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politypy węglika krzemu SiCpolitypy węglika krzemu SiC

>250 politypów, najbardziej stabilne: 3C, 2H, 4H i 6H
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najważniejsze własności i zastosowanianajważniejsze własności i zastosowania

● 6H dobrze pasujący do GaN 
    (na podłoża dla elementów elektronicznych i optoelektronicznych)

● 4H nadający się do wytwarzania przyrządów elektronicznych
    (elektronika heavy-duty na wysokie napięcia, prądy i temperatury)

własności istotne w zastosowaniach:

• duża twardość ~30 GPa
• stabilne własności elektryczne aż do 600 ºC (Si do 125 ºC)
• szybkość przełączania od 10 do 100 GHz
• duża szerokość przerwy energ. 2.38−3.26eV (Si: 1.1eV,  GaAs: 1.43eV)
• wysokie krytyczne pole przebicia: do 4.6 x 106 V/cm
• duże gęstości mocy (Si traci już wtedy własności półprzewodnikowe)
• odporność na działanie promieniowania (kryształy Si nie są odporne)
• wysokie przewodnictwo cieplne ~500 W/mK dla czystych monokryształów;

łatwe odprowadzanie dużych ilości ciepła
• nie reaguje z kwasami; mniej odporny na zasady
• idealny na podłoża np. GaN, grafen

produkcja grafenu:

• metodą termicznej sublimacji/odparowania Si (duże naprężenia)
• podłoże do metody osadzania C – chemical vapor deposition 

(duża jednorodność, brak naprężeń)
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finansefinanse

produkcja światowego przemysłu półprzewodnikowego: ok. 350 mld EUR
w tym udział SiC na poziomie 4% (boom po 2011)

zapotrzebowanie na czyste powierzchnie 4H- i 6H-SiC
● jako materiał dla elektroniki
● jako zarodki wzrostu

płytka 2-calowa: 
● krzem    ~5$
● GaAs      40$ 
● InP       120$ 
● SiC od 1000$ do 3500$ 
 (aparatura w ITME za 1.5 mln EUR, 
            wzrost w 2300ºC 1cm/2tyg.)

metoda transportu fizycznego z fazy gazowej 
(ang. Physical Vapor Transport method)
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finansefinanse

2010 — 2014

projekt UDA-POIG.01.03.01-14-155/09-00 (SICMAT)

Opracowanie technologii otrzymywania nowoczesnych materiałów półprzewodnikowych
na bazie węglika krzemu

współpraca:

Politechnika Warszawska
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Uniwersytet Warszawski
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Jagielloński

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:
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nanoskopowe badania SiCnanoskopowe badania SiC

 dyslokacje krawędziowe w 4H-SiC

● zmiany struktury wokół rdzenia dyslokacji
● energia tworzenia pojedynczej dyslokacji
● obniżenie bariary potencjału elektrostatycznego

 domieszkowanie 6H-SiC (obie podsieci)

● wpływ pojedynczej domieszki lub wakansu
● zaburzenia skorelowane:

 diwakanse, wakans-domieszka

R. A. Berechman et al., J. Appl. Phys. 107, 114504 (2010)

Masanori Miyata et al., J. Appl. Phys. 104, 123702 (2008)
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dyslokacje krawędziowe w 4H-SiCdyslokacje krawędziowe w 4H-SiC

superkomórka 8×6×1 (384−38 atomów)

a = 3.095 Å,  c = 10.132 Å

1/3 [2110],  1/3 [21 10],  d = 6.73 Å

e = (E − E'0)/2c = 2.17 eV/Å

dwie składowe RDF:
  rozporządkowanie rdzeni
  uporządkowanie poza rdzeniami
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dyslokacje krawędziowe w 4H-SiCdyslokacje krawędziowe w 4H-SiC

dodatkowe stany zlokalizowane w przerwie wzbronionej

superkomórka 8×6×1 (384−38 atomów)

a = 3.095 Å,  c = 10.132 Å

1/3 [2110],  1/3 [21 10],  d = 6.73 Å

e = (E − E'0)/2c = 2.17 eV/Å
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dyslokacje krawędziowe w 4H-SiCdyslokacje krawędziowe w 4H-SiC

dodatkowe stany pochodzą od atomów rdzenia dyslokacji

superkomórka 8×6×1 (384−38 atomów)

a = 3.095 Å,  c = 10.132 Å

1/3 [2110],  1/3 [21 10],  d = 6.73 Å

e = (E − E'0)/2c = 2.17 eV/Å
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dyslokacje krawędziowe w 4H-SiCdyslokacje krawędziowe w 4H-SiC

gęstość ładunku elektrycznego
znacznie obniżona wewnątrz rdzeni

dyslokacji krawędziowych

rdzeń dyslokacji
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dyslokacje krawędziowe w 4H-SiCdyslokacje krawędziowe w 4H-SiC

obniżenie bariery
potencjału elektrostatycznego

wewnątrz rdzeni dyslokacji

gęstość ładunku elektrycznego
znacznie obniżona wewnątrz rdzeni

dyslokacji krawędziowych
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domieszki i wakanse w 6H-SiCdomieszki i wakanse w 6H-SiC

superkomórka 2×2×1 (48 atomów), koncentracja defektów: 2.1%

superkomórka 4×4×1 (192 atomy), koncentracja defektów: 0.5%

● w obydwu przypadkach brak oddziaływania między defektami

● otrzymane stałe sieci (a = 3.089 Å,  c = 15.163 Å) zgodne z eksperymentalnymi

rozpatrywane domieszki (w obu podsieciach Si i C): Al, B, N, V oraz wakans

wyznaczono:

● zaburzenia struktury związane z obecnością domieszki/wakansu

● energie formowania stanu z domieszką/wakansem

● strukturę pasmową, zlokalizowane stany domieszki

● rozkład gęstości ładunku elektrycznego

Wszystkie obliczenia powtórzono dla domieszek w sąsiedztwie wakansu 
zlokalizowanego na najbliższym węźle.
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domieszki i wakanse w 6H-SiC domieszki i wakanse w 6H-SiC −− przykładowe wyniki przykładowe wyniki

B N Al V
energia 

(eV)

VacC-XSi  -1429.5252 -1432.0428 -1430.9263 -1435.0294 całkowita

8.361 7.979 4.027 5.153 formowania

VacSi-XC -1429.4504 -1434.6401 -1431.0071 -1435.0351 całkowita

8.436 5.382 3.947 5.147 formowania

Tabela: Energia całkowita i energia formowania pary wakans-domieszka
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domieszki i wakanse w 6H-SiC domieszki i wakanse w 6H-SiC −− przykładowe wyniki przykładowe wyniki

B N Al V
energia 

(eV)

VacC-XSi  -1429.5252 -1432.0428 -1430.9263 -1435.0294 całkowita

8.361 7.979 4.027 5.153 formowania

VacSi-XC -1429.4504 -1434.6401 -1431.0071 -1435.0351 całkowita

8.436 5.382 3.947 5.147 formowania

Tabela: Energia całkowita i energia formowania pary wakans-domieszka

Rysunek: Rozkład ładunku w 6H-SiC 
 z defektem złożonym  
 wakans-aluminium
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