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Diplomi-insinöörin tutkintoa varten

tarkastettavaksi jätetty diplomityö.
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Päivämäärä: 07.08.2007 Sivumäärä: 71
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Työssä tutkittiin Teknillisen korkeakoulun Mikro- ja nanotekniikan la-

boratoriossa MOVPE-menetelmällä valmistettujen pintakvanttikaivo-

jen passivointia atomikerroskasvatusmenetelmällä (ALD). Tutkimuk-

sia varten Micronovan puhdastilan ALD-laitteistoon kehitettiin titaa-

ninitridin valmistusprosessi. Kvanttikaivonäytteet päällystettiin titaa-

ninitridikalvoilla ja passivointivaikutusta tutkittiin fotoluminesenssi-

mittauksin heti näytteiden valmistuksen jälkeen sekä uudelleen kuu-

kauden kuluttua passivoinnin aikariippuvuuden arvioimiseksi. Lisäk-

si tutkittiin sitä, miten erilaiset lämpökäsittelyt ja oksidikalvot vaikut-

tavat titaaninitridipassivoitujen pintakvanttikaivojen toimintaan.

Titaaninitridikerrosten ominaisuuksia tutkittiin tekemällä röntgenhei-

jastusmittauksia galliumarsenidialustakiteen päälle valmistetuille kal-

voille. Mittauksilla saatiin selville kalvojen paksuudet, massatiheydet

sekä pinnankarheudet.

Fotoluminesenssimittauksissa havaittiin, että titaaninitridikalvo aiheut-

taa pintakvanttikaivoihin selvän passivointiefektin. Kuukauden ku-

luttua mitattujen näytteiden ominaisuudet olivat heikentyneet, mutta

paksummilla passivointikerroksilla heikentyminen ei ollut merkittävää.

Lisäksi havaittiin, että titaaninitridipäällystetyn pintakvanttikaivon

päälle valmistetut oksidikalvot heikentävät passivointivaikutusta sel-

västi. Lämpökäsittelytutkimuksissa selvisi, että titaaninitridipassivoi-

dut pintakvanttikaivot eivät kestäneet yli 300
◦
C:n lämpökäsittelyä.
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Epitaxy (MOVPE) were used as an indicator for the passivation ef-

ficiency. One part of this thesis was to develop and optimize a TiN

process for the Micronova cleanroom ALD system. The NSQW were

covered by TiN and photoluminescence (PL) measurements were per-

formed after growth and one month later in order to find out the time

dependence of the passivation effect. The effects of temperature treat-

ments and oxide layers grown onto TiN passivated NSQWs were also

investigated.

The properties (film thickness, mass density and roughness) of the

TiN films were researched by growing thin layers on GaAs substrate

and using X-ray reflectivity measurements.

The as-grown TiN coated quantum wells showed clear passivation ef-

fect in the PL measurements. After one month the PL properties had

weakened but not significantly if the passivation layers were thick

enough. Oxide films growth on TiN passivated NSQWs reduced

the passivation effect clearly. It was also found that TiN passivated
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7.1 Röntgenheijastusmittaustulokset . . . . . . . . . . . . . . . . 56

7.1.1 Kalvon ominaisuuksien XRR-mittaukset . . . . . . . 56
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Luku 1

Johdanto

Galliumarsenidi (GaAs) on yleinen materiaali puolijohdeteollisuudessa.

Siitä valmistetaan esimerkiksi infrapuna-alueen ledejä, lasereita, transis-

toreja sekä aurinkokennoja. Lisäksi sitä käytetään IC-teknologiassa (engl,

Integrated Circuit, IC). Monien sovellutusten kehitystä rajoittava tekijä on

ollut se, että galliumarsenidin pinnan ominaisuudet muuttuvat herkästi.

Pintaan absorboituu mm. happea, jolloin muodostuu digalliumtrioksi-

dia (Ga2O3) [1]. Galliumarsenidin kiellettyyn energia-aukkoon muodos-

tuu tällöin sallittuja tiloja (engl. Surface State, pintatila), joiden kautta va-

rauksenkuljettajat voivat rekombinoitua. Pintarekombinaatiot häiritsevät

komponentin toimintaa. Tästä syystä pinta halutaan usein passivoida, jol-

loin pintatilojen ja tätä kautta pintarekombinaatioiden määrä vähenee.

Galliumarsenidin pinta voidaan passivoida esimerkiksi päällystämällä pin-

ta ohuella galliumnitridikalvolla (GaN). Metallo-orgaanisella kaasufaasie-

pitaksialla (engl. Metallo-Organic Vapour Phase Epitaxy, MOVPE) voidaan

valmistaa suojaava galliumnitridikerros noin 550 ◦C:n lämpötilassa [2].

Passivointikerroksena on käytetty myös PECVD-tekniikalla (engl, Plasma

Enhanced Chemical Vapor Deposition) valmistettua piinitridiä (SiN). Tällöin

kasvatuslämpötilat ovat yli 350 ◦C [3].

Atomikerroskasvatus (engl, Atomic Layer Deposition, ALD) on Tuomo Sun-

tolan kehittämä menetelmä [4], jolla voidaan valmistaa mm. ohuita oksidi-

ja nitdirikalvoja matalissa lämpötiloissa suurille pinta-aloille. Menetelmän
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hyvinä puolina ovat kalvon tarkka paksuuskontrolli sekä yhtenäinen kas-

vu.

Tässä diplomityössä tutkitaan galliumarsenidin passivointia atomikerros-

kasvatustekniikalla. Tavoitteena on saada tietoa siitä, miten matalassa

lämpötilassa valmistettu titaaninitridikalvo (TiN) passivoi GaAs-pinnan.

Tämän tutkimuksen pohjana on tutkimus, jossa on osoitettu että TiN-

kalvo voidaan valmistaa 250 ◦C:n lämpötilassa [5]. Passivointituloksen ar-

vointiin käytetään indikaattorina pintakvanttikaivoja, jotka ovat herkkiä

pintatiloille.

Ensimmäisessä kappaleessa on tutkimukseen liittyvä johdanto. Toisessa

kappaleessa on esitelty galliumarsenidin ja pintatilojen teoriaa. Lisäksi

siinä on kuvattu kvanttikaivoihin ja pintakvanttikaivoihin liittyvää teori-

aa. Kolmannessa kappaleessa kerrotaan yleisesti röntgensäteisiin liittyviä

ilmiöitä ja röntgenheijastusmittauksen teoreettista pohjaa. Neljännessä kap-

paleessa käsitellään atomikerroskasvatukseen liittyvää teoriaa sekä siihen

liittyvää tekniikkaa. Viidennessä kappaleessa esitellään tutkimukseen liit-

tyviä karakterisointimenetelmiä. Kuudes kappale käsittelee kokeissa teh-

tyjä näytteitä sekä niiden valmistusparametreja. Seitsemännessä kappa-

leessa on mittaustulokset ja kahdeksannessa tulosten yhteenveto.
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Luku 2

Galliumarsenidi ja

pintakvanttikaivot

Galliumarsenidin pintatiloja voidaan tutkia pintakvanttikaivojen avulla.

Kun kvanttikaivo valmistetaan tarpeeksi lähelle näytteen pintaa, varauk-

senkuljettajat voivat tunneloitua sinne kvanttikaivosta kvanttimekaniikan

lakien mukaisesti. Galliumarsenidin pintaan voi muodostua pintatiloja,

jotka ovat kiellettyyn energia-aukkoon syntyviä sallittuja tiloja. Jos pin-

nassa on runsaasti vapaita tiloja, varauksenkuljettajat voivat rekombinoi-

tua säteilemättömästi niiden kautta. Tällöin kvanttikaivon toiminta fo-

toniemitterinä heikkenee, mikä voidaan havaita esimerkiksi fotolumine-

senssimittauksin. Pintakvanttikaivojen luminesenssi-intensiteettiin perus-

tuvat mittaukset ovat tästä syystä tehokas menetelmä pintatilojen tutki-

muksessa. Tässä luvussa kerrotaan tarkemmin galliumarsenidiin ja pin-

takvanttikaivoihin liittyvää teoriaa.

2.1 Galliumarsenidi ja pintatilat

Yksikiteisellä galliumarsenidilla on sinkkivälkehilarakenne (engl. Zinc Blen-

de) [6]. Sinkkivälkehila muodostuu kahdesta sisäkkäisestä III- ja VI ryhmän

atomien muodostamasta pintakeskeisestä hilasta, jossa hilapisteet ovat
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kuution kärjissä ja sivutahkojen keskipisteissä. Galliumarsenidin hilava-

kio on 300 K:n lämpötilassa 5,653 Å. [6]

Galliumarsenidin kvanttimekaanisia ominaisuuksia voidaan tutkia kvant-

timekaniikan avulla. Kiteessä oleva elektroni toteuttaa Schrödingerin yhtälön

(
− h̄2∇2

2m
+ V(r)

)
ψ = Eψ, (2.1)

jossa h̄ = h/2π (h on Planckin vakio), m elektronin massa, E elektronin

energia ja ψ elektronin aaltofunktio. Sinkkivälkehila on periodinen raken-

ne, jossa Coulombin potentiaali V(r) toistuu periodisena. Tällöin yhtälö

2.1 voidaan ratkaista käyttämällä Blochin funktioita, joista voidaan johtaa

galliumarsenidin johtavuus- ja valenssivyön kulku ensimmäisessä Bril-

lounin vyöhykkeessä. Aiheesta on kirjoitettu enemmän viitteessä [7].

Ec

Ev

k

E Ec

Ev

k

E

Fotoni

a) b)

Kuva 2.1. a) Galliumarsenidin yksinkertaistettu energiavyökaavio
ensimmäisessä Brillounin vyöhykkeessä. Kohdassa b) on esitelty
elektroni-aukkorekombinaatio.

Kuvassa 2.1 on esitetty galliumarsenidin energiavyökaavio. Vaaka-akselilla

on aaltovektori k ja pystyakselilla energia. Ylempi vyö (Ec) kuvaa johta-

vuusvyötä ja alempi (Ev) valenssivyötä. Niiden väliin jää kielletty energia-

aukko. Galliumarsenidilla johtavuusvyön minimi on k-asteikolla samas-

sa kohdassa kuin valenssivyön maksimi. Tällöin elektroni (musta pallo)

ja aukko (valkoinen pallo) voivat rekombinoitua muodostaen fotonin, ku-

ten b)-kohdassa on esitetty. Energia-aukon suuruus määrää puolijohteen

emittoiman säteilyn aallonpituuden. GaAs:n energia-aukko on 300 K:n
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lämpötilassa 1,424 eV [6]. Suorasta energia-aukosta johtuen galliumarse-

nidi on optisesti aktiivinen aine. Se sekä emittoi, että absorboi fotoneita.

Energiavyörakenne pätee ainoastaan galliumarsenidikiteen sisällä. Kiteen

pinnalla sidokset rikkoutuvat ja rakenne muuttuu epäsäännölliseksi. Kiel-

lettyyn energiaväliin voi syntyä tällöin sallittuja tiloja joita kutsutaan pin-

tatiloiksi. Tilat voivat olla sekä syviä että matalia. Lisäksi kiteen pintaan

voi absorboitua epäpuhtauksia. Sallitut tilat aiheuttavat sen, että elekt-

ronit voivat rekombinoitua aukkojen kanssa säteilemättömästi pintatilo-

jen kautta [8]. Verrattuna moniin muihin puolijohteisiin galliumarsenidin

pinta on erityisen herkkä pintatiloille [9].

2.2 Kvanttikaivon teorian perusteita

2.2.1 Potentiaalikaivo

Kvanttikaivo perustuu fysikaalisesti siihen, että rakenteeseen valmiste-

taan ohut potentiaalikaivo. Siksi on syytä tarkastella potentiaalikaivon

fysikaalisia ominaisuuksia.

z

V0

-L/2 L/2

V

Alue 1

Alue 2

Alue 3

Kuva 2.2. Potentiaalivallin periaatekuva.

Kuvassa 2.2 on esitetty potentiaalikaivo jonka syvyys on V0. Potentiaali-

kaivon leveys on L. Systeemille voidaan kirjoittaa Schrödingerin yhtälö

H0ψ = ih̄
∂ψ

∂t
. (2.2)
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Oletetaan että aaltofunktio ψ voidaan jakaa ajasta ja paikasta riippuvaan

osaan ψ(r, t) = ϕ(r)φ(t). Kun funktio ψ(r, t) sijoitetaan yhtälöön 2.2 saa-

daan muoto

H0ϕ(r)

ϕ(r)
= ih̄

∂
∂t φ(t)

φ(t)
. (2.3)

Tulos perustuu oletukseen että Hamiltonin operaattori H0 ei sisällä ai-

kariippuvia derivaattoja. Tällöin saadaan yhtälön vasemmasta puolesta

ajasta riippumaton Schrödingerin yhtälö

H0ϕ(r) = Eϕ(r), (2.4)

missä E on vakio joka kuvaa systeemin energiaa.

Hamiltonin operaattori on yleisesti paikkaesityksessä muotoa

H0 = − h̄2

2m
∇2 + V(r) (2.5)

Oletetaan että hiukkasen tilaa kuvaava aaltofunktio voidaan esittää kom-

ponenttitulona ϕ(r) = ϕx(x)ϕy(y)ϕz(z). Oletetaan lisäksi että potentiaa-

lifunktio voidaan esittää muodossa V(z) = Vx(x) + Vy(y) + Vz(z). Tällöin

yhtälö 2.4 saa muodon

− h̄2

2m
∇2ϕ(r) +

(
Vx(x) + Vy(y) + Vz(z)

)
ϕ(r) =

(
Ex + Ey + Ez

)
ϕ(r),

(2.6)

missä E = Ex + Ey + Ez on komponentteihin jaettu vakio.

Kun yhtälö 2.6 jaetaan funktiolla ϕ(r), saadaan yhtälö jaettua kolmeksi

erilliseksi yhtälöksi. Potentiaalikaivo ei rajoita hiukkasten kulkua x- ja

y-suunnissa. Tällöin pätee Vx(x) = Vy(y) = 0. Yhtälöt voidaan esittää

muodossa
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h̄2

2m
∂2

∂x2 ϕx(x) + Ex ϕx(x) = 0 (2.7)

h̄2

2m
∂2

∂y2 ϕy(y) + Eyϕy(y) = 0 (2.8)

h̄2

2m
∂2

∂z2 ϕz(z) − (V(z) − Ezϕz(z)) ϕz(z) = 0. (2.9)

Yhtälöt 2.7 ja 2.8 ovat muodoltaan samanlaisia. Niiden yleiset ratkaisut

ovat

ϕx(x) = Ax sin (kx x) + Bx cos (kxx) (2.10)

ϕy(y) = Ay sin (kyy) + By cos (kyy), (2.11)

joissa k2
x = 2mEx

h̄2 ja k2
y =

2mEy

h̄2 . Termit Ax, Ay, Bx, By ovat vakioita jotka

voidaan määrittää normitusehdosta.

∫
|ϕ(r)|2dr = 1. (2.12)

Potentiaalikaivon tapauksessa tärkeä tulos on z-suuntaisen aaltovekto-

rin tapaus. Kuvassa 2.2 esitetyn potentiaalikaivon funktio voidaan esittää

seuraavalla tavalla

V(z) =





V0 kun |z| > L/2

0 kun |z| ≤ L/2.
(2.13)

Jos oletetaan että potentiaalikaivo on tarpeeksi korkea (V0 − Ez > 0), rat-

kaisu jakautuu kolmeen osaan.

1. Alueessa yksi yhtälöstä 2.9 saadaan muoto

∂2

∂z2
ϕz(z) − K2

z ϕz(z) = 0, (2.14)
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missä K2
z = 2m

h̄2 (V0 − Ez). Yhtälön ratkaisu on muotoa

ϕz(z) = Cze−Kzz + DzeKzz (2.15)

Ratkaisun täytyy olla suppeneva kun z → −∞. Tällöin ratkaisu on

muotoa

ϕz(z) = DzeKzz, (2.16)

missä Dz on vakio.

2. Alueessa kaksi potentiaali on nolla. Tällöin ratkaisu on vapaan hiuk-

kasen ratkaisu

ϕz(z) = Az sin (kzz) + Bz cos (kzz), (2.17)

missä k2
z = 2mEz

h̄2 .

3. Alueessa kolme ratkaisu menee samalla tavalla kuin kohdassa yksi.

Tällöin aaltofunktion suppeneva ratkaisu on muotoa

ϕz(z) = Cze−Kzz. (2.18)

Nyt voidaan koota z-suuntaisen aaltofunktion ratkaisu paloittain määritellyksi

funktioksi. Alueessa kaksi oleva ratkaisu jaetaan parilliseen ja paritto-

maan osioon

1. Parillisessa tapauksessa aaltofunktiolle pätee ehto ϕ+
z (z) = ϕ+

z (−z).

Tällöin pätee C+
z = D+

z . Parillisen yhtälön ratkaisu on tällöin

ϕ+
z (z) =






B+
z cos (k+

z z) kun |z| ≤ L/2

C+
z e−K+

z z kun z > L/2

C+
z eK+

z z kun z < −L/2

(2.19)
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2. Parittomassa tapauksessa aaltofunktiolle pätee ehto ϕ−
z (z) = −ϕz(−z),

josta seuraa että D−
z = −C−

z . Yhtälön ratkaisu on näinollen

ϕ−
z (z) =





A−
z sin (k−z z) kun |z| ≤ L/2

C−
z e−K−

z z kun z > L/2

−C−
z eK−

z z kun z < −L/2

(2.20)

Yhtälöissä on nyt kolme tuntematonta termiä. Parillisessa tapauksessa

termit ovat: B+
z , C+

z sekä k+
z ja parittomassa: A−

z ,C−
z sekä k−z . Termit voi-

daan ratkaista sekä parillisessa että parittomassa tapauksessa seuraavista

ehdoista.

1. Funktion tulee olla jatkuva rajapinnoilla z = ±L/2.

2. Funktion derivaatan tulee olla jatkuva rajapinnoilla z = ±L/2.

3. Todennäköisyystiheydelle pätee normitusehto 2.12.

Potentiaalikaivon energiatilat voidaan ratkaista numeerisesti rajapintaeh-

doista. Edellä esitettyjen ehtojen mukaisesti kaivon rajalla |z| = L/2, aal-

tofunktioiden sekä niiden derivaattojen tulee olla jatkuvia. Parillisen aal-

tofunktion tapauksessa rajapintaehdot johtavat tulokseen

B+
z cos (kzL/2) = C+

z e−K+
z L/2 (2.21)

−k+
z B+

z sin (k+
z L/2) = −KzC+

z e−K+
z L/2. (2.22)

Yhtälö 2.21 tulee funktion jatkuvuudesta ja yhtälö 2.22 derivaatan jat-

kuvuudesta rajapinnalla. Kun yhtälö 2.22 jaetaan yhtälöllä 2.21, saadaan

tulos

√
E+

z tan



√

mE+
z

2h̄2
L


 =

√
V0 − E+

z . (2.23)
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Yhtälöstä 2.23 voidaan ratkaista energiatilojen arvot numeerisesti. Parit-

tomille energiatiloille voidaan johtaa samalla tavalla yhtälö

−
√

E−
z



tan




√

mE−
z

2h̄2
L








−1

=
√

V0 − E−
z . (2.24)

-3 -2 -1 0 1 2 3 

a) -3 -2 -1 0 1 2 3b)

 

Kuva 2.3. Parillisen (punainen) ja parittoman (sininen) aaltofunk-
tion ensimmäiset tilat potentiaalikaivossa joka on välillä [-1,1].
Kohdassa a) on aaltofunktio ja kohdassa b) aaltofunktion itsei-
sarvon neliö.

Aaltofunktioiden ensimmäisten tilojen simulaatiotulokset on esitetty ku-

vassa 2.3. Punaiset kuvaajat kuvaavat symmetristä ja siniset epäsymmetristä

aaltofunktiota. Kohdassa a) ovat aaltofunktiot ja kohdassa b) niiden it-

seisarvon neliöt. Aaltofunktion itseisarvon neliö kuvaa sitä, miten to-

dennäköistä on löytää elektroni tietystä paikasta. Kuvasta nähdään että

elektroni tunneloituu potentiaalikaivon ulkopuolelle, vaikka sen energia

ei riitä siihen klassisessa mielessä (V0 − Ez > 0).

2.2.2 Kvanttikaivo ja pintakvanttikaivo

Kvanttikaivon periaatepiirros on esitetty kuvassa 2.4, jossa kvanttikai-

voa kuvaa tummennettu materiaalikerros. Jotta kvantti-ilmiöitä tapahtisi,

kvanttikaivon paksuuden L tulee olla elektronin de Broglien aallonpituut-

ta pienempi. Kvanttikaivon paksuus on tyypillisesti alle 10 nm. Kvantti-

kaivon ympärillä tulee olla jotain toista materiaalia. Peittokerros on taval-

lisesti kvanttikaivoa paksumpi. Substraatin päälle valmistetaan epitakti-

nen puskurikerros ennen kvanttikaivoa, sillä substraatin pinta ei ole tar-

peeksi laadukas kvanttikaivon alustaksi.
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L

Kvanttikaivo
Peittokerros

Substraatti

Kuva 2.4. Periaatekuva kvanttikaivosta, jonka paksuus on L.

1

2

3

1
2

3

c

v

L/2-L/2

E

z

GaAs InGaAs GaAs

E
E

E
E

E
E
E

E

Kuva 2.5. Tyypin I kvanttikaivon energiavyödiagrammi, aalto-
funktiot sekä kaivoon syntyvät energiatilat.
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Tyypin I kvanttikaivo on esitetty kuvassa 2.5. Lisää tietoa erilaisista kvant-

tikaivorakenteista on viitteessä [10]. Kvanttikaivon materiaali on valittu

siten että sen kielletty energiaväli on pienempi kuin sen ympärillä ole-

van materiaalin. Tällöin syntyy kuvassa 2.5 esitellyn kaltainen energia-

vyörakenne, jolle pätee ehto Eg(kaivo) < Eg(valli). Sekä johtavuusvyölle että

valenssivyölle muodostuu potentiaalikaivot. Potentiaalikaivon syvyyttä

johtavuusvyöllä kuvaa termi ∆EC ja valenssivyöllä ∆EV . Potentiaalikai-

vojen kvanttimekaaninen teoria on kerrottu edellisessä kappaleessa.

Ensimmäisen symmetrisen sekä epäsymmetrisen aaltofunktion kulku

kvanttikaivorakenteessa on esitetty kuvassa 2.5. Aaltofunktiot käyttäytyvät

samoin kuin potentiaalikaivon tapauksessa. Johtavuusvyölle ja valenssi-

vyölle muodostuu yhtälöiden 2.19 sekä 2.20 mukaisia aaltofunktioita.

Kvanttikaivoon muodostuu sekä johtavuus- että valenssivyölle yhtälöiden

2.23 ja 2.24 mukaiset energiatilat, jotka on esitetty kuvassa 2.5 katkoviival-

la. Kvanttikaivoon loukkuuntunut elektroni-aukkopari voi rekombinoitua

kielletyn energiavälin yli (vihreä nuoli) sallituilta energiatiloilta toisille.

Systeemin energia pienenee, jolloin ylimääräisestä energiasta syntyy fo-

toni. Siksi kvanttikaivo toimii aktiivisena fotoniemitterinä.

L

Ec

Ev

Pintatilat

Kuva 2.6. Periaatekuva pintakvanttikaivon energiavyörakenteesta
sekä aaltofunktiot. Lyhyet viivat kuvaavat pintatiloja.

Pintakvanttikaivo on pinnan lähelle valmistettu kvanttikaivo, josta elekt-

ronit voivat tunneloitua pintaan. Mitä lähempänä pinta on, sitä suurempi

todennäköisyys on löytää elektroneja pinnasta. Aaltofunktioiden yhtälöistä

12



2.19 sekä 2.20 nähdään että elektronien todennäköisyysjakauma kvantti-

kaivon ulkopuolella (|z| > L/2) vaimenee eksponentiaalisesti z:n funk-

tiona. Kuvassa 2.6 on esitetty pintakvanttikaivo. Näytteen pinnassa on

sallittuja tiloja joiden kautta varauksenkuljettajat voivat rekombinoitua

säteilemättömästi.
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Luku 3

Röntgenheijastus

Monissa teknologisissa ohutkalvosovellutuksissa on tärkeää tietää kalvon

paksuus. Esimerkiksi puolijohdelasereissa käytettävissä Braggin peilira-

kenteissa, materiaalikerrosten paksuus vaikuttaa peilin toimintaan [11].

Monissa mikroelektroniikan sovellutuksissa kuten MOS-transistoritekno-

logiassa hilaoksidin paksuus vaikuttaa transistorin ominaisuuksiin [12,

13]. Röntgenheijastus (engl. X-Ray Reflectivity, XRR) on tehokas ja tarkka

tutkimusmenetelmä ohutkalvojen paksuuden tutkimuksessa. Röntgenhei-

jastusmittauksessa mitattava näyte ei vahingoitu. Mittauksella saadaan

selville myös kalvojen massatiheydet sekä rajapintojen pinnankarheudet

[14].

3.1 Röntgensäteiden sironta ja taitekerroin

3.1.1 Elastinen sironta atomeista

Kuvassa 3.1 on esitetty tilanne jossa röntgensäde siroaa atomista. Termi

k0 on alkuperäisen säteen ja k sironneen säteen aaltovektori. Kulma 2θ on

röntgensäteen sirontakulma. Sirontavektori on alkuperäisen ja sironneen

säteen aaltovektoreiden erotus

S = k − k0. (3.1)
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20

k

k

0

Kuva 3.1. Röntgensäteen siroaminen sirontakeskuksesta. Fotoni
vuorovaikuttaa sirontakeskuksen kanssa.

Elastisen sironnan teoria pohjautuu kvanttimekaniikkaan. Tutkitaan ato-

mia, jossa on N kappaletta elektroneja. Atomin ytimessä on Z kappa-

letta protoneja. Oletetaan lisäksi että ytimessä olevien protonien etäisyys

toisistaan on paljon pienempi kuin niiden etäisyys elektroneista. Koordi-

naatisto voidaan valita siten että origo on ytimessä. Kun jätetään spin-

riippuvat hienorakennetermit huomiotta, systeemiä kuvaava Schrödinge-

rin yhtälö voidaan kirjoittaa muodossa

H0ψ = ih̄
∂ψ

∂t
, (3.2)

missä ψ = ψ(r1,r2,r3,...,rN) on hiukkasen aaltofunktio. H0 on systeemin

Hamiltonin operaattori, joka voidaan kirjoittaa paikkaesityksessä muo-

dossa [15]

H0 =
N

∑
i=1

(
− h̄2

2m
∇2

i −
Ze2

ri
+ ∑

i 6=j

e2

2rij

)
, (3.3)

missä termi ∇2
i on elektronin i paikkaan ri kohdistuva Laplacen ope-

raattori, m elektronin lepomassa ja e alkeisvaraus. Hamiltonin operaat-

torin vasemmanpuoleisin termi on kineettisen energian operaattori. Kes-

kimmäinen kuvaa elektronin ja ytimen välistä Coulombin vuorovaikutus-

ta. Koska ydin on positiivinen ja elektroni negatiivinen, vuorovaikutus on

attraktiivinen. Oikeanpuoleinen termi kuvaa elektronien välistä Coulom-
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bin vuorovaikutusta. Koska kaikilla elektroneilla on negatiivinen varaus,

ne vuorovaikuttavat repulsiivisesti toistensa kanssa. Lyhenne rij tarkoit-

taa elektronin i etäisyyttä elektronista j (rij ≡
∣∣ri − rj

∣∣).

Lisätään systeemiin röntgensäteiden vaikutus. Röntgensäteet ovat säh-

kömagneettista säteilyä, jotka aiheuttavat systeemiin sähkömagneettisen

kentän vektoripotentiaalin A. Tällöin Hamiltonin operaattoriin tulee lisä-

termi, jota kutsutaan häiriötermiksi. Häiriötermin paikkaesitys on muo-

toa [16, 17]

H1 =
N

∑
i=1

(
− ih̄e

mc
(Ai · ∇i) +

e2

2mc2
A2

i

)
. (3.4)

Tällöin Schrödingerin yhtälö saa muodon

(H0 + H1)ψ = ih̄
∂ψ

∂t
. (3.5)

Yhtälöstä 3.5 nähdään, että fotoni vuorovaikuttaa atomin elektronien kans-

sa. Vuorovaikutus täytyy ottaa huomioon sirontaa laskettaessa. Sironta-

kerroin määritellään seuraavalla tavalla

f = f0 + ∆ f ′ + i∆ f ′′, (3.6)

missä termi f0 on taajuusriippumaton sirontakerroin ja ∆ f ′ sekä ∆ f ′′ dis-

persiokorjauskertoimen reaali- ja imaginaariosat. Dispersiokorjauskertoi-

met aiheutuvat yhtälössä 3.5 esitetystä häiriötermistä. Sirontakertoimen

avulla voidaan määrittää sironneen säteilyn intensiteetti. Jos oletetaan,

että röntgensäteilyn taajuus on suuri verrattuna atomitransitiotaajuuksiin

voidaan osoittaa, että koherentin sironneen röntgensäteilyn intensiteetille

pätee [18]

I = |E0|2
(

e2

mc2

)2
1 + cos2(2θ)

2
| f |2, (3.7)
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missä E0 on röntgensäteen sähkökentän amplitudi ennen sirontaa, c va-

lonnopeus tyhjiössä, ja 2θ kuvassa 3.1 esitetty röntgensäteen sirontakul-

ma. Yhtälöstä 3.7 nähdään että sironneen aallon intensiteetti on verran-

nollinen sirontakertoimen itseisarvon neliöön | f |.

Sirontakertoimen taajuusriippumattomalle osalle voidaan kirjoittaa yhtälö

[17]

f0 =
∫

dr ψ∗
0

N

∑
i=1

eiS·rψ0, (3.8)

missä ψ0 on yhtälön 3.2 ratkaisu ja S on sirontavektori. Tällöin elastisen

röntgensironnan ongelma jakautuu kolmeen osaan [17]

1. Häiriöttömän Schrödingerin yhtälön 3.2 ratkaisuun, jolloin saadan

termi ψ0.

2. Taajuusriippumattoman sirontatermin f0 määrittämiseen aaltofunk-

tion perustilan ψ0 avulla yhtälöstä 3.8.

3. Dispersiokorjauskerrointen ∆ f ′ ja ∆ f ′′ määrittämiseen.

Perustilan aaltofunktion määritys onnistuu analyyttisesti ainoastaan ve-

tyatomille. Numeerisesti ongelma voidaan mm. ratkaista Hartree-Fock-

approksimaatiolla. Tällöin päästään esim. heliumatomin kohdalla alle yh-

den prosentin tarkkuuteen [19]. Vaikeinta on määrittää dispersiokorjaus-

kertoimet ∆ f ′ ja ∆ f ′′.

3.1.2 Dispersiokorjauskertoimet ∆ f ′ ja ∆ f ′′

Tutkitaan tapausta jossa elektronit ovat K-kuorella. Oletetaan että rönt-

gensäteen taajuus on korkea verrattuna atomin transitiotaajuuksiin. Tällöin

voidaan kirjoittaa dispersiokorjaustermeille K-kuorella yhtälöt [20]
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∆ f ′k =

∞∫

ωk

(dg/dω)kω2dω

ω2
i − ω2

, (3.9)

∆ f ′′k =
mcωiµk(ωi)

4πe2
, (3.10)

missä ωi on röntgensäteen kulmataajuus ennen sirontaa, (dg/dω)k vä-

rähtelijätiheys, ωk K-kuoren elektronien absorptiotaajuus, µk(ωi) atomien

absorptiokerroin K-elektroneille taajuudella ωi, jonka määritelmä on

µk(ω) =
absorboitunut energia /atomi

säteilyenergia /cm3
. (3.11)

Värähtelijätiheys määritellään seuraavalla tavalla

(dg/dω)k =
mc

2π2e2
µk(ω). (3.12)

Dispersiokorjauskertoimet ∆ f ′ ja ∆ f ′′ saadaan summaamalla kertoimet

kaikkien kuorien (K, L, M,...) yli ∆ f ′ = ∆ f ′k + ∆ f ′l + ∆ f ′m + ... ja ∆ f ′′ =

∆ f ′′k + ∆ f ′′l + ∆ f ′′m + ....

Korjauskertoimien määritys voidaan tehdä monella tavalla. Yksi tapa on

määrittää termi (dg/dω) suoraan laskennallisesti. Tällöin joudutaan te-

kemään yksinkertaistuksia, sillä Hartree-Fock-funktioita ei ole useimmi-

ten saatavilla kaikille viritetyille tiloille. Semiempiirisiä malleja on usei-

ta. Niissä osa parametreista määritetään kokeellisesti. Tällöin voidaan

kiertää vaikeimmat laskennalliset ongelmat mittaamalla, kuten kaikkien

viritettyjen tilojen määritys. Kertoimet voidaan myös määrittää suoraan

mittaamalla. Yhtälöistä 3.9 nähdään että kertoimet riippuvat röntgensä-

teilyn taajuudesta. Mittausdatan kerääminen kaikille materiaaleille sekä

kaikille käytetyille röntgenaallonpituuksille on työlästä.

18



3.1.3 Taitekerroin röntgensäteille

Röntgensäteiden kompleksinen taitekerroin on [21]

n = 1 − δ − iβ, (3.13)

jossa dispersiotermi δ ja absorptiotermi β saadaan yhtälöistä

δ = Nare(Z+∆ f ′)ρλ2

2πA (3.14)

β =
Nareλ2ρ∆ f ′′

2πA , (3.15)

missä λ on röntgensäteilyn aallonpituus, re(= 2,818 × 10−15 m) on elekt-

ronin klassinen säde, Na Avogadron luku, Z atomin järjestysluku, A ato-

min massa, ρ aineen massatiheys, ∆ f ′ ja ∆ f ′′ ovat materiaalikohtaisen

dispersiokorjauskertoimen reaali- ja imaginaariosat, jotka on esitelty kap-

paleessa 3.1.1.
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3.2 Röntgenheijastuskuvaajan laskenta

3.2.1 Muunnosmatriisit

Kuvassa 3.2 on esitetty sähkömagneettisen aallon heijastuminen materi-

aalirajapinnasta. Röntgensäde saapuu materiaalista j rajapinnalle j + 1.

Osa säteilystä heijastuu ja osa läpäisee rajapinnan. Läpäissyt säde kulkee

materiaalissa j + 1 rajapinnalle j + 2. Kulma jossa säde tulee rajapinnalle

j + 1 on kulma θj. Aaltovektorit kj ja kr
j kuvaavat materiaalissa j kulkevan

ja heijastuneen säteen aaltovektoreita.

kj kj
r

kj
r

kj

kj+1 kj+1
r

0j

0j+1

x

z
t j+1

j

j+1

zj+1

zj+2

Kuva 3.2. XZ-tasossa etenevän sähkömagneettisen aallon heijas-
tuminen ja eteneminen ohutkalvossa.

Homogeenisessa väliaineessa voidaan johtaa Maxwellin yhtälöistä sähkö-

kentälle Helmholzin yhtälö [22]

∇2E(x,z) − 1

ǫµ

∂2E(x,z)

∂t2
= 0. (3.16)

Röntgenheijastusmittauksessa säteen tulokulma näytteeseen θ0 on niin

pieni että π-suuntainen polarisaatio voidaan jättää huomiotta [23]. Tut-

kitaan σ-suuntaisesti polarisoitunutta sähkömagneettista aaltoa materi-

aalissa j. Tällöin yhtälön 3.16 ratkaisu on sähkökenttä, joka voidaan kir-

joittaa muodossa

Ej(x,z) =
(

Ej(x,z)ei(ωjt−(kj,xx−kj,zz)) + Er
j (x,z)ei(ωjt−(kj,xx+kj,zz))

)
êy, (3.17)
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josta voidaan käyttää lyhennysmerkintää Ej(x,z) = Ej,y(x,z)êy. Termi Ej(x,z)

ja Er
j (x,z) kuvaavat tulevan ja heijastuneen säteen sähkökentän itseisar-

voa materiaalissa j. Aaltovektori on hajotettu komponentteihinsa kj =

kj,x êx + kj,yêy + kj,z êz. Kulmataajuus ωj kuvaa röntgensäteilyn kulmataa-

juutta materiaalissa j.

Sähkökenttää vastaava magneettikenttä saadaan Faradayn laista osoitin-

laskennalla. Kun käytetään yhtälöä [24]

Hj(x,z) =
1

ωµ
∇× Ej(x,z), (3.18)

saadaan magneettikentäksi

Hj(x,z) =
1

ωµ

(
− ∂

∂z
Ej,y(x,z)êx +

∂

∂x
Ej,y(x,z)êz

)
. (3.19)

Kaikilla materiaalirajapinnoilla sähkökentän ja magneettikentän tangenti-

aalikomponentit ovat jatkuvia [25]. Tällöin pätee mielivaltaisella rajapin-

nalla z = zj+1 yhtälö

Ej(x,zj+1) × êz = Ej+1(x,zj+1)× êz (3.20)

Hj(x,zj+1) × êz = Hj+1(x,zj+1)× êz. (3.21)

Lisäksi aaltovektorin kj tangentiaalikomponentit ovat kaikilla rajapinnoil-

la jatkuvia [25] jolloin pätee

kj,x = kj+1,x = k0,x = k0 cos θ0, (3.22)

missä k0 on röntgensäteen aaltovektori ilmassa ja θ0 on näytteen pinnan ja

röntgensäteen välinen kulma. Kun yhtälöön 3.20 sijoitetaan sähkökentän

lauseke 3.17 ja yhtälöön 3.21 magneettikentän lauseke 3.19, saadaan raja-

pintaehdoista muoto
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Uj(zj+1) + Ur
j (zj+1) = Uj+1(zj+1) + Ur

j+1(zj+1) (3.23)

kj,z

[
Uj(zj+1)− Ur

j (zj+1)
]

= kj+1,z

[
Uj+1(zj+1)− Ur

j+1(zj+1)
]

,(3.24)

missä on käytetty lyhennysmerkintöjä Uj(z) = Eje
i(kj,zz) ja Ur

j (z) = Er
j e
−i(kj,zz).

Yhtälöt 3.23 ja 3.24 on laskettu käyttämällä sievennyksessä apuna ehtoja:

1. Sähkömagneettisen aallon värähtelytaajuus on kaikissa materiaa-

leissa sama jolloin pätee ωj = ωj+1

2. Aaltovektoreiden x-suuntaiset komponentit ovat yhtä suuria raja-

pinnoilla yhtälön 3.22 mukaisesti

3. Mitattavien materiaalien permeabiliteetti µ on röntgenheijastusmit-

tauksessa mitattavilla materiaaleilla likimain sama.

Yhtälöistä 3.23 sekä 3.24 voidaan muodostaa matriisiyhtälö rajapinnalla

zj+1


 Uj(zj+1)

Ur
j (zj+1)


 =


 pj,j+1 mj,j+1

mj,j+1 pj,j+1




 Uj+1(zj+1)

Ur
j+1(zj+1)


 , (3.25)

missä pj,j+1 =
kj,z+kj+1,z

2kj,z
ja mj,j+1 =

kj,z−kj+1,z

2kj,z
. Matriisiyhtälö kuvaa sähkö-

magneettisen aallon amplitudin muutosta, sen kulkiessa rajapinnan zj+1

läpi.

Sähkökentän amplitudi muuttuu kuljettaessa rajapinnalta zj+1 rajapin-

nalle zj+2. Tällöin kuljetaan negatiivisen z-akselin suuntaan matka tj+1.

Sähkökentän amplitudi muuttuu seuraavalla tavalla

Uj+1(zj+1 − tj+1) = Ej+1eikj+1,z(zj+1−tj+1)

= Ej+1eikj+1,zzj+1e−ikj+1,ztj+1

= Uj+1(zj+1)e−ikj+1,ztj+1 . (3.26)
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Tällöin saadaan tulos

Uj+1(zj+1) = eikj+1,ztj+1Uj+1(zj+1 − tj+1). (3.27)

Samanlaisella käsittelyllä voidaan johtaa yhtälö heijastuneen aallon ampli-

tudille Ur
j+1(zj+1). Tällöin voidaan muodostaa matriisiyhtälö joka kuvaa

sähkökentän amplitudin muutosta sen kulkiessa tj:n paksuisen kerroksen

läpi.


 Uj(zj)

Ur
j (zj)


 =


 eikj,ztj 0

0 e−ikj,ztj




 Uj(zj − tj)

Ur
j (zj − tj)


 . (3.28)

Nyt on johdettu matriisiyhtälö 3.25 joka kuvaa sähkömagneettisen aal-

lon amplitudin muutosta rajapinnalla. Tällöin voidaan kirjoittaa heijas-

tusmatriisi muodossa

Rj,j+1 =


 pj,j+1 mj,j+1

mj,j+1 pj,j+1


 . (3.29)

Lisäksi on johdettu matriisiyhtälö 3.28, joka kuvaa sähkökentän ampli-

tudin muutosta sen kulkiessa materiaalikerroksen j läpi. Siirrosmatriisi

voidaan kirjoittaa muodossa

Tj =


 eikj,ztj 0

0 e−ikj,ztj


 . (3.30)

Näillä matriiseilla voidaan kuvata sähkökentän amplitudin muutosta mie-

livaltaisessa kerrosrakenteessa käyttäen matriisien kertolaskua.

Seuraavaksi johdetaan kz:n lauseke. Aaltovektorin kj itseisarvon neliö voi-

daan kirjoittaa muodossa

k2
j = k2

j,x + k2
j,z. (3.31)
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Aaltovektorin itseisarvo materiaalissa j saadaan yhtälöstä kj = 2π
λj

. Aal-

lonpituus materiaalissa j saadaan yhtälöstä λj = λ0
nj

, missä nj on taiteker-

roin materiaalissa j ja λ0 on aallonpituus tyhjiössä. Tällöin aaltovektorin

itseisarvon ja taitekertoimen välille voidaan kirjoittaa

kj =
2πnj

λ0
, (3.32)

josta saadaan muoto
(

kj

k0

)2
=

(
2πnj

λ0
2πn0

λ0

)2

. Tällöin saadaan aaltovektorin

itseisarvon neliö

k2
j =

(
nj

n0

)2

k2
0. (3.33)

Kun tulokset 3.33 ja 3.22 sijoitetaan yhtälöön 3.31 saadaan tulos

k2
j,z =

(
nj

n0

)2

k2
0 − k2

0 cos2 θ0. (3.34)

Yhtälöstä 3.13 saadaan taitekertoimen neliölle

n2
j = (1 − δj − iβ j)

2 = 1 − 2δj − 2iβ j + 2iδjβ j + δ2
j − β2

j (3.35)

Parrattin approksimaatiossa [26] jätetään ensimmäistä astetta korkeam-

mat δ:n ja β:n termit pois. Approksimaatio perustuu siihen että ne ovat

molemmat suuruusluokkaa 10−5 tai pienempiä. Tällöin taitekertoimen

neliöksi saadaan

n2
j = 1 − 2δj − 2iβ j. (3.36)

Röntgensäde tulee ilmasta näytteeseen. Ilman taitekerroin n0 ≈ 1. Kun

taitekerroin nj sijoitetaan yhtälöön 3.34 saadaan
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kj,z = k0

√
1 − 2δj − 2iβ j − cos2 θ0 (3.37)

Röntgenheijastusmittauksessa säteen tulokulma θ0 on alle 5 ◦. Tällöin voi-

daan sieventää ja approksimoida termi 1 − cos θ0
2 muotoon 1 − cos2 θ0 =

sin2 θ0 ≈ θ2
0 , jolloin yhtälö saa muodon

kj,z = k0

√
θ2

0 − 2δj − 2iβ j. (3.38)

Tulos voidaan vielä merkitä muotoon kj,z = k0 f j, jossa

f j =
√

θ2
0 − 2δj − 2iβ j. (3.39)

3.2.2 Heijastus paksusta kalvosta

Tarkastellaan kuvan 3.3 mukaista tilannetta, jossa röntgensäde saapuu

materiaalista j materiaaliin j + 1. Oletetaan myös että kerros j + 1 on niin

paksu, että mitään säteilyä ei heijastu sen alapinnasta. Tällöin voidaan

johtaa heijastuskertoimen funktio kappaleessa 3.2.1 esitellyn muunnos-

matriisin avulla

 
kj

E  (x,z)j

kj
r

E    (x,z)j+1

E  (x,z)j
r

kj+1

0j z j+1

Kuva 3.3. Sähkömagneettisen aallon heijastuminen materiaalira-
japinnasta zj+1.
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 Uj(zj+1)

Ur
j (zj+1)


 = Rj,j+1


 Uj+1(zj+1)

Ur
j+1(zj+1)


 . (3.40)

Amplitudin heijastuskerroin kuvaa heijastuneen sähkökentän itseisarvon

suhdetta alkuperäisen sähkökentän itseisarvoon. Tällöin heijastuskerroin

(rajapinnalla j + 1) saadaan yhtälöstä

rj+1 =

∣∣∣∣∣
Er

j (x,zj+1)

Ej(x,zj+1)

∣∣∣∣∣ =
Ur

j (zj+1)

Uj(zj+1)
, (3.41)

joka voidaan kirjoittaa muodossa

rj+1 =
mj,j+1Uj+1(zj+1) + pj,j+1Ur

j+1(zj+1)

pj,j+1Uj+1(zj+1) + mj,j+1Ur
j+1(zj+1)

(3.42)

Paksun kalvon tapauksessa säteilyä ei heijastu takaisin, joten Ur
j+1(zj+1) =

0. Heijastuskertoimen yhtälö supistuu muotoon

rj+1 =
mj,j+1

pj,j+1
=

kj,z−kj+1,z

kj,z

kj,z+kj+1,z

kj,z

=
kj,z − kj+1,z

kj,z + kj+1,z
. (3.43)

Muutetaan merkintää siten että heijastuskerroin rj+1 esitetään muodossa

Fj+1. Tällöin heijastuskerroin voidaan esittää yhtälössä 3.39 esitettyjen f j-

kerrointen avulla seuraavalla tavalla

Fj+1 =
f j − f j+1

f j + f j+1
. (3.44)

Yhtälöä 3.44 kutsutaan Fresnelin yhtälöksi, sillä sama tulos saadaan Fres-

nelin yhtälöistä [27]. Kun sijoitetaan taitekertoimen paikalle tulos 3.32,

saadaan
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Fj+1 =
nj sin θj − nj+1 sin θj+1

nj sin θj + nj+1 sin θj+1
=

λ0kj

2π sin θj −
λ0kj+1

2π sin θj+1

λ0kj

2π sin θj +
λ0kj+1

2π sin θj+1

=
f j − f j+1

f j + f j+1
. (3.45)

Tulokset ovat samat, sillä Fresnelin yhtälöt perustuvat samoihin kappa-

leessa 3.2.1 mainittuihin rajapintaehtoihin.

3.2.3 Heijastus ohuesta kalvosta

Tarkastellaan kuvan 3.4 mukaista tilannetta, jossa röntgensäde heijastuu

substraatin päällä olevasta ohuesta kalvosta. Heijastuskertoimeen vaikut-

taa nyt myös kalvon paksuus t1. Heijastuskerroin voidaan johtaa siir-

tomatriiseilla, jotka on esitetty kohdassa 3.2.1. Sähkökentän amplitudiin

vaikuttaa tässä kolme eri seikkaa. Aluksi säde kohtaa rajapinnan z = z1.

Sitten se siirtyy väliaineessa matkan t1 ja lopuksi se vielä heijastuu raja-

pinnasta z = z2. Tällöin siirtomatriisi saadaan kolmen matriisin matriisi-

tulona.

2z

1z
t1

0E  (x,z  )0 0E  (x,z  )0 0E  (x,z  )0
r

00

Substraatti

x

z

j=0

j=1

j=2

Kuva 3.4. Sähkömagneettisen aallon heijastuminen ohuesta kal-
vosta. Kalvon paksuutta kuvaa termi t1.



 U0(z1)

Ur
0(z1)



 = R0,1T1R1,2



 U2(z2)

Ur
2(z2)



 . (3.46)
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Matriisitulossa syntyy 2 × 2 -matriisi jota voidaan merkitä seuraavalla

tavalla


 U0(z1)

Ur
0(z1)


 =


 A B

C D




 U2(z2)

Ur
2(z2)


 . (3.47)

Heijastuskerroin saadaan samoin kuin yhtälössä 3.41. Tällöin ohuen kal-

von heijastuskertoimen arvoksi tulee

r1 =
CU2(z2) + DUr

2(z2)

AU2(z2) + BUr
2(z2)

. (3.48)

Voidaan olettaa että substraatti on niin paksu että sen alapinnalta ei hei-

jastu säteilyä takaisin. Tällöin voidaan jälleen merkitä Ur
2 = 0, jolloin saa-

daan heijastuskertoimen arvoksi

r1 =
C

A
. (3.49)

Kun matriisikomponentit A ja C lasketaan auki, saadaan tulos

r1 =
F1 + F2e−iq1t1

1 + F1F2e−iq1t1
, (3.50)

missä qj =
4π f j

λ0
. Heijastuskertoimet F1 sekä F2 kuvaavat heijastusta yk-

sittäisestä materiaalirajapinnasta ja ne saadaan yhtälöstä 3.44.

3.2.4 Heijastus useasta kalvosta

Matriisitekniikalla voidaan laskea heijastuskerroin mielivaltaiselle raken-

teelle kertomalla matriiseja peräkkäin. Heijastuskerroin lasketaan usein

rekursiokaava käyttäen [26, 28]. Rekursiokaava voidaan johtaa kappa-

leessa 3.2.3 esitetyn ohuen materiaalikerroksen heijastuskerroinyhtälön

3.50 avulla. Valitaan indeksointi siten että alimman kerroksen rajapinta
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on kohdalla zn. Jos substraatin päällä on vain yksi materiaalikerros, hei-

jastuskerroin rajapinnalla zn−1 on yhtälön 3.50 mukaisesti

0E  (x,z  )0 0E  (x,z  )0 0E  (x,z  )0
r

substraatti

0

1

2

j

j+1

z1

z2
z

3

x

z

t1

t2

tj

tj+1

Substraatti

zj+1

zj+2
zn+1

n+1

Rajapinta
Rajapinta

Rajapinta

Rajapinta
Rajapinta

Rajapinta

Kuva 3.5. Sähkömagneettisen aallon heijastuminen monikerrosra-
kenteesta. Eri kerrosten paksuuksia kuvaavat termit t1, t2,...,tj+1.

rn =
Fn + Fn+1e−iqntn

1 + FnFn+1e−iqntn
, (3.51)

missä termit Fi saadaan yhtälöstä 3.44 Nyt voidaan lisätä toinen kerros,

jolloin alimman kerroksen heijastuskertoimet Fn−1 tulee korvata alem-

man kalvon kokonaisheijastuskertoimella rn−2. Alempi kalvo toimii nyt

ylemmän kalvon heijastuksen pohjakerroksena. Tällöin saadaan yhtälö

rn−1 =
Fn−1 + rne−iqn−1tn−1

1 + Fn−1rne−iqn−1tn−1
. (3.52)

Nyt kerroksia voidaan lisätä samalla tavalla päällekkäin mielivaltainen

määrä. Heijastuskerroin rajapinnalla j − 1 saa tällöin muodon

rj−1 =
Fj−1 + rje

−iqjtj

1 + Fj−1rje
−iqjtj

. (3.53)

Rekursiokaavalla 3.53 voidaan nyt määrittää mielivaltaisen kerrosraken-

teen, jossa on n kerrosta, heijastuskerroin. Laskenta aloitetaan substraatis-
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ta j = n + 1, kulkien rekursiivisesti askelittain ylöspäin kunnes päästään

ylimmälle rajapinnalle j = 1. Alin kerros on mittauksessa substraatin

päällä. Tällöin ensimmäinen heijastuskerroin rn+1 saadaan Fresnelin yh-

tälöstä 3.44, kun oletetaan että substraatti on niin paksu, että sen alapin-

nalta ei heijastu mitään takaisin. Röntgensäde tunkeutuu materiaaleihin

muutaman mikrometrin syvyyteen [29]. Substraatin paksuutta ei tällöin

tarvitse ottaa huomioon.

3.2.5 Pinnankarheuden mallinnus

Siirtymäkerrosmalli

Tarkastellaan kuvan 3.6 mukaista taitekerroinprofiilia rajapinnalla zj+1.

Kohdassa a) on esitetty tapaus jossa rajapinta on sileä, jolloin siirtymä-

funktio on askelfunktio. Kohdassa b) on esitetty tapaus jossa taitekerroin

muuttuu virhefunktion [30] mukaisesti. Siirtymäkerrosmallissa (engl. Trans-

lation Layer Method) rajapinta kuvataan siten että taitekerroin muuttuu

rajapinnoilla asteittaisesti [31]. Tällöin taitekerroin muuttuu, kuljettaessa

aineesta j + 1 aineeseen j, yhtälön 3.54 mukaisesti.

n 2 o j

a) b)

j

n j+1

n j

n j+1

z j+1 z j+1

Kuva 3.6. Taitekerroinprofiilin muutos materiaalirajapinnalla.
Kohdassa a) on ideaalisen sileä rajapinta. Kohdassa b) on virhe-
funktion mukainen taitekerroin z:n funktiona.

nj =
nj + nj+1

2
+

nj − nj+1

2
erf

(
z√

2 · σj

)
, (3.54)
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missä σ on pinnankarheuden neliöllinen keskiarvo (engl. Root Mean Squa-

re, RMS).

Virhefunktion lisäksi voidaan käyttää muunlaisiakin funktioita. Virhe-

funktio vastaa tilannetta jossa pystysuora (z-akselin suuntainen) pinnan-

karheus vastaa gaussista jakaumaa. Toinen usein käytetty funktio on hy-

perbolinen tangenttifunktio. Tällöin virhefunktio korvataan yhtälössä 3.54

funktiolla tanh

(√
2
π

z
σj

)
.

Siirtymäkerrosmalli toimii laskennallisesti siten, että rajapinnalle lisätään

N kappaletta ohuita kerroksia, joiden taitekerroin muuttuu esimerkiksi

funktion 3.54 mukaisesti. Mitä enemmän kerroksia on, sitä tarkemmin

tilanne vastaa todellisuutta.

Siirtymäkerrosmenetelmä on kaikkein tarkin mutta samalla eniten las-

kentatyötä vaativa menetelmä [31]. Sillä voidaan tarkastella muiden pin-

nankarheusapproksimaatioiden toimivuutta. Menetelmää voidaan käyttää

sekä kappaleessa 3.2.1 esitellyn muunnosmatriisimenetelmän, että kappa-

leessa 3.2.4 esitellyn rekursioyhtälön kanssa.

Debye-Waller-malli

Debye-Waller-mallia (DW) voidaan käyttää ainoastaan rekursiivisen yhtälön

3.53 kanssa. DW-mallissa Fresnelin heijastuskertoimiin (yhtälö 3.44) tulee

lisätermi. Tällöin yhtälössä 3.53 olevat kertoimet Fj korvataan termillä

F̃j = Fje
−2σ2

j k2
j . (3.55)

DW-malli perustuu Bornin approksimaatioon [31]. Siinä otetaan huomioon

ainoastaan sironta erillisistä elektroneista. Huomiotta jätetään mm. rönt-

gensäteiden moninkertainen sironta elektroneista. Bornin approksimaa-

tio toimii silloin kun sironta-amplitudi on pieni [32]. Siksi se on tarkka

vain kun säteen tulokulma näytteeseen on suuri. DW-metodin käytölle ei

ole hyvää syytä mutta se esitellään monissa pinnankarheutta kuvaavissa

artikkeleissa.
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Nevot-Croce-malli

Nevot-Croce-malli (NC) perustuu siihen että pystysuuntainen pinnan-

karheus on gaussin jakauman mukainen [31]. NC-malli voidaan johtaa

DWBA-mallista (engl. Distorted Wave-Born Approximation, DWBA). NC-

mallia voidaan käyttää DW-mallin tavoin vain rekursioyhtälön 3.53 kans-

sa. Tällöin Fresnelin kertoimet Fj yhtälössä 3.44 korvataan termillä

F̃j = Fje
−2σ2

j kjkj+1. (3.56)

NC-malli kuvaa pinnankarheutta varsin tarkasti sekä pienillä että suuril-

la kulman arvoilla ilman suurta laskentakapasiteetin tarvetta. Siksi se on

eniten käytetty pinnankarheusmalli rontgenheijastussimulaatio-ohjelmissa.

NC-mallin tulokset vastaavat siirtymäkerrosmallin tuloksia kun σ < 10

nm [31].
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Luku 4

Atomikerroskasvatus

Atomikerroskasvatus (engl. Atomic Layer Deposition, ALD) on menetelmä

jolla voidaan valmistaa ohuita materiaalikerroksia yksi atomikerros ker-

rallaan. Menetelmän on kehittänyt Tuomo Suntola 1970-luvulla alunperin

litteiden näyttöjen valmistukseen. Atomikerrosmenetelmässä kalvon kas-

vunopeus on melko pieni ja siksi se ei kiinnostanut puolijohdeteollisuut-

ta aluksi juurikaan. Nykyään pyritään jatkuvasti kehittämään pienempiä

komponentteja. Siksi kiinnostus ALD-teknologiaa kohtaan on kasvanut

viime aikoina. Atomikerroskasvatuksen hyviä puolia ovat monipuolinen

materiaalivalikoima, monissa prosesseissa matalat lämpötilat, mahdolli-

suus tarkkaan paksuuskontrollointiin sekä yhdenmukainen kalvo suuril-

lakin pinta-aloilla.

Atomikerroskasvatuksen perusidea on esitetty kuvassa 4.1. ALD-kasvu

on nelivaiheinen prosessi. Ensimmäisessä vaiheessa a) näytteen pinnalle

tuodaan ensimmäistä lähtöainetta. Lähtöaine on valittu siten että se rea-

goi näytteen pinnan kanssa muodostaen sidoksia. Se ei kuitenkaan pys-

ty muodostamaan sidoksia itsensä kanssa. Tällöin materiaalia voi kasvaa

vain yksi kerros substraatin päälle. Seuraavassa vaiheessa b) ylimääräinen

reagoimaton lähtöaine huuhdellaan pois. Substraatin päälle jää tällöin

jäljelle ainoastaan yksi kerros lähtöainetta. Vaiheessa c) näytteen pinnalle

tuodaan toista lähtöainetta. Toinen lähtöaine on valittu siten, että se muo-

dostaa sidoksia ainoastaan ensimmäisen lähtöaineen kanssa. Tällöin sitä
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Substraatti Substraatti

Substraatti Substraatti

a) b)

c) d)

Kuva 4.1. Atomikerroskasvatuksen vaiheet. Palikat kuvaavat
lähtöainemolekyylejä. Samanlaiset molekyylit eivät muodosta si-
doksia toistensa kanssa.

kasvaa yksi kerros ensimmäisen lähtöaineen päälle. Näyte huuhdellaan

jälleen vaiheessa d). Tällöin ensimmäisen ja toisen lähtöaineen muodos-

tamat kerrokset jäävät näytteen pinnalle. Tätä neljän vaiheen prosessia

kutsutaan sykliksi. Yhdessä syklissä muodostuu yksi kokonainen kah-

den aineen materiaalikerros. Ensimmäisen syklin jälkeen prosessi voi-

daan suorittaa uudelleen. Tällöin ensimmäinen lähtöaine kasvaa jälleen

toisen lähtöaineen muodostaman atomikerroksen päälle. Syklien määrää

on helppo kontrolloida, jolloin myös paksuuden kontrollointi on helppoa.

4.1 Adsorptiomekanismit

ALD-kasvun aikana tapahtuu monenlaisia kemiallisia reaktioita. Tärkeitä

tekijöitä ovat lähtöaineiden reaktiot alustapinnan sekä toistensa kanssa.

Kun näytteen pintaan kiinnittyy materiaalia, kutsutaan ilmiötä adsorp-

tioksi. Lähtöaineiden adsorptiot luokitellaan kahteen luokkaan:
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Kuva 4.2. Fysikaalinen ja kemiallinen adsorptio. Kohdassa a) on
esitetty fysikaalinen adsorptio, jossa lähtöaine jää pinnalle heikko-
jen vuorovaikutusten avulla. Kohdassa b) on esitetty kemiallinen
adsorptio, jossa lähtöaineet muodostavat pinnan kanssa kemialli-
sia sidoksia.

1. Kemiallisessa adsorptiossa molekyylit rikkovat ja muodostavat uusia

sidoksia pinnassa olevien molekyylien kanssa. Kemiallinen adsorp-

tio on ideaalinen ALD-prosessille. Siinä reaktioaineet ovat sellaisia,

että ne voivat muodostaa sidoksia vain allaolevan pinnan kanssa.

Ne eivät muodosta sidoksia toistensa kanssa ja siksi kemiallisessa

adsorptiossa voi muodostua korkeintaan yksi atomikerros.

2. Fysikaalien adsorptio perustuu siihen että pinnalle tuodut reaktio-

aineet muodostavat heikkoja Van der Waals-sidoksia allaolevan pin-

nan kanssa. Tällöin on mahdollista että fysikaalisessa adsorptiossa

muodostuu päällekkäisiä kerroksia.

Atomikerroskasvatus perustuu itsesaturoituvaan adsorbtioon. Kasvua ha-

vainnollistaa kuva 4.3, jossa lähtöaine on kuvattu neliöillä. Aluksi kohdas-

sa a) pinnalla ei ole vielä lähtöainetta ja materiaalia adsorboituu pintaan

nopeasti. Kohdassa b) pinnalla on vielä niin vähän ainetta että adsorptio

on nopeaa. Kohdassa c) alkaa vapaita paikkoja olla niin vähän että pin-

taan ei enää adsorboidu yhtä nopeasti materiaalia. Kohdassa d) pinta on

täytetty kokonaan. Nyt materiaalia ei enää voi adsorpoitua pinnalle. Ato-

mikerroskasvatuksessa pyritään usein pääsemään saturaatioalueelle asti.
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a)

b)

c)

d)

t

t

t

t

Kuva 4.3. Pintakerroksen kyllästyminen ALD-prosessissa. Vaaka-
akselilla on kuvattu ajan muuttumista ja pystyakselilla pintaan
adsorboituneen materiaalin määrää. Neliöt kuvaavat pintaan kiin-
nittyviä lähtöainemolekyylejä.

Reaktio Reaktio

Reaktio

a) b)

c)

Kuva 4.4. Kemiaaliset adsorptiomekanismit ALD-reaktiossa. Koh-
dassa a) on ligandinvaihto. Kohdassa b) on erottautuminen ja c)-
kohdassa on yhdistyminen.
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ALD-reaktiossa tapahtuvat kemiaalisen adsorption perusmekanismit on

esitetty kuvassa 4.4. Ligandinvaihdossa reaktioaine muodostaa pinnas-

sa olevan molekyylin kanssa uuden sidoksen. Reaktiotuotteena syntyy

tällöin ylimääräinen molekyyli. Erottautumisreaktiossa reaktiomolekyyli

hajottaa pinnalla olevan sidoksen kiinnittyen itse samalla siihen. Yhdis-

tymisreaktiossa reaktiomolekyyli muodostaa koordinaatiosidoksen (engl.

coordinative bond) pintamolekyylin kanssa. Reaktiomolekyyli ei luovuta

tällöin ligandia kuten edellisissä reaktioissa.

4.2 Kasvunopeus atomikerroskasvatuksessa

Atomikerroskasvatuksessa kasvunopeudella (engl. Growth Per Cycle, GPC)

tarkoitetaan yhden syklin aiheuttamaa kalvon paksuuden muutosta. Kas-

vunopeuden perusteella voidaan tehdä päätelmiä monista kalvoon liity-

vistä ominaisuuksista.

4.2.1 Syklimäärän vaikutus kasvunopeuteen

Kasvunopeuden muutosta syklimäärän funktiona on havainnollistettu ku-

vassa 4.5. Kaikissa tapauksissa kasvunopeus on vakio syklimäärän ollessa

suuri, jolloin alustan vaikutus on pieni. Kasvu on alusta asti lineaarista a)

jos reaktiivisten paikkojen määrä pinnalla ei muutu. Kohdissa b), c) ja d)

on esitetty tapaukset joissa kasvu ei ole lineaarista alussa. Tällöin alustan

pinnalla on joko vähemmän (kohta b) tai enemmän (kohta c) reaktiivisia

tiloja kuin ALD-kalvossa. Jos pinnassa on vähän reaktiivisia tiloja, kasvu-

nopeus voi käyttäytyä b)-kohdan sijaan kuten kohdassa d). Kasvunopeus

saavuttaa maksimiarvon ennen kuin se asettautuu vakioarvoon. Kyseinen

käyttäytyminen viittaa kolmiulotteiseen saarekekasvuun [33, 34].

37



K
as

v
u

n
o

p
eu

s
K

as
v

u
n

o
p

eu
s

K
as

v
u

n
o

p
eu

s
K

as
v

u
n

o
p

eu
s

a) b)

c) d)

Syklien lukumaaraSyklien lukumaara

Syklien lukumaara Syklien lukumaara

Kuva 4.5. Kasvunopeus syklien funktiona. Kohdassa: a) lineaari-
nen kasvu. Kohdissa b), c) sekä d) alustakide vaikuttaa kasvuno-
peuteen alussa

4.2.2 Lämpötilan vaikutus kasvunopeuteen

Lämpötilan vaikutusefektejä kasvunopeuteen on esitetty kuvassa 4.6. ALD-

prosessi-ikkuna on alue, jossa kalvon kasvunopeus on vain heikosti riip-

puvainen lämpötilasta. Jos lämpötila on liian alhainen prosessille, läh-

töaineet kondensoituvat pinnalle eivätkä muodosta kemiallisia sidoksia

pinnan kanssa. Tällöin on mahdollista, että syklin aikana kasvaa mon-

ta kerrosta päällekkäin. Liian alhainen lämpötila voi myös johtaa siihen,

että molekyylit eivät reagoi pinnan kanssa. Tällöin suurin osa materiaa-

lista kulkeutuu huuhtelun aikana pois pinnalta, jolloin kasvunopeus on

hitaampi kuin pitäisi. Jos lämpötila on liian korkea, lähtöaineet voivat

hajota, jolloin ne eivät reagoi toivotulla tavalla. Liian korkea lämpötila

voi myös aiheuttaa lähtöaineen desorption, joka tarkoittaa pintaan kiin-

nittyneiden molekyylien irtoamista pinnasta. Tällöin kasvunopeus hidas-

tuu. Jos kunnollista ALD-ikkunaa ei havaita, pinnassa voi olla liian vähän

reaktiivisia tiloja, jolloin ei saada aikaan kunnollista ALD-kasvua.
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ALD-ikkuna

Kuva 4.6. Kasvunopeus lämpötilan funktiona ALD-prosessissa.
Kohdassa (a) on ALD-prosessi-ikkuna, (b) lähtöaineen kondensoi-
tuminen tai monikerrosadsorptio, (c) riittämätön reaktiolämpötila
jolloin lähtöaineet eivät reagoi, (d) lähtöaineen hajoamislämpötila,
(e) lähtöaineen desorptio, (f) ei kunnollista ALD-ikkunaa. [35]

4.2.3 Pulssiajan vaikutus kasvunopeuteen

Pulssiaika vaikutusmekanismeja kasvunopeuteen ALD-reaktiossa on esi-

tetty kuvassa 4.2.3. Jos pulssiaika on liian lyhyt, lähtöaine ei ehdi reakto-

riin lainkaan. Riittämätön pulssiaika voi myös johtaa siihen että adsorp-

tio ei ehdi saturoitumaan. Tällöin lähtöainetta on tuotu liian vähän ja

pinnalle jää reagoimattomia molekyylejä. Jos lämpötila on korkea, lähtö-

ainemolekyylit voivat hajota. Hajonneet lähtöainemolekyylit voivat rea-

goida toisin kuin alkuperäiset lähtöainemolekyylit. Ne voivat muodostaa

sidoksia, jolloin saattaa kasvaa monta atomikerrosta yhden sijaan (kohta

(c)). Kohdassa (d) on esitetty tapaus, jossa materiaalia alkaa irrota pinnas-

ta saturaatiotilanteen jälkeen. Tämä johtuu tyypillisesti etsausreaktioista.

Jotkin lähtöaineyhdistelmät muodostavat etsaavia kaasuja mikäli niitä on

yhtä aikaa reaktorissa. Esimerkiksi veden (H2O) ja tantaalikloridin (TaCl5)

ALD-prosessissa muodostuu suolahappoa (HCl) [36], joka voi etsata jo

muodostunutta kalvoa pois. [37]
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(a)

(b)

(c)

(d)

Kasvunopeus

Saturaatiotaso

Pulssiaika

Viive

Kuva 4.7. Kasvunopeus pulssiajan funktiona ALD-prosessissa.
Kohdassa: (a) nopea kemiallinen adsorptio, (b) hidas kemiallinen
adsorptio, (c) kemiallinen adsorptio jossa kasvu jatkuu saturaa-
tiopisteen jälkeen johtuen hajonneista reaktiolekyyleistä, (d) ke-
miallinen adsorptio jota seuraa etsausreaktiot. Pulssin viive joh-
tuu siitä että lähtöaineet joutuvat kulkemaan putkiston läpi.

4.2.4 Huuhteluajan vaikutus kasvunopeuteen

ALD-kasvatuksessa on oleellista että eri lähtöaineita ei ole samaan ai-

kaan reaktorissa. Lähtöainemolekyylit reagoivat usein voimakkaasti tois-

tensa kanssa. Esimerkiksi TMA ja vesi muodostavat reagoidessaan alu-

miinioksidijauhetta. Siksi jokaisen lähtöainepulssin välissä on huuhtelu.

Jos huuhteluaika on liian lyhyt, eri lähtöaineita on yhtä aikaa reaktoris-

sa. Kuvassa 4.8 on kuvattu materiaalin adsorptioreaktioita. Kohdassa (b)

ja (c) esitetyt reaktiot ovat käytännössä harvinaisia. Tästä syystä pitkistä

huuhteluista on harvoin haittaa. Huuhteluaika pyritään kuitenkin yleensä

pitämään lyhyenä, sillä pitkä huuhteluaika pidentää myös sykliaikaa, jol-

loin kokonaiskasvatusaika pidentyy. Huuhtelukaasuina käytetään yleensä

typpeä (N2) tai argonia. Oleellista on että huuhtelukaasu ei reagoi proses-

simolekyylien eikä pintojen kanssa. [34, 37]
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Kuva 4.8. Materiaalin adsorboituminen ALD-prosessin aikana.
Vaaka-akselilla on kuvattu ajan muuttumista ja pystyakselilla pin-
taan adsorboituneen materiaalin määrää. Pystysuuntainen katko-
viiva kuvaa huuhtelun alkamista. Kohdassa a) on palautumaton
saturoituva reaktio. Kohdassa b) on palautuva saturoituva reak-
tio. Kohdassa c) on osittain palautuva saturoituva reaktio. Koh-
dassa d) on palautumaton saturoimaton reaktio, joka on tyypil-
linen CVD-prosesseissa ja kohdassa e) palautumaton saturoituva
reaktio, joka ei ole ehtinyt saturoitua.

4.3 ALD-laitteiden tekniset ominaisuudet

4.3.1 ALD-reaktorit

Virtaustyypin ALD-reaktorit voidaan jakaa karkeasti kahteen eri tyyp-

piin. Kuvassa 4.9 on esitetty a) laminaarinen virtausreaktori sekä b) in-

jektorityyppinen reaktori. Laminaarisessa virtausreaktorissa kaasut kul-

kevat vuorollaan näytteen ylitse, jolloin voidaan saavuttaa lähtöaineiden

korkea reaktiohyötysuhde. Reaktorin alkupäässä kaasuseosten konsent-

raatio on usein suurempi kuin loppupäässä, josta seuraa että kasvuno-

peus ei ole tällöin aina täysin homogeeninen koko kiekon alueella [38].

Injektorireaktorissa kaasut tuodaan reaktoriin ylhäältäpäin. Sen jälkeen
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ne hajautetaan suihkusuuttimella siten, että kaasut jakautuvat tasaises-

ti pinnalle. Injektorireaktorilla on helppo saada yhdenmukainen virtaus

näytteen pinnalle, mutta suihkusuutin vaikeuttaa kaasujen vapaata vir-

tausta. Tällöin lähtöaineita jää helposti suihkusuuttimen taakse, jolloin

reaktoria täytyy huuhdella enemmän kuin laminaarisen virtausreaktorin

tapauksessa. Tällöin myös sykliajat ovat pidemmät ja kasvu voi olla hi-

taampaa. Tässä tutkimuksessa käytetyssä ALD-laitteistossa oli laminaari-

seen virtaukseen perustuva reaktori.

a) b)

SubstraattiSubstraatti

Kansi

Kuva 4.9. Esimerkkejä ALD-reaktorien rakenteesta. Kohdassa a)
on esitetty laminaarinen virtausreaktori ja kohdassa b) injektori-
reaktori.

4.3.2 Virtaustyypin ALD

Tässä tutkimuksessa käytettiin virtaustyypin ALD-laitteistoa, jossa lait-

teiston läpi kulkee jatkuva virtaus. Virtauskaasu on yleensä typpi tai ar-

gon. Virtauskaasu toimii kantokaasuna, eli se auttaa reagenssikaasuja kul-

keutumaan reaktoriin. Lisäksi se auttaa huuhtelemaan reagoimattomat

kaasut ja reaktiotuotteet pois reaktorista ja putkistosta pulssin jälkeen.

Kuvassa 4.10 esitetään virtaustyyppisen ALD-reaktorin periaatekuva. Mus-

tat nuolet kuvaavat kantokaasun kulkua. Punaiset nuolet kuvaavat läh-

töaine A:n ja siniset lähtöaine B:n kulkua. Kohdassa a) lähtöainepullon

A venttiili on auki. Tällöin kaasu purkautuu lähtöainepullosta putkis-

toon omalla höyrynpaineellaan. Pullon ohi virtaa apuvirtaus joka avustaa

reagenssikaasun kulkeutumista reaktoriin. Kohdassa b) lähtöainepullo ja

apuvirtaus on suljettu. Tätä vaihetta kutsutaan huuhteluvaiheeksi sillä

virtauskaasu huuhtelee sekä putkiston että reaktorin, jolloin reagoimat-
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tomat lähtöaineet sekä ligandit joutuvat viemäriin. Kohdassa c) tilanne on

identtinen kohdan a) kanssa mutta nyt lähtöaineena on aine B. Kohdassa

c) on jälleen huuhteluvaihe joka on samanlainen kuin kohdassa b). Vir-

taustyyppinen ALD-reaktori toimii pääpiirteittäin edellä kuvatulla taval-

la, mutta eri laitteistojen välillä on pieniä eroja putkituksissa. Esimerkiksi

viemärilinja joka on kuvassa 4.10 lähtöaine A:n vasemmalla puolella, voi

sijaita myös lähtöaineen oikealla puolella. Tässä tutkimuksessa käytetyssä

laitteistossa putkitukset menevät kuvassa 4.10 esitellyllä tavalla.

ReaktoriLahtoaine A Lahtoaine B ReaktoriLahtoaine A Lahtoaine B

ReaktoriLahtoaine A Lahtoaine B

a) b)

c) d)

ReaktoriLahtoaine A Lahtoaine B

Kuva 4.10. Virtaustyyppisen ALD-laitteiston rakenne ja toimin-
nan eri vaiheet. Kohdassa a) tuodaan lähtöainetta A reaktoriin, b)
huuhdellaan putkisto ja reaktori, c) tuodaan lähtöainetta B reak-
toriin ja c) huuhdellaan putkisto ja reaktori.

4.4 ALD-kalvojen ominaisuudet

4.4.1 ALD-kalvojen rakenne

ALD-tekniikalla valmistettu kalvo voi olla joko amorfinen tai monikitei-

nen, johon kasvatuslämpötila vaikuttaa eniten. Matalissa lämpötiloissa

syntyy tyypillisesti amorfisia kalvoja. Kun lämpötila on tarpeeksi kor-

kea, atomit voivat järjestyä ja muodostaa kiteitä. Lämpötilan lisäksi joil-

lakin materiaaleilla kalvon rakenteeseen vaikuttaa myös se millaisella
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lähtöaineyhdistelmällä kalvoa valmistetaan. Monikiteiset kalvot kasvavat

usein siten, että niiden pinnankarheus lisääntyy paksuuden lisääntyessä.

Tämä eroaa tyypillisistä epitaksiaprosesseista, joissa kalvo säilyttää usein

alustakiteen morfologian. Siksi tyypillinen monikiteinen ALD-kalvo ei

kasva mikroskooppisessa skaalassa tasaisesti, mutta makroskooppisessa

skaalassa kasvu on yhtenäistä. [37]

4.4.2 Epäpuhtaudet ALD-kalvoissa

Matalissa lämpötiloissa kemialliset reaktiot ovat jokseenkin epätäydellisiä.

Se johtaa siihen, että kalvoon jää enemmän lähtöaineista johtuvia epäpuh-

tauksia. Esimerkiksi lähtöaine titaanitetrakloridi (TiCl4) voi jättää kloo-

rikontaminaatioita kalvoon [5, 39]. Tämä johtuu siitä, että kaikki pin-

nalla olevat klooriatomit eivät reagoi toisen lähtöaineen kanssa, jolloin

ne jäävät kalvoon. Näistä ongelmista päästään usein eroon nostamalla

lämpötilaa. Tällöin lähtöaineet reagoivat ideaalisemmin. Matalasta läm-

pötilasta johtuvat kontaminaatiot aiheuttavat epäideaalisuuksia myös ALD-

kalvon fysikaalisiin ominaisuuksiin. Tällöin esimerkiksi johtavien kalvo-

jen johtavuus saattaa muuttua. Jos laitteistossa on vuotoja, reaktioon pääsee

happea. Erityisen herkkiä vuoto-ongelmille ovat nitridiprosessit, joissa

voi kasvaa happikontaminoitunutta nitridikalvoa. [37]

4.5 ALD-materiaalit ja niiden valmistus

4.5.1 Alumiinioksidi Al2O3

Aluminioksidiprosessin kasvun vaiheet on esitetty kuvassa 4.11. Pinnalle

tuodaan aluksi trimetyylialumiinia (kohta a), josta käytetään lyhennettä

TMA (Al(CH3)3). Trimetyylialumiini reagoi pinnassa olevan hydroksyy-

liryhmän (OH) kanssa siten, että se syrjäyttää siitä vedyn. Reaktiossa

TMA luovuttaa yhden metyyliryhmän, jolloin pintaan kiinnittyy dime-

tyylialumiinimolekyyli. Reaktiotuotteena syntyy metaanikaasua (CH4).
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Kun kaikki pinnassa olevat vapaat tilat on käytetty, huuhdellaan yli-

määräinen TMA pois (kohta b). Seuraavassa vaiheessa (kohta c) pinnal-

le tuodaan vesimolekyylejä. Ne reagoivat metyyliryhmän kanssa. Tällöin

näytteen pinnalle jää hydroksyyliryhmä. Reaktiossa syntyy jälleen ligan-

dina metaania. Vettä tuodaan pinnalle, kunnes vapaat tilat on täytetty.

Tällöin huomataan (kohta e) että pinnalla on jälleen vetyatomeita. Reak-

tio voidaan toistaa jälleen aloittamalla kohdasta a). Taulukossa 4.1 on esi-

tetty muita yleisiä lähtöaineyhdistelmiä, joista voidaan valmistaa ALD-

alumiinioksidia.
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Kuva 4.11. Periaatekuva alumiinioksidin kasvuprosessista.

Taulukko 4.1. Materiaaliyhdistelmiä joista voidaan mm. valmistaa
alumiinioksidia.

Lähtöaine A Lähtöaine B Viite

TMA H2O [40]

TMA O3 [38]

AlCl3 H2O [41]
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Trimetyylialumiini-vesiprosessissa pinnalla tapahtuvat reaktiot ovat seu-

raavanlaisia

AlOH∗(s) + Al(CH3)3 → Al-O-Al(CH3)
∗
2 + CH4 (4.1)

AlCH∗
3 + H2O → AlOH∗ + CH4, (4.2)

missä merkki ∗ tarkoittaa näytteen pinnalla kussakin vaiheessa olevaa

molekyyliä. Ylempi yhtälö kuvaa ensimmäisen (TMA) ja alempi toisen

lähtöaineen (vesi) reaktiota pinnan kanssa. Prosessin aikana vesi ja TMA

reagoivat toistensa kanssa jolloin koko prosessia kuvaava reaktioyhtälö

on muotoa

2Al(CH3)3 + 3H2O → Al2O3 + 6CH4. (4.3)

4.5.2 Titaaninitridi TiN

Titaaninitridi johtaa hyvin sähköä ja sitä voidaan valmistaa myös CVD-

prosessilla. ALD-kasvatuksessa etuna on kuitenkin se että se toimii ma-

talammissa lämpötiloissa kuin CVD-prosessit, joissa tarvitaan yli 550 ◦C

lämpötila [42]. ALD-kasvatuksessa voidaan käyttää ensimmäisenä lähtö-

aineena titaanitetrakloridia (TiCl4) ja toisena ammoniakkikaasua (NH4).

Tällöin hyvän kalvon minimikasvatuslämpötila on noin 400 ◦C. Proses-

sia voidaan tehostaa käyttämällä TMA:ta pelkistimenä. Tällöin voidaan

valmistaa titaaninitridikalvoa jopa 250 ◦C lämpötilassa. Tällöin alumiini-

pitoisuudet ovat alle 10 prosenttia ja klooripitoisuudet alle 30 prosent-

tia. Jos lähtöaineyhdistelmäksi valitaan TiCl4-TMA-NH3, saadaan kloo-

riepäpuhtaudeksi 300 ◦C lämpötilassa noin kahdeksan prosenttia ja alu-

miiniepäpuhtaudeksi noin kuusi prosenttia. Epäpuhtauksien määrä pie-

nenee voimakkaasti, kun kasvatuslämpötila on yli 300 ◦C. Jos titaaninitri-

din valmistuksessa käytetään pelkistimenä TMA:ta, voidaan kerrosta kut-

sua myös Ti(Al)N-kerrokseksi. Merkintä johtuu siitä että TMA jättää alu-

miinikontaminaatioita titaaninitridikalvoon. [5]
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Luku 5

Tutkimukseen liittyvät

karakterisointimenetelmät

ALD-kalvojen rakennetta tutkittiin tässä työssä röntgenheijastusmittauk-

sella sekä fotoluminesenssimittauksella. Röntgenheijastusmittauksella mää-

ritettiin kalvon paksuus, josta saatiin määritettyä kasvunopeus. Mittaus

antoi myös muuta informaatiota näytteistä kuten pinnankarheuden sekä

massatiheyden. Fotoluminesenssimittauksessa tutkittiin ALD-kalvon pas-

sivointivaikutusta pintakvanttikaivonäytteisiin.

5.1 Röntgenheijastusmittaus

5.1.1 Tutkimuksissa käytetty röntgenheijastusmittalaitteisto

Kuva 5.1. Periaatekuva röntgenheijastusmittalaitteistosta.
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Tässä tutkimuksessa käytettiin kuvassa 5.1 esiteltyä röntgenheijastusmit-

talaitteistoa (Philips X’pert Pro Multipurpose X-ray Diffractometer) [43]. Lait-

teistoon oli asetettu röntgenheijastusmittausasetukset. Kuvassa oikean-

puoleisin osa on röntgensäteilylähteenä toimiva röntgenputki, jossa kiih-

dytetään elektroneja. Kun elektronit osuvat kupariseen anodiin, ne emit-

toivat röntgensäteilyä. Röntgensäteet siroavat säteilylähteeltä joka suun-

taan. Laitteistoon tulevan röntgensäteilyn hajaantumista rajoitettiin diver-

genssiraolla (engl. divergence slit). Raon jälkeen intensiteettiä pienennet-

tiin tarvittaessa kuparivaimentimella (engl. Cu-attenuator). Pienillä mit-

tauskulman arvoilla on tarpeellista käyttää vaimenninta sillä muuten de-

tektorille tulevalla röntgensäteilyllä on liian korkea intensiteetti, mikä ai-

heuttaa röntgendetektorin vasteen saturoitumisen. Tähän työhön liitty-

vissä mittauksissa vaimennin poistettiin kesken mittauksen siten että suu-

rempia kulmanarvoja mitattaessa saatiin mahdollisimman hyvä signaa-

li detektorille. Seuraavaksi säteily kohdistettiin röntgenpeilissä (engl. X-

ray mirror) yhdensuuntaiseksi. Sollerin rakoa (engl. Soller slit) käytettiin

estämään pystysuunnassa siroavien säteiden pääsy näytteelle. Sollerin

raon kulmaresoluutio oli 0,04 radiaania. Tällöin yli 0,04 radiaania vaaka-

tasosta poikkeavat säteet suodatettiin pois. Seuraavaksi säteily suodatet-

tiin nikkelisuodattimella (engl. nickel filter). Nikkelisuodatin suodatti rönt-

gensäteilystä pois kuparin Cu Kβ-taajuuden. Nikkelisuodattimelta säde

johdettiin ohjelmoitavaan divergenssiaukkoon (engl programmable diver-

gence slit), joka säätelee sen missä kulmassa säteily tuodaan näytteelle.

Näissä mittauksissa käytettiin pienintä mahdollista aukkoa (1/32◦). Mitä

pienempi aukko on, sitä tarkempi resoluutio saadaan. Toisaalta suurella

aukolla saadaan enemmän intensiteettiä detektorille asti. Divergenssiau-

kon jälkeen säteen koko rajoitettiin pystysuunnassa maskilla (engl. inci-

dent beam mask). Maski valittiin näytteen koon mukaan.

Tässä tutkimuksessa käytettävässä mittalaitteistossa kulma ω kuvaa rönt-

gensäteen ja näytteen pinnan välistä kulmaa, kuten kuvassa 5.1 on esi-

tetty. Kulma 2θ on heijastuneen ja alkuperäisen säteen välinen kulma.
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Röntgenheijastusmittauksessa säteiden tulokulma ja heijastuskulma ovat

samat, jolloin pätee ehto ω = θ.

Näytteeltä säde heijastettiin ohutkalvokollimaattoriin (engl. thin film colli-

mator). Sen jälkeen siitä poistettiin väärässä kulmassa tulevat säteet kolli-

maattoriraolla (engl. collimator slit). Seuraavaksi näytteestä poistettiin pys-

tysuunnassa siroavat säteet Sollerin raoilla, jonka pystysuuntainen kul-

maresoluutio oli 0,04 radiaania. Sollerin rakojen jälkeen käytettiin vielä

kidemonokromaattoria (engl. flat crystal monokromator). Monokromaatto-

rilla suodatettiin pois muut kuin Cu-Kα-taajuudet. Monokromaattorilta

säde meni detektorille joka mittasi intensiteetin. Detektorilta signaali me-

ni tietokoneelle, joka tallensi mittausdatan ω–2θ-akselille.

5.1.2 Röntgenheijastusmittaustulosten karakterisointi

Mittausdatan analyysissä käytettiin Mikro- ja nanotekniikan laboratorios-

sa kehitettyä röntgenheijastussimulaatio-ohjelmaa. Ohjelman fysikaalinen

malli perustuu kappaleessa 3 esitettyyn röntgenheijastuksen teoriaan. Oh-

jelma käyttää geneettistä algoritmia mittausdatan analysoinnissa [44].

5.2 Fotoluminesenssimittaus

5.2.1 Fotoluminesenssimittauksen perusteet

Fotoluminesenssimittauksella (engl. Photoluminescence, PL) voidaan tutkia

näytteen optisia ominaisuuksia. Mittaus perustuu siihen että mitattavaan

puolijohdemateriaaliin tuodaan fotoneja, jotka virittävät varauksenkul-

jettajia kielletyn energia-aukon yli. Varauksenkuljettajat voivat rekombi-

noitua erilaisten prosessien kautta, jolloin muodostuu fotoneja. Fotonien

ominaisuuksia tutkimalla, saadaan selville materiaalin tai rakenteen omi-

naisuuksia. Kuvassa 5.2 on esitetty kaksi yksinkertaistettua PL-prosessin

periaatetta. Kohdassa a) on puolijohdemateriaalin emissio-ominaisuuksien
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tutkimiseen liittyvä prosessi. Vihreällä nuolella kuvattu viritysfotoni muo-

dostaa elektroni–aukkoparin kielletyn energia-aukon yli. Rekombinaa-

tioissa muodostuu fotoneita (punainen nuoli). Rekombinaatioita tapah-

tuu pääasiassa vöiden ääriarvojen läheisyydessä. Lisäksi mallia moni-

mutkaistaa mm. varauksenkuljettajien vuorovaikutus toistensa kanssa,

epäpuhtaudet materiaalissa sekä pintatilat. Lisäksi täytyy muistaa että

vöiden parabolinen malli on karkea approksimaatio todellisten vöiden

kulusta. Se toimii lähinnä sellaisissa olosuhteissa, joissa varauksenkuljet-

tajat ovat keskittyneet vöiden ääriarvojen läheisyyteen. Kohdassa b) on

esitetty kvanttikaivon PL-prosessi. Vihreällä kuvattu viritysfotoni virittää

elektroni-aukkoparin kielletyn energiavälin ylitse. Kun sekä elektroni että

aukko loukkuuntuvat kvanttikaivoon, ne voivat rekombinoitua eri tavoin

muodostaen fotoneita. Sen perusteella voidaan tehdä päätelmiä kvantti-

kaivon ominaisuuksista.

Ec

Ev

k

E

Fotoni

L/2a) b)

E

-L/2
z

Fotoni
Fotoni Fotoni

Kuva 5.2. Kaksi yksinkertaistettua esimerkkiä PL-mittauksesta.
Viritysfotoni on kuvattu vihreänä ja luminesenssifotoni punaise-
na.

5.2.2 Tutkimuksessa käytetty PL-mittalaitteisto

Matalalämpötilafotoluminesenssimittaus suoritettiin kuvassa 5.3 esitellyllä

mittausjärjestelyllä. Virityslaserina käytettiin Coherentin Nd:YVO4 lase-
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ria, jonka aallonpituus oli kahdennettu siten, että viritysaallonpituus oli

532 nm. Lasersäteen intensiteettiä pienennettiin aluksi vaimentimella. Seu-

raavaksi säde vietiin katkojan läpi. Katkojalta säde ohjattiin kokoamis-

linssin kautta näytteelle. Näyte oli kryostaatissa noin yhdeksän kelvinin

lämpötilassa. Se osa luminesenssista joka pääsi ulos tyhjiökammion ikku-

nasta, kerättiin kokoojalinssillä ja ohjattiin monokromaattorille. Monokro-

maattorilta säde vietiin germaniumdetektorille. Detektorilta signaali me-

ni sähköisesti vaihelukittuun vahvistimeen, joka oli yhteydessä katkojaan.

Vaihelukittu vahvistin mittasi vain katkojan moduloimaa signaalia, jol-

loin saadaan parempi signaali-kohinasuhde. Mitattu analoginen signaali

muunnettiin digitaaliseksi ja tallennettiin tietokoneelle.

A/D

Laser

Vaihelukittu
vahvistin

Detektori
Tietokone

Katkoja

Kryostaatti

Nayte

Monokromaattori

Kuva 5.3. Tutkimuksessa käytetty fotoluminesenssin mittauslait-
teisto.
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Luku 6

Näytteet ja niiden valmistus

Titaaninitridikalvot valmistettiin kuvassa 6.1 esitetyllä Beneqin TFS 500

laitteistolla, joka on virtaustyypin ALD. Titaaninitridikalvon passivoin-

tiominaisuuksia tutkittiin kahdella eri menetelmällä. Titaaninitridiä kas-

vatettiin GaAs-substraatin päälle, joista voitiin mitatata XRR-mittauksella

kalvon paksuus, massatiheys sekä pinnankarheus. Pintakvanttikaivonäyt-

teiden päälle valmistettiin samoin kasvuparametrein ohuita titaaninit-

ridikerroksia. Näytteiden ominaisuuksia tutkittiin fotoluminesenssimit-

tauksella. Lisäksi TiN-passivoitujen näytteiden ominaisuuksia tutkittiin

lämpökäsittelyn jälkeen. Suorat paksuusmittaukset pintakvanttikaivojen

päältä eivät olleet mahdollisia, sillä kvanttikaivonäytteet olivat liian pie-

niä.
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Kuva 6.1. Tutkimuksissa käytetty Beneqin TFS-500 ALD-laitteisto
[45].

6.1 Titaaninitridikalvot

Titaaninitridin kasvuominaisuuksia tutkittiin valmistamalla ALD-titaani-

nitridiä GaAs-alustakiteen päälle 275 ◦C lämpötilassa. Syklimääriä muut-

tamalla saatiin arvioitua kasvunopeutta. Kalvon ominaisuuksia tutkittiin

XRR-mittauksilla. Titaaninitridin ALD-kasvuparametrit on esitetty taulu-

kossa 6.1. Ammoniakkikaasu tuotiin ALD-laitteeseen kaasulinjasta. Nes-

temäiset lähtöaineet (TMA ja TiCl4) olivat 20 ◦C lämpötilassa. Huuhte-

luajat asetettiin tarkoituksella pitkiksi, jolloin voitiin varmistaa se, että

reaktorissa ei ollut samaan aikaan useampaa lähtöainetta.
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Taulukko 6.1. Titaaninitridin ALD-kasvuparametrit

Lähtöaine Pulssiaika (s) Huuhteluaika (s)

TiCl4 0,4 7

TMA 0,2 2

NH3 0,3 7

6.2 Pintakvanttikaivot ja niiden päälle valmis-

tettu TiN-kalvo

GaAs

InGaAs

GaAs

ALD-Ti(Al)N

L

tb

Epitaksia-GaAs

GaAs

InGaAs

GaAs

L

tb

Epitaksia-GaAs

a) b)

te

tpk

te

Kuva 6.2. Tutkimuksissa käytetyn pintakvanttikaivon raken-
ne. Kohdassa a) on MOVPE-menetelmällä valmistettu kvant-
tikaivo. Kohdassa b) on esitetty näytteen rakenne ALD-TiN-
passivointikerroksen valmistuksen jälkeen. Havainnollisuuden
vuoksi kuva ei ole mittakaavassa.

Kuvassa 6.2 on esitetty tutkimuksissa käytettyjen pintakvanttikaivojen ra-

kenne. Kvanttikaivot valmistettiin MOVPE-tekniikalla (100) GaAs-subst-

raatille. Näytesarjoissa pintakvanttikaivot valmistettiin yhtä aikaa samalle

substraatille, jolloin voitiin minimoida eri valmistuskertojen välillä tapah-

tuva mahdollinen vaihtelu näytesarjassa. Kvanttikaivot olivat In0,2Ga0,8As-

kvanttikaivoja, joiden paksuus oli noin 4 nm. Galliumarsenidipuskuriker-

ros oli pintakvanttikaivoissa ohut (paksuus tb = 3 nm). Vertailunäytteessä

puskuri oli valmistettu riittävän paksuksi pintatilojen vaikutusten elimi-
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noimiseksi (paksuus tb = 20 nm). Ennen kvanttikaivon valmistusta, alus-

takiteen ja kvanttikaivon väliin valmistettiin GaAs-kerros. Passivoivan ti-

taaninitridikerroksen (TiN) paksuutta (tpk) vaihdeltiin. Passivointikerros

valmistettiin kappaleessa 4 esitellyllä ALD-tekniikalla.

6.3 Pintakvanttikaivojen lämpökäsittely

Passivointikalvon fysikaalisia ominaisuuksia tutkittiin lämpökäsittelemällä

näytteet, joiden päälle oli valmistettu 40 sykliä titaaninitridiä. Sen jälkeen

näytteet lämpökäsiteltiin uunissa jossa oli typpivirtaus koko prosessin

ajan.

Aika (min)

30 min

30 min

10 min

L
am

p
o

ti
la

   
C

Kuva 6.3. Lämpökäsittelyuunin lämpötila ajan funktiona. Käyrä
ei ole mittakaavassa.

Kuvassa 6.3 on esitetty lämpökäsittelyn kulku ajan funktiona. Näytteet

vietiin aluksi uuniin (lämpötila noin 20 ◦C). Seuraavaksi uuni lämmitettiin

kymmenessä minuutissa tavoitelämpötilaan. Kun tavoitelämpötila oli saa-

vutettu, uuni piti lämpötilan noin 30 minuuttia. Lämpökäsittelylämpötilat

olivat 300 ja 400 ◦C. Seuraavaksi uuni jäähdytettiin. Jäähdytys kesti noin

30 minuuttia. Näytteiden poisottohetkellä lämpötila oli noin 50 ◦C.
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Luku 7

Mittaustulokset

7.1 Röntgenheijastusmittaustulokset

7.1.1 Kalvon ominaisuuksien XRR-mittaukset

Röntgenheijastusmittaus- ja simulaatiotulos näytteestä jossa on kasvatet-

tu 60 sykliä titaaninitridiä GaAs (100) alustakiteen päälle on esitetty ku-

vassa 7.1. Kuvasta nähdään, että simulaatio ja mittaus eroavat suuresti

toisistaan, kun kulma on alle 0,2◦. Teoria ja käytäntö eroavat siinä toisis-

taan, sillä teoreettisesti näytteen tulisi olla äärettömän suuri. Röntgensäde

ei myöskään ole äärettömän ohut. Tällöin osa säteilystä ei osu näytteen

pintaan pienillä kulman arvoilla. Kuvasta nähdään että heijastusintensi-

teetti alkaa pudota voimakkaasti, kun kulma on noin 0,3◦. Kulmaa kutsu-

taan kriittiseksi kulmaksi. Päällimmäisen kerroksen massatiheys määrää

kriittisen kulman arvon. Kriittisen kulman jälkeen kuvaajassa esiintyy os-

killaatioita. Kalvon paksuus määrää pääasiassa sen, miten suuri on oskil-

laatioiden kahden minimin etäisyys toisistaan kulma-asteikolla.

Kuvassa 7.2 on esitetty titaaninitridikalvon paksuus syklien funktiona.

Kalvo valmistettiin GaAs-alustakiteen päälle. Kuvasta nähdään, että pak-

suus noudattaa lineaarista yhtälöä, jonka kulmakerroin eli kasvunopeus

on 0,045 nm/sykli. Lisäksi nähdään että suora leikkaa pystyakselin koh-

dassa 1,1 nm. Tästä voidaan päätellä että titaaninitridin kasvu on aluk-
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Kuva 7.1. Röntgenheijastusmittaus (musta) ja simulaatio (punai-
nen) näytteestä jossa on 60:n syklin TiN-kalvo GaAs-alustakiteen
päällä.

si nopeampaa. Tämä voi selittyä sillä, että GaAs-pinnassa on enemmän

reaktiivisia tiloja kuin TiN-kalvon pinnassa. Syklimäärän vaikutusta kas-

vunopeuteen on esitelty kappaleessa 4.2.

Taulukko 7.1. GaAs-alustakiteen päälle valmistetun titaaninitridi-
kalvon XRR-mittaustulokset.

Syklit Paksuus (nm) Tiheys (g/cm3) Pinnankarheys (nm)

20 2,0 3,4 0,4

60 3,9 3,3 0,8

100 5,6 3,2 0,7

Taulukossa 7.1 on esitetty XRR-mittaustulokset, joista nähdään että kal-

von tiheys pienenee hiukan syklien lisääntyessä. Kalvon pinnankarheus

kasvaa syklien lisääntyessä, mikä on tyypillistä ALD-kalvoille. Mitä pak-

sumpi kalvo on, sitä suurempi on tyypillisesti pinnankarheus. Kasvu

on toisaalta hyvin yhdenmukaista makroskooppisessa skaalassa. ALD-

kalvojen rakennetta on esitelty kappaleessa 4.4.1.
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Kuva 7.2. Titaaninitridin paksuus GaAs-alustakiteen päällä ALD-
syklien funktiona. Paksuudet on määritetty käyttäen XRR-
mittausta. Sovitusparametri y kuvaa TiN-kerroksen paksuutta
syklien (x) funktiona. Termit a ja b ovat lineaarisen sovituksen
perusteella määritetyt parametrit.

7.1.2 Lämpökäsittelyn vaikutus TiN-kalvoihin

Titaaninitridikalvon lämpötilaominaisuuksia tutkittiin valmistamalla 60

sykliä titaaninitridikalvoa Si-substraatin päälle ja mittaamalla se ennen

ja jälkeen lämpökäsittelyn. GaAs-substraattia ei käytetty, sen kalliin hin-

nan vuoksi. Näyte lämpökäsiteltiin 500
◦
C:n lämpötilassa. Taulukossa 7.2

on esitetty näytteen XRR-mittaustulokset ennen lämpökäsittelyä sekä sen

jälkeen. Taulukosta nähdään, että lämpökäsittely ei ole muuttanut Si–

substraatin päälle valmistettua TiN-kalvoa juuri lainkaan. Paksuus säilyi

likimain samana. Ainoastaan pinnankarheus pieneni hiukan. Si–alustaki-

teen päälle valmistettujen TiN-kalvojen massatiheys oli sekä ennen läm-

pökäsittelyä että sen jälkeen 3,5 g/cm3. Tulokset viittaavat siihen, että

lämpökäsittely ei vaikuta Si-substraatin päälle valmistettuun TiN-kalvoon

merkittävästi.
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Taulukko 7.2. Lämpökäsittelyn vaikutus piisubstraattien päälle
valmistettujen TiN-kalvojen ominaisuuksiin

Lämpök. (◦C) Paksuus (nm) Pinnankarheus (nm)

Ei käsittelyä 3,1 0,6

500 3,2 0,4

7.2 Fotoluminesenssimittaustulokset

7.2.1 Titaaninitridikalvon paksuuden vaikutus PL-tuloksiin

TiN-päällystettyjen pintakvanttikaivojen matalalämpötilafotoluminesens-

simittaustulokset (mittauslämpötila noin 9 K) on esitetty kuvassa 7.3.

Tuloksissa on mukana myös vertailunäyte. TiN-päällystetyn (40 syklin

tapaus) näytteen PL-intensiteetti on noin kahdeksankertainen verrattu-

na päällystämättömän näytteen PL-intensiteettiin. Kuvasta nähdään, että

kvanttikaivon PL-piikin maksimi liikkuu energia-asteikolla. Se voi johtua

siitä, että TiN-kerros muodostaa jännityksiä rakenteeseen johtuen titaani-

nitridin ja GaAs:n lämpölaajenemiskerroinerosta. Kuvasta nähdään, että

PL-piikin maksimi on siirtynyt energia-asteikolla likimain vertailunäytteen

PL-piikin maksimin paikkaan, kun syklimäärä on 100. Tämä saattaa olla

seurausta siitä, että jännitys on purkautunut synnyttäen samalla dislo-

kaatioita alla olevaan pintakvanttikaivoon. Tämä selittäisi sen, miksi PL-

intensiteetti on laskenut. PL-piikin paikka voi vaihdella myös kvanttikai-

von rakenteen epätasaisuuden vuoksi. Tästä johtuen varmoja päätelmiä

asiasta ei voi tehdä tällä mittausdatalla. Titaaninitridikerroksen paksuus

ei vaikuttanut PL-piikkien puoliarvoleveyteen mainittavasti. Kuvassa 7.4

on esitetty titaaninitridipäällystettyjen pintakvanttikaivojen PL-tulosten

maksimi-intensiteetit ALD-syklien funktiona TiN-kerroksen valmistuk-

sen jälkeen sekä kuukauden kuluttua valmistuksesta. Päällystämätöntä

vertailunäytettä kuvaa nollan syklin tapaus. Kuvasta nähdään, että heti

valmistuksen jälkeen PL-intensiteetti on suurimmillaan kun syklimäärä
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on noin 20–60, joka vastaa paksuudessa noin 2–4 nm. Kuukauden ku-

luttua valmistuksesta tehty mittaus osoittaa, että ohuimmilla kalvoilla

päällystettyjen kvanttikaivojen PL-intensiteetti on pudonnut enemmän

kuin paksummilla kalvoilla päällystettyjen. Tulos voi johtua siitä, että

happi diffusoituu ohuen kalvon läpi paremmin. Tuloksista voidaan päätellä,

että noin 60 syklin kalvo antaa parhaan suojan GaAs-pinnalle pitkällä ai-

kavälillä.
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Kuva 7.3. TiN-pssivoitujen pintakvanttikaivojen PL-tulokset. TiN-
kerros on valmistettu ALD-tekniikalla 275 ◦C lämpötilassa. Inten-
siteettiasteikko kuvaa suhteellista intensiteettiä.

7.2.2 Lämpökäsittelyn vaikutus PL-tuloksiin

Lämpökäsittelyllä pyrittiin tutkimaan titaaninitridikalvon käyttäytymistä

eri lämpötiloissa. Nitridikalvon hapettuminen pyrittiin eliminoimaan käyt-

tämällä typpivirtausta koko lämpökäsittelyn ajan. Kuvasta 7.5 nähdään,

että TiN-passivoidut InGaAs-pintakvanttikaivot eivät kestä korkeita läm-

pötiloja. Jo 300 ◦C lämpökäsittely laskee kvanttikaivon luminesenssi–in-

tensiteettiä. Kun lämpötila nostetaan 400 ◦C:n, kvanttikaivon luminesens-
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Kuva 7.4. Pintakvanttikaivon PL-mittausten maksimi-intensiteetit
ADL-syklien funktiona. Kuvaajassa on esitetty mittaustulos heti
valmistuksen jälkeen (neliöt) ja kuukauden kuluttua (pallot). In-
tensiteettiasteikko kuvaa suhteellista intensiteettiä.
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Kuva 7.5. Lämpökäsiteltyjen TiN-päällystettyjen pintakvantti-
kaivojen PL-tulokset. Lämpötilat 300 ◦C ja 400 ◦C tarkoittavat
lämpökäsittelylämpötiloja. Vertailunäyte on passivoimaton ja
lämpökäsittelemätön pintakvanttikaivo.
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siä ei voida havaita enää lainkaan. Kappaleen 7.1.2 perusteella ei ole

syytä olettaa, että TiN-kerros desorbtoituisi pois 300 ◦C:n lämpötilassa.

Lämpökäsittely voi aiheuttaa jännityksiä, jotka purkautuvat ja aiheutta-

vat dislokaatioita rakenteeseen. Dislokaatioiden synty selittäisi sen, miksi

luminesenssi-intensiteetti heikkenee lämpökäsittelyn seurauksena.

7.2.3 Oksidikerrosten vaikutus PL-tuloksiin

Titaaninitridikalvolla päällystettyjen pintakvanttikaivojen ominaisuuksia

tutkittiin valmistamalla rakenteen päälle oksidikalvoja. Oksidimateriaa-

leina käytettiin titaanioksidia (TiO2) sekä alumiinioksidia (Al2O3). Tutki-

muksissa käytettiin kahta eri oksidikerroksen paksuutta, 20 ja 100 sykliä.

On osoitettu että piin päälle valmistettu yli 10 syklin alumiinioksidikerros

on yhtenäinen [46]. Siksi voitiin olettaa että 20 syklin oksidikalvo ei ole

pelkkiä saarekkeita tai yksittäisiä molekyylejä. Lisäksi kokeiltiin paksun

kalvon vaikutusta. Paksuilla kalvoilla syklimäärä oli 100.
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Kuva 7.6. PL-mittaustulokset pintakvanttikaivonäytteistä joiden
päälle on valmistettu TiN/Al2O3-kerros (vasen) sekä TiN/TiO2-
kerros (oikea).

Kuvasta 7.6 voidaan nähdä että aluminioksidikerros heikentää TiN–pääl-

lystetyn kvanttikaivon kvanttikaivon PL-intensiteettiä (vasen kuva). Ohut

kalvo (20 sykliä) heikentää intensiteetin noin puoleen. Sadan syklin kal-

vo puolestaan laskee intensiteetin pienemmäksi kuin päällystämättömän

näytteen tapauksessa. Myös TiO2 heikentää TiN-päällystetyn pintakvant-
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tikaivon luminesenssi-intensiteettiä. Titaanioksidin tapauksessa (oikea ku-

va) PL-intensiteetti putoaa jo 20 syklin tapauksessa päällystämättömän

kvanttikaivonäytteen tasolle. Toisaalta sadan syklin jälkeen intensiteetti

ei ole enää laskenut suuresti verrattuna alumiinioksidin tapaukseen. PL-

intensiteetin heikentyminen voi johtua siitä, että oksidikerroksen alapin-

nasta diffusoituu oksidia nitridikalvoon. Paksut kalvot voivat aiheuttaa

jännityksiä, jotka aiheuttavat dislokaatioita alla olevaan kvanttikaivora-

kenteeseen.

0 20 40 60 80 100

 40 Sykliä TiN + Al2O3
 40 Sykliä TiN + TiO2

 
Oksidikerroksen syklimäärä

PL
-in

te
ns

ite
et

in
 m

ak
si

m
ia

rv
o

Kuva 7.7. Alumiinioksidin ja titaanioksidin PL-tulosten vertailu.
Pystyakselilla on kuvattu intensiteettien maksimiarvoja. Vaaka-
akselilla on kuvattu oksidikerrosten syklien määrä.

Kuvassa 7.7 on esitetty tulokset näytteistä, joissa on valmistettu pinta-

kvanttikaivon päälle 40 syklin TiN-kerros ja sen jälkeen joko alumiinioksidi-

tai titaanioksidikerros. Kuvasta nähdään, että ohut alumiinioksidikerros

(syklit noin 20) laskee luminesenssi-intensiteettiä vähemmän kuin samal-

la syklimäärällä valmistettu titaanioksidikerros. Kokeiden yhteydessä huo-

mattiin että titaaniokdisin kasvunopeus on lisäksi pienempi kuin alu-

miinioksidin. Tästä voidaan päätellä että alumiinioksidikerros heikentää

TiN-päällystetyn pintakvanttikaivon PL-intensiteettiä vähemmän kuin vas-

taavan paksuinen titaanioksidikerros. Tämän tutkimuksen yhteydessä teh-
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tiin kokeita joissa pintakvanttikaivon päälle valmistettiin pelkkiä oksi-

dikerroksia. Kaikissa tapauksissa pintakvanttikaivojen luminesenssi–in-

tensiteetti hävisi kokonaan. Tästä voidaan päätellä että TiN-kalvo suojaa

GaAs-pintaa jossain määrin oksidoitumiselta.
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Luku 8

Yhteenveto ja johtopäätökset

Tässä diplomityössä pyrittiin kehittämään ALD-tekniikkaan perustuva

menetelmä, jolla voitaisiin passivoida galliumarsenidin pinta. Tutkimusta

varten kehitettiin matalan lämpötilan titaaninitridiprosessi TKK:n Micro-

novan ALD-laitteistolle. Prosessin kehityksessä ja optimoinnissa käytettiin

apuna julkaisua [5]. Työssä valmistettiin ohuita titaaninitridikalvoja GaAs-

pintakvanttikaivorakenteiden päälle 275 ◦C lämpötilassa. Titaaninitridi-

kalvon rakenne pyrittiin selvittämään röntgenheijastusmittauksella. Kal-

von passivointiominaisuuksia tutkittiin PL-mittauksin. Lisäksi työssä tut-

kittiin lämpökäsittelyn, oksidikerrosten sekä ajan vaikutusta TiN-päällys-

tettyyn pintakvanttikaivorakenteeseen.

Röntgenheijastusmittauksia varten valmistettiin titaaninitridikerroksia gal-

liumarsenidialustakiteiden päälle. Titaaninitridin kasvunopeus oli noin

0,045 nm/sykli. Tutkimuksessa huomattiin myös että kalvon kasvuno-

peus oli alussa suurempi, mikä voi johtua siitä, että GaAs-pinnassa on

enemmän reaktiivisia tiloja kuin TiN-kalvon pinnalla. Titaaninitridikal-

von massatiheys liikkui välillä 3,2–3,4 g/cm3 siten, että massatiheys pie-

neni hiukan paksuuden kasvaessa. Kalvon pinnankarheus lisääntyi kal-

von paksuuden kasvaessa. Pinnankarheudet saivat arvoja välillä 0,4–0,8

nm.

Passivointiominaisuuksia tutkittiin valmistamalla eri paksuisia TiN-kerrok-

sia InGaAs-pintakvanttikaivorakenteiden päälle. Fotoluminesenssimittauk-
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sissa huomattiin, että suurin PL-intensiteetti saavutettiin, kun kerrospak-

suus oli noin 2–4 nm. TiN-kerroksen vaikutus PL-intensiteettiin oli selkeä.

Pintakvanttikaivo, jonka päälle oli valmistettu 2,9 nm paksu titaaninitridi-

kerros, luminoi yli kahdeksan kertaa tehokkaammin kuin päällystämätön

vertailunäyte.

Näytesarja mitattiin uudelleen kuukauden kuluttua, jolloin huomattiin

että PL-intensiteetit olivat pienentyneet. Intensiteetti putosi eniten näyt-

teissä, joissa TiN-kerroksen paksuus oli alle 4 nm. Suurin intensiteetti

saatiin näytteestä, jossa TiN-kerroksen paksuus oli 4 nm, joka luminoi

edelleen neljä kertaa tehokkaammin kuin referenssinäyte heti MOVPE-

valmistuksen jälkeen. Kaikki TiN-päällystetyt pintakvanttikaivot luminoi-

vat kuitenkin paremmin kuin päällystämätön referenssinäyte.

Lämpökäsittelytutkimuksissa selvisi että TiN-päällystetyt pintakvanttikai-

vot eivät kestä korkeita lämpötiloja. Esimerkiksi 300 ◦C:n lämpökäsittely

pienensi PL-intensiteetin noin yhdeksäsosaan alkuperäisestä. Lisäksi 400

◦C:n lämpökäsittely vaikutti näytteeseen siten, että siitä ei voitu havaita

luminesenssi-intensiteettiä lainkaan. Ilmiö saattaa johtua siitä, että läm-

pökäsittelyssä syntyy jännityksiä, jotka aiheuttavat dislokaatioita raken-

teeseen.

Titaaninitridipäällystettyjen pintakvanttikaivojen päälle valmistettiin ALD-

tekniikalla alumiinioksidi- ja titaanioksidikerroksia. Tutkimuksissa selvi-

si, että oksidikerrokset heikentävät TiN-päällystetyn kvanttikaivon PL-

intensiteettiä. PL-intensiteetti oli kuitenkin havaittavissa kaikista TiN-pääl-

lystetyistä kvanttikaivonäytteistä. Tutkimuksessa tehtiin myös kokeita,

joissa kasvatettiin oksideja suoraa pintakvanttikaivon päälle. Niissä ta-

pauksissa kvanttikaivon PL-intensiteettiä ei havaittu lainkaan. Siksi voi-

daan päätellä, että TiN-kerros suojaa GaAs-pintaa oksidoitumiselta jos-

sain määrin. Lisäksi tulos osoittaa että pintakvanttikaivo on herkkä indi-

kaattori passivointiefektin tutkimisessa.

Tutkimuksissa kävi ilmi, että galliumarsenidipinta voidaan passivoida

valmistamalla siihen TiN-kalvo ALD-tekniikalla. Menetelmän rajoitukse-

na on lämpökestävyys. Passivointi ei toimi hyvin, jos TiN-päällystetyn
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komponentin lämpötila nousee jälkikäteen yli 300
◦
C:n. Menetelmän hyvänä

puolena voidaan pitää sitä, että passivointikerros voidaan valmistaa al-

le 300
◦
C lämpötilassa. Lisäksi ALD-prosessi on helppo integroida osak-

si teollista prosessia, sillä sen kasvu on yhdenmukaista suurilla pinta-

aloilla.
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nen, S. Franssila, Application of ultra-thin aluminum oxide etch mask ma-

de by atomic layer deposition technique, Journal of Physics: Conference

Series 61 (2006) 369–373.

71


