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SUMARIO

Filmes finos de fosfeto de índio foram

deposita

dos através da evaporação a vácuo de índio e fósforo, uti.
lizando-se o método de três temperaturas.

Foram estudados

os efeitos da incorporação de cádmio e zinco, impurezas do
grupo II, nas propriedades desses filmes.

A incorporação

de cádmio foi feita através da co-evaporação desse

elemen

to durante a deposição dos filmes. A incorporação de zinco
foi feita através de difusão em filmes intrínsecos.

Nos filmes obtidos foram realizadas análises
composição, morfologia, estrutura cristalina e

de

proprieda-

des óticas e elétricas.

Nas amostras incorporadas com cádmio ocorreu uma
diminuição do tamanho de grão e, em alguns casos, até

uma

mudança da morfologia, a banda proibida aumentou, foram de
tectadas fases dos compostos CdP, e B-CdP2 e a resistivida
de chegou a aumentar várias ordens de grandeza.

A introdução de zinco não provocou alterações na
morfologia, estrutura cristalina e energia da banda proitá
da.

Entretanto, foi encontrado um novo nível de energia no

interior da banda proibida, compatível com o nível
dor normalmente introduzido pelo zinco, e a
aumentou várias ordens de grandeza.

aceita

resistividade

ABSTRACT

Indium phosphide thin films were deposited by
vacuum evaporation of indium and phosphorous, utilising
the three temperature method.

The effects of the

introduction of cadmium and zinc, group II impurities,
on the properties of these films were studied.

The

introduction of cadmium was achieved by coevaporation of
this element during the film deposition. The introduction
of zinc was done by diffusion of this element in intrinsic
films.
Analysis of these films was done by the study of
composition, morphology, structure, optical properties and
electrical properties.
The introduction of cadmium provoked the reduction
of grain size and increase in the bandgap
cases even change in morphology.
6-CdP2

and in certain

Phases of CdP2

and

were detected and the resistivity increased

by

some orders of magnitude.
The introduction of zinc didn't change
morphology, crystalline structure and bandgap.

the
However,

a new energy level corresponding to the zinc acceptor
level was found and the resistivity increased by some
orders of magnitude.
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CAPÍTULO I
INTRODUÇÃO

1.1

-

Objetivo

A atual procura mundial por novas fontes de ener
gia, em virtude do esgotamento das jazidas de petróleo

já

esperado para o próximo século, justifica o grande interes^
se que vem sendo dado à pesquisa em células solares

foto

voltaicas.

Uma célula solar é um dispositivo que utiliza
efeito fotovoltaico para produzir energia elétrica,
do ter diversos tipos de estrutura, como uma

o

poden

homojunção

p-n,uma heterojuncão p-n, etc., e cujos princípios

teóri.

cos já foram desenvolvidos1'2.

As células solares apresentam algumas vantagens:
não poluem o ambiente, não produzem ruído, utilizam o

Sol

para produção de energia, ou seja, sua fonte de energia
inextinguível,e podem trabalhar em locais de difícil

é

aces>

so para os combustíveis fósseis.

Algumas desvantagens seriam: alto custo de produ
ção e necessidade de baterias para o período noturno.

Embora o seu estágio atual de desenvolvimento não

permita um emprego em larga escala» o uso de células sola
res vem aumentando a cada dia que passa, em relógios, cal^
culadoras e em locais afastados, para repetidores
na is de rád:
nais
rádio, telefonia e televisão

e para o

de si_

bombeamen

to de água*

Com a evolução da pesquisa, aumentando cada

vez

mais o rendimento das células e diminuindo seu custo, e o
aumento da escassez de petróleo, elevando seu preço, é de
se esperar que o emprego de células solares torne-se cada
vez mais viável.

As células solares comercializadas

atualmente

são quase que na sua totalidade fabricadas com silício mo
nocristalino.
gotando

e

As pesquisas nesse material já estão se e_s

não espera-se, daqui para frente, substanciá-

veis aumentos de rendimento e diminuição de custo
células.
estudos

Por essa razão,
em

estão

outros materiais

sendo feitos

que

InP,

intensos

mostram boas perspec-

tivas para a fabricação de células solares.
pios desses materiais seriam:

nessas

CdS,

Alguns

exem

CuInSe2 , silí

cio amorfo, etc.

Células solares de filmes finos são atrativas de
vido ao baixo custo de fabricação e â pequena quantidade de
matéria-prima utilizada, além da boa qualidade do material

obtido, desde que sejam respeitados certos requisitos para
a sua fabricação.

Sendo um dos principais objetivos da produção de
células solares de filmes finos o seu baixo custo, é quase
proibitivo o uso de substratos monocristalinos. Sem
desse tipo de substrato não se pode obter um

o uso

crescimento

epitaxial e, portanto, os filmes são polícristalinos.
existência de contornos de grão no material é
ao desempenho da célula, por serem estes

A

prejudicial

descontinuidades

da rede cristalina, que diminuem a mobilidade dos portadores, e centros de defeitos, que agem como centros de recom
binação, diminuindo o tempo de vida dos portadores.

Além

disso, a difusão mais rápida através dos contornos de grão
dificulta a obtenção de junção p-n através de dopagem. E;>
ses efeitos podem ser diminuídos se o material

possuir

grãos grandes e os contornos forem paralelos ao sentido de
crescimento do filme, ou seja,se os grãos forem

colunares,

pois a densidade de defeitos será menor, a corrente elétri
ca não terá que atravessar os contornos e a junção p-n

se

rá mais uniforme.

A limpeza dos substratos é um fator
te na qualidade dos filmes depositados.

preponderan

A existência

de

material estranho, mesmo em mínimas quantidades, pode

afe

tar bastante a propriedade dos filmes depositados1* .

Outro fator muito importante no crescimento

de

filmes finos é a temperatura dos substratos durante a depo
sição.

Hill5 relata o fato de que, com a excessão

guns óxidos, a porosidade da grande maioria

de a.1

dos materiais

depositados é praticamente reduzida a zero se durante a de
posição os substratos forem mantidos a 300°C ou mais. Além
disso, um aumento da temperatura, em geral, implica em
manhos de grão maiores e menor densidade de defeitos

ta
nos

filmes, que se traduzem em melhores propriedades elétricas
e óticas, tais como: mobilidade e comprimento de

difusão

dos portadores maiores e densidade de estados na banda proi
bida menor.

Um limite para a temperatura seria o desvio da

estequiometria dos filmes, que começa a ocorrer para tempe
raturas muito altas.

0 vácuo no sistema onde é realizada a
também é muito importante.

Quanto

melhor

deposição

o vácuo, menor

será o número de impurezas no sistema e mais puro o

filme

produzido.

0 objetivo do presente trabalho é a deposição de
filmes finos de InP, através da evaporação simultânea e
dente de In e P, e o estudo da influência

indepen

da incorporação

de Cd e Zn, impurezas do grupo II, nas propriedades desses
filmes, investigando a possibilidade de torná-los tipo-p e
a formação de novas fases.

São estudadas a superfície, a

estrutura cristalina e as propriedades óticas e

elétricas

dos filmes, através de microscopia eletrônica de varredura,

difração de raios-X, absorção ótica e efeito Hall, respectivamente.

1.2

-

Histórico
0 InP é um semicondutor do grupo IILV.
3

com densi_
o

dade de 4,787 g/cm , temperatura de fusão de 1060 C, coefi
ciente de expansão térmica de 4.10"

K"

e estrutura da ej>

falerita. Os átomos de P formam uma rede cúbica de face cen
trada assim como os átomos de In, tendo essas duas redes a
mesma orientação e sendo separadas por (a/4,a/4,a/4), como
mostrado na figura 1, onde a= 5,869 A é o parâmetro de redee.

Figura 1:

Estrutura cristalina do fosfeto de índio.

O InP possui duas características

que o

tornam

atraente para o emprego em células solares: sua banda proji
bida de 1,35 eV o coloca entre os materiais mais eficientes
para a conversão do expectro solar 7 e é um semicondutor de
banda direta 8 , ou seja, não é necessária a interação

com

fonons da rede para a criação de pares eletron-buraco, ten
do, portanto, um alto coeficiente de absorção óticaesendo
necessário um filme com apenas 1 a 2 um de espessura

para

a confecção de uma célula solar.
Na literatura existe um grande número de trabalhes
sobre a produção de filmes finos de InP, por vários métodos
diferentes, e relatos sobre a fabricação de células

solíi

res, utilizando, geralmente, além do InP, CdS, pois esses dois ma
teriais apresentam um descasamento entre as redes de apenas
0,321' e o sistema InP/CdS é muito estável e insensível ao ambiente10.
Farrow

X1

depositou filmes de InP sobre substratos

monocristalinos de InP com orientação (100) e estudou a compo
sição dos fluxos dos materiais evaporados pelas fontes e pe
Io substrato. Foram usadas duas fontes de evaporação,

uma

com In e outra com InP. Da fonte de In a única espécie

de

tectada foi In monoatômico, enquanto da de InP foram detec
tados fluxos de In, P2 e Pi,, sendo o fluxo de moléculas P2
sempre dominante e o de Pu atribuído a associação de moléculas P2

nas paredes da fonte de evaporação.

0

da evaporação do substrato mostrou apenas fluxos de

estudo
In

e

P2 e uma temperatura congruente em torno de 365°C,

a

par

tir da qual o fluxo de P2 aumentava muito em relação ao

de

In, havendo uma perda preferencial de P pelo substrato.

Farrow12 estabilizou superfícies (100) de InP aque
cidas a 450°C mantendo um fluxo de moléculas P2 e Pi,.
átomos de P evaporados pela superfície eram

Os

substituídos

por átomos de P do fluxo.

Farrow13, utilizando substratos de InP orientados
na direção (100) e aquecidos numa faixa de temperatura

de

27 a 365 C e fluxos de In e P sobre os substratos constantes, observou que sempre o coeficiente de condensação

de

In, sem a presença do fluxo de P2, era maior que 0,999 e o
coeficiente de P2, sem o fluxo de In, era menor que 0,01.Quan
do os dois fluxos estavam presentes, o coeficiente de

con

densação de In permanecia proximo à unidade, enquanto o de
P2 aumentava significativamente.

McFee etal.11* utilizaram "molecular beam
(MBE) para o crescimento

de

epitaxy"

filmes de InP pelo método de

três temperaturas, o mesmo método usado no presente
lho.

traba

Foram utilizados substratos de InP monocristalino

o vácuo durante a deposição foi de 10

e

Torr. Conseguiu-se

depositar filmes estequiometricos acima da temperatura con
gruente, bastando para isso aumentar o fluxo de
P para compensar

a

perda desse elemento

vapor de

pela superfície.

Para temperaturas dos substratos, durante a deposição, aci_
ma de 325-350°C os filmes eram monocristalinos, para tempe
raturas abaixo eram policristalinos com textura, sendo que
esta diminuía com a temperatura. Ocorria, ainda, com a di.
minuição da temperatura, uma diminuição da mobilidade e um
aumento do número de portadores (elétrons).
Matsushina et ai. 1 5 , utilizando

MBE,

cresceram

filmes monocristalinos de InP sobre substratos de GaAs
entados na direção (100).

Para temperaturas dos

substra-

tos acima de 300°C os filmes eram ricos em In com
cie rugosa.

superfí

Para 280°C o excesso de In desaparecia

superfície ainda era rugosa.

mas a

Os melhores filmes foram

tidos a temperatura de 240°C, com superfície
maiores mobilidades.

^

ob

mais lisa

e

Para temperaturas abaixo de 200°C

a

cristalinidade dos filmes começava a diminuir.

Com um flu

xo de Sn, durante a deposição, 1000 vezes menor que o
In os filmes foram dopados.

A superfície dos filmes

dos era mais lisa que a dos filmes intrínsecos.

de
dopa

Isso

atribuído ao fato das tensões no cristal, responsáveis

foi
pe

Ia superfície rugosa, agora se concentrarem nas vizinhan ças dos átomos de Sn.

Dhere e Avillez

depositaram filmes de InP pela

evaporação simultânea de P e In sobre substratos de

vidro

e monocristais de quartzo.

poli-

Os filmes obtidos eram

cristalinos e não apresentaram diferenças para os
pos de substrato.

Os tamanhos de grão

obtidos

dois ti.
foram

em

torno de 1 ym.

Foi encontrada uma banda proibida de

1,31

eV e estados eletrônicos no seu interior com energias
ionização de 0,09, 0,18 e 0,36 eV, associados a
estruturais.

de

defeitos

Foram utilizadas temperaturas dos substratos

de 275, 300 e 325°C e as melhores propriedades foram

obti.

das para a maior temperatura.

Hooper et ai. 17 estudaram a difusão de Zn em pas_
tilhas de InP monocristalino.

As pastilhas foram

coloca

das em ampolas evacuadas a 10" Torr juntamente com

peda

ços de In e,em alguns casos,com pedaços de P também. A tem
peratura de difusão foi de 700°C e os tempos e quantidades
de Zn e P foram variados.

0 Zn tornou

tipo-p, formando uma junção p-n.

parte

da pastilha

Variando-se ligeiramente

os parâmetros de difusão observou-se que os resultados
dificavam-se completamente.

Isso foi atribuído â

mudança

do sistema de uma região para outra no diagrama de
ternãrio.

mo

fases

Observou-se, ainda, que a adição de P na ampola

melhorava os resultados obtidos e que a concentração
átomos de Zn na pastilha chegava a ser trinta vezes

de
maior

que a de impurezas aceitadoras, ou seja, que apenas uma pe
quena parcela do Zn se incorporava na rede na posição

de

átomos de In.
Bachmann et ai. 10 prepararam células solares
filmes finos policristalinos de InP/CdS.
do por "chemical vapour deposition"
Mo e C e dopado

com Cd e Zn.

de

0 InP foi cresci,

sobre substratos

de

Os filmes depositados sobre

10

substratos de C apresentaram grãos maiores

e,

portanto»

mais convenientes para aplicações fotovoltaicas,

embora

independentemente do substrato todos os filmes apresentas^
sem tamanhos de grão de pelo menos 1 pm, suficientes para
esse tipo de aplicação.

Os filmes tipo-n de CdS

foram

crescidos sobre os de InP utilizando-se o método de "fonte
dupla isotérmica coaxial".

As células obtidas

possuíam

uma eficiência de 2,8% AMI e potência de 2,1 mW/cm2.

A

baixa eficiência obtida foi atribuída ao contato elétrico
entre o substrato de C e o filme de InP.
aumento da eficiência

para

81

Estimou-se

se esse problema

um
fosse

eliminado.

Shay et ai. 18

utilizaram monocristais

de

orientados na direção (111), cortados de lingotes

InP

cresci,

dos pelo método de Czochralski, para a preparação de célu
Ias solares com CdS.

0 InP era dopado com Cd,

uma concentração de buracos de 5.IO16 cm~s
de aproximadamente 100 cm2/V s.

e

possuindo
mobilidade

O CdS foi depositado

bre o InP através do método de "fonte dupla
coaxial".

isotérmica

As células obtidas possuíam uma eficiência

conversão fotovoltaica de 12,5% AM2.

Após um

de

tratamento

térmico a 600°C, durante 15 minutos, na presença de
fluxo de "forming gas" (.15% H2 + 851 N 2 ) , a

so

um

eficiência

das células aumentava para 144 AM2, inclusive nas células com
eficiencias abaixo de 12,54.
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1.3

-

Fundamentos Teóricos

1.3.1

-

Método de Três Temperaturas
Foi utilizado o método de três temperaturas19'20

para a deposição dos filmes finos de fosfeto de índio,atra
vés da evaporação simultânea e independente de fósforo

e

índio.

Para a condensação de um vapor A sobre uma supe£
tície existe um compromisso entre o fluxo do vapor e a tem
peratura da superfície.

Para uma dada temperatura,

o

va

por só condensará sobre a superfície quando exceder um flu
xo crítico Np. e, para um dado fluxo do vapor, só ocorrerá
a condensação abaixo da temperatura crítica da
0CA.

superfície

Esses dois parâmetros são interligados e quando

sa

tisfeitos ocorre a supersaturação do vapor sobre a superfí
cie.

0 método de três temperaturas baseia-se no

fato

de, para uma dada temperatura, na presença de um outro flu
xo de um elemento B, o fluxo crítico para condensação
vapor A, formando o composto AB, NrAfB") ' s e r

menor

do

^ u e ^CA'

0 mesmo acontece para o elemento B (N^g > Nrn(A-))

©

isso

acontece devido ao fato da pressão de vapor do composto AB
ser menor que as pressões de vapor dos elementos
A e B.

isolados

É importante observar que N^wg-j depende do

de vapor B, Nfi

e NCB(A)

do

fluxo de vapor A, NA-

fluxo

12

Dessa forma, variando-se os fluxos de A e B pode
mos ter a condensação no substrato ocorrendo de varias

ma

neiras diferentes21 , como mostrado na figura 2.

m
Q

o

o

'CB(A)

FLUXO DO VAPOR A
Figura 2:

Diagrama de condensação para dois elementos A e

B incidindo sobre um substrato mantido a
constante.

uma temperatura

Np. e N r B são os fluxos críticos para condensa

ção de A e B, respectivamente. Np-.g. e N c g , A . são os

flu

xos críticos para condensação de A e B, respectivamente,na
presença do fluxo do outro elemento.
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Analisando, agora, em termos da temperatura

da

superfície, e supondo que o elemento B ê mais volátil

que

o A, para dois fluxos constantes, N. e N«, teremos: 0 CA n ,
temperatura crítica para condensação do composto AB, maior
que 0p. e 0p. maior que 0 CB -

Então, sendo G a temperatura

da superfície, para dois fluxos constantes, se:

> 0

CAB

"

N

^°

naver

^ condensação sobre

a superfície.

> 0 > Qp.

-

Haverá a formação apenas
composto AB sobre

a

do

super-

fície.

0

CA

> 0 > 0CB

-

Haverá a condensação de AB e
A sobre a superfície.

0

-

AB, A e B condensarão
a superfície.

A Figura 3

2 2

ilustra esse processo.

sobre

14

®CB

9

CA

e

CAB

TEMPERATURA

Figura 3: Diagrama de condensação para dois elementos A e
B incidindo com fluxos constantes sobre um substrato.©PAD»
Qç. e Qpg são as temperaturas críticas para condensação de
AB, A e B, respectivamente.

Chega-se, então, ã conclusão que controlando

a

temperatura da superfície e os fluxos dos vapores A e B,po
demos obter a condensação do composto sem que os elementos
puros se condensem isoladamente.

No presente trabalho, a deposição de InP é obtido pela evaporação simultânea e independente de P e In. En
tretanto, temos a situação particular de que, com as cond_i
ções experimentais utilizadas, o fluxo crítico de In é

ob

15

tido mesmo sem a presença do P.

Então, para a formação de

filmes estequiometricos de InP, sem a presença de In isola
do, é necessária a manutenção de um excesso de vapor de
na câmara durante a deposição, para que sempre que um
mo de In seja adsorvido exista pelo menos um de P
para a reação.

P

ato

pronto

Já que o P evapora principalmente na forma

de moléculas P~ e P-, é recomendável que seu fluxo seja no
mínimo quatro vezes maior que o de In.

1.3.2

- Absorção Ótica
Quando os átomos de um ou mais elementos

estão

juntos, formando um cristal, os seus níveis discretos

de

energia formam bandas de energias permitidas para os elétrons,
separadas por outras cujas energias são proibidas. Nos

S£

mícondutores e isolantes, a 0K, a última banda ocupada,

a

banda de Valencia, fica completamente cheia enquanto a pro
xima, a banda de condução, fica completamente vazia. A fai_
xa de energia que separa essas duas bandas é chamada banda
proibida.
ciam

A largura dessa banda e sua estrutura

influcn

as propriedades óticas e elétricas do cristal.A exi£

tência de impurezas e defeitos estruturais no cristal

in

troduzem níveis de energia no interior da banda proibida.

Se um elétron da banda de Valencia absorve
energia maior ou igual a da banda proibida,

uma

por exemplo a

través da absorção de um foton, ele passa para

a

banda

de condução, deixando um estado desocupado na

banda

de

16

Valencia.

Este estado desocupado e chamado de buraco e pos_

sui carga positiva.

Existe, também, a possibilidade de for

macio de um par eletron-buraco pela absorção de uma energia
menor que a da banda proibida.

Quando isso acontece

exis

te uma atração coulombiana entre o elétron e o buraco, for
mando um estado estável localizado.
nome de exciton 23 .

A este estado dá-se o

Entretanto, em materiais com concentrai

ções de portadores altas (n > 2.10 lS cm"3 no GaAs) e

para

temperatura ambiente os excitons não são observados2H .

A

existência de níveis de energia no interior da banda

proi_

bida permite a absorção de fotons com energias ainda

meno

res, ocorrendo transições da banda de Valencia para um de,s
ses níveis, ou de um deles para a banda de condução.
A análise da absorção de radiação por um cristal
em função da energia dessa radiação permite os cálculos da
largura da banda proibida e da localização dos níveis
impureza no seu interior.

Johnson25 chegou a uma

de

expres-

são que relaciona o coeficiente de absorção ótica, a,

com

a energia do foton absorvido, E, e a energia da banda proí^
bida, E , para transições diretas, como no caso do InP:
oE » C (E - E )

1 / 2

(D

onde C é um parâmetro que depende do material.
Para os níveis de impurezas foi deduzida
expressão 2':

outra

17

aE = D (E - Eg •

onde E- seria a energia de ionização das impurezas e D ura
parâmetro que depende do material, da temperatura e da con
centração de impurezas.

Então, se colocarmos em um gráfico a variação de
( aE)

com E teremos regiões retilíneas para as

transi-

ções banda a banda

e

veis de impurezas.

0 prolongamento dessas regiões até

abcissa

dará

para as transições envolvendo

nía

os valores de E e E - E..
g
g
i

Para o cálculo do coeficiente de absorção ótica
em função da energia normalmente utiliza-se um feixe

que

incide normalmente sobre a amostra, analizando-se as intensidades incidente e transmitida.

Para essa análise è" con

veniente definir-se a transmitãncia T e a absorbância A.

r
o

A = log ~

(4)

T
onde I. é a intensidade do feixe transmitido c I

a inten-

sidade do feixe incidente.

No caso de uma radiação incidindo sobre um filme
sobre um substrato transparente tem-se que:

18

T

onde:

fs * T sa

T _

-transmitancia pela interface ar/filme.

T,

- transmitancia pela interface filme/substrato.

T
sa

- transmitancia pela interface substrato/ar,

ot-

- coeficiente de absorção ótica do filme.

a

- coeficiente de absorção ótica do substrato.

t~

- expessura do filme.

t

- expessura do substrato.

Nos equipamentos utilizados normalmente para anã
lise da transmitancia, analisa-se simultaneamente um
trato sem filme, para eliminar sua influência na

subí>
medida

anterior.

A transmitancia pelo substrato seria:

onde:

- transmitancia pela interface ar/substrato.

T

Dividindo-se (5) por (6):
Tl

T
T

EXP

=

T

af • T fs

V f

e

;
T2

"

as

Aplicando-se a teoria desenvolvida por Heavens27,

19

para incidência normal, temos que:
4

T

B

anf

af=
3

C8)

r
(n+n)2

T£s =

4 nfn
í-§-

4 n

(9)

an
2

(n a + n s )

onde:

n

-

índice de refração do ar

n,

-

índice de refração do filme

n

-

índice de refração do substrato,

Na obtenção das equações (8), (9) e (10), os coe
ficientes de extinção, ou seja, as partes imaginárias
índices de refração, do ar e do substrato foram

dos

considerei

dos iguais a zero, pois estes são meios não absorvedores,e,
para o filme, foi utilizado o fato da parte real do índice
de refração ser muito maior que o coeficiente de

extinção

na região de interesse, isto é, próximo ã região de

absor

ção fundamental.

Voltando-se â equação (7), aplicando-se
tmo

logarí-

nos dois lados e após algumas passagens chegamos

â

20

equação final:

aftf = 2,303 (log - i — + log

(11)
as

onde:

log

- absorbância obtida pela análise experi
KYp

mental do filme.

1.3.3

- Efeito Hall
Suponha uma barra de um material semicondutor co

mo mostrado na figura 4. Aplicando-se um potencial positi^
vo no lado esquerdo em relação ao direito teremos a passei
gem de uma corrente elétrica i na direção positiva
xo-y.

do ei_

Se temos, ainda, um campo magnético B na direção po

sitiva do eixo-x

os elétrons ou buracos do

semicondutor

sofrerão uma força F expressa por:

Figura 4: Barra de um semicondutor com uma diferença de
potencial entre as extremidades e colocado em um campo mag
nético B.

21

F = qvB
onde:

(12)

q - carga do elétron
v - velocidade de deriva do elétron ou buraco.

A força F tem a direção negativa do eixo-z.

En

tão, se o material for tipo-n,o ponto 1, na Figura 4, fica
rá polarizado positivamente em relação ao ponto 2, e se for
tipo-p o ponto 1 ficará polarizado negativamente.

Esse fe

nômeno ê conhecido como efeito Hall 2 B .

Uma quantidade importante é o coeficiente

Hall,

R , que possibilita, em conjunto com a resistividade p, a
obtenção dos valores da mobilidade y e da concentração

de

portadores n do semicondutor:

R =
"
onde:

yp

1
= -L.
nq

s

u
JLiB

(13)

V,, - voltagem entre os pontos 1 e 2 - voltagemHall
t

- espessura do semicondutor (Figura 4 ) .

CAPÍTULO II
MÉTODOS EXPERIMENTAIS

2.1

-

Deposições

2.1.1

- Material
As deposições de fosfeto de índio foram feitas em

um sistema de alto vácuo JEOL JEE 4C que consistia

de

uma

câmara de deposição, uma bomba de difusão, uma armadilha de
nitrogênio líquido e uma bomba mecânica

(figura 5).

Colocou-se uma ampola de vidro com bolinhas de alu
mina ativada no seu interior e resfriada com nitrogênio
quido antes da entrada da bomba mecânica, com a

1^

finalidade

de aprisionar os vapores de fósforo provenientes das deposi_
ções, evitando ao máximo sua contaminação.
A figura 6 mostra o conjunto experimental

usado

para as deposições.
Nas deposições foram utilizados substratos de vi^
dro.

Esses substratos eram apoiados sobre uma máscara.

A

máscara consistia de duas placas de aço inoxidável e

entre

elas uma folha de cobre cromada. Além de servir como

apoio

a máscara delimitava a área de deposição. A folha de

cobre

delimitava a deposição sobre o substrato a ser
medidas de resistividade e efeito Hall.

usado

para

A máscara era

en

caixada numa estrutura que possuía, na parte superior,

um

aquecedor feito com mica e fita Kanthal.
22

Essa

estrutura

23

CÂMARA

ARMADILHA
DE NI

BOMBA MECÂNICA

BOMBA DE
DIFUSÃO
ARMADILHA DE N I

Figura 5:

Sistema de vácuo usado para as deposições de fojs

feto de índio.

CHAPÉU DC AÇO
- — •"

INOXIOÀVCl

-

AQUECEDOR
_»U»ITRATOS
MÁSCARA

. mor ido ot
*C0

INOXIDÁVEL

roNTC PARA 0
CADMlO OU O ZINCO

- ANTEPARO

FONTE PARA
O ÍNDIO

Figura 6: Conjunto usado nas deposições de fosfeto de índio.
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por sua vez era apoiada em um cilindro de

aço

inoxidável

que tinha também a finalidade, juntamente com um chapéu de
aço inoxidável, de proteger a cúpula de vidro do calor
radiado pelas barquinhas e pelo aquecedor durante as

ir

depo

siçÕes.

Para a medida da temperatura dos substratos
utilizado um termopar de Chromel-Alumel,

fixado sobre

foi
um

dos substratos por uma haste existente na máscara.

Os materiais evaporantes utilizados foram índio,
fósforo vermelho, zinco e cádmio, com purezas de, respect i^
vãmente, 99,99951, 99,9999 %, 99,99991 e 99,9999S.

Foram utilizados três pares de eletrodos para

a

passagem da corrente elétrica que aquecia as fontes de eva
poração, onde eram colocados os materiais a serem
dos.

Os eletrodos do centro foram usados para

evapora

evaporação

do índio, os da esquerda para evaporação de fósforoe os da
direita para evaporação de cádmio ou zinco.

Para a evaporação de índio experimentou-se diver
sas fontes:

barquinha de alumina com filamento de

tênio no seu interior, barquinha de grafite com
de tungstênio no seu interior e barquinha de
Para a evaporação de fósforo utilizou-se um

tungs-

filamento

molibdênio.
cadinho de alu

mina envolvido por um filamento de tungstênio.

Para a eva

25
poração de cádmio utilizou-se uma barquinha de tântalo. Pa
ra a evaporação de zinco tentou-se barquinhas de molibdênio
e de tungstenio.
A fonte utilizada para evaporação de indio ficava
posicionada sob o centro da máscara, a 12 cm desta. Como a
evaporação de índio ê que controla a deposição de

fosfeto

de índio13, essa disposição garantia que a variação da
pessura média dos filmes depositados nos diversos
tos não ultrapassava 15% 29 .

substra

As fontes utilizadas para evíi

poração de fósforo, zinco e cãdmio eram posicionadas
xo

es^

abaji

da usada para o indio, para evitar que os vaporesdeste

elemento as contaminassem. A fonte para evaporação de

fói>

foro era direcionada para o centro da máscara de modo a ob
ter-se um fluxo mais intenso e uniforme sobre os
tos.

substra

Entre as fontes utilizadas para evaporação de

e cádmio ou zinco era colocado um anteparo com placas

índio
de

cerâmica que impediam que a alta temperatura da fonte de ín
dio influenciasse na temperatura da outra fonte.

2.1.2 - Metodologia
Como um dos fatores principais para a boa qualida
de dos filmes depositados, a limpeza do sistema e de todos
os materiais utilizados nas deposições
atenção.
neira:

recebeu

especial

A limpeza dos substratos era feita da seguinte ma

agitação ultrasônica em éter de petróleo por

quin

ze minutos, limpeza com pano embebido em éter de petróleo,

26
agitação ultrasonica em acetona por quinze minutos, limpeza com pano embebido em acetona, limpeza com algodão

embe;

bido na solução "Substrate-Cleaner n? 1" da Balzers, limpe
za com algodão embebido na solução "Substrate-Cleaner n? 2"
da Balzers, agitação ultrasonica em tricloroetileno por 10
minutos, lavagem em água destilada, agitação ultrasonica em
álcool isopropílico por 15 minutos, lavagem em água desti^
lada, aquecimento em solução de ãgua oxigenada (251) e água
destilada (751), aquecimento em água destilada, aquecimento em ãgua deionizada e secagem na estufa a 80°C.

Um outro fator importante era o vácuo no sistema.
0 vácuo no interior da campanula, antes das deposições, foi
sempre melhor que 10"^ Torr.

Devido aos vapores do

óleo

da bomba de difusão, que poderiam contaminar o vácuo

den

tro da campanula, foi utilizada uma armadilha de nitrogênio
líquido imediatamente acima desta bomba.

Antes de utilizar-se qualquer fonte para evaporei
ção de material, era feito um "flash" a vácuo.

0

"flash"

consistia da passagem de uma corrente elétrica através

do

recipiente vazio bem superior aquela utilizada para a

eva

poração do elemento, ou seja, pouco abaixo da corrente

má

xima suportada. O "flash" tinha por objetivo a limpeza

da

fonte, livrando-a de materiais que poderiam contaminar

o

material a ser evaporado e o próprio filme obtido.
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Antes das deposições propriamente ditas

foram

feitas calibrações das correntes que passavam pelas fontes,
durante um certo período de tempo, e as massas evaporadas.
Esse procedimento foi necessário para obter-se as quantida
des desejadas de massas evaporadas durante as deposições e
consequentemente, as taxas de evaporação dos diversos

ele;

mentos.

Para as deposições colocava-se as massas a serem
evaporadas nas respectivas fontes.

Fram, então, colocados

os substratos na máscara, fixado o termopar sobre um deles,
colocada a máscara dentro do conjunto com aquecedor,

este

apoiado sobre o cilindro de aço inoxidável, colocado o cha
péu e fechado o sistema.

Apôs isso era feito vácuo no si£

tema durante pelo menos duas horas, para garantir-se um bom
vácuo.

Os substratos eram mantidos nas temperaturas

uti-

lizadas nas deposições durante quinze minutos antes do seu
início.

0 aquecimento era iniciado bem antes das

deposj.

ções para que alguma possível desfaseificaçao ocorresse bem
antes dela.

As massas eram, então, aquecidas

lentamente

até atingirem a temperatura de deposição. Como o excesso de
fósforo era importante para a obtenção de filmes estequiométricos, a evaporação de P era a primeira a ser iniciadae
a última a ser finalizada.

Apôs as deposições era feito um recozimento

dos

filmes com a finalidade de diminuir o número de defeitos e
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aumentar o tamanho do grão.
trinta minutos a 290°C.

0 recozimento

era

feito por

A temperatura era mantida

abaixo

de 300°C para evitar reevaporação de fósforo da superfície
dos filmes30.
Para o cálculo da espessura dos filmes obtidos foi
utilizado principalmente o método de interferência ótica31 ,
baseado na analise dos máximos e mínimos em uma curva
transmissão ótica.

de

Foram, ainda, utilizados o interferõme

tro ótico e o método de pesagem que, entretanto, se mostra
ram menos convenientes, devido, respectivamente, â rugosidade dos filmes e à difícil calibração da microbalança.

2.2

-

Difusões

2.2.1

-

Material
Foram utilizados dois tipos de fornos para as ex

periências de difusão, um marca Etil, modelo LEA-3056, com
um controle de temperatura apenas, e outro tubular,
truído no laboratório com mica, fita Kanthal, aço

consinoxidá

vel e isolantes de cerâmica, com duas regiões de aquecimen
to independentes, controladas por autotransformadores.

As difusões eram feitas em filmes finos de fosfe
to de índio intrínsecos depositados a vácuo.

0

utilizado

purezas dos

foi

fósforo e zinco com as mesmas

usados nas deposições.

material

A finalidade do fósforo era compen

sar a perda deste elemento pela superfície do filme

duran
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te o aquecimento.

Foram utilizados tubos de quartzo onde as amostras
e os materiais eram encapsulados a vácuo.

Para o

fechamen

to dos tubos foi usado um sistema de encapsulamento
modelo 58-10.

Morse,

Para a evacuação dos tubos foram usados dois

sistemas: um com bombas de difusão e iônica e outro com bom
ba turbomolecular.

As temperaturas da parede externa das ampolas
bos de quartzo encapsulados), durante as difusões, eram

(tu
me

didas através de dois termopares de Chrome1-Alume1, fixados
na região dos substratos e na região das massas.

2.2.2 - Metodologia
Inicialmente, cortava-se o tubo e fechava-se
dos lados no sistema de encapsulamento.

Após isso, o

era limpo e os substratos e as massas de fósforo

um
tubo

e zinco ,

previamente pesadas, eram colocadas no seu interior. No sis^
tema de encapsulamento a outra extremidade do tubo era

qua

se que totalmente fechada, sendo apenas deixado um orifício
com diâmetro de aproximadamente 1 mm, através do qual a
pola seria evacuada.

Conectava-se, então, a ampola ao

am
si£

tema de vácuo por várias horas, para que, apesar do pequeno
orifício, o vácuo no interior da ampola chegasse próximo ao
vácuo no sistema.

Com a ampola evacuada, o orifício era fe

chado com o maçarico de hidrogênio-oxigênio.
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Antes da difusão os termopares eram fixados

na

ampola e esta colocada no forno. As extremidades dos ter_
mopares eram deixadas para fora do forno para a medida das
temperaturas.

Quando utilizava-se o forno Etil, apôs

atingida

a temperatura desejada, a ampola era colocada no seu
rior e a difusão realizada.

inte

Foram variados tempos e tempe

raturas de difusão.

Quando utilizava-se o forno com duas regiões
aquecimento, a ampola era colocada no seu interior
frio.

0 forno era, então, montado sobre tijolos

de

ainda
refratá

rios dentro de uma caixa de madeira com exaustão. Após
tingida a temperatura dos massas e dos substratos a
são era realizada.

£
difu

Foram variados tempos e temperaturas de

difusão.

Apôs a difusão, a ampola era colocada durante al^
guns minutos sob luz ultravioleta, com a finalidade de trans
formar possíveis traços de fósforo branco, formados

duran

te a difusão, em fósforo vermelho, pois enquanto o fósforo
vermelho é" estável, o branco se inflama ao contato
oxigênio.

Quando traços de fósforo branco se

com

o

inflamavam,

durante a abertura da ampola, os filmes eram atacados e f^
cavam estragados.

Para diminuir ainda mais essa possibiH

dade, a abertura da ampola era feita em atmosfera de nitro
gênio.
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2.3

-

2.3.1 -

Análises
Composição
Foram feitas análises de fluorescência de

X, obtendo-se informações sobre a incorporação de

raioszinco e

cádmio nos filmes.
Para essas análises foi utilizado um

espectrôm£

tro Philips, modelo PW 1540/10.

2.3.2 -

Morfologia e Estrutura Cristalina
A morfologia dos filmes foi estudada com um

croscópio eletrônico de varredura (MEV) da JEOL,

mi-

modelo

JSM-U3.

Os grãos foram observados e feita uma estimativa
do seu tamanho.

Também foi observada a uniformidade super

ficial dos filmes.

Para o estudo da estrutura cristalina foi utili.
zada a técnica de difração de raios-X. 0 equipamento usado
foi um difratômetro Philips, modelo PW 1010,com

radiação

Ka do cobre.

A técnica permite a identificação do
analisado através dos picos detectados que se
aos planos cristalinos paralelos a superfície da

material
relacionam
amostra.

A técnica permite, ainda, a obtenção de informações
a textura do material.

sobre
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2.3.3

-

Absorção Ótica
Para a análise das propriedades óticas foi utili_

zada a técnica de absorção ótica, que baseia-se na compara
ção de um feixe de ondas eletromagnéticas incidentes sobre
uma amostra e o feixe transmitido.

Foi utilizado um espectrometro de feixe
Cary, modelo 17D.

duplo

Um dos feixes passava pela amostra, fil_

me sobre substrato de vidro, e o outro por um substrato de
vidro puro, compensando possíveis efeitos que o

substrato

poderia ter na análise.

Da análise dos espectros obtidos era

calculada

a banda proibida e os níveis de energias das impurezas dos
filmes 25 * 26 , enquanto da análise dos máximos e mínimos des^
ses mesmos espectros era calculada a espessura dos

fil-

mes 31 .

2.3.4 -

Propriedades Elétricas
Para as medidas elétricas foram depositados

mes com a configuração mostrada na figura 7, obtidos

fil
atra

vés da utilização de uma máscara mecânica feita por proces;
so de fotogravura.

Para um melhor contato entre o filme e o
to de medidas foram feitas deposições de Au-Zn, com

circui_
trata
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mento térmico posterior

, ou de Au sobre as extremidades

dos filmes, area listrada na figura 7.

Para a ligação das

extremidades com o circuito foi usada cola prata.

Foram utilizados uma fonte de corrente

contínua

constante da Hewlett-Packard, modelo 6181 B, para

aplica-

ção do potencial sobre as extremidades do filme (pontos 1 e
4), um multímetro digital da Fluke, modelo 8860A,

para

leitura do potencial sobre as extremidades laterais

a

(pon

tos 2 e 6 e 3 e 5) do filme, e um eletroimã, modelo 79637,
com fonte de potência, modelo 79538-011, e regulador de cor
rente, modelo B, do Atomic Laboratories, para aplicação do
campo magnético.

Nas medidas de resistividade utilizou-se um
sistor padrão de 10KÍ2 colocado em série com o filme
fonte de corrente.

Medindo-se a tensão sobre o

re
e a

resistor

obtinha-se a corrente no circuito e, então, medindo-se

a

tensão sobre as extremidades do filme obtinha-se sua resi£
tência e consequentemente, sua resistividade.

Nas medidas de efeito Hall passava-se uma corrente
conhecida pelo filme e aplicava-se um campo magnético

nor

mal a ele.

pon

Com o campo surgia um potencial entre os

tos 2 e 6 e entre os pontos 3 e 5.

Na realidade o

ciai existia mesmo sem o campo magnético, devido ao
no desalinhamento entre os pontos 2 e 6 e 3 e S e ,

poten
peque
então,
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o potencial real era dado pela diferença entre as tensões
com e sem campo.

Com essa medida obtinha-se o tipo

e a

concentração de portadores, assim como a mobilidade.

Todas as medidas foram feitas com os filmes

no

escuro e à temperatura ambiente.

20 mm

7 mm

1

N

-

-X

\\X

\ \
/

Z

S

VxN

\
lmm

Figura 7:
tricas.

Configuração de um filme usado para medidas el£

A parte listrada mostra as regiões onde foram

positados filmes para contato elétrico.

de

CAPÍTULO III
RESULTADOS EXPERIMENTAIS E DISCUSSÃO

3.1

-

Evaporação de índio
Para a evaporação controlada

de

índio tentou-se

inicialmente, como fonte, uma barquinha de alumina e um fji
lamento de tungstênio.

0 filamento ficava parcialmente den

tro da barquinha, sem tocá-la, e era aquecido pela passagem
de uma corrente elétrica, através do efeito Joule.

Os peda

ços de índio eram colocados no fundo da barquinha, sem

to

car o filamento e aquecidos por irradiação.

Foi notado que a cada deposição a quantidade

eva

porada de índio diminuía, até que nada mais evaporava, me;;
mo aumentahdo-se a corrente e o tempo de deposição. Este fa
to foi atribuído ã interação entre o índio fundido e elemen
tos constituintes da barquinha aquecida (provavelmente oxigênio) .

Devido aos problemas com a barquinha

de

alumina

construiu-se outra, de grafite, com as mesmas dimensões,ut_i
lizando-se, entretanto, grafite com alto teor de impurezas.
0 processo de evaporação era o mesmo, com o filamento
tungstênio aquecendo o índio por irradiação.

Foi tentada ,

novamente, a calibração dos parâmetros de deposição,

35

de

sendo

36
encontrados os mesmos problemas que antes, sendo que a re£
ção, desta vez, ocorria provavelmente entre o índio

fundi

do e o carbono da barquinha.

Após a construção de uma outra barquinha de grafi^
te e a observação dos mesmos problemas decidiu
processo de evaporação.

mudar

o

0 novo processo consistia na utjL

lização de uma barquinha de molibdênio aquecida

diretamen

te por efeito Joule. 0 índio era colocado no interior
barquinha.

Desta vez não foram encontrados problemas

da
sé-

rios e foi possivel a calibração dos parâmetros de deposição.

3.2

-

Evaporação de Fósforo

Para a evaporação de fósforo utilizou-se um
mento de tungstênio aquecido por efeito Joule.

Esse

fila
fila.

mento envolvia e aquecia um cadinho de alumina em cujo

in

terior era colocado o fósforo.

A evaporação do fósforo foi controlada facilmen te, sendo que esse controle não era tão crítico como

no

caso do índio, pois o importante era a manutenção do exce£
so de fósforo na câmara, durante as deposições de

fosfeto

de índio.

3.3

-

Evaporação de Zinco
Para a evaporação de zinco foi tentada, inicial -
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mente, uma barquinha de molibdênio com aquecimento Joule.
Foi observado que o zinco não evaporava lentamente. Aumentava-se a corrente gradualmente sem aparecerem vestígios de
evaporação, quando de repente, para uma corrente correspon
dente a uma temperatura na barquinha bem acima da esperada
para a evaporação lenta, o zinco fundia e evaporava instan
taneamente.

Este fato foi atribuído principalmente ao

po

bre contato térmico existente entre o zinco solido e a bar
quinha, que melhorava bastante com a fusão do zinco, impl_i
cando na sua evaporação instantânea àquela alta temperatura.

Como a evaporação instantânea do zinco impedia

a

sua incorporação homogênea nos filmes de fosfeto de índio,
obtidos pela evaporação lenta e simultânea de fósforo e ín
dio, decidiu-se a troca da barquinha de molibdênio por
tra, com as mesmas dimensões, de tungstênio.

ou

Os mesmos pro

blemas foram encontrados, não sendo possível o controle da
evaporação do zinco.

Um outro método tentado foi a formação de uma
ga com 20$ de zinco e 80% de índio.

0 índio fundia

temperatura baixa, possibilitando um bom contato

li.

a uma
térmico

com a barquinha, e não evaporava da liga âs temperaturas
baixas usadas para o zinco.

A formação da liga foi

colocando-se 801 de índio e 20$ de zinco na barquinha
molibdênio usada inicialmente.

A barquinha foi

feita
de

aquecida

até que o índio fundiu, continuando-se o aquecimento

até
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que o zinco se misturou ao índio.

A quantidade evaporada

de zinco era obtida pela pesagem do conjunto barquinha - li.
ga de índio-zinco, antes e apôs a evaporação, e essa

quan

tidade era recolocada na barquinha para a evaporação poste:
rior.

Com isso, conseguiu-se a evaporação lenta do zinco.

Entretanto, o controle dessa evaporação não foi

consegui-

do, pois a cada deposição a quantidade de zinco

evaporado

diminuía, até nada mais evaporar.

Finalmente, utilizando a barquinha de tungstênio,
decidiu-se fundir uma grande quantidade de zinco, para
lhorar-se o contato térmico, e depois tentar-se a
ção lenta.

O procedimento era o seguinte:

me

evapora^

colocava-se uma

grande quantidade de zinco na barquinha, aumentava-se

a

corrente até que o zinco fundisse e, então, abaixava-se

a

corrente rapidamente para evitar que todo o zinco evaporas_
se.

0 zinco fundido era utilizado em várias deposições.

Novamente obteve-se uma evaporação lenta, mas não

conse

guiu-se a calibração dos parâmetros de deposição.

Nos dois últimos processos, quando conseguiu-se a
evaporação lenta do zinco, apôs as deposições de índio,fô^
foro e zinco, formava-se uma camada com fósforo

sobre

superfície da liga índio-zinco e no zinco fundido.

a
Isso

tornava o processo de evaporação lenta do zinco ainda mais
complexo.

Devido a impossibilidade de um controle eficaz da

39

evaporação lenta do zinco, não houve a possibilidade de in
corporar esse elemento em filmes de fosfeto de índio

pelo

processo de evaporação simultânea dos três elementos:

fó^

foro, índio e zinco.

3.4

-

Evaporação de Cádmio

Para a evaporação de cádmio utilizou-se uma
quinha de tântalo, aquecida por efeito Joule.

bar

0 cádmio não

apresentou problemas para a sua evaporação lenta e

foram,

então, calibrados os parâmetros de deposição.

Após as deposições de fosfeto de índio com cádmio
havia sempre uma camada com fósforo formada sobre a superfície da barquinha de tântalo e sobre os restos de cádmio.
Para evitar que isso interferisse nas deposições posteriores, os restos de cádmio uanca eram reaproveitados

e após

as deposições sempre era feito um "flash" na barquinha

de

tântalo.

3.5

-

Deposição de Fosfeto de índio Intrínseco
0 fosfeto de índio foi obtido pela evaporação si^

multânea de fósforo e índio utilizando-se o método de três
temperaturas.
Baseando-se no trabalho de Dhere e Avillez16, que
depositaram filmes finos de fosfeto de índio com temperatu
ras de substrato de 275, 300 e 325°C e constataram que

a
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sua qualidade melhorava para as temperaturas maiores, du
rante as deposições os substratos foram mantidos a 350°C.

As taxas de deposição ficaram entre 6 e 17 A/s e
a relação entre átomos de fósforo e índio evaporados
tre 10 e 50, não sendo observadas mudanças nas

en

propriedii

des dos filmes devido a essas variações.

3.5.1 - Morfologia e Estrutura Cristalina

Os primeiros filmes obtidos possuíam coloração não
uniforme.

Análises no microscópio eletrônico de

varredu

ra mostraram que a cores diferentes correspondiam morfolo
gias diferentes.

As Figuras 8 e 9 mostram diferentes mor

fologias obtidas em duas regiões de um mesmo substrato com
variação de coloração.

Esse problema foi atribuído

ao

aquecimento não uniforme dos substratos durante as deposi_
ções, causado pelo uso de mica inadequada na
do aquecedor dos substratos.

construção

Essa hipótese foi

reforça-

da pela semelhança de uma morfologia obtida quando a

tem

peratura de deposição medida foi de 350°C (Figura 10) com
a morfologia

obtida por Dhere e Avillez a 300°C.
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Figura 8: Morfologia de um filme depositado com aquecimen
to não uniforme. Mesmo substrato que figura 9. 10.000X.

Figura 9: Morfologia de um filme depositado com aquecimen
to não uniforme. Mesmo substrato que figura 8. 10.000X.
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j

Figura 10: Morfologia de um filme depositado com aquecimen
to dos substratos não uniforme.

15.000X.

Foi construído um novo aquecedor, com mica de
lhor qualidade.

me

Com isso, a variação na coloração dos fíl^

mes foi eliminada e as analises no MHV mostraram filmes com
morfologia bem uniforme.

A morfologia característica

filmes intrínsecos de fosfeto de índio obtidos
nas Figuras 11 e 12.

é

dos

mostrada
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Figura 11: Morfologia de um filme de fosfeto de índio
trínseco depositado a 350°C.

5.000X.

Figura 12: Morfologia de um filme de fosfeto de índio
trínseco depositado a 350°C.

in

in

5.000X. Inclinação de 35°.
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As mudanças de morfologia com a temperatura

dos

substratos observadas confirmaram o importante papel desem
penhado por esta última na estrutura dos filmes finos.

As micrografias do MEV foram utilizadas para a m£
dida do tamanho de grão dos filmes através do número de in
terseções entre os contornos dos grãos da figura e uma li.
nha reta de dimensão conhecida33'3".

Em cada micrografia

eram desenhadas várias linhas retas com direções aleatórias
e o tamanho de grão dado pela média dos valores obtidos.
Foram obtidos tamanhos de grão entre 0,65 e

0,95

Como mencionado anteriormente, nas condições

usa

ym.

das para deposição, sem o excesso de fósforo o índio depo^
sitaria sozinho.

Isto foi observado em uma deposição

em

que o fósforo no cadinho acabou antes do tempo previsto.
As Figuras 13 e 14 mostram a superfície dos filmes resul tantes, com montículos de índio formados sobre a estrutura
do fosfeto de índio.

As análises de raios-X

desses

mes mostraram os picos característicos das estruturas do
feto de índio e do índio puro.

fH
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Figura 13: Morfologia de um filme de fosfeto de índio com
ilhas de índio. 3.000X.

Figura 14: Morfologia de um filme de fosfeto de índio com
ilhas de índio. 10.000X. Inclinação de 35 o
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A difração de raios-X dos

filmes

intrínsecos

confirmou a formação de fosfeto de índio sem fases inter
mediarias, o que indicava que os filmes eram
tricôs.

estequiome

Essa estequiometria foi confirmada em

algumas

analises por microssonda de elétrons Auger, feitas no

So

lar Energy Research Institute, nos EUA, indicando, em uma
amostra,

51 ^ 3» atômico de índio

e

49 +• 3* atômico de

fósforo e, em outra, 49 + 31 atômico de índio e 51 t 39.
atômico de fósforo.

Não foi observada textura nos filmes

obtidos,

confirmando mais uma vez os resultados de Dhere e

Avil-

lez, que verificaram que a textura diminuía para

tempe-

raturas de substratos maiores.

3.5.2

-

Absorção ótica

Um espectro típico de absorção ótica de um fi_l
me de fosfeto de índio intrínseco e mostrado na
15.

Figura

A Figura 16 mostra o gráfico final que fornece

formações sobre a estrutura de banda do material.

in
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Figura 15: Espectro de absorção ótica de um filme de
feto de índio intrínseco.
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Figura 16: Gráfico obtido da análise do espectro de absor
ção ótica de um filme de fosfeto de índio intrínseco.

Nos cálculos foram utilizados índices de refração
do fosfeto de índio

tabelados35.

Como índice de refração

do ar foi usado o valor 1 e como índice médio do vidro 1,536.

As análises indicaram uma banda proibida com

valor

médio de 1,37 jf 0,02 eV. Esse valor foi bem próximo ao
contrado na literatura de 1,35 eV.

en

Em algumas amostras foi

encontrado um nível com energia de ionização de 0,10.+0,02
eV.

Dhere e Avillez encontraram um nível com energia

tro dessa faixa sem conseguir relacioná-lo a alguma

den
impu
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reza ou defeito estrutural.

A análise dos máximos e mínimos de interferência
do espectro de absorção ótica (figura 15), forneceu
pessura dos filmes 31 .

a es^

Foram depositados filmes com espes-

suras entre 0,3 e 2 ym.

3.5.3

-

Propriedades Elétricas
Para um melhor contato elétrico entre os

filmes

e os contatos para as medidas foram depositados filmes

de

ouro sobre as extremidades dos filmes de fosfeto de índio.

As análises mostraram uma resistividade na faixa
de 0,8 - 8 fi cm, uma concentração de portadores na faixa de
2 . IO 17 - 8 . IO 17 cm"3 e uma mobilidade na faixa de 3 10 cm2 V" 1 s"1.

Os erros nos valores calculados foram ej;

timados em até 30$.

Todos os filmes analisados eram tipo-n, como

ob

servado normalmente na literatura.
A alta concentração de portadores de IO 17 cm"3 e
o fato dos filmes formados serem tipo-n indicam que

ocor-

ria uma dopagem não intencional durante a deposição. Esses
resultados são comparáveis a de outros trabalhos
tes na literatura11*'37.

existen

Uma possível causa para essa

con

centração elevada seria a existência de vacâncias de fosf£
ro

nos

filmes que, segundo Jaros e Brand 38 , eqüivalem

a
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impurezas doadoras.

A existência de contornos de grão ê provavelmente
o principal fator responsável pela baixa mobilidade

dos

filmes, algumas ordens de grandeza menor que nos filmes mo
nocristalinos.

3.6

-

Deposição de Fosfeto de índio com Cadmio

Foi feita a evaporação dos três elementos, índio,
fósforo e cádmio, para a incorporação do último em filmes
de fosfeto de índio.

Foram utilizadas, durante as deposições, temperaturas de substratos de 350°C e, em alguns casos, de 325°C.

A razão entre átomos de cádmio e índio evaporados
foi variada de 0,04 a i .

A quantidade de cádmio incorpora

da nos filmes aumentava com o aumento dessa razão sem, con
tudo, mostrar uma proporcionalidade direta.

3.6.1 -

Composição
Foram realizadas análises de fluorescencia

raios-X nos filmes com cãdmio.

de

Foram detectados, na maio-

ria dos filmes, traços de cãdmio.

Entretanto, apesar

de

mostrar que o cãdmio se incorporava nos filmes, essas

anã

lises não forneceram a quantidade incorporada.
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A análise de algumas amostras por microssonda de
elétrons Auger mostrou que, como esperado, a quantidade de
cádmio incorporada no filme aumentava com a quantidade eva
porada (Tabela 1 ) .

TABELA 1:

Análises quantitativas da composição de

filmes

finos de fosfeto de índio incorporados com cádmio. Cd/In e
a razão entre átomos de cádmio e índio evaporados
a formação do filme.

durante

0 ê a temperatura dos substratos

du

rante a deposição.

cd m

0(°C)

InO)

P (t)

0 ,04

350

51 _+ 3

49 + 3

0 ,06 + 0 ,01

0 ,19

300

50 + 3

50 + 3

0 ,21 + 0 ,01

0 ,50

325

45 + 1
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0 ,27 + 0 ,01

Cd/In

3.6.2

-

Morfologia e Estrutura Cristalina

As análises no MEV, dos filmes depositados a 350 C,
mostraram uma tendência â diminuição do tamanho de grão
o aumento da razão entre átomos de cádmio e índio

com

evapora-

dos, sem uma mudança da morfologia, como mostrado na figura
17.

Os tamanhos de grão variaram de 0,34 a 0,63 ym. Entretan

to, para a maior taxa relativa de evaporação de cãdmio, com
uma razão de átomos evaporados igual a 1, observou-se
mudança na morfologia dos filmes (figura 1 8 ) .

uma
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Figura 17: Morfologia de um filme de fosfeto de índio
corporado com cãdmio depositado a 350°C. 10.000X.

in
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Figura 18: Morfologia de um filme de fosfeto de índio
corporado com cãdmio depositado a 350°C. Razão entre
mos de cãdmio e índio evaporados igual a 1. 10.000X.

inãto

Com a finalidade de uma maior incorporação de cá*d
mio nos filmes, reduziu-se a temperatura dos substratos pa
ra 325 C e manteve-se taxas altas de evaporação
de cãdmio, entre 0,5 e 1.

relativa

Para a taxa de evaporação igual

a 0,5 foi observada a morfologia mostrada na figura 19. Au
mentando-se a taxa para 1, a mudança foi ainda mais drãsti.
ca (figura 20).
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Figura 19: Morfologia de um filme de fosfeto de índio incorporado com cádmio depositado a 325 C. Razão entre ãto
mos de cãdmio e índio evaporados igual a 0,5. 10.000X. In
clinação de 40°.

Figura 20: Morfologia de um filme de fosfeto de índio incorporado com cádmio depositado a 325°C. Razão entre átomos de cádmio e índio evaporados igual a 1. 10.000X.
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Nas análises de difração de raios-X foi notado que
os picos do fosfeto de índio eram mais intensos

e

nítidos

para as maiores temperaturas de deposição, indicando

uma

maior cristal inidade dessas amostras .

Na maioria das análises de raios-X a única estrutu
ra detectada foi a do fosfeto de índio.

Entretanto, em al^

gumas amostras, foram detectados picos pertencentes às
truturas B-CdP2 e CdP2.

es-

Os picos eram de baixa intensidade

devido ã presença desses compostos em pequenas quantidades.
A figura 21 mostra o espectro de um filme de fosfeto de

ín

dio com cádmio com picos da estrutura 8-CdP2.

RADIAÇÃO Ko, Do Cw

Figura 21:

Espectro de raios-X de um filme de fosfeto

índio incorporado com cádmio.

de
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Nao foi observada textura nos filmes obtidos.

3.6.3

-

Absorção õtica
As análises de absorção ótica mostraram um peque

no aumento da banda proibida com a adição de cádmio nos f il^
mes.
eV.

A nova banda apresentou um valor médio de 1,41^0,02
Os resultados obtidos são mostrados na Tabela 2.

TABELA 2:

Energia da banda proibida com a razão entre ato

mos de cádmio e índio evaporados.

Cd/Ia
Eg(eV)

0

0,04

0,40

0,30

0,17

1,37

1,39

1,41

1,41

1,43

Não foram encontrados níveis de energia no

inte

rior da banda proibida.

3.6.4

-

Propriedades Elétricas
A resistividade dos filmes foi

bastante

da pela introdução de cãdmio, chegando a aumentar
ordens de grandeza, como mostrado na figura 22.

afetavárias
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0,1
0,05
ÁTOMOS Cd EVAPORADOS / ÁTOMOS In EVAPORADOS

Figura 22: Variação da resistividade com a razão entre ato
mos de cádmio e índio evaporados.

Apenas em uma pequena fração das amostras com cãd
mio foi possível a análise de efeito Hall, pois a

grande

resistência dessas amostras mascarava esse efeito. Os re
sultados obtidos não mostraram variação da mobilidade

em

relação aos filmes intrínsecos, enquanto que, a concentração de portadores diminuía. Os resultados mostraram ainda
que os filmes eram tipo-n.
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As três propriedades, concentração de portadores,
mobilidade e resistividade são interligadas.

Uma

diminui,

ção da concentração de portadores, sem uma variação da

mo

bilidade, implica em um aumento da resistividade.

A Tabela 3 ilustra a variação das

propriedades

elétricas com a introdução de cãdmio nos filmes.

TABELA 3:

Propriedades elétricas com a razão entre átomos

de cãdmio e índio evaporados.

n(cm"3)

(cm2 V ^ s " 1 )

Cd/In

p(f> cm)

1

4.103

-

-

0,29

2.103

-

-

0,17

1.102

-

-

0,13

1.102

1.1016

6

0,04

4.101

4.IO16

4

Para verificar se estava havendo algum
entre os filmes de ouro, que serviam

como

bloqueio

contato,

e os

filmes de fosfeto de índio com cãdmio, mascarando os resul_
tados, foram feitas deposições, em algumas amostras,

de

filmes de zinco-ouro, com posterior tratamento térmico

em

atmosfera de hidrogênio, próprios para

contato

em

fil
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mes de fosfeto de índio tipo-pJ2.

Entretanto, não

foram

obtidas melhoras nos resultados.

3.7

-

Difusão de Zinco em Fosfeto de índio Intrínseco

Nas difusões de zinco foram variados o

tempo

difusão, entre 20 e 240 minutos, a temperatura dos

de

subs-

tratos, entre 450 e 770°C, a temperatura das massas, entre
500 e 770 C,

a massa de zinco, entre 0,10 e 11,6 mg,

a

massa de fósforo, entre 0 e 10 mg, e a pressão externa

ã

ampola antes do encapsulamento, entre 8.10~5 e 2.10~7 Torr.

Na maioria das amostras, apôs a difusão, foi
ta uma gravação química, com 1% de bromo em metanol, com a
finalidade de retirar a camada superficial que ê a

mais

afetada durante a difusão e o resfriamento.

Um grave problema enfrentado foi a abertura

das

ampolas cujas difusões foram realizadas a partir de 600°C.
A essa temperatura, geralmente, havia a transformação

de

fósforo vermelho em branco, que se inflamava ao

contato

com o ar e reagia com o filme, estragando-o.

figuras

As

23 e 24 mostram micrografias de uma área afetada durante a
abertura da ampola.

Com a exposição do fósforo, após a d_i

fusão, em luz ultravioleta e com a

abertura da ampola

atmosfera de nitrogênio esse problema foi resolvido.

em
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Figura 23: Morfologia de um filme de fosfeto de índio afe
tado após a abertura da ampola. 50X.

Figura 24: Morfologia de um filme de fosfeto de índio afe
tado após a abertura da ampola. 1.0O0X.
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O vácuo no interior da ampola era fundamental para
o resultado da difusão. No sistema usado inicialmente,a pres^
são medida além do orifício da ampola, antes de selar, era
maior que 10~ 5 Torr. Para um vácuo dessa ordem a difusão era
difícil e as propriedades dos filmes, como: resistividade ,
tipo e concentração de portadores, mobilidade, estrutura

e

morfologia, não se alteravam para as condições usadas. Quan
do passou-se a usar um sistema cujo vácuo externo era da or
dem de 10~ 7 Torr a difusão passou a ocorrer facilmente. Com
isso, concluiu-se que, para um vácuo não muito bom, o zinco
reagia com os gases residuais da atmosfera,

principalmente

oxigênio, não restando material para a difusão.
Em algumas experiências, para obter-se

uma

maior

pressão dos vapores de índio e fósforo sobre os substratos,
aumentando-se a difusão, utilizou-se um gradiente de

tempe

ratura entre as massas e os substratos igual a 100°C
**

(0 =
m

650°C e 0

= 550 C) . Essas altas pressões provocaram, poss_i

velmente, uma condensação de material sobre os

substratos,

que resultou na reação de redução do fosfeto de índio

pelo

zinco, formando o composto Zn3P2 e deixando o índio na

for

ma

des_

elementar.

ses filmes

ê

O espectro

de

difração

mostrado na figura 25,

de

raios-X

sendo que a fluores-

cência de raios-X detectou grandes quantidades de zinco

in

corporadas. Nessas experiências, em um caso, não utilizou-se
fósforo, e em outro, utilizou-se uma
zes

menor

que a de zinco.

quantidade

Acredita-se

quantidade de fósforo maior, poderia ter

que,

oito ve
para

uma

ocorrido a forma_

62

RADIAÇÃO Krf. Do Cu

Figura 25: Espectro de difração de raios-X do filme resull
tante após uma difusão com temperatura das massas de 650°C
e temperatura dos substratos de 550 C.
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ção de uma camada de Zn 3 P 2 sobre o filme de fosfeto de ín
dio.

3.7.1 -

Composição
Nas amostras difundidas sem os problemas mencio-

nados acima, os picos de fluorescência de raios-X mostraram que o zinco se incorporava aos filmes do fosfeto

de

índio em pequeaas quantidades.

3.7.2 -

Morfologia e Estrutura Cristalina
Na maioria dos casos não foi notada mudança

na

morfologia dos filmes após a difusão de zinco.

A análise de difração de raios-X não detectou no
vos picos, somente aqueles pertencentes ã estrutura do fo£
feto de índio.

3.7.3 -

Absorção ótica
As análises de absorção ótica mostraram que a ban

da proibida não foi alterada pela introdução de zinco nos
filmes, permanecendo com seu valor médio de 1,37 eV.

Fo

ram detectados, ainda, o nível de ionização encontrado no
material intrínseco com energia média de 0,10 eV e, em al_
guns casos, um outro, com energia de ionização de
madamente 0,05 eV.

aproxj.
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3.7.4

-

Propriedades Elétricas

Com a adição de zinco a resistividade
aumentar várias ordens de grandeza.

chegou

0 aumento da resisti-

vidade impediu a realização de medidas de efeito
única medida de efeito Hall obtida foi em uma

Hall.

A

amostra com

temperaturas de massa e substrato em torno de 560°C e
po de difusão de 60 minutos.

a

tem

Calculou-se uma concentração

de portadores de 1.1016 cm"3 e uma mobilidade de 3 cm2 V"1
s~) enquanto a resistividade era de 2 . IO2 Ü cm.
era tipo-n.

0 filme

Para temperaturas de difusão maiores a

tividade aumentava consideravelmente, chegando a

resi£

atingir

valores da ordem de 10" ft cm.

Para temperaturas de difusão acima de 600 C
observada uma tendência da resistividade dos
valor constante em torno de 10" Q cm,

filmes a

foi
um

como mostrado na Ta

bela 4, independente da variação dos outros parâmetros.

As medidas mostraram que a resistividade não
íreu uma influência da massa de zinco colocada
para a difusão (Tabela 4 ) .

na

so

ampola
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TABELA 4:

Resistividade dos filmes com parâmetros usados

na difusão .

Vo"

9S(°C)

600

600

90

625

625

700

mp(mg)

p(ft cm)

0,20

0,98

1.10"

45

0,93

0,99

1.10"

700

20

0,33

0,97

2.10"

700

700

20

0,10

1,03

2.10"

700

700

30

0,96

1,00

9.103

700

700

30

0,13

0,48

5.10"

0,0

-

t'(min)

Temperatura das massas e dos substratos duran
te a difusão, respectivamente.

t1

-

Tempo de difusão.

m_

-

Massa de zinco colocada na ampola.

mp

-

Massa de fósforo colocada na ampola.

3.8

-

Considerações Sobre os Filmes Incorporados

com

Cádmio e Zinco
Os resultados obtidos mostraram que a incorporação de impurezas ocorre de uma maneira complexa.

As

quan

tidades de cádmio e zinco incorporadas foram, com certeza,
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suficientes para a mudança do fosfeto de índio de
para tipo-p.

Entretanto, isso não aconteceu,

nos não foi detectado.

Duas hipóteses

ou

tipo-n
pelo me

podem explicar

o

que ocorre com os filmes incorporados com as impurezas.
primeira assume que os átomos de cádmio ou zinco

A

não

en

trem em posições substitucionais de átomos de índio na

re

de, formando fases com o fósforo, como oCdP 2 detectado

em

amostras com cãdmio, e provocando a formação de

defeitos.

De acordo com Sloope e Tiller39 os defeitos estruturais po
dem atuar como níveis aceitadores, explicando, assim, a d^
minuição da concentração de elétrons nos filmes com impure
zas pela compensação de portadores.

A segunda hipótese foi baseada em um trabalho de
Zanio e Fraas1*0, que tentaram depositar filmes mono e pol_i
cristalinos tipo-p.
cesso.

Somente no primeiro caso obtiveram su

A impossibilidade de obtenção de filmes policrista

linos tipo-p foi atribuída ao fato dos
serem tipo-n.

contornos de

grão

Aplicando-se essa hipótese ao presente

tra.

balho, teria-se, inicialmente, um filme tipo-n coni uma maior
concentração de portadores nos contornos, devido, possivel^
mente, a uma maior concentração de vacâncias
nessas regiões.

de

fósforo

Quando tentava-se fazer a dopagem dos fil_

mes o que ocorria era a mudança para tipo-p dos grãos
quanto os contornos permaneciam tipo-n.

en

Com isso, havia a

formação de junções p-n entre os grãos e os contornos,
cando a corrente impossibilitada de passar

fi

através dessas
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interfaces.

A corrente, então, só podia passar

através

dos contornos de grão, explicando-se, assim, a alta resis
tividade dos filmes observada.
a razão de Hooper et ai. 1 7

Essa hipótese explicaria

terem conseguido dopar

pasti

lhas de fosfeto de índio monocristalino, tornando-as

ti

po-p, pelo mesmo processo usado neste trabalho. Baseandose nessa hipótese, seria possível a construção de uma

cê

lula solar utilizando-se um filme de fosfeto de índio

po

licristalino com grãos tipo-p, bastando para isso que

os

tamanhos de grão fossem pelo menos da ordem de 1 a

2 ym,

de modo que a corrente que passasse através da célula não
tivesse que cruzar nenhum contorno nesse filme. A configu
ração de uma célula solar utilizando fosfeto de índio

po

licristalino e sulfeto de cãdmio é mostrada na figura 26.

InP
CdS
Figura 26:

Configuração de uma célula solar utilizando

fosfeto de índio policristalino e sulfeto de cádmio.

CAPÍTULO IV
CONCLUSÕES

Podem ser depositados filmes finos de fosfeto de
índio não dopados intencionalmente, a partir da evaporação
simultânea e independente de fósforo e índio, pelo

método

de três temperaturas.

Os filmes de fosfeto de índio apresentam morfolci
gia bem uniforme, são estequiométricos, não apresentam tex
tura, possuem banda proibida de 1,37 eV, resistividade

en

tre 0,8 e 8 Ocm e são tipo-n, com concentração de

portado

res entre 2.IO17 e 8.IO17 cm"3 e mobilidade entre

3

e 10

cm2 V"1 s"1.

Nos filmes de fosfeto de índio incorporados
cãdmio, através da co-evaporação deste elemento, os
nhos de grão

diminuem,

observa-se,em algumas

com
tama

amostras,

fases de CdP2 e S-CdP2 e a banda proibida aumenta para 1,41
eV.

Para as maiores concentrações de cádmio a

morfologia

é alterada e a resistividade aumenta varias ordens de gran
deza.

Nos filmes de fosfeto de índio incorporados

com

zinco, através de difusão, não são alteradas a morfologia,
a estrutura cristalina e a energia da banda proibida, en68
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quanto a resistividade aumenta varias ordens de grandeza.

Segundo as hipóteses formuladas, os filmes incor
porados com cãdmio ou zinco não são detectados como tipo-p
devido as impurezas não ocuparem posições substitucionais
de átomos de índio na rede, formando compostos com o fósfo
ro, ou devido ao fato de não conseguir-se dopar os contornos de grão, formando-se junções p-n entre os grãos

dopa-

dos e os contornos.

Com base na hipótese de dopagem tipo-p dos grãos,
enquanto os contornos permanecem tipo-n, deve-se conseguir
a fabricação de células solares com filmes finos policristalinos de fosfeto de índio, desde que o tamanho de
seja da ordem de 1 a 2 um.

grão
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