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In this work Molecular Beam Epitaxy (MBE) was used to growth bidimensional

gas structures based on InO.53GaO..roAs/ InU.52AI0.4lolAson Indium Phosfate substrate (lnP)

Structural. electrical and optical properties were analyzed by characterisation techniques

such as Hall eflect, photoluminescence (PL), Shubnikov-de Haas (SdH) and Scanning

Electron Microscope (SEM)

GroVvth parameter calibration such as grovvth rate and alloy composition of

Ino.s3Ga0.4~As and In0.52AI0.4SAs was determined through observation of Reflexion High-

Energy Electron Diffraction (RHEED) oscillation. Density ofn type dopant (in our case

silicon Si) was obtained bv Hall effect measurements usinu Van der Pauw ueometrv." - _.
Photoluminescence results show donor to band transition with Full Width at Half

Maxima (FH\VM) of approximatly 23 meV, for the Ino.s2AI0.4w-\s allO\ Bidimensional

gas formation was indirectly observed in these samples through SdH oscillations.



Neste trabalho. a epitaxia por feixes moleculares UHolecular Beam Epitaxy:

MBE) foi utilizada para crescer estruturas de gases bidimensionais a base de

Ino.:-3Gao ..nAs/ Ino.:-2AloAsAs sobre substrato de fosfeto de indio (InP) e analisar suas

propriedades estruturais. eletricas e oticas atraves de tecnicas de caracterizayao, tais como

efeito Hall, fotoluminescencia (FL). Shubnikov-de Haas (SdH) e microscopia eletronica

de varredura (MEV)

A calibrayao dos panlmetros de crescimento tais como a taxa de crescimento e a

composiyao das ligas InO.:-3GaO •.pAs e InO.52AloASAs foi feita atraves da observayao das

oscilayoes da da difrac;ao de eletrons de aha energia observado em reflexao

(Reflection High-Energy Electron J)~fracti()n : RHEED) A densidade de dopante tipo n

(em nosso caso. 0 silicio) foi determinada posteriormente atraves de medidas de efeito

Hall usando a tecnica de Van der Pauw. as resultados da fotoluminescencia mostram

uma transiyao doador-banda com largura a meia altura (Full Width at Ha(f Nlaximum

: FWHM) de aproximadamente 23 meV, para a liga de Ino52AloAsAs A forma<;:aode gas

bidimensional nestas mesmas amostras tern sido observado indiretamente pela ocorrencia

de oscilayoes SdH
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o desenvolvimento de tt~cnicas de crescimento de filmes finos como epitaxia por

feixes moleculares (IVIBE) apresenta uma notavel otimizac;ao no controle da

construc;ao e na versatilidade nas propriedades das estruturas cristalinas. explorando

suas aplicac;oes como em dispositivos eletronicos e opto-eletronicos

o objetivo deste trabalho e crescer heteroestruturas do tipo InXGa1_xAs e

In~AII~As sobre substrato de Fosfeto de indio (lnP). onde os parametros de redes

"'a·· sao ··casados·· (x=0.53 e y=0.52. on de lla/a ~ 10--1),permitindo a obtenc;ao de

hetero-estruturas sem deslocac;oes. 0 crescimento de tais estruturas sobre substratos

de GaAs apresenta dificuldades devido a grande diferenc;a dos parametros de redes

entre GaAs e In,Gaj.,As (lla/a ~ 3.8 x 102~ para x=0.53) Durante meu trabalho foi

dado enfase a prepara('3o quimica de substratos InP e ao processo de crescimento.

caracterizac;ao in situ por meio do RHEED, e. finalmente. as propriedades aticas e

eh~tricas das mesmas estruturas

A prepara('3o quimica dos substratos permite que as deposic;oes epitaxiais

encontrem uma superficie suficientemente limpa A fim de otimizar 0 tratamento pre-

epitaxial com substratos de InP. provamos diversas soluc;6es acidas ou alcalinas. e

escolhemos uma cena soluc;ao que. acreditamos. seia a mais adequada no momento

"-0 capitulo I. apresentamos os aspectos estruturais do In? ligas crescidas

sobre interfaces de In? e alguns detalhes a respeito de casamento de rede e de

heteroestruturas tipo transistores de alta mobilidade eletronica (High Electron-

jH()hili~r TransisTor: HE 'IT)

"-0 capitulo II. trataremos sobre 0 mecanismo de crescimento \1BE. e descre-

veremos 0 equlDamento utilizado no sistema \IBE e tambem no sIstema RHEED



No capitulo HI e IV, apresemaremos 0 esquema de prepara<;:aodas amostras.

sua caracterizac;ao. resultados e discussoes sobre cada ponto E, por ultimo, temos

nossas conclusoes e perspectivas



CAPiTULO I

ASPECTOS ESTRlJTlJR~IS

o fosfeto de indio (lnP) e urn semicondutor com estrutura cristalina do tipo do

sulfeto de zinco (ZnS) (fig. I. La) No espa<,:o reciproco, a primeira zona de Brillouin e

c1assificada como a de uma rede cubica de face centrada (fig.I.l,b)

--\-'\
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A curvatura nas proximidades do minimo da banda de conduyao pode aproximar-se

por uma parabola (d2E/dk2 e con stante ) podendo-se considerar entao, a massa efetiva de

seus portadores isotropica, 0 que significa que 0 tensor de massa efetiva e diagonal, do

A figura 1.2 mostra tambem que na banda de valencia existem duas sub-bandas

degeneradas correspondentes aos buracos pesados e aos buracos leves_ advindos das

bandas de curvatura menor e maior respectivamente. No seguinte item trata-se sobre a

configurayao estrutural superficial observada na epi-camada do substrato.

A reconstruyao na superficie do substrato e dependente das faixas de pressao do As

e da temperatura do aquecimento Assim pode ter-se segundo estes panlmetros uma

determinada estrutura (2x2, c2x2, 2xL 2x8, 4x8, etc.). As condiyoes no meu trabalho

foram tais que a reconstruyao esperada com maior probabilidade e a formayao da

estrutura 2x4

-
mais superficial do substrato sem reconstruiL e ae e be a camada exposta reconstruida,

podemos observar que i ac = 4 1 a, se i be : = 2 i b,

IIIO\ !!4)et I a, I == l!.o ..
.., -J2

I
- III 10\ !L."' b, I == -!L-I"'

2
,

'12
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11 101 ao.

ao' tern urn valor de 5.87 A para loP e 5.65 A para GaAs.

Celula
unidade

2 x4

~bs~.,.-.
( r Camada epita..ual de Momos de As...-.
.(+ Segunda camada de atomos de As

.,,-/,. Camada de Mamas de Ga
'j--'

Fig.I.3. Modelo do dimero assimctrico reconstruido (2x·H mostrando as direl,:oes e magnitudes
wtoriais dos as- bs· ae e he (..!)

A celula unitaria desta rede contem oito atomos ..todos de :\s (ver fig.I.3). mas com

quatro de tais atomos colocados assimetricamente de seus respectivos parceiros ..



dimeriza~ao assimetrica (ver fig.1.4), onde os dimeros estao em posi<;:oesligeiramente

diferentes em rela<;:aoao plano da superficie

Fig.IA. Modelo da disposil,:ao atomica da superficie rcconstruida. Uma superficic sem reconstruir
com ligal,:ocs cortadas. com dimerizal,:ao simetrica c mostrando dimeriza.;ao assimetrica.(5)

No caso da estrutura tridimensional do substrato do tipo da "zinc blende", pode-se

identificar uma rede de Bravais cubica com face centrada (FCC) com celula unitaria

contendo dois atomos, urn In e outro P A visualiza<;:aode tal estrutura no plano (001) e

do tipo quadrada, ver fig.I.5 ,com a celula unitaria contendo urn so atomo. urn atomo de

In ou urn de P No caso as camadas so sao compostas de urn elementa. intercalando-se

uma camada de In logo autra de P e assim sucessivamente Assim na rede de diamante

(Momas de carbono) so existe uma superficie (001). mas na rede do tipo "zinc blende" a

superficie (001) e polar, porque pode ser determinada exc1usivamente par anions (como

o P) ou so por cations (como 0 In) Na nossa casa, a superficie antes da crescimenta

deve atingir uma estrutura reconstruida (2x4) estabilizada em f6sforo.

Fig.1.5. Estrutura superficial da sUllerf'icie reconstruida h-t e de uma superficic sem reconstruir de
liga.;ocs cortadas mostrando uma rclal,:ao (1:\ I), (61



As amostras crescidas em nosso sistema. e apresentadas neste trabalho. mostraram

os maciyos de Ino53Gao.nAs com uma concentrayao residual de impurezas da ordem de

5.2 x 1016 cm3

2.1.- INTRODU<,:Ao

As heteroestruturas conhecidas como Transistores de aha mobilidade eletronica

(HEMT). sao denominadas com diversos names segundo seu fabricante. como por

exemplo Transistores de campo eletrico com heterojun~oes de dopagem modulada

(lHodulation-J)oped Hetendunction FET, MODFET). au com gas eletronico

bidimensional (Two Electron Gas FET. TEG FET) e com heteroestruturas

seletivamente dopadas (,\'electil'e~l'-J)oped Heterostructure Transistor. SDHT) ou

conhecidas anteriormente por MESFET de InO<3GaO.nAs (GalnAs MESFET) 0 HEMT

tem uma estrutura muito parecida com a estrutura MESFET. com uma qualidade superior

nas funyoes que requerem aplicayoes logicas, tais como as dispositivos fotoeletronicos e

ampliticadores de microonda com baixo ruido Sua estrutura foi proposta em 1969 por

Esaki el 0/ n pensando em melhorar 0 usa das estruturas com super-redes a base de

GaAs/AIGaAs. Em 1978. independentemente. Dingle el 0/ (S) tiveram a mesma ideia que

Esaki (!f 0/ e aplicaram-na em seus estudos. demonstrando experimentalmente e

alcan9ando melhor mobilidade no sIstema de super-estruturas baseadas em

heterointerfaces de GaAs/AI,Gal_,As Em um dos experimentos conseguia-se dopar com

impurezas doadoras de silicio. de tal forma que parte da regiao de AlGaAs. que ficava

proxima da regiao de GaAs. foi nao dopada. nascendo assim 0 conceito de regiao de

espacamento ("'space layer"). com 0 objetivo de manter a regiao da interface longe dos

dopantes de Si. e\itando a difusao das impurezas de Si no canal de condu9ao eletronico ('),

Este espa9amento permite separar os alOmos ionizados das impurezas doadoras da carga

eletronica acumulada no POyO quantico quase trianuular formado na heterointerface.



atingindo na melhoria da mobilidade dos portadores de carga 2DEG (gas e1etronico

bidimensional ).

Assim, por melO da tecnica de MBE no crescimento de heterojunyoes

GaAsl AlGaAs, obteve-se uma discontinuidade em forma de degraus nas bandas de

conduyao e na de valencia. Nessa heterointerface acontece entao urn forte confinamento

de eletrons do lado do GaAs e urn torcimento da banda ("band bending"), que e criado

pelos fortes campos eletricos (da ordem de 105 VIcm) causados pela transferencia dos

portadores de carga. Este lugar de confinamento na interface e urn POyO de potencial

bidimensional de forma quase-triangular (largura do POyO- 100 A)

60A nio dopado
-+I I-

q-c:t---- -
-O.4eV

..• +.'.'.'.'.+
.+.'------~~---------------

,-100A
dopad.o

Urn ana mais tarde. Stormer el a/ (to) reportaram a primeira observayao do gas

bidimensional de buracos (2DHG. Two-Dimensional Hole Gas) na interface de

heterojunyao GaAsl AI"Gal."As (x= 05. para gerar urn degrau de aproximadamente 9 meV

GaAs. nao intencionalmeme dopada com 101" cm-1• cada uma com uma espessura de 1.5 ~l

m crescida no substrato isolante GaAs (Cr dopado) (100) Esta estrutura mostrou uma



Previsoes em materiais III- V sobre a mobilidade elt~trica de 50 000 e 100 000

cm2/V s para concentrayoes de cargas planares de 1011e 1012cm-2, respectivamente para

78 K em super-estruturas MD (Modula~ao de dopagem) em heterojunyoes ja haviam

sido feitas por Mori e Ando (11), mas foram aplicadas como estruturas MD de

heterojunyoes de periodo simples pela primeira vez por Witkowski et al (12) (1980)

Esta estrutura MD consistia em uma regiao tampao de GaAs nao dopada de 1.0 ~l

m. seguida par uma regiao de espayamento de Al"Ga1_"As. de espessura d, e logo a

correspondente regiao uniformemente dopada (n ~ Ixl017 cm·3) de Al"Ga1_"Ascom 0.15 p

m. conseguindo teL no caso de x= 0.33 e de espessura de 50 A. ate mobilidades de 57 000

cm2/Vs (78 K) e 6 500 cm2/V s (300 K). com concentrayao eletr6nica de 4.7xl 016 cnr3 e

2.8xl017 cm-3 respectivamente. Para 0 caso x= 0.25 e de espessura de 100 A. a maxima

mobilidade foi de 50 000 cm2/V s (78 K). e a media da concentrayao eletr6nica na

espessura da liga de AlGaAs foi perto de 6xl 016 cm·3.

No mesmo ano. Hiyamizu et al (9) obtiveram mobilidade eletrica do gas eletr6nico

de 62 000 cm2/V s e concentrayao planar de 5 7xl011 cm·2 na temperatura de 66 K com

uma estrutura de heterojunyao Seletivamente Oopada (SO) de periodo simples no

sistema GaAsm- AL;Ga1.As. sem regiao de espayamento

A estrutura SO consistia de uma regiao tampao nao dopada de GaAs (ligeiramente

de tipo p) com grande resistividade de p= 4x I03 Qcm. e de espessura de 0 8-1 0 ~lm_

seguido de uma n- AL;Gal."As [dopado com Si em (03-18) x 101x cm-3_ 0 1 ~lIn de

espessura com x= 026-031] e. como regiao topo ("cap layer") uma estrutura dopada de

GaAs (Si. IxH)17Cm-1) de 0 05-0.1 ~lln de espessura Oepois de Hiyamizu. 1\1imura el of

(13) consegUlram a primeira demonstrayao de urn transistor de efeito de campo MO



(MODFET), conseguindo urn controle melhor da corrente colocando urn tenninal porta

(Gate).

Em 1981 Oliver et at (14)reportaram a caracteriza<;:ao eh~trica feita de uma estrutura

Ga)nl_xAs/InP crescida por LPE ("Liquid Phase Epitaxy"), e conc1uiram que esta nova

estrutura exibia uma mobilidade 50% mais alta que a correspondente estrutura baseada em

GaAs para a mesma concentra<;:ao eletr6nica. Kawamura et at (15)obtiveram resultados

companiveis e melhores com a mesma estrutura crescida por MBE.

Assim. os trabalhos baseados no sistema de estruturas IIlo53G'l{)47As/IIlo52A1048As

sobre substrato de InP, (16)foram substituindo os sistemas GaAs/AIGaAs, ja que aqueles

mostram uma melhor configura<;:ao estrutural (maior degrau na discontinuidade da banda.

interface casada) tendo maiores posibilidades de melhorar as caracteristicas do po<;:o

2DEG formado. Mostram tambem maior versatilidade, por exemplo, nas heteroestruturas

com dopagem modulada de periodo simples, obtendo-se resultados superiores na

mobilidade em pelo menos de 50%, independentemente das posi<;:5esrelativas das regi5es

de IIlo52A1048Asdopadas com Si (fornecedoras de portadores de carga) e a de canal ativo

de lIlo53G'l{)47As(nao dopada). Esta independencia nao e observada nos sistemas baseados

em GaAs/AIGaAs, em que 0 melhoramento na mobilidade s6 e observado quando a

camada to po de AIGaAs e disposta sobre a camada GaAs nao dopada.(17)

Assim. as ligas semicondutoras de II\J 53Gao47As/II1o52Alo48Astornaram-se de

grande interesse e aplicaram-se extensivamente no desenvolvimento de dispositivos 6ticos.

como detetores fotocondutivos de MD (18)e eletr6nicos, tais como os diodos de laser. e

multipo.;os quanticos (MQW : Multi Quantum Wells), os quais s6 sao conseguidos

com MBE.(19) e os HEMTs. Em 1982, Kastalsky et at (20)foram os primeiros a observar

2DEG na heterojun<;:aon- II\J52Alo48As/i-Ino53Gao47Ascasada com a rede do substrato de

InP. Esta estrutura tern vantagens para aplica<;5es como MODFET. Primeiramente. 0

deslocamento da banda de condu<;:aoe de 586 meV.(2l) 0 qual convem para uma grande

concentra<;:ao 2DEG. e. em segundo lugar. a velocidade de satura<;ao para eletrons e maior



Em resumo, pode-se ver na fig. I.7 urn esquema simplificado de uma estrutura

HEMT. Nela podemos observar esquematicamente as regioes caracteristicas dos REMIs,

da esquerda para direita, a regiao topo de AIGaAs. a regiao de AlGaAs dopada com 5i

com uma concentra<;ao de portadores de 2x 101 X cm-1,a regiao de espa<;amento de AIGaAs

de 100 A e a regiao do canal ativo de GaAs com uma densidade 2DEG de 5xl011 cm-2 na

direita da Fig.I.7(a).
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Fig.I.7. Diagrama de energia esquematica do heterojunI,:ao HEMT de AIGaAs/GaAs: (a) na
\'oltagem de gate zero e (b) na \'oltagem do gate nao nula. (23,2")

A lei de Vegard (23, e de grande ajuda para deduzir os panimetros da rede de Iigas

termirias a partir das binarias (fig.1.8)



Assim, podemos chegar a outras equayoes para calcular a diferenya de panimetro

de rede relativa entre ligas bimirias e termirias. Temos entao que a diferenya de parametro

de rede relativa pode ser definido pela seguinte equayao

8 =!!!1!i - asubs

asubs

(~a\
\ a Jepi/subs

ENERGIA DO GAP A 300 K (eV)
Fil!.I.8. Solu~oes solidas de materiais III-V. mostrando as mudanl;as no eSllal;amento da rede e seu
gap de energia das ligas termirias quando as prollorl;oes dos componentcs bimirios san altcradasp3)

Se desejamos obter a diferenya de parametro de rede relativa da liga temaria de

InAIAs. em relayao ao InP. aplicamos a eq. (1.4) ajudados pela eq.(1.3). obtemos a

( ~a\1

\ a )In\Alj_\AsllnP
a(lnxAljxAs)

a(lnP)

a(lnAs) - a(AIAs)
a(lnP)

x - (1 - at-\IAs)\
iI, a(lnP))



Seria a diferenya de panlmetro de rede relativa da liga In,AIJ.xAs em relayao ao InP, para

uma certa porcentagem x do In dentro do material InAIAs. Do mesmo jeito obtemos,

similarmente,

(~al
\. a JIn"Gat_xAs/lnP

(~al
\. a JAlxGal_xAs/GaAs

(~al
\. a JlnxGat_xAs/GaAs

Assim duas diferentes camadas consideram-se em concordancia de parametro de rede

quando sua diferenya de parametro de rede relativa (eq. IA) esta no intervalo definido por

2 x 10-4 '2 l~a/ai (23)

Quando existe diferenya de parametro de rede da estrutura em crescimento do

parametro da rede do substrato, a camada epitaxial e deformada elasticamente

(deforma~ao tetragonal) para manter 0 casamento com 0 substrato sempre que nao

alcanye urn certo valor critico de espessura. na que a estrutura comeya relaxar ja que nao

consegui acompanhar-se de uma deformayao elastica e aparecem deformayoes plasticas.

que resultam em defeitos superficiais ou defeitos de natureza estrutural propagando-se no

sentido do crescimento. os quais prejudicam as propriedades eletr6nicas e oticas do

material Assim e necessario que as regi6es crescidas com determinada liga sejam de

espessura menor ao tal valor critico. Os tipos de defeitos superficiais variam segundo 0

sinal de (~a/a). 0 sinal negativa significa que 0 parametro de rede do substrato e maior

que da Iiga em crescimento. 0 sinal positiva 0 contrario (eq.1.4). assim temos que se

quando (~a/a) e maior que 2 x 10-3. acontece 0 "cross-hatch" que e uma serie de linhas

cruzadas que VaGnos sentidos (001) e (010) se 0 crescimento e na direyao (100) (23;



Podem-se construir dois tipos de heteroestruturas HEMT a base de

Inu.53Gau..t7As/lno.52Alo..t8As com periodo simples. chamados de heterojun<;oes MD

(*) Esta regiilo dopada po de ser de dois tipos uniformemente dopada ou

planam1ente dopada com Impurezas colocadas em uma camada muito fina (dopagem

planar) entre a regiao topo e a de espa<;amento. Experimentos comentados em diversos

trabalhos.(p·25.2(,1 concluem que as estruturas com dopagem planar tern melhores

propriedades eletricas do que as de tipo uniformemente dopadas pela ausen<;a de defeitos

OX. que acontece no dopado uniforme na regiao de liga de Ino.52Alo..t8As

canal
ativo

canal
ativo



(***) Geralmente e utilizada uma camada grossa com liga de I1lo52Alo4gAsde natureza

intrinseca como regiao tampao para impedir a difusao das impurezas ou defeitos

cristalinos do substrato na estrutura em crescimento



CAPITULO II

TECNICAS DE CRESCIMENTO EPITAXIAL

1.- INTRODUc:Ao

Existem diversas tecnicas de crescimento epitaxial desenvolvidas para a

fabricayao de microestruturas, que vao sendo aperfeiyoadas na procura de melhores

condiyoes de crescimento. Assim vao-se melhorando a pureza cristalina, controle de

dopantes e criando-se diversas e interessantes combinayoes de estruturas, que servem na

construyao de recursos eletronicos e opto-eletronicos

A tecmca de crescimento epitaxial e uma tecnica que realiza crescimento

sistematico de camadas cristalinas orientadas segundo 0 cristal do substrato. A primeira

desenvolvida para este objetivo foi a epitaxia em fase liquida (Liquid Phase Epitaxy,

LPE), (23)e as outras que surgiram posteriormente poderiam ser classificadas em dois

tipos: epitaxia em fase vapor (Vapor Phase Epitaxy, VPE) (23)com uma faixa de pressao

que vai de 20 Torr a pressao normal e epitaxia por feixes moleculares (MBE)/23) que foi

usada para realizar as amostras do presente trabalho

1.1.- CRESCIMENTO EPITAXIAL POR FEIXES MOLECULARES (MBE)

Pode-se definir MBE como uma tecnica de crescimento epitaxial por intera<;:ao

cmetlca de feixes moleculares sobre um substrato cristalino fixo em uma cena

temperatura. realizada em condi<;:oes de ultra alto vacuo (Lltra High Vacuum, UHV).

com pressao em nosso caso de ate lO-s Torr. e sendo seu processo de crescimento muito

lento Esta tecnica permite trabalhar utilizando tecnicas de diagnostico in-situ. par

exemplo. RHEED (Reflection High-Energy Electron Diffraction). e controlar mais de

peno as condiyoes de crescimento e analisar suas consequencias na estrutura crescida



2.-SISTEMA MBE

A maquina MBE utilizada para produzir nossas amostras e urn sistema MECA

2000 (1985). 0 sistema MBE utilizado esta implementado para controle semi-automatico

e capaz de alcanyar condiyoes de ultra-alto-vacuo (ultra-high-vaeuum. UHV) de ate 10-

12 mbal ie pressao

2.1.-CA \R-\S E JANELAS DE OBSERVACAO

A Climara de introdu<;ao e 0 lugar onde se trocam os substratos para reduzir a

contaminayao atmosferica da camara do ereseimento durante a carga do substrato,

consta de quatro suportes para amostras (urn dos quais possui uma resistencia de

aquecimento. mas sem termopar) num earrossel perpendicular a linha de transfereneia.

As janelas de observayao ("viewports"") nos sistemas UHV geralmente sao de

vidros a base de borosilieatos mas como poderiam contribuir na contaminayao do sistema

pela desgazeificayao de B203 da superficie do vidro. e preferivel utilizar vidros a base de

quartzo

2.2.-PORTA-AMOSTRA

E feita de molibdenio e tantalo Os substratas sao montados sobre urn bloco

interno. chamado manipulador Usamos um termopar do tipo K padriio (Cromel-

Alumel). para mediyoes ate 1000 oc. inserido dentro de uma perfurayao no bloco porta-

amostra. mas sem contata. 0 manipulador tem urn filamento aquecedor de W-Ta. capaz

de funcionar ate 1200 0c. mas a temperatura maxima usada em nossos trabalhos de MBE

e de 800 0C A distancia entre 0 centro do pona-amostra (na posiyao normal) a qualquer

das abenuras das celulas deve ser no minimo de 12 em. pois a uniformidade lateral do

crescimento depende do valor de tal separayao



Consiste de varias bombas. uma bomba de difusao a base de oleo com capacidade

de 400 lis conectada a camara de trabalho desenhada com uma camisa de nitrogenio

Iiquido (LN2) especial para dar condiyoes de UHV, uma bomba de sublima~ao de

titanio (TSP). uma bomba ionica, uma turbomolecular TPH 060, uma bomba de

adsor~ao e criopaineis Cada bomba e utilizada segundo seus caracteristicas em

diferentes estagios do processo de descontaminayao e vacuo do sistema.

A bomba da adsoryao cria urn vacuo de -10-2 mbar e a turbo -10-5 mbar, as quais

servem para estabelecer condiyoes primarias de vacuo na camara de introduyao Primeiro

entra em operayao a bomba de adsoryao, imediatamente para diminuir maximamente a

pressao e conseguir otimizar 0 pre-vacuo comeya a trabalhar a bomba turbo Nossa bomba

de vacuo a adsoryao. consta de dois camaras de bombeamento como a mosuada na

fig.H.I contendo cada urn solido adsorvente, geralmente urn dos dois tipos de zeolita

sintetico para aplicayoes de adsoryao a 13X ou a 5A(27), rodeado cada por uma cobertura

para conter 0 nitrogenio liquido para a refrigerayao do solido. A camara de bombeamento

fica anexa ao sistema de vacuo atraves de valvulas. tambem tern uma abertura ao

exterior para permitir 0 escape dos gases adsorvidos no estagio de trabalho

AO SISTElfA
DE VACUO,

$ECC;~,O EATERioR DO

"DE'w'AR" ir'ITEiRO

SUPORTE
DECOBRE

Fig.Il.l. Esquema simplificauo ue urn tipo comercial ue bomba de ausorcao. 0 objeti,o das alas ue
AI c para incremental' a conuuti,iuaue tcrmica e a wlociuaue ue esfriamento do coador molecular.
o suporte de Cu c para manter 0 coador no lugar. (2S)



A bomba de adson;ao funciona em urn ciclo de duas etapas. Na primeira, a etapa

de regenera~ao, com a valvula, que conecta ao resto do sistema, fechada, deixa-se que 0

solido adsorvente fique a temperatura ambiente, em seguida resfria-se a camara da bomba,

ver fig.II.l, com nitrogenio liquido ate que 0 solido adsorvente alcance uma temperatura

similar ao do LN2, - -196 °C Na segunda etapa, a de trabalho. abre-se a valvula anexa

ao sistema e inicia-se 0 processo de adson;ao dos gases, ate quando 0 solido adsorvente

chega a seu estado de saturayao, 0 qual e assinalado pelo man6metro. Por enquanto a

bomba turbomolecular trabalha na mesma camara de introduyao mantendo-a durante toda

a jornada de trabalho a 10·;; mbar.

Logo as bombas i6nica e a difusora. as que estao permanentemente ligadas, saD

usadas dentro da camara de crescimento para obter as condiyoes de vacuo finais. Cada vez

que introduzimos alguma amostra temos que abrir a valvula que conecta com a camara de

introduyao, a qual esta so em regime de pre-vacuo, ~ 10-5 mbar. Como a maioria dos

sistemas MBE, possui a camisa de nitrogenio, que consiste de urn painel ou cobertura

criogenica para 0 fluxo de nitrogenio liquido, ativo durante toda a jornada de trabalho, e
uma parte de vital importancia. Esta camisa de LN2 faz as vezes de armadilha para

qualquer impureza em estado gasoso (especialmente alguns hidrocarbonos, CO2 e "20 e

excesso de elementos do grupo V), ja as moleculas dos elementos sublimados

necessariamente batem nas paredes da camisa. que esta a 77 K colando-se em elas e

diminuindo sua probabilidade de contaminayao do substrata e/ou as celulas de efusao. A

TSP trabalha como auxiliar nas fases finais de vacuo. assegura uma pressao base de 10·11

mbar por sua alta velocidade de evacuayao de H2. mas so e utilizada ciclicamente. ja que

so e capaz de bombear ate urn certo limite sem alcanyar a saturayao ou a eliminayao total

de muitas variedades de hidrocarbonos, os quais degradam eletronicamente os materiais

III -V incluindo a responsabilidade de dar ao sistema MBE a desvantagem de crescer

camadas epitaxiais com uma aha densidade de impurezas residuais



2.4.-FORNOS

T ambem chamados de celulas de efusao, os principais saD da forma cilindrica e

consistem de urn elemento aquecedor e helicoidal de Ta rodeando urn cadinho pyrolitico

BN (99.999% de pureza). Todos os fornos tern seu proprio obturador e saD cercados por

uma camisa de nitrogenio liquido (LN2). Cada urn contem materiais vaporizaveis, como

In e Ga. Cada termopar insere-se no centro do forno de maneira a fazer 0 me1hor contato

com a carga. A faixa de trabalho depende do elemento, assim temos as correspondentes

nas ceIulas de efusao,

AI, 1000 - 1300 oC

As, 250 - 3500C

Ga, 850 - 1150 0C

In, 550 - 8500C

Si, 1100 - 1400 0C

Atualmente existem celulas de efusao do nitreto de boro tratados com aluminio (AI-

pBN), os quais saD cadinhos normais que foram usados so para evapora<;:ao do aluminio

nos trabalhos do f\1BE por aproximadamente urn ano. Parece que 0 AJ e 0 pBN formam

urn componente esuivel (AIN) por meio de rea<;:oes levadas vagarosamente. Este tipo de

forno e conveniente e e especial mente desenhado para conter 0 material Ga. Desta forma

minimiza-se a possivel forma<;:ao do fenomeno de emissao de pequenas gotas ("Ga

spitting") e outros relacionados causados pela inter-rela<;:ao da apariyao dos defeitos

ovais ao utilizar 0 elemento Ga(29)



3.- MECANISMO DE CRESCI MENTO

o modelo da cinetica superficial que descreve 0 crescimento no l\1BE e ilustrado

nos trabalhos de Foxon e Joyce (30)

Durante 0 crescimento de GaAs sobre substrato de GaAs (100), por exemplo,

consJ( '1do condi~oes normais de epitaxia para tal liga durante a incidencia dos feixes

de As t Ga. acontece 0 seguinte sobre 0 substrato •

• Se for utilizado urn feixe molecular de Asz (dimero). ocorre uma quimioadson;:ao

dissociativa de moleculas de Asz reagindo sobre atomos individuais de Ga. 0

coeficiente de colagem e proporcional ao fluxo de Ga nas faixas de pressao e

temperatura utilizados no trabalho.

• Se for utilizado urn feixe molecular de AS4 (tetnimero). 0 processo e mais complexo e.

normalmente. acontece urn processo chamado de quebra criando-se dois Asz (dimero)

sobre 0 substrato. sendo que no maximo urn e aproveitado para 0 crescimento e 0

restante e evaporado

• Em condi~oes normais. 0 feixe at6mico de Ga (evaporado em~900-950 °C) tern

coeficiente de colagem igual a unidade. e 0 atomo de Ga liga-se fracamente a

superficie na qual entao os atomos de Ga levam urn processo de migra<;:aoaleat6ria 0

movimento segue ate atingir-se urn encontro com outro Ga. dois de tais atomos ficam

com alta probabilidade de ligar-se fortemente na vecinhanza de urn atomo de As ja

colado na superficie. indo a formar da nova camada epitaxial

As condicoes normais devem ser mantidas. de tal modo que todo 0 Ga adere na

superficie e 0 As em excesso. deve ser re-evaporado ("desorption") mantendo. assim.

uma adequada estequiometria (1: 1) Para atingir tal objetivo. 0 normal entao sera uma

temperatura de substrata suficientemente alta (~600-640 °C I e a razao de fluxos As/III



suficientemente baixa. Urn valor caracteristico que define urn crescimento estequiometrico

dos filmes e uma razao de fluxos de As/Ga nao menor de 4: 1 (23)

Entre suas vantagens temos :

• baixa temperatura de crescimento, comparada a usada em outras tecnicas,

• compatibilidade com diversas tecnicas de diagn6stico in-situ, p.ex.RHEED,

• difusao minima dos elementos participantes no crescimento,

• interfaces mais definidas, dependendo s6 das taxas de difusao dos materiais e da

rapidez do controle dos obturadores.

• os componentes a base de P apresentam grande pressao de vapor, 0 que faz

mais complicado seu controle,

• carga limitada a 90 ou 150 cc, a qual leva a uma troca peri6dica relativamente

frequente e a fazer os respectivos processos de calibra<;ao e limpeza do sistema.
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4.-RECURSOS PARt\ ANA.LISES IN-SITli

4.1.-DIFRA(:AO DE ELETRONS DE ALTA ENERGIA OBSERVADO EM

REFLEXAO (RHEED)

A tecnica de RHEED fornece informayoes sensiveis as mudanyas nas camadas

antes e durante 0 crescimento. Esta tecnica consiste basicamente num feixe de eh~trons

collmado que incide na superficie do cristal com angulo bem rasante (1°). A voltagem de

ace1erayao do feixe de eletrons esta no intervalo de (0 a 30) kV. Os feixes de eletrons

difratados sobre uma tela fosforescente formam 0 padrao de difrayao correspondente da

reconstruyao da superficiei3\)

comprimento de onda dos raios-X

distancia entre pIanos (hkl)



- - -
consideramos iguais. Assim se q = ~ k = k - ko. e seja r urn vetor que relaciona dois

pontos de diferentes pianos da mesma familia de normal (hkll. r = mal + n a- + p a;

(vetor da rede direta). cumprindo a seguinte relavao q • r = 2rrs. onde s = mh +nk T pI

q. r = J!o (mh + uk + pI)
.Jh'-j-k~+12

Assim. no caso bidimensionaJ. se r e um vetor da rede superficial. significa dizer

que nao utiliza 0 vetar a;. entao 0 coeficiente I pode ter \alar arbitnirio e 0 \etor

reclproco a;" sera normal a superficie Desta forma. as condivoes de Laue so serao

satisfeitas pm Iinhas no ei\:o perpendicular a superficie cristalina (fig.lIA)
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Fig.IIA. ReJlresenta~ao esquematica mostrando a interse~ao da esfera de Ewald com os "rods" da
rede reciproca nas anlliises RHEED da redc SUllcdicial bidimcnsional. (23)

Utiliza-se 0 instrumento RHEED como sensor do grau de ordem das deposiyoes

epitaxiais efetuadas com 0 metodo do MBE, ou do estado da superficie apcs 0 tratamento

termico. Basicamente e urn feixe de eletrons colimado com energias de ate 30 keY. Isso

junto com uma incidencia razante do feixe, fazendo urn angulo de I a 2 graus com relayao

a superficie monitorada, nos assegura que a difrayao da estrutura seja_ no maximo_ das

duas primeiras camadas superficiais 0 fato e que estas caracteristicas junto com a

disposiyao do feixe do RHEED normal aos feixes moleculares_ nao interferem no processo

MBE, assim sua interayao e exclusivamente com a estrutura epitaxial da rede

Como a energia do eletron determina 0 seu comprimento de onda (A), entao

pode-se determinar J. em funyao da diferenya de potencial (\') que acelera os eletrons Se

Vesta em unidades volts_ define-se .

A(A) = r 150 11/2

l V (l +10-6 V) J



Pode-se relacionar alguns parametros da difra9aO com os do espectro do RHEED :

assim temos que se ao e a periodicidade da rede, t 0 espa~amento entre as Iinhas do

padrao RHEED, e L, a distancia entre 0 cristal e a tela, segundo a fig.II.5, vemos que

no triangulo disposto conseguimos rela96es importantes como, t - 2n/a, e sendo 2n/L 0

raio da esfera de Ewald, entao L ~ 2n!l\" como sac triangulos semelhantes, teremos que:

Os melhoramentos no desempenho das estruturas HEMT s dependem da qualidade

das ligas das camadas crescidas. em especial da regiao do canal ativo (liga InO.S3GaO.pAs)

e da regiao dopada ou fornecedora de portadores (liga Ino5~Alo-lRAs dopada com Si)

Por isso e necessario tomar precaU<;6es em cada urn dos aspectos do sistema de



crescimento. :E necessario que se encontrem as melhores condiyoes para 0 sucesso das

deposiyoes, as quais serao observadas.

5.1.-VACUO

o sistema de crescimento por MBE con segue condiyoes especiais de vacuo e de

meio ambiente com baixa contaminayao por meio de seu tipico sistema de esfriamento e

captura por um painel criogenico a base de nitrogenio liquido (LN2), adicional as

bombas de vacuo convencionais Assim, pode-se conseguir condiyoes de trabalho de

diferentes pressoes totais, segundo 0 objetivo de determinado experimento, minimizando 0

vapor de agua e gases contendo atomos de carbono e/ou oxigenio (C02, CO, CH2, etc.).

minimizando assim. a possibilidade de deteriorayao das camadas compostas, por exemplo

de AI. as quais saD afetadas fortemente em suas caracteristicas por tais elementos. Durante

todos os crescimemos. a pressao de As conserva-se aproximadamente em 1 x 10·- Torr

para permitir crescimemos de camadas epitaxiais em estrutura (2x4) (As) sobre 0

substrato (2x4) (P) em condiyoes superficiais estabilizadas.

5.2.-0SCILACOES RHEED

Um modo indireto de observar 0 processo de preenchimento das monocamadas e

por meio da tecnica do RHEED, ja que a intensidade da difrayao oscila de acordo a grau

de preenchimento da epi-camada em cresci mento, assim por cada monocamada preenchida

corresponderia uma oscilayao de tal intensidade, uma oscila<;ao RHEED

Assim foram feitas sistematicamente multiplas medidas processando as oscilayoes

de RHEED (fig.II.6) em curvas de Arrhenius onde se relacionam suas taxas de

crescimemo com a temperatura absoluta das celulas para se obter camadas perfeitamente

casadas (ver Item 2 do capitulo III) Aquelas oscilayoes determinam 0 componamemo

do crescimento de estruturas com diversas combinayoes e proporyoes com os elementos



AI. As, Ga e In, crescidas sobre substratos de InP ou GaAs, ja que diferentes estruturas

tern suas oscila<;oes RHEED correspondentes.

Oscil~oes RHEED dwcmte 0

crescimento de wn '"bulk" de GaAs

TSuh= 520°C

P = lxlO-7 mbarAs



CAPiTULO III

PREPARACAO DO SUBSTR-\TO E DO SISTEMA

1.- PREPARACAO DOS SUBSTRATOS PARA 0 CRESCIMENTO
Urn passo essencial e 0 tratamento pre-epitaxial do substrata, pois de seu estado de

limpeza superficial dependem as caracteristicas morfologicas que, em conjunto com as

adequadas condi~6es do sistema MBL resultarao em camadas epitaxiais melhores

Podemos distinguir duas fases principais •

A) ex sitlL realizada fora do sistema MBE previamente ao crescimento e

essencialmente quimica.

desengorduramento. para remover qualquer contamina~ao da superficie

durante a prepara~ao mecanica (quebras, gordura. etc.), que geralmente e feita

pelo fabricante. preparando-a para a fase seguinte (ataque quimico). que e a

mais determinante.

~ltaque quimico para a elimina~ao das impurezas (principalmente 0 ou C) e

criar uma camada protetora com base na oxida~ao passiva da superficie

lavagem: se e insuficiente po de resultar em uma superficie contaminada por

urn ou mais dos elementos proprios da substancia de ataque.



1.1.1.- PREPARA<;:Ao DOS SUBSTRA TOS InP

o desengorduramento se faz com tricloroetileno (CHCI:CCl2) e acetona

fervente;

o ataque quimico com mistura de acido sulfurico, agua oxigenada e agua

deionisada (0.1.). H2S0-t:H202:H20 (411) por 10 seg. seguidos por 3 min

de ataque com 0.30/0 Br2-metanot

a lavagem tInal do processo de ataque quimico,

se realiza com agua deionizada (01) por 1 min evitando-se expor ao ar, assim. 0

ataque e detido formando-se uma superficie de oxido passivo. mostrando uma

pequena contaminayao de C (:s; I<}o de monocamadaL

a secagem realiza-se com nitrogenio gasoso (1'\2) ou insuflado de ar

aquecido, ou, no caso da lavagem com acetona quente, por uma lenta retirada

da amostra da soluyao, deixando a acetona escorrer por tensflO superficial pela

amostra.

A seguir descreveremos 0 que qualitativamente acontece na limpeza quimica de urn

substrata de GaAs. com 0 objetivo de estender-se a visao no uso em outros tipos de

substratos como 0 de InP. assim como de outras soluyoes

o uso do bromo metanol (BM). freon ou acido sulfllrico ou outro para limpeza.

cualquer dos quais ataca e reduz os danos feitos pelo corte do cristal e as rugosidades da

superficie, deixa-a suavemente nivelada. podendo ficar similar a urn espelho Ao mesmo

tempo, tira as camadas mais externas. nas quais ficam O. C Assim, no caso de usar BTVI

para limpeza acontece entao uma brominadio preferencial do Ga (GaBr3. pois na

situa<;::) do As faz liga<;:oesmais fracas e 0 composto de AsBr3 e menos provavell e a

superficie fica rica de bromuro de Ga Nesse momenta mergulha-se em metanol puro.



ou diluido em agua DI que logo com a posterior exposi.;ao ao ar, causa a reposiyao

seletiva do Br por 0. resultando em uma superficie enriquecida em Ga203. Assim, a

situayao da superficie resulta em uma interface de As elementar entre a camada epitaxial

oxidada e 0 substrato nao oxidado de GaAs. (Ver fig. lILt ).

,(':-::(.-£1 (), £".;;(1
(~y~ (-::r ~"
. '--.-..-

/.---"c~r-

Urn ataque qUlmlCo com uma soluyao basica NH-tOH: H202:H20 ou acida

H2S0-t:H202:H20. dissolve a camada de oxido e expoe 0 As a ayao da soluyao aquosa. a

qual. sequencialmente. oxida e dissolve 0 As na regiao. ficando a superficie composta em

proporyoes semelhantes de Ga203 e As203 (pelo menos e 0 que se procura: a soluc;ao

quimica utilizada mais adequada ficaria mais peno de tal objetivol

Ao ser exposta a um banho com agua DL forma-se rapidamente a camada de

oxidac;ao passiva. que sera uma suficiente protec;ao ate que seja colocada no interior do

sistema de MBE em regime de UHV (Ultra-High Vacuum)

Um processo semelhante (ataque de tipo oxidativo. crescimento e subsequente

remo~ao de oxidos nativos) e realizado no caso do substrato InP



1.1.2.- PROCEDIMENTO REALIZADO

Neste trabalho foram utilizadas diferentes substfmcias na preparayao quimica.

Nosso procedimento foi 0 seguinte:

(4) a partir deste processo, realizamos diferentes ataques quimicos usando diferentes

soluyoes

A amostra # 1, com tempo de ataque de 60 segundos.

Morfologia visual: sem rugosidades aparentes e superficie com boa

refletfmcia. Aceitavel.

Amostra #: 2, com tempo de ataque de 2 min

Morfologia visual: sem rugosidades aparentes e superficie com boa

refledncia. Aceitavel

Na amostra #: 3, com tempo de ataque de 30 segundos

Morfologia visual: sem rugosidades aparentes e superficie com boa

refleulncia Aceitavel.



Amostra # 4, com tempo de ataque de 20 s.

Morfologia visual: sem rugosidades aparentes e superficie com boa

refletancia. Aceitavel., mas estimamos que 0 tempo de exposi<;3.odeve

ser de 15 s.

A amostra # 5 e 6, com tempo de ataque de 1 min

Morfologia visual: superficie com rugosidades.

As amostras # 7. 8 e 9. com tempos de ataque de 30 s. 2 min e I min.,

respectivamente.

Morfologia visual: sem rugosidades aparentes e superficie com boa

refletancia. Aceitavel.

A amostra # 10, com tempo de ataque de 2 min.

Morfologia visual: inadequada

Das sete solu<;oes selecionadas ficamos com a solu<;3.o(VI) para tratar as pe<;as de

InP que utilizamos em nosso trabalho. ainda que se tern outras solu<;oes aceitaveis os

resultados na morfologia superficial com a solu<;3.o(VI) mostrou. comparativamente, uma

melhor refletancia similar a urn espelho. com poucas ondula<;oes ou rugosidades em ambas

as faces. 0 metodo visual utilizado cenamente n3.ogarante a qualidade da superficie mas e
suficiente se na compara<;3.o entre as diferentes pe<;as a morfologia Iimpa e obvia diante

das rugosas. defeituosas e opacas

(ada amostra. no final do tratamento quimico. foi conada e as pe<;as colocadas

sobre bloc os de Mo. previamente aquecidos com 0 proposito de flxar as pe<;as com In. Ja



dentro do sistema MBE, nas condiyoes de URV, a camada de oxido foi eliminada por

tratamento termico em combinayao do feixe estabilizado de arsenio; foi feita, neste

processo, observayao do espectro RHEED da superficie.

Na continuayao, precisou-se calibrar as celulas dos diferentes elementos a serem

usados, tais como AI, Ga, In, incluindo 0 elemento de dopagem (Si). Para a calibrayao

das celulas dos elementos que van compor as ligas, utiliza-se a tecnica do RHEED e para

determinar a densidade da dopagem, usamos medidas de efeito Hall e a configurayao da

tecnica de Van der Pauw.

2.- CALIBR-\(:AO DAS CELULAS DE ALUMINIO, GALlO iNDIO E SILicIO

A calibrayao do sistema MBE consiste essencialmente em determinar as taxas de

crescimento dos diferentes compostos binarios III-V, assim como tambem a calibrayao da

celula do elemento de dopagem tipo n, 0 Si. Ao calibrar, por exemplo, a celula que

contem 0 elemento Ga, determina-se a taxa de crescimento do composto binario GaAs, de

acordo ao procedimento seguinte.

• Primeiro ligamos 0 aparelho do RHEED, fixamos a temperatura do substrato de

GaAs, mantendo a celula de As sempre aberta, com a mesma sobre-pressao e 0

nivel de vacuo fixado. Estas sedo nossos panlmetros que utilizaremos durante

a calibrayao do sistema

• Se fixa a temperatura da celula de Ga e comeyamos 0 crescimento.

• Obtemos a serie de oscilayoes do RHEED da formayao das camadas

correspondente para a temperatura fixada da celula do Ga.

• Repetindo 0 anterior para diferentes temperaturas da celula de Ga. obtemos

varias series de oscilayoes RHEED.

• Agora tendo os dados do panlmetro da rede do GaAs. 0 numero de oscilayoes

completas em determinada serie. 0 espayo linear ocupado pelas mesmas e a

velocidade do alimentayao do papel do oscilografo onde fora registrada tal serie



de oscila<;oes. Calculamos pela eq.III.I a taxa de crescimento do composto de

GaAs para a temperatura fixada para obter a serie de oscila<;oes tratada.

• Da mesma forma calculamos as taxas de crescimento de cada sene de

oscila<;oes obtidas. Fazemos uma rela<;ao de Arrhenius entre as taxas de

crescimento e as respectivas temperaturas em que foram obtidas em valor

absoluto. Por ultimo deduzimos por regressao linear uma equa<;ao que

utilizaremos para calcular a temperatura na que devemos fixar a ceJula de Ga

para obter a taxa de crescimento desejada.

Vcresc.(J.lm/hora)= !!.Irn,(A)xN X Vruth'" em/min) x
L(em)

60 min/hora
1O.t A/J.lm

onde. N: numero de maximos na curva de calibra<;ao,
L : espa~o linear oeupado pelas oseila~oes na folha.
Vfolha velocidade da alimenta~ao da folha do registrador.

dhkl: dis6incia entre os pianos na dire~ao de erescimento (para 0 caso de
pianos [1001. dhkl = dlOO = a,j2, onde ao e 0 parametro da rede da
camada cristalina),

Determinando as taxas de crescimento dos compostos de GaAs. AlAs e InAs. nos

permite escolher arbitrariamente a composic;:ao das ligas termirias que desejemos construir

Assim nos crescemos In, "Gao.nAs e Ino52Alo4sAs Os resultados da calibrayao sac

apresentados nas figuras (figs.III.2 e II1.3)
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A ceJula de Si foi calibrada mediante 0 crescimento de maciGos de GaAs nas

mesmas condiGoes de MBE mas com a celula de Si flxada em diferentes temperaturas cada

vez. para iogo ser caracterizadas pela tecnica de Van der Pauw na concentraG3.o de

Impurezas Assim os resultados S3.0 imediatamente conferidos numa relaG3.o de Arrhenius

(fig.III.4) com 0 objetivo de conseguir uma equay3.o que nos permita calcular a

temperatura a que deve ser fixada a celula de Si para obter uma densidade de dopagem

desejada na amostra durante 0 crescimento. A tabela Tab.IIL! mostra a densidade de

dopagem de Si. assim como a mobilidade eletronica de GaAs em diferentes temperaturas.



TABELA 111-1

CALIBRA<;:AO DA CELULA DE Si DURANTE

o CRESCIMENTO DOS MACI<;:OS DE GaAs

AMOSTRA T T N ~
(100) (oC) (K) (1017cm-3) (cm2/Vs)

N 376 1200 1473 29.5 1210
I

N 378 1030 1303 2.14 2078

N 379 960 1233 0.33 2663

Hall
GaAs : Si

77 K

3
]

101f
;-1-----1 --------1----1----1----

0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,8:, 0,90

Temperatura de Silicio (K), 1000/T

Fig.I1IA. GrMico de Arrhenius do processamento de dados da relacao das medidas de concentracao
de dopagem com Silicio dos maci!;os de GaAs.



Uma vez concluida a calibrayao do sistema e a limpeza ex-situ, 0 substrato foi

introduzido dentro da camara de crescimento. Apos a evaporayao do oxido sob fluxo de

arsenio (As.•) elaboramos varias amostras que figuram nas tabelas 1II-2 e 1II-3.

Espe- Pressao Temp. Temp Temp Temp
N Estrutura ssura As Subs- In Al/Ga As

(x10-7 trato

I (~ ) robar) (oC) (oC) (oC) (oC)

380 Ino.s3Gao.47As 0.4 1.0 510 826 938 232
381 Ino. S2AlO. 4sAs 1.0 1.0 520 826 1160 240
382 InAs 1.0 1.0 470 856 ---- 242
384 Ino.s3Gao.47As 1.0 0.8 520 826 938 240
385 Ino. S3GaO. 47As 1.0 0.9 480 824 938 238

niio-dopado \



Todas as estruturas foram crescidas em configura,<Jo normal sobre substratos semi-isolantcs dc InF.
orientados Clll ( 1(0), desoncntados de 0.5' . dopados com Fcc de uma espcssura dc 450 ~m. A pressiio [oi
apro:ximadamcnte dc !O :\ (0-7 mbar. c:xceto na amostra N40g. quc foi dc O.g :\ j()-7 mbar. ,u tigura
IV.6

Tipo Espes- Interrup- Temp Temp Temp Temp Temp
de N Estrutura sura <;:oeslin- Subs- In All As Si

Estru- terface trato Ga
tura (A) (s) (oC) (oC) (oC) (oC) (oC)

InO.52Alo.4sAs 100 1160 ----

" " " 250 1160 1130
Normal 404 " " " 100 20 480 820 1160 240 ----

Ino. 53GaO.47As 300 938 ----

" Al " 0,5 fl 1160 ----

I Ino. 52Alo. 4SAs 100 1160 ----

" " " 250 1160 1160
Normal 405 " " " 100 0 520 820 1160 240 ----

I Ino. 53GaO.47As 300 938 ----

" Al " 0.5 fl I 1160 ----

Normal Ino. 53GaO.47As I 100
I

938 1----
corn " Al " 250 1160

1
1130

topo 408 " " " 100 520 820 1160 239 ----
de Ino. 53GaO.47As 300 938 ----

InGaAs " Al " 0.5 fl 1160 ----

Normal InO.53GaO.47As 100 938 ----
corn " Al " 250 1160 1130
topo 411 " " " 100 540 820 1160 242 ----

de Ino. 53GaO.47As 300 938 ----
InGaAs " Al " 0.5 fl 1160 ----

• As regioes tapo dos HEMTs N404 e N405 foram feitos com a Iiga InAIAs e 0 resto
dos HEJ\1Ts crescidos as regioes topo SaG em base a Iiga de InGaAs.

• Os HE\1Ts .\'404 e 1\'405 tem as mesmas caracteristicas estruturais mas crescidas em
condi<;:oes muito diferentes.

• i\os HE\1Ts N408 e N411 tem a mesma configura<;:ao estrutural que as anteriores so
difereme na natureza da regiao tapo

• ::\as amostras '\420 e 1\.'421 as espessuras de certas reuioes foram mudadas com
respecta aos HE\1Ts anteriores

• Os Hemts N426 e 1\'427 crescidos com as mesmas caractensticas do HE\1T \421
embora em piores condi<;:oes



Tipo Espes- Interrup- Temp Temp Temp Temp Temp
de N Estrutura sura yoes/in- Subs- In All As Si

Estru- terface trato Ga
tura (Al (sl (oCl (oCl (oCl (oCl (oCl
Normal InO.53GaO.47As 200 570 938 ----

I
com n Al " 350 570 1160 1127
topo 420 n " n 100 570 820 1160 240 ----
de InO.53GaO.47As 200 530 938 ----

InGaAs n Al n 0.5 Il 570 1160 ----

Normal IIno.53GaO.47As 200 570 938 ----

com " Al " 350 570 1160 1127
topo 421 " " " 100 570 820 1160 240 ---- i
de InO.53GaO.47As 200 550

I
938 1---- I

InGaAs " Al n 0.5 Il 570 1160 1----
i

Normal InO.53GaO.47As 200 560 938 ----
com " Al " 350 560 1160 1100
topo 426 " n n 100 60 560 820 1160 240 ----

Ide .Ino.53GaO.47As 200 530 938 ----

IInGaAs !" Al " 0.5 Il I 560
1
1160 \----

INormal InO.53GaO.47As 200 540
I

938 ----
\I com n Al n 350 540 1160 1100

topo 427 n " " 100 60 540 820 1160 240 ----

de InO.53GaO.47As 200 520 938 ----

InGaAs " Al n 0.5 Il 540 1160 ----

HEIVIT N404
Condi~oes de Cl'escimento

In 0,S::!Al 0.48As nao-dopado
0

TOPO100A TSuh'= 480 DC

0 DOPADA::!50A
T."J. = 1160°C

Ino !'::!.I\l0.48As nao-dopado
0

ESPACA1VIENTO T(;Q = 938°C100A
Tin = 820 °c

nao-dopado 0 CA...:.!"lALATIVO TSi = 1130°('InO!'3GaO.4" As 300 A

InO!,::!oI\l0.48As nao-dopado 0.5 p.m TA1VIPAO TAs = 240°C
PA.< = 10-" mbaJ'

SITBSTRATO



CAPITULO IV

CARACTERIZACAO

Para caracterizar morfologicamente a superficie das amostras produzidas,

utilizamos 0 microscopio eletronico de varredura (MEV) ZEISS modelo DSM 960.

o MEV permite a caracterizayao da estrutura superficial do material atraves do

detector de eletrons secundarios (SE) e 0 contraste das fases que possuam numero

atomico diferentes atraves do detector de eletrons retroespalhados (BSE : Back Specular

Electron) A amplificayao nominal e de 300 000 vezes.

A densidade dos defeitos ovais (0.0) de diferentes amostras. assim como suas

dimensoes. foram calculadas diretamente das fotografias MEV e apresentadas na tabela

AMOSTRA ESPES- TEMPER NUMERO DE AREA DENSIDADE

N SURI\ CRESCIM. DEFEITOS DE D.O.

(llm) (oC) OVAlS (D.O) (Ilm2) (x lOs cm-2)

Maci.;o 381 1.0 520°C 99 37499 2.64

Ino.5~Alo~RAs

Maci~o 382 1.0 ..nO °c 5 36989 0.135

InAs

Maci.;o 385 1.0 480°C 111 36989 3.001

Ino.53GaoA7A
s

HEMT404 0.575 480°C 5 36989 0.14

HEMT 405 0.575 520°C 78 36 168 2.099

HEMT 411 0.575 540°C 51 36543 1.396



A fig. IV.l (A) mostra a presenya dos defeitos ovalS (D.O) do maClyO de

Ino.s2Alo48As(N38l), crescidos a 520°C, podemos observar, tambem. algumas linhas

orientadas na direyao perpendicular a orientayao mostrada pelos D.O.; se levamos em

conta que a orientayao dos D.O. e na dire~ao (011) e as linhas tern a dire~ao (011)

Alem disso. na fig. IV.l (B), onde aparecem detalhes do D.O encontrado nesta amostra

de Il1D.s2Alo.48As

Fig. IV. I. Fotografias SEM mostrando as caracteristicas sUllerticiais (x son vczcs) e os dctalhcs do
dcfeito oval (x 20 01 I yczes) na amostra N381.



Na fig. IV.2 (A) podemos observar que a superficie esta com baixa densidade de

D.O na N382. crescida a temperatura de substrato de 470°C. A fig. IV.2 (B) mostra

alguns detalhes da superficie do maciyo de Inos:;Gl4l47As(N385), crescido a 480°C.

Fig.IV.2. Fotografia SEM mostrando detalhcs morfologicos supcrficiais (x 5nn yczes) dos maci~o~
N382 de InAs e de 1\385 de InGaAs.



Os tres maciyos apresentados na tabela IV-I, mostram D.O., com diferentes

densidades, 0 maciyo N385 de Inos~Gao47As apresenta maior densidade, 3 x 10s cm-2

Esto e esperado numa liga contendo Ga, ja que os D.O. se encontram com maior

probabilidade nas ligas a base de Ga. Enquanto ao maciyo de InAs a N382 apresenta uma

densidade de D.O., 1.4 x 104 cm-2 Este valor pode ser atribuido a ausencia do elemento

Ga durante seu crescimento.

A superficie do maciyo de Ino.s2Alo48As(N381) apresenta linhas orientadas na

dire~ao (011) perpendicular it orientayao mostrada pelos D.O.; podem ser identificadas

como pianos de deslocayoes originadas pela heterointerface entre a regiao da super-rede

(AlAs/GaAs) e a liga de Inos2Alo.48AS

o HEMT N404 crescido a 480DC observado na fig. IV.3 A mostra uma morfologia

da superficie com baixa densidade de D.O. da ordem de 1.4 x 10-t cm-2 A fig. IV.3 B

mostra tambem detalhes da amostra HEMT N405 crescido a 520 DC com D.O. de

dimensoes pequenas, a pesar de que a densidade e de 2.1 x 105 cm-2. Podemos observar

que os dois HEMTs apresentam notaveis diferenyas no valor da densidade dos D.O. Esta

discrepan<;a deve ser associada a diferenya entre as temperaturas de crescimento de 40 DC



Fig.TV.3. Fotogratias SEM mostrando aspcctos morfologicos supcrticiais (x 500 yczcs) dos HE;\IT~

N~O~c N~05.

A fig. IVA revel a a estrutura superficial do HEMT ~41 L crescida a temperatura

de 540°C mostrando uma satisfatoria disposiyao morfologica. com uma densidade de

0.0 da ordem de 1.4 x 105 cm-2



Em resumo . atraves do MEV foi possivel observar quais sac as condiyoes

adequadas para 0 crescimento. Na proxima etapa pretendemos analisar estas amostras

atraves da fotoluminescencia e das medidas de transporte afim de chegar em nosso caso

aos melhores condiyoes de crescimento.



o fen6meno de fotoluminescencia (FL) e urn processo de emissao de luz originado

pela recombinayao radiativa dos eletrons ou buracos de seus estados excitados devido a

presenya de luz, ate seus respectivos niveis fundamentais. 0 espectro de FL pode

apresentar urn ou mais picos dependendo da existencia e origem dos chamados centros

locais de recombina~ao fig. IV. 7 e seus correspondentes niveis, niveis de recombina~ao,

niveis profundos situados na banda pro ibida que podem ser de tipo doador e/ou

aceitador segundo a natureza da impureza.

IONIZA<;AO
CONTINuA

ESTADOS
EXCITADOS
rX

Fig.IV.7. (a) Represental;ao esquernlitica de ,:arios processos de recornbinal;ao radiatiya induzidos
por irnpurezas doadoras e aceitadoras nao profundas. (b) Represental;ao esquernatica da ligal;ao
excitonica com urn doador neutro. As principais linhas de recornbinal;ao (estados excitados X+ de X)
san rnostradas a direita; os satelites 'dois eletrons' envolvern transif,:oes nas quais 0 eletron doador c
deixado no estado excitado. (23)



amostras foram mantidas a uma temperatura de aproximadamente 22 K Na figura

seguinte mostramos urn esquema do equipamento utilizado

Ar+ Laser ]
---~

I,Li

I__ t--
/ Computador\

Obtivemos 0 espectro de FL do Illo5~Alo~sAs da amostra :\381 (fig.IV.9). e

observamos dois picos de ~1.52 eV (pico principal) e ~1.46 eV. os quais identificamos.

transi~ao (Do.A 0) doador-aceitadol' Como sabemos. as estruturas crescidas por TvrBE

tem sempre caratensticas do tipo-IL se for crescido Illo5>-\loAsAs Ilao dopado. 0 pico

estaria em ~ 1.575 eV. tal como podem ser vistos na ref.34 :'\ao se observam picos

isolantes. 135.36.nja que nessas condi<,:oes do substrato as emissoes de recombina<,:ao sao

mascaradas pelas mais imensas proveniemes do In(l"AL, ~~As Temos. alem disso. a

largura do pico principal e ~23 meV. que e comparavel a -Ii meV 135,. encomrada nas

referencias assinalando a qualidade otica das ligas crescidas
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Fig.IV.I). Espeetros FL do HEMT 1\381. 0 segundo espeetro est,i na eseala logaritmiea mostrando os
possi,eis eomponentes reeomllinati,os da estmtura (,cr fig.IV-7).



Os espectros dos HEMTs com topo de Ino.s2Alo.48As, N404 e N405, mostram

diferenyas marcantes na posiyao do pica e suas larguras (N404 e de 1.487 eV com 133

meV respectivamente) (fig.IV.IO), enquanto na N405 a posiyao do pica e sua largura

respectivamente saG 1.579 eV e 27 meV (fig.IV.Il). A FL da N404 mostra uma

moc' ficayao na posiyao espectral para baixas energias e uma grande largura, isto e devido

pei, Jaixa temperatura de crescimento da regiao de Ino.s2Alo4RAs,permitendo uma maior

probabilidade na captura de impurezas, criando varios niveis doadores muito juntos na

banda proibida

Os espectros FL de Ino.s2Alo4sAs,quando contaminados. costumam deslocar-se

para valores de energia correspondentes a transiyoes de niveis de dopantes doadores

menores de 1.575 eV (31U9)
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mostra sua melhor qualidade otica. ainda que tenha sido crescida a 520 oc. mas sem

paradas de crescimento~ esta temperatura parece ser suficiente para uma aceitavel

qualidade otica de Ino51Alo4xAs

o
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e 540 oC respectivamente, mostram s6 larguras muito extensas e com 0 pico principal na

regiao de energia maior que a correspondente a banda da liga de Ino52Alo-tgAs Esto nos

sugiere uma ( ,viayao estequiometrica em favor do elemento Al sobre 0 In junto a uma

notavel contaminayao de tipo doador.
10
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temperaturas (>550 OC) (-to) na que po de ser obtida uma excelente qualidade estrutural

para 0 material de Ino.52Alo.~sAs Embora tal faixa e incompativel com 0 intervalo de

temperatura adequado para crescer Ino53Gao~7As (5520 OC) (-tl). sendo dificil obterem-se

condi<;oes de crescimento compativeis para os dois tipos de ligas na estrutura HE'IT de

nosso interesse. Deve-se notar que 0 pico de 1.61 eV maior que a correspondente a banda
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oc respectivamente. mas com a camada ativa crescida a 530 oC e 520 0C Tivemos

espectros com maiores larguras (fig.IV.14). e com a base da FL de N427 estendendo-se a

energias menores: isso deve ser consequencia das paradas de crescimento de I minuto.

realizadas em cada interface.
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As paradas de crescimento san OrIgem de contaminac;:ao pelo aumento da

probabilidade da captac;:ao de impurezas pr6prias do sistema MBE, mas como podemos

comparar entre os HEMTs N426 e N427 com a mesma disposic;:ao estrutural e

equivalentes tempos de interrupc;:ao de 60 seg, a amostra N426 que foi crescida a 560 Uc
fico com melhores caracteristicas 6ticas que a N427 crescida a 540°C. 0 que indica a

maior importancia da temperatura de crescimento na liga Ino52Alo-l8Assobre os efeitos das

paradas de crescimento

TABELA IV-2 DA CARACTERIZA(AO DAS ESTRUTURAS COM

TOPO DE hlo.52Alo4sAs POR FL

Foi utilizada uma fonte laser de Ar com uma potencia de 0.25 Watts. e as amostras for am
mantidas a uma temperatura de aproximadamente 22 K

Espes- Temp. Densidade Energia Compri- Largura
Amostra Estrutura sura Subs- de dopagem do Pico mento a meia

trato (xlO17cm-3) de ouda altura
!'l (A) (oC) (eV) (A) (meV)

381 Illo.52AloAsAs l.0Jlm 510 ---- 1.460 8490
1.523 8140 23

Illu.52AloAsAs 100 ----
" " " 250 10.35

404 " ,. " 100 480 ---- 1.487 8340 133
IIlU.53GaOA7As 300 ----

" Al " 0.5 Jlm ----
Illo.52AloAsAs 100 ---- !

" " " 250 17.02
I405 " " " I 100 520 ---- 11.579 7850 23

t

!Illo.53GaOXAs I 300 ---- I

" AI " 10.5Jlm ---- I i
II t



TABELA IV-3 DA CARACTERIZA(AO DAS ESTRUTUR;\S COM

Tapa DE Ino.53Gao47As paR FL

Foi utilizada uma fonte laser de Ar com uma potencia de 0.25 Watts, e as amostras foram
mantidas a uma temperatura de aproximadamente 22 K

Espes- Temp. Densidade Energia Compri- Largura
Amostra Estrutura sura Subs- de dopagem do Pico mento a meia

trato (xlO17=-3) de onda altura
1\ (A) (00 (eV) (A) (meV)

InO.53G.'d ..t.,As 100 ----
" AI " 250 10.35

408 " " " 100 520 ---- 1.629 7610 144
InO.53GaO..t7As 300 ----
" AI " 0.5 Jlrn ----

InO.53GaO..t7As 100 ----

" AI " 250 10.35
411 " " " 100 540 ---- 1.590 7800 194

hlo.53GaO..t7As
1

300 ----
" AI " 0.5 Jlrn ----

InO.53GaO..t7As 200 570 ----
" AI •• 350 570 9.83

420 " •• " 100 570 ---- 1.610 7700 23
InO.53GaO..t7As 200 530 ----
" AI " 0.5Jlrn 570 ----

InO.53GaO..t.,As 200 560 ----

" AI " 350 560 6.15
426 " •• " 100 560 ---- 1.664 7450 45

I hlO.53GaO.rAs 200 530 ----
Ii" AI .. 0.5 Jlrn 560 ----

I

Ino.53Gao..t-As 200 540 ----
I" AI " 350 540 6.15

4'- " .. " 100 540 1.6271 7620 51 I- / ----

hlo.53GaO..t7As 200 520 ----
" AI " 0.5 JlDl 540 I ----



o objetivo deste capitulo e estudar as propriedades de transporte nas estruturas

crescidas, usando as medidas de efeito Hall com a tecnica de Van der Pauw, para obter a

informayao de mobilidade eletr6nica, a concentrayao de portadores e a densidade 2DEG

das amostras, e tambem utilizando a tecnica de Shubnikov de Haas, para as

caracteristicas de magneto-transporte da amostra, pois sabemos que a presenya do gas

bidimensional e diretamente ligado a observayao das oscilayoes da magneto-resistencia

Antes de tudo. uma breve introduyao sobre as propriedades eletricas encontradas na

literatura.
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Na literatura encontra-se que a curva da mobilidade Hall no maCH;Ode

Ino.53Gao.opAstern a caracteristica mostrada na fig.IV.15(a), a mobilidade cresce com

expoente 3/2 no intervalo de baixas temperaturas (no grafico de Arrhenius). Isso e

comum na dispersao por impurezas ionizadas. A mobilidade em altas temperaturas

(T>100 K), decresce com expoente -2, conseqih~ncia dos fOnons oticos.

Tambem se observa sempre 0 espalhamento por desordem de liga, predominante

no range de 40 a 120 K, cujo expoente e -1/2; tambem tem-se outros fenomenos com

efeitas dispersivos que afeitam a mobilidade total, mas sac menos importantes por sua

baixa probabilidade. Esses sac 0 espalhamento piezelt~trico (PE) com expoente igual a -

1/2 (10% do total dos espalhamentos com 0 mesmo expoente), potencial de deforma~ao

(DP) com expoente aproximadamente de -3/2, contribuindo com 0 espalhamento da

rede (fonons)O.U21

Se a amostra tiver mais de uma sub-banda populada, outros efeitos devem ser

considerados Primeiramente a OCUpayaOde sub-bandas superiores afeta negativamente a

mobilidade devido ao aumento da massa efetiva nas sub-bandas mais altas. 0

espalhamento inter-sub-banda contribui fortemente no espalhamento por desordem de

liga e pode diminuir muito a mobilidade. No caso do espalhamento pela rede, seus efeitos

sac pequenos Outro mecanismo importante de espalhamento e 0 das impurezas ionizadas

com niveis de energia profundos, que decresce quando a densidade planar aumenta ao

melhorar a blindagem (screening). resultando em aumento da mobilidade

Brown I.!l al. (oB) mostraram que nas camadas de Ino5~G3.(l47Asobservou-se urn

grande aumento do numero de doadores em 30~o, quando a temperatura de crescimento e
reduzida. entre amostras crescidas a 500 (t com as produzidas a 300°C. e que a

mobilidade fica quase insensivel a temperatura do substrata. Emquanto que 0 material

Ino.5:,Alo4~As mostra uma reduyao moderada na concentrayao de doadores em 17~o

quando a temperatura de crescimento e diminuida. decrescendo ao mesmo tempo a

mobilidade. Isto signitlca que existem efeitos relativos aos defeitos e impurezas proprias



de cada liga. t conhecido que 0 Ino52Alo48As tem uma concentra9ao muito alta de niveis

profundos que podem incrementar-se quando cresce-se a temperaturas do substrata

menores de 500 ()C.

A mobilidade Hall e a concentra9ao planar do Ino52AIliAxAs dopado com Si (~ 101-

cm-3) na ausencia de luz e ilumina9ao pode ser vista na fig.IV.16a Tambem mostramos 0

comportamento eletrico de um maci90 de InAIAs dopado fortemente com Si na
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Temos que observar que a caracterizayao da mesma amostra pode dar uma certa

dispersao nos resultados, devido a posiyao relativa dos pedayos de substrato no porta-

amostra no momento de crescimento, ja que nossas amostras foram crescidas sem porta-

amostra girando 0 range de dispersao e muito maioL assim temos que poderia ter duas

complicayoes,

1. variacao de ate 8% da espessura dos extremos das amostras crescidas a seu

centro. (-t5)

') diferenl;a de parametro de rede lateral (~a/a)/L de ate 3 x 10·3 em-l desde 0

centro do porta-amostra. (6)

As amostras foram cortadas em pequenos pedayos quadrados. e foram aplicados

quatro contatos eletricos de In em seus vertices. As medidas saG feitas segundo 0 metodo

de Van der Pau\\

Para as mediyoes a baixas temperaturas, foi utilizado um criostato com nitrogenio

hquido. fazendo-se medidas entre 300 K e 77 K. aplicando-se campos magneticos. de ate

aproximadamente 1.5 T.



Consiste em que a resistividade especifica e 0 efeito Hall de uma amostra de forma

arbitniria pode ser medida sem conhecer a corrente padrao obedecendo as seguintes

condiyoes:

1. Os contatos devem estar no perimetro da amostra (fig.IV.I8)

2. Os contatos devem ser suficientemente pequenos (fig.IV.I8 a, c)

3. A amostra deve ter espessura homogenea.

4. A superficie da amostra deve ser conectada em forma simples (fig.IV.I8 a, c),

sem deformayoes causadas pelas conexoes

~
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Fig.IV.IS. A forma (a) foi usada em nossas amostras para a caracterizal;iio eletrica em Van der
Pauw e Shubnikov-de Haas.
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As caracteristicas eletricas de urn maciyo de InAs sobre InP (N382) mostraram ser

similares ao trabalho de Meggitt et al., (47)mas com a diferenya de ter sido crescida sobre

urn substrato de GaAs. 0 resultado sac apresentados na tabela IV-4.

Uma amostra de Ino.s3Gao.nAs (N384) foi feita atendendo as caracteristicas de 5.2

x 1016 cm-3 e 751 cm2N s (77 K) e 1.3 x 1017 cm-3 e 375.6 cm21V s (300 K), na

concentrayao de impurezas residuais e mobilidade, respectivamente. Sendo assim, sua

densidade de portadores a 77 K para urn maciyo nao intencionalmente dopado mostra

estar perto do range normalmente obtido no sistema MBE, os quais oscilam dentro do

intervalo de -2 x 1015a 1 x 1016cm-3.(23)

Amostra Espes- Temp. Concentrac;:ao Mobi1 idade
niunero sura Subs- de impurezas (cm2/Vs)

Estrutura trato (x 1017cm-3)
N (flm) (oC) 77 K 300 K 77 K 300 K
382 lnAs 1.0 470 1.24 I 1.4 11 620 I 7 400
384 InO.53GaO.47As 1.0 520 0.52 I 1.3 751 I 375.6

Como 0 comportamento das mobilidades na faixa de temperatura (de 77 a 300 K) e

aproximadamente linear (visualizado no formato de Arrhenius): tendo em conta uma

relayao do tipo ~l ~ TP
. onde Pea pendente da linha reta entre os pontos das mobilidades

dos REMIs correspondentes as temperaturas de 77 K e 300 K. entao foram calculados os

seguintes valores de P : - 0 para 0 N404, - -0.86 para 0 N405 e ~ -0.73 para 01"421. De

tais valores podemos deduzir que tem-se nesse intervalo urn dominio do espalhamemo por

desordem da liga (P = 0) sobre os mecanismos que sac origem dos ronons oticos (P = -

2) na mobilidade dos portadores do gas eletr6nico bidimensional.



Espes- Temp. Densida- Concentrac;:ao Mobilidade
Amostra sura Subs- de no planar

Estrutura trato dopagem (x 1011 cm-2) (cm2/Vs)
(A) (oC) (x1017

N cm-3) 77 K 300 K 77 K 300 K

Ina.52Ala.4sAs 100 ----
" " " 250 10.35

404 " " " 100 480 ---- 7.2 8.4 683 676
Ina.53Gaa.47As 300 ----

" Al " 0.5 !lrn ----

Ina.52Alo.4sAs 100 ----
" " " 250 17.02

405 " " " 100 520 ---- 48.4 78 10 900 3 400
Ina.53Gaa.47As 300 ----

" Al " 0.5 !lrn ----

Como podemos das tabelas IV-5 e IV-6 . as melhores caracteristicas eletricas sao

da amostra N421. com a regiao do poc;o crescida a 550 DC Mas ainda. a maior

mobilidade medida [oi do HEMT N405, que [oi crescida a 520 DC 0 que sugere qU'"

Arnostra Espes- Temp. Densida- Concentrac;:ao Mobilidade
nl.imero Estrutura sura Subs- de no planar

trato dopagern (x 1011 cm-2) (cm2/Vs)
N (A) (oC) (x1017

Icm-3) 77 K 300 K 77 K 300 K

421 Ina 53Gaa.47As 200 570 ---- 'i !
" Al " 350 570 9.83

I" " " 100 570 ---- 48 62 5 890 2 170
Ina.53Gaa 47As 200 550 ---- !

" Al " 0.5 !lrn 570 ---- I

426 Ina.53Gaa.47As 200 560 ----
" Al " 350 560 6.15
" I! " 100 560 ---- 28 22 589 612

Ina.53Gaa.47As 200 530 ----
I' Al " 0.5 !lrn 560 ----

.

427 Ina.5~Gao 47As 200 540 ---- i

" Al " 350 540 6.15
" " " 100 540 ---- 36 41 1 580 1 050

Ino.50Gao.47As 200 520 ----

I " Al " 0.5 !lrn 540 ----



A concentray3.o planar (2DEG) da amostra N405 foi a maior registrada de nossos

HEMTs crescidos (ver tabela IV-5), provave1mente devido a que sua regiao dopada tern

maior densidade de do adores, mesmo porque sua regiao topo e de Ino.s2A1o.48As, ao

contnirio da N42L cuja regiao topo de InO.S3GaO.pAs, junto a regiao dopada

(Ino.s2Alo48As: Si), permite que capte parte dos eletrons, devido a formayao dum POyO

pal ,ito na mesma regiao topo, diminuindo 0 numero de portadores para 0 canal ativo.

Comparando os resultados na caracterizayao por HaiL dos HEMTs N426 e N427,

que tern a mesma disposiyao estrutural que 0 N421, ver tabela IV-6. mostram

caracteristicas eletricas proprias de urn maciyo de Ino52A1048As

Possivelmente, devido as coincidencias do problema relativo a espessura da regiao

do canal ativo de Ino.s3Gao.47As (200 A) com as interrup~oes de crescimento de 1

minuto (ver tabela 111-3), feitas em cada interface dos HEMTs N426 e N427, resultaram.

provavelmente, em rugosidades nas interfaces com Ino52A1048As. as quais originariam

defeitos estruturais no posterior crescimento das regioes com liga 1nOs:;G3.()47As, fazendo

dificil uma boa apresentayao do gas e1etronico bidimensional. Assim 0 duplo problema

diminuiria sensivelmente os efeitos do gas eletronico bidimensionaL tornando 0 HEMT

numa simples amostra de In052A1048As

Uma espessura ::::.300 A na regiao do canal ativo e mais facil de afetar pela

vecinhanza da rugosidade na interface com a regiao tampao originado pelo efeito da

interface invertida T ambem espessuras pequenas saG mais adequadas para a construyao

de poc;os quiinticos quadrados que nao e 0 desejado em nossa experiencia

As paradas durante 0 crescimento afetam fortemente as superficies de Ino'2ALI48As

em comparac;ao com outras ligas. ja que 0 Al e altamente senslvel para captar impurezas.

criando. desse jeito. mais centros de captura localizados. os quaIs deuradam as

propriedades eletricas



Sendo assim, concluimos que a interrup~ao de crescimento (ver tabela 111-3), e

prejudicial para as ligas contendo AI, 0 que foi aplicado no crescimento dos HEMTs N404

(20 s), N426 (60 s) e N427 (60 s) Ah~m disso, a temperatura empregada foi

inconvenientemente baixa de 480°C (N404), 560°C (N426) e 540°C (N427), sendo

que, uma excelente qualidade estrutural desta liga se obtem a temperaturas maiores, perto

dos 570°C, estando melhor protegida da contamina<;ao

Na se<;ao seguinte trataremos sobre os efeitos Hall quantico e SdH observados em

nossas amostras. mas, primeiramente. faremos uma breve revisao te6rica sobre tais

fenomenos.

3.4.- PROPRIEDADES DE TRANSPORT£ : EFEITO HALL QUANTICO E AS

OSCILA(:OES DE SHUBNIKOV-DE HAAS (SdH)

Nossas estruturas crescidas mostram evidencias de forma<;ao do gas eletronico

bidimensional atraves da medida de magneto transporte quando aplicamos um campo

magnetico perpendicular a dire<;ao de crescimento Isso acontece porque as bandas de

energia dos portadores de carga perante fortes campos magneticos transformam-se em

uma serie de niveis. conhecidos como niveis de Landau. devido a quantiza<;ao das 6rbitas

dos portadores. A quantiza<;ao do efeito Hall. descoberta por yon Klitzing et al. (-ts) em

1980. acontece nos sistemas eletronicos bi-dimensionais it baixas temperaturas e fortt

campos magneticos perpendiculares ao 2DEG :'\essas condic,:6es. a resistividade de HalL

RH• exibe ··plateaus·' (ver fig.IV.19) quando tem valores inteiros multiplos de ~/h. (ada

··plateau·· esta acompanhado por um minima profundo da resistividade diagonal. P\\

(Oscila~oes de Shubnikov-de Haas). na qual a corrente tlca constante. ver fig.lV.19. e

que eventualmente atingira no desaparecimento da corrente
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Fig.IV.19. 0 efeito Hall quantico na heterojun';3o de GaAs/AIGaA.••.A densidade eletronica e fixada
e 0 campo magnCtico e variado para exibir 0 efeito. Em 84 kG (assinalado), a resistividade diagonal,
Pxx e < 5 x 10-7 ohm/D.(49)

o procedimento e 0 seguinte come~ando p.ex. da curva SdH da N421

(fig.IV.23,A) enumera-se OS minimos arbitrariamente. estos numeros relacionan-se com as

respectivos valores inversos do campo magnetico. conseguindo-se urn gnifico como 0

mostrado na fig.IV.23,B. logo procesa-se para obter a pendente da linha, S (testa). e

utilizando a eq.IV.3a calcula-se a densidade de portadores no po~o. No seguinte se utiliza

a eq. IV.3b para obter 0 valor da mobilidade(49.50,5t):

h/2n.
densidade planar.
magneto- resistividade



3.4.2.-CALCULO DOS NivEIS DO PO<;O E A DENSIDADE PLANAR LIMITE

A colocayao dos niveis Ej (fig.IV.20) medidos desde 0 fundo do po yO podem ser

calculados aproximadamente tendo em conta urn contorno parabolico no POyo. Assim

temos a seguinte formula nao exata, (50) :

Eo, E

m*e

137t(i+3/4»)2/3 ( eltz 12/3 os2/3

2 \Eo E me*ll2)

indice da banda,
permissividades eletrica absoluta e relativa respectivamente
massa efetiva do eletron.

Fig.IV.20. Esquema mostrando a heterointerface do HEMT. onde acontecc gas eletronico
bidimensional definindo alguns Jladimetros usados nas equa~oes IV.G.

A equayao TV.3 atingira valores mais inexatos conforme os valores de "j" forem

maiores. Assim temos deduzido formulas na ocorrencia do gas eletronico bidimensional de

ate duas bandas de energia; se Os. a densidade planar esta em cm-2.
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A densidade planar eletronica do canal no limite de uma aha dopagem, pode ser

ca1culada pela lei de Gauss, aplicada a uma heterojunyao de maneira similar a sua

aplicayao, a jUOf;ao p-u, (51)

Uso ~ .£2,...£ [~Ec - (Ec - EFo)]

e2d

Uso ~ E.!!.~ [Eo + ~Eo]
e2d

~Eo(eV) = EFo - Eo = 1tn2 Os

me*

a qual e a diferencia entre 0 correspondente myel de Fermi EFo e 0 nivel Eo da energia

rninirna da banda "0" quando esta completamente preenchida.

Se quisermos 0 valor do nivel de Fermi do respectivo nivel preenchido, aplicamos as

seguintes formulas para as bandas com indices 0 e 1. (50)



E F1 = (nso+nst>n n2 +
2me*

A segunda formula tern aspecto mais complicado devido a que existendo mais urn

nivel seu posic;ao e comportamento vira dependente do primeiro (50)

Usa-se uma bobina supercondutora com capacidade em atingir ate 12 T e 2 K de

temperatura. Esta consiste de uma bobina supercondutora submergida em He liquido,

cuja corrente medida, proporciona a intensidade do campo magnetico: para medic;ao da

temperatura foi usado urn diodo de Si. 0 porta amostra e feito de fenolite e a amostra de

forma quadrada, com contatos de In em seus vertices, colocando-a de forma que fique

perpendicular ao fluxo do campo magnetico

Para a amostra N405, calculamos uma concentrac;ao planar (2DEG) total de 3.lx

1012 cm-2. ver a (tabela IV-8), observando-se duas sub-bandas (figs. IV-21 A), cada

uma com mobilidades diferentes. 0 qual e devido a posic;ao da sub-banda L que esta

mais longe da interface e. por conseqlh~ncia, tern probabilidade inferior de colisoes com as

imperfeic;oes da heteroimerface. tambem a sub-banda 0 ajuda como blindagem eletronica

para os portadores nos mveis de bandas superiores pela banda de menor energia, assim a

mobilidade das bandas superiores tern a tendencia a aumemar Duas sub-bandas permitem

a existencia do espalhamento intersub-banda. especialmente em aItas concentrac;oes

planares. as quais leva it diminuic;ao da mobilidade. Devemos observar que. ao calcular a

energia de Fermi com a eq.IV.8b. correspondente it banda de indice 1. a formula e mais

complexa segundo Delagebeaudeuf. (51l1 Ainda que elc seja uma aproximac,:ao

considerando a banda narabolica. e de grande utilidade para a visualizayao da estrutura

energetica na interface onde ocorre 0 fenomeno do gas eletronico bidimensional



TABELA IV-7 DA CARACTERIZA<,:AO POR SdH

A '\ - fI r d ') K d 10S OSCIayoes oram rea Iza as a ~ , com uma corrente e -4 amperes
Amostra Sub- Vxx pxx nsi f.l

N banda (B=O) (B=O) S(T) (xl012

(mV) (£2) cm-2) (cm2/Vs)
405 0 8.5 382 32.20867 1.558 10500

Escuro
405 1 8.5 382 31.29885 1.514 10800

Escuro
421 0 2.0 90.65 23.98112 1.160 59000

Escuro
421 0 2.1 95.18 23.66014 1.144 57000

Sob Humin.

TABELA IV-8 DA CARACTERIZA<,:AO POR SdH
Foram usados os valores de E=14 e (m*(.lmo)=0.05, ja que a massa efetiva e maior que no
maCIyO

Amostra Sub- nsi I nso+ ns] Ej I EFi i1Ej

N banda (xl012cm-2) I (xl012cm-2) (meV) (meV) (meV)
405 0 I 1.558 = 157 232 75

Escuro
405

I
1 1.514 3.072 271 288 17

Escuro I

421 0 1.160 = 129 195 56
Escuro

421 0 1.144
I

= 128 I 183 55I I

Isob ilumin. I \ II

Nnrel ,
(meV)/i
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Fig.I\'.22. (A). Cuna do SdH do HEl\1T N-t05 no inten'alo de n a 12 T. com corrente de (1.1 mA e a
uma temperatura de 2 K. (B). Resultado sobre ° prcenchimento das bandas no POl;O quasl'-
triangular da heterointerl'ace do HEl\1T N-t05.deduzido do periodo nas oscibll;oes na cuna do efeito
SdH de (A).



A concentra9ao planar do HEMT N421 foi de 1.16 x 1012 cm-2, ver tab.IV-7; nela

pode-se observar a queda da resistividade no limite da medi9ao de campo de 12 T, a qual

s6 se da no caso da existencia do gas eletr6nico bidimensional (ver a fig.IV.22(A».
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Fi~.IV.23. (A). Cuna do SdH do HEl\lT N-t21 no ran~e de 0 a 12 T. com corrente de 0.1 mA e a
uma temperatura de 2 K. (B). Resultado sohre 0 preenehimento das handas no pOl,:Oquase-
trian~ular da heterointerface do HEMT N·n 1. deduzido do periodo nas oscilal,:oes na cuna do efeito
SdH de (A).



A concentrayao planar da amostra N405 foi superior a amostra N421, e a

vantagem pode ser atribuida a maior dopagem de Si na regiio dopada, ainda mais com 0

fato de que sua regHio to po e de IoAIAs, sendo para N421 de IoGaAs adjacente a regiio

dopada, poderiam apresentar-se vers5es parasitas do canal ativo com pior qualidade

estrutural e degradando as propriedades eletricas em geral.

Nas estruturas onde a regiao topo e de InGaAs e sobre a regiao dopada, aquela

perrnitiria a captayao dos eletrons dos dopantes, tirando parte dos portadores fomecidos

por esta regiao evitando seu total aproveitamento pela regiio ativa devido a formayao de

outro POyOquase-triangular paralelo na interface da regiao topo junto a regiao dopada,

apresentando uma estrutura tipo iovertida do HEMT.

TABELA IV-9 PARA-METROS OS LIMITE, Eo E EFo NO POCO 2DEG
NAS CARACTERlSTICAS DOS HEMTs N405 E N421

E d(A) Os limite (xl012cm-2) Eo (meV) EFo (meV)
14 100 2.9507 240 381

/ Us = 2.951 x 1012cm-2
"""
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A densidade planar limite na banda 0 e a densidade de portadores 2DEG maxima

que pode preencher esta banda supondo uma banda de tipo parab6lico e na ausencia de

uma segunda banda

Tambem foi caracterizado atraves de SdH 0 maClyO N382 de InAs. e suas

oscilayoes nao tern uma suficiente resoluyao (ver fig.lV-25)

25 rt N382 5Ir-

20~r
~.- r-

~-~- i-.,.,.
15t---- I

~. I>-~ L0.. I

10 t-
t
~

;:;I- C-
[

5 10
C3Inpo IVlagnetico (Tesla)

Fi~.I\'.25. Cuna do SdH do maci("o N382 no range de naIl T. com corrente de 0.1 mA e a
temperatura de 2 K.



Foram apresentados neste trabalho alguns resultados do estudo preliminar realizado

no HEMT normal e isomorfo com base nas ligas III- V de InO.53GaO.47As/lno.5:2AloAsAs

sobre substratos de InP semi-isolante. 0 estudo analisou principalmente 0 tratamento

pre-epitaxial do substrato e a posterior caracterizayao otica e eletranica das estruturas

produzidas, assim como a observayao sobre as condiyoes de crescimento e manuseio do

sistema.

Foram crescidos cinco grupos de amostras maci~as e oito de estruturas HEMT.

Os maciyos sac filmes de grande espessura, em nosso caso de 111m, para mostrar as

virtudes de cada liga componente dos HEMTs crescidos. Assim, foram feitos tres

amostras de maciyos de InO.53GaO.47As(N380, N384, N385), urn de Ino.5:2Alo.48As(N381).

e urn de InAs (N382), tambem foram feitos dois conjuntos de REMTs, cuja diferenya esta

na natureza das regioes topos, em urn conjunto 0 topo foi de Ino.5:2AloAsAs(N404, N405)

e no outro grupo de InO.53Ga0,47As(N408, N411, N420, N421, N426, N427). (Ver

Tabelas IV-7 e IV-8).

As amostras produzidas foram caracterizadas por microscopia eletranica de

varredura, fotoluminiscencia, Van der Pauw e Shubnikov-de Hass. Neste trabalho

pretende-se par em evidencia a importfmcia das tecnicas epitaxiais, neste caso 0 MBE.

Tambem e evidente no trabalho que 0 crescimento de estruturas, aproveitando 0

fenameno de 2DEG, e comumente alcanyado na atualidade.

As conclusoes diretas desta tese sac:

• proponimos uma solu<;ao altemativa para 0 tratamento dos substratos de InP.

encontrando-se os melhores resultados no uso da mistura. HN03: HCl:

HCI04: CH3COOH (6:1:1:1); a que fico como nossa solu<;ao standard para 0

tratamento dos substratos de InP



• foram feitas ligas Ino.s:;G'4147Ascasadas ao InP com impurezas residuais de 5.2

x 1016 cm-3,

• foram observadas propriedades oticas relevantes nos materiais de Inos2Alo48As,

com similaridade aos da literatura,

• foram vistas propriedades e1E~tricasnos HEMTs melhores que nos respectivos

maCl~OS.

Nossos estudos podem seguir na compara~ao mais completa das solU(;oes quimicas

existentes e outras a pesquisar-se para ver sua incidencia no crescimento das camadas e

sua rela~ao na qualidade estruturaL otica e de degrada~ao eletrica das estruturas HEMT.

Tambem queremos fazer urn estudo das seguintes fases da constru~ao de urn

HE;vU basico, provando algumas aplica~oes comuns e observar suas caracteristicas

eletronicas com 0 objetivo de compara-lo com os usados comercialmente
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