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resumo Nesta tese são apresentados os resultados experimentais e a 

caracterização estrutural de multicamadas epitaxiais compostas por Si, 
Ge e por ligas semicondutoras Si1-XGeX, onde X representa a 
concentração de Ge.  
Esta liga semicondutora começou por ser usada na indústria 
microelectrónica em transístores bipolares, devido ao seu alto 
desempenho quando comparado com os transístores tradicionais de Si. 
Hoje em dia esta tecnologia está a expandir-se em todas as direcções 
em variadas áreas da microelectrónica. 
Neste estudo são estudadas as propriedades estruturais das camadas 
epitaxiais fundamentais utilizadas em dispositivos MODFET (Transístor 
de Efeito de Campo de Dopagem Modulada), com ênfase na 
caracterização ao nível do estado de tensões e composição da liga em 
cada camada. O objectivo do trabalho prende-se com a compreensão 
das propriedades físicas estruturais, nomeadamente com a abordagem 
da medição da composição em camadas ultra finas sujeitas a tensões. 
A metodologia seguida baseia-se na integração dos resultados obtidos 
por diferentes técnicas complementares, através de uma análise 
sistemática e multidisciplinar. Assim essa abordagem passa pelo: 
crescimento epitaxial de amostras usando principalmente a deposição 
epitaxial em fase de vapor (CVD) e por feixe molecular (MBE); técnicas 
de caracterização nanoestrutural, como sendo a difracção de raios-x 
(XRD) usando a técnica de mapeamento no espaço recíproco (RSM) e a 
espectroscopia de retrodispersão de Rutherford (RBS), complementadas 
por resultados obtidos por microscopia electrónica de transmissão 
(TEM). Por fim a confrontação e correlação dos resultados estruturais 
com a principal propriedade eléctrica de transporte, ou seja, a 
mobilidade. 
Com este trabalho fica clara a necessidade de um conhecimento 
detalhado estrutural, ilustrando um conjunto de métodos muito precisos 
e essenciais, à caracterização estrutural de multicamadas epitaxiais de 
ligas semicondutoras SiGe. 

 



 

 



 

 

 
abstract In this work I present an experimental study of the structure of 

epitaxial multilayers of Si, Ge and Si1-xGex semiconductor alloys, where 
x represents the germanium concentration. 
These semiconductor alloys started being used in the microelectronic 
industry for high performance bipolar transistors. Nowadays this 
technology is extending to other microelectronic devices, including the 
optoelectronics field. 
In this study I focussed on the structural properties of MODFET 
(Modulation Doped Field Effect Transistor) epitaxial multilayers, with an 
emphasis on the characterization of the strain status and Ge 
composition of each layer. The fundamental purpose of this work is 
therefore to provide knowledge on their structural properties, focussing 
on the issues of accurate measurement of Ge concentration, strain 
status and thickness of epitaxial thin layers. 
The approach taken in this thesis is to integrate complementary 
information provided by different structural characterization techniques 
through a systematic and multidisciplinary analysis. High quality 
epitaxial layers were grown by Chemical Vapour Deposition (CVD) and 
by Molecular Beam Epitaxy (MBE) and then characterized by X-Ray 
diffraction (XRD) using the Reciprocal Space Mapping (RSM) technique 
and by Rutherford Backscattering Spectroscopy (RBS), complemented 
by Transmission Electron Microscopy (TEM). Finally, the structural 
results are correlated with the most important transport property, 
carrier mobility. 
This work clarifies the need for detailed structural studies in such 
multilayers, and illustrates how a set of very accurate techniques can 
provide essential information on silicon-germanium layered structures. 
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Lista de símbolos e siglas 
 

 

a, b, c  Parâmetros de rede 

aSi Parâmetro de rede do Si relaxado 

aGe Parâmetro de rede do Ge relaxado 

X Concentração de Ge na liga SiGe 

a0, c0 Parâmetros de rede relaxados  
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I: Introdução 

 

 

 
I.1. Introdução 

Desde o desenvolvimento do primeiro transístor até aos dias de hoje, a investigação na área 

dos materiais semicondutores teve uma grande evolução, não só ao nível de desempenho 

dos dispositivos, mas também no que diz respeito ao processo de fabrico e à utilização de 

materiais variados, como sendo o silício (Si), o GaAs, o AlAs, o InGaN, o InAlN etc. Mas de 

entre todos os semicondutores, é o Si que detém a posição dominante na tecnologia da 

microelectrónica, não obstante os restantes semicondutores do grupo III-V terem 

demonstrado há muito um melhor desempenho. Este facto deve-se aos elevados custos na 

sua produção, quando comparados com os do Si. 

Dado o volume de investimento dedicado à produção e investigação em dispositivos 

electrónicos baseados em Si, é praticamente impossível persuadir qualquer companhia a 

mudar toda a sua tecnologia de produção para uma totalmente nova, implicando um elevado 

investimento. No entanto a tecnologia baseada em Si está a atingir os seus limites de 

desempenho, sendo urgente substituir o Si por um material que permita a continuação do 

aumento do desempenho que se tem observado nos últimos anos.  

Com esta finalidade e também de forma a permitir a expansão da sua utilização a outras 

áreas, como por exemplo a optoelectrónica, está a ser introduzido na indústria 

microelectrónica um novo material semicondutor compatível com a actual tecnologia do Si. 

Este material é o SiGe que, como o seu nome indica, é uma liga composta por Si e Ge. 

Como estes dois elementos partilham da mesma estrutura cristalina e têm propriedades 

químicas semelhantes, é possível a aplicação ao SiGe de toda a tecnologia tradicional usada 

para o Si. A utilização deste material permite uma maior integração dos dispositivos do 

produto final, resultando numa diminuição de custos. 

Os dispositivos electrónicos baseados na tecnologia SiGe são compostos por multicamadas 

monocristalinas de Si1-XGeX crescidas epitaxialmente, onde X representa a concentração de 

Ge da liga SiGe. Estes dois elementos têm um mesmo tipo de rede, cúbica tipo diamante, 
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em que é possível ajustar ou alinhar a estrutura de bandas do semicondutor, variando a sua 

concentração e/ou estado de tensão [1,2].  

Um dos maiores problemas no crescimento epitaxial de Si1-XGeX num substrato de Si [001] 

advém da diferença de parâmetro de rede entre os dois elementos, que atinge 4.2% para 

uma concentração de 100% de Ge. Assim, quanto maior for a concentração menor terá que 

ser a espessura da camada para que esta se mantenha coerente com o substrato, ou seja 

para que esteja pseudomórfica [3].  

Com o aumento da espessura, esta tende a relaxar originando a criação progressiva de 

deslocações. Para se ter uma ideia, no caso de uma camada de germânio (X = 1) crescida 

sobre silício, a espessura crítica a partir da qual são produzidas deslocações é de cerca de 20 

Å [3]. Assim, uma forma engenhosa de crescer camadas de Si1-XGeX com elevadas 

concentrações de Ge (X > 0.5), coerentes com o substrato, consiste na introdução de um 

substrato de Si1-YGeY (Y < X) relaxado onde o parâmetro de rede é igual ao da camada 

Si1-XGeX que se pretende. Desta forma é possível crescer camadas Si1-XGeX sobre bolachas 

de Si com um grau de deformação e composição controlado. Estes substratos têm uma 

importância extrema nos dispositivos baseados em SiGe e são designados por substratos 

virtuais (VS) [4]. 

Devido à complexidade deste tipo de estrutura em camadas e à resolução necessária para a 

sua caracterização, a utilização de ferramentas de caracterização adequadas é essencial. A 

difracção de raios-x (XRD), nomeadamente o mapeamento bidimensional no espaço 

recíproco (RSM), é uma técnica não destrutiva que permite uma caracterização muito 

detalhada e precisa, neste tipo de estruturas em camadas. A espectroscopia de 

retrodispersão de Rutherford (RBS) é uma técnica de caracterização igualmente importante 

neste tipo de estruturas. A informação obtida através destes dois métodos complementa-se, 

permitindo uma caracterização estrutural muito detalhada. 

No âmbito deste trabalho vão ser descritos tanto estruturalmente como electricamente os 

vários tipos de transístores, em particular os transístores de efeito de campo (FET) 

realçando os de dopagem modulada (MODFET), que são os dispositivos estudados nesta 

tese. De seguida será efectuada uma introdução detalhada das técnicas experimentais 

usadas, e por último é efectuada uma descrição detalhada da caracterização estrutural 

obtida pelas técnicas experimentais e sua correlação com a mobilidade, que é um dos 

parâmetros fundamentais neste tipo de dispositivos.  

 

I.2. Dispositivos 

Um semicondutor é um material cuja condutividade à temperatura ambiente está 

compreendida entre a de um metal e a de um isolador. A baixas temperaturas comporta-se 

como um isolador, enquanto que a altas temperaturas a sua condutividade aproxima-se da 

dos metais. A introdução de determinadas impurezas nos semicondutores leva à alteração 
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das suas propriedades eléctricas, visto que as impurezas podem tanto adicionar electrões 

livres (excesso de electrões) como lacunas (deficiência de electrões) na estrutura cristalina 

do semicondutor. Assim, existem dois tipos de semicondutores: os do tipo-n (negativo) onde 

a corrente eléctrica é assegurada por cargas negativas (electrões livres), e os do tipo-p 

(positivo) em que a corrente é assegurada pelas cargas positivas (lacunas). Ao processo de 

introdução de impurezas denomina-se por dopagem e as impurezas são designadas por 

dopantes. As impurezas que promovem a condução electrónica, isto é a condução de 

electrões, designam-se por impurezas dadoras enquanto que as que promovem a condução 

de lacunas designam-se por impurezas aceitadoras. Os semicondutores não dopados 

designam-se por semicondutores intrínsecos. 

O transístor é um dispositivo electrónico 

composto por um arranjo de materiais 

semicondutores dopados, que partilham as 

suas junções. Este tipo de arranjo foi criado 

nos anos 40 por John Bardeen, Walter Houser 

Brattain e William Bradford Shockley, na Bell 

Telephone Laboratories (figura I.1), onde a 23 

de Dezembro de 1947 demonstraram o 

primeiro transístor da história, pelo qual nove 

anos mais tarde foram laureados com o prémio 

Nobel da Física. Este dispositivo é designado 

por transístor bipolar de junção (BJT) e é 

composto por três camadas semicondutoras, 

normalmente de silício dopado, uma camada 

de um determinado tipo entre duas de tipo diferente, como por exemplo uma estrutura do 

tipo n-p-n. 

Mas cedo se percebeu que o transístor iria revolucionar a electrónica e toda a tecnologia, 

nomeadamente devido à sua capacidade de amplificação e comutação de forma fiável e 

barata. Desde então houve uma enorme evolução no desenvolvimento deste tipo de 

dispositivo electrónico, existindo hoje em dia um elevado número de diferentes tipos de 

transístores, não só a nível estrutural mas também no modo de funcionamento e finalidade, 

desde os BJTs até aos FETs. 

O conceito de FET foi idealizado nos anos 30, sendo contudo apenas demonstrado nos anos 

70. Este dispositivo electrónico, analogamente ao transístor bipolar, é composto por três 

terminais de ligação; fonte, porta, dreno (equivalente ao emissor, base e colector nos BJTs), 

sendo o seu funcionamento bastante diferente. Ao contrário do transístor de junção, em que 

a corrente no emissor é controlada através da corrente na base, o FET é controlado por 

tensão, ou seja, o campo eléctrico estabelecido pela fonte de tensão entre os terminais da 

porta e da fonte VGS, controla a corrente que flui nos terminais dreno e fonte IDS. Esta 

Fig I.1 - Primeiro transistor da história. 
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corrente é normalmente devida a um único tipo de portadores de corrente (lacunas ou 

electrões), daí estes dispositivos serem também conhecidos por transístores unipolares. 

Existe um elevado número de tipos de FETs, sendo os mais comuns os MESFET (Metal 

semicondutor FET), JFET (Junção FET), MOSFET (Metal Óxido Semicondutor FET) e o 

MODFET, estando alguns exemplos das estruturas dos dois últimos, representados na figura 

I.2. Em a) está representado um MOSFET com o canal na superfície. Neste dispositivo existe 

um compromisso entre a deformação de tracção do canal de Si e a camada de SiGe 

relaxada, que actua como um substrato virtual onde o parâmetro de rede pode ser ajustado. 

Em b) está esquematizado o que resulta do desenvolvimento do MOSFET esquematizado em 

a), um MODFET. Neste caso temos um canal entre duas camadas de SiGe, ao invés de um 

canal à superfície, o que permite a dopagem modulada. Neste dispositivo, diversas variáveis 

eléctricas podem ser ajustadas, através da modulação da dopagem e da distância da fonte 

ao canal, que é designada por camada espaçadora (não representada nas figuras), como 

veremos mais adiante. 

O caso mais simples está esquematizado na figura c), onde uma camada sob compressão de 

SiGe, com concentração de Ge superior, é crescida entre duas camadas relaxadas de SiGe 

de inferior concentração. A grande desvantagem deste dispositivo está relacionada com a 

Fig. I.2 – Representação esquemática de algumas heteroestruturas Si/SiGe. 
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espessura crítica do SiGe que limita a concentração de Ge. Um muito melhor desempenho é 

alcançado através do uso de camadas SiGe ricas em Ge (> 80%), como está esquematizado 

na figura d), mas para estes dispositivos o relaxamento do substrato virtual e um canal 

pseudomórfico é essencial. 

A propriedade eléctrica mais importante nestes tipos de dispositivos é o transporte, ou seja 

a mobilidade das cargas quer seja de electrões quer de lacunas. Os MOSFET, com canal à 

superfície, ou seja, directamente sob uma camada de óxido, podem exibir cerca de 80% de 

aumento na mobilidade, quando comparado com os mesmos dispositivos baseados em Si, o 

que se traduz num aumento de desempenho na ordem dos 30-40%. Estes dispositivos, 

embora não sofram da dispersão electrónica à superfície, podem alcançar uma mobilidade 

de cerca de 2800 cm2/Vs. No entanto têm a desvantagem de grandes quantidades de Ge 

perto da superfície poderem causar problemas nos dispositivos que utilizam óxidos, o que 

faz com que o MODFET seja um dispositivo mais vantajoso. 

Estruturalmente, os FETs (figura I.3) são basicamente compostos por um substrato, uma 

camada de suporte e um canal. A aplicação de um campo eléctrico entre a porta e a fonte 

(VGS), cria uma ligação eléctrica entre a fonte e o dreno através do canal, onde a largura 

deste aumenta com o aumento com de VGS, controlando assim a corrente que passa no 

canal, ou seja, a corrente que flúi da fonte para o dreno em função da tensão VGS. 

Existe hoje em dia uma grande diversidade de dispositivos baseados em Si ou em SiGe e 

estão presentes em qualquer dispositivo electrónico. Na figura I.4 estão esquematicamente 

representadas algumas das aplicações destes tipos de dispositivos. De entre eles podemos 

destacar os díodos de efeito de túnel que podem ser usados em memórias, dado que são os 

dispositivos com uma frequência na ordem dos 700 GHz, e o Si/SiGe laser quântico de 

cascata. 

 

 

 

Tensão positiva 
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isolador 
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Fig. I.3 – Representação esquemática de um transístor de efeito de campo. 
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I.2.1. Introdução histórica aos dispositivos SiGe 

Ao longo dos últimos anos temos 

sido testemunhas de um rápido 

crescimento, no desenvolvimento de 

dispositivos baseados em 

heteroestruturas compostas por ε-Si, 

ε-Ge e ε-SiGe (ε significa 

deformação, ou seja, que está sob 

tensão), devido ao seu alto 

desempenho. Historicamente, o 

desenvolvimento nos transístores de 

efeito de campo tem sido alcançado 

através da redução da dimensão dos 

dispositivos, em particular no 

comprimento da porta e na 

espessura da camada de óxido sob a 

porta, no caso dos MOSFET. 

Contudo, estamos a chegar a um limite físico e económico no desenvolvimento deste tipo de 

dispositivos baseados em Si. Assim, a introdução de novos materiais, não só a nível das 

interligações mas também a nível estrutural, como é o caso da liga SiGe, torna possível a 

continuação do desenvolvimento e aperfeiçoamento desde tipo de dispositivos. 

Com a introdução de Ge nos dispositivos baseados em Si, já no início dos anos 80, verificou-

se um aumento do desempenho dos dispositivos electrónicos. E no início dos anos 90 o 

primeiro dispositivo a superar algumas dezenas de GHz de frequência era alcançado, através 

do transístor bipolar de SiGe (HBT - Transístor Heteroestrutural Bipolar). Quase uma década 
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detectores 
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Fig. I.4 – Esquema ilustrando as áreas onde as heteroestruturas Si/SiGe podem ser utilizadas. 

Fig. I.5 – Evolução da frequência máxima de 
funcionamento dos HBTs. 
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mais tarde, em 1998, a Atmel (antiga Temic) e a IBM foram as primeiras empresas a lançar 

estes dispositivos essencialmente para o mercado das telecomunicações. Hoje em dia quase 

todos os produtores de circuitos integrados, e até mesmo algumas companhias baseadas 

noutros semicondutores, estão a trabalhar na área do SiGe. Na figura I.5, está 

esquematizado a evolução em termos da frequência máxima, onde se verifica um tremendo 

progresso no processamento dos dispositivos, alcançando um factor de 10 em menos de 

uma década. 

Em paralelo com o desenvolvimento dos HBTs, uma segunda geração de dispositivos 

baseados em SiGe tem sido igualmente desenvolvido: os (HFET – Transístor 

Heteroestrutural de Efeito de Campo), usando o Ge de forma a manipular o alinhamento de 

banda e os parâmetros de rede, resultando no desenvolvimento de canais deformados de Si 

como gás de electrões a 2-dimensões (2DEG) ou de Ge como gás de lacunas a 2-dimensões 

(2DHG), que promovem a alta mobilidade de cargas, independentemente de serem electrões 

ou lacunas, e muito superior à do Si. 

Na figura I.6 está ilustrado a relação entre a mobilidade das lacunas dos MOSFET e os 

MODFET, onde se verifica a existência de uma maior mobilidade nos dispositivos MODFET. 

Isto deve-se fundamentalmente à reduzida dispersão electrónica à superfície dos 

dispositivos MODFET.  

Estas estruturas simples podem alcançar um desempenho próximo do n-MOS de Si padrão, 

o que é um requisito importante no futuro dos circuitos CMOS. Canais com alta concentração 

Fig. I.6 – Mobilidade efectiva de lacunas dos p-FET em função do campo eléctrico aplicado ao canal. As 

curvas (a linha cheia ou tracejado) são resultados obtidos para os MOSFET, enquanto as restantes 

marcas dizem respeito aos MODFET. 
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de Ge, ou mesmo Ge puro, sobre camadas relaxadas, levam a uma extraordinária 

mobilidade de lacunas. Por exemplo, à temperatura ambiente uma mobilidade de cerca de 

3000 cm2/Vs [9], já foi alcançada para 2DHG, o que é um factor de 15 quando comparado 

com os dispositivos de Si p-MOS. 

Mas de entre todos os avanços tecnológicos que permitiram o desenvolvimento destes 

dispositivos, o desenvolvimento e aperfeiçoamento das técnicas de crescimento epitaxial, foi 

a mais importante, pelo que tornou possível o uso de materiais de elevada qualidade 

cristalina. As técnicas mais usadas no crescimento epitaxial destas estruturas são o MBE 

(Feixe Molecular Epitaxial) e o CVD (Deposição Química em fase de Vapor), onde são usadas 

baixas taxas de crescimento a baixa temperatura. 

Na electrónica moderna, o dispositivo mais usado é o FET, e a grande vantagem deve-se ao 

facto de poder alternar entre um estado condutivo e um não condutivo praticamente sem 

dissipação de potência, o que o torna num dispositivo extremamente importante na 

electrónica digital, onde o consumo de energia é um ponto crítico.  

Comparando a actual frequência máxima de operação dos HFETs e dos HBTs, estes últimos 

lideraram até meados de 2002, tomando os HFET agora a liderança na corrida do alto 

desempenho. Nos HBTs o tempo de transição é principalmente influenciado pelas 

propriedades estruturais epitaxiais, como sendo a espessura, a concentração de Ge e a 

dopagem. As dimensões ao serem reduzidas, levam a uma troca entre a resistência e a 

capacitância, o que provoca a saturação da velocidade nos dispositivos com canais de 

largura superior a 0.5 μm. Pelo contrário, nos FETs quanto menor for a largura do canal e o 

espaçamento entre a fonte e o dreno, menor o tempo de transição. Esta tendência é 

demonstrada pelo aumento da capacitância e por canais pequenos para comprimentos de 

porta inferiores a 100 nm [8]. Para se ter uma ideia, através de simulações verifica-se que 

Fig. I.7 – Evolução da frequência máxima de funcionamento dos HFETs ao longo dos anos, à 

esquerda e em função da largura do dispositivo à direita. 
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se consegue atingir uma frequência de 300 GHz num n-FET com uma porta de 50 nm de 

comprimento, e praticamente o mesmo valor é obtido com p-FETs. 

A nível estrutural houve um grande avanço tecnológico, em particular devido ao 

desenvolvimento das técnicas de crescimento epitaxial, como foi referido. Durante o início 

da década de 80, houve um grande avanço tecnológico no desenvolvimento de novos 

materiais, nomeadamente no desenvolvimento de multicamadas epitaxiais, incluindo 

camadas de SiGe sobre Si. Isto levou a várias descobertas chave no que diz respeito ao 

alinhamento da estrutura de bandas em SiGe. Contudo, ainda havia diversos problemas ao 

nível do crescimento, nomeadamente devido à formação de deslocações. Foi nesta altura 

que se verificou que ε-Si sobre SiGe VS relaxado ou parcialmente relaxado formava um 

confinamento electrónico, embora a mobilidade electrónica fosse inferior à do Si devido à 

elevada densidade de defeitos do VS (cerca de 108 - 1010 cm-2) [4]. Assim, de forma a 

minimizar a criação de defeitos, o desenvolvimento foi inicialmente focado no crescimento 

de Si1-XGeX pseudomórfico com concentrações baixas de Ge (com X < 0.5) sobre substratos 

de Si. Foi durante este período que o primeiro FET de SiGe foi demonstrado [12].  

Já no início dos anos 90, o desenvolvimento e aperfeiçoamento das diversas técnicas de 

crescimento deu origem ao crescimento de camadas de SiGe com uma mais baixa densidade 

de deslocações (passando de 108 cm-2 para 106 cm-2) sobre Si [4]. Consequentemente, 

surgiu novamente um grande interesse por este tipo de dispositivos, onde se conseguiu um 

aumento da mobilidade electrónica de 19000 cm2/Vs para 96000 cm2/Vs e mais tarde para 

170000 cm2/Vs (para uma temperatura de 4 K). Desde então houve um elevado número de 

publicações relacionadas com o crescimento de ε-Si sobre Si1-XGeX (com X < 0.3) e de ε-Ge 

sobre Si1-XGeX (com X <0.6). Foram desenvolvidas camadas compostas por gradientes de 

concentração, como tentativa de minimizar a densidade de deslocações. Contudo, esta 

forma de obter uma camada relaxada (substrato virtual) com uma reduzida densidade de 

deslocações não está ainda completamente estabelecida. Desde então, inúmeros estudos 

foram efectuados com diferentes composições e espessuras de camadas, quer no gradiente 

de concentrações quer no canal utilizando várias técnicas de crescimento. 

Mas só em 1993 foi demonstrado por Xie et al. no Bell Labs uma elevada mobilidade de 

lacunas em ε-Ge crescido num VS de 60-70% de Ge [12], enquanto ε-SiGe sobre Si já tinha 

sido demonstrado ter cerca de 55000 cm2/Vs a uma temperatura de 4 K. Praticamente em 

simultâneo, König e Schaffler [15] publicaram resultados em alta mobilidade de lacunas em 

ε-Ge de um p-MODFET, e com isso surgiu um novo paradigma, enquanto heteroestruturas 

compostas por Si sob tracção promoviam a alta mobilidade electrónica, camadas de Ge sob 

compressão levavam à alta mobilidade de lacunas. 

Pouco depois, Ismail [16] demonstrou que camadas Si1-XGeX ricas em Ge (X =0.55 … 0.8) 

crescidas sobre Si1-YGeY (Y < X) relaxado podiam ser usadas de forma a se obter uma alta 

mobilidade de lacunas, evitando assim os efeitos de dispersão da liga. Pelo que conseguiu 

observar à temperatura ambiente uma mobilidade de lacunas de 1050 cm2/Vs, e de 3500 



Capítulo I: Introdução 

 

 10

cm2/Vs a 77 K, para uma camada pseudomórfica de ε-Si0.2Ge0.8, sobre Si0.7Ge0.3 relaxado. 

Este trabalho provou que é possível obter a alta mobilidade em ligas ricas em Ge. 

Um ano mais tarde Rim [4] verificou que ao contrário do que acontecia com a mobilidade 

electrónica que saturava aos 20% de Ge em camadas sob compressão, a mobilidade de 

lacunas aumentava linearmente com a concentração de Ge, sem saturar. Estas diferenças de 

mobilidade entre as lacunas e os electrões foi atribuída à baixa taxa de variação da 

separação da banda de valência como função da tensão e devido ao facto de a tensão de 

tracção alterar a forma da banda de valência, enquanto que a banda de condução 

permanece inalterada. 

Enquanto se dedicavam ao estudo das interacções da cinética das deslocações em 

gradientes de concentração, em 1998 Fitzgerald no M.I.T., descobriu vários métodos de 

forma a reduzir as deslocações [20,21]. Estes métodos passavam pelo ataque químico em 

diversas alturas do crescimento de forma a evitar a propagação das deslocações para as 

camadas superiores, sendo conseguindo assim um VS com baixa densidade de deslocações. 

Este século ficou marcado pela elevada aceleração no desenvolvimento de dispositivos 

baseado em SiGe, onde grande parte desse período foi dedicado ao aumento da mobilidade 

e ao desenvolvimento da tecnologia baseada em isoladores, ou seja os MOSFET, onde existe 

uma camada extra isoladora que isola electricamente a porta das restantes camadas. 

 

I.2.2. Propriedades eléctricas 

A tensão promove a mobilidade electrónica através da alteração da estrutura de bandas, 

levando a um aumento do desempenho. Embora tanto a estrutura de bandas do Si e do Ge 

sejam completamente diferentes (figura I.15), estes são os únicos elementos do grupo-IV 

que são completamente miscíveis, ou seja, a estrutura cristalina é composta tanto por Si 

como por Ge de uma forma substitucional. As propriedades eléctricas ao longo de toda a 

gama de composições variam de uma forma gradual. Contudo há uma mudança abrupta no 

comportamento para composições de Ge superiores a 85%. Isto é, para uma camada de 

SiGe [001] relaxada com uma concentração inferior a 85%, a estrutura de bandas segue o 

comportamento do Si, enquanto para concentrações superiores esta segue o comportamento 

do Ge. Este comportamento está ilustrado na figura I.15.  

O hiato fundamental tanto do Si como do Ge é indirecto, e assim permanece para todas as 

concentrações de Ge na liga Si1-XGeX. Assim, é extremamente importante quando se 

desenha um dispositivo, conhecer como os diversos parâmetros do material irão afectar a 

estrutura de bandas, nomeadamente banda de condução, valência e a sua curvatura, de 

forma a se determinar a massa efectiva das cargas e as suas propriedades de transporte. 

Uma das mais importantes propriedades de uma interface entre semicondutores é o 

alinhamento de bandas, uma vez que é o desvio entre bandas dos dois materiais que 

determinam as características eléctricas. Um grande desvio entre as bandas de condução é 
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benéfico para a condução de electrões numa camada do tipo-n, enquanto um grande desvio 

na banda de valência é adequado para as lacunas em aplicações com estruturas do tipo-p. 

 

Hiato em camadas SiGe 

Como foi referido, a liga SiGe apresenta um hiato indirecto, com uma mudança de 

comportamento para concentrações superiores a 85% de Ge em camadas relaxadas. Em que 

para uma concentração de Ge inferior a 85%, o hiato expresso em função da concentração e 

para uma temperatura absoluta de 4.2 K [23], é dado por 

  

22060430155124 x.x..)K.,x(Eg ⋅+⋅−=  (I.9) 

 

Esta expressão é válida apenas para temperaturas muito baixas (<4.2 K). Para 

temperaturas elevadas, deve-se utilizar a já bem estabelecida expressão que relaciona o 

hiato do Si com a temperatura, dada por 
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Fig. I.15 – Hiato de energia em função da concentração de Ge. 
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Em boa aproximação podemos utilizar a expressão I.9 como sendo o termo )K,x(Eg 0 , e 

para concentrações de Ge inferiores a 85%. Para uma temperatura ambiente (~300 K) 

podemos usar a seguintes expressões para calcular o hiato em camadas relaxadas. 

 

x..).x(E

x.x..).x(E

g

g

⋅−=>

⋅+⋅−=<

21861850

0080410121850 2
 (I.11) 

 

 

Efeito da tensão 

A existência de uma camada activa de concentração x coerente com um substrato com 

concentração y, leva a diferentes tipos de tensões: de compressão caso x > y e de tracção 

caso x < y. A tensão numa camada pseudomórfica inclui uma componente hidrostática, que 

leva a um desvio do nível da banda de energias, e uma componente uniaxial que leva a uma 

separação da banda. A tensão hidrodinâmica 
V
VΔ

, está relacionada com os desvios das 

bandas de condução cEΔ e de valência vEΔ do seguinte modo 

  

( )

( )⊥

⊥

εεa
V
V

aE

εεa
V
V

aE

||vvv

||ccc

+=⋅=

+=⋅=

2
Δ

Δ

2
Δ

Δ
 (I.12) 

 

em que ca e va  representam os potenciais de deformação hidrodinâmica para a banda de 

condução e valência, respectivamente. Os parâmetros ||ε e ⊥ε  são as deformações laterais e 

perpendiculares. 

Sobre a acção da tensão uniaxial segundo a direcção [001], as bandas ao longo das 

direcções [100] e [010] separam-se da [001], sendo o seu desvio dado por 
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εεE
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Δ010100
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3
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Δ
 (I.13) 

 

onde ΔΞu é o potencial de deformação uniaxial para a banda de condução. 
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A separação na banda de valência é dada por 
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 (I.14) 

 

o parâmetro 0Δ  representa a separação spin-óbrita para a deformação ao longo da direcção 

[001], e ( )||εεbEδ −⋅⋅= ⊥2 em que b é o potencial de deformação uniaxial para a 

deformação tetragonal. Todos estes parâmetros, tanto para o Si e para o Ge estão 

representados na tabela I.1. Para uma liga SiGe terá que ser efectuada uma interpolação 

linear.  

 

Tabela I.1 – Parâmetros experimentais do Si e Ge relaxado e não dopado [27] 

Parâmetros a 300 K Si Ge 

Hiato Eg (eV) 1.12 0.66 

ca  (eV) 4.18 2.55 

uΞ  (eV) 9.16 9.42 

va  (eV) 2.46 1.24 

0Δ  (eV) 0.044 0.296 

 

 

Na figura I.15 está ilustrado a influência da tensão no hiato de camadas deformadas de SiGe 

sobre Si. Enquanto a tensão de tracção hidrostática aumenta os níveis de energia tanto da 

banda de condução como da de valência, a componente uniaxial separa as bandas.  
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Fig. I.16 – Representação esquemática do efeito da tensão na 
estrutura de bandas do Si. 
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Alinhamento de bandas 

A heteroestrutura Si/SiGe coerente mais simples que pode existir, consiste numa camada 

pseudomórfica sob compressão de SiGe sobre Si. Esta camada de SiGe tem um hiato inferior 

ao do Si e as bandas estão alinhadas com a descontinuidade da banda de valência (figura 

I.17) substancialmente superior à descontinuidade da banda de condução (figura I.18). 

Assim um poço quântico é produzido para as lacunas com uma pequena barreira quântica 

para os electrões (figura I.19). 

No caso dos MODFET, a ideia original era colocar os dopantes num poço quântico, de forma 

que as lacunas (ou electrões) ficassem espacialmente separadas dos aceitadores (ou 

dadores) como é ilustrado na figura I.20. Com isto consegue-se reduzir a dispersão 

coulombiana e consequentemente aumentar a mobilidade. No sistema SiGe, o canal tem que 

ser crescido sobre um VS com uma profundidade do poço quântico aumentando com o 

aumento da concentração de Ge do VS (figura I.20). 

Fig. I.19 – Alinhamento de bandas e 
descontinuidade para uma camada de 

SiGe sob compressão. 

Fig. I.18 – Descontinuidade da banda de 
condução (meV) para Si1-xGex deformado 

crescido sobre Si1-yGey. 
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Fig. I.17 – Descontinuidade da banda de 
valencia (meV) para Si1-xGex deformado 

crescido sobre Si1-yGey. 

ε-Si1-XGeX 

Si
1-

Y
G

e Y
 

Poço quântico 

Barreira 



Capítulo I: Introdução 

 

 15

Heteroestruturas MODFET 

O projecto de um MODFET passa pelo ajuste das espessuras, composições, estados de 

tensão e nível de dopagem. Tendo como regra básica que, em condições de funcionamento, 

todos os átomos dopante devem estar ionizados, estando todas as cargas livres restritas ao 

canal. Na figura I.21 está ilustrada a densidade de cargas para diferentes doses de 

dopagem, em função da espessura da camada espaçadora. Devido à existência da queda do 

potencial ao longo da camada espaçadora, a transferência de carga da camada dadora 

(camada dopada) torna-se cada vez menos eficiente com o aumento da espessura da 

camada espaçadora, para além da dependência com a concentração do elemento dopante. 

A concepção de uma heteroestrutura começa pela selecção da composição das camadas 

activas e do VS, que definem o alinhamento de bandas. Devido à limitação da espessura 

crítica, a gama de composições é restrita, sendo a banda de valência menor ou igual a 350 

meV. Através do aumento da banda de valência, a densidade de carga no canal também 

aumenta. Assim, a camada espaçadora e densidade de dopantes é obtida, como está 

ilustrado na figura I.22 para uma heteroestrutura com um canal com 80% de Ge e um VS de 

30% de Ge.  

Neste capítulo apenas é descrito de uma forma muito simplificada o projecto de um 

dispositivo MODFET, uma vez que existem vários mecanismos de dispersão de carga que 

podem influenciar a mobilidade e a densidade de cargas que não são aqui descritos, 

existindo um elevado número de parâmetros de ajuste.  

Fig. I.20 – Diagrama esquemático de um MODFET e a sua respectiva estrutura de bandas  



Capítulo I: Introdução 

 

 16
 

Profundidade (nm) 

E
n

e
rg

ia
 (

e
V

) 

C
o
n

ce
n

tr
a
çã

o
 (

cm
-3

) 

Fig. I.22 – Diagrama da banda de energia e distribuição de cargas a 10 K, para 
uma estrutura com um canal com 80 % de Ge sobre um VS com 30% de Ge [1]. 
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Fig. I.21 – Variação da densidade de cargas em função da espessura da 
camada espaçadora, para 4 dopagens diferentes [1]. 
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I.2.3. Mobilidade de cargas 

O parâmetro de transporte mais importante num material semicondutor é a mobilidade da 

carga. A mobilidade influencia o comportamento do dispositivo através da sua resposta à 

frequência, isto é, através do tempo de resposta. A velocidade da carga é proporcional à 

mobilidade, o que faz com que a corrente dependa da mobilidade. 

Existem vários tipos de mobilidade [1]:  

a) mobilidade microscópica 

b) mobilidade de Hall 

c) mobilidade de deriva (drift) 

 

A mobilidade microscópica descreve a mobilidade das cargas na sua respectiva banda, e é 

dada por  

 

τ.
m

e
μ

*
=  (I.11) 

 

em que e é a carga elementar, τ o tempo de dispersão do transporte e m* a massa efectiva 

da carga. 

A mobilidade de Hall é determinada através da combinação da condutividade e do efeito de 

Hall, 

 

 

RH representa o coeficiente de Hall para campos magnéticos baixos e ς a condutividade. 

Em relação à mobilidade de deriva, esta representa a velocidade das cargas quando estas 

estão sob o efeito de um campo eléctrico. A sua medida é bastante díficil de se efectuar, e 

como tal normalmente não é usada. Temos  

 

 

em que v é a velocidade da carga sob o efeito de um campo eléctrico E. 

A mobilidade resultante que é determinada através da curva característica corrente-tensão e 

é denominada por mobilidade efectiva. A mobilidade de Hall está relacionada com a de 

deriva, através do factor de dispersão de Hall (rH) [1] 

 

 

ς.Rμ HH =  (I.12) 

E
v

μd =  (I.13) 

( ) ddHH μ.M.Kμ.rμ ==  (I.14) 
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Método de Van der Pauw  

Como foi referido, o parâmetro de transporte mais importante neste tipo de dispositivos 

electrónicos é a mobilidade das cargas. Existem vários métodos para a sua medição [32,33], 

embora o método tradicional seja o de Van der Pauw. Este foi o método usado neste 

trabalho e consiste na medição da resistividade e da tensão de Hall, a partir do qual é 

determinada a mobilidade [34]. 

Na figura II.19.a) está representada a geometria da amostra e a posição dos contactos. 

Existem outras geometrias mais simples de obter, como sendo a circular e a quadrada, 

embora esta forma, conhecida por folha de trevo, seja a que apresente um erro menor na 

medição da tensão (< 0.5%). Em b) está representado esquematicamente como é efectuada 

a medição da resistência, e em c) a medição da tensão de Hall. O cálculo da mobilidade 

consiste em medidas sistemáticas da resistência e tensões, com a presença de campos 

magnéticos recorrendo às seguintes equações. 

 

23

14

12

43
I
V

R,
I
V

R BA ==  
(II.38) 

( ) ( ) 1=+− sBsA R/RπR/Rπ ee  

 

em que Rs tem é calculado numericamente. 

Em relação à tensão de Hall, são medidas as tensões V24P, V42P, V24N, V42N, V113P, V31P, V13N e 

V31N (ver figura II.19c)), onde o índice P significa a aplicação de um campo magnético 

positivo e o N a aplicação de um campo negativo. 

 

 

 

 

a) b) C) 

Fig. II.19 – Esquema de ligações para a determinação da mobilidade. 



Capítulo I: Introdução 

 

 19

Por substituição na seguinte equação determina-se a densidade de carga 

 

FEDC
s VVVVe

BI
n

+++
⋅⋅×

=
8108

 (II.39) 

 

em que I é a corrente aplicada em A, B o campo magnético em gauss. Os valores de Vj são 

dados por  

 

Por fim a mobilidade é dada por 

 

 

I.2.4. Métodos de crescimento 

Esta secção tem a finalidade de fornecer alguma informação básica sobre o método de 

crescimento epitaxial usado nas heteroestruturas SiGe estudadas nesta tese, bem como a 

descrição de todo o processo de crescimento usando a combinação de várias técnicas. 

 

Mecanismos de crescimento 

Todas as técnicas de crescimento epitaxial envolvem a colocação de material, seja átomos 

ou moléculas, numa superfície. Este material, ao crescer é adsorvido preferencialmente pela 

superfície em zonas onde existem degraus atómicos ou defeitos, que actuam como sítios 

para o início do crescimento. A evolução do crescimento é um processo extremamente 

complexo, uma vez que depende da estrutura cristalina da superfície, defeitos e 

deslocações, temperatura de crescimento, fluxo do material a depositar e tensão da 

superfície [24]. 

Existem vários métodos de crescimento epitaxial, no qual os mais utilizados no sistema SiGe 

são a deposição química em fase de vapor (CVD) e o crescimento epitaxial por feixe 

molecular (MBE). 

 

Deposição química em fase de vapor (CVD) 

Existem vários métodos de deposição de filmes baseados na técnica de CVD, entre os quais 

se evidenciam o CVD à pressão atmosférica (AP-CVD), a baixa pressão (LP-CVD), a ultra alto 

vácuo (UHV-CVD) e o assistido por plasma a baixa energia (LEPE-CVD), sendo estas duas 

últimas as técnicas utilizadas no crescimento de algumas amostras estudadas nesta tese. 
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Na figura II.15 está esquematizado um reactor de LEPE-CVD. Este método tem uma extrema 

importância no crescimento de camadas SiGe de muito alta qualidade cristalina em 

substratos de Si, onde o plasma é usado de forma a se ter um elevado controlo da taxa de 

crescimento, quando comparado com a técnica convencional de CVD, uma vez que a baixa 

energia do plasma evita a introdução de defeitos provocados por iões mais energéticos. 

O CVD é p or definição a formação de uma fase condensada a partir de um meio gasoso de 

uma composição química diferente, sendo esta composição decomposta por pirólise. Os 

componentes químicos reagem na fase de vapor, e ao passarem sobre o substrato formam 

um depósito sólido, sendo escolhidos de acordo com o depósito pretendido e o substrato. No 

caso do Ge ou SiGe sobre Si, são utilizados os hidretos SiH4 e GeH4, decompondo-se da 

seguinte forma: 

 

SiH4 (g) -> Si (s) + 2H2(g) 

GeH4 (g) -> Ge (s) + 2H2(g) 

 

para formarem Si ou Ge (depósito) e H2 (escape). 

Os gases são introduzidos no reactor, que está a uma temperatura de cerca de 1000 ºC, 

estando a amostra a uma temperatura inferior. O gás, ao passar junto da superfície da 

amostra leva à deposição de um dos componentes do resultado da reacção dos reagentes. 

Ou seja, no caso do Si temos inicialmente um fluxo gasoso a alta temperatura de SiH4. Este, 

ao passar próximo da superfície, é adsorvido e de seguida é decomposto em Si e H. Após 

este passo, os átomos de H recombinam-se formando H2, e são desadsorvidos enquanto os 

Plasma 

Entrada dos 
reagentes 

Magnetos para 
focagem do plasma 

ânodo 

substrato 

Fig. II.15 – Esquema de um reactor de LEPE-CVD. 
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átomos de Si nucleiam, como está ilustrado na figura II.16.  

Existem vários factores que podem influenciar este tipo de crescimento, e 

consequentemente o resultado do crescimento, tanto a nível de defeitos e deslocações como 

a nível de rugosidade. Com o aumento da temperatura, verifica-se a volatilização de 

impurezas ou contaminantes que possam existir, mas tais temperaturas podem não ser 

toleráveis no crescimento de Ge sobre Si não dopado. A adição de dopantes ou de Ge requer 

temperaturas mais baixas, uma vez que pode ocorrer autodopagem, que envolve a difusão 

dos dopantes do substrato, criando distorções. Com a redução da pressão de funcionamento 

consegue-se eliminar a camada gasosa flutuante imediatamente sobre o substrato, 

permitindo um mais rápido transporte do dopante desadsorvido para longe do substrato, 

conseguindo-se assim a redução do efeito de auto dopagem. A redução da temperatura de 

operação reduz tanto a taxa de dopante evaporado como a difusão.  

Em camadas de SiGe sobre tensão existem dois problemas cruciais relativos à alta 

temperatura. O primeiro é relativo à rugosidade ou ondulações na superfície, e o segundo 

está relacionado com a difusão do Ge. Com a redução da temperatura de crescimento, 

pressões menores são requeridas de forma a manter a superfície livre de oxigénio. A 

concentração de oxigénio em filmes de SiGe leva a uma redução do tempo de vida das 

cargas minoritárias no filme, o que é uma propriedade extremamente importante nos 

transístores.  

 

Crescimento epitaxial por feixe molecular MBE 

O crescimento epitaxial por feixe molecular foi a primeira técnica de crescimento epitaxial de 

camadas de SiGe, e continua a ser a técnica que domina o crescimento de heteroestruturas 

de semicondutores. O MBE é uma técnica de crescimento epitaxial de camadas num 

ambiente de vácuo extremamente elevado que permite crescer camadas com elevada 

Fig. II.16 - Mecanismo dinâmico do crescimento da liga SiGe a 

partir dos compostos SiH4-GeH4-H2 
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qualidade, podendo-se ter um controlo da espessura, dopagem e composição das diferentes 

camadas com grande precisão. Na figura II.17 está esquematizado um sistema de 

crescimento por MBE. 

Um feixe de moléculas ou de átomos da espécie a crescer é criado através do aquecimento 

do material (evaporação) a uma temperatura superior à de fusão, usando células de efusão 

(células de Knudsen). Tanto no caso do Si como no do Ge, onde a temperatura de fusão é 

elevada, é utilizado um feixe de electrões como fonte de calor. Este processo tem a 

desvantagem de produzir radiação, não sendo o ambiente ideal para o crescimento de 

heteroestruturas com baixa densidade de deslocações [25]. À saída de cada célula existe um 

obturador que controla a quantidade de material que atinge o substrato. A taxa de deposição 

e a temperatura do substrato devem ser cuidadosamente escolhidas e controladas, e a 

superfície do substrato deve ser bem limpa e sem defeitos, uma vez que alterações de 

temperatura nas fontes de apenas 0.5 ºC podem provocar uma alteração do fluxo de cerca 

de 1%.  

O substrato é aquecido normalmente através de um elemento de grafite, e para uma maior 

uniformidade o substrato é posto a rodar durante todo o processo de crescimento. As 

paredes da câmara da amostra são arrefecidas com azoto líquido e todas as partes que têm 

que suportar temperaturas elevadas (~ 1400 ºC) são feitas de materiais que não se 

degradem a temperaturas elevadas. 

A taxa de crescimento num sistema MBE é bastante baixa, da ordem de uma camada 

atómica por segundo. Desta forma, consegue-se um elevado controlo sobre a quantidade e o 

tipo de material depositado, de forma a permitir alterações da composição muito bem 

controladas, onde as interfaces extremamente abruptas podem ser produzidas nas 

heterojunções. Existe uma série de equipamento incorporado na câmara de crescimento 

para fornecer informação in-situ detalhada sobre a cristalinidade, a composição e a 

espessura dos filmes depositados. 

A dopagem usando o MBE é um processo extremamente complexo. Devido a razões físicas e 

técnicas apenas feixes de antimónio e gálio podem ser produzidos usando células de efusão, 

devido aos dopantes se segregarem na superfície do Si durante o crescimento. Existem 

vários métodos de contornar este efeito, sendo o mais usado a implantação por ião 

secundário. Esta técnica consiste em ionizar Si, o qual é acelerado contra a bolacha de Si 

através de um campo eléctrico (esta aceleração deverá ser baixa de forma a não danificar a 

superfície). Estes iões de Si ao incidirem na superfície, colidem com o material dopante, 

inserindo-o a uma profundidade de cerca de 1-2 nm, e previnem a segregação da superfície. 
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Fig. II.17 – crescimento das camadas epitaxiais por MBE com monitorização 
em tempo real por RHEED - Reflection High Energy Electron Diffraction. 

Fig. II.14 – Representação esquemática de um reactor de MBE 
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Em sistemas heteroepitaxiais, a energia livre da superfície do substrato subσ  e camada ipeσ , 

a energia na interface episubγ  e a energia devido à tensão ( )epit,fλ  contribuem para a 

energia livre total da camada. A energia de deformação é de extrema importância, porque 

esta se acumula com o aumento da espessura t e assim contribui para um desvio contínuo 

da energia, sendo esta dada por: 

 

( ) ( ) tε
ν

E
t,fλ //epi

2

1
.

-
=  (II.34) 

 

em que E representa a constante elástica, ν o coeficiente de Poisson e ε// a tensão paralela. 

Assim podemos distinguir o crescimento epitaxial em três modos: 

Crescimento de Volmer-Weber: neste modo de crescimento é favorecida a formação de ilhas 

tridimensionais.  

 

 

Crescimento de Frank van der Merwe: Este modo consiste no crescimento de uma camada 

plana de um material sobre outro.  

 

 

Crescimento de Stranski-Krastanov: Neste modo o crescimento começa com uma camada 

bidimensional (plana), tornando-se posteriormente e após uma determinada espessura, num 

crescimento de ilhas tridimensionais. Para este caso temos 

 

A grande vantagem do MBE deve-se ao facto de a concentração de Ge depender 

principalmente do fluxo da fonte e não da temperatura do substrato ou da pressão da 

câmara, desde que esteja abaixo de um determinado valor de forma a evitar contaminações. 

A temperatura do substrato determina a morfologia da superfície tanto para camadas 

relaxadas como deformadas, embora também possa influenciar ligeiramente a concentração 

de Ge, no caso de camadas com elevados estados de deformação. Este método é 

substancialmente diferente do CVD, onde a temperatura do substrato, pressão da câmara e 

fluxo têm grande influência na concentração de Ge. Consequentemente, menos calibrações 

são necessárias no MBE quando comparado com o CVD, o que torna o MBE uma técnica 

significativamente mais flexível para a investigação. 

( ) subepisubepiepi σγσ;t,fλ >+= 0  (II.35) 

( ) subepisubepiepi σγσ;t,fλ <+= -0  (II.36) 

( ) ( ) ( ) subDepiepisubepisubepiepisubepiepi σt,fλγσ;σ,fλγσ;t,fλ >++<++ 300 --≠  (II.37) 
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Crescimento híbrido 

Foram descritos nas duas secções anteriores duas técnicas de crescimento comummente 

usadas no crescimento epitaxial. Dependendo do tipo de estrutura pretendida existem 

métodos de crescimento epitaxial mais adequados para cada tipo de camada, dependendo 

da espessura, deformação ou mesmo do tipo de dopagem ou liga. Assim, por vezes torna-se 

necessário recorrer à combinação de ambas as técnicas, de forma a se tirar o maior partido 

de cada uma delas. O CVD é utilizado como técnica inicial, onde as camadas são espessas, 

como sendo o caso dos gradientes de concentrações que podem ter uma espessura de 

alguns micrómetros. O MBE é utilizado nas camadas activas, nas camadas superiores e mais 

finas, onde é necessário um maior controlo da espessura e concentração. 

Por vezes após o crescimento com CVD e antes de começar o crescimento com MBE, 

recorre-se a um tratamento mecânico e químico de limpeza da superfície. Este tratamento 

tem a finalidade de limpar a superfície da amostra e reduzir a densidade de deslocações à 

superfície introduzidas durante o crescimento do gradiente de concentrações. Este 

tratamento é designado por RCA [27,28], e será descrito mais adiante na descrição do 

procedimento experimental do crescimento das amostras estudadas nesta tese. 

 

Fig. II.18 – Representação esquemática dos três tipos de crescimento epitaxial 

Crescimento 
tri-dimensional 

Crescimento 
bi-dimensional 

combinação dos 
dois crescimentos 
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I.3. Propriedades estruturais do SiGe  

Todos os semicondutores dos grupos III-IV-V cristalizam em duas simetrias distintas: 

hexagonal e cúbica. No caso da cúbica podem ter ainda 3 tipos de estrutura cristalina, sendo 

a estrutura tipo diamante (grupo Fd3m (O7
h)) aquela em que o Si e o Ge cristalizam em 

condições normais. 

Uma estrutura do tipo diamante é composta por duas estruturas fcc (cúbica de faces 

centradas) interligadas e desviadas de (¼, ¼, ¼) entre elas como se ilustra na figura I.8. 

No caso da liga SiGe as posições atómicas do Si e do Ge na estrutura são uma incógnita [25-

28], existindo alguns modelos que 

prevêem a ocupação atómica em 

determinadas condições, não tendo sido 

encontrada até à altura qualquer relação 

entre estas estruturas atómicas e o 

alinhamento de bandas ou estados de 

tensão. Assim sendo, e no âmbito deste 

trabalho considera-se que a estrutura da 

liga SiGe é do tipo diamante com uma 

ocupação de Si e Ge aleatória, onde o 

parâmetro da liga de rede varia entre o 

do Si (5.4307 Å [29]) e do Ge (5.6575 Å 

[29]) seguindo uma variação linear dada 

pela lei de Vegard [30], em que se verifica a existência de uma relação directa entre o 

parâmetro de rede e a concentração de Ge. Uma descrição da lei de Vegard é dada mais 

adiante no capítulo II.1.5. No caso de multicamadas epitaxiais com diferentes concentrações 

de Ge, podem existir tensões devido ao ajuste do parâme tro de rede entre as várias 

camadas. Neste caso, o valor do parâmetro de rede é afectado não só pela concentração de 

Ge, mas também pelo estado de deformação da rede. Na figura I.9 estão esquematizados 

alguns exemplos desses ajustes. 

No caso específico de multicamadas epitaxiais de Si1-XGeX estudadas neste trabalho, em que 

[001] é a direcção de crescimento, existem camadas com tensões axiais de compressão, que 

é o caso de uma camada de Si1-XGeX sobre uma de Si1-YGeY ( Y < X ) e camadas relaxadas 

que é o caso de um gradiente de concentrações ou de camadas espessas (espessura 

superior à espessura crítica, como veremos já de seguida). Podemos ter variados tipos de 

estruturas: 

 

Gradiente de concentrações 

O processo de crescimento de um gradiente de concentrações relaxado, onde a 

concentração de Ge aumenta com o crescimento da camada, implica criação de deslocações. 

Fig. I.8 – Representação da estrutura tipo diamante. 
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O caso ideal seria o crescimento evitando ao máximo a criação de deslocações. Ou seja, à 

medida que a camada é crescida o parâmetro de rede aumentaria linearmente de modo a 

evitar a formação de deslocações em cunha, de acordo com a figura I.9 [31], o que levaria 

ao aparecimento de uma curvatura da amostra. Note-se que esta curvatura, embora 

dependa do gradiente, tem raios tipicamente na ordem das dezenas de metros. Na prática o 

que acontece é que, durante o crescimento a camada cresce coerente com a camada 

anterior, e ao ultrapassar uma determinada espessura, a qual se designa por espessura 

crítica, ela acaba por relaxar originando deslocações em cunha na interface das várias 

camadas relaxadas, podendo propagar-se ao longo do crescimento (figura I.10) e I.12a)). 

 

Camadas com diferentes concentrações 

Quando são crescidas camadas com diferentes concentrações de Ge, o parâmetro de rede na 

superfície da camada superior ajusta-se à camada inferior (camada suporte), originando 

tensões como está esquematizado na figura I.11, onde podem ocorrer duas situações 

distintas: a camada B está sobre compressão devido ao ajuste total ao parâmetro de rede 

da camada A, que neste caso é inferior; a camada B está sobre tracção, devido ao 

parâmetro de rede da camada A ser superior. Em ambos os casos em que a camada é 

coerente, diz-se que a camada está totalmente deformada ou pseudomórfica.  

Existe ainda um terceiro caso, onde a camada está relaxada, isto é, não tem tensões 

aplicadas devido à diferença do parâmetro de rede. Neste caso a criação de deslocações é 

inerente, podendo levar à inclinação da estrutura com a variação do parâmetro de rede, 

como é o caso de camadas com concentrações diferentes, embora este fenómeno aconteça 

principalmente nos gradientes de concentrações. Na figura I.12 está representado 

esquematicamente o que acontece quando os coeficientes elásticos são incapazes de 

acomodar as distorções, de forma a se obter um crescimento epitaxial perfeito. 

 

a2

a1

a2 >a1  

I.9) I.10) 

Fig. I.9 e I.10 – Representação esquemática do ajuste de camadas com diferentes 
parâmetros de rede. 

a1 

a2 
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Fig. I.12 – Representação esquemática do ajuste entre camadas na zona da interface, entre 
duas camadas com diferente parâmetro de rede. 

a) b) 

Fig. I.11 – Esquematização de estruturas em camadas de SiGe. Uma camada relaxada 
em a) e deformada em b) de SiGe crescida sobre Si. Em c) e d) a camada é crescida uma 

camada de Si sobre SiGe. 
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Espessura crítica 

Como foi referido anteriormente, a camada mais importante no FET é o canal, o qual deve 

estar coerente com a camada que o suporta, ou seja, totalmente deformado. 

Considerando uma camada A de Si1-XGeX crescida sobre uma camada B relaxada de Si1-YGeY 

com X > Y, a camada A pode ter vários estados de tensão compreendidos entre o coerente e 

o relaxado, dependendo da diferença de concentrações e da espessura do filme, ou seja, 

existe um compromisso entre a tensão e a espessura. No caso de o filme estar coerente, 

podemos afirmar que deformação ao longo da superfície do filme (εX = εY = ε//) produz uma 

deformação perpendicular à superfície ( ⊥ε ) resultando numa distorção tetragonal, 

relacionando-se entre si através da expressão 

 

//ε1
2ε ⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛=
ν
ν
-

-⊥ , (I.1) 

 

onde ν representa o coeficiente de Poisson. 

Considerando o parâmetro de rede relaxado de duas camadas definido por aA e aB, 

respectivamente com espessuras tA e tB, então a distorção tetragonal produz o seguinte 

parâmetro de rede 
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em que Gi é o módulo de rigidez e f  é a variação entre os parâmetros de rede dada por 

 

A
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a
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f
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a deformação paralela de A é dada por ( )
BB
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tG
tG

f

⋅
⋅+1

, e em equilíbrio, as deformações paralelas 

das duas camadas relacionam-se através de 

 

B
//

AA

BBA
// ε

tG
tG

ε
⋅
⋅

= - , (I.4) 

 

A maioria das heteroestruturas de SiGe utilizadas em dispositivos electrónicos têm apenas 

uma ou duas camadas deformadas sobre um substrato virtual relaxado, que é 

substancialmente mais espesso. Num filme crescido epitaxialmente, a primeira camada 
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atómica irá crescer deformada com o parâmetro de rede coerente com o do substrato, assim 

será formada uma interface pseudomórfica onde a camada é forçada a crescer com o 

mesmo parâmetro de rede. Com o aumento da espessura da camada epitaxial, existe uma 

espessura máxima, à qual se designa por espessura crítica tc, a partir do qual a energia 

relativa à deformação elástica deixa de ser suficiente para acomodar a camada, e esta tende 

a relaxar. Com isso surgem defeitos, nomeadamente as deslocações em cunha, que actuam 

de forma a aliviar a tensão. As deslocações são do tipo a/<110> 60º. Os defeitos interagem 

com as propriedades eléctricas do material, levando à degradação eléctrica dos dispositivos. 

Existem vários modelos que estimam a espessura crítica. Van der Merwe [32], baseando-se 

num modelo de equilíbrio termodinâmico, através da minimização da energia total do 

sistema chegou à seguinte expressão 
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16

19
2
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onde bu representa o vector de Burger. 

Matthews e Blakeslee usando uma aproximação equivalente de balanço de forças de 

propagação de deslocações [33], chegaram à seguinte expressão 
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α é o ângulo entre a linha da deslocação e o vector de Burger, e λ é o ângulo entre o vector 

de Burgers e a direcção na interface normal a linha da deslocação. Considerando a diferença 

entre o Si e o Ge, então f = 0.0418, cosλ = cosα = 0.5 para 60º e a equação anterior reduz-

se a 

 

Esta espessura crítica está representada na figura I.13 e corresponde à fronteira entre a 

região estável e a metaestável. Esta curva representa apenas uma aproximação sendo por 

vezes possível crescer camadas pseudomórficas com uma espessura superior à crítica. Em 

parte deve-se ao facto da dificuldade na detecção de baixas densidades de deslocações, mas 

está predominantemente relacionado com a barreira cinética do processo de relaxação 

permitindo crescer camadas metaestáveis. 
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Deslocações 

Numa liga SiGe onde existem desajustes do parâmetro de rede, como é o caso de duas 

camadas diferentes relaxadas, as deslocações em cunha são criadas na interface das duas 

camadas. No início do processo de relaxação, apenas algumas deslocações são criadas, mas 

esse valor pode rapidamente aumentar até cerca de 1012 cm-2 em sistemas relaxados onde 

exista uma grande diferença entre os parâmetros de rede, ou seja, podemos chegar a uma 

deslocação por cada doze espaçamentos atómicos [34]. Estas deslocações propagam-se 

através de linhas (threading) pelo cristal e podem ir até à superfície. Por vezes pode dar-se 

o caso de as linhas se fecharem, terminando ai a propagação. No caso mais favorável as 

linhas chegam às partes laterais da amostra. Na figura I.14 estão representados 

esquematicamente dois tipos de deslocações que podem ocorrer. 

Ao caminho fechado percorrido de átomo a átomo num cristal em torno de uma deslocação 

designa-se circuito de Burger [35]. A diferença entre o circuito de Burger e o mesmo circuito 

sem a presença da deslocação designa-se por vector de Burger. Este vector é sempre 

perpendicular à linha da deslocação. Nos cristais de Si ou Ge crescido segundo a direcção 

[001], o vector de Burger é dado por  

 

110
2

a
bu = , I.8 

 

em que a representa o parâmetro de rede. 

concentração de Ge 

e
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        Fig. I.13 – Diagrama de estabilidade de camadas de SiGe pseudomórficas sobre um  
substrato relaxado de Si. 
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Devido à tensão, as deslocações podem deslizar ou subir pelo cristal, sendo o plano (111) 

para o Si e para o Ge o plano de subida. Assim, o vector de Burger pertence a um dos 

planos (111), que assim faz um ângulo de 60º com a linha da deslocação. Estas deslocações 

são conhecidas por deslocações a 60º. 

 

Fig. I14 – Dois tipos de deslocações em cunha, à esquerda a deslocação em cunha pura, e 
à direita uma combinação com a helicoidal, ao que se costuma designar por parafuso. 
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II: Técnicas experimentais 

 

 

 
Esta secção tem como finalidade a descrição das técnicas experimentais utilizadas neste 

trabalho, nomeadamente o modo como se pode obter informação detalhada e precisa em 

multicamadas de SiGe. Assim será introduzida de uma forma detalhada a difracção de raios-

x, onde o mapeamento no espaço recíproco tem um papel fundamental. A retrodispersão de 

Rutherford será introduzida como técnica complementar à difracção de raios-x. Estas duas 

técnicas complementam-se formando um conjunto de ferramentas extremamente poderoso 

na caracterização destes tipos de estruturas. 

 

II.1. Difracção de raios-x 

II.1.1 Radiação X 

Os raios-x foram descobertos em 1895 por Wilhelm Röntgen na Universidade de Wurzburg, 

enquanto trabalhava em tubos de raios catódicos, pelo qual foi laureado com o prémio Nobel 

da Física em 1901. Os raios-x são ondas electromagnéticas de origem atómica com um 

comprimento de onda na gama de 0.1 Å a 10 Å e são extremamente importantes no estudo 

de materiais cristalinos, uma vez que o seu comprimento de onde é da mesma ordem de 

grandeza das constantes de rede. 

De todas as técnicas de produção de raios-x, existem duas que são as utilizadas em 

difracção de raios-x; a radiação produzida por sincrotrão e a produzida através do 

bombardeamento de um alvo por um feixe de electrões. Esta última é a utilizada em 

geradores de raios-x comerciais. Considerando um feixe de electrões que incide num alvo, a 

sua energia cinética é convertida em radiação electromagnética de duas formas: a primeira 

devido à colisão elástica dos electrões com a nuvem electrónica dos átomos do alvo, que 

provoca uma desaceleração do feixe de electrões e por sua vez a emissão de radiação, uma 

vez que qualquer carga sob o efeito de uma aceleração emite radiação electromagnética. 

Esta radiação designa-se por radiação de bremsstrahlung, ou de travagem, e apresenta um 

espectro contínuo. A segunda forma é devida à interacção dos electrões com as camadas 

electrónicas dos átomos, onde a radiação produzida tem energias bem definidas, ou seja, as 
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riscas características do alvo são geradas através de decaimento electrónico das diversas 

camadas após os electrões terem sido excitados por um electrão proveniente do feixe. 

 

II.1.2. Difracção de raios-x 

Em 1913 William Henry Bragg e o seu filho William Lawrence Bragg descobriram que 

substâncias cristalinas tinham propriedades únicas de reflectir a radiação x, e que essas 

reflexões (conhecidas por picos de Bragg) estavam relacionadas com o ângulo do feixe 

reflectido e o comprimento de onda, existindo assim uma condição para que ocorra a 

reflexão, essa condição é denominada por lei de Bragg, pelo qual em 1915 foram laureados 

com o Prémio Nobel da Física. A descoberta dos raios-x e da lei de Bragg marcaram um 

ponto histórico no avanço da ciência moderna,  

Um feixe de raios-x, com um comprimento de onda λ ao incidir numa rede cristalina, onde 

existe uma repetição ordenada de um motivo, para determinados ângulos de incidência 

resulta numa interferência construtiva, à qual se designa por difracção. Este ângulo de 

incidência está directamente relacionado com o espaçamento entre planos cristalográficos 

como se esquematiza na figura II.1. 

 

A diferença entre os dois caminhos da onda para que haja interferência construtiva é 

2.d.senθ, onde θ representa o ângulo de incidência. Logo a difracção ocorre se essa 

diferença for múltipla do comprimento de onda 

 

2.d.senθ = n.λ (II.1) 

 

em que d representa a distância entre dois planos cristalográficos. 

Existem várias formas de redes cristalinas, das quais se podem agrupar em 7 sistemas 

diferentes: cúbica, hexagonal, tetragonal, trigonal, monoclínica, triclínica e ortorômbica. 

Algumas destas redes têm algumas variantes, formando um total de 14 redes diferentes, 

λ 

θ 

dhkl.sen

dhkl 

dhkl.sen

Fig. II.1 – Representação esquemática do fenómeno de difracção de 
ondas electromagnéticas em planos cristalográficos. 
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que se designam por redes de Bravais. Como foi referido tanto a estrutura cristalina do Si 

como a do Ge são tipo diamante pertencendo ao sistema cúbico como foi ilustrado na figura 

I.19.  

Na difracção de raios-x existem entre outros, dois factores que levam à escolha do plano 

cristalográfico mais adequado: o primeiro diz respeito à intensidade do feixe difractado que 

está directamente relacionado com o factor de estrutura e de dispersão atómica do 

respectivo plano; o segundo é o factor geométrico e está relacionado com a orientação do 

cristal e geometria do difractómetro, que além de limitar a medição a determinados planos 

define ainda a resolução do sistema. 

O factor de estrutura está relacionado com a soma das fases das ondas dispersas para um 

determinado plano cristalográfico (h k l), sendo a expressão dada por 

 

∑
j

)w.l+v.k+u.i(hπ2
jhkl

iiief=F , (II. 2) 

 

onde (uj, vj, wj) é a posição na rede do j-ésimo átomo e fj é o factor de dispersão atómica 

desse átomo. Este último factor depende do número atómico e do ângulo de incidência, não 

havendo qualquer expressão exacta que o descreva, e a sua determinação é efectuada com 

recurso a tabelas ou a funções polinomiais ajustadas às curvas experimentais. Embora factor 

de estrutura defina em parte a intensidade do feixe difractado, é por vezes desprezado, 

caindo a escolha apenas com base no factor geométrico do sistema de medida. 

Quando se efectua uma análise estrutural usando a difracção de raios-x, é por vezes 

necessário realizar mais do que uma medida por amostra, ou seja, é necessário a realizar 

várias medidas em diferentes planos. O procedimento mais adequado é a realização de uma 

medida em trono de um plano simétrico, onde o ângulo de entrada do feixe é igual ao de 

saída (os planos cristalográficos são muito próximos da superfície do cristal) após uma 

medida num plano assimétrico, onde o plano está inclinado em relação à superfície. A 

escolha do plano simétrico pode basear-se apenas no factor de estrutura, de forma a se 

obter um feixe intenso, reduzindo o tempo de medida. No que diz respeito aos planos 

assimétricos, a escolha tem que ser ponderada entre a resolução e a intensidade da 

difracção. Na figura II.2 está esquematicamente representada a relação entre as duas 

geometrias assimétricas possíveis. À direita temos uma geometria onde a resolução é 

elevada mas a intensidade do feixe é baixa, devido ao factor de dispersão atómica (é tanto 

maior quanto menor for o ângulo de incidência) e ao factor de absorção que aumenta com o 

ângulo de incidência, sendo esta geometria indicada para camadas não muito finas (> 50 

nm). À esquerda está esquematizada a geometria onde a incidência é rasante, obtendo-se 

uma intensidade do feixe difractado mais elevada (por vezes chega a duas ordens de 

grandeza de diferença), mas a resolução neste caso é penalizada devido à largura do feixe 
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Fig. II.3 – Geometria de incidência rasante 
para medida directa dos parâmetros de rede 

paralelos à superfície 

feixe 
incidente feixe 

difractado 

normal ao 
plano 

normal à 
superfície 

difractado. Esta geometria é indicada em camadas extremamente finas (< 10 nm) mas onde 

a resolução não é essencial, uma vez que a largura do feixe difractado é já por si largo, 

devido à presença de camadas muito finas. Assim, são utilizadas normalmente duas 

reflexões, a (004) no caso da geometria 

simétrica, uma vez que o substrato tem a 

orientação [001], e a (224) na geometria 

assimétrica, embora por vezes também são 

utilizados os planos (115) e o (113) mas é 

muito pouco usual. Adicionalmente existe 

ainda um terceiro tipo de geometria embora 

muito pouco usual pelo menos neste tipo de 

estrutura, a geometria de difracção planar. 

Com esta geometria consegue-se medir 

directamente as constantes de rede na 

superfície em profundidade (até ~30 nm), ou seja a e b (em amostras com orientação 

[001]). Este tipo de medida é pouco utilizado devido à baixa resolução obtida, à dificuldade 

na realização da medida e à fraca intensidade do feixe difractado. Nesta geometria o feixe 

apenas penetra alguns nanometros (< 30 nm) na amostra, logo a informação obtida é 

apenas das camadas muito próximas da superfície. Na figura II.3 está esquematizada a 

geometria de difracção planar. 

Com a finalidade de simplificar a análise cristalográfica, é introduzido o conceito de rede 

recíproca, que está relacionada com a rede de Bravais como se descreve em seguida. Os nós 

da rede recíproca correspondem às reflexões permitidas (cujo factor de estrutura é não 

nulo) nos planos cristalográficos, e são representados pelos índices de Miller dos respectivos 

planos. Ou seja, a cada difracção permitida de um determinado plano (h k l) é representado 

por um ponto no espaço recíproco. A caracterização estrutural passa pela análise na forma e 

posição desse ponto, como veremos já de seguida. 

 

 

superfície 
ωe 

planos 

assimétricos 

ωe ωi ωi 

Fig. II.2 – Representação esquemática da geometria assimétrica: à esquerda incidência rasante 
onde a resolução é baixa quando comparada com a geometria de saída rasante (à direita). ωi 

representa o ângulo de incidência e ωe o ângulo de saída. 
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Considerando uma rede cúbica com parâmetros de rede a b e c que definem a célula 

unitária, os parâmetros da rede recíproca serão a* b* e c* dados por 

VbaK*c

VcaK*b

VcbK*a

rr

rr

rr

×=

×=

×=

, (II.3) 

em que K representa a constante de rede recíproca dada por K=qhkl.dhkl e V o volume da 

célula unitária dado por cbaV
rrr

×•= . Por substituição desta equação nas anteriores obtém-

se que a*=K/a, b*=K/b e c*=K/c. Em regra geral é utilizado o vector de onda K=2π/λ como 

constante da rede recíproca. 

 

Como foi referido anteriormente, a reflexão em planos cristalográficos para um determinado 

comprimento de onda só é possível para determinados ângulos de incidência. Assim, e para 

uma rede do tipo diamante obtém-se o diagrama no espaço recíproco de todos os planos 

acessíveis, e para a risca Cu Kα1 (λ=1.54056 Å) 

Na origem do espaço recíproco (000) está representada a superfície do cristal. Todos os 

planos cristalográficos estão representados nos nós da grelha, onde os círculos representam 

os planos permitidos. A circunferência exterior designa-se por limitante e o seu diâmetro 

está relacionado apenas com o comprimento de onda do feixe. As restantes duas 

circunferências (a branco) definem a zona inacessível, e estão directamente relacionadas 

com a geometria da medida. Ou seja, é apenas possível o acesso aos planos representados 

por círculos a azul, que estão dentro da zona cinzenta.  

 

 

Fig. II.4 – Representação esquemática do espaço recíproco. 

[001] 

(004) (224) 

(115) 

(000) 

[110] 
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II.1.3. Mapas no espaço recíproco RSM 

Antes de começar a descrição dos mapas no espaço recíproco, esta é a altura indicada para 

estabelecer a notação usada para identificar os eixos e rotações. Na figura II.5 está 

representada a notação utilizada neste trabalho. Onde se realça o facto de se utilizar o eixo 

θ para movimentação angular da amostra, sendo o ângulo entre a amostra e o feixe 

designado por ω, de forma a não confundir com o eixo 2θ (note-se que 2θ é apenas o nome 

do eixo e não o dobro de θ) que é o eixo que suporta o detector. 

Como foi referido anteriormente, o espaço recíproco é constituído por pontos que 

representam as reflexões permitidas de uma determinada rede cristalográfica. Uma medida 

de raios-x (ω-2θ) convencional consiste na intercepção da linha ω-2θ que pertence ao plano 

de difracção com um desses pontos. Ou seja para cada ângulo de incidência ω é medida a 

intensidade do feixe no valor de 2θ correspondente. O mapa no espaço recíproco consiste na 

intercepção do plano de difracção com o espaço recíproco, neste caso o resultado é um 

mapa bidimensional e é obtido da seguinte forma: 

É efectuado um varrimento em ω (ω é a notação normalmente usada para o ângulo de 

incidência, enquanto 2θ é utilizado para o ângulo entre o detector e o feixe incidente) com 

um determinado passo, e para cada passo é adquirida uma determinada gama em 2θ, ou 

seja, é adquirido um espectro em 2θ para cada ângulo de incidência. Através da 

justaposição sequencial do conjunto dos espectros o mapa é construído. Na figura II.6a) 

está representada esquematicamente todo o processo de construção de um mapa. A 

vermelho estão representados os vectores de onda incidente, difractado e transferido, bem 

como as linhas as curvas que representam o varrimento angular para a medição do mapa (a 

azul). Os arcos de círculos a azul representam a direcção 2θ, sendo cada um dos arcos 

X 

Y 

Z 

φ 

 ψ 

θ 

ω 

2θ 

Amostra 

Plano de 
Difracção 

Feixe 
incidente Feixe 

difractado 

Fig. II.5 – Representação dos eixos e ângulos usados neste trabalho. 
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referente a cada passo angular de ω. Na figura está ainda representada a direcção do 

varrimento em ω (linha verde). Como se verifica, este procedimento pode ser bastante 

moroso, uma vez que é necessário medir uma determinada gama 2θ, para cada posição ω, 

contudo, isto pode ser evitado com a utilização de um detector sensível à posição, sendo 

apenas efectuado o varrimento em ω, uma vez que o detector tem a capacidade de adquirir 

uma determinada gama angular 2θ simultaneamente. 

 

 

Considerando um feixe de raios-x cujo módulo de vector de onda é dado por λ
2πk =

r
 , 

incidente uma superfície monocristalina com um determinado ângulo, e após uma colisão 

elástica onde é preservado o momento linear, o feixe difractado terá o mesmo módulo de 

vector de onda mas uma direcção diferente, ou seja o momento transferido será id kkq
rrr

−=  

onde os índices d e i representam o feixe difractado e incidente, respectivamente. 

Decompondo os vectores de onda em componentes de um sistema ortogonal com as 

direcções da superfície e perpendicular a ela obtemos que: 

 

( ) ( )( )

( ) ( )( )ieZ

ieX

ωsinωsin
λ

Q

ωcosωcos
λ

Q

+=

=

1

1 -
 (II.4) 

     

em que QX representa o valor da abcissa e QZ o valor da ordenada do vector Q
r
, ω 

representa o ângulo entre o feixe incidente (índice i) e feixe difractado (índice e) e o plano 

próximo à superfície. 

ik
r

dk
r

ω 

2θ 

k
r

ik
r

dk
r

k
r

Fig. II.6 – Representação esquemática do mapeamento no espaço recíproco, do plano simétrico 
(004) à esquerda, e do plano assimétrico (224) à direita. 
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Como neste trabalho todas as amostras estudadas têm a orientação [001] e as medidas 

foram efectuadas com as amostras rodadas segundo o [110], ou seja o com a direcção 

[110] no plano de difracção, QZ tem a direcção [001] e QX [110]. Utilizando as equações 

anteriores o módulo de q
r
pode ser determinado: 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )

( )ei

ieieZX

ωωcos
λ
π

Q

ωsinωsinωcosωcos
λ

QQ
λ
π

Q

+=

++=+=

22
2

12 2222

-

-

r

r

 

com θωω ei 2=+  e substituindo na equação anterior obtém-se  

 

)θsin(
λ
π

Q
4

=
r

 (II.5) 

usando a lei de Bragg 

 

d
π

Q
2

=
r

 (II.6) 

 

para uma rede cúbica em que 
222 lkh

a
d

++
=  temos que, 

a
lkhπ

Q
2222 ++

=
r

 

assim obtemos para QZ com a direcção [001] e QX com a direcção [110] as seguintes 

expressões: 

 

XQ
khπ

a
222 +

=  (II.7) 

ZQ
lπ

c
⋅

=
2

 (II.8) 

 

Estas equações são apenas válidas para redes cúbicas e para qualquer plano cristalográfico. 

 

II.1.4. Análise de mapas no espaço recíproco 

Na secção anterior foi visto com se podem determinar os parâmetros de rede através dos 

RSMs. Embora estes cálculos sejam relativamente simples, determinados efeitos 

experimentais e/ou estruturais, podem induzir em desvios nos picos bidimensionais em 

relação às coordenadas do espaço recíproco ou mesmo levar à mudança de forma do pico 

bidimensional. Assim, como já tinha sido evidenciado, é essencial a realização de pelo 

menos dois mapas, um simétrico e um assimétrico. O mapa simétrico dá-nos directamente 

informação sobre o parâmetro de rede c e, mais importante sobre desvios angulares entre 

estruturas das diversas camadas, ou mesmo dentro da própria camada, além de se poder 
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obter adicionalmente informação sobre a qualidade cristalina e/ou a presença de estrutura 

mosaico, curvatura e deslocações. No que diz respeito à informação em relação ao estado de 

tensões e mesmo à concentração de Ge, como é o caso das estruturas estudadas nesta tese, 

o mapa assimétrico é o mais adequado, assim a utilização destes dois mapas é essencial.  

 

Mapas simétricos 

Como o próprio nome indica, estes mapas são obtidos quando a medida é efectuada em 

geometria simétrica, ou seja, quando são medidos os planos próximos da superfície onde o 

ângulo de incidência e o difractado são semelhantes. Então este mapa apenas é sensível aos 

planos cristalográficos paralelos à superfície, ou seja ao parâmetro de rede c, uma vez que 

as amostras estudadas de SiGe crescidas epitaxialmente têm a orientação [001]. Um dos 

defeitos que por vezes existe em multicamadas crescidas epitaxialmente deve-se ao facto da 

existência de uma inclinação entre as diversas camadas, ou mesmo no caso de gradientes 

de concentração, dentro da própria camada. Ou seja, a estrutura tende a inclinar com a 

variação do parâmetro de rede, devido à variação da concentração de Ge. Esta inclinação 

pode ser facilmente identificada e determinada através de um mapeamento simétrico. É de 

notar que neste caso apenas se mede uma projecção da inclinação entre camadas no plano 

de difracção, isto é, o valor que se obtém para a inclinação não é um valor absoluto. Para se 

medir esse valor tem que ser medido esse desvio para outro ângulo de Φ (ver figura II.5). 

Considerando uma amostra no centro do goniómetro no qual apenas se sabe que a direcção 

[001] está próxima da superfície, o único eixo cujo valor é absoluto é o eixo 2θ, ou seja o 

Fig. II.7 – Representação esquemática de um mapa simétrico (004) no espaço recíproco 
de uma multicamada com a estrutura representada à esquerda. 
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ângulo entre o feixe directo e o difractado, e que todos os restantes eixos são referentes à 

superfície e não aos planos cristalográficos. Foi desenvolvido um procedimento 

experimental, descrito mais adiante, que permite determinar exactamente a posição angular 

de todas as direcções cristalográficas, o alinhamento do goniómetro e consequentemente a 

realização das medidas experimentais com valores absolutos. 

Na figura II.7 está ilustrado um mapa simétrico em coordenadas referentes ao substrato, ou 

seja em coordenadas relativas, onde se verifica a existência de desvios angulares entre as 

diversas camadas e o substrato. Esses desvios são dados pela tangente do quociente entre 

as diferenças dos valores absolutos de QX e QZ entre ambas as camadas. O ângulo entre 

duas camadas é dado por 

 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

21

21

Δ
ZZ

XX

QQ

QQ
arctgω

-
-

 (II.9) 

 

Verifica-se assim que qualquer camada cujo pico esteja sobre a linha vertical QX = 0 nm-1, 

está paralela com o substrato. 

Considerando o desvio angular Δω entre o substrato e L2, a equação II.4 toma a seguinte 

forma: 

 

( ) ( )( )ωωcosωωcosQ ie
'
X ΔΔ --+=  

(II.10) 
( ) ( )( )ωωsinωωsinQ ie

'
Z ΔΔ -++=  

 

onde '
XQ e '

ZQ  são os valores experimentais medidos para a camada L2. A determinação 

destes desvios é essencial na correcção dos mapas assimétricos, uma vez que nesse tipo de 

medida não é possível determina-los. 

Note-se que a inclinação estrutural medida entre camadas determinada através do mapa 

simétrico, é apenas uma projecção da inclinação real no plano de difracção. Assim para se 

determinar o valor real da inclinação é necessário a realização de dois mapas simétricos 

para dois valores diferentes de Φ. O caso mais simples será a realização de dois mapas 

simétricos do plano (004) segundo a direcção [1 1 0] e [1 -1 0], ou seja com estas direcções 

pertencentes ao plano de difracção. Assim a inclinação real dessas duas camadas seria dado 

por 

 

2
2

2
1 ΔΔ ωωα +=  (II.11) 

Δω1 e Δω2 representam o desvio angular das mesmas camadas dos dois mapas simétricos. 
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O parâmetro de rede segundo a direcção [001], pode ser obtido através da equação (II.8), 

embora o mesmo resultado é obtido com mais resolução através do mapa assimétrico, como 

veremos já de seguida. 

 

Mapas assimétricos 

Um mapa assimétrico contém informação diferente do que um mapa simétrico, porque um 

plano assimétrico, no caso do (224), depende das 3 componentes da célula unitária (a, b e 

c) enquanto que um simétrico apenas depende de c. O mapeamento assimétrico pode ser 

efectuado de duas formas: com feixe em incidência rasante e com feixe em saída rasante. O 

primeiro é adequado para camadas muito finas (na ordem dos nanometros), obtendo-se 

assim um ganho importante em intensidade de feixe difractado, embora a resolução seja 

ligeiramente penalizada, como foi visto na secção II.1.2. Na figura II.2 está representada à 

esquerda a configuração de incidência rasante onde se pode verificar que a zona iluminada 

da camada é grande, mas a largura do feixe difractado é bastante maior que o incidente. Na 

figura à direita a largura do feixe difractado é inferior ao incidente, o que resulta numa 

maior resolução em termos angulares. 

A representação no espaço recíproco de mapa assimétrico está esquematizado na figura II.8 

e as equações para este tipo de difracção são semelhantes à difracção simétrica. Mas como 

este tipo de medida é sensível também aos parâmetros de rede paralelos à superfície, assim 

a partir da equação II.7 e II.8 podem ser determinados os valores de a e c. Mas como foi 

referido, a existência de desvios angulares entre camadas induz erros no mapa assimétrico, 

estes deverão ser corrigidos através do resultado do mapa simétrico. Assim para cada pico 

com a posição (QX, QZ) existe um Δω correspondente que permite a sua correcção através 

da seguinte expressão, 

 

( ) ( )ωsenQωcosQQ '
Z

'
XX ΔΔ +=  (II.12) 

( ) ( )ωsenQωcosQQ '
X

'
ZZ ΔΔ -=  (II.13) 

 

onde QX e QZ são as coordenadas corrigidas e '
XQ  e '

ZQ  são as coordenadas medidas 

directamente do mapa. Assim, após a correcção, os parâmetros de rede são extraídos 

utilizando estas novas coordenadas através da expressão II.7 e II.8. 

Uma das vantagens da utilização de RSM assimétrico deve-se ao facto de determinados 

parâmetros poderem ser rapidamente verificados, sem recorrer a qualquer tipo de cálculo, 

como sendo o estado de tensões de uma camada epitaxial. Recorrendo a duas rectas (só 

para o caso da estrutura cúbica), uma que una a origem do espaço recíproco (QX=0 Å-1 e 

QZ=0 Å-1) ao pico do substrato (considera-se que o substrato está relaxado) e outra vertical. 

Todos os picos cuja posição se situe sobre a primeira recta, ao qual se designa por linha de 
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relaxação total, significa que a respectiva camada está totalmente relaxada. Enquanto todos 

os picos tenham o mesmo valor de QX, ou seja que pertençam à mesma recta vertical (linha 

de deformação total), são coerentes, isto é, estão pseudomórficos. No caso de 

heteroestruturas de SiGe crescidas epitaxialmente, considerando duas camadas coerentes 

seguidas, à camada superior diz-se que está pseudomórfica com a anterior, e que está 

totalmente deformada. Quando o pico se situa entre as duas rectas, diz-se que a camada 

está parcialmente relaxada. Na figura II.9 é ilustrado esquematicamente um exemplo de 

uma multicamada onde pode-se verificar a que a camada L5 está pseudomórfica e 

totalmente deformada. Enquanto as camadas L1, L2, L3, e L4 estão totalmente relaxadas. 

Para além de se poder qualificar o estado de tensão das diversas camadas, como foi visto, 

podemos ainda avaliar a estrutura de mosaico, curvatura e densidade de deslocações. Esta 

estrutura é facilmente identificável em qualquer dos mapas pela presença de um pico com a 
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Fig. II.9 – Esquema vectorial de uma difracção assimétrica. 
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Fig. II.8 – Representação esquemática no espaço recíproco do plano assimétrico (224), com e sem 
correcção através do plano simétrico (004). 
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forma elíptica, isto é, a presença de uma estrutura de mosaico provoca uma deformação do 

pico bidimensional. No que diz respeito à curvatura, esta provoca um alargamento dos picos, 

à semelhança do efeito da estrutura de mosaico, mas neste caso a deformação dos picos 

bidimensionais é muito mais acentuada 

 

II.1.5 Lei de Vegard 

A determinação do parâmetro de rede de uma camada de SiGe relaxada tem uma grande 

importância, uma vez é a partir deste valor que se determina a concentração de Ge presente 

numa camada. Esta concentração é determinada com base na relação entre os parâmetros 

de rede e a sua composição química (lei de Vegard). Assim, o cálculo de 0a  (parâmetro de 

rede relaxado) utilizando a lei de Vegard é efectuado com base numa interpolação linear 

entre os valores do parâmetro de rede do Si e do Ge [3], dada por 

 

( ) xaxaa GeSiGeSi XX
⋅+⋅=

−
-1

1
 (II.14) 

 

onde que X representa a concentração de Ge na liga. Contudo verifica-se experimentalmente 

a existência de um desvio, embora pequeno (inferior a 2%), em relação à lei de Vegard. Na 

bibliografia existem várias expressões baseadas em resultados experimentais, sendo a 

seguinte a mais utilizada [4] 

 

( ) x.x.x.axaxa SiGeGeSi XX
⋅−⋅+⋅−⋅−+⋅=

−
0282900326500046301 23

1
 (II.15) 

 

utilizando o parâmetro de rede do Si =5.4307 Å e do Ge = 5.6575 Å [5], e substituindo na 

equação anterior, obtemos  

 

x.x.x..a
XXGeSi ⋅+⋅+⋅−=

−
19851003265000463043075 23

1
 (II.16) 

 

 

II.1.6 Determinação de tensões e composição 

Como foi visto, a determinação precisa do estado de tensão e composição em materiais, 

nomeadamente em multicamadas, tem sido um dos assuntos mais importantes na última 

década. No que diz respeito a multicamadas de SiGe, a determinação precisa do estado de 

tensões e composição é um ponto-chave na compreensão das propriedades físicas desta 

liga. O problema fundamental na determinação da composição deve-se ao facto da 

existência de tensões, que na análise de raios-x tradicional estes dois parâmetros estão 

interligados, uma vez que tanto um aumento de concentração, pode facilmente ser 

confundido com um aumento de tensão, tornando-se muito difícil a análise. Contudo é 
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possível separar a tensão da composição se for utilizado um método de difracção de raios-x 

adequado, como sendo o mapeamento no espaço recíproco. 

Em camadas crescidas epitaxialmente com parâmetros de rede diferentes, podemos ter três 

situações diferentes de tensão: 

 

a) O parâmetro de rede da camada é superior ao do substrato e a camada está 

pseudomórfica. Neste caso diz-se que a camada está totalmente deformada e sobre 

compressão. 

 

b) O parâmetro de rede da camada é inferior ao do substrato, ou seja a camada está 

pseudomórfica. Neste caso a camada está sobre tracção e diz-se que está totalmente 

deformada. 

 

c) O parâmetro de rede da camada é diferente do substrato, e as camadas estão 

relaxadas. 

 

Neste último caso é inerente o aparecimento de deslocações em cunha, tal como visto na 

secção I. Existe ainda a possibilidade da camada, quando totalmente deformada, relaxar. 

Em termos simples a deformação representa quantitativamente a variação dos parâmetros 

de rede relativamente ao seu estado relaxado. Existe uma variação tanto no plano basal 

como na perpendicular a este, sendo definido por 

 

0
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-
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0
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onde Cij representam a matriz das constantes elásticas 

Considerando o sistema cúbico epitaxial como o utilizado nesta tese, onde a direcção c é 

normal ao substrato e a tensão é nula, a razão entre a deformação na direcção do 

crescimento e basal é dada por: 

 

ZZYYXXZZ εcεcεcσ ⋅+⋅+⋅== 1112120  (II.19) 
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simplificando e assumindo que YYXX εε = , temos a seguinte expressão que relaciona a 

deformação paralela e perpendicular 

 

XXZZ ε
c
c

ε
11

122-=  (II.20) 

 

Verificamos até agora que a determinação da composição, pode apenas ser efectuada 

usando a lei de Vegard para uma liga relaxada. Como os parâmetros de rede variam 

simultaneamente com a tensão e com a composição, a determinação da composição química 

torna-se impossível, a menos que se assuma ou se conheça o valor da tensão. Este é o caso 

tradicional onde apenas o valor do parâmetro de rede c é medido, como é o caso do 

resultado de um mapa simétrico ou como no caso de um varrimento do ângulo de incidência 

(neste procedimento é normalmente conhecido por Rocking Curve). Para a determinação da 

composição e da tensão é essencial a determinação dos dois parâmetros de rede a e c. 

Existem dois métodos onde é possível a determinação do parâmetro a, através da Rocking 

Curve no plano basal, o que implica uma geometria rasante (GID grazing incidence 

difraction) e de média resolução. Mas o método mais preciso consiste na realização do mapa 

assimétrico, onde os parâmetros de rede são extraídos directamente. 

Considerando que as constantes elásticas têm uma distribuição linear ao longo da liga SiGe, 

temos que 

[ ]

[ ]SiGeSi

SiGeSi

CCxCC

CCxCC

12121212

11111111

-

-

⋅+=

⋅+=
 (II.21) 

 

em que Ge
ijC  representam as constates elásticas e. Com a substituição das equações (II.21) 

na equação (II.17) podemos relacionar os parâmetros de rede com as constantes elásticas 

da seguinte forma: 

 

1211

1112
0 2

2
CC

cCaC
a

-
⋅+⋅

= . (II.22) 

 

Assim é calculado o parâmetro de rede relaxado para um sistema cúbico, 

independentemente do estado de tensões. Com este valor a concentração é determinada 

através da lei de Vegard. 
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Note-se que no caso dos dispositivos à base de SiGe estudados nesta tese, a camada 

seguinte tem sempre uma concentração igual ou superior de Ge em relação à anterior. 

  

II.1.7 Determinação de espessuras 

Até agora foram discutidos diversos aspectos da análise de resultados relacionados com a 

difracção de raios-x, e todos eles baseados na lei de Bragg. A espessura de camadas pode 

ser determinada com grande precisão, quando se utiliza como ferramenta de análise a 

Rocking Curve ou a Reflectometria, com já foi referido. No que diz respeito determinação de 

espessuras através de mapas no espaço recíproco, apenas se pode estimar o seu valor e 

para camadas finas (< 30 nm). Assim recorre-se a um método bastante usado na difracção 

de raios-x tradicional, que consiste na determinação da espessura com base na largura a 

meia altura do pico de Bragg, este método designa-se por fórmula de Scherrer, e verifica-se 

que com a largura do pico é inversamente proporcional à espessura da camada. No caso de 

picos bidimensionais a equação é ligeiramente diferente [4] e é dada por  

 

( )B

e

θsinβ
ωsinλ

t
2Δ ⋅

⋅
=  (II.24) 

 

onde Δβ é a largura a meia altura do pico na direcção [001]. 

 

II.1.8 Deslocações 

Como já foi referido, a forma preferencial de relaxar tensões com origem em desajustes do 

parâmetro de rede entre camadas ocorre pela criação de deslocações em cunha. Estas 

deslocações propagam-se ao longo das camadas e são responsáveis pela deterioração das 

propriedades eléctricas. 

Em dispositivos de SiGe onde existem camadas relaxadas, a formação de deslocações é 

inevitável, e este facto por ser visível nos mapas no espaço recíproco. As deslocações 

afectam a forma dos picos bidimensionais, embora possa ser difícil a sua identificação [10]. 

Assim a sua quantificação tem que passar forçosamente pela simulação do mapa. Na figura 

II.10 em baixo estão representados em escala relativa a simulação dos mapas simétrico 

(004) e assimétrico (224), ilustrando o efeito das deslocações a 60º. Em cima está 

representado o respectivo corte segundo a direcção perpendicular e paralela ao plano.  
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Outro método para estimar a densidade das deslocações duma determinada camada usando 

a difracção de raios-X, é efectuado através da medição da relaxação de duas camadas 

consecutivas em função da sua espessura. Essa estimativa é dada pela seguinte relação [11] 

 

jj//

j//j//
j tbua

aa
ρ

Δ
11

2 ..
- 1-=  (II.25) 

 

onde tj é a espessura da j-ésima camada e bu é o módulo do vector de Burgers que define o 

sentido, direcção e magnitude da deslocação. 

A baixas temperaturas de crescimento (independentemente da taxa de crescimento) uma 

pequena quantidade de fontes de deslocações são activadas, resultando num efeito de 

empilhamento contendo um particular vector de Burgers. Estas deslocações originam um 

alargamento da estrutura de mosaico que levam por vezes à inclinação entre camadas (ver 

figura I.12). Com o aumento da temperatura de crescimento, mais fontes de nucleação de 

deslocações são activadas o que provoca um aumento do empilhamento e assim tanto a 

estrutura de mosaico como a inclinação entre camadas é reduzida. A morfologia da 

superfície dimensão está ainda relacionada com estas deslocações [13].  

O método mais adequado para o estudo de deslocações é sem dúvida o TEM, mas tem a 

grande desvantagem de ser um método destrutivo.  

Fig. II.10 – RSM simétricos e assimétricos simulados para três diferentes 
densidades de deslocações. À esquerda uma menor densidade e à direita 

uma maior densidade 
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II.2 Retrodispersão de Rutherford 

A descoberta das partículas alfa α por Ernest Rutherford em 1909, permitiu a realização das 

primeiras medidas em retrodispersão por Marsden e Geiger (figura II.8). No seguimento 

dessas experiências, Rutherford propôs a existência de núcleos atómicos. A maioria da 

massa atómica estaria contida num volume bastante pequeno (núcleos com carga positiva), 

sendo estes núcleos responsáveis pela retrodispersão das partículas α (He2+). A 

retrodispersão de Rutherford (RBS) é uma técnica baseada na medida das energias das 

partículas retrodispersas. Estas dependem da massa do átomo do alvo, do ângulo para o 

qual as partículas são dispersas, e da profundidade de penetração no material. Da análise da 

energia retrodispersa é possível obter informação sobre a composição elementar, espessura 

e distribuição em profundidade dos elementos constituintes do material. Combinando o RBS 

com os efeitos de canalização (RBS/C), estuda-se ainda a qualidade cristalina e estado de 

tensão em estruturas epitaxiais, embora a resolução seja baixa quando comparada com a 

difracção de raios-x.  

 

II.2.1 Princípios básicos 

O RBS é uma técnica baseada nas colisões elásticas entre os iões incidentes e os átomos do 

material em estudo, assim sendo são quatro os conceitos básicos relevante: 

1 – Factor cinemático (K) – Identificação de elementos 

2 – Secção eficaz (σ) – Quantificação de concentrações e quantidades 

3 – Poder de paragem do alvo (ε) – Quantificação de espessuras e profundidades 

4 – Dispersão na perda de energia das partículas (δE) – Limite à resolução 

 

 

 

 

 

 

Fig. II.11 – Esquema da experiência de Marsden. 
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1 – Factor cinemático (K): o factor cinemático consiste na transferência de energia das 

partículas incidentes (E0) para as partículas do alvo através duma colisão elástica. A relação 

entre E0 e a energia E após o choque elástico, é obtida através do princípio de conservação 

de energia e momento linear: 

 

0= KEE  

onde  
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 (II.26) 

 

onde M1 e M2 são as massas da partícula incidente e do átomo do alvo, respectivamente, e θ 

o ângulo de dispersão. 

Como a energia das partículas incidentes é conhecida, determina-se experimentalmente o 

valor de K a partir da energia das partículas retrodispersas. Através deste valor, determina-

se o elemento presente à superfície, M2 uma vez que os parâmetros M1 e θ são conhecidos. 

Então a identificação dos elementos constituintes do material em estudo é obtido através da 

conversão do espectro de energias em espectro de massas. 

 

 

 

Fig. II.12 – Desenho esquemático da trajectória das partículas do feixe e da variação da 
energia quando dispersas à superfície e a uma profundidade x. 
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2 – Secção eficaz (σ): a secção eficaz representa a probabilidade de ocorrência de uma 

colisão entre as partículas incidentes e as do alvo, a um ângulo de dispersão α em relação à 

direcção de incidência.  

Considerando um determinado número de partículas Q que atinge um alvo de espessura t 

com uma densidade N, sendo as partículas retrodispersas detectadas num determinado 

ângulo sólido Ω, número de partículas detectadas é dado por: 

 

σtNQY ⋅⋅⋅⋅= Ω  (II.27) 

 

onde a secção eficaz é definida por, 

 

∫Ω Ω
ΩΩ

1
d

d
σd

σ ⋅=  

 

Esta equação permite determinar o número de átomos por unidade de área do alvo, a partir 

do número de partículas incidentes e das que chegam ao detector. 

No caso das experiências de RBS, onde o ângulo sólido tem geralmente um valor baixo 

(
Ωd
σd

σ → ), utiliza-se o valor da secção eficaz diferencial calculada a partir da interacção de 

Coulomb entre as cargas nucleares 
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onde Z1 e Z2 representam o número atómico das partículas incidentes e dos átomos do alvo 

respectivamente. A energias suficientemente elevadas, a secção eficaz não segue esta lei, 

podendo mesmo ocorrer reacções nucleares. O mesmo acontece a energias baixas onde 

prevalece a blindagem electrónica. 

 

3 – Poder de paragem do alvo (ε): Este parâmetro indica a energia média perdida por 

uma partícula ao atravessar um determinado meio. Assim é possível efectuar uma análise 

em profundidade estabelecendo uma correspondência entre a energia e a profundidade em 

que ocorreu uma determinada colisão. 

As partículas ao penetrarem no material perdem energia através de interacções electrónicas 

ou nucleares. Para partículas leves e para a gama de energias normalmente utilizada em 
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RBS (~ 1 MeV/a.m.u.), o processo nuclear é pouco significativo, sendo a sua energia a uma 

dada profundidade t dada por (figura II.12): 
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Considerando a diferença de energia ΔE entre a partícula dispersa à superfície e a uma 

determinada profundidade dada por, 

 

outin EEKE Δ+Δ=Δ  

 

Os valores de ΔEin e de ΔEout podem ser calculados pelas equações (II.29) e (II.30). 
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De acordo com estas expressões, a determinação experimental da diferença de energia 

permite determinar a que profundidade um determinada colisão ocorreu, sendo possível 

estabelecer uma escala em profundidade a partir da energia das partículas retrodispersas. 

 

4 – Dispersão na perda de energia das partículas (ΔE): a dispersão na perda de 

energia do feixe é um dos factores que limita a resolução em profundidade, sendo a sua 

contribuição dada na aproximação de Bohr por 

 

( )[ ] 2
1

2
2
1

4428Δ tNZZeπlnE Bohr,st ⋅⋅⋅⋅=  (II.32) 

 

Nesta aproximação, a dispersão é independente da energia das partículas incidentes e 

aumenta com a raiz quadrada da densidade electrónica do alvo ( tZN ⋅⋅ 2 ). Modelos mais 

complexos podem ser desenvolvidos, considerando a dispersão em energia do feixe, a 

resolução do detector bem como a electrónica, o tipo de amostra. Todos estes factores estão 

incluídos no código DEPTH [20,21], como veremos mais adiante.  
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II.2.2. Espectro de RBS 

Uma das vantagens da análise por RBS é o facto de podermos facilmente interpretar um 

espectro. Considere-se um filme fino e homogéneo sobre um substrato (suficientemente 

espesso para que seja considerado infinito, > 10 μm), e sendo o filme composto pelos 

materiais M e m, e o substrato composto por um material mais leve do que os compostos 

pelo filme. No espectro de retrodispersão, o início do sinal retrodisperso para os compostos 

do filme estarão localizados em KME0 e KmE0. A largura dos picos fornecerá informação sobre 

a espessura do filme. 

Para um caso genérico (figura II.13), verifica-se que o elemento com maior massa aparece a 

energias maiores, enquanto que os elementos com menos massa geram um sinal a menores 

energias. Os elementos mais pesados irão ter uma taxa de contagem mais elevada devido à 

sua secção eficaz ser maior, de acordo com a equação (II.28).  

 

 

II.2.3. Influência da rugosidade 

Em RBS, existem diversos factores que levam à degradação da resolução com a 

profundidade, devido principalmente ao modo como a energia é perdida, que têm como 

resultado o alargamento dos picos. A seguinte equação dá-nos uma relação de como a 

resolução do sistema é afectada: ΔE2
total = ΔE2

sistema + ΔE2
straggling + ΔE2

amostra, onde a 

resolução do detector, electrónica e dispersão do feixe, correspondem ao primeiro factor, o 

straggling diz respeito à forma de como a energia é perdida ao atravessar a amostra, por 

fim o ultimo factor está relacionado com a rugosidade da amostra, que leva ao alargamento 

dos picos. Assim, existem vários modelos que podem descrever a rugosidade. Neste trabalho 

foi utilizado um modelo de rugosidade que assume uma contribuição do ΔEamostra na 

Fig. II.13 – Espectro de RBS para um filme fino. 
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resolução em profundidade, com distribuição Gaussiana sendo independente de outras 

contribuições. Assim a rugosidade causada pela inomogeneidade na espessura da camada 

(ver figura II.11) é dada por 

 

( ) ,δδ
n

i
i

inh
n ∑

=

=
1

2ΧΧ  (II.33) 

 

onde δΧi é a inomogeneidade da camada i. A quantidade inh
nδΧ  representa o desvio padrão 

da espessura real convertido por ΔE através o poder de paragem. Este modelo é está 

incluído no código NDF [22,23] e foi o utilizado na análise de RBS, para determinação da 

rugosidade do canal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. II.14 – Representação do modelo de rugosidade utilizado 
na análise por RBS 
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III.1. Difractómetro de raios-x  

A difracção de raios-X sempre teve um papel bastante importante na caracterização de 

materiais. Porém, com a introdução de difractómetros de alta resolução e com o 

mapeamento bidimensional no espaço recíproco, no decorrer da última década, a técnica 

de XRD tornou-se imprescindível na caracterização estrutural, nomeadamente em 

multicamadas monocristalinas.    

O Hotbird é um difractómetro de raios-X projectado e construído no Instituto Tecnológico 

e Nuclear com o intuito de estudar materiais avançados e aplicações a alta temperatura 

em particular em superligas. No entanto, com o surgimento de novos materiais que e 

com a finalidade de aumentar seu campo de aplicações, foram introduzidas diversas 

alterações no Hotbird de forma a aumentar, entre outras, a resolução e a versatilidade 

do sistema. Hoje em dia o Hotbird tem a capacidade de realizar medidas rápidas de baixa 

resolução, como sendo o estudo de materiais policristalinos onde pode ser efectuada a 

identificação de fases em múltiplas configurações, até à análise de alta resolução em 

multicamadas monocristalinas passado pela reflectometria que usa uma média/alta 

resolução. 

O Hotbird inicialmente dispunha de três configurações básicas: uma primeira de alta 

intensidade, com feixe directo e cristal analisador, utilizada em materiais policristalinos 

para identificação de fases, uma segunda de duplo cristal e geometria acromática que 

era a geometria indicada para a realização de mapas no espaço recíproco e uma terceira 

de triplo eixo, sendo a última de alta resolução e mais indicada para a medidas de 

Rocking Curve. Com a introdução de novas componentes ópticas e algumas modificações 

a nível de colimação do feixe e posicionamento do detector, de forma a optimizar o 

difractómetro para o estudo de multicamadas de SiGe foi conseguido um instrumento de 

alta resolução, que passa pela utilização de um feixe muito fino (cerca de 50 μm de 

largura), duplamente colimado por um monocromador duplo de Ge(444) ou Ge(440), 

com uma divergência inferior a 0.008º, sendo esta uma das características mais 

importantes na alta resolução, assegurada por um espelho parabólico. Esta é a 
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componente mais importante em termos de colimação do feixe. Este espelho além de ter 

uma superfície parabólica, é composto por multicamadas em que a espessura de cada 

camada varia parabolicamente ao logo da superfície, sendo a difracção dada nas 

multicamadas e não nos planos atómicos. Com isso consegue-se converter um feixe com 

cerca de 1.5 º de divergência num feixe com uma divergência inferior a 0.01 º, tendo um 

ganho em termos de intensidade de uma ordem de grandeza.  

O Hotbird (figura III.1) dispõe de uma fonte de raios-X Rigaku UltraX 18S de ânodo 

rotativo de cobre, podendo ser utilizado também um ânodo de molibdénio com uma 

potência máxima de 18 kW. Para garantir uma adequada blindagem do Hotbird para uma 

eventual fuga de radiação este encontra-se rodeado por paredes de 2mm de espessura 

de aço e janelas de vidro de 24 mm. Os monocromadores são alinhados através de um 

goniómetro Huber 1003 com 4 graus de liberdade (2 eixos de rotação motorizados e um 

estagio XY) e um estágio de rotação de alta precisão Newport URM100. A colimação do 

feixe de raios-X é efectuada por dois anteparos (slits) motorizados Huber 3011 e 3012. A 

movimentação da amostra é garantida por um goniómetro Huber com 4 eixos de rotação 

de alta precisão motorizados (0.001° de passo) e uma mesa motorizada XYZ Huber 5102 

com uma resolução de 10 μm. O quarto eixo de rotação do goniómetro movimenta um 

detector sensível à posição (PSD – position sensitive detector) Mbraun com 80 μm de 

resolução. Com a finalidade de proteger o espelho parabólico e diminuir a atenuação do 

feixe no ar, a zona envolvente tanto do espelho parabólico como o percurso desde a 

amostra até ao detector estão em ambiente de hélio, o que é suficiente para ganhar um 

factor de 2 em termos de intensidade do feixe no detector.  

Fig. III.1 – Fotografia do Hotbird numa das suas múltiplas configurações. 
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Com a finalidade de melhorar e aumentar a resolução do difractómetro, foram 

introduzidas e melhoradas, ao longo deste trabalho, diversas componentes do Hotbird, 

principalmente de forma a diminuir a divergência do feixe e aumentar a sua intensidade, 

pelo qual nem todas as medidas foram efectuadas nas mesmas condições, embora todas 

as amostras do mesmo tipo o tenham sido. Assim, foram utilizadas três geometrias 

diferentes: na primeira apenas existe um monocromador de Ge usando a reflexão (444) 

(esta configuração é designada por acromática) e embora seja de média-alta resolução 

para RSM, neste trabalho iremos designa-la por acromática. Na segunda geometria, é 

introduzido antes do monocromador Ge(444) um espelho parabólico (designado por 

Göbel mirror), esta geometria garante uma divergência do feixe inferior a 0.01º e um 

ganho em intensidade de feixe de cerca de uma ordem de grandeza e será designada por 

média-resolução. Por último o monocromador Ge(444) é substituído por um outro de 

duas reflexões de Ge utilizando o plano (440) diminuindo a divergência para 0.005º, 

designada por alta-resolução. 

Em todas as diferentes geometrias foi utilizado um feixe de raios-x com um comprimento 

de onda de 1.54056 Å, referente à risca Kα1 do cobre, uma potência de 4 kW e uma 

largura de feixe de 0.05 mm com uma altura de 4 mm, a aquisição foi efectuada através 

de um detector PSD (detector proporcional sensível à posição), a uma distancia da 

amostra de 350 mm garantindo uma aquisição simultânea de 7.5º. 

 

 

III.2. Acelerador Van de Graff  

Todas as medidas de retrodispersão de Rutherford foram efectuadas na linha de RBS 

instalada no acelerador Van de Graff de 2.5 MeV do Instituto Tecnológico e Nuclear. Este 

acelerador possui várias linhas de feixe para determinadas tipos de medidas, como sendo 

as linhas de RBS/Channeling (RBS/C), PIXE (proton induced x-ray emission), microsonda 

e reacções nucleares. Feixes de protões (H+) ou de Hélio ionizado (He+) podem ter uma 

energia de 2 MeV.  

O diagrama esquemático do acelerador está representado na figura III.2. Os 

componentes principais do sistema de RBS/canalização iónica são: acelerador, magnete, 

sistema de vácuo, colimadores, câmara de vazio para as amostras e sistema de aquisição 

e análise de dados.  

Os iões são gerados numa câmara de ionização, sendo posteriormente acelerados numa 

coluna de aceleração, que os leva até ao magnete analisador. Este magnete tem a 

função de seleccionar a energia pretendida para a realização da experiência. Depois da 

passagem pelo magnete, o feixe entra na linha de RBS (neste caso) sendo colimado e 

direccionado para o alvo (que se encontra na câmara da amostra), esta colimação 

garante um feixe com 0.6 mm de altura e uma largura entre 0.2 mm e 0.6 mm, de 
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forma a permitir uma configuração de feixe rasante. Os iões retrodispersos elasticamente 

pelo alvo, segundo uma determinada direcção são colectados por um detector de 

partículas, sendo a sua energia analisada por um sistema apropriado. 

Na figura III.3 está ilustrado a câmara universal de RBS. Esta câmara é constituída por 

dois detectores, um padrão e um anelar a 160º e 180º com uma resolução na ordem da 

dezena de keV, um sistema de troca de amostras sem perder o vazio da câmara e 

evitando contaminações, e um goniómetro de 2 eixos com uma resolução de 0.02º no 

eixo de inclinação e 0.04º no eixo normal à amostra. 

Todas as medidas experimentais de RBS foram efectuadas várias medidas a ângulos de 

incidência diferentes. Dado que a resolução à superfície é superior quando a medida é 

efectuada em incidência rasante, embora a dispersão em energia (straggling) seja 

superior. Assim, de forma a optimizar a resolução a profundidades diferentes, foram 

efectuadas diversas medidas na mesma amostra, com H+ e He+, a diferentes ângulos de 

incidência. Desde a incidência rasante (~85º), até à incidência normal (~7º) (em RBS o 

ângulo de incidência é dado relativamente à normal à superfície).  

Foram utilizados feixes com energias compreendidas entre 1 MeV e 1.6 MeV, com uma 

dispersão na ordem dos 30 keV, colimado verticalmente com 0.6 mm, e horizontalmente 

entre 0.2 mm e 0.6 mm, de forma a permitir ângulos rasantes. A aquisição de dados é 

assegurada por dois detectores, um anular a 180º com uma resolução mais baixa mas 

uma eficiência superior. E um detector standard colocado a 160º com uma resolução 

superior, cerca de 15 keV. 

Fig. III.2 – Representação esquemática do acelerador Van de Graff, 
salientando a linha de RBS/Channeling. 
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A análise dos espectros de RBS é efectuada recorrendo a programas de simulação e 

ajuste, como sendo o RUMP e o NDF. Nesta tese foi utilizado o NDF, que além de tomar 

em consideração um elevado número de parâmetros experimentais de forma a se obter 

um ajuste com alta precisão, o ajuste é efectuado em simultâneo para todos os 

diferentes resultados para cada amostra. 

 

III.3. Mobilidade de Hall  

Foram calculadas as mobilidades de Hall à temperatura ambiente e a baixa temperatura 

para todas as amostras, usando o método de Van der Pauw. As amostras foram cortadas 

com a forma de trevo, como se ilustra na figura seguinte, de modo a minimizar a 

influência dos contactos. As amostras foram clivadas num quadrado de 5x5 mm2, sobre 

o qual foi usado um jacto de azoto de forma a limpar a superfície. Os contactos com 

cerca de 1 mm de diâmetro e uma espessura de 500 nm, foram crescidos por sputtering, 

num ION TECH Microcav 350, seguido de um recozimento a 420 ºC durante 10 a 30 

minutos em ambiente de azoto. O tempo de recozimento variou de acordo com a 

Fig. III.3 – Fotografia da câmara de instalada na linha de RBS 
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profundidade a que estava o canal. Uma camada de cera em forma de cruz foi colocada 

sobre a superfície, ligando os contactos eléctricos, após o qual foi efectuado um ataque 

químico, de forma a remover cerca de 1 a 4 μm dependendo da espessura da 

heteroestrutura. Este procedimento foi usado de forma a evitar a erros nas medidas 

eléctricas, como sendo correntes parasitas provenientes da rede de deslocações existente 

no VS. A técnica de Pauw foi implementada após a remoção da cera (ver figura V.9). 

  

 

 

Fig. V.9 – Vista geral do dispositivo contendo a amostra #67.77, preparado para a medida da 
mobilidade. À direita está ampliada a zona da amostra onde se observa os contactos metálicos e as 

respectivas ligações a ouro, bem como a cruz referente a parte não removida. 
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IV: Desenvolvimento experimental 

 

 

 
Para a realização de determinadas medidas de difracção de raios-x e também para a 

análise dos dados, foram desenvolvidos determinados procedimentos experimentais e 

ferramentas de análise, como sendo um procedimento experimental de alinhamento de 

amostras de forma a garantir a obtenção dos RSM assimétricos em escala absoluta, em 

quanto para o tratamento e análise de dados foram desenvolvidos dois programas que 

permitem a análise de curvas de reflectometria e o tratamento de dados no caso dos 

RSMs, nomeadamente o cálculo dos parâmetros estruturais e correcções de mapas 

assimétricos. 

 

IV.1. Reflectometria 

A difracção de raios-x utilizando média e/ou alta resolução permite a obtenção detalhada 

de informação estrutural em amostras monocristalinas, onde grande parte dos 

parâmetros estruturais são obtidos com grande resolução, embora existam alguns 

parâmetros que são apenas estimados e em determinadas condições, como sendo a 

espessura das diversas camadas e rugosidade. A reflectometria é um tipo de medida que 

utiliza a reflexão dos raios-x nas diversas camadas para determinação essencialmente de 

espessuras (com grande precisão) e rugosidades nas interfaces. 

Sendo a reflexão um fenómeno que apenas depende do material, isto é, apenas depende 

do índice de refracção, da espessura e da qualidade da interface, este tipo de medida 

pode ser usado em qualquer multicamada, independentemente de o material ser 

cristalino ou amorfo. O resultado obtido consiste na interferência de todas as reflexões 

das respectivas camadas. Assim a sua análise é extremamente complexa e tem que 

passar obrigatoriamente por uma simulação dos resultados experimentais.  

Considerando uma camada com um índice de refracção n dado por 

 

βiδn --1=  (IV.1) 
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em que δ  e β  estão relacionados com o factor de dispersão atómica da seguinte forma 
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em que ρ  é a densidade, E a energia do feixe de raios-x, M  a massa molar, C  o 

número de átomos de cada espécie j , e por fim 1f  e 2f  são os coeficientes real e 

imaginário do factor de dispersão atómica, respectivamente. 

Utilizando o formalismo de Parrat [1] onde se assume que a camada “0” (superfície) é 

semi-infinita, sendo ar ou vácuo, e a última camada é também semi-infinita (substrato), 

de modo que não haverá onda refractada nesta camada. Seguindo um método recursivo, 

temos que a amplitude da reflectividade é dada por: 
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vector de onda) e t a espessura da camada. jr  é o coeficiente da reflexão de Fresnel e 

jQ  o factor de modelação da rugosidade. Existem vários modelos para a simulação de 

rugosidade, dos quais o modelo de Nevot-Croce é o mais utilizado e assume uma 

distribuição Gaussiana da rugosidade vertical, sendo dado por: 
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Usando o este formalismo, foi desenvolvido um programa usando a linguagem de 

programação LabVIEW, cuja interface gráfica está ilustrada na figura IV.1, que permite, 

além da simulação de curvas de reflectometria através de uma estrutura em camadas, o 

ajuste de curvas teóricas aos resultados experimentais, utilizando os algoritmos genético 

e o de Levenberg-Marquardt. O algoritmo genético é, normalemente utilizado como 

primeira aproximação para um ajuste inicial e mais grosseiro, uma vez que é mais 

indicado para casos em que se pouco sabe da estrutura real da amostra, ou quando o 

resultado experimental é bastante diferente da estrutura nominal. O algoritmo 
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Levenberg-Marquardt permite um ajuste final refinado, sendo normalmente usado após o 

ajuste com o algoritmo genético.  

Embora o tenha sido desenvolvido para o efeito, nesta tese não serão apresentados 

qualquer resultado de reflectómetria, visto que a qualidade do resultado experimental 

nas amostras que contêm gradiente é muito baixa, porque o sinal relativo ao gradiente 

está sobreposto ao das camadas superficiais. Do ponto de vista da reflectometria, o sinal 

do gradiente é equivalente ao de uma camada muito espessa com uma rugosidade igual 

à própria espessura. Uma vez que a amplitude das franjas de interferência (ver figura 

IV.1) está relacionada com a rugosidade, para rugosidades elevadas pode ser impossível 

de visualizar essas franjas e consequentemente a análise de curvas de reflectometria. 

Fig. IV.1 – Interface gráfica do programa de ajuste de Reflectometria, ilustrando a azul o 
resultado experimental numa superrede de SiGe, e a vermelho o ajuste. 
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IV.2. Mapas no espaço recíproco 

A análise dos mapas no espaço recíproco pode ficar bastante simplificada desde que os 

dados sejam devidamente tratados. Inicialmente os mapas obtidos, que estão em 

coordenadas do espaço real, são convertidos do espaço para o espaço recíproco, 

aplicando-se as correcções estruturais e instrumentais, tal como foi visto nos capítulos 

II.1.4 e II.1.5. As correcções de origem estrutural, ou seja, resultante apenas da 

qualidade cristalina da amostra, são devido a inclinações entre as estruturas 

cristalográficas das várias camadas, enquanto as de origem instrumental, estão 

relacionados com desalinhamentos do feixe e/ou do cristal. 

Assim, foi desenvolvido um programa utilizando a linguagem de programação LabVIEW 

que permite, além de todo este tratamento de dados, ou seja, a correcção de todos os 

erros quer instrumentais quer estruturais e a conversão do mapa para o espaço 

recíproco, a determinação dos parâmetros de rede, o cálculo de tensões, e a composição 

química das diversas camadas. Na figura IV.2 está ilustrado a interface gráfica do 

programa desenvolvido, onde se pode visualizar o resultado experimental de um mapa 

obtido para uma heteroestrutura de SiGe com gradiente de composição de Ge.  

A zona esquerda da interface é destinada à introdução das respectivas condições 

experimentais, de forma a se efectuar as correcções estruturais e instrumentais 

Fig. IV.2 – Interface gráfica do programa de análise e tratamento de dados para os RSMs. 
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essenciais para a conversão do mapa para o espaço recíproco. Estes valores das 

correcções são obtidos através de um procedimento experimental desenvolvido (ver no 

capítulo IV.3), o qual permite a determinação dos erros instrumentais de forma a corrigir 

os mapas.  
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IV.3. Tratamento e alinhamento de amostras 

Ao contrário de outras técnicas de caracterização de amostras, a difracção de raios-x é 

uma técnica que não requer qualquer tratamento especial das amostras, as quais apenas 

devem ter a superfície plana e limpa. 

No caso das medidas de alta resolução nomeadamente nos RSMs onde o resultado 

depende de dois eixos, isto é, do eixo que define o feixe incidente (eixo θ) e do que 

define o feixe difractado (eixo 2θ), estes têm que estar perfeitamente alinhados. Um 

pequeno desalinhamento induz uma rotação nos mapas que pode resultar em erros na 

determinação dos parâmetros de rede e consequentemente no cálculo da concentração 

de Ge. Ou seja, além do alinhamento do eixo 2θ que faz parte da calibração do 

difractómetro, o eixo θ tem que ser alinhado sempre que uma amostra é colocada no 

goniómetro, uma vez que este eixo define o ângulo entre o feixe incidente e o plano 

cristalográfico da amostra mas próximo da superfície. Este último é um ponto 

fundamental e toda a precisão dos resultados depende deste alinhamento. Assim, foi 

desenvolvido um procedimento experimental, que permite a determinação com grande 

precisão (<0.002º) da posição da amostra em relação ao feixe. É este o parâmetro 

fundamental na correcção dos mapas. 

Assim, foi desenvolvido um procedimento experimental de modo a alinhar correctamente 

a amostra [11]. Este procedimento é composto por duas fases: a primeira consiste na 

optimização dos planos cristalográficos (planos assimétricos), enquanto a segunda 

consiste na determinação do ângulo entre o plano assimétrico (o que se pretende medir) 

e o plano simétrico (plano mais próximo da superfície). 

Assim, são efectuadas duas optimizações em planos assimétricos opostos (por exemplo o 

plano (2 2 4) e o plano (-2 -2 4)). A optimização consiste na determinação das posições 

angular ω e Φ para cada um dos planos assimétricos, e efectua-se da seguinte maneira: 

são efectuados varrimentos angulares em torno dos eixos θ e Φ, colectando todo o feixe 

que chega ao detector, e como resultado obtém-se uma Gaussiana. O centroide dessa 

Gaussiana dá-nos o valor óptimo do eixo. Efectuando este procedimento alternadamente 

entre o eixo θ e o Φ, até que o sistema se estabilize (existe em valor óptimo de ω para 

cada valor de Φ, mas apenas um par (ω, Φ) de valores optimizados), chegamos a um 

valor óptimo de ω1 e Φ1. Efectuando o mesmo procedimento para o plano oposto, 

obtemos os novos valores de ω2 e Φ2. Então o ângulo entre os dois planos assimétricos é 

dado por  

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]211221 ΦΦ ψcosψcoscosψsenψsenarccosψ ⋅+⋅⋅= -  (IV.6) 

 

sendo Ψ1 = |2θ/2-ω1| e Ψ2 = |2θ/2- ω2|. Estes valores corresponde ao ângulo entre o 

plano assimétrico e o plano simétrico mais próximo da superfície ((001) neste caso), 
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incluindo o erro experimental de desalinhamento entre o feixe e o plano (001). O ângulo 

entre o plano simétrico e o assimétrico é dado por Ψ/2. Este resultado é independente do 

desalinhamento, uma vez que estando a medir planos opostos os erros se anulam. Este 

valor é o valor mais importante usado na correcção dos mapas assimétricos, através do 

programa aqui descrito na figura IV.2. 

Com base no procedimento experimental anterior, e para o caso mais complexo de se ter 

uma camada composta por um gradiente de concentrações de Ge, em que a inclinação 

varia com a concentração Ge e com a direcção basal em que é medida, como veremos 

mais adiante. Está a ser desenvolvido um procedimento experimental, de forma a ser 

possível determinar com grande precisão, os desvios angulares reais, em função da 

concentração de Ge, em qualquer tipo de camada.   

 

IV.4. Desenvolvimento experimental   

Nos três últimos capítulos desta secção, foram descritos alguns desenvolvimentos 

referentes aos procedimentos experimentais e ao desenvolvimento de software, mas 

para a realização das medidas de difracção de raios-x, foi necessário o desenvolvimento 

de determinadas componentes, com a finalidade de aumentar a resolução do sistema e 

diminuir a radiação de fundo. Assim foram projectados e construídos porta-amostras 

específicos de forma a minimizar o erro no posicionamento da amostra, que pode induzir 

erros na escala de 2θ. Todo o sistema de acoplamento de espelhos e anteparos foi 

redesenhado de forma a garantir um alinhamento mais preciso, nomeadamente com a 

introdução do espelho parabólico. Finalmente foram desenhados e construídos dois 

monocromadores duplos de Ge utilizando as reflexões (444) e a (440), embora se tenha 

apenas utilizados nas medidas o monocromador de maior resolução (2xGe(444)). Com a 

introdução deste monocromador e com a ajuda do espelho parabólico foi possível a 

utilização de um feixe bastante intenso com uma divergência na ordem dos 0.005 º. No 

que diz respeito à radiação de fundo, foi desenhado e construído uma peça que foi 

acoplada ao detector, de forma a que apenas fosse colectada a radiação difractada pela 

amostra, adicionalmente foi também além de  e o detector apenas seja feixe difractado 

esteja em ambiente de Hélio, o que diminui em cerca de 50% a  
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V: Resultados experimentais 

 

 

 
Neste capítulo são introduzidas as estruturas crescidas através dos diversos métodos de 

crescimento anteriormente descritos. Posteriormente serão apresentados os resultados 

experimentais obtidos através das técnicas experimentais de difracção de raios-x e de 

RBS que foram efectuados no ITN. Os restantes resultados como a microscopia 

electrónica (TEM - Trasmission electron microscope) realizada na Universidade de 

Warwick, através do microscópio JEOL JEM-2000fx com uma tensão de aceleração de 

200 keV, e a mobilidade electrónica, medida e calculada através do método de Van der 

Pauw, foram efectuados por diversos grupos de investigação em colaboração com este 

trabalho. De seguida será efectuada uma caracterização detalhada para ambas as 

técnicas (XRD e RBS), bem com a correlação de resultados das duas técnicas. 

Por fim os resultados estruturais discutidos serão confrontados com os resultados 

eléctricos. 

 

V.1. Preparação e crescimento de amostras 

Neste trabalho foram utilizadas diversas heteroestruturas de SiGe sobre bolachas de 4” 

de Si orientadas com a superfície segundo a direcção [001], no qual foram utilizados 

diversos métodos de crescimento, tais como o LEPE-CVD, UHV-CVD, SS-MBE, LT-MBE 

bem como a combinação de diversas técnicas, ao qual se designou por crescimento 

híbrido. As amostras crescidas por LEPE-CVD foram crescidas no Pólo Politécnico de Milão 

em Itália. No MIT nos EUA foram crescidas as amostras por UHV-CVD, enquanto na 

Universidade de Warwick as amostras foram crescidas por MBE. 

Todas as bolachas foram alinhadas e cortadas segundo a direcção basal [110] dando 

origem a várias amostras, que foram distribuídas por diversos grupos de investigação. 

Em algumas amostras foram ainda efectuados tratamentos térmicos de forma a estudar 

a estabilidade térmica, isto é, a evolução dos estados de tensão e composição nas 

diversas camadas. 

No capítulo seguinte são descritas as condições experimentais de crescimento das várias 

heteroestruturas. 
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V.1.1. Heteroestruturas MODFET 

Como foi referido no capítulo I.5, as camadas activas de uma heteroestrutura MODFET, 

consistem num canal não dopado de Si1-xGex, uma camada espaçadora não dopada de 

Si1-yGey que tem a função de separar os dopantes ionizados da camada dopada Si1-yGey 

do canal, que pode estar sob ou sobre a camada dopada. Por fim existe uma camada 

protectora de Si com alguns nanometros de forma a proteger a estrutura da oxidação.   

Assim, neste trabalho foram utilizadas várias amostras projectadas e crescidas por 

diversos grupos de investigação e designadas por: 

• #622.83 e #622.84 - crescidas por SS-MBE e LT-MBE na Universidade de 

Warwick pelo Prof. Evan Parker. 

• #02.06 – crescidas por SS-MBE e LT-MBE na Universidade de Tóquio pelo 

grupo do Prof. T. Irisawa 

• #680.72 e #680.75 e #60.46 - crescidas por um método híbrido que 

resulta da combinação das técnicas de UHV-CVD e SS-MBE na 

Universidade de Warwick. 

• #67.77 e #06.16 - crescidas por uma combinação de métodos, o LEPE-

CVD e o SS-MBE em Itália pelo grupo do Prof. D. Chrastina. 

 

 

Amostras #622.83 e #622.84 

Nestas duas heteroestruturas o VS foi crescido directamente sobre uma camada espessa 

de concentração constante (~500 nm). Sendo a única diferença entre elas a espessura 

do canal, que é 10 nm para a amostra #622.83 e 14 nm para a #622.84.  

Assim foi crescido no reactor comercial VG Semicon V90S UHV, sobre um substrato de 

Si[001] que foi mantido em rotação, uma primeira camada de Si a 800 ºC seguida de 

uma outra LT-Si a uma temperatura mais baixa de 390 ºC, esta camada crescida a baixa 

temperatura, tem a função de diminuir a propagação de deslocações [1, 2] e preparar o 

substrato para o crescimento das camada seguintes. 

O substrato virtual consiste numa camada de Si0.7Ge0.3 crescida a 540 ºC com uma 

espessura de 500 nm seguida de uma camada com 200 nm crescida a uma temperatura 

mais baixa, 300 ºC. Todas as restantes camadas à excepção da camada de protecção de 

Si com 5 nm que foi crescida a uma temperatura de 540º C, foram crescidas à 

temperatura de 300 ºC. Estas amostras foram recozidas posteriormente em fluxo de 

azoto a 600º C, 750º C e 900º C durante 30 minutos. Este tratamento térmico teve 

como objectivo o estudo da estabilidade térmica do canal, e do VS. Para mais fácil 

identificação das amostras ao longo deste trabalho, estas serão designadas por 83AG, 

83@600, 83@750 e 83@900 para a amostra #622.83 e analogamente para a 

amostra#622.84. 
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Amostra #02.06 

Com a finalidade de se utilizar um canal de Ge puro, esta heteroestrutura tem a 

particularidade de ter sido crescida uma camada com 67% de Ge sobre uma camada com 

27% de Ge de valor nominal, como está 

esquematizado na figura V.4. Toda esta estrutura foi 

crescida usando o método SS-MBE no reactor 

comercial VG Semicon V90S UHV. Durante o 

crescimento o substrato foi mantido em rotação, de 

forma a garantir uma maior uniformização de todas 

as camadas, durante o crescimento ao longo de toda 

a amostra. É de notar que este canal é composto por 

Ge puro, daí a existência do VS com uma 

concentração superior às amostras anteriores, e a 

introdução de uma camada com um parâmetro de 

rede superior ao do Si, para suporte do VS. 

Assim foi crescida uma camada de Si0.73Ge0.27 com 

500 nm a 600º C sobre uma camada de LT-Si com 

50 nm, e posteriormente uma camada de Si0.33Ge0.67 

com 500 nm a 500 ºC sobre uma camada LT-

Si (001) tipo-n 

Si0.73 Ge0.27 500 nm 

Si0.33Ge0.67 10 nm B:~2.10-18 cm-3 

Si0.33Ge0.67 20 nm espaçador 

Si 5 nm  

LT-Si 50 nm 

LT-Si0.73Ge0.27 50 nm 

VS Si0.33 Ge0.67 500 nm 

CANAL Ge 7.5 nm 

Si0.33Ge0.67 20 nm 

Fig. V.4 – Diagrama da estrutura 
nominal da amostra K0206. 

Si 100 nm 

Si0.4Ge0.6 B: 2.1018 cm-3 10 nm 

Si 5 nm  

 

Si0.7 Ge0.3 500 nm 

CANAL Si0.2Ge0.8 10 nm 

Si074Ge0.3 40 nm 

Si0.7Ge0.3 7 nm espaçador 

VS Si0.7Ge0.3 200 nm 

LT-Si 50 nm 

Fig. V.3 – Representação esquemática das heteroestruturas #622.83 à esquerda e 
#622.84 à direita. 

Si 100 nm 

Si0.4Ge0.6 B: 2.1018 cm-3 10 nm 

Si 5 nm  

 

Si0.7 Ge0.3 500 nm 

CANAL Si0.2Ge0.8 14  nm 

Si074Ge0.3 40 nm 

Si0.7Ge0.3 7 nm espaçador 

VS Si0.7Ge0.3 200 nm 

LT-Si 50 nm 



V. Resultados Experimentais  

 82

Si0.73Ge0.27 com 50 nm. Analogamente às amostras anteriores, as camadas LT foram 

crescidas a uma temperatura de 300 ºC. O canal e as camadas restantes foram crescidos 

a uma temperatura de 350 ºC. Nesta amostra não foi efectuado qualquer tratamento em 

temperatura. 

 

Amostras #680.72 e #680.75 

Com a finalidade tirar vantagem das diferentes técnicas de crescimento distintas, estas 

heteroestruturas foram crescidas pelo método híbrido, ou seja, foram utilizadas dois 

métodos de crescimento, o UHV-CVD e o SS-MBE. O primeiro foi utilizado nas camadas 

mais espessas sob o substrato virtual, onde se tem a vantagem de utilizar um método 

cuja taxa de deposição pode ser bastante elevada (> 7 nm.s-1). Enquanto o SS-MBE foi 

utilizado nas camadas activas (camadas superiores) onde se pretende uma grande 

qualidade e controlo da espessura e composição. A estrutura nominal nestas amostras 

está esquematizada na figura V.5.  

Começando pelo substrato, o gradiente de concentrações foi crescido por UHV-CVD no 

MIT nos EUA, onde foi utilizado um de gradiente de concentrações com uma taxa de 10% 

Ge por μm até uma concentração de 60%. Por fim foi crescida uma camada de 1 μm de 

concentração constante de forma a garantir a total relaxação da camada, finalmente foi 

efectuado um polimento químico de forma a diminuir as deslocações à superfície, antes 

da segunda fase do crescimento que foi efectuada na Universidade de Warwick. Estes 

procedimentos de limpeza são denominadas por RCA I e RCA II, como já foi descrito 

anteriormente, e consiste na limpeza de resíduos orgânicos e remoção de óxidos da 

Si (001) substrato 

CANAL Ge 16 nm 

Si 2 nm 

Si0.4 Ge0.7 200 nm 

Si0.4Ge0.6 5 nm B: 

Si0.4Ge0.6 20 nm 

Si0.4Ge0.6 15 nm espaçador 

VS Si0.4Ge0.6 300 nm 

Si1-XGeX   x=0..0.6 

~1 μm / 0.1Ge 

Si (001) substrato 

CANAL Ge 20 nm 

Si 2 nm  

Si0.3 Ge0.7 200 nm 

Si0.4Ge0.6 5 nm B: 

Si0.4Ge0.6 20 nm 

Si0.4Ge0.6 15 nm espaçador 

VS Si0.4Ge0.6 300 nm 

Si1-XGeX   x=0..0.6 

~1 μm / 0.1Ge 

Fig. V.5 – Representação esquemática das heteroestruturas #68072 à esquerda e 
#680.75 à direita. 
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superfície. Todo este processo foi efectuado em vazio sendo a amostra assim mantida até 

ao processo de crescimento seguinte, o MBE. 

O crescimento recomeçou por uma camada de 200 nm de Si0.7Ge0.3 a 800º C, enquanto 

na camada seguinte de 300 nm, a temperatura foi sendo reduzida durante o crescimento 

para 350º C, ao fim do qual a amostra esteve em repouso durante 30 minutos de forma 

que toda a bolacha estabilize a esta temperatura. Todas as restantes camadas foram 

crescidas a essa temperatura. 

Nestas amostras foi efectuado um tratamento térmico em fluxo de azoto a uma 

temperatura de 650 ºC durante 30 minutos. Assim, foram obtidas 4 amostras, duas 

680.72 e duas 680.75, ao qual se passam a designar por: #72AG e #72ANL, para as 

amostras #680.72 após crescimento e depois do tratamento térmico, respectivamente, e 

analogamente #75AG e #75ANL para as amostras #680.75. 

 

Amostra #60.46 

Analogamente às amostras #680.72 e 

#680.75, esta amostra foi também crescida por 

um método híbrido, ou seja, pela combinação 

de duas técnicas de crescimento: o LP-CVD de 

forma a reduzir o tempo de crescimento nas 

primeiras camadas mais espessas, e o SS-MBE. 

Assim tanto o gradiente como a camada de 

concentração constante de 200 nm foram 

crescidos por LP-CVD a 750 ºC, de seguida a 

amostra foi transferida para a câmara de SS-

MBE onde as restantes camadas crescidas. 

Assim o VS com 300 nm foi crescido a uma 

temperatura de 510º C, sobre o qual estão as 

camadas activas que foram crescidas a uma 

temperatura de 350º C. Por último a camada protectora foi crescida a uma temperatura 

de 510º C. 

Após o crescimento foi efectuado um tratamento térmico, ou seja a amostras foram 

recozidas a temperatura de 600 ºC, 700º C e 750º C durante 30 minutos em fluxo de 

azoto, com a finalidade de estudar o comportamento do canal, nomeadamente o seu 

estado de tensão e concentração. Estas amostras serão daqui em diante designadas por 

#6046AG, #6046@600, #6046@700 e #6046@750, conforme a sua temperatura de 

recozimento.  

 

 

Si (001) tipo-p 

Si 3 nm 

Si0.65 Ge0.35 200 nm 

CANAL Si0.2Ge0.8 4 nm 

Si0.65Ge0.35 5 nm espaçador 

VS Si0.65Ge0.35 300 nm 

Si1-XGeX   x=0..0.35 

~1 μm 

Fig. V.6 – Representação esquemática da 
heteroestrutura #6046. 

 

Si0.65Ge0.35 10 nm B:2.1018 cm-3 
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Amostras #6777, #6016 

Este grupo de amostras é constituído por um conjunto de duas heteroestruturas 

semelhantes, crescidas por LEPE-CVD. A primeira é composta por um gradiente até uma 

concentração de 70% de Ge sendo o VS composto por uma camada com a mesma 

concentração. A segunda amostra tem um VS com 

uma concentração inferior (60% de Ge) e diferem 

entre si principalmente na espessura do canal, como 

está esquematizado na figura V.7 e V.8. 

Em todas as amostras foi utilizado o mesmo 

procedimento de crescimento. O gradiente de 

concentrações foi crescido a uma temperatura de 

740º C descendo para os 500º C com o aumento da 

concentração de Ge, tendo sido usada uma taxa 

crescimento de 5-10 nm.s-1. As camadas activas 

foram crescidas a uma temperatura de 450 ºC com 

uma taxa de 0.3 nm.s-1. Esta taxa de crescimento 

baixa é conseguida através da redução da densidade 

do plasma, não tendo sido efectuada qualquer 

interrupção durante o crescimento. A transição entre 

a alta e baixa taxa de crescimento é efectuada em 

apenas alguns segundos. 

Si (001) tipo-n 

Si0.3Ge0.7 1 nm δ spikes diborane 

Si 2 nm  

Si0.3 Ge0.7 2 μm 

CANAL Ge 15 nm 

Si0.3Ge0.7 20 nm 

Si0.3Ge0.7 10 nm spacer 

VS Si0.3Ge0.7 50 nm 

Si1-XGeX   x=0..0.7 

~1 μm / 0.1Ge 

Fig. V.7 – Diagrama da estrutura 
nominal da amostra 6777. 

Si (001) tipo-n 

Si0.4Ge0.6 90 nm B: 

Si 5 nm  

Si0.3 Ge0.7 4 μm 

CANAL Ge 20 nm 

Si0.4Ge0.6 60 nm 

Si0.4Ge0.6 30 nm spacer 

VS Si0.4Ge0.6 140 nm 

Si1-XGeX   x=0..0.7 

~1 μm / 0.1Ge 

Fig. V.8 – Representação esquemática das heteroestruturas #60.16. 

 



V. Resultados Experimentais  

 85

V.2. Resultados experimentais 

Os resultados de raios-x e de RBS aqui apresentados foram realizados no departamento 

de Física do Instituto Tecnológico e Nuclear, tendo sido utilizado o difractómetro de raios-

x Hotbird e o Acelerador Van de Graff. Adicionalmente são ainda aqui apresentados 

resultados das mobilidades no canal bem como algumas imagens de TEM. 

 

V.2.1. Amostras crescidas por MBE 

Este lote de amostras diferencia-se das restantes por ter sido apenas usado um método 

de crescimento, o MBE. O que faz com que estas heteroestruturas sejam pouco espessas, 

uma vez que a taxa de crescimento é muito baixa, quando comparada com os restantes 

métodos 

 

V.2.1.1 Amostras #622.83 

1. RSM 

Foram efectuados dois mapas, um simétrico em 

torno do plano (004) e um assimétrico em 

geometria de incidência rasante em torno do 

plano (224). Estas medidas foram efectuadas 

no Hotbird em geometria acromática com uma 

largura de feixe de 0.05 mm, uma resolução 

angular em 2θ de 0.01º e um passo em ω de 

0.02º, tendo sido utilizado uma potência de 

4kW (40 kV e 100 mA). Devido ao facto do 

canal ser bastante fino e para além da medida 

ter sido efectuada em geometria rasante, que 

realça as camadas superficiais, foi necessário 

medir o mapa em duas etapas: na primeira foi 

medido o substrato (1) e o VS (2), onde foi 

utilizado um passo angular e um tempo de 

aquisição baixo mais baixo, na segunda apenas 

foi medido a zona do canal (3). Neste mapa foi 

utilizado um tempo de aquisição dez vezes 

superior, e um passo em ω de 0.04º. 

Posteriormente ambos os mapas foram normalizados e sobrepostos de forma a 

possibilitar a sua análise.  

De acordo com os mapas simétricos (apenas ilustrado o da amostra 83AG), todas as 

amostras apresentam uma estrutura alinhada, uma vez que todos os picos caem sobre a 

posição QX=0 Å-1, isto é, as direcções [001] de todas as camadas são coincidentes. Os 
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Fig. V.10 – Mapa simétrico (004) da 
amostra 83AG 
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restantes mapas simétricos das amostras recozidas são idênticos ao da 83AG e 

confirmam este paralelismo. Neste mapa podemos ainda verificar a presença de alguma 

estrutura de mosaico com cerca de 0.2 º, que são provocadas pela existência de 

deslocações em cunha. Este valor é obtido através da largura a meia altura do VS na 

direcção [110] usando a expressão II.5. 

Na figura V.11 estão ilustrados os mapas assimétricos onde se verifica, claramente a 

movimentação do pico relativo ao canal (3) com o aumento da temperatura de 

Fig. V.11 – Mapas assimétricos (224) da amostra #622.83 e após tratamento térmico a 600º 
C, 750 ºC e a 900º C (1- Substrato, 2- VS, 3- Canal). 
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recozimento. Através do ajuste bidimensional das posições dos picos são obtidos os 

valores de QX e QZ (Tabela V.1), a partir do qual são calculados os parâmetros de rede e 

todos os parâmetros estruturais. 

  

Tabela V.1 – Parâmetros de rede a e c calculados através dos mapas assimétricos. 

Amostra Camada Qx (Å-1) Qz (Å-1) a (Å) c (Å) 

83AG 

Susb. 3.2727 4.6282 5.4302 5.4304 

VS 3.2365 4.5670 5.4910 5.5031 

Canal 3.2360 4.4149 5.4916 5.6927 

83@600 

Susb. 3.2727 4.6282 5.4302 5.4304 

VS 3.2372 4.5676 5.4898 5.5024 

Canal 3.2297 4.4203 5.5025 5.6858 

83@750 

Susb. 3.2727 4.6282 5.4302 5.4304 

VS 3.2363 4.5676 5.4913 5.5024 

Canal 3.2333 4.4195 5.4964 5.6868 

83@900 

Susb. 3.2727 4.6282 5.4302 5.4304 

VS 3.2352 4.5671 5.4932 5.5030 

Canal 3.2313 4.4635 5.4998 5.6307 

 

 

Com base nos resultados da tabela anterior e aplicando as equações descritas no capitulo 

II.1, os restantes parâmetros estruturais são calculados. 

 

Tabela V.2 – Parâmetros estruturais do VS e canal determinados através dos mapas. 

Amostra Substrato virtual Canal 

 Ge % ε// εT R Ge % ε// εT R t (nm) 

83AG 29.7 -0.0012 0.0010 0.904 77.3 -0.020 0.015 0.007 12.4 

83@600 29.3 -0.0013 0.001 0.893 77.5 -0.019 0.014 0.011 12.7 

83@750 29.6 -0.0011 0.0009 0.907 76.6 -0.019 0.015 0.045 13.8 

83@900 30.0 -0.0010 0.0008 0.920 63.2 -0.013 0.010 0.082 15.2 

 

Verifica-se uma ligeira relaxação do canal com o aumento da temperatura de 

recozimento, ou seja, o canal deixa de estar perfeitamente coerente (pseudomórfico) 

com o VS. Esta relaxação é acompanhada por uma diminuição da concentração de Ge. 

Sendo este facto muito mais acentuado para a amostra recozida a 900 ºC, o que 

provocou um aumento da sua espessura. Ou seja a mesma quantidade de Ge que 

inicialmente estava no canal, espalhou-se por um volume maior, levando à diminuição da 
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concentração e ao aumento da espessura. Relativamente ao VS, este tende a relaxar 

uma vez que já está praticamente relaxado, sem que haja alteração na concentração. 

 

2. RBS 

As medidas de RBS foram efectuadas na câmara universal, usando um feixe de 1.0 MeV 

Fig. V.12 – Resultados experimentais (círculos) e ajustes teóricos (linhas a vermelho) das amostras 
#622.83. A linha a azul representa a simulação sem entrar em conta com a rugosidade (apenas na 

amostra 83AG e para uma incidência de 70º). 
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de He+, sendo a aquisição efectuada através do detector standard a 160 º. Foram obtidos 

3 espectros para cada amostra com ângulos de incidência de 7º, 50º e de 70º, como se 

ilustra nas figuras seguintes. 

Todos os resultados experimentais foram ajustados através do programa IBA 

DataFurnace NDF, e todos os espectros relativos à mesma amostra foram ajustados 

simultaneamente. Para o ajuste foi considerado um valor fixo da concentração de Ge no 

canal dado pelo resultado de raios-x. Na tabela V.3 está representado o resultado final 

do ajuste de todas as curvas. 

É de notar ainda a diferença da escala das abcissas em determinados espectros, isto 

deve-se ao facto das medidas terem sido efectuadas em dias diferentes o que resulta em 

calibrações em energia diferentes. 

 

Tabela V.3 – Resultados dos parâmetros ajustados para as amostras #622.83 

Amostra espessura do 
canal (nm) 

Ge % espessura da camada de topo 
(nm) 

rugosidade 
(nm) 

83AG 13.0 771 61 6.7 
83@600 12.0 771 62 6.7 
83@750 13.7 771 61 6.5 
83@900 17.1 631 60 7.5 

1Valor mantido constante durante o ajuste 

 

Devido à baixa espessura do canal, não é possível distinguir entre rugosidade do canal e 

rugosidade da camada imediatamente superior, que levam a um efeito semelhante, 

nomeadamente o alargamento do sinal do canal. Como tal, a rugosidade no canal e na 

camada de SiGe de topo podem ser compensadas entre si. Assim a rugosidade do canal 

foi mantida em 2 nm sendo determinanda a rugosidade total. Verifica-se que esta se 

mantém constante até à temperatura de 750º C, deteriorando-se a para temeraturas 

superiores. 

 

3. Discussão 

Estruturalmente observa-se tanto por XRD como por RBS, embora o RBS com maior 

resolução, que espessura do canal tende a aumentar, com a temperatura de 

recozimento, o que é bastante visível na amostra recozida a 900 ºC. Verifica-se ainda, 

neste caso só por RBS, e à temperatura mais elevada, que existe um ligeiro aumento da 

rugosidade. Através dos RSMs observa-se uma ligeira relaxação (embora já esteja 

praticamente relaxado) do VS e do canal (inicialmente pseudomórfico com o VS). A 

concentração do canal diminui para a temperatura de recozimento de 900 ºC, o que 

explica o aumento da espessura do canal. Parte do Ge do canal migrou para as camadas 

vizinhas. Este fenómeno já foi observado em várias estruturas deste tipo, como por 

exemplo em [11,12] para temperaturas semelhantes. 
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O resultado de TEM em corte transversal na região do canal está ilustrado na figura V.13, 

onde o canal está bem identificado pela faixa mais escura, verificando-se uma abrupta 

diferença de contrastes, indicando um baixo valor de difusão/rugosidade, embora se 

observe que o canal não é plano, parece apresentar uma certa ondulação. Da figura 

observa-se uma espessura média do canal de 11 nm, estando a uma distância média de 

60 nm da superfície, onde está a camada protectora de Si com cerca de 5 nm. 

De acordo com a tabela IV.4 onde estão representadas as mobilidades determinadas 

para duas temperaturas diferentes, um ligeiro aumento da mobilidade na amostra 

recozida a 600 ºC, embora seja muito pouco significativo, e uma drástica diminuição da 

mobilidade na amostra recozida a 900 ºC é verificado. O melhor resultado é observado 

na amostra recozida a 750 ºC. 

 

Tabela V.4 – Mobilidade de lacunas no canal. 

Amostra Mobilidade [cm-2V-1s-1] Densidade de cargas [cm-2] 
 9 K 294 K 9 K 294 K 

AG 624 170 1.37·1012 2.6·1012 
@600 ≥AG ≥AG ≥AG ≥AG 
@750 1680 512 1.27·1012 2.11·1012 
@900 --- --- --- --- 

 

Assim podemos concluir que o recozimento levou a um aumento da mobilidade apenas 

na amostra 83@750, devido ao facto da existência de um ligeiro melhoramento da 

interface, o que é mostrado pelo resultado de RBS. Para temperaturas superiores a 750º 

C a interface deteriora-se, levando a um aumento da rugosidade, é existe uma 

diminuição da concentração,  o que faz com que o estado de tensões diminua. Este 

fenómeno onde a mobilidade aumenta após um determinado tratamento térmico já foi 

observado e corresponde a um equilíbrio na segregação de Ge junto a interfaces de SiGe, 

levando a um melhoramento da interface [10]. 

Fig. V.13 – Imagem TEM da região do canal Si0.2Ge0.8, da amostra 83AG [28]. 
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V.2.1.2. Amostras #622.84 

 

1. RSM 

Foram efectuados mapas simétricos (004) e 

assimétricos (224) em todas as estas amostras, 

tendo sido utilizada a mesma configuração, 

geometria e dimensão de feixe, utilizado nas 

medidas das amostras #622.83. Analogamente 

foram realizadas duas medidas por mapa, um 

para o substrato e VS e outra para o canal. 

No mapa simétrico (figura V.14), observa-se 

com clareza os picos referentes ao VS e ao 

canal, onde temos uma ligeira inclinação entre 

o VS/canal e o substrato, cerca de 0.01º. 

Verifica-se ainda, por comparação da forma do 

pico do substrato, a presença de uma estrutura 

de mosaico no VS provocada pela presença de 

deslocações em cunha, uma vez que o pico tem 

uma forma elíptica. Os restantes mapas das 

amostras recozidas são idênticos, mostrando 

uma inclinação igual à amostra 84AG. 

Na figura V.15 estão ilustrados os mapas assimétricos de todas as amostras recozidas, 

onde graficamente observa-se um comportamento idêntico às amostras 622.83, ou seja, 

o canal tende a relaxar ligeiramente com a temperatura, além de existir uma diminuição 

da concentração de Ge na amostra recozida a 900º C. Verifica-se ainda uma estrutura de 

mosaico no canal, além da já verificada no VS. 

Analiticamente, os resultados estão representados na tabela V.5 e V.6. Na primeira estão 

representados as posições dos picos no espaço recíproco e os seus respectivos 

parâmetros de rede. Na segunda estão representados os restantes parâmetros 

estruturais calculados a partir dos parâmetros de rede. 
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Fig. V.15 – Mapas assimétricos (224) da amostra #622.84 e após tratamento térmico a 
600º C, 750 ºC e a 900º C. 
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Tabela V.5 – Parâmetros de rede a e c calculados através dos mapas assimétricos. 

Amostra Camada Qx (Å-1) Qz (Å-1) a (Å) c (Å) 

84AG 

Subs. 3.2727 4.6282 5.4302 5.4304 

VS 3.2375 4.5678 5.4893 5.5022 

Canal 3.2290 4.4206 5.5037 5.6854 

84@600 

Subs. 3.2727 4.6282 5.4302 5.4304 

VS 3.2372 4.5676 5.4898 5.5024 

Canal 3.2300 4.4196 5.5020 5.6867 

84@750 

Subs. 3.2727 4.6282 5.4302 5.4304 

VS 3.2351 4.5685 5.4934 5.5013 

Canal 3.2260 4.4272 5.5088 5.6769 

84@900 

Subs. 3.2727 4.6282 5.4302 5.4304 

VS 3.2343 4.5682 5.4947 5.5017 

Canal 3.2220 4.4765 5.5157 5.6144 

 

Nestes resultados do parâmetro de rede já estão corrigidos os valores dos desvios 

angulares verificados nos mapas simétricos. 

 

Tabela V.6 – Parâmetros estruturais do VS e canal determinados através dos mapas. 

Amostra Substrato virtual Canal 

 Ge % ε// εT R Ge % ε// εT R t (nm) 

84AG 29.1 -0.0013 0.0010 0.890 77.7 -0.018 0.0140 0.123 13.4 

84@600 29.3 -0.0013 0.0010 0.893 77.7 -0.019 0.0140 0.104 13.2 

84@750 29.7 -0.0008 0.0006 0.934 76.5 -0.017 0.0130 0.139 12.9 

84@900 30.0 -0.0007 0.0006 0.943 62.1 -0.010 0.0077 0.272 15.0 

 

Em termos de evolução com a temperatura, este resultados são idênticos aos medidos 

nas amostras 622.83, em que o VS está inicialmente quase relaxado, tendo a tendência 

para a relaxação total com o aumento da temperatura, e o canal aumenta a sua 

espessura devido à segregação de Ge para as camadas evolventes de SiGe, levando a 

uma diminuição da concentração. A grande diferença entre estas amostras e as 

anteriores, deve-se ao facto do canal já estar ligeiramente relaxado (amostra 84AG), 

relaxando ainda mais com o tratamento térmico. Verifica-se ainda um aumento ligeiro 

aumento da densidade de deslocações no canal, para a amostra 84@900. Que é bem 

visível pela acentuação da forma elíptica do pico relativo ao canal. 
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2. RBS 

Tanto nos resultados experimentais com nos ajustes ilustrados na figura V.16 para as 

amostras #622.84, foram usadas as mesmas condições experimentais e foram usadas as 

mesmas considerações que nas amostras #622.83.  
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Fig. V.16 – Resultados experimentais (círculos) e ajustes teóricos (linhas) das amostras 
#622.84. 
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Tabela V.7 – Resultados dos parâmetros ajustados para as amostras #622.84 

Amostra espessura do canal 
(nm) 

Ge (%) espessura da camada 
de topo (nm) 

rugosidade (nm) 

84AG 16.6 771 64 7.2 
84@600 17.0 771 63 7.2 
84@750 17.5 771 63 7.1 
84@900 23.7 621 60 8.8 

1Valor mantido constante durante o ajuste 

 

Na tabela acima estão representados os resultados estruturais obtidos por RBS. É de 

notar que estes resultados foram obtidos tendo em conta os resultados da concentração 

de Ge no canal obtido através dos RSMs. Uma vez mais devido à baixa espessura do 

canal, a sua rugosidade foi mantida em 2 nm.  

 

3. Discussão 

Tanto a evolução a nível estrutural como em termos de mobilidade, apresentada na 

tabela V.8, são idênticos aos resultados obtidos para as amostras anteriores. Sendo a 

grande diferença apenas ao nível dos valores da mobilidade, onde esta amostra 

apresenta uma menor mobilidade.  

 

Tabela V.8 – Mobilidade de lacunas no canal. 

Amostra Mobilidade [cm-2V-1s-1] Densidade de cargas [cm-2] 
 9 K 294 K 9 K 294 K 

AG 297 98 1.4·1012 3.3·1012 
@600 ~ ~ ~ ~ 
@750 938 153 9.86·1011 3.1·1012 
@900 --- --- --- --- 

 
Esta diferença de valores absolutos para a mobilidade deve-se em grande parte à própria 

estrutura do canal inicial ser de qualidade inferior, isto é, através dos RSMs verifica-se 

uma maior densidade de deslocações. Outro facto que também tem alguma influência, 

diz respeito ao estado de tensões no canal, que é ligeiramente superior na amostra 

anterior, apresentando-se esta ligeiramente relaxada, mesmo a amostra 84AG. Este 

facto pode ser devido a uma maior espessura do canal, o que torna mais difícil de o 

manter pseudomórfico, relaxando ligeiramente. Outro factor que tem alguma influência é 

o facto de termos uma rugosidade ligeiramente superior nas amostras anteriores. 
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V.2.1.3. Amostra #02.06 

1. RSM 

De acordo com a estrutura nominal da amostra, onde temos um canal com 100% de Ge 

de 7.5 nm de espessura, foi utilizado uma configuração de alta-resolução, tendo o mapa 

assimétrico sido realizado em geometria rasante, de forma a evidenciar as camadas 

superficiais e mais finas, nomeadamente o canal. Assim, ao contrário das medidas nas 

amostras anteriores onde foi necessário a realização de um mapa só para o canal, com 

um tempo de aquisição muito superior, foi efectuado apenas um mapa abrangendo todas 

as camadas, uma vez que esta configuração tem uma intensidade bastante superior à 

anterior. Os mapas simétricos e assimétricos estão ilustrados na figura V.17, onde se 

observa que todas as camadas estão praticamente alinhadas com o substrato (mapa 

simétrico), sendo o desvio angular observado (assinalado através da seta vermelha no 

mapa) cerca de 0.01º, o que é um valor bastante baixo. Verifica-se ainda que todas as 

camadas estão totalmente relaxadas à excepção do canal que está completamente 

deformado, ou seja, está coerente com o VS. Embora a geometria utilizada favoreça o 

alargamento dos picos no mapa assimétrico, a estrutura de mosaico é claramente e 

visível no mapa simétrico, sendo o seu valor cerca de 0.3º. A espessura do canal pode 

ser estimada usando a equação II.24, onde se obtém uma espessura de canal de 12 nm. 

Relativamente aos restantes resultados, estes foram calculados da mesma forma que nas 
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Fig. V.17 – Mapa simétrico (à esquerda) e assimétrico (à direita) da amostra #0206 
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restantes análises e estão representados na tabela V.9. 

Na tabela seguinte estão representados os resultados obtidos para o ângulo de desvio 

entre as várias camadas e o substrato, como a correcção das posições dos picos no mapa 

assimétrico.  

 

Tabela V.8 – Correcção angular da posição dos picos no mapa assimétrico 

Medido Ângulo Corrigido 

Camada Qx (Å-1) Qz (Å-1) (º) Qx (Å-1) Qz (Å-1) 

Subs. 3.2728 4.6282 0 3.2728 4.6282 

Pico1 3.2362 4.5717 0.01 3.2354 4.5723 

VS 3.1894 4.4979 0.03 3.1870 4.4996 

Canal 3.1872 4.4146 0.03 3.1849 4.4163 

 

Com os novos valores calculados de QX e QZ os parâmetros de rede são determinados 

bem como todos os os restantes parâmetros estruturais (tabela V.9) 

  

Tabela V.9 – Parâmetros estruturais determinados através do RSM assimétrico 

#02.06 a (Å) c (Å) Ge % ε// εT R 

Subs. 5.4302 5.4303 0.0 -0.0000 0.0000 1.000 

Pico1 5.4928 5.4968 28.5 -0.0004 0.0003 0.966 

VS 5.5763 5.5856 66.4 -0.0009 0.0007 0.964 

Canal 5.5799 5.6910 93.6 -0.0112 0.0084 0.056 

  

Tal como todas as heteroestruturas estruturas MODFET, temos um canal sobre tensão, 

quase pseudomórfico neste caso, e um VS praticamente relaxado. Verifica-se ainda que 

os picos referentes ao VS e à camada de 28.5 % de Ge, apresentam uma forma elíptica, 

mostrando a existência de deslocações em cunha, tal como foi visto no capítulo II.1.8 

são devidas ao processo de relaxamento, embora no canal a densidade de deslocações 

seja bastante baixa. 
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2. RBS 

As medidas de RBS foram efectuadas na câmara universal de RBS, com um feixe de He+ 

com uma energia de 1.6 MeV, sendo a aquisição efectuada através do detector standard 

a 160 º. Foram efectuados dois espectros com ângulos de incidência de 7 º e de 80 º, 

sendo a resolução do feixe de 20 keV, o que não nos permite, neste caso, a 

determinação da rugosidade com precisão, apenas podemos dizer que é inferior a 9 nm. 

Na figura V.18 estão ilustrados os resultados experimentais, onde no gráfico superior é 

visível a zona superficial da amostra (feixe rasante), e no inferior a estrutura completa 

da amostra (feixe próximo da perpendicular à superfície). 

O ajuste da zona superficial da amostra foi efectuado assumindo uma concentração de 

92% de Ge no canal, resultado obtido através dos RSMs. Estes resultados estão 

representados na tabela V.10. 

Temos como resultado temos um canal com cerca de 21 nm, bem mais espesso que o 

valor nominal de 7.5 nm, e a camada superior ao canal tem uma espessura de 44 nm, 
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Fig. V.18 – Resultado de experimental e simulação teórica. Em cima para um 
ângulo de incidência de 80 º e em baixo para um ângulo de incidência de 7º. 
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também mais espessa que o valor nominal de 20 nm. Este ajuste foi conseguido 

considerando o canal com rugosidade de 9 nm. 

Para as duas camadas mais espessas foi obtido uma concentração de 29.5% com uma 

espessura de 571 nm para a primeira camada, enquanto a segunda foi obtido uma 

concentração de 68.8 %. Todo este ajuste (estrutura total) foi efectuado considerando 

que as duas camadas que envolvem o canal têm uma concentração de ~71.5 % com 

uma espessura de 44 nm (camada superior) e uma camada inferior com 120 nm. 

 
Tabela V.10 – Resultado final do ajuste das curvas experimentais de RBS. 

 

Camada t (nm) ρ (1022 cm3) Si % Ge % 
Rugosidade 

(nm) 

1 2.219 4.996 100 0 0 

2 43.544 4.589 28.4 71.6 < 9 

3 21.072 4.474 8.0 92.0 0 

4 120.54 4.587 28.0 72.0 0 

5 357.79 4.605 31.2 68.8 0 

6 571.92 4.828 70.4 29.6 0 

7 8191.3 4.996 0 0 0 

 

 

3. Discussão 

Comparando os resultados de XRD e RBS, verifica-se que os resultados são similares, 

embora haja uma grande diferença no valor do cálculo da espessura do canal, 12.2 nm 

para o RSM e 21 nm para o RBS, além de ser também bastante diferente do valor 

nominal (7.5 nm). Esta diferença pode ser justificada em parte pela baixa estatística do 

pico do canal no RSM, o que leva a um aumento do erro na sua determinação, embora 

não nos possamos esquecer de que este valor é apenas uma estimativa. Contudo, 

admitindo que a camada do canal possa ter as interfaces onduladas com um período 

muito maior que a espessura do canal, os raios-x não são sensíveis e essa ondulação, ao 

contrario do RBS. 

O valor encontrado para a espessura do canal por RBS depende da concentração Ge, que 

foi assumida ser de 92%. Se assumirmos uma concentração de 100% obteríamos uma 

espessura de 19 nm. A razão é que o RBS é muito sensível à quantidade total de Ge no 

canal, mas devido à sua baixa espessura, o erro na sua determinação e também da 

concentração é elevado. Combinando as duas técnicas obtém-se uma concentração de 

92% a partir dos RSM com um erro pequeno, e daqui a espessura é obtida com um erro 

de cerca de 1 nm.  

Analisando os resultados da mobilidade representados na tabela IV.11, observa-se uma 

mobilidade relativamente elevada tendo em conta a grande densidade de deslocações. 
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Esta mobilidade fica devido à elevada concentração de Ge no canal, que é muito próxima 

de 100%.  

 

Tabela V.11 – Mobilidade de lacunas no canal. 

Amostra Mobilidade [cm-2V-1s-1] Densidade de cargas [cm-2] 
 9 K 294 K 9 K 294 K 

0206 15770 1110 1.1·1012 2.97·1012 
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V.2.2. Amostras crescidas por UHV-CVD e MBE  

Neste lote encontra-se as amostras crescidas com o gradiente de concentrações como 

tentativa melhorar o método de relaxamento do VS, e consequentemente a redução da 

densidade de deslocações no VS. 

 

V.2.2.1. Amostras #680.72 

1.RSM 

Este conjunto de heteroestruturas é constituído por duas amostras iguais, onde a 

segunda foi recozida em ambiente de azoto a 650 ºC durante 30 minutos, estas 

amostras serão designadas por 72AG e 72ANL respectivamente. 

Estas amostras, a nível estrutural têm a característica de terem um gradiente de 

concentrações, como camada suporte do VS, o que faz com que a sua análise seja 

bastante diferente. 

Os RSMs assimétricos foram efectuados em geometria de alta-resolução e estão 

ilustrados na figura V.20, estando o mapa simétrico à esquerda e o respectivo mapa 

assimétrico à direita. Cada pico representa uma camada com diferente concentração ou 

estado de tensão. Os mapas foram separados em 6 zonas, referentes a 6 camadas 

distintas: 

1. Substrato 

2. Gradiente de concentrações  

3,4 e 5.  Camadas espessas (> 100 nm). Estas camadas têm diferentes 

concentrações e estados de tensão 

6. Canal 

 

A figura V.20 mostra a evidência de que a estrutura tende a inclinar-se durante o 

crescimento do gradiente de concentrações, e que após este, todas as restantes camadas 

estão alinhadas com a parte superior do gradiente. Na tabela V.12 estão representados 

os valores de QX e QZ referentes às várias camadas e a várias posições do gradiente de 

concentrações (no caso da zona 2), VS e canal. Na terceira coluna é calculado o ângulo 

projectado entre as respectivas camadas ou subcamadas e o substrato. 
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Tabela V.12 – Ângulo projectado entre o substrato e as várias subcamadas do gradiente. 

Zona QX (Å-1) QZ (Å-1) ângulo (º) 

1 0 4.6281 0 

2 -0.0017 4.6180 -0.022 

2 -0.0031 4.6028 -0.038 

2 -0.0037 4.5889 -0.046 

2 -0.0053 4.5768 -0.066 

2 -0.0057 4.5640 -0.072 

2 -0.0058 4.5527 -0.073 

3 -0.0055 4.5401 -0.069 

4 -0.0057 4.5289 -0.072 

5 -0.0056 4.5176 -0.071 

6 -0.0055 4.3920 -0.072 
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Fig. V.20 – Mapa simétrico (004) à esquerda e assimétrico (224) à direita da amostra 72AG. 
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Tabela V.13 Correcção do mapa assimétrico. 

Zona QX (Å-1) QZ (Å-1) ângulo (º) Q’X (Å-1) Q’Z (Å-1) 

1 3.2727 4.6285 0 3.2727 4.6285 

2 3.2677 4.6174 -0.022 3.2659 4.6187 

2 3.2625 4.6073 -0.038 3.2594 4.6095 

2 3.2555 4.5963 -0.046 3.2518 4.5989 

2 3.2485 4.5828 -0.066 3.2432 4.5865 

2 3.2390 4.5675 -0.072 3.2332 4.5716 

2 3.2277 4.5525 -0.073 3.2219 4.5566 

3 3.2142 4.5354 -0.069 3.2087 4.5393 

4 3.2001 4.5244 -0.072 3.1945 4.5284 

5 3.1998 4.5115 -0.071 3.1944 4.5154 

6 3.2003 4.3895 0.072 3.1948 4.3935 

 

Com os resultados obtidos para o ângulo projectado, são corrigidos os valores de QX e QZ 

do mapa assimétrico, como vimos no capítulo II.1.4, e usando as equações II.12 e II.13, 

obtemos os valores corrigidos de QX e QZ, ou seja os valores Q’X e Q’Z. Estes novos 

valores estão representados na tabela V.13 nas duas últimas colunas.  

Com as coordenadas do mapa assimétrico corrigidas e utilizando as equações (II.7) e 

(II.8), os parâmetros de rede são calculados para as diversas camadas (incluindo as 

zonas intermédias dos gradiente de concentrações), bem como todos os restantes 

parâmetros estruturais como se representa na tabela V.14.  

Os valores dos parâmetros de rede indicam-nos uma relaxação quase completa do 

gradiente de concentrações (a = c) principalmente junto à zona mais próxima do 

substrato, embora se verifique uma ligeira diminuição da relaxação com o aumento da 

concentração. É de notar, que o método de determinação da inclinação no mapa 

simétrico e a sua equivalência no mapa assimétrico, para gradientes de concentrações, 

não é simples e passa pela associação de zonas equivalentes, ou seja, zonas 

correspondentes a concentrações iguais entre os mapas. Assim foram identificados 6 

pontos (QX, QZ) equidistantes no gradiente de concentrações (entre o substrato e a 

camada superior) em ambos os mapas, a partir destes valores foram efectuadas as 

correcções no mapa assimétrico.  
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Tabela V.14 Parâmetros de rede das diversas camadas da amostra 72AG. 

Camada Qx (Å-1) Qz (Å-1) a (Å) c (Å) ε// εT Ge % R 

1 3.2727 4.6285 5.4302 5.4300 --- --- --- --- 

2 3.2659 4.6187 5.4415 5.4416 -9.10-6 5.10-6 4.9 0.996 

2 3.2594 4.6095 5.4523 5.4524 -1.10-5 8.10-6 9.7 0.997 

2 3.2518 4.5989 5.4651 5.4649 2.10-5 -2.10-5 15.3 1.003 

2 3.2432 4.5865 5.4796 5.4797 -1.10-5 5.10-6 21.7 0.999 

2 3.2332 4.5716 5.4965 5.4976 -1.10-4 8.10-5 29.4 0.991 

2 3.2219 4.5566 5.5159 5.5157 2.10-5 -2.10-5 37.5 1.001 

3 3.2087 4.5393 5.5385 5.5367 2.10-4 -1.10-4 47.1 1.009 

4 3.1945 4.5284 5.5632 5.5501 1.10-3 -1.10-3 55.1 1.431 

5 3.1944 4.5154 5.6533 5.5660 -3.10-4 2.10-4 59.1 0.989 

6 3.1948 4.3935 5.5627 5.7204 -2.10-2 1.10-2 97.8 -0.007 

 

De acordo com os valores obtidos, observa-se que o gradiente de concentrações está 

totalmente relaxado, bem como as camadas 3 e 5, estando sobre tracção a camada 4 (a 

> c). O canal (camada 6) com uma concentração de 98% e uma espessura estimada em 

20 nm, está pseudomórfico com o VS (camada 5). 

A estrutura medida difere ligeiramente da estrutura nominal, que teria um gradiente até 

60 % de Ge e um VS também com 60% sobre uma camada de 70 % de Ge. Embora 

através dos RSM não seja possível saber exactamente a ordem das camadas, verifica-se 

a existência de um gradiente até 60%, existindo uma camada espessa (> 100 nm) com 

cerca de 47% de Ge. 

Na figura V.21 estão ilustrados os mapas assimétricos da amostra #680.72 antes e 

depois do tratamento térmico, onde se verifica, principalmente no canal, um ligeiro 

desvio dos picos. O desvio angular entre ambos os mapas, ilustrado na figura V.21 à 

esquerda, é devido à inclinação real entre as diversas camadas, devido a estas medidas 

não terem sido efectuadas na mesma direcção. Ou seja, considerando que a amostra 

75AG foi medido segundo a direcção [110], a amostra 75ANL foi medida segundo a 

direcção [ 011 ], não sendo assim possível a sobreposição dos mapas para uma melhor 

comparação, como foi realizado na amostra seguinte. Mesmo assim os valores obtidos 

para a amostra 72ANL, são idênticos aos da amostra 72AG, embora se verifique um 

ligeiro aumento da espessura do canal (inferior a 1 nm). 
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Fig. V.21 – RSMs assimétricos das amostra 72AG à esquerda e 72ANL à direita. 
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2. RBS 

As medidas de RBS foram efectuadas na câmara universal, sendo a aquisição efectuada 

através do detector standard e anular a 160º e 180º. Foram usados feixes de He+ e H+ 

com diversas energias e ângulos de incidência. Assim, foi utilizado um feixe de He+ de 1 

MeV de energia e incidência rasante (θ = 80º) de forma a salientar as camadas activas 

junto à superfície, e dois feixes de 1 e 1.5 MeV de H+ de forma a evidenciar as camadas 

mais profundas, como sendo o gradiente de concentrações e o VS. 

Nas figuras seguintes estão ilustrados alguns dos resultados experimentais (representado 

por quadrados), bem como o ajuste com curvas teóricas (representadas por linhas) 

utilizando o IBA DataFurnace NDF. Todos os resultados experimentais (com diferentes 

feixe e ângulos de incidência) para cada amostra foram utilizados em simultâneo pelo 

programa de ajuste. A resolução em energia como função em profundidade foi calculada 

através do código DEPTH [16], usando o efeito da rugosidade e incluindo o modelo de 

dispersão dupla [37]. 

A parte superior da estrutura foi analisada com um feixe de He+ de 1 MeV, como se 

ilustra na figura V.22, onde se observa claramente o canal de Ge e a camada protectora 

de Si. Note-se que este ajuste foi efectuado com uma concentração de 98% de Ge (valor 

obtido por XRD), uma vez que o mesmo ajuste, devido à baixa resolução na obtenção da 

concentração, se conseguiria para uma concentração de até 90 % de Ge. 
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Fig. V.22 – RBS da amostra 72AG obtido com feixe rasante salientando a zona 
activa da amostra. 
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Este ajuste incluindo a dupla dispersão (assinalado por DS na figura) é uma excelente 

simulação do que pode obter. Neste caso foi assumido uma rugosidade de 5 nm no canal. 

Para a caracterização da zona próxima do VS, foi utilizado a mesma energia de feixe mas 

neste caso foi utilizado um feixe de protões, uma vez que o seu poder de penetração é 

superior ao do feixe de He+, como de ilustra na figura V.23. 

Verifica-se a existência de uma região composta por várias zonas com concentrações de 

Ge bem definidas, onde as linhas verticais definem a separação entre as várias camadas. 

A camada mais à superfície (56.8 % Ge) não é claramente visível neste espectro (obtido 

com o detector anular). Esta mesma medida, ilustrada na figura V.24, colectada com o 

do detector standard, onde a resolução é maior mas menor eficiência, permite verificar a 

existência desta fina camada com 56.8 % Ge.  
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Fig. V.23 – RBS da amostra 72AG obtida com feixe em incidência quase normal 
salientando a zona mais profunda da amostra (neste caso a zona do VS). 
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A camada de 60.2 % de Ge é bastante evidente e parece existir uma suave transição 

entre os canais 260 e 300, terminando num patamar (canais 140-260) com uma 

concentração inferior. Esta transição foi ajustada como sendo uma camada única com 

55.3% de Ge, embora não se possa afirmar que esta transição é abrupta. O patamar é 

composto por duas camadas com concentrações próximas, este facto é também 

suportado pelo resultado do espectro colectado com o detector standard.  

De forma a se observar toda a estrutura foi utilizado um feixe de protões com 1.5 MeV e 

em incidência normal (figura V.25). Verifica-se que o gradiente é praticamente linear, 

embora haja alguns pequenos degraus. Adicionalmente é ainda ilustrado na figura V.26 o 

resultado obtido com o detector standard, onde se verifica um degrau na zona dos 37% 

de Ge.  
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Fig. V.24 – Espectro idêntico ao da figura xx, mas colectado com o detector standard. 
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Fig. V.25 – Resultado de RBS para a estrutura 72AG obtida para um feixe de protões 
com 1.5 MeV em incidência normal, colectado com o detector anular. 
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Fig. V.26 – Resultado de RBS para a estrutura 72AG obtida para um feixe de protões com 
1.5 MeV em incidência normal, colectado com o detector standard. 
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Convertendo a escala de canais (energia do feixe retrodisperso) em profundidade, e 

isolando o sinal do Ge, obtemos os gráficos seguintes, onde está representado o perfil de 

concentrações de Ge e Si em função da profundidade em escala linear (figura V.27) e em 

escala logarítmica (figura V.28). O sinal isolado do Ge está representado por pontos 

negros enquanto a simulação da concentração de Ge está representada por um linha 

fina. É de notar que estes gráficos foram obtidos usando os espectros da figura V.22 para 

uma profundidade até 100 nm e os representados nas figuras V.23 e V.25 para uma 

profundidade superior a 100 nm.  

Na estrutura são claramente visíveis duas zonas distintas, à direita da linha vertical azul 

está representado o gradiente com uma concentração desde 0% até cerca de 48%, 

desde uma profundidade de 9 μm até 4 μm. 

O gráfico seguinte podemos identificar três regiões distintas: em primeiro temos a zona 

superior da estrutura, onde se situa o canal, de seguida existe a zona abaixo do canal 

incluindo o VS onde existem diversas camadas com concentrações de Ge bem definidas, 

por fim temos o gradiente.   

 

 

0 2 4 6 8 10
0

20

40

60

80

100 72AG

Ge

Si

C
on

ce
nt

ra
çã

o 
(%

)

Profundidade (μm)

Fig. V.27 – Perfil em profundidade da concentração de Ge desde o substrato até ao VS. 
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Tabela V.15. Resultados do ajuste das curvas experimentais de RBS 

Camada Espessura 
(nm) 

Densidade 
(1022 cm-3) 

Si % Ge % Rugosidade 
(nm) 

1 2.05 4.996 100 0.00 0.0 
2 21.95 4.681 42.58 57.42 0.0 
3 19.31 4.428 2.00 98.00 5.4 
4 23.12 4.633 38.13 61.87 0.0 
5 239.89 4.673 43.20 56.80 0.0 
6 1827.02 4.654 39.79 60.21 0.0 
7 497.82 4.688 44.72 55.28 0.0 
8 1041.72 4.721 51.54 48.46 0.0 
9 1220.51 4.729 53.01 46.99 0.0 
10 424.40 4.751 56.92 43.08 0.0 
11 447.91 4.783 62.48 37.52 0.0 
12 434.80 4.801 65.74 34.26 0.0 
13 514.14 4.829 70.66 29.34 0.0 
14 543.29 4.867 77.21 22.79 0.0 
15 559.23 4.898 82.76 17.24 0.0 
16 580.49 4.928 88.02 11.98 0.0 
17 680.18 4.960 93.71 6.29 0.0 
18 24470 4.996 100 0.00 0.0 

 

0.01 0.1 1 10
0

20

40

60

80

100 IIIIII

Ge

Si

C
on

ce
nt

ra
çã

o 
(a

t.%
)

Profundidade (μm)

Fig. V.28 – Perfil em profundidade (em escala logarítmica) da concentração de Ge 
salientando as camadas superficiais. 



V. Resultados Experimentais  

 112 

O resultado do ajuste está representado na tabela IV.15, onde foram assumidas 18 

camadas das quais 9 foram usadas na simulação do gradiente de concentrações (da 

camada 10 à 17), com uma espessura média por camada de 500 nm. 

Relativamente à amostra 72ANL foram efectuados as mesmas medidas de RBS não 

havendo diferenças relevantes entre os espectros obtidos. Assim apenas se ilustra (figura 

V.29) como comparação o resultado obtido para a zona activa da amostra. Onde se 

verifica claramente a coincidência dos espectros sendo o resultado do ajuste idêntico. A 

única diferença embora bastante pequena diz respeito à espessura do canal, que na 

amostra recozida aumenta de 18.9 nm para 20.6 nm. 
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Fig. V.29 – Perfil em profundidade (em escala logarítmica) da concentração de Ge 
salientando as camadas superficiais. 
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3. Discussão 

Nesta análise verifica-se uma grande concordância entre os resultados obtidos por XRD e 

RBS, onde a correspondência entre a zona (2) do RSM e o conjunto de subcamadas de 

(10) a (17) no RBS que representam o gradiente de concentrações é evidente. Existe 

ainda uma grande coerência em termos de concentração de Ge entre o resultado de RBS 

e XRD para as restantes camadas, não existindo grandes diferenças visíveis entre as 

amostras 72AG e 72ANL, embora se possa afirmar que existe um ligeiro relaxamento do 

gradiente e consequentemente do VS, além de um melhoramento da estrutura do canal.  

De acordo com os resultados de RSM, podemos ainda afirmar que o gradiente está 

relaxado, bem como o VS, enquanto o canal está pseudomórfico. Um resultado bastante 

interessante do ponto de vista da análise estrutural, deve-se ao facto da presença de 

uma camada sob tracção, designada por (4) com cerca de 55% de Ge (tabela V.14), e 

por (5) (tabela V.15) na análise de RBS. A conjugação das técnicas de RBS e RSM, 

permitiu verificar que esta camada estava entre duas camadas de concentração superior 

(obtido por RBS), o que é impossível de determinar através do RSM, e que estava sobre 

tracção (dado pelo RSM). Embora, podessemos suspeitar deste facto à partida, porque 

para uma camada estar sobre tracção terá que ter sido crescida com concentração 

inferior à sua camada de suporte. 

Os resultados obtidos para a mobilidade representados na tabela IV.16 mostram, além 

da elevada mobilidade para a amostra 72AG, um melhoramento de cerca de 80% para a 

mesma amostra após o tratamento térmico. 

 

Tabela V.16 – Mobilidade de lacunas para as amostras #680.72 

Amostra Mobilidade [cm-2V-1s-1] Densidade de cargas [cm-2] 
 9 K 294 K 9 K 294 K 

AG 7130 1010 2.0·1012 --- 
72ANL 26900 1840 2.0·1012 --- 

 

Este resultado é coerente com os resultados anteriores onde o tratamento térmico em 

determinadas condições promove a mobilidade, às custas de uma aumento da qualidade 

cristalina.  

A grande diferença entre a mobilidade obtida para esta amostra quando comparada com 

a amostra anterior, onde tanto a concentração de Ge no VS e no canal, bem como o 

estado de tensões são idênticos, deve-se ao facto da existência de um gradiente de 

concentrações, onde a densidade de deslocações é bastante menor. Outro facto que leva 

à elevada mobilidade fica devido ao método de crescimento do gradiente. Nesta amostra 

foi usado uma técnica onde o gradiente é crescido em forma de degraus, o que ajuda a 

relaxar, reduzido a densidade de deslocações. 
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Na figura seguinte está ilustrado uma imagem de TEM da zona do canal onde se verifica 

uma baixa rugosidade da camada sob o canal, neste caso a camada espaçadora. A 

rugosidade existe apenas na zona superior ao canal. 

  

Fig. V.30 – Imagem de TEM da região do canal da amostra 72AG 
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V.2.2.2. Amostras #680.75 

Este conjunto de amostras é idêntico ao anterior, tendo sido usado o mesmo método e 

mesmas condições de crescimento, bem como todo o procedimento de recozimento. A 

única diferença entre elas é a espessura nominal do canal, que é mais espesso, 20 nm 

enquanto a amostra anterior tinha uma espessura nominal de 16 nm. 

Todas as medidas experimentais de XRD e RBS foram efectuadas todas nas mesmas 

condições das amostras anteriores. 

 

1. RSM 

Analogamente às amostras #680.72, verificou-se a existência de uma ligeira inclinação 

da estrutura cristalográfica entre as várias camadas até os 0.08º, onde o mesmo tipo 

perfil de inclinação é observado. Esta inclinação tende a aumentar com a concentração 

de Ge, sendo este aumento mais pronunciado para concentrações mais baixas. Os mapas 

assimétricos para a amostra 75AG e 75ANL, estão representados na figura V.31, e a sua 

análise está representada na tabela V.17 para a amostra 75AG, onde apenas a zona 

activa da amostra é analisada. Estes resultados já têm em conta a correcção do mapa.  

 

 

Fig. V.31 – RSMs assimétricos das amostra 75AG à esquerda e 75ANL à direita. 
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Tabela V.17 Parâmetros de rede das diversas camadas da amostra 75ANL, excluindo o gradiente. 

Camada Qx (Å-1) Qz (Å-1) a (Å) c (Å) ε// εT Ge % R 

1 3.2088 4.5366 5.5384 5.5400 -2.10-4 1.10-4 47.9 0.991 

2 3.1934 4.5346 5.5687 5.5000 2.10-3 -2.10-3 53.6 0.031 

3 3.1936 4.5163 3.5647 5.5649 -2.10-5 1.10-5 59.1 0.996 

4 3.1933 4.3974 3.5653 5.7154 -2.10-2 1.10-2 97.0 0.006 
 

De acordo com a característica estrutural principal de um MODFET, temos em ambas as 

amostras um canal totalmente deformado, e um gradiente de concentrações relaxado. 

Existem três camadas espessas (> 100 nm) com uma concentração de Ge constante. 

Não é possível distinguir exactamente a ordem das camadas (ou seja, a posição de cada 

uma delas na amostra), mas podemos assumir que temos um gradiente de 

concentrações até 59.1%, sobre o qual existe uma camada quase pseudomórfica com 

55.1%, e ainda uma outra camada com cerca de 59.1%. A camada com 47.1 % pertence 

a uma zona intermédia do gradiente. O canal tem cerca de 97 % de Ge e está 

pseudomórfico. 
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Fig. V.32 – Mapas assimétricos em linhas de contorno das amostras 75AG (preto) 
e 75ANL (vermelho). À direita está ampliado a parte do gradiente e do canal. 
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Comparando os resultados das amostras com e sem recozimento, ilustradas em linhas de 

contorno na figura V.32, verifica-se a existência de uma ligeira diferença entre as 

amostras. Embora estas diferenças sejam muito pequenas, devem ser levados em conta, 

uma vez que as medidas foram efectuadas uma após a outra, isto é, o maior erro 

associado é o sistemático, que não tem influência na comparação de resultados. Assim, 

de forma a se poder comparar de uma forma mais minuciosa, a zona do canal e do 

gradiente são representados sob a forma de linhas de contorno sobrepostas e ampliadas, 

onde a amostra 75AG está representada a preto e a 75ANL a vermelho (figura V.32 

esquerda). Desta maneira verifica-se que existe uma ligeira relaxação de determinadas 

zonas do gradiente, bem como o aumento da espessura do canal (diminuição da largura 

do pico em QZ). Este resultado já tinha também sido verificado na amostra #680. 72. 
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2. RBS 

Considerando os resultados experimentais de XRD, que indicavam que as amostras são 

idênticas (sucedendo o mesmo que nas amostras #680.72), apenas foram medidas com 

um feixe de He+. Assim foram efectuadas medidas com um feixe de 1 MeV de energia em 

incidência rasante (θinc=80º), utilizando o detector standard.  

Nas figuras seguintes estão ilustrados os resultados experimentais e o ajuste teórico das 

amostras 75AG e 75ANL. Todos estes resultados foram efectuados assumindo um canal 

com 97 % de Ge, obtido por RSM. 

Como resultado deste ajuste obtemos um canal com 24.9 nm de espessura e uma 

rugosidade/interdifusão de 6 nm. 
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Fig. V.33 – Medida experimental e ajuste (linha vermelha) para a amostra 75AG. 
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Fig. V.34 – Medida experimental e ajuste (linha vermelha) para a amostra 75ANL. 
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Fig. V.35 – Resultado experimental de RBS comparando as zonas superficiais das 

amostras 75AG e 75ANL. 
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Na amostra recozida (figura V.34), como resultado foi obtido com uma espessura de 

canal de 27.0 nm e uma rugosidade/interdifusão de 5 nm. O valor da espessura é 

ligeiramente superior, embora estejam dentro do erro como podemos verificar pela 

sobreposição de ambos os espectros ilustrados na figura V.35.  

 

3. Discussão 

À semelhança da amostra anterior, que nominalmente apenas difere na espessura do 

canal, os resultados obtidos são idênticos. Apresenta um gradiente de concentrações em 

forma de degrau, relaxando ligeiramente com a temperatura de recozimento, sucedendo 

o mesmo com o VS (através dos RSMs). Um ligeiro aumento da espessura do canal 

(tanto no RSM como no RBS), associado a uma pequena diminuição da concentração é 

ainda verificado. Da mesma forma, pela combinação dos resultados de RBS e RSM, existe 

uma camada intermédia com cerca de 54% de Ge que está sob tracção entre duas 

camadas de 59% de Ge. 

Na figura seguinte está ilustrada a imagem de TEM da amostra 75AG, onde se verifica a 

sua semelhança à amostra anterior (ver figura V.30), onde temos um topo do VS 

extremamente liso, ou seja, com um rugosidade baixa, apresentando o canal com 

alguma rugosidade apenas na interface superior da camada. 

 

 

Em relação à mobilidade e analogamente à amostra #680.72, verifica-se novamente que 

houve um aumento com o tratamento térmico. 

 

 

Tabela V.18 – Resultado da mobilidade para as amostras #680.75 

 A
mostra 

Mobilidade [cm-2V-1s-1] Densidade de cargas [cm-2] 

 9 K 294 K 9 K 294 K 
AG 8680 1440 2.0·1012 ND 

75ANL 19900 1910 2.0·1012 ND 
 

 

Fig. V.36 – Imagem de TEM da região do canal da amostra 75AG 
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Comparando o resultado da mobilidade das amostras #680.72 e #680.75, verifica-se a 

existência de um ligeiro aumento da mobilidade, o que leva a concluir que um ligeiro 

aumento da espessura do canal, é suficiente para aumentar a mobilidade. Uma vez que 

nestas duas amostras, a única diferença relevante a nível estrutural é diferença entre 

espessuras. 
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V.2.2.3. Amostras #6046 

Este lote de amostras tem uma extrema importância do ponto de vista da medida 

experimental, uma vez que apresenta um canal com uma espessura nominal muito 

baixa, cerca de 4 nm. Estas medidas foram particularmente difíceis de se realizar, 

principalmente nas medidas de difracção de raios-x, devido ao tempo de aquisição ser 

extremamente longo, cerca de 24 horas de medida contínua. 

 

1. RSM 

Devido ao facto da existência de um canal muito fino, todas os mapas assimétrico foram 

efectuados em geometria rasante, alem de terem sido efectuados dois mapas 

assimétricos e dois mapas simétricos por amostra: um primeiro na zona do substrato e 

gradiente, onde a intensidade do feixe difractado é mais intenso, e um segundo com um 

tempo de aquisição bastante superior apenas na zona do canal. No final ambos os mapas 

foram normalizados e juntos, formando apenas um mapa por amostra. 

Todos estes mapas foram efectuados usando a geometria acromática, tendo sido 

colectados os RSMs em torno do plano simétrico (004) e do assimétrico (224). Na figura 

V.37 está ilustrado o mapa simétrico obtido para a amostra 6046AG, onde se podem 

identificar que as quatro regiões: o substrato; o gradiente de concentrações, o VS e o 

canal. Verifica-se que existe uma ligeira inclinação (0.02º) entre o VS e o substrato (a 

mesma inclinação foi obtida para este lote de amostras), estando o canal alinhado com o 

VS, sendo assim necessária a correcção nos mapas assimétricos. 

Fig. V.37 – Mapa simétrico da amostra 6046AG 
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Na figura V.38 estão representados os mapas assimétricos (224), onde graficamente se 

verifica com clareza a evolução do canal em função da temperatura. Qualitativamente 

observa-se que tanto o gradiente como o VS tendem a relaxar após com a temperatura 

de recozimento, enquanto o canal permanece pseudomórfico com o VS. Uma ligeira 
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Fig. V.38 – Mapas assimétricos (224) da amostra #6064 após o crescimento e 
tratamento térmico a 600º C, 700 ºC e 750º C. 
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redução da concentração do canal é observada para a amostra 6046@700 e mais 

acentuada na amostra 6046@750. Esta diminuição de concentração é bastante 

acentuada na amostra recozida a 900 ºC. Estes resultados podem ser quantitativamente 

analisados nas tabelas seguintes: 

 

Tabela V.19 – Posições no RSM e parâmetros de rede de todas as amostras #60.46 

Amostra Camada Qx (Å-1)* Qz (Å-1)* a (Å) c (Å) 

6046 

Subs. 3.2726 4.6280 5.4304 5.4306 

VS 3.2352 4.5578 5.4931 5.5142 

Canal 3.2356 4.4386 5.4925 5.6623 

6046@600 

Subs. 3.2727 4.6281 5.4302 5.4305 

VS 3.2336 4.5597 5.4959 5.5119 

Canal 3.2297 4.4203 5.5025 5.6858 

6046@700 

Subs. 3.2725 4.6282 5.4306 5.4306 

VS 3.2331 4.5675 5.4967 5.5026 

Canal 3.2331 4.4676 5.4967 5.6256 

6046@750 

Subs. 3.2724 4.6282 5.4307 5.4304 

VS 3.2317 4.5684 5.4991 5.5014 

Canal 3.2314 4.4928 5.4996 5.5940 

*Os valores de QX e QZ apresentados já foram sujeitos à correcção, através do resultado do 

mapa simétrico. 

 

Tabela V.20 – Resultado da análise estrutural aos RSM 

Amostra Substrato virtual Canal 

6046 Ge % ε// εT R Ge % ε// εT R t (nm) 

AG 32.9 -0.0022 0.00017 0.841 69.7 -0.017 0.013 0.000 4.3 

@600 32.8 -0.0016 0.00130 0.879 70.0 -0.017 0.013 0.000 4.5 

@700 30.6 -0.0006 0.00047 0.952 61.3 -0.013 0.010 0.000 5.1 

@750 30.8 -0.0002 0.00018 0.981 55.7 -0.010 0.008 0.000 6.0 

 

Pelo facto do canal ser extremamente fino, o que leva ao sinal por este emitido ser 

bastante fraco e largo, a estimativa da espessura não permite detectar variações nas 

duas primeiras amostras. Após o recozimento a 750ºC já se pode observar um ligeiro 

aumento da espessura do canal, devido à possível difusão do Ge para as camadas 

adjacentes, uma vez que a concentração de Ge no canal diminui. A determinação da 

concentração de Ge no canal é afectada não só pela forma do pico, mas também pela 

sua proximidade ao pico do VS, pelo que podemos cometer um erro na concentração de 

Ge no canal na ordem dos 5%. 
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Relativamente ao gradiente de concentrações e ao VS, o recozimento leva à sua ligeira 

relaxação, como já tinha sido observado em amostras anteriores, embora a composição 

deste gradiente seja diferente. As amostras #60.46 apresentam um gradiente bastante 

linear, que é bem visível pela variação da escala de cores, embora o pico não comece 

junto do pico do Si, ou seja, o gradiente é crescido a partir de uma concetração de Ge de 

5%.  

 

2. RBS 

Nestas medidas de RBS apenas foram medidas as camadas activas, utilizando um feixe 

de He+ com uma energia de 1 MeV sendo a aquisição efectuada através do detector 

standard com uma resolução de 20 keV, na câmara universal. Foram efectuados 4 

medidas por amostra em ângulos de incidência diferentes, a 0º (normal), a 70º, a 80º e 

a 82º (rasante). Estes resultados estão ilustrados na figura V.39, onde o ajuste teórico 

está representado a linha vermelha. Os resultados do ajuste simultâneo dos quatro 

espectros por amostra está representado nas tabelas seguintes. Note-se que os valores 

da concentração de Ge no canal foram os obtidos através dos RSM, e foram mantidos 

fixos durante o ajuste. 

 

Tabela V.21 – Resultado do ajuste da amostra 6046AG 

Camada Espessura 
(nm) 

Densidade 
(1022 cm-3) 

Si % Ge % Rugosidade 
(nm) 

2 1.90 4.95 91.58 8.42 0.0 
3 14.02 4.81 67.54 32.46 2.5 
4 5.87 4.60 30 70 2.1 
5 93.72 4.80 65.02 34.98 0.0 
6 192.29 4.80 64.60 35.40 0.0 
7 129.73 4.81 66.83 33.17 0.0 
8 1228.47 4.83 70.12 29.88 0.0 

 

 

Tabela V.22 – Resultado do ajuste da amostra 6046@600 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camada Espessura 
(nm) 

Densidade 
(1022 cm-3) 

Si % Ge % Rugosidade 
(nm) 

2 2.66 4.93 88.74 11.26 0.0 
3 15.24 4.81 66.44 33.56 2.5 
4 5.94 4.60 30 70 2.7 
5 342.57 4.80 64.64 35.36 0.0 
6 121.26 4.80 65.03 34.98 0.0 
7 119.41 4.81 67.76 32.28 0.0 
8 1287.29 4.84 71.71 28.29 0.0 
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Tabela V.23 – Resultado do ajuste da amostra 6046@700 

Camada Espessura 
(nm) 

Densidade 
(1022 cm-3) 

Si % Ge % Rugosidade 
(nm) 

2 1.97 4.97 94.56 5.44 0.0 
3 13.46 4.82 68.08 31.92 2.5 
4 7.89 4.65 39 61 3.0 
5 111.05 4.79 64.47 35.53 0.0 
6 198.86 4.79 63.56 36.44 0.0 
7 123.45 4.80 65.27 34.73 0.0 
8 1287.85 4.83 70.27 29.73 0.0 

 

 

Tabela V.24 – Resultado do ajuste da amostra 6046@750 

Camada Espessura 
(nm) 

Densidade 
(1022 cm-3) 

Si % Ge % Rugosidade 
(nm) 

2 1.32 5.00 99.87 0.13 0.0 
3 13.11 4.81 67.47 32.53 2.5 
4 10.18 4.68 44 56 2.7 
5 336.71 4.79 64.49 35.51 0.0 
6 126.63 4.80 65.27 34.73 0.0 
7 124.40 4.81 67.59 32.41 0.0 
8 1285.01 4.84 71.91 28.09 0.0 

 

 

O primeiro e o segundo resultado, foram ajustados assumindo uma concentração de Ge 

no canal de 70%, ou seja, o ajuste foi efectuado com este valor fixo. Enquanto nas duas 

últimas amostras, foi utilizada uma concentração de 61% e 56%, respectivamente. Na 

tabela seguinte está representado resumidamente o resultado da análise do canal, em 

função da temperatura de recozimento. 

 

Tabela V.25 – Variação do canal em função da temperatura de recozimento 

Amostra Espessura 
(nm) 

Ge %* Rugosidade 
total (nm) 

AG 5.9 70 2.1 
@600 5.9 70 2.7 
@700 7.9 61 3.0 
@750 10.2 56 2.7 

*Obtido através dos RSMs  

 

Observa-se um aumento da espessura do canal, acompanhado com a diminuição da 

concentração de Ge, a partir dos 700º C. A rugosidade ligeiramente afectada pela 

temperatura de recozimento, aumentando com a temperatura.  
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Fig. V.39 – Espectros de RBS das amostras #60.46. 
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3. Discussão 

Estruturalmente verifica-se uma vez mais a tendência para diminuição do estado de 

tensões no canal com a temperatura, sendo esta diminuição à custa da redução da 

concentração de Ge e consequentemente do alargamento do canal. Verifica-se ainda um 

ligeiro aumento da rugosidade para as amostras recozidas face à amostra 6046AG, o que 

é confirmado através das imagens de TEM em corte transversal (figura V.40). Onde se 

observa claramente a existência não só um ligeiro aumento da espessura do canal 

(verificado nos RSM e por RBS), como também o aparecimento de uma ligeira zona de 

difusão tanto na parte superior como inferior do canal. Outro dado importante que pode 

ser obtido no diz respeito à espessura da camada superficial de SiGe, que diminui de 

tamanho, ou seja, a expansão do canal deu-se na direcção da superfície. 

A correlação entre os resultados de RBS e XRD, não são os melhores devido ao elevado 

erro do XRD na determinação dos diversos parâmetros do canal, uma vez que o canal é 

bastante fino o que provoca um alargamento e mesmo uma sobreposição do pico do 

canal com o do VS. Mesmo assim verifica-se que a temperatura leva a um relaxamento 

do gradiente e do VS, embora o canal se mantenha pseudomórfico com o VS. Não se 

verificou qualquer alteração da largura dos picos (nos RSMs), o que mostra que não 

houve alteração significativa na densidade de deslocações no VS. 

Fig. V.40 –XTEM da zona do canal, da amostra 
6046AG em cima e 6046@750 em baixo [mak]. 
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Relacionando os resultados estruturais obtidos com a caracterização eléctrica, verifica-se 

a existência de um grande aumento da mobilidade com a temperatura de recozimento, 

até aos 700º C, a partir do qual esta cai drasticamente. Este fenómeno tinha surgido nas 

amostras #622.83 e #622.84 onde a maior mobilidade tinha surgido aos 750º C, 

decaindo aos 900º C. Este facto é devido não só ao melhoramento da qualidade cristalina 

após o tratamento térmica, mas também à ligeira relaxação do gradiente de 

concentrações. 

 

Tabela V.26 – Evolução da mobilidade com o tratamento térmico 

Amostra Mobilidade [cm-2V-1s-1] Densidade de cargas [cm-2] 
 9 K 294 K 9 K 294 K 

AG 654 97 1.43·1012 1.92·1014 
@600 ≥AG ≥AG ~ ~ 
@700 1955 408 1.43·1012 6.6·1012 
@750 993 --- --- --- 

 

Comparando estes resultados da mobilidade com os obtidos para as amostras anteriores 

(#680.72 e #680.75), verifica-se que estas amostras têm uma baixa mobilidade. Sendo 

este facto devido não só à diferença entre o gradiente de concentrações, que nestas 

amostras é linear e não começa com uma concentração nula de Ge, mas principalmente 

devido à muito baixa espessura do canal e à elevada rugosidade, quando comparada com 

a espessura, que leva que a maior parte do canal seja inútil para a condução. 
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V.2.3. Amostras crescidas por LEPE-CVD e MBE  

À semelhança das amostras anteriores, estas também foram crescidas por dois métodos 

distintos, o LEPE-CVD e o MBE. Da mesma forma estas amostras foram crescidas com o 

gradiente de concentrações como tentativa melhorar o método de relaxamento do VS, e 

consequentemente a redução da densidade de deslocações no VS. 

 

V.2.3.1. Amostra #67.77 

Esta amostra é bastante diferente das anteriores, não só a nível de estrutura como 

também pelo método de crescimento (LEPE-CVD). Ou seja, o VS foi crescido sobre um 

gradiente de concentrações e o canal pretende-se que seja composto Ge puro. As 

restantes diferenças, são estruturais não têm influência neste tipo de estudo, como 

sendo a diferença entre determinadas espessuras de camadas, bem como o canal 

invertido, ou seja o canal está sobre a camada dopada.  

 

1. RSM 

Analogamente às amostras #680.72 e #680.75, estas medidas foram efectuadas 

utilizando uma geometria de alta resolução para RSMs, com uma potência de 5 kW e um 

tempo de aquisição de 30 s por cada passo de 0.005º, adquirindo uma gama de 7.5º em 

2θ, tendo sido utilizado um feixe colimado por um monocromador de Ge(444) de duas 

reflexões. Assim na figura V.41 são ilustrados os resultados experimentais dos mapas 

Fig. V.41 – Mapa simétrico (004) à esquerda e assimétrico (224) à direita da amostra #67.77 
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simétrico e assimétrico. 

Analogamente às restantes amostras com gradiente de concentrações, verifica-se a 

tendência para um aumento da inclinação entre a estrutura e o substrato, embora seja 

pequeno. Esta inclinação tem um valor máximo (dado pelo mapa simétrico) de 0.09º, 

aumentando com a concentração de Ge no gradiente.  

Na tabela seguinte está representada a correcção do mapa assimétrico, onde os valores 

de QX e QZ à esquerda correspondem aos valores obtidos no mapa simétrico, a seguir ao 

ângulo de inclinação estão os valores obtidos através do mapa assimétrico, os corrigidos 

correspondem às duas últimas colunas. Na tabela IV.28 estão representados os 

parâmetros estruturais calculados com base nos valores obtidos através do mapa 

assimétrico após a sua correcção. 

 

Tabela V.27 -  Correcção do mapa assimétrico  

Zona QX (Å-1) QZ (Å-1) ângulo (º) QX (Å-1) QZ (Å-1) Q’X (Å-1) Q’Z (Å-1) 

1 0 4.6283 0 3.2725 4.6285 3.2725 4.6285 

2 0.0016 4.5933 0.020 3.2464 4.5881 3.2448 4.5892 

3 0.0025 4.5543 0.031 3.2219 4.5510 3.2194 4.5527 

4 0.0031 4.5260 0.039 3.2013 4.5212 3.1981 4.5234 

5 0.0035 4.4925 0.041 3.1776 4.4889 3.1744 4.4912 

6 0.0035 4.4150 0.041 3.1771 4.4142 3.1749 4.4165 

 

 

Tabela V.28 -  Determinação dos parâmetros estruturais 

Zona QX (Å-1) QZ (Å-1) a (Å) c (Å) ε// εT Ge % R 

1 3.2725 4.6285 5.4306 5.4300 --- --- --- --- 

2 3.2448 4.5892 5.4769 5.4765 5.10-6 -4.10-6 20.3 1.006 

3 3.2194 4.5527 5.5201 5.5204 -3.10-5 2.10-5 39.5 0.998 

4 3.1981 4.5234 5.5568 5.5562 8.10-5 -6.10-5 55.4 1.003 

5 3.1744 4.4912 5.5984 5.5960 2.10-4 -2.10-4 73.3 1.008 

6 3.1749 4.4165 5.5992 5.5691 -9.10-3 7.10-3 97.2 0.015 

 

Esta amostra tem a particularidade de ter um gradiente bastante suave, embora se 

observe dois degraus muito suaves, além de ter o VS exactamente com a mesma 

concentração da parte final do gradiente. Tanto o gradiente como o VS estão totalmente 

relaxados, enquanto o canal está quase pseudomórfico. A espessura do canal foi 

estimada em 25 nm.  
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2. RBS 

As medidas de RBS foram efectuadas com feixes de He+ e H+ de 1 MeV com uma 

resolução de 12 keV, tendo a aquisição sido efectuada com o detector standard, para 

ângulos de incidência de 7º e 75º, como se ilustra na seguinte figura.  

 

No espectro superior é bem visível o gradiente de concentrações praticamente uniforme, 

ou seja, sem grandes degraus, terminando no substrato virtual. É de notar que um feixe 

de protões com 1 MeV em incidência normal não foi suficiente para visualizar a estrutura 

completa. Em baixo temos o espectro obtido com um feixe de He+ de 1 MeV e em 

incidência rasante de forma a salientar as camadas activas, onde se observa o canal de 

Ge e a camada protectora de Si. O ajuste teórico representado a linha vermelha, foi 

obtido a partir da combinação dos dois espectro e usando a concentração de Ge para o 

canal obtida através dos RSMs, como está representada na tabela seguinte. 
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Fig. V.42 – Resultado experimental de RBS da amostra #67.77. Em cima é 
visível a zona do gradiente de concentrações, e em baixo a zona superficial 
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Tabela V.29 – Resultado do ajuste dos espectros de RBS 

Camada Espessura 
(nm) 

Densidade 
(1022 cm-3) 

Si % Ge % Rugosidade 
(nm) 

1 4.00 4.996 100 0.00 0.0 
2 26.46 4.633 36.15 63.85 0.0 
3 22.96 4.448 3.6 96.40 3.5 
4 25.10 4.564 24.00 76.00 0.0 
5 1332.42 4.581 27.00 73.00 0.0 
6 570.18 4.624 34.57 65.43 0.0 
7 576.79 4.663 41.39 58.61 0.0 
8 578.06 4.713 50.10 49.90 0.0 
9 584.24 4.760 58.39 41.61 0.0 
10 615.11 4.803 65.97 34.03 0.0 
11 564.97 4.845 73.37 26.63 0.0 
12 546.25 4.890 81.36 18.64 0.0 
13 589.99 4.952 92.32 7.68 0.0 

 

Com base no ajuste obtemos VS que corresponde à camada (5) com cerca de 1.3 μm de 

espessura com 73% de Ge. O gradiente corresponde ao conjunto das camadas de (6) a 

(13), e um canal (3) com uma espessura de 23 nm com uma rugosidade de 4 nm. 

 

3. Discussão 

Os valores estruturais de RBS e RSM são bastante coerentes, quer na espessura do canal 

quer na concentração do VS. 

A amostra apresenta um gradiente de concentrações quase linear, dado pela suavidade 

da escala de cores na zona do gradiente, embora haja dois pequenos degrau na zona (3) 

e (4) visível na figura V.41. O gradiente está totalmente relaxado bem como o VS, o 

canal está quase pseudomórfico apresentando uma espessura de 23 nm e uma 

rugosidade de 4 nm. Na tabela seguinte estão representados os valores da mobilidade, 

onde se verifica, para a temperatura ambiente, uma mobilidade bastante baixa, quando 

comparada com valores anteriores. 

 

Tabela V.30 – Resultado do ajuste dos espectros de RBS 

Amostra Mobilidade [cm-2V-1s-1] Densidade de cargas [cm-2] 
 9 K 294 K 9 K 294 K 

#67.77 70000 450 6.0·1011 2.0·1012 
 

Este resultado é bastante controverso uma vez que tanto o gradiente como VS e o canal 

apresentam uma boa qualidade cristalina, além de o valor da mobilidade a baixa 

temperatura ser bastante elevado, o que seria de esperar uma mobilidade à temperatura 

ambiente também elevada.  
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V.2.3.2. Amostra #60.16 

1. RSM 

O resultado dos RSMs desta amostra é extremamente interessante do ponto de vista 

estrutural, devido ao facto de existir uma possível estrutura de mosaico bastante 

acentuada (cerca de 0.5º). Esta estrutura que começa junto ao substrato, onde aumenta 

rapidamente, e com a tendência a estabilizar com a medida que nos aproximamos do 

topo do gradiente. Na figura seguinte está ilustrado os mapas simétricos em torno do 

plano (004), segundo a direcção basal [110] à esquerda e [ 011 ] à direita. Os dois 

mapas foram efectuados segundo direcções perpendiculares, de forma a se confirmar a 

presença deste tipo estrutura. É de notar que a estrutura segundo a direcção [110] é 

ligeiramente superior à vista segundo a direcção [ 011 ], ou seja, o que se observa é 

apenas uma projecção da estrutura no plano de difracção.  

Como se observa no mapa simétrico, é necessário recorrer à correcção do mapa 

assimétrico. Esta correcção é pouco precisa uma vez que os picos são muito largos e não 

uniformes. Assim optou-se por seleccionar a zona mais intensa de ambos os mapas 
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Fig. V.43 – Mapas simétricos em torno do plano (004) segundo diferentes direcções, como 
está indicado na escala das abcissas 
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(simétrico e assimétrico) e efectuar a correcção por essa linha (esta linha está 

representada em ambos os mapas por uma linha cheia preta).  

Na tabela seguinte estão representados os resultados da correcção do mapa assimétrico, 

onde apenas foram corrigidos os picos referentes ao final do gradiente (2), ao VS 

representado na zona (3) e ao canal (4). O pico (1) corresponde ao substrato.  

 

 

Tabela V.31 -  Correcção do mapa assimétrico  

Zona QX (Å-1) QZ (Å-1) ângulo (º) QX (Å-1) QZ (Å-1) Q’X (Å-1) Q’Z (Å-1) 

1 0 4.6282 0 3.2725 4.6282 3.2725 4.6282 

2 -0.0394 4.5027 0.51 3.1395 4.5318 3.1797 4.5037 

3 -0.0394 4.5189 0.51 3.1395 4.5474 3.1797 4.5193 

4 -0.0394 4.4159 0.51 3.1395 4.4437 3.1972 4.4154 
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Tabela V.32 -  Determinação dos parâmetros estruturais 

Zona QX (Å-1) QZ (Å-1) a (Å) c (Å) ε// εT Ge % R 

1 3.2725 4.6282 5.4306 5.4304 --- --- --- --- 

2 3.1797 4.5037 5.5890 5.5805 9.10-4 -7.10-4 67.6 1.032 

3 3.1797 4.5193 5.5889 5.5612 3.10-3 -2.10-3 62.7 0.007 

4 3.1972 4.4154 5.5900 5.6921 -1.10-2 8.10-3 95.8 0.016 

 

Os parâmetros estruturais estão representados na tabela IV.32. O gradiente de 

concentrações está relaxado e o canal coerente com o VS, sendo a sua espessura 

estimada em 18 nm. À semelhança das amostras #680.72 e #680.75, também foi 

observada uma camada sobre tracção coerente com o topo do gradiente de 

concentrações, embora nesta amostra a camada representa o VS. Assim ao contrário de 

todas as restantes amostras, temos um VS sobre tensão. 

Embora os picos bidimensionais sejam bastante largos, o que levaria numa análise 

rápida, a concluir que a qualidade cristalina é baixa, podemos verificar que este 

alargamento dos picos que se observa, é devido à baixa densidade de deslocações ao 

longo do gradiente de concentrações, ao contrario do que se esperaria, uma vez que o 

gradiente está relaxado. Nesta caso o gradiente ao relaxar tende a encurvar a própria 

amostra, de modo que a estrutura do gradiente se acomode para que a densidade de 

deslocações se reduza ao mínimo. Assim estamos perante o caso ideal de um gradiente 

de concentrações com uma reduzida densidade de deslocações, como está 

esquematicamente representado na figura I.9a). Daí o grande desvio angular verificado 

ao longo do grandiente (0.5º v.s. 0.07º verificado em amostra anteriores) 
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2. RBS 

Foram efectuadas duas medidas de RBS, a primeira com um feixe de protões com 1.5 

MeV de energia em incidência normal, de forma medir o VS. Na segunda medida foi 

utilizado um feixe de He+ com 1.6 MeV em incidência rasante, para medir as camadas 

activas. A aquisição foi assegurada pelo detector standard a 160º com uma resolução em 

energia de 20 keV. Os resultados experimentais estão ilustrados na figura seguinte, bem 

como o ajuste teórico representado a vermelho. 

 

Uma vez mais no ajuste teórico foi usado o resultado do RSM no que diz respeito à 

concentração de Ge no canal, ou seja foi usada uma concentração de 94.5%, de resto 

como foi efectuado em todas as amostras anteriores. 
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Tabela V.33 – Resultado do ajuste do espectro de RSB 

Camada Espessura 
(nm) 

Densidade 
(1022 cm-3) 

Si % Ge % Rugosidade 
(nm) 

1 4.13 4.996 100 0.00 0.0 
2 94.99 4.611 35.19 64.81 0.0 
3 22.15 4.454 4.6 95.4 0.0 
4 57.72 4.611 35.76 64.24 0.0 
5 11238.67 4.631 32.24 67.76 0.0 

 

De acordo com os resultados obtidos representados na tabela, verifica-se que temos uma 

camada de Si superficial de 4 nm, e um canal com uma espessura de 22 nm entre duas 

camadas de cerca de 65 % de Ge. O VS tem uma concentração de 68 % e uma 

espessura de pelo menos 11 μm. Note-se que se conseguiu um excelente ajuste mesmo 

sem a presença de rugosidade, o que leva a crer que o seu valor é bastante inferior à 

espessura do canal. 

 

3. Discussão 

Os resultados de RBS e raios-x são bastante coerentes, principalmente no que diz 

respeito à concentrações de Ge. A maior diferença está na determinação da espessura do 

canal, que é de 22 nm no RBS e 18 nm através dos RSM. 

O resultado dos RSMs é bastante interessante, porque à partida, e pela forma dos picos 

no mapa, a sua análise levaria à conclusão que estaríamos na presença de uma estrutura 

de baixa qualidade. Mas verifica-se o contrário, tanto os resultados de RBS como os da 

mobilidade (tabela V.34), indicam-nos que a heteroestrutura apresenta uma grande 

qualidade cristalina. Assim, teremos que abordar o facto da forma destes picos medidos 

através do RSM de maneira diferente, principalmente o pico referente ao gradiente de 

concentrações, uma vez que é nesta camada que toda a estrutura começa a inclinar-se. 

Comparando a forma deste pico com o esperado se estivermos perante o gradiente 

esquematicamente representado na figura I.9a), facilmente verificamos que são 

coerentes. Ou seja a elevada qualidade cristalina leva a uma baixa espessura da largura 

dos picos, que neste mapa é dada pela direcção 2θ (ver figura V.44). A curvatura leva a 

um alargamento dos picos na direcção perpendicular à direcção ω-2θ, também 

assinalada na figura V.44. Assim, ao contrário de todas as amostras anteriores, estamos 

perante o tipo de relaxamento ideal do gradiente de concentrações. Este fenómeno já foi 

verificado em outras estruturas SiGe, embora o mecanismo de relaxamento que leva a 

esta curvatura da estrutura, não esteja ainda muito bem desenvolvido. 

 

Tabela V.34 – Resultado do ajuste do espectro de RSB 

 

 
Amostra Mobilidade [cm-2V-1s-1] Densidade de cargas [cm-2] 

 9 K 294 K 9 K 294 K 
60.16 90000 2940 6.2·1011 5.7·1011 
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VI: Conclusões 

 

 

 
Nesta secção é efectuada uma breve descrição do trabalho realizado durante o período 

desta tese, será efectuada uma correlação de resultados entre as várias amostras, 

evidenciando no fim as conclusões finais. Finalmente algumas sugestões serão 

apresentadas no que diz respeito à continuação deste trabalho. 

Este trabalho teve como objectivo o estudo das propriedades estruturais de 

multicamadas de SiGe para aplicações na área da electrónica, nomeadamente em 

dispositivos electrónicos conhecidos como MODFET. Na realização deste trabalho foram 

usadas diversas heteroestruturas distintas, crescidas por diversos grupos de 

investigação, em colaboração com a Universidade de Warwick. Estas heteroestruturas 

foram divididas em dois grupos: as que são compostas por uma camada de concentração 

constante de Ge, como camada suporte para o VS, e as que têm um gradiente de 

concentrações, sobre o qual é crescido o VS. Sendo cada um dos grupos de amostras 

compostos por diferentes estruturas em camadas, onde as diferenças mais importantes 

advêm da concentração do VS e do canal e da sua espessura. 

Na análise estrutural foram utilizadas duas técnicas de caracterização distintas: a 

difracção de raios-x onde, de entre muitas, foi utilizada a técnica de mapeamento 

bidimensional no espaço recíproco. Esta técnica revelou-se ser extraordinariamente útil 

na obtenção de informação estrutural detalhada e precisa, permitindo a obtenção de 

concentrações e estados de tensão com grande precisão, bem como a determinação de 

desvios angulares entre camadas, adicionalmente permitiu ainda estimar as espessuras 

dos canais. A espectroscopia de retrodispersão de Rutherford foi a segunda técnica 

experimental usada e permitiu além da obtenção de informação estrutural adicional à 

difracção de raios-x, como sendo a espessura e rugosidade, uma maior consistência dos 

resultados estruturais. 

Em relação à difracção de raios-x, foram desenvolvidas algumas ferramentas que 

permitiram a realização e a análise dos mapas. Nestas ferramentas podemos incluir um 

procedimento experimental, que permite com grande resolução e de uma forma 

simplificada a orientação das amostras, de forma a prepará-las para as medidas 
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experimentais. E um conjunto de ferramentas desenvolvidas por software que 

permitiram o tratamento e a análise dados. No que diz respeito ao RBS, foram 

efectuadas medidas em todas as amostras com feixes de H+ e He+ em vários ângulos de 

incidência e vários valores de energia. A análise destes dados foi efectuada através do 

ajuste de curvas teóricas aos resultados experimentais, onde o ajuste é efectuado 

usando os diferentes espectros para cada amostra em simultâneo. Comparando estas 

duas técnicas experimentais de análise de heteroestruturas SiGe, verificou-se que a 

utilização destas duas técnicas, para além de se complementarem, são uma ferramenta 

imprescindível para este tipo de caracterização. Assim, a espessura e rugosidade no 

canal que é obtida por RBS, e é determinada a partir dos valores da concentração de Ge 

no canal obtido por difracção de raios-x. 

Posteriormente os resultados de XRD e RBS foram confrontados com os resultados da 

caracterização eléctrica das amostras e com alguns resultados de TEM, obtidos pelos 

diferentes grupos de investigação.  

 

Amostras sem gradiente de concentrações 

A este grupo pertencem as amostras #622.83, #622.84 e #02.06, onde se verifica 

alguma diferença na mobilidade entre as duas primeiras, e uma grande diferença, 

quando comparadas com a última amostra. Confrontando estes resultados da mobilidade 

com os resultados estruturais, não resta dúvidas em verificar que esta diferença está 

directamente relacionada com a concentração de Ge no canal, onde as amostras 

#622.83 e #622.84 apresentam uma concentração de Ge de 77-78 % enquanto a 

amostra tem um canal com 94% de Ge, embora o canal esteja sujeito a uma tensão 

inferior, o que mostra que a mobilidade é mais sensível à variação de concentração de 

Ge no canal do que à sua tensão. Verifica-se ainda uma diminuição da mobilidade com a 

espessura da camada espaçadora. Outro factor que é importante salientar deve-se ao 

facto da largura a meia altura do pico do VS da amostra #02.06 ser bastante superior 

(cerca de 3 vezes) e com uma razão entre o eixo maior e menor (eixos da elipse que é a 

forma do pico) bastante superior, enquanto a largura (em QX) do canal se mantém 

similar. Isto leva a crer que a forma do VS influencia o desempenho do dispositivo, como 

veremos já de seguida nas amostras com gradiente. 

 

Amostras com gradiente de concentrações 

Comparando estas amostras com as anteriores, sem gradiente de concentrações, 

verifica-se que a mobilidade é superior neste tipo de estrutura, excepto as amostras 

#60.46 e #67.77, onde o valor da mobilidade é bastante baixo. Começando pelas 

amostras #60.46, a baixa mobilidade está directamente relacionada com baixa espessura 

do canal e um valor elevado de rugosidade, isto é, a espessura efectiva (espessura v.s. 
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rugosidade) de condução é extremamente baixa. Em relação à amostra #67.77, através 

da análise estrutural não se consegue justificar a baixa mobilidade. A amostra apresenta 

uma estrutura de bastante qualidade, e a mobilidade a baixas temperaturas é bastante 

elevada. 

As amostras #680.72 e #680.75 apresentam uma elevada mobilidade quando 

comparada com as amostras anteriores, e este valor é bastante idêntico entre si embora 

na segunda seja ligeiramente superior. Esta diferença deve-se ao facto da espessura do 

canal na amostra #680.75 ser ligeiramente superior.  

Contrariamente ao que à primeira vista seria de prever do resultado experimental dos 

mapas, a amostra #60.16 apresenta uma mobilidade de 2940 cm2.V-1.s-1, que é o melhor 

resultado de mobilidade obtido neste trabalho. De acordo com o resultado de RBS 

verifica-se que uma espessura de canal com cerca de 22 nm com uma boa qualidade das 

interfaces, como já se tinha verificado noutras amostras (por exemplo #680.75). Assim 

esta elevada mobilidade fica devido à forma de como o gradiente de concentrações 

relaxa, evitando ao máximo a criação de deslocações. Este tipo de estrutura está 

ilustrado na figura I.9. 

 

Tratamento térmico 

Em todas as amostras que se efectuou o tratamento térmico, observou-se um 

melhoramento da mobilidade para temperaturas por volta dos 650 ºC. Embora tanto nos 

RSMs como no RBS não se tenham observado mudanças estruturais significativas. Este 

fenómeno já tinha sido observado e fica devido a um ligeiro aumento da qualidade da 

rede cristalina. Outro facto importante está relacionado com a tendência de relaxação do 

canal e diminuição da concentração, acompanhada de um aumento da espessura, ou 

seja, à difusão do Ge para as camadas vizinhas.  

Finalmente observa-se nas amostras recozidas #622.83 e #622.84 e #60.46 recozidas a 

600 ºC, não é observado qualquer melhoramento significativo da mobilidade. Isto deve-

se ao facto das soldaduras para os contactos metálicos para a medição da mobilidade, 

serem efectuadas a uma temperatura de 600 ºC durante cerca de 10 minutos, assim 

sendo em todas as amostras onde não foram efectuados tratamentos térmicos, na 

realidade são medidas após um tratamento a 600 ºC. Verificou-se ainda que para 

temperaturas elevadas (750º C e 900º C), a mobilidade é bastante comprometida, 

devido à dispersão de Ge do canal para as interfaces envolventes.  

 

Considerações finais 

Neste trabalho foi efectuado um estudo estrutural em heteroestruturas SiGe/Ge do tipo 

MODFET. Foram utilizadas basicamente duas técnicas de caracterização estrutural, a 

difracção de raios-x utilizado a técnica de RSM e a retrodispersão de Rutherford, 
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utilizando feixes de protões e hélio ionizado. Através dos RSM foi verificado e 

determinado a qualidade cristalina e o estado de tensões de todas as camadas, bem 

como a concentração de Ge. O RBS foi utilizado de forma a se obter uma maior 

credibilidade dos resultados, bem como para a determinação de espessuras e 

rugosidades. 

 

Trabalho futuro 

No seguimento deste trabalho está em fase de desenvolvimento uma técnica que permite 

a determinação dos desvios angulares reais entre camadas, nomeadamente no gradiente 

de concentrações. Este ponto é de extrema importância no que respeita ao mecanismo 

de relaxamento que leva à inclinação da camada, visto este ter uma grande influência na 

qualidade cristalina do VS e consequentemente na mobilidade no canal. Hoje em dia já 

existem alguns trabalhos onde é referenciado este facto, embora todos eles abordam 

este tema de uma forma superficial e pouco aprofundada. 

Um ponto de interesse seria confrontar os resultados estruturais obtidos com outras 

técnicas como por exemplo com resultados ópticos de fotoluminescência onde se pode 

obter informação sobre as tensões aplicadas e defeitos. 

Outro ponto de interesse seria comparar os resultados dos RSMs, nomeadamente da 

concentração de Ge, com Rocking Curves de alta resolução obtidos em sincrotrão, uma 

vez que estes tipos de resultados são bastante difíceis obter com fontes de raios-x 

comerciais, devido à baixa estatística.  

 

 

 


