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1.1 Ανακάλυψη της υπεραγωγιµότητας
Το έτος 1911 στο Leiden, οι ανακαλύψεις του Heike Kamerlingh-Onnes, σηµατοδότησαν το
ξεκίνηµα των Υπεραγωγών. Ο Ολλανδός επιστήµονας, βραβευµένος µε Nobel για τις έρευνες
του πάνω στις ιδιότητες της ύλης σε χαµηλές θερµοκρασίες, κατάφερε να υγροποιήσει το αέριο
ήλιο (1908) και να ανοίξει το δρόµο για να αναδυθούν οι βασικές αρχές που κρύβονται πίσω από
την υπεραγωγιµότητα. Ο Onnes µελέτησε τη συµπεριφορά απλών µετάλλων όπως ο υδράργυρος
(Hg), ο µόλυβδος (Pb) και το βισµούθιο (Bi). Το γεγονός ότι σε χαµηλές θερµοκρασίες η
µέτρηση της ειδικής αντίστασης επηρεάζεται σηµαντικά από φαινόµενα προσµίξεων, έθετε την
προϋπόθεση τα υλικά να είναι πολύ καθαρά, απαλλαγµένα από ξένα στοιχεία. Η αρχή έγινε µε
τον υδράργυρο, ο οποίος µπορούσε να ληφθεί πολύ καθαρός µέσω απόσταξης, έτσι ώστε να
είναι δυνατή η παρατήρηση των νεότευκτων φαινοµένων. Οι µελέτες οδήγησαν στην
παρατήρηση ότι ο υδράργυρος παρουσιάζει ξαφνικά κατάρρευση της ηλεκτρικής αντίστασης σε
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θερµοκρασία 4.2°Κ (1911). Το φαινόµενο της µετάβασης του υλικού σε κατάσταση µηδενικής
αντίστασης καλείται υπεραγωγιµότητα και η θερµοκρασία,
στην οποία λαµβάνει χώρα, καλείται κρίσιµη θερµοκρασία.
Η µετάβαση γίνεται τόσο απότοµα και ολοκληρωµένα ώστε
να παρουσιάζεται ως µια διαφορετική φάση του υλικού.
Εκτός από τη µηδενική αντίσταση, οι υπεραγωγοί
παρουσιάζουν και µια άλλη σηµαντική ιδιότητα, αυτή του
να αποκλείουν µαγνητικά πεδία από το εσωτερικό τους, ένα
φαινόµενο γνωστό ως φαινόµενο Meissner−Ochsenfeld.
Ακολούθησαν και άλλα µέταλλα τα οποία παρουσίαζαν
µηδενική αντίσταση κάτω από τις δικές τους κρίσιµες
θερµοκρασίες. Θα µπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι στο
φαινόµενο αυτό υπάρχει µια ηλεκτρική αντίσταση η οποία
είναι τόσο µικρή που δεν είναι µετρήσιµη. Η απόδειξη
ύπαρξης µηδενικής αντίστασης µε πειραµατικό τρόπο είναι
θεµελιωδώς αδύνατο. Αυτό που µπορεί να κάνει κανείς, το ∆ιάγραµµα 1.1. Η πειραµατική
οποίο έκανε και ο Onnes, είναι να δει αν ρεύµατα είναι καµπύλη θερµοκρασίας-αντίστασης
δυνατό να διατηρηθούν επ’ αόριστο χωρίς άλλη εξωτερική του Onnes για τον Hg
διέγερση εκτός της αρχικής που τα προκάλεσε. Η επαγωγή
ρεύµατος σε ένα κοινό µεταλλικό αγωγό σε σχήµα δακτυλίου, θα οδηγούσε γρήγορα σε
µηδενική ένταση ρεύµατος από τα συνήθη φαινόµενα που εισάγει η κίνηση των ηλεκτρονίων
στον αγωγό. Η διατήρηση ρευµάτων µέσα σε υπεραγώγιµους δακτυλίους για πολλά έτη χωρίς
παρατηρήσιµη αλλαγή στην ένταση του ρεύµατος δείχνει ότι στην υπεραγώγιµη φάση τους τα
υλικά ρίχνουν την αντίσταση τους κατά 14 τάξεις µεγέθους.
Υπάρχουν 30 καθαρά µέταλλα τα οποία παρουσιάζουν υπεραγωγιµότητα σε χαµηλές
θερµοκρασίες και φαινόµενο αποκλεισµού µαγνητικών πεδίων (Meissner effect). Τα µέταλλα
αυτά καλούνται υπεραγωγοί τύπου Ι. Η υπεραγωγιµότητα εµφανίζεται για θερµοκρασίες κάτω
από την κρίσιµη θερµοκρασία και κάτω από µια κρίσιµη τιµή έντασης µαγνητικού πεδίου, που
γενικά είναι πολύ µικρές. Μετά το 1930, βρέθηκε υπεραγώγιµη συµπεριφορά όχι µόνο σε απλά
µέταλλα, αλλά και σε κάποια κράµατα µολύβδου-βισµούθιου αρχικά και στη συνέχεια σε
άλλους συνδυασµούς από µέταλλα. Το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν αυτοί οι υπεραγωγοί,
βαφτισµένοι µε όνοµα υπεραγωγοί τύπου ΙΙ, είναι ότι παρουσιάζουν πολύ µεγαλύτερες τιµές
κρίσιµων πεδίων µε αποτέλεσµα να είναι σε θέση να µεταφέρουν µεγαλύτερες πυκνότητες
ρευµάτων παραµένοντας σε υπεραγώγιµη φάση.
Η εξαφάνιση της ηλεκτρικής αντίστασης από το υπεραγώγιµα υλικά ερµηνεύτηκε αρχικά
από τη θεωρία BCS (από τα αρχικά των John Bardeen, Leon Cooper και Robert Schriefer, οι
οποίοι τη δηµοσίευσαν το Μάρτιο του 1957 και κέρδισαν το βραβείο Nobel Φυσικής του 1972).
Πριν τη δεκαετία του 1980, δηλαδή πριν την έλευση των υπεραγωγών σχετικά υψηλών
θερµοκρασιών, η ερµηνεία που έδινε η θεωρία BCS ήταν επαρκής και έθετε ένα όριο 23°Κ στο
φαινόµενο µε τον υπεραγωγό Nb3Ge. Αυτό το όριο, που φαινόταν να αντέχει, καταρρίφθηκε το
1986 όταν οι Karl Alex Muller και Johannes Georg Bednorz στα εργαστήρια της IBM στη
Ζυρίχη της Ελβετίας ανακάλυψαν το (La1.85Ba.15CuO4) µε κρίσιµη θερµοκρασία 30°Κ. Η
ανακάλυψη αυτή τους έδωσε το βραβείο Nobel Φυσικής για το έτος 1987. Το υλικό αυτό και
άλλα παρόµοια που καταρρίπτουν το όριο που δίνει η θεωρία BCS δίνουν τροφή σε προσπάθειες
που γίνονται για την εξήγηση του τρόπου λειτουργίας των υπεραγωγών υψηλών θερµοκρασιών.
1.2 Ερµηνεία της Υπεραγωγιµότητας
Το φαινόµενο της υπεραγωγιµότητας ερµηνεύεται από τη θεωρία BCS1 (βλ. Παράρτηµα 1).
Η θεωρία αυτή δίνει απάντηση στο ερώτηµα πώς τα ηλεκτρόνια παύουν να σκεδάζονται από τα
2
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ιόντα του υλικού (αίτιο της ηλεκτρικής αντίστασης) και είναι σε θέση να δηµιουργήσουν πολύ
µεγάλες πυκνότητες ρευµάτων.
Τα ιόντα µιας κρυσταλλικής δοµής ταλαντώνονται γύρω από τη θέση ισορροπίας τους µε
ενέργεια Ε = 3/2kΤ. Τα ηλεκτρόνια της ζώνης αγωγιµότητας, κατά την κίνησή τους, συναντούν
συχνά µπροστά τους τα ιόντα της κρυσταλλικής δοµής, σκεδάζονται, και η κίνηση τους
«φρενάρεται». Μακροσκοπικά, λόγω αυτών των σκεδάσεων, το υλικό παρουσιάζει ηλεκτρική
αντίσταση. Όταν η θερµοκρασία πέσει σηµαντικά, για παράδειγµα στη θερµοκρασία βρασµού
του υγρού ηλίου (4.2°Κ), οι ταλαντώσεις ελαχιστοποιούνται και τα ηλεκτρόνια, που πριν
υφίσταντο σκέδαση, επιδεικνύουν µια ιδιόµορφη αλληλεπίδραση µε τα ιόντα. Η αλληλεπίδραση
αυτή συνίσταται στην αλληλεπίδραση ηλεκτρονίων−φωνονίων µε τελικό αποτέλεσµα τη
δηµιουργία ζευγαριών ηλεκτρονίων µε συνδετικό κρίκο φωνόνια.
Πιο συγκεκριµένα, το βαρύ θετικό ιόν δεν είναι πλέον αναίσθητο στην παρουσία ενός
ηλεκτρονίου, έτσι το τελευταίο είναι ικανό να παραµορφώσει τοπικά τη δοµή µέσω δύναµης
Coulomb, ώστε να δηµιουργηθεί µια ανοµοιόµορφη κατανοµή φορτίου. Η παραµόρφωση
συνίσταται στην µικρή µετατόπιση ιόντων προς το ηλεκτρόνιο. Τα ιόντα αποκτούν ορµή που
µεταφέρεται µέσα στον κρύσταλλο, δηλαδή εκπέµπεται φωνόνιο. Αυτή η νέα κατανοµή φορτίου
φέρνει και άλλο ένα ηλεκτρόνιο κοντά στο πρώτο, υπερνικώντας την µεταξύ τους απωστική
δύναµη Coulomb. Με άλλα λόγια το φωνόνιο που εκπέµφθηκε απορροφάται από το δεύτερο
ηλεκτρόνιο και φαίνεται να έχει δηµιουργηθεί ένα ζεύγος ηλεκτρονίων, που καλούνται ζεύγη
Cooper (βλ. ∆ιάγραµµα 1.2). Η εκποµπή και απορρόφηση φωνονίων συνεχίζεται και το ζεύγος
διατηρείται. Από τη στιγµή της σύζευξης και µετά τα ηλεκτρόνια του ζεύγους αντιµετωπίζονται
ως ένα σωµατίδιο και δεν αντιµετωπίζεται ως ξεχωριστά ηλεκτρόνια.

e

e

∆ιάγραµµα 1.2.α Ηλεκτρόνιο
παραµορφώνει τη δοµή
δηµιουργώντας περιοχή αυξηµένου
θετικού φορτίου.

e

∆ιάγραµµα 1.2.β ∆εύτερο
ηλεκτρόνιο «αισθάνεται» το θετικό
φορτίο και κινείται προς στην
περιοχή.

e

e

∆ιάγραµµα 1.2.γ ∆ηµιουργία
Ζεύγους Cooper.

Τα ηλεκτρόνια ανήκουν στα Φερµιόνια, αφού έχουν ηµιακέραιο σπιν (1/2), έτσι υπακούουν
στην αρχή του Pauli που λέει ότι δύο Φερµιόνια δεν µπορούν να έχουν το ίδιο σετ κβαντικών
αριθµών, να βρίσκονται δηλαδή στην ίδια µονοσωµατιδιακή κατάσταση. Το ζεύγος Cooper,
αποτελούµενο από δύο ηλεκτρόνια, έχει σπιν 1, δηλαδή ακέραιο και έτσι κατατάσσεται στα
Μποζόνια. Τα Μποζόνια δεν υπακούουν στην αρχή του Pauli και έτσι µπορούν να στοιβαχτούν
στην ίδια µονοσωµατιδιακή κατάσταση. Εκεί ακριβώς βρίσκεται το κλειδί της ερµηνείας της
υπεραγωγιµότητας από τη θεωρία BCS. Τα ζεύγη Copper όντας Μποζόνια τοποθετούνται στην
ίδια ενεργειακή κατάσταση (ευσταθέστερη από αυτή των µεµονωµένων ελευθέρων ηλεκτρονίων
της θάλασσας Fermi, αλλιώς δεν θα υπήρχε και λόγος σχηµατισµού τους), η οποία είναι τέτοια
που δεν επιτρέπει την αλληλεπίδραση των ηλεκτρονίων µε φωνόνια δόνησης λόγω θερµικής
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ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό οι τυχαίες σκεδάσεις εξαλείφονται και τα ζεύγη µπορούν να
κινηθούν µέσα στον κρύσταλλο χωρίς «εµπόδια».
Από τη στιγµή που υπάρχουν οι προϋποθέσεις (θερµοκρασία και δοµή) προκύπτει η σύζευξη
ηλεκτρονίων σε ζεύγη Cooper. Ο σχηµατισµός είναι το σηµείο από όπου σηµατοδοτείται η
µετάβαση του υλικού στην υπεραγώγιµη φάση.
1.3 Τύποι υπεραγωγών
1.3.1 Υπεραγωγοί Τύπου Ι
Η θεωρία BCS προβλέπει καλά το φαινόµενο της
Υλικό Tc[°Κ] Υλικό Tc[°Κ]
υπεραγωγιµότητας για υπεραγωγούς τύπου Ι και
Be
0
Gd
1.1
στηρίζεται στην παραδοχή
σχηµατισµού ζευγών
Rh
0
Al
1.2
ηλεκτρονίων. Αν και τα υπεραγώγιµα υλικά τύπου Ι
W
0.015
Pa
1.4
στάθηκαν πολύ χρήσιµα στην κατανόηση του
Ir
0.1
Th
1.4
φαινοµένου, παρουσιάζουν πολύ περιορισµένο
πρακτικό ενδιαφέρον, λόγω των πολλών περιορισµών
Lu
0.1
Re
1.4
που θέτουν για την εµφάνιση φαινοµένων
Hf
0.1
Tl
2.39
υπεραγωγιµότητας. Τα κρίσιµα µαγνητικά πεδία είναι
Ru
0.5
In
3.408
πολύ χαµηλά και η υπεραγωγιµότητα χάνεται ξαφνικά
Os
0.7
Sn
3.722
στις θερµοκρασίες που εµφανίζονται αυτά τα κρίσιµα
Mo
0.92
Hg
4.153
µαγνητικά πεδία (βλ.1.4.1).
Zr
0.546
Ta
4.47
Υπεραγωγοί τύπου Ι ή διαφορετικά «µαλακοί»
Cd
0.56
V
5.38
υπεραγωγοί (soft superconductors) είναι µέταλλα και
U
0.2
La
6.00
µεταλλοειδή που σε θερµοκρασία περιβάλλοντος
Ti
0.39
Pb
7.193
αναδεικνύουν κάποια αγωγιµότητα. Για τη µετάβαση
Zn
0.85
Tc
7.77
σε υπεραγώγιµη φάση απαιτούνται πολύ χαµηλές
Ga
1.083
Nb
9.46
θερµοκρασίες. Επιδεικνύουν πολύ απότοµη µετάβαση
Π.1.1 Τα 30 µέταλλα υπεραγωγοί τύπου-Ι
στην υπεραγώγιµη φάση και είναι τέλεια διαµαγνητικά µε τις αντίστοιχες κρίσιµες θερµοκρασίες
υλικά. Στον πίνακα Π.1.1 παρουσιάζονται τα 30
µέταλλα που είναι ικανά να παρουσιάσουν υπεραγωγιµότητα µε τις αντίστοιχες κρίσιµες
θερµοκρασίες. Αξιοπρόσεχτο είναι ότι µέταλλα που παρουσιάζουν τη µικρότερη δυνατή
αντίσταση σε θερµοκρασία περιβάλλοντος, όπως ο χρυσός, ο άργυρος και ο χαλκός δεν µπορούν
να µεταβούν καθόλου στην υπεραγώγιµη φάση*.

*

Ο χρυσός, ο άργυρος και ο χαλκός είναι πολύ καλοί αγωγοί σε θερµοκρασία περιβάλλοντος και αυτό ερµηνεύεται,
πολύ απλά, από την ύπαρξη ενός ηλεκτρονίου στη στοιβάδα σθένους µε πολύ µικρή ενέργεια σύνδεσης, έτσι
αποσπάται πολύ εύκολα και γίνεται φορέας του ρεύµατος. Στην υπεραγωγιµότητα όµως αυτό που χρειάζεται είναι
ζεύγη ηλεκτρονίων και η προϋπόθεση για το σχηµατισµό τους είναι η ταλάντωση των ιόντων − εκποµπή φωνονίων.
Τα τρία αυτά µέταλλα ανήκουν στο ολοεδρικά κεντρωµένο πλέγµα (FCC − Face Centered Cubic), που
χαρακτηρίζεται από συµπαγή συσσωµάτωση. Η ίδια η δοµή του πλέγµατος λοιπόν δεν επιτρέπει την απόκτηση
ικανής ταλάντωσης για αρκετές αλληλεπιδράσεις ηλεκτρονίων φωνονίων και η δηµιουργία ζευγών ηλεκτρονίων
είναι πολύ περιορισµένη. Το αποτέλεσµα είναι να µη παρουσιάζεται ποτέ η υπεραγώγιµη φάση στα υλικά αυτά.
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1.3.2 Υπεραγωγοί Τύπου ΙΙ
Τα απλά µέταλλα που µπορούν να µεταβαίνουν
σε υπεραγώγιµη φάση αποτέλεσαν το υπόβαθρο για
τη θεµελίωση θεωριών που ερµηνεύουν την
υπεραγωγιµότητα. Η εξαφάνιση της αντίστασης και
το φαινόµενο Meissner−Ochsenfeld αποτελούν
ιδιότητες που µπορούν να βρουν πολλές
ενδιαφέρουσες
τεχνολογικές
εφαρµογές
µε
απαιτήσεις που κανένα άλλο υλικό δεν θα µπορούσε
να ανταποκριθεί. Το µειονέκτηµα είναι οτι τα
υπεραγώγιµα
τύπου-Ι
παρουσιάζουν
πολλές
δυσκολίες στην τεχνολογική τους εκµετάλλευση, που ∆ιάγραµµα1.3 Καµπύλη µαγνήτισης
σχετίζονται µε τις πολύ µικρές κρίσιµες θερµοκρασίες υπεραγωγού τύπου-ΙΙ, όπου φαίνεται ότι η
(θερµοκρασία υγρού ηλίου) και µαγνητικά πεδία. µεταβολή της µαγνήτισης στο εσωτερικό δεν
είναι απότοµη όπως στους υπεραγωγούς
Έτσι οι έρευνες στράφηκαν προς κράµατα µετάλλων τύπου-Ι (διακεκοµµένη γραµµή)
που θα µπορούσαν να έχουν µεγαλύτερες κρίσιµες
θερµοκρασίες και να παρουσιάζουν πολύ µεγαλύτερες τιµές κρίσιµων µαγνητικών πεδίων, ώστε
να έχουν την ικανότητανα µεταφέρουν µεγαλύτερες πυκνότητες ρευµάτων παραµένοντας σε
υπεραγώγιµη φάση. Τα νέα υλικά που βρέθηκαν ήταν κράµατα (εκτός από τρία: βανάδιο,
τεχνίτιο, νιόβιο) και ονοµάστηκαν υπεραγωγοί τύπου-ΙΙ. Τα χαρακτηρίστηκα αυτών των υλικών
εκτός του οτι γενικά έχουν µεγαλύτερες κρίσιµες θερµοκρασίες, είναι οτι παρουσιάζουν
διαφορετική καµπύλη µαγνητισης συναρτήσει του εξωτερικού µαγνητικού πεδίου. Η καµπύλη
δείχνει οτι υπάρχουν δύο κρίσιµα µαγνητικά πεδία µεταξύ των οποίων φθίνει η µαγνητιση
(∆ιάγραµµα 1.3).
Ο πρώτος υπεραγωγός τύπου-ΙΙ ήταν ένα κράµα µολύβδου βισµούθιου και κατασκευάστηκε
το 1930 από τους W.de Haas και J. Voogd, αλλά αναγνωρίστηκε ως υπεραγωγός πολύ αργότερα,
µετά την ανακάλυψη του φαινοµένου Meissner. Ακολούθησαν και άλλα κράµατα, όπως το

∆ιάγραµµα 1.4 Κρίσιµες θερµοκρασίες υπεραγωγών τύπου-ΙΙ στην πορεία των
χρόνων. Η δεκαετία του 1980 χαρακτηρίζεται από µια µεγάλη αύξηση που έδωσε
βάση για ευρεία τεχνολογική εκµετάλλευση των υπεραγωγών
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Ba(Pb,Bi)O3, που ανακαλύφθηκε από τον Art Sleight το 1973 και είχε κρίσιµη θερµοκρασία
13°Κ. Πριν το 1985 η µεγαλύτερη κρίσιµη θερµοκρασία που είχε βρεθεί ήταν 23°Κ για το
Nb3Ge. Από εκεί και µετά βρέθηκαν υλικά που έφτασαν να λειτουργούν σε θερµοκρασίες υγρού
αζώτου και προέκυψαν από τις προσπάθειες κοιτούσαν προς δύο κατευθύνσεις: i)Να βρεθούν
υλικά στα οποία τα ηλεκτρόνια να αλληλεπιδρούν µε µεγαλύτερη δυναµική ενέργεια µε τα
φωνόνια του πλέγµατος, ώστε τα ηλεκτρόνια να δεσµεύονται ισχυρότερα σε ζεύγη, µε
επακόλουθο η διάσπαση να συµβαίνει σε µεγαλύτερη θερµοκρασία και ii)Tα ηλεκτρόνια να
µπορούν να συµπυκνωθούν ενεργειακά δηµιουργώντας ζεύγη Cooper αλληλεπιδρώντας όχι
αναγκαστικά και µόνο µε φωνόνια αλλά και µεταξύ τους, οπότε λόγω της µεγαλύτερης τους
συχνότητας Debye η κρίσιµη θερµοκρασία να αυξάνεται. Το 1986 οι Muller και Bednorz
βρήκαν οτι το La1.85Ba.15CuO4 έχει µια κρίσιµη θερµοκρασία 30°Κ. Οι µετρήσεις τους δεν
έδειξαν µια απότοµη µεταβολή από την κανονική στην υπεραγώγιµη φάση, όπως συµβαίνει στα
υλικά τύπου-Ι. Αυτό σηµαίνει οτι η κατάσταση που επικρατεί σε αυτού του τύπου τα
υπεραγώγιµα ήταν ένα µίγµα κανονικής και υπεραγώγιµης κατάστασης. Στον πίνακα Π1.2
παρουσιάζονται τα υπεραγώγιµα τύπου-ΙΙ. Χαρακτηριστική είναι η εκτίναξη των κρίσιµων
θερµοκρασιών που συνέβη τη δεκαετία του 1980, όπως παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα 1.4 και
επέτρεψε την τεχνολογική εκµετάλλευση και έθεσε νέα προβλήµατα
στην ερµηνεία της λειτουργίας των υπεραγωγών υψηλών
θερµοκρασιών. Η κύρια διαφορά, από πλευράς ερµηνείας, ανάµεσα
στους υπεραγωγούς χαµηλών θερµοκρασιών και τους υπεραγωγούς
υψηλών θερµοκρασιών είναι η συµµετρία που παρουσιάζουν τα ζέυγη.
Στην πρώτη περίπτωση η πιθανότητα σύζευξης ενός ηλεκτρονίου µε
κάποιο άλλο είναι ίδια προς όλες τις διευθύνσεις. Έτσι το ζέυγος που
προκύπτει είναι σφαιρικό και κατέχει συµµετρία που καλείται s-wave.
Στους υπεραγωγούς υψηλών θερµοκρασιών η κατάσταση είναι
διαφορετική. Η συµµετρία µοιάζει µε τετράφυλλο τριφύλλι, έχει
δηλαδή τέσσερις λοβούς και αναφέρεται ως d-wave. Το το d-wave
εισάγει διαφορά φάσης κατά π µεταξύ γειτονικών λοβών. Η
κυµατοσυνάρτηση που περιγράφει ένα τέτοιο σύστηµα είναι εντελώς
1.5 s-wave
διαφορετική αφού δεν υπάρχει η ισοτροπία που χαρακτηρίζει τα ∆ιάγραµµα
και d-wave
συζευγµένα ηλεκτρόνια s-wave. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ακόµη δεν
υπάρχει ολοκληρωµένη θεωρία που να περιγράφει τα υπεραγώγιµα υψηλών θερµοκρασιών.
Λίγο αργότερα από την ανακάλυψη των Muller και Bednorz, ο Chu και η οµάδα του
κατάφερε να πετύχει µια κρίσιµη θερµοκρασία 90°Κ για κεραµικό υλικό ΥxBa1−xCuO3−y. Από
εκεί και µετά άνοιξε ο δρόµος για µια σειρά κεραµικών µε την ονοµασία “1-2-3” , που
προέρχεται από τη στοιχειοµετρία. Το Y µπορεί να αντικατασταθεί και από άλλες σπάνιες γαίες,
όπως Gd, Eu ή Tm (βλ. Π1.2). Από αυτά, το πιο δηµοφιλές και ενδιαφέρον υπεραγώγιµο είναι το
YBa2Cu3O7−x (αλλιώς YBCO, βλ. ∆ιάγραµµα 1.6), για το οποίο έχουν αναπτυχθεί τεχνικές ώστε
να µπορεί να ληφθεί ως µονοκρυστάλλος ή υµένιο και οι τεχνολογικές του εφαρµογές
καλύπτουν ευρύ φάσµα.
Το YBCO αποτελεί ένα κρύσταλλο από εναλλασσόµενα επίπεδα CuO2 [Cu(2), O(2)], µε τα
άτοµα οξυγόνου να είναι διατεταγµένα σε πυραµίδες και επίπεδα από τετράγωνα κατά τον άξονα
c. Τα κενά στις αλυσίδες ατόµων οξυγόνου παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εκδήλωση
υπεραγωγιµότητας, όπως θα φανεί παρακάτω. Αν και δεν υπάρχει ακόµη θεωρητική ερµηνεία
για τον υπεύθυνο µηχανισµό της υπεραγωγιµότητας για τα υλικά αυτά, παρόλα αυτά από
αποτελέσµατα που έχουν συγκεντρωθεί προκύπτει ότι και στην περίπτωση αυτή φορείς του
ρεύµατος είναι, όπως και στην περίπτωση των υπεραγωγών τύπου-Ι, ζεύγη Cooper, µε τη
διαφορά ότι δεν αποτελούνται από ηλεκτρόνια, αλλά από οπές. Τα επίπεδα CuO2 αποτελούν
αγώγιµα επίπεδα στα οποία κινούνται διδιάστατα ρεύµατα ζευγών οπών Cooper. Το YBCO
λοιπόν θεωρείται ένας υπεραγωγός p-τύπου, αφού οι οπές είναι οι φορείς του ρεύµατος. Όπως
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και πριν (τύπου-Ι) ορίζονται ενεργειακά χάσµατα
που ανταποκρινόµενα στις υψηλές θερµοκρασίες
βρίσκονται στα 20-30meV (τέσσερις τάξεις
µεγέθους µεγαλύτερα).
Η συµπεριφορά του YBCO εξαρτάται από την
έλλειψη οξυγόνου x. Πιο συγκεκριµένα, για τιµές
του x στην περιοχή 0-0.1, η καµπύλη της ειδικής
αντίστασης (βλ. ∆ιάγραµµα 1.7) κάµπτεται περίπου
στους 90°Κ και πέφτει απότοµα δίνοντας µη
µετρήσιµη αντίσταση. Με αύξηση του x (>0.1) οι
κρίσιµες θερµοκρασίες γίνονται ολοένα και πιο
µικρές και για x>0.7 χάνονται τελείως τις
υπεραγώγιµες ιδιότητές. Μια πιθανή ερµηνεία για
το
φαινόµενο
αυτό
σχετίζεται
µε
την
ηλεκτραρνητικότητα των στοιχείων που αποτελούν
το υλικό. Πιο συγκεκριµένα το οξυγόνο, που
χαρακτηρίζεται από µεγάλη ηλεκτραρνητικότητα,
έλκει τα ηλεκτρόνια λειτουργώντας ως αποδέκτης.
Τα µεταλλικά ιόντα του υττρίου και βαρίου ∆ιάγραµµα 1.6 ∆οµή του YBa2Cu3O7
●Ο
προσφέρουν δύο ηλεκτρόνια το καθένα για το ● Υ
● Cu
● Ba
δεσµό τους µε το CuO2. Τα ηλεκτρόνια αυτά, λόγω
της ηλεκτραρνητικότητας του οξυγόνου, έλκονται από αυτό και κατά κάποιο τρόπο γίνονται
κτήµα του. Όταν το x έχει µικρές τιµές υπάρχουν πολλοί αποδέκτες (άτοµα οξυγόνου), ώστε να
δηµιουργούνται οπές και να κατασκευάζουν ζεύγη Cooper στα επίπεδα CuO2.
∆ιάγραµµα 1.7 Η
ειδική αντίσταση του
ΥBCO συναρτήσει
της θερµοκρασίας µε
παράµετρο την
έλλειψη οξυγόνου x.
Για x<0.1 η κρίσιµη
θερµοκρασία είναι
σχεδόν σταθερή και
ίση µε 90°Κ. Για
µεγαλύτερες τιµές
του x η κρίσιµη
θερµοκρασία
ελαττώνεται, ως
αποτέλεσµα της
µείωσης των οπών
για τη δηµιουργία
ζευγών Cooper
από Ibach-Luth Solid State Physics

7

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή στους Υπεραγωγούς

Υλικό

Τc [°Κ]

Υλικό

Τc [°Κ]

Hg0.8Tl0.2Ba2Ca2Cu3O8.33
HgBa2Ca2Cu3O8
HgBa2Ca1-xSrxCu2O6+
HgBa2CuO4+

138
133-135
123-124
94-98

(Nd,Sr,Ce)2CuO4
Pb2(Sr,La)2Cu2O6

35
32

Tl1.6Hg0.4Ba2Ca2Cu3O10+
Tl2Ba2Ca2Cu3O10
TlBa2Ca2Cu3O9+
Tl0.5Pb0.5Sr2Ca2Cu3O9
TlBa2Ca3Cu4O11
Tl2Ba2Ca3Cu4O12
Bi1.6Pb0.6Sr2Ca2Sb0.1Cu3Ox
Bi2Sr2Ca2Cu3O10
Bi2Sr2CaCu2O9
Bi2Sr2CaCu2O8

130
127
123
120
112
112
115
110
110
80

Cs3C60
MgB2
Ba0.6K0.4BiO3

40
39
30

Nb3Ge
Nb3Si
Nb3Sn
Nb3Al
V3Si
Ta3Pb
V3Ga
Nb3Ga
V3In

23.2
19
18.1
18
17.1
17
16.8
14.5
13.9

Ca1-xSrxCuO2

110
Nb0.6Ti0.4

9.8

TmBa2Cu3O7
GdBa2Cu3O7
YBa2Cu3O7+
Y2Ba4Cu7O15
Yb0.9Ca0.1Ba1.8Sr0.2Cu4O8
YbBa1.6Sr0.4Cu4O8

90 – 101
94
93
93
86
78

Nb
Tc
V

9.25
7.80
5.40

(Ba,Sr)CuO2

90

(Sr,Ca)5Cu4O10
Pb2Sr2YCu3O8
GaSr2(Y, Ca)Cu2O7
(La,Sr,Ca)3Cu2O6
(Eu,Ce)2(Ba,Eu)2Cu3O10+

70
70
70
58
43

HoNi2B2C
Fe3Re2
GdMo6Se8
CoLa3
MnU6
AuZn3

7.5
6.55
5.6
4.28
2.32
1.21

Sr.08WO3
Tl.30WO3

SrNdCuO
La1.85Sr0.15CuO4
(La,Ba)2CuO4
La1.85Ba.15CuO4

40
40
35-38
35

Rb.27-.29WO3

2-4
2.02.14
1.98

AuIn3

0.00005 K

Π.1.2 Υπεραγώγιµα τύπου-ΙΙ µε τις αντίστοιχες κρίσιµες θερµοκρασίες
1.4 Μαγνητική συµπεριφορά
1.4.1 Φαινόµενο Meissner−Ochsenfeld
Ένα υλικό που περνά σε υπεραγώγιµη φάση λειτουργεί ως τέλειο διαµαγνητικό
αποκλείοντας από το εσωτερικό του εξωτερικά µαγνητικά πεδία. Για την ένταση µαγνήτισης Μ
και την ένταση του µαγνητικού πεδίου Ηext ισχύει η σχέση Μ = −Ηext, δηλαδή η µαγνήτιση στο
εσωτερικό, που προέρχεται από παραµένοντα ρεύµατα στην επιφάνεια του υλικού, είναι
ακριβώς αντίθετη του εξωτερικού µαγνητικού πεδίου.
Θεωρώντας ένα υπεραγωγό, η συµπεριφορά του µέσα σε ένα µαγνητικό πεδίο Βext, όταν έχει
ψυχθεί και έχει αποκτήσει µηδενική αντίσταση, παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα 1.8. Υπάρχουν
8
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δύο δρόµοι για να φτάσει κανείς στην τελική κατάσταση. Αρχικά να ψυχθεί και στη συνέχεια να
βρεθεί σε µαγνητικό πεδίο ή να βρίσκεται ήδη σε µαγνητικό πεδίο και µετά να ψυχθεί. Αυτό που
συµβαίνει στους υπεραγωγούς δεν εξαρτάται από τη µηδενική αντίσταση που παρουσιάζουν,
άλλα είναι µια ενδογενής ιδιότητά τους και το φαινόµενο ονοµάζεται φαινόµενο
Meissner−Ochsenfeld.
Για να φανεί ότι ο αποκλεισµός µαγνητικού πεδίου µέσα από ένα υπεραγωγό δεν είναι
αποτέλεσµα της µηδενικής αντίστασης µπορεί να θεωρηθεί ένας ιδανικός αγωγός που κάτω από
µια θερµοκρασία παρουσιάζει µηδενική αντίσταση. Ακολουθώντας τους ίδιους δρόµους, όπως
και στον υπεραγωγό του ∆ιαγράµµατος 1.7.β, µετά την ψύξη και το µηδενισµό του µαγνητικού
πεδίου, θα πρέπει να διατηρείται σε κάθε περίπτωση η µαγνητική ροή. Στην πρώτη περίπτωση,
∆ιάγραµµα 1.8
α. Συµπεριφορά
ιδανικού αγωγού
σε µαγνητικό
πεδίο. Η τελική
κατάσταση
εξαρτάται από το
δρόµο που
ακολουθήθηκε
β. Αντίστοιχη
συµπεριφορά ενός
υπεραγωγού. Ίδια
τελική κατάσταση.
Το φαινόµενο δεν
εξαρτάται από την
εξαφάνιση της
ηλεκτρικής
αντίστασης

όπου ο αγωγός ψύχεται (R=0) απουσία µαγνητικού πεδίου Βext και στη συνέχεια ενεργοποιηθεί
το πεδίο, τότε επάγωνται ηλεκτρικά ρεύµατα που κάνουν το εσωτερικό του αγωγού να είναι
απαλλαγµένο από µαγνητικό πεδίο. Στη δεύτερη περίπτωση, ο µηδενισµός της αντίστασης
συµβαίνει παρουσία του µαγνητικού πεδίου Βext. Μηδενίζοντας το πεδίο, επάγωνται ρεύµατα
που διατηρούν το µαγνητικό πεδίο στο εσωτερικό. Είναι φανερό ότι ακολουθώντας δύο
διαφορετικούς δρόµους προκύπτουν δύο διαφορετικές τελικές καταστάσεις. Έτσι αν θεωρούνταν
ότι η υπεραγώγιµη φάση ταυτίζεται µε ένα ιδανικό αγωγό µε µηδενική αντίσταση, τότε από
άποψη θερµοδυναµικής δεν θα ήταν µια φάση του υλικού. Σε αντίθεση µε τον ιδανικό αγωγό, ο
υπεραγωγός δεν έχει µόνο ∂Β/∂t = 0, αλλά και Β = 0.
Ο υπεραγωγός λοιπόν κάτω από την κρίσιµη θερµοκρασία του αποκλείει εξωτερικά
µαγνητικά πεδία να διέρχονται από το εσωτερικό του. Αυτό όµως δε συµβαίνει για όλες τις τιµές
της έντασης των µαγνητικών πεδίων. Στην περίπτωση που ένα µαγνητικό πεδίο εφαρµόζεται σε
έναν υπεραγωγό σε θερµοκρασία κάτω της κρίσιµης, τότε ένα ποσό ενέργειας καταναλώνεται
για την επαγωγή των υπερευµάτων, όπως λέγονται, που προασπίζουν το εσωτερικό του υλικού
από το µαγνητικό πεδίο. Υπάρχει µια ένταση του εξωτερικού µαγνητικού πεδίου Ηc για την
οποία η κατάσταση αυτή παύει να ισχύει, το µαγνητικό πεδίο διαπερνά το υλικό και αυτό
επιστρέφει στην κανονική του φάση. Το µαγνητικό πεδίο µε την ένταση αυτή καλείται κρίσιµο
µαγνητικό πεδίο και εξαρτάται από τη θερµοκρασία.
1.4.2 Εξισώσεις London2
Μια καθαρά φαινοµενολογική εξήγηση της υπεραγωγιµότητας, χωρίς να εµπλέκεται
καθόλου η Φυσική σε ατοµικό επίπεδο, έγινε από τους London και London. Η κλασική εξίσωση
που περιγράφει την κίνηση των ηλεκτρονίων
9
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mυ& +

mυ D

τ

= − eE

(1.4.1)

περιέχει τον όρο mυD/τ, που εκφράζει την «τριβή» των ηλεκτρονίων, υπέυθυνη για την
ηλεκτρική αντίσταση. Αν στη (1.4.1) αγνοηθεί ο όρος αυτός δηλαδή θεωρηθεί µηδενική
αντίσταση, τότε η πυκνότητα ρεύµατος js = −neυ δίνει την πρώτη εξίσωση London.

ne 2
js =
E
m

(1.4.2)

Χρησιµοποιώντας την εξίσωση του Maxwell ∇ × E = − B& , προκύπτει η εξίσωση:

∂ m

 3 ∇ × js + B  = 0
∂t  ne


(1.4.3)

Η σχέση αυτή απλά και µόνο λέει ότι η µαγνητική ροή που διέρχεται από ένα υπεραγώγιµο
δακτύλιο παραµένει σταθερή. Με άλλα λόγια περιγράφει τη συµπεριφορά ενός ιδανικού
αγωγού, χωρίς όµως να λαµβάνει υπ’ όψη την ιδιότητα του τέλειου διαµαγνητικού.
Ολοκληρώνοντας την 1.4.3, προκύπτει η δεύτερη εξίσωση London, που πλέον το φαινόµενο
Meissner−Ochsenfeld περιγράφεται ορθά, δηλαδή
ne 2
∇ × js = −
B
m
Θέτοντας λL =

m
, λαµβάνονται οι δύο εξισώσεις London στη µορφή:
ne 2
E = λL js και
B = − λL ∇ × js

(1.4.4)

(1.4.5)
(1.4.6)

Η 1.4.6, εφαρµόζοντας τον τελεστή ∇ × και στα δύο µέλη δίνει:
∇ × B = − λ L ∇ × ∇ × js

(1.4.7)

λαµβάνοντας υπ’ όψη την εξίσωση Maxwell ∇ × B = µ0 js , η (1.4.7) γίνεται:
∇ × ∇ × js −

µ0
j =0
λL s

(1.4.8)

Εφαρµόζοντας τον τελεστή ∇ × και στα δύο µέλη της εξίσωσης Maxwell προκύπτει:
∇ × ∇ × B = µ 0 ∇ × js

(1.4.9)

και τελικά δίνει:

∇×∇× B −

µ0
B=0
λL

(1.4.10)

Θεωρώντας ότι το πρόβληµα συµπεριφοράς ενός υπεραγωγού πεπερασµένων διαστάσεων σε
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µαγνητικό πεδίο είναι δύο διαστάσεων, όπως απεικονίζεται στο ∆ιάγραµµα 1.9, οι δύο
τελευταίες εξισώσεις, γράφονται ως εξής:
 ∂ 2 Bx µ0
 ∂y 2 − λ Bx = 0

L
 2
 ∂ jsz − µ0 j = 0
 ∂y 2 λL sz

∆ιάγραµµα
1.9
Οµογενές
µαγνητικό
πεδίο στο
οποίο
βρίσκεται
ηµιάπειρος
υπεραγωγός
(y>0)

(1.4.11)

Η λύσεις των εξισώσεων αυτών
περιγράφουν το µαγνητικό πεδίο στο
εσωτερικό του υπεραγωγού και την
πυκνότητα των ρευµάτων και είναι οι:
Bx = Bx0 e

− µ0 / λL y

= Bx0 e − y / Λ L

(1.4.12α)

− µ0 / λL y

= jsz0 e − y / Λ L

(1.4.12β)

jsz = jsz0 e

όπου Λ L = m / µ0 ne 2 είναι το µήκος London. Από τις λύσεις φαίνεται ότι το µαγνητικό πεδίο
διεισδύει στο εσωτερικό του υπεραγωγού, αλλά φθίνει εκθετικά. Το ίδιο συµβαίνει και µε τις
πυκνότητες των ρευµάτων, οι οποίες φθίνουν όσο προχωρά κανείς προς το βάθος. Το µήκος
London εκφράζει το πόσο γρήγορα φθίνουν τα µεγέθη αυτά. Μια ενδεικτική τιµή για τον
κασσίτερο είναι τα 260Å και προκύπτει αν θεωρηθεί ότι κάθε άτοµο του υλικού δίνει και ένα
υπεραγώγιµο ηλεκτρόνιο, δηλαδή η πυκνότητα των ηλεκτρονίων n θεωρηθεί ίση µε την ατοµική
πυκνότητα και η µάζα m ισούται µε τη µάζα του ηλεκτρονίου.
Οι εξισώσεις London µπορούν να συµπεριλάβουν τα λεγόµενα της θεωρίας BCS που περιγράφει
τι συµβαίνει σε ατοµικό επίπεδο και δηλώνει ότι πλέον δεν είναι τα ηλεκτρόνια οι φορείς του
ρεύµατος, αλλά τα ζεύγη ηλεκτρονίων Cooper. Αν αντί της πυκνότητας των ηλεκτρονίων n
τοποθετηθεί στις εξισώσεις το µισό αυτής δηλαδή n/2, τότε συµπεριλαµβάνονται τα ζεύγη
Cooper στην παραπάνω περιγραφή
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2.1 Οι Υπεραγωγοί στην τεχνολογία

2.1.1 Γενικά
Όταν ο Heike Kamerlingh-Onnes ανακάλυψε την υπεραγωγιµότητα, αµέσως είδε τις
προοπτικές αυτών των υλικών. Αγωγοί µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα µείωναν κατά πολύ
την κατανάλωση ισχύος, περιελίξεις σε γεννήτριες και κινητήρες θα αύξαναν σηµαντικά την
απόδοση ή ακόµη θα ήταν δυνατή η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας σε πηνία όπου τα
ρεύµατα θα κυκλοφορούσαν επ’ άπειρο. Οι πρώτες αυτές σκέψεις ήταν δύσκολο να
εφαρµοστούν µε του υπάρχοντες υπεραγωγούς, αφού αφενός η χρήση υγρού ηλίου για την ψύξη
σε θερµοκρασίες λίγο πάνω από το απόλυτο µηδέν ήταν µια διαδικασία δύσκολη και δαπανηρή
και αφετέρου οι µέχρι τότε γνωστοί υπεραγωγοί δεν µπορούσαν να παραµείνουν στην
υπεραγώγιµη φάση, αφού ήταν ευαίσθητοι στα µαγνητικά πεδία µε την έννοια ότι το ηλεκτρικό
ρεύµα που διέρρεε το υλικό δηµιουργούσε µαγνητικό πεδίο ικανό να καταστρέφει την
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υπεραγώγιµη φάση. Η ανακάλυψη της υπεραγωγιµότητας δεν συνοδεύτηκε από γρήγορη
εκµετάλλευση της, παρά τις πολλές ιδέες που παρουσιάστηκαν. Έπρεπε να περάσουν 50 χρόνια
περίπου µέχρι να προκύψει κάποιο πρακτικό όφελος. Τα πρώτα υπεραγώγιµα δεν ήταν
διαθέσιµα για άµεση χρήση σε εφαρµογές, βοήθησαν όµως στην ανάπτυξη του θεωρητικού
υποβάθρου, αναγκαίο βήµα για την περαιτέρω πορεία. Σηµαντική πρόοδος σηµειώθηκε µε την
ανάπτυξη κραµάτων βασισµένα στο Νιόβιο, τα οποία ήταν λιγότερο ευαίσθητα στα µαγνητικά
πεδία. Παρόλο που ακόµη οι επιθυµητές κρίσιµες θερµοκρασίες επιτυγχάνονταν µε χρήση υγρού
ηλίου, η τεχνολογία των υπεραγώγιµων υλικών είχε ήδη ξεκινήσει.
Μια πολύ σηµαντική ανακάλυψη, για να ξεφύγει η υπεραγωγιµότητα από τις πολύ χαµηλές
θερµοκρασίες ήταν, αυτή των υπεραγωγών υψηλών θερµοκρασιών (HTS – High Temperature
Superconductors). Οι HTS δεν παραγκωνίσαν από τις εφαρµογές τα κράµατα Νιοβίου και
άλλους υπεραγωγούς που χρειάζονται ψύξη µε υγρό ήλιο, διότι παρά το πλεονέκτηµα της
χρήσης υγρού αζώτου, παρουσιάζουν δυσκολίες, λόγω της ιδιάζουσας δοµής τους. Παράλληλα η
κρύο-τεχνολογία δεν έµεινε στάσιµη, ανέπτυξε συστήµατα ψύξης εύκολα στη χρήση και πολύ
οικονοµικότερα σε κατανάλωση και χώρο. Ενδεικτικό είναι ότι στο παρελθόν ένα λίτρο υγρού
ηλίου κόστιζε όσο ένα λίτρο καλού αλκοόλ. Σήµερα ένα λίτρο υγρού ηλίου κοστίζει όσο ένα
φλιτζάνι καφέ ενώ το αλκοόλ έχει διατηρήσει την αξία του. Σήµερα συνυπάρχουν και τα δύο
είδη υπεραγωγών HTS και LTS (Low Temperature Superconductors).
2.1.2 HTS και LTS
Οι HTS βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων και υπό συνεχή µελέτη για παραγωγή
βελτιστοποιηµένων υλικών σε εκµεταλλεύσιµες µορφές (π.χ. καλώδια, ταινίες, υµένια), για
σχεδίαση και υλοποίηση. Οι LTS, απουσία των HTS, έγιναν αντικείµενο εκµετάλλευσης στο
παρελθόν σε αρκετούς τοµείς µε κυρίαρχο αυτόν της τεχνολογίας των µαγνητών, όπου και έχουν
γίνει καθεστώς. Η χρήση τους παρόλα αυτά περιορίζεται σε εξειδικευµένες περιπτώσεις για
ερευνητικούς σκοπούς ή στη βιοµηχανία. Η µαζική παραγωγή προϊόντων αφήνεται στους HTS,
όπου τα αποτελέσµατα των προσπαθειών δεν θα αργήσουν να φανούν.
Το κύριο χαρακτηριστικό στη δοµή των υπεραγωγών υψηλών θερµοκρασιών είναι τα
επίπεδα από CuO ανάµεσα στα οποία ρέουν τα ρεύµατα. Τέτοια υλικά έχουν ήδη συντεθεί κατά
εκατοντάδες, όµως οι πρώτες εφαρµογές βασίζονται κυρίως στα υπεραγώγιµα που
ανακαλύφθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1980, όπως το YBCO και BSCCO. Γενικά αυτού
του είδους τα υλικά είναι εύθραυστα και έχουν την τάση να αναπτύσσονται µε κεραµική υφή.
Τα πρώτα αποτελέσµατα χρήσης τους σε εφαρµογές δεν ήταν τα επιθυµητά ή διότι ήταν
δύσκολη η επεξεργασία τους ή διότι η ποιότητα του υλικού δεν ήταν η αναµενόµενη. Γρήγορα
όµως αναπτύχθηκαν µέθοδοι που έδιναν υλικά µε τους κρυσταλλικούς κόκκους σε εξαιρετική
ευθυγράµµιση είτε µε τη µορφή ενός µεγάλου µονοκρυσταλλικού κόκκου είτε ως λεπτά ή παχιά
υµένια. Η ευθυγράµµιση µεταξύ των κόκκων επιτρέπει στα ρεύµατα να ρέουν ανενόχλητα από
τον ένα κόκκο στον άλλο ανάµεσα στα επίπεδα από CuO.
Αυτό που έλκει στη χρήση των υπεραγωγών σε εφαρµογές είναι η µηδενική αντίσταση και η
κυµατοµηχανική συµπεριφορά. Η µηδενική –ή σχεδόν µηδενική αντίσταση– έχει να προσφέρει
εκεί που οι απώλειες έχουν µεγάλη σηµασία. Η κυµατοµηχανική συµπεριφορά αναφέρεται στη
φύση των φορέων του ρεύµατος (ηλεκτρόνια ή οπές), που περιγράφονται από κατάλληλες
κυµατοσυναρτήσεις (s-wave, d-wave βλ. 1.3.2). Οι φορείς, στα υλικά αυτά, µε την προϋπόθεση
ύπαρξης κάποιας κατασκευής, επιδεικνύουν φαινόµενα συµβολής και φαινόµενα σήραγγας. Τα
φαινόµενα αυτά που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην υλοποίηση εφαρµογών σε αισθητήρες ή
λογικά κυκλώµατα.
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2.2 Εφαρµογές µεγάλης κλίµακας

2.2.1 Γραµµές µεταφοράς
Είναι γνωστό ότι οι γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευασµένες συνήθως
από χαλκό, έχουν απώλειες της τάξης του 10% µε 15% της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας.
Η προοπτική µηδενικών απωλειών από τη χρήση υπεραγώγιµων γραµµών µεταφοράς οδήγησε
στην κατασκευή υπεραγώγιµων γραµµών νιόβιου-τιτάνιου (σε θερµοκρασία υγρού ηλίου),
ικανών να µεταφέρουν ισχύ 1GW (ισχύς που αντιστοιχεί σε ένα µεγάλο εργοστάσιο παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας) µέσα από µόνο ένα καλώδιο διαµέτρου 40cm. Υπεραγωγοί υψηλών
θερµοκρασιών που µελετώνται ή έχουν βρει
εφαρµογή είναι οι BSCCO και YBCO µε µορφή
ταινιών και λεπτών υµενίων αντίστοιχα. Η
παραγωγή ταινιών σήµερα (BSCCO) γίνεται σε
µήκη χιλιοµέτρων. Η χρήση αυτών έχει δώσει
αποτελέσµατα µε πυκνότητες ρευµάτων της τάξης
104Αcm-2, τιµές που θεωρούνται ικανοποιητικές για
πρακτικές εφαρµογές. Το πρόβληµα που πρέπει να
αντιµετωπιστεί σε αυτή την περίπτωση είναι η
παραγωγή
µεγάλου
µήκους
οµοιόµορφων
καλωδίων µε σταθερές κατά µήκος ιδιότητες.
Μια εφαρµογή που µπορούν να βρουν τα
καλώδια HTS είναι στην ηλεκτροδότηση και τη
διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας στα κέντρα των
πόλεων, όπου η ολοένα και αυξηµένη ζήτηση
ηλεκτρικής ενέργειας έχει φέρει σε κόρο τη
χωρητικότητα
των
υπόγείων
σωληνώσεων
καλωδίων χαλκού. Τα καλώδια αυτά ψύχονται µε
χρήση λαδιού και ένας τρόπος για να αυξηθεί η
χωρητικότητά και να καλυφθούν οι ανάγκες είναι η
εκσκαφή και η τοποθέτηση επιπλέον καλωδίων. Η Εικόνα 2.1 Υπεραγώγιµο καλώδιο µεταφοράς
διαδικασία αυτή είναι δύσκολή και δαπανηρή, σε ηλεκτρικής ενέργειας
αντίθεση µε την αντικατάσταση και την
τοποθέτηση καλωδίων HTS ψυχόµενα µε υγρό άζωτο, όπου θα τριπλασιάσουν χωρητικότητα.
2.2.4 Ηλεκτρικές γεννήτριες και ηλεκτρικοί κινητήρες
Υπεραγώγιµα καλώδια µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε γεννήτριες ή κινητήρες2 αντί
χάλκινων καλωδίων, εξασφαλίζοντας οικονοµία σε ενέργεια και χώρο αφού η απόδοση ξεπερνά
το 99% και το µέγεθος τους είναι το µισό. ∆ιάφοροι κινητήρες και γεννήτριες βρίσκονται σε
πειραµατικό στάδιο. Έχει κατασκευαστεί οµοιοπολική dc µηχανή πλοίου µε περιέλιξη BSCCO,
η οποία δίνει υψηλές ροπές σε χαµηλές ταχύτητες και παράλληλα ευκολότερο έλεγχο. Γενικά
τέτοιοι κινητήρες είναι αθόρυβοι και ακουστικά και ηλεκτρικά αφού δεν απαιτούνται ταχύτητες
(gears) και απουσιάζει ηλεκτροµαγνητικό πεδίο. Οι προσπάθειες εστιάζονται στην υλοποίηση
κινητήρων µικρότερου βάρους µε ακόµη µεγαλύτερη ισχύ.
Σύµφωνα µε µελέτες, στις ΗΠΑ το 58% του συνόλου της ηλεκτρικής ενέργειας
καταναλώνεται σήµερα σε κινητήρες για άντληση λαδιού, καυσίµων, νερού, αέρα και για
διάφορες άλλες βιοµηχανικές χρήσεις. Πάνω από το µισό αυτών των κινητήρων µπορούν να
αντικατασταθούν από κινητήρες µε περιελίξεις από υπεραγωγούς υψηλών θερµοκρασιών,
οδηγώντας µε τον τρόπο αυτό σε δραµατική µείωση της κατανάλωσης.
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Η εικόνα της αιώρησης ενός υπεραγωγού πάνω από ένα µόνιµο µαγνήτη είναι µια από τις
πιο γνωστές εικόνες της υπεραγωγιµότητας. Η ικανότητα αιώρησης των bulk HTS ολοένα και
βελτιώνεται, ώστε σήµερα να µπορεί να αιωρηθεί χωρίς πρόβληµα ένας αθλητής του Sumo(!).
Αν η αιωρούµενη µάζα τεθεί υπό περιστροφή, τότε έχει αποθηκευτεί κινητική ενέργεια. Σε αυτή
την αρχή στηρίζονται τα Levitated HTS Flywheels (σφόνδυλοι), οι οποίοι µπορούν να
αποθηκεύσουν ενέργεια και να την παρέχουν όποτε χρειαστεί. ∆ύο είναι οι περιοχές που µπορεί
να βρει εφαρµογή, στην εξισορρόπηση φορτίου (load leveling) και στα UPS (Uninterruptible
Power Systems). Στο load leveling, µπορούν να εξαλείψουν στιγµιαίες αλλαγές στην τάση και τη
συχνότητα και γενικά να εξοµαλύνουν τις διακυµάνσεις. Ως UPS µπορούν να παρέχουν την
απαιτούµενη ηλεκτρική ενέργεια σε βραχυπρόθεσµες διακοπές της τροφοδοσίας. Ήδη έχουν
κατασκευαστεί πρότυπα που αποθηκεύουν ενέργεια αποδίδοντας ισχύ 1kW για 20 λεπτά, ενώ
πολύ µεγαλύτερες αποθηκευτικές ικανότητες είναι πολύ κοντά.
2.2.3 Υπεραγώγιµοι µαγνήτες1
Στην περιοχή αυτή κυριαρχούν οι υπεραγωγοί νιόβιου-τιτάνιου και νιόβιου-κασσίτερου
κυρίως για τις µηχανικές τους ιδιότητες που τους επιτρέπουν να κατασκευαστούν σε νήµατα. Οι
υπεραγωγοί αυτοί υπό µορφή λεπτών νηµάτων σε µήτρα χαλκού χρησιµοποιούνται ως περιέλιξη
σε πηνία. Η µήτρα χαλκού τους δίνει την απαραίτητη µηχανική αντοχή και οδηγεί τα µεγάλα
ρεύµατα σε περίπτωση απώλειας υπεραγωγιµότητας.
Τέτοιους µαγνήτες χρησιµοποίησε πρώτο το Fermilab
(Tevatron 1987) σε επιταχυντές στοιχειωδών σωµατιδίων. Η
τοποθέτηση 774 σωληνοειδών διαµέτρου 7m που µπορούν να
παράγουν µαγνητικό πεδίο 4.5Τ στην περιφέρεια του επιταχυντή
µήκους 6.2km και επιπλέον 240 για εστίαση των
επιταχυνόµενων σωµατιδίων, αυξήσαν την ενέργεια των
σωµατιδίων και παράλληλα µείωσαν το κόστος λειτουργίας. Οι
µαγνήτες στο DESY Laboratory στη Γερµανία παρέχουν
µαγνητικό πεδίο 5.5Τ. Πιο ισχυροί υπεραγώγιµοι µαγνήτες Εικόνα 2.2 Υπεραγώγιµος
µαγνήτης του LCH (CERN)
χρησιµοποιούνται και στο CERN στον επιταχυντή LHC (Large
Hadron Collider) µε περιφέρεια 27km. Στον επιταχυντή κινούνται πρωτόνια ενέργειας 7TeV µε
αποτέλεσµα, η διατήρηση της επιθυµητής τροχιάς, να απαιτεί µαγνητικό πεδίο 8.36T. Κατά
µήκος του επιταχυντή είναι τοποθετηµένοι 5000 µαγνήτες. Τα πηνία αυτών των µαγνητών είναι
κατασκευασµένα από νιόβιο-τιτάνιο, λειτουργούν σε θερµοκρασία 1.9°Κ, έχουν µήκος 14m και
εσωτερική διατοµή 56mm. Τα καλώδια περιέλιξης µπορούν να µεταφέρουν 15kA και είναι
ανθεκτικά στις δυνάµεις που αναπτύσσονται µε την αύξηση του πεδίου.
Μια ακόµη εφαρµογή που βρίσκουν οι υπεραγώγιµοι µαγνήτες στην Φυσική στοιχειωδών
σωµατιδίων είναι στους θαλάµους φυσαλίδων, όπως αυτός στο Argonne National Laboratory. Ο
διαµέτρου 4.8m υπεραγώγιµος µαγνήτης νιόβιου-τιτάνιου, µε κόστος κατασκευής όσο περίπου
ένας συµβατικός µαγνήτης, παρέχει ένα µαγνητικό πεδίο 1.8T. Το κόστος λειτουργίας αµέσως
µετά τη δηµιουργία του µαγνητικού πεδίου περιορίζεται στην διατήρηση της ψύξης µε υγρό
ήλιο. Η ισχύς που καταναλώνεται για αυτό το σκοπό είναι περίπου 190kW, ενώ ένας συµβατικός
µαγνήτης του ίδιου µεγέθους απαιτεί 104kW.
Οι προσπάθειες για την επίτευξη ελεγχόµενης πυρηνικής σύντηξης και η εφαρµογή της για
την κάλυψη ενεργειακών απαιτήσεων αποτελούν πεδίο έρευνας στο Max Planck Institut fur
Plasmaphysic. Πλάσµα δευτερίου-τριτίου βρίσκεται µέσα σε δακτυλιοειδές θάλαµο που
περικλείεται από µαγνήτες (stellarator)3 που παράγουν µαγνητικά πεδία ικανά να το κρατούν
µακριά από τα τοιχώµατα. Οι µαγνήτες είναι κατασκευασµένοι από περιελίξεις καλωδίων
νιόβιου-τιτάνιου και παράγουν µαγνητικό πεδίο 6Τ. Το υπεραγώγιµο υλικό έχει τη µορφή
νήµατος µέσα σε χαλκό για µηχανική στήριξη. Η ψύξη στους 4°Κ γίνεται µε ροή υγρού ηλίου
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ανάµεσα στα καλώδια που περικλείονται από αλουµίνιο, το οποίο παίζει ρόλο σωλήνα για το
ήλιο. Τα πηνία έχουν ασύµµετρη µορφή µακριά από κάποια αξονική συµµετρία και ο λόγος
είναι ότι το πλάσµα πρέπει να περιοριστεί σε συγκεκριµένο χώρο και να υπάρχει µια
οµοιογένεια. Πολλοί συνδυασµοί έχουν µελετηθεί ως προς το σχήµα και τη διάταξη του
θαλάµου και των µαγνητών. Η βελτιστοποίηση οδήγησε στη µορφή που παρουσιάζεται στην
Εικόνα 2.3.

Εικόνα 2.3 Αριστερά: το υπεραγώγιµο καλώδιο περιέλιξης από Nb-Ti. ∆εξιά και
κάτω: ο δακτύλιος στον οποίο βρίσκεται µέσα το πλάσµα να περικλείεται από τους
µαγνήτες

Η εφαρµογή στην ιατρική πραγµατοποιείται µε τη µαγνητική τοµογραφία (NMRI−Nuclear
Magnetic Resonance Imaging), όπου επιτυγχάνεται πυρηνικός µαγνητικός συντονισµός των
ατόµων του ανθρωπίνου σώµατος. Οι απαιτήσεις που θέτει µια τέτοια διαδικασία είναι ισχυρά
µαγνητικά πεδία της τάξης του Tesla, πολύ σταθερά στο χρόνο και εξαιρετικά οµοιόµορφα. Οι
υπεραγώγιµοι µαγνήτες έχουν την ικανότητα να πετυχαίνουν µια οµοιοµορφία µερικών ppm σε
χώρο που να χωρά ο ασθενής και σταθερότητα πάλι µερικών ppm/h.
Μια ακόµη πρόταση που έχει βρει εφαρµογή είναι η κίνηση τρένων που δεν ακουµπούν σε
ράγες, αλλά κρατούνται λίγο πιο πάνω από το επίπεδο της τροχιάς τους (Maglev trains). Αυτό
επιτυγχάνεται µε χρήση µεγάλων υπεραγώγιµων µαγνητών πάνω στο τρένο που ψύχονται µε
υγρό ήλιο. Η λειτουργία στηρίζεται στην επαγωγή ρευµάτων στις υποκείµενες ράγες αλουµινίου
από τους µαγνήτες µε αποτέλεσµα την ανύψωση του τρένου κατά 10cm. Οι υπεραγώγιµοι
µαγνήτες για άλλη µια φορά αποδεικνύονται αναγκαίοι αφού συµβατικοί µαγνήτες δεν µπορούν
να δώσουν ικανοποιητικό µαγνητικό πεδίο και επιπλέον έχουν πολύ µεγάλο βάρος για να
επιτρέψουν την αιώρηση. Παρά το ότι τα ρεύµατα θα έχουν απώλειες λόγω της αντίστασης που
θα συναντούν στις ράγες, κερδίζεται το πλεονέκτηµα της απώλειας τριβής των τροχών. Τα τρένα
αυτά ταξιδεύουν µε πολύ µεγαλύτερες ταχύτητες από τα συµβατικά τρένα και µε πολύ
µεγαλύτερη ασφάλεια. Στην Ιαπωνία η κατασκευή τέτοιων τρένων περνά από το πειραµατικό
στο εµπορικό στάδιο, όπου γραµµές µήκους 42km βρίσκονται σε λειτουργία και τρένα
ταξιδεύουν µε ταχύτητες των 480km h-1.
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2.3 Εφαρµογές µικρής κλίµακας

2.3.1 Γενικά
Η καλά εδραιωµένη τεχνολογία των ηµιαγωγών οδήγησε πολύ σύντοµα στην επεξεργασία
των υπεραγώγιµων υλικών µε παρόµοιες αν όχι µε ίδιες τεχνικές. Το πλεονέκτηµα της ήδη
υπάρχουσας τεχνογνωσίας οδήγησε στην γρήγορη ανάπτυξη υπεραγώγιµων κυκλωµάτων και
δοµών. Η κινητήρια δύναµη για τα κυκλώµατα είναι τα Josephson devices που ολοένα βρίσκουν
και περισσότερες εφαρµογές. Όπως και στη µικροηλεκτρονική δεν υπάρχει µόνο ο τοµέας των
λογικών κυκλωµάτων, οι υπεραγωγοί µπορούν να υλοποιήσουν αισθητήρες και
µικροσυστήµατα. Γενικά οι εφαρµογές που βρίσκουν είναι σε:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

µικροεπεξεργαστές
κωδικοποιητές
ταλαντωτές
παλµογράφους
δειγµατολήπτες
µετατροπείς Α to D
µικροκυµατικούς ενισχυτές
µνήµες RAM
αισθητήρες µαγνητικών πεδίων ή βαθµίδας πεδίων
βολόµετρα
βιοϊατρικούς αισθητήρες

2.3.2 Josephson Junctions4,5
Φαινόµενο σήραγγας σε υπεραγώγιµο σύστηµα ανακαλύφθηκε από τους Giaever και Nicol
στις αρχές της δεκαετίας του 1960 σε δοµή µετάλλου-µονωτή-υπεραγωγού (Metal-InsulatorSuperconductor MIS) και υπεραγωγού-µονωτή-υπεραγωγού (Superconductor-InsulatorSuperconductor SIS). Το έτος 1962 ο Brian Josephson προέβλεψε ότι σε δοµές SIS οι
κυµατοσυναρτήσεις που περιγράφουν τα ζεύγη Cooper στους δύο υπεραγωγούς επικαλύπτονται
µερικώς προξενώντας φαινόµενο σήραγγας, µε τα ζεύγη να διέρχονται µέσα από το φράγµα
δυναµικού προκαλώντας ένα ρεύµα που ρέει υπό µηδενική τάση. Το επιχείρηµα αυτό
επιβεβαιώθηκε πειραµατικά από τους Anderson και Rowell το 1963 ανοίγοντας νέους δρόµους
για εφαρµογές, ενώ παράλληλα γράφτηκε ένα ακόµη σηµαντικό κεφάλαιο για τη Φυσική
Στερεάς Κατάστασης.
µονωτής

Ζεύγος Cooper

Υπεραγωγός 1

Υπεραγωγός 2

∆ιάγραµµα 2.1 ∆οµή SIS

Το φαινόµενο σήραγγας προκαλείται από τη µερική επικάλυψη των κυµατοσυναρτήσεων η
οποία συµβαίνει όταν οι υπεραγωγοί είναι ασθενώς συζευγµένοι (weakly coupled), δηλαδή α) µε
ένα πολύ λεπτό στρώµα οξειδίου, β) µε µια περιορισµένη στένωση γ) µε ένα υπεραγώγιµο
σηµείο επαφής ή τέλος δ) µε ένα µέταλλο σε µορφή sandwich. Ο ισχυρισµός του Josephson ότι
από µια τέτοια επαφή το ρεύµα διέρχεται µε φαινόµενο σήραγγας δίχως την εµφάνιση πτώσης
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τάσης κατά µήκος της επαφής και οι εξισώσεις που περιγράφουν το φαινόµενο µπορούν να
προκύψουν από µια απλή (και κοµψή) µακροσκοπική κβαντική προσέγγιση.
Θεωρώντας µια δοµή SIS και τις κυµατοσυναρτήσεις που περιγράφουν τα ζεύγη στους δύο
υπεραγωγούς ως Ψ1 και Ψ2, τότε κάθε υπεραγώγιµο τµήµα µπορεί να περιγραφεί από µια µόνο
2
κβαντική κατάσταση µε το ψ να περιγράφει την πυκνότητα ρ των ζευγών Cooper. Η
θεµελιώδης κατάσταση για τους δύο υπεραγωγούς γράφεται:
2

1Ψ 1*Ψ 1 1 = Ψ 1 = ρ 1
2

2 Ψ 2*Ψ 2 2 = Ψ 2 = ρ 2

(2.3.1)
(2.3.2)

όπου 1 και 2 τα ket των υπεραγωγών. Λόγω της ασθενής σύζευξης µεταφορά ζευγών Cooper

µεταξύ των καταστάσεων 1 και 2 είναι πιθανή. Ένα κυµατοδιάνυσµα αυτού του συστήµατος
είναι
Ψ = Ψ1 1 +Ψ 2 2

(2.3.3)

Η σχέση αυτή λέει ότι το σωµατίδιο (ζεύγος Cooper) µπορεί να βρίσκεται στον ένα ή στον άλλο
από τους δύο υπεραγωγούς. Αυτό που µένει είναι να λυθεί η χρονικά εξαρτηµένη εξίσωση του
Schröedinger:

∂Ψ

=HΨ
(2.3.4)
∂t
όπου η Χαµιλτονιανή δίνεται από το άθροισµα Η = Η1 +Η2 +ΗT, µε ΗΤ συµβολίζεται η
Χαµιλτονιανή της σήραγγας που ενώνει τις δύο καταστάσεις, δηλαδή:
iħ

ΗΤ = K [ 1 2 + 2 1 ]

(2.3.5)

Η σταθερά αναλογίας Κ εκφράζει το µέτρο της αλληλεπίδρασης της σύζευξης των δύο
υπεραγωγών και εξαρτάται από τη δοµή της. Σύµφωνα µε αυτά η σχέση (2.3.4) µπορεί να
γραφεί ως εξής:
iħ

∂Ψ 1
= E1Ψ 1 + ΚΨ 2
∂t

∂Ψ 2
= E1Ψ 2 + ΚΨ 1
iħ
∂t

(2.3.6)

Αν κατά µήκος της επαφής υπάρχει µια διαφορά δυναµικού V η ενεργειακή διαφορά στις
θεµελιώδεις καταστάσεις θα είναι Ε1 – Ε2 = 2eV και θεωρώντας ότι το επίπεδο µηδενικής
ενέργειας βρίσκεται στο ενδιάµεσο των ενεργειών Ε1 και Ε2 οι πιο πάνω σχέσεις µπορούν να
γραφούν ως εξής:
iħ

∂Ψ 1
= ( +1eV ) E1Ψ 1 + ΚΨ 2
∂t
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iħ

∂Ψ 1
= ( −1eV ) E1Ψ 1 + ΚΨ 2
∂t

(2.3.7)

Στη συνέχεια αντικαθιστώντας τις κυµατοσυναρτήσεις Ψ1 και Ψ2 που εκφράζονται από τις
σχέσεις:

Ψ1 = ρ 1 e iφ1 και Ψ2 = ρ 2 e iφ2 ,

(2.3.8)

όπου µε φ1 και φ2 συµβολίζεται η µακροσκοπική φάση στις δύο πλευρές της επαφής. Με χρήση
της (2.3.8), η (2.3.7) δίνει:
2K
∂ρ1
=+
ρ1 ρ 2 sin φ
∂t
h

∂ρ 2
2K
=−
ρ1 ρ 2 sin φ
∂t
h

(2.3.9)

από αυτές τις δύο τελευταίες σχέσεις προκύπτει η πυκνότητα ρεύµατος των ζευγών, η οποία
είναι:
∂ρ 1
∂ρ
=− 2 ,
∂t
∂t

(2.3.10)

2K
ρ 1 ρ 2 sin φ
h

(2.3.11)

J = J 0 sin φ ,

(2.3.12)

J=
δηλαδή
J=
ή

2K
ρ1 ρ 2 ) αποτελεί µια σταθερά χαρακτηριστική της επαφής. Η (2.3.12)
h
αποτελεί τη µια εκ των δύο σχέσεων Josephson. Η άλλη σχέση εκφράζει την εξάρτηση της
διαφοράς φάσης φ = φ2 – φ1 από το χρόνο και προκύπτει εύκολα από την (2.3.9), δηλαδή:
όπου το J0 (=

∂φ1
K
=−
∂t
h

ρ2
eV
cos φ −
ρ1
h
(2.3.13)

∂φ2
K
=−
∂t
h

ρ1
eV
cos φ +
ρ2
h

από όπου προκύπτει η δεύτερη σχέση Josephson:
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∂φ 2eV
=
∂t
h

(2.3.14)

Στο σηµείο αυτό γίνεται ο διαχωρισµός του φαινοµένου Josephson σε dc και ac. Θεωρώντας ότι
µηδενική τάση κατά µήκος της επαφής τότε η δεύτερη σχέση Josephson υποδεικνύει ότι
διαφορά φάσης είναι σταθερή και όχι απαραίτητα µηδενική, το οποίο σηµαίνει ότι από την
επαφή θα µπορεί να διέρχεται µια πεπερασµένη πυκνότητα ρεύµατος δίχως απώλειες ίση µε J0.
Η κατάσταση αυτή συνιστά το dc φαινόµενο Josephson. Στην περίπτωση που εφαρµόζεται µια
διαφορά δυναµικού V, η σχέση (2.3.14) µετά από ολοκλήρωση δίνει µια περιοδική διαφορά
φάσης
φ = φ0 +

2e
Vt
h

(2.3.15)

και µε τον τρόπο αυτό λαµβάνεται µια ταλαντούµενη πυκνότητα ρεύµατος µε συχνότητα
ανάλογη της τάσης, δηλαδή
J = J 0 sin(φ0 +

2e
Vt )
h

(2.3.16)

Η συχνότητα αυτή καλείται συχνότητα Josephson και είναι ίση µε
f =

2e
V
h

(2.3.17)

και απαντά στο ac φαινόµενο Josephson. Οι ταλαντώσεις αυτές προκαλούν εκποµπή
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας µε συχνότητα τη συχνότητα Josephson. Η αντίστροφη
διαδικασία, δηλαδή η έκθεση της επαφής µε ακτινοβολία συχνότητας f δίνει χαρακτηρίστηκες
I−V µε άλµατα στην ένταση του ρεύµατος για συγκεκριµένες τιµές της τάσης, ώστε να µπορεί
να εκφραστεί από τη σχέση:
Vn = n

h
f
2e

(2.3.18)

Οι χαρακτηριστικές I–V παρουσιάζονται στα διαγράµµατα 2.2α και 2.2β.
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∆ιάγραµµα 2.2α Τυπική χαρακτηριστική I-V για µια
επαφή Josephson. Είναι φανερή η ύπαρξη ρεύµατος σε
µηδενική τάση.

∆ιάγραµµα 2.2β Χαρακτηριστικές I-V µε
παράµετρο την ισχύ της προσπίπτουσας
ακτινοβολίας. Η γραµµή 1 αντιστοιχεί σε
µηδενική ισχύ ακτινοβολίας. Τα άλµατα
εµφανίζονται σε ακέραια πολλαπλάσια του
ħω/q (=hf/q).

2.3.3 Μαγνητικό πεδίο και Josephson junctions
Η ανάλυση που προηγήθηκε σκιαγραφεί κατά κάποιο τρόπο την εφαρµογή που µπορεί να
βρει η επαφή Josephson σε λογικά κυκλώµατα και µικροκύµατα. Υπάρχει µια ακόµη κατηγορία
εφαρµογών µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον, η οποία σχετίζεται µε τη συµπεριφορά της επαφής
Josephson µέσα σε µαγνητικά πεδία.
Ένα µαγνητικό πεδίο Β έχει την ικανότητα να διαµορφώνει την ένταση του ρεύµατος της
επαφής, εισερχόµενο ως παράγοντας στη φάση της σχέσης (2.3.12). Η εικόνα που λαµβάνει
κανείς στην εξάρτηση του ρεύµατος από την ένταση του µαγνητικού πεδίου είναι όµοια µε αυτή
της περίθλασης ενός φωτεινού κύµατος που διέρχεται από µια σχισµή (βλ.διάγραµµα 2.3). Η
διαφορά φάσης κατά µήκος της επαφής δίνεται από τη σχέση

φ=

2e
B y tx + φ0
h

(2.3.19)
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Η έκφραση αυτή προκύπτει θεωρώντας ότι το επίπεδο της επαφής ορίζεται από τους άξονες xy
και το µαγνητικό πεδίο είναι παράλληλο µε τον άξονα z, επίσης t είναι το µήκος στο οποίο το
µαγνητικό πεδίο διεισδύει στους υπεραγωγούς και δεν είναι τίποτε άλλο από το άθροισµα των
µηκών διείσδυσης London των υπεραγωγών.

∆ιάγραµµα 2.3 Εξάρτηση του ρεύµατος Josephson
από το µαγνητικό πεδίο.

2.3.4 Josephson devices και Υπεραγώγιµα Ολοκληρωµένα Κυκλώµατα
α. Τα πρώτα βήµατα
Η δυνατότητα µιας επαφή Josephson να µεταβαίνει από υπεραγώγιµη σε κανονική φάση µε
την εφαρµογή ενός ρεύµατος ή ενός µαγνητικού πεδίου την καθιστά ικανή να µπορεί να
υλοποιεί λογικές πύλες και µνήµες. Η επαφή Josephson αποτελεί ένα διακόπτη ρεύµατος
(current switch) που έχει τη δυνατότητα να µεταβαίνει από on σε off (και αντίστροφα) µε πολύ
µεγάλες συχνότητας και πολύ χαµηλή κατανάλωση. Αυτά τα ελκυστικά χαρακτηριστικά ώθησαν
µεγάλες εταιρίες προς την κατασκευή ολοκληρωµένων κυκλωµάτων που αντί για τρανζίστορ να
χρησιµοποιούν Josephson devices κατασκευάζοντάς τα µε τεχνολογία και εργαλεία που ήδη
ήταν καθιερωµένα στο χώρο της µικροηλεκτρονικής.
Οι πρώτες προσπάθειες ξεκίνησαν από την IBM κατασκευάζοντας επαφές από καθαρό Pb ή
κράµατα Pb. Οι επαφές Pb είχαν καλά χαρακτηριστικά ρεύµατος, όµως παρουσίαζαν
βραχυκυκλώµατα µετά από ένα θερµικό κύκλο µεταξύ θερµοκρασίας υγρού ηλίου και
θερµοκρασία περιβάλλοντος. Λόγω διαφορετικού θερµικού συντελεστή διαστολής µεταξύ του
υποστρώµατος και του υµενίου λαµβάνει χώρα ολίσθηση και µετακινούνται οι κρυσταλλικοί
κόκκοι µε αποτέλεσµα την εµφάνιση λοφίσκων (hillocks) στα υµένια. Η ύπαρξη λοφίσκων σε
τέτοια λεπτά υµένια προκαλεί βραχυκυκλώµατα. Η χρήση κραµάτων Pb έδωσε δοµές
µεγαλύτερης αξιοπιστίας µετά τον θερµικό κύκλο. H µετάβαση όµως από µια απλή δοµή σε ένα
κύκλωµα µεσαίας κλίµακας ολοκλήρωσης αποδείχθηκε µια δύσκολη διαδικασία µε πολλά
προβλήµατα. Αυτά εστιάζονταν στο αρχικό µεγάλο αριθµό κατεστραµµένων επαφών (initial
failure) και στην βαθµιαία υποβάθµιση των χαρακτηριστικών του ρεύµατος σήραγγας κατά την
αποθήκευση των κυκλωµάτων σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. Για την αποφυγή αυτού του
προβλήµατος η αποθήκευση έπρεπε να γίνεται σε θερµοκρασία υγρού αζώτου, το οποίο είναι
δυσπρόσιτο από πρακτική σκοπιά.
Από το 1980 ξεκίνησε η προσπάθεια κατασκευής περισσότερο αξιόπιστων επαφών µε την
εισαγωγή του Nb ή NbN. Eπαφές Nb-οξειδίου-Pb ή NbN-οξειδίου-Pb παρείχαν καλά
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χαρακτηριστικά ρεύµατος, σταθερότητα και µικρό αρχικό αριθµό κατεστραµµένων επαφών. Η
χρήση µολύβδου ως ένα από τα ηλεκτρόδια εγκαταλείφθηκε στα µέσα της δεκαετίας του 1980,
οπότε και τα δύο ηλεκτρόδια κατασκευάζονταν από Nb ή NbN. Η µετάβαση αυτή οδήγησε στην
πραγµατοποίηση ολοκληρωµένων κυκλωµάτων LSI µε ικανοποιητική σταθερότητα.
Η χρήση Nb ως ηλεκτρόδιο αποδείχθηκε µη ικανοποιητική διότι το οξείδιο δηµιουργούσε
προβλήµατα ρευµάτων διαρροής. Το NbN φάνηκε να κερδίζει έδαφος αφού η κρίσιµη
θερµοκρασία των 15°Κ (αρκετά µεγαλύτερη του Nb) και η εύκολη λήψη υµενίων µε reactive
sputtering του Nb σε χαµηλές θερµοκρασίες σε συνδυασµό µε την υλοποίηση LSI κυκλωµάτων
(ETL group - 1985) µε NbN-oxide-NbN Josephson devices µε σαφώς καλά χαρακτηριστικά
ρεύµατος, του έδωσαν µια ισχυρή υποψηφιότητα για υλικό ηλεκτροδίου.
Το οξείδιο που χρησιµοποιήθηκε αρχικά, ως µονωτικό υλικό ήταν οξείδιο του υλικού από το
οποίο ήταν κατασκευασµένα τα ηλεκτρόδια. Όµως τα µονωτικά αυτά δεν είχαν τα αναµενόµενα
χαρακτηριστικά λόγω της φύσης του µονωτικού, το οποίο προερχόµενο από το υλικό του
ηλεκτροδίου επηρέαζε την λειτουργία της επαφής. Η λύση ήρθε µε τη χρήση τεχνητών
µονωτικών, ξένα προς τα υλικά των ηλεκτροδίων, όπως το άµορφο-Si (a-Si), το a-Si·a-Si(Η)·aSi, το MgO, ή το Al·AlO3.

∆ιάγραµµα 2.4 ∆οµές για διάφορες Josephson Junctions. Το µονωτικό
µπορεί να είναι εκτός από οξείδιο του υπεραγώγιµου υλικού και κάποιο
άλλο τεχνητό στρώµα

Στις επαφές από κράµατα µολύβδου, το patterning γινόταν µε τεχνική lift-off. Η εισαγωγή
όµως του Nb και NbN, άλλαξαν τις διεργασίες µε την εφαρµογή του full wafer process κατά το
οποίο αναπτύσσεται µια επαφή τύπου sandwich σε όλη την επιφάνεια του δισκιδίου πυριτίου,
όπου µετά ακολουθεί η κατασκευή των ξεχωριστών devices. Τα πλεονεκτήµατα της τεχνικής
αυτής συνοψίζονται στην οµοιοµορφία των χαρακτηριστικών των επαφών, την αποφυγή
µολύνσεων που επιφέρουν τα διαδοχικά βήµατα και η σχετικά καλή συµβατότητα µε τις
διεργασίες των ηµιαγωγών.
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To full wafer process χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά για την κατασκευή Josephson
devices από το Sperry group και ονοµάστηκε SNAP (Selective Niobium Anodization Process).
Κατά την τεχνική αυτή δηµιουργείται πρόβληµα οµοιοµορφίας διότι το στρώµα ανοδίωσης
αναπτύσσεται πλευρικά και δεν είναι καλός ο έλεγχος του. Μια νέα τεχνική (SNIP – Selfaligned Niobium(Nitride) Isolation Process) αναπτύχθηκε για να καλύψει τις ανάγκες. Στην
περίπτωση αυτή αποµονώνονται µικρές επαφές από την επαφή sandwich µε εγχάραξη
πλάσµατος. Στη συνέχεια µε εξάχνωση δηµιουργείται ένα στρώµα SiO2 και τέλος µε λιθογραφία
καθορίζονται οι περιοχές αποµόνωσης των επαφών και τοποθετούνται τα ηλεκτρόδια.

SNAP

SNIP
∆ιάγραµµα 2.5 Τεχνικές SNAP και SNIP για την κατασκευή Josephson junctions. Η δεύτερη τεχνική
λύνει το πρόβληµα της µη ελεγχόµενης οµοιοµορφίας των επαφών.

Με τέτοιου είδους διεργασίες κατασκευάστηκαν ολοκληρωµένα κυκλώµατα LSI. Τα κύρια
χαρακτηριστικά είναι η ύπαρξη διαδοχικών επιπέδων που παράγονται και µορφοποιούνται µε
εναποθέσεις και RIE (Reactive Ion Etching) αντίστοιχα. Μια τυπική δοµή παρουσιάζεται στο
διάγραµµα 2.6.
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∆ιάγραµµα 2.6 Τυπική δοµή ενός LSI κυκλώµατος, όπου φαίνονται
επίπεδα αποµόνωσης, αντιστάσεις, Josephson junctions και διασυνδέσεις.
Για την αποφυγή βραχυκυκλωµάτων µεταξύ των µεταλλικών
διασυνδέσεων προηγείται επιπεδοποίηση (planarization) των βηµάτων
κάθε επιπέδου.

β. JoFET (Josephson Field Effect Transistor)6
Εκτός των επαφών Josephson που µπορούν να δώσουν µεταγωγές από περιοχή “on” σε
περιοχή “off” υπάρχει και µια ακόµη δοµή που είναι µια παραλλαγή του γνωστού MOSFET. Η
ιδέα για αυτό το transistor προτάθηκε το 1980. Με αρχή λειτουργίας παρόµοια µε αυτή των
FET, τo JoFET είναι ένα FET µε πηγή και απαγωγό από υπεραγώγιµο υλικό και υπόστρωµα από
αγωγό ή ηµιαγωγό. Οι ηλεκτρονικές ιδιότητες ενός κανονικού αγωγού τροποποιούνται υπό την
παρουσία υπεραγώγιµων ηλεκτροδίων µε ένα φαινόµενο που είναι γνωστό ως superconducting
proximity effect. Το φαινόµενο αυτό, σε µια τέτοια δοµή, µπορεί να ελεγχθεί από την τάση της
πύλης. Με άλλα λόγια η τάση στην πύλη µπορεί να ελέγχει το κρίσιµο ρεύµα και την κανονική
αντίσταση που µπορεί να αναπτυχθεί ανάµεσα στα υπεραγώγιµα ηλεκτρόδια. Ανάµεσα στην
πηγή και τον απαγωγό, υπάρχει ένα δισδιάστατο αέριο ηλεκτρονίων (2DEG-2Dimensional
Electron Gas) και αυτό που συµβαίνει είναι µια σύζευξη (coupling) των ηλεκτρονίων του
υπεραγωγού µε το2DEG. Το µήκος του καναλιού πρέπει να
είναι της τάξης του µήκους συµφωνίας ξ, το οποίο εξαρτάται
από τη θερµοκρασία, την πυκνότητα των ηλεκτρονίων, την
ενεργό µάζα, και την ευκινησία. Γενικά απαιτείται υψηλή
πυκνότητα ηλεκτρονίων και µεγάλη ευκινησία, για το λόγο
αυτό πολλές φορές θα δει κανείς να χρησιµοποιείται το InAs,
∆ιάγραµµα 2.7 Η δοµή ενός JoFET.
που ικανοποιεί αυτές τις απαιτήσεις.
Κάποια αντιπροσωπευτικά υλικά
Στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης των JoFET για τον υπεραγωγό, το µονωτικό και
χρησιµοποιήθηκαν διάφορα ηµιαγώγιµα υλικά όπως InAs p- τον ηµιαγωγό είναι Nb, SiO2 και
τύπου, Si p-τύπου, ετεροδοµές AlGaAs/n-GaAs και InGaAs InAs αντίστοιχα. (2DEG-two
p-n επαφές. Τα αποτελέσµατα από αυτές τις προσπάθειες δεν dimensional electron gas)
ήταν ικανοποιητικά, αφού δεν υπήρχε καλός έλεγχος του
ρεύµατος από την εφαρµοζόµενη τάση στην πύλη. Στο διάγραµµα 2.7 παρουσιάζεται η δοµή
ενός τέτοιου transistor.
Πρόσφατες προσπάθειες πέτυχαν την κατασκευή JoFET µε χρήση κβαντικών πηγαδιών µέσα
στα οποία βρίσκεται το δισδιάστατο αέριο ηλεκτρονίων. Για το σκοπό αυτό γίνεται χρήση
ετεροδοµών InAlAs/InGaAs/InAs/InGaAs/InAlAs, όπου τo κεντρικό στρώµα του InAs αποτελεί
το κβαντικό πηγάδι. Η κατασκευή των στρωµάτων γίνεται µε MBE (Molecular Beam Epitaxy)
σε ένα µονωτικό υπόστρωµα. Στο τρανζίστορ αυτό, το υπερεύµα ρέει µέσω του 2DEG λόγω του
superconducting proximity effect. Η πυκνότητα του επιφανειακού φορτίου (sheet carrier density)
25

Κεφάλαιο 2

Εφαρµογές Υπεραγώγιµων υλικών

του 2DEG είναι της τάξης 1012cm-2 και η ευκινησία της τάξης 105cm2V-1s-1. Στο διάγραµµα 2.8
παρουσιάζεται η δοµή ενός τέτοιου transistor µε τη χαρακτηριστική τάσης ρεύµατος.

∆ιάγραµµα 2.8α ∆οµή ενός JoFET συζευγµένο µε 2DEG
σε κβαντικό πηγάδι από InAs.

∆ιάγραµµα 2.8β Οι χαρακτηριστικές του διπλανού
JoFET.

Άλλες προσπάθειες στοχεύουν στην κατασκευή δοµών που αντί η σύζευξη να γίνεται µε
δισδιάστατο αέριο ηλεκτρονίων να γίνεται µε µονοδιάστατο αέριο ηλεκτρονίων. Στην
περίπτωση αυτή οι εγγενείς ιδιότητες των ηλεκτρονίων είναι ποιοτικά διαφορετικές (ή
τουλάχιστον έτσι αναµένεται) από τις αντίστοιχες σε δισδιάστατα συστήµατα. Η όλη µελέτη των
ιδιοτήτων τέτοιων συστηµάτων εµποδιζόταν από την αδυναµία κατασκευής αποκλειστικά
µονοδιάστατων συστηµάτων. Η κατασκευή όµως νανοσωλήνων άνθρακα (carbon nanotubes)
έχει δώσει νέα ώθηση στις προσπάθειες και τα πρώτα αποτελέσµατα είναι πραγµατικότητα και εδο.
Τα JoFET βρίσκονται σε πολύ αρχικό στάδιο ανάπτυξης αφού ακόµη δεν έχουν επιτευχθεί
καλά χαρακτηριστικά. Παρόλα αυτά, το θεωρητικό και το πρακτικό ενδιαφέρον είναι πολύ
µεγάλα και οι προσπάθειες συνεχίζονται.
Η κατασκευή ψηφιακών IC µε χρήση υπεραγώγιµων υλικών, όχι µόνο του Nb ή NbN, αλλά
και νέων υλικών όπως YBCO ή άλλων υπεραγωγών υψηλών θερµοκρασιών µπορούν να δώσουν
εντυπωσιακά αποτελέσµατα. Οι σηµερινοί πιο γρήγοροι υπολογιστές, βασισµένοι σε
ηµιαγωγούς, εκτελούν υπολογισµούς µε ταχύτητα της τάξης των τρισεκατοµµυρίων
υπολογισµών ανά δευτερόλεπτο (teraflop) µε χαρακτηριστικά παραδείγµατα ταχυτήτων τα
12.3Teraflop του ASCI “white” της ΙΒΜ και των 23Teraflop των 500000 παράλληλα
συνδεδεµένων προσωπικών υπολογιστών του SETI@home. Υπολογιστές µε δυνατότητα να
κάνουν εκατό τρισεκατοµµύρια υπολογισµούς ανά δευτερόλεπτο (Petaflop computers)
αποτελούν αντικείµενο έρευνας πολλών οργανισµών, πανεπιστηµίων και ερευνητικών κέντρων.
Οι υπεραγώγιµοι µικροεπεξεργαστές για να εκτελέσουν υπολογισµούς κάνουν χρήση των
Josephson Devices ως εναλλακτική διάταξη των τρανζίστορ των ηµιαγώγιµων
µικροεπεξεργαστών. Οι εκτιµήσεις δείχνουν ότι η χρήση εκατό δισεκατοµµυρίων από αυτούς
τους διακόπτες µε µέγεθος 50nm σε 4000 µικροεπεξεργαστές µπορούν να δώσουν ταχύτητες
32Petaflop.
2.3.2 Εφαρµογές στα µικροκύµατα7,8
Οι ελαχιστοποίηση των απωλειών, η υψηλή απόδοση και ποιότητα είναι οι αντικειµενικοί
στόχοι που έχουν οι εφαρµογές στην περιοχή των µικροκυµάτων. Τα κυκλώµατα στο χώρο των
µικροκυµάτων που κάνουν χρήση λεπτών υµενίων αντιµετωπίζουν το πρόβληµα που εισάγει η
αντίσταση επιφανείας (surface resistance). Λεπτά υµένια υπεραγωγών υψηλών θερµοκρασιών
έχουν µια επιφανειακή αντίσταση που είναι πολύ µικρότερη από τις αντίστοιχες άλλων αγωγών
που µπορούν να χρησιµοποιηθούν, έτσι αποτελούν ένα ελκυστικό µέσο για την κατασκευή
παθητικών µικροκυµατικών κυκλωµάτων, συντονιστών (resonators), φίλτρών, ή κεραιών.
Εξάλλου, οι χαµηλές απώλειες και χαµηλή διασπορά µιας υπεραγώγιµης γραµµής
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µεταφοράς, που λειτουργεί σε θερµοκρασία υγρού αζώτου, επωφελεί τα µικροκυµατικά
κυκλώµατα και συστήµατα σε πολύ µεγάλο βαθµό. Η κατασκευή υπερ-υψηλής απόδοσης
φίλτρων και συντονιστών είναι πραγµατικότητα και ήδη τέτοια προϊόντα διατίθενται στην αγορά
από διάφορες εταιρίες που ειδικεύονται στο χώρο. Οι εφαρµογές που βρίσκουν τα υπεραγώγιµα
φίλτρα είναι γενικά στις τηλεπικοινωνίες µε ιδιαίτερο βάρος στην κινητή τηλεφωνία όπου η
χρήση τους βελτιώνει κατά πολύ η απόδοση των δικτύων. Τα κύρια πλεονεκτήµατα χρήσης των
HTS σε κυκλώµατα δικτύων κινητής τηλεφωνίας είναι η αυξηµένη ευαισθησία που σε
συνδυασµό µε ενισχυτές χαµηλού θορύβου µειώνουν σηµαντικά την απαιτούµενη ενέργεια για
τη λειτουργία των τηλεφωνικών συσκευών, µε ευεργετικά αποτελέσµατα και για το χρήστη και
για το περιβάλλον. Η µηδενική αντίσταση δίνει τη δυνατότητα να τοποθετηθούν πολλά
περισσότερα στάδια στη διαδικασία του φιλτραρίσµατος ακόµη και στις υψηλές συχνότητες,
δίνοντας φίλτρα µε απότοµες αποκοπές στο φάσµα των συχνοτήτων, µε πολύ µικρές απώλειες
που εξασθενούν τις παρεµβολές (interference) όπως κανένα άλλου είδους φίλτρο. Όσο
υψηλότερης ποιότητας φιλτράρισµα γίνεται τόσο αυξάνεται η χωρητικότητα του δικτύου. Μια
τυπική δοµή ενός φίλτρου παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα 2.9, ενώ η σύγκριση ενός εµπορικού
φίλτρου από υπεραγώγιµο υλικό και ενός κλασικού ζωνοπερατού (bandpass) φίλτρου

∆ιάγραµµα 2.9.α ∆οµή φίλτρου από
HTS. Το σχήµα εξαρτάται από τις
προδιαγραφές που θέτονται.

∆ιάγραµµα 2.9.β ∆οµή
φίλτρου αποτελούµενο από 8
συντονιστές.

∆ιάγραµµα 2.9.γ Χαρακτηριστική του
φίλτρου του ∆ιαγράµµατος 2.9.β.
Παρατηρεί κανείς την απότοµη
αποκοπή και το µικρό εύρος
συχνοτήτων που µπορούν να το
διέλθουν.

∆ιάγραµµα 2.10 Χαρακτηριστικά φίλτρου που διατίθεται για εµπορική χρήση. SuperFilter® II Superconductor Technologies

παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα 2.10.
Γενικά οι HTS και κυριότερα το YBCO (λόγω των υψηλής ποιότητας υµενίων που µπορεί να
δώσει) είναι σε θέση να υλοποιήσουν πολλά µέρη ενός µικροκυµατικού κυκλώµατος, έτσι η
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χρήση τους δεν έχει θετικά αποτελέσµατα για παράδειγµα µόνο στα φίλτρα αυτά καθεαυτά,
αλλά και σε άλλα τµήµατα του κυκλώµατος όπως για παράδειγµα στις διασυνδέσεις που είναι
υπεύθυνες για την επικοινωνία των διατάξεων.
Ο τοµέας των κεραιών µπορεί να επωφεληθεί από τη χρήση υπεραγωγών υψηλών
θερµοκρασιών αφού η αποτελεσµατικότητα µιας κεραίας κατασκευασµένη από συνήθεις
αγωγούς ελαττώνεται καθώς το µέγεθός της µικραίνει (ολοένα και µεγαλύτερες συχνότητες). Το
αποτέλεσµα αυτό προκύπτει από την αντίσταση που εισάγει το υλικό της κεραίας, η οποία από
ένα µέγεθος και µετά δεν µπορεί να δώσει ικανοποιητικό σήµα. Στην περίπτωση που η
αντίσταση της κεραίας είναι αµελητέα, τότε η αποτελεσµατικότητά της χάνει την παραπάνω
αναλογία και παραµένει σταθερή µε το µέγεθος.
2.3.3 Αισθητήρες −Ανιχνευτές
α.SQUID†
Αν ενωθούν δύο Josephson junctions τότε
προκύπτει ο πιο ευαίσθητος και πολύπλευρος
αισθητήρας που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Τα
SQUID (Superconducting QUantum Interference
Device) είναι αισθητήρες µαγνητικής ροής και
µπορούν να διακρίνουν διαφορές της τάξης των
10−11 του µαγνητικού πεδίου της γης.
Χαρακτηρίζονται από πολυχρηστικότητα, αφού
µπορούν τελικά να µετρήσουν οποιοδήποτε φυσικό
µέγεθος µπορεί να µετατραπεί σε µαγνητική ροή,
όπως µαγνητικό πεδίο, βαθµίδα µαγνητικού πεδίου,
ρεύµα, τάση, µετατόπιση και µαγνητική
επιδεκτικότητα. Οι εφαρµογές που βρίσκουν
καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα, από την ανίχνευση των
πολύ µικρών µαγνητικών πεδίων του ανθρωπίνου
εγκεφάλου συνδεδεµένα µε νοητικές διαδικασίες, ∆ιάγραµµα 2.9 SQUID αποτελούµενο από δύο
την παρακολούθηση χτύπων καρδιάς10 του νεογνού παράλληλα συνδεδεµένες Josephson junctions.
κατά τη διάρκεια της γέννας ως τη µέτρηση
µεταβολών του γεωµαγνητικού πεδίου και την
ανίχνευση βαρυτικών κυµάτων.
Τα SQUID διαχωρίζονται σε dc (διάγραµµα 2.9) και rf. Στα dc ο βρόχος σχηµατίζεται από
δύο παράλληλα συνδεδεµένες επαφές Josephson και µπορούν να λειτουργήσουν µε συνεχές
ρεύµα πόλωσης, ενώ στα rf γίνεται χρήση µιας µόνο επαφή Josephson κατά µήκος ενός
υπεραγώγιµου βρόχου και λειτουργούν χρησιµοποιώντας ροή ηλεκτροµαγνητικών σηµάτων
στην περιοχή των ραδιοσυχνοτήτων. Η πληροφορία των µετρήσεων βρίσκεται στην τάση που
αναπτύσσεται στα άκρα του.
Το SQUID είναι µία διάταξη που έχει οπτικό ανάλογο το συµβολόµετρο δύο σχισµών. Οι
επαφές Josephson παίζουν το ρόλο των σχισµών και τα ζεύγη Cooper αντιστοιχούν στα φωτεινά
κύµατα. Στο συµβολόµετρο, φως από σύµφωνη πηγή να προσπίπτει στις σχισµές. Τα φωτεινά
κύµατα περνούν µέσα από τις σχισµές και συµβάλουν σε κάποιο επίπεδο απέναντι από το
επίπεδο των σχισµών. Η εικόνα της συµβολής είναι περιοδική και εξαρτάται από τη διαφορά
των οπτικών δρόµων που ακολούθησαν τα κύµατα που διήλθαν από τις δύο σχισµές. Στο
SQUID, τα ζεύγη περνούν τις επαφές και οι κυµατοσυναρτήσεις τους συµβάλλουν όπως
†

κβαντικό συµβολόµετρο υπεραγωγού
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συµβαίνει και µε τα φωτεινά κύµατα. Το πλάτος της κυµατοσυνάρτησης δίνει την πιθανότητα
ένα ζεύγος να διανύσει κατά µήκος το SQUID και να εξέλθει από την άλλη πλευρά του. Έτσι η
αντίσταση του SQUID είναι συνάρτηση της συµβολής. Η αντίσταση προκαλεί πτώση τάσης
κατά µήκος της διάταξης η οποία και µετράται. Όµως η µορφή του συµβολογραφήµατος
εξαρτάται από το δρόµο που ακολούθησαν τα ζεύγη ηλεκτρονίων, ο οποίος συνδέεται µε τη
µαγνητική ροή που διέρχεται από το βρόχο (τα ηλεκτρόνια, όντας φορτισµένα, παρεκκλίνουν
της τροχιάς τους παρουσία µαγνητικού πεδίου). Έτσι προκύπτουν αλλαγές στην αναπτυσσόµενη
τάση. Επειδή η εικόνα της συµβολής είναι περιοδική, Φ0≡h/2e≈2.07×10-15 Wb, που είναι το
κβάντο της µαγνητικής ροής. Μια περίοδος του σήµατος εξόδου ισοδυναµεί µε αλλαγή της ροής
κατά ένα κβάντο. Με βάση αυτά το SQUID δίνει τη δυνατότητα να παρατηρεί κανείς αλλαγή
στην έξοδο που αντιστοιχεί σε µικρότερο από το κβάντο ροής µαγνητικού πεδίου. Με ένα
κατώφλι στα 10−14Τ, τα SQUID µπορούν εύκολα να παρατηρήσουν για παράδειγµα αλλαγές στο
µαγνητικό πεδίο της καρδιάς (10−10 T) ή του εγκεφάλου (10−13 T).

∆ιάγραµµα 2.10 SQUID και οπτικό ανάλογο συµβολόµετρου δύο σχισµών

β.Βολόµετρα11,12
Τα βολόµετρα είναι όργανα που χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση ακτινοβολιών. Η αρχή
λειτουργίας τους στηρίζεται στη µετατροπή της ισχύος της ακτινοβολίας σε θερµότητα, η οποία
απορροφούµενη ή εκλυόµενη προκαλεί αλλαγή της θερµοκρασίας του υλικού. Η αλλαγή της
θερµοκρασίας παρακολουθείται µε τις αλλαγές στην αντίσταση του υλικού. Τα υλικά που
χρησιµοποιούνται στα βολόµετρα πρέπει να συνδυάζουν ευαισθησία και µικρή
θερµοχωρητικότητα, ώστε η θερµοκρασία τους να ανταποκρίνεται γρήγορα στις αλλαγές της
ακτινοβολίας. Η χρήση υπεραγώγιµων υλικών δίνει νέες δυνατότητες στα όργανα αυτά δίνοντας
πολύ µεγάλη ευαισθησία και µικρές απώλειες.
Αυτό που εισπράττει κανείς από τη χρήση υπεραγωγών είναι ισχυρή εξάρτηση της
αντίστασης τους στην περιοχή µετάβασης από την υπεραγώγιµη στην κανονική φάση. Έτσι αν η
θερµοκρασία του υλικού βρίσκεται πολύ κοντά στην κρίσιµη θερµοκρασία ακόµη και µια πολύ
µικρή στην αλλαγή στη θερµοκρασία του επιφέρει σηµαντική αλλαγή στην αντίσταση.
Τα βολόµετρα µπορούν να λειτουργήσουν σε οποιαδήποτε περιοχή της ηλεκτροµαγνητικής
ακτινοβολίας, αλλά είναι χρήσιµα για περιοχές του φάσµατος όπου δεν υπάρχει πιο απλή
εναλλακτική λύση. Έτσι, οι εφαρµογές που µπορούν να βρουν ή ήδη έχουν βρει είναι γενικά
στην ανίχνευση ακτινοβολιών στις περιοχές του ορατού, του υπεριώδους, µε µεγαλύτερη
βαρύτητα να δίνεται στην περιοχή του υπέρυθρου13 (sub-mm). Οι περιοχές του υπέρυθρου µέχρι
το βαθύ υπέρυθρο (100GHz−10THz) δεν έχουν διερευνηθεί αρκετά και αποτελούν µέρος του
φάσµατος µε πολύ είναι ενδιαφέρουσες εφαρµογές. Άµεσες χρήσεις µπορούν να βρουν στην
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αστρονοµία‡, στο πλάσµα πολύ υψηλών θερµοκρασιών
(πυρηνική σύντηξη), σε µη καταστροφικές µεθόδους
ελέγχου υλικών, σε κάµερες κ.α.
Η περιοχή αίσθησης ενός βολοµέτρου έχει τη µορφή
ενός µαιάνδρου14. Ο µαίανδρος είναι κατασκευασµένος
από τον υπεραγωγό. Το µαιανδρικό σχήµα εκλέγεται
κατά κύριο λόγο για την επίτευξη πυκνότερης κάλυψης
της περιοχής αίσθησης, ώστε να λαµβάνεται ισχυρό
σήµα εξόδου.

Εφαρµογές Υπεραγώγιµων υλικών

περιοχή αίσθησης

2.3.4 Επίλογος
Από αυτά που αναφέρθηκαν στο παρόν κεφάλαιο
γίνεται φανερό ότι τα υπεραγώγιµα υλικά έχουν πολλές ∆ιάγραµµα 2.11 Τυπική δοµή ενός
προοπτικές, καλύπτουν πολύ µεγάλο εύρος εφαρµογών βολοµέτρου. Παρουσιάζονται οι περιοχές
της ακτινοβολίας, και λήψης
και βρίσκονται ακόµη στο ξεκίνηµά τους. Το έδαφος πρόσπτωσης
επαφών για µέτρηση.
που θα πατήσουν για να πάρουν τη θέση που τους
αρµόζει στην τεχνολογία ακόµη προετοιµάζεται και ίσως να τα δει κανείς να αντικαθιστά τα
chip από ηµιαγωγούς, όταν γι’ αυτά καταρριφθεί ο νόµος του Moore, που σύµφωνα µε τα
τελευταία δεδοµένα θα µας συνοδεύει για τα επόµενα 20 χρόνια, αν φυσικά η τεχνολογία δεν
στραφεί προς πιο πολύπλοκα µόρια µιµούµενη τον ανθρώπινο εγκέφαλο για να κατασκευάσει
λογικά κυκλώµατα.
Σε κάθε περίπτωση όµως ο πολύπλευρος χαρακτήρας των εφαρµογών που µπορούν να
βρουν τους δίνει µια δυνατή υποψηφιότητα για αντικατάσταση ήδη χρησιµοποιούµενων υλικών
και ακόµη πιο σηµαντικό τη δηµιουργία καινοτόµων τρόπων χρήσης τους. Άλλωστε ήδη
υπάρχουν πολλές εταιρίες§ που προσφέρουν προϊόντα για πολλές εφαρµογές. Αυτό που
‡

Πολύ σηµαντικές πληροφορίες µπορούν να εξαχθούν από την κοσµική ακτινοβολία υποβάθρου των 3°Κ, που
σχεδόν ισοτροπικά µας περιβάλλει. Στους 3°Κ ακτινοβολία αντιστοιχεί σε µήκος κύµατος 2.5 mm - 0.5 mm (mm
και sub−mm).
§
Intermagnetics General | Applied Superconductivity Products
American Superconductor Corp. | HTS Supplier for the Commercial Power Industry
ISCO International (formerly Illinois Superconductor) | Superconductor-Based RF Filters
Applied Physics Systems | SQUIDS and Superconducting Magnetometers
Cryomagnetics, Inc. | Superconducting Magnets
ARS Associates | Superconductor/Semiconductor Process Equipment
Everson Electric Co. | Superconducting Magnets and Cable-in-conduit
Marketech | Marketech International HTSC Products
Sumitomo Electric Industries | HTSC Superconducting Wire & Magnets - Japan
Hypres | Superconducting Electronics Company
Supercables | Superconducting Cables - Denmark
Pirelli Cable | Superconducting Cables and Wire
Superconductor Technologies | HTS RF Filters
Southwire | Superconducting Cable
Conductus | HTS RF Filters
CSIRO Telecom | SQUIDS & RF Filters - Australia
Power Superconductor Applications Corp. | Applied Cryogenics and Power Electronics
Daesung - (a subsidiary of Nexans) | Superconducting Cable - Korea
BICC General (A General Cable Subsidiary) | HTS Tapes and Cable
ETH Materials | HTSC in Power Applications - Switzerland
Trithor GmbH | HTSC Wires - Germany
STL Systemtechnik Ludwig GmbH | Digital SQUID Electronics & Magnetometers - Germany
Neocera | HTS Pulsed Laser Deposition & Squid Microscopes
ACCEL Instruments | Magnets, Cryosystems, RF Accelerating Units - Germany
Alstom Magnets and Superconductors S.A. | NbTi or Nb3Sn Wire and Magnets - France
Ansaldo Superconduttori s.p.a. | Electromechanical Engineering Groups - Italy
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περιορίζει τη χρήση των υλικών αυτών είναι η απαίτηση για χαµηλές θερµοκρασίες. Το
ερώτηµα που τίθεται είναι αν υπάρχει κάποιο υλικό που να µπορεί να λειτουργεί σε
θερµοκρασία δωµατίου. Η απάντηση στο ερώτηµα είναι ότι σήµερα (2002) δεν υπάρχει
υπεραγωγός σε θερµοκρασία δωµατίου. Πιθανών κάποιο µείγµα υλικών να αποδειχθεί ικανό να
δώσει υπεραγωγιµότητα.
Η πιο κοντινή κατηγορία υλικών είναι οι λεγόµενοι ultraconductors. Τα υλικά αυτά
(πολυµερή όπως το OAPP – Oxidized Atacetic Polypropylene) παρουσιάζουν αντίσταση πολλών
τάξεων µεγέθους µικρότερη από τους καλύτερους κοινούς αγωγούς. ∆εν είναι σε θέση να
επιδείξουν το φαινόµενο Meissner, αλλά ο πολύ µεγάλος διαµαγνητισµός τους είναι γεγονός. Τα
υλικά αυτά απευθύνονται σε εµπορικές εφαρµογές µε χαρακτηριστικό τις υψηλές εντάσεις
ρευµάτων και έρχονται να καλύψουν κατά κάποιο τρόπο το κενό που αφήνουν οι υπεραγωγοί σε
εφαρµογές θερµοκρασίας περιβάλλοντος.

Babcock Noell Nuclear GmbH | Applied Energy and Power Technologies - Germany
Cryoelectra GmbH | HTS Filters, Wires and Tapes - Germany
Danfysik A/S | Particle Accelerator Magnet Technologies - Denmark
Ericsson Microelectronics AB | Mobile Phones and Electronics - Sweden
Europa Metalli s.p.a. | Copper and Copper-Alloy Products - Italy
Leybold Vakuum GmbH | Vacuum Technology - Germany
Merck KGaA | Chemicals and Pharmaceuticals - Germany
Nexans SuperConductors GmbH | Telecommunications and Energy Cables - Germany
NKT Research Center A/S | Electrical and Superconductor Technologies - Denmark
NST Nordic Superconductor Technologies A/S | HTS BSCCO 2223 Tapes - Denmark
Outokumpu Poricopper Oyj | Worldwide Metals Group - Finland
Oxford Instruments | The largest manufacturer of superconductors in the world **
REE Red Electrica | Power Transmission Technologies - Spain
Siemens AG | Superconductivity and Cryogenics - Germany
THEVA | YBCO Thin Film Manufacturers - Germany
Vacuumschmelze GmbH | Magnet Technologies - Germany
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Προσοµοίωση Λιθογραφίας
Ηλεκτρονικής ∆έσµης σε
Υπεραγώγιµα Υποστρώµατα
3.1 Εισαγωγή

3.1.1 Γενικά
Όταν κάποιος θελήσει να αναπτύξει µια τεχνολογία για την κατασκευή υπεραγώγιµων
διατάξεων µε πολύ µικρή διάσταση, δύο είναι οι κύριοι άξονες στους οποίους πρέπει να κινηθεί.
Πρώτον, πρέπει να έχει στη διάθεσή του υµένια υψηλής ποιότητας µε οµοιοµορφία
χαρακτηριστικών σε όλη την επιφάνεια. ∆εύτερον, η τεχνολογία του πρέπει να επιτρέπει την
κατασκευή πολύ µικρών δοµών. Οι µικρές δοµές στην περίπτωση αυτή είναι πολύ σηµαντικές,
όχι µόνο για τους γνωστούς λόγους που οι ολοένα και µικρότερες διαστάσεις έχουν ευεργετικά
αποτελέσµατα όσον αφορά στην απόδοση, στην κατανάλωση ισχύος, στην ταχύτητα και στους
πολλούς οικονοµικούς παράγοντες, αλλά και στην ίδια τη φύση των υπεραγωγών. Τα φαινόµενα
που εκµεταλλεύεται κανείς, αναδεικνύονται σε πολύ µικρές διαστάσεις, αφού για παράδειγµα η
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κατασκευή ενός JoFET για να δώσει φαινόµενο σήραγγας και φαινόµενα µεταγωγής, το µήκος
του καναλιού δεν πρέπει να ξεπερνά τα 100nm.
Η παρούσα εργασία κινήθηκε προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης µιας τεχνολογίας για την
κατασκευή υπεραγώγιµων δοµών υποµικρονικών διαστάσεων, που περιλαµβάνει λιθογραφία και
µεταφορά σχήµατος (pattern transfer) µε εγχάραξη. Η απαίτηση για µικρές δοµές οδήγησε τις
προσπάθειες προς τη λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσµης (electron beam lithography).
3.1.2 Λιθογραφία Ηλεκτρονικής ∆έσµης
Η χρήση ηλεκτρονίων αντί φωτονίων για την αλλαγή των ιδιοτήτων των φωτοευαίσθητων
ρητινών γίνεται εδώ και αρκετές δεκαετίες µε κύριο πλεονέκτηµα τη δυνατότητα κατασκευής
δοµών πολύ µικρών διαστάσεων. Οι µικρές διαστάσεις είναι εφικτές λόγω της µικρής διαµέτρου
της δέσµης (µερικά νανόµετρα) και του µικρού µήκους κύµατος ηλεκτρονίων ενέργειας
1−100keV. Το γεγονός ότι τα ηλεκτρόνια είναι φορτισµένα σωµατίδια, επιτρέπει την οδήγηση
της δέσµης µέσω ηλεκτροστατικών πεδίων για τη δηµιουργία των επιθυµητών σχηµάτων.
Η αρχή λειτουργίας ενός συστήµατος λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσµης είναι η ίδια µε αυτή
ενός ηλεκτρονικού µικροσκόπιου. Τα ηλεκτρόνια παράγονται στην κάθοδο µε θερµιονική
εκποµπή από ένα νήµα βολφραµίου (W) ή εξαβοριούχου λανθανίου (LaB6). Τα ηλεκτρόνια
εξέρχονται από την κάθοδο επιταχυνόµενα από ηλεκτρικό πεδίο και κινούνται µέσα στη
λεγόµενη κολόνα του συστήµατος. Η τροχιά των ηλεκτρονίων διέρχεται από φακούς οι οποίοι
τα εστιάζουν µε σκοπό την παραγωγή µια όσο το δυνατό λεπτότερης δέσµης στην επιφάνεια του
δείγµατος που πρόκειται να εκτεθεί.
Το pattern ορίζεται µε έκθεση του πολυµερούς στα σηµεία που είναι επιθυµητό είτε µε
εκτροπή της δέσµης µε τρόπο που να σχηµατίζει το επιθυµητό σχέδιο (vector scan), ή µε
σάρωση της επιφάνειας µε τη δέσµη να αποκόπτεται στα σηµεία όπου δεν απαιτείται έκθεση
(raster scan). Η γενική αρχή είναι ίδια όπως και στην οπτική λιθογραφία, µε την έννοια ότι
εναποτίθεται ενέργεια στο πολυµερικό υλικό και ή σπάζουν οι αλυσίδες − θετικού τόνου
λιθογραφία − ή επιτυγχάνονται οι προϋποθέσεις για τη δηµιουργία σταυροδεσµών (cross links)
µεταξύ των αλυσίδων − αρνητικού τόνου λιθογραφία.
Η δόση στη λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσµης ορίζεται από το φορτίο ανά µονάδα επιφάνειας
και πιο συγκεκριµένα µετράται σε µC/cm2 (στην οπτική λιθογραφία η δόση ορίζεται ως ενέργεια
ανά µονάδα επιφάνειας [mJ/cm2]). Ο υπολογισµός της δόσης σε ένα σύστηµα vector scan
πραγµατοποιείται µέσω µιας πολύ χρήσιµης σχέσης:
D=

0.1I
f ( BSS ) 2

(3.1)

Στη σχέση αυτή Ι [nA] είναι το ρεύµα της δέσµης που προσπίπτει στην επιφάνεια του δείγµατος,
f [MHz] είναι η συχνότητα και BSS [µm] είναι το Beam Step Size, δηλαδή το µήκος κατά το
οποίο µετακινείται η δέσµη στο ΧΥ επίπεδο (είναι το επίπεδο του δείγµατος) για να ορίσει δύο
ξεχωριστά σηµεία. Ο παράγοντας 0.1 δεν έχει καµία φυσική σηµασία, αλλά τοποθετείται έτσι
ώστε το αποτέλεσµα να έχει µονάδες µC/cm2.
3.1.3 Σκεδάσεις ηλεκτρονίων στα στερεά
Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον και παράλληλα περιοριστικό παράγοντα στην κατασκευή
πυκνών και πολύ µικρών δοµών είναι οι σκεδάσεις που υφίστανται τα ηλεκτρόνια στα στερεά
υποστρώµατα. Καθώς τα ηλεκτρόνια εισέρχονται σε κάποιο στερεό, υφίστανται
αλληλεπιδράσεις µε τα άτοµα που το απαρτίζουν. Στις ενέργειες 1-100keV, τα σκεδαζόµενα
ηλεκτρόνια διαχωρίζονται σε δύο είδη, σύµφωνα µε τη σκέδαση που υφίστανται α) σε
εµπροσθοσκεδαζόµενα (forward scattered) και β) σε οπισθοσκεδαζόµενα (backscattered). Στην
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πρώτη περίπτωση οι γωνίες σκέδασης (είναι οι
δέσµη ηλεκτρονίων
γωνίες που σχηµατίζονται µεταξύ των τροχιών
πριν και των τροχιών µετά τη σκέδαση) είναι
µικρές, λιγότερο από 90°. Στη δεύτερη
περίπτωση, οι γωνίες σκέδασης είτε είναι
µεγάλες, κοντά στις 180° (οπισθοσκέδαση µε
οπισθοσκεδαζόµενα
γεγονότα µεγάλων γωνιών), είτε µετά από ένα
αριθµό σκεδάσεων η συνολική αλλαγή στη
διεύθυνσή των τροχιών είναι κοντά στις 180°
(οπισθοσκέδαση µε γεγονότα µικρών γωνιών)
εµπροσθοσκεδαζόµενα
(βλ. ∆ιάγραµµα 3.1), όµως, µε τον ένα ή µε τον
άλλο τρόπο, το κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι
οι
τροχιές
των
οπισθοσκεδαζόµενων
ηλεκτρονίων είναι τέτοιες που τα οδηγούν προς ∆ιάγραµµα 3.1 Σκεδάσεις ηλεκτρονίων στην ύλη.
την επιφάνεια του υλικού.
Στη λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσµης, τα ηλεκτρόνια κατευθύνονται προς ένα στερεό
υπόστρωµα επιστρωµένο µε ένα πολυµερικό υλικό (resist). Στο resist συµβαίνει κυρίως
εµπροσθοσκέδαση†† και τα ηλεκτρόνια του αποδίδουν ενέργεια είτε αποπολυµερίζοντάς το είτε
δηµιουργώντας τις συνθήκες για την ανάπτυξη σταυροδεσµών. Στο υπόστρωµα, συµβαίνουν και
τα δύο είδη σκεδάσεων, αλλά εκεί που εστιάζεται όλο το ενδιαφέρον είναι στα
οπισθοσκεδαζόµενα ηλεκτρόνια, αφού εισέρχονται ξανά στο στρώµα του resist, αποδίδοντας
επιπλέον ενέργεια. Με τον τρόπο αυτό, η κύρια παράµετρος στη λιθογραφία ηλεκτρονικής
δέσµης, που είναι η χωρική κατανοµή της πυκνότητας απορροφηµένης ενέργειας, παρουσιάζει
διαφορετικό προφίλ από εκείνο που θα περίµενε κανείς λαµβάνοντας µόνο υπ’ όψη του τις
διαστάσεις της δέσµης και τον γεωµετρικό σχεδιασµό (pattern) που επιθυµεί να παράγει. Στο

*

*

∆ιάγραµµα 3.2.α Αποτέλεσµα των
σκεδάσεων στην εικόνα του resist.

∆ιάγραµµα 3.2.β Τυπικές κατανοµές για τα
εµπροσθοσκεδαζόµενα και οπισθοσκεδαζόµενα
ηλεκτρόνια ενεργειών 20 και 50 keV
*από Electron-Beam Technology in Microelectronic
Fabrication, G.R. Brewer

††

Στο στρώµα του resist δεν αποκλείεται να συµβεί οπισθοσκέδαση, αλλά τα γεγονότα αυτά είναι πολύ λίγα.
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∆ιάγραµµα 3.2.α παρουσιάζεται το αποτέλεσµα της έκθεσης για τη δηµιουργία µιας γραµµής
στο resist. Τα ηλεκτρόνια που εναποθέτουν ενέργεια στο πολυµερές είναι τα
εµπροσθοσκεδαζόµενα και οπισθοσκεδαζόµενα ηλεκτρόνια από το πολυµερές και τα
οπισθοσκεδαζόµενα ηλεκτρόνια που επιστρέφουν από το στερεό υπόστρωµα.
Γενικά, η συνολική κατανοµή των ηλεκτρονίων µπορεί να αποδοθεί επαλληλία ενός αριθµού
κατανοµών. Στο ∆ιάγραµµα 3.2.β για παράδειγµα η κατανοµή αποδίδεται από δύο Γκαουσιανές,
µια για τα εµπροσθοσκεδαζόµενα και µια για τα οπισθοσκεδαζόµενα ηλεκτρόνια. Συνήθως η
περιγραφή γίνεται από περισσότερες των δύο κατανοµές (βλ. 3.1.4).
Η σκέδαση εξαρτάται από την ενέργεια των ηλεκτρονίων, το resist και το είδος του
υποστρώµατος. Είναι πολύ σηµαντικό να υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία, που να µπορούν να
προβλέψουν το αποτέλεσµα της λιθογραφίας µε βάση τις παραπάνω παραµέτρους. Οι
παράµετροι µπορούν να ενταχθούν σε ένα αναλυτικό µοντέλο, ικανό να δώσει πληροφορίες, οι
οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν βελτιστοποιώντας τις συνθήκες για τη λήψη του βέλτιστου
pattern.
3.1.4 EDF και SEDF1
Το µέγεθος εκείνο στο οποίο βρίσκεται σηµαντική πληροφορία για την τελική κατάσταση
του φωτοευαίσθητου υλικού είναι η εναπόθεση ενέργειας. Το ζητούµενο είναι να προκύπτει
γρήγορα µια θεµελιώδης συνάρτηση, η οποία να περιγράφει την ενεργειακή κατανοµή και
τελικά να µπορεί να συγκριθεί µε πειραµατικά αποτελέσµατα. Η διαδικασία που ακολουθείται
για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι αρχικά ο προσδιορισµός µια συνάρτησης που εκφράζει
την ενεργειακή κατανοµή οφειλόµενη σε σηµειακή δέσµη, µια δέσµη δηλαδή που περιγράφεται
από µια συνάρτηση−δ. Η συνάρτηση αυτή καλείται EDF(r) (EDF − Energy Deposition
Function), είναι ανεξάρτητη των χαρακτηριστικών της δέσµης και τη δοµή που πρόκειται να
εγγραφεί. Περιέχει µόνο πληροφορίες που εξαρτώνται από το υπόστρωµα και το πολυµερές.
Στο µοντέλο που χρησιµοποιήθηκε, η EDF(r) προκύπτει‡‡ από την ενεργειακή πυκνότητα
των ηλεκτρονίων ρ(r, z, E), όπου E είναι η ενέργεια, το z εκφράζει το βάθος από την επιφάνεια
του στρώµατος του resist και r είναι η απόσταση από τη διεύθυνση του z. Η µορφή της
τελευταίας συνάρτηση είναι
(3.2)
ρ ( r, z, E ) = ρ ( z, E )  ρ f ( r z, E ) + ρ bd ( r z, E )  + ρ bs ( r, z, E )

†

Η EDF προκύπτει από την ρ(r, z, E) σε συνδυασµό µε µια συνάρτηση που περιγράφει την απώλεια ενέργειας των
ηλεκτρονίων καθώς περνά µέσα από την ύλη. Η συνάρτηση αυτή είναι γνωστή ως συνάρτηση Bethe-Bloch:
  2γ 2 β 2 m c 
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e  − β 2 − ε − δ (β ) 
ρ∆x ln 
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όπου ∆E η µέση απώλεια ενέργειας σε µήκος ∆x, C = 2πN A 

2

(


 = 0.03006 kg m −2



)

−1

, me η µάζα του

ηλεκτρονίου, Ζ και Α είναι ο ατοµικός και µαζικός αριθµός του µέσου, z είναι το φορτίο του σωµατιδίου, τα β και γ
εκφράζουν τις συνήθεις σχετικιστικές παραµέτρους, ρ είναι η πυκνότητα του µέσου, Ι0 είναι η µέση ενέργεια
ιονισµού του µέσου, τέλος τα ε και δ εκφράζουν δύο µορφές προάσπισης: το ε δίνει µια µικρή διόρθωση λόγω
προάσπισης των ενδότερων ηλεκτρονίων από τα εξώτερα ηλεκτρόνια και το δ εισάγεται για να ληφθεί υπ’ όψη το
φαινόµενο πυκνότητας (density effect) − σηµαντικότερο σε πυκνά υλικά − κατά το οποίο προκύπτει πόλωση του
µέσου µε αποτέλεσµα να ελαττώνεται το ενεργό πεδίο του σωµατιδίου.
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και πρέπει να λυθεί µε αναλυτικό τρόπο, που
βασίζεται στην εξίσωση µεταφοράς του
Boltzmann3, όµως στην περίπτωση που
υπάρχουν πολλαπλά υποστρώµατα, η εξίσωση
αυτή δεν µπορεί να λυθεί, λόγω επιπλέον
συνοριακών συνθηκών που πρέπει να τεθούν.
Έτσι αρχικά υπολογίζεται η ρ(z, E) και σε
δεύτερη φάση λαµβάνεται υπ’ όψη η µεταβλητή
r. Στην εξίσωση (3.2) ο δείκτης f παραπέµπει σε
εµπροσθοσκέδαση,
ο
δείκτης
bd
σε
οπισθοσκέδαση µε γεγονότα µικρών γωνιών και
ο δείκτης bs σε οπισθοσκέδαση µε γεγονότα
µεγάλων γωνιών. Τέλος τα r|z είναι ∆ιάγραµµα 3.3 Οι τρεις συνεισφορές της EDF για
συσχετισµένες πιθανότητες (πιθανότητα να ενέργεια 50keV. (από αναφορά 3)
βρεθεί ηλεκτρόνιο σε κάποια απόσταση r, αφού
έχει βρεθεί σε βάθος z).
Με την αντιµετώπιση αυτή, η ενεργειακή εναπόθεση µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται
από τρεις ξεχωριστές συνεισφορές Ιf, Ιbd και Ιbs, που αντιστοιχούν στα τρία ήδη σκεδάσεων που
περιγράφτηκαν. Στο ∆ιάγραµµα 3.3 παρουσιάζεται η µορφή των τριών συνιστωσών
(συνεισφορών) της EDF για ένα στρώµα PMMA 0.5µm σε Si. Από το διάγραµµα βλέπει κανείς
ότι η Ιf έχει τη µικρότερη πλευρική έκταση σε αντίθεση µε τη Ιbd, που έχει µεγάλη πλευρική
έκταση. Στις δύο αυτές συνεισφορές τη µαθηµατική περιγραφή αναλαµβάνουν δύο Γκαουσιανές
µε τυπικές αποκλίσεις α και β. Η τελευταία συνεισφορά µπορεί να εκφραστεί από µια
συνάρτηση µε παράγοντα το 1/r3.
Το επόµενο βήµα συνίσταται στην εισαγωγή των χαρακτηριστικών της πραγµατικής δέσµης,
που µπορεί να περιγραφεί από µια Γκαουσιανή ή από ένα τετραγωνικό παλµό και τις διαστάσεις
της. Αυτό πραγµατοποιείται µε συνέλιξη (convolution) της EDF(r) µε τη συνάρτηση που
περιγράφει τη δέσµη. Το αποτέλεσµα της συνέλιξης είναι µια δεύτερη συνάρτηση, που αποτελεί
και το ζητούµενο, δηλαδή µια συνάρτηση που να µπορεί να συγκριθεί µε τα πειραµατικά
αποτελέσµατα. Η συνάρτηση αυτή καλείται SEDF(r) και είναι αυτή που παρατίθεται µε το
πείραµα.
3.2 Πειραµατικό µέρος

3.2.1 Γενικά
Τα υλικά που χρησιµοποιούνται στην τεχνολογία των υπεραγώγιµων υµενίων ως
υποστρώµατα (SrTiO3 ή MgO), αλλά και τα ίδια τα υπεραγώγιµα υµένια, είναι αρκετά
διαφορετικά από τα κλασικά υλικά της µικροηλεκτρονικής (Si, poly-Si, SiO2, Al κλπ.), οπότε η
τελική εικόνα της λιθογραφίας θα είναι διαφορετική, λόγω των διαφορετικών παραµέτρων
σκέδασης (µέσο µοριακό βάρος, µέσος ατοµικός αριθµός, πυκνότητα). Τα µέχρι τώρα µοντέλα
µε την εισαγωγή των κατάλληλων πληροφοριών για τα υποστρώµατα αυτά, θα έδιναν ένα
προφίλ, το οποίο όµως πιθανών να µην κατάληγε σε σωστά αποτελέσµατα.
Κρίθηκε λοιπόν αναγκαίο να εκτελεστούν πειράµατα για την επιβεβαίωση ή τη βελτίωση
των µοντέλων ώστε µε βεβαιότητα να περιλαµβάνονται και αυτά τα υλικά στο εργαλείο της
προσοµοίωσης. Άλλωστε δεν θα µπορούσε να αναπτυχθεί µια τεχνολογία χωρίς να υπάρχει η
κατάλληλη υποστήριξη από εργαλεία προσοµοίωσης.
3.2.2 ∆ιεξαγωγή πειραµάτων
Σκοπός των πειραµάτων ήταν ο προσδιορισµός της εναπόθεσης ενέργειας στο resist και για
να επιτευχθεί αυτό έπρεπε να εκτεθούν σηµεία (single pixels) µε µεγάλο εύρος δόσεων. Το
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µεγάλο εύρος δόσεων δικαιολογείται από το γεγονός ότι η δόση αντικατοπτρίζει την ενέργεια
που έχει εναποτεθεί στο resist. Εποµένως για τη λήψη πληρέστερης και εποπτικότερης εικόνας
για την εναπόθεση ενέργειας, τίθεται η απαίτηση η δόση να καλύψει αρκετές τάξεις µεγέθους.
Εκτός όµως από τη µεγάλη έκταση των δόσεων, το resist έπρεπε να πληρεί τις εξής
προϋποθέσεις: α) να είναι σε θέση να δώσει δοµές υψηλής διακριτικής ικανότητας και β) να µην
επηρεάζεται από τις συνθήκες της εµφάνισης, µε άλλα λόγια, ο εµφανιστής και ο τρόπος
εµφάνισης να µην επηρεάζει το τελικό αποτέλεσµα. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκε το αρνητικού
τόνου resist EPR (βλ. Κεφ. 4), το οποίο απαντά στις παραπάνω προϋποθέσεις και επιπλέον στη
διαδικασία δεν απαιτείται ένα δεύτερο βήµα lift off όπως στα θετικού τόνου resist§§.
Η EPR είναι ένα φωτοευαίσθητο υλικό που κατασκευάστηκε στο Ινστιτούτο
Μικροηλεκτρονικής, ανήκει στην κατηγορία των φωτοπολυµερών χηµικής ενίσχυσης
(chemically amplified resists) και έχει µεγάλη ευαισθησία, που κυµαίνεται στα 4−7µC/cm2. Στα
υλικά αυτά µε την έκθεση παράγεται οξύ το οποίο καταλύει την αντίδραση παραγωγής
σταυροδεσµών (περισσότερα για το φωτοευαίσθητο αυτό αναφέρονται στο κεφάλαιο που
περιγράφει την τεχνολογία). Συνοπτικά, το υλικό αυτό λειτουργεί κατά το σχήµα:
Επίστρωση
↓
PAB (Post Apply Bake)
↓
Έκθεση
↓
PEB (Post Exposure Bake)
↓
Εµφάνιση
Οι εκθέσεις πραγµατοποιήθηκαν µε το σύστηµα λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσµης
EBPG−3, το οποίο είναι εγκατεστηµένο στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ
«∆ηµόκριτος». Για την επιτυχή διεξαγωγή των πειραµάτων και πιο συγκεκριµένα για την
κάλυψη µεγάλου εύρους δόσεων, έπρεπε να γίνει µια αναβάθµιση του συστήµατος. Το σύστηµα
είχε την ικανότητα εγγραφής µε συχνότητες 100KHz-11MHz, δηλαδή κάλυπτε συχνότητες µε
εύρος δύο τάξεις µεγέθους, η οποία αντικατοπτρίζοντας τις δόσεις, κάλυπτε δύο τάξεις µεγέθους
δόσεων. Αυτό δεν ταίριαζε στις απαιτήσεις των πειραµάτων, που ζητούσαν έξι τάξεις µεγέθους
(από µερικά Hz έως µερικά MHz). Η αναβάθµιση έγινε µε την υλοποίηση αυτοµατοποιηµένου
διαιρέτη συχνοτήτων, ο οποίος τοποθετήθηκε στην έξοδο της γεννήτριας συχνοτήτων (σήµα
χρονισµού), που οδηγούσε τη δέσµη. Το κύκλωµα έχει τη δυνατότητα να διαιρεί τη συχνότητα
της γεννήτριας µε το 2n, όπου n=0,2,3…15. Με τον τρόπο αυτό δόθηκε η δυνατότητα λήψης
πολύ µικρών συχνοτήτων, µε µικρότερη περίπου τα 3Hz, καλύπτοντας αποτελεσµατικά τις
χαµηλότερες συχνότητες (<100KHz).
Η αξιοπιστία της προσθήκης του κυκλώµατος της διαίρεσης επιβεβαιώθηκε µε σειρά
πειραµάτων στα οποία υλοποιήθηκαν γραµµές αποµονωµένες και σε πυκνή διάταξη. Στα
πειράµατα αυτά οι δοµές γράφονταν από δύο φορές µε το σήµα χρονισµού στην πρώτη
περίπτωση να µην υφίσταται διαίρεση συχνότητας και στη δεύτερη να διέρχεται από το
κύκλωµα το οποίο διαιρεί κατάλληλα τη συχνότητα. Και στις δύο περιπτώσεις είχε υπολογιστεί
§§

Με χρήση resist αρνητικού τόνου, µετά την εµφάνιση, λαµβάνεται µια δοµή που µπορεί να µετρηθεί απ’ ευθείας.
Το αποτέλεσµα σηµειακής έκθεσης σε ένα resist θετικού τόνου θα ήταν µια οπή η οποία δεν είναι εύκολο να
µετρηθεί. Για να µετρηθεί εποµένως η διάσταση της θα έπρεπε να αναπαραχθεί το αρνητικό της, δηλαδή µια
κουκκίδα. Αυτό µπορεί να προκύψει µε lift-off, δηλαδή µετά την εµφάνιση να γίνει εναπόθεση µετάλλου (π.χ. Al)
και στη συνέχεια να αφαιρεθεί το resist, παρασύροντας το µέταλλο από όλη την επιφάνεια εκτός από τα σηµεία των
οπών έτσι ώστε στη θέση τους να υπάρχουν κουκκίδες.
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η δόση να είναι η ίδια. Για παράδειγµα αν η επιθυµητή δόση ήταν Χ µC/cm2, γινόταν εισαγωγή
του δεδοµένου αυτού ως είχε, το σύστηµα υπολόγιζε την συχνότητα µε βάση τη σχέση 3.1 και
πραγµατοποιούσε την εγγραφή. Η εγγραφή της δοµής µε την ίδια δόση, αλλά µε χρήση του
διαιρέτη προϋποθέτει να εισαχθεί ως δεδοµένο η επιθυµητή δόση διαιρεµένη µε τον διαιρέτη,
δηλαδή Χ/2n µC/cm2. Με τον τρόπο αυτό το σύστηµα θεωρεί ότι πρέπει η γεννήτρια να εξάγει
µια συχνότητα 2n φορές πιο µεγάλη, κι έτσι αφού αυτό το σήµα διέλθει από τον διαιρέτη έχει
παραχθεί το ίδιο σήµα µε την πρώτη περίπτωση. Η παρατήρηση των αποτελεσµάτων των
εγγραφών µε χρήση SEM έδειξε ότι η παρεµβολή του διαιρέτη δίνει σωστά υπολογισµένες τιµές
δόσης, αφού και στις δύο περιπτώσεις οι διαστάσεις των δοµών είναι ίδιες. Έτσι ο διαιρέτης
συχνοτήτων αποτελεί αξιόπιστο εργαλείο, που επεκτείνει σηµαντικά τις δυνατότητες του
συστήµατος.
Επιστρέφοντας στη µελέτη για την εξαγωγή της EDF, εκτελέστηκαν πειράµατα για τρία
διαφορετικά υποστρώµατα:
9 SrTiO3−YBCO
9 SrTiO3
9 Si
Εκτός από το σύστηµα SrTiO3−YBCO, το οποίο είναι το υπόστρωµα που τελικά γίνεται η
λιθογραφία και θα δώσει τις δοµές, χρησιµοποιήθηκαν και άλλα δύο, που προσφέρουν χρήσιµες
πληροφορίες για την περαιτέρω βελτίωση του µοντέλου. Το πυρίτιο χρησιµοποιήθηκε διότι είναι
το πλέον καθιερωµένο υπόστρωµα στη µικροηλεκτρονική, είναι εύχρηστο και διατίθεται σε
µεγάλες ποσότητες. Επίσης η χρήση του βοηθά στην ανάδειξη της διαφορετικής εναπόθεσης
ενέργειας σε σύγκριση µε τα άλλα δύο υποστρώµατα. Το STO (SrTiO3) που είναι από τα
καθιερωµένα υποστρώµατα στο οποίο αναπτύσσονται τα υµένια του YBCO, χρησιµοποιήθηκε
για να παρατηρηθεί ξεχωριστά η δράση του, απουσία του υπεραγώγιµου φιλµ.
Έγινε πρόβλεψη για 160 σηµειακές εκθέσεις διαφορετικών δόσεων για κάθε υπόστρωµα. Το
εύρος δόσεων κάλυπτε 6 τάξεις µεγέθους, µε αφετηρία τα 0.0001pC, και κατάληξη στα 364pC
(στην περίπτωση του single pixel exposure δεν έχει νόηµα η δόση να µετράται σε µονάδες
φορτίου ανά επιφάνεια). Το πείραµα εισάγει µια τεχνική δυσκολία στον εντοπισµό και τη
µέτρηση των δοµών µετά τη λιθογραφία, αφού στο δείγµα τα σηµεία που εκτέθηκαν είναι
αποµονωµένα σε µεγάλες αποστάσεις µεταξύ τους (σε σχέση µε το µέγεθός τους), ώστε κάθε
έκθεση να είναι απαλλαγµένη από την πιθανή επίδραση που θα είχε από µια γειτονική της. Για
το λόγο αυτό προηγήθηκαν εκθέσεις που όριζαν πλαίσια στο κέντρο των οποίων στη συνέχεια
πραγµατοποιήθηκαν οι εκθέσεις µοναδιαίου εικονοστοιχείου.
Η διεργασία που ακολουθήθηκε για την υλοποίηση
∆ιεργασία λιθογραφίας
της λιθογραφίας συνοψίζεται στον πίνακα Π.1. Η
ρητίνη σε όλες τις περιπτώσεις επιστρώθηκε στις Επίστρωση 5000rpm, 30s
5000rpm για 30s και ακολούθησε θέρµανση (PAB) PAB
120°C, 4min
στους
120°C
για
4min.
Στη
συνέχεια
50keV, 100pA, 30nm
πραγµατοποιήθηκε η έκθεση, µε ενέργεια ηλεκτρονίων Έκθεση
120°C, 2min
50keV, ρεύµα 100pA και µε διάµετρο δέσµης περίπου PEB
30nm. Το επόµενο βήµα απαιτούσε θέρµανση (PEB) Εµφάνιση PGMEA, 1min
στους 120°C για 2min, εµφάνιση στον οργανικό Π.1 Σύνοψη των συνθηκών λιθογραφίας
εµφανιστή PGMEA για 1min, ξέπλυµα IPA
(ισοπροπανόλη) και προσεκτικό στέγνωµα µε άζωτο.
Τα αποτελέσµατα των εκθέσεων ήταν µια σειρά από τελείες µε µειούµενη διάµετρο καθώς
ελαττωνόταν η δόση. Στην πραγµατικότητα, αφού η ρητίνη έχει ένα πάχος, οι δοµές που
λήφθηκαν µε τη µέθοδο αυτή περιγράφονται καλύτερα από κυλίνδρους (βλ. Σχήµα 3.1.α). Στο
Σχήµα 3.1.β παρουσιάζεται η δοµή όπως θα φαινόταν από ένα οπτικό µικροσκόπιο και για
µεγάλες τιµές της δόσης (µεγάλη διάµετρος).
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δόση

Στα δείγµατα, µετά την εµφάνιση, εναποτέθηκε πολύ λεπτό υµένιο πλατίνας (Pt) 20−30Å σε
πλάσµα αργού (Ar), ώστε να είναι δυνατή η παρατήρησή τους µε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο. Το
ηλεκτρονικό µικροσκόπιο (LEO 440) που χρησιµοποιήθηκε έχει λογισµικό που παρέχει τη
δυνατότητα µέτρησης διαµέτρων εκτός της µέτρησης µηκών x−y.
Τα µεγέθη των διαµέτρων ξεκινούσαν από την περιοχή των 40µm και 20µm περίπου για το
Si και για το STO (ή YBCO−STO) αντίστοιχα και έφταναν τα 200nm. Πιο µικρές δοµές δεν
παρατηρήθηκαν λόγω της αστάθειας που προέκυπτε από το λόγο ύψους/διαµέτρου του
κυλίνδρου, που σηµαίνει ότι όταν η διάµετρος της βάσης του κυλίνδρου γινόταν αρκετά
µικρότερη από το ύψος του (που αντιστοιχεί στο πάχος του υµενίου του resist), τότε οι δοµές ή
είχαν καταρρεύσει ή είχαν αποµακρυνθεί τελείως από τη θέση τους. Μια τυπική µέτρηση
παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.1.β, όπου φαίνεται σε κάτοψη ένας κύλινδρος από resist, που
αντιστοιχεί σε κάποια τιµή της δόσης.

Σχήµα 3.1.α. Ποιοτική συµπεριφορά της
διαµέτρου συναρτήσει της δόσης σε
κάτοψη και πλάγια όψη.

Σχήµα 3.1.β. Μέρος του αποτελέσµατος της έκθεσης. Τα πλαίσια
έχουν τοποθετηθεί για τον ευκολότερο εντοπισµό των δοµών.

Εικόνα 3.1.β. Τρόπος
µέτρησης µε χρήση του
SEM LEO440. Αυτό που
ενδιαφέρει είναι η ακτίνα
του κύκλου της βάσης του
κυλίνδρου.

Η συλλογή των σηµείων αντιστοιχεί σε δόση συναρτήσει της διαµέτρου της βάσης. Για τη
λήψη των επιθυµητών διαγραµµάτων, πρέπει να ληφθεί το αντίστροφο του φορτίου συναρτήσει
της ακτίνας και να παρατεθεί µε την SEDF(r). Το φορτίο εκφράζεται µέσα από τη δόση, η οποία
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τριών παραπάνω περιπτώσεων, για
να φανούν καλύτερα οι διαφορές
µεταξύ τους.
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λαµβάνεται από το γινόµενο του ρεύµατος και του αντιστρόφου της συχνότητας( I

1 Q
= t = Q ).
f
t
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normalized remaining thickness

Η σύγκριση των πειραµατικών σηµείων µε τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης,
πραγµατοποιήθηκε και παρουσιάζεται στα ∆ιαγράµµατα 3.4, 3.5 και 3.6. Τα διαγράµµατα είναι
ηµιλογαριθµικά· στον άξονα x (λογαριθµικός) τοποθετούνται οι τιµές που προκύπτουν από τη
δόση και στον άξονα y η µετρηµένη ακτίνα της βάσης των κυλίνδρων.
Η σύγκριση του πειράµατος µε το αποτέλεσµα της προσοµοίωσης είναι ικανοποιητική και
δείχνει ότι πραγµατικά η SEDF(r) δεν είναι ένα µαθηµατικό κατασκεύασµα, αλλά αποτελεί µια
συνάρτηση µε φυσικό περιεχόµενο ικανή να συγκριθεί µε πειραµατικά αποτελέσµατα όπως αυτά
των single pixel exposures. Στην περίπτωση του πυριτίου (βλ. ∆ιάγραµµα 3.4), η συµφωνία
πειράµατος και προσοµοίωσης κρίνεται πάρα πολύ καλή. Στις άλλες δύο περιπτώσεις, τα
αποτελέσµατα δεν παρουσιάζουν του ίδιου βαθµού συµφωνία σε σχέση µε τα αποτελέσµατα για
το πυρίτιο, αλλά η εικόνα κρίνεται ικανοποιητική, ακόµη και στην περίπτωση του συστήµατος
STO-YBCO (βλ. ∆ιάγραµµα 3.6). Απόκλιση από τα πειραµατικά σηµεία παρουσιάζεται πιο
έντονα στην περιοχή της κατανοµής Ibs, σε αποστάσεις µεγαλύτερες των 8µm. Οι τυπικές
αποκλίσεις των Γκαουσιανών που προκύπτουν από την προσοµοίωση παρουσιάζονται
µικρότερες σε σχέση µε αυτές του πειράµατος, όµως στις περιοχές που συµβαίνει αυτό η τιµή
της EDF έχει αρκετά χαµηλές τιµές κι έτσι δεν κρίνονται σηµαντικές. Στις περιοχές όπου η τιµή
της EDF έχει σηµαντικές τιµές, η συµφωνία είναι ικανοποιητική.
Οι παράγοντες σκέδασης του υποστρώµατος, όπως µέσο ατοµικό βάρος, µέσος ατοµικός
αριθµός και πυκνότητα, παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στην κατανοµή των
οπισθοσκεδαζόµενων ηλεκτρονίων. Μεταβαίνοντας από το Si, στο bulk STO και τέλος στο
YBCO-STO Αυτό που παρατηρεί κανείς είναι µια σταδιακή ελάττωση της έκτασης των
οπισθοσκεδαζόµενων ηλεκτρονίων. Συγκρίνοντας την περίπτωση του Si µε το STO ή
STO−YBCO, στο Si η πλευρική έκταση των οπισθοσκεδαζόµενων ηλεκτρονίων είναι
µεγαλύτερη σε σχέση µε τις άλλες δύο περιπτώσεις. Το γεγονός αυτό δικαιολογείται από τις
υψηλότερες παραµέτρους σκέδασης που παρουσιάζουν τα STO και YBCO συγκριτικά µε το Si.
Η εισαγωγή του υµενίου YBCO οδηγεί σε µικρότερη πλευρική έκταση των ηλεκτρονίων σε
σχέση µε το bulk STO, αφού η σύγκριση των παραµέτρων σκέδασης µεταξύ των δύο υλικών
δίνει υψηλότερες τιµές για το YBCO. Έτσι γίνεται φανερό ότι ακόµη και αυτό το λεπτό στρώµα
YBCO αλλάζει την ενεργειακή κατανοµή ελαττώνοντας την τυπική απόκλιση β που σηµαίνει ότι
η Ibs αυξάνει. Περαιτέρω
αύξηση του πάχους του YBCO
Contrast Curves
Si
θα οδηγούσε σε ακόµη
STO
1
µεγαλύτερη
αύξηση
της
0.9
κατανοµής Ibs, µέχρις ότου
0.8
ξεπεραστεί ένα κρίσιµο πάχος
0.7
tcrit, πέρα από το οποίο η
0.6
0.5
κατανοµή είναι όµοια µε
0.4
εκείνη του bulk υλικού (βλ.
0.3
3.2.3).
0.2
Η
επίδραση
του
0.1
διαφορετικού υποστρώµατος
0
0
10
20
30
40
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70
80
90
µπορεί να φανεί από τις
Dose [uC/cm2]
καµπύλες αντίθεσης (contrast
curves) του διαγράµµατος 3.8.
∆ιάγραµµα 3.8 Καµπύλες αντίθεσης για Si και bulk STO.
Οι καµπύλες προέκυψαν µε
έκθεση ορθογωνίων 100×150µm για διάφορες δόσεις. Τα δείγµατα είχαν επιστρωθεί µε PMMA
πάχους 120nm, ενώ η εµφάνιση πραγµατοποιήθηκε µε διάλυµα MIBK-IPA στους 23°C. Το
επίλοιπο πάχος µετρήθηκε µε προφιλόµετρο. Οι µεγαλύτερες τιµές των παραµέτρων σκέδασης
του STO συγκριτικά µε το Si αντικατοπτρίζονται στην µικρότερη δόση που απαιτείται για να
αποµακρυνθεί το resist όταν το υπόστρωµα είναι STO.
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3.2.3 Μελέτη των EDF για διάφορα πάχη υµενίων YBCO και ενέργειες δέσµης ηλεκτρονίων.
Στο σηµείο αυτό κρίθηκε σκόπιµο, αφού φάνηκαν θετικά αποτελέσµατα στην εξαγωγή της
EDF, να γίνουν προσοµοιώσεις σε συστήµατα YBCO−MgO. Το MgO αποτελεί εναλλακτικό
υπόστρωµα ανάπτυξης YBCO. Αυτό που αναδεικνύεται από τα αποτελέσµατα των
προσοµοιώσεων είναι η αλλαγή της κατανοµής των οπισθοσκεδαζόµενων ηλεκτρονίων µε
παραµέτρους το υπόστρωµα (π.χ. πάχος YBCO) και την ενέργεια της δέσµης των ηλεκτρονίων.
Παράλληλα υπολογίστηκε η τυπική απόκλιση β της Γκαουσιανής για τα οπισθοσκεδαζόµενα
ηλεκτρόνια. Στα διαγράµµατα 3.9α−3.9γ παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων
για τέσσερις περιπτώσεις υποστρωµάτων (MgO bulk, 300nm YBCO/MgO, 1000nm
YBCO/MgO και YBCO bulk) για ενέργειες 25, 50 και 75keV.
Η πρώτη παρατήρηση αφορά στην µεταβολή της κατανοµής συναρτήσει της ενέργειας των
ηλεκτρονίων. Στην σύγκριση αυτή γίνεται φανερό ότι καθώς αυξάνεται η ενέργεια της δέσµης, η
κατανοµή των οπισθοσκεδαζόµενων ηλεκτρονίων εκτείνεται όλο και περισσότερο ξεκινώντας
από τα 4−6µm (25keV), καταλήγοντας σε ακτίνες µεγαλύτερες των 18µm (75keV), όπου και
ήταν το άνω όριο των µετρήσεων. Αυτή η συµπεριφορά είναι αναµενόµενη, αφού πιο
ενεργειακά ηλεκτρόνια είναι σε θέση να δώσουν περισσότερες σκεδάσεις που σηµαίνει
αυξηµένες πιθανότητες οπισθοσκέδασης.
Η δεύτερη παρατήρηση αφορά στη µεταβολή των κατανοµών σε σχέση µε το υπόστρωµα. Στην
περίπτωση αυτή, η µετάβαση από bulk MgO σε bulk YBCO, µε ενδιάµεσες περιπτώσεις υµένια
YBCO πάχους 300 και 1000nm, οδηγεί στην ελάττωση της έκτασης της κατανοµής των
οπισθοσκεδαζόµενων ηλεκτρονίων, µε άλλα λόγια η τυπική απόκλιση β των κατανοµών των
οπισθοσκεδαζόµενων ηλεκτρονίων παρουσιάζει µείωση, δηλαδή οι κατανοµές Ibs αυξάνονται.
Στα 25keV η µετάβαση από τα 300 στα 1000nm δίνει την ίδια κατανοµή, που σηµαίνει ότι έχει
ξεπεραστεί το κρίσιµο πάχος του υλικού. Στις άλλες δύο ενέργειες κάτι τέτοιο δεν παρατηρείται
που σηµαίνει ότι το κρίσιµο πάχος του YBCO δεν έχει ξεπεραστεί, αφού 1000nm YBCO και
bulk YBCO δίνουν διαφορετικές κατανοµές. Οι τιµές των τυπικών αποκλίσεων για κάθε
περίπτωση παρουσιάζεται στον πίνακα Π.2.
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ενέργεια δέσµης ηλεκτρονίων
25keV. Για την ενέργεια αυτή
τα 1000nm YBCO/MgO
δίνουν την ίδια κατανοµή µε
το bulk YBCO, αφού έχει
ξεπεραστεί το κρίσιµο πάχος
του YBCO.

1,00E+07

1,00E+06

1,00E+05

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

ακτίνα [µm]
1,00E+08

MgO (bulk)
300nm YBCO/MgO
1000nm YBCO/MgO
YBCO (bulk)
EDF(r) [a.u.]

1,00E+07

∆ιάγραµµα 3.9.β EDF(r) για
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3.2.4 Προσοµοίωση πραγµατικών δοµών
i. Γραµµές - διάκενα
Με τα προηγούµενα, δείχθηκε ότι η EDF, ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα, αφού
συµφωνεί µε το πείραµα. Το επόµενο βήµα είναι η προσοµοίωση δοµών, που είτε θα έχουν
εποπτικό χαρακτήρα, όπως γραµµές και διάκενα, είτε θα είναι δοµές που υλοποιούν πραγµατικά
συστήµατα, όπως γέφυρες κ.α.
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Για να φανεί η αποτελεσµατικότητα
Ενέργεια [keV] πάχος YBCO [nm] β [µm]
της προσοµοίωσης, πραγµατοποιήθηκαν
25
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εκθέσεις για την υλοποίηση γραµµών
25
300
1.9
πλάτους 0.1µm µε διάκενο 0.2µm και
25
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1.34
0.2µm µε διάκενο 0.4µm σε υποστρώµατα
25
bulk
1.34
πυριτίου
και
υπεραγωγού.
Έτσι
50
0
7.2
επιστρώθηκαν δείγµατα µε PMMA 3.5%
50
300
6.5
στις 5000rpm για 30s και θερµάνθηκαν
50
1000
5.55
στους 160°C για 1.5h. Το πάχος της
PMMA ήταν 120nm περίπου, όπως
50
bulk
4.12
µετρήθηκε µε τη βοήθεια προφιλόµετρου
75
0
14.5
(XP-2 της εταιρίας Ambios). Η PMMA
75
300
13.5
χρησιµοποιήθηκε
διότι
είναι
το
75
1000
12.0
καθιερωµένο
υλικό
λιθογραφίας
75
bulk
8.2
ηλεκτρονικής δέσµης και έχει τη
Π.2 Τυπική απόκλιση της κατανοµής των
οπισθοσκεδαζόµενων ηλεκτρονίων
δυνατότητα να δώσει δοµές πολύ υψηλής
διακριτικής ικανότητας. Οι γραµµές για
το Si γράφτηκαν µε αρχική δόση τα 150µC/cm2 και βήµα 30 µC/cm2, ενώ οι γραµµές σε
υπόστρωµα HTS εγγράφηκαν µε αρχική δόση 70µC/cm2 και βήµα 12 µC/cm2. Μετά την έκθεση,
ακολούθησε εµφάνιση σε διάλυµα MIBK-IPA*** 1:1 για 1min σε θερµοκρασία 23°C. Η
παρατήρηση των δειγµάτων έγινε µε χρήση SEM, αφού αυτά κόπηκαν µε τρόπο ώστε να µπορεί
να γίνει παρατήρηση των δοµών σε τοµή. Για την αποτελεσµατικότερη παρατήρηση, πριν την
τοποθέτησή τους στο SEM, έγινε εναπόθεση λεπτού στρώµατος πλατίνας πάχους 20-30Å.
Για τις προσοµοιώσεις έγινε χρήση του λογισµικού SELID3 της Sigma−C Gmbh. Το
λογισµικό αυτό µπορεί να δεχθεί µια εξωτερική EDF, εκτός της προκαθορισµένης που φέρει
εσωτερικά, ως ολοκληρωµένο πακέτο. Επειδή σκοπός είναι να δοκιµαστεί η EDF που προέκυψε
από την παραπάνω µελέτη, αυτή εισάγεται στη θέση της προκαθορισµένης ως δεδοµένο και το
πρόγραµµα εκτελεί την προσοµοίωση. Στην περίπτωση αυτή η EDF συνελίσσεται µε την
πραγµατική δέσµη και το γεωµετρικό σχεδιασµό για να προκύψει η LEDF(x,y,z) (Layout
Energy Deposition), που περιγράφει την εναπόθεση ενέργειας και στις τρεις διαστάσεις του
resist.
Για την εκτέλεση της προσοµοίωσης πρέπει αρχικά να σχεδιαστεί το layout για το οποίο
επιθυµείται να εκτελεστεί η προσοµοίωση. Στη συνέχεια πρέπει να γίνει ορισµός παραµέτρων
που σχετίζονται µε το resist, την έκθεση και την εµφάνιση. Έτσι πρέπει να οριστεί ποιο resist
χρησιµοποιείται, το πάχος του και η απόδοση της ακτινοβολίας (radiation yield), η οποία
εκφράζει πόσες αντιδράσεις προκαλεί ένα ηλεκτρόνιο στο πολυµερές. Όσον αφορά στην έκθεση,
εισάγονται τα δεδοµένα που δίνουν το beam step size, τη διάµετρο της δέσµης, καθώς και τη
µορφή της (π.χ. γκαουσιανή κατανοµή, τετραγωνικός παλµός κλπ.). Τέλος πρέπει να οριστεί ο
χρόνος εµφάνισης και να δοθεί ένας συντελεστής (alpha) που εκφράζει την ισχύ του εµφανιστή.
a


d 
Ο συντελεστής a είναι ο εκθέτης της εξίσωσης r = r0 1 +  (3.3), η οποία δίνει το ρυθµό
 d0 
εµφάνισης r συναρτήσει της δόσης d. Οι παράµετροι της εξίσωσης αυτής, εκτός του εκθέτη,
είναι τα d0 και r0, που εκφράζουν αντίστοιχα το αρχικό πάχος του υλικού και τον ρυθµό
εµφάνισης ανέκθετης περιοχής. Η εξίσωση αυτή εκφράζει το πόσο γρήγορα γίνεται η εµφάνιση.
Όσο πιο απότοµη είναι τόσο πιο καλή σε ποιότητα είναι η εµφάνιση. Με γνωστά τα d0 και r0
είναι δυνατός ο προσδιορισµός του a εκτελώντας µετρήσεις DRM4 (Dissolution Rate Monitor).
Η διάταξη που χρησιµοποιήθηκε για την υλοποίηση των µετρήσεων παρουσιάζεται στο
***

IPA (Isopropanol), MIBK(Methyl Isobutyl Ketone),
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∆ιάγραµµα 3.10 ∆ιάταξη µετρήσεων Dissolution Rate Monitor
DRM
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∆ιάγραµµα 3.11 Μετρήσεις ρυθµού εµφάνισης για PMMA 7% και δόσεις 150, 220, 300
και 400 µC/cm2.

∆ιάγραµµα 3.10. Στην τεχνική αυτή είναι δυνατή η παρατήρηση της πορείας της εµφάνισης insitu. Το δείγµα τοποθετείται σε διαφανές δοχείο, που περιέχει τον εµφανιστή, µε τρόπο ώστε
δέσµη laser να προσπίπτει στην εκτεθειµένη περιοχή αυτό υπό γωνία. Είναι γνωστό ότι σε τέτοια
περίπτωση προκύπτει συµβολή και καθώς το πάχος του resist ελαττώνεται καθώς προχωρά η
εµφάνιση, προκύπτουν κροσσοί συµβολής που ο καθένας αντιστοιχεί σε περίπου 210nm πάχους
resist (βλ. ∆ιάγραµµα 3.11). Από τις µετρήσεις αυτές προκύπτουν σηµεία, ρυθµού εµφάνισης
συναρτήσει δόσης.
Ο προσδιορισµός του a είναι απαραίτητος προκειµένου να εισαχθεί ως δεδοµένο στις
προσοµοιώσεις. Για το σκοπό αυτό, έγιναν µετρήσεις DRM για PMMA 7%, η οποία
επιστρώθηκε σε 3” wafer µε περιστροφή στις 3500rpm για 30s δίνοντας ένα πάχος κοντά
570nm, όπως µετρήθηκε µε προφιλόµετρο. Οι εκθέσεις πραγµατοποιήθηκαν µε το σύστηµα
λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσµης EBPG−3. Εγγράφτηκαν τετράγωνα µεγέθους 10×10mm2 µε
δόσεις 150, 220, 300 και 400 µC/cm2. Στη συνέχεια το wafer κόπηκε σε τµήµατα πάνω στα
οποία βρίσκονταν οι εκτεθειµένες περιοχές και διαδοχικά λήφθηκαν µετρήσεις για καθεµία
δόση. Τα σηµεία που προέκυψαν από αυτή τη µέτρηση παρουσιάζονται στον πίνακα Π.3. Με
βάση τα σηµεία αυτά προσαρµόστηκε η συνάρτηση 3.3 µε τη βοήθεια του λογισµικού Origin,
αφού ορίστηκε σαν παράµετρος το a. Το γράφηµα της συνάρτησης µαζί µε τα δεδοµένα
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Π.3 Τιµές από τις µετρήσεις
DRM.
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∆ιάγραµµα 3.12 Προσδιορισµός του εκθέτη a από τις µετρήσεις DRM

παρουσιάζονται στο ∆ιάγραµµα 3.12.
Παράµετροι προσοµοίωσης
Resist/thickness PMMA/120nm
Beam diameter 30nm Gaussian
Radiation yield
0.0003
Alpha
4.5
Development
60s
Π.3. Τιµές των παραµέτρων που
εισάχθηκαν στο SELID.

Η προσοµοίωση των δοµών αυτών έγινε µε συνθήκες που συνοψίζονται στον Πίνακα Π.3.
Τα αποτελέσµατα του πειράµατος και τις προσοµοίωσης παρουσιάζονται στα ∆ιαγράµµατα
3.13, 3.14 και 3.15. Στο ∆ιάγραµµα 3.13 παρουσιάζονται τα γραφήµατα που περιγράφουν τις
συµπεριφορές για το πείραµα και την προσοµοίωση, ενώ στα δύο επόµενα (3.14 και 3.15)
παρατίθενται οι µετρήσεις από το SEM και το λογισµικό της προσοµοίωσης. Από αυτά γίνεται
φανερό ότι υπάρχει µια σχετικά καλή συµφωνία και για το Si και για την περίπτωση του
υπεραγώγιµου υποστρώµατος.
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0.1/0.2 Si πείραµα και προσοµοίωση

0.2/0.4 Si πείραµα και προσοµοίωση

2

180 µC/cm2

180 µC/cm

210 µC/cm2

240 µC/cm2

270 µC/cm2

2

300 µC/cm

330 µC/cm2

2

360 µC/cm

210 µC/cm2

240 µC/cm2

270 µC/cm2

300 µC/cm2

330 µC/cm2

360 µC/cm2

∆ιάγραµµα 3.14 Αποτελέσµατα πειράµατος και προσοµοίωσης για γραµµές 0.1/0.2 και 0.2/0.4 σε Si.
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0.1/0.2 HTS πείραµα και προσοµοίωση

0.2/0.4 HTS πείραµα και προσοµοίωση

142 µC/cm2

2

154 µC/cm2

2

166 µC/cm2

154 µC/cm

166 µC/cm

178 µC/cm2

178 µC/cm2

2

190 µC/cm2

2

202 µC/cm2

190 µC/cm

202 µC/cm

∆ιάγραµµα 3.15 Αποτελέσµατα πειράµατος και προσοµοίωσης για γραµµές 0.1/0.2 και 0.2/0.4 σε HTS.

ii. Γέφυρες - pads
Αφού φάνηκε ότι τα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων κινούνται σε αποδεκτά πλαίσια,
κρίθηκε σκόπιµο να πραγµατοποιηθούν προσοµοιώσεις για δοµές που επρόκειτο να εγγραφούν
για την υλοποίηση υπεραγώγιµων γεφυρών (βλ. Κεφ. 4). Στα layout αυτά, σκοπός είναι η
κατασκευή µιας λεπτής γραµµής (γέφυρα), της οποίας τα άκρα να καταλήγουν σε µεγάλες δοµές
(pads) ώστε να είναι δυνατός ο ηλεκτρικός χαρακτηρισµός τους. Η µετάβαση από τη γέφυρα
στις µεγάλες δοµές έγινε µε τοποθέτηση ορθογωνίων ολοένα και αυξανόµενης διάστασης. Στην
περίπτωση αυτή είναι ενδιαφέρον να δει κανείς την επίδραση του proximity effect, στο µέγεθος
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της γέφυρας. Το proximity effect συµβαίνει ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι η γέφυρα δεν
βρίσκεται αποµονωµένη σε κάποια περιοχή, αλλά γειτνιάζει µε µεγάλες δοµές. Για να φανεί
καλύτερα η επίδραση, έγινε σταδιακή προσθήκη των µεγάλων δοµών, µέχρις ότου
κατασκευαστεί ολόκληρη η δοµή. Έτσι χρησιµοποιώντας το λογισµικό SELID, όπως στην
περίπτωση των γραµµών, σχεδιάστηκε το επιθυµητό layout και εκτελέστηκαν οι προσοµοιώσεις.
Στο layout η κρίσιµη διάσταση της γέφυρας ορίστηκε στα 100nm µε µήκος 10µm, το resist που
χρησιµοποιήθηκε ήταν PMMA µε πάχος 120nm, το υπόστρωµα θεωρήθηκε ότι είναι STO και η
δόση που χρησιµοποιήθηκε ήταν 170µC/cm2. Τα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων
παρουσιάζονται στο ∆ιάγραµµα 3.16.

Αποµονωµένη γέφυρα

Γέφυρα µε 2 pads

Γέφυρα µε 4 pads

Γέφυρα µε 6 pads

Γέφυρα µε 8 pads
∆ιάγραµµα 3.16 Προσοµοίωση δοµής και ανάδειξη της επίδρασης του
proximity effect στις διαστάσεις της γέφυρας. Στο αριστερό µέρος
βρίσκεται µια συνολική άποψη του pattern και στη δεξιά παρουσιάζεται η
γέφυρα σε τοµή.

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι καθώς προστίθενται επιπλέον ορθογώνια, η διάσταση της
γέφυρας αυξάνει, κάτι το οποίο είναι αναµενόµενο, αφού στα άκρα της εκτίθενται περιοχές
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µεγάλου εύρους και αυξάνονται σηµαντικά τα γεγονότα οπισθοσκέδασης των ηλεκτρονίων. Τα
οπισθοσκεδαζόµενα ηλεκτρόνια εναποθέτουν επιπλέον ενέργεια αυξάνοντας τη συνολική δόση
που έλαβε οδηγώντας σε αύξηση της διάστασής της. Έτσι η γέφυρα, η οποία αρχικά
προοριζόταν να έχει διάσταση 100nm, χωρίς την παρουσία pads έχει διάσταση 106nm και
καταλήγει να έχει διάσταση 158nm, που σηµαίνει ότι η τελική δοµή έχει µέγεθος αυξηµένο κατά
49% του αρχικού (106nm) και 58% του επιθυµητού (100nm).
3.2.5 Σύνοψη
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφτηκε η διαδικασία µε την οποία έγινε η προσπάθεια
προσοµοίωσης λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσµης σε υπεραγώγιµα υποστρώµατα. Το κλειδί
ήταν να βρεθεί η συνάρτηση EDF(r) η οποία περικλείει τη φυσική του προβλήµατος. Αυτό έγινε
επιτυχώς, αφού η σύγκριση µε το πείραµα κρίθηκε ικανοποιητική και επέτρεψε τη συνέχεια των
µελετών µε χρήση του λογισµικού SELID. Η συνάρτηση EDF ενσωµατώθηκε στο λογισµικό
έτσι ώστε να γίνεται χρήση αυτής και να φανεί η αποτελεσµατικότητα της. Η επιβεβαίωση της
αποτελεσµατικότητας ήρθε από τα πειράµατα και έγινε ένα βήµα παραπάνω µε την
προσοµοίωση πραγµατικών δοµών που επρόκειτο να εγγραφούν για την κατασκευή
υπεραγώγιµων δοµών µε σκοπό την παρατήρηση της επίδρασης του proximity effect στην
τελική µορφή της δοµής που παρουσιάζει ενδιαφέρον.
Η γνώση της EDF είναι πολύ σηµαντική διότι δίνει τη
δυνατότητα να ελεγχθεί το proximity effect και µε κατάλληλη
διαµόρφωση των δόσεων ώστε να λαµβάνεται η βέλτιστη δοµή. Η
διαδικασία αυτή, που καλείται proximity effect correction5,6,
πραγµατοποιείται µε χρήση κάποιων δοκιµαστικών δοµών (test
patterns) οι οποίες είναι ευαίσθητες σε µικρές µεταβολές της
δόσης. Μια συνηθισµένη δοµή είναι αυτή που παρουσιάζεται στο
διάγραµµα
3.18.
Για
την
µελέτη
της
επίδρασης
οπισθοσκεδαζόµενων ηλεκτρονίων εκατέρωθεν της γραµµής
εγγράφονται ορθογώνια pad σε διάφορες αποστάσεις από τη
γραµµή. Τυπικές τιµές για τη γραµµή είναι 0.15−0.5µm και η
απόστασή της από τα pads κυµαίνεται από µερικά δέκατα του µm
∆ιάγραµµα 3.18
µέχρι µερικές δεκάδες µm ανάλογα µε την ενέργεια της δέσµης,
“Tower” test pattern
ενώ υπάρχει περιοχή στην οποία γραµµή είναι αποµονωµένη. Το
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µέγεθός των pad µπορεί να είναι από 25 µέχρι 50 µm.
Απουσία οπισθοσκεδαζόµενων ηλεκτρονίων, η κεντρική δοµή (λεπτή γραµµή) διατηρεί την
ίδια διάσταση καθ’ όλο το µήκος της. Η ύπαρξη όµως των µεγάλων pad οδηγεί σε διαφορετική
διάσταση της γραµµής από περιοχή σε περιοχή. Μελετώντας την επίδραση που έχουν τα pads
στη διάσταση της γραµµής µπορεί να γίνει διόρθωση στο proximity effect διαµορφώνοντας
κατάλληλα τις δόσεις, ώστε η αλλαγή των διαστάσεων να περιορίζεται σηµαντικά καλύπτοντας
τις απαιτήσεις του layout.
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Κεφάλαιο
4

Ανάπτυξη Τεχνολογίας Κατασκευής
Υπεραγώγιµων ∆οµών

4.1 Εισαγωγή

4.1.1 Γενικά
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι προσπάθειες που έγιναν για την ανάπτυξη µιας
τεχνολογίας κατασκευής υπεραγώγιµων δοµών από YBCO (YBa2Cu3O7−x), που περιλαµβάνει
λιθογραφία και εγχάραξη µε στόχο την υλοποίηση δοµών υποµικρονικών διαστάσεων, χωρίς την
υποβάθµιση των χαρακτηριστικών του υπεραγωγού. Όσον αφορά στη λιθογραφία, έγινε µελέτη
για την εύρεση της κατάλληλης ρητίνης, των συνθηκών λιθογραφίας, των εµφανιστών και του
τρόπου εµφάνισης. Οι µελέτες έγιναν µε χρήση λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσµης και µε βάση
ένα γεωµετρικό σχεδιασµό (layout), που σαν λογική είχε την κατασκευή γεφυρών µε δυνατότητα
ηλεκτρικού χαρακτηρισµού της τελικής δοµής. Η εγχάραξη προσανατολίστηκε προς τη χρήση
υγρών διαλυµάτων. Στον τοµέα αυτό, µελετήθηκαν είδη διαλυµάτων, οι συγκεντρώσεις τους και
ο τρόπος εµβάπτισης των δειγµάτων.
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4.1.2 Κριτήρια που θέτει µια µικροτεχνολογία υπεραγωγών
α. Ο υπεραγωγός
Η χρήση των υπεραγωγών, σε µια επίπεδη τεχνολογία (planar technology), µπορεί να γίνει µε
την διάθεση των υλικών αυτών µε τη µορφή λεπτών υµενίων. Πέρα από το γεγονός ότι τα
υµένια πρέπει να είναι καλής ποιότητας για λόγους καλής ηλεκτρικής συµπεριφοράς, η χρήση
τεχνικών λιθογραφίας για την επίτευξη πολύ µικρών δοµών έχει την ίδια απαίτηση. Το YBCO
µπορεί να δώσει πολύ καλής ποιότητας υµένια και αποτελεί το καθιερωµένο υλικό σε εφαρµογές
µικροτεχνολογίας που περιλαµβάνουν υπεραγωγούς. Επιπλέον είναι από τα πιο µελετηµένα
υπεραγώγιµα υλικά και έχει µια σχετικά βολική κρίσιµη θερµοκρασία, τους 93°Κ. Η
θερµοκρασία αυτή µπορεί να επιτευχθεί εύκολα µε χρήση υγρού αζώτου, αφού το τελευταίο έχει
σηµείο βρασµού στους 77°Κ. Επιπλέον, το υγρό άζωτο είναι φτηνό, παράγεται εύκολα και είναι
εύχρηστο.
β. Οι διαστάσεις
Η χρήση υπεραγωγών έχει ως αντικειµενικό σκοπό την εκµετάλλευση των ιδιοτήτων των
υλικών αυτών. Πέρα από την ίδια τη φύση του υλικού, αυτό που θα αναδείξει κάποια φαινόµενα
χρήσιµα σε εφαρµογές είναι η δοµή και το κρίσιµο µέγεθος τους. Σε µερικές περιπτώσεις, που
περιλαµβάνουν για παράδειγµα κάποια είδη συντονιστών ή βολοµέτρων, δεν υπάρχει επιτακτική
ανάγκη για πολύ µικρές διαστάσεις. Όµως υπάρχουν περιπτώσεις, για παράδειγµα στην
κατασκευή Josephson junctions (εφαρµογή στα JoFET και SQUID), όπου µια κρίσιµη διάσταση
100nm είναι απαραίτητη. Εποµένως µια τεχνολογία υπό τον τίτλο «Τεχνολογία κατασκευής
υπεραγώγιµων δοµών» πρέπει να δίνει αναπαραγώγιµα αποτελέσµατα σε διαστάσεις στην
περιοχή των εκατοντάδων νανοµέτρων τουλάχιστον.
4.1.3 Προϋποθέσεις που θέτει η χρήση του YBCO στις διεργασίες της λιθογραφίας
Το YBCO είναι ένα υλικό στη δοµή του οποίου υπάρχουν εναλλασσόµενα επίπεδα CuO2,
που είναι υπεύθυνα για την εκδήλωση της υπεραγωγιµότητας. Τα επίπεδα CuO2 αποτελούν
αγώγιµα επίπεδα στα οποία κινούνται διδιάστατα ρεύµατα φορέων. Αν µε κάποιο τρόπο από την
κρυσταλλική δοµή χαθούν άτοµα οξυγόνου, τότε τα αγώγιµα επίπεδα καταστρέφονται και
υποβαθµίζουν τα χαρακτηριστικά του υλικού. Η υποβάθµιση εκφράζεται µε την ελάττωση της
κρίσιµης θερµοκρασίας (βλ. Κεφ.1 ∆ιάγραµµα 1.7) µέχρι την ολοκληρωτική αδυναµία
µετάβασης στην υπεραγώγιµη φάση. Έτσι θα πρέπει κάποιος να είναι προσεκτικός στη χρήση
του YBCO αν θέλει να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά του ακέραια.
Ένας παράγοντας που θέτει ένα πρώτο περιορισµό στην τεχνολογία που πρέπει να
αναπτυχθεί είναι η θέρµανση του υµενίου, η οποία επηρεάζει την ποιότητά του, όσον αφορά
στην εκδήλωση υπεραγώγιµης συµπεριφοράς. Κατά τη θέρµανση, άτοµα οξυγόνου
αποµακρύνονται από τη δοµή, µε αποτέλεσµα να µην πληρούνται οι προϋποθέσεις (από πλευράς
δοµής) για υπεραγωγιµότητα. Επιπλέον η επαφή υµενίων YBCO µε υδατικά διαλύµατα1 έχει
πάλι αρνητικό αποτέλεσµα για τις ιδιότητες του υλικού και ξανά σχετίζεται µε απώλεια
οξυγόνου από τη δοµή. Έτσι προκύπτει και µια δεύτερη προϋπόθεση η οποία ορίζει την
αποφυγή της επαφής του υλικού µε το νερό.
Συνοψίζοντας, σε µια τεχνική λιθογραφίας όπου σίγουρα εµπλέκονται η θερµικές διεργασίες
και επαφή µε διαλύµατα, θα πρέπει από τη µια να τεθεί άνω θερµοκρασιακό όριο και να υπάρξει
µέριµνα ώστε τα διαλύµατα που θα χρησιµοποιηθούν για την εµφάνιση να µην είναι υδατικά.
4.1.4 Χαρακτηριστικά της τεχνολογίας και στόχοι
Συνήθως για την αποφυγή της υποβάθµισης των χαρακτηριστικών του YBCO η λιθογραφία
πραγµατοποιείται µε µεθόδους στις οποίες γίνεται χρήση πολλών στρωµάτων resist ή
µετάλλων2,3,4. Με τις τεχνικές αυτές περιορίζεται σηµαντικά η υποβάθµιση των υπεραγώγιµων
υµενίων, αλλά οι διεργασίες έχουν πολλά βήµατα και απαιτούν αρκετά µεγάλη υποδοµή. Με
βάση αυτά έγινε προσπάθεια ανάπτυξης µιας τεχνικής λιθογραφίας ενός στρώµατος, που δεν θα
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υποβαθµίζει το υλικό, θα είναι απλή και ικανή να δώσει δοµές υψηλής διακριτικής ικανότητας
(high resolution).
Στα ίδια πλαίσια κινείται και η διεργασία της εγχάραξης, δηλαδή να εφαρµοστεί η απλή
διαδικασία της υγρής εγχάραξης και να φανεί µέχρι πιο σηµείο µπορεί να φτάσει κανείς
χρησιµοποιώντας υγρά εγχαρακτικά.
4.2 Πειραµατικό µέρος

4.2.1 YBCO-STO
Το YBCO αναπτύσσεται σε υποστρώµατα µε συµβατή κρυσταλλική δοµή, για να
αποφεύγονται όσο είναι δυνατό οι τάσεις, ώστε να λαµβάνεται ποιοτικά καλό υµένιο. Το STO
(SrTiO3) είναι ένα ευρέως χρησιµοποιούµενο υπόστρωµα για την ανάπτυξη YBCO. Το YBCO
χαρακτηρίζεται από καφετιά απόχρωση και έχει κοκκώδη υφή (βλ. Εικόνα 4.1). Το STO είναι
υπόλευκο και σχετικά µαλακό.
Για τη διεξαγωγή των πειραµάτων και µελετών, υπήρχαν διαθέσιµα δείγµατα YBCO−STO
Κρυσταλλικό σύστηµα
Ροµβικό
Οµάδα συµµετρίας χώρου
Pmmm
Σταθερές πλέγµατος
a=3.82Å, b=3.89Å, c=11.7Å

YBCO film

STO substrate

YBCO film

YBa2Cu3O7−x

10mm

∆ιάγραµµα 4.1 ∆είγµατα YBCO-STO
στα οποία έγιναν τα πειράµατα και
πληροφορίες για τη δοµή τους.

SrTiO3

Κρυσταλλικό σύστηµα:
Κυβικό
Οµάδα συµµετρίας χώρου:
Pm3m
Σταθερά πλέγµατος:
a=3.905Å
∆ιαφορά από YBCO
a(%) 2.0
b(%) 0.7
c(%) 0.1
πυκνότητα: 5.12g/cm3
σηµείο τήξης: 2080°C
διηλεκτρική σταθερά: 300

Εικόνα 4.1 Η επιφάνεια του YBCO σε κάτοψη και τοµή παρατηρούµενη στο SEM.
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σε διαστάσεις 10×10 mm2 και 5×10 mm2. To YBCO σε αυτά τα δείγµατα είχε αναπτυχθεί µε τη
µέθοδο του magnetron sputtering5 και ήταν διαθέσιµο σε πάχη των 100nm περίπου. Το STO είχε
πάχος 500µm (όσο ένα δισκίο Si των 4"). Για την ανάπτυξη του υµενίου YBCO, τα
υποστρώµατα αφού καθαριστούν τοποθετούνται σε θερµαινόµενη βάση από SiC µέσα στο
θάλαµο του συστήµατος. Κατά τη διάρκεια του sputtering η πίεση βρίσκεται στα 40Pa και το
αέριο υπεύθυνο για το sputtering είναι ένα µίγµα Ar:O = 7:3. Ο ρυθµός του sputtering είναι
1.2nm/min. Μετά την εναπόθεση, γίνεται εισαγωγή οξυγόνου σε πίεση 1bar και ξεκινά αργή
ψύξη του δείγµατος µε ρυθµό 10 Κ/min. Το τελικό αποτέλεσµα είναι ένα υµένιο YBa2Cu3O7−x
µε κρίσιµη θερµοκρασία 88-91°Κ και κρίσιµη πυκνότητα ρεύµατος 1-2 ΜΑ/cm2.Στην εικόνα
4.1 παρουσιάζεται σε τοµή ένα υµένιο από YBa2Cu3O7−x που αναπτύχθηκε µε την παραπάνω
διαδικασία.
4.2.2 Υλικά λιθογραφίας − Φωτοπολυµερή χηµικής ενίσχυσης
Στη µικροηλεκτρονική, η τεχνική που χρησιµοποιείται για την κατασκευή δοµών µε
γεωµετρία που εξυπηρετεί τις διάφορες ανάγκες είναι η λιθογραφία. Το κρίσιµο σηµείο στην
τεχνική αυτή είναι το υλικό (φωτοπολυµερές) το οποίο θα δώσει το τελικό σχέδιο. Η γενική
εικόνα αυτού που συµβαίνει στα φωτοπολυµερή, κατά τη λιθογραφία, συνοψίζεται στο ότι η
εναπόθεση ενέργειας σε αυτά (µε τη µορφή φωτονίων ή ιόντων) προκαλεί αντιδράσεις, µε
αποτέλεσµα την αλλαγή των ιδιοτήτων τους. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατός ο ορισµός
περιοχών όπου η χηµεία του υλικού έχει αλλάξει, ώστε µε κατάλληλη διεργασία (εµφάνιση) να
µπορεί αποµακρύνεται η µια ή η άλλη περιοχή και να αποκαλύπτεται το επιθυµητό σχέδιο.
Θα ήταν χρήσιµο να περιγραφεί µε συντοµία ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργούν σε γενικές
γραµµές τα φωτοπολυµερή χηµικής ενίσχυσης (CAR − Chemically Amplified Resists) µε
παραδείγµατα τα resist EPR και ADEPR, τα οποία χρησιµοποιήθηκαν σε όλα τα πειράµατα που
περιγράφονται στη συνέχεια. Η κατηγορία των φωτοπολυµερών χηµικής ενίσχυσης προήλθε από
την
έλλειψη
υλικών
ικανών
να
αντεπεξέλθουν στην υλοποίηση ολοένα και
µικρότερων δοµών. Η ακτινοβολία που
χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της
έκθεσης
δεν
µπορεί
να
δώσει
επίστρωση, PAB
αναπαραγώγιµα αποτελέσµατα σε όλο το
φάσµα των διαστάσεων, λόγω φαινοµένων
περίθλασης καθώς διέρχεται από τη µάσκα.
Όσο µικραίνει η επιθυµητή διάσταση
πρέπει να υπάρχει και µια ανάλογη
έκθεση και
ελάττωση του µήκους κύµατος της
παραγωγή οξέως
ακτινοβολίας, ώστε να αποφευχθεί η
περίθλαση και να αναπαράγονται πιστά οι
δοµές. Από το 1980 και σταδιακά µέχρι
σήµερα οι εκθέσεις γίνονται µε µήκη
PEB, δηµιουργία
κύµατος 436nm (G-line), 405nm (H-line),
σταυροδεσµών
365nm (I-line), 248nm και 193nm (DeepUV). Η επίδραση της ακτινοβολίας σε
δεδοµένο υλικό εξαρτάται από το µήκος
κύµατός της. Έτσι παράλληλα µε την
υιοθέτηση µικρότερων µηκών κύµατος,
εµφάνιση
έπρεπε να βρεθούν υλικά τα οποία να
ανταποκρίνονται στα νέα µήκη κύµατος.
∆ιάγραµµα 4.2 Βήµατα λιθογραφίας αρνητικού τόνου
µε CAR
Στην πορεία αυτή, προέκυψαν τα
φωτοπολυµερή χηµικής ενίσχυσης, όπου η
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ακτινοβολία δεν είναι άµεσα υπεύθυνη για τον πολυµερισµό ή αποπολυµερισµό, αλλά
δηµιουργεί οξύ το οποίο καταλύει τις αντιδράσεις. Το οξύ προκύπτει από τους φωτοπαραγωγούς
οξέος (PAG − Photoacid Generators). Οι φωτοπαραγωγοί είναι κυρίως άλατα του ονίου τα οποία
κατά τη διάρκεια της έκθεσης διασπώνται και παράγουν οξύ.
Τα βήµατα που ακολουθεί κανείς (βλ. ∆ιάγραµµα 4.2) για να κάνει λιθογραφία µε
φωτοπολυµερή χηµικής ενίσχυσης είναι τα εξής: Μετά την επίστρωση της ρητίνης µε
περιστροφή του δείγµατος ακολουθεί θέρµανση PAB (Post Apply Bake) που σαν σκοπό έχει την
αποµάκρυνση του διαλύτη. Στη συνέχεια πραγµατοποιείται η έκθεση, όπου στις εκτεθειµένες
περιοχές παράγεται οξύ. Αφού ολοκληρωθεί η έκθεση, ακολουθεί θέρµανση PEB (Post
Exposure Bake), όπου το οξύ διαχέεται στο υµένιο και καταλύει αντιδράσεις παραγωγής
σταυροδεσµών (θετικού τόνου λιθογραφία) ή διάσπασης σταυροδεσµών (αρνητικού τόνου
λιθογραφία). Στη συνέχεια ακολουθεί η εµφάνιση, κατά την οποία το δείγµα βυθίζεται στο υγρό
διάλυµα του εµφανιστή και παράγεται το επιθυµητό pattern.
¾ EPR6
Το resist αυτό είναι αρνητικού τόνου και ανήκει στη κατηγορία φωτοπολυµερών χηµικής
ενίσχυσης. Αποτελείται από δύο συστατικά, το πολυµερές και τον φωτοπαραγωγό οξέως (PAG).
Το πολυµερές είναι η εποξική νεολάκκα (epoxy novolac) glycidil ether ενώ ο φωτοπαραγωγός
οξέως είναι το άλας τριφαινυλοσουλφώνιο (Triphenyl sulfonium − TPS). Για την παρασκευή της
EPR διαλύεται το epoxy σε PGMEA και στη συνέχεια προστίθεται το TPS. Έτσι σε ένα τυπικό
διάλυµα όπου ονοµατίζεται EPR 18%, TPS 1%, σηµαίνει ότι στα 100gr διαλύµατος υπάρχουν
18gr epoxy και 0.18gr TPS (το 1% της συγκέντρωσης του epoxy). H EPR της παραπάνω
σύστασης για επίστρωση στις 4000rpm για 30s δίνει πάχος κοντά στα 400nm.
¾ ADEPR7
Το resist αυτό είναι µεταγενέστερο της EPR, είναι κι αυτό αρνητικού τόνου, αποτελείται από
δύο πολυµερή και τον φωτοπαραγωγό οξέως. Το ένα πολυµερές είναι η εποξική νεολάκκα
Polyhydroxy sterene (PHS), η οποία µπορεί να είναι µερικώς υδρογονωµένη (partially
hydrogenated Polyhydroxy sterene − PHPHS). Το δεύτερο πολυµερές είναι όµοιο µε αυτό της
EPR, είναι δηλαδή πάλι µια εποξική νεολάκκα. Όταν αναφέρεται η ονοµασία ADEPR 22%,
83−17, σηµαίνει ότι σε 100gr διαλύµατος υπάρχουν 22gr πολυµερών και πιο συγκεκριµένα
18.26gr(=22×0.83) PHPHS και 3.74gr(=22×0.17) από το δεύτερο πολυµερές. H ADEPR της
παραπάνω σύστασης για επίστρωση στις 4000rpm για 30s δίνει πάχος κοντά στα 300-350nm.

4.2.3 Μελέτη και επιλογή της κατάλληλης ρητίνης – Λιθογραφία
i.Λόγοι που οδήγησαν στην χρήση της ADEPR και γενικά χαρακτηριστικά της
Η κατεύθυνση που δόθηκε στην αναζήτηση της κατάλληλης ρητίνης καθορίστηκε από τις
προδιαγραφές της υπό ανάπτυξη τεχνολογίας και παράλληλα από τους περιορισµούς που εισάγει
το YBCO. Στόχος είναι να αναπτυχθεί µια τεχνολογία απλή, χωρίς πολλά βήµατα, ικανή να
δώσει high resolution δοµές και ταυτόχρονα να µην είναι καταστροφική για το YBCO.
Οι πρώτες σκέψεις οδήγησαν στην χρήση της ρητίνης ADEPR (Aqueous base Developable
EPoxy Resist). Η ρητίνη αυτή είναι σχεδιασµένη στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής µε την
στόχο τις high resolution δοµές, έχει την ιδιότητα να εµφανίζεται από υδατικούς εµφανιστές,
κάτι το οποίο προτιµά η βιοµηχανία έναντι οργανικών εµφανιστών, και να αφαιρείται (stripping)
εύκολα µε ακετόνη. Μπορεί να βρει εφαρµογές στη λιθογραφία X-Ray και στη λιθογραφία deep
UV8, αλλά εκεί που είναι ιδιαίτερα σηµαντική είναι στη λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσµης, όπου
η µικρή ευαισθησία µειώνει κατά πολύ το χρόνο των εκθέσεων µε άµεσο θετικό αντίκτυπο στο
κόστος, το οποίο ελαττώνεται σηµαντικά. Η ADEPR αναπτύχθηκε µε σκοπό να αντιµετωπίσει
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το swelling και το roughness, παράγοντες περιοριστικούς στις high resolution δοµές, τα οποία
εµφανίζονται µε τη χρήση των προγενέστερων εποξικών συστηµάτων, όπως είναι η EPR.
Μπορεί αποδεδειγµένα να δώσει δοµές <70nm, έχει ευαισθησία 4−8 µC/cm2 στα 50 keV και
γενικά παράγει αποτελέσµατα µε µειωµένο edge roughness, χωρίς swelling.
Ως χηµικά ενισχυόµενο resist απαιτούνται οι διαδικασίες των PAB και PEB, µε βέλτιστες
συνθήκες TPAB = TPEB = 120°C για χρόνο tPAB = tPEB = 2min. Ο εµφανιστής της ADEPR µπορεί
να είναι κάποιος από τους ΤΜΑΗ0.26***, AZ326MIF ή AZ327MIF††† , µε χρόνο εµφάνισης
περίπου τα 90s.
Το πλεονέκτηµα του εύκολου stripping και των βελτιωµένων χαρακτηριστικών ήταν αυτά
που αρχικά οδήγησαν στη χρήση της ADEPR. Παρόλο που το φωτοπολυµερές αυτό έχει
υδατικούς εµφανιστές, έγιναν προσπάθειες για την εύρεση ενός οργανικού συστήµατος
εµφάνισης, ώστε να αποφεύγεται η επαφή του YBCO µε υδατικά διαλύµατα, όπως απαιτούν οι
προδιαγραφές της τεχνολογίας. Παράλληλα τέθηκε ο περιοριστικός παράγοντας της
θερµοκρασίας των PAB και PEB, όπου δεν πρέπει να ξεπερνά τους 90°C.
ii.Πειράµατα οπτικής λιθογραφίας µε ADEPR
Τα πρώτα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν σε υποστρώµατα Si, διότι είναι πιο εύχρηστα και
επιπλέον δεν υπήρχε µεγάλος αριθµός δειγµάτων µε YBCO για να γίνουν πειράµατα τέτοιας
έκτασης. Επίσης στο στάδιο αυτό χρησιµοποιήθηκε οπτική λιθογραφία (I-line), αφού η
λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσµης είναι χρονοβόρα και δεν θα προσέφερε κάτι το ιδιαίτερο στη
µελέτη αυτή. Αργότερα, αφού τα πειράµατα έδωσαν κάποιες πρώτες κατευθύνσεις, έγινε χρήση
λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσµης µε παρόµοια µελέτη, αλλά σε πιο περιορισµένο πεδίο.
Αρχικά χρησιµοποιήθηκε ADEPR (22%, 83−17), επιστρωνόταν µε περιστροφή του
δείγµατος στις 4000rpm για 30s, και έδινε ένα πάχος 300nm περίπου, όπως µετρήθηκε µε χρήση
ελλειψόµετρου. Οι συνθήκες-παράµετροι που παίζουν σηµαντικό ρόλο στο αποτέλεσµα της
λιθογραφίας είναι οι χρόνοι και η θερµοκρασία των PAB και PEB, η δόση, ο εµφανιστής και ο
χρόνος εµφάνισης. Από αυτές τις παραµέτρους υπήρχε ο περιορισµός τα TPAB, TPEB να
περιορίζονται σε χαµηλές θερµοκρασίες. Έτσι τέθηκε ένα όριο κοντά στους 90°C, κι έτσι το σετ
αυτών των παραµέτρων κρατήθηκε σχεδόν σταθερό σε όλα τα πειράµατα µε κύρια τιµή τους
90°C, παρόλ’ αυτά οι χρόνοι των PAB και PEB έπρεπε να µελετηθούν. Το ρόλο των οργανικών
εµφανιστών κλήθηκαν να παίξουν οι IPA, PGMEA, MIBK, MIBK−IPA 1:1, MEK και EL‡‡‡. Η
λιθογραφία γινόταν µε µάσκα αποτελούµενη από παράλληλες γραµµές µε ποικιλία πλατών και
διάκενων. Έγιναν προσπάθειες να καλυφθούν όσο το δυνατό περισσότεροι συνδυασµοί
συνθηκών, αυτό, οδήγησε σε ένα µεγάλο αριθµό πειραµάτων των οποίων οι συνθήκες τους
παρουσιάζονται ενδεικτικά στον Πίνακα Π.4.1.

***

Shipley LDD W26
Clarian
‡‡‡
IPA (Isopropanol), PGMEA (Propylene Glycol Monomethyl Ether Acetate), MIBK(Methyl Isobutyl Ketone),
MEK (Methyl Ethyl Ketone), EL (Ethyl Lactate)
†††
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T(PAB) / t(PAB)
T(PEB) / t(PEB)
texp
Εµφανιστής
95°C / 5min
95°C / 5min
150s
IPA
95°C / 5min
95°C / 3min
60s
IPA
95°C / 5min
95°C / 3min
90s
IPA
95°C / 5min
95°C / 3min
30s
IPA
95°C / 5min
95°C / 2min
30s
IPA
95°C / 5min
95°C / 1.5min
30s
IPA
95°C / 5min
95°C / 30s
30s
IPA
95°C / 5min
95°C / 1min
20s
IPA
95°C / 5min
80°C / 2min
30s
IPA
95°C / 5min
70°C / 2min
30s
IPA
95°C / 4min
90°C / 3min
120s
PGMEA
95°C / 4min
90°C / 3min
90s
PGMEA
95°C / 4min
90°C / 3min
60s
PGMEA
95°C / 4min
90°C / 3min
30s
PGMEA
95°C / 4min
90°C / 4min
60s
PGMEA
95°C / 4min
90°C / 3min
120s
MIBK−IPA 1:1
95°C / 4min
90°C / 3min
90s
MIBK−IPA 1:1
95°C / 4min
90°C / 3min
60s
MIBK−IPA 1:1
95°C / 4min
90°C / 3min
30s
MIBK−IPA 1:1
95°C / 4min
90°C / 4min
60s
MIBK−IPA 1:1
95°C / 4min
90°C / 3min
50s
PGMEA
95°C / 4min
90°C / 3min
60s
PGMEA
95°C / 4min
90°C / 3min
70s
PGMEA
95°C / 4min
90°C / 3min
60s
ΜΙΒΚ−IPA 1:1
95°C / 4min
90°C / 3min
90s
ΜΙΒΚ−IPA 1:1
95°C / 4min
90°C / 3min
120s
ΜΙΒΚ−IPA 1:1
95°C / 4min
90°C / 3min
30s
MIBK
95°C / 4min
90°C / 3min
60s
MIBK
95°C / 4min
90°C / 3min
90s
MIBK
95°C / 4min
90°C / 3min
120s
MIBK
95°C / 4min
90°C / 3min
150s
MIBK
95°C / 4min
90°C / 3min
180s
MIBK
90°C / 4min
90°C / 3min
60s
PGMEA
90°C / 4min
90°C / 3min
90s
PGMEA
90°C / 4min
90°C / 3min
60s
EL
90°C / 4min
90°C / 3min
90s
EL
90°C / 4min
90°C / 3min
60s
MEK
90°C / 4min
90°C / 3min
90s
MEK
Πίνακας.4.1 Σύνοψη συνθηκών πειραµάτων οπτικής λιθογραφίας.

tdev
1min
1min
1min
1min
1min
1min
1min
1min
1min
1min
30s
30s
30s
30s
30s
30s
30s
30s
30s
30s
45s
45s
45s
45s
45s
45s
>15min
>15min
>15min
>15min
>15min
>15min
30s
30s
30s
30s
30s
30s

Γενικά φάνηκε ότι η εµφάνιση µε MIBK είναι αδύνατη. Η χρήση της IPA έδωσε
αποτελέσµατα µε αρκετά προβλήµατα, τα οποία έδειχναν ότι πρόκειται για αρκετά ισχυρό
εµφανιστή. Συνήθως καταστρεφόταν η δοµή, ή οι γραµµές ήταν πεπλατυσµένες, ή παράγονταν
άνισες σε πλάτος γραµµές και διάκενα, ενώ οι συγκεκριµένες δοµές αναµένονταν ίσες. Το πιο
ικανοποιητικό σε σχέση µε την IPA αποτέλεσµα ήταν για T(PAB) / t(PAB) = 95°C / 5min, T(PEB) /
t(PEB) = 95°C / 3min, texp = 30s και tdev = 1min. Η αραίωση της IPA µε MIBK σε αναλογία 1:1,
δεν φάνηκε να δίνει καλύτερα αποτελέσµατα και η γενική εικόνα ήταν χειρότερη από την
προηγούµενη, αφού οι δοµές διαλύονταν. Τα MEK και EL δεν έδωσαν αποτελέσµατα που να
δικαιολογούν περαιτέρω µελέτη τους. Ανώτερη επίδοση από όλους τους οργανικούς εµφανιστές
επέδειξε το PGMEA µε καλύτερες συνθήκες T(PAB) / t(PAB) = 95°C / 4min, T(PEB) / t(PEB) = 90°C /
3min, texp = 60s και tdev = 30s. Στην εικόνα 4.2 παρουσιάζεται η επίδραση του χρόνου PEB στην
περίπτωση γραµµών και διάκενων 3.75µm υλοποιηµένων µε οπτική λιθογραφία. Οι χρόνοι του
PEB είναι 3 και 4 min (εµφάνιση µε PGMEA) και παρατηρείται ότι η παράταση του χρόνου
αυτού οδηγεί σε διάχυση οξέος σε µεγαλύτερη ακτίνα, παράγοντας πεπλατυσµένες δοµές, κάτι
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που δεν είναι αποδεκτό.

Εικόνα 4.2 Αποτελέσµατα της επίδρασης του χρόνου PEB στη λιθογραφία γραµµών/διάκενων
3.75µm. Η αριστερή εικόνα αντιστοιχεί σε χρόνο 3min και η δεξιά σε χρόνο 4min.

iii. Πειράµατα λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσµης σε Si µε ADEPR
Αφού εξάχθηκαν τα πρώτα συµπεράσµατα όσον αφορά στη γενική εικόνα των συνθηκών
λιθογραφίας, τα οποία έδιναν κατεύθυνση προς τη χρήση του PGMEA ως εµφανιστή, έπρεπε να
γίνουν πειράµατα µε λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσµης. Το layout που εγγράφηκε στα πειράµατα
αυτά περιελάµβανε τρεις γέφυρες που κατέληγαν σε έξι συνολικά pads, µε τέτοιο τρόπο ώστε να
είναι δυνατή η λήψη χαρακτηριστικών I−V µε χρήση 4−point probe. Το αρχικό layout
παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα 4.3, έχει διαστάσεις 5×5mm2, τα pads, από όπου είναι δυνατή η
λήψη της επαφής, είναι 800×800µm2, ενώ οι λεπτότερες γραµµές που ξεκινούν από τα pads και
καταλήγουν στις γέφυρες έχουν πλάτος 80µm. Επίσης υπάρχουν alignment marks, τα οποία
χρησιµεύουν στην περίπτωση που θελήσει κανείς να εγγράψει µόνο τις γέφυρες µε λιθογραφία
ηλεκτρονικής δέσµης και το υπόλοιπο τµήµα να κατασκευαστεί µε οπτική λιθογραφία, αφού
στερείται δοµών υψηλής διακριτικής ικανότητας. Στο στάδιο αυτό οι γέφυρες είχαν σχεδιαστεί
µε ελάχιστη διάσταση 0.5µm και έφταναν τα µερικά µm, ενώ είχαν µήκος 150µm.
Οι εγγραφές πραγµατοποιήθηκαν µε το σύστηµα λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσµης EBPG−3
της Leica, το οποίο είναι εγκατεστηµένο στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής. Οι εγγραφές
γίνονται βάση ενός αρχείου το οποίο περιγράφει σε ποιες περιοχές και µε ποιο τρόπο πρέπει να
γίνει πέρασµα της δέσµης. Η περιγραφή υπόκειται σε κανόνες και σύνταξη που ορίζονται από το
λογισµικό του υπολογιστή του EBPG−3. Λόγω της πολυπλοκότητας του layout (και των layout
που ακολουθούν βλ. vi), αυτά σχεδιάστηκαν µε χρήση του ειδικού λογισµικού IC Station της
Mentor Graphics. Η έξοδος από το IC Station λαµβάνεται σε µορφή *.cif (βλ. Παράρτηµα 2), η
οποία µετατρέπεται στη φόρµα που απαιτεί το EBPG−3, από το πρόγραµµα CIF2GRR που
υλοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής.
Για τη διεξαγωγή των πειραµάτων, η επίστρωση της ADEPR (22%, 83−17) έγινε σε
δείγµατα Si στις 4000rpm για 30s. Η ενέργεια της δέσµης σε όλες τις περιπτώσεις ήταν 50keV
και σκοπός ήταν να βρεθεί µια περιοχή δόσεων που να δίνει ικανοποιητικά αποτελέσµατα.
Καλύφθηκε µια περιοχή δόσεων που ξεκινούσε από τα 4µC/cm2 και κατέληγε στα 40µC/cm2. Ο
λόγος για τον οποίο έγιναν εκθέσεις µε µεγάλες δόσεις (>20µC/cm2), αφού είναι γνωστό ότι η
ADEPR έχει πολύ µικρή ευαισθησία, εξυπηρέτησε την ανάγκη ύπαρξης µιας ολοκληρωµένης
εικόνας.

60

Κεφάλαιο 4

Ανάπτυξη Τεχνολογίας Κατασκευής Υπεραγώγιµων ∆οµών

Η θερµοκρασίες των PAB και PEB
παρέµειναν σταθερές στους 90°C. Ο
χρόνος του PAB επιλέχθηκε στα 10min
και ο χρόνος του PEB κυµάνθηκε από 5
min µέχρι 30min. Με τη βοήθεια αυτών
των πειραµάτων βγήκαν συµπεράσµατα
για το πώς αλλάζει η µορφή του pattern
σε σχέση µε τη δόση και τον χρόνο του
PEB. ∆όσεις των 15 και 20 µC/cm2
φάνηκαν να είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση και το PEB στην περιοχή
των 6 µε 10 min. Παρόλ’ αυτά οι
γέφυρες
υπέφεραν
από
αρκετά
προβλήµατα µε σηµαντικότερο την
έλλειψη ανθεκτικότητας κατά την
εµφάνιση.
Το επόµενο βήµα ήταν η µελέτη
διαφορετικών συγκεντρώσεων του PHS
στην ADEPR, ώστε να φανούν τυχόν
∆ιάγραµµα 4.3.α Η αρχική µορφή του layout που γράφτηκε
διαφορές και να επιλεχθεί η καλύτερη µε λιθογραφία ηλεκτρονικής δέσµης. Οι διαστάσεις του
περίπτωση για τη συνέχεια των είναι 5×5mm2 και έχει τρεις γέφυρες µε τα αντίστοιχα pads
πειραµάτων. Έτσι πραγµατοποιήθηκαν για τον ηλεκτρικό χαρακτηρισµό τους.
πειράµατα µε ADEPR 83−17 και 70−30.
Για το σκοπό αυτό γράφτηκε το pattern
του ∆ιαγράµµατος 4.3, µε γέφυρες 1.5
και 0.5µm, µε δόσεις 10, 15, 20 και 25
µC/cm2. Οι χρόνοι των PAB και PEB
ήταν 10 και 6min αντίστοιχα σε
θερµοκρασία
90°C.
Από
τα
αποτελέσµατα φάνηκε ότι η περίπτωση
της ADEPR 83−17 είναι σαφώς
καλύτερη και προτιµήθηκε για τη
συνέχεια.
Το
συµπέρασµα
αυτό
επιβεβαιώνεται από τις φωτογραφίες που
λήφθηκαν µε παρατήρηση στο SEM, οι
οποίες παρουσιάζονται στην Εικόνα 4.4.
Εικόνα 4.3. Το παραπάνω layout υλοποιηµένο µε το
Για την ADEPR 70-30, στις γραµµές EBPG−3, όπως φωτογραφήθηκε στο SEM
1.5µm είναι φανερή η ύπαρξη ενός
σηµαντικού
ποσού
υπολειµµάτων
περιµετρικά της γραµµής, εκεί δηλαδή που το υλικό έπρεπε να είχε αφαιρεθεί µε την εµφάνιση.
Στις αντίστοιχες δόσεις η ADEPR 83-17 επιδεικνύει ανώτερη εικόνα µε καθόλου ή λίγα
υπολείµµατα (25µC/cm2). Στις γραµµές των 500nm, φαίνεται ότι η ADEPR 70-30 παρουσιάζει
µικρή κυµάτωση και ατέλειες, σε αντίθεση µε την ADEPR 83-17, όπου αναπαράγει αποδεκτές
δοµές.
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Εικόνα 4.4.α Γραµµές 1.5µm από ADEPR 70−30 και
83−17

Εικόνα 4.4.β Γραµµές 0.5µm από ADEPR 70−30 και
83−17

iv. Πειράµατα λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσµης σε YBCO µε ADEPR
Μετά από τις παραπάνω δοκιµές ξεκίνησε η εγγραφή του layout του ∆ιαγράµµατος 4.2 σε
υποστρώµατα YBCO−STO. Η διαδικασία περιελάµβανε την επίστρωση της ADEPR 83−17,
αφού κρίθηκε καλύτερη, σε YBCO και Si (κάθε φορά γινόταν συγκριτική µελέτη των δύο
υποστρωµάτων) στις 4000rpm για 30s, PAB 90°C / 10min, έκθεση, PEB 90°C / 6min και
εµφάνιση. Αυτό που προέκυπτε ήταν, στην περίπτωση του Si να υπάρχουν δοµές και στην
περίπτωση του YBCO η ρητίνη να ξεπλένεται από τον εµφανιστή και να µη είναι δυνατή η
εµφάνιση του pattern. Αυτό που έγινε στη συνέχεια ήταν η επίστρωση HMDS
(Hexamethyldisilazane) στο υπόστρωµα του YBCO, πριν την επίστρωση της ADEPR, ώστε να
επιτυγχάνεται καλύτερη πρόσφυση µεταξύ υποστρώµατος και ρητίνης. Η επανάληψη των
πειραµάτων έδειξε η επίστρωση HMDS βοήθησε στο να αναστραφεί η εικόνα και να
λαµβάνονται δοµές. Παρόλ’ αυτά, η λιθογραφία υπό τις συνθήκες αυτές δεν µπόρεσε να δώσει
αναπαραγώγιµα αποτελέσµατα µε δοµές κάτω του 1µm.
Συνοψίζοντας, στα πειράµατα λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσµης µελετήθηκε η επίδραση
των παραµέτρων της δόσης και του PEB, στην ADEPR διαφορετικών συγκεντρώσεων σε PHS,
σε υποστρώµατα Si και YBCO µε τον οργανικό εµφανιστή PGMEA. Το συµπέρασµα µετά από
τα πειράµατα είναι η περιορισµένη δυνατότητα αναπαραγωγής δοµών <1µm. Το πρόβληµα
εντοπίζεται κυρίως στη µη σταθερότητα των γεφυρών ρητίνης, µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται
σπασµένες, ή µε κυµατώσεις (βλ. Εικόνα 4.4), ή ακόµη και να παρασύρονται εντελώς. Στον
Πίνακα 4.2 παρουσιάζονται οι περιοχές των τιµών των παραµέτρων που καλύφθηκαν. Επίσης
αναφέρεται η συνθήκη µε την οποία λήφθηκε η καλύτερη επαναλήψιµη διακριτική ικανότητα
(1µm).
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ADEPR
[% PHS −Epoxy]

∆όση
[µC/cm2]

t(PEB)
[min]

83−17, 70−30

4 έως 40

5 έως 30

Πίνακας 4.2.α Παράµετροι που εξετάστηκαν κατά τη προσπάθεια εύρεσης συνθηκών λιθογραφίας.

Ρητίνη

Επίστρωση

ADEPR
83−17

4000rpm +
HMDS

T(PAB) /
t(PAB)
90°C / 10min

T(PEB) /
t(PEB)
90°C / 6min

∆όση

Εµφάνιση

15 µC/cm2

PGMEA
10s

Πίνακας 4.2.β Συνθήκη ικανή να δώσει δοµές ≥1µm

Στη συνέχεια, αφού φάνηκε ότι ο οργανικός εµφανιστής PGMEA δεν µπορούσε να δώσει
high resolution δοµές, έγιναν προσπάθειες µε τον υδατικό εµφανιστή ΑΖ726 για να φανούν οι
δυνατότητες της ρητίνης πάνω στα υποστρώµατα του YBCO. Για το σκοπό αυτό
πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσµης στα οποία γινόταν εγγραφή
του προηγούµενου pattern (∆ιάγραµµα 4.3) και παρατηρούνταν οι γέφυρες. Οι συνθήκες των
PAB και PEB κατέληξαν στις τιµές 90°C / 10min και 90°C / 8min αντίστοιχα. Το pattern
διαχωρίστηκε από πλευράς δόσεων στην περιοχή των pads και στην περιοχή των γεφυρών. Τα
pads µε δόση των 9µC/cm2 εµφανίζονται ικανοποιητικά. Οι γέφυρες κάτω των 500nm απαιτούν
µεγάλες δόσεις (>20µC/cm2), ενώ για αυτές µε πλάτος της τάξης του µικρόµετρου αρκούν
15µC/cm2. Αφού ακολουθηθεί όλος ο κύκλος των διεργασιών, η εµφάνιση γίνεται µε εµβάπτιση
του δείγµατος για 1.5min σε ΑΖ726. Με τον τρόπο αυτό κατασκευάστηκαν γέφυρες µε ελάχιστη
διάσταση 400nm, και η δόση την οποία χρειάστηκαν ήταν 30µC/cm2.
v. Πειράµατα µε τη ρητίνη EPR
Η ρητίνη EPR, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι προγενέστερη της ADEPR και ανήκει
στην κατηγορία των CAR, οπότε η πορεία των διεργασιών για τη λιθογραφία είναι όµοιες µε
αυτές της ADEPR. Έχει πολύ µεγάλη ευαισθησία και µπορεί να δώσει δοµές στην περιοχή των
100nm. Έχει οργανικό εµφανιστή (PGMEA) και ο λόγος για τον οποίο δεν επιλέχθηκε από την
αρχή για τα πειράµατα εκτός των προβληµάτων του swelling και του roughness είναι το
δύσκολο stripping, το οποίο γίνεται σε πλάσµα οξυγόνου.
Τα πειράµατα που έγιναν για να καθοριστούν οι δόσεις και ο χρόνος του PEB, δεν είχαν την
ίδια έκταση µε την περίπτωση της ADEPR, αφού γίνεται χρήση συνθηκών που έχουν ήδη
µελετηθεί. Η EPR που χρησιµοποιήθηκε είναι 18.5% epoxy και 1% TPS και η επίστρωση της
γινόταν στις 4000rpm, αφού είχε προηγηθεί επίστρωση µε HMDS και ακολουθούσε PAB στους
90°C για 10min. Το PEB σταθεροποιήθηκε στους 90°C για 10min, έτσι ώστε τελικά να αφεθεί
ως παράµετρος µόνο η δόση, η οποία κυµάνθηκε µεταξύ 4 και 7 µC/cm2. Τέλος η εµφάνιση
πραγµατοποιούνταν µε PGMEA για 1min σε θερµοκρασία δωµατίου.
Στην Εικόνα 4.5 παρουσιάζεται το αποτέλεσµα δύο εκθέσεων µε δόσεις 5 και 6.5µC/cm2.
Από αυτή την εικόνα γίνεται φανερό ότι για τις µεγάλες δοµές (pads και γραµµές 80µm) και οι
δύο δόσεις των 5 και 6.5µC/cm2 είναι µεγάλες, αφού περιµετρικά των δοµών αυτών υπάρχουν
υπολείµµατα από την EPR. Η διαφορά µεταξύ των δύο δόσεων σε σχέση µε την ποσότητα
υπολειµµάτων είναι εµφανής, όπως φαίνεται και από την εικόνα 4.5.α. Επίσης φαίνεται έντονα
το proximity effect κυρίως στις εσωτερικές γωνίες των γραµµών 80µm και στα alignment marks
(εικόνες 4.5.β και 4.5.γ). Τα προβλήµατα αυτά εκλείπουν αν η δόση για τις δοµές αυτές πέσει
στα 4µC/cm2 (για τις ίδιες συνθήκες PAB και PEB). Οι εικόνες αυτές παρουσιάζονται για να
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δειχθούν τυχόν προβλήµατα που µπορεί να αντιµετωπίσει κανείς. Άλλωστε οι περιοχές αυτές
δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο τεχνολογικό ενδιαφέρον, αφού πρόκειται για µεγάλες δοµές οι οποίες
µπορούν να υλοποιηθούν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.
Μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στις γέφυρες, όπου εκεί εντοπίζεται όλο το ενδιαφέρον και τα
προβλήµατα είναι πιο έντονα. Από τα πειράµατα φάνηκε ότι οι γέφυρες πρέπει να γράφονται µε
µεγαλύτερη δόση από το υπόλοιπο pattern. Οι γέφυρες στο layout είχαν σχεδιαστεί µε πλάτος
0.5µm, 1µm και 2µm και τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στην Εικόνα 4.6. Είναι φανερό ότι
για τη δόση των 6.5µC/cm2 οι γέφυρες είναι µεγαλύτερες κατά 10% περίπου από τις αντίστοιχες
γέφυρες µε δόση 5µC/cm2. Οι συγκρίσεις αυτές έχουν σκοπό να δείξουν το πώς µπορεί να
επηρεαστεί το µέγεθος µιας δοµής σε σχέση µε τη δόση.
Η ελάχιστη διάσταση που επιτεύχθηκε µε χρήση της EPR σε υπόστρωµα YBCO και µε
συνθήκες που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.3, είναι 130nm (βλ. Εικόνα 4.7), χωρίς να
αποκλείεται η δυνατότητα κατασκευής ακόµη µικρότερης διάστασης.
Ρητίνη Επίστρωση
EPR 4000rpm +
18.5−1
HMDS

T(PAB) /
t(PAB)
90°C / 10min

T(PEB) /
t(PEB)
90°C / 10min

∆όση για τη
γέφυρα
6 µC/cm2

Εµφάνιση
PGMEA
1min

Πίνακας 4.3 Συνθήκες κάτω από τις οποίες είναι δυνατή λιθογραφία µε ελάχιστη διάσταση 130nm
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5µC/cm2

6.5µC/cm2

6.5µC/cm2

Εικόνα 4.5.α Σύγκριση
των µεγάλων δοµών µε
δόσεις 5 και
6.5µC/cm2. Στον κύκλο
φαίνεται η διαφορά της
έκτασης των
υπολειµµάτων της
EPR.

Εικόνα 4.5.β Η
περιοχή των alignment
marks για δόσεις 5 και
6.5µC/cm2.

5µC/cm2

Εικόνα 4.5.γ
Εσωτερική γωνία των
γραµµών των 80µm,
όπου φαίνεται το
proximity effect.
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5.0µC/cm2

6.5µC/cm2

5.0µC/cm2

6.5µC/cm2

5.0µC/cm2

6.5µC/cm2

Εικόνα 4.6. Γέφυρες µε δόσεις 5 και 6.5µC/cm2

vi. Αλλαγή του layout
Η τροποποίηση του συνολικού σχεδίου των µασκών (βλ. ∆ιάγραµµα 4.3) έγινε για να
ικανοποιήσει ανάγκες χώρου στον οποίο έπρεπε να γραφτεί το pattern, που ήταν πολύ
περιορισµένος. Επιπλέον έπρεπε να υπάρχει καλύτερη µηχανική στήριξη των γεφυρών.
Αρχικά λοιπόν, έπρεπε να βρεθεί κάποιος τρόπος ώστε να είναι δυνατή η εγγραφή
περισσότερων γεφυρών σε µικρότερο χώρο από όσο θα απαιτούσε το προηγούµενο layout, χωρίς
να χάνεται η δυνατότητα χαρακτηρισµού τους. Έτσι σχεδιαστικέ το layout του ∆ιαγράµµατος
4.4.α, το οποίο περιλαµβάνει έξι γέφυρες. Με την αλλαγή αυτή, είναι δυνατός ο χαρακτηρισµός
έξι γεφυρών µε χρήση µόνο 15 pads (µε το προηγούµενη σχεδίαση για να χαρακτηριστούν έξι
γέφυρες απαιτούνταν είκοσι pads). Η µάσκα αυτή έχει διαστάσεις 6.5×4mm2, και σε σχέση µε
την προηγούµενη (5×5 mm2) καταλαµβάνει 1mm2 περισσότερο χώρο, µε το πλεονέκτηµα όµως
ότι δίνει τη δυνατότητα χαρακτηρισµού του διπλάσιου αριθµού γεφυρών. Για παράδειγµα η
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γέφυρα που περικλείεται από
τον
σηµειωµένο
κύκλο
µπορεί να χαρακτηριστεί
τοποθετώντας ρεύµα στα
pads 1 και 2 και µετρώντας
τάση στα pads 3 και 4.
Στα ίδια πλαίσια κινείται
και
το
layout
του
∆ιαγράµµατος 4.4.β. Στην
περίπτωση αυτή η συνολική
εικόνα είναι διαφορετική.
Υπάρχουν τέσσερις γέφυρες
που
µπορούν
να
χαρακτηριστούν από µόνο
οκτώ pads. Οι διαστάσεις του
layout είναι 6.5×3.6mm2 και
η σχεδίαση ικανοποιεί την
ανάγκη για µεγαλύτερα pads,
ώστε να είναι ευκολότερος ο ∆ιάγραµµα 4.4.α Layout στο οποίο2 υπάρχουν έξι γέφυρες µε δεκαπέντε
συνολικού εµβαδού 6.5×4mm . Με τη σχεδίαση αυτή είναι δυνατός
εντοπισµός τους από τα οpads
χαρακτηρισµός έξι γεφυρών µε χρήση δεκαπέντε pads.
probes. Αν κάποιος θελήσει
να χαρακτηρίσει τη γέφυρα
που είναι σηµειωµένη στο
∆ιάγραµµα 4.4.β, πρέπει να
εφαρµόσει ρεύµα στα pads 1
και 2 και να µετρήσει τάση
στα pads 3 και 4.
Από τα προηγούµενα
πειράµατα φάνηκε ότι η
κατασκευή γεφυρών µε πολύ
µεγάλο µήκος σχετικά µε το
πλάτος τους, συχνά οδηγούσε
σε ασταθείς δοµές. Οι
προηγούµενες γέφυρες έχουν
µήκος 150µm, στο layout του
∆ιαγράµµατος
4.4.α
οι
γέφυρες σχεδιάστηκαν να
έχουν µήκος 10µm, µε το
υπόλοιπο της απόστασης να
καλύπτεται
δεκατέσσερα
τέσσερις γέφυρες µε οκτώ
ορθογώνια σταθερού ύψους ∆ιάγραµµα 4.4.β Layout στο οποίο υπάρχουν
2
µε ελαττούµενη βάση. Η ίδια pads συνολικού εµβαδού 6.5×3.6mm . Με τη σχεδίαση αυτή είναι
λογική ακολουθείται και στο δυνατός ο χαρακτηρισµός τεσσάρων γεφυρών µε χρήση οκτώ pad.
layout του ∆ιαγράµµατος
4.4.β.
Τα layout αυτά εγγράφτηκαν επιτυχώς µε τις συνθήκες του Πίνακα 4.3 µε ελάχιστη διάσταση
γέφυρας σε επίπεδο ρητίνης τα 130 nm. Φωτογραφήθηκαν στο SEM και παρουσιάζονται στην
Εικόνα 4.7.
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Εικόνα 4.7 Υλοποίηση του layout του ∆ιαγράµµατος 4.4.α µε γέφυρα µήκους 130nm. Το pattern
πραγµατοποιήθηκε µε τις συνθήκες του Πίνακα 4.3.

4.2.3 Εγχάραξη του YBCO9
Για να γίνει η µελέτη της εγχάραξης υπάρχει η προαπαίτηση να έχει λυθεί το πρόβληµα της
λιθογραφίας. Με τις παραπάνω µελέτες, έχει βρεθεί τρόπος και έχουν καθοριστεί καλά οι
συνθήκες, ώστε σε επίπεδο ρητίνης να λαµβάνονται γέφυρες 130nm. Με βάση αυτές τις δοµές
συνεχίστηκε η µελέτη για την εύρεση ενός εύκολου και ευέλικτου τρόπου εγχάραξης που
περιλαµβάνει υγρά µέσα.
Η υγρή εγχάραξη έχει το πλεονέκτηµα ότι αποτελεί απλή και οικονοµική διεργασία. Παρόλ’
αυτά θέτει περιοριστικούς παράγοντες στις high resolution δοµές, αφού η αφαίρεση του υλικού
γίνεται ισοτροπικά. Η υγρή εγχάραξη γενικά
αποφεύγεται όταν είναι επιθυµητές µικρές
δοµές, αφού η µεταφορά του pattern (pattern
transfer) στο υπόστρωµα έχει αρκετά
διαφορετικές διαστάσεις από τις αντίστοιχες
του αρχικού pattern, ενώ εύκολα µπορεί να
συµβεί υπερεγχάραξη (overetching), µε
αρνητικές συνέπειες.
Γενικά η εγχάραξη µικρών δοµών
πραγµατοποιείται µε ξηρή εγχάραξη, σε
αντιδραστήρες πλάσµατος, όπου υπάρχει
έντονη ανισοτροπία. Παρά το γεγονός ότι οι
δοµές που κατασκευάζονται ανήκουν στην
κατηγορία που αντιµετωπίζονται µε ξηρή
εγχάραξη, προτιµήθηκε η υγρή εγχάραξη (σε
∆ιάγραµµα 4.5 Ισοτροπική εγχάραξη
πρώτη φάση τουλάχιστον) αφού προσφέρει
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ευκολία και απαιτεί φθηνό εξοπλισµό.
Το YBCO αφαιρείται µε υδατικά διαλύµατα οξέων, όπως EDTA, H3PO4 ή HCl10,11. Στα
πειράµατα που έγιναν στα πλαίσια εύρεσης ενός αποτελεσµατικού τρόπου εγχάραξης έγινε
χρήση των HCl και H3PO4, για να φανούν τυχόν διαφορές και να προτιµηθεί εκείνο που έχει
ανώτερη επίδοση. Η εγχάραξη πραγµατοποιήθηκε µε χρήση διαλυµάτων διάφορων
συγκεντρώσεων σε υποστρώµατα YBCO−STO στα οποία είχε προηγηθεί λιθογραφία µε κάποιο
από τα προηγούµενα pattern. Η διαδικασία περιελάµβανε διαδοχικές εµβαπτίσεις στα διαλύµατα
και παρατήρηση στο οπτικό µικροσκόπιο, όπου γινόταν εκτίµηση της προόδου της εγχάραξης.
Το οξύ που χρησιµοποιήθηκε σε όλα τα πειράµατα, µε εξαίρεση τα πολύ αρχικά, ήταν το
H3PO4 και αυτό έγινε περισσότερο για λόγους ευχρηστίας παρά για λόγους ανώτερης απόδοσης.
Άλλωστε το αφού H3PO4 είναι λιγότερο τοξικό και επικίνδυνο από το HCl.
Όσον αφορά στην παράµετρο της συγκέντρωσης, το πρώτο συµπέρασµα που βγήκε πάρα
πολύ γρήγορα και είναι ότι και τα δύο οξέα πρέπει να βρίσκονται στο διάλυµα σε αρκετά
χαµηλές συγκεντρώσεις, της τάξης του 0.1 ή 0.01%, αφού πολύ εύκολα συµβαίνει
υπερεγχάραξη που οδηγεί ακόµη και σε ολοκληρωτική καταστροφή των δοµών. Αυτό προκύπτει
από το γεγονός ότι το YBCO σε διαλύµατα µε συγκέντρωση ακόµη και 1% εγχαράσσεται πολύ
γρήγορα, µε αποτέλεσµα η διεργασία να µην είναι καθόλου ελέγξιµη. Η εικόνα της
υπερεγχάραξης είναι χαρακτηριστική. Το YBCO κάτω από τις γέφυρες αφαιρείται τελείως και
παραµένουν αιωρούµενες γέφυρες ρητίνης.
Όταν επιθυµείται η επίτευξη µικρών διαστάσεων µε υγρή εγχάραξη, δεν υπάρχουν περιθώρια
για µεγάλους ρυθµούς εγχάραξης. Η ισοτροπική φύση της υγρής εγχάραξης απαιτεί ακρίβεια
όσον αφορά στο χρονικό διάστηµα που συµβαίνει, αφού κυρίως ο στόχος είναι να αποφύγει
κανείς την υπερεγχάραξη που θα διαφοροποιήσει ακόµη περισσότερο τις διαστάσεις ή τελικά θα
καταστρέψει εντελώς τη δοµή.
Η χρήση διαλυµάτων χαµηλής συγκέντρωσης έδωσε τη δυνατότητα παρακολούθησης της
διαδικασίας µε πιο πολλά ενδιάµεσα βήµατα παρατήρησης στο οπτικό µικροσκόπιο, αφού ο
απαιτούµενος χρόνος για την ολοκλήρωση της εγχάραξης ήταν µεγαλύτερος. Από αυτό, φάνηκε
ότι στα αρχικά στάδια της εγχάραξης υπήρχε µια οµαλή αφαίρεση του υλικού από όλες τις
περιοχές του δείγµατος. Από ένα σηµείο και µετά όµως αναδεικνύεται µια διαφορετική
συµπεριφορά, ή οποία συνίσταται στην ύπαρξη διαφορετικών ρυθµών εγχάραξης στη γειτονία
των περιοχών όπου υπήρχε resist και σε περιοχές µακριά. Ο ρυθµός εγχάραξης κοντά στο resist
ήταν σαφώς µεγαλύτερος κι έτσι στις περιοχές αυτές σύντοµα αποµακρυνόταν όλο το υλικό
φέρνοντας στην επιφάνεια το υπόστρωµα του STO. Με άλλα λόγια, κοντά στις περιοχές µε
ρητίνη συνέβαινε µια τοπική ενίσχυση της εγχάραξης, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η
οµοιόµορφη αποµάκρυνση του YBCO από την επιφάνεια του δείγµατος. Αυτό παρουσιάζεται
παραστατικά στο ∆ιάγραµµα 4.6.
Οι πρώτες σκέψεις οδήγησαν στην απόφαση να παρατείνεται η εγχάραξη µέχρι να
αποµακρυνθεί όλο το YBCO και να εµφανιστεί το STO σε όλες τις ελεύθερες περιοχές από
ρητίνη, για την αποφυγή τυχών βραχυκυκλωµάτων κατά το χαρακτηρισµό της διάταξης. Η
αντιµετώπιση αυτή οδηγούσε σε υπερεγχάραξη τέτοιας έκτασης, ώστε όχι µόνο να
καταστρέφονται οι γέφυρες, αλλά να χάνεται υλικό κάτω από τα pads και τις γραµµές 80µm σε
µήκος αρκετών µικρόµετρων.
Για να φανεί καλύτερα τι συµβαίνει κάποια δείγµατα µετά την εγχάραξη παρατηρήθηκαν στο
SEM και για τη λήψη εποπτικής εικόνας σε σχέση µε το πάχος του YBCO στις διάφορες
περιοχές, αυτά κόπηκαν µε τρόπο ώστε να δίνουν την τοµή των δοµών. Στις Εικόνες 4.8 και 4.9
παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα αυτών των παρατηρήσεων. Πιο συγκεκριµένα στην Εικόνα
4.8, στο δεξί τµήµα είναι το δείγµα µετά την εγχάραξη όπως θα φαινόταν στο οπτικό
µικροσκόπιο. Ξεχωρίζουν οι περιοχές περιµετρικά της δοµής, όπου έχει εγχαραχθεί πλήρως το
YBCO και αποκαλύπτεται το STO, η υπόλοιπη επιφάνεια από την οποία δεν έχει αποµακρυνθεί
πλήρως το YBCO και τέλος µε πιο σκούρο χρώµα είναι το YBCO που προορίζονταν για την
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∆ιάγραµµα 4.6.
Επιτάχυνση της
εγχάραξης κοντά σε
resist

Εικόνα 4.8. Το
pattern µετά την
εγχάραξη, όπου
περιµετρικά της
δοµής διακρίνεται το
υπόστρωµα STO. Το
YBCO δεν έχει
αφαιρεθεί τελείως
από την υπόλοιπη
επιφάνεια. Σε
µεγέθυνση
παρουσιάζονται οι
καταστροφικές
συνέπειες και το
µέγεθος της
υπερεγχάραξης.*

YBCO

γραµµή 80µm

λεπτό στρώµα
YBCO

YBCO

Εικόνα 4.9. Μια
σειρά ακόµη από
εικόνες που δείχνουν
πως έπρεπε να είναι
η δοµή
(γραµµοσκιασµένη
επιφάνεια) και ο
τρόπος µε τον οποίο
έχει εγχαραχθεί.*

STO

υλοποίηση της διάταξης. Στο αριστερό τµήµα είναι εικόνα από SEM του περιγεγραµµένου
κοµµατιού. Στην εικόνα 4.9 παρουσιάζεται το ίδιο φαινόµενο µε παράλληλη απεικόνιση της
ιδανικής γραµµής 80µm, που όριζε το resist (γραµµοσκιασµένη περιοχή).
Προσεκτικότερη παρατήρηση των αποτελεσµάτων της εγχάραξης έδειξε ότι ο ρυθµός
εγχάραξης διαφοροποιείται ανάλογα µε την περιοχή, αλλά και τη γεωµετρία του pattern. Πιο
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αναλυτικά, υπάρχει ένας ρυθµός εγχάραξης Ra για τις περιοχές
µακριά από τις δοµές. Επιπλέον υπάρχει ένας διαφορετικός
R
ρυθµός Rb για τις περιοχές που γειτνιάζουν σε γραµµές resist
µακριά όµως από γωνίες και τέλος υπάρχει ένας τρίτος ρυθµός
εγχάραξης Rc, όπου παρατηρείται σε περιοχές µε γωνίες. Η
R
σύγκριση δείχνει ότι Ra<Rb<Rc. Ο µεγαλύτερος από τους
R
υπόλοιπους ρυθµός Rc είναι καταστροφικός για τις γέφυρες και
ειδικά στο σηµείο όπου ενώνονται µε το υπόλοιπο pattern. Στο
σηµείο αυτό υπάρχουν δύο γωνίες εκατέρωθεν της γέφυρας και
έτσι η εγχάραξη προχωρά πιο γρήγορα, σύµφωνα µε τα
παραπάνω, µε αποτέλεσµα µετά την ολοκλήρωση της
resist
εγχάραξης, οι γέφυρες να παρουσιάζονται σπασµένες (βλ.
Εικόνα 4.10).
YBCO
Για την αντιµετώπιση αυτού του φαινοµένου έγιναν ∆ιάγραµµα 4.7 ∆ιαφοροποίηση
µελέτες µε πολύ αραιά διαλύµατα µε συγκέντρωση 0.01%. Οι των ρυθµών εγχάραξης του
χαµηλές συγκεντρώσεις αποσκοπούν στον ευκολότερο έλεγχο υλικού ανάλογα µε την περιοχή
της διεργασίας, και επιπλέον θα µπορούσε να δει κανείς αν η
µικρότερη συγκέντρωση δηµιουργήσει τις συνθήκες και καταστείλει την ενίσχυση της
εγχάραξης στις ευαίσθητες
περιοχές. Τα πειράµατα
πραγµατοποιήθηκαν
µε
υδατικά διαλύµατα H3PO4
µε ελαφριά η καθόλου
ανάδευση. Η ολοκλήρωση
της
διαδικασίας
της
εγχάραξης
απαιτούσε
40min συνολικού χρόνου
εµβάπτισης, ενώ ανά
τακτά χρονικά διαστήµατα
γινόταν παρατήρηση στο
οπτικό µικροσκόπιο για
την παρακολούθηση του
φαινοµένου.
Τα
πειράµατα αυτά έδειξαν
θετικά
αποτελέσµατα,
αφού οι διαφορές των
ρυθµών
εγχάραξης Εικόνα 4.10. Γέφυρα YBCO η οποία έχει σπάσει στο σηµείο στήριξης µε την
αµβλύνθηκαν και ήταν υπόλοιπη δοµή, λόγω του τοπικά µεγαλύτερου ρυθµού εγχάραξης. Οι
δυνατή
η κατασκευή συνθήκες της εγχάραξης ήταν H3PO4 0.3% σε DI H2O για 180s.
δοµών.
Βέβαια
η
διεργασία αυτή έχει σαφώς προβλήµατα και αδυνατεί να δώσει ελεγχόµενα µικρές δοµές,
παρόλ’ αυτά η χρήση αραιών διαλυµάτων έδειξε σαφώς ότι τείνει να εξοµαλύνει τις διαφορές
στους ρυθµούς, αλλά όχι σε τέτοιο βαθµό ώστε να µπορεί κανείς µε ευκολία να κατασκευάσει
δοµές κάτω από 0.3µm. Στην Εικόνα 4.11 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα εγχάραξης µε
H3PO4 0.01% σε απιονισµένο νερό για 40min. Το layout που υλοποιήθηκε ήταν αυτό του
∆ιαγράµµατος 4.4.α, όπου η µικρότερη γέφυρα είχε (σε επίπεδο resist) διάσταση 200nm. Η
µικρότερη γέφυρα που κατασκευάστηκε είχε διάσταση 317nm και αντιστοιχούσε σε γραµµή
resist 500nm περίπου, δηλαδή η αρχική διάσταση ελαττώθηκε κατά 37%, οπότε και φαίνεται το
µεγάλο µειονέκτηµα της υγρής εγχάραξης, όπου η µεταφορά του σχεδίου από το resist στο
υπόστρωµα οδηγεί σε πολύ διαφορετικές διαστάσεις από τις επιθυµητές.
b

c

b
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Κεφάλαιο 4

Ανάπτυξη Τεχνολογίας Κατασκευής Υπεραγώγιµων ∆οµών

9
970nm

317nm

πλήρως εγχαραγµένη

Εικόνα 4.11. Αποτελέσµατα εγχάραξης µε πολύ αραιό διάλυµα H3PO4 0.01%. Η µικρότερη διάσταση γέφυρας,
που επιτεύχθηκε χωρίς προβλήµατα, είναι 317nm και προέκυψε από γραµµή resist 500nm.
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Στην εργασία αυτή περιγράφονται οι προσπάθειες και τα αποτελέσµατα αυτών για την
ανάπτυξη αφενός µιας τεχνολογίας ικανής να παράγει δοµές υψηλής διακριτικής ικανότητας
κατασκευασµένες από λεπτά υµένια του υπεραγωγού υψηλών θερµοκρασιών YBa2Cu3O7 και
αφετέρου οι διεργασίες που ακολουθούνται να µην υποβαθµίζουν τα χαρακτηριστικά του
υµενίου. Η εργασίας αυτή κινήθηκε σε δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά στο πειραµατικό κοµµάτι,
που σχετίζεται µε την κατασκευή των δοµών µέσω λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσµης και ο
δεύτερος αφορά στην προσοµοίωση της λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσµης στα υπεραγώγιµα
υποστρώµατα και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων µε βάση το πείραµα.
Η φύση του υπεραγώγιµου υλικού, θέτει περιορισµούς όσον αφορά στο χειρισµό του κατά
τις διάφορες διεργασίες. Εκτός λοιπόν από τις προδιαγραφές, που ζητούν δοµές υψηλής
διακριτικής ικανότητας, υπεισέρχονται επιπλέον απαιτήσεις, οι οποίες αν δεν πληρούνται
υποβαθµίζεται το υλικό. Η υποβάθµιση σχετίζεται µε την απώλεια οξυγόνου από τη δοµή του
YBa2Cu3O7 που έχει αρνητικό αποτέλεσµα στη µετάβαση του υλικού σε υπεραγώγιµη φάση, η
οποία συµβαίνει σε ολοένα και µικρότερες θερµοκρασίες. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει να
αναπτύσσονται στο υµένιο υψηλές θερµοκρασίες και επιπλέον να µην έρχεται σε επαφή µε
υδατικά διαλύµατα.
Η υπό κατασκευή δοµή έπρεπε να έχει λεπτές γραµµές (γέφυρες) από υπεραγώγιµο υλικό και
παράλληλα να είναι δυνατός ο ηλεκτρικός χαρακτηρισµός τους. Έτσι σχεδιάστηκαν ποικίλα
layout, έτοιµα για υλοποίηση, µε τα οποία είναι δυνατός ο χαρακτηρισµός των γεφυρών, αφού
αυτές συνδέονται µε µεγάλα pads στα οποία µπορεί να ληφθεί επαφή.
Τα πειράµατα ξεκίνησαν µε τη µελέτη οργανικών συστηµάτων εµφάνισης για την αρνητικού
τόνου φωτοευαίσθητη ρητίνη ADEPR, που ανήκει στα resist χηµικής ενίσχυσης. Τα
αποτελέσµατα έδειξαν ότι µε τον οργανικό εµφανιστή PGMEA και µε τις συνθήκες του Πίνακα
1, υπάρχει περιορισµένη δυνατότητα αναπαραγωγής δοµών κάτω του 1µm. Οι προσπάθειες
συνεχίστηκαν µε την ρητίνη EPR, που ανήκει στην ίδια κατηγορία resist µε την ADEPR. Στην
περίπτωση αυτή, κατέστη δυνατή η αναπαραγωγή δοµών κοντά στα 100nm µε τις συνθήκες που
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Η διάσταση αυτή κρίνεται ικανοποιητική και οι προσπάθειες
συνεχίστηκαν στο επόµενο βήµα που αφορά την εγχάραξη.
Για τη µεταφορά του σχήµατος από το επίπεδο της ρητίνης στο επίπεδο του υποστρώµατος
έγινε χρήση όξινων διαλυµάτων και κυριότερα διαλυµάτων H3PO4. Το µειονέκτηµα της υγρής
εγχάραξης, που είναι η ισοτροπία της, η οποία οδηγεί σε υπερεγχάραξη και ενδεχόµενο κίνδυνο
καταστροφής της δοµής, ήταν το κύριο πρόβληµα που έπρεπε να αντιµετωπιστεί. Έτσι έγινε
προσπάθεια χρήσης πολύ αραιών διαλυµάτων H3PO4 της τάξης του 0.01%, τα οποία
προσφέρουν καλύτερο έλεγχο της πορείας της εγχάραξης. Έτσι κατέστη δυνατή η κατασκευή
δοµής µε κρίσιµη διάσταση 320nm. Η διάσταση αυτή κρίνεται ικανοποιητική, λαµβανοµένου
υπ’ όψη ότι έχει χρησιµοποιηθεί υγρή εγχάραξη.
Για την προσοµοίωση της λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσµης στα υπεραγώγιµα
υποστρώµατα έπρεπε να παραχθεί η συνάρτηση που εκφράζει την εναπόθεση ενέργειας στο
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στρώµα του resist. Η συνάρτηση αυτή προκύπτει µε αναλυτικό τρόπο και σκοπός ήταν, τα
αποτελέσµατα που παράγει, να συγκριθούν µε το πείραµα. Πειράµατα µε τα οποία είναι δυνατός
ο προσδιορισµός της ενεργειακής εναπόθεσης είναι αυτά µε τα οποία πραγµατοποιούνται
εκθέσεις µοναδιαίου εικονοστοιχείου. Τα πειράµατα εκτελέστηκαν σε υποστρώµατα Si, YBCOSTO, και STO. Οι µετρήσεις συνίστανται στη µέτρηση της διαµέτρου των σηµείων που
προκύπτουν µετά τις εκθέσεις. Η σύγκριση των πειραµάτων µε το αποτέλεσµα του υπολογισµού
της SEDF(r) κρίθηκε ικανοποιητική για όλα τα υποστρώµατα και έτσι εκτελέστηκαν
προσοµοιώσεις δοκιµαστικών δοµών µε γραµµές και διάκενα καθώς και πραγµατικών δοµών
που επρόκειτο να κατασκευαστούν. Οι προσοµοιώσεις εκτελέστηκαν µε βάση το λογισµικό
SELID, αλλά µε εισαγωγή της EDF που επιβεβαιώθηκε πειραµατικά. Σε όλες τις περιπτώσεις
υπήρξε καλή συµφωνία και φάνηκε η αποτελεσµατικότητα του εργαλείου προσοµοίωσης.
Σύνοψη των κύριων αποτελεσµάτων γίνεται στους πίνακες, τα διαγράµµατα και τις εικόνες
που ακολουθούν.
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Ρητίνη

Επίστρωση

ADEPR
83−17
EPR
18.5−1

4000rpm +
HMDS
4000rpm +
HMDS

T(PAB) /
t(PAB)
90°C / 10min

T(PEB) /
t(PEB)
90°C / 6min

∆όση για
τη γέφυρα
15 µC/cm2

90°C / 10min

90°C / 10min

6 µC/cm2

Accelerating
voltage [kV]

Current
[pA]

50

100

Beam
diameter
[nm]
35

Εµφάνιση
PGMEA
10s
PGMEA
1min

Κρίσιµη
∆ιάσταση
1µm
~130nm

Πίνακας 1 Συνθήκες λιθογραφίας ηλεκτρονικής δέσµης

Βέλτιστη διάσταση σε επίπεδο ρητίνης

Βέλτιστη διάσταση σε επίπεδο υµενίου YBCO

Si - STO - YBCO/STO

SEDF(r) [arb.units]

1000

SI
SI sim

100

STO
STO sim
YBCO

10

YBCO sim
1

0,1

0,01
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

Ακτίνα [nm]

Σύγκριση της SEDF(r) µε τα πειράµατα εκθέσεων µοναδιαίου εικονοστοιχείου
Si 0.1/0.2 exp
Si 0.1/0.2 sim
Si 0.2/0.4 exp

350

∆ιάσταση γραµµής [nm]

∆ιάσταση γραµµής [nm]

400

Si 0.2/0.4 sim
300
250
200
150

350

YBCO 0.1/0.2 exp

300

YBCO 0.1/0.2 sim
YBCO 0.2/0.4 exp
YBCO 0.2/0.4 sim

250
200
150
100

100
100

150

200

250

300

350

2

∆όση [µC/cm ]

Προσοµοίωση γραµµών 0.1/0.2nm

400

100

120

140

160

180

200

220

2

∆όση [µC/cm ]

Προσοµοίωση γραµµών 0.2/0.4nm
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Π.1 Θεωρία BCS
1.1 Στατιστικές Fermi-Dirac και Bose-Einstein
Τα ηλεκτρόνια είναι οι φορείς του ρεύµατος και στην περίπτωση των υπεραγωγών,
όπως συµβαίνει και στους συνήθεις αγωγούς. Η θεωρία BCS ερµηνεύει την εµφάνιση
υπεραγωγιµότητας εξηγώντας τη συµπεριφορά των φορέων του ρεύµατος σε χαµηλές
θερµοκρασίες. Από τη στατιστική Φυσική είναι γνωστό ότι σε ένα αέριο από ταυτόσηµα
σωµατίδια, που δεν αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και έχουν διακριτές µονοσωµατιδιακές
καταστάσεις 1,2,...i,... µε ενέργειες ε1 ≤ ε2 ≤ …εi ≤ …, η κατάσταση του αερίου µπορεί να
προσδιοριστεί από τους αριθµούς καταλήψεως n1, n2,...,ni,… Η κβαντοµηχανική,
απαντώντας στο ερώτηµα ποιες τιµές έχουν τη δυνατότητα να πάρουν οι αριθµοί
κατάληψης, λέει ότι οι αριθµοί κατάληψης δεν µπορούν να παίρνουν οποιαδήποτε
αυθαίρετη τιµή αφού υπόκεινται σε περιορισµούς. ∆ύο είναι οι κατηγορίες σωµατιδίων
που προκύπτουν ανάλογα µε τους περιορισµούς και δηµιουργούν δυο αντίστοιχες
στατιστικές. Η πρώτη κατηγορία σωµατιδίων δεν έχει κανένα περιορισµό για τους
αριθµούς καταλήψεως, οι οποίοι µπορούν να πάρουν όλες τις ακέραιες τιµές ni = 0, 1,
2,... ∀ i. Η στατιστική στην οποία υπακούουν σωµατίδια αυτής της κατηγορίας είναι η
στατιστική Bose-Einstein και τέτοια σωµατίδια είναι τα φωτόνια, τα π και Κ µεσόνια
και άλλα. Η δεύτερη κατηγορία πλαισιώνεται από τον περιορισµό ένα το πολύ
σωµατίδιο µπορεί να βρίσκεται σε µια οποιαδήποτε κατάσταση, που σηµαίνει ότι οι
αριθµοί καταλήψεως µπορούν να είναι ni = 0, 1 ∀ i. Η στατιστική αυτή ονοµάζεται
στατιστική Fermi-Dirac και τα σωµατίδια που υπακούουν σε αυτή καλούνται
φερµιόνια, µε κλασικούς αντιπροσώπους τα ηλεκτρόνια, αλλά και τα πρωτόνια,
νετρόνια και ποζιτρόνια.
Ο περιορισµός που τέθηκε για τα φερµιόνια εκφράζει την απαγορευτική αρχή του
Pauli σύµφωνα µε την οποία δύο φερµιόνια δεν µπορούν να βρίσκονται στην ίδια
µονοσωµατιδιακή κατάσταση. Η αρχή αυτή είναι θεµελιώδης της σύγχρονης Φυσικής
και προτάθηκε από τον Pauli για να δώσει ερµηνεία στα ατοµικά φάσµατα. Η
διαφοροποίηση των µποζονίων από τα φερµιόνια εντοπίζεται στην ιδιοστροφορµή
(spin). Τα µποζόνια έχουν πάντα ακέραιο spin, ενώ τα φερµιόνια έχουν πάντα
ηµιακέραιο spin. Το γεγονός αυτό µεταφράζεται µε όρους κβαντικής µηχανικής στο ότι
οι κυµατοσυναρτήσεις των µποζονίων είναι συµµετρικές, ενώ των φερµιονίων είναι
αντισυµµετρικές. Αν λάβουµε ένα σύστηµα δύο µποζονίων σε µονοσωµατιδιακές
καταστάσεις i και j µε κυµατοσυναρτήσεις φi και φj, ονοµάζοντας τα 1 και 2 µπορούµε
να περιγράψουµε την κατάσταση του συστήµατος ως φi(1)φj(2), όµως η µη
διακρισιµότητα µεταξύ τους επιτρέπει να γράψουµε και φi(2)φj(1) χωρίς να έχει γίνει

Παράρτηµα 1

λάθος. Έτσι δεν είµαστε σε θέση να ονοµάζουµε 1 και 2 τα µποζόνια που βρίσκονται
στις καταστάσεις i και j αφού µπορούν να εναλλάσσονται. Η κυµατοσυνάρτηση που
τελικά περιγράφει ορθά το σύστηµα είναι ο συµµετρικός γραµµικός συνδυασµός
ΨΒ(1,2) = φi(1)φj(2) + φi(2)φj(1)

(Π.1.1)

Τα µποζόνια περιγράφονται εποµένως από συµµετρικές κυµατοσυναρτήσεις αφού
αλλάζοντας τα σύµβολα στην προηγούµενη εξίσωση λαµβάνουµε
ΨΒ(2,1) = ΨΒ(1,2)

(Π.1.2)

Αυτά λοιπόν µπορούν να βρίσκονται στην ίδια µονοσωµατιδιακή κατάσταση, πράγµα
που σηµαίνει i = j, ώστε ni = 2 (τιµή επιτρεπτή),
Σε ένα σύστηµα δυο ταυτόσηµων φερµιονίων η κυµατοσυνάρτηση είναι
αντισυµµετρική και γράφεται
ΨF(1,2) = φi(1)φj(2) - φi(2)φj(1),
(Π.1.3)
από την οποία λαµβάνουµε µε εναλλαγή των συµβόλων
ΨF(2,1) = - ΨF(1,2)

(Π.1.4)

Η αντισυµµετρική κυµατοσυνάρτηση δίνει την αρχή του Pauli θέτοντας i = j, φέρνοντας
δηλαδή τα φερµιόνια στην ίδια µονοσωµατιδιακή κατάσταση, έτσι ώστε ni = 2, η ΨF(1,2)
καθίσταται µηδέν.
1.2 Ζεύγη ηλεκτρονίων Cooper
Η βασική ιδέα στην οποία στηρίζεται η θεωρία BCS είναι ότι κάτω από την κρίσιµη
θερµοκρασία τα ηλεκτρόνια επιδεικνύουν συµπεριφορά µποζονίου. Η ενέργεια
ταλάντωσης των ατόµων της κρυσταλλικής δοµής είναι ανάλογη της θερµοκρασίας του
κρυστάλλου (Ε = 3/2kΤ) Σε συνήθεις θερµοκρασίες, τα ηλεκτρόνια σκεδάζονται από τα
βαρέα ιόντα του κρυστάλλου, χάνοντας ενέργεια, ώστε η κίνησή τους να «φρενάρεται»
κάθε τόσο από σκεδάσεις, όµως περνώντας σε χαµηλές θερµοκρασίες, και κάτω από την
κρίσιµη θερµοκρασία, ελαχιστοποιούνται οι δονήσεις, σταµατούν οι σκεδάσεις και τα
ηλεκτρόνια εµφανίζουν µια ιδιόµορφη αλληλεπίδραση µε τα βαρέα ιόντα του
κρυστάλλου. Αρχικά τα άτοµα είναι σχετικά σταθερά στις θέσεις ισορροπίας τους. Κατά
τη διέλευση ενός ελεύθερου ηλεκτρονίου, λόγω δύναµης Coulomb µεταξύ ηλεκτρονίου
και ενός θετικού ιόντος του πλέγµατος, προσδίδεται µια µικρή ορµή στο θετικό ιόν µε
αποτέλεσµα τη διαταραχή της κρυσταλλικής δοµής και τη
δηµιουργία µια
ανοµοιόµορφης κατανοµής του φορτίου, που συνίσταται σε µια περιοχή αυξηµένης
πυκνότητας θετικού φορτίου. Έτσι η διέλευση του ηλεκτρονίου συνοδεύεται από
εκποµπή ενός φωνονίου που µεταφέρει ορµή µέσα στο κρυσταλλικό πλέγµα. Το
φωνόνιο αυτό είναι δυνατό να απορροφηθεί από ένα άλλο ελεύθερο ηλεκτρόνιο, το
οποίο κερδίζει την ορµή του. Αυτό σηµαίνει ότι το δεύτερο ηλεκτρόνιο αισθάνεται την
παρουσία αυξηµένης πυκνότητας θετικού φορτίου και του ασκείται ελκτική δύναµη. Με
τον τρόπο αυτό τα ηλεκτρόνια είναι δυνατό να υπερνικήσουν την µεταξύ τους
απωστική δύναµη και να έλκονται µε την διαδοχική εκποµπή και απορρόφηση
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φωνονίων. Τα ηλεκτρόνια που δεσµεύονται µεταξύ τους µε αυτό τον τρόπο καλούνται
ζεύγη ηλεκτρονίων Cooper. Τα φωνόνια παίζουν ρόλο ανταλλαγής σωµατιδίου
ανάλογο του ηλεκτρονίου στη συγκράτηση δύο πρωτονίων στο µόριο (Η2)+, όπου το
ηλεκτρόνιο έλκεται και από τα δύο πρωτόνια εξασφαλίζοντας σταθερότητα στο δεσµό
(το ίδιο συµβαίνει µε το π µεσόνιο στη συγκράτηση των πρωτονίων στον πυρήνα).
Λόγω της αργής κίνησης των ιόντων (σε σχέση µε την «στιγµιαία» µεταφορά της
δύναµης Coulomb), τα ιόντα δηµιουργούν την αυξηµένη πυκνότητα θετικού φορτίου
αφού το ηλεκτρόνιο έχει περάσει και αποµακρυνθεί. Το µέγιστο της πυκνότητας,
δηλαδή το µέγιστο της παραµόρφωσης, συµβαίνει όταν το ηλεκτρόνιο έχει
αποµακρυνθεί από τον τόπο της παραµόρφωσης και µπορεί να προσδιοριστεί από το
2π
γινόµενο υF
, όπου ο λόγος δίνει την περίοδο του φωνονίου (~10−13s) και υF η
ωD
ταχύτητα του ηλεκτρονίου (ταχύτητα Fermi ~108cm·s−1). Ο δεσµός που συνδέει δύο
ηλεκτρόνια που αλληλεπιδρούν µε φωνόνια και αποτελούν ζεύγος Cooper, είναι της
τάξης των 1000Å. Η απόσταση λοιπόν των ηλεκτρονίων του ζεύγους είναι τέτοια που
καθιστά την απωστική δράση των δυνάµεων Coulomb µεταξύ των ηλεκτρονίων
αµελητέα.
1.3 ∆ιαταραχή της ισορροπίας συστήµατος αερίου ελευθέρων ηλεκτρονίων
Θεωρώντας ένα αέριο ηλεκτρονίων σε θερµοκρασία απολύτου µηδενός, χωρίς να
δηµιουργούνται δεσµοί µεταξύ ηλεκτρονίων µε τον τρόπο που περιγράφηκε, µόνο οι
καταστάσεις µε τη χαµηλότερη ενέργεια θα είναι κατειληµµένες από ηλεκτρόνια και
ορίζεται ως ενέργεια Fermi η ενέργεια που θα έχει η κατειληµµένη στάθµη µε την
υψηλότερη ενέργεια και εκφράζεται ως:

E F0 = h 2

k F2
2m

(Π.1.5)

Στο χώρο που ορίζονται τα κυµατοδιανύσµατα, όλες οι κατειληµµένες καταστάσεις
έχουν κυµατοδιανύσµατα που βρίσκονται µέσα σε σφαίρα της οποίας η ακτίνα
ονοµάζεται κυµατοδιάνυσµα Fermi kF. Η επιφάνεια της σφαίρας, που διαχωρίζει τις
κατειληµµένες από τις κενές καταστάσεις, καλείται επιφάνεια Fermi και ο
προσδιορισµός της είναι δυνατός πειραµατικά. Ο αριθµός των καταστάσεων µέσα στη
σφαίρα ισούται µε τον αριθµό των ηλεκτρονίων στον κρύσταλλο. Ο αριθµός των
καταστάσεων ανά µονάδα όγκου στο χώρο των κυµατοδιανυσµάτων ορίζει την
πυκνότητα καταστάσεων Ν(Ε) και το γινόµενο Ν(Ε)dE δίνει τον αριθµό των
ηλεκτρονίων µε ενέργειες από Ε µέχρι Ε+dE. Αν σε αυτό το σύστηµα προστεθούν δύο
ηλεκτρόνια [k1,E(k1)] και [k2,E(k2)] µε ενέργειες λίγο πιο πάνω από την ενέργεια Fermi,
τότε αυτά αλληλεπιδρούν µε ανταλλαγή φωνονίων. Τα υπόλοιπα ηλεκτρόνια δεν
αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και υπακούοντας στην απαγορευτική αρχή του Pauli
αποκλείονται από τη δυνατότητα κατάληψης επικείµενων ενεργειακών καταστάσεων
και περιορίζονται σε καταστάσεις µε |k| < kF. Τα ηλεκτρόνια του ζεύγους, µε τη
διαδοχική εκποµπή και απορρόφηση φωνονίων, αλλάζουν τα κυµατοδιανύσµατά τους
µε την ολική τους ορµή να διατηρείται (η αλλαγή των κυµατοδιανυσµάτων ισοδυναµεί
µε σκέδαση µεταξύ των ηλεκτρονίων). Το ενεργειακό φάσµα, µέσα στο οποίο έχουν την
δυνατότητα να κινηθούν, περιορίζεται σε ένα κέλυφος έξω από την E F0 µε πάχος ħωD (ωD
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=

3

6π

υ
η συχνότητα Debye). Αν τα αρχικά κυµατοδιανύσµατα των ηλεκτρονίων
α

είναι k1 και k2, µετά την ανταλλαγή θα βρεθούν µε κυµατοδιανύσµατα k1΄ και k2΄, έτσι
ώστε να ισχύει:
k1 + k2 = k1΄ + k2΄ = Κ
Στον k-χώρο οι πιθανές καταστάσεις
περιορίζονται σε όγκο οριζόµενο από τις
γραµµοσκιασµένες
περιοχές
που
παρουσιάζονται στο ∆ιάγραµµα 1 Η
µικρότερη ενέργεια για το σύστηµα του
ζεύγους Cooper (ευσταθέστερη κατάσταση
άρα ισχυρότερος δεσµός), επιτυγχάνεται
όταν
οι
γραµµοσκιασµένες
περιοχές
καθίστανται µέγιστες, δηλαδή όταν τα
κελύφη αλληλεπικαλύπτονται πλήρως και
αυτό συµβαίνει για Κ = 0. Αυτό προκύπτει
όταν τα ηλεκτρόνια έχουν πάντα αντίθετα
κυµατοδιανύσµατα, δηλαδή k1 = −k2 = k.
Η
κυµατοσυνάρτηση
ψ(r1,r2),
που
περιγράφει το ζεύγος αποτελείται από δύο
στάσιµα κύµατα και εκφράζεται από τη
σχέση:

(Π.1.6)

∆ιάγραµµα 1. Σκέδαση ηλεκτρονίων µε
κυµατοδιανύσµατα k1 και k2. Τα ηλεκτρόνια
Cooper, έχουν κυµατοδιανύσµατα µέσα στα
κελύφη που εκτείνονται από την επιφάνεια Fermi
µέχρι kF+∆k. Καθώς σκεδάζονται, µπορούν
βρεθούν µόνο µέσα στους όγκους που
προκύπτουν από την αλληλεπικάλυψη των
κελυφών. Ο αριθµός των ζευγών είναι ανάλογος
του όγκου αυτού, ο οποίος καθίσταται µέγιστος
για Κ = 0.

 1
1
 1
ψ(r1,r2) =  e ik1 ⋅r1  e ik2 ⋅r2  = e ik ( r1 − r2 ) ,
Ω
 Ω
 Ω

(Π.1.7)

όπου Ω είναι ο όγκος του κρυστάλλου. Η κυµατοσυνάρτηση πρέπει να ικανοποιεί την
εξίσωση του Schröedinger
 h2 2

2
 − 2m (∇1 + ∇ 2 ) + V ( r1 , r2 )ψ ( r1 , r2 ) = Eψ ( r1 , r2 )



Ε = ε +2 E F0 ,

(Π.1.8α)
(Π.1.8β)

όπου ε είναι ενέργεια που κατέχει το ζεύγος σε σχέση µε την ενέργεια E F0 (σχέση Π.1.5)
που έχουν τα ηλεκτρόνια στην επιφάνεια Fermi όταν δεν αλληλεπιδρούν.
Έτσι λοιπόν σε θερµοκρασία απολύτου µηδενός η προσθήκη δύο ηλεκτρονίων στη
θάλασσα Fermi δηµιουργεί µια ασταθή κατάσταση. Στο σύστηµα δηµιουργείται ένα
ζεύγους Cooper που µε συνεχείς σκεδάσεις δυναµικής ενέργειας V0, ελαττώνει την
ενέργειά του και έρχεται σε ευσταθή κατάσταση. Οι αλληλεπιδράσεις -σκεδάσεις- των
ηλεκτρονίων του ζεύγους περιορίζονται (βλ. ∆ιάγραµµα 2α) σε ένα ενεργειακό κέλυφος:
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h2k 2
< E F0 +ħωD
(Π.1.9)
2m
Σε αντίθεση µε τον περιορισµό στον οποίο υπόκεινται τα κυµατοδιανύσµατα του
ζεύγους, το δυναµικό αλληλεπίδρασης V0, στον k-χώρο, σχηµατίζει ένα φρέαρ περί το
κυµατοδιάνυσµα kF, µε εύρος 2∆k όπως παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα 2β.

E F0 <

α
β
∆ιάγραµµα 2α. Στον k-χώρο για ένα ζεύγους Cooper ενδιαφέρον παρουσιάζει ο
χώρος για τον οποίο Ε > ΕF.
∆ιάγραµµα 2β. ∆υναµικό αλληλεπίδρασης ηλεκτρονίων

Για να υπάρχει το ζεύγος απαιτείται το ένα ηλεκτρόνιο να βρίσκεται στην
κατάσταση k και το άλλο στην κατάσταση –k. Η πιθανότητα να γίνει κάτι τέτοιο δίνεται
από την ποσότητα |g(k)|2 για την οποία ισχύει:
k < kF


0
2
 k > 2 m ( E F + hω D ) / h

g(k) = 0 για

(Π.1.10)

Η ελάττωση της ενέργειας του συστήµατος που προκύπτει, είναι δυνατό να
υπολογιστεί µε αναλυτικό τρόπο εκφράζεται από τη σχέση:

ε=

2hω D

(Π.1.11α)

0

1 − e 2 /[V0 Z ( E F )]

Αν η αλληλεπίδραση µεταξύ των ηλεκτρονίων θεωρηθεί ασθενής δηλαδή V0 Z( E F0 )<<1,
τότε προκύπτει
0

ε ≈ - 2hω D e −2 / V0 Z ( E F ) ,

(Π.1.11β)

όπου το Z( E F0 ) αποτελεί την πυκνότητα καταστάσεων στην επιφάνεια Fermi, η οποία
είναι σταθερή. Τελικά αυτό που προκύπτει είναι µια νέα θεµελιώδης κατάσταση µε
ενέργεια µικρότερη από την αντίστοιχη που είχε το σύστηµα σε Τ=0 χωρίς την ύπαρξη
του ζεύγους Cooper.
1.4 ∆ηµιουργία πολλών ζευγών Cooper
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Η παραπάνω αντιµετώπιση µελετά την αντίδραση ενός αερίου ελευθέρων
ηλεκτρονίων που δεν αλληλεπιδρούν µεταξύ τους όταν σε αυτό ενεργοποιηθεί µια
ασθενής αλληλεπίδραση µεταξύ δύο ηλεκτρονίων. Το αποτέλεσµα είναι ότι η
ενεργοποίηση αλληλεπίδρασης οδηγεί σε ευσταθέστερη ενεργειακή κατάσταση. Αυτό
που συµβαίνει στην πραγµατικότητα δεν µπορεί να περιοριστεί στη δηµιουργία µόνο
ενός ζεύγους Cooper. Η ελάττωση της ενέργειας ωθεί και άλλα ηλεκτρόνια να
δηµιουργήσουν ζεύγη ,µε αποτέλεσµα µια νέα θεµελιώδη κατάσταση. Η νέα θεµελιώδης
κατάσταση δεν προκύπτει προσθέτοντας απλά και µόνο όρους όπως της σχέσης
(Π.1.11α,β), διότι το αποτέλεσµα της δηµιουργίας ενός ζεύγους είναι συνάρτηση της ήδη
υπάρχουσας κατάστασης που έχει δηµιουργηθεί από τα υπόλοιπα ζεύγη. Το ζητούµενο
είναι ο προσδιορισµός της ολικής ελάχιστης ενέργειας του συστήµατος λαµβάνοντας
υπ’ όψη όλες τις πιθανές καταστάσεις των ζευγών. Η δηµιουργία ζεύγους έχει την
απαίτηση διέγερσης πάνω από την ενέργεια E F0 , πράγµα που σηµαίνει αύξηση της
κινητικής ενέργειας. Αν wk είναι η πιθανότητα κατάληψης της κατάστασης (k↑,−k↓)
από ένα ζεύγος, τότε η κινητική ενέργεια δίνεται από τη σχέση:
Εkin = 2∑ wk ξ k ,

(Π.1.12)

k

όπου ξk = ħ2k2/2m - E F0 . Κατά τις σκεδάσεις του ζεύγους (k↑,−k↓)↔(k΄↑,−k΄↓),
καταστρέφεται η κατάσταση (k↑,−k↓) και δηµιουργείται στιγµιαία η κατάσταση
(k΄↑,−k΄↓). Η αναπαράσταση µιας κατάστασης k του ζεύγους που µπορεί να είναι
κατειληµµένη η όχι γίνεται µε χρήση δύο ορθογωνίων καταστάσεων 1 k και 0 k , όπου
η πρώτη είναι η κατειληµµένη (k↑,−k↓) και η δεύτερη η µη κατειληµµένη. Οι
καταστάσεις αυτές µπορούν να εκφραστούν µε τους ορθοκανονικούς πίνακες:
1

k

1
=   και
 0k

 0
0 k =  
 1 k

(Π.1.13)

Η ορθοκανονικότητα των καταστάσεων οδηγεί στις παρακάτω χρήσιµες σχέσεις:
k

k

k

1 1 k =1

(Π.1.14α)

=1

(Π.1.14β)

=0

(Π.1.14γ)

00
10

k

k

Εφόσον wk είναι η πιθανότητα κατάληψης µιας κατάστασης από ένα ζεύγος, τότε η
πιθανότητα που θα δίνει να µην είναι κατειληµµένη η κατάσταση είναι 1−wk (wk
κανονικοποιηµένη στη µονάδα). Αλλάζοντας τους συµβολισµούς και θέτοντας
wk= υ k2 και 1−wk= uk2 , η κυµατοσυνάρτηση του ζεύγους Cooper µπορεί να γραφεί ως:
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ψ

k

= υκ 1 k + uk 0

(Π.1.15)

k

Για να εκφραστεί η συνολική κατάσταση του συστήµατος, όπου πλέον εµπλέκονται
πολλά ζεύγη ηλεκτρονίων Cooper, πρέπει να ληφθεί το γινόµενο των καταστάσεων
πάνω σε όλα τα ζεύγη, δηλαδή

φGS ≅ Π ( υκ 1 k + uk 0 k )
k

(Π.1.16)

Για να εκφραστεί η µετάβαση από τη µια κατάσταση του ζεύγους στην άλλη
χρησιµοποιούνται οι πίνακες δηµιουργίας και καταστροφής του Pauli

0 − i

0  k

 0 1

σ k(1) = 
 και σ k( 2 ) = 
1
0
k
i


(Π.1.17)

Με βάση αυτούς τους πίνακες κατασκευάζονται οι τελεστές σ k+ και σ k− , όπου

σ k+ =

1 (1)
(
σ k + iσ k( 2 ) ) και σ k− = (σ k(1) − iσ k( 2 ) )
2

(Π.1.18)

Ο τελεστής σ k+ ,όταν δρα στην µη κατειληµµένη κατάσταση 0 k , τη µετατρέπει στην
κατειληµµένη κατάσταση 1

k

και ο τελεστής σ k− ,όταν δρα στην κατειληµµένη

κατάσταση 1 k , τη µετατρέπει στη µη κατειληµµένη κατάσταση 0 k . Από τη δράση των
τελεστών σ k+ και σ k− πάνω στις ορθογώνιες καταστάσεις 1 k και 0 k , λαµβάνοντας υπ’
όψη τις σχέσεις (Π.1.12) και (Π.1.15), προκύπτουν τα εξής:

σ k+ 0 k = 1 k ,

σ k+ 1 k = 0

(Π.1.19α)

σ 1 k= 0 k,

σ

(Π.1.19β)

−
k

−
k

0 k=0

Η ελάττωση της δυναµικής ενέργειας V0, που συµβαίνει κατά τη σκέδαση
(k↑,−k↓)↔(k΄↑,−k΄↓), θεωρείται σταθερή, ανεξάρτητη των κυµατοδιανυσµάτων.
Κανονικοποιώντας στον όγκο του κρυστάλλου Ω, πρέπει να γίνει V0/Ω. Ο τελεστής που
θα περιγράφει την µείωση της ενέργειας, σύµφωνα µε τον προηγούµενο φορµαλισµό
είναι −(V0/Ω) σ k΄+ σ k− . Η εύρεση της ολικής ελάττωσης της ενέργειας λόγω όλων των
ζευγών προκύπτει από το άθροισµα πάνω σε όλες τις σκεδάσεις και θα δίνεται από τη
Χαµιλτονιανή
H= −

V0
V
1 + −
(
σ k΄ σ k + σ k+σ k΄− ) = − 0 ∑ (σ k+σ k΄− )
∑
Ω kk΄
Ω kk΄ 2

(Π.1.20)

Χρησιµοποιώντας θεωρία διαταραχών προσδιορίζεται η µέση τιµή της Χαµιλτονιανής,
δηλαδή
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H = φGS H φGS = −

V0 
(υ ll 0 + ull 1 )∑σ k+σ k΄− ∏ υ m 1
∏

Ω l
kk΄
m

(

m

+ um 0

m

)


(Π.1.21)

Η σχέση αυτή, σε συνδυασµό µε τις (Π.1.14) και (Π.1.19) δίνει:

φGS H φGS = −

V0
∑υ k ukυ k΄ uk΄
Ω kk΄

(Π.1.22)

Με βάση τα αποτελέσµατα αυτά, η ενέργεια του συστήµατος των ζευγών Cooper ΕBCS (ή
θεµελιώδης ενεργειακή κατάσταση υπεραγωγιµότητας BCS) περιγράφεται από τη
σχέση:

E BCS = 2∑υ k2ξ k −
k

V0
∑υ k ukυ k΄ uk΄
Ω kk΄

(Π.1.23)

Θέτοντας υ k = wk = cosθk και uk = 1 − wk = sinθk, η παραπάνω σχέση δίνει:

E BCS = ∑ 2ξ k cos 2 θ k −
k

V0
∑ sin 2θ k sin 2θ k΄
4Ω kk΄

(Π.1.24)

Ο προσδιορισµός της θεµελιώδους κατάστασης (κατάσταση µε τη µικρότερη ενέργεια)
προκύπτει µε εύρεση ελαχίστου της (Π.1.24). Η παραγώγιση οδηγεί στη σχέση:

ξ k tan 2θ k = −

V0
∑ sin 2θ k΄
2Ω k΄

(Π.1.25)

Θέτοντας

∆=

V0
V
sin θ k΄ cos θ k΄ = 0 ∑ sin 2θ k΄ και
∑
Ω k΄
2Ω k΄
E k = ξ k2 + ∆2

(Π.1.26)

(Π.1.27)

η σχέση (Π.1.25) δίνει

tan 2θ k = −

∆

ξk

(Π.1.28)

Επίσης αφού 2υkuk = 2cosθk sinθk = sin2θk, θα είναι και

2υ κ uk =

∆
Εk

(Π.1.29)
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Τέλος, θα ισχύει η σχέση:

υ k2 − uk2 = −

ξκ

(Π.1.30)

Εk

Με βάση αυτά µπορεί να εκφραστεί η πιθανότητα κατάληψης µιας κατάστασης στη
θεµελιώδη κατάσταση (Τ=0°Κ) ως
wk = υ κ2 =

1  ξk
1 −
2  E k

 1 
ξk
 = 1 −
2
ξ k + ∆2
 2 






(Π.1.31)

Η

συνάρτηση αυτή προσεγγίζει τη συµπεριφορά της κατανοµής Fermi
1
) στη θερµοκρασία Τ=Τc, όπως παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα1.5
( f (E) =
( E − E F ) / kT
1+ e

∆ιάγραµµα 3. Πιθανότητα κατάληψης wk µιας
κατάστασης (k↑,−k↓) σε Τ=0°K και η κατανοµή Fermi
σε Τ=Τc. Γύρω από την ενέργεια Fermi, σε ένα εύρος
2∆, βρίσκονται οι ενεργειακές καταστάσεις των
ζευγών Cooper που συνεισφέρουν στην ελάττωση της
ενέργειας.

Η συνάρτηση που δίνει την πιθανότητα κατάληψης (Π.1.31) αντιµετωπίζει κάθε
κατάσταση ως µονοσωµατιδιακή (παρά το γεγονός ότι στο ζεύγος υπάρχουν δύο
ηλεκτρόνια). Η εικόνα των ηλεκτρονίων ως ξεχωριστά σωµατίδια καταρρέει και τα
ζεύγη Cooper είναι αυτά που αναλαµβάνουν το ρόλο του φορέα του ηλεκτρικού
ρεύµατος. Λόγω του συνολικού µηδενικού spin που παρουσιάζουν δεν υπακούουν στην
απαγορευτική αρχή του Pauli. Η κυµατοσυνάρτηση που τα περιγράφει είναι
συµµετρική, όπως το s−τροχιακό, µε µηδενική στροφορµή (L=0). Με άλλα λόγια αν
γίνει µια εναλλαγή των θέσεων των ηλεκτρονίων του ζεύγους, η κυµατοσυνάρτηση
παραµένει η ίδια. Η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα ζεύγη καλείται spin-singlet
S=0, L=0 και ο µηχανισµός µε τον οποίο συνδέονται λέγεται s-wave spin-singlet.
Η θεµελιώδης ενεργειακή κατάσταση υπεραγωγιµότητας BCS, λαµβάνεται µετά
Από αντικατάσταση των (Π.1.28)-(Π.1.31) στην (Π.1.24), που τελικά δίνει:

ξ 
∆2
E 0BCS = ∑ ξ k 1 − k  − Ω
V0
k
 Ek 

(Π.1.32)
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Όλα τα ζεύγη Cooper, που σχηµατίζονται στον κρύσταλλο σε Τ=0°Κ, συµπυκνώνονται
ως προς τις ενεργειακές τους καταστάσεις τους σε µια και µόνη, όπως θα λειτουργούσαν
τα µποζόνια. Αυτή ακριβώς η συµπεριφορά επιτρέπει στο υλικό να εισέρχεται στην
υπεραγώγιµη φάση. Η ενεργειακή στάθµη των ζευγών Cooper είναι τέτοια που δεν
επιτρέπει την αλληλεπίδραση µε φωνόνια του κρυστάλλου λόγω δόνησης από θερµική
ενέργεια ή άλλων διαταραχών (π.χ. ακουστικά φωνόνια), τα οποία χαρακτηρίζονται
από χαµηλότερη ενέργεια, έτσι απουσιάζει η τυχαία σκέδαση, που επικρατεί σε
κλασικούς αγωγούς, µε αποτέλεσµα να επιδεικνύεται µηδενική ηλεκτρική αντίσταση. Η
ενέργεια συµπύκνωσης των καταστάσεων προκύπτει από τη διαφορά της ενέργειας της
0
0
θάλασσας Fermi E cond
.
= ∑ 2ξ k , υπό την κανονική φάση αγωγιµότητας, από την E BCS
|k |< k F

Η διαφορά µετά από πράξεις δίνει το εξής ενδιαφέρον αποτέλεσµα:
0
o
E BCS
− E cond
=−

1
Z ( E F0 )∆2
2Ω

(Π.1.33)

Η φυσική σηµασία της παραπάνω έκφρασης είναι ότι Z ( E F0 ) ∆2 ζεύγη ηλεκτρονίων ανά
µονάδα όγκου προερχόµενα από την ενεργειακή περιοχή της ενέργειας Fermi E F0 και
κάτω κατά ∆, συµπυκνώνονται σε µία ενεργειακή κατάσταση, τη –∆.
1.2.6 Ενεργειακό χάσµα
Το ζήτηµα που ανακύπτει στη συνέχεια είναι πόση ενέργεια χρειάζονται τα ζεύγη
για να διασπαστούν, µε αποτέλεσµα τη λήψη διεγερµένων καταστάσεων. Αν
καταστραφεί ένα ζεύγος, µε άλλα λόγια αν ένα ηλεκτρόνιο σκεδαστεί Από την
κατάσταση (k↑),αφήνοντας ένα άλλο αζευγάρωτο ηλεκτρόνιο στην κατάσταση (k↓),
τότε αν η κατάσταση (k΄↑,−k΄↓) είναι κατειληµµένη ( υ k΄2 = 1 ), για να δηµιουργηθεί η
πρώτη διεγερµένη θα πρέπει να διασπαστεί ( υ k΄2 = 0 ). Η µαθηµατική έκφραση αυτού
0
γραφεί ως:
προκύπτει αν η E BCS
0
E BCS
= −2∑ E kυ k4

(Π.1.34)

k

Στη συνέχεια, µε βάση τον παραπάνω φορµαλισµό, η ενέργεια διάσπασης του ζεύγους
1
E BCS
γράφεται:
1
E BCS
= −2 ∑ E kυ k4

(Π.1.35)

k ≠ k΄

Η διαφορά των δύο δίνει την απαιτούµενη ενέργεια διέγερσης, δηλαδή:
1
0
∆Ε = E BCS
− E BCS
= 2 Ε k΄ = 2 ξ k΄2 + ∆2

(Π.1.36)

Από τη στιγµή που η κινητική ενέργεια µε την οποία τα ηλεκτρόνια φεύγουν από το
ζεύγος, που εκφράζεται µέσα από τον όρο ξ k΄2 , µπορεί να πάρει τιµές οριακά µικρές, η
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διάσπαση απαιτεί µια ελάχιστη ενέργεια:

∆Εmin = 2∆

(Π.1.37)

Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε ένα ενεργειακό χάσµα και αποτελεί ακριβώς το ποσό
που απαιτείται για τη διάσπαση ενός ζεύγους.
Εάν ένα ηλεκτρόνιο δεν έχει καταφέρει να φτιάξει ζεύγος, αν έχει ξk = 0, τότε είναι
σίγουρο ότι βρίσκεται τουλάχιστον πάνω από την ενέργεια συµπύκνωσης κατά
ενέργεια ∆ (∆ιάγραµµα 4). Με πεπερασµένη κινητική ενέργεια για την οποία ισχύει
ξ k2 >> ∆2 , οι ενεργειακές καταστάσεις που µπορεί να καταλάβει γίνονται ακριβώς
εκείνες του αερίου ελευθέρων ηλεκτρονίων. Αυτό προκύπτει από τη σχέση (Π.1.36), αν
γραφεί:

Ε k = ξ k2 + ∆2 ≅ ξ k2 =

h2k 2
− E F0
2m

(Π.1.38)

∆ιάγραµµα 4. Σε
θερµοκρασία απολύτου
µηδενός, όλα τα ζεύγη
Copper βρίσκονται στην
ίδια στάθµη (BCS
ground state). Ένα
αζευγάρωτο ηλεκτρόνιο
τοποθετείται στη
γραµµοσκιασµένη
περιοχή που απέχει ∆
από την ενέργεια
συµπύκνωσης. Για να
διασπαστεί ένα ζεύγους
απαιτείται ενέργεια
τουλάχιστον ίση µε 2∆

Ο υπολογισµός του ενεργειακού χάσµατος γίνεται µε συνδυασµό της σχέσης (Π.1.29)
µε τις (Π.1.26) και (Π.1.27), απ’ όπου λαµβάνεται η σχέση:
V
∆
V
∆
∆= 0 ∑
= 0 ∑
(Π.1.39)
2
2Ω k Ek 2Ω k ξ k + ∆2
Αντικαθιστώντας το άθροισµα πάνω σε όλα τα k (άθροισµα πάνω σε καταστάσεις
ζευγών) µε το ολοκλήρωµα,

Ω −1 ∑ →
k

1

(2π )3 ∫

dk

(Π.1.40)
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Η ολοκλήρωση γίνεται πάνω σε σφαιρικό κέλυφος ±ħωD, οπότε προκύπτει η σχέση:

1=

V0
2

hωD

∫ω

−h

D

Z ( E F0 + ξ )

(Π.1.41)

ξ 2 + ∆2

Η ποσότητα Z ( E F0 + ξ ) θεωρείται σταθερή σε όλη την περιοχή ολοκλήρωσης και επίσης
λόγω συµµετρίας η (Π.1.41) δίνει:

1
=
V0 Z ( E F0 )

hωD

∫
0

dξ

ξ 2 + ∆2

= sinh −1

hωD
∆

(Π.1.42)

Εφόσον ο δεσµός µεταξύ των ηλεκτρονίων θεωρείται ασθενής (V0 Z( E F0 )<<1), τελικά
λαµβάνεται το ενεργειακό χάσµα:
(Eg=) ∆ ≅ 2hωD e

−

1
V0 Z ( EF0 )

(Π.1.43)

Το ενεργειακό χάσµα εξαρτάται από τη θερµοκρασία, αφού για Τ>0°Κ, υπάρχει µια
πεπερασµένη πιθανότητα να βρεθεί κάποιο ηλεκτρόνιο εκτός ζεύγους, δηλαδή στην
κανονική του κατάσταση. Καθώς η θερµοκρασία αυξάνει, ολοένα και περισσότερα
ζεύγη σπάζουν. Όταν η θερµοκρασία γίνει ίση µε την κρίσιµη θερµοκρασία όλα τα
ζεύγη έχουν διασπαστεί και το ενεργειακό χάσµα έχει µηδενιστεί (∆(Τc)=0) και το
ενεργειακό φάσµα των διεγερµένων καταστάσεων έχει γίνει συνεχές. Η απουσία ζευγών
Cooper έχει καταστροφικό αποτέλεσµα στην υπεραγώγιµη φάση και το υλικό
µεταβαίνει στην κανονική του αγώγιµη φάση.
Το ενεργειακό χάσµα είναι της τάξης των 10−3eV και η θεωρία BCS προβλέπει ένα
ενεργειακό χάσµα για τη θερµοκρασία του απολύτου µηδενός ∆(0) = 1.764kTc. Ο
προσδιορισµός του επιτυγχάνεται µε µεθόδους οπτικής φασµατοσκοπίας µε τη
συχνότητα της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, που χρησιµοποιείται, να βρίσκεται
στην περιοχή των µικροκυµάτων (ενέργεια µερικών meV). Για να απορροφηθεί ένα
φωτόνιο, θα πρέπει να έχει ενέργεια ħω τουλάχιστον ίση µε το ενεργειακό χάσµα 2∆ που
αντιστοιχεί στην ενέργεια διάσπασης ενός ζεύγους Cooper.
Ένα σηµαντικό
∆ιάγραµµα 5
µέγεθος
που
Εξάρτηση του
πρέπει
να
ενεργειακού
χάσµατος από τη
αναφερθεί είναι το
θερµοκρασία.
µήκος συµφωνίας
Παραβάλλεται η
ξ
(coherence
πρόβλεψη της
θεωρίας BCS
length), το οποίο
(διακεκοµµένη
δίνεται από το
γραµµή) µε
λόγο 2ħυF/πΕg και
πειραµατικά
δεδοµένα για τα
εκφράζει
το
In, Sn και Pb
πεπερασµένο
µήκος το οποίο
απαιτείται για να
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εµφανιστεί ή να καταστραφεί η υπεραγωγιµότητα. Με άλλα λόγια είναι το µέσο µήκος
που χωρίζει δύο ηλεκτρόνια σε ένα ζεύγος.
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Π.2 Αρχεία *.cif και *.grr
Το αρχείο που παράγει το λογισµικό σχεδιασµού µασκών IC Station της Mentor
Graphics είναι σε φόρµα cif. Ο υπολογιστής του συστήµατος EBPG-3 απαιτεί η
περιγραφή της δοµής να γίνεται µέσω ενός αρχείου που περιέχει εντολές εγγραφής
ορθογωνίων και µετακίνησης. Η κύρια εντολή είναι η GRR (Generate Repeated
Rectangle), µε την οποία ορίζονται ορθογώνιες περιοχές που πρέπει να εγγραφούν σε
συγκεκριµένες αποστάσεις που ορίζονται από τις παραµέτρους που συνοδεύουν την
εντολή. Η γενική µορφή της εντολής είναι:
GRR x,y,h,b,xs,ys,nx,ny
Οι οκτώ αυτές µεταβλητές ορίζονται σύµφωνα µε το σχήµα 1.

ny

2

ny
h

1

2

y
b
x
∆ιάγραµµα 1

nx

nx
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Παρακάτω παρουσιάζεται η µετατροπή ενός αρχείου cif σε grr.
(CIF Format 2.0; Generated from Mentor Graphics ICLINK program);
DS 1 1 1000;
9 4bridge;
P -175000,-2375000 -75000,-2375000 -75000,-75000 -175000,-75000;
P -90300,-5000 -89700,-5000 -89700,5000 -90300,5000;
P 500000,-3250000 1800000,-3250000 1800000,-2375000 500000,-2375000;
P -1800000,2375000 -500000,2375000 -500000,3250000 -1800000,3250000;
P 500000,2375000 1800000,2375000 1800000,3250000 500000,3250000;
P -5000,88500 5000,88500 5000,91500 -5000,91500;
P 500000,-1375000 1800000,-1375000 1800000,-500000 500000,-500000;
P 500000,500000 1800000,500000 1800000,1375000 500000,1375000;
P -1800000,500000 -500000,500000 -500000,1375000 -1800000,1375000;
P -1800000,-1375000 -500000,-1375000 -500000,-500000 -1800000,-500000;
P 80000,-45000 100000,-45000 100000,-20000 80000,-20000;
P 75000,-2375000 175000,-2375000 175000,-75000 75000,-75000;
P -175000,75000 -75000,75000 -75000,2375000 -175000,2375000;
P -500000,-175000 -175000,-175000 -175000,-75000 -500000,-75000;
P -800000,75000 -500000,75000 -500000,500000 -800000,500000;
P -800000,-500000 -500000,-500000 -500000,-75000 -800000,-75000;
P 500000,75000 800000,75000 800000,500000 500000,500000;
P 500000,-500000 800000,-500000 800000,-75000 500000,-75000;
P 175000,75000 505000,75000 505000,175000 175000,175000;
P 175000,-175000 505000,-175000 505000,-75000 175000,-75000;
P -500000,2375000 -75000,2375000 -75000,2775000 -500000,2775000;
P 75000,-75000 105000,-75000 105000,-45000 75000,-45000;
P -500000,75000 -175000,75000 -175000,175000 -500000,175000;
P -1800000,-3250000 -500000,-3250000 -500000,-2375000 -1800000,-2375000;
P 75000,75000 175000,75000 175000,2375000 75000,2375000;
P 75000,2375000 500000,2375000 500000,2775000 75000,2775000;
P 45000,75000 75000,75000 75000,105000 45000,105000;
P 89900,-5000 90100,-5000 90100,5000 89900,5000;
P 75000,45000 105000,45000 105000,75000 75000,75000;
P 85000,-20000 95000,-20000 95000,-5000 85000,-5000;
P 80000,20000 100000,20000 100000,45000 80000,45000;
P 85000,5000 95000,5000 95000,20000 85000,20000;
P -5000,-90750 5000,-90750 5000,-89250 -5000,-89250;
P -105000,45000 -75000,45000 -75000,75000 -105000,75000;
P -100000,20000 -80000,20000 -80000,45000 -100000,45000;
P -95000,5000 -85000,5000 -85000,20000 -95000,20000;
P -95000,-20000 -85000,-20000 -85000,-5000 -95000,-5000;
P -100000,-45000 -80000,-45000 -80000,-20000 -100000,-20000;
P -105000,-75000 -75000,-75000 -75000,-45000 -105000,-45000;
P 5000,-95000 20000,-95000 20000,-85000 5000,-85000;
P 20000,-100000 45000,-100000 45000,-80000 20000,-80000;
P -75000,-105000 -45000,-105000 -45000,-75000 -75000,-75000;
P -45000,-100000 -20000,-100000 -20000,-80000 -45000,-80000;
P -20000,-95000 -5000,-95000 -5000,-85000 -20000,-85000;
P 45000,-105000 75000,-105000 75000,-75000 45000,-75000;
P -75000,75000 -45000,75000 -45000,105000 -75000,105000;
P -45000,80000 -20000,80000 -20000,100000 -45000,100000;
P -20000,85000 -5000,85000 -5000,95000 -20000,95000;
P 5000,85000 20000,85000 20000,95000 5000,95000;
P 20000,80000 45000,80000 45000,100000 20000,100000;
P -500000,-2775000 -75000,-2775000 -75000,-2375000 -500000,-2375000;
P 75000,-2775000 500000,-2775000 500000,-2375000 75000,-2375000;
DF;
E.

Αρχείο σε µορφή CIF

CLEAR
1 MOVE R200,2750
2 GRR -125,-375,10,8.5,8.5,10,50,40
3 MOVE R0,-2400
4 GRR -180,-270,10,6.25,6.25,10,4,2
5 GRR -290.3,-355,10,0.6,0.6,10,1,1
6 GRR -195,-265,10,7.5,7.5,10,2,1
7 GRR -220,-265,10,7.5,7.5,10,2,1
8 GRR -245,-270,10,6.25,6.25,10,4,2
9 GRR -205,-261.5,3,10,10,3,1,1
10 GRR -275,-275,10,10,10,10,3,3
11 GRR -300,-395,6.25,10,10,6.25,2,4
12 GRR -295,-370,7.5,10,10,7.5,1,2
13 GRR -295,-345,7.5,10,10,7.5,1,2
14 GRR -120,-395,6.25,10,10,6.25,2,4
15 GRR -300,-330,6.25,10,10,6.25,2,4
16 GRR -305,-305,10,10,10,10,3,3
17 GRR -115,-345,7.5,10,10,7.5,1,2
18 GRR -120,-330,6.25,10,10,6.25,2,4
19 GRR -115,-370,7.5,10,10,7.5,1,2
20 GRR -125,-305,10,10,10,10,3,3
21 GRR -110.1,-355,10,0.2,0.2,10,1,1
22 GRR -25,-275,10,10,10,10,33,10
23 GRR -155,-275,10,10,10,10,3,3
24 MOVE R0,-800
25 GRR -155,345,10,10,10,10,3,3
26 GRR -220,355,10,7.5,7.5,10,2,1
27 GRR -245,350,10,6.25,6.25,10,4,2
28 GRR -275,345,10,10,10,10,3,3
29 GRR -180,350,10,6.25,6.25,10,4,2
30 GRR -195,355,10,7.5,7.5,10,2,1
31 GRR -205,359.25,1.5,10,10,1.5,1,1
32 GRR -25,275,10,10,10,10,33,10
33 MOVE R-800,800
34 GRR -200,-275,8.5,10,10,8.5,30,50
35 MOVE R0,-800
36 GRR -200,-50,8.5,10,10,8.5,30,50
37 MOVE R887.5,-2125
38 GRR -212.5,-200,10,8.5,8.5,10,50,40
39 MOVE R362.5,2862.5
40 GRR -150,-212.5,8.5,10,10,8.5,30,50
41 MOVE R0,-575
42 GRR -150,-212.5,8.5,10,10,8.5,30,50
43 MOVE R-987.5,162.5
44 GRR -162.5,-50,10,6.5,6.5,10,50,10
45 MOVE R562.5,600
46 GRR -400,-400,10,10,10,10,10,80
47 MOVE R0,800
48 GRR -400,-400,10,10,10,10,10,80
49 MOVE R0,800
50 GRR -400,-400,10,10,10,10,10,70
51 MOVE R250,-4050
52 GRR -400,-400,10,10,10,10,10,80
53 MOVE R0,800
54 GRR -400,-400,10,10,10,10,10,80
55 MOVE R0,800
56 GRR -400,-400,10,10,10,10,10,70
57 MOVE R-1875,-600
58 GRR -400,-400,10,10,10,10,80,80
59 MOVE R0,800
60 GRR -400,-400,7.5,10,10,7.5,80,10
61 MOVE R800,-800
62 GRR -400,-400,10,10,10,10,50,80
63 MOVE R0,800
64 GRR -400,-400,7.5,10,10,7.5,50,10
65 MOVE R-800,1075
66 GRR -400,-400,10,10,10,10,80,80
67 MOVE R0,800
68 GRR -400,-400,7.5,10,10,7.5,80,10
69 MOVE R800,-800
70 GRR -400,-400,10,10,10,10,50,80
71 MOVE R0,800
72 GRR -400,-400,7.5,10,10,7.5,50,10

73 MOVE R510,-1760
74 GRR -15,-15,10,10,10,10,3,3
75 MOVE R-197.5,2635
76 GRR -212.5,-200,10,8.5,8.5,10,50,40
77 MOVE R512.5,-4550
78 GRR -400,-400,10,10,10,10,10,80
79 MOVE R0,800
80 GRR -400,-400,10,10,10,10,10,80
81 MOVE R0,800
82 GRR -400,-400,10,10,10,10,10,70
83 MOVE R250,850
84 GRR -400,-400,10,10,10,10,10,80
85 MOVE R0,800
86 GRR -400,-400,10,10,10,10,10,80
87 MOVE R0,800
88 GRR -400,-400,10,10,10,10,10,70
89 MOVE R-1875,-4925
90 GRR -400,-400,10,10,10,10,80,80
91 MOVE R0,800
92 GRR -400,-400,7.5,10,10,7.5,80,10
93 MOVE R800,-800
94 GRR -400,-400,10,10,10,10,50,80
95 MOVE R0,800
96 GRR -400,-400,7.5,10,10,7.5,50,10
97 MOVE R262.5,2175
98 GRR -162.5,-50,10,6.5,6.5,10,50,10
99 MOVE R427.5,-185
100 GRR -15,-15,10,10,10,10,3,3
101 MOVE R810,960
102 GRR -400,-400,10,10,10,10,80,80
103 MOVE R0,800
104 GRR -400,-400,7.5,10,10,7.5,80,10
105 MOVE R800,-800
106 GRR -400,-400,10,10,10,10,50,80
107 MOVE R0,800
108 GRR -400,-400,7.5,10,10,7.5,50,10
109 MOVE R-800,-2675
110 GRR -400,-400,10,10,10,10,80,80
111 MOVE R0,800
112 GRR -400,-400,7.5,10,10,7.5,80,10
113 MOVE R800,-800
114 GRR -400,-400,10,10,10,10,50,80
115 MOVE R0,800
116 GRR -400,-400,7.5,10,10,7.5,50,10
117 MOVE R-800,2950
118 GRR -400,-400,10,10,10,10,80,80
119 MOVE R0,800
120 GRR -400,-400,7.5,10,10,7.5,80,10
121 MOVE R800,-800
122 GRR -400,-400,10,10,10,10,50,80
123 MOVE R0,800
124 GRR -400,-400,7.5,10,10,7.5,50,10
125 MOVE R-3100,-800
126 GRR -400,-400,10,10,10,10,80,80
127 MOVE R0,800
128 GRR -400,-400,7.5,10,10,7.5,80,10
129 MOVE R800,-800
130 GRR -400,-400,10,10,10,10,50,80
131 MOVE R0,800
132 GRR -400,-400,7.5,10,10,7.5,50,10
133 MOVE R1500,-6425
134 GRR -400,-400,10,10,10,10,80,80
135 MOVE R0,800
136 GRR -400,-400,7.5,10,10,7.5,80,10
137 MOVE R800,-800
138 GRR -400,-400,10,10,10,10,50,80
139 MOVE R0,800
140 GRR -400,-400,7.5,10,10,7.5,50,10
141 MOVE R-1987.5,-525
142 GRR -212.5,200,10,8.5,8.5,10,50,40
NAME AO.SUPERMASK

Αρχείο σε µορφή GRR
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