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چکیده

در این کار ،شبیهسازی رشد الیۀ نازک  GaAsبه کمک روش تبخیر شیمیایی در
محیط نرمافزار Multiphysics

 COMSOLانجاام شادا اسا

باه مظواور میای اۀ

نتایج شبیه سازی با نتایج تجربی ،تمامی جزئیات شبیهسازی و واکظشهای مربوط
به تشکیل  GaAsبار مبظاای یاک ازماایش تجربای و نتاایج ا راورت رفا

جزئیات مراحل تعریف واکظشهاا ،رراحای محهواه ،معا عاۀ رواباط شایمیایی و
ترمودیظامیکی مربوط و تحلیل مِشها شرح دادا شد پارامترهایی از قبیل سارت

شار بخار ،فشار ا و توزیع دما درو محهوۀ الیهنشانی بررسی شدا و باه مظواور

معا عه و تحلیل ،نتایج ا باه راورت نمودارهاای مظاساب ارائاه شاد همنظاین،

واب تگی دمای زیرالیه روی نرخ رشد مادا و ا گوی توزیع جارم در نموناۀ الیاه

نازک بررسی شد با میای ۀ نتایج شبیهسازی و داداهای ازمایشگاهی ،تاووا بار
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بررسی دق مدل ارائهشدا میتوا توریهی مظاسب از ارتباط باین نارخ تشاکیل
الیه با دمای زیرالیه یاف

واژههای کلیدی :الیهنشانی تبخیر شیمیایی ( ،)CVDنرخ رشد ،الیاه ناازک،
شبیهسازی

 .1مقدمه
در فظاوری ساخ نیمرساناها از الیهنشانی بخار شایمیایی ()Chemical Vapor Deposition - CVD
معموالً برای ساخ

الیههای با خلوص زیاد به رور

تردا استهادا میشود ریف وسیعی از ماواد

شامل دیا کتریکها ،مواد تکبلوری ،سیلیکن ،مواد پلیمری و فلزی با این روش قابل الیاهنشاانی

میباشد در این فرایظد معموالً یک یا چظد از در فشار کم وارد راکتاور شادا و در نتیجاه تحا
شرایط کظترلشدا ،بر روی سعح یا نزدیک زیرالیه ،بین ا ها واکظش رورت می یرد []1

ب ته به مرتبۀ فشار در واکظشهای شیمیایی ،الیهنشانی تبخیر شیمیایی به چظد شایوۀ الیاهنشاانی

در فشار اتم هر ( ،)APCVDکمفشار ( )LPCVDو پرفشار ( )HVCVDتی یم میشوند مهمترین
بخش در روش الیهنشانی  ،CVDواکظشهای شیمیایی اس

که بین ازهای ایجادشادا از فرایظاد

رخ میدهد که بر اثر این واکظشها ،ماادۀ جاماد ماورد نوار روی ساعح زیرالیاه ایجااد مایشاود

بار اثار رماا ( ،)CVDاناریی ( )RF:PECVDیاا از رریا ناور

واکظشهای شیمیایی ممکن اس

( )PHCVDباشظد در دهههای اخیر روشهای متهااوتی از جملاه  CVDباا درجاه حارارت میاانی

( ،)MTCVDاستهادا از پوسما ( )PECVDو اخیراً استهادا از یزر ( )LASER CVDماورد توجاه

پژوهشگرا قرار رفته اس

از مهمترین کاربردهای این روش میتوا باه سااخ

رنا

داناههاا

اشارا کرد الیههای ناازک ترکیبااتی نویار  Si3N4 ،Al2O3 ،SiO2 ،TiO2و کاربن سایاا معماوالً باا

روش CVDساخته میشوند [3ا]1

برخی مزی های روش  CVDبر روشهای دیگر تبارت اس

از:

ا

امکا ایجاد الیههای براراستی ( )Epitaxyکامل با خلوص زیااد و باا ارایاش ملکاو ی

ا

امکا الیهنشانی بر روی زیرالیههای حهرادار

ا
ا
ا
ا

کامل

م تیل بود ضخام

سرت

الیه از شکل ب تر

الیهنشانی ن بتاً زیاد ()10-100nm/s

چ بظد ی بهتر الیه به زیرالیه در میای ه با الیههای ساختهشدا با روشهای فیزیکی
مظاسب بود این روش برای ایجاد ساختارهای چظدالیهای
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با وجود این ،این روش معایب و نیعهضعفهایی نیز دارد:
ا

نیاز به درجه حرارت باال برای انجام واکظش؛ با توجه به این که واکظشهای قابال قباول

در درجه حرارتهای پایین به ندرت قابل انجام اس  ،ذا در این روش ،انجام واکظشها
نیاز به درجه حرارت باالیی دارد که سبب ایجاد تظشهای حرارتی مایشاود کاه تااملی

مظهی بر روی الیه و زیرالیه قلمداد میشود

ا

امکا تخریب زیرالیه؛ در بعضی واکظشهای الیهنشاانی باه د یال اساتهادا از بخارهاای

ا

کظترل واکظشها و در نتیجه کظترل یکظواختی ب یار مشکل اس

ا

خورندا امکا تخریب زیرالیه نیز وجود دارد

جزئیات ترمودیظامیک در این روش ب یار پینیادا و کظتارل ا هاا ااهی ب ایار ساخ

میشود

ا

امکا بروز واکظش هاای ناخواساته در ایان روش وجاود دارد کاه ااهی ممکان اسا

ا

امکا ایجاد خعر انهجار هیدروینی در راکتاور وجاود دارد اکثار ماواد واکاظشدهظادا

موجب اشکاالت جدی در الیهنشانی یا داخل راکتور شود
را ه تظد

در الیاهنشاانی باا روش شایمیایی مانظاد روشهاای فیزیکای پارامترهاای متعاددی روی الیاه تاارثیر

می ذارند از مهمترین ا ها می توا به مواردی از قبیل دمای زیرالیه ،غلو
از و نرخ جریا

از اشارا نمود [4ا ]2به د یل کاربردهای

مواد واکظش ،فشاار

ترداای که فیلمهای ناازک اا یم

ارسظاید در رراحی و بهبود بازدا سلولهای خورشیدی دارند ،معا عات تجربی و نوری ب یاری بر

روی خواص و روشهای رشد ا ها انجام شدا اس
اما باه د یال سامی باود

[7ا]5

ااز ارساظیک و همنظاین هزیظاههاای بااالی روش  ،CVDتااکظو

روشهای مختلهی برای شبیهسازی فرایظد رشد فیلمهای  GaAsو معا عۀ شرایط بهیظۀ الیهنشانی ا
به کار رفته شدااند که از مهمتارین ا هاا مایتاوا باه روش مونا

کاار وی جظبشای (،)KMC

دیظامیک ملکو ی ( ،)MDروشهای شبیهسازی تددی TCAD ،و اشارا کرد []9 ،8

در این میا ه ،الیه نشانی فیلم نازک ترکیب  GaAsبه روش تبخیر شیمیایی شبیه سازی شدا اس

برای این مظواور از نارمافازار  COMSOL Multiphysics 5.0اساتهادا شاد

نارمافازار COMSOL

ابزاری قدرتمظد در محاسبات و شبیهسازیهای مرتبط با تلوم مختلف از قبیال ریاضایات ،فیزیاک

جامدات ،ترمودیظامیک ،ا کترومغظاریس ،پوسما و فیزیک شاراهاس

و دارای کتابخانۀ جامعی از

اروتات تظارر ،ترکیبات ،روابط و معادالت مرتبط با حوزاهای مختلف تحیییاتی اسا

قابلیا
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معا عۀ همزما حوزاهای مختلف تلمی در شبیهسازیها ،از ویژ یهای بارز ایان نارمافازار اسا
اروتات و مرجع کامل این نرمافزار در وبگاا رسمی ا موجود اس

[]10

در این شبیهسازی با ایجااد یاک محایط ترکیبای از شایمی واکاظش ( ،)REانتیاال حارارت در

شاراها ( ،)HTFترابرد اجزاء رقی ( )TDSو جریا خعی ( )LFواکاظشهاای مرباوط باه تشاکیل

 GaAsتعریف شدا و امکا معا عۀ اثر دمای زیرالیه بر جریا
سعحی بر روی زیرالیه فراهم شدا اس

از ،نرخ رشد فیلم و واکاظشهاای

نوی ظد ا در این کار ،شبیهسازی محیط ترکیبی از شیمی واکاظش ( ،)REانتیاال حارارت در

شاراها ( ،)HTFترابرد اجزاء رقی ( )TDSو جریا خعی ( )LFواکاظشهاای مرباوط باه تشاکیل

 GaAsرا انجام دادا اند و به کمک معادالت ترمودیظامیکی موجاود در ایان نارمافازار باه تجزیاه و

تحلیل شرایط رشد و معرفی برخی از پارامترهای کظتر ی و نیش ا ها پرداختهاند همنظاین ،نتاایج

بهدس امدا را با یک کار تجربی مشابه که در مرجع [ ]7به ا اشارا شدا اس  ،میای ه کردااناد

تهاوت بارز این کار با کار تجربی مورد استهادا تجزیه و تحلیل دقی فرایظد ترمودیظامیکی رشاد و

تشکیل فاز می باشد که به کمک نمودارهای مربوط امکا پذیر بودا که در کارهای تجربی اراوالً
کار ب یار سخ

غلو

اس

و معموالً به رورت کیهی ارائه میشود

مراحل رراحی هظدسۀ م ئله ،ایجاد مِشها ،شرایط مرزی ،واکظشهای شیمیایی ،رواباط دماا و
و واکظشهای سعحی مربوط باه الیاهنشاانی در بخاشهاای بعادی توضایح دادا شادااناد

همنظین ترثیر دمای زیرالیه روی نرخ رشد الیۀ  GaAsبررسی شدا اس

توریهی برای مشاهدات

و نتایج شبیهسازی ارائه شدا که میای ۀ بین نتایج شبیهسازی با داداهای تجربی تعاب خاوبی مادل

شبیهسازی ارائهشدا با نتایج ازمایشگاهی را نشا میدهد

هما رور که در میدمه اشارا شد ،برای شبیهساازی و حال تاددی از یاک محایط ترکیبای در

نرمافزار  COMSOLاستهادا شدا اس

در مرحلاۀ اول ،تماامی واکاظشهاای مرباوط باه تشاکیل

 GaAsدر یک محیط تحلیلگر  Reaction Engineeringکه در بر یرنادۀ معاادالت اناریی ،جارم،

تکانه ،فازهای ازی مختلف مواد ،انرییهای فعالسازی و واکظشهای سعحی مرتبط باا تشاکیل

الیهها میباشد ،تعریف شدااند

 .2واکنشهای شیمیایی مربوط به تشکیل GaAs

در شبیهسازی کار حاضر ،از توریف کامل واکظشهای شیمیایی مربوط به رشد  GaAsکه توساط
ایظگل و همکارانش معا عه شدا اس  ،استهادا شدا اس

[ ]7در فرایظد تشکیل الیاههاای ،GaAs
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ابتدا ترکیب تری اتیل ا یوم ،Ga(C2H5)3 ،ری  3واکظش بر ش ناپذیر تجزیاه شادا و وارد فااز
ازی میشود سازوکار این واکظشها به رورت زیر اس :

1

Ga(C 2 H 5 )3 Ga(C 2 H 5 ) 2  C 2 H 5

()1

2

Ga(C 2 H 5 )2 Ga(C 2 H 5 ) H  C 2 H 4

()2

3

Ga (C 2 H 5 )H GaH 2  C 2H 4

()3

تعدادی واکظش رادیکا ی نیز در فاز از رخ میدهظد که در ادامه ذکر میشود:
f

()4

4

C 2 H 6  H 
C 2 H 5  H 2 
r

()5

5
C 2 H 5  H  
CH 3

4



()6

6


3

CH  H 2 CH 4  H
7


3

2CH C 2 H 6

()7

8
C 2 H 4  H  
C 2 H 5

()8

9
2H   H 2 
 2H 2

()9

در واقع رشد الیۀ جامد  GaAsبر روی سعح زیرالیه ،نتیجۀ جذب اجازای فااز اازی روی ساعح
زیرالیه و واکظشهای متوا ی تشکیل ملکولهای متصل به سعح روی زیرالیه اسا

واکاظشهاای

10ا ،14واکظشهای سعحی مربوط به  Gaو  Asرا نشا میدهظد در این واکظشها ،نمادهای  SAو

 SGارعوحاً محلهای خا ی مربوط به پیوندهای خا ی بین اتمهای ارسظیک و ا یوم موجاود بار
روی زیرالیه ه تظد

10

Ga(C 2 H 5 )3  S A GaC 2 H 5*  2C 2 H 5

()10

f
11


*) Ga (C 2 H 5
Ga (C 2 H 5 )H  S A 
r

()11
()12
()13

()14

11

12
GaH 2  S A 
Ga*  2H 




*

13

*

Ga(C 2 H 5 )H Ga  C 2 H 5  H
14
AsH 3  S G 
 As *  3H 

واکظشهای سعحی بین کربن و هیدروی به رورت زیر انجام میشود:
()15

f

15

* C 2 H
C 2 H 5  S A 
r
5A
15
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f

()16

16

* C 2 H
C 2 H 5  S G 

5G
r

()17

17
C 2 H 5A * 
 H A *  C 2H 4

16

18

C 2 H 5G *  H G *  C 2 H 4

()18

19



()19

H A *  S A  H

 20
H G * 
S G  H 

()20

و در نهای  ،واکظشهای سعحی مظجر به رشد بلور  GaAsبه رورت زیر خواهظد بود:
21
GaC 2 H 5*  As * 
GaAs  C 2H 5  S A  S G

()21

 22

*

*

Ga  As GaAs  S A  S G

()22

نرخ واکظشهای شیمیایی  1تا ( 22بر ح ب  )mol/m3.sبر رب قانو جرمی زیر میباشد:

()23

v ij
i

در این جا  fj ،و   rjبه ترتیب نرخ واکظش در جه

رف

مادۀ iام (بر ح ب  )mol/m3با نماد  ciنشا دادا شدا اس
دادا اس

میشوند

و واکظشدهظدا ها با توم

c

  rj

i prod

و بر ش

v ij
i

c

i react


rj  fj

را نشاا مایدهظاد غلوا

ضرایب استوکیومتری با نماد  vijنشا

مظهی و برای محصوالت واکظش باا توما

مثبا

تعریاف

واب تگی نرخ واکظش ها به دما از رری مدل ارهظیوس برای نرخ واکظش تعریف میشوند:
E
)
R gT

()24


 AT n exp(

در این رابعه A ،نشا دهظدۀ فاکتور ب امد T ،دما بر ح ب کلوین n ،مرتباۀ تاوانی دماا E ،اناریی

جهانی ازها ( )8.314 J/mol.Kمیباشد واحد فااکتور

فعالسازی (بر ح ب  ،)J/molو  Rgثاب
ب امد  (m3/mol)   1 /sمیباشد که  نشا دهظدۀ مرتبۀ واکظش اس

انریی جظبشی فرایظد جذب نیز می تواند بر نرخ کلی واکظش اثر بگذارد نرخ جذب ماادۀ iام

بر روی سعح زیرالیه به رورت زیر اس :
()25
که  ciنشا دهظدۀ غلو

E
)  1
R gT

x s exp(

R gT
2 M i


ri c i

مادۀ iام (بر ح اب  Mi ،)mol/m3جارم ملکاو ی (برح اب xs ،)kg/m3

ک ر سای های موجود بر روی سعح ،و  Eانریی فعالسازی (بر ح ب  )J/molمیباشد
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در این شبیهسازی ،ترکیبات شیمیایی شرک کظظدا در واکظشهای معرفیشادا (واکاظشهاای

 )22-1و نمادهایی که در نرمافزار از ا ها استهادا شدا در جدول  1نشا دادا شدااند هر ترکیبای
که در نام ا از تبارت  SAاستهادا شدا ،نشا دهظدۀ ماداای اس

که در محلهای خا ی ارسظیک

موجود بر روی سعح زیرالیه جذب شدا اس  ،و هر ترکیبی که در نام ا از تباارت  SGاساتهادا

شدا ،نشا دهظدۀ ماداای اس
شدا اس

که در محل های خا ی ا یوم موجود بر روی سعح زیرالیه جاذب

از این نماد اذاری هاا در نمودارهاای مرباوط باه واکاظشهاا یاا رواباط اساتوکیومتری

ترکیبات مورد معا عه در این میا ه استهادا شدا اس

جدول  1نماد ذاری ترکیبات شرک کظظدا در واکظشها در شبیهسازی

نماد استهادا شدا
ethane
et
ethene
methane
met
h2
h
SAet, SGet
SAh, SGh

ترکیب

C2H6
C2H5 
C2H4
CH4
CH3 
H2
H
*C2H5
*H

نماد استهادا شدا
gaet3
gaet2
Gahet
gah2
SAgahet
SAgaet
Saga
ash3
SGas
Gaas

ترکیب

Ga(C2H5)3
Ga(C2H5)2
Ga(C2H5)H
GaH2
*Ga(C2H5)H
*GaC2H5
*Ga
AsH3
*As
GaAs

تمامی واکظشهای معرفیشادا (واکاظشهاای  )22-1در نارمافازار  COMSOL Multiphysicsدر

یک محیط  Reaction Engineeringبا استهادا از نماد اذاری معرفای شادا در جادول  1تعریاف
شدند در این محیط ،امکا حاظ نمود تمامی روابط مارتبط باا واکاظشهاای شایمیایی از جملاه

روابط  24 ،23و  25وجود داشته و همنظین مشخصات و پارامترهای مرتبط با ماواد شارک کظظادا

در واکظشها نیز در کتابخانۀ نرمافزار موجود میباشظد

در ادامه ،با این فرض که همۀ مواد شرک کظظادا در واکاظشهاا در یاک محیعای ایاداال باا

یکدیگر واکظش میدهظد ،تعادلهای مربوط به انارییهاای جظبشای و همنظاین موازناههاای جارم
بررسی شد در نرمافزار  ،COMSOLاستهادا از یک محیط  Reaction Engineeringاین امکا را

فراهم میاورد تا از روابط از پیش تعریف شدا برای تغییرات جرم و انریی مواد در حین واکظشها
بهرا برد نوی ظد ا نیز در این میا اه ،باا تعریاف واکاظش هاای مرباوط و حااظ کارد رواباط و

معادالت توریفکظظدۀ واکظشها ،به معا عۀ تشکیل الیه نازک  GaAsپرداختهاند ا گوی باه کاار

رفته در این میا ه برای شبیه سازی فرایظد رشد فیلم  GaAsرا می توا به مظوور معا عه سایر ترکیبات
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مشابه نیز به کار برد ا بته خارر نشا می شاود کاه اساتهادا از محایط  Reaction Engineeringباه

مظوور معا عه ا دسته از الیهنشانیهایی مظاسب اس

که بار مبظاای واکاظشهاای شایمیایی باشاظد

(برای مثال ،تبخیر شیمیایی) معا عه سایر روشهای الیاهنشاانی در ایان نارمافازار نیازمظاد تعریاف
هظدسه مخصوص به خود ،حاظ کرد روابط فیزیکی و شیمیایی مربوط و معا عاه مِاش جدا اناه

خواهد بود

پس از تکمیل این مراحل ،هظدسۀ کورۀ واکظش تعریف شدا و اثارات جاذب و واکاظشهاای

سعحی معا عه شدا اس

 .3تعریف هندسۀ محفظۀ الیهنشانی
پس از تعریف و معا عۀ واکظشها ،هظدسۀ مربوط به محهوۀ الیهنشانی تبخیر شایمیایی باه راورت
شکل  1در محیط نرم افزار تعریف شد محهوه به رورت م تعیلی به رول  40cmو تارض 10cm

بودا و زیرالیهای به رول  5cmکه با محور تمودی زاویۀ  10درجه مایساازد ،در ا قارار رفتاه

اس

ق م های مختلف محهوه در شکل معرفی شدااند اجازای مختلاف محهواه شاامل جاظس

دیوارا ها ،جظس زیرالیه ،ورودی و خروجی محهوه معاب باا میا اه ایظگال و همکاارانش تعریاف
شدا تا امکا میای ۀ نتایج شبیهسازی با مشاهدات تجربی فراهم شود []7
به مظوور باالبرد دق

شبیهسازی و جلو یری از اثرات بهها ،مشهای رو ی در محهوه ایجاد

و معا عه شدند ،که این مشها در شکل  2نشا دادا شدا اس

محهوه ب یار کوچک رراحی شدااند تا دق

محاسبات افزایش یابد

زیرالیه

خروجی محفظه

مشهای ایجاد شدا ن ب

به ابعااد

ورودی محفظه

شکل  1هظدسهی محهوهی الیهنشانی

ازهای شرک کظظدا در واکظش ،با سرت

0/4m/sو فشار  4000Paاز سام

شدا ،پس از واکظش ،محصوالت ازی از سم

راس

محهوه خارج میشوند

چاو وارد محهواه
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شکل  2مشهای ایجاد شدا

 .4ایجاد محیط شبیهسازی ترکیبی
به مظوور معا عۀ اثر دمای زیرالیه بر جریا

از ،نرخ رشاد فایلم و واکاظشهاای ساعحی بار روی

زیرالیه ،محیعی ترکیبی از شیمی واکظش ( ،)REانتیال حرارت در شاراهاا ( ،)HTFترابارد اجازاء

رقی ( )TDSو جریا خعی ( )LFواکظشهای مربوط به تشکیل  GaAsتعریف شد از واکظشی،
با سرت

0/4m/sو دمای او یه  300Kاز سم

چاو محهواه و خروجای ا هاا از ق ام

راسا

محهوااه تعریااف ش اد دمااای او ی اۀ زیرالیااه  900Kتعیااین شااد پااس از تعریااف تمااامی روابااط
ترمودیظامیکی و شیمایی مربوط ،شبیهسازی راااندازی شد

 .5نتایج شبیهسازی
هما راور کاه اشاارا شاد ،مرحلاۀ اول شابیهساازی ،تحلیال تماامی واکاظشهاای فازهاای اازی
(واکظشهای  1تا  )9میباشد غلو

مو ی ترکیبات شرک کظظدا در ایان واکاظشهاا ،بار ح اب

زما  ،برای حا تی کاه هماۀ ا هاا در یاک کاورۀ ایاداال باا دماای ( 900Kدماای زیرالیاه) قارار
رفتهاند ،در شکل  3نشا دادا شدا اس

مییاس محورها به رورت گاریتمی اسا

ترکیبات با استهادا از جدول  1رورت رفته اس

نامگاذاری

شکل  3واکظشهای فاز ازی ،شامل واکظشهای تجزیۀ ترکیبات ا یوم و واکظشهای ناپایدار (واکظشهای  4تاا )9
این واکظشها در یک کورۀ ایداال با دمای ثاب  900Kروی میدهظد محصوالت ناپایدار واکظشهاا در شاکل نشاا
دادا نشدااند
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در ازمایش های تجربی مربوط به تشکیل  ،GaAsمشاهدا شدا اس

کاه باا رارظ نوار کارد از

واکظش های ناپایدار در محاسبات ،یعظی واکظشهای  4تا  ،9تغییرات نااچیزی در نتاایج محاسابات
مربوط به تجزیه ترکیبات ا یوم رورت می یرد []7

شکل  4واکظشهای فاز ازی فیط واکظش های مربوط به تجزیه ترکیبات ا یوم در شکل نشاا دادا شادا اناد ایان
واکظش ها نیز در یک کورا ی ایدا ال با دمای ثاب

 900Kروی می دهظد

برای بررسی این موضوع ،ابتدا فیط واکظشهای پایدار تجزیۀ فاز ازی ،یعظی واکظشهای  1تا ،3

معا عه شدند و از واکظش های ناپایدار ررظ نور شد نتایج این کاار در شاکل  4نشاا دادا شادا

اس

همانعور که مشاهدا میشود ،ررظ نور کرد از واکظشهای ناپایدار فاز ازی ،ترثیر ب یار

اندکی در واکظش های ترکیبات ا یوم داشته اس

با وجود این ،ررظ نور کرد از واکظشهای

ناپایدار فاز ازی ،ترثیر قابل موحوه ای بر توزیع ترکیبات کربن خواهد داش

در رورت ررظ

نور کرد از واکظش های ناپایدار ،محصوالت کربظی ارلی واکظش های تجزیه ،اتیلن و اتا خواهظد
بود ،اما در رورت در نور رفتن تمامی واکظشها ،محصوالت ارلی اتا و متا خواهظد بود

این دو دسته محصول مختلف ،باا توجاه باه واکاظش هاای ساعحی و فرایظاد جاذب ،خاواص

متهاوتی در الیۀ تشکیلشدا ایجاد خواهظد نمود [ ]7تووا بر این ،غلو

که تمامی واکظش ها در نور رفته شوند ،ن ب
شوند ،بیشتر میباشد

خا ص کربن ،در حاا تی

به حا تی که فیط واکظشهای پایدار در نور رفته

هر دو موردی که اشارا شد ،می توانظد بر نحاوۀ رشاد الیاه بار روی ساعح زیرالیاه ترثیر اذار

باشظد در این میا ه ،برای افزایش دق

شبیهسازی ،تمامی واکظشها در نور رفته شدااند هرچظاد

این موضوع مظجر به افزایش زما شبیهسازی به میزا قابل موحوهای ردید
سرت

شار ترکیبات فاز ازی و همنظین توزیع دمایی درو محهوۀ الیهنشانی باه ترتیاب در

شکلهای  5و  6نشا دادا شدااند ازهای شرک کظظدا در واکظش ،با سرت

 0/4 m/sو دماای
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 300Kاز سم

چو محهوه (ورودی محهوه) وارد محهوۀ الیهنشانی میشوند دماای زیرالیاه در

تمام نیاط ا یکظواخ

بودا و در  900Kثاب

نگه داشته شدا اس

ترثیر شدید زیرالیۀ باا دماای

باال بر دمای از ورودی به خوبی در شکل  6مشاهدا مایشاود افازایش دماای ااز در مجااورت

زیرالیه ،و پس از تبور از ا  ،باتث انب اط از می ردد اثر این موضوع بر روی میانگین سرت

از قابل مشاهدا اس  ،که باتث شدا تا جریا رو به پایین از ،پس از تباور از زیرالیاه افازایش

یابد دمای باالی سعح زیرالیه در واقع ترمینکظظدۀ انریی فعالسازی واکظش بودا و باتث تشاکیل
الیههای  GaAsبر روی زیرالیه میشود

شکل  5توزیع سرت

توزیع غلو

ازهای ورودی پس از تبور از زیرالیه

تری اتیل ا یوم در داخل محهوۀ الیهنشانی در شکل  7نشا دادا شدا اس

همانعور که در شکل دیدا می شود ،ترکیب تری اتیل ا یوم پس از رسید باه زیرالیاه ،باه د یال

دمای باالی ا شروع به تجزیه میکظد غلو

تری اتیل ا یوم پس از تباور از زیرالیاه باه د یال

رسوب بخشی از ا بر روی زیرالیه ،در داخل محهوه کاهش یافته اس

یکی از محصوالت ا ،

یعظی ا یوم هیدرید ،با رسوب بر روی زیرالیه و واکظش با ارسظیک ،الیههاای  GaAsرا تشاکیل

میدهظد

شکل  6نحوۀ توزیع دما درو محهوۀ الیهنشانی اثر شدید دمای باالی زیرالیه بر دمای از به خوبی مشاهدا میشود
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شکل  7توزیع غلو

تری اتیل ا یوم داخل محهوه الیهنشانی

برای مشاهدۀ بهتر این موضوع ،نمودار توزیع غلو

محهوۀ الیهنشانی در شکل  8نشا دادا شدا اس

تری اتیل اا یوم و اا یوم هیدریاد در راول

همانعور که مشاهدا میشود ،غلو

ا یوم پس از ورود به محهوه و تا رسید به نزدیکی زیرالیه ثاب

دارد ،در حا ی غلو

تری اتیال

بودا و بیشاترین میادار خاود را

ا یوم هیدرید در این نواحی رهر میباشد پس از نزدیک شد به زیرالیاۀ

با دمای باال ،تاری اتیال اا یوم شاروع باه تجزیاه شاد مایکظاد و اا یوم هیدریاد کاه یکای از

محصوالت این واکظش میباشد ،تو ید می شود در نیعۀ رو ی رهر ،که مرکز محهوه و محل قرار
یری زیرالیه داغ اس  ،تمامی تری اتیل ا یوم تجزیه شدا و غلو

ا یوم هیدرید در این نیعه به بیشیظۀ میدارخود میرسد

ا به رهر میرسد غلوا

بخشی از ا یوم هیدرید تو ید شدا ،با ترکیبات ارسظیک وارد واکاظش شادا و باا رساوب بار

روی زیرالیه ،الیههای  GaAsرا تشکیل میدهظد این امر موجب کااهش غلوا
پس از تبور از زیرالیه شدا اس
از ررفی غلو

تری اتیل ا یوم پس از تبور از زیرالیه ،با تبور از مظعیۀ با دمای باال ،از رهر

شروع به افزایش یافتن نمودا اس
ا یوم اس

اا یوم هیدریاد

د یل این موضوع ،بر ش پذیر بود واکظش تجزیۀ تری اتیال

در واقع با کاهش دما در نواحی بعد از زیرالیه ،واکظش تجزیۀ تاری اتیال اا یوم در

جه

معکوس شروع به انجام شد نمودا و با هرچه بیشتر شد فارله از زیرالیه و به هما ن ب

غلو

به خوبی در شکل  8مشاهدا میشود

با سردتر شد دمای محیط محهوه ،تری اتیل ا یوم بیشتری تشکیل ردیادا اسا

ایان افازایش

اما فیط بخشی از تری اتیل ا یوم تجزیه شدا مجدداً تشکیل می شود و نمودار غلو

ا به میدار

بیشیظۀ قبل از رسید به زیرالیاه بااز نمای اردد ایان موضاوع باه تلا

محصوالت واکظش تجزیه ا در نزدیکی زیرالیاه اسا

رساوب ماداوم بخشای از

در واقاع تاری اتیال در دماای  300Kدر
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حا

غلو

پایدار قرار دارد اما با نزدیک شد به زیرالیۀ داغ ،به سارت

تجزیاه مایشاود ] [7توزیاع

ارسظیک در رول محهوۀ الیهنشانی در شکل  9نشا دادا شدا اس

اتیل ،این ترکیب به فاز ازی تجزیه نمی شود کاهش غلو
جذب ارسظیک بر روی سعح زیرالیه و واکظش ا جه

همانع ور که در شکل دیدا می شود ،غلو
از زیرالیه و کاهش دمای از ،غلو

شکل  8توزیع غلو

بر خوظ ا یوم تری

در نزدیکی مرکز محهواه ،باه تلا

تشکیل الیههاای  GaAsمایباشاد اماا

ا در نزدیکی زیرالیه به رهر نمیرسد پس از تباور

ا افزایش مییابد

تری اتیل ا یوم (خط ابی) و ا یوم هیدرید (خط سبز) در رول محهوۀ الیهنشانی

شکل  9توزیع غلو

ارسظیک در محهوۀ الیهنشانی

تغییرات برخی پارامترهای مرتبط با ترابرد جرم در شکل های  10و  11نشا دادا شدا اس

در شکل

 ، 10ضرایب پخش ا یوم تری اتیل (مظحظی پایین) و ارسظیک (مظحظی باال) نشا دادا شدا اس
همانعور که مشاهدا میشود ،ضریب پخش ارسظیک ن ب

دما ،افزایش بیشتری داشته اس

به اا یوم تاری اتیال ،باا افازایش

در شکل  ،11رسانایی رمایی حامل های از هیدروی بر ح ب دما نشا دادا شدا اس  ،که

افزایش دما ،افزایش یافته اس
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شکل  10ضرایب پخش ا یوم تری اتیل (مظحظی پایین) و ارسظیک (مظحظی باال) بر ح ب دما

شکل  11رسانایی رمایی حاملهای از هیدروی بر ح ب دما

توزیع غلو

 GaAsتشاکیل شادا در محهواه در شاکل  12نشاا دادا شادا اسا

در مجااورت

زیرالیه که دما بیشترین میدار خود را دارد ،نرخ تشکیل این ترکیب بیشترین میادار خاود را نشاا

می دهد

رسوب این ترکیب و تشکیل الیه های ا بر روی سعح زیرالیه ،به رورت تشکیل الیۀ نازک

ا بر روی سعح زیرالیه خواهد بود با دور شد از زیرالیاه باه سام

خروجای محهواه (سام

راس ) به تدریج با کاهش دما GaAs ،تشاکیل شادا تجزیاه شادا و در نتیجاه غلوا

مییابد

شکل  12توزیع غلو

 GaAsتشکیل شدا در محهوه

ا کااهش
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در ادامه ،به مظوور معا عۀ اثر دمای زیرالیه بر نرخ رشد الیاههاای  ،GaAsشابیهساازی انجاام شادا

برای دماهای دیگر زیرالیه ،از 650Kتا  950Kتکرار ردید نتایج این شابیهساازی بارای تغییارات

غلو

 GaAsدر محهوۀ الیهنشانی برای دو دمای  800Kو  900Kدر نماودار ساهبُعادی شاکل 13

نشا دادا شدا اس

هما رور که دیدا میشود ،با افازایش دماای زیرالیاه ،نارخ رشاد الیاههاای

 GaAsافزایش مییابد

شکل  13نرخ رشد الیۀ  GaAsدر محهوه در دماهای مختلف زیرالیه

برای مشاهدۀ بهتر این افزایش ،تصویر مظحظی غلو

شدا اس

اختوظ غلو

بار روی راهحۀ  YZدر شاکل  13نشاا دادا

 GaAsبر روی زیرالیه در این دماا باه خاوبی از روی اخاتوظ ارتهااع

تصویرهای ا ها بر روی رهحۀ  XYدیدا میشود ا بته این افزایش نرخ رشد تاا دماای مشخصای
اتهاق می افتد ایظگل و همکارانش در بررسیهای تجربی خود مشاهدا نمودند که ن اب

افازایش

نرخ رشد الیه با افزایش دمای زیرالیه ،به تدریج کاهش مییاباد تاا جاایی کاه در دماهاای بااالتر

(دماهای باالتر از  ،(1100Kبا افزایش بیشتر دمای زیرالیاه ،نارخ رشاد کااهش خواهاد یافا
تل

[]7

این کاهش رشد در دماهای باال می تواند این موضاوع باشاد کاه باه تادریج باا افازایش دماا،

محلهای خا ی مربوط به ارسظاید بیشتر توسط کربن پر مایشاوند و ایان امار باتاث کااهش نارخ
تشکیل  GaAsمیشود

اس

تغییرات نرخ تشکیل الیۀ  GaAsبر ح ب دما محاسبه ردیدا و در شکل  14نشاا دادا شادا
هما رور که مشاهدا میشود ،ا رچه با افزایش دما از  650Kتا  950Kنرخ واکظش افازایش

یافته ،به تدریج با افزایش دماا ،نارخ ایان افازایش در حاال کااهش اسا

تحیییات تجربی نیز مشاهدا شدا اس

[]7

ایان موضاوع در نتاایج

در واقع بهترین دمای زیرالیه پیشظهاد شدا برای رشد فایلم هاای  GaAsباه روش تبخیار شایمیایی،

حدود  900Kاس

که در این شبیهسازی نیز بررسی شادا اسا

[ ]7یکای از مزیا هاای محاسابۀ
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بهترین دمای زیرالیه برای تشکیل الیههای  ،GaAsکظترل توزیع جرم و تخلخل در الیههاای رشاد

یافته اس

ایظگل و همکارانش پیشظهاد کردند که با افزایش دماای زیرالیاه و همنظاین یکظواخا

کرد دما در همه جای زیرالیه ،میتوا یکظواختی توزیع جرم بار روی ساعح زیرالیاه را افازایش

داد []7

شکل  14تغییرات نرخ تشکیل الیههای  GaAsبر ح ب دمای زیرالیه

این موضوع به خوبی در شکل  15که توزیع جرم الیۀ  GaAsبر روی زیرالیه در دماای 900K

را نشا میدهد ،مشاهدا میشود

شکل  15توزیع جرم و تخلخل الیۀ  GaAsدر دمای 900K

این موضوع به تظوا روشی برای برررظ کرد نایکظواختی الیهها که یکی از معایاب الیاهنشاانی

فیلمهای نازک اس  ،به شمار میرود روش های دیگری نیز برای کظترل یکظواختی و بهیظه کارد

شرایط رشد الیه ها وجود دارند که از جمله مهمترین ا ها میتاوا باه ایجااد ارزش در زیرالیاه،
تغییر فارلۀ زیرالیه تاا چشامه ،تیاار محال قرار یاری زیرالیاه ن اب

قرار یری زیرالیه ن ب
زیرالیه ن ب

باه چشامه ،کظتارل زاویاۀ

به چشمه و اشارا کرد [11ا ]17بررسی پارامترهایی از قبیل کظترل زاویۀ

به چشمه و معا عۀ اثر ا بر رشد فیلم ناازک  GaAsنیاز در ایان محایط قابال انجاام
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اس

اما باید اثرات دیگری مانظد اثر سایهانادازی ( )Shadow Effectکاه معماوالً در حاا تیهاایی

دیدا می شود که زاویۀ زیرالیه ن ب
رفته شود []6

به چشمه بیش از  60°باشد ،در موحوات شبیهسازی در نوار

 .6نتیجهگیری
باا اسااتهادا از رراحای یااک محایط ترکیباای بارای شاابیهساازی فرایظااد رشاد فاایلم نااازک ،GaAs
واکظش های شیمیایی و مراحل تشکیل الیههای  GaAsمعا عه شد تووا بار بررسای شارایط بهیظاۀ
یکظواختی الیه ،واب تگی نرخ رشد الیه به دمای زیرالیه معا عه شد نتایج به دس

امادا از رریا

شبیهسازی ،با معا عات تجربی رورت رفته بر روی ترکیب میای ه شد تعاب نتایج شبیهسازی باا
معا عات تجربی انجام شدا ،تووا بر بررسی دق

شبیهساازی ،امکاا اساتهادا از ایان شابیهساازی

برای معا عۀ واب تگی شرایط رشاد بهیظاۀ الیاههاای  GaAsباه ساایر پارامترهاای مارتبط نیاز ترییاد

می شود تووا بر این ،با در نور رفتن تعاب معلوب نتایج ایان شابیهساازی باا معا عاات تجربای،

میتوا از ا گوی به کار رفتاه در ایان میا اه بارای معا عاۀ رشاد الیاۀ ناازک  GaAsدر نارمافازار

 ،COMSOLبه مظوور معا عۀ ترکیبات مشابه دیگر ،که به روش تبخیر شیمیایی تشکیل میشوند نیاز
بهرا برد
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