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Επιβλέπουσα διατριβής :

∆ρ. Α.Νασιοπούλου,

∆ιευθύντρια Ινστ. Μικροηλεκτρονικής Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “∆ηµόκριτος”
Τριµελής συµβουλευτική επιτροπή :
∆ρ. Α. Νασιοπούλου Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “∆ηµόκριτος”
∆ρ. Α. Αραπογιάννη Αν. Καθηγήτρια, Ε.Κ.Π.Α.
∆ρ. E. Ροδίτη

Επ. Καθηγήτρια, Ε.Κ.Π.Α.

Επταµελής εξεταστική επιτροπή :
∆ρ. Α. Νασιοπούλου Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “∆ηµόκριτος”
∆ρ. Α. Αραπογιάννη Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
∆ρ. Ε. Ροδίτη

Επικ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

∆ρ. Ι. Αβαριτσιώτης Καθηγητής ΕΜΠ
∆ρ. Ν. Θεοφάνους

Καθηγητής ΕΚΠΑ

∆ρ. Κ. Χαλάτσης

Καθηγητής ΕΚΠΑ

∆ρ. ∆. Τσουκαλάς

Καθηγητής ΕΜΠ
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Πρόλογος
Η παρούσα διατριβή εκπονήθηκε στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του
Εθνικού Κέντρου Φυσικών Επιστηµών “∆ηµόκριτος”. Ως πρωταρχικός στόχος της,
τέθηκε η ανάπτυξη µιας διεθνώς νέας τεχνολογίας τοπικής θερµικής µόνωσης στο
κρυσταλλικό υπόστρωµα πυριτίου, µε βάση µικροµηχανική δοµή πορώδους πυριτίου /
διάκενου αέρα, συµβατή µε την υπάρχουσα τεχνολογία ολοκληρωµένων κυκλωµάτων
CMOS, για χρήση σε ολοκληρωµένους θερµικούς αισθητήρες πυριτίου. Σκοπός της
νέας τεχνολογίας είναι να µειώσει τις θερµικές απώλειες του αισθητήρα, ώστε να
συµβάλει αντίστοιχα στην επιθυµητή µείωση της απαιτούµενης παρεχόµενης ισχύος
σε αυτόν. Μετά την επιτυχή ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας, ακολούθησε η
προσαρµογή της στη διαδικασία κατασκευής ενός ολοκληρωµένου θερµικού
αισθητήρα ροής αερίων, που είχε ήδη αναπτυχθεί στο Ινστιτούτο. Στη συνέχεια,
έλαβε χώρα η αξιολόγηση της προσφερόµενης θερµικής µόνωσης στο συγκεκριµένο
αισθητήρα πυριτίου µέσω κατάλληλου χαρακτηρισµού του, διαπιστώνοντας την
αποτελεσµατικότητά της και την πλήρη επίτευξη του αρχικού στόχου της διατριβής.
Με κατάλληλη προσαρµογή της, η εν λόγω τεχνολογία βρίσκει εφαρµογή
επίσης σε χώρο εκτός της τοπικής θερµικής µόνωσης στο υπόστρωµα πυριτίου,
συγκεκριµένα ως µία νέα θεµελιώδης τεχνολογία κατασκευής “θαµµένων”
µικροκαναλιών στο κρυσταλλικό υπόστρωµα. Εξακριβώθηκαν η δυνητική κατασκευή
ενός ολοκληρωµένου αισθητήρα µικροροής ρευστών µε βάση τη νέα τεχνολογία
καθώς και η απαραίτητη διαδικασία για την ολοκλήρωση του.
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να επισηµάνω τη συνεισφορά ορισµένων ατόµων
για την επιτυχή εκπόνηση αυτής της διατριβής . Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα
µέλη της συµβουλευτικής επιτροπής και ιδιαίτερα τη ∆ρ. Α. Νασιοπούλου για την
αποτελεσµατική καθοδήγηση που µου προσέφερε καθ’ όλη τη διάρκεια της
ερευνητικής δραστηριότητας. Την ευχαριστώ επίσης, για το αληθινά ευχάριστο και
εποικοδοµητικό πνεύµα που διακατείχε τη συνεργασία µας.
Θα αποτελούσε σηµαντική παράλειψη, εάν δεν ευχαριστούσα το ∆ρ. Γ.
Καλτσά για τις πολύτιµες συµβουλές και προτάσεις του σε ποικίλα σηµεία κατά τη
διάρκεια της συνεργασίας µας, ενώ ευχαριστώ επίσης το ∆ρ. Χ. Τσάµη για τη
συνεργασία που είχαµε, η οποία βοήθησε κατά τα πρώτα στάδια της παρούσας
έρευνας.
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Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους τεχνικούς του στείρου χώρου µε
τους οποίους συνεργάστηκα αποτελεσµατικά όσον αφορά στη διεξαγωγή του
πειραµατικού µέρους της διατριβής. Αξίζει να αναφερθεί επίσης, το ιδιαίτερα φιλικό
και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας (διαµορφωµένο από όλο το προσωπικό του
ινστιτούτου) µέσα στο οποίο ολοκληρώθηκε η συνολική προσπάθεια.

Η παρούσα διατριβή αφιερώνεται στην οικογένεια µου και στην µνηστή µου
για την αµέριστη συµπαράστασή τους από τα πρώτα χρόνια των πανεπιστηµιακών
σπουδών µου, ξεκινώντας από το Loughborough της Μ. Βρετανίας και καταλήγοντας
στην Αθήνα. Μία διαδροµή που ολοκληρώθηκε µε επιτυχία χάρη στη δική τουςπολλές φορές αθέατη αλλά-καθοριστική υποστήριξη.
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Περιεχόµενα

Περιεχόµενα
Εισαγωγή

σελ. 1

Κεφάλαιο 1. Πορώδες πυρίτιο : ∆ηµιουργία , χαρακτηριστικά, εφαρµογές στην
Μικροηλεκτρονική και στην Μικροτεχνολογία και Μικροµηχανική για
αισθητήρες πυριτίου
1.1

Εισαγωγή

σελ.5

1.2

Χηµικός µηχανισµός σχηµατισµού πορώδους πυριτίου

σελ.6

1.3

Μέθοδοι σχηµατισµού του πορώδους πυριτίου

σελ.6

1.3.1

Μέθοδος ηλεκτροχηµικής διάλυσης κρυσταλλικού πυριτίου

σελ.7

1.3.1.Ι Η οριακή τιµή πυκνότητας ρεύµατος ηλεκτρολείανσης, Jps

σελ.8

1.3.1.ΙΙ Υπολογισµός της οριακής τιµής ηλεκτρολείανσης, Jps -

σελ.9

Παράγοντες που την επηρεάζουν
1.3.2

Μέθοδος χηµικής διάλυσης κρυσταλλικού πυριτίου χωρίς

σελ.11

εφαρµογή ηλεκτρικού πεδίου (stain etching)
1.3.3

∆ηµιουργία πορώδους πυριτίου µέσω αναπτυσσόµενης

σελ.11

εσωτερικής ροής ρεύµατος (internal current generation)
1.4

∆ιαφορετικές τεχνικές ανοδίωσης µονοκρυσταλλικού πυριτίου

σελ.12

1.4.1

Τεχνική παράλληλης ανοδίωσης (lateral anodization)

σελ.12

1.4.2

Ανοδίωση µέσω τεχνικής µονής δεξαµενής

σελ.13

(single-tank anodization)
1.4.3

Aνοδίωση µέσω τεχνικής διπλής δεξαµενής

σελ.14

(double-tank anodization)
1.5

Προσδιορισµός της πόρωσης – Προϋποθέσεις για το

σελ.14

σχηµατισµό του πορώδους πυριτίου
1.6

Παράγοντες που επηρεάζουν το σχηµατισµό του πορώδους

σελ.15

πυριτίου
1.7

Μορφολογία – Κατάταξη του πορώδους πυριτίου

σελ.17

1.8

Θερµική αγωγιµότητα του πορώδους πυριτίου

σελ.20

1.9

Εφαρµογές του πορώδους πυριτίου

σελ.22

1.9.1

Παρασκευή δισκιδίων πυριτίου άνωθεν µονωτή (SOI)

σελ.22

1.9.2

Χρήση του πορώδους πυριτίου για την εκποµπή φωτός

σελ.24
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1.9.3

Μικροµηχανική όγκου - Οι δύο παραδοσιακές τεχνολογίες

σελ.25

1.9.3.Ι Τεχνολογία πορώδους πυριτίου στην µικροµηχανική όγκου

σελ.26

1.9.4

Εφαρµογή του πορώδους πυριτίου σε αισθητήρες αερίων

σελ.30

1.9.5

Τεχνολογία πορώδους πυριτίου στον χώρο της θερµικής µόνωσης σελ.31

1.9.6

Άλλες εφαρµογές µε χρήση πορώδους πυριτίου

σελ.32

1.10

Συµπεράσµατα του κεφαλαίου

σελ.33

Κεφάλαιο 2.

Oλοκληρωµένος θερµικός αισθητήρας ροής: Φυσικές αρχές

λειτουργίας του
2.1

Εισαγωγή

σελ.34

2.2

Θερµοηλεκτρικά φαινόµενα

σελ.34

2.2.1

Φαινόµενο Seebeck

σελ.34

2.2.2

Φαινόµενο Peltier

σελ.35

2.2.3

Φαινόµενο Thomson

σελ.37

2.3

Η αρχή λειτουργίας του θερµοζεύγους (Thermopile)

σελ.37

2.3.1

Ο συντελεστής Seebeck για το πυρίτιο

σελ.39

2.3.2

Θερµοστοιχείο - Παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοσή του

σελ.40

2.3.3

Θερµοζεύγη αποτελούµενα από νανοδοµηµένα (nano-structured) σελ.41
υλικά

2.3.4

Εφαρµογές των θερµοστοιχείων στην τεχνολογία αισθητήρων

σελ.43

πυριτίου
2.4.

Ροή των ρευστών

σελ.44

2.4.1

Βασικές αρχές ροής των ρευστών

σελ.44

2.4.1.Ι Μέτρηση ροής µάζας

σελ.47

2.4.1.ΙΙ Ιξώδες ρευστών

σελ.47

2.4.2

Ροή ρευστών πάνω από επίπεδη πλάκα-Οριακό στρώµα

σελ.48

2.4.3

Ροή ρευστών σε κυκλικούς αγωγούς

σελ.50

2.5

Θερµικό οριακό στρώµα

σελ.52

2.6

Κατηγορίες ολοκληρωµένων θερµικών αισθητήρων ροής

σελ.53

2.6.1

Θερµικοί αισθητήρες µεταφοράς θερµότητας

σελ.54

2.7

Ο ολοκληρωµένος θερµικός αισθητήρας ροής που αναπτύχθηκε

σελ.55

2.7.1

Η διάταξη του αισθητήρα

σελ.55

2.7.2

Αρχή λειτουργίας του αισθητήρα ροής

σελ.56

2.7.3

Θερµική µόνωση µέσω υπάρχουσας τεχνολογίας πορώδους

σελ.57
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πυριτίου
2.8

Συµπεράσµατα του κεφαλαίου

Κεφάλαιο 3.

σελ.59

Τεχνολογία πορώδους πυριτίου-διάκενου αέρα: Εκτίµηση της

προσφερόµενης θερµικής µόνωσης
3.1

Εισαγωγή

σελ.60

3.2

Αποµόνωση σχηµατισµένων επιπέδων po-Si από το υπόστρωµα

σελ.60

πυριτίου
3.2.1

Κατασκευή αιωρούµενων τρισδιάστατων δοµών από πορώδες

σελ.61

πυρίτιο
3.3

Τεχνολογία πορώδους πυριτίου - διάκενου αέρα

σελ.64

3.3.1

Αιωρούµενες Μικροδοµές υψηλής θερµοκρασίας

σελ.65

(micro-hotplates)
3.4

Μετάδοση θερµότητας - Βασικές Φυσικές αρχές

σελ.67

3.4.1

Μετάδοση θερµότητας µέσω αγωγής

σελ.67

3.4.2

Μετάδοση θερµότητας µέσω διαγωγής

σελ.68

3.4.3

Μετάδοση θερµότητας µέσω Aκτινοβολίας

σελ.70

3.4.4

Εξίσωση διάχυσης θερµότητας (heat diffusion)

σελ.72

3.5

Εκτίµηση θερµοκρασιακής κατανοµής µε χρήση θερµικών

σελ.73

αντιστάσεων
3.6

Εκτίµηση της προσφερόµενης θερµικής µόνωσης µέσω

σελ.76

προσοµοιώσεων
3.6.1

∆ιαδικασία διεξαγωγής θερµικών προσοµοιώσεων

σελ.76

3.6.2

Εξάρτηση της προσφερόµενης θερµικής µόνωσης µε

σελ.78

εφαρµογή της νέας τεχνολογίας από τις διαστάσεις
της τελικής µικροµηχανικής δοµής
3.6.3

Εκτίµηση της προσφερόµενης θερµικής µόνωσης µε

σελ.80

εφαρµογή της τεχνολογίας στον αισθητήρα ροής αερίων
3.7

Συµπεράσµατα του κεφαλαίου

σελ.84
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Κεφάλαιο 4. Ανάπτυξη της απαραίτητης τεχνογνωσίας για την εφαρµογή της
νέας τεχνολογίας θερµικής µόνωσης
4.1

Εισαγωγή

σελ.85

4.2

Τεχνολογικές επισηµάνσεις ως προς την υλοποίηση της

σελ.86

επιθυµητής δοµής
4.3

Επιλεκτική ανάπτυξη της µεµβράνης πορώδους πυριτίου στο

σελ.87

κρυσταλλικό υπόστρωµα
4.3.1 Ακολουθία διαδικασιών (process sequence) για την

σελ.88

προετοιµασία των δειγµάτων ανοδίωσης / ηλεκτρολείανσης
4.3.2

Συνθήκες σχηµατισµού πορώδους στρώµατος τοπικά

σελ.89

στο υπόστρωµα
4.4

Επιλεκτική ηλεκτροχηµική εγχάραξη του πυριτίου-∆ηµιουργία

σελ.90

κοιλότητας στο υπόστρωµα
4.4.1

Εύρεση του ρυθµού εγχάραξης πυριτίου

σελ.90

4.4.2

Μελέτη της µορφολογίας του πυθµένα της σχηµατισµένης

σελ.91

κοιλότητας
4.5

Πρώτη πειραµατική προσέγγιση ανάπτυξης της επιθυµητής

σελ.93

δοµής πορώδους πυριτίου-διακένου αέρα
4.6

Αποκόλληση της αιωρούµενης µεµβράνης πορώδους πυριτίου

σελ.97

4.7

Τεχνική τοπικής προστασίας του υποστρώµατος µέσω εµφύτευσης σελ.99

4.7.1

Μελέτη των συνθηκών σχηµατισµού περιοχών κρυσταλλικού

σελ.100

πυριτίου ν-τύπου, κατάλληλου εµπλουτισµού
4.7.2

Το φαινόµενο διάβρωσης των σχηµατισµένων περιοχών ν-τύπου

σελ.104

4.8

Ενσωµάτωση της τεχνικής σχηµατισµού ν-τύπου περιοχών

σελ.105

πυριτίου, στην κατασκευή της επιθυµητής δοµής πορώδους
πυριτίου / διάκενου αέρα
4.9

Εφαρµογής της νέας διαδικασίας - κατασκευή της επιθυµητής

σελ.107

δοµής
4.9.1

Προσαρµογή της ανεπτυγµένης τεχνολογίας – Σχηµατισµός

σελ.109

δοκών πλευρικής στήριξης µεγαλύτερου πάχους
4.10

Εφαρµογή της τροποποιηµένης διαδικασίας - Αποτελέσµατα

4.10.1 Σχηµατισµός αιωρούµενων πορωδών µεµβρανών άνωθεν

σελ.110
σελ.111
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κοιλότητας βάθους 10 µm
4.11

Συµπεράσµατα του κεφαλαίου

Κεφάλαιο

5.

Κατασκευή

σελ.114

-

Χαρακτηρισµός

του

ολοκληρωµένου

αισθητήρα ροής αερίων
5.1

Εισαγωγή

σελ.115

5.2

Χρήση της αιωρούµενης µεµβράνης πορώδους πυριτίου ως

σελ.116

βάσης για την ανάπτυξη ενός θερµικού συστήµατος
5.2.1

Θραύση αιωρούµενης πορώδους µεµβράνης –

σελ.116

Προ-οξείδωση του σχηµατισµένου πορώδους πυριτίου
5.2.2

Στέγνωµα του σχηµατισµένου πορώδους επιπέδου

σελ.118

5.3

Κατασκευή του ολοκληρωµένου θερµικού αισθητήρα ροής

σελ.119

αερίων µε χρήση της ανεπτυγµένης τεχνολογίας θερµικής µόνωσης
5.3.1

Χρήση της υπάρχουσας τεχνολογίας θερµικής µόνωσης απλής

σελ.124

µεµβράνης πορώδους πυριτίου στην κατασκευή ολοκληρωµένου
θερµικού αισθητήρα ροής αερίων. Σύγκριση των δύο τεχνολογιών
5.4

Συσκευασία (packaging) του ολοκληρωµένου θερµικού αισθητήρα σελ.125
ροής

5.5

Αξιολόγηση της προσφερόµενης µόνωσης στον αισθητήρα µε

σελ.127

εφαρµογή της τεχνολογίας που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της
παρούσας διατριβής
5.5.1

Μέτρηση της θερµοκρασίας στην επιφάνεια του θερµαντήρα

σελ.129

5.6

Ηλεκτρικός χαρακτηρισµός του αισθητήρα ροής

σελ.131

5.6.1

Στατικός χαρακτηρισµός

σελ.131

5.6.2

∆υναµικός χαρακτηρισµός - ∆ιαµόρφωση της ροής του αερίου

σελ.132

άνωθεν της επιφάνειας του ολοκληρωµένου αισθητήρα
5.6.3

Πειραµατική διάταξη – Αποτελέσµατα του δυναµικού

σελ.134

χαρακτηρισµού
5.7

Συµπεράσµατα του κεφαλαίου

σελ.141
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Κεφάλαιο 6. Σχηµατισµός µικροκαναλιών στο κρυσταλλικό υπόστρωµα µέσω
της ανεπτυγµένης τεχνολογίας – Αισθητήρας µικροροής ρευστών
6.1

Εισαγωγή

σελ.143

6.2

Προσαρµογή της ανεπτυγµένης τεχνολογίας-Σχηµατισµός

σελ.143

µικροκαναλιών στο κρυσταλλικό υπόστρωµα
6.3

Εφαρµογή της νέας τεχνολογίας σε σύστηµα µικροροής

σελ.145

6.4

Ανάπτυξη αισθητήρα µικροροής ρευστών µέσω της νέας

σελ.146

τεχνολογίας
6.5

Συµπεράσµατα του κεφαλαίου

σελ.150

Σύνοψη – Γενικά συµπεράσµατα

σελ.151

Κατάλογος δηµοσιεύσεων στα πλαίσια της διατριβής

σελ.155

Αναφορές

σελ.156
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Εισαγωγή
Τα µικροσυστήµατα ή µικροηλεκτροµηχανικές διατάξεις (MicroElectroMechanical Systems,MEMS) αποτελούν µια επιστηµονική περιοχή που αναπτύσσεται
παράλληλα µε την Επιστήµη της Μικροηλεκτρονικής και χρησιµοποιεί πολλές από
τις καθιερωµένες τεχνικές κατασκευής και χαρακτηρισµού που χρησιµοποιούνται σε
αυτήν. Μεγάλη ανάπτυξη έχει πάρει το επιστηµονικό αυτό πεδίο την τελευταία
δεκαετία, καθώς οι εφαρµογές τους φαίνεται διαρκώς να πληθαίνουν. Σύµφωνα µε
τον Ευρωπαϊκό ορισµό, σαν “µικροσύστηµα” ορίζεται ένα έξυπνο µικροσκοπικό
σύστηµα που συνδυάζει δύο ή περισσότερες από τις παρακάτω ιδιότητες :
ηλεκτρικές, µηχανικές, οπτικές, χηµικές, βιολογικές, µαγνητικές, οι οποίες
ολοκληρώνονται είτε στην ίδια ψηφίδα (chip) είτε σε διαφορετικές ψηφίδες στο ίδιο
υπόστρωµα µε υβριδικό τρόπο (Microsystems, 4th Framework IT, Sept. 1996).
Κάνοντας µια σύντοµη ιστορική αναδροµή, θα παρατηρήσουµε ότι από την δεκαετία
του ‘60 ένας µεγάλος αριθµός ερευνητικών εργαστηρίων προσπαθούσε να αναπτύξει
την απαιτούµενη τεχνογνωσία για την κατασκευή τέτοιων συστηµάτων, παράλληλα
µε την εξέλιξη των τυπωµένων κυκλωµάτων. Χαρακτηριστικά, στα τέλη της
συγκεκριµένης δεκαετίας, επιτεύχθηκε αρχικά η εγχάραξη του πυριτίου για την
δηµιουργία λεπτών αιωρούµενων διαφραγµάτων µε σκοπό την µετατροπή πίεσης σε
ηλεκτρικό σήµα, ενώ στην επόµενη δεκαετία, αναπτύχθηκε η ευρέως γνωστή σήµερα
τεχνική µικροµηχανικής όγκου. Στην δεκαετία του ’80, επιτεύχθηκε η µαζική
κατασκευή κάποιων αρχικών µικροσυστηµάτων, ενώ στα µέσα της ίδιας δεκαετίας η
ανάπτυξη της τεχνικής της µικροµηχανικής επιφανείας έδωσε µια νέα ώθηση στον
χώρο. Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, τα µικροσυστήµατα πλέον αποτελούν ένα
αυτοτελή κλάδο επιστήµης και τεχνολογίας καθώς διοργανώνονται πλήθος
επιστηµονικών συναντήσεων και συνεδρίων, ενώ παράλληλα άρχισαν να εκδίδονται
πολλά επιστηµονικά περιοδικά προσανατολισµένα αποκλειστικά στον χώρο των
µικροαισθητήρων

και

της

µικροµηχανικής.

Είναι

πλέον

φανερό

ότι

τα

µικροσυστήµατα θα κατέχουν καθοριστικό ρόλο στο προσεχές µέλλον, συνεχώς
επεκτείνοντας τις εφαρµογές τους στην καθηµερινή ζωή του ατόµου. Καθώς όµως ο
αριθµός των συστηµάτων αυτών συνεχώς αυξάνεται µε το πέρασµα του χρόνου, ένας
από τους πλέον σηµαντικούς παράγοντες για ένα επιτυχές µικροσύστηµα είναι ο
περιορισµός, όσο το δυνατόν, της αναγκαίας παρεχόµενης ισχύος που απαιτείται για
την διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του.
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Οι ολοκληρωµένοι θερµικοί αισθητήρες αποτελούν µία κατηγορία των
αισθητήρων

που

χρησιµοποιούνται

στα

µικροσυστήµατα.

Αναλυτικά,

ως

ολοκληρωµένοι θερµικοί αισθητήρες χαρακτηρίζονται τα µικροσυστήµατα, στα
οποία η αρχή λειτουργίας τους βασίζεται στην ανίχνευση µεταβολής θερµοκρασίας.
Για την κατανόηση της γενικής αρχής λειτουργίας τους µπορούµε να αναλογισθούµε
ίσως την πιο απλή µορφή ενός µακροσκοπικού θερµικού αισθητήρα του
θερµόµετρου, η λειτουργία του οποίου βασίζεται στην θερµική διόγκωση (Γαλιλαίος
1592). Κατ’ αντιστοιχία, στο σύνολό τους οι ολοκληρωµένοι θερµικοί αισθητήρες,
χρησιµοποιούν και εκείνοι µία καθιερωµένη φυσική αρχή προσαρµόζοντάς την όµως
στην µικροκλίµακα.
Στην πλειονότητα των ανεπτυγµένων θερµικών αισθητήρων, απαραίτητη
προϋπόθεση αποτελεί η διασφάλιση µιας θερµικά µονωµένης περιοχής σε κάποιες
περιοχές του υποστρώµατος πάνω στο οποίο ευρίσκεται ο αισθητήρας. Κατά την
διάρκεια λειτουργίας ενός τέτοιου αισθητήρα, στην µονωµένη αυτή περιοχή η
θερµοκρασία αυξάνεται µε εφαρµογή κατάλληλης ισχύος. Η αλληλεπίδρασή του µε
το εξωτερικό περιβάλλον οδηγεί σε µεταβολή της θερµοκρασίας στην µονωµένη
περιοχή. Η ανίχνευση της µεταβολής αυτής µετατρέπεται σε κατάλληλο ηλεκτρικό
σήµα, που αποτελεί και την έξοδο του µικροσυστήµατος, µέσω ενός φυσικού
µηχανισµού. Αντικείµενο της παρούσας διατριβής αποτέλεσε η ανάπτυξη µιας νέας
τεχνολογίας τοπικής θερµικής µόνωσης

στο κρυσταλλικό υπόστρωµα πυριτίου, µε

βάση το πορώδες πυρίτιο, συµβατή µε την υπάρχουσα τεχνολογία ολοκληρωµένων
κυκλωµάτων CMOS για χρήση σε θερµικούς αισθητήρες πυριτίου. Σκοπός της νέας
αυτής τεχνολογίας είναι να µειώσει τις θερµικές απώλειες στο θερµικό µικροσύστηµα
στο οποίο µπορεί να προσαρµοστεί ώστε να συµβάλει αντίστοιχα στην επιθυµητή
µείωση της συνολικής ισχύος που καταναλίσκεται σ’ αυτό.
Ύστερα από την επιτυχή ανάπτυξή της, η συγκεκριµένη τεχνολογία
εφαρµόσθηκε µε απόλυτη επιτυχία σε ολοκληρωµένο θερµικό αισθητήρα ροής
αερίων, ο οποίος χαρακτηρίσθηκε για την πειραµατική εύρεση της διασφαλιζόµενης
θερµικής µόνωσης στην επιφάνεια του. Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθεί ότι η
τεχνολογία που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας ερευνητικής δραστηριότητας
βρίσκει επίσης άµεσα εφαρµογή σε χώρο εκτός των θερµικών αισθητήρων και
µικροσυστηµάτων, εκείνον της µικροροής.
Στο πρώτο κεφάλαιο της διατριβής, πραγµατοποιείται µία συνολική
παρουσίαση του πορώδους πυριτίου, υλικό το οποίο αποτελεί την βάση πάνω στην
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οποία στηρίζεται η ανεπτυγµένη τεχνολογία. Αναλυτικά, στο συγκεκριµένο κεφάλαιο
παρουσιάζεται ο τρόπος σχηµατισµού του στο κρυσταλλικό υπόστρωµα πυριτίου, ο
χαρακτηρισµός του υλικού, καθώς και οι γενικότερες εφαρµογές που έχει σήµερα στη
Μικροτεχνολογία, σύµφωνα µε την διεθνή βιβλιογραφία.
Οι φυσικές αρχές που διέπουν την λειτουργία του ολοκληρωµένου θερµικού
αισθητήρα ροής

στον οποίο εφαρµόσθηκε η ανεπτυγµένη τεχνολογία θερµικής

µόνωσης παρουσιάζονται στο δεύτερο κεφάλαιο. Επίσης αναλύεται συνοπτικά η
υπάρχουσα τεχνολογία τοπικής θερµικής µόνωσης, που είχε αναπτυχθεί πριν στο
Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής µε βάση το πορώδες πυρίτιο.
Στο τρίτο κεφάλαιο αρχικά παρουσιάζεται η προτεινόµενη τεχνολογία
θερµικής µόνωσης, καθώς και παρόµοια ερευνητική δραστηριότητα στην διεθνή
ερευνητική κοινότητα ως προς την επίτευξη της µικροµηχανικής δοµής που
προκύπτει µε εφαρµογή της προτεινόµενης τεχνολογίας. Αντικείµενο του παρόντος
κεφαλαίου αποτελεί η εκτίµηση της θερµικής µόνωσης που προσφέρει η εφαρµογή
της νέας τεχνολογίας στο κρυσταλλικό υπόστρωµα, πραγµατοποιώντας κατάλληλες
θερµικές προσοµοιώσεις µέσω εξειδικευµένου λογισµικού πεπερασµένης ανάλυσης
(CoventorWare, MICROPROSM). Όλες οι προσοµοιώσεις που ολοκληρώνονται στα
πλαίσια της θεωρητικής εύρεσης της προσφερόµενης µόνωσης, βασίζονται σε
τρισδιάστατα

µοντέλα,

σχηµατισµένα

µέσω

του

παραπάνω

λογισµικού.

Πραγµατοποιώντας αρχικά µία συστηµατική µελέτη µέσω κατάλληλων θερµικών
προσοµοιώσεων, διαπιστώνεται ο βαθµός εξάρτησης της προσφερόµενης µόνωσης
από τις διαστάσεις της τελικής µικροµηχανικής δοµής (πάχος αιωρούµενης
µεµβράνης/ βάθος διάκενου αέρα). Στη συνέχεια, η διασφαλιζόµενη θερµική µόνωση
µέσω της νέας τεχνολογίας πορώδους πυριτίου / διάκενου αέρα εκτιµάται συγκριτικά
µε εκείνη που αντιστοιχεί στην υπάρχουσα τεχνολογία, θεωρώντας διαδοχικά την
εφαρµογή της κάθε τεχνολογίας στο ίδιο θερµικό αισθητήρα. Στην επόµενη ενότητα
του ίδιου κεφαλαίου, µέσω νέας σειράς κατάλληλων προσοµοιώσεων, υπολογίσθηκε
η θερµική µόνωση που αναµένεται ύστερα από την επιτυχή εφαρµογή της νέας
τεχνολογίας σε συγκεκριµένο πλέον ολοκληρωµένο θερµικό αισθητήρα ροής αερίων.
Αναλυτικά, λαµβάνοντας υπόψιν την πραγµατική γεωµετρία του συστήµατος αυτού,
υπολογίσθηκε

θεωρητικά

ο

αναµενόµενος

ρυθµός

αύξησης

της

µέγιστης

θερµοκρασίας στη µονωµένη περιοχή του αισθητήρα συναρτήσει της παρεχόµενης
ισχύος. Υπολογίσθηκε επίσης για λόγους σύγκρισης ο ρυθµός που επιτυγχάνεται στην
περίπτωση της ήδη υπάρχουσας θερµικής τεχνολογίας στην ίδια διάταξη. Έχοντας
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επισηµάνει την υπεροχή της προσφερόµενης θερµικής µόνωσης µέσω της νέας
τεχνολογίας πορώδους πυριτίου / διάκενου αέρα έναντι της ήδη υπάρχουσας µέσω
των δύο παραπάνω ρυθµών, προχωράµε στο επόµενο κεφάλαιο.
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η πειραµατική προσέγγιση που
ακολουθήθηκε για την επιτυχή κατασκευή της επιθυµητής δοµής πορώδους πυριτίου /
διάκενου αέρα στο κρυσταλλικό υπόστρωµα. Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο αναλύεται
ένα µεγάλο µέρος της συνολικής τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε στα πλαίσια της
διατριβής ως προς την ανάπτυξη της κατάλληλης ακολουθίας διεργασιών (process
sequence) της νέας τεχνολογίας πορώδους πυριτίου / διάκενου αέρα. Πρέπει να
επισηµανθεί ότι στην συγκεκριµένη ενότητα της διατριβής περιλαµβάνεται επίσης η
παρουσίαση της ανάπτυξης µίας νέας τεχνικής προστασίας του κρυσταλλικού
υποστρώµατος κατά την διάρκεια ηλεκτροχηµικής ανοδίωσης / ηλεκτρολείανσής του,
βασισµένη στην ιοντική εµφύτευση και τον επιλεκτικό σχηµατισµό του πορώδους
πυριτίου.
Η προσαρµογή της ανεπτυγµένης τεχνολογίας στην κατασκευή του
ολοκληρωµένου αισθητήρα ροής αερίων καθώς και ο χαρακτηρισµός του τελικού
θερµικού µικροσυστήµατος περιγράφεται στο πέµπτο κεφάλαιο. Αναλυτικά, µετά τον
επιτυχή σχηµατισµό του θερµικού αισθητήρα ροής αερίων, αρχικά πραγµατοποιείται
η πειραµατική µέτρηση της προσφερόµενης θερµικής µόνωσης στην συγκεκριµένη
ολοκληρωµένη διάταξη µέσω της νέας τεχνικής συγκριτικά µε την ήδη υπάρχουσα,
όπου παρουσιάζεται η αναµενόµενη υπεροχή της πρώτης. Στη συνέχεια η
ολοκληρωµένη διάταξη χαρακτηρίζεται στατικά και δυναµικά σε συνθήκες ροής
αερίου αζώτου, για την επιβεβαίωση της υπεροχής της προσφερόµενης µόνωσης
µέσω της ανεπτυγµένης τεχνολογίας.
Στο τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής, παρουσιάζεται η
προσαρµογή της ανεπτυγµένης τεχνολογίας και η ακόλουθη χρήση της ως προς την
κατασκευή θαµµένων µικροκαναλιών στο κρυσταλλικό υπόστρωµα. Η δυνητική
χρήση των συγκεκριµένων δοµών σε µικροσύστηµα για την µέτρηση µικροροής
ρευστών παρουσιάζεται στο τελευταίο µέρος του κεφαλαίου.
Η διατριβή

ολοκληρώνεται

συνοψίζοντας

την συνολική

πρωτότυπη

ερευνητική δραστηριότητα που πραγµατοποιήθηκε και επισηµαίνοντας τα αντίστοιχα
αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν στα πλαίσια της διεξαγωγής της.

Σελίδα 4

Κεφάλαιο 1

Πορώδες πυρίτιο:∆ηµιουργία,Χαρακτηριστικά,Εφαρµογές στην επιστήµη της Μικροηλεκτρονικής

Κεφάλαιο 1.
Πορώδες πυρίτιο : ∆ηµιουργία , χαρακτηριστικά , εφαρµογές στην
Μικροηλεκτρονική και στην Μικροτεχνολογία και Μικροµηχανική
για αισθητήρες πυριτίου.

1.1

Εισαγωγή
Πριν από 47 χρόνια περίπου (1956), ερευνώντας την ηλεκτροχηµική εγχάραξη

του πυριτίου σε διαλύµατα υδροφθορικού οξέος (HF acid solutions), o A. Uhlir
ανακάλυψε ότι υπό συγκεκριµένες πειραµατικές συνθήκες, παρατηρείται η
δηµιουργία µίας πορώδους δοµής στο υπόστρωµα του πυριτίου αντί της
αναµενόµενης λείανσης[1]. Οι συγκεκριµένες πειραµατικές συνθήκες αφορούσαν τον
τύπο του υποστρώµατος του πυριτίου, την ειδική αντίσταση του, τη συγκέντρωση
του διαλύµατος καθώς και την πυκνότητα του εφαρµοζόµενου διερχόµενου
ρεύµατος).
Το πορώδες πυρίτιο λοιπόν µελετήθηκε ως υλικό για χρήση στην
Μικροηλεκτρονική από αρκετά χρόνια. Η ανακάλυψη όµως της ικανότητας
φωτοφωταύγειάς του ήταν εκείνη που τράβηξε το ερευνητικό ενδιαφέρον της
επιστηµονικής κοινότητας το 1990 [2]. Σε µικρό ακόλουθο χρονικό διάστηµα,
παρατηρήθηκε ένας µεγάλος αριθµός δηµοσιεύσεων βοηθώντας σε µία καλύτερη
κατανόηση του συγκεκριµένου υλικού. Ο τρόπος δηµιουργίας του πορώδους
πυριτίου, η κατηγοριοποίησή του ανάλογα µε τη µορφολογία του καθώς και τα
χαρακτηριστικά του ερευνήθηκαν σε βάθος στην συνέχεια. Παρόλο που η χρήση του
στην Μικροηλεκτρονική και στα οπτοηλεκτρονικά κυκλώµατα, που είχε αρχικά (το
1990) τεθεί σαν κύριος στόχος δεν επιτεύχθηκε, το υλικό αυτό βρήκε στην συνέχεια
πολλές εφαρµογές στην Μικροτεχνολογία και τους αισθητήρες πυριτίου.
Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο της διατριβής, θα υπάρξει µία συνοπτική
παρουσίαση του υλικού αυτού, καθώς αποτελεί τη βάση στην οποία στηρίχτηκε το
σύνολο της συγκεκριµένης ερευνητικής δραστηριότητας. Αρχικά, θα παρουσιαστεί ο
πλέον επικρατής στη διεθνή βιβλιογραφία χηµικός µηχανισµός σχηµατισµού του. Θα
προχωρήσουµε στις διαφορετικές τεχνικές δηµιουργίας του, ενώ θα αναφερθούµε
επίσης στους παράγοντες που την επηρεάζουν. Θα ακολουθήσει η κατηγοριοποίηση
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του υλικού ανάλογα µε την µορφολογία του, ενώ οι εφαρµογές του στο χώρο της
Μικροτεχνολογίας και των αισθητήρων θα αποτελέσουν την κατακλείδα του
συγκεκριµένου κεφαλαίου.
1.2

Χηµικός µηχανισµός σχηµατισµού πορώδους πυριτίου
Αν και η ακριβής χηµεία διάλυσης στην επιφάνεια του πυριτίου είναι ακόµα

υπό συζήτηση, είναι γενικά αποδεκτό ότι είναι απαραίτητη η παρουσία θετικών
φορέων (οπών) στο πυρίτιο στα αρχικά στάδια ανοδίωσης ή ηλεκτρολείανσης του
πυριτίου. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ο σχηµατισµός πορώδους
πυριτίου σε ν-τύπου υπόστρωµα κρυσταλλικού πυριτίου είναι εφικτός µόνο υπό
φωτισµό του δείγµατος, είτε παρουσία άλλου µηχανισµού δηµιουργίας οπών.
Αρκετοί χηµικοί µηχανισµοί διάλυσης έχουν αναφερθεί στη διεθνή
βιβλιογραφία, ο επικρατέστερος όµως είναι ο προτεινόµενος από Lehmann και
Gosele [3].

Σύµφωνα

µε

το

συγκεκριµένο µηχανισµό,

ιόντα

φθορίου

αντικαθιστούν άτοµα υδρογόνου µε παγίδευση οπών και διαδοχική έγχυση
ηλεκτρονίων (εικ. 1,2, σχ. 1.2.α).
Υδροφθορικό οξύ σπάει τους
δεσµούς

µεταξύ

ατόµων

πυριτίου µε αποτέλεσµα τη
δηµιουργία τετραφθοριούχου
πυριτίου (εικ. 3,4 σχ. 1.2.α).
Με

την

αντίδραση

τετραφθοριούχου
και

υδροφθορικού

πυριτίου
οξέος

παράγεται το H2SiF6 που στη
συνέχεια ιονίζεται δίνοντας
Σχήµα 1.2.α. Ο προτεινόµενος χηµικός µηχανισµός
ανοδίωσης των Lehmann και Gosele [3]

1.3

SiF62- και υδρογόνο (εικ.
5,σχ.1.2.α).

Μέθοδοι σχηµατισµού του πορώδους πυριτίου
Οι βασικές µέθοδοι σχηµατισµού του πορώδους πυριτίου είναι τρεις : (i) η

µέθοδος ηλεκτροχηµικής διάλυσης, (ii) η χηµική διάλυση χωρίς εφαρµογή πεδίου
(stain etch), και (iii) η δηµιουργία πορώδους πυριτίου µέσω αναπτυσσόµενης
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εσωτερικής ροής ρεύµατος (internal current generation). Μία αναλυτική περιγραφή
των µεθόδων ακολουθεί στις επόµενες ενότητες.
1.3.1

Μέθοδος ηλεκτροχηµικής διάλυσης κρυσταλλικού πυριτίου
Η πλέον χρησιµοποιούµενη µέθοδος σχηµατισµού πορώδους πυριτίου είναι η

ηλεκτροχηµική διάλυση του κρυσταλλικού πυριτίου σε διαλύµατα υδροφθορικού
οξέος (HF). Όπως ήδη αναφέρθηκε στην παράγραφο 1.2., η διάλυση του πυριτίου
είναι εφικτή µόνο µε την παρουσία οπών. Σε περίπτωση που υπάρχει περιοχή του
κρυσταλλικού πυριτίου απογυµνωµένη από οπές, στην περιοχή αυτή δεν θα
παρατηρηθεί ανοδίωση. Στη συγκεκριµένη µέθοδο, η απαραίτητη συγκέντρωση οπών
στο πυρίτιο πραγµατοποιείται µέσω κατάλληλου εφαρµοζόµενου πεδίου µεταξύ του
υδροφθορικού διαλύµατος και του υποστρώµατος πυριτίου. Για το λόγο αυτό, η
διαδικασία είναι γνωστή ως ανοδίωση. Η διάλυση του πυριτίου µπορεί να
πραγµατοποιηθεί µε την εφαρµογή σταθερού διερχόµενου ρεύµατος ανοδίωσης ή
σταθερής διαφοράς δυναµικού. Η συνήθης τακτική είναι η παροχή σταθερής
πυκνότητας διερχόµενου ρεύµατος µεταξύ διαλύµατος και κρυσταλλικού πυριτίου
και η συνεχής παρακολούθηση της αναπτυσσόµενης διαφοράς δυναµικού. Ο
συγκεκριµένος τρόπος ευνοεί την δυνατότητα αναπαραγωγής (reproducibility) της
διαδικασίας [4]. Για συγκεκριµένες συνθήκες ανοδίωσης υπάρχει µία κρίσιµη τιµή
πυκνότητας του διερχόµενου ρεύµατος , Jps . Εφαρµογή ρευµάτων µε πυκνότητα
µικρότερη από την κρίσιµη αυτή τιµή οδηγεί σε δηµιουργία πορώδους πυριτίου, ενώ
για µεγαλύτερη τιµή πυκνότητας, παρατηρείται λείανση του κρυσταλλικού πυριτίου,
διαδικασία γνωστή ως ηλεκτρολείανση (electropolishing) [5].
Σχήµα 1.3.1.α.
∆ιεπιφάνεια κρυσταλλικού πυριτίου διαλύµατος υδροφθορίου [5].
(a) Υψηλή πυκνότητα διερχοµένου
ρεύµατος , ηλεκτρολείανση

(b) Χαµηλή πυκνότητα διερχοµένου
ρεύµατος, δηµιουργία πορώδους
πυριτίου .
Πυρίτιο
Ηλεκτρολύτης
Υψηλή πυκνότητα ρεύµατος

Πυρίτιο
Ηλεκτρολύτης
Χαµηλή πυκνότητα ρεύµατος
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Παρατηρώντας το σχήµα 1.3.1.α, µπορούµε να κατανοήσουµε καλύτερα τις
δύο περιπτώσεις, υψηλής και χαµηλής πυκνότητας ρεύµατος κατά τη διαδικασία
ανοδίωσης. Έχοντας µεγάλη τιµή διερχόµενου ρεύµατος, εξασφαλίζεται η ύπαρξη
µεγάλου αριθµού φορέων (συγκεκριµένα οπών) στη διεπιφάνεια πυριτίου και
διαλύµατος. Η εγχάραξη περιορίζεται αποκλειστικά από τη διάχυση ιόντων φθορίου
(παρασυρόµενα από το εφαρµοζόµενο ηλεκτρικό πεδίο). Σε οποιαδήποτε προεξοχή
της επιφάνειας, ο ρυθµός εγχάραξης θα αυξηθεί λόγω συσσώρευσης οπών,
οδηγώντας σε λείανση της. Στην αντίθετη περίπτωση, όταν η τιµή του διερχόµενου
ρεύµατος είναι αρκετά χαµηλή, η εγχάραξη περιορίζεται από τη διάχυση των οπών
και όχι των ιόντων φθορίου. Σε µία υποτιθέµενη κοιλότητα της επιφάνειας του
πυριτίου θα υπάρξει συσσώρευση οπών λόγω του ηλεκτρικού πεδίου, συντελώντας
στη δηµιουργία πόρου.
1.3.1.Ι Η οριακή τιµή πυκνότητας ρεύµατος ηλεκτρολείανσης, Jps
Όπως ήδη αναφερθήκαµε στην περασµένη ενότητα (1.3.1), για συγκεκριµένες
πειραµατικές συνθήκες ανοδίωσης ενός δείγµατος κρυσταλλικού πυριτίου, υπάρχει
µία κρίσιµη τιµή πυκνότητας διερχόµενου ρεύµατος Jps. Αύξηση της πυκνότητας του
εφαρµοζόµενου

ρεύµατος

ανοδίωσης

πέραν

της

τιµής

αυτής

οδηγεί

σε

ηλεκτρολείανση του πυριτίου και όχι σε δηµιουργία πόρων[6]. Όπως θα
παρουσιαστεί και στα επόµενα κεφάλαια της παρούσας διατριβής, η γνώση της
οριακής τιµής ηλεκτρολείανσης Jps , για συγκεκριµένες πειραµατικές συνθήκες είναι
απαραίτητη για την επιτυχή εφαρµογή της νέας τεχνολογίας µικροηλεκτρονικής που
αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας ερευνητικής δραστηριότητας. Εποµένως,
Σχήµα 1.3.1.Ι.α.

(Α)
Ρεύµα (αυθαίρετα νούµερα)

∆ηµιουργία πόρων

(Β)

(Γ)

Μεταβολή του διερχόµενου

Μετάβαση

Ηλεκτρολείανση

ρεύµατος συναρτήσει της

Jps

εφαρµοζόµενης
δυναµικού

διαφοράς
µεταξύ

διαλύµατος

και

κρυσταλλικού

πυριτίου

κατά

διάρκεια

τη

ανοδίωσης. ∆ιακρίνονται οι
τρεις περιοχές (Α), (Β) και
(Γ)

∆ιαφορά δυναµικού (αυθαίρετα νούµερα)

ανάλογα

µε

την

πυκνότητα του αναπτυσσόµενου ρεύµατος [5].
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κρίνεται απαραίτητη µία εκτενής αναφορά στους παράγοντες που επηρεάζουν τη
συγκεκριµένη οριακή τιµή.
Στο σχήµα 1.3.1.Ι.α. παρουσιάζεται η µεταβολή του διερχόµενου ρεύµατος
συναρτήσει της εφαρµοζόµενης τάσης κατά τη διάρκεια ανοδίωσης κρυσταλλικού
πυριτίου κατά Smith και Collins [5]. Όπως φαίνεται στο συγκεκριµένο διάγραµµα,
υπάρχουν τρεις περιοχές ((Α),(Β) και (Γ)) στις οποίες µπορεί να χωριστεί η καµπύλη
ρεύµατος-τάσης ανοδίωσης (Ι-V). Η κορυφή που παρατηρείται στην καµπύλη
αντιστοιχεί στην οριακή τιµή της πυκνότητας ηλεκτρολείανσης, Jps. Για ρεύµατα
µικρότερα από την κρίσιµη τιµή, παρατηρείται δηµιουργία πόρων στο δείγµα,
(περιοχή (Α) ) ενώ για µεγαλύτερα ρεύµατα παρατηρείται ηλεκτρολείανση (περιοχή
(Γ) ). Η περιοχή (Β) αποτελεί µία µεταβατική κατάσταση µεταξύ ανοδίωσης και
ηλεκτρολείανσης του δείγµατος. Στη συγκεκριµένη περιοχή υπάρχει ταυτόχρονη
δηµιουργία πόρων και ηλεκτρολείανση του δείγµατος. Αυτό που παρατηρήθηκε κατά
Smith και Collins κατά τη διάρκεια ηλεκτρολείανσης στη συγκεκριµένη περιοχή,
είναι η δηµιουργία πόρων µε συνεχώς αυξανόµενη διάµετρο, όσο προσεγγίζουµε την
τιµή ηλεκτρολείανσης. Πρέπει να αναφερθεί ότι οι τιµές στο διάγραµµα είναι
επιλεγµένες τυχαία, καθώς εξαρτώνται από τις εκάστοτε πειραµατικές συνθήκες και
το δείγµα προς ανοδίωση.
1.3.1.ΙΙ Υπολογισµός της οριακής τιµής ηλεκτρολείανσης, Jps - Παράγοντες που
την επηρεάζουν
Η γνώση της τιµής της οριακής πυκνότητας ρεύµατος ηλεκτρολείανσης για
δείγµα κρυσταλλικού πυριτίου κρυσταλλικής κατεύθυνσης <100> και συγκεκριµένες
πειραµατικές συνθήκες µπορεί να υπολογισθεί κατά Lehman σύµφωνα µε τον
ακόλουθο εµπειρικό µαθηµατικό τύπο[7]:

J PS (100 ) = A × e[ − Ea / KT ] × c[3 / 2 ]

(1-1)

όπου :
Jps : Πυκνότητα ρεύµατος (A/cm2)
c : Συγκέντρωση διαλύµατος σε HF (wt%)
T : Θερµοκρασία (Kelvin)
Eα : Ενέργεια ενεργοποίησης (0.34 eV)
K : Σταθερά Boltzmann (8.6171 x 10-5 eV/K)
A : Σταθερά (3300 wt%HF[2/3] x A/cm2)
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Καθώς σε όλες τις ανοδιώσεις που πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια της
συγκεκριµένης διατριβής χρησιµοποιήθηκαν δείγµατα µε υπόστρωµα κρυσταλλικού
πυριτίου της συγκεκριµένης κρυσταλλογραφικής κατεύθυνσης <100>, ο παραπάνω
τύπος εφαρµόστηκε µε επιτυχία. Ενδεικτικά, αναφέρουµε ότι η κρίσιµη τιµή
ηλεκτρολείανσης για ανοδίωση σε διάλυµα 60% κ.ό. υδροφθορικού οξέος σε
θερµοκρασία τριακοσίων βαθµών της κλίµακας Kelvin, υπολογίζεται σε περίπου 860
mA/cm2 κατά Lehman. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι σύµφωνα µε τον (1-1), µία
αύξηση της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος χώρου, κατά τη διάρκεια της
ανοδίωσης, κατά πέντε βαθµούς οδηγεί σε αντίστοιχη αύξηση της οριακής τιµής
ηλεκτρολείανσης κατά 200 mA/cm2 περίπου.
Παρατηρώντας τον εµπειρικό τύπο του Lehman , µπορούµε εύκολα να
διακρίνουµε ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν την κρίσιµη τιµή ηλεκτρολείανσης
είναι η θερµοκρασία κατά την οποία διεξάγεται η ανοδίωση, η συγκέντρωση του
υδροφθορικού οξέος στο διάλυµα και η κρυσταλλογραφική κατεύθυνση του
υποστρώµατος πυριτίου που χρησιµοποιείται. Αύξηση της θερµοκρασίας ή της
συγκέντρωσης του διαλύµατος οδηγεί σε άνοδο της οριακής τιµής. Επίσης, ύστερα
από πλήθος πειραµάτων σε δείγµατα διαφορετικής κρυσταλλογραφικής κατεύθυνσης,
η υψηλότερη οριακή τιµή που παρατηρήθηκε για τις ίδιες πειραµατικές συνθήκες
ήταν σε εκείνα µε την κρυσταλλογραφική κατεύθυνση <100> [7] (σχήµα 1.3.1.ΙΙ.α.).
Σχήµα 1.3.1.ΙΙ.α
Πυκνότητα Ρεύµατος (mA/cm2)

∆ιερχόµενη

πυκνότητα

ρεύµατος

συναρτήσει

εφαρµοζόµενης
δυναµικού

διαφοράς
µεταξύ

διαλύµατος και δειγµάτων
διαφορετικής
λογραφικής

κρυσταλκατεύθυνσης.

Οι πειραµατικές συνθήκες
(θερµοκρασία, συγκέντρωση
∆ιαφορά δυναµικού (V)

υδροφθορικού

οξέος

και

εφαρµοζόµενη τάση) ήταν
οι ίδιες και για τα τρία δείγµατα. Η µεγαλύτερη οριακή τιµή ηλεκτρολείανσης παρατηρείται σε
δείγµατα κρυσταλλικού πυριτίου µε κρυσταλλική κατεύθυνση <100> [7].
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Μέθοδος χηµικής διάλυσης κρυσταλλικού πυριτίου χωρίς εφαρµογή
ηλεκτρικού πεδίου (stain etching)
Πορώδες πυρίτιο, µπορεί να σχηµατιστεί και χωρίς την παρουσία διερχόµενου

ρεύµατος µε τη χρήση κατάλληλων χηµικών διαλυµάτων (νιτρικό οξύ, υδροφθορικό
οξύ και νερό) για την παροχή των απαραίτητων οπών [8,9]. Η συγκεκριµένη µέθοδος
δεν εφαρµόζεται ευρέως στο χώρο της Μικροηλεκτρονικής καθώς παρουσιάζει
κάποια σηµαντικά µειονεκτήµατα. Συγκεκριµένα, το πάχος του στρώµατος του
πορώδους πυριτίου που µπορεί να δηµιουργηθεί στο υπόστρωµα κρυσταλλικού
πυριτίου είναι πολύ λεπτό (<100nm) ενώ ο χρόνος ανοδίωσης που απαιτείται είναι
πολλαπλάσιος εκείνου της ηλεκτροχηµικής διάλυσης που περιγράφηκε στην ενότητα
1.3.1.
1.3.3

∆ηµιουργία πορώδους πυριτίου µέσω αναπτυσσόµενης εσωτερικής ροής
ρεύµατος (internal current generation)
Μία εναλλακτική µέθοδος ανοδίωσης και σχηµατισµού πορώδους πυριτίου

προτάθηκε πρόσφατα (2001). Η συγκεκριµένη ερευνητική εργασία δηµοσιεύτηκε
στην ερευνητική κοινότητα από τους A. Splinter et al. Σύµφωνα µε τους ερευνητές
αυτούς, η δηµιουργία πορώδους πυριτίου χωρίς την εφαρµογή εξωτερικού πεδίου
είναι εφικτή χρησιµοποιώντας µία νέα τεχνική, µε
την οποία η απαιτούµενη παρουσία των οπών

Αναπτυσσόµενο ρεύµα

δηµιουργείται

µέσω

µία

εσωτερικής

ροής

ρεύµατος που αναπτύσσεται στο δείγµα προς
ανοδίωση. Συγκεκριµένα, η µέθοδος βασίζεται
στην επιµετάλλωση της οπίσθιας πλευράς του
δείγµατος το οποίο πρόκειται να ανοδιωθεί σε
διάλυµα υδροφθορικού οξέος,

µε πλατίνα ή

χρυσό, ορισµένου πάχους (σχήµα 1.3.3.α). Η
ενεργειακή διαφορά µεταξύ των δύο σταθµών
∆ιάλυµα

Si

Ευγενές Μέταλλο

Σχήµα 1.3.3.α
Ανοδίωση
πυριτίου.

δείγµατος
Η

οπίσθια

µονοκρυσταλλικού
πλευρά

είναι

Fermi (ανάµεσα στο ευγενές µέταλλο και στον
ηµιαγωγό πυριτίου) οδηγεί στη δηµιουργία ροής
ρεύµατος προς τον ηµιαγωγό [10].
Με τη συγκεκριµένη τεχνική είναι δυνατόν

επι-

µεταλλωµένη µε ευγενές µέταλλο. Παρατηρείται το αναπτυσσόµενο διερχόµενο ρεύµα [10].

να

σχηµατιστεί

ένα

αρκετά

παχύ

στρώµα
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πορώδους πυριτίου σε συγκρίσιµο χρονικό διάστηµα µε την ηλεκτροχηµική µέθοδο.
Το πάχος του σχηµατισµένου πορώδους στρώµατος εξαρτάται από το πάχος της
επιµετάλλωσης και από το διάλυµα που χρησιµοποιείται. Ένα σηµαντικό όµως
µειονέκτηµα της συγκεκριµένης µεθόδου είναι η ασυµβατότητα της επιµετάλλωσης
του

ευγενούς

µετάλλου

στο

δείγµα

µε

πιθανά

ακόλουθα

στάδια

της

µικροηλεκτρονικής. Η επιµετάλλωση ενός ευγενούς µετάλλου είναι διαδικασία µη
συµβατή µε την τεχνολογία CMOS, εκτός αν αποτελέσει το τελικό στάδιο σε µία
διαδικασία παραγωγής ενός προϊόντος µικροηλεκτρονικής. Η χρήση της σε
διαδικασία όπου η ανοδίωση του µονοκρυσταλλικού πυριτίου αποτελεί ένα από τα
αρχικά βήµατα δεν είναι εφικτή.
1.4

∆ιαφορετικές τεχνικές ανοδίωσης µονοκρυσταλλικού πυριτίου
Η διαδικασία παραγωγής πορώδους πυριτίου µπορεί να διαχωριστεί σε τρεις

οµάδες ανάλογα µε την πειραµατική διάταξη που χρησιµοποιείται σε κάθε περίπτωση
[4]. Η βασική διαφορά µεταξύ των τριών διατάξεων εστιάζεται στον τρόπο µε τον
οποίο λαµβάνει χώρα η διαδικασία της ανοδίωσης. Στις επόµενες ενότητες θα
υπάρξει µία

σύντοµη περιγραφή για κάθε διάταξη, συµπεριλαµβανοµένων των

πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων της.
1.4.1

Τεχνική παράλληλης ανοδίωσης (lateral anodization)
Η

απλούστερη

πειραµατική

διάταξη

χρησιµοποιεί κυρίως ένα
Pt (Κάθοδος)

Si (Άνοδος)

δοχείο από Teflon[4]. Το
δισκίο πυριτίου λειτουργεί
ως

άνοδος καθώς η

κάθοδος

αποτελείται

συνήθως από ηλεκτρόδιο
πλατίνας ή οποιοδήποτε
δυσπρόσβλητο υλικό σε
Σχήµα 1.4.1.α

διάλυµα

υδροφθορικού

Πειραµατική διάταξη που χρησιµοποιείται στην τεχνική

οξέος. Χρησιµοποιώντας

παράλληλης ανοδίωσης (lateral anodization) [4]

τη συγκεκριµένη τεχνική,

το πορώδες πυρίτιο δηµιουργείται σε ολόκληρη την επιφάνεια του δισκιδίου που
Σελίδα 12

Κεφάλαιο 1

Πορώδες πυρίτιο:∆ηµιουργία,Χαρακτηριστικά,Εφαρµογές στην επιστήµη της Μικροηλεκτρονικής

εκτίθεται στο διάλυµα. Βασικό πλεονέκτηµα της συγκεκριµένης τεχνικής αποτελεί η
απλότητα του αναγκαίου εξοπλισµού, ενώ σηµαντική αδυναµία της µεθόδου είναι η
ύπαρξη ανοµοιογένειας στο πάχος και στο µέγεθος των δηµιουργούµενων πόρων στο
δείγµα µονοκρυσταλλικού πυριτίου. Η ανοµοιογένεια παρατηρείται λόγω πτώσης της
τάσης που λαµβάνει χώρα πάνω στο δισκίδιο. Συγκεκριµένα, δηµιουργείται µία
διαφορά δυναµικού ανάµεσα στο άνω και κάτω άκρο του δισκιδίου (σηµεία Α και Β
στο σχήµα 1.4.1.α) οδηγώντας σε διαφορετικές τιµές τοπικής πυκνότητας του
διερχόµενου ρεύµατος.
1.4.2

Ανοδίωση µέσω τεχνικής µονής δεξαµενής (single-tank anodization)
Το δισκίδιο πυριτίου στη συγκεκριµένη διάταξη, τοποθετείται σε µεταλλική

υποδοχή και στεγανοποιείται µέσω ενός O-Ring (σχήµα 1.4.2.α) ώστε µόνο η
Ηλεκτρόδιο πλατίνας

∆οχείο απο Teflon

πρόσθια

πλευρά

να

είναι εκτεθειµένη στο
διάλυµα.

Πρέπει

να

σηµειωθεί

ότι

σε

περίπτωση δισκιδίου µε
υψηλή ειδική αντίσταση
(µεγαλύτερη

∆ισκίο πυριτίου
O-ring

Πίσω επαφή (αλουµίνιο)

Σχήµα 1.4.2.α

µερικά

mΩ

από
x

πρέπει

cm),
να

πραγµατοποιηθεί

στο

οπίσθιο

του

µέρος

Πειραµατική διάταξη που χρησιµοποιείται στην τεχνική µονής

δείγµατος

µία

δεξαµενής (single-tank) [4]

υψηλής δόσης ιοντική

εµφύτευση ώστε να βελτιωθεί η ηλεκτρική σύνδεση µεταξύ του δείγµατος και της
µεταλλικής επαφής. Η εµφύτευση είναι απαραίτητη για την ύπαρξη οµοιογένειας στο
βάθος και το µέγεθος των πόρων [11]. Η παραπάνω τεχνική είναι η πλέον
διαδεδοµένη. Σηµαντικό πλεονέκτηµα της αποτελεί η οµοιογένεια της πυκνότητας
του ρεύµατος σε όλη την επιφάνεια του δείγµατος, καθώς και η δυνατότητα
φωτισµού της εκτεθειµένης επιφάνειας του δείγµατος που οδηγεί σε αύξηση των
φορέων-οπών στη διεπιφάνεια του διαλύµατος – πυριτίου [4,12]. Όπως θα αναφερθεί
και σε επόµενη ενότητα, όλες οι απαραίτητες ηλεκτροχηµικές εγχαράξεις πυριτίου
στα πλαίσια της διατριβής πραγµατοποιήθηκαν µε τη συγκεκριµένη τεχνική.
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Aνοδίωση µέσω τεχνικής διπλής δεξαµενής (double-tank anodization)
Ο τρίτος τύπος διάταξης αποτελείται κυρίως από δύο δοχεία στα οποία έχει

τοποθετηθεί

το διάλυµα και από ένα ηλεκτρόδιο πλατίνας (σχήµα 1.4.3.α). Το

δισκίδιο είναι τοποθετηµένο ανάµεσα στα δύο δοχεία. Το ρεύµα ρέει από το ένα
ηλεκτρόδιο στο άλλο

Από χηµική αντλία

διαπερνώντας το δισκίδιο πυριτίου όπως
και στην περίπτωση
της µονής δεξαµενής.
Με τον τρόπο αυτό,
διασφαλίζεται
θερή

στα-

πυκνότητα

ρεύµατος σε όλη τη
Προς χηµική αντλία

δι-επιφάνεια

Σχήµα 1.4.3.α

δείγµατος

Πειραµατική διάταξη στην τεχνική double-tank anodization [4]

διάλυµα

του
µε

το

κατά

τη

διάρκεια της ανοδίωσης. Οι χηµικές αντλίες χρησιµοποιούνται για την κυκλοφορία
του διαλύµατος, συνεπώς την αποµάκρυνση τυχόν φυσαλίδων που οδηγούν σε
µείωση της περιεκτικότητας του διαλύµατος σε υδροφθορικό οξύ τοπικά. Η οπίσθια
επαφή στο δισκίδιο γίνεται ηλεκτρολυτικά, ενώ

για δείγµατα υψηλής ειδικής

αντίστασης, είναι αναγκαία η ιοντική εµφύτευση για την ύπαρξη οµοιογένειας στο
βάθος και το µέγεθος του πορώδους υλικού [10,11]. Η οµοιοµορφία των στρωµάτων
του πορώδους πυριτίου, τα οποία δηµιουργούνται µε τη συγκεκριµένη διάταξη, είναι
συγκρίσιµη µε αυτήν της µονής δεξαµενής (single-tank anodization), ενώ
προβλήµατα που παρουσιάζονται σε µεγάλης ειδικής αντίστασης δισκίδια στις άλλες
διατάξεις µειώνονται δραστικά [4]. Εάν είναι απαραίτητος ο φωτισµός του δείγµατος
στην ανοδίωση, τα δοχεία µπορούν να κατασκευασθούν από υλικό Plexiglas, το
οποίο είναι διάφανο και ανθεκτικό στο διάλυµα HF. Με τον τρόπο αυτό, µπορεί να
επιτευχθεί φωτισµός του δείγµατος από οποιαδήποτε πλευρά.
1.5

Προσδιορισµός του πορώδους – Προϋποθέσεις για το σχηµατισµό του
πορώδους πυριτίου
Η µέθοδος που χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό του πορώδους υλικού

που έχει υποστεί ανοδίωση είναι η τεχνική της ζύγισης. Η διαδικασία είναι η εξής :
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Ανεξαρτήτως από τις συγκεκριµένες πειραµατικές συνθήκες, το δείγµα ζυγίζεται πριν
την ανοδίωση (m1), µετά την ανοδίωση (m2) και

µετά την αποµάκρυνση του

στρώµατος του πορώδους πυριτίου (m3) µε κατάλληλη χηµική εγχάραξη [12]. Το
πορώδες (π) καθώς και το βάθος σχηµατισµού (d), του πορώδους στρώµατος που έχει
σχηµατιστεί µπορούν να προσδιοριστούν µε ακρίβεια 2% από τις παρακάτω σχέσεις
[12,13] :
π=

m1 − m2
(%)
m1 − m3

και

d=

m1 − m3
Sολ ρ

,

(1-2 , 1-3)

όπου :
Sολ : η ολική επιφάνεια του πορώδους πυριτίου
ρ

: η πυκνότητα του πυριτίου ( ≈ 2.33 gr / m3 )

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το βάθος σχηµατισµού µπορεί να µετρηθεί άµεσα µε µεγάλη
ακρίβεια, µετά την αφαίρεση του στρώµατος πορώδους

πυριτίου από τη

δηµιουργηµένη κοιλότητα, µε τη χρήση ηλεκτρονικής και οπτικής µικροσκοπίας.
Είναι γενικά αποδεκτό ότι η έναρξη του σχηµατισµού των πόρων, οφείλεται
σε ατέλειες-τραχύτητα της επιφάνειας του πυριτίου [14,15]. Οι βασικές απαραίτητες
προϋποθέσεις για την επιτυχή ανοδίωση είναι οι ακόλουθες [13]:
•

Το υπόστρωµα πυριτίου πρέπει να προµηθεύσει την επιφάνεια
σχηµατισµού µε θετικούς φορείς (οπές)

• Κάθε οπή που φθάνει στην επιφάνεια πρέπει να αντιδρά άµεσα µε τον
ηλεκτρολύτη, συνεπώς η χηµική αντίδραση δεν περιορίζεται από την
µεταφορά µάζας του ηλεκτρολύτη.
• Η πυκνότητα διερχόµενου ρεύµατος είναι µικρότερη από την οριακή τιµή
για ηλεκτρολείανση.
1.6

Παράγοντες που επηρεάζουν το σχηµατισµό του πορώδους πυριτίου
Οι πιο σηµαντικές παράµετροι που καθορίζουν το πορώδες του πυριτίου κατά

τη διαδικασία ανοδίωσης είναι ο τύπος φορέων και η συγκέντρωση τους στο δείγµα,
η συγκέντρωση του υδροφθορικού οξέος στο διάλυµα που χρησιµοποιείται καθώς και
η πυκνότητα του διερχόµενου ρεύµατος [5]. Εφόσον

η ανάπτυξη των πόρων

ελέγχεται κυρίως από τη διάχυση των οπών από το υπόστρωµα πυριτίου στην
διεπιφάνεια πυριτίου – διαλύµατος [3,16], οι παράγοντες που την επηρεάζουν, θα
επιδρούν και στο ρυθµό δηµιουργίας του πορώδους πυριτίου.
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Η αύξηση της πυκνότητας του ρεύµατος έχει ως άµεσο αποτέλεσµα τον
πολλαπλασιασµό των φορέων, διευκολύνοντας την ανταλλαγή τους στη διεπιφάνεια
Σχήµα 1.6.α
Ενεργειακές ζώνες πυριτίου σε
διάλυµα HF :
(α) p-τύπου χωρίς εφαρµοζόµενη
(α)

τάση

(β)

(β)

p-τύπου

µε

θετική

εφαρµοζόµενη τάση
(γ) n-τύπου χωρίς εφαρµοζόµενη
τάση
(δ)

n-τύπου

µε

θετική

εφαρµοζόµενη τάση

(γ)

(δ)

πυριτίου-διαλύµατος, συνεπώς αυξάνεται ο ρυθµός δηµιουργίας πορώδους πυριτίου.
Μία κλιµάκωση στην εφαρµοζόµενη τάση επίσης διευκολύνει την ανταλλαγή φορέων
στη διεπιφάνεια, εφόσον χαµηλώνει το φραγµό δυναµικού µεταξύ του ηµιαγωγού (p
ή n τύπου) πυριτίου και του διαλύµατος υδροφθορικού οξέος [17] (σχήµα 1.6.α) .
[HF] = 10 %

Πορώδες (%)

[HF] = 15 %

Σχήµα 1.6.β
Το µέτρο του πορώδους
[HF] = 20 %

(%)

συναρτήσει

πυκνότητας

της

ρεύµατος

σύµφωνα µε πειραµατικά
δεδοµένα των Frohnhoff
Πυκνότητα Ρεύµατος (mA/cm2)

et al. [18]

Μία ενδεχόµενη αύξηση στη συγκέντρωση των δοτών (dopant concentration)
στο υπόστρωµα του πυριτίου

οδηγεί

σε µείωση της ειδικής του αντίστασης,

διευκολύνοντας τη ροή του διερχόµενου ρεύµατος, συνεπώς οδηγεί σε µεγαλύτερο
ρυθµό σχηµατισµού πορώδους πυριτίου. Σύµφωνα µε πειραµατικά δεδοµένα των St.
Frohnhoff et al, αύξηση της συγκέντρωσης του υδροφθορικού οξέος στο διάλυµα
καταλήγει σε µείωση του πορώδους (σχήµα 1.6.β) [18]. Σύµφωνα µε τους R. Herino
et al [19], ο λόγος είναι η επικάλυψη της επιφάνειας του πυριτίου από ιόντα
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υδρογόνου, Η+. Στο σχήµα 1.6.γ, παρουσιάζεται η επίδραση της συγκέντρωσης του
υδροφθορικού διαλύµατος στο ρυθµό δηµιουργίας για διαφορετικές τιµές πυκνότητας
ρεύµατος [12]. Σύµφωνα µε τον A. Halimaoui, η αύξηση της συγκέντρωσης του
υδροφθορικού οξέος οδηγεί σε αύξηση του ρυθµού εγχάραξης του πυριτίου [20].
Η επίδραση καθενός από τους προαναφερθέντες παράγοντες στον ρυθµό
δηµιουργίας πορώδους, καθώς και στην τιµή του ρεύµατος ηλεκτρολείανσης (critical
current), συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:
Αύξηση του/της..

Πορώδες

Ρυθµός δηµιουργίας

J ηλεκτρολείανσης

πορώδους

Συγκέντρωσης HF

Μειώνεται

Μειώνεται

Αυξάνεται

Πυκνότητας ρεύµατος

Αυξάνεται

Αυξάνεται

-

Χρόνου ανοδείωσης

Αυξάνεται

Σχεδόν σταθερός

-

Νόθευσης δείγµατος (p-τύπου)

Μειώνεται

Αυξάνεται

Αυξάνεται

Νόθευσης δείγµατος(n-τύπου)

Αυξάνεται

Αυξάνεται

-

Πίνακας 1.6.α
Μεταβολή του πορώδους, του ρυθµού δηµιουργίας και του ρεύµατος ηλεκτρολείανσης συναρτήσει των
παραµέτρων ανοδίωσης[13].

1.7

Μορφολογία – Κατάταξη του πορώδους πυριτίου
Η µορφολογία των σχηµατισµένων πόρων στο πορώδες πυρίτιο παρουσιάζει

µία µεγάλη ποικιλία ανάλογα µε τις πειραµατικές συνθήκες δηµιουργίας του. Είναι
χαρακτηριστικό ότι σύµφωνα µε τους H.Foll et al [21], τα όρια των τυπικών
∆ιάσταση

Τύπος πορώδους

διαστάσεων τους αρχίζουν από το ένα

πόρου (nm)

υλικού

νανόµετρο και καταλήγουν στα δέκα

≤2

Μικροπορώδες

2 – 50

Μεσοπορώδες

> 50

Μακροπορώδες

Πίνακας 1.7.α
Κατάταξη πορώδων υλικών σύµφωνα µε την
διάσταση των πόρων κατά I.U.P.A.C. [22]

µικρόµετρα. Γενικότερα, οι διαστάσεις των
πόρων

ενός

οποιουδήποτε

πορώδους

υλικού, επηρεάζουν άµεσα τις ιδιότητες
προσρόφησης του υλικού αυτού. Για τον
παραπάνω λόγο, όλα τα πορώδη υλικά
κατατάσσονται σε τρεις βασικές κατηγορίες
σύµφωνα

µε

το

∆ιεθνή

Οργανισµό

Εφαρµοσµένης Χηµείας, I.U.P.A.C. (International Union of Pure and Applied
Chemistry) [22]. Η κατάταξη αυτή βασίζεται στο µέγεθος των πόρων και
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παρουσιάζεται στον πίνακα 1.7.α. Το υλικό χαρακτηρίζεται ως µικροπορώδες όταν η
µέση διάσταση των πόρων είναι ≤ 2 nm, ως µεσοπορώδες όταν είναι από 2 nm έως 50
nm, και µακροπορώδες όταν είναι ≥ 50 nm (από L.T. Canham [22]).

Σχήµα 1.7.α
Πιθανή
µπορούν

γεωµετρία

πόρων

που

να σχηµατιστούν στο

υπόστρωµα του πυριτίου κατά L.T.
Canham [22]. ∆ιακρίνονται πέντε

(α)
(β)

περιπτώσεις: (α) και (β) “τυφλοί”
(γ)

(dead-end) , (γ) “διακλαδιζόµενοι”,

(δ)
(ε)

(δ)

“αποµονωµένοι”

και

(ε)

“διαµπερείς”

Το πορώδες πυρίτιο διακρίνεται και στις τρεις κατηγορίες που υπάρχουν,
λόγω του µεγάλου εύρους των διαστάσεων των πόρων του. Η διαφορετική
µορφολογία για κάθε τύπο πορώδους πυριτίου οφείλεται κατά κύριο λόγο στο αρχικό
υπόστρωµα και στο διάλυµα ανοδίωσης που χρησιµοποιείται σε κάθε περίπτωση
[23]. Παρότι στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν προταθεί αρκετά θεωρητικά µοντέλα για
το µηχανισµό σχηµατισµού των πόρων στο κρυσταλλικό πυρίτιο,(όπως των Lehmann
και Foll , M.J. Theunissen , Chazalviel et al) [21] ο ακριβής µηχανισµός δηµιουργίας
τους είναι ακόµα υπό διερεύνηση.
Στο σχήµα 1.7.β, παρουσιάζονται χαρακτηριστικές φωτογραφίες πόρων που
λήφθηκαν µε χρήση µικροσκοπίου ηλεκτρονικής σάρωσης (SEM), από σχηµατισµένα
στρώµατα

πορώδους

πυριτίου.

Συγκεκριµένα

στην

πρώτη

φωτογραφία

παρουσιάζονται τεµάχια ενός στρώµατος µεσοπορώδους πυριτίου που έχει
θρυµµατιστεί, ενώ στη δεύτερη, τµήµα ενός τεµαχίου σε µεγαλύτερη κλίµακα. Στην
τρίτη και τέταρτη παρουσιάζονται η κάτοψη και η τοµή ενός σχηµατισµένου
επιπέδου µακροπορώδους πυριτίου. Στις περιπτώσεις (α) και (β) το υπόστρωµα που
χρησιµοποιήθηκε ήτανε π-τύπου και οι σχηµατισµένοι πόροι έχουν διάσταση µερικών
νανοµέτρων[24]. Αντίθετα, στις περιπτώσεις (γ) και (δ) οι διαστάσεις των πόρων
είναι της τάξεως των µικροµέτρων [21], ενώ το υπόστρωµα που χρησιµοποιήθηκε
ήτανε ν-τύπου.
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(β)
(α)
Πόρος

(γ)

(δ)

Σχήµα 1.7.β (σχήµατα από αναφορές [21,24] των H. Foll et al και G. Lerondel et al)
Φωτογραφίες πόρων σε σχηµατισµένο πορώδες πυρίτιο για διαφορετικά υποστρώµατα, από
ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης, (SEM). Στις περιπτώσεις (α) και (β) το σχηµατισµένο στρώµα
πορώδους είναι νανοπορώδες καθώς οι σχηµατισµένοι πόροι έχουν διαστάσεις µερικών νανοµέτρων.
Αντίθετα, στις περιπτώσεις (γ) και (δ) το σχηµατισµένο πορώδες είναι µακροπορώδες, καθώς οι
διαστάσεις των πόρων είναι κατά πολύ µεγαλύτερες.

Για τις συγκεκριµένες πειραµατικές συνθήκες ανοδίωσης που ακολουθήθηκαν
κατά τη διάρκεια όλων των πειραµάτων στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, ο τύπος
του σχηµατισµένου πορώδους πυριτίου ήταν µεσοπορώδες µε διαστάσεις πόρων
περίπου όπως παρουσιάζονται στο σχήµα 1.7.β.(β). Ο συγκεκριµένος τύπος
πορώδους πυριτίου έχει ευρεία εφαρµογή στο γενικότερο χώρο των Μικρο-ΗλεκτροΜηχανικών ∆ιατάξεων (MEMS) και συγκεκριµένα στη µικροµηχανική όγκου και στη
θερµική µόνωση ολοκληρωµένων διατάξεων [12].
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Θερµική αγωγιµότητα του πορώδους πυριτίου
Όπως θα αναλυθεί και στις µετέπειτα ενότητες της παρούσας διατριβής, µία

από τις κύριες εφαρµογές του πορώδους πυριτίου αποτελεί η διασφάλιση θερµικής
µόνωσης σε προκαθορισµένες περιοχές στο υπόστρωµα του κρυσταλλικού πυριτίου.
Από τους πρώτους που πρότειναν την εφαρµογή αυτή ήταν οι : G. Kaltsas and A.G.
Nassiopoulou [12,25,26]. Η διασφάλιση της βέλτιστης θερµικής µόνωσης αποτέλεσε
άλλωστε και την κύρια πρόκληση για την ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας Πορώδους
πυριτίου-∆ιακένου αέρα στα πλαίσια της συγκεκριµένης ερευνητικής προσπάθειας.
Η θερµική αγωγιµότητα αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες φυσικές
παραµέτρους οποιουδήποτε υλικού.

Σε αντίθεση όµως µε τις ηλεκτρονικές και

οπτικές ιδιότητες του πορώδους πυριτίου, της έχει δοθεί λιγότερο βάρος από την
ερευνητική κοινότητα [27]. Ωστόσο, η εφαρµογή του υλικού για τη διασφάλιση
θερµικής µόνωσης σε οποιοδήποτε µικροσύστηµα απαιτεί τη θερµική του ανάλυση.
Οι πρώτες τιµές για τη θερµική αγωγιµότητα του po-Si που εµφανίστηκαν
στη διεθνή βιβλιογραφία, δίνονται στον πίνακα 1.8.α [28]. Η µέθοδος που είχε
χρησιµοποιηθεί βασιζόταν στην ανάλυση θερµικών κυµάτων. Πιο συγκεκριµένα, τα
θερµικά κύµατα δηµιουργήθηκαν στην επιφάνεια του δείγµατος po-Si, µέσω ενός
εναποτιθέµενου λεπτού φιλµ θερµαντήρα (heater), ενώ µέσω της αντίστασης στο
πίσω µέρος του δισκιδίου µετρήθηκε το πλάτος και η φάση των διερχόµενων
κυµάτων. Από τα συγκεκριµένα στοιχεία υπολογίστηκε η θερµική αγωγιµότητα για
τα τρία διαφορετικά είδη πορώδους πυριτίου (σε σχέση µε τη µορφολογία) των
δειγµάτων.
∆είγµα

Α

Β

Γ

Μορφολογία

Νανο

Νανο+µακρο

Μέσο

Νόθευση

p- (B)

n- (P)

P+ (B)

Ειδική αντίσταση

Ω cm

38.0 – 52.0

1–2

0.010 – 0.018

Πυκνότητα ρεύµατος

mA cm-2

30

10

50

Χρόνος ανοδείωσης

s

420

900

240

Φωτισµός

Καθόλου

Ορατό 500 W

Καθόλου

Πόρωση

40%

53%

45%

Πάχος

µm

10

10

10

Θερµ. αγωγιµότητα

W m-1 K-1

1.2

1.75

80

Σελίδα 20

Κεφάλαιο 1

Πορώδες πυρίτιο:∆ηµιουργία,Χαρακτηριστικά,Εφαρµογές στην επιστήµη της Μικροηλεκτρονικής

Θερµ. αγωγιµ. (µετά απο
300ο C οξείδωση)

W m-1 K-1

1.3

1.85

2.7

Πίνακας 1.8.α (από αναφορά [28] του W.Lang )
Πειραµατικά δεδοµένα για τον καθορισµό της θερµικής αγωγιµότητας τριών δειγµάτων πορώδους
πυριτίου.

Όπως παρατηρούµε από τον πίνακα 1.8.α, το νανοπορώδες πυρίτιο έχει τη
µικρότερη τιµή θερµικής αγωγιµότητας. Ενδιαφέρουσα είναι η σύγκριση της
συγκεκριµένης τιµής µε την αντίστοιχη του διοξειδίου του πυριτίου. Γνωρίζοντας
από τη διεθνή βιβλιογραφία την τιµή για το SiO2 (1.4 W m-1 K-1) [28], καταλήγουµε
στο συµπέρασµα ότι η θερµική αγωγιµότητα του po-Si µπορεί να είναι ακόµα και
µικρότερη αυτής, ανάλογα µε τη µορφολογία του[29].
Το γεγονός ότι η θερµική αγωγιµότητα του po-Si καθορίζεται κυρίως από τη
µορφολογία του (πορώδες του υλικού - µέγεθος των

πόρων), ώθησε τους V.

Lysenko, Ph. Roussel, B. Remaki et al., να εντοπίσουν τη σχέση µεταξύ των
θερµικών αγωγιµοτήτων δύο διαφορετικών δειγµάτων (PSΑ και PSB), µε διαφορετική
πόρωση PA και PB, σύµφωνα µε την εξίσωση [30]:
4

K PS − A
K PS − B

 1 − PA  3

= 

1
P
−
B 


(1-4)

όπου:
KPS-Α: Θερµ. αγωγιµότητα δείγµατος PSA
KPS-Β: Θερµ. αγωγιµότητα δείγµατος PSB
PΑ:

Πορώδες δείγµατος Α

PΒ:

Πορώδες δείγµατος Β

Η θερµική αγωγιµότητα του µεσοπορώδους πυριτίου (δείγµα Γ στον πίνακα
1.8.α) είναι κατά πολύ µεγαλύτερη από εκείνη του νανοπορώδους (δείγµα Α) ή του
µείγµατος

νανοπορώδους

µε

µικρό

ποσοστό

µακροπορώδους

(δείγµα

Β).

Παρατηρούµε όµως ότι όταν το δείγµα οξειδώνεται ακόµα και στη χαµηλή
θερµοκρασία των 300 βαθµών Κελσίου (οC) παρατηρείται µία δραστική µεταβολή
της θερµικής του αγωγιµότητας κατά µία τάξη µεγέθους.
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Θερµική αγωγιµότητα (W/m K)

Θερµική αγωγιµότητα (W/m K)

Κεφάλαιο 1

Σχήµα 1.8.α
Θερµική αγωγιµότητα

Ποσοστό οξείδωσης

µεσοπορώδους
πυριτίου
του

συναρτήσει
ποσοστού

οξείδωσης

Ποσοστό οξείδωσης

κατά

V.Lysenko et al. [31]

Μία εκτενής µελέτη της µεταβολής της θερµικής αγωγιµότητας του
µεσοπορώδους πυριτίου σε σχέση µε το ποσοστό οξείδωσης του δείγµατος
πραγµατοποιήθηκε από τους V.Lysenko et al[31]. Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη
µελέτη, έστω και ένα πολύ µικρό ποσοστό οξείδωσης του µεσοπορώδους πυριτίου
οδηγεί σε δραστική µείωση της θερµικής του αγωγιµότητας (Σχήµα 1.8.α) και
εποµένως αύξηση της θερµικής µόνωσης. Οι ίδιοι ερευνητές αναφέρουν ενδεικτικά
ότι, ποσοστό οξείδωσης από 15 µέχρι και 20 % σε δείγµα µε 51% πορώδες, µπορεί να
επιτευχθεί εύκολα µε οξείδωση στους 300 βαθµούς Κελσίου (οC) για διάρκεια µίας
ώρας περίπου.
1.9

Εφαρµογές του πορώδους πυριτίου
Οι εφαρµογές του πορώδους πυριτίου στη Μικροηλεκτρονική και την

Μικροτεχνολογία-Μικροµηχανική, µπορούν να χωριστούν σε πέντε βασικές
κατηγορίες: Στην παρασκευή υµενίων κρυσταλλικού πυριτίου άνωθεν µονωτή, SOI
(Silicon On Insulator), στην εκποµπή φωτός (light emission), στην µικροµηχανική
όγκου,

στην

τοπική

θερµική

µόνωση

στο

πυρίτιο

µε

εφαρµογές

στην

Μικροηλεκτρονική(SOI) και στους αισθητήρες (υπόλοιπες τεχνολογίες). Στις
επόµενες ενότητες θα παρουσιαστούν εν συντοµία, χαρακτηριστικά παραδείγµατα
από τη διεθνή βιβλιογραφία για κάθε περίπτωση.
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Παρασκευή λεπτών υµενίων κρυσταλλικού πυριτίου άνωθεν µονωτή,SOI
Η τεχνολογία λεπτών υµενίων πυριτίου άνωθεν µονωτή σε υπόστρωµα

πυριτίου αποτελεί έναν από τους σηµαντικούς τοµείς της διεθνούς ερευνητικής
δραστηριότητας.

Στην

συµβατική

τεχνολογία

SOI,

ως

µονωτικό

υλικό

χρησιµοποιείται το διοξείδιο του πυριτίου. Η κρυσταλλική µορφή του άνω
στρώµατος

του

κρυσταλλικού

πυριτίου

πλησιάζει

εκείνη

του

συµπαγούς

κρυσταλλικού υποστρώµατος, παρέχοντας την δυνατότητα ολοκλήρωσης στην
επιφάνεια του, ηλεκτρονικών διατάξεων [32].
Υπάρχουν δύο καθιερωµένες τεχνικές για την παρασκευή δισκιδίων τύπου
SOI. Στην πρώτη τεχνική, οξείδιο κατάλληλου πάχους, σχηµατίζεται στην επιφάνεια
ενός δισκιδίου κρυσταλλικού πυριτίου. Ένα δεύτερο δισκίδιο συγκολλάται στην
επιφάνεια

του

σχηµατισµένου

οξειδίου,

κάνοντας

χρήση

της

διαδικασίας

συγκόλλησης δισκιδίων (wafer bonding). Η επιθυµητή δοµή σχηµατίζεται µέσω
διαδικασίας µηχανικής λείανσης και ακόλουθης εξοµάλυνσης της οπίσθιας πλευράς
του συγκολληµένου δισκιδίου. Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθεί ότι το
ελάχιστο πάχος του στρώµατος πυριτίου άνωθεν του οξειδίου περιορίζεται στα 2 µm,
λόγω της µηχανικής λείανσης [33]. Η δεύτερη τεχνική παρασκευής ονοµάζεται
συγκόλληση και οπίσθια εγχάραξη της επιφάνειας του πυριτίου άνωθεν µονωτή (Bond
and Etch back Silicon On Insulator , BOESOI). Σε αντίθεση µε την πρώτη τεχνική,
εγχαράσσεται η οπίσθια πλευρά του δισκιδίου στο οποίο έχει σχηµατισθεί το οξείδιο
και όχι εκείνου που έχει συγκολληθεί σε αυτό. Η εγχάραξη του κρυσταλλικού
πυριτίου είναι χηµική, ενώ το εύρος της περιορίζεται µέσω κατάλληλου
σχηµατισµένου ενδιάµεσου στρώµατος στο πυρίτιο (etch-stop), το οποίο και
αφαιρείται µε το πέρας της διαδικασίας. Σύµφωνα µε τον W.P.Maszara [33], το
πλεονέκτηµα της συγκεκριµένης τεχνικής εντοπίζεται στον καλύτερο έλεγχο του
επιθυµητού πάχους του κρυσταλλικού πυριτίου άνωθεν του µονωτικού υλικού.
Το 1993 οι T. Yonehara, K. Sakaguch και N. Sato[32], παρουσιάσανε µία νέα
τεχνική BOESOI βασισµένη στο πορώδες πυρίτιο. Η νέα αυτή τεχνική ονοµάσθηκε
ELTRAN (Epitaxial Layer TRANsfer by bond and etch-back of porous Si). Στην
επόµενη παράγραφο, θα πραγµατοποιηθεί µία περιληπτική παρουσίαση της
συγκεκριµένης τεχνολογίας.
Αρχικά, πορώδες πυρίτιο 12 µm πάχους σχηµατίζεται στην επιφάνεια
κατάλληλου υποστρώµατος (π-τύπου υπόστρωµα, κρυσταλλογραφικής κατεύθυνσης
<100> , ειδ. αντίστασης 0.01-0.02 Ω·cm). Η πόρωση του σχηµατισµένου στρώµατος
Σελίδα 23

Κεφάλαιο 1

Πορώδες πυρίτιο:∆ηµιουργία,Χαρακτηριστικά,Εφαρµογές στην επιστήµη της Μικροηλεκτρονικής

είναι ίση µε περίπου 15%.
επιφάνεια

του

Μέσω χηµικής εναπόθεσης ατµών (LPCVD), στην

σχηµατισµένου

πορώδους

επιπέδου

εναποτίθεται

στρώµα

κρυσταλλικού πυριτίου πάχους µικρότερου του ενός µικροµέτρου. Στην επιφάνεια
ενός δεύτερου δισκιδίου σχηµατίζεται θερµικό οξείδιο κατάλληλου πάχους. Τα δύο
δισκίδια συγκολλούνται (wafer bonding) ενώ στη συνέχεια η οπίσθια πλευρά του
πρώτου δισκιδίου εγχαράσσεται µέσω µηχανικής

λείανσης έως το σηµείο όπου

αποκαλύπτεται το σχηµατισµένο πορώδες στρώµα. Αφαιρώντας το πορώδες πυρίτιο
µέσω υγρής χηµικής εγχάραξης, αποκαλύπτεται το επίπεδο κρυσταλλικού πυριτίου το
οποίο πλέον βρίσκεται άνωθεν του σχηµατισµένου οξειδίου. Πρέπει να επισηµανθεί
ότι η εγχάραξη που πραγµατοποιείται είναι επιλεκτική, καθώς το διάλυµα που
χρησιµοποιήθηκε (υδροφθορικού οξέος και υπεροξειδίου του υδρογόνου HF, H2O2)
δεν προσβάλει το κρυσταλλικό πυρίτιο. Μέσω της συγκεκριµένης τεχνικής, κατέστη
δυνατή η κατασκευή λεπτών υµενίων κρυσταλλικού πυριτίου, πάχους µικρότερου του
αντίστοιχου µέσω των υπολοίπων τεχνικών, άνωθεν οξειδίου του πυριτίου.
Όπως ήδη αναφέρθηκε η τεχνική ELTRAN αναπτύχθηκε στα ερευνητικά
εργαστήρια της εταιρίας Canon Inc. Japan. Σύµφωνα µε τον T. Yonehara [34], η
τεχνική αυτή έχει εξελιχθεί από την αρχική της µορφή, προσφέροντας πλέον την
δυνατότητα µαζικής παραγωγής δισκιδίων τύπου SOI, (10000 δισκία, 8 ιντσών ανά
µήνα). Αναλυτικά, η επιθυµητή δοµή δεν σχηµατίζεται πλέον µε την οπίσθια
εγχάραξη του ενός από τα συγκολληµένα δισκίδια, αλλά µε τον διαχωρισµό τους
µέσω διαδικασίας ευθυγραµµισµένης λεπτής δέσµης νερού υψηλής πίεσης (smallcollimated water jet), µεγάλης ακρίβειας. Μέσω της συγκεκριµένης διαδικασίας,
επιτυγχάνεται ο διαχωρισµός των δισκιδίων ακριβώς στο σχηµατισµένο στρώµα
πορώδους πυριτίου. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η επαναχρησιµοποίηση του
δισκιδίου, στην επιφάνεια του οποίου είχε σχηµατισθεί το πορώδες πυρίτιο, συνεπώς
η µείωση του συνολικού κόστους της διαδικασίας.
1.9.2

Χρήση του πορώδους πυριτίου για την εκποµπή φωτός
Η ικανότητα του πορώδους πυριτίου να εκπέµπει αποτελεσµατικά σε ένα

µεγάλο τµήµα του φάσµατος σε θερµοκρασία περιβάλλοντος τράβηξε το διεθνές
ερευνητικό ενδιαφέρον.Το πορώδες πυρίτιο εκπέµπει στην περιοχή φάσµατος του
εγγύς υπερύθρου, near IR (1100-1500 nm), σε όλο το ορατό (400-800 nm) καθώς και
στην περιοχή του εγγύς υπεριώδους (near UV, ~350 nm) [35]. Η ικανότητα του
πορώδους να εκπέµπει είναι αποτέλεσµα της αύξησης του ενεργειακού χάσµατος
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(bandgap) λόγω της νανοκρυσταλλικής φύσης του πορώδους υλικού [36]. Η αύξηση
αυτή οφείλεται στο φαινόµενο κβαντικού περιορισµού των διαστάσεων (quantum
confinement) [37] Σύµφωνα µε τις X. Zianni and A.G. Nassiopoulou

[38], ο

µηχανισµός εκποµπής φωτός από το πορώδες υλικό µπορεί να µοντελοποιηθεί
θεωρώντας το πορώδες επίπεδο ένα πλέγµα κβαντικών νηµάτων ή κβαντικών
τελειών, οι διαστάσεις των οποίων είναι µερικών νανοµέτρων. Ο σχετικά εύκολος
σχηµατισµός του πορώδους πυριτίου στο κρυσταλλικό υπόστρωµα καθώς και ο
οικονοµικός απαραίτητος εξοπλισµός, συντελεί στην αύξηση του διεθνούς
ενδιαφέροντος ως προς την επιτυχή κατασκευή οπτικών διατάξεων βασισµένων στο
πορώδες πυρίτιο. Χαρακτηριστική είναι η ερευνητική δραστηριότητα των Z. Gaburro,
L. Pavesi και P.G. Bellutti [39], όπου κατασκεύασαν δίοδο εκποµπής φωτός (Light
Emitting Diode , LED), η λειτουργία της οποίας βασίζεται στο σχηµατισµό
ετεροεπαφής (heterojunction) πορώδους πυριτίου και υποστρώµατος πυριτίου ν+
τύπου πυριτίου (n+ Si). Ενδιαφέρον

παρουσιάζει επίσης, η ερευνητική

δραστηριότητα των S.M. Weiss και P.M. Fauchet [40], ως προς την κατασκευή
οπτικών φίλτρων. Τα συγκεκριµένα φίλτρα βασίζονται στην κατασκευή διαδοχικών
στρωµάτων πορώδους πυριτίου µε διαφορετικό ποσοστό πορώδους.
1.9.3

Μικροµηχανική όγκου - Οι δύο παραδοσιακές τεχνολογίες
Σύµφωνα µε τους W.Lang et al, [41] υπάρχουν δύο θεµελιώδεις τεχνολογίες

στο χώρο της κατασκευής τρισδιάστατων δοµών κρυσταλλικού πυριτίου, µε
µικροµηχανική όγκου, η υγρή

και η ξηρή

εγχάραξη. Η υγρή εγχάραξη είναι

συνήθως ισοτροπική, ενώ η ξηρή παρέχει τη δυνατότητα πολύ µεγαλύτερης
ανισοτροπίας. Η χρήση του πορώδους πυριτίου ως µίας εναλλακτικής τεχνολογίας
“θυσιαζόµενου στρώµατος” (sacrificial layer), αποτελεί αντικείµενο έρευνας µεγάλου
αριθµού ερευνητικών οµάδων, για χρονικό διάστηµα περίπου δεκατριών ετών [41].
Για την κατασκευή µιας αιωρούµενης µεµβράνης (free-standing membrane),
και στις δύο βασικές τεχνολογίες απαιτείται αφαίρεση ενός τµήµατος του δισκιδίου
από την οπίσθια πλευρά. Στη διαδικασία της υγρής ανισοτροπικής εγχάραξης, τα
κρυσταλλογραφικά επίπεδα

που την περιορίζουν (<111> etch-stop planes) είναι

προκαθορισµένα, µε αποτέλεσµα, η επιφάνεια του πυριτίου που αφαιρείται στο
οπίσθιο µέρος του δισκιδίου, να είναι κατά κανόνα µεγαλύτερη από τη δοµή που
θέλουµε να δηµιουργήσουµε (σχήµα 1.9.3.α), αυξάνοντας το κόστος της
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S1

Σχήµα 1.9.3.α
Ανισοτροπική

εγχάραξη

χρησιµοποιώντας διάλυµα
Επίπεδα <111>

καυστικού

καλίου.

Παρατηρείται
διαφορά
S2

η

µεταξύ

έντονη
των

επιφανειών S1 και S2 [13]

συγκεκριµένης τεχνολογίας. Η διαφορά των δύο παραπάνω µεγεθών

σταδιακά

µεγαλώνει όσο µικραίνουν οι διαστάσεις της επιθυµητής δοµής.
Η ξηρή εγχάραξη του κρυσταλλικού πυριτίου δεν περιορίζεται από
κρυσταλλογραφικά επίπεδα. Κατά συνέπεια, οι διαστάσεις του τµήµατος του δισκίου
που αφαιρείται δεν είναι µεγαλύτερες από τις απαιτούµενες. Βασική διαφορά επίσης
αποτελεί ο µικρότερος χρόνος εγχάραξης της ξηρής σε σχέση µε την υγρή ˙ το
µεγαλύτερο κόστος της, ο δύσκολος έλεγχος και η εξασφάλιση σταθερότητας στη
διαδικασία όµως, συγκριτικά µε την υγρή, αποτελούν τα κυριότερα µειονεκτήµατα
της ξηρής εγχάραξης [41].
1.9.3.Ι Τεχνολογία πορώδους πυριτίου στην µικροµηχανική όγκου
Η εγχάραξη στις δύο περιπτώσεις που αναφέρθηκαν πραγµατοποιείται από
την οπίσθια πλευρά. Ως αποτέλεσµα, η χρήση λιθογραφίας διπλής όψης (double side
lithography), τεχνική υψηλού κόστους, καθίσταται αναγκαία. Με την ολοκλήρωση
της εγχάραξης (αφαίρεση ενός σηµαντικού τµήµατος πυριτίου) το δισκίδιο
καταλήγει να είναι ιδιαίτερα ευπαθές σε µηχανικές καταπονήσεις, γεγονός που
αποτελεί επίσης ένα σηµαντικό µειονέκτηµα. Επίσης, το οπίσθιο απαραίτητο άνοιγµα
είναι σαφώς µεγαλύτερο από το απαιτούµενο στην πρόσθια επιφάνεια µε αποτέλεσµα
την κατανάλωση σηµαντικού χώρου στο πυρίτιο [42]. Τα τρία παραπάνω
µειονεκτήµατα αποτέλεσαν κίνητρο για την ανάπτυξη της εναλλακτικής τεχνολογίας
µικροµηχανικής, µε βάση τη χρήση του πορώδους πυριτίου.
Σύµφωνα µε τους A.G. Nassiopoulou and G. Kaltsas [43] τα πλεονεκτήµατα
της εναλλακτικής αυτής τεχνολογίας µπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
• Το σχηµατισµένο στρώµα πορώδους πυριτίου µπορεί να επεκταθεί ακόµα
και για όλο το πάχος του δισκιδίου. Στην κατασκευή αιωρούµενων τρισδιάστατων
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δοµών, η συγκεκριµένη ιδιότητα είναι αρκετά σηµαντική, εφόσον χρειαζόµαστε ως
επί το πλείστον µεγάλα θυσιαζόµενα στρώµατα υλικού (sacrificial layers).
• Η λιθογραφία διπλής όψης δεν είναι απαραίτητη, τεχνική η οποία µειώνει
τη µηχανική αντοχή του δισκιδίου και καθιστά αδύνατη τη χρήση συγκολλητικού
υλικού στην

οπίσθια πλευρά του. Με αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται το

πακετάρισµα (packaging) της τελικής διάταξης.
•

Η διαδικασία δεν περιορίζεται από τα κρυσταλλογραφικά επίπεδα στο

πυρίτιο έχοντας ως συνέπεια η γεωµετρία της θεµιτής δοµής να δεσµεύεται µόνο από
τις µάσκες που χρησιµοποιούνται.
•

Η επιφάνεια του πορώδους πυριτίου αποτελεί εξαιρετική βάση για

εναπόθεση υλικών σε µορφή λεπτών φιλµ. Η συγκεκριµένη ιδιότητα έχει άµεση
εφαρµογή στο χώρο κατασκευής χηµικών αισθητήρων αερίου (Ενότητα 1.9.4)
• Κατά τη διαδικασία κατασκευής αιωρούµενων µεµβρανών, η αναγκαία
επιφάνεια ανά ολοκληρωµένο κύκλωµα (chip/area) σε συνάρτηση µε το µήκος της
αιωρούµενης µεµβράνης µειώνεται σηµαντικά σε σχέση µε την υγρή εγχάραξη

Επιφάνεια ολοκληρωµένης διάταξης (mm2)

(σχήµα 1.9.3.Ι.α).

Σχήµα 1.9.3.Ι.α
Απαιτούµενη
ολοκληρωµένο

περιοχή

ανά

κύκλωµα

συναρτήσει του µήκους της
αιωρούµενης µεµβράνης για
τεχνολογία υγρής εγχάραξης
µε

διάλυµα

τεχνολογία
Μήκος αιωρούµενης µεµβράνης (mm)

ΚΟΗ

και

πορώδους

πυριτίου [42].

Μία τυπική ακολουθία διαδικασίας (process sequence) µικροµηχανικής όγκου
που κάνει χρήση πορώδους πυριτίου παρουσιάζεται στο σχήµα 1.9.3.Ι.β. Αρχικά, το
υλικό (νιτρίδιο του πυριτίου στη συγκεκριµένη περίπτωση) που θα λειτουργήσει ως
µάσκα για τον τοπικό σχηµατισµό του πορώδους πυριτίου εναποτίθεται και
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εγχαράσσεται. Το πορώδες πυρίτιο αναπτύσσεται µέσω ανοδίωσης, ενώ νιτρίδιο του
πυριτίου εναποτίθεται επιφανειακά για τη δηµιουργία της αιωρούµενης µεµβράνης.
Με χρήση διαλύµατος καυστικού καλίου ένα τοις εκατό (ΚΟΗ 1%), το οποίο
διοχετεύεται µέσω οπών που υπάρχουν στη µεµβράνη, πραγµατοποιείται αφαίρεση
του πορώδους πυριτίου, δηµιουργώντας την κοιλότητα κάτω από τη µεµβράνη.
Παρόµοια ερευνητική δραστηριότητα είχε
Μάσκα

Πορώδες πυρίτιο

Si

προηγηθεί από τους G. Kaltsa and A.G.
Α

Nassiopoulou ως προς την επίτευξη
αιωρούµενων

Νιτρίδιο του πυριτίου

µεµβρανών

πολυ-

κρυσταλλικού πυριτίου [43], ενώ είχε
αναφερθεί και από τους P. Steiner και W.
Si

Πορώδες πυρίτιο

Β

Lang [44].

Μεµβράνη νιτριδίου του πυριτίου

Στη

διεθνή

βιβλιογραφία,

συναντούµε ποικίλα παραδείγµατα χρήσης
Κοιλότητα

Si

Γ

της τεχνολογίας του πορώδους πυριτίου
στη

Σχήµα 1.9.3.Ι.β
Τυπική ακολουθία διαδικασίας µικροµηχανικής
που

χρησιµοποιεί πορώδες πυρίτιο για τη

µικροµηχανική

όγκου[45,46,47].

Χαρακτηριστική είναι η κατασκευή ενός
επιταχυνσιόµετρου (accelerometer) από

δηµιουργία αιωρούµενης µεµβράνης νιτριδίου τους P.T.J. Gennissen, P.J. French, D.P.A.

De Munter et al. [45] καθώς και η

του πυριτίου[42].

κατασκευή ενός ολοκληρωµένου χωρητικού µικροφώνου (single-chip condenser
microphone),

από τους W. Kronast, B. Muller. W. Siedel και A. Stoffel [46]. Πιο

συγκεκριµένα, στην περίπτωση του επιταχυνσιόµετρου (σχήµα 1.9.3.Ι.γ), η
Αιωρούµενες δοκοί

Σταθερές δοκοί

Κίνηση
Σχήµα 1.9.3.Ι.γ
Κάτοψη ενός παράλληλου επιταχυνσιόµετρου (lateral accelerometer) από τους P.T.J. Gennissen, P.J.
French D P A De Munter et al [45]
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οποιαδήποτε κίνηση του µικροσυστήµατος ανιχνεύεται από την αλλαγή

που

επέρχεται στη χωρητικότητα, ανάµεσα στις σταθερές και αιωρούµενες (free-standing)
δοκούς. Η τεχνολογία του πορώδους πυριτίου χρησιµοποιήθηκε για τη δηµιουργία
των αιωρούµενων δοκών.
Σχήµα 1.9.3.Ι.δ
Τοµή ενός µικροφώνου χωρητικού
τύπου από τους W. Kronast, B.
Muller et al. [46]. ∆ιακρίνεται το
διάφραγµα από νιτρίδιο του πυριτίου
Ακουστικές οπές - Πίσω
ηλεκτρόδιο

Στην

καθώς και το οπίσθιο ηλεκτρόδιο
από µονοκρυσταλλικό πυρίτιο

κατασκευή του ολοκληρωµένου χωρητικού µικροφώνου (condenser

microphone) του σχήµατος 1.9.1.Ι.δ [46], σύµφωνα µε τους συγκεκριµένους
ερευνητές, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη διάκενου, πάχους 1.3
µικροµέτρων, ανάµεσα στο διάφραγµα και στο οπίσθιο ηλεκτρόδιο. Για τη
δηµιουργία του συγκεκριµένου διάκενου επιλέχθηκε η τεχνολογία του πορώδους
πυριτίου.
Για τη σωστή λειτουργία του µικροφώνου το οπίσθιο ηλεκτρόδιο πρέπει να
παρουσιάζει ακαµψία για οποιοδήποτε εισερχόµενο ακουστικό κύµα. Παρότι µπορεί
να εναποτεθεί πολυκρυσταλλικό πυρίτιο και να χρησιµοποιηθεί ως υλικό του
ηλεκτροδίου, οι µεγάλες εσωτερικές τάσεις που αναπτύσσονται στο επιθυµητό πάχος
(πάνω από τρία µικρόµετρα) δηµιουργούν ρωγµές στην επιφάνεια του και καθιστούν
δύσκολη τη συγκεκριµένη τεχνική. Χρησιµοποιώντας το πορώδες πυρίτιο ως
θυσιαζόµενο ενδιάµεσο στρώµα, είναι εφικτό να δηµιουργηθεί ηλεκτρόδιο από το
µονοκρυσταλλικό πυρίτιο. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, το ηλεκτρόδιο είχε είκοσι
µικρόµετρα πάχος.

Σχήµα 1.9.3.Ι.ε
Φωτογραφία

µονοδιάστατου

πίνακα τριών µικροφώνων [46].
∆ιακρίνονται το εναποτιθέµενο
αλουµίνιο καθώς και οι οπές στα
οπίσθια

ηλεκτρόδια

(τα

διαφράγµατα από νιτρίδιο του
πυριτίου είναι διάφανα).
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Εφαρµογή του πορώδους πυριτίου σε αισθητήρες αερίων
Αρκετές ερευνητικές οµάδες έχουν κάνει χρήση του πορώδους πυριτίου στην

κατασκευή αισθητήρων αερίων[48-57]. Ένας από τους κύριους µηχανισµούς
λειτουργίας

των

συγκεκριµένων

αισθητήρων

βασίζεται

στην

αλλαγή

της

αγωγιµότητας που παρουσιάζει το πορώδες πυρίτιο παρουσία συγκεκριµένων αερίων.
Ένα χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγµα (2003) αποτελεί η δηµοσίευση των L.
Pancheri et al.[48] όπου παρουσιάζεται o ηλεκτρικός χαρακτηρισµός ενός αισθητήρα
διοξειδίου του αζώτου µε χρήση πορώδους πυριτίου. Το σχηµατισµένο επίπεδο
πορώδους πυριτίου είχε 80% πόρωση και παρουσίαζε σηµαντική αλλαγή στην
αγωγιµότητα του µε την παρουσία του NO2.

Παρεµφερή παραδείγµατα

περιγράφονται και στις δηµοσιεύσεις των A.Foucaran et al [49], καθώς και των G.
Barillaro et al.[50].
Παρόµοια ερευνητική δραστηριότητα είχε παρουσιαστεί και
από τους G. Baratto et al [51]. Η
καινοτοµία του συγκεκριµένου
αισθητήρα

βασιζόταν

στην

διαβάθµιση του πορώδους του
υλικού από την επιφάνεια προς
το βάθος. Συγκεκριµένα, έως ένα
συγκεκριµένο πάχος, το στρώµα
είχε πορώδες 55%, ενώ πέραν
του πάχους αυτού, το πορώδες
αυξανόταν ραγδαία έως και 90%
(Σχήµα
Σχήµα 1.9.4.α
Φωτογραφία

ηλεκτρονικού

µικροσκοπίου

σάρωσης,

τοµής του σχηµατισµένου πορώδους στρώµατος από τους
C.Baratto et al [51]. ∆ιακρίνεται το επίπεδο µε

1.9.4.α).

σύµφωνα

µε

ερευνητές

ήταν

Ο

λόγος

τους

ίδιους

η

επίτευξη

βέλτιστης ηλεκτρικής µόνωσης

µεγαλύτερη πόρωση για τη διασφάλιση βέλτιστης

µεταξύ του πορώδους επιπέδου

ηλεκτρικής µόνωσης

και

του

υποστρώµατος

κρυσταλλικού πυριτίου.
Η µεγάλη εσωτερική επιφάνεια του πορώδους πυριτίου, του δίνει την
ικανότητα προσρόφησης νερού και αλλαγής της αγωγιµοτητάς του, ιδιότητα που έχει
ερευνηθεί για την κατασκευή αισθητήρων ανίχνευσης υγρασίας [52,53].
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Μία εναλλακτική χρήση του πορώδους πυριτίου στο χώρο των αισθητήρων
αερίων αποτελεί η χρήση της πορώδους επιφάνειας ως µήτρας για την εναπόθεση
κατάλληλων καταλυτικών υλικών για την ανίχνευση αερίων. Οι V.Polishchuk et al,
εναπόθεσαν στρώµα 20 νανοµέτρων παλλαδίου και παρατήρησαν την ευαισθησία του
αισθητήρα

στο

υδρογόνο

[54].

Παρόµοια

ερευνητική

δραστηριότητα

πραγµατοποίησαν οι C.Tsamis et al [55]. Μία σχετικά πρόσφατη (2002) δηµοσίευση
των A. Splinter et al [56], αναφέρει την εναπόθεση καταλυτικού παλλαδίου για την
ανίχνευση µονοξειδίου του άνθρακα (CO), ενώ οι R.Angelucci et al, εναπόθεσαν
οξείδιο του βαναδίου για την ανίχνευση υδρογονανθράκων [57].
1.9.5

Τεχνολογία πορώδους πυριτίου στον χώρο της θερµικής µόνωσης
Υπάρχουν δύο θεµελιώδεις τεχνικές θερµικής µόνωσης στην κατασκευή των

µικροµηχανικών διατάξεων[58]. Ο σχηµατισµός λεπτών δοµών µε µεγάλη θερµική
αντίσταση µέσω µικροµηχανικής όγκου (µε χαµηλή µηχανική αντοχή) και η
εναπόθεση υλικών µη συµβατών µε την καθιερωµένη (standard) τεχνολογία
µικροηλεκτρονικής, τα οποία έχουν χαµηλή θερµική αγωγιµότητα., (όπως φιλµ από
πολυµερή). Η κατά δύο τάξεις µεγέθους µικρότερη θερµική αγωγιµότητα του
πορώδους πυριτίου σε σύγκριση µε εκείνη του κρυσταλλικού υποστρώµατος
(ενότητα 1.8) ώθησε την ανάπτυξη µίας νέας τεχνικής τοπικής θερµικής µόνωσης στο
πυρίτιο βασισµένη στο πορώδες πυρίτιο[12,13,25,26,59,60]. Τα πλεονεκτήµατα της
χρήσης του πορώδους πυριτίου σύµφωνα µε τους Nassiopoulou et al [60] και V.
Lysenko et al [58], είναι: (α) η εύκολη και γρήγορη ανάπτυξη του πορώδους
στρώµατος µέσω οικονοµικών και απλών τεχνολογικών µέσων, (β) η µεγαλύτερη
µηχανική αντοχή που παρουσιάζουν οι συγκεκριµένες δοµές καθώς και (γ) η
συµβατότητα της συγκεκριµένης τεχνικής µε την καθιερωµένη τεχνολογία της
Μικροηλεκτρονικής.
Η προσφερόµενη θερµική µόνωση µέσω της τεχνικής πορώδους πυριτίου
είναι αρκετά ικανοποιητική [58,59,60,61] και έχει εφαρµοσθεί µε επιτυχία στην
κατασκευή ποικίλων µικροηλεκτρονικών διατάξεων. Η τεχνική βασίζεται στον
τοπικό σχηµατισµό του πορώδους στο υπόστρωµα του πυριτίου. Ο τοπικός αυτός
σχηµατισµός πραγµατοποιείται µε την προστασία του υποστρώµατος µέσω
κατάλληλης µάσκας και την ηλεκτροχηµική ανάπτυξη του πορώδους µόνο σε
επιλεγµένες εκτεθειµένες περιοχές στο υπόστρωµα από τη µάσκα [43].
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Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντούµε ποικίλα παραδείγµατα χρήσης της
συγκριµένης τεχνικής [62,63]. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά, είναι ο σχεδιασµός
και η υλοποίηση θερµικού αισθητήρα ροής αερίων από τους Γ. Καλτσά και Α.
Νασιοπούλου [12,25,26] µε χρήση της τεχνολογίας πορώδους πυριτίου για
διασφάλιση θερµικής µόνωσης. Στο επόµενο κεφάλαιο θα υπάρξει µία εκτενής
παρουσίαση της υπάρχουσας τεχνικής θερµικής µόνωσης, καθώς η νέα τεχνολογία
θερµικής µόνωσης που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, αποτελεί
βελτίωση της. Οι φυσικές αρχές λειτουργίας του συγκεκριµένου θερµικού αισθητήρα
ροής αερίων θα παρουσιαστούν επίσης, εφόσον η τεχνογνωσία που αποκοµίστηκε
εφαρµόστηκε µε πλήρη επιτυχία στη συγκεκριµένη διάταξη.
1.9.6

Άλλες εφαρµογές µε χρήση πορώδους πυριτίου
Πέρα από τους τρεις βασικούς τοµείς που αναφέρθηκαν στις περασµένες

ενότητες, υπάρχουν και άλλες ενδιαφέρουσες εφαρµογές του πορώδους πυριτίου που
έχουν αναφερθεί στην πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία. Ο σχηµατισµός κυµατοδηγών
από πορώδες πυρίτιο αποτελεί µία από τις εφαρµογές αυτές. Λεπτοµέρειες ως προς
την κατασκευή µίας τέτοιας δοµής αναφέρονται στην δηµοσίευση των M Balucani et
al [64].
Ενδιαφέρουσα εφαρµογή υπό διερεύνηση αποτελεί επίσης η κατασκευή
τρισδιάστατων διασυνδέσεων (3-D through-wafer interconnections) στο δισκίο
πυριτίου µέσω τεχνολογίας µακροπορώδους πυριτίου. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε
τους L. Wang et al [65], µε την κατάλληλη ανάπτυξη µακροπορώδους πυριτίου και
λείανση της οπίσθιας πλευράς του δισκιδίου µπορούν να κατασκευασθούν πόροι
διαµέτρου περίπου δύο µικροµέτρων που ξεκινούν από την πρόσθια πλευρά του
υποστρώµατος και καταλήγουν στο πίσω µέρος [65,66]. Σύµφωνα µε τους ίδιους
ερευνητές, µπορεί να εναποτεθεί χαλκός στις οπές και να δηµιουργηθούν
τρισδιάστατες επαφές. Η εναπόθεση µετάλλων στο πορώδες πυρίτιο άλλωστε έχει
επιτευχθεί νωρίτερα [67].
Μία επίσης πρωτοποριακή εφαρµογή του πορώδους πυριτίου αναφέρεται στη
δηµοσίευση των H.Ohji et al [68]. Μέσω ανάπτυξης µακροπόρων στο κρυσταλλικό
υπόστρωµα προτείνουν την κατασκευή συσκευής διαχωρισµού DNA (DNA
separation device). Λεπτοµέρειες της συγκεκριµένης διάταξης παρουσιάζονται στην
σχετική δηµοσίευση των πιο πάνω ερευνητών.
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Συµπεράσµατα του κεφαλαίου
Στο παρόν κεφάλαιο πραγµατοποιήθηκε µια περιγραφή του πορώδους

πυριτίου, του χαρακτηρισµού του, καθώς και των εφαρµογών του στον χώρο της
Μικροηλεκτρονικής σύµφωνα µε την πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία. Αναλυτικά,
παρουσιάσθηκε ο κύριος χηµικός µηχανισµός σχηµατισµού του πορώδους πυριτίου
καθώς και οι παράγοντες που τον επηρεάζουν. Επισηµάνθηκε ότι, σύµφωνα µε τον
συγκεκριµένο µηχανισµό, υπό συγκεκριµένες συνθήκες πραγµατοποιείται µετάβαση
από την διαδικασία ανοδίωσης του κρυσταλλικού υποστρώµατος–σχηµατισµού του
πορώδους πυριτίου, σε εκείνη της ηλεκτρολείανσης-εγχάραξης του. Στο σηµείο αυτό,
πρέπει να επισηµανθεί ότι όπως θα αναλυθεί περαιτέρω στα επόµενα κεφάλαια της
διατριβής, η µετάβαση αυτή κατέχει σηµαντικό ρόλο στην νέα τεχνολογία τοπικής
θερµικής µόνωσης, που αναπτύχθηκε. στα πλαίσια της παρούσας ερευνητικής
δραστηριότητας. Καθώς το πορώδες πυρίτιο αποτελεί τη βάση ενός σηµαντικού
αριθµού εφαρµογών στην Μικροτεχνολογία και στην τεχνολογία των αισθητήρων,
µία περιληπτική αναφορά τους, στο τελευταίο µέρος του κεφαλαίου, κρίθηκε
σκόπιµη.
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Κεφάλαιο 2.
Oλοκληρωµένος

θερµικός

αισθητήρας

ροής:

Φυσικές

αρχές

λειτουργίας του
2.1

Εισαγωγή
Στο

παρόν

κεφάλαιο

θα

υπάρξει

µία

συνολική

παρουσίαση

του

ολοκληρωµένου θερµικού αισθητήρα ροής αερίων, καθώς και των φυσικών αρχών
που

διέπουν τη λειτουργία του. Αρχικά,

θα παρουσιαστούν τα τρία βασικά

θερµοηλεκτρικά φαινόµενα (Seebeck, Peltier και Thomson), εστιάζοντας στο
φαινόµενο Seebeck και την εφαρµογή του στον χώρο των αισθητήρων πυριτίου,
µέσω της κατασκευής θερµοζευγών, ενώ θα ακολουθήσει µία αναφορά στις βασικές
αρχές ροής των αερίων. Το κεφάλαιο θα ολοκληρωθεί µε την παρουσίαση του
αισθητήρα και το µηχανισµό λειτουργίας του, δίνοντας έµφαση στο ρόλο της
θερµικής µόνωσης

στη συγκεκριµένη διάταξη. Θα παρουσιαστεί επίσης, η

περιγραφή της ήδη ανεπτυγµένης τεχνογνωσίας ως προς την επίτευξη θερµικής
µόνωσης στο υπόστρωµα πυριτίου, µέσω του πορώδους πυριτίου, καθώς αποτελεί
την βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε η ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας θερµικής
µόνωσης πορώδους πυριτίου-διάκενου αέρα.
2.2

Θερµοηλεκτρικά φαινόµενα
Η εφαρµογή µίας θερµοκρασιακής διαφοράς στα δύο άκρα ενός µεταλλικού

αγωγού, οδηγεί σε ροή φορέων λόγω του αναπτυσσόµενου ρεύµατος διάχυσης. Η
δηµιουργία αντισταθµιστικής ηλεκτρο-διεγερτικής δύναµης (EMF) πάνω στον αγωγό
οφείλεται σε ένα από τα τρία υπάρχοντα θερµοηλεκτρικά φαινόµενα : Seebeck,
Peltier και Tomson [69].
2.2.1

Φαινόµενο Seebeck
Το 1821, ο Thomas Johann Seebeck (1770-1831), φυσικός µε καταγωγή από

την Εσθονία, ένωσε τυχαία δύο ηµικυκλικούς αγωγούς από βισµούθιο και χαλκό ενώ
µελετούσε θερµικά φαινόµενα σε γαλβανικές διατάξεις. Μία παρευρισκόµενη πυξίδα
έδειξε την παρουσία κάποιου µαγνητικού πεδίου. Ο Seebeck επανέλαβε το
συγκεκριµένο πείραµα µε διαφορετικούς συνδυασµούς µετάλλων για διαφορετικές
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θερµοκρασίες

T1

συσχέτιση

και

µεταξύ

παρατήρησε
της

µία

έντασης

του

µαγνητικού πεδίου και της θερµοκρασίας.

N

Είναι αξιοπερίεργο ότι αρχικά δεν πίστεψε
Β

ότι

το

συγκεκριµένο

µαγνητικό

πεδίο

οφειλόταν σε δηµιουργηµένο ρεύµα στους
Bi

Cu

µεταλλικούς αγωγούς και κατά συνέπεια
περιέγραψε το συγκεκριµένο φαινόµενο ως
“φαινόµενο

θερµοµαγνητισµού”

(thermomagnetism effect) [70].
T2
Σχήµα 2.2.1
Πειραµατική διάταξη που χρησιµοποίησε ο Seebeck. ∆ιακρίνονται οι δύο αγωγοί από Βισµούθιο και
Χαλκό, καθώς και η διατάραξη της πυξίδας. Οι θερµοκρασίες Τ1 και Τ2 είναι διαφορετικές[70].

Η διαφορά δυναµικού που αναπτύσσεται στα άκρα του κάθε µεταλλικού αγωγού
περιγράφεται από τη σχέση [70]:

dVa = α a

dT
dx
dx

(2-1)

όπου :
dT : η διαβάθµιση της θερµοκρασίας κατά µήκος dx του αγωγού (K),
αα : ο συντελεστής seebeck του µεταλλικού αγωγού (Volts/K)
Για την περίπτωση αγωγού οµογενούς υλικού, ο συντελεστής αa δεν εξαρτάται από το
µήκος του αγωγού και η παραπάνω εξίσωση (2-1) µπορεί να γραφτεί ως :

dVa = α a dT
2.2.2

(2-2)

Φαινόµενο Peltier
Το φαινόµενο Peltier περιγράφει την έκλυση (ή απορρόφηση) θερµότητας

κατά τη διάρκεια διέλευσης ρεύµατος από ένα υλικό σε άλλο διαφορετικό, στην ίδια
όµως θερµοκρασία.

Ο ρυθµός µε τον οποίο πραγµατοποιείται η έκλυση ή

απορρόφηση της θερµότητας δίνεται από την ακόλουθη σχέση [69]:
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∆W = π 12 Ι

(2-3)

όπου:
π12 : συντελεστής Peltιer

Ι

Τ1

Τ2

Σχήµα 2.2.2
Το

Υλικό Α

Υλικό Β

φαινόµενο

‘Eκλυση (ή απορρόφηση)
θερµότητας
διάρκεια

Θερµότητα,Q

Peltier.

κατά

τη

διέλευσης

ρεύµατος Ι , µεταξύ δύο

Τ1 = Τ2

V
+

διαφορετικών

υλικών,

στην ίδια θερµοκρασία, Τ.

-

Στην περίπτωση που υπάρχει αντιστροφή στη φορά του διερχόµενου ρεύµατος, I, θα
υπάρξει µεταβολή, από απορρόφηση θερµότητας σε έκλυση ίδιου ποσού θερµότητας
ή το αντίστροφο. Η συσχέτιση των δύο συντελεστών Seebeck και Peltier δίνεται από
την σχέση :

π =T ⋅a

(2-4)

όπου :
T : θερµοκρασία σε βαθµούς της κλίµακας Kelvin
π : η απόλυτη τιµή του συντελεστή Peltier
α : o συντελεστής Seebeck
Το µέγεθος και η διεύθυνση της ροής θερµότητας που δηµιουργείται δεν εξαρτάται
από τη φύση της επαφής ανάµεσα στα δύο υλικά. Εξαρτάται αποκλειστικά από το
είδος των υλικών αυτών, καθώς το καθένα από τα υλικά συµβάλλει στη δηµιουργία
της συγκριµένης ροής µέσω των θερµοηλεκτρικών του ιδιοτήτων.
Το φαινόµενο Peltier χρησιµοποιείται για την παραγωγή θερµότητας ή ψύξης,
ανάλογα µε τη φορά του διερχόµενου ρεύµατος. Η χρήση του είναι συχνή σε
διατάξεις όπου είναι απαραίτητος ο ακριβής έλεγχος της θερµοκρασίας του
συστήµατος. Πρέπει να επισηµανθεί ότι η θερµότητα που εκλύεται µέσω του
συγκεκριµένου µηχανισµού δεν πρέπει να συγχέεται µε εκείνη που προκαλείται από
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το φαινόµενο Joule, καθώς εξαρτάται γραµµικά (σχέση 2-3) από την τιµή του
διερχόµενου ρεύµατος (κάτι που δεν ισχύει στην περίπτωση του φαινοµένου Joule).
2.2.3

Φαινόµενο Thomson
Ο Thomson ανακάλυψε το 1854 το φαινόµενο της έκλυσης ή απορρόφησης

θερµότητας από αγωγό πάνω στον οποίο υπάρχει θερµοκρασιακή διαβάθµιση µεταξύ
των δύο άκρων του, µε την παρουσία διερχόµενου ρεύµατος. Το ποσό της
θερµότητας που εκλύεται ή απορροφάται δίνεται από τη σχέση :

Q = θI

∂T
∂x

(2-4)

όπου:
Q : η θερµότητα που εκλύεται ή αποροφάται
Θ : o συντελεστής Thomson
∂T : η διαβάθµιση της θερµοκρασίας κατά µήκος του αγωγού
∂x

2.3

Η αρχή λειτουργίας του θερµοζεύγους (Thermopile)
To θερµοζεύγος ανακαλύφθηκε από τον Nobili το 1829, για τη µέτρηση

θερµοκρασίας µε ακρίβεια [69,71]. Ο W.W. Coblentz όµως ήταν εκείνος που
ερεύνησε την νέα αυτή διάταξη εκτενώς για µεγάλο χρονικό διάστηµα (1913 έως
1921) και ανακάλυψε τις ιδανικές συνθήκες

ΤΘ
Μέταλλο Α

5

λειτουργίας της [72]. Για την περιγραφή της
Μέταλλο Β

αρχής λειτουργίας του θερµοζεύγους και τον
προσδιορισµό των βασικών εξισώσεων που
την διέπουν συναρτήσει της γεωµετρίας του,

ΤΨ

3

4

ΤΨ

ας

θεωρήσουµε

µία

τυπική

διάταξη

θερµοζεύγους που παρουσιάζεται στο σχήµα
2.3.α.

υπάρχουν τρία διαφορετικά µέταλλα (Α,Β

Μέταλλο Γ

ΤΑ

1

Όπως φαίνεται και από το σχήµα,

2

ΤΑ

και Γ). Η επαφή των δύο µετάλλων Α και Β
(5), βρίσκεται σε θερµοκρασία Τθ , ενώ οι

Σχήµα 2.3.α

επαφές

(3)

και

(4)

βρίσκονται

Τυπική διάταξη θερµοζεύγους

χαµηλότερη θερµοκρασία ίση µε Τψ.

σε
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Ισχύει :
Τθ > Tψ > ΤΑ

(2-5)

όπου :
Tθ : Θερµοκρασία θερµής περιοχής
Τψ : Θερµοκρασία ψυχρής περιοχής
ΤΑ : Θερµοκρασία αναφοράς
Εφαρµόζοντας την εξίσωση (2-2) για κάθε τµήµα του κυκλώµατος του σχήµατος
2.3.α, έχουµε :
Tψ

V3 − V1 = ∫ α Γ dT
TΑ

(2-6)

TΘ

V5 − V3 = ∫ α Α dT
TΨ

(2-7)

TΨ

V4 − V5 = ∫ α Β dT
TΘ

(2-8)

TΑ

V2 − V4 = ∫ α Γ dT
TΨ

(2-9)

όπου:
αΑ : συντελεστής Seebeck του µετάλλου Α
αΒ : συντελεστής Seebeck του µετάλλου Β
αΓ : συντελεστής Seebeck του µετάλλου Γ
Αθροίζοντας τις (2-6),(2-7),(2-8) και (2-9) για όλα τα τµήµατα του κυκλώµατος
παίρνουµε :
TΘ

V2 − V1 = ∫ (α A − aB )dT

(2-10)

TΨ

Για σχετικά µικρή θερµοκρασιακή διαφορά µεταξύ της “θερµής” και “ψυχρής”
περιοχής, η διαφορά δυναµικού που αναπτύσσεται µεταξύ των σηµείων 1 και 2 είναι
περίπου ίση µε :
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VΘερµοζε ύγους = V 2 − V1 = (α Α − α Β ) ⋅ ( ΤΘ − ΤΨ ) = a AB ⋅ (ΤΘ − ΤΨ )

(2-11)

όπου :
αΑΒ : o διαφορικός συντελεστής Seebeck (differential Seebeck coefficient) για το συνδυασµό
των δύο µετάλλων

Παρατηρώντας την εξίσωση (2-11) εύκολα συµπεραίνουµε ότι για τη
µεγιστοποίηση της αναπτυσσόµενης διαφοράς δυναµικού, η θερµοκρασιακή διαφορά
µεταξύ της “θερµής” και “ψυχρής” περιοχής πρέπει να είναι όσο το δυνατόν
µεγαλύτερη, ενώ πρέπει να χρησιµοποιούνται στο θερµοζεύγος, αγωγοί των οποίων
η απόλυτη τιµή της αλγεβρικής διαφοράς των συντελεστών τους, είναι µέγιστη. Στον
πίνακα (2.3.α) δίνεται ο συντελεστής Seebeck, α (σε µV K-1), για διάφορα υλικά που
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το σχηµατισµό θερµοζευγών. Στον ίδιο

πίνακα,

δίνονται η ειδική αντίσταση ρ (σε µΩ m), καθώς και η ειδική θερµική αγωγιµότητα
(thermal conductivity) λ (σε W m-1 K-1) [73].
Στοιχείο

Σύµβολο

Τύπος

α (µV K-1 )

ρ (µΩ m)

λ (W m-1 K-1)

π-τύπου Si

Si

Ηµιαγωγός

100-1000

100-500

≈ 150

π-τύπου poly-Si

Si

Ηµιαγωγός

100-500

10-1000

≈ 20-30

Αντιµόνιο

Sb

Μέταλλο

32

18.5

0.39

Σίδηρος

Fe

Μέταλλο

13.4

0.086

72.4

Χρυσός

Au

Μέταλλο

0.1

0.023

314

Χαλκός

Cu

Μέταλλο

0

0.0172

398

Ασήµι

Ag

Μέταλλο

-0.2

0.016

418

Αλουµίνιο

Al

Μέταλλο

-3.2

0.028

238

Πλατίνα

Pt

Μέταλλο

-5.9

0.0981

71

Κοβάλτιο

Co

Μέταλλο

-20.1

0.0557

69

Νικέλιο

Ni

Μέταλλο

-20.4

0.0614

60.5

Βισµούθιο

Bi

Μέταλλο

-72.8

1.1

8.1

ν-τύπου Si

Si

Ηµιαγωγός

-100 έως -1000

10-500

≈150

ν-τύπου poly-Si

Si

Ηµιαγωγός

-100 έως -500

10-1000

≈20-30

Πίνακας 2.3.α.
Θερµοηλεκτρικοί παράµετροι για υλικά που χρησιµοποιούνται για το σχηµατισµό θερµοζευγών [73]

2.3.1

Ο συντελεστής Seebeck για το πυρίτιο

Ο συντελεστής Seebeck στο πυρίτιο εξαρτάται κυρίως από τον τύπο του
ηµιαγωγού (π ή ν) και από τη δόση νοθευσής του. Στην βιβλιογραφία συναντούµε
δύο εκφράσεις που µας δίνουν το συγκεκριµένο συντελεστή ανάλογα µε τον τύπο του
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ηµιαγωγού. Οι εκφράσεις ισχύουν για περιπτώσεις µεγάλης νόθευσης του ηµιαγωγού
(δόση µεγαλύτερη από 1019 cm-3), σε θερµοκρασία δωµατίου [74] :

aν = −

K
q


 N
⋅  ln c + 4  , για ν-τύπου πυρίτιο

 Nd

aπ = −

K
q

 N

⋅  ln v + 4  , για π-τύπου πυρίτιο (2-13)
 Na


(2-12)

και

όπου:
Nc : Πυκνότητα ενεργειακών καταστάσεων (density of states) στη ζώνη αγωγιµότητας
Nv : Πυκνότητα ενεργειακών καταστάσεων (density of states) στη ζώνη σθένους
Nd : Πυκνότητα δοτών (donor concentration) στη νόθευση του ν-τύπου πυριτίου
Na : Πυκνότητα ληπτών (acceptor concentration) στη νόθευση του π-τύπου πυριτίου
k : Σταθερά Boltzmann
q : Φορτίο ηλεκτρονίου
2.3.2

Θερµοστοιχείο - Παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοσή του

Το θερµοστοιχείο σχηµατίζεται µε τη σύνδεση σε σειρά ενός αριθµού (n)
όµοιων θερµοζευγών. Εποµένως, η διαφορά δυναµικού που αναπτύσσεται στα άκρα
του είναι ίση µε :

VΘερµοστοιχε ίου = n ⋅ VΘερµοζε ύγους = n ⋅ [(α A − α Β ) ⋅ (TΘ − Tψ )]
= n ⋅ α AB ⋅ ∆T

ή
S=

VΘερµοστοιχείου
∆T

= n ⋅ α ΑΒ

(2-14)
(2-15)

όπου:
S : η ευαισθησία του θερµοστοιχείου (V/K)

Ο αριθµός των θερµοζευγών που αποτελούν ένα θερµοστοιχείο είναι ανάλογος της
ευαισθησίας του (σχέση 2-15). Αύξηση όµως του πλήθους των θερµοστοιχείων
οδηγεί επίσης σε αύξηση της ηλεκτρικής αντίστασης και της θερµικής αγωγιµότητας
του συστήµατος. Για το λόγο αυτό, στο σχεδιασµό ενός θερµοστοιχείου πρέπει να
υπάρχει ισορροπία µεταξύ της επιδιωκόµενης ευαισθησίας και του επιτρεπόµενου
επιπέδου ηλεκτρικής αντίστασης και θερµικών απωλειών.
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Για την εύκολη σύγκριση µεταξύ διατάξεων θερµοστοιχείων µε διαφορετικές
γεωµετρίες και υλικά από τα οποία αποτελούνται τα θερµοζεύγη, ορίζουµε το “δείκτη
απόδοσης” (figure of merit) ,Z, οποιουδήποτε θερµοστοιχείου ως [74,75]:

Z=

α ΑΒ 2

(2-16)

K συν Rσυν

όπου:
Kσυν : η συνολική θερµική αγωγιµότητα των θερµοστοιχείων, (W m2 K-1 )
Rσυν : η συνολική ηλεκτρική αντίσταση των θερµοστοιχείων, (Ω)
αΑΒ: ο διαφορικός συντελεστής Seebeck για το θερµοστοιχείο, (V/K)

O δείκτης απόδοσης µεγιστοποιείται όταν ισχύει η συνθήκη:
 AΒ

 AΑ

2


ρ k
 = Β ⋅ Α
ρ Α kΒ


(2-17)

όπου:
AA , AB: Η διατοµή των δύο θερµοστοιχείων, (cm2)
KA , kB : η ειδική θερµική αγωγιµότητα των δύο θερµοστοιχείων, (W m-1 K-1)
ρA , ρB : η ειδική ηλεκτρική αγωγιµότητα των δύο θερµοστοιχείων, (Ω m)

Η βέλτιστη τιµή του δείκτη απόδοσης δίνεται από τον παρακάτω τύπο:

Z βέλτιστη =

2.3.3

(

α ΑΒ 2
ρ Aκ A + ρ Bκ B

)

2

(2-18)

Θερµοζεύγη αποτελούµενα από νανοδοµηµένα (nano-structured) υλικά

Η κατασκευή θερµοζευγών από νανοδοµηµένα (nano-structured) υλικά
αποτελεί µία πρόσφατη στροφή του διεθνούς ερευνητικού ενδιαφέροντος. Με τον
όρο νανοδοµηµένα υλικά, εννοούµε υλικά που κατασκευάζονται στο εργαστήριο και
έχουν διαστάσεις της κλίµακας των νανοµέτρων. Τέτοια υλικά, µέσω κατάλληλης
διαδικασίας µπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την κατασκευή θερµοζευγών.
Καθώς παρουσιάζουν πολύ χαµηλή θερµική αγωγιµότητα ενώ ταυτόχρονα έχουν
αρκετά µεγάλο συντελεστή Seebeck, αποτελούν µία πολλά υποσχόµενη κατηγορία
υλικών για την κατασκευή θερµοζευγών µε µεγάλο δείκτη απόδοσης (σχέση 2-18).
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(i)

(ii)

Σχήµα 2.3.3.α (από αναφορά [76] των W.T. Wojciechowski, J. Oblakowski)
Φωτογραφίες ηλεκτρονικού µικροσκοπίου διέλευσης (TEM):
(i) Σχηµατισµένα σφαιρικά σωµατίδια από κρυσταλλίτες αντιµονιούχου κοβαλτίου (CoSb3)
(ii) Επιφάνεια ενός σωµατιδίου-∆ιακρίνονται οι κρυσταλλίτες που το αποτελούν

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η κατασκευή σφαιρικών σωµατιδίων
από κρυσταλλίτες αντιµονιούχου κοβαλτίου (CoSb3) και Βισµούθιου (Bi) από τους
Κ.Τ. Wojciechowski, J. Oblakowski [76], σε µορφή σκόνης. Τα σωµατίδια έχουν
διάµετρο ίση µε 100 - 3000 νανόµετρα (εικ.(i),σχήµα 2.3.3.α) ενώ το µέγεθος των
κρυσταλλιτών που τα αποτελούν είναι της τάξης των 2 - 10 νανοµέτρων (εικ.(ii)
σχήµα 2.3.3.α). Πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα µία αρχική µέτρηση της τιµής του
συντελεστή

Seebeck

και

της

θερµικής

αγωγιµότητας των σχηµατισµένων σωµατιδίων.
Οι τιµές που βρέθηκαν είναι της τάξης των 70
έως 120µV/K, και µικρότερη από 0.1 Wm-1K-1
αντίστοιχα.
Αντίστοιχες τιµές συντελεστή Seebeck,
(72.5 έως 94.9 µV/K) αναφέρουν και οι P.W.Zhu
et al [77], σε κράµα µόλυβδου, κασσίτερου και
τελουρίου (Pb-Sn-Te alloy). Οι ερευνητές αυτοί
κατασκεύασαν το συγκεκριµένο κράµα µέσω

Σχήµα 2.3.3.β (από αναφορά 77)
Φωτογραφία

της

επιφάνειας

του

κράµατος Pb-Sn-Te,µέσω ηλεκτρονικού
µικροσκοπίου σάρωσης (SEM)

τήξης σκόνης και των τριών υλικών (µολύβδου,
κασσιτέρου και τελουρίου) και ακόλουθης
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απόσβεσης υπό µεγάλη πίεση µε συγκεκριµένο ρυθµό ψύξης

(“…by quenching

melted Pb-Sn-Te powders within a certain pressure range at a given cooling rate…”)
[77]. Το µέγεθος κόκκου (grain size) του σχηµατισµένου κράµατος µετρήθηκε µε
τεχνική µικροσκοπίας και είναι λιγότερο από 100 νανόµετρα(σχήµα 2.3.3.β).
Οι S.Y.Mensah et al [78], προτείνουν ένα θεωρητικό µοντέλο πρόβλεψης
του συντελεστή Seebeck για νανοσωλήνες άνθρακα (Carbon Nanotybes, CNTs).
Μέσω του συγκεκριµένου µοντέλου, παρατήρησαν ότι το συγκεκριµένο υλικό µπορεί
να συµπεριφερθεί είτε ως ηµιαγωγός π-τύπου είτε ως ν-τύπου ανάλογα µε τις
παραµέτρους παρασκευής του. Οι προβλεπόµενες τιµές του συντελεστή Seebeck για
την περίπτωση που το υλικό συµπεριφέρεται ως ν-τύπου ηµιαγωγός (η πλειοψηφία
των φορέων είναι οπές) είναι από -4000 έως -500 µV/K ενώ για την περίπτωση που
συµπεριφέρεται ως π-τύπου (η πλειοψηφία των φορέων αποτελείται από ηλεκτρόνια)
είναι από 50 έως 100 µV/K .
Συγκρίνοντας τις αναφερόµενες τιµές συντελεστή Seebeck και στις τρεις
περιπτώσεις, µε τις υπάρχουσες για τα “συµβατικά υλικά”, µπορούµε να
διαπιστώσουµε ότι τα νέα νανοδοµηµένα υλικά είναι µία πολλά υποσχόµενη
κατηγορία στο χώρο των θερµοηλεκτρικών εφαρµογών για το προσεχές µέλλον.
2.3.4

Εφαρµογές των θερµοστοιχείων στην τεχνολογία αισθητήρων πυριτίου

Οι διατάξεις θερµοστοιχείων εφαρµόζονται κυρίως σε τρεις τοµείς στο χώρο
της τεχνολογίας αισθητήρων και µικροσυστηµάτων: σε θερµοηλεκτρικές γεννήτριες
χαµηλής ισχύος (LPTG-Low Power Thermoelectric Generator) [79], σε ανιχνευτές
υπέρυθρης ακτινοβολίας (IR detectors) [80,81] και σε θερµικούς αισθητήρες [82].
Και στις τρεις περιπτώσεις, απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη µέγιστου
δείκτη

απόδοσης

αποτελεί

η

εξασφάλιση

όσο

το

δυνατόν

µεγαλύτερης

θερµοκρασιακής διαφοράς µεταξύ των δύο περιοχών (ψυχρής και θερµής) και
χαµηλής θερµικής χωρητικότητας των θερµοζευγών (για την εξασφάλιση γρήγορης
απόκρισης) [83].
Οι M.Strasser et al [79], δηµοσίευσαν σχετικά πρόσφατα (2000) µια πιθανή
διάταξη µίας θερµοηλεκτρικής γεννήτριας χαµηλής ισχύος. Τα θερµοζεύγη που
προτείνουν αποτελούνται από πολυκρυσταλλικό πυρίτιο - γερµάνιο (poly-Si70%Ge30%)
ενώ η θερµική µόνωση προσφέρεται µέσω µικροµηχανικής όγκου και συγκεκριµένα
µέσω ενός θυσιαζόµενου επιπέδου διοξειδίου του πυριτίου. Σύµφωνα µε κατάλληλες
θεωρητικές προσοµοιώσεις από τους ίδιους ερευνητές, για µία θερµοκρασιακή
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διαφορά εκατό βαθµών στα άκρα της γεννήτριας, είναι εφικτή η ανάπτυξη διαφοράς
δυναµικού 3 V και ισχύος 1 µW στα άκρα των 59400 ολοκληρωµένων θερµοζευγών.
Οι ανιχνευτές υπέρυθρης ακτινοβολίας βασισµένοι σε θερµοστοιχεία, έχουν
εφαρµογή σε πολλά πεδία, όπως στη φασµατοσκοπία, στη µέτρηση θερµοκρασίας
χωρίς επαφή (contactless temperature measurement), σε συστήµατα ασφαλείας κ.α
[84]. Οι κύριοι λόγοι που καθιστούν δηµοφιλή τη χρήση τους είναι το χαµηλό κόστος
κατασκευής τους, καθώς και η µη αναγκαιότητα χρήσης εξωτερικού τροφοδοτικού
κυκλώµατος για τη λειτουργία τους (χρήση φαινοµένου Seebeck) [83,84,85,86].
Υπάρχουν ποικίλα παραδείγµατα εφαρµογής των θερµοστοιχείων σε
θερµικούς αισθητήρες στη διεθνή βιβλιογραφία [82,87,88,89,90]. Ο θερµικός
αισθητήρας ροής αερίων που κατασκευάσθηκε στα πλαίσια της παρούσας
ερευνητικής δραστηριότητας αποτελεί ένα τυπικό παράδειγµα. Ο ρόλος των
θερµοζευγών σε µία τέτοια διάταξη θα αναλυθεί εκτενώς σε ακόλουθο τµήµα της
διατριβής.
2.4

Ροή των ρευστών

Με τον όρο ροή εννοούµε την κίνηση ενός ρευστού µέσα σε ορισµένη περιοχή
του χώρου, η οποία ονοµάζεται πεδίο ροής. Τα ρευστά διακρίνονται σε υγρά (νερό,

λάδι, καύσιµα, κ.α.) και σε αέρια (οξυγόνο, άζωτο, µονοξείδιο του άνθρακα κ.α.).
Μια δεδοµένη ροή µπορεί να ταξινοµηθεί σε διάφορες κατηγορίες ή είδη ροής
ανάλογα µε το κριτήριο που χρησιµοποιείται κάθε φορά για τον χαρακτηρισµό της
[91]. Στις επόµενες ενότητες θα αναφερθούµε στις θεµελιώδεις αρχές που διέπουν τη
ροή των ρευστών, καθώς και στις δύο βασικές περιπτώσεις ροής, πάνω από ελεύθερη
επίπεδη επιφάνεια και µέσα σε σωλήνα σταθερής διατοµής.
2.4.1

Βασικές αρχές ροής των ρευστών

Μία από τις θεµελιώδεις αρχές της φυσικής αποτελεί η αρχή διατήρησης της
µάζας. Η µάζα ενός συστήµατος παραµένει σταθερή στο χρόνο, ανεξάρτητα από το
είδος της διεργασίας (µε εξαίρεση τις πυρηνικές αντιδράσεις) την οποία υφίσταται το
σύστηµα αυτό. Σε µαθηµατικό συµβολισµό η αρχή διατήρησης της µάζας γράφεται
ως εξής:

 dm 
 dt  = 0
Σ

(2-19)

Σελίδα 44

Κεφάλαιο 2

Ολοκληρωµένος θερµικός αισθητήρα ροής : Φυσικές αρχές λειτουργίας του

όπου :
m : η ολική µάζα του συστήµατος

Σε περίπτωση όπου υπάρχει εισροή ή εκροή ποσού µάζας στο σύστηµα διαµέσου
κάποιων ορίων, το συνολικό άθροισµα των δύο ποσών µάζας ισούται µε µηδέν.
Εποµένως η εξίσωση (2-19) µπορεί να γραφτεί και ως:

dM in dM out
=
dt
dt

(2-20)

όπου :
Min

:η

εισερχόµενη µάζα σε σύστηµα

Mout : η εξερχόµενη µάζα από το σύστηµα

Σε ροή ρευστού υπό σταθερές συνθήκες, η ταχύτητα σε ορισµένο σηµείο είναι
σταθερή σε σχέση µε το χρόνο. Για κάθε σηµείο του ρευστού µπορούν να χαραχθούν
οι αντίστοιχες γραµµές ίσης ροής. Γραµµή ίσης ροής (ή ισοροϊκή γραµµή) ενός
πεδίου ονοµάζεται κάθε γραµµή, η οποία έχει την ιδιότητα, η εφαπτοµένη σε κάθε
σηµείο της να συµπίπτει µε τη διεύθυνση της ταχύτητας του ρευστού, σε εκείνο το
σηµείο, για µία δεδοµένη χρονική στιγµή, t, [91]. Στο σχήµα 2.4.1.α εικονίζεται ένας
αριθµός ισοροϊκών γραµµών και τα ανύσµατα της ταχύτητας τα οποία αντιστοιχούν
σε

αυτές.

Οι

ισοροϊκές

γραµµές είναι ανάλογες προς
τις δυναµικές γραµµές των
ηλεκτρικών

και

των

µαγνητικών

πεδίων.

Αντιπροσωπεύουν

το

σχεδιογράφηµα του πεδίου
της ροής, που δίνει τη µορφή
της

ροής

συγκεκριµένη
Σχήµα 2.4.1.α

σε

µία

στιγµή

του

χρόνου. Η κατανοµή των

Τυπικές ισοροϊκές γραµµές[91].Η εφαπτοµένη σε κάθε σηµείο γραµµών

αυτών

είναι

των γραµµών, συµπίπτει µε τη διεύθυνση της ταχύτητας του ανεξάρτητη µε το χρόνο για
ρευστού σε εκείνο το σηµείο για µία δεδοµένη χρονική στιγµή,t.

σταθερές συνθήκες ροής.
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V
dA
E

∆x
Σχήµα 2.4.1.β
Ροή ρευστού σε σωλήνα σταθερής διατοµής, Α

Στην περίπτωση που το ρευστό διοχετεύεται σε σωλήνα σταθερής διατοµής
Α, όπως φαίνεται στο σχήµα 2.4.1.β, η ταχύτητα ροής θα έχει διαφορετική τιµή για
κάθε σηµείο που βρίσκεται σε διαφορετική απόσταση από τα τοιχώµατα του σωλήνα.
Ο όγκος του ρευστού που διέρχεται από ένα συγκεκριµένο επίπεδο (Ε), κάθετο στο
σωλήνα, κατά τη διάρκεια συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος ∆t, δίνεται από τη
σχέση :

Λ=

V
∆xdA
=∫
= ∫ udA
∆t
∆t

(2-21)

όπου:
∆x : η µετατόπιση του όγκου V
V : η ταχύτητα του ρευστού

Η ταχύτητα του ρευστού u, πρέπει να ολοκληρωθεί σε όλη την επιφάνεια Α καθώς
δεν είναι σταθερή. Για διευκόλυνση µπορούµε να ορίσουµε τη µέση ταχύτητα ροής,
um ως [70]:

um =

∫ udA
A

(2-22)

Το µέγεθος που µετράται συνήθως από έναν αισθητήρα ροής είναι η µέση ταχύτητα
ροής. Θα πρέπει να επισηµανθεί όµως ότι στην περίπτωση που το µέγεθος του
αισθητήρα είναι κατά πολύ µικρότερο από τη διάµετρο του σωλήνα (όπως συµβαίνει
συνήθως σε διατάξεις της Μικροηλεκτρονικής), η κατανοµή της ταχύτητας ροής
πρέπει να ληφθεί υπόψιν για την αποφυγή διεξαγωγής εσφαλµένων αποτελεσµάτων.
Η ροή του ρευστού ή ο ρυθµός ροής του ρευστού, Λ, (flux ή flow rate),
µπορεί να υπολογιστεί µε βάση τις σχέσεις (2-21),(2-22) και ισούται µε:
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Λ = A ⋅ u m = ∫ udA

(2-23)

Οι µονάδες της ροής δίνονται σε (m3/sec) στο διεθνές σύστηµα S.I. Για να
προσδιοριστεί η ροή µέσω της µέσης ταχύτητας ροής um , είναι απαραίτητη η γνώση
της διατοµής Α.
2.4.1.Ι Μέτρηση ροής µάζας

Η µέση ταχύτητα ροής δεν αποτελεί το µόνο µέγεθος που µετράται από ένα
αισθητήρα. Συχνά, µετράται η ροή µάζας (mass flow) η οποία εκφράζεται σε Kg/sec
στο διεθνές σύστηµα. Για ένα ασυµπίεστο ρευστό ισχύει η σχέση µεταξύ µάζας και
όγκου:

M = ρ ⋅V

(2-24)

όπου:
ρ : η πυκνότητα του ρευστού (Kg/m3)
Από τις σχέσεις (2-23) και (2-24) µπορούµε να υπολογίσουµε τη ροή µάζας σε σχέση
µε τη µέση ταχύτητα ροής, um, ως:

dM
= ρ ⋅ Α ⋅ um
dt

(2-25)

Στην περίπτωση συµπιεστού ρευστού (αέρια), θα πρέπει να αναφέρεται η αντίστοιχη
πίεση κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης µέτρησης ροής όγκου ή µάζας.
2.4.1.ΙΙ Ιξώδες ρευστών

Το ιξώδες αποτελεί ένα χαρακτηριστικό µέγεθος των ρευστών. Πριν
προχωρήσουµε σε ανάλυση της ροής ενός ρευστού, µία αναφορά στο συγκεκριµένο
µέγεθος κρίνεται σκόπιµη. Το ιξώδες (µ) , είναι η ιδιότητα εκείνη των ρευστών που
τους δίνει την δυνατότητα να αντιστέκονται σε κάθε προσπάθεια αλλαγής της µορφής
τους. Η παραµόρφωση των ρευστών (ή αλλιώς η διάτµηση αυτών) προκαλείται από
την επίδραση διατµητικών τάσεων. Το ιξώδες δίνεται από την ακόλουθη σχέση [91]:
∆ιατµητική τάση = µ x [Ρυθµός διάτµησης]

(2-26)

Από τη σχέση (2-26) συµπεραίνουµε ότι η διατµητική τάση που αναπτύσσεται σε ένα
ρευστό όταν υφίσταται σταθερή διάτµηση είναι ευθέως ανάλογη προς το ιξώδες του.
Τα ρευστά για τα οποία ισχύει η παραπάνω σχέση ανήκουν στην κατηγορία των
νευτωνικών ρευστών, ενώ εκείνα για τα οποία δεν ισχύει µη νευτωνικά ρευστά. Η
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µονάδα µέτρησης του ιξώδους στο διεθνές σύστηµα S.I. είναι το pascal επί
δευτερόλεπτο (Pa·s) :
1 Pa·s = 1 N· s / m2 = 1 Kg/ (m·s)

(2-27)

Συχνά χρησιµοποιείται το poise (P), για το οποίο ισχύει :
1 poise = 0.1 Pa·s

(2-28)

Πρέπει να επισηµάνουµε ότι το ιξώδες, µ, συχνά ονοµάζεται και δυναµικό ιξώδες
προς διάκριση από το κινηµατικό ιξώδες, ν, το οποίο ορίζεται από την παρακάτω
σχέση :
v=

µ
ρ

(2-29)

όπου :
ρ : η πυκνότητα του ρευστού (Kg/m3)

Η µονάδα µέτρησης του κινηµατικού ιξώδους στο σύστηµα S.I. είναι το m2/s. Συχνά
όµως χρησιµοποιείται το stokes (st) όπου :
1 St = 1 cm2/s = 10-4 m2/s
2.4.2

(2-30)

Ροή ρευστών πάνω από επίπεδη πλάκα-Οριακό στρώµα

Η θεωρία του οριακού στρώµατος θεµελιώθηκε από τον Prandtl στις αρχές του
εικοστού αιώνα [92]. Σύµφωνα µε αυτήν, σε περίπτωση κίνησης πραγµατικών
ρευστών πάνω από στερεά σώµατα, η επίδραση του ιξώδους γίνεται αισθητή κυρίως

σε ένα λεπτό στρώµα ρευστού (το οριακό στρώµα) άνωθεν της επιφάνειας του
στερεού. Με τον όρο πραγµατικά ρευστά εννοούµε τα ρευστά τα οποία έχουν ιξώδες
διάφορο του µηδενός. Στην περιοχή εκτός του οριακού στρώµατος το ιξώδες παύει να
αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζει τη διαµόρφωση της
ροής, η οποία ελέγχεται µόνο από τις δυνάµεις πίεσης και αδράνειας. Αντίθετα, στην
περιοχή εντός του οριακού στρώµατος οι ιξώδεις δυνάµεις είναι της ίδιας τάξης
µεγέθους µε εκείνες της αδράνειας και πίεσης.
Για την καλύτερη κατανόηση της έννοιας του οριακού στρώµατος, ας
θεωρήσουµε την περίπτωση µόνιµης, οµοιόµορφης ροής ρευστού πάνω από µια
λεπτή επίπεδη πλάκα η οποία είναι τοποθετηµένη παράλληλα µε τη διεύθυνση της
ροής (Σχήµα 2.4.2.α). Υποθέτουµε ότι η ταχύτητα του ρευστού πριν φτάσει στην
άκρη της παράλληλης πλάκας ισούται µε UΑ. Λόγω της ιξώδους φύσης του ρευστού,
η παρουσία της πλάκας έχει ως αποτέλεσµα το µηδενισµό της ταχυτητάς του πάνω
στην επιφάνεια της πλάκας, από τη θέση x=0 και µετά. Η ροή του ρευστού
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UA
UA

UA

x

Σχήµα 2.4.2.α
Ανάπτυξη οριακού στρώµατος πάνω από επίπεδη επιφάνεια παράλληλη προς την ροή [92]

επιβραδύνεται κοντά στην επιφάνεια της πλάκας λόγω ανάπτυξης διατµητικής τάσης.
Για µία τυχαία διατοµή του συστήµατος, υπάρχει αύξηση της ταχύτητας του ρευστού
όσο αποµακρυνόµαστε από την επιφάνεια της πλάκας, από µηδενική, πάνω στην
πλάκα, έως την αρχική τιµή UΑ . Η περιοχή µέσα στην οποία παρατηρείται µεταβολή
της τιµής της ταχύτητας του ρευστού ονοµάζεται οριακό στρώµα. Το εύρος της
περιοχής αυτής (δηλαδή το πάχος του οριακού στρώµατος) αυξάνεται κατά τη
διεύθυνση της ροής όπως φαίνεται στο σχήµα, καθώς µεγαλύτερες ποσότητες
ρευστού επιβραδύνονται από τις διατµητικές τάσεις που αναπτύσσονται εντός του
οριακού στρώµατος. Συνήθως, ως εύρος, δ, του οριακού στρώµατος, θεωρείται η
απόσταση µεταξύ της επιφάνειας της πλάκας και του σηµείου του πεδίου ροής, στο
οποίο η ταχύτητα Ux , διαφέρει από την αρχική ταχύτητα UA, κατά ένα τοις εκατό.
Το οριακό στρώµα χωρίζεται σε τρεις περιοχές. Συγκεκριµένα, στην περιοχή
αµέσως µετά την αρχή της παράλληλης πλάκας (για µικρές τιµές του x), η ροή εντός
του στρώµατος είναι στρωτή. Το στρωτό οριακό στρώµα αναπτύσσεται µέχρι µία
ορισµένη απόσταση Χc, από την αρχή της πλάκας, πέρα από την οποία η ροή παύει να
είναι στρωτή και µετατρέπεται σταδιακά σε τυρβώδη. Η τυρβώδης ροή
χαρακτηρίζεται από γρήγορη τυχαία κίνηση µεγάλου όγκου ρευστού και προς τις
τρεις διαστάσεις. Το τµήµα του οριακού στρώµατος στο οποίο η τυρβώδης ροή είναι
πλήρως ανεπτυγµένη αποτελεί το τυρβώδες οριακό στρώµα. Μεταξύ του στρωτού και
τυρβώδους οριακού στρώµατος υπάρχει η µεταβατική περιοχή. Στην συγκεκριµένη
περιοχή η ροή είναι ασταθής κατά διαστήµατα. Κριτήριο για το είδος του οριακού
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στρώµατος, για δεδοµένη απόσταση x, από την άκρη της παράλληλης πλάκας
αποτελεί ο αριθµός Reynolds, Rex, ο οποίος δίνεται από την παρακάτω σχέση:

Re x =

UA ⋅x
v

(2-31)

όπου :
v : το κινηµατικό ιξώδες του ρευστού (m2/s)

Πειραµατικά, έχει διαπιστωθεί ότι η ροή εντός του οριακού στρώµατος πάνω από
οριζόντια πλάκα είναι στρωτή, αν ο αριθµός Reynolds στη συγκεκριµένη θέση είναι
µικρότερος από 2x105, και τυρβώδης για τιµές µεγαλύτερες από 3x106. Στην πράξη, η
µετάβαση µεταξύ των δύο περιοχών, για ροή πάνω από οριζόντια πλάκα, θεωρείται
ότι πραγµατοποιείται όταν ο τοπικός αριθµός Reynolds υπερβεί την τιµή 5x105, η
οποία και αποτελεί τον κρίσιµο αριθµό Reynolds, Rex,c [92]. Η τυρβώδης περιοχή στο
οριακό στρώµα χωρίζεται στις εξής τρεις στοιβάδες(Σχήµα 2.4.2.β.) [12]:
α) στη στρωτή περιοχή (laminar sublayer),όπου η ροή παραµένει στρωτή και η
κατανοµή της ταχύτητας είναι σχεδόν
γραµµική,
β) στο στρώµα απόσβεσης (buffer layer),
όπου αρχίζει να εµφανίζεται στροβιλισµός,
Σχήµα 2.4.2.β

γ) στην τυρβώδη ζώνη (turbulent layer),

Οι τρεις στοιβάδες που αποτελούν την

όπου η ταχύτητα πλέον δεν είναι γραµµική,

τυρβώδη περιοχή[92].

2.4.3

ενώ επικρατεί στροβιλισµός.

Ροή ρευστών σε κυκλικούς αγωγούς

Στο σχήµα 2.4.3.α. , απεικονίζεται η διαµόρφωση ροής ρευστού σε περίπτωση
εισαγωγής του σε αγωγό κυκλικής διατοµής. Θεωρούµε ότι η ταχύτητα του ρευστού
πριν εισέλθει στον αγωγό είναι οµοιόµορφη και ίση µε UA. Όπως και στην περίπτωση
ροής ρευστού πάνω από επίπεδη πλάκα (ενότητα 2.4.2), η παρουσία των τοιχωµάτων
του αγωγού, οδηγεί στην ανάπτυξη οριακού στρώµατος πλησίον της εισόδου του
αγωγού, όπως αυτό φαίνεται στο αντίστοιχο σχήµα. Πρέπει να επισηµάνουµε όµως
ότι παρά την οµοιότητα αυτή, η συγκεκριµένη ροή δεν µπορεί να ταυτιστεί µε εκείνη
που αναπτύσσεται πάνω από επίπεδη πλάκα λόγω της κυλινδρικής µορφής των
τοιχωµάτων του αγωγού.
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Οριακό στρώµα

UA

Μήκος εισόδου, le

Πλήρως αναπτυγµένη ροή

Σχήµα 2.4.3.α
Ροή ρευστού σε αγωγό κυκλικής διατοµής [92]

Στην συγκεκριµένη περίπτωση, το πάχος του οριακού στρώµατος αυξάνεται µε το
µήκος του αγωγού, µέχρι το σηµείο όπου συναντάται µε το αντίστοιχο οριακό
στρώµα που αναπτύσσεται στην αντιδιαµετρική εσωτερική επιφάνεια του αγωγού.
Από το σηµείο εκείνο και µετά, η ροή του ρευστού παραµένει αναλλοίωτη και
ονοµάζεται πλήρως ανεπτυγµένη ροή. Το αντίστοιχο µήκος του αγωγού που
απαιτείται για την πλήρη ανάπτυξη της ροής ονοµάζεται µήκος εισόδου,le.
Σε περίπτωση στρωτής ροής, η κατανοµή της πλήρως ανεπτυγµένης ροής
είναι παραβολική. Η τιµή της ταχύτητας Ux(r) είναι συνάρτηση µόνο της απόστασης
r, από το κέντρο του αγωγού, ενώ µπορεί να υπολογιστεί από την ακόλουθη
εξίσωση[12]:

 r
U x (r ) = 2U m 1 − 
  ro





2





(2-32)

όπου :
ro : η ακτίνα του κυκλικού αγωγού
r

: η απόσταση από το κέντρο του αγωγού

Um : η µέση τιµή της ταχύτητας που δίνεται από τον τύπο (2-22)

Στην περίπτωση όπου η ανεπτυγµένη ροή είναι τυρβώδης η κατανοµή της ταχύτητας
είναι πιο επίπεδη λόγω του στροβιλισµού. Η µετάβαση από τη στρωτή ροή της
πλήρως ανεπτυγµένης ροής στην τυρβώδη ροή εξαρτάται από τις συνθήκες της ροής.
Η βασική παράµετρος η οποία χαρακτηρίζει το είδος της ροής είναι ο αριθµός
Reynolds (Re), ο οποίος για την περίπτωση αγωγού κυκλικής διατοµής, ορίζεται από
τη σχέση:
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Re =

Um ⋅d
v

(2-33)

όπου :
Um : η µέση ταχύτητα του ρευστού
d : η διάµετρος του αγωγού
v : το κινηµατικό ιξώδες του ρευστού

Για τιµές µεγαλύτερες της κρίσιµης τιµής του αριθµού Reynolds (Reκρίσιµη =2000) ,
θεωρείται ότι υπάρχει µετάβαση στην τυρβώδη περιοχή. Σε περίπτωση στρωτής ροής,
το µήκος εισόδου µπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση Langhaar [92] :

le
= 0,0575 ⋅ Re
d

(2-34)

Το µέγιστο µήκος εισόδου le, στην περίπτωση της στρωτής ροής αντιστοιχεί στην
οριακή τιµή του αριθµού Reynolds και ισούται µε 115·d . Στην περίπτωση τυρβώδους
ροής, το µήκος εισόδου le, µπορεί να υπολογισθεί από την προσεγγιστική σχέση :

le
= 4,4 ⋅ Re1 / 6
d

(2-35)

Ενδεικτικά, θέτοντας τον αριθµό Reynolds ίσο µε 104 (πλήρως ανεπτυγµένη
τυρβώδης ροή), ο λόγος του µήκους εισόδου le , προς τη διάµετρο d του αγωγού είναι
ίσος µε είκοσι.
2.5

Θερµικό οριακό στρώµα

Σε περίπτωση ροής ρευστού πάνω από επίπεδη πλάκα και ύπαρξη διαφοράς
θερµοκρασίας µεταξύ του ρευστού και του στερεού σώµατος, σε αναλογία µε το
οριακό στρώµα ταχύτητας (παράγραφος 2.4.2) αναπτύσσεται το θερµικό οριακό
στρώµα. Για τη διευκόλυνση της κατανόησης του, ας θεωρήσουµε την επίπεδη πλάκα
y

Α
Τρ

Τπ > Τρ

Τρ

∆t

x

Τπ
Σχήµα 2.5.α
Ανάπτυξη θερµικού οριακού στρώµατος πάνω από επίπεδη πλάκα
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η οποία βρίσκεται σε σταθερή θερµοκρασία, Tπ του σχήµατος 2.5.α, πάνω από την
οποία ρέει ρευστό χαµηλότερης θερµοκρασίας, Tρ. Στην αρχή της πλάκας το
θερµοκρασιακό προφίλ είναι οµοιόµορφο, µε τη θερµοκρασία παντού στο ρευστό ίση
µε Tρ. Μετά το σηµείο Α όµως, τα σωµατίδια του ρευστού που βρίσκονται σε επαφή
µε την πλάκα έρχονται σε θερµική ισορροπία µε αυτή, αποκτώντας θερµοκρασία Tπ .
Τα συγκεκριµένα σωµατίδια ανταλλάσσουν

ενέργεια µε τα γειτονικά τους, µε

αποτέλεσµα την οµαλή µετάπτωση της θερµοκρασίας από την αρχική τιµή της Tπ
πάνω στην επιφάνεια της επίπεδης πλάκας, στην τιµή Tρ στο ρευστό. Η περιοχή εντός
της οποίας συντελείται η µετάπτωση αυτή ονοµάζεται θερµικό οριακό στρώµα.
Αντίστοιχα µε το πάχος του οριακού στρώµατος ταχύτητας, ορίζουµε το πάχος του
θερµικού οριακού στρώµατος, ∆t, ως την απόσταση από την επιφάνεια της επίπεδης

πλάκας για την οποία ισχύει :

Τπ − Τ
= 0,99
Τπ − Τρ

(2-36)

Καθώς αποµακρυνόµαστε από το σηµείο Α, η µεταφορά της ενέργειας
επεκτείνεται βαθύτερα εντός του ρευστού και το πάχος του θερµικού οριακού
στρώµατος µεγαλώνει. Αποτέλεσµα της συγκεκριµένης αύξησης αποτελεί η µείωση
της θερµοκρασιακής κλίσης στην επιφάνεια του επιπέδου, καθώς µετακινούµαστε
µακριά από την ακµή προσβολής του. Η µείωση αυτή, οδηγεί σε αντίστοιχη µείωση
της πυκνότητας της ροής θερµότητας µέσω διαγωγής, q (εκτενής ανάλυση στο κεφ. 3)
από την πλάκα προς το ρευστό κατά µήκος του x-άξονα. Η διαφορική αυτή ψύξη της
πλάκας από το ρευστό είναι υπεύθυνη για την παρουσία διαβάθµισης στην
θερµοκρασιακή κατανοµή στην επιφάνεια της, κατά µήκος της ροής.
2.6

Κατηγορίες ολοκληρωµένων θερµικών αισθητήρων ροής

Η “θερµική ανίχνευση ροής” (thermal flow sensing) βασίζεται στη θερµική
αλληλεπίδραση µεταξύ του αισθητήρα και της υπό ανίχνευσης ροής. Σύµφωνα µε τον
B.W. van Oudheusden, µπορεί να διαχωριστεί στις επόµενες τρεις κατηγορίες [93] :
(α) Ψύξη ενός θερµού σώµατος
(β) Μεταφορά θερµότητας
(γ) Θερµική ανίχνευση (thermal tracing)
Στην πρώτη περίπτωση, συνήθως µία ολοκληρωµένη αντίσταση τίθεται σε
συγκεκριµένη θερµοκρασία µέσω κατάλληλου διερχόµενου ρεύµατος. Σε περίπτωση
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ανάπτυξης της υπό ανίχνευση ροής του ρευστού, παρουσιάζεται πτώση της
συγκεκριµένης θερµοκρασίας στην αντίσταση λόγω διαγωγής θερµότητας µεταξύ του
ρευστού και της αντίστασης. Η µετρούµενη διαφορά θερµοκρασίας εξαρτάται (µη
γραµµικά) από την ταχύτητα της υπό ανίχνευσης ροής.
Στην περίπτωση της µεταφοράς θερµότητας (heat transport), η ανεπτυγµένη
ροή του ρευστού οδηγεί στο σχηµατισµό ανοµοιόµορφης θερµοκρασιακής κατανοµής
σε προκαθορισµένη περιοχή του ολοκληρωµένου αισθητήρα. Ανιχνεύεται η
ανεπτυγµένη θερµοκρασιακή διαφορά µεταξύ κατάλληλα επιλεγµένων σηµείων, και
µέσω αυτής µετράται η ροή του ρευστού. Στη συγκεκριµένη κατηγορία ανήκει και ο
αισθητήρας που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διατριβής. Μία σύντοµη περιγραφή
της αρχής λειτουργίας της συγκεκριµένης κατηγορίας θα δοθεί στις επόµενες
παραγράφους.
Στην τρίτη κατηγορία, η ανίχνευση βασίζεται στη µέτρηση της χρονικής
διάρκειας µετάβασης ενός θερµικού παλµού µεταξύ δύο σηµείων, µε δεδοµένη
απόσταση µεταξύ τους.
2.6.1 Θερµικοί αισθητήρες µεταφοράς θερµότητας

Η ταχύτητα της ροής του ρευστού πάνω από επίπεδη πλάκα, επηρεάζει τη
διαµόρφωση του θερµικού οριακού στρώµατος. Συγκεκριµένα, καθώς η ταχύτητα
ροής αυξάνει, το πάχος του θερµικού οριακού στρώµατος µειώνεται [93]. Η
λειτουργία των θερµικών αισθητήρων µεταφοράς θερµότητας, βασίζεται στη
µεταβολή αυτή. Συγκεκριµένα, µέσω κατάλληλης θερµαντικής αντίστασης,
επιτυγχάνεται η θέρµανση προκαθορισµένης περιοχής στην επιφάνεια του
ολοκληρωµένου αισθητήρα. Χωρίς την παρουσία ροής ρευστού, παρατηρείται µία
οµοιόµορφη κατανοµή θερµοκρασίας στη γύρω περιοχή από τη θερµαντική
αντίσταση. Η θερµοκρασιακή διαφορά για δύο σηµεία ίσης απόστασης,
αντιδιαµετρικά από το θερµαντήρα είναι ίση µε µηδέν. Σύµφωνα µε τη σύντοµη
ανάλυση του θερµικού οριακού στρώµατος στην ενότητα 2.5, η παρουσία ροής
ρευστού πάνω από τη συγκεκριµένη επιφάνεια του αισθητήρα οδηγεί σε διαβάθµιση
της θερµοκρασιακής κατανοµής πάνω σε αυτήν. Ανιχνεύοντας τη θερµοκρασιακή
διαφορά ανάµεσα στα συγκεκριµένα σηµεία, µπορούµε να επιτύχουµε µέτρηση της
ροής του ρευστού. Συγκεκριµένα, η µετρήσιµη θερµοκρασιακή διαφορά είναι
ανάλογη της αρχικής διαφοράς µεταξύ της θερµοκρασίας της θερµής περιοχής του
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αισθητήρα και του ρευστού, ενώ είναι επίσης ανάλογη της τετραγωνικής ρίζας της
ταχύτητας του ρευστού [12,93]:

∆Τ∞(Τπ − Τρ ) ⋅ (U ρ )

1
2

(2-37)

Το πρόσηµο της θερµοκρασιακής διαφοράς φανερώνει τη φορά της ροής. Εάν
µετράται σε µία µόνο διάσταση παράλληλη της διεύθυνσης ροής του ρευστού, ο
αισθητήρας έχει µονοδιάστατη ευαισθησία κατεύθυνσης (1-D direction sensitivity) ενώ
εάν πραγµατοποιείται διαφορική µέτρηση σε δύο διαστάσεις κάθετες µεταξύ τους,
έχει δισδιάστατη ευαισθησία κατεύθυνσης (2-D direction sensitivity) αντίστοιχα.
2.7

Ο ολοκληρωµένος θερµικός αισθητήρας ροής που αναπτύχθηκε

Έχοντας καλύψει την πλειονότητα των φυσικών αρχών που διέπουν τη
λειτουργία του θερµικού αισθητήρα ροής που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της
διατριβής, µπορούµε να προχωρήσουµε στην περιγραφή του και ειδικότερα στην
παρουσίαση της αρχής λειτουργίας του. Πρέπει να επισηµάνουµε ότι το θεωρητικό
υπόβαθρο που αφορά τη µεταφορά θερµότητας που λαµβάνει χώρα στον
ολοκληρωµένο αισθητήρα, κρίνεται σκόπιµο να αναφερθεί εκτενώς σε κατάλληλο
τµήµα του επόµενου κεφαλαίου.
2.7.1

Η διάταξη του αισθητήρα

Όπως ήδη αναφέραµε, ο συγκεκριµένος αισθητήρας ροής ανήκει στην
κατηγορία θερµικών αισθητήρων τύπου µεταφοράς θερµότητας (heat transport). Στην
Περιοχή πορώδους πυριτίου
Θερµοστοιχεία
Ωµικές
επαφές

Θερµαντήρας

Ψυχρή
περιοχή
(Α)

Σχήµα 2.7.1.α
Φωτογραφία ηλεκτρονικού µικροσκοπίου σάρωσης (SEM)
κάτοψης του ολοκληρωµένου αισθητήρα ροής

του

βρίσκονται

ολοκληρωµένα δύο θερµοστοιχεία, αποτελούµενα από
δύο

Ροή
Αερίου

Ζεστή
περιοχή
(Β)

επιφάνειά

σειρές

θερµοζευγών

αλουµινίου/π-τύπου

πολυ-

κρυσταλλικού πυριτίου (Al /
p-type

polysilicon).

Τα

θερµοστοιχεία

είναι

τοποθετηµένα

εκατέρωθεν

του
θερµαντήρα

ολοκληρωµένου
π-τύπου
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πολυκρυσταλλικού πυριτίου. Ο θερµαντήρας και οι ζεστές επαφές των θερµοζευγών,
βρίσκονται πάνω σε ανεπτυγµένο επίπεδο πορώδους πυριτίου πάχους 40 µm (σχήµα
2.7.1.α). Λόγω της χαµηλής θερµικής αγωγιµότητας του πορώδους πυριτίου (ενότητα
1.8), σε σχέση µε εκείνη του κρυσταλλικού πυριτίου (1-2 Wm-1K-1 έναντι 145 Wm1

K-1) το συγκεκριµένο επίπεδο εξασφαλίζει την ύπαρξη µίας θερµικά µονωµένης

περιοχής στην επιφάνεια του αισθητήρα. Οι ωµικές επαφές που φαίνονται στο σχήµα
2.7.1.α, έχουν κατασκευασθεί από αλουµίνιο και παρέχουν πρόσβαση στο
θερµαντήρα και στα θερµοστοιχεία εκατέρωθέν του.
2.7.2

Αρχή λειτουργίας του αισθητήρα ροής

Η αρχή της λειτουργίας του βασίζεται στην ανίχνευση θερµοκρασιακής
διαφοράς ανάµεσα στις δύο περιοχές (Α και Β στο σχήµα 2.7.1.α) εκατέρωθεν του
θερµαντήρα. Συγκεκριµένα, χωρίς την παρουσία ροής αερίου, εφαρµόζοντας
κατάλληλο

διερχόµενο

ρεύµα

στο

θερµαντήρα,

αναπτύσσεται

οµοιόµορφη

θερµοκρασιακή κατανοµή στη θερµικά µονωµένη επιφάνεια του αισθητήρα. Όπως
επισηµάναµε στην ενότητα 2.6.1 όµως, η παρουσία ροής ρευστού χαµηλότερης
θερµοκρασίας από εκείνην της µονωµένης περιοχής, οδηγεί σε διαβάθµιση της
θερµοκρασιακής κατανοµής, λόγω σχηµατισµού του θερµικού οριακού στρώµατος.
Εποµένως, η τιµή της θερµοκρασίας σε δύο αντιδιαµετρικά σηµεία εκατέρωθεν της
θερµαντικής αντίστασης είναι πλέον διαφορετική. Εκτός της µονωµένης περιοχής,
µπορούµε να θεωρήσουµε ότι η θερµοκρασία είναι ίση µε εκείνη του περιβάλλοντα
χώρου λόγω της µεγάλης θερµικής αγωγιµότητας του κρυσταλλικού πυριτίου.
Η ανίχνευση της θερµοκρασιακής διαφοράς µεταξύ της ζεστής περιοχής (Β)
και ψυχρής περιοχής (Α), πραγµατοποιείται µέσω των δύο σειρών θερµοστοιχείων
εκατέρωθεν του θερµαντήρα. Η ψυχρή περιοχή κάθε θερµοζεύγους είναι
τοποθετηµένη πάνω στο υπόστρωµα του κρυσταλλικού πυριτίου και βρίσκεται
διαρκώς στην ίδια θερµοκρασία, Τsubstrate , του περιβάλλοντα χώρου. Αντίθετα, οι
ζεστές περιοχές των θερµοζευγών βρίσκονται στις περιοχές Α και Β µε αποτέλεσµα
να έχουν αντίστοιχα θερµοκρασίες ΤΑ και ΤΒ. Χωρίς την παρουσία ροής αερίου, οι
θερµοκρασίες στις δύο περιοχές είναι ίδιες και η διαφορά δυναµικού που
αναπτύσσεται

λόγω

φαινοµένου

Seebeck, (ενότητα

2.3)

στα

άκρα

κάθε

θερµοστοιχείου είναι η ίδια.
Με την παρουσία ροής αερίου πάνω από τον αισθητήρα, η θερµοκρασιακή
κατανοµή είναι ανοµοιόµορφη, ενώ ισχύει :
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ΤΑ < ΤΒ

Καθώς οι θερµοκρασίες στα δύο σηµεία δεν είναι πλέον οι ίδιες, αναπτύσσεται
διαφορά µεταξύ των δύο τάσεων στα άκρα των θερµοστοιχείων, η οποία και µετράται
(σχήµα 2.7.2.α). Η συγκεκριµένη διαφορά είναι ανάλογη της ροής του αερίου. Οι
λεπτοµέρειες

ως

κατασκευή

της

Μετρούµενη διαφορά (µV)

ρωµένης

προς

την

ολοκλη-

διάταξης

θα

παρουσιασθούν εκτενώς στο
τέταρτο κεφάλαιο.
Σχήµα 2.7.2.α (από αναφορά [26] των
A.G. Nassiopoulou and G.Kaltsas)
∆ιαφορά τάσεως µεταξύ των δύο
Ταχύτητα ροής (m/sec)

θερµοστοιχείων

συναρτήσει

της

ταχύτητας ροής του αερίου

2.7.3

Θερµική µόνωση µέσω υπάρχουσας τεχνολογίας πορώδους πυριτίου

Όπως φαίνεται και από την παρουσίαση του ολοκληρωµένου θερµικού
αισθητήρα στις προηγούµενες ενότητες, η υπάρχουσα τεχνολογία τοπικής θερµικής
µόνωσης στο υπόστρωµα πυριτίου µέσω πορώδους πυριτίου έχει ήδη εφαρµοσθεί µε
επιτυχία. Αξίζει να αναφερθεί χαρακτηριστικά, ότι µπορεί να εξασφαλισθεί τοπική
αύξηση 110 οC στο θερµαντήρα
Αντίσταση θερµαντήρα (Ohm)

σε σχέση µε το υπόστρωµα
Μόνωση µέσω po-Si
Χωρίς µόνωση

κρυσταλλικού

πυριτίου

για

εφαρµογή 71 mW περίπου,
διερχόµενης ισχύος [94]. Στο
σχήµα 2.7.3.α παρουσιάζεται η
αύξηση της αντίστασης του
θερµαντήρα
Ισχύς (mW)

στον

ολοκληρωµένο

αισθητήρα

Σχήµα 2.7.3.α α

συναρτήσει της εφαρµοζόµενης

(από αναφορά [26] των A.G. Nassiopoulou and G.Kaltsas)

ισχύος

για

την

περίπτωση

Αντίσταση του θερµαντήρα από πολυκρυσταλλικό πυρίτιο θερµικής µόνωσης µέσω της
συναρτήσει της διερχόµενης ισχύος µε θερµική µόνωση µέσω
τεχνολογίας πορώδους πυριτίου και χωρίς θερµική µόνωση

τεχνολογίας πορώδους πυριτίου
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και για την περίπτωση στην οποία δεν υπάρχει θερµική µόνωση. Όπως θα αναλυθεί
σε επόµενο σηµείο της διατριβής, καταγράφοντας τη συγκεκριµένη αύξηση, µπορεί
να υπολογισθεί µε αρκετή ακρίβεια, η τιµή της θερµοκρασίας του θερµαντήρα.
Το επίπεδο του πορώδους πυριτίου, σχηµατίζεται σε υπόστρωµα π-τύπου
κρυσταλλικού πυριτίου µε ηλεκτροχηµικό τρόπο µέσω τεχνικής µονής δεξαµενής
(ενότητα 1.4.2). Το διάλυµα ανοδίωσης που χρησιµοποιείται αποτελείται από
υδροφθορικό οξύ και αιθανόλη. Η αναλογία του διαλύµατος είναι 40% / 60% κατ’
όγκο αντίστοιχα. Για ειδική αντίσταση (ρ), υποστρώµατος ίση µε 1-7 Ω·cm, η
πυκνότητα ρεύµατος που χρησιµοποιείται είναι περίπου 80 mA/cm2. Υπό τις
συγκεκριµένες συνθήκες ανοδίωσης το σχηµατισµένο στρώµα παρουσιάζει πόρωδες
(ενότητα 1.5) ίσο µε 74% περίπου, ενώ ο ρυθµός σχηµατισµού του είναι περίπου 3.6
µm/min. Tο βέλτιστο πάχος του ανεπτυγµένου µονωτικού στρώµατος ως προς την
κατασκευή του θερµικού αισθητήρα είναι 40 µm [12].
Για τη χρήση του πορώδους πυριτίου σαν ενδιάµεσο στρώµα στην τεχνολογία
της µικροµηχανικής, είναι απαραίτητη η δυνατότητα παρασκευής του σε
προεπιλεγµένες περιοχές στο υπόστρωµα του κρυσταλλικού πυριτίου. Επίσης
απαραίτητη είναι η προστασία των υπόλοιπων περιοχών της διάταξης από την έκθεση
τους στο διάλυµα ανοδίωσης. Ο γενικότερος τρόπος στη Μικροηλεκτρονική
καθορισµού περιοχών συγκεκριµένων διαστάσεων και προστασίας των υπολοίπων,
είναι η χρήση στρωµάτων κατάλληλων υλικών σε συνδυασµό µε την τεχνική της
λιθογραφίας.
Το υλικό που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µάσκα για την τοπική ανάπτυξη
του πορώδους πυριτίου πρέπει να αντέχει σε έκθεση στο ισχυρό διάλυµα
υδροφθορικού οξέος για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα (άνω των 10 λεπτών)
καθώς και να παρέχει ηλεκτρική µόνωση στις προστατευµένες περιοχές κατά τη
διάρκεια της ανοδίωσης. Θα πρέπει επίσης να είναι συµβατό µε την υπάρχουσα
τεχνολογία ολοκληρωµένων κυκλωµάτων C-MOS. Σύµφωνα µε τους Γ.Καλτσά και
Α.Γ. Νασιοπούλου [43], ο συνδυασµός των υλικών διοξειδίου του πυριτίου (SiO2)
και πολυκρυσταλλικού πυριτίου (poly-Si) αποτελεί κατάλληλη µάσκα για την τοπική
ανοδίωση του κρυσταλλικού πυριτίου.
Συγκεκριµένα, τα δύο υλικά εναποτίθενται διαδοχικά στο υπόστρωµα του
κρυσταλλικού πυριτίου ενώ στη συνέχεια εγχαράσσονται µέσω της τεχνικής της
λιθογραφίας [95]. Το πάχος κάθε επιπέδου είναι 100 νανόµετρα. Κατά τη διάρκεια
της ανοδίωσης, η ανάπτυξη του πορώδους πυριτίου πραγµατοποιείται µόνο στις
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περιοχές όπου τα υλικά έχουν εγχαραχθεί, καθώς το στρώµα πολυκρυσταλλικού
πυριτίου προστατεύει τις υπόλοιπες περιοχές από το διάλυµα, ενώ το οξείδιο του
πυριτίου επιτρέπει τη διέλευση του ρεύµατος ανοδίωσης µόνο στις εκτεθειµένες
περιοχές.
2.8

Συµπεράσµατα του κεφαλαίου

Όπως θα αναλυθεί εκτενώς σε αντίστοιχα κεφάλαια της διατριβής, η νέα τεχνολογία
θερµικής µόνωσης που αναπτύχθηκε, εφαρµόσθηκε µε επιτυχία στην διαδικασία
κατασκευής ενός θερµικού µικροσυστήµατος. Συγκεκριµένα, η νέα τεχνολογία
ενσωµατώθηκε στην ακολουθία διεργασιών (process sequence) κατασκευής θερµικού
αισθητήρα ροής αερίων, σχηµατισµένου στο κρυσταλλικό υπόστρωµα, µε βάση την
ήδη υπάρχουσα τεχνολογία θερµικής µόνωσης µέσω πορώδους πυριτίου. Με τον
τρόπο αυτό, εξακριβώθηκε πειραµατικά η προσφερόµενη τοπική θερµική µόνωση
µέσω της ανεπτυγµένης τεχνολογίας, σε σχέση µε εκείνην που αντιστοιχεί στην
προϋπάρχουσα τεχνική. Στο παρόν κεφάλαιο κρίθηκε σκόπιµο αρχικά να
πραγµατοποιηθεί µία παρουσίαση όσον αφορά τα θερµοηλεκτρικά φαινόµενα, µε
έµφαση στον φαινόµενο Seebeck, και στην αρχή λειτουργίας των θερµοστοιχείων, τα
οποία αποτελούν ενεργά στοιχεία του συγκεκριµένου θερµικού αισθητήρα ροής,
καθώς και στις εφαρµογές τους στον χώρο της Μικροτεχνολογίας των αισθητήρων
πυριτίου. Επίσης, ένα σηµαντικό µέρος του κεφαλαίου αφιερώθηκε στην περιγραφή
των βασικών φυσικών αρχών που διέπουν την ροή των ρευστών. Με τον τρόπο αυτό,
διευκολύνεται η κατανόηση της αρχής λειτουργίας του συγκεκριµένου αισθητήρα (η
οποία και παρουσιάσθηκε στο παρόν κεφάλαιο) συνεπώς, και της αναµενόµενης
βελτιστοποίησης των χαρακτηριστικών του µετά από την επιτυχή εφαρµογή της
ανεπτυγµένης τεχνικής στον σχηµατισµό του. Μία συνοπτική παρουσίαση της
υπάρχουσας ανεπτυγµένης τεχνολογίας θερµικής µόνωσης στο πυρίτιο µε βάση το
πορώδες πυρίτιο παρουσιάσθηκε στο τελευταίο µέρος του κεφαλαίου, καθώς
αποτελεί την υπάρχουσα τεχνική για την επίτευξη της απαραίτητης θερµικής
µόνωσης του συγκεκριµένου αισθητήρα
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Κεφάλαιο 3.
Τεχνολογία πορώδους πυριτίου-διάκενου αέρα: Εκτίµηση της
προσφερόµενης θερµικής µόνωσης
3.1

Εισαγωγή
Έχοντας καλύψει τις βασικές φυσικές αρχές λειτουργίας του ολοκληρωµένου

αισθητήρα ροής αερίων καθώς και της υπάρχουσας τεχνολογίας θερµικής µόνωσης
µέσω πορώδους πυριτίου, µπορούµε να προχωρήσουµε πλέον στην παρουσίαση της
νέας τεχνολογίας θερµικής µόνωσης που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας
ερευνητικής δραστηριότητας. Καθώς κατά ένα µεγάλο τµήµα, η συγκεκριµένη
τεχνολογία βασίζεται στην ηλεκτρολείανση του πυριτίου και στην αποµόνωση του
σχηµατισµένου πορώδους πυριτίου από το υπόστρωµα κρυσταλλικού πυριτίου, στο
παρόν κεφάλαιο, αρχικά θα παρουσιασθεί η σχετική ερευνητική δραστηριότητα στο
χώρο της αποκόλλησης σχηµατισµένων στρωµάτων πορώδους πυριτίου µέσω
ηλεκτρολείανσης. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση της προτεινόµενης τεχνολογίας
θερµικής µόνωσης και θα υπάρξει σχετική αναφορά στις φυσικές αρχές µετάδοσης
θερµότητας και στον ποσοτικό προσδιορισµό της θερµοκρασίας σε θερµικό σύστηµα
µέσω των θερµικών αντιστάσεων. Στη συνέχεια, θα περιγραφεί η θεωρητική
εκτίµηση που πραγµατοποιήθηκε µέσω κατάλληλων προσοµοιώσεων για την
αξιολόγηση της προσφερόµενης θερµικής µόνωσης µέσω της νέας τεχνικής. Τα
θεωρητικά αποτελέσµατα της εκτίµησης θα συγκριθούν µε τα αντίστοιχα για την ήδη
υπάρχουσα ανεπτυγµένη τεχνογνωσία.
3.2

Αποµόνωση σχηµατισµένων επιπέδων po-Si από το υπόστρωµα πυριτίου
Αναζητώντας στη διεθνή βιβλιογραφία αναφορές σχετικά µε το σχηµατισµό

του πορώδους πυριτίου, εύκολα διαπιστώνουµε ότι υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός
δηµοσιεύσεων

όπου

ερευνητές

σχηµατισµένου

πορώδους

αναφέρουν

πυριτίου

από

το

την

αποκόλληση

υπόστρωµα.

Η

στρωµάτων
αποκόλληση

πραγµατοποιείται κυρίως για την οπτική µελέτη του υλικού καθώς στο παρελθόν
υπήρξε σηµαντικό ενδιαφέρον από τη διεθνή επιστηµονική κοινότητα ως προς τις
οπτικές ιδιότητές του [96-100].
Χαρακτηριστική είναι η ονοµασία των συγκεκριµένων αποκολληµένων
επιπέδων από τους N.Ookubo et al [101] ως “αυτοστηριζόµενα φιλµ” (self-standing
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film, SSF). Οι συγκεκριµένοι ερευνητές µελέτησαν τη διόγκωση και την ακόλουθη

Πυκνότητα
ρεύµατος

Ηλεκτρολείανση Si
Αποκόλληση po-Si από το υπόστρωµα

Σχήµα 3.2.α
Σχηµατικό

Ανοδείωση
Σχηµατισµός po-Si

Χρόνος

διάγραµµα

πυκνότητας

ρεύµατος

διαδικασία

κατασκευής

ληµένων

δειγµάτων

πυριτίου

∆ιακρίνονται

σταδιακά βήµατα

της

κατά

τη

αποκολπορώδους
τα

δύο

ανοδείωσης και

ηλεκτρολείανσης του.

συρρίκνωση αποκολληµένων δειγµάτων πορώδους πυριτίου µεγάλων διαστάσεων
(της τάξης χιλιοστού), µετά από εµβάπτυσή τους

σε µεθανόλη και ακόλουθο

στέγνωµά τους. Αξίζει να αναφερθεί πληροφοριακά, ότι η µελέτη πραγµατοποιήθηκε
µε χρήση οπτικού µικροσκοπίου και ηλεκτρονικού µικροσκοπίου σάρωσης (SEM)
ενώ το ποσοστό διόγκωσης βρέθηκε ίσο µε περίπου 7%.
Σε όλες τις περιπτώσεις αποκόλλησης του σχηµατισµένου πορώδους επιπέδου
πραγµατοποιήθηκε ηλεκτρολείανση του πυριτίου (ενότητα 1.3.1). Συγκεκριµένα, το
πορώδες επίπεδο αρχικά αναπτύχθηκε µέσω ανοδίωσης, ενώ στην συνέχεια
αποκολλήθηκε από το υπόστρωµα (σχήµα 3.2.α) µέσω της ηλεκτρολείανσης. Η τιµή
της πυκνότητας ρεύµατος κατά τη διάρκεια της ηλεκτρολείανσης ήταν αρκετά
µεγαλύτερη της οριακής τιµής ηλεκτρολείανσης, Jps (ενότητα 1.3.1.Ι) ώστε να υπάρξει
πλήρης αποκόλληση του πορώδους πυριτίου από το υπόστρωµα.
3.2.1

Κατασκευή αιωρούµενων τρισδιάστατων δοµών από πορώδες πυρίτιο
Όπως επισηµάναµε σε σχετική ενότητα του πρώτου κεφαλαίου (ενότητα

1.9.1.Ι), η εναλλακτική εφαρµογή της τεχνολογίας του πορώδους πυριτίου στη
µικροµηχανική όγκου έναντι των δύο καθιερωµένων τεχνικών (ανισοτροπική υγρή
και ισοτροπική ξηρή εγχάραξη)

είναι πλέον ευρέως γνωστή στην επιστηµονική

κοινότητα. Στην τεχνολογία αυτή, το τοπικά ανεπτυγµένο πορώδες πυρίτιο αποτελεί
ένα θυσιαζόµενο στρώµα πυριτίου (sacrificial layer) για τη δηµιουργία µιάς
κοιλότητας συγκεκριµένων διαστάσεων στο υπόστρωµα πυριτίου.
Σε αντίθεση µε τη γνώριµη χρήση του πορώδους πυριτίου στην
µικροµηχανική όγκου ως θυσιαζόµενο στρώµα (sacrificial layer), µια νέα εφαρµογή
παρουσιάστηκε από τους

G.Lammel και Ph. Renaud [102] σε χαρακτηριστική
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δηµοσίευση τους. Κάνοντας χρήση
ηλεκτρολείανσης

του

πυριτίου

πέτυχαν να αποµονώσουν ακέραιο
τµήµα πορώδους πυριτίου από το
κρυσταλλικό

υπόστρωµα,

χωρίς

όµως την αποκόλληση του από
εκείνο.

Με

κατάφεραν
τρισδιάστατες

Σχήµα 3.2.1.α

τον

τρόπο

να

σχηµατίσουν

µικροδοµές

αυτό
από

πυρίτιο,

πορώδες πυρίτιο. Συγκεκριµένα, η

διαστάσεων 740x920x30 µm . ∆ιακρίνεται η έντονη

διαδικασία ξεκινάει εφαρµόζοντας

κάµψη λόγω εσωτερικών τάσεων [102].

κατάλληλης

Αιωρούµενη

µικροδοµή

από

πορώδες

3

πυκνότητας

ρεύµα

ανοδίωσης στο δείγµα για την δηµιουργία του πορώδους επιπέδου. Σε συγκεκριµένη
χρονική στιγµή εφαρµόζεται ρεύµα ηλεκτρολείανσης το οποίο το αποµονώνει
µερικώς από το υπόστρωµα. Προς αποφυγή πλήρους αποκόλλησης από το
υπόστρωµα, σε συγκεκριµένη περιοχή του εκτεθειµένου υποστρώµατος, η µάσκα
ήταν σχεδιασµένη µε τέτοιο τρόπο ώστε η πυκνότητα του διερχόµενου ρεύµατος
κατά την διάρκεια της ηλεκτρολείανσης να είναι µικρότερη της οριακής τιµής, Jps. Ως
αποτέλεσµα σε εκείνη την περιοχή, το σχηµατισµένο πορώδες στρώµα δεν
αποκολλήθηκε από το υπόστρωµα. Λόγω ανάπτυξης εσωτερικών τάσεων όµως, το
επίπεδο κάµφθηκε όπως παρουσιάζεται στο σχήµα 3.2.1.α, σχηµατίζοντας την
επιθυµητή τρισδιάστατη µικροδοµή. Σύµφωνα µε τους πιο πάνω ερευνητές, το πεδίο
εφαρµογών των δηµιουργηµένων τρισδιάστατων αιωρούµενων δοµών προσδιορίζεται
στο χώρο της µικρο-οπτικής. Μέσω ακόλουθης δηµοσίευσης τους [103] ανέφεραν
χαρακτηριστικά, την κατασκευή “µικρο-φασµατοµέτρου” (micro-spectrometer)
κάνοντας χρήση της ανεπτυγµένης από εκείνους τεχνικής. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η
συγκεκριµένη ερευνητική δραστηριότητα, αποτελεί την πρώτη επιτυχή εφαρµογή της
τεχνολογίας πορώδους πυριτίου στο χώρο της µικροµηχανικής όπου το σχηµατισµένο
πορώδες πυρίτιο αποτελεί κύριο τµήµα της σχηµατισµένης µικροδοµής και όχι ένα
ενδιάµεσο θυσιαζόµενο επίπεδο (sacrificial layer).
Μία επίσης ενδιαφέρουσα παρόµοια ερευνητική δραστηριότητα στο χώρο της
µικροµηχανικής όπου δεν πραγµατοποιείται χρήση του πορώδους πυριτίου σαν
ενδιάµεσο θυσιαζόµενο επίπεδο αλλά ως δοµικό υλικό, παρουσιάστηκε µέσω της
δηµοσίευσης των R.W. Tjerkstra et al, λίγο αργότερα (∆εκέµβριος 2000) από εκείνη
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των G. Lammel και Ph. Renaud [104]. Οι συγκεκριµένοι ερευνητές κατασκεύασαν
αιωρούµενα επίπεδα από πορώδες πυρίτιο “θαµµένα” µέσα στο κρυσταλλικό
υπόστρωµα πυριτίου. Τα επίπεδα αυτά δηµιουργήθηκαν εφαρµόζοντας διαδοχικούς
παλµούς ρεύµατος ηλεκτρολείανσης
και

Πορώδες πυρίτιο

ανοδίωσης

στο

κρυσταλλικό

υπόστρωµα, µε αντίστοιχη µεταβολή
της

πυκνότητας

του.

χαρακτηριστική

Μία

φωτογραφία

ηλεκτρονικού µικροσκοπίου σάρωσης
(SEM)

Σχήµα 3.2.1.β (από αναφορά [104])

των

σχηµατισµένων

τρισδιάστατων

µικροδοµών

παρουσιάζεται

στο σχήµα 3.2.1.β.

Φωτογραφία ηλεκτρονικού µικροσκοπίου σάρωσης

Όπως φαίνεται από το αντίστοιχο

(SEM) του σχηµατισµένου

σχήµα, το επίπεδο του ανeπτυγµένου

πυριτίου.

επιπέδου πορώδους

πορώδους

πυριτίου

βρίσκεται

“θαµµένο” στο κρυσταλλικό υπόστρωµα σε βάθος 40-50 µm σε σχέση µε την
επιφάνεια του υποστρώµατος. Η βασική εφαρµογή της τεχνικής που παρουσιάζεται
στην εν λόγω δηµοσίευση εστιάζεται στη δηµιουργία ενός συστήµατος διαχωρισµού
µικροσκοπικών σωµατιδίων. Σύµφωνα µε τους ίδιους ερευνητές, σε αντίθεση µε την
περίπτωση της αιωρούµενης δοµής από τους G. Lammel και Ph. Renaud, η
διαδικασία για τη δηµιουργία της συγκεκριµένης δοµής αρχίζει µε ηλεκτρολείανση
του υποστρώµατος και όχι µε ανοδίωση. Με εφαρµογή της συγκεκριµένης τεχνικής
όµως, είναι εφικτή µόνο η δηµιουργία επιπέδων πορώδους τα οποία δεν είναι ισόπεδα
µε την επιφάνεια του υποστρώµατος. Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι ο καθορισµός
µίας τεχνικής για τη δηµιουργία ενός αιωρούµενου στρώµατος πορώδους πυριτίου,
επιπέδου σε σχέση µε το υπόστρωµα, δεν είναι εφικτός λόγω αποκόλλησης του από
αυτό. Όπως οι ίδιοι επισηµαίνουν, σε σχετική τους προσπάθεια δηµιουργίας
αντίστοιχης δοµής, ότι παρατήρησαν σύνθλιψη των δηµιουργηµένων επίπεδων
πορώδων µεµβρανών. Είναι χαρακτηριστικό ότι παραθέτουν κάποιους πιθανούς
λόγους για τους οποίους δεν είναι εφικτή η δηµιουργία τέτοιων δοµών [104].Στην
παρούσα διατριβή θα αποδειχθεί ότι έχουν άδικο, καθώς µέσω της ανεπτυγµένης
τεχνολογίας πραγµατοποιήθηκε η παρασκευή τέτοιων δοµών.
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Τεχνολογία πορώδους πυριτίου - διάκενου αέρα
Σύµφωνα µε τις ερευνητικές αναφορές που παρατέθηκαν στην παραπάνω

ενότητα [102,103,104], το πορώδες πυρίτιο µπορεί να χρησιµοποιηθεί µέσω
κατάλληλα

ανεπτυγµένης

τεχνικής

ως

δοµικό

υλικό

για

την

κατασκευή

τρισδιάστατων µικροδοµών. Το πεδίο εφαρµογών τέτοιων µικροδοµών από πορώδες
πυρίτιο εντοπίζεται στη µικροµηχανική όγκου. Μία εξίσου όµως άκρως
ενδιαφέρουσα εφαρµογή τους µπορεί να εντοπιστεί, κατόπιν της απαραίτητης
έρευνας,

στο χώρο της θερµικής µόνωσης. Όπως έχει αναφερθεί άλλωστε

(ενότητα.1.9.3), το πορώδες πυρίτιο έχοντας θερµική αγωγιµότητα της τάξης του
διοξειδίου του πυριτίου (1.2 - 1.4 W/m-1/K-1) εφαρµόζεται ήδη στο χώρο της
θερµικής µόνωσης µέσω της αντίστοιχα ανεπτυγµένης τεχνολογίας.
Σκοπός της προτεινόµενης τεχνολογίας Πορώδους πυριτίου - ∆ιάκενου Αέρα
είναι να δώσει µία µέθοδο για την κατασκευή θερµικών µικροσυστηµάτων πυριτίου
µε υψηλή τοπική θερµική µόνωση στο υπόστρωµα. Η νέα τεχνολογία βασίζεται στο
σχηµατισµό αιωρούµενης επίπεδης µεµβράνης πορώδους πυριτίου πάνω από
κοιλότητα αέρα. Συγκεκριµένα, κάτω από σχηµατισµένο επίπεδο πορώδους πυριτίου
είναι

Πορώδες πυρίτιο

διάκενου,

∆ιάκενο Αέρα

η

δηµιουργία

πάχους

µερικών

µικροµέτρων,

µε

χρήση

κατάλληλα

ανεπτυγµένης

ακολουθίας διαδικασιών (process

Πυρίτιο

sequence).

Σχήµα 3.3.α
∆οµή

εφικτή

που

προκύπτει

έπειτα

από

εφαρµογή

της

Μια

σχηµατική

παρουσίαση της προτεινόµενης

προτεινόµενης τεχνολογίας τοπικής θερµικής µόνωσης

δοµής παρουσιάζεται στο σχήµα

Πορώδους πυριτίου – ∆ιάκενου Αέρα

3.3.α. Η ύπαρξη ενός στρώµατος

αέρα (διάκενο) κάτω από το επίπεδο πορώδους πυριτίου, ελαχιστοποιεί τις θερµικές
απώλειες καθώς η θερµική αγωγιµότητά του τοποθετείται δύο τάξεις µεγέθους
µικρότερη.
Η συγκεκριµένη προσέγγιση αποτελεί βελτίωση της υπάρχουσας τεχνολογίας
θερµικής µόνωσης µέσω πορώδους πυριτίου, βασιζόµενη στο γεγονός ότι παρέχει
αφενός µηχανική σταθερότητα λόγω της επίπεδης δοµής, αφετέρου καλύτερη
θερµική µόνωση λόγω της κοιλότητας αέρα κάτωθεν της µεµβράνης πορώδους
πυριτίου. Όπως θα αναλυθεί µέσω κατάλληλων θερµικών προσοµοιώσεων σε
επόµενο

τµήµα

του

παρόντος

κεφαλαίου,

οι

συγκεκριµένες

δοµές

που

Σελίδα 64

Κεφάλαιο 3

Τεχνολογία πορώδους πυριτίου-διάκενου αέρα: Εκτίµηση της προσφερόµενης θερµικής µόνωσης

κατασκευάζονται µε εφαρµογή της νέας τεχνολογίας αποτελούν περιοχές υψηλής
τοπικής θερµικής µόνωσης στο υπόστρωµα πυριτίου.
Για να είναι εφικτός ο σχηµατισµός των ενεργών τµηµάτων ενός θερµικού
µικροσυστήµατος, του οποίου η θερµική µόνωση πραγµατοποιείται µέσω της
προτεινόµενης τεχνολογίας, η αιωρούµενη µεµβράνη από πορώδες πυρίτιο πρέπει να
είναι ισόπεδη και συµπαγής µε το υπόλοιπο κρυσταλλικό υπόστρωµα και όχι
“θαµµένη“ στο υπόστρωµα όπως στην περίπτωση της δοµής των R.W. Tjerkstra et al
[104]. Μία εµπεριστατωµένη περιγραφή της ερευνητικής δραστηριότητας που
πραγµατοποιήθηκε µε στόχο την ανάπτυξη της απαραίτητης τεχνογνωσίας θα
παρουσιασθεί στο επόµενο κεφάλαιο.
Πρέπει να επισηµανθεί ότι η τεχνογνωσία που τελικά αποκτήθηκε µέσω της
ανάπτυξης της νέας τεχνολογίας έχει τη δυνατότητα µέσω κατάλληλης προσαρµογής
να εφαρµοσθεί εύκολα σε ένα ταχέως αναπτυσσόµενο χώρο της Μικροτεχνολογίας
πέρα από τον χώρο των θερµικών µικροσυστηµάτων, στο χώρο της µικρο-ροής. Οι
λεπτοµέρειες για την επιτυχή εφαρµογή της καθώς και οι προοπτικές της αξιοποίησης
της τεχνολογίας πορώδους πυριτίου – διάκενου αέρα στο συγκεκριµένο χώρο θα
αναλυθούν σε επόµενα στάδια της διατριβής.
3.3.1

Αιωρούµενες Μικροδοµές υψηλής θερµοκρασίας (micro-hotplates)
Για λόγους πληρότητας στη βιβλιογραφική αναφορά της διεθνούς ερευνητικής

δραστηριότητας σε χώρο παρόµοιο µε το συγκεκριµένο της παρούσας διατριβής,
κρίνεται σκόπιµη η εστίαση σε πρόσφατη ερευνητική δηµοσίευση (2003) των Χ.
Τσάµη , Α.Γ. Νασιοπούλου και Α. Τσερέπη [105] . Όπως ήδη έχει αναφερθεί
(ενότητα 1.9.1) η χρήση του πορώδους πυριτίου στο χώρο της µικροµηχανικής όγκου
στην κατασκευή αιωρούµενων δοµών είναι πλέον διαδεδοµένη. Η τεχνική αυτή
εστιάζεται στην ανάπτυξη και χρήση του πορώδους στρώµατος ως “θυσιαζόµενου”
ενδιάµεσου στρώµατος [106]. Σε αντίθεση µε τη συµβατική χρήση του πορώδους
πυριτίου στη µικροµηχανική όγκου, οι συγκεκριµένοι ερευνητές, παρουσίασαν µία
νέα τεχνική µε την οποία είναι δυνατή η κατασκευή αιωρούµενων “µικροδοµών
υψηλής θερµοκρασίας” (micro-hotplates). Όπως και στις περιπτώσεις των G.Lammel
et al [102,103], R.W. Tjerkstra et al [104] καθώς και της ανεπτυγµένης τεχνολογίας
στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, οι µικροδοµές αυτές είναι κατασκευασµένες
από πορώδες πυρίτιο.
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Η συγκεκριµένη τεχνολογία βασίζεται στην επιλεκτική ισοτροπική εγχάραξη
του κρυσταλλικού πυριτίου έναντι του πορώδους πυριτίου µέσω αντιδραστήρα
υψηλής πυκνότητας πλάσµατος (high-density plasma reactor). Η ακολουθία
διαδικασιών (process sequence) αποτελείται από δύο κύρια βήµατα: Το πορώδες
πυρίτιο αρχικά αναπτύσσεται τοπικά στο υπόστρωµα σε προκαθορισµένη περιοχή,
συγκεκριµένης γεωµετρίας, στη συνέχεια πραγµατοποιείται η ισοτροπική εγχάραξη
του κρυσταλλικού υποστρώµατος µέσω του πλάσµατος που έχει ως αποτέλεσµα την
απελευθέρωση του πορώδους επιπέδου από το υπόστρωµα. Στο σχήµα 3.3.1.α
παρουσιάζεται

φωτογραφία

ηλεκτρονικού

µικροσκοπίου

σάρωσης

(SEM)

αντιπροσωπευτικής δοµής της τεχνικής [105].
Για την ισοτροπική επιλεκτική
εγχάραξη του υποστρώµατος υπό το
σχηµατισµένο
πυριτίου,

επίπεδο

είναι

παρουσία

πορώδους

απαραίτητη

διανοίξεων

η
στο

σχηµατισµένο πορώδες επίπεδο για τη
διέλευση

του

πλάσµατος.

Ως

αποτέλεσµα, η τελική αιωρούµενη
Σχήµα 3.3.1.α

δοµή, παρότι είναι ισόπεδη µε το

(από αναφορά [105] των C.Tsamis et al)
Φωτογραφία ηλεκτρονικού µικροσκοπίου σάρωσης
(SEM),

αιωρούµενης

θερµοκρασίας

∆ιακρίνεται

θερµαντήρας

από

υπόστρωµα

δεν

είναι

µικρο-δοµής

συµπαγής σε σχέση µε αυτό. Η τελική

(micro-hotplate).

της γεωµετρία θέτει περιορισµούς στο

πορώδους

υψηλής

υπόλοιπο

πλατίνα

(PT)

σχηµατισµένος στην επιφάνεια της µεµβράνης.

σχηµατισµό των ενεργών θερµικών
στοιχείων

ενός

θερµικού

µικροσυστήµατος. Χαρακτηριστικά, η ολοκλήρωση διάταξης θερµικού αισθητήρα
ροής, κατηγορίας µεταφοράς θερµότητας (ενότητα 2.6), παρόµοια µε εκείνη που
υλοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας ερευνητικής δραστηριότητας (ενότητα 2.7.1)
δεν δύναται να επιτευχθεί, καθώς ο σχηµατισµός των αναγκαίων θερµοστοιχείων
πάνω στην αιωρούµενη δοµή δεν είναι εφικτός.
Η συγκεκριµένη τεχνολογία παρέχει υψηλή τοπική θερµική µόνωση στην
επιφάνεια της αιωρούµενης µεµβράνης και βρίσκει εφαρµογή σε περιπτώσεις όπου η
ύπαρξη συµπαγούς αιωρούµενης µεµβράνης σε σχέση µε το υπόστρωµα πυριτίου δεν
είναι απαραίτητη (κατασκευή αισθητήρα ροής, κατηγορίας ψύξης θερµού σώµατος,
καταλυτικοί χηµικοί αισθητήρες).
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Μετάδοση θερµότητας - Βασικές Φυσικές αρχές
Η θερµότητα µεταδίδεται πάντα από σύστηµα µεγαλύτερης προς σύστηµα

χαµηλότερης θερµοκρασίας. Η µοναδική αιτία αυτής της µεταφοράς ενέργειας είναι η
ύπαρξη θερµοκρασιακής βαθµίδας. Το αντικείµενο της Μετάδοσης Θερµότητας
είναι η διερεύνηση των µηχανισµών µε τους οποίους η θερµότητα µεταδίδεται µεταξύ
των σωµάτων και η ποσοτική αξιολόγηση αυτής της µετάδοσης.
Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί µηχανισµοί µε τους οποίους λαµβάνει χώραν η
συγκεκριµένη µεταφορά ενέργειας [107]. Ο πρώτος µηχανισµός αφορά ακίνητο µέσο
(στερεό, υγρό ή αέριο) και ονοµάζεται αγωγή (conduction). Ο δεύτερος µηχανισµός
αναφέρεται σε µετάδοση θερµότητας µεταξύ µιας στερεάς επιφάνειας και ενός
κινούµενου ρευστού και ονοµάζεται διαγωγή (convection). Ο τρίτος µηχανισµός
στηρίζεται στο γεγονός ότι κάθε σώµα πεπερασµένης θερµοκρασίας εκπέµπει
ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. Περιγράφει τη µετάδοση θερµότητας µεταξύ δύο
σωµάτων διαφορετικής θερµοκρασίας χωρίς την παρουσία κάποιου ενδιάµεσου
σώµατος. Η ονοµασία του µηχανισµού είναι θερµική ακτινοβολία (thermal
radiation). Στις επόµενες παραγράφους θα πραγµατοποιηθεί µία σύντοµη
παρουσίαση για κάθε µηχανισµό.
3.4.1

Μετάδοση θερµότητας µέσω αγωγής
Η αγωγή θερµότητας αναφέρεται σε
Τ

µακροσκοπικώς ακίνητα σώµατα (στερεά ή
ρευστά σε ακινησία). Η εξήγηση του
φαινοµένου συνδέεται µε την ανταλλαγή

Τ1

ενέργειας σε µοριακό επίπεδο. Ουσιαστικά
εκφράζει
Τ2

qx΄΄

τη

µετάδοση

ενέργειας

από

σωµατίδια υψηλότερης προς σωµατίδια
χαµηλότερης ενέργειας, δια της µεταξύ τους
x

L

µε αγωγή σε µία διάσταση µπορεί να

Σχήµα 3.4.1.α
Μετάδοση

περιγραφεί σύµφωνα µε το Νόµο του

θερµότητας

µε

αγωγή

σε

µονοδιάστατο επίπεδο πάχους L. Η ροή της
θερµότητας

q΄΄

αλληλεπίδρασης. Η µετάδοση θερµότητας

στην

x

κατεύθυνση,

περιγράφεται από το νόµο του Fourier

Fourier. Ας θεωρήσουµε το επίπεδο σώµα
του σχήµατος 3.4.1.α. Το πάχος του
σώµατος είναι σταθερό και ίσο µε L, ενώ οι
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άλλες δύο διαστάσεις του εκτείνονται στο άπειρο. Θεωρούµε ότι επικρατεί στη µία
πλευρά του θερµοκρασία ίση µε Τ1 και στην άλλη πλευρά του θερµοκρασία ίση µε T2
µικρότερη της T1. Επίσης θεωρούµε ότι η διαβάθµιση της θερµοκρασίας στο
εσωτερικό του είναι σταθερή (γραµµική µεταβολή της θερµοκρασίας). Σύµφωνα µε
το νόµο Fourier, ο ρυθµός µετάδοσης θερµότητας κατά τη x διεύθυνση (κάθετα στο
επίπεδο του σώµατος) ανά µονάδα επιφάνειας δίνεται από τη σχέση:

q x΄΄ = − k

dT
dx

(3-1)

όπου:
qx΄΄ : η πυκνότητα ροής θερµότητας (W/m2)
k

: ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας (W/m/K)

H πυκνότητα ροής θερµότητας ή πυκνότητα θερµοροής (heat flux) εκφράζει τη θερµική
ενέργεια που περνά από µοναδιαία επιφάνεια στη µονάδα του χρόνου, λόγω της
θερµοκρασιακή κλίσης σε διεύθυνση κάθετη στην εν λόγω επιφάνεια. Το αρνητικό
πρόσηµο στην παραπάνω σχέση οφείλεται στη µετάδοση της θερµότητας από
µεγαλύτερες προς µικρότερες θερµοκρασίες, προς το µέρος που µειώνεται η
θερµοκρασία. Ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας k, αποτελεί ιδιότητα του
υλικού στο οποίο εφαρµόζεται η θερµοκρασιακή κλίση. Στη συγκεκριµένη
περίπτωση που απεικονίζεται στο σχήµα 3.4.1.α, θεωρούµε σταθερή θερµοκρασιακή
κλίση στο εσωτερικό του σώµατος (γραµµική µεταβολή της θερµοκρασίας). Η
παραπάνω σχέση (2-39) µπορεί να γραφεί:

q x΄΄ = − k

T2 − T1
∆Τ
=k
L
L

(3-2)

Η συνολική θερµότητα λόγω αγωγής που διέρχεται µέσα από την επιφάνεια,
προκύπτει πολλαπλασιάζοντας την πυκνότητα ροής θερµότητας µε το εµβαδόν της
επιφάνειας A, δηλαδή:

qx = qx΄΄ ⋅ A = − k

3.4.2

dT
⋅A
dx

(3-3)

Μετάδοση θερµότητας µέσω διαγωγής
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η διαγωγή αναφέρεται σε µετάδοση θερµότητας

µεταξύ µιας στερεάς επιφάνειας και ενός κινούµενου ρευστού. Στη συγκεκριµένη
περίπτωση συνυπάρχουν δύο µηχανισµοί µετάδοσης ενέργειας. Ο πρώτος αφορά τη
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διάχυση ενέργειας µέσω των σωµατιδιακών αλληλεπιδράσεων (όπως στην
περίπτωσης της αγωγής), ενώ ο δεύτερος µηχανισµός συνδέεται µε τη µακροσκοπική
κίνηση του ρευστού. Συγκεκριµένα, κατά τη κίνηση του ρευστού, τα στοιχειώδη
σωµατίδια που το απαρτίζουν µεταφέρουν µαζί µε τη µάζα τους και τη θερµική
ενέργεια που σχετίζεται µε την τυχαία µεταφορική κίνησή τους, την εσωτερική
περιστροφή τους και την ταλάντωσή τους. Εποµένως, η συνολική µετάδοση θερµικής
ενέργειας ισούται µε το άθροισµα της µετάδοσης λόγω των δύο µηχανισµών,
συγκρούσεων (διάχυση ενέργειας) και µεταφοράς της θερµικής ενέργειας των
σωµατιδίων µέσω της µακροσκοπικής κίνησης του ρευστού.
Στην περίπτωση διαφοράς θερµοκρασίας µεταξύ της στερεάς επιφάνειας και
του ρευστού, αναπτύσσεται το θερµικό οριακό στρώµα (ενότητα 2.5). Το πάχος του
θερµικού οριακού στρώµατος µπορεί να είναι ίσο, µικρότερο ή µεγαλύτερο από αυτό
του οριακού στρώµατος ταχύτητας (παράγραφος 2.4.2). Στην περιοχή εντός του
θερµικού οριακού στρώµατος υπάρχει διαφορά της θερµοκρασίας από εκείνη της
στερεάς επιφάνειας Tε, µέχρι την θερµοκρασία της κύριας ροής του ρευστού Τρ. Σε
περιοχές κοντά στην επιφάνεια του στερεού επικρατεί ο µηχανισµός της διάχυσης
καθώς οι ταχύτητες της ροής είναι πολύ µικρές. Αντίθετα, όσο αποµακρυνόµαστε από
την επιφάνεια, η µετάδοση θερµότητας µε µεταφορά κυριαρχεί εφόσον η ταχύτητα
της ροής έχει αυξηθεί. Πάνω στην επιφάνεια του στερεού, όπου η σχετική ταχύτητα
της ροής είναι µηδενική, η µετάδοση θερµότητας που πραγµατοποιείται είναι µόνο
µέσω του µηχανισµού διάχυσης.
Η ροή που προκαλεί τη διαγωγή θερµότητας µπορεί να συντηρείται από
εξωτερικούς παράγοντες (αντλία, ανεµιστήρα) ή να οφείλεται στην ίδια τη µετάδοση
θερµότητας από ενδογενή αίτια λόγω διαφοροποιήσεων της πυκνότητας εξαιτίας της
θερµοκρασιακής βαθµίδας. Αντίστοιχα, η µετάδοση της θερµότητας µέσω διαγωγής
διακρίνεται σε εξαναγκασµένη διαγωγή (forced convection) και ελεύθερη διαγωγή
(free convection). Ανεξάρτητα από τη φύση της διαγωγής, µια γενική σχέση που
περιγράφει τη µετάδοση θερµότητας µε διαγωγή είναι ο νόµος του Newton :

q΄΄ = hconv (Ts − T f )

(3-4)

όπου :
q΄΄ : η πυκνότητα ροής θερµότητας (W/m2)
hconv : o συντελεστής µετάδοσης θερµότητας µε συναγωγή (W/m2 /K)
Ts,Tf : η θερµοκρασία της επιφάνειας του στερεού και του ρευστού (K)
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Η τιµή του συντελεστή h, εξαρτάται από το είδος της ροής, τη µορφή της επιφάνειας
του στερεού καθώς και από τα θερµοδυναµικά και ρευστοµηχανικά χαρακτηριστικά
του ρευστού. Η τιµή του µεταβάλλεται από σηµείο σε σηµείο της επιφάνειας καθώς
υπάρχει τοπική µεταβολή στις συνθήκες ροής. Ο προσδιορισµός της τιµής του για
κλασσικές περιπτώσεις ροής συνήθως βρίσκεται µέσω έτοιµων πινάκων και
διαγραµµάτων. O συνολικός ρυθµός µετάδοσης θερµότητας µέσα από την επιφάνεια
του στερεού προκύπτει από ολοκλήρωση σε όλη την επιφάνεια As , εποµένως :

q = ∫ q΄΄dA s
As

3.4.3

(3-5)

Μετάδοση θερµότητας µέσω Aκτινοβολίας
Οποιοδήποτε υλικό σε θερµοκρασία διαφορετική από µηδενική (0Κ) εκπέµπει

θερµική ακτινοβολία υπό µορφή ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων – φωτονίων. Η
ακτινοβολία αποδίδεται σε αλλαγές στην ενεργειακή κατάσταση των ηλεκτρονίων
των ατόµων του σώµατος. Σε αντίθεση µε τις περιπτώσεις αγωγής και συναγωγής, η
µετάδοση θερµότητας µε ακτινοβολία πραγµατοποιείται µέσω ηλεκτροµαγνητικών
κυµάτων οπότε δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενδιάµεσης ύλης. Στην
πραγµατικότητα η µετάδοση θερµότητας µε ακτινοβολία γίνεται πιο αποδοτικά στο
κενό. Η ακτινοβολία που εξέρχεται από την επιφάνεια ενός σώµατος παράγεται στο
εσωτερικό του, ενώ ο ρυθµός µε τον οποίο η ενέργεια εξέρχεται από µοναδιαίο
εµβαδόν της επιφάνειας καλείται πυκνότητα εκπεµπόµενης ακτινοβολίας Ε. Η µέγιστη
τιµή της πυκνότητας εκπεµπόµενης ακτινοβολίας Ε συµβολίζεται ως Εb και δίνεται
από τον νόµο Stefan – Boltzman σύµφωνα µε τον οποίο:

q Eb΄΄ = σ ⋅ Ts

4

(3-6)

όπου:

q Eb΄΄ : η µέγιστη πυκνότητα ροής θερµότητας (W/m2)
Ts : η απόλυτη θερµοκρασία της επιφάνειας (Κ)
σ : η σταθερά των Stefan – Boltzmann (σ = 5.67x10-8 W/m2/K4)
Η ιδανική επιφάνεια που εκλύει τη µέγιστη αυτή ισχύ ακτινοβολίας ονοµάζεται µέλαν
σώµα (blackbody). Σε πραγµατική επιφάνεια η ακτινοβολούσα ισχύς, για την ίδια
θερµοκρασία, είναι µικρότερη και ορίζεται από την ακόλουθη σχέση :
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q E΄΄ = ε ⋅ σ ⋅ Τs

4

(3-7)

όπου:
ε : ο συντελεστής θερµικής εκποµπής (emissivity) της επιφάνειας
Η τιµή του συντελεστή θερµικής εκποµπής ενός σώµατος παίρνει τιµές από 0 έως 1.
Καθορίζεται από το ίδιο το υλικό και τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας ενώ δείχνει
πόσο αποδοτικά εκπέµπει το συγκεκριµένο σώµα σε σχέση µε το µέλαν σώµα.
Αντίστοιχα µε την εκποµπή ακτινοβολίας, σε περίπτωση πρόσπτωσης
ακτινοβολίας σε επιφάνεια ενός σώµατος, πραγµατοποιείται απορρόφηση µέρους της
ακτινοβολίας από το σώµα. Το ποσοστό της προσπίπτουσας ακτινοβολίας που
απορροφάται ανά µονάδα επιφάνειας του σώµατος περιγράφεται µε την
απορροφητικότητα (absorptivity ) α, για την οποία ισχύει:

q΄΄απορρ = α ⋅ q΄΄ προσπ

(3-8)

Κατ’ αντιστοιχία µε τον συντελεστή θερµικής εκποµπής, ο συντελεστής θερµικής

απορρόφησης α, παίρνει τιµές µεταξύ 0 και 1. Χαρακτηριστική περίπτωση µετάδοσης
θερµότητας µέσω ακτινοβολίας µε σηµαντικές εφαρµογές αποτελεί η περίπτωση µίας
επιφάνειας Α σε θερµοκρασία Τεσ, που περικλείεται από µία µεγαλύτερη επιφάνεια σε
διαφορετική, σταθερή θερµοκρασία Tεξ. Υποθέτοντας ότι για την εσωτερική
επιφάνεια ισχύει α = ε , η πυκνότητα ροής θερµότητας µεταξύ της εσωτερικής και
εξωτερικής επιφάνειας θα δίνεται από τη σχέση [108]:

(

qr΄΄ = qεσ΄΄ − qεξ΄΄ = ε ⋅ σ ⋅ Τ 4 εσ − Τ 4 εξ

)

(3-9)

Η παραπάνω σχέση µπορεί να γραφεί και ως :

qr΄΄ = hrad ⋅ (Τ 4 εσ − Τ 4 εξ )

(3-10)

hrad = ε ⋅ σ ⋅ (Τεσ + Τεξ ) ⋅ (Τ 2 εσ + Τ 2 εξ )

(3-11)

όπου :

Με την έκφραση της (3-10) µέσω του συντελεστή µετάδοσης θερµότητας µε

ακτινοβολία (radiation heat transfer coefficient), hrad, το φαινόµενο της ακτινοβολίας
εκφράζεται µε σχέση παρόµοια µε την αντίστοιχη της διαγωγής (3-4). Όπως φαίνεται
από τη σχέση (3-11), ο συντελεστής ακτινοβολίας hrad παρουσιάζει ισχυρή
θερµοκρασιακή εξάρτηση, αντίθετα µε το συντελεστή διαγωγής hconv.
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Εξίσωση διάχυσης θερµότητας (heat diffusion)
Έχοντας αναφέρει τους τρεις µηχανισµούς µετάδοσης θερµότητας σε ένα

σώµα (αγωγή, διαγωγή, ακτινοβολία), θεωρείται σκόπιµο να αναφερθεί η βασική
σχέση που περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο δηµιουργείται η θερµοκρασιακή
κατανοµή στο σώµα υπό συγκεκριµένες οριακές συνθήκες. Η σχέση αυτή είναι
γνωστή ως

εξίσωση διάχυσης θερµότητας (heat diffusion equation). Η γενική

έκφραση της σε καρτεσιανές συντεταγµένες δίνεται από τον ακόλουθο τύπο:
∂  ∂T  ∂  ∂T  ∂  ∂T  •
∂T
 +  k
k
 +  k
 + q = ρ ⋅ cp ⋅
∂x  ∂x  ∂y  ∂y  ∂z  ∂z 
∂t

(3-12)

όπου :
•

3
q : ο καθαρός ρυθµός παραγωγής ή απώλειας ενέργειας (W/m )

ρ : η πυκνότητα του υλικού (Kgr/m3)
cp : η θερµοχωρητικότητα του υλικού (J/Kg/K)
k : η θερµική αγωγιµότητα του υλικού (W/m/K)
Ο καθαρός ρυθµός παραγωγής ή απώλειας ενέργειας ισούται µε το αλγεβρικό
άθροισµα όλων των µηχανισµών παραγωγής και απώλειας ενέργειας στο σώµα. Η
λύση της παραπάνω εξίσωσης (3-12) µε τη βοήθεια κατάλληλων οριακών και
αρχικών συνθηκών µας δίνει τη θερµοκρασιακή κατανοµή στο εσωτερικό του
σώµατος σαν συνάρτηση των Καρτεσιανών συντεταγµένων και του χρόνου, t.
Θεωρώντας σταθερή τιµή του συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας k, η
εξίσωση (3-12) παίρνει την ακόλουθη µορφή :
•

∂ 2T ∂ 2T ∂ 2T q 1 ∂T
+
+
+ = ⋅
∂x 2 ∂y 2 ∂z 2 k a ∂t

(3-13)

όπου:

a=

k
ρ ⋅ cp

(3-14)

Η θερµική διαχυτότητα (thermal diffusivity) α, εκφράζει την ικανότητα του σώµατος
να άγει θερµότητα σε σχέση µε την ικανότητα του να την αποθηκεύει.
Για θερµοκρασιακά πεδία όπου δεν υπάρχει µεταβολή της θερµοκρασίας σε
σχέση µε το χρόνο η σχέση (3-12) απλοποιείται ακόµα περισσότερο, καταλήγοντας
στη διαφορική εξίσωση Poisson :
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•

q
∂ 2T ∂ 2T ∂ 2 T
=
−
+
+
k
∂x 2 ∂y 2 ∂z 2

(3-15)

ενώ σε περίπτωση όπου δεν υπάρχουν πηγές παραγωγής ή απώλειας θερµότητας στο
σώµα καταλήγουµε στη διαφορική εξίσωση Laplace :
∂ 2T ∂ 2T ∂ 2T
+
+
=0
∂x 2 ∂y 2 ∂z 2

3.5

(3-16)

Εκτίµηση θερµοκρασιακής κατανοµής µε χρήση θερµικών αντιστάσεων
Κατά την επίλυση θερµικών προβληµάτων, µεγάλη διευκόλυνση προσφέρει η

εισαγωγή της έννοιας της θερµικής αντίστασης. Ως αντίσταση ορίζουµε το λόγο της
δρώσας δύναµης προς το ρυθµό µετάδοσης που είναι αποτέλεσµα της δρώσας
δύναµης. Στην περίπτωση του ηλεκτρισµού, η ηλεκτρική αντίσταση δίνεται από τον

Νόµο του Ohm ως:

Rηλ =

∆W
L
=
I
σA

(3-17)

όπου:
∆W : η διαφορά δυναµικού
Ι : το διερχόµενο ρεύµα
σ : η ηλεκτρική αγωγιµότητα του αγωγού
L : το µήκος του αγωγού
Α : η διατοµή του αγωγού
Με αντίστοιχο τρόπο, εφαρµόζοντας το νόµο του Fourier, για τη µονοδιάστατη
αγωγή θερµότητας µέσα από ένα σώµα, ορίζεται η θερµική αντίσταση αγωγής, Rt,cond :

Rθ ,αγωγης =

T1 − T2
L
=
q
kA

(3-18)

Μπορούµε να ορίσουµε θερµική αντίσταση και στις περιπτώσεις µεταφοράς θερµικής
ενέργειας µέσω διαγωγής ή ακτινοβολίας (Rt,conv , Rt,rad). Οι αντίστοιχες εκφράσεις
είναι οι ακόλουθες :

Rθ ,διαγωγης =

Ts − T f
q

=

L
hconv A

(3-19)
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Rθ ,ακτινοβολιας =

Tεσ − Tεξ

=

q

L

(3-20)

hrad A

όπου :
q : η διερχόµενη ροή θερµότητας ίση µε q΄΄ x A
L : το µήκος του σώµατος
Α : η διατοµή του σώµατος
k : η θερµική αγωγιµότητα του σώµατος
hconv ,hrad : οι αντίστοιχοι συντελεστές διαγωγής και ακτινοβολίας
Κάνοντας
θερµικών

L

δίνεται

χρήση

των

αντιστάσεων,

µας

η

δυνατότητα

να

αναπαραστήσουµε ένα θερµικό
σύστηµα

T1

Rposi

Rposi

R2

R1

αυτό

L2

To

ισοδύναµο

µπορούµε

εύκολα

να

και

να

κατανοήσουµε

Z

Rsub

ένα

θερµικό κύκλωµα. Με τον τρόπο

L1

Rgap

D

µε

εκτιµήσουµε

X1

ποσοτικά

τη

θερµοκρασιακή κατανοµή που

X

Σχήµα 3.5.α

αναπτύσσεται

Το θερµικό σύστηµα που προκύπτει από εφαρµογή της

χωρίς

τεχνολογίας Πορώδους πυριτίου – ∆ιάκενου Αέρα και το

επίλυση της εξίσωσης διάχυσης

ισοδύναµο θερµικό κύκλωµα

θερµότητας

να

στο

είναι

σύστηµα

αναγκαία

(3.4.4).

η
Ας

θεωρήσουµε τη δοµή θερµικής µόνωσης που προκύπτει µέσω της νέας τεχνολογίας
πορώδους

πυριτίου-διακένου.

Στο

σχήµα

3.5.α.

διακρίνουµε

τα

βασικά

χαρακτηριστικά µίας τέτοιας δοµής όπως αυτή περιγράφθηκε στην ενότητα 3.3. Το
ισοδύναµο θερµικό κύκλωµα παρουσιάζεται επίσης στο ίδιο σχήµα. Θεωρούµε ότι η
θερµοκρασία στην επιφάνεια του πορώδους πυριτίου, στην περιοχή όπου εισέρχεται η
ροή θερµότητας q , είναι ίση µε T1, ενώ στην οπίσθια πλευρά του υποστρώµατος
ισούται µε To. Οι θερµικές αντιστάσεις RpoSi αντιστοιχούν στο σχηµατισµένο
πορώδες πυρίτιο, ενώ η αντίσταση Rgap αντιστοιχεί στο διάκενο αέρα. Οι αντιστάσεις
R1 και R2 αντιστοιχούν στις θερµικές αντιστάσεις στο υπόστρωµα που βρίσκεται
εκατέρωθεν του σχηµατισµένου αιωρούµενου επιπέδου πορώδους πυριτίου και του
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διάκενου αέρα, ενώ η Rsub αντιστοιχεί στο υπόλοιπο κρυσταλλικό υπόστρωµα
κάτωθεν της δοµής. Για κάθε µία από τις αντιστάσεις αγωγής του σχήµατος ισχύει :

R poSi =

L/2
k poSi ⋅ ApoSi

R1 = R2 =

(3-21)

( L1 + L2 )
k Si ⋅ A1

(3-22)

R gap =

L2
k air ⋅ Agap

(3-23)

Rsub =

D − ( L1 + L2 )
k Si ⋅ ASub

(3-24)

όπου:
D : Το συνολικό πάχος του υποστρώµατος πυριτίου (380 µm)
ΑpoSi = L1 · Z , Agap = L · Z, A1 = X1 · Z , Asub = X · Z
kpoSi, kSi, kair

:

οι θερµικές αγωγιµότητες του πορώδους πυριτίου,
κρυσταλλικού πυριτίου και αέρα αντίστοιχα

Καθώς η θερµική αγωγιµότητα του πορώδους πυριτίου είναι κατά δύο τάξεις
µεγέθους µικρότερη από εκείνη του κρυσταλλικού υποστρώµατος πυριτίου, οι
θερµικές αντιστάσεις R1 και R2 µπορούν να παραληφθούν από το θερµικό ισοδύναµο
κύκλωµα (σχήµα 3.5.β). Συνεπώς, η συνολική θερµική αντίσταση του συστήµατος
είναι ίση µε:
T1
RpoSi

Rgap

RpoSi

Rολική = R sub + Rδοµής

(3-25)

όπου:
Rsub

Rδοµής =

To

R poSi ⋅ R gap

(3-26)

R poSi + 2 R gap

Σχήµα 3.5.β
Ισοδύναµο απλοποιηµένο
θερµικό κύκλωµα

Για τη συνολική θερµική αντίσταση του συστήµατος, ισχύει :

q=

To − Tbottom
Rολική

(3-27)

Παρατηρώντας τις παραπάνω εξισώσεις, αξίζει να σηµειωθεί ότι η προσφερόµενη
θερµική µόνωση εξαρτάται κατά ένα µεγάλο µέρος από τη γεωµετρία της δοµής. Για
συγκεκριµένη γεωµετρία όµως, γνωρίζοντας τη συνολική θερµική αντίσταση του
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συστήµατος, Rολική, την εισερχόµενη πυκνότητα θερµότητας στην δοµή , q , καθώς
και τη θερµοκρασία Τo στην κάτω επιφάνεια του υποστρώµατος πυριτίου, µπορεί να
προσδιορισθεί η τιµή της θερµοκρασίας Τ1, στην επιφάνεια του πορώδους πυριτίου.
3.6

Εκτίµηση της προσφερόµενης θερµικής µόνωσης µέσω προσοµοιώσεων
Στη συγκεκριµένη ενότητα, παρουσιάζεται µία θεωρητική µελέτη της

θερµικής µόνωσης που είναι δυνατόν να επιτευχθεί, εφαρµόζοντας την τεχνολογία
θερµικής µόνωσης που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διατριβής σε ένα θερµικό
σύστηµα. Η θεωρητική εκτίµηση πραγµατοποιείται µέσω εξειδικευµένου λογισµικούֹ
Η διαδικασία που ακολουθείται για τη διεξαγωγή αξιόπιστων αποτελεσµάτων µέσω
του συγκεκριµένου λογισµικού θα παρουσιαστεί συνοπτικά στην επόµενη ενότητα.
Στα πλαίσια της εκτίµησης της νέας τεχνολογίας πραγµατοποιήθηκε επίσης µία
ενδεικτική σύγκριση της θερµικής µόνωσης µέσω της νέας τεχνολογίας µε εκείνη που
αντιστοιχεί σε εφαρµογή της ήδη υπάρχουσας τεχνολογίας στο Ινστιτούτο, µέσω
πορώδους πυριτίου. Η υπεροχή της νέας τεχνικής είναι εµφανής.
3.6.1

∆ιαδικασία διεξαγωγής θερµικών προσοµοιώσεων
Το λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε
Περιγραφή των
βηµάτων της
ακολουθίας
διαδικασίας για την
δηµιουργία του
θερµικού συστήµατος

∆ηµιουργία του τρισδιάστατου µοντέλου

Ορισµος συνθηκών δηµιουργίας
πλέγµατος - ∆ιάτµηση του µοντέλου

Καθορισµός
οριακών συνθηκών
του θερµικού
προβλήµατος

Επίλυση του θερµικού προβλήµατος

είναι το COVENTORWARE της εταιρίας

COVENTOR, ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα
ανάλυσης πεπερασµένων στοιχείων
Finite

Element

λειτουργεί

σε

Analysis).
περιβάλλον

Το
UNIX

(FEA:
πακέτο
ή

σε

περιβάλλον WINDOWS. Μία πληρέστερη
περιγραφή του λογισµικού µπορεί να βρεθεί
στην

σχετική

βιβλιογραφία

[109].

Η

διαδικασία για την επίλυση ενός θερµικού
προβλήµατος παρουσιάζεται στο σχήµα 3.6.α.

Έλεγχος ακρίβειας
αποτελεσµάτων

Αποδοχή αποτελεσµάτων

Σχήµα 3.6.α
Τυπική διαδικασία θερµικής προσοµοίωσης

H µοντελοποίηση του θερµικού συστήµατος
και

η

δηµιουργία

του

αντίστοιχου

τρισδιάστατου µοντέλου αποτελεί το αρχικό
στάδιο της διαδικασίας. Το τρισδιάστατο
µοντέλο αναπτύσσεται ύστερα από περιγραφή
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των βηµάτων της ακολουθίας της διαδικασίας (process sequence) για την ανάπτυξη
του αντίστοιχου πραγµατικού θερµικού συστήµατος. Κατάλληλη περιγραφή για την
εφαρµογή της νέας τεχνολογίας στο θερµικό σύστηµα του αισθητήρα ροής καθώς και
το αντίστοιχο ανεπτυγµένο τρισδιάστατο µοντέλο παρουσιάζονται στο σχήµα 3.6.β.

(Α)

Σχήµα 3.6.β
(Α)- Περιγραφή των βηµάτων της ακολουθίας της
διαδικασίας (process sequence) για την εφαρµογή
της νέας τεχνολογίας στον θερµικό αισθητήρα
ροής
(Β)-Ανεπτυγµένο τρισδιάστατο µοντέλο θερµικού
αισθητήρα

ροής

µε

εφαρµογή

της

νέας

τεχνολογίας πορώδους πυριτίου –διακένου αέρα.
∆ιακρίνεται η αιωρούµενη πορώδης µεµβράνη
y

πάνω

z
x

(Β)

στην

οποία

έχουν

αναπτυχθεί

τα

θερµοστοιχεία και ο θερµαντήρας του αισθητήρα

Η γεωµετρία των δοµών που χρησιµοποιήθηκαν στις απαιτούµενες προσοµοιώσεις
βασίστηκε στο θερµικό αισθητήρα ροής αερίων που έχει περιγραφεί σε προηγούµενη
ενότητα (ενότητα. 2.7). Όπως έχει ήδη αναφερθεί ο συγκεκριµένος αισθητήρας
αποτέλεσε και την εφαρµογή της ανεπτυγµένης τεχνολογίας.
Μετά τη δηµιουργία του τρισδιάστατου µοντέλου προσοµοίωσης, ακολουθεί
η διάτµησή του (meshing). Η µορφή του πλέγµατος στο µοντέλο ορίζεται ανάλογα µε
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την αναµενόµενη διαµόρφωση της θερµοκρασιακής κατανοµής στο συγκεκριµένο
µοντέλο. Γενικότερα άλλωστε, σε κάθε διαδικασία προσοµοίωσης, το πλέγµα
ορίζεται πιο πυκνό στις περιοχές που οι µεταβολές των µετρούµενων παραµέτρων
αναµένονται να είναι απότοµες, ενώ πιο αραιό εκεί που η κατανοµή των πεδίων
αναµένεται οµαλότερη. Ακολουθεί η κατάλληλη επιλογή των οριακών συνθηκών του
θερµικού προβλήµατος, όπως τα χαρακτηριστικά των υλικών που χρησιµοποιούνται
στο σύστηµα, η αρχική θερµοκρασιακή κατανοµή και η τυχόν προκαθορισµένη ροή
θερµότητας σε προεπιλεγµένες επιφάνειες. Στο σηµείο αυτό, πραγµατοποιείται η
ρύθµιση των εσωτερικών παραµέτρων του λογισµικού, όπως ο αριθµός κόµβων ανά
επίπεδο διάτµησης στο µοντέλο και ο διαθέσιµος χώρος βραχυπρόθεσµης
αποθήκευσης δεδοµένων για την επίλυση του θερµικού προβλήµατος (temporally
solve space).
Στο επόµενο βήµα πραγµατοποιείται η επίλυση του προβλήµατος και ο
έλεγχος της ακρίβειας των αποτελεσµάτων. Ο τρόπος µε τον οποίο ελέγχεται η
ακρίβεια των αποτελεσµάτων, βασίζεται στη σταδιακή αύξηση του αρχικά µικρού
αριθµού των κόµβων στο πλέγµα, και η ακόλουθη παρακολούθηση των
αποτελεσµάτων της προσοµοίωσης. Η ακρίβεια των αποτελεσµάτων είναι µέγιστη
όταν οι τιµές των µετρούµενων παραµέτρων σταθεροποιούνται, ενώ, περαιτέρω
αύξηση της πυκνότητας του πλέγµατος δεν τις επηρεάζει.
3.6.2

Εξάρτηση της προσφερόµενης θερµικής µόνωσης µε εφαρµογή της νέας
τεχνολογίας από τις διαστάσεις της τελικής µικροµηχανικής δοµής

Όπως έγινε φανερό και από τη θεωρητική ανάλυση µε χρήση θερµικών αντιστάσεων
στην ενότητα 3.5, η θερµική µόνωση που προσφέρει η εφαρµογή της νέας
τεχνολογίας εξαρτάται κατά ένα σηµαντικό µέρος από τη γεωµετρία της τελικής
µικροµηχανικής δοµής που δηµιουργείται στο υπόστρωµα µέσω της τεχνικής. Κύρια
χαρακτηριστικά της γεωµετρίας της δοµής που την επηρεάζουν αποτελούν το πάχος
της αιωρούµενης πορώδους µεµβράνης πάνω στην οποία ολοκληρώνονται τα κύρια
µέρη του θερµικού συστήµατος καθώς και το βάθος της κοιλότητας αέρα. Για την
εκτίµηση της εξάρτησης της προσφερόµενης µόνωσης από τις συγκεκριµένες
διαστάσεις

της δοµής πραγµατοποιήθηκε σειρά προσοµοιώσεων µέσω της

διαδικασίας που παρουσιάσθηκε στην περασµένη ενότητα. Πρέπει να επισηµανθεί ότι
στα θερµικά µοντέλα προσοµοίωσης που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της παρούσας
µελέτης, πάνω στην επιφάνεια της αιωρούµενης / συµπαγούς µεµβράνης πορώδους
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Μεταβολή θερµοκρασίας στον θερµαντήρα (Κ)

πυριτίου
460
440
420
400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100

θεωρείται

ότι

έχει

ολοκληρωθεί µόνο ένας θερµαντήρας
(heater)

Βάθος κοιλότητας : 20 µm

από

πυρίτιο.

Οι

πολυκρυσταλλικό

δύο

διαστάσεις

της

µεµβράνης πορώδους πυριτίου είναι
420 µm x 100 µm, ενώ εκείνες του
θερµαντήρα είναι 20 µm x 100 µm x
10

15

20

25

30

35

40

0.5 µm. Το ζητούµενο µέγεθος σε

Πάχος µεµβράνης πορώδους πυριτίου επάνω από κοιλότητα (µm)

κάθε προσοµοίωση είναι η µέγιστη

Σχήµα 3.6.2.α
Αύξηση της θερµοκρασίας του θερµαντήρα, όταν

θερµοκρασία

παρέχεται σε αυτόν ισχύς ίση µε 8.57×106 W/m2,

θερµαντήρα καθώς εξαρτάται άµεσα

για θερµική µόνωση µέσω πορώδους πυριτίου

από

µεταβλητού πάχους άνωθεν της κοιλότητας αέρα.

µόνωση στο σύστηµα. Πρέπει να

την

στην

επιφάνεια

προσφερόµενη

του

θερµική

επισηµανθεί επίσης ότι σε κάθε προσοµοίωση, το κάτω µέρος του υποστρώµατος
κρυσταλλικού

πυριτίου

του

θερµικού

συστήµατος

βρίσκεται

σε

σταθερή

θερµοκρασία περιβάλλοντος ίση µε 300 βαθµούς της κλίµακας Kelvin.
Στο σχήµα 3.6.2.α παρουσιάζεται η επίδραση του πάχους του αιωρούµενου
στρώµατος πορώδους πυριτίου στη θερµοκρασία του θερµαντήρα για κοιλότητα αέρα
βάθους 20 µm και εφαρµοζόµενη ροή θερµότητας 8.57×106 W/m2 στο θερµαντήρα
(heater). Αξίζει να αναφερθεί πληροφοριακά, ότι η συγκεκριµένη ροή θερµότητας
Μεταβολή θερµοκρασίας στον θερµαντήρα (Κ)

ανταποκρίνεται σε παρεχόµενη ισχύ 71
750
700
650

mW στον αισθητήρα ροής πραγµατικών
Πάχος αιωρούµενης
µεµβράνης : 5 µm

διαστάσεων που κατασκευάσθηκε στα

600

πλαίσια της διατριβής. Για λόγους

550

σύγκρισης, τα αποτελέσµατα για µία

500
450

συµπαγή

400
350

δοµή

όπου

δεν

υπάρχει

κοιλότητα αλλά µόνο ένα στρώµα

300
5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

πορώδους

Βάθος κοιλότητας κάτω από την µεµβράνη poSi (µm)

πυριτίου πάχους 40 µm,

παρουσιάζονται µε αστερίσκο στο ίδιο

Σχήµα 3.6.2.β
Αύξηση της θερµοκρασίας του θερµαντήρα, όταν
6

2

σχήµα.

Στο

3.6.2.β

παρέχεται σε αυτόν ισχύς ίση µε 8.57×10 W/m ,

παρουσιάζεται

για θερµική µόνωση µέσω πορώδους πυριτίου

θερµαντήρα για επίπεδο πορώδους

άνωθεν κοιλότητας µεταβλητού βάθους.

η

σχήµα

θερµοκρασία

πυριτίου πάχους 5 µm,

του

άνωθεν
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Μεταβολή θερµοκρασίας γύρω από τον θερµαντήρα (Κ)

κοιλότητας µεταβλητού βάθους υπό τις ίδιες οριακές συνθήκες.
Σχήµα 3.6.2.γ

350
Πορώδες πυρίτιο
άνωθεν Κοιλότητας
Πορώδες πυρίτιο

300
250

Θερµοκρασιακή

κατανοµή

στην

επιφάνεια του πορώδους επιπέδου όταν
παρέχεται στον θερµαντήρα ισχύς ίση

200

µε 8.57×106 W/m2, για θερµική µόνωση

150

µέσω στρώµατος πορώδους πυριτίου

100

πάχους 40 µm και µέσω µεµβράνης

50

πορώδους πυριτίου πάχους 20 µm

0
-200

-100

0

100

200

άνωθεν κοιλότητας πάχους 20 µm

Απόσταση από θερµαντήρα (µm)

Στο σχήµα 3.6.2.γ παρουσιάζεται µία ενδεικτική σύγκριση µεταξύ θερµικής
µόνωσης µέσω συµπαγούς δοµής πορώδους πυριτίου, πάχους 40 µm, και µεµβράνης
πορώδους πυριτίου πάχους 20 µm πάνω από 20 µm κοιλότητα για το ίδιο ποσό
διερχόµενης πυκνότητας θερµότητας στο θερµαντήρα (και στις δύο περιπτώσεις οι
δύο διαστάσεις του πορώδους στρώµατος είναι ίδιες). Συγκεκριµένα, παρουσιάζεται η
θερµοκρασιακή κατανοµή στην επιφάνεια του πορώδους στρώµατος (αιωρούµενου ή
συµπαγούς). Ο θερµαντήρας θεωρείται ολοκληρωµένος στη µέση της µεµβράνης
ενώ το κάτω µέρος του υποστρώµατος πυριτίου βρίσκεται σε σταθερή θερµοκρασία
δωµατίου (300 K).
3.6.3

Εκτίµηση της προσφερόµενης θερµικής µόνωσης µε εφαρµογή της
τεχνολογίας στον αισθητήρα ροής αερίων
Τα µοντέλα προσοµοίωσης που χρησιµοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή των

θερµικών αποτελεσµάτων στην περασµένη ενότητα δεν περιελάµβαναν την παρουσία
των

ολοκληρωµένων

θερµοστοιχείων

αλουµινίου/πολυκρυσταλλικού

πυριτίου

εκατέρωθεν του θερµαντήρα. Όπως έχει αναφερθεί στην ανάλυση της λειτουργίας
του θερµικού αισθητήρα ροής, η “ζεστή περιοχή” των θερµοστοιχείων βρίσκεται
πάνω στη θερµικά µονωµένη περιοχή ενώ η “ψυχρή” τοποθετείται πάνω στο
κρυσταλλικό υπόστρωµα. Καθώς η θερµική αγωγιµότητα των υλικών από τα οποία
είναι κατασκευασµένα τα θερµοζεύγη (Κpoly-Si= 148 W/m/K, KAl= 237 W/m/K) είναι
κατά πολύ µεγαλύτερη από εκείνη του πορώδους πυριτίου ή του αέρα, είναι λογικό
ότι η παρουσία τους συντελεί στη διεύρυνση των θερµικών απωλειών του
συστήµατος. Σκοπός της µελέτης που παρουσιάσθηκε στην περασµένη ενότητα
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άλλωστε, ήταν η εκτίµηση της θερµικής µόνωσης που παρέχει η νέα τεχνολογία
χωρίς την παρουσία τυχόν ολοκληρωµένων διατάξεων στη θερµικά µονωµένη
περιοχή. Με τον τρόπο αυτό, πραγµατοποιήθηκε µία συνολική εκτίµηση της σε
σχέση µε την υπάρχουσα τεχνολογία.
Καθώς η εφαρµογή της στο συγκεκριµένο αισθητήρα αποτέλεσε αντικείµενο
έρευνας της παρούσας διατριβής, στην ενότητα θα παρουσιασθούν αποτελέσµατα
προσοµοιώσεων τα οποία αντιστοιχούν στην ακριβή γεωµετρία του αισθητήρα ροής
που αναπτύχθηκε. Στις συγκεκριµένες προσοµοιώσεις η ύπαρξη των θερµοστοιχείων
έχει ληφθεί υπόψιν. Πρέπει να επισηµανθεί ότι για λόγους υπολογιστικής ικανότητας,
η γεωµετρία των δοµών, περιορίστηκε σε ένα µέρος του αισθητήρα, συγκεκριµένα σε
κεντρικό τµήµα του θερµαντήρα (heater) µήκους εκατό µικροµέτρων. Το γεγονός
αυτό δεν επηρεάζει όµως τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης καθώς οι
απαιτούµενες οριακές συνθήκες διαµορφώθηκαν αντίστοιχα. Η θερµικά µονωµένη
περιοχή στη συγκεκριµένη µελέτη έχει διαστάσεις 100µm x 100µm κατά το επίπεδο
πάνω στο οποίο βρίσκεται ο θερµαντήρας, ενώ, το κάτω µέρος του υποστρώµατος
πυριτίου θεωρείται ότι βρίσκεται σε θερµοκρασία δωµατίου (300Κ). Η εισερχόµενη
ροή θερµότητας εφαρµόζεται στην άνω επιφάνεια του ολοκληρωµένου θερµαντήρα
Σχήµα 3.6.3.α

Θερµοκρασία στην µονωµένη επιφάνεια (Κ)

Θερµοκρασιακή

κατανοµή

390

P = 35 mW (poSi / ∆ιάκενο)
P = 35 mW (poSi)

στην επιφάνεια του αισθητήρα

380

P = 55 mW (poSi)
P = 50 mW (poSi)

ροής αερίων. Η παρεχόµενη

370

P = 45 mW (poSi)

ισχύ αντιστοιχεί σε 35 mW

P = 40 mW (poSi)

360

στον

θερµαντήρα

του

350

αισθητήρα στην περίπτωση

340

θερµικής µόνωσης µέσω της
νέας τεχνολογίας (10µm poSi /

330

10µm διάκενο αέρα), ενώ

320

αντιστοιχεί σε 35 mW έως 55

310

mW, στην περίπτωση εφα-

300
-100

-50

0

50

Απόσταση από το θερµαντήρα (µm)

100

ρµογής της ήδη υπάρχουσας
τεχνολογίας (40 µm συµπαγές
στρώµα poSi).

Στο σχήµα 3.6.3.α

παρουσιάζεται συγκριτικά για τις δύο τεχνολογίες

θερµικής µόνωσης, η θερµοκρασιακή κατανοµή στην επιφάνεια του αισθητήρα ροής
για εισερχόµενη ροή θερµότητας ίση µε 3.07 W/m2, η οποία αντιστοιχεί σε εφαρµογή
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35 mW στον αισθητήρα πραγµατικών διαστάσεων. Στην πρώτη περίπτωση η µόνωση
έχει επιτευχθεί µέσω της ήδη υπάρχουσας τεχνολογίας πορώδους πυριτίου, (συµπαγές
πορώδες στρώµα, πάχους 40 µm), ενώ στη δεύτερη έχει θεωρηθεί αιωρούµενο
επίπεδο po-Si πάχους 10 µm, άνωθεν διακένου αέρα βάθους 10 µm. Στο ίδιο σχήµα
παρουσιάζεται επίσης η θερµοκρασιακή κατανοµή που αντιστοιχεί σε εφαρµογή
µεγαλύτερης ισχύος στο θερµαντήρα (35mW έως 55mW), για την περίπτωση
θερµικής µόνωσης µε την υπάρχουσα τεχνολογία (συµπαγές στρώµα πορώδους
πυριτίου 40 µm). Στο σχήµα 3.6.3.β παρουσιάζεται η
απεικόνιση της κατανοµής

τρισδιάστατη γραφική

σε περίπτωση θερµικής µόνωσης µέσω της νέας

τεχνολογίας (10 µm πορώδες πυρίτιο, 10 µm διάκενο αέρα) για εφαρµογή 35 mW στο
θερµαντήρα αληθινών διαστάσεων.
Όπως παρατηρούµε από τη
σύγκριση

των

κατανοµών

που

αντιστοιχούν στις δύο τεχνολογίες
θερµικής µόνωσης, (σχήµα 3.6.3.α),
η αναγκαία παροχή ισχύος στον
θερµαντήρα,

σε

περίπτωση

εφαρµογής της ήδη υπάρχουσας
τεχνολογίας,

για

την

ανάπτυξη

θερµοκρασίας στην επιφάνειά του
αντίστοιχη
y

µε

εκείνη

που

αναπτύσσεται µε χρήση της νέας

z
x

300Κ

384Κ

τεχνολογίας, είναι ίση µε 50 mW.
Γνωρίζοντας τη µέγιστη τιµή της

Σχήµα 3.6.3.β
της

θερµοκρασίας που αναπτύσσεται

θερµοκρασιακής κατανοµής στον αισθητήρα ροής

στην επιφάνεια του θερµαντήρα και

αερίων,

για τις δύο περιπτώσεις θερµικής

Τρισδιάστατη
σε

γραφική
περίπτωση

απεικόνιση
εφαρµογής

της

νέας

τεχνολογίας (10µm poSi / 10µm διάκενο αέρα). Η
παρεχόµενη ισχύ στον θερµαντήρα ισούται µε 35 mW

µόνωσης για συγκεκριµένη παροχή
ισχύος,

µπορούµε

εύκολα

να

υπολογίσουµε το λόγο της µέγιστης θερµοκρασιακής αύξησης στην επιφάνεια του

θερµαντήρα ως προς τη µονάδα εισερχόµενης ισχύος (∆Τθερµαντήρα / Pεισερχόµενη ). Στην
περίπτωση της υπάρχουσας τεχνολογίας θερµικής µόνωσης µέσω πορώδους πυριτίου,
ο συγκεκριµένος λόγος είναι ίσος µε 1.67 K/mW, ενώ αντίστοιχα, στην περίπτωση
της νέας τεχνολογίας που αναπτύχθηκε ισούται µε 2.4 K/mW. Συγκρίνοντας τα δύο
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µεγέθη, µπορούµε να εκτιµήσουµε το µέγεθος της προσδοκώµενης βελτίωσης της
θερµικής µόνωσης που επιτυγχάνεται στον αισθητήρα ροής, µέσω της εφαρµογής της
νέας τεχνολογίας. Αξίζει να αναφερθεί ότι, τα θεωρητικά αποτελέσµατα που
παρουσιάσθηκαν στην συγκεκριµένη ενότητα συµπίπτουν σε µεγάλο ποσοστό µε τα
αντίστοιχα πειραµατικά που θα παρουσιασθούν σε επόµενο σηµείο της παρούσας
διατριβής.
Έχοντας ολοκληρώσει τη θεωρητική εκτίµηση της προσφερόµενης θερµικής
µόνωσης, στο επόµενο κεφάλαιο, θα πραγµατοποιηθεί µία εκτενής περιγραφή της
πειραµατικής προσέγγισης που ακολουθήθηκε ως προς την ανάπτυξη της
απαραίτητης

τεχνογνωσίας,

για

την

επιτυχή

κατασκευή

της

επιθυµητής

µικροµηχανικής δοµής πορώδους πυριτίου / διάκενου αέρα στο κρυσταλλικό
υπόστρωµα πυριτίου.
3.7

Συµπεράσµατα του κεφαλαίου
Η αποκόλληση σχηµατισµένων µεµβρανών πορώδους πυριτίου από το

κρυσταλλικό υπόστρωµα µέσω ηλεκτροχηµικής εγχάραξης έχει τραβήξει το
ενδιαφέρον ορισµένων ερευνητικών οµάδων. Συνεπώς, στο αρχικό τµήµα του
παρόντος

κεφαλαίου

πραγµατοποιήθηκε

η

σχετική

αναφορά

στην

διεθνή

βιβλιογραφία όσον αφορά το συγκεκριµένο θέµα. Ακολούθησε η παρουσίαση της
νέας τεχνολογίας θερµικής µόνωσης πορώδους πυριτίου / διάκενου αέρα που
αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διατριβής. Στο σηµείο αυτό αξίζει να επισηµανθεί ότι ο
σχηµατισµός της δοµής που προκύπτει µε εφαρµογή της προτεινόµενης τεχνολογίας
(αιωρούµενη, συµπαγής, πορώδης µεµβράνη, ισόπεδη µε το υπόλοιπο κρυσταλλικό
υπόστρωµα, άνωθεν διάκενου αέρα) δεν είναι εφικτός σύµφωνα µε τους G.Lammel
and Ph. Renaud. Όπως θα παρουσιασθεί αναλυτικά στο επόµενο κεφάλαιο της
διατριβής όµως, η κατασκευή της προτεινόµενης δοµής είναι επιτεύξιµη, έχοντας
αναπτύξει την κατάλληλη τεχνική.
Το πρώτο στάδιο στα πλαίσια της ανάπτυξης της νέας τεχνολογίας αποτέλεσε
η εκτίµηση της προσφερόµενης θερµικής µόνωσης µέσω της νέας τεχνολογίας,
πραγµατοποιώντας κατάλληλες θερµικές προσοµοιώσεις. Για τον σκοπό αυτό,
κρίθηκε σκόπιµη η παρουσίαση των γενικών µηχανισµών που διέπουν την µετάδοση
της θερµότητας, ενώ ακολούθησε η περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθήθηκε
για την διεξαγωγή των θερµικών προσοµοιώσεων, µέσω εξειδικευµένου λογισµικού.
Μέσω συστηµατικής µελέτης µέσω κατάλληλων θερµικών προσοµοιώσεων, αρχικά
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εξακριβώθηκε η εξάρτηση της προσφερόµενης µόνωσης από τις διαστάσεις της
τελικής µικροµηχανικής δοµής (πάχος αιωρούµενης µεµβράνης/ βάθος διάκενου
αέρα). Πρέπει να αναφερθεί ότι η διασφαλιζόµενη θερµική µόνωση µέσω της νέας
τεχνικής πορώδους πυριτίου / διάκενου αέρα εκτιµήθηκε συγκριτικά µε εκείνη που
αντιστοιχεί στην υπάρχουσα τεχνολογία πορώδους πυριτίου. Στο επόµενο στάδιο,
µέσω νέας σειράς κατάλληλων προσοµοιώσεων, εκτιµήθηκε η θερµική µόνωση που
αναµένεται ύστερα από επιτυχή εφαρµογή της προτεινόµενης τεχνολογίας στον
αισθητήρα ροής αερίων. Συγκεκριµένα, υπολογίσθηκε ο ρυθµός αύξησης της
µέγιστης θερµοκρασίας στη µονωµένη περιοχή του αισθητήρα συναρτήσει της
παρεχόµενης ισχύος και για τις δύο τεχνολογίες. Οι ρυθµοί αυτοί είναι αντίστοιχα :
1.67 K/mW για την τεχνολογία πορώδους πυριτίου / διάκενου αέρα και 2.4 K/mW για
την υπάρχουσα τεχνολογία. Σύµφωνα µε τα

αποτελέσµατα των θεωρητικών

προσοµοιώσεων που πραγµατοποιήθηκαν στο συγκεκριµένο κεφάλαιο, η υπεροχή της
προτεινόµενης τεχνολογίας πορώδους πυριτίου / διάκενου αέρα έναντι της ήδη
υπάρχουσας είναι σαφής.
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Κεφάλαιο 4.
Ανάπτυξη της απαραίτητης τεχνογνωσίας για την εφαρµογή της νέας
τεχνολογίας θερµικής µόνωσης
4.1

Εισαγωγή
Στο περασµένο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής, παρουσιάστηκε η

θεωρητική εκτίµηση της αναµενόµενης θερµικής µόνωσης, που επιτυγχάνεται µε
εφαρµογή της νέας τεχνολογίας σε συγκεκριµένο θερµικό αισθητήρα ροής αερίων. Τα
αποτελέσµατα της εκτίµησης αυτής, συγκρίθηκαν µε αποτελέσµατα που αντιστοιχούν
σε εφαρµογή της ήδη υπάρχουσας τεχνολογίας θερµικής µόνωσης πορώδους πυριτίου,
στον ίδιο αισθητήρα.
Έχοντας

πλαισιώσει

θεωρητικά τη νέα

τεχνολογία θερµικής µόνωσης

πορώδους πυριτίου-διάκενου αέρα, στο παρόν κεφάλαιο,

θα παρουσιασθεί η

πειραµατική προσέγγιση που πραγµατοποιήθηκε για την ανάπτυξη της απαραίτητης
τεχνογνωσίας, ως προς την εφαρµογή της νέας τεχνολογίας. Συγκεκριµένα, θα
παρουσιασθούν αρχικά, οι συνθήκες
πυριτίου που ερευνήθηκαν, ενώ

ηλεκτρολείανσης του µονοκρυσταλλικού

θα ακολουθήσει, η πρώτη προσπάθεια για την

κατασκευή της µικροµηχανικής δοµής πορώδους πυριτίου-διάκενου αέρα, µέσω
πραγµατοποίησης κατάλληλης σειράς πειραµάτων.
Τα αποτελέσµατα της προσπάθειας αυτής θα αναλυθούν στην συνέχεια,
επισηµαίνοντας τις δυσκολίες που συναντώνται ως προς την επίτευξη της επιθυµητής
δοµής µέσω της ήδη ανεπτυγµένης τεχνικής, τοπικής δηµιουργίας πορώδους πυριτίου
στο υπόστρωµα. Στο σηµείο αυτό, θα παρουσιασθεί η µελέτη που πραγµατοποιήθηκε
για τον καθορισµό µίας νέας τεχνικής ανάπτυξης πορώδους πυριτίου σε
προκαθορισµένες περιοχές στο κρυσταλλικό υπόστρωµα. Προσαρµόζοντας τη
συγκεκριµένη τεχνική στην αρχική διαδικασία κατασκευής της επιθυµητής δοµής,
επιτυγχάνουµε την επίλυση των προαναφερθέντων προβληµάτων. Τέλος, έχοντας
καθορίσει την τελική µορφή της ακολουθίας διαδικασιών (process sequence) για την
επιτυχή δηµιουργία της επιθυµητής δοµής, πραγµατοποιείται η υλοποίησή της.
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Τεχνολογικές επισηµάνσεις ως προς την υλοποίηση της επιθυµητής δοµής
Όπως έχει αναφερθεί σε αντίστοιχη ενότητα της παρούσας διατριβής, (εν.

3.3), η διασφάλιση της υψηλής θερµικής µόνωσης στο υπόστρωµα πυριτίου µέσω της
προτεινόµενης τεχνολογίας βασίζεται στη γεωµετρία της µικροµηχανικής δοµής που
αναπτύσσεται µε εφαρµογή της συγκεκριµένης τεχνολογίας. Ο συνδυασµός της
χαµηλής θερµικής αγωγιµότητας της αιωρούµενης µεµβράνης πορώδους πυριτίου και
του αέρα κάτω από την µεµβράνη (σχήµα 3.3.α), είναι υπεύθυνος για την
ελαχιστοποίηση των θερµικών απωλειών. Για τη δηµιουργία της επιθυµητής δοµής, η
ακολουθία διαδικασιών (process sequence) που πρέπει να αναπτυχθεί αποτελείται
από δύο κύρια βήµατα, τα οποία αντιστοιχούν στο σχηµατισµό του πορώδους
στρώµατος και τη µετέπειτα δηµιουργία του διάκενου αέρα. Στο σηµείο αυτό, πρέπει
να επισηµανθεί ότι η δηµιουργία της κοιλότητας αέρα υπό το ήδη ανεπτυγµένο
στρώµα πορώδους πυριτίου είναι εφικτή, µέσω ηλεκτρολείανσης του υποστρώµατος.
Εποµένως, στο πρώτο βήµα της διαδικασίας, το επίπεδο πορώδους πυριτίου
αναπτύσσεται στο υπόστρωµα του πυριτίου υπό συγκεκριµένες συνθήκες ανοδίωσης
(ενότητα 1.3.1.), ενώ σε επόµενο βήµα πραγµατοποιείται ο σχηµατισµός του διάκενου
αέρα µέσω της διαδικασίας ηλεκτρολείανσης (ενότητα 1.3.1.).
Σε όλες τις σειρές πειραµάτων που πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια της
διατριβής χρησιµοποιήθηκε η

τεχνική ανοδίωσης “µονής κυψελίδας”, όπως αυτή

περιγράφηκε σε προηγούµενη ενότητα (εν. 1.4.2), ενώ η ακριβής πειραµατική
διάταξη ήταν παρόµοια µε εκείνη του αντίστοιχου σχήµατος (σχ. 1.4.2.α.). Ο τύπος
του κρυσταλλικού πυριτίου των δειγµάτων που χρησιµοποιήθηκαν ήταν π-τύπου, µε
κρυσταλλογραφική κατεύθυνση <100>. Η ηλεκτρική αγωγιµότητα των δειγµάτων
ήταν της τάξης των 1-10 Ω·cm.
Το διάλυµα ανοδίωσης - ηλεκτρολείανσης απετελείτο από υδροφθορικό οξύ
και αιθανόλη. Όπως θα παρουσιασθεί σε επόµενες ενότητες του κεφαλαίου, η
συγκέντρωση του ρεύµατος ηλεκτρολείανσης καθώς και η αναλογία του διαλύµατος
αποτέλεσαν ένα από τα αρχικά αντικείµενα της µελέτης.
Για τη δηµιουργία ωµικής επαφής στην οπίσθια πλευρά ενός δισκιδίου,
ανάλογα µε τον τύπο του κρυσταλλικού υποστρώµατος (π- ή ν- τύπου πυρίτιο), µία
υψηλή δόση εµφύτευσης βορίου ή φωσφόρου είναι απαραίτητη. Καθώς όλα τα
δείγµατα που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα ερευνητική δραστηριότητα ήταν πτύπου, η συγκεκριµένη εµφύτευση ήταν βορίου και αποτελούσε ένα από τα πρώτα
στάδια σε κάθε πειραµατική διαδικασία που πραγµατοποιήθηκε. Η συνολική µελέτη
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για την επίτευξη της επιθυµητής µικροµηχανικής δοµής, θα παρουσιασθεί εκτενώς
στις επόµενες ενότητες του παρόντος κεφαλαίου.
4.3

Επιλεκτική

ανάπτυξη

της

µεµβράνης

πορώδους

πυριτίου

στο

κρυσταλλικό υπόστρωµα
Η τοπική ανάπτυξη του πορώδους στρώµατος στο κρυσταλλικό υπόστρωµα,
αποτέλεσε το πρώτο στάδιο της παρούσας ερευνητικής δραστηριότητας. Μία
απαραίτητη προϋπόθεση για τη δοµή πορώδους πυριτίου-διάκενου αέρα, αποτελεί η
λεία επιφάνεια του ανεπτυγµένου συµπαγούς πορώδους πυριτίου, καθώς και η
απαίτηση να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο µε την υπόλοιπη επιφάνεια του
υποστρώµατος. Η συγκεκριµένη προϋπόθεση είναι αναγκαία για την ενσωµάτωση
της τελικής τεχνολογίας σε διεργασίες συµβατές µε την τεχνολογία CMOS
(πραγµατοποίηση λιθογραφίας, εναπόθεση φιλµ διαφόρων υλικών, κ.α.). Όπως ήδη
έχει αναφερθεί, αντικείµενο της διατριβής δεν αποτέλεσε µόνο η ανάπτυξη µίας νέας
θερµικής τεχνολογίας, αλλά και η εφαρµογή της στην κατασκευή ενός θερµικού
αισθητήρα ροής.
Για τον τοπικό σχηµατισµό του πορώδους πυριτίου στο κρυσταλλικό
υπόστρωµα, είναι απαραίτητη η παρουσία κατάλληλης µάσκας κατά τη διάρκεια της
ανοδίωσης. Ο ρόλος της µάσκας είναι να προστατέψει µέρος του δείγµατος από το
Σχήµα 4.3.α
Η γεωµετρία της µάσκας που χρησιµοποιήθηκε
στη διαδικασία ανοδίωσης-ηλεκτρολείανσης των
δειγµάτων κρυσταλλικού πυριτίου. Με χρήση
κατάλληλης λιθογραφίας, η µάσκα επιτρέπει την
επιλεκτική
δείγµατος,

ανοδίωση-ηλεκτρολείανση
εκθέτοντας

µόνο

τις

του

σκούρες

περιοχές στο διάλυµα υδροφθορικού οξέος. Η
καθεµία περιοχή αντιστοιχεί σε µία µεµβράνη
πορώδους πυριτίου.

διάλυµα εποµένως να αποτρέψει επιλεκτικά την ανοδίωσή του. Συνεπώς, η γεωµετρία
της µάσκας είναι εκείνη που θα καθορίσει την αντίστοιχη γεωµετρία του
σχηµατιζόµενου πορώδους στρώµατος. Η βασική γεωµετρία της µάσκας που
χρησιµοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των πειραµάτων παρουσιάζεται στο σχήµα 4.3.α.
Αρχικά, ως µάσκα στη διαδικασία ανοδίωσης-ηλεκτρολείανσης επιλέχθηκε ο
συνδυασµός δύο υλικών : πολυκρυσταλλικό πυρίτιο πάχους 100 nm, εναποτιθέµενο
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σε διοξείδιο του πυριτίου πάχους 100 nm επίσης. Όπως έχει αναφερθεί σε αντίστοιχη
ενότητα (εν. 2.7.3.), ο συγκεκριµένος συνδυασµός υλικών έχει χρησιµοποιηθεί στο
παρελθόν [12] και έχει αποδειχθεί ο πλέον κατάλληλος για διαδικασία ανοδίωσης.
Συγκεκριµένα, το επίπεδο διοξειδίου αποτρέπει τη διέλευση του ρεύµατος ανοδίωσης,
ενώ το πολυκρυσταλλικό πυρίτιο το προφυλάσσει από το υδροφθορικό οξύ, καθώς
είναι δυσπρόσβλητο σε αυτό.
4.3.1 Ακολουθία διαδικασιών (process sequence) για την προετοιµασία των
δειγµάτων ανοδίωσης / ηλεκτρολείανσης
Η ακολουθία διαδικασιών (process sequence) που εφαρµόσθηκε για την
προετοιµασία των δειγµάτων που χρησιµοποιήθηκαν στην µελέτη της ανοδίωσης /
ηλεκτρολείανσης του κρυσταλλικού υποστρώµατος, ενσωµατώνει την δηµιουργία
της µάσκας poly-Si / SiO2. Η ακολουθία περιγράφεται συνοπτικά στον πίνακα
4.3.1.α.
Ακολουθία διαδικασίας για την προετοιµασία των δειγµάτων Ανοδίωσης / Ηλεκτρολείανσης
1

Καθαρισµός Piranha (H2O2 : H2SO4) του δείγµατος

2

Εµφύτευση Βορίου (Β, 8 x1015, 60 KeV) στην πίσω πλευρά του δείγµατος για ωµική επαφή

3

Οξείδωση µονοκρυσταλλικού πυριτίου. Επιθυµητό πάχος : 100 nm

4

Εναπόθεση πολυκρυσταλλικού πυριτίου. Επιθυµητό πάχος : 100 nm

5

Ξηρή εγχάραξη πλάσµατος πολυκρυσταλλικού πυριτίου στην οπίσθια πλευρά του δισκίου

6

Υγρή εγχάραξη (BHF) διοξειδίου του πυριτίου στην οπίσθια πλευρά του δισκίου

7

Επίστρωση ρητίνης - Λιθογραφία

8

Ξηρή εγχάραξη πλάσµατος πολυκρυσταλλικού πυριτίου στην πρόσθια πλευρά του δισκίου

9

Αφαίρεση ρητίνης σε ακετόνη

Πίνακας 4.3.1.α
Aκολουθία διαδικασιών (process sequence) που εφαρµόσθηκε για την προετοιµασία των δειγµάτων
ανοδίωσης/ ηλεκτρολείανσης

Ο καθαρισµός Piranha του δείγµατος αποτελεί το πρώτο στάδιο της διαδικασίας .
Πραγµατοποιείται για την εξάλειψη τυχόν οργανικών ουσιών πάνω στην επιφάνεια
του δείγµατος. Γενικότερα, ο συγκεκριµένος καθαρισµός είναι ένας τυπικός
καθαρισµός που γίνεται στην τεχνολογία των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων για την
αποµάκρυνση των οργανικών ουσιών. Ο τρόπος µε τον οποίο πραγµατοποιείται είναι
η εµβύθιση του δισκιδίου πυριτίου σε διάλυµα υπεροξειδίου του υδρογόνου / θειϊκού
οξέος (H2O2 / H2SO4) µε αναλογία κατά όγκο: 1/1.
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Η εµφύτευση Βορίου, πραγµατοποιείται για τη δηµιουργία της απαραίτητης
ωµικής επαφής στην πίσω πλευρά του δισκιδίου πυριτίου. Η ωµική επαφή είναι
απαραίτητη για τη µετέπειτα ανοδίωση / ηλεκτρολείανση του δείγµατος. Η δόση της
εµφύτευσης είναι ίση µε 8 x 1015 ions/cm2 , σε ενέργεια 60 KeV. Στο τρίτο βήµα της
διαδικασίας σχηµατίζεται το πρώτο υλικό της µάσκας για την τοπική ανοδίωση /
ηλεκτρολείανση του δείγµατος. Συγκεκριµένα, πραγµατοποιείται ανάπτυξη διοξειδίου
του πυριτίου, πάχους 100 νανοµέτρων µε θερµική ξηρή οξείδωση του δείγµατος
στους 1050 oC, για 1 ώρα και 10 λεπτά. Πρέπει να αναφερθεί ότι το συγκεκριµένο
βήµα δρα και ως στάδιο ανακατανοµής των προσµίξεων του βορίου που εµφυτεύτηκε
στο προηγούµενο βήµα. Το δεύτερο υλικό της µάσκας εναποτίθεται στο επόµενο
βήµα µέσω της µεθόδου χηµικής εναπόθεσης ατµών (PLCVD). Το πάχος του
στρώµατος πολυκρυσταλλικού πυριτίου είναι ίσο µε 100 νανόµετρα. Στο σηµείο
αυτό, καθώς και τα δύο υλικά της µάσκας αναπτύσσονται και στις δύο πλευρές του
δείγµατος, η ωµική αντίσταση

στην πίσω πλευρά του δισκιδίου έχει καλυφθεί.

Συνεπώς, στο επόµενο βήµα, πραγµατοποιείται αφαίρεση και των δύο υλικών της
µάσκας στην οπίσθια πλευρά του δισκιδίου µε σκοπό την εµφάνισή της. Η αφαίρεση
του πολυκρυσταλλικού πυριτίου γίνεται µε ξηρή εγχάραξη σε σύστηµα ενεργού
ιονοβολής (Reactive Ion Etcher) Alcatel – Nextral NE330 µέσω πλάσµατος αερίου
εξαφθοριούχου θείου (SF6), ενώ αµέσως µετά αφαιρείται το διοξείδιο του πυριτίου
µέσω υγρής εγχάραξης, µε εµβύθιση του δείγµατος σε ασθενές διάλυµα
υδροφθορικού οξέος (Buffered Hydrofluoric Acid, BHF ). Το συγκεκριµένο διάλυµα
δεν προσβάλλει το στρώµα πολυκρυσταλλικού πυριτίου που βρίσκεται στην πρόσθια
πλευρά του δείγµατος. Κάνοντας χρήση λιθογραφίας, στο επόµενο βήµα
αποτυπώνεται η γεωµετρία των επιθυµητών δοµών σε κατάλληλο στρώµα ρητίνης
που έχει επιστρωθεί στην επιφάνεια του δισκιδίου. Ως αποτέλεσµα, µέσω της
µετέπειτα ξηρής εγχάραξης πλάσµατος στην πρόσθια πλευρά του δείγµατος,
πραγµατοποιείται επιλεκτικά η εγχάραξη του πολυκρυσταλλικού πυριτίου (στις
εκτεθειµένες περιοχές από την ρητίνη). Στο τελευταίο βήµα της διαδικασίας, το
στρώµα της ρητίνης αφαιρείται µέσω ακετόνης σε κυψελίδα υπερήχων.
4.3.2

Συνθήκες σχηµατισµού πορώδους στρώµατος τοπικά στο υπόστρωµα
Καθώς η επίδραση των συνθηκών ανοδίωσης του πυριτίου στο σχηµατισµένο

πορώδες στρώµα έχει µελετηθεί εκτενώς (ενότητα 1.6.), οι αρχικές συνθήκες
ανοδίωσης που ακολουθήθηκαν ήταν όµοιες µε εκείνες στην ήδη ανεπτυγµένη
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τεχνολογία θερµικής µόνωσης µέσω πορώδους πυριτίου[12]. Συγκεκριµένα, η
αναλογία του διαλύµατος υδροφθορικού οξέος / αιθανόλης κατά όγκο ήταν : 60 / 40
αντίστοιχα, ενώ η πυκνότητα του ρεύµατος ανοδίωσης ήταν 80 mA/cm2. Αξίζει να
επισηµανθεί ότι η συγκεκριµένη τιµή για την πυκνότητα του διερχόµενου ρεύµατος
είναι πολύ µικρότερη από εκείνη της προβλεπόµενης οριακής τιµής ηλεκτρολείανσης
Jps, κατά Lehman,(ενότητα 1.3.1.)[7] προς αποφυγή τυχόν εγχάραξης του δείγµατος.
Ο ρυθµός δηµιουργίας πορώδους πυριτίου που µετρήθηκε για τις παραπάνω συνθήκες
είναι ίσος µε 3.6 µm/min, ενώ η τιµή του πορώδους του ανεπτυγµένου στρώµατος
αντιστοιχεί σε 75%.
4.4

Επιλεκτική

ηλεκτροχηµική

εγχάραξη

του

πυριτίου-∆ηµιουργία

κοιλότητας στο υπόστρωµα
Με την περάτωση της αρχικής µελέτης για την ελεγχόµενη τοπική ανάπτυξη
του πορώδους πυριτίου στο κρυσταλλικό υπόστρωµα, ο καθορισµός της διαδικασίας
για την ηλεκτροχηµική εγχάραξη του πυριτίου αποτέλεσε τον επόµενο στόχο της
παρούσας διατριβής. Συγκεκριµένα, αρχικά προσδιορίστηκε ο ρυθµός εγχάραξης για
διάφορες τιµές της πυκνότητας του διερχόµενου ρεύµατος, ενώ στη συνέχεια
πραγµατοποιήθηκε µελέτη της µορφολογίας του πυθµένα της σχηµατισµένης
κοιλότητας συναρτήσει του διαλύµατος ηλεκτρολείανσης. Η εγχάραξη στην
επιφάνεια των δειγµάτων ήταν επιλεκτική καθώς βασίσθηκε στην χρήση της µάσκας
πολυκρυσταλλικού

πυριτίου / διοξειδίου του πυριτίου (Poly-Si/SiO2) που

περιγράφηκε στην περασµένη ενότητα.
4.4.1

Εύρεση του ρυθµού εγχάραξης πυριτίου
Για τον προσδιορισµό του ρυθµού εγχάραξης του κρυσταλλικού πυριτίου

κατά τη διαδικασία ηλεκτρολείανσης, εφαρµόστηκε µια σειρά υψηλών τιµών
πυκνότητας ρεύµατος σε διαφορετικά δείγµατα, (πίνακας 4.4.1.α), µε ελάχιστη τιµή
Εγχάραξη του υποστρώµατος- Σχηµατισµός κοιλότητας
Πυκν. ρεύµατος
(mA/cm2)
300
600
900
1875
3000

Βάθος κοιλότητας
(µm)
60
110
120
125
175

Ρυθµός εγχάραξης
(µm/min)
6
11
12
25
35

Πίνακας 4.4.1.α
Εγχάραξη

του

µονοκρυσταλλικού
διαφορετικές

υποστρώµατος
πυριτίου

τιµές

για

πυκνότητας

διερχόµενου ρεύµατος
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που βασίστηκε στη διεθνή βιβλιογραφία [102]. Με τη µέτρηση του βάθους των
δηµιουργηµένων κοιλοτήτων σε κάθε δείγµα (µέσω ηλεκτρονικής µικροσκοπίας),
προσδιορίσθηκε ο ρυθµός εγχάραξης του µονοκρυσταλλικού πυριτίου µέσω
ηλεκτρολείανσης, συναρτήσει της πυκνότητας του διερχόµενου ρεύµατος (σχήµα
4.4.1.α), για σταθερή αναλογία του διαλύµατος εγχάραξης (60% HF / 40% Ethanol).

Ρυθµός εγχάραξης υποστρώµατος (µm/min)

Σχήµα 4.4.1.α
Ο ρυθµός εγχάραξης του

35

υποστρώµατος κρυσταλ-

30

λικού πυριτίου κατά τη

25

διαδικασία

20

λείανσης συναρτήσει της

ηλεκτρο-

πυκνότητας του εφαρµο15

ζόµενου

ρεύµατος.

H

αναλογία του διαλύµατος

10

εγχάραξης ήταν σταθερή

5
0

500

1000

1500

2000

2500

3000
2

Πυκνότητα διερχόµενου ρεύµατος ηλεκτρολείανσης (mA/cm )

(υδροφθορικό

οξύ

/

αιθανόλη : 60 % / 40%
αντίστοιχα).

4.4.2

Μελέτη της µορφολογίας του πυθµένα της σχηµατισµένης κοιλότητας
Κατά τη διάρκεια της πειραµατικής εύρεσης του ρυθµού ηλεκτρολείανσης του

πυριτίου (όπως παρουσιάσθηκε στην ενότητα 4.4.1.), παρατηρήθηκε ότι η
µορφολογία της επιφάνειας του πυθµένα στη δηµιουργηµένη κοιλότητα, παρουσιάζει
άµεση εξάρτηση από τη σύσταση του διαλύµατος ηλεκτρολείανσηςֹ συγκεκριµένα,
από τη συγκέντρωση του υδροφθορικού οξέος (HF) στο διάλυµα.
Αναλυτικά, παρατηρήθηκε ότι για συγκέντρωση υδροφθορικού οξέος 60%
στο διάλυµα, η επιφάνεια του πυθµένα της δηµιουργηµένης κοιλότητας ήταν αρκετά
τραχεία. Παρόλο που στη συγκεκριµένη εφαρµογή της προτεινόµενης τεχνολογίας
πορώδους πυριτίου-διάκενου αέρα, η τοπογραφία της

κοιλότητας δεν έχει

καθοριστικό ρόλο στην προσφερόµενη θερµική µόνωση, θεωρήθηκε σκόπιµο, να
πραγµατοποιηθεί µία µελέτη του φαινοµένου. Άλλωστε, όπως θα παρουσιασθεί και
σε επόµενο κεφάλαιο της διατριβής, η ανεπτυγµένη τεχνολογία µπορεί να
χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία και σε άλλες εφαρµογές µικροσυστηµάτων (πλην εκείνων
της θερµικής µόνωσης), όπου η τοπογραφία της σχηµατισµένης σφραγισµένης
κοιλότητας παίζει καθοριστικό ρόλο. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ως προς τον
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προσδιορισµό του ρόλου της συγκέντρωσης του υδροφθορικού οξέος στο διάλυµα
ήταν η εξής : Πραγµατοποιήθηκε ηλεκτρολείανση σε σειρά δειγµάτων πυριτίου πτύπου, µε ίδια ειδική αντίσταση, σε προκαθορισµένη περιοχή, σταθερής γεωµετρίας
(µε χρήση της καθιερωµένης µάσκας SiO2/poly-Si). Η τιµή της πυκνότητας του
ρεύµατος ηλεκτρολείανσης που χρησιµοποιήθηκε ήταν σταθερή και ίση µε 2000
mA/cm2 , τιµή αρκετά υψηλότερη από την οριακή τιµή ηλεκτρολείανσης Jps, προς
αποφυγή εµφάνισης ανοµοιοµορφίας στην επιφάνεια του πυθµένα, λόγω περάτωσης
της εγχάραξης στη µεταβατική περιοχή ανοδίωσης - ηλεκτρολείανσης. Η τιµή της
συγκέντρωσης του υδροφθορικού οξέος στο διάλυµα διαφοροποιήθηκε για κάθε
δείγµα ώστε να εντοπισθεί ο ρόλος της στη διαµόρφωση της επιφάνειας(30% έως
50% κ.ό.). Χαρακτηριστικές φωτογραφίες ηλεκτρονικού µικροσκοπίου σάρωσης

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Σχήµα 4.4.2.α
Χαρακτηριστικές φωτογραφίες ηλεκτρονικού µικροσκοπίου σάρωσης (SEM) δειγµάτων τα οποία
έχουν υποστεί εγχάραξη µε διαφορετική συγκέντρωση υδροφθορικού οξέος στο διάλυµα
ηλεκτρολείανσης, για τον καθορισµό του ρόλου του στη µορφολογία του πυθµένα της σχηµατισµένης
κοιλότητας. Σε όλες τις περιπτώσεις, η τιµή της συγκέντρωσης του διερχόµενου ρεύµατος ήταν ίση
µε 2000 mA/cm2 , ενώ η συγκέντρωση του υδροφθορικού οξέος ήταν 20% , 30%, 40% και 50% στα
δείγµατα (α),(β),(γ) και (δ) αντίστοιχα. Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε η βέλτιστη συγκέντρωση
του υδροφθορικού οξέος στο διάλυµα είναι 30% -40%.
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(SEM) από δείγµατα στα οποία πραγµατοποιήθηκε η εγχάραξη παρουσιάζονται στο
σχήµα 4.4.2.α. Όπως µπορεί να διαπιστωθεί και από το συγκεκριµένο σχήµα, µείωση
της συγκέντρωσης του υδροφθορικού οξέος σταδιακά σε 50%,40% και 30% (σχ.
4.4.2.α, εικ. (β), (γ) και (δ) αντίστοιχα), οδηγεί σε βελτίωση της τραχύτητας της
επιφάνειας του πυθµένα της σχηµατισµένης κοιλότητας, ενώ περαιτέρω µείωση σε
20% (σχ.4.4.2.α, εικ. α) οδηγεί σε επανεµφάνιση της τραχύτητας. Η βέλτιστη
συγκέντρωση (κ.ό.) του υδροφθορικού οξέος στο διάλυµα ηλεκτρολείανσης
εντοπίζεται µεταξύ των τιµών 30% – 40%.
4.5

Πρώτη πειραµατική προσέγγιση ανάπτυξης της επιθυµητής δοµής
πορώδους πυριτίου-διακένου αέρα
Έχοντας µελετήσει τον τοπικό σχηµατισµό του πορώδους πυριτίου στο

κρυσταλλικό υπόστρωµα καθώς και την εγχάραξη µέσω ηλεκτρολείανσης του
πυριτίου, πραγµατοποιήθηκε µια πρώτη πειραµατική προσέγγιση ως προς την
κατασκευή της επιθυµητής δοµής (πορώδους πυριτίου / διάκενου αέρα) στο
υπόστρωµα πυριτίου. Η προσέγγιση βασίσθηκε στο ρυθµό σχηµατισµού πορώδους
και

ηλεκτρολείανσης που αποκοµίσθηκε µε την περάτωση των αντίστοιχων

διαδικασιών που ήδη αναφέρθηκαν (ενότητες 4.3.2. και 4.4.1.).
Η δοµή πορώδους πυριτίου – κοιλότητας αέρα µπορεί να κατασκευασθεί στο
υπόστρωµα πυριτίου µε ηλεκτροχηµική διαδικασία δύο βηµάτων. Συγκεκριµένα, στο
πρώτο στάδιο της διαδικασίας αναπτύσσεται πορώδες πυρίτιο τοπικά στο υπόστρωµα
πυριτίου µέσω ανοδίωσης του υποστρώµατος, µε πυκνότητα διερχόµενου ρεύµατος
µικρότερη από την οριακή τιµή ηλεκτρολείανσης, Jps.

Στο δεύτερο στάδιο, µε

κατάλληλη αύξηση της πυκνότητας του διερχόµενου ρεύµατος, η διαδικασία
µετατρέπεται σε ηλεκτρολείανση, για την επιλεκτική εγχάραξη του υποστρώµατος
υπό το ήδη σχηµατισµένο επίπεδο πορώδους πυριτίου. Συνεπώς δηµιουργείται η
επιθυµητή κοιλότητα αέρα υπό το αιωρούµενο πλέον πορώδες στρώµα. Πρέπει να
επισηµάνουµε ότι η αύξηση της τιµής της πυκνότητας του διερχόµενου ρεύµατος
ανοδίωσης πρέπει να έχει κατάλληλο εύρος, προς αποφυγή µετάβασης σε µία
ενδιάµεση κατάσταση, όπου πραγµατοποιείται ηλεκτρολείανση µε ταυτόχρονη
ανοδίωση του δείγµατος.
Στο σηµείο αυτό, πρέπει να διευκρινισθεί ότι µε τη µετάβαση στη διαδικασία
ηλεκτρολείανσης,

πραγµατοποιείται

µόνο

εγχάραξη

του

κρυσταλλικού

υποστρώµατος και όχι του ήδη σχηµατισµένου πορώδους επιπέδου. Συγκεκριµένα, η
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ηλεκτρολείανση λαµβάνει χώρα πάντοτε στη διεπιφάνεια της πορώδους µεµβράνης
και του κρυσταλλικού πυριτίου. Όπως έχει αναφερθεί (ενότητα 1.3.1.), απαραίτητη
προϋπόθεση για την ηλεκτροχηµική διάλυση του πυριτίου αποτελεί η παρουσία
φορέων-οπών στο κρυσταλλικό υπόστρωµα. Κατά τη διαδικασία της ανοδίωσης/
ηλεκτρολείανσης, λόγω του εφαρµοζόµενου δυναµικού για τη διέλευση του
απαραίτητου

ρεύµατος,

οι

φορείς

συσσωρεύονται

στη

διεπιφάνεια

του

σχηµατισµένου πορώδους στρώµατος µε το υπόστρωµα, όπως παρουσιάζεται στο
αντίστοιχο σχήµα (4.5.α). Ως αποτέλεσµα της συσσώρευσης αυτής, η ανοδίωση /
ηλεκτρολείανση του πυριτίου λαµβάνει χώρα µόνο στη συγκεκριµένη περιοχή.

Σχήµα 4.5.α

Άνοδος
(- )

poSi

Συσσώρευση φορέων (οπών)
στη

∆ιεπιφάνεια

J
Συσσώρευση Οπών (+)

διεπιφάνεια

σχηµατισµένου
πορώδους
κρυσταλλικού

Si

λόγω

Κάθοδος
(+)

του

ήδη

επιπέδου
πυριτίου

–

υποστρώµατος

ανάπτυξης

δυναµικού

κατά τη διαδικασία ανοδίωσηςηλεκτρολείανσης

Η γεωµετρία της µάσκας που επιλέχθηκε για τον επιλεκτικό σχηµατισµό της
επιθυµητής δοµής στο υπόστρωµα πυριτίου ήταν εκείνη που παρουσιάσθηκε στο
σχήµα 4.3.α. Οι διαστάσεις των παραλληλόγραµµων περιοχών όπως αυτές φαίνονται
στο αντίστοιχο σχήµα είναι 100 µm x 570 µm. Η συγκεκριµένη γεωµετρία επιλέχθηκε
καθώς αντιστοιχεί στη γεωµετρία της µονωµένης περιοχής στην περίπτωση του ήδη
ανεπτυγµένου θερµικού αισθητήρα ροής αερίων, µε την υπάρχουσα τεχνολογία
θερµικής µόνωσης.
Η µάσκα που αρχικά χρησιµοποιήθηκε αποτελείτο από το συνδυασµό των δύο
υλικών, διοξειδίου του πυριτίου (SiO2) και πολυκρυσταλλικού πυριτίου (poly-Si)
πάχους 100 νανοµέτρων το καθένα, ενώ η διαδικασία παρασκευής των απαιτούµενων
δειγµάτων για την πρώτη πειραµατική προσέγγιση κατασκευής της επιθυµητής δοµής
ήταν εκείνη που παρουσιάσθηκε στον πίνακα 4.3.1.α
Χαρακτηριστικές

συνθήκες

ανάπτυξης

της

επιθυµητής

δοµής

που

εφαρµόσθηκαν σε έξι συγκεκριµένα δείγµατα παρουσιάζονται στον πίνακα 4.5.α.
Συγκεκριµένα, παρουσιάζονται οι τιµές των δύο διαδοχικών παλµών διερχόµενου
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ρεύµατος (χαµηλής και υψηλής πυκνότητας αντίστοιχα) που εφαρµόστηκαν, το
αναµενόµενο πάχος για το αιωρούµενο επίπεδο πορώδους πυριτίου και το βάθος της
σχηµατισµένης κοιλότητας, (όπως αυτό υπολογίζεται µέσω των αντίστοιχων ρυθµών
δηµιουργίας που µελετήθηκαν). Παρουσιάζεται επίσης το αντίστοιχο µέγεθος που
µετρήθηκε πειραµατικά για κάθε επίπεδο της προσδοκώµενης δοµής. Η τιµή του
διερχόµενου ρεύµατος ανοδίωσης για όλα τα δείγµατα αντιστοιχεί σε πυκνότητα 80
mA/cm2 , ενώ εκείνη της ηλεκτρολείανσης σε

1800 mA/cm2 και 3000 mA/cm2

περίπου (για το δείγµα 1 και 2 - 6 αντίστοιχα). Η αναλογία του διαλύµατος
ανοδίωσης / ηλεκτρολείανσης ήταν σταθερή (60% HF / 40% Ethanol).
Πρώτη πειραµατική προσέγγιση κατασκευής της επιθυµητής δοµής
∆ιαδοχικοί παλµοί

Αναµενόµενο πάχος

Πάχος επιπέδων που

(mA/min + mA/sec)

επιπέδων (µm / µm)

µετρήθηκε (µm / µm)

1

2 / 3.1 + 80 / 17

10 / 10

* / 17

2

2 / 3.1 + 50 / 24

10 / 10

12-14 / 16

3

2 / 0.6 + 50 / 15

2 / 10

6 - 8 poSi + ∆ιάκενο

4

2 / 0.6 + 50 / 60

2 / 40

26 - 30 poSi + ∆ιάκενο

5

2 / 0.6 + 50 / 75

2 / 50

35 - 40 poSi + ∆ιάκενο

6

2 / 12.5 + 50 / 15

40 / 10

36 -38 poSi + ∆ιάκενο

∆είγµα

* - Τιµή µη προσδιορίσιµη
Πίνακας 4.5.α
Συνθήκες δηµιουργίας για την πρώτη πειραµατική προσέγγιση κατασκευής της επιθυµητής δοµής για
έξι χαρακτηριστικά δείγµατα, µε χρήση µάσκας 100 nm SiO2 /

100 nm poly-Si. Στον πίνακα,

παρουσιάζονται επίσης, οι αναµενόµενες και πειραµατικές τιµές για τη γεωµετρία της δοµής πορώδους
πυριτίου-διάκενου αέρα.

Παρότι τα δύο διαδοχικά επίπεδα πορώδους πυριτίου και διάκενου αέρα
σχηµατίσθηκαν σε όλα τα δείγµατα, η ανάπτυξη της επιθυµητής δοµής µέσω της
συγκεκριµένης διαδικασίας δεν στέφθηκε µε επιτυχία, καθώς παρατηρήθηκε ότι το
σχηµατισµένο στρώµα του πορώδους πυριτίου µέσω ανοδίωσης κατέρρευσε σε όλες
τις περιπτώσεις σχηµατισµού της επιθυµητής δοµής, κατά τη διάρκεια εγχάραξης του
πυριτίου και σχηµατισµού της κοιλότητας. Για το λόγο αυτό άλλωστε, στα δείγµατα 3
έως 6 στον πίνακα 4.5.α, υπάρχει µόνο ένα µέγεθος για το πάχος των επιπέδων po-Si
και κοιλότητας καθώς πραγµατοποιήθηκε µέτρηση της συνολικής δηµιουργηµένης
κοιλότητας.
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Όπως παρατηρήθηκε µέσω κατάλληλης ηλεκτρονικής µικροσκοπίας, το
σχηµατισµένο πορώδες στρώµα σε ορισµένες περιπτώσεις βρίσκεται στον πυθµένα
του διάκενου (σχήµα 4.5.β, εικ.α), ενώ στο σύνολο των δειγµάτων έχει αποκολληθεί
µερικώς από τη σχηµατισµένη δοµή (σχήµα 4.5.β, εικ. β,γ). Μία εκτενής ανάλυση της
αιτίας για την οποία εµφανίζεται η συγκεκριµένη µηχανική κατάρρευση του
σχηµατισµένου αιωρούµενου επιπέδου πορώδους πυριτίου, θα παρουσιαστεί στην
επόµενη ενότητα του κεφαλαίου.

(α)

(γ)

(β)

(δ)

Σχήµα 4.5.β
Αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες µικροσκοπίου ηλεκτρονικής σάρωσης (SEM)

σχηµατισµένων

δοµών πορώδους πυριτίου – διάκενου αέρα στα δείγµατα 3,5 και 1, µε τις αντίστοιχες συνθήκες που
παρουσιάσθηκαν στον πίνακα 4.5.α. Η έντονη αποκόλληση του πορώδους στρώµατος διακρίνεται σε
όλες τις περιπτώσεις των σχηµατισµένων δοµών. Στις εικόνες (α) και (β) παρουσιάζεται η περίπτωση
πλήρους αποκόλλησης του πορώδους επιπέδου, το οποίο βρίσκεται στον πυθµένα της
σχηµατισµένης κοιλότητας (εικ. α, β). Παρουσιάζεται επίσης η περίπτωση µερικής αποκόλλησης
από το υπόστρωµα (εικ. γ), ενώ χαρακτηριστική είναι η φωτογραφία σχηµατισµένης δοµής στο
δείγµα 1, όπου το σχηµατισµένο επίπεδο κάµπτεται άνωθεν της σχηµατισµένης κοιλότητας (εικ. δ).
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Αποκόλληση της αιωρούµενης µεµβράνης πορώδους πυριτίου
Ο τοπικός σχηµατισµός του πορώδους πυριτίου σε κρυσταλλικό υπόστρωµα

π-τύπου υπό τις συνθήκες που προαναφέρθηκαν στην ενότητα 4.3.2. είναι
ισοτροπικός. Συνεπώς, ο ρυθµός ανάπτυξης του πορώδους στρώµατος σε διεύθυνση
παράλληλη στην επιφάνεια του υποστρώµατος (επίπεδο x-y, σχ.4.6.α) είναι ίδιος µε
εκείνον στην κάθετη διεύθυνση σε αυτό (επίπεδο x-z, σχ.4.6.α). Η τοπική ανάπτυξη
ενός στρώµατος πορώδους πυριτίου πάχους t, παρουσιάζεται σχηµατικά, σε κάτοψη
και τοµή στο σχήµα 4.6.α. Όπως παρατηρούµε από το συγκεκριµένο σχήµα, οι
τελικές διαστάσεις του δηµιουργηµένου επιπέδου είναι µεγαλύτερες από εκείνες της
εκτεθειµένης περιοχής του υποστρώµατος µέσω της µάσκας, λόγω της πλευρικής
ανάπτυξης του πορώδους στρώµατος σε περιοχές υπό της µάσκας.

Μάσκα
Μάσκα

Περιοχή εκτεθειµένη
από τη µάσκα

Πορώδες πυρίτιο
α
α

Πορώδες πυρίτιο

t=α

Υπόστρωµα πυριτίου
y

(α)

z
x

x

(β)

Σχήµα 4.6.α
Σχηµατική παράσταση της τοπικής ανάπτυξης ενός στρώµατος πορώδους πυριτίου στο κρυσταλλικό
υπόστρωµα, µέσω ανοδίωσης. Το τελικό πάχος του ανεπτυγµένου πορώδους επιπέδου ισούται µε t. Η
τελική δοµή παρουσιάζεται σε κάτοψη (α) και τοµή (β). Παρατηρείται η πλευρική ανάπτυξη του (στο
x-y επίπεδο) σε περιοχές µη εκτεθειµένες κάτω από τη µάσκα, λόγω του ισοτροπικού χαρακτήρα
σχηµατισµού του. Το εύρος του πλευρικά σχηµατισµένου πορώδους πυριτίου, κάτω από τη µάσκα
(απόσταση α), ισούται περίπου µε το πάχος του δηµιουργηµένου στρώµατος, t.

∆εδοµένου ότι στη διαδικασία της ηλεκτρολείανσης

η εγχάραξη του

µονοκρυσταλλικού πυριτίου είναι επίσης ισοτροπική, κατά τη διάρκεια ανάπτυξης
της επιθυµητής δοµής πορώδους πυριτίου / διάκενου αέρα, όπως αυτή περιγράφηκε
στην ενότητα 4.5, η κοιλότητα κάτωθεν της σχηµατισµένης πορώδους µεµβράνης θα
αναπτυχθεί ισοτροπικά, µε συνέπεια την εγχάραξη του υποστρώµατος κάτω από την
µάσκα, στις περιοχές εκατέρωθεν της αιωρούµενης, σχηµατισµένης πορώδους
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µεµβράνης. Η σχηµατική παράσταση της τελικής δοµής της αιωρούµενης µεµβράνης
άνωθεν κοιλότητας αέρα, µε το πέρας της αντίστοιχης διαδικασίας που περιγράφηκε,
παρουσιάζεται στο σχήµα 4.6.β.

A

Περιοχή εκτεθειµένη
από τη µάσκα

Σχήµα 4.6.β
Μάσκα

Η

B
tmask

Πόρωδες πυρίτιο

πορώδους

πυριτίου / διάκενου αέρα που
προκύπτει µε εφαρµογή της
στην ενότητα 4.5. ∆ιακρίνεται
η

πλευρική

υποστρώµατος

Πλευρική εγχάραξη υποστρώµατος υπό τη µάσκα
x

δοµή

διαδικασίας που περιγράφηκε

Κοιλότητα

z

τελική

εγχάραξη

του

εκατέρωθεν

της αιωρούµενης πορώδους
µεµβράνης

Υπόστρωµα πυριτίου

λόγω

του

ισοτροπικού χαρακτήρα της

διαδικασίας ηλεκτρολείανσης. Το ανεπτυγµένο πορώδες στρώµα, αιωρείται άνωθεν της σχηµατισµένης
κοιλότητας αέρα, στηριζόµενο µόνο στις περιοχές Α και Β πάνω στη µάσκα. ∆εδοµένου του µικρού
πάχους της µάσκας tmask (200 nm) σε σχέση µε τη γεωµετρία του πορώδους επιπέδου, η τελική δοµή
οδηγείται σε µηχανική κατάρρευση.

Όπως παρατηρούµε από το συγκεκριµένο σχήµα της τελικής δοµής πορώδους
πυριτίου / διάκενου αέρα, καθώς οι πλευρικές περιοχές εκατέρωθεν της αιωρούµενης
πορώδους µεµβράνης έχουν εγχαραχθεί κατά τη διάρκεια της ηλεκτρολείανσης, το
πορώδες στρώµα στηρίζεται πλευρικά στο υπόστρωµα, µέσω των περιοχών Α και Β
της µάσκας. Στο σηµείο αυτό, πρέπει να επισηµανθεί ότι η γεωµετρία της µεµβράνης
είναι περίπου 110 µm x 780 µm (συµπεριλαµβάνοντας την ανάπτυξη της κάτω από τη
µάσκα) ενώ το πάχος της µάσκας σε όλη την επιφάνεια του δείγµατος είναι κατά
τρεις τάξεις µεγέθους µικρότερο (200 nm). Το γεγονός αυτό οδηγεί σε µηχανική
κατάρρευση και σε ακόλουθη αποκόλληση της πορώδους µεµβράνης.
Για να ξεπερασθεί το συγκεκριµένο εµπόδιο, (η πλευρική εγχάραξη του
υποστρώµατος εκατέρωθεν του ανεπτυγµένου πορώδους πυριτίου), ως προς την
υλοποίηση της επιθυµητής δοµής, αναπτύχθηκε µία νέα τεχνική επιλεκτικής τοπικής
δηµιουργίας πορώδους πυριτίου / κοιλότητας, κατά τη διάρκεια ανοδίωσης /
ηλεκτρολείανσης

του

υποστρώµατος,

µέσω

κατάλληλης

ερευνητικής

δραστηριότητας. Όπως θα αναλυθεί εκτενώς στην επόµενη ενότητα του κεφαλαίου, η
ανεπτυγµένη τεχνική βασίζεται κυρίως στην ιοντική εµφύτευση του υποστρώµατος.
Στόχος της συγκεκριµένης τεχνικής τέθηκε η όσο το δυνατόν µεγαλύτερη προστασία
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του κρυσταλλικού υποστρώµατος, κατά τη διεύθυνση κάθετη στο υπόστρωµα, και
συγκεκριµένα, στις περιοχές κάτω από τις ακµές της µάσκας (κάτω από τις περιοχές
Α και Β στο σχήµα 4.6.β.). Με κατάλληλη προστασία των συγκεκριµένων περιοχών,
η εγχάραξή τους δεν είναι εφικτή κατά τη διάρκεια της ηλεκτρολείανσης, συνεπώς,
παρέχεται µία κατά πολύ µεγαλύτερη πλευρική στήριξη στην αιωρούµενη πορώδη
µεµβράνη.
4.7

Τεχνική τοπικής προστασίας του υποστρώµατος µέσω εµφύτευσης
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, απαραίτητη προϋπόθεση για την ηλεκτροχηµική

διάλυση του κρυσταλλικού πυριτίου, αποτελεί η παρουσία φορέων-οπών στην
διεπιφάνεια υποστρώµατος / διαλύµατος υδροφθορικού οξέος (HF) (ενότητα 1.3.1.),
ενώ, ανάλογα µε την τιµή της πυκνότητας του διερχόµενου ρεύµατος,
πραγµατοποιείται ανοδίωση-σχηµατισµός poSi ή ηλεκτρολείανση-σχηµατισµός
κοιλότητας στο υπόστρωµα.
Στην περίπτωση ανοδίωσης / ηλεκτρολείανσης π-τύπου πυριτίου, οι αναγκαίοι
φορείς είναι διαθέσιµοι στη διεπιφάνεια, καθώς προϋπάρχουν στο υπόστρωµα .
Αντίθετα, στην περίπτωση ν-τύπου κρυσταλλικού πυριτίου, µε χαµηλή ή µέτρια τιµή
εµπλουτισµού (low / moderate doped n-type silicon), οι οπές πρέπει να
δηµιουργηθούν µέσω κατάλληλου φωτισµού του δείγµατος. Συγκεκριµένα, για τιµές
εµπλουτισµού (doping level) <≈ 1018 cm-3 , η διάλυση του ν-τύπου κρυσταλλικού
πυριτίου, χωρίς φωτισµό του δείγµατος, πραγµατοποιείται µόνο µε εφαρµογή υψηλής
τάσης [110]. Για ακόµα υψηλότερες τιµές εµπλουτισµού ( >1018 cm-3 ), αντίστοιχα µε
την περίπτωση εφαρµογής υψηλών ηλεκτρικών πεδίων, οι απαραίτητες οπές για τον
σχηµατισµό πορώδους πυριτίου, δηµιουργούνται µέσω του φαινοµένου κατάρρευσης
χιονοστιβάδας (avalanche breakdown) [110]. Στο σηµείο αυτό, πρέπει επίσης να
αναφερθεί ότι ένας ακόµα τρόπος σχηµατισµού µακροπορώδους πυριτίου σε ν-τύπου
υπόστρωµα, χωρίς φωτισµό του δείγµατος, πραγµατοποιείται µε χρήση ειδικών
διαλυµάτων ανοδίωσης [111].
Γνωρίζοντας

τις

προϋποθέσεις

σχηµατισµού

πορώδους

πυριτίου

σε

κρυσταλλικό ν-τύπου πυριτίου υπόστρωµα, όπως αυτές αναφέρθηκαν στην
προηγούµενη παράγραφο,

παρατηρούµε ότι κάνοντας χρήση της υπάρχουσας

τεχνογνωσίας σχηµατισµού πορώδους πυριτίου, όπως αυτή µελετήθηκε στην ενότητα
4.3.2 (χαµηλές εφαρµοζόµενες τάσεις στο δείγµα ανοδίωσης, διάλυµα ανοδίωσης
αποτελούµενο από υδροφθορικό οξύ και αιθανόλη) σε ένα δείγµα ν-τύπου
Σελίδα 99

Κεφάλαιο 4

Ανάπυξη της απαραίτητης τεχνογνωσίας για την εφαρµογή της νέας τεχνολογίας θερµικής µόνωσης

κρυσταλλικού

πυριτίου,

κατάλληλου

εµπλουτισµού,

δεν

θα

παρατηρηθεί

σχηµατισµός πορώδους πυριτίου. Το γεγονός αυτό, αποτελεί την αρχή λειτουργίας
της νέας τεχνικής επιλεκτικής ανοδίωσης / ηλεκτρολείανσης του υποστρώµατος,
µέσω εµφύτευσης που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας διατριβής.
Συγκεκριµένα, µέσω κατάλληλης εµφύτευσης ιόντων φωσφόρου υπό συγκεκριµένες
συνθήκες, το δείγµα π-τύπου κρυσταλλικού πυριτίου, µετατρέπεται επιλεκτικά σε ντύπου, σε προκαθορισµένες περιοχές. Συνεπώς, κατά τη διαδικασία ηλεκτροχηµικής
διάλυσης του δείγµατος, η ανοδίωση / ηλεκτρολείανση θα περιορισθεί µόνο στις
περιοχές που δεν έχουν µετατραπεί σε ν-τύπου πυρίτιο. Ο επιλεκτικός σχηµατισµός
των ν-τύπου περιοχών βασίζεται σε χρήση κατάλληλης λιθογραφίας.
Πρέπει να επισηµανθεί, ότι η µετατροπή των συγκεκριµένων περιοχών δεν
είναι µόνο επιφανειακή. Το βάθος σχηµατισµού των περιοχών στο κρυσταλλικό
υπόστρωµα, καθορίζεται από τις συνθήκες εµφύτευσης καθώς και από την µετέπειτα
διαδικασία που ακολουθεί. Εποµένως, η συγκεκριµένη τεχνική µπορεί να περιορίσει
το πρόβληµα της πλευρικής εγχάραξης εκατέρωθεν της σχηµατισµένης πορώδους
µεµβράνης που προσδιορίσθηκε στην ενότητα 4.6, παρέχοντας τη δυνατότητα να
σχηµατισθούν κατάλληλοι πλευρικοί δοκοί στήριξης στο αιωρούµενο επίπεδο (υπό
τις περιοχές Α και Β που παρουσιάζονται στο σχήµα 4.6.β.). Το πάχος των δοκών
αυτών θα ισούται µε το βάθος της µετατροπής του π-τύπου πυριτίου, σε ν-τύπου
κατάλληλου εµπλουτισµού.
4.7.1

Μελέτη των συνθηκών σχηµατισµού περιοχών κρυσταλλικού πυριτίου ντύπου, κατάλληλου εµπλουτισµού
Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, η συγκέντρωση θετικών φορέων σε µία

περιοχή ν-τύπου κρυσταλλικού πυριτίου, για την οποία εξασφαλίζεται η µη
δηµιουργία πορώδους πυριτίου µε έλλειψη φωτισµού, είναι 1 x 1016 – 2.2 x 1017
[110,112]. Λαµβάνοντας υπ’όψιν την παραπάνω τιµή, πραγµατοποιήθηκε µία σειρά
πειραµάτων, για τη διερεύνηση της επιλεκτικής ανοδίωσης περιοχών π-τύπου
πυριτίου στο υπόστρωµα, ανάµεσα σε εµφυτευµένες περιοχές φωσφόρου (ν-τύπου
πυρίτιο) κατάλληλου εµπλουτισµού.
Οι περιοχές όπου πραγµατοποιείται η ανοδίωση προστατεύονται κατά τη
διάρκεια τις εµφύτευσης µέσω ενός στρώµατος χηµικού οξειδίου του πυριτίου
(TEOS), πάχους ενός µικροµέτρου. Συγκεκριµένα, το στρώµα του οξειδίου
εναποτίθεται µε τη µέθοδο χηµικής εναπόθεσης ατµών (LPCVD) πάνω στην
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επιφάνεια του δείγµατος. Στη συνέχεια, µέσω κατάλληλης λιθογραφίας, το οξείδιο
εγχαράσσεται

επιλεκτικά,

αποκαλύπτοντας

τις

περιοχές

του

κρυσταλλικού

υποστρώµατος στις οποίες θα πραγµατοποιηθεί η εµφύτευση. Η εγχάραξη του
στρώµατος πραγµατοποιείται σε ασθενές διάλυµα υδροφθορικού οξέος (BHF).
Το διάλυµα ανοδίωσης που χρησιµοποιήθηκε στη συγκεκριµένη σειρά
πειραµάτων είχε αναλογία υδροφθορικού αοξέος / αιθανόλης : 60% / 40% κατ’ όγκον
αντίστοιχα. Το πάχος του σχηµατισµένου πορώδους στρώµατος καθώς και η τιµή του
πορώδους του υλικού ήταν σταθερά σε όλη τη διάρκεια των πειραµάτων. Για την
επίτευξη των επιθυµητών συγκεντρώσεων στην επιφάνεια των εµφυτευµένων
δειγµάτων έγινε χρήση του υπολογιστικού πακέτου Athena της εταιρίας Silvaco Int.
Με τη βοήθεια του συγκεκριµένου εξειδικευµένου λογισµικού υπολογίζεται µε
σχετική ευκολία η αναµενόµενη συγκέντρωση φορέων στην επιφάνεια εµφυτευµένης
περιοχής υπό συγκεκριµένες συνθήκες εµφύτευσης.
Η δόση της εµφύτευσης φωσφόρου P, είχε τιµή από 1013 έως 1015 ιόντα / cm2,
σε ενέργεια 180 KeV, ενώ χρησιµοποιήθηκε ως επιβραδυντικό ενδιάµεσο στρώµα
∆ΕΙΓΜΑ

SCREENING
OXIDE (A)

1
2
3
4
5
6
7
8

200
200
200
200
1000
2000
3000
4000

∆ΟΣΗ
ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ
(ΙΟΝΤΑ/CM2)
3 x 1013
8 x 1013
5 x 1013
1 x 1013
1 x 1015
1 x 1015
1 x 1015
1 x 1015

Πίνακας 4.7.1.α

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
(KEV)
180
180
180
180
180
180
180
180

στην

εµφύτευση

των

ιόντων (screening oxide)
οξείδιο

του

πυριτίου

πάχους 20 έως 400 nm.
Οι

συνθήκες

διερευνήθηκαν
σιάζονται

που
παρου-

συνοπτικά

στον πίνακα 4.7.1.α, ενώ

Οι συνθήκες εµφύτευσης που διερευνήθηκαν στα πλαίσια εύρεσης κάποια

χαρακτηριστικά

της βέλτιστης συγκέντρωσης επιφανείας για την επιλεκτική προφίλ

συγκεντρώσεων

ανοδίωση του κρυσταλλικού υποστρώµατος.

φορέων

όπως

αυτά

υπολογίζονται µέσω του προγράµµατος Athena, για κάποιες από τις συνθήκες,
παρουσιάζονται στο σχήµα 4.7.1.α. Πρέπει να επισηµανθεί ότι αµέσως µετά την
διαδικασία της εµφύτευσης των δειγµάτων, ακολουθεί ανόπτηση στους 1100 οC για
90 λεπτά. Το συγκεκριµένο βήµα είναι γνωστό στην καθιερωµένη τεχνολογία
κατασκευής ολοκληρωµένων κυκλωµάτων CMOS. Πραγµατοποιείται µετά από κάθε
διαδικασία εµφύτευσης για την απαραίτητη ανακατανοµή των φορέων στο δείγµα.
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19

18

10
p-type (5 Ωcm)
Pimplantation
20
Screening oxide
200nm
Aoxide
Ανόπτηση
Annealing:: 1100 C/ 90 min

18

10

p-type (5 Ωcm)
13

3 3)
Συγκέντρωση
φορέων
(ιόντα/cm
Concentration
(ions/cm
)

3 3)
Συγκέντρωση
φορέων
(ιόντα/cm
Concentration
(ions/cm
)

10

13

1 10 / 180 KeV
13

3 10 / 180 KeV
13

5 10 / 180 KeV
13

8 10 / 180 KeV

17

10

16

10

15

P: 1 10 / 180 KeV
Ανόπτηση
: 1100 C / 90 min
Annealing:
Χωρίς
οξείδιο θωράκισης
No
oxide
20 nm
200
A
100 nm
1000
A
200 nm
2000
A
300 nm
3000
A

17

10

16

10

15

10

0.0

0.2

0.4

0.6

(α)

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

Βάθος
(µm)
Depth (µm
)

2.0

10

0.0

0.2

(β)

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

Βάθος
Depth (µm)
(µm)

Σχήµα 4.7.1.α
Xαρακτηριστικά προφίλ συγκεντρώσεων φορέων σε εµφυτευµένα δείγµατα, όπως υπολογίζονται
µέσω του εξειδικευµένου λογισµικού, Athena. Οι συνθήκες εµφύτευσης για τα συγκεκριµένα προφίλ
είναι οι ακόλουθες :
(α) 20 nm "διοξειδίου θωράκισης” του πυριτίου, 180 ΚeV ενέργεια, διαφορετικές δόσεις
(β) 180 ΚeV ενέργεια, 1 x 1013 /cm2 δόση , µε διαφορετικά πάχη screening oxide

Η ιδανική µορφή της τοµής ενός δείγµατος στο οποίο έχει πραγµατοποιηθεί
επιλεκτική ανάπτυξη πορώδους στρώµατος µε χρήση της τεχνικής εµφύτευσης
παρουσιάζεται στο σχήµα 4.7.1.β.(εικ.α). Το µέρος του κρυσταλλικού υποστρώµατος,
το οποίο έχει µετατραπεί σε ν-τύπου πυρίτιο πρέπει να παραµείνει αδρανές, καθόλη
τη διάρκεια ανοδίωσης της υπόλοιπης περιοχής του υποστρώµατος. Εποµένως, θα
∆ιάβρωση

ν- τύπου πυρίτιο
Πορώδες πυρίτιο
π- τύπου πυρίτιο
(β)

(α)
Σχήµα 4.7.1.β

(α) Σχηµατική αναπαράσταση της τοµής ενός

∆ιάβρωση

δείγµατος στο οποίο έχει πραγµατοποιηθεί
επιλεκτική ανάπτυξη πορώδους στρώµατος µε
χρήση της τεχνικής εµφύτευσης.
(γ)

(β) Φωτογραφίες ηλεκτρονικής µικροσκοπίας
σάρωσης (SEM), αντίστοιχης τοµής δειγµάτων
1 και 3 του πίνακα 4.7.1.α.
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πρέπει να υπάρχει µία σαφής διάκριση µεταξύ των δύο περιοχών (π- και ν- τύπου)
του υποστρώµατος.
Στο ίδιο σχήµα παρουσιάζονται φωτογραφίες ηλεκτρονικής µικροσκοπίας
σάρωσης (SEM), αντίστοιχης τοµής δειγµάτων 1 και 3 του πίνακα 4.7.1.α. Παρότι η
εµφυτευµένη περιοχή στα δείγµατα δεν µετατράπηκε σε πορώδη, όπως παρατηρείται
και από τις αντίστοιχες φωτογραφίες, υπάρχει κάποια διάβρωση (ηλεκτροχηµική
διάλυση του πυριτίου και αντίστοιχη µετατροπή σε πορώδες πυρίτιο) στη διεπιφάνεια
π- και ν- τύπου πυριτίου.
Στην περίπτωση όπου η τιµή της
συγκέντρωσης

Περιοχή
ν-τύπου
µη
εκτεθειµένη στη διαδικασία
ανοδίωσης

φορέων

της

ν-τύπου

περιοχής απέχει κατά πολύ από εκείνη της
βέλτιστης, παρατηρείται εύκολα διάβρωση
της επιφάνειας της περιοχής, ακόµη και µε
χρήση ενός οπτικού µικροσκοπίου (σχήµα

Περιοχή
ν-τύπου
εκτεθειµένη
στη
διαδικασία ανοδίωσης

4.7.1.γ.). Η δόση φωσφόρου που οδηγεί
στη βέλτιστη προστασία των ν-τύπου
περιοχών βρέθηκε ίση µε 8 x 1013 ιόντα /

Σχήµα 4.7.1.γ
Φωτογραφία οπτικού µικροσκοπίου, δείγµατος

cm2

στο οποίο παρατηρείται έντονη διάβρωση της

ενδιάµεσου

περιοχής ν-τύπου πυριτίου.

θωράκισης (screening oxide) ίσου µε 20

σε

ενέργεια

180

στρώµατος

KeV,

µέσω

οξειδίου

nm. Η απαραίτητη ανόπτηση (annealing) του δείγµατος στους 1100oC για 90 λεπτά
πραγµατοποιείται µετά την εµφύτευση. Φωτογραφία ηλεκτρονικής σάρωσης (SEM)

Περιοχή ν-τύπου
Περιοχή ν-τύπου
Περιοχή π-τύπου
Περιοχή π-τύπου
(α)

(β)

Σχήµα 4.7.1.δ
Φωτογραφίες ηλεκτρονικού µικροσκοπίου σάρωσης (SEM),

δείγµατος µε τοπικά σχηµατισµένο

πορώδες πυρίτιο µε την τεχνική εµφύτευσης. Το πορώδες στρώµα έχει αφαιρεθεί. ∆ιακρίνεται η ντύπου περιοχή. Η φωτογραφία (β) αποτελεί µεγέθυνση της επιλεγµένης περιοχής στην πρώτη
φωτογραφία.
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δείγµατος που έχει υποστεί διαδικασία ανοδίωσης παρουσιάζεται στο σχήµα 4.7.1.δ.
Το σχηµατισµένο πορώδες επίπεδο έχει αφαιρεθεί, αποκαλύπτοντας την περιοχή
µονοκρυσταλλικού ν-τύπου πυριτίου, που έχει δηµιουργηθεί µε την εφαρµογή της
συγκεκριµένης τεχνικής.
4.7.2

Το φαινόµενο διάβρωσης των σχηµατισµένων περιοχών ν-τύπου
Όπως αναφέρθηκε στην περασµένη ενότητα, οι βέλτιστες συνθήκες

εφαρµογής της τεχνικής προστασίας του υποστρώµατος µέσω εµφύτευσης,
περιορίζουν σηµαντικά τη διάβρωση των σχηµατισµένων ν-τύπου περιοχών στο
κρυσταλλικό υπόστρωµα, κατά τη διάρκεια της ανοδίωσης. Με την ολοκλήρωση της
µελέτης όµως, παρατηρήθηκε ότι η πλήρης απουσία της ηλεκτροχηµικής διάλυσης
των συγκεκριµένων περιοχών δεν ήταν εφικτή. Πρέπει να αναφερθεί ότι στη διεθνή
βιβλιογραφία, σε παρόµοια µελέτη των A. Splinter et al.[113], παρουσιάζεται µε
επιτυχία ο επιλεκτικός σχηµατισµός πορώδους πυριτίου µέσω µάσκας από ν-τύπου
κρυσταλλικό πυρίτιο (σχηµατισµένο µε κατάλληλη εµφύτευση φωσφόρου), χωρίς
όµως να υπάρχει κάποια λεπτοµερής αναφορά όσον αφορά τη διάβρωση, έστω και
µικρού βαθµού, των περιοχών ν- τύπου πυριτίου του υποστρώµατος.

+V0 > -V1

-V1

+V2 > +V0
+V0 > -V1

-V1

ν-τύπου Si

ν-τύπου Si

Π-τύπου Si

Π-τύπου Si
(a)

+V0

+V2

Ορθά πολωµένη

(β)
+V0

Ανάστροφα πολωµένη

Σχήµα 4.7.2.α
(α) Η σχηµατισµένη δίοδος είναι ορθά πολωµένη κατά τη διαδικασία ανοδίωσης / ηλεκτρολείανσης
επιτρέποντας τη διέλευση ρεύµατος από τις π- τύπου περιοχές του υποστρώµατος, στις ν- τύπου.
(β)

Με κατάλληλη εφαρµογή δυναµικού V2 στις ν–τύπου περιοχές

µεγαλύτερου εκείνου του

υποστρώµατος, (V2 > V0), µπορεί να επιτευχθεί ανάστροφη πόλωση της σχηµατισµένης διόδου, µε
αποτέλεσµα να µην επιτρέπεται η διέλευση του ρεύµατος ανοδίωσης / ηλεκτρολείανσης στις
εµφυτευµένες περιοχές.

Ο σχηµατισµός των ν-τύπου περιοχών στο κρυσταλλικό πυρίτιο π- τύπου, έχει
ως συνέπεια την ανάπτυξη επαφών π-ν (p-n junctions) στο υπόστρωµα [114]. Με την
εφαρµογή

του

διερχόµενου

ρεύµατος

ανοδίωσης

/

ηλεκτρολείανσης,

οι
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σχηµατισµένες δίοδοι είναι ορθά πολωµένες (forward biased), όπως φαίνεται στο
σχήµα 4.7.2.α (εικ. α), επιτρέποντας τη διέλευση του ρεύµατος ανοδίωσης, µε φορά
από την π-τύπου περιοχή στη ν- τύπου. Ένας τρόπος εξάλειψης της διάβρωσης στην
εµφυτευµένη περιοχή είναι η ανάστροφη πόλωση των σχηµατισµένων διόδων ώστε
να µην επιτρέπεται η διέλευση του ρεύµατος ανοδίωσης. Κατάλληλη ανάστροφη
πόλωση των διόδων µπορεί να επιτευχθεί µέσω εφαρµογής εξωτερικής τάσης στις
εµφυτευµένες περιοχές πυριτίου, όπως παρουσιάζεται στο σχήµα 4.7.2.α. (εικ. β).
4.8

Ενσωµάτωση της τεχνικής σχηµατισµού ν-τύπου περιοχών πυριτίου, στην
κατασκευή της επιθυµητής δοµής πορώδους πυριτίου / διάκενου αέρα
Οι περιοχές του υποστρώµατος που µετατρέπονται σε ν-τύπου κρυσταλλικό

πυρίτιο µέσω της τεχνικής που αναπτύχθηκε στην προηγούµενη ενότητα, παραµένουν
αναλλοίωτες κατά τη διάρκεια ανοδίωσης / ηλεκτρολείανσης, σχηµατίζοντας δοκούς
στήριξης µονοκρυσταλλικού ν-τύπου πυριτίου εκατέρωθεν της αιωρούµενης
πορώδους µεµβράνης.

Το πάχος των δοκών αυτών ισούται µε το βάθος των

σχηµατισµένων ν-τύπου περιοχών στο υπόστρωµα. Υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες,
εκτείνεται έως 1.8 µm από την επιφάνεια του υποστρώµατος (σχ. 4.7.1.δ, εικ.β). Με
την κατάλληλη ενσωµάτωση της τεχνικής στην αρχική διαδικασία κατασκευής της
επιθυµητής δοµής, παρέχεται πλέον η δυνατότητα επίλυσης του προβλήµατος της
αποκόλλησης του αιωρούµενου πορώδους επιπέδου (ενότητα 4.6).
Η επιφανειακή διάβρωση των σχηµατισµένων δοκών στήριξης κατά τη
διαδικασία ανοδίωσης / ηλεκτρολείανσης (έστω και µικρής έκτασης), µπορεί να
αποφευχθεί µε χρήση της µάσκας SiO2 / poly-Si. Πρέπει να επισηµανθεί άλλωστε ότι
ο σκοπός της ανάπτυξης της συγκεκριµένης τεχνικής δεν ήταν η αντικατάσταση της
καθιερωµένης διαδικασίας τοπικής ανοδίωσης / ηλεκτρολείανσης µέσω της
συγκεκριµένης µάσκας, αλλά η επίλυση του προβλήµατος της µηχανικής
κατάρρευσης της δοµής, λόγω έλλειψης ικανοποιητικών σηµείων στήριξης του
πορώδους στρώµατος.
Η συνολική ακολουθία διαδικασίας που ενσωµατώνει την τεχνική που
αναπτύχθηκε στις περασµένες ενότητες, ως προς την κατασκευή της επιθυµητής
δοµής πορώδους πυριτίου / διάκενου, παρουσιάζεται συνοπτικά στον πίνακα 4.8.α.
Τα βήµατα 2-10 πραγµατοποιούνται για τον σχηµατισµό των πλευρικών δοκών
στήριξης της µεµβράνης, µέσω της ανεπτυγµένης τεχνικής. Συγκεκριµένα, αρχικά
εναποτίθεται µε τη µέθοδο χηµικής εναπόθεσης ατµών (LPCVD) οξείδιο πυριτίου
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TEOS, πάχους 1 µm. Με χρήση κατάλληλης λιθογραφίας, το οξείδιο εγχαράσσεται
επιλεκτικά, αποκαλύπτοντας τις περιοχές του κρυσταλλικού υποστρώµατος στις
οποίες θα πραγµατοποιηθεί η εµφύτευση. H εγχάραξη του στρώµατος οξειδίου
πραγµατοποιείται σε ασθενές διάλυµα υδροφθορικού οξέος (BHF). Στο επόµενο
στάδιο, σχηµατίζεται ένα λεπτό υµένιο διοξειδίου του πυριτίου, πάχους 20 nm. Το
συγκεκριµένο οξείδιο αποτελεί ενδιάµεσο στρώµα θωράκισης (screening oxide),
αναγκαίο για την εµφύτευση φωσφόρου, στην πρόσθια πλευρά του

δείγµατος

(στις περιοχές που έχουν αποκαλυφθεί κατά την εγχάραξη του TEOS).
Ακολουθία διαδικασίας για την κατασκευή δοµής Πορώδους πυριτίου / ∆ιάκενου Αέρα
1

Καθαρισµός Piranha (H2O2 : H2SO4) του δείγµατος

2

Εναπόθεση χηµικού οξειδίου (TEOS). Επιθυµητό πάχος : 1 µm

3

Υγρή εγχάραξη (BHF) οξειδίου στην οπίσθια πλευρά του δισκίου

4

Επίστρωση ρητίνης - Πρώτη Λιθογραφία

5

Υγρή εγχάραξη (BHF) οξειδίου στην πρόσθια πλευρά του δισκίου

6

Αφαίρεση ρητίνης σε ακετόνη

7

Οξείδωση µονοκρυσταλλικού πυριτίου (screening oxide). Επιθυµητό πάχος : 200 A

8

Εµφύτευση Φωσφόρου (P, 8 x 1013 ιόντα / cm2 ,180 KeV) στην πρόσθια πλευρά

9

Θερµική ανόπτηση (1100 oC / 90 min)

10

Υγρή εγχάραξη (BHF) του εναποµείναντος οξειδίου στην πρόσθια πλευρά του δισκίου

11

Εµφύτευση Βορίου (Β, 8 x1015, 60 KeV) στην οπίσθια πλευρά (ωµική επαφή )

12

Οξείδωση µονοκρυσταλλικού πυριτίου. Επιθυµητό πάχος : 100 nm

13

Εναπόθεση πολυκρυσταλλικού πυριτίου. Επιθυµητό πάχος : 100 nm

14

Ξηρή εγχάραξη πλάσµατος πολυκρυσταλλικού πυριτίου στην οπίσθια πλευρά του δισκίου

15

Υγρή εγχάραξη (BHF) διοξειδίου του πυριτίου στην οπίσθια πλευρά του δισκίου

16

Επίστρωση ρητίνης - ∆εύτερη Λιθογραφία

17

Ξηρή εγχάραξη πλάσµατος πολυκρυσταλλικού πυριτίου στην πρόσθια πλευρά του δισκίου

18

Αφαίρεση ρητίνης σε ακετόνη

19

Ανοδίωση δείγµατος

20

Ηλεκτρολείανση δείγµατος

Πίνακας 4.8.α
Συνολική ακολουθία διαδικασιών για τον σχηµατισµό της επιθυµητής δοµής πορώδους πυριτίου /
διάκενου αέρα. Τα βήµατα 2-10 αντιστοιχούν στο σχηµατισµό των ν-τύπου περιοχών στο υπόστρωµα
– δοκών στήριξης του αιωρούµενου πορώδους επιπέδου.
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Μετά την εµφύτευση ακολουθεί το βήµα ανόπτησης για την ανακατανοµή των
προσµίξεων στο δείγµα, ενώ στο τελευταίο στάδιο της τεχνικής (βήµα 10 της
συνολικής διαδικασίας), αφαιρείται το εναποµείναν προστατευτικό οξείδιο TEOS
στην πρόσθια πλευρά του δείγµατος, πάνω από τις περιοχές που πρόκειται να
σχηµατισθεί η επιθυµητή δοµή.

Τα επόµενα βήµατα της διαδικασίας (11-18)

αντιστοιχούν στο σχηµατισµό της πίσω ωµικής επαφής και της µάσκας SiO2 / poly-Si
όπως έχουν ήδη αναλυθεί σε προηγούµενη ενότητα (εν.4.3.1), ενώ τα δύο τελευταία
αντιστοιχούν στην διαδικασία ανοδίωσης / ηλεκτρολείανσης του δείγµατος για τον
σχηµατισµό της τελικής δοµής. Οι συνθήκες για τα συγκεκριµένα βήµατα εξαρτώνται
από την επιθυµητή γεωµετρία της δοµής (πάχος αιωρούµενου επιπέδου / βάθος
κοιλότητας).
4.9

Εφαρµογής της νέας διαδικασίας - κατασκευή της επιθυµητής δοµής
Η διαδικασία σχηµατισµού της δοµής πορώδους πυριτίου / διάκενου αέρα που

περιγράφεται στον πίνακα 4.8.α, εφαρµόσθηκε µέσω µίας νέας σειράς πειραµάτων.
Τα χαρακτηριστικά των δειγµάτων που χρησιµοποιήθηκαν κατά την διάρκεια των
σχετικών πειραµάτων ήταν όµοια µε εκείνων που πραγµατοποιήθηκαν στις
προηγούµενες ενότητες (δείγµατα π-τύπου πυριτίου, κρυσταλλογραφική κατεύθυνση
<100>, ειδική αντίσταση 1-10 Ω·cm ). Πρέπει να επισηµανθεί ότι το διάλυµα
υδροφθορικού οξέος και αιθανόλης που χρησιµοποιήθηκε κατά την διάρκεια των δύο
βηµάτων ανοδίωσης και ηλεκτρολείανσης, δεν είχε σταθερή αναλογία. Συγκεκριµένα,
ενώ στη διάρκεια της ανοδίωσης των δειγµάτων η αναλογία υδροφθορικού οξέος /
αιθανόλης ήταν : 60% / 40 % κατ’όγκον αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια της
ηλεκτροχηµικής εγχάραξης του πυριτίου η συγκεκριµένη αναλογία αντιστράφηκε
µέσω προσθήκης επιπλέον ποσότητας αιθανόλης στο διάλυµα ηλεκτρολείανσης. Ο
λόγος για τον οποίο η αναλογία δεν διατηρήθηκε σταθερή καθόλη τη διάρκεια της
διαδικασίας, ήταν για την επίτευξη λείας επιφάνειας στον πυθµένα της
σχηµατισµένης κοιλότητας κατά τη διαδικασία της εγχάραξης (ενότητα 4.4.2). Οι
τιµές της πυκνότητας του διερχόµενου ρεύµατος ανοδίωσης / ηλεκτρολείανσης ήταν :
20 mA/cm2 / 2150 mA/cm2 , ενώ οι χρόνοι που εφαρµόσθηκαν ήταν 5 min και 1 min
αντίστοιχα. Με εφαρµογή των παραπάνω συνθηκών, δοµές πορώδους πυριτίου
άνωθεν κοιλότητας αέρα σχηµατίσθηκαν µε επιτυχία στο κρυσταλλικό υπόστρωµα.
Στο σχήµα 4.9.α, παρουσιάζεται ηλεκτρονική φωτογραφία σάρωσης της τοµής
χαρακτηριστικής δοµής, ανεπτυγµένης στο κρυσταλλικό υπόστρωµα µε εφαρµογή
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της νέας διαδικασίας. Ο επιλεκτικός σχηµατισµός αιωρούµενης µεµβράνης πορώδους
πυριτίου άνωθεν διάκενου αέρα έγινε πλέον εφικτός. Το πάχος του αιωρούµενου
πορώδους επιπέδου είναι ίσο µε 5 µm, ενώ το βάθος της σχηµατισµένης κοιλότητας
είναι περίπου ίσο µε 26 µm. Οι σχηµατισµένοι πλευρικοί δοκοί στήριξης (µέσω της
Πλευρικοί δοκοί στήριξης
ν-τύπου κρυσταλλικού
ί
Πορώδες στρώµα

Σχήµα 4.9.α
Φωτογραφία ηλεκτρονικής σάρωσης
τοµής σχηµατισµένης χαρακτηριστικής
δοµής πορώδους πυριτίου (5µm) /
διάκενου αέρα (26 µm), µε χρήση της
βελτιωµένης τεχνικής. ∆ιακρίνονται οι

∆ιάκενο Αέρα

πλευρικοί δοκοί στήριξης ν-τύπου
κρυσταλλικού πυριτίου, εκατέρωθεν
του αιωρούµενου πορώδους επιπέδου,
πάχους

περίπου

συγκεκριµένη

δοµή

1.8

µm.

Η

µπορεί

να

εφαρµοσθεί µε επιτυχία σε διατάξεις
µικροροής.

διαδικασίας σχηµατισµού περιοχών ν-τύπου πυριτίου), εκατέρωθεν της αιωρούµενης
µεµβράνης έχουν πάχος ίσο µε 1.8 µm. Αξίζει να αναφερθεί, ότι η ανάπτυξη
παρόµοιας δοµής, µε χρήση της τεχνολογίας πορώδους πυριτίου, δεν έχει αναφερθεί
στη διεθνή βιβλιογραφία.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθεί ότι, όπως φαίνεται από το
συγκεκριµένο σχήµα, οι διαστάσεις του συγκεκριµένου αιωρούµενου επιπέδου, δεν
είναι οι αρµόζουσες για την εφαρµογή του, ως κατάλληλη, θερµικά µονωµένη
περιοχή, στον ανεπτυγµένο ολοκληρωµένο αισθητήρα ροής αερίων, καθώς το εύρος
της θερµικά µονωµένης περιοχής είναι κατά πολύ µικρότερο από το απαιτούµενο στη
συγκεκριµένη εφαρµογή (Το πλάτος της θερµικά µονωµένης περιοχής του
ολοκληρωµένου αισθητήρα πρέπει να είναι 100 µm). Όπως θα αναλυθεί σε
αντίστοιχο κεφάλαιο της διατριβής (κεφ.6), η συγκεκριµένη σχηµατισµένη δοµή
µπορεί να εφαρµοσθεί µε επιτυχία στο χώρο της µικροροής, συγκεκριµένα, στην
κατασκευή αισθητήρα µικροροής υγρών.
Η προσπάθεια κατασκευής αιωρούµενων επιπέδων µεγαλύτερης γεωµετρίας,
δεν ήταν επιτυχής, καθώς το φαινόµενο της µηχανικής κατάρρευσης των
σχηµατισµένων αιωρούµενων στρωµάτων παρατηρήθηκε εκ νέου. Παρόλο το
γεγονός ότι η συγκεκριµένη δοµή µικρότερης γεωµετρίας έχει ένα µεγάλο εύρος
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εφαρµογών στην Μικροτεχνολογία των αισθητήρων, όσον αφορά στο σχηµατισµό
των αναγκαίων αιωρούµενων πορωδών στρωµάτων, µεγαλύτερου πλάτους, η
ανεπτυγµένη τεχνολογία έπρεπε να προσαρµοσθεί επιπλέον. Η παρούσα µορφή της
όµως, αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία πραγµατοποιήθηκαν οι αναγκαίες
προσαρµογές, όπως αυτές αναλύονται στις επόµενες ενότητες.
4.9.1

Προσαρµογή της ανεπτυγµένης τεχνολογίας – Σχηµατισµός δοκών
πλευρικής στήριξης µεγαλύτερου πάχους
Η ανάπτυξη δοµής µε αιωρούµενη πορώδη µεµβράνη µεγαλύτερης

γεωµετρίας από την αντίστοιχη της δοµής που παρουσιάζεται στο σχήµα 4.9.α,
απαιτεί τον σχηµατισµό πλευρικών δοκών στήριξης µεγαλύτερου πάχους. Μέσω των
απαραίτητων προσοµοιώσεων, (µε χρήση του λογισµικού Athena της Silvaco Int.),
βρέθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες εµφύτευσης και της ακόλουθης ανακατανοµής
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ∆ΟΚΩΝ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ν-ΤΥΠΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ
Τεχνικές σχηµατισµού πλευρικών δοκών στήριξης
Βήµατα σχηµατισµού
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Εναπόθεση χηµικού οξείδιου
(TEOS)
Εµφύτευση P
δόση (ions/cm2) / ενέργεια (KeV)
Ξηρή οξείδωση
θερµοκρασία (oC) /χρόνος (hours)
Εγχάραξη σχηµατισµένου οξειδίου
µέθοδος / χρόνος (min)
Ξηρή οξείδωση
θερµοκρασία (oC) /χρόνος (hours)
Εγχάραξη σχηµατισµένου οξειδίου
µέθοδος / χρόνος (min)
Ξηρή οξείδωση
θερµοκρασία (oC) /χρόνος (hours)
Εγχάραξη σχηµατισµένου οξειδίου
µέθοδος / χρόνος (min)
Ανόπτηση
θερµοκρασία ( oC ) / χρόνος(hours)
Εγχάραξη σχηµατισµένου οξειδίου
µέθοδος / χρόνος (min)

Προσδοκόµενο πάχος δοκών στήριξης (µm)

Α

Β

Γ

20

40

40

8x1013 / 180

1x1015 / 150

2x1016 / 150

-

1075 / 3

1075 / 3

-

Wet (BHF) / 4 min

Wet (BHF) / 4 min

-

1075 / 3

1075 / 3

-

Wet (BHF) / 4 min

Wet (BHF) / 4 min

-

1075 / 3

1075 / 3

-

Wet (BHF) / 4 min

-

1100 / 1.5

-

1075 / 20

-

-

Wet (BHF) / 4 min

1.8

5

8

Πίνακας 4.9.1.α
Οι τρεις τεχνικές σχηµατισµού δοκών στήριξης ν-τύπου κρυσταλλικού πυριτίου εκατέρωθεν της
αιωρούµενης πορώδους µεµβράνης για την αποφυγή µηχανικής κατάρρευσης της δοµής.
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προσµίξεων, για τη δηµιουργία όσο το δυνατόν µεγαλύτερων δοκών. Οι βέλτιστες
συνθήκες για το σχηµατισµό πλευρικών δοκών στήριξης πάχους 5 µm και 8 µm
παρουσιάζονται στο πίνακα 4.9.1.α, µαζί µε τις αντίστοιχες συνθήκες για το
σχηµατισµό δοκών 1.8 µm. Πρέπει να επισηµανθεί ότι και στις δύο περιπτώσεις
σχηµατισµού δοκών µεγάλου πάχους (περιπτώσεις Β και Γ στον πίνακα 4.9.1.α), το
βήµα της θερµικής ανόπτησης των 1100 οC για 90 λεπτά για την επίτευξη της
διάχυσης των φορέων έχει αντικατασταθεί. Συγκεκριµένα, στην περίπτωση
σχηµατισµού

δοκών

µε

πάχος

5

µm,

µετά

την

εµφύτευση

πραγµατοποιούνται τρία διαδοχικά στάδια οξειδώσεων (1075

ο

φωσφόρου

C / 3 h) και

αντίστοιχων εγχαράξεων των ανεπτυγµένων οξειδίων, ενώ στην περίπτωση
δηµιουργίας δοκών πάχους 8 µm ακολουθεί επιπλέον µία θερµική ανόπτηση στους
1075 οC, διάρκειας 20 ωρών. Ο λόγος για τον οποίο πραγµατοποιούνται οι θερµικές
οξειδώσεις είναι η επίτευξη ταχύτερης ανακατανοµής φορέων, µέσω διάχυσης
φορέων υποβοηθούµενης από οξείδωση (Oxidation Enchanced Diffusion) [115,116].
Στην περίπτωση όπου πραγµατοποιείτο µόνο ένα βήµα θερµικής ανόπτησης, ο
απαιτούµενος χρόνος διάχυσης των φορέων θα ήταν κατά πολύ µεγαλύτερος, λόγω
των εκτεταµένων δόσεων εµφύτευσης που χρησιµοποιούνται στις δύο περιπτώσεις.
4.10

Εφαρµογή της τροποποιηµένης διαδικασίας - Αποτελέσµατα
Η τελική, τροποποιηµένη σειρά διεργασιών (process sequence) για τον τοπικό

σχηµατισµό στο κρυσταλλικό υπόστρωµα αιωρούµενων µεµβρανών της επιθυµητής
γεωµετρίας, εξάγεται εύκολα, αντικαθιστώντας τα βήµατα 2 έως 10 του πίνακα 4.8.α
(που αντιστοιχούν στο σχηµατισµό πλευρικών δοκών στήριξης πάχους 1.8 µm), µε
εκείνα που παρουσιάζονται στον πίνακα 4.9.1.α για τις δύο περιπτώσεις σχηµατισµού
δοκών µεγαλύτερου πάχους. Με εφαρµογή της τροποποιηµένης διαδικασίας για τη
δηµιουργία δοκών πάχους 5 µm / 10 µm, ο σχηµατισµός των επιθυµητών δοµών
είναι πλέον εφικτός. Στο σχήµα 4.10.α. παρουσιάζεται χαρακτηριστική φωτογραφία
ηλεκτρονικής µικροσκοπίας (SEM) τοµής αιωρούµενης µεµβράνης πορώδους
πυριτίου άνωθεν διάκενου αέρα (εικ.α) καθώς και η µεγέθυνση της δηµιουργηµένης
δοκού στήριξης εκατέρωθεν της µεµβράνης (εικ. β). Το µέγιστο βάθος της
σχηµατισµένης κοιλότητας κάτωθεν της αιωρούµενης µεµβράνης, µε εφαρµογή της
συγκεκριµένης τεχνικής, είναι περίπου ίσο µε 4 µm. Παρατηρήθηκε ότι περαιτέρω
αύξηση του χρόνου εγχάραξης του υποστρώµατος οδηγεί σε καταστροφή της
αιωρούµενης µεµβράνης καθώς κατά τη διάρκεια της εγχάραξης υπάρχει βίαιη
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δηµιουργία φυσαλίδων υδρογόνου (Η2), οι οποίες ασκούν τάσεις στην αιωρούµενη
µεµβράνη κατά την έξοδό τους από τη δοµή.
Πλευρικοί δοκοί στήριξης
Πλάτος : 100 µm

Πλευρικός δοκός στήριξης
Πορώδες πυρίτιο
Πάχος : 30 µm

Πορώδες πυρίτιο
(β)

(α)

Σχήµα 4.10.α
Χαρακτηριστικές φωτογραφίες ηλεκτρονικού µικροσκοπίου σάρωσης (SEM), δείγµατος µε τοπικά
σχηµατισµένο πορώδες πυρίτιο µε την τεχνική εµφύτευσης. Το πορώδες στρώµα και το σχηµατισµένο
διάκενο έχουν πάχος / βάθος περίπου ίσο µε 30 µm / 4 µm αντίστοιχα. ∆ιακρίνεται η σχηµατισµένη ντύπου δοκός στήριξης, πάχους περίπου 5 µm. Η φωτογραφία (β) αποτελεί µεγέθυνση της επιλεγµένης
περιοχής στην πρώτη φωτογραφία.

4.10.1 Σχηµατισµός αιωρούµενων πορωδών µεµβρανών άνωθεν κοιλότητας
βάθους 10 µm
Όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη ενότητα, το όριο του βάθους της
σχηµατισµένης κοιλότητας κάνοντας χρήση της τεχνικής σχηµατισµού πλευρικών
δοκών πάχους 5 µm, είναι περίπου ίσο µε 4 µm. Καθώς το µέγεθος της θερµικής
µόνωσης που εξασφαλίζεται πάνω στην αιωρούµενη µεµβράνη εξαρτάται άµεσα από
το βάθος της σχηµατισµένης κοιλότητας, κρίθηκε σκόπιµη η λεπτοµερής µελέτη των
συνθηκών δηµιουργίας της δοµής ως προς την επίτευξη όσο το δυνατόν µεγαλύτερου
βάθους. Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης µελέτης συνοψίζονται στην επόµενη
παράγραφο.
Για τη µείωση των αναπτυσσόµενων τάσεων προς την µεµβράνη κατά την
διάρκεια της ηλεκτροχηµικής εγχάραξης από τις αναπτυσσόµενες φυσαλίδες
υδρογόνου, η διαδικασία της ηλεκτρολείανσης πρέπει να πραγµατοποιείται σταδιακά .
Αναλυτικά, παλµοί µικρότερης χρονικής διάρκειας µπορούν να εφαρµοσθούν στο
δείγµα, ενώ ανάµεσα σε δύο διαδοχικούς παλµούς πρέπει να υπάρχει αρκετό χρονικό
διάστηµα για την έξοδο των δηµιουργηµένων φυσαλίδων υδρογόνου.

Με τον

συγκεκριµένο τρόπο, δεν πραγµατοποιείται συσσώρευση των φυσαλίδων κάτω από
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την αιωρούµενη µεµβράνη, η οποία οδηγεί σε αύξηση των τάσεων που ασκούνται σε
αυτήν. Ένα δεύτερο σηµείο, το οποίο µπορεί να ληφθεί υπόψιν, είναι η αύξηση της
ακαµψίας της σχηµατισµένης µεµβράνης. Ο τρόπος µε τον οποίο πραγµατοποιείται η
σχετική αύξηση είναι µε µείωση της πυκνότητας του διερχόµενου ρεύµατος
ανοδίωσης (µε αντίστοιχη αύξηση του χρόνου ανοδίωσης για τη διατήρηση του ίδιου
πάχους), που οδηγεί (εν.1.6.) σε µείωση του πορώδους της µεµβράνης.
Η ηλεκτρονική φωτογραφία µικροσκοπίου (SEM) τοµής χαρακτηριστικής
δοµής, η οποία σχηµατίσθηκε τοπικά στο κρυσταλλικό υπόστρωµα λαµβάνοντας
υπόψιν τις παραπάνω επισηµάνσεις, παρουσιάζεται στο σχήµα 4.10.1.α. Για την
επίτευξη της µέγιστης δυνατής πλευρικής στήριξης της αιωρούµενης µεµβράνης
επιλέχθηκε η τρίτη τεχνική (Γ) που παρουσιάζεται στον πίνακα 4.9.1.α. για τη
δηµιουργία των δοκών στήριξης. Όπως µπορούµε εύκολα να παρατηρήσουµε από το
συγκεκριµένο σχήµα, οι διαστάσεις της τελικής δοµής είναι περίπου οι εξής: 10 µm
αιωρούµενης µεµβράνης πορώδους πυριτίου άνωθεν 10 µm διάκενου αέρα. Η
αντίστοιχη φωτογραφία οπτικού µικροσκοπίου της κάτοψης της σχηµατισµένης
δοµής παρουσιάζεται στο σχήµα 4.10.1.β.
Πλευρική δοκός στήριξης

Πλευρικοί δοκοί στήριξης
Πλάτος µεµβράνης : 100 µm

Πορώδες πυρίτιο
Πάχος µεµβράνης : 10 µm

Πορώδες πυρίτιο

Βάθος κοιλότητας : 10 µm

(β)

(α)

Σχήµα 4.10.1.α
Χαρακτηριστικές φωτογραφίες ηλεκτρονικού µικροσκοπίου σάρωσης (SEM) δοµής σχηµατισµένης
µε την διαδικασία ακολουθίας που παρουσιάζεται στον πίνακα 4.10.1.α. Το πορώδες στρώµα και το
σχηµατισµένο διάκενο έχουν πάχος / βάθος περίπου ίσο µε 10 µm / 10 µm αντίστοιχα. ∆ιακρίνεται η
σχηµατισµένη ν-τύπου δοκός στήριξης, πάχους περίπου 8 µm. Η φωτογραφία (β) αποτελεί µεγέθυνση
της επιλεγµένης περιοχής στην πρώτη φωτογραφία.

Καθώς οι συγκεκριµένες δοµές είναι πλέον κατάλληλες για τη διασφάλιση
υψηλής τοπικής θερµικής µόνωσης στο κρυσταλλικό υπόστρωµα (εν. 3.6.3) µπορούν
να αποτελέσουν τη βάση για το σχηµατισµό των στοιχείων του ολοκληρωµένου

Σελίδα 112

Κεφάλαιο 4

Ανάπυξη της απαραίτητης τεχνογνωσίας για την εφαρµογή της νέας τεχνολογίας θερµικής µόνωσης

Πορώδης αιωρούµενη
µεµβράνη

Σχήµα 4.10.1.β
Χαρακτηριστική

φωτογραφία

οπτικού

µικροσκοπίου δοµής σχηµατισµένης µε την
τρίτη

διαδικασία

ακολουθίας

που

παρουσιάζεται στον πίνακα 4.10.1.α. Το
πορώδες

στρώµα

και

το

σχηµατισµένο

διάκενο έχουν πάχος / βάθος περίπου ίσο µε :
10 µm / 10 µm αντίστοιχα, ενώ το πάχος των

Si

δοκών στήριξης είναι περίπου ίσο µε 8 µm

θερµικού αισθητήρα ροής αερίων. Οι συνθήκες ανοδίωσης / ηλεκτρολείανσης των
τελικών δοµών παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 4.10.1.α.. Όπως παρατηρείται
από τον συγκεκριµένο πίνακα, η αναλογία του διαλύµατος ανοδίωσης είναι ίδια µε
εκείνη της ηλεκτρολείανσης, µε συνέπεια να παρουσιάζεται µία ανωµαλία στη
µορφολογία του πυθµένα, µε την παρουσία κάποιων υπολειµµάτων εγχάραξης του
υποστρώµατος. Ο λόγος για τον οποίο η αναλογία παραµένει σταθερή καθόλη τη
διάρκεια σχηµατισµού της δοµής, είναι ότι παρατηρήθηκε εγχάραξη του
σχηµατισµένου πορώδους επιπέδου, ικανή να το οδηγήσει σε µηχανική κατάρρευση.
Ενδεικτικά, αξίζει να αναφερθεί ότι η

εγχάραξη αυτή σε διάλυµα µε αναλογία

Συνθήκες ανάπτυξης τελικής δοµής

Ανοδίωση

Ηλεκτρολείανση

Αναλογία διαλύµατος
(HF% / ethanol%)

60 / 40

60 / 40

Πυκνότητα ρεύµατος – Ακριβής τιµή πειράµατος
(mA/cm2 )- (mΑ)

10 – 0.27

1110 - 30

∆ιάρκεια παλµού ρεύµατος ανοδίωσης
(min)

25

-

∆ιάρκεια παλµού ρεύµατος ηλεκτρολείανσης /
Χρόνος εξόδου H2
(msec) / (sec)

-

500 / 3

Αριθµός εφαρµοζόµενων παλµών ρεύµατος
ηλεκτρολείανσης

-

64

Πίνακας 4.10.1.α
Οι συνθήκες σχηµατισµού της τελικής δοµής αιωρούµενης µεµβράνης πορώδους πυριτίου πάχους 10
µm άνωθεν διάκενου αέρα µε βάθος 10 µm επίσης. Η δοµή έχει σχηµατισθεί µε χρήση της τρίτης
τεχνικής σχηµατισµού δοκών στήριξης (Γ) του πίνακα 4.9.1.α
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υδροφθορικού οξέος (HF) / αιθανόλης : 30 % / 70 % κατ’ όγκον αντίστοιχα,
µετρήθηκε ίση µε 0.16 µm/min [117]. Όπως θα παρατηρήσουµε στο επόµενο
κεφάλαιο της διατριβής, τα συγκεκριµένα υπολείµµατα δεν κατέχουν καθοριστικό
ρόλο στην συγκεκριµένη εφαρµογή της ανεπτυγµένης τεχνολογίας, εφόσον δεν
επηρεάζουν ουσιαστικά την παρεχόµενη τοπική θερµική µόνωση (καθώς είναι
αποκολληµένα από τον πυθµένα).
Σε αντίθεση, η εφαρµογή της τεχνικής στο χώρο της µικροροής, όπου
απαιτείται βαθύτερο διάκενο και λεία επιφάνεια πυθµένα για την οµαλή ανάπτυξη της
µικροροής των υγρών υπό µέτρηση, είναι απαραίτητη η εναλλαγή της συγκεκριµένης
αναλογίας κατά τη µετάβαση από ανοδίωση σε ηλεκτρολείανση. Λόγω της
µικρότερης όµως γεωµετρίας της συγκεκριµένης δοµής, δεν επηρεάζεται σηµαντικά η
µηχανική αντοχή της.
4.11

Συµπεράσµατα του κεφαλαίου
Η περιγραφή της πειραµατικής προσέγγισης που πραγµατοποιήθηκε ως προς

την ανάπτυξη κατάλληλης σειράς διεργασιών (process sequence) για τον επιτυχή
σχηµατισµό της µικροµηχανικής δοµής πορώδους πυριτίου / διάκενου αέρα στο
κρυσταλλικό υπόστρωµα, αποτέλεσε το αντικείµενο του παρόντος κεφαλαίου.
Αναλυτικά, αρχικά παρουσιάσθηκε η εύρεση του ρυθµού σχηµατισµού πορώδους
πυριτίου, µέσω της διαδικασίας ανοδίωσης, καθώς και εγχάραξης του κρυσταλλικού
υποστρώµατος υπό συγκεκριµένες πειραµατικές συνθήκες (τύπο υποστρώµατος,
αναλογία υδροφθορικού οξέος / αιθανόλης στο διάλυµα, πυκνότητα ρεύµατος).
Μελετήθηκε επίσης η εξάρτηση της µορφολογίας του σχηµατισµένου πυθµένα από
την αναλογία του υδροφθορικού οξέος στο διάλυµα ηλεκτρολείανσης. Ακολούθησε η
περιγραφή της πρώτης πειραµατικής προσέγγισης που έλαβε χώραν ως προς τον
τοπικό σχηµατισµό της επιθυµητής δοµής στην επιφάνεια του υποστρώµατος,
κάνοντας χρήση µόνο της µάσκας poly-Si / SiO2. Στο σηµείο αυτό, παρατηρήθηκε ότι
η σχηµατισµένη αιωρούµενη µεµβράνη αποκολλάται από το κρυσταλλικό
υπόστρωµα. Έχοντας εντοπίσει την αίτια της αποκόλλησης αυτής, στο επόµενο
στάδιο, παρουσιάσθηκε η ανάπτυξη µίας νέας τεχνικής για την προστασία του
υποστρώµατος, βασισµένη στην ιοντική εµφύτευση, καθώς και η ακόλουθη
ενσωµάτωση

της στην αρχική ακολουθία διεργασιών. Μέσω κατάλληλης

προσαρµογής της συγκεκριµένης τεχνικής, η κατασκευή της επιθυµητής δοµής
πορώδους πυριτίου / διάκενου αέρα είναι πλέον εφικτή.
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Κεφάλαιο 5.
Κατασκευή - Χαρακτηρισµός του ολοκληρωµένου αισθητήρα ροής
αερίων
5.1

Εισαγωγή
Στο προηγούµενο κεφάλαιο παρουσιάσθηκε η πειραµατική προσέγγιση που

πραγµατοποιήθηκε για την επιτυχή υλοποίηση της µικροµηχανικής δοµής πορώδους
πυριτίου / διάκενου αέρα, η οποία αποτελεί τη βάση της νέας τεχνολογίας τοπικής
θερµικής µόνωσης που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας διατριβής. Έχοντας
αναπτύξει πλέον την απαραίτητη τεχνογνωσία για τον σχηµατισµό της επιθυµητής
δοµής στο κρυσταλλικό υπόστρωµα, στο παρόν κεφάλαιο προχωράµε στην
κατασκευή του ολοκληρωµένου αισθητήρα ροής αερίων µε χρήση της νέας
ανεπτυγµένης τεχνολογίας. Πρέπει να επισηµανθεί ότι, παράλληλα µε την κατασκευή
του συγκεκριµένου αισθητήρα, πραγµατοποιήθηκε και η κατασκευή αισθητήρα
όµοιων χαρακτηριστικών µε χρήση της καθιερωµένης τεχνολογίας θερµικής µόνωσης
πορώδους πυριτίου.
Στα πλαίσια του χαρακτηρισµού των δύο ανεπτυγµένων αισθητήρων ροής
αερίων που ακολουθεί πραγµατοποιείται η πειραµατική εκτίµηση-σύγκριση της
προσφερόµενης θερµικής µόνωσης των αντίστοιχων τεχνολογιών. Η διαδικασία του
χαρακτηρισµού αποτελείται από δύο διαδοχικά στάδια: αρχικά πραγµατοποιείται ο
στατικός χαρακτηρισµός (χωρίς την παρουσία ροής αερίου) κάθε αισθητήρα, ενώ
ακολουθεί ο αντίστοιχος χαρακτηρισµός υπό ροή αερίου. Σκοπός της µελέτης αυτής
είναι η σύγκριση της προσφερόµενης θερµικής µόνωσης µέσω των δύο τεχνικών
καθώς και η βελτίωση των χαρακτηριστικών του βελτιωµένου αισθητήρα που
χρησιµοποιεί τη νέα ανεπτυγµένη τεχνολογία.
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Χρήση της αιωρούµενης µεµβράνης πορώδους πυριτίου ως βάσης για την
ανάπτυξη ενός θερµικού συστήµατος
Με χρήση της διαδικασίας ακολουθίας που παρουσιάσθηκε στην ενότητα

4.10.1, είναι εφικτός ο σχηµατισµός της αιωρούµενης πορώδους µεµβράνης άνωθεν
κοιλότητας αέρα σε κρυσταλλικό υπόστρωµα πυριτίου π-τύπου. Καθώς η διαδικασία
κατασκευής του ολοκληρωµένου θερµικού αισθητήρα ροής αερίων έχει µελετηθεί
εκτενώς [12], ο επόµενος στόχος της παρούσας ερευνητικής δραστηριότητας ήταν η
ανάπτυξη των ενεργών στοιχείων του αισθητήρα άνωθεν της σχηµατισµένης
αιωρούµενης µεµβράνης, µε βάση την υπάρχουσα τεχνογνωσία κατασκευής του. Στο
σηµείο αυτό, κρίνεται σκόπιµη η επισήµανση ενός προβλήµατος που παρουσιάσθηκε
ως προς την ενσωµάτωση της σχηµατισµένης µεµβράνης στην συνολική ακολουθία
διαδικασίας σχηµατισµού του θερµικού αισθητήρα ροής αερίων, καθώς και ο τρόπος
αντιµετώπισης του. Παρακάτω δίνεται περιγραφή του συγκεκριµένου προβλήµατος.
Όπως θα αναφερθεί σε επόµενη ενότητα του κεφαλαίου, το πρώτο βήµα για
τον σχηµατισµό του αισθητήρα άνωθεν της πορώδους µεµβράνης, αποτελεί η
εναπόθεση ενός χηµικού οξειδίου (TEOS) κατάλληλου πάχους, µέσω της τεχνικής
εναπόθεσης

ατµών

(LPCVD)

σε

όλη

την

επιφάνεια

του

κρυσταλλικού

υποστρώµατος. Η εναπόθεση του συγκεκριµένου στρώµατος οξειδίου είναι
απαραίτητη για την επίτευξη ηλεκτρικής µόνωσης µεταξύ των ολοκληρωµένων
στοιχείων του αισθητήρα. Κατά την πρώτη προσπάθεια εναπόθεσης του οξειδίου
αυτού, παρατηρήθηκε θραύση των ήδη σχηµατισµένων αιωρούµενων πορωδών
µεµβρανών. Παρόµοια κατάρρευση, παρατηρήθηκε επίσης σε οποιαδήποτε θερµική
διεργασία, σε σχετικά υψηλή θερµοκρασία (άνω των 500 οC). Η επίλυση του
συγκεκριµένου προβλήµατος θραύσης των σχηµατισµένων αιωρούµενων µεµβρανών
σε διεργασία υψηλής θερµοκρασίας, αποτέλεσε ένα επιπλέον αντικείµενο µελέτης
της παρούσας διατριβής, η λύση του οποίου παρουσιάζεται στην επόµενη ενότητα.
5.2.1

Θραύση αιωρούµενης πορώδους µεµβράνης – Προ-οξείδωση του
σχηµατισµένου πορώδους πυριτίου
Σύµφωνα µε τους R. Herino et al [108], η διεργασία της θερµικής ανόπτησης

ακόµα και σε σχετικά χαµηλή θερµοκρασία (450

ο

C), οδηγεί σε αλλαγή της δοµής

του σχηµατισµένου πορώδους πυριτίου. Αναλυτικά, οι συγκεκριµένοι ερευνητές,
µέσω κατάλληλης διαδικασίας ανοδίωσης, σχηµάτισαν επιλεκτικά σε κρυσταλλικό
υπόστρωµα π-τύπου, επίπεδα πορώδους πυριτίου. Μέσω διαδοχικών θερµικών
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ανοπτήσεων, σε θερµοκρασίες από 450 οC έως 900 οC, παρατήρησαν αύξηση της
διαµέτρου των σχηµατισµένων πόρων στο πορώδες πυρίτιο. Σε υψηλές θερµοκρασίες
(900

ο

C) µάλιστα, παρατηρήθηκε σχηµατισµός διάκενων ανάµεσα στους πόρους.

Αξίζει να αναφερθεί χαρακτηριστικά, ότι η αρχική διάµετρος των σχηµατισµένων
πόρων που µετρήθηκε µέσω ηλεκτρονικής µικροσκοπίας διέλευσης (TEM), σε
δείγµατα πορώδους πυριτίου που δεν είχαν υποστεί θερµική ανόπτηση, ήταν ίση µε
2.5 έως 4.5 nm, ενώ η αντίστοιχη µετά από θερµική ανόπτηση διάρκειας µίας ώρας
στους 600 οC µετρήθηκε ίση µε 15 έως 20 nm. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να
επισηµανθεί ότι οι συνθήκες ανοδίωσης των δειγµάτων ήταν όµοιες µε εκείνες που
περιγράφηκαν στο περασµένο κεφάλαιο και αντιστοιχούν στο σχηµατισµό των
πορωδών µεµβρανών. Κατά την διάρκεια των θερµικών διεργασιών των
σχηµατισµένων αιωρούµενων δοµών, η αλλαγή της δοµής της πορώδης µεµβράνης,
όπως αυτή παρατηρήθηκε από τους Herino et al [108] παίζει καθοριστικό ρόλο στην
εµφάνιση τάσεων στην αιωρούµενη µεµβράνη και στη µετέπειτα κατάρρευσή της. Οι
ίδιοι ερευνητές αναφέρουν ότι µε την πραγµατοποίηση ενός βήµατος προ-οξείδωσης
(pre-oxidation step) πριν τη θερµική ανόπτηση των δειγµάτων αποφεύγεται η αλλαγή
στη δοµή της σχηµατισµένης

πορώδους µεµβράνης. Ενδεικτικά παραθέτουν τη

διάµετρο των σχηµατισµένων πόρων σε δείγµα που είχε υποστεί το συγκεκριµένο
βήµα πριν τη θερµική ανόπτησή του σε θερµοκρασία 900 οC για µία ώρα, η οποία
σχεδόν ταυτίζεται µε την αρχική διάµετρο των πόρων αµέσως µετά τον σχηµατισµό
του πορώδους στρώµατος. Το βήµα προ-οξείδωσης πραγµατοποιείται στους 300 οC
για χρονική διάρκεια µίας ώρας.
Η προ-οξείδωση του σχηµατισµένου πορώδους πυριτίου έχει αναφερθεί στη
διεθνή βιβλιογραφία και στην περίπτωση που απαιτείται πλήρης οξείδωση της
πορώδους µεµβράνης. Συγκεκριµένα, ο L.T. Canham αναφέρει ότι για τη µερική
οξείδωση του σκελετού του πορώδους, απαιτείται βήµα προ-οξείδωσης του πορώδους
πυριτίου στους 300 οC, διάρκειας µίας ώρας, η οποία επιτρέπει την πλήρη µετατροπή
του πορώδους στρώµατος σε οξείδιο του πυριτίου µε ένα δεύτερο βήµα οξείδωσης σε
υψηλότερες θερµοκρασίες [109]. Οι V. Lysenko et al [29] άλλωστε, κατά τη διάρκεια
µελέτης της θερµικής αγωγιµότητας του πορώδους πυριτίου αναφέρουν ότι το
συγκεκριµένο βήµα (300 oC / 1 h) οδηγεί σε οξείδωση 15-20% του συνολικού
σχηµατισµένου στρώµατος. Χαρακτηριστική είναι επίσης η αναφορά του A. Loni,
σύµφωνα µε την οποία το συγκεκριµένο βήµα οξείδωσης σε χαµηλή θερµοκρασία
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είναι απαραίτητο για τη σταθεροποίηση του σχηµατισµένου πορώδους στρώµατος,
πριν την κάλυψή του µε οποιοδήποτε υλικό (capping layer) [110].
Λαµβάνοντας υπόψιν τις παραπάνω αναφορές, πραγµατοποιήθηκε µια νέα
σειρά πειραµάτων για τον καθορισµό των κατάλληλων συνθηκών προ-οξείδωσης ως
προς την επίλυση του προβλήµατος της κατάρρευσης των δοµών σε θερµική
διεργασία υψηλής θερµοκρασίας και την προσαρµογή τους στη διαδικασία
κατασκευής του θερµικού αισθητήρα ροής. Συγκεκριµένα, µέσω της ήδη
ανεπτυγµένης τεχνογνωσίας, σχηµατίσθηκε η επιθυµητή δοµή πορώδους πυριτίου /
διάκενου αέρα στην επιφάνεια δειγµάτων π-τύπου κρυσταλλικού πυριτίου. Τα
δείγµατα υποβλήθηκαν σε διαδικασία προ-οξείδωσης για διαφορετικές συνθήκες ˙ το
εύρος της θερµοκρασίας ήταν από 250 οC έως 350 οC, ενώ η χρονική διάρκεια ήταν
από 30 έως 120 λεπτά. Για την καλύτερη αποτελεσµατικότητα του βήµατος της προοξείδωσης, µε την ολοκλήρωση της πραγµατοποιήθηκε διαδικασία θερµικής
ανόπτησης στους 500 οC για χρονική διάρκεια µίας ώρας σε κάθε δείγµα. Οι
βέλτιστες συνθήκες προ-οξείδωσης που προσδιορίσθηκαν, για τις οποίες όλες οι
σχηµατισµένες δοµές στο δείγµα δεν παρουσιάζουν καµία µηχανική κόπωση, είναι οι
εξής : 300 (ξηρή οξείδωση)/ 120 min (µε ακόλουθη ανόπτηση στους 500 οC /60 min).
5.2.2

Στέγνωµα του σχηµατισµένου πορώδους επιπέδου
Σύµφωνα µε τον D.Bellet [111], σε περιπτώσεις ανοδίωσης του κρυσταλλικού

πυριτίου όπου το σχηµατισµένο πορώδες στρώµα παρουσιάζει αρκετά µεγάλο βαθµό
πώρωσης (>80%) ή έχει µεγάλο πάχος, κατά τη διαδικασία του στεγνώµατος του
δείγµατος παρατηρείται η δηµιουργία ρωγµών (cracks) στο σχηµατισµένο πορώδες
στρώµα. Οι συγκεκριµένες ρωγµές παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια εξάτµισης του
νερού που περιέχεται στο διάλυµα µέσα από τους σχηµατισµένους πόρους λόγω
ανάπτυξης τριχοειδών δυνάµεων (capillary forces) [112]. Πρέπει να επισηµανθεί ότι,
παρόλο που στη δική µας περίπτωση το πορώδες της σχηµατισµένης αιωρούµενης
µεµβράνης δεν ήταν υψηλό, για την αποφυγή πιθανού σχηµατισµού ρωγµών στις
µεµβράνες, αµέσως µετά το σχηµατισµό τους το δείγµα εµβαπτίζεται σε προπανόλη.
Με τον τρόπο αυτό, το νερό που έχει αποµείνει κατά τη διαδικασία ανοδίωσης /
ηλεκτρολείανσης αποµακρύνεται. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι µετά την
εµβάπτιση του δείγµατος σε προπανόλη, δεν χρησιµοποιείται πλέον ροή αζώτου για
το στέγνωµά του, όπως είναι η συνήθης διαδικασία στεγνώµατος δειγµάτων. Έτσι
αποφεύγεται η όποια µηχανική κόπωση της αιωρούµενης µεµβράνης.
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Κατασκευή του ολοκληρωµένου θερµικού αισθητήρα ροής αερίων µε
χρήση της ανεπτυγµένης τεχνολογίας θερµικής µόνωσης
Έχοντας αντιµετωπίσει µε επιτυχία το πρόβληµα θραύσης των σχηµατισµένων

δοµών σε οποιαδήποτε θερµική διεργασία, η ενσωµάτωση της νέας τεχνολογίας
θερµικής µόνωσης, που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, στην
διαδικασία κατασκευής ενός θερµικού αισθητήρα ροής αερίων είναι πλέον εφικτή. Η
δοµή

και

η

διαδικασία

κατασκευής

του

συγκεκριµένου

αισθητήρα

που

πραγµατοποιήθηκε έχει αναλυθεί εκτενώς σε δηµοσιεύσεις που εµφανίστηκαν στο
παρελθόν και στην διδακτορική διατριβή του Γ. Καλτσά που πραγµατοποιήθηκε στο
Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ∆ηµόκριτου.[12,25,26,113] Θα ακολουθήσει µία
συνοπτική περιγραφή των απαραίτητων βηµάτων κατασκευής του αισθητήρα, µε
επισήµανση στα σηµεία όπου εφαρµόζεται η νέα τεχνολογία που αναπτύχθηκε. Το
υπόστρωµα πυριτίου που χρησιµοποιήθηκε ήταν π-τύπου, εµπλουτισµένο µε χαµηλή
συγκέντρωση Βορίου, και ήταν κρυσταλλογραφικής

κατεύθυνσης <100> και µε

ειδική αντίσταση ίση µε 1-5 Ω·cm. Όλα τα στάδια σχηµατισµού του αισθητήρα
συνοψίζονται στον πίνακα 5.3.α. Πρέπει να αναφερθεί ότι πραγµατοποιήθηκαν (µε
εξαίρεση την ανοδίωση / ηλεκτρολείανση) στο στείρο χώρο (clean room) του
ινστιτούτου

Μικροηλεκτρονικής.

Μία

σύντοµη

περιγραφή

των

βηµάτων

παρουσιάζεται στις επόµενες παραγράφους.
Ακολουθία διεργασιών για την κατασκευή ολοκληρωµένου θερµικού αισθητήρα ροής αερίων
1

Καθαρισµός Piranha (H2O2 : H2SO4) του δείγµατος
Σχηµατισµός πλευρικών δοκών στήριξης της αιωρούµενης πορώδους µεµβράνης

2

Εναπόθεση χηµικού οξειδίου (TEOS). Επιθυµητό πάχος : 1 µm

3

Υγρή εγχάραξη οξειδίου στην οπίσθια πλευρά του δισκιδίου (BHF / 17 min)

4

Επίστρωση ρητίνης - Πρώτη Λιθογραφία

5

Υγρή εγχάραξη οξειδίου στην πρόσθια πλευρά του δισκίου (BHF / 17 min)

6

Αφαίρεση ρητίνης σε ακετόνη

7

Οξείδωση µονοκρυσταλλικού πυριτίου (screening oxide). Επιθυµητό πάχος : 20 nm

8

Εµφύτευση Φωσφόρου (P, 2x1016 , 150 KeV) στην πρόσθια πλευρά

9

Ξηρή οξείδωση (1075 οC / 3 h )

10

Υγρή εγχάραξη του σχηµατισµένου οξειδίου ( BHF / 4 min)

11

Ξηρή οξείδωση (1075 οC / 3 h )

12

Υγρή εγχάραξη του σχηµατισµένου οξειδίου ( BHF / 4 min)
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13

Ξηρή οξείδωση (1075 οC / 3 h )

14

Θερµική ανόπτηση (1075 οC / 20 h)

15

Υγρή εγχάραξη του εναποµείναντος οξειδίου (BHF / 4min)
Σχηµατισµός ωµικής επαφής στην πίσω πλευρά του δισκιδίου και µάσκας SiO2-polySi στην

16

µπροστινή πλευρά
Εµφύτευση Βορίου (Β, 8 x10 , 60 KeV) στην οπίσθια πλευρά (ωµική επαφή )

17

Οξείδωση µονοκρυσταλλικού πυριτίου. Επιθυµητό πάχος : 100 nm

18

Εναπόθεση πολυκρυσταλλικού πυριτίου. Επιθυµητό πάχος : 100 nm

19

Ξηρή εγχάραξη πλάσµατος πολυκρυσταλλικού πυριτίου στην οπίσθια πλευρά του δισκίου

20

Υγρή εγχάραξη διοξειδίου του πυριτίου στην οπίσθια πλευρά του δισκίου (BHF/ 1min 20sec)

21

Επίστρωση ρητίνης - ∆εύτερη Λιθογραφία

22

Ξηρή εγχάραξη πλάσµατος πολυκρυσταλλικού πυριτίου στην πρόσθια πλευρά του δισκίου

23

Αφαίρεση ρητίνης σε ακετόνη

15

Σχηµατισµός της αιωρούµενης πορώδους µεµβράνης / διάκενου αέρα - Προ-οξείδωση της δοµής
( 60% HF / 40% ethanol, 10 mA / cm2 , 25 min)

24

Ανοδίωση δείγµατος

25

Ηλεκτρολείανση δείγµατος (εν. 4.10.1)

26

Ξηρή οξείδωση (300 οC / 2 h) + ανόπτηση (500 οC / 1 h)
Ανάπτυξη των στοιχείων του αισθητήρα ροής άνωθεν της σχηµατισµένης δοµής

27

Εναπόθεση χηµικού οξειδίου (TEOS). Επιθυµητό πάχος : 100 nm

28

Εναπόθεση πολυκρυσταλλικού πυριτίου. Επιθυµητό πάχος : 500 nm

29

Εµφύτευση Βορίου (Β, 1 x1016, 60 KeV) στην πρόσθια πλευρά

30

Θερµική ανόπτηση (1075 οC / 30 min)

31

Ξηρή εγχάραξη πλάσµατος πολυκρυσταλλικού πυριτίου στην οπίσθια πλευρά του δισκίου

32

Επίστρωση ρητίνης - Τρίτη Λιθογραφία

33

Ξηρή εγχάραξη πλάσµατος πολυκρυσταλλικού πυριτίου στην πρόσθια πλευρά του δισκίου

34

Αφαίρεση ρητίνης σε ακετόνη

35

Εναπόθεση Αλουµινίου στην πρόσθια πλευρά. Επιθυµητό πάχος : 500 nm

36

Επίστρωση ρητίνης - Τέταρτη Λιθογραφία

37

Υγρή εγχάραξη αλουµινίου στην πρόσθια πλευρά του δισκίου (Αl etchant / 4 min 20sec)

38

Αφαίρεση ρητίνης σε ακετόνη

39

Θερµική ανόπτηση (420 οC / 30 min)

Πίνακας 5.3.α
Η συνολική ακολουθία διεργασιών για την κατασκευή του ολοκληρωµένου θερµικού αισθητήρα ροής
αερίων
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Το δείγµα αρχικά καθαρίζεται µέσω διεργασίας χηµικού καθαρισµού Piranha,
ο οποίος αποτελεί και το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, που πραγµατοποιείται για
την εξάλειψη τυχόν οργανικών ουσιών πάνω στην επιφάνεια του δείγµατος.
Τα βήµατα 2 έως 15 αντιστοιχούν στον τοπικό σχηµατισµό των ν-τύπου
περιοχών στο κρυσταλλικό υπόστρωµα και στην δηµιουργία των πλευρικών δοκών
στήριξης

της

αιωρούµενης

πορώδους

µεµβράνης

κατά

τη

διάρκεια

της

ηλεκτρολείανσης. Ο ρόλος του κάθε βήµατος έχει ήδη περιγραφεί στην ενότητα 4.8.
Πρέπει να επισηµανθεί, ότι µετά την εµφύτευση του φωσφόρου, η ανακατανοµή των
φορέων πραγµατοποιείται µέσω τριών διαδοχικών οξειδώσεων και µίας θερµικής
ανόπτησης µεγάλης διάρκειας, καθώς στην συγκεκριµένη περίπτωση οι ν-τύπου
περιοχές έχουν επιθυµητό πάχος περίπου ίσο µε 8 µm (ενότητα 4.9.1).
Τα επόµενα βήµατα της διαδικασίας (16 έως 23) αντιστοιχούν στη δηµιουργία
της ωµικής επαφής στην πίσω πλευρά του δισκιδίου πυριτίου και στο σχηµατισµό της
µάσκας SiO2 / polySi στην επιφάνεια του δείγµατος. Ο ρόλος των συγκεκριµένων
βηµάτων έχει αναλυθεί σε προηγούµενη αντίστοιχη ενότητα (εν.4.3.1).
Τα βήµατα 24-25 αντιστοιχούν στη διαδικασία ανοδίωσης / ηλεκτρολείανσης
του δείγµατος για το σχηµατισµό της αιωρούµενης πορώδους µεµβράνης και του
διάκενου αέρα αντίστοιχα. Οι συνθήκες για τα συγκεκριµένα βήµατα είναι οι
βέλτιστες (πίνακας 4.10.1.α) και αντιστοιχούν σε πάχος µεµβράνης ίσο µε 10 µm
άνωθεν σχηµατισµένης κοιλότητας, βάθους 10 µm επίσης.
Για την αποφυγή κατάρρευσης των µεµβρανών σε επόµενες θερµικές
διεργασίες που αντιστοιχούν στον σχηµατισµό των ενεργών στοιχείων του
αισθητήρα,

στο

βήµα

26

πραγµατοποιείται

η

απαραίτητη

προ-οξείδωση

ακολουθούµενη από ανόπτηση των δοµών (ενότητα 5.2.1) σε θερµοκρασίες 300 οC
και 500 οC, για χρονική διάρκεια δύο και µίας ώρας αντίστοιχα.
Στα βήµατα 27 έως 39 περιγράφεται η ανάπτυξη των στοιχείων του θερµικού
αισθητήρα ροής άνωθεν της αιωρούµενης µεµβράνης πυριτίου. Συγκεκριµένα, αρχικά
(βήµα 27) εναποτίθεται ένα στρώµα χηµικού οξειδίου µέσω της διαδικασίας
εναπόθεσης ατµών (LPCVD) πάχους 100 nm. Το συγκεκριµένο επίπεδο εναποτίθεται
για τη διασφάλιση ηλεκτρικής µόνωσης µεταξύ των στοιχείων του αισθητήρα.
Ακολουθεί η εναπόθεση µέσω της ίδιας διαδικασίας (LPCVD) ενός
στρώµατος πολυκρυσταλλικού πυριτίου πάχους 500 nm (βήµα 28). Το στρώµα αυτό
θα αποτελέσει το πρώτο µέρος των θερµοστοιχείων, την αντίσταση θέρµανσης
(heater) του ολοκληρωµένου αισθητήρα καθώς και µία όµοια αντίσταση εκτός της
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θερµικά µονωµένης περιοχής, την αντίσταση αναφοράς ή σταθεροποίησης. Ο ρόλος
της συγκεκριµένης αντίστασης είναι να σταθεροποιήσει την παρεχόµενη ισχύ στον
αισθητήρα. Αναλυτικά, σε περίπτωση που εφαρµόζεται σταθερό ρεύµα στο
θερµαντήρα δεν σηµαίνει ότι παρέχεται και σταθερή ισχύς, καθώς η αντίστασή του
µεταβάλλεται λόγω αύξησης της θερµοκρασίας στη θερµικά µονωµένη περιοχή. Η
παρουσία ροής ενός αερίου θα έχει ως συνέπεια την ψύξη της και εποµένως τη
µεταβολή και πάλι της αντίστασης. Σταθεροποίηση της παρεχόµενης ισχύος µπορεί
να επιτευχθεί, µε σταθεροποίηση του ρεύµατος και της τάσης στα άκρα της
θερµαντικής

αντίστασης,

µέσω

ηλεκτρονικής

ανάδρασης.

Τέτοιου

είδους

ηλεκτρονικό κύκλωµα έχει αναπτυχθεί στο Ινστιτούτο [A. Nassiopoulos et al [113])
Οι αναγκαίοι φορείς εµφυτεύονται στο πολυκρυσταλλικό πυρίτιο µέσω
εµφύτευσης Βορίου (βήµα 29) στην πρόσθια πλευρά του δισκιδίου, ενώ αµέσως µετά
ακολουθεί το απαραίτητο βήµα θερµικής ανόπτησης (βήµα 30) για την ανακατανοµή
των προσµίξεων.
Το φιλµ πολυκρυσταλλικού πυριτίου που εναποτέθηκε στο δισκίδιο (βήµα 28)
για το σχηµατισµό του πρώτου µέρους των θερµοστοιχείων και των δύο αντιστάσεων,
αφαιρείται από την πίσω πλευρά του δισκίου στο επόµενο βήµα (βήµα 31). Η
εγχάραξη πραγµατοποιείται µε

ξηρή εγχάραξη σε σύστηµα ενεργού ιονοβολής

(Reactive Ion Etcher) Alcatel – Nextral NE330 µέσω πλάσµατος αερίου
εξαφθοριούχου θείου (SF6). Για την πλήρη εγχάραξη του συγκεκριµένου επιπέδου
χρειάζεται χρόνος ίσος µε 20 sec (συνθήκες : 10 mTorr πίεση θαλάµου, 25 sccm ροή
αερίου SF6 , 400mW ισχύς).
Στο επόµενο βήµα (βήµα 32), αποτυπώνεται σε κατάλληλο στρώµα ρητίνης
που έχει επιστρωθεί στην επιφάνεια του δισκιδίου, κάνοντας χρήση λιθογραφίας, η
γεωµετρία του πρώτου µέρους των θερµοστοιχείων, του θερµαντήρα και της
αντίστασης αναφοράς (βήµα 32). Μέσω της µετέπειτα ξηρής εγχάραξης πλάσµατος
στην πρόσθια πλευρά του δείγµατος(βήµα 33), πραγµατοποιείται επιλεκτικά η
εγχάραξη του πολυκρυσταλλικού πυριτίου (στις εκτεθειµένες περιοχές από την
ρητίνη) σχηµατίζοντας την επιθυµητή γεωµετρία. Στο επόµενο βήµα της διαδικασίας
(βήµα 34), το στρώµα της ρητίνης αφαιρείται µέσω ακετόνης σε κυψελίδα υπερήχων.
Το δεύτερο µέρος των σχηµατισµένων θερµοστοιχείων σχηµατίζεται µαζί µε
τις απαραίτητες ωµικές επαφές πάνω στο δείγµα µέσω των επόµενων βηµάτων της
διαδικασίας. Συγκεκριµένα, αρχικά εναποτίθεται στην πρόσθια πλευρά του
δείγµατος, στρώµα αλουµινίου πάχους 500 nm µέσω συστήµατος θερµικής
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εξάχνωσης (βήµα 35). Η γεωµετρία των συγκεκριµένων τµηµάτων του αισθητήρα
αποτυπώνεται σε στρώµα ρητίνης που έχει επιστρωθεί στο δείγµα µέσω κατάλληλης
λιθογραφίας (βήµα 36). Το επίπεδο του αλουµινίου εγχαράσσεται επιλεκτικά σε
διάλυµα φωσφορικού οξέος (H3PO4) 74% κ.ό. σε προπανόλη, σε θερµοκρασία 55οC
(ο απαραίτητος χρόνος εγχάραξης είναι περίπου ίσος µε 4 min 20 sec), ενώ ακολουθεί
η αποµάκρυνση του πολυµερούς σε ακετόνη (βήµα 38).
Μία σχηµατική αναπαράσταση των βασικών σταδίων σχηµατισµού του
θερµικού αισθητήρα παρουσιάζεται στο σχήµα 5.3.α. Όπως φαίνεται και από το
συγκεκριµένο σχήµα, οι ωµικές επαφές που σχηµατίζονται στην επιφάνεια του
αισθητήρα είναι συνολικά οχτώ. Οι τέσσερις (επαφές 1,2,3,4) αντιστοιχούν στα
σχηµατισµένα θερµοστοιχεία εκατέρωθεν του θερµαντήρα, δύο (επαφές 5,6)
συνδέονται απευθείας µε τη θερµαντική αντίσταση, ενώ οι άλλες δύο (επαφές 7,8)
συνδέουν την αντίσταση αναφοράς σε σειρά µε τον θερµαντήρα. Με τον τρόπο αυτό,
παρέχεται η δυνατότητα παροχής ισχύος στο θερµαντήρα είτε απευθείας, είτε µέσω
της αντίστασης αναφοράς.

3

((3)

7

1
8

5
4

6

Τέταρτη λιθογραφία – Σχηµατισµός
δεύτερου µέρους θερµοστοιχείων /
ωµικών επαφών

Πολυκρυσταλλικό πυρίτιο

2

Τρίτη λιθογραφία – Σχηµατισµός
πρώτου µέρους θερµοστοιχείων /
αντιστάσεων

Αλουµίνιο

(2)
Αιωρούµενη πορώδης µεµβράνη

(1)

Κρυσταλλικό πυρίτιο

Σχήµα 5.3.α
Σχηµατική απεικόνιση των βασικών σταδίων σχηµατισµού του ολοκληρωµένου θερµικού αισθητήρα.
∆ιακρίνεται η περιοχή του πορώδους πυριτίου (περιοχή (1), µάσκα πρώτη), οι περιοχές της
θερµαντικής αντίστασης και του ενός µετάλλου των θερµοστοιχείων (doped polysilicon) (περιοχή (2),
δεύτερη µάσκα) καθώς και του δεύτερου µετάλλου των θερµοστοιχείων (αλουµίνιο) και οι επαφές
αλουµινίου (περιοχή (3), τρίτη µάσκα)
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Ο ολοκληρωµένος θερµικός αισθητήρας προκύπτει µε την πραγµατοποίηση
του τελευταίου βήµατος (39), της θερµικής ανόπτησης του αλουµινίου, στους 420 οC
για 30 λεπτά. Ο λόγος της συγκεκριµένης ανόπτησης είναι η διάχυση του αλουµινίου
στο πυρίτιο και ο σχηµατισµός καλύτερων ωµικών επαφών. Χαρακτηριστική
φωτογραφία οπτικού µικροσκοπίου ολοκληρωµένου θερµικού αισθητήρα ροής
σχηµατισµένου µέσω της τελικής ακολουθίας διεργασιών, που περιγράφηκαν στις
παραπάνω παραγράφους, παρουσιάζεται στο σχήµα 5.3.β.
Σχήµα 5.3.β
Αιωρούµενη πορώδης µεµβράνη

Φωτογραφία

(1)

οπτικού

µικροσκοπίου ολοκληρωµένου

Θερµαντήρας (poly-Si)

θερµικού

Ωµικές επαφές (Al)

αισθητήρα

ροής

αερίων µέσω της ακολουθίας
διεργασιών

που

παρου-

σιάζεται στον πίνακα 5.3.α.
και

περιέχουν

σχηµατισµό

πορώδους µεµβράνης/διάκενου
αέρα.

∆ιακρίνεται

αιωρούµενη

πορώδης

η
µε-

µβράνη (περιοχή 1) άνωθεν
Θερµοστοιχεία (Al / poly-Si)
Αντίσταση αναφοράς (poly-Si)

διάκενου, η οποία παρέχει την
απαραίτητη θερµική µόνωση

(1)

για

τη

λειτουργία

του

αισθητήρα.

5.3.1

Χρήση της υπάρχουσας τεχνολογίας θερµικής µόνωσης απλής µεµβράνης
πορώδους

πυριτίου

στην

κατασκευή

ολοκληρωµένου

θερµικού

αισθητήρα ροής αερίων. Σύγκριση των δύο τεχνολογιών
Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή του κεφαλαίου, εκτός από την
κατασκευή του ολοκληρωµένου αισθητήρα ροής µε εφαρµογή της νέας τεχνολογίας
θερµικής µόνωσης πορώδους πυριτίου / διάκενου αέρα, πραγµατοποιήθηκε η
κατασκευή αισθητήρα ίδιων χαρακτηριστικών, µε χρήση όµως της υπάρχουσας
τεχνολογίας θερµικής µόνωσης µέσω µιας απλής µεµβράνης πορώδους πυριτίου
χωρίς διάκενο. Στη συγκεκριµένη τεχνική (ενότητα 1.9.3), η θερµικά µονωµένη
περιοχή διασφαλίζεται µε την τοπική ανάπτυξη στο κρυσταλλικό υπόστρωµα ενός
συµπαγούς στρώµατος πορώδους πυριτίου, πάχους 40 µm, µέσω της διαδικασίας
ανοδίωσης. Ο λόγος για τον οποίο κατασκευάσθηκε ο αισθητήρας αυτός ήταν για τη
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σύγκριση των δύο τεχνολογιών, ως προς το βαθµό διασφάλισης τοπικής θερµικής
µόνωσης στο υπόστρωµα που αντιστοιχεί σε κάθε τεχνική.
Για την κατασκευή του συγκεκριµένου αισθητήρα η ακολουθία διεργασιών
που εφαρµόσθηκε, ήταν κατά δεκαπέντε βήµατα συντοµότερη από εκείνη που
παρουσιάζεται στον πίνακα 5.3.α (24 συνολικά βήµατα). Αναλυτικά, δεν
πραγµατοποιείται το πρώτο µέρος της ανεπτυγµένης σειράς διεργασιών (βήµατα 215) καθώς δεν υπάρχει λόγος σχηµατισµού των πλευρικών ν-τύπου περιοχών
πυριτίου εκατέρωθεν του συµπαγούς πλέον στρώµατος πορώδους πυριτίου στο
υπόστρωµα του κρυσταλλικού πυριτίου. Πρέπει να επισηµανθεί ότι το συµπαγές
πορώδες στρώµα, έχει τα ίδια χαρακτηριστικά µε την αντίστοιχη αιωρούµενη πορώδη
µεµβράνη πάνω από το διάκενο που προκύπτει µε εφαρµογή της νέας τεχνολογίας,
καθώς σχηµατίζονται και τα δύο κάτω από τις ίδιες συνθήκες ανοδίωσης (πυκνότητα
ρεύµατος, διάλυµα ανοδίωσης) (βήµα 24). Εξαίρεση αποτελεί το πάχος των
µεµβρανών που είναι ίσο µε 40 µm στην περίπτωση της συµπαγούς µεµβράνης στο
υπόστρωµα ενώ είναι 10 µm στην περίπτωση της µεµβράνης πάνω από το διάκενο.
Όπως είναι φυσικό, το βήµα της ηλεκτρολείανσης (25) παραλείπεται, στην συµπαγή
µεµβράνη, ενώ η προ-οξείδωση του σχηµατισµένου πορώδους στρώµατος
πραγµατοποιείται για τη σταθεροποίησή του. Τα υπόλοιπα βήµατα της διαδικασίας
(βήµατα 27-39) του πίνακα 5.3.α για το σχηµατισµό των στοιχείων του
ολοκληρωµένου αισθητήρα ήταν ίδια και στις δύο περιπτώσεις.
5.4

Συσκευασία (packaging) του ολοκληρωµένου θερµικού αισθητήρα ροής
Το επόµενο στάδιο µετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατασκευής του

ολοκληρωµένου αισθητήρα ροής, είναι η προσαρµογή του σε ειδική βάση (φορέας package) και η συσκευασία του στον σωλήνα ροής. Μέσω του φορέα, η εισαγωγή και
εξαγωγή των ηλεκτρικών σηµάτων του αισθητήρα κατά τη διάρκεια του
χαρακτηρισµού του, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε ευκολία. Τα στάδια της
συνολικής διαδικασίας που απαιτείται για την προσαρµογή του ολοκληρωµένου
αισθητήρα στο φορέα περιγράφονται στις επόµενες παραγράφους.
Κατ’αρχήν γίνεται κοπή του δισκιδίου ώστε να αποµονωθεί κάθε
ολοκληρωµένος αισθητήρας ξεχωριστά. Η διαδικασία κοπής πραγµατοποιείται µέσω
ειδικού συστήµατος (dicing saw) της εταιρείας Micro Automation. Το συγκεκριµένο
σύστηµα (µοντέλο 602Μ) έχει τη δυνατότητα κοπής του δείγµατος σε
προκαθορισµένες περιοχές, περιµετρικά από τον ολοκληρωµένο αισθητήρα, µε
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ακρίβεια µερικών µικροµέτρων. Το πάχος του καναλιού κοπής που δηµιουργείται
κατά τη διαδικασία κοπής είναι περίπου 100 µm.
Ο
Θέση αισθητήρα

αποµονωµένος

αισθητήρας

πλέον

προσαρµόζεται

στη

βάση η οποία θα χρησιµοποιηθεί.
Στην

επιφάνεια

της

υπάρχουν

βάσης,

σχηµατισµένες

µεταλλικές

επαφές

(κατάλληλης

µακροσκοπικής γεωµετρίας για την
εύκολη εισαγωγή και εξαγωγή των
σηµάτων) οι οποίες καταλήγουν σε
µικρότερες

Σχήµα 5.4.α

Φωτογραφία φορέα κατασκευασµένου από βακελίτη και σηµείο
γραµµές χαλκού(PCB) πάνω στον οποίο προσαρτήθηκε
ο ολοκληρωµένος αισθητήρας. ∆ιακρίνονται οι τρεις
περιοχές στις οποίες µπορεί να συγκολληθεί ο
αισθητήρας.

επαφές

όπου

αισθητήρας.

κοντά

τοποθετείται
Οι

βάσεις

στο
ο
που

χρησιµοποιήθηκαν

στην

συγκεκριµένη

είναι

περίπτωση

κατασκευασµένες από βακελίτη, ενώ οι επαφές στην επιφάνειά τους από
χαλκό(γνωστή βάση PCB). Μία χαρακτηριστική φωτογραφία ενός φορέα

Σύρµα αλουµινίου

αισθητήρας

(α)

(β)

Σχήµα 5.4.β
(α) Φωτογραφία ολοκληρωµένου αισθητήρα προσαρτηµένου στην επιφάνεια του φορέα.
(β) Μεγέθυνση (µέσω οπτικού µικροσκοπίου) της επιλεγµένης περιοχής στην πρώτη φωτογραφία.
∆ιακρίνεται η συγκόλληση κάθε επαφής του αισθητήρα (µέσω της διαδικασίας συγκόλλησης
σύρµατος), µε λεπτό σύρµα αλουµινίου πάχους περίπου 25µm, µε την αντίστοιχη επαφή από χαλκό
στη βάση.
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παρουσιάζεται στο σχήµα 5.4.α. Η συγκόλληση του αισθητήρα στην επιφάνεια του
φορέα πραγµατοποιείται µε χρήση λιθογραφικής ρητίνης. Η ένωση των ωµικών
επαφών αλουµινίου του αισθητήρα µε τις αντίστοιχες επαφές στην επιφάνεια της
βάσης, πραγµατοποιείται µε τη διαδικασία συγκόλλησης σύρµατος (wire bonding).
Μέσω της συγκεκριµένης διαδικασίας, ένα πολύ λεπτό σύρµα αλουµινίου (πάχους
περίπου 25µm), συγκολλάται και ενώνει τις ωµικές επαφές στο υπόστρωµα µε τις
αντίστοιχες επαφές στην επιφάνεια της βάσης.
Αναλυτικά, η συγκόλληση γίνεται µέσω κατάλληλου διερχόµενου ρεύµατος,
το οποίο λιώνει τοπικά το σύρµα αλουµινίου πάνω στην ωµική επαφή του
υποστρώµατος ή πάνω στον φορέα. Το σηµείο στο οποίο λιώνει το αλουµίνιο µπορεί
να καθορισθεί µε µεγάλη ακρίβεια µέσω οπτικού µικροσκοπίου. Αξίζει να αναφερθεί
ενδεικτικά ότι οι ολοκληρωµένες ωµικές επαφές πάνω στο υπόστρωµα έχουν
διαστάσεις 50 µm x 50 µm. Το σύστηµα που χρησιµοποιήθηκε ήταν της εταιρίας
Precimeca (µοντέλο 431). Στο σχήµα 5.4.β. παρουσιάζεται φωτογραφία αισθητήρα
προσαρµοσµένου σε φορέα βακελίτη (εικ. α). Οι ενώσεις οι οποίες έχουν
πραγµατοποιηθεί µέσω της διαδικασίας συγκόλλησης σύρµατος, µεταξύ των επαφών
του αισθητήρα και του φορέα, διακρίνονται σε µεγέθυνση προεπιλεγµένης περιοχής
του φορέα (εικ. β), κάνοντας χρήση οπτικού µικροσκοπίου.
5.5

Αξιολόγηση της προσφερόµενης µόνωσης στον αισθητήρα µε εφαρµογή
της τεχνολογίας που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας διατριβής
Η µέτρηση της προσφερόµενης θερµικής µόνωσης µέσω της εφαρµογής της

νέας τεχνολογίας στον ολοκληρωµένο αισθητήρα, αποτέλεσε το πρώτο στάδιο του
χαρακτηρισµού του. Συγκεκριµένα, µέσω κατάλληλης πειραµατικής διαδικασίας,
υπολογίσθηκε η µέγιστη τιµή της θερµοκρασιακής κατανοµής στην επιφάνεια της
θερµικά µονωµένης περιοχής, δηλαδή στην επιφάνεια του θερµαντήρα, σε συνάρτηση
µε την παρεχόµενη ισχύ σε αυτόν. Η συγκεκριµένη τιµή υπολογίσθηκε και για τις δύο
περιπτώσεις τεχνολογίας τοπικής θερµικής µόνωσης (υπάρχουσα και ανεπτυγµένη)
για λόγους σύγκρισης.
Στο σηµείο αυτό, πρέπει να αναφερθεί ότι µέρος των απαραίτητων
µετρήσεων, στη µελέτη αυτή, έπρεπε να πραγµατοποιηθεί κατευθείαν στο δισκίδιο
πυριτίου πριν την κοπή και τη συσκευασία των ολοκληρωµένων αισθητήρων. Για
την επίτευξη των συγκεκριµένων µετρήσεων χρησιµοποιήθηκε διάταξη ακίδων
(prober). Μία τυπική διάταξη ακίδων αποτελείται από µία βάση πάνω στην οποία
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τοποθετείται το δείγµα και συγκρατείται µέσω αντλίας κενού. Οι ηλεκτρικές επαφές
επιτυγχάνονται µε χρήση πολύ λεπτών ακίδων, οι οποίες είναι προσαρµοσµένες σε
ειδικές βάσεις, που µπορούν να τις µετακινήσουν και στις τρεις κατευθύνσεις κατά
αποστάσεις της κλίµακας του µικροµέτρου. Για τον έλεγχο της κίνησης των ακίδων,
υπάρχει ενσωµατωµένο οπτικό µικροσκόπιο στη διάταξη. Στη συγκεκριµένη διάταξη
που χρησιµοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της προσφερόµενης θερµικής µόνωσης,
υπάρχει επίσης ενσωµατωµένο ένα ειδικό σύστηµα (της εταιρείας Signatone, µοντέλο
S1041) θέρµανσης της βάσης πάνω στην οποία τοποθετείται το δείγµα και
σταθεροποίησης της θερµοκρασίας στην επιφάνειά της, σε δεδοµένη τιµή.
Χαρακτηριστική

φωτογραφία

της

διάταξης

ακίδων

που

χρησιµοποιήθηκε

παρουσιάζεται στο σχήµα 5.5.α.

Σχήµα 5.5.α
Φωτογραφία της διάταξης ακίδων που χρησιµοποιήθηκε κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της
προσφερόµενης θερµικής µόνωσης µέσω της ανεπτυγµένης τεχνολογίας, σε σύγκριση µε την ήδη
υπάρχουσα. Στη συγκεκριµένη διάταξη ακίδων, παρέχεται η δυνατότητα ρύθµισης µέσω κατάλληλου
συστήµατος (Signatone, S1041) της θερµοκρασίας στην επιφάνεια της βάσης, σε συγκεκριµένη τιµή.
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Μέτρηση της θερµοκρασίας στην επιφάνεια του θερµαντήρα
Όπως αναφέρθηκε και στην περασµένη ενότητα, η µέγιστη τιµή της

θερµοκρασιακής κατανοµής στην επιφάνεια του ολοκληρωµένου αισθητήρα που
προκαλείται µέσω διερχόµενου ρεύµατος στην αντίσταση θέρµανσης κατάλληλης
πυκνότητας, εντοπίζεται στην επιφάνεια του θερµαντήρα. H πειραµατική προσέγγιση
που ακολουθήθηκε για την µέτρηση της µέγιστης αυτής θερµοκρασίας συναρτήσει
της παρεχόµενης ισχύος στο θερµαντήρα, και για τις δύο περιπτώσεις θερµικής
µόνωσης, περιγράφονται στις επόµενες παραγράφους.
Ο ολοκληρωµένος αισθητήρας αρχικά τοποθετήθηκε στη διάταξη ακίδων του
σχήµατος

5.5.α. Η θερµοκρασία της βάσης της διάταξης, συνεπώς και όλος ο

αισθητήρας,

αυξήθηκε

σταδιακά

(οδηγώντας

σε

αντίστοιχη

αύξηση

της

θερµοκρασίας του θερµαντήρα), ενώ ταυτόχρονα καταγράφηκε η τιµή της ηλεκτρικής
αντίστασης του θερµαντήρα. Πρέπει να επισηµανθεί ότι ανάµεσα σε κάθε διαδοχική
αύξηση της θερµοκρασίας του υποστρώµατος υπήρχε αρκετό χρονικό διάστηµα ώστε
το σύστηµα να βρίσκεται σε θερµική ισορροπία. Η αύξηση της ηλεκτρικής
αντίστασης του θερµαντήρα συναρτήσει της αύξησης της θερµοκρασίας του και για
τις δύο περιπτώσεις θερµικής µόνωσης (υπάρχουσα και νέα τεχνολογία)
παρουσιάζεται στο σχήµα 5.5.1.α. Ο ρυθµός αύξησης της ηλεκτρικής αντίστασης του
θερµαντήρα σε συνάρτηση µε την

2200

Αντίσταση Θερµαντήρα (Ω)

Νέα τεχνολογία θερµικής µόνωσης
Υπάρχουσα τεχνολογία θερµικής µόνωσης

2100

αύξηση της θερµοκρασίας (Ω / K)

2000

είναι περίπου ο ίδιος και για τις
δύο περιπτώσεις, καθώς εξαρτάται

1900

κυρίως από τον αντίστοιχο ρυθµό

1800

αύξησης
1700

αντίστασης

1600

της
του

ηλεκτρικής
νοθευµένου

πολυκρυσταλλικού πυριτίου, σε
40

60

80
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140

160

180

ο

Θερµοκρασία θερµαντήρα ( C)

200

σχέση µε τη θερµοκρασία. Ο
ρυθµός αυτός µετρήθηκε ίσος µε

Σχήµα 5.5.1.α

-1

Αύξηση της ηλεκτρικής αντίστασης του θερµαντήρα 1.64 Ω/K ή 0.61 (Ω/Κ) .
συναρτήσει της θερµοκρασίας του (Ω/oC )

Στο επόµενο βήµα της διαδικασίας, ο αισθητήρας κρατήθηκε σε θερµοκρασία
περιβάλλοντος

ενώ,

αυξάνοντας

την

παρεχόµενη

ισχύ

στον

θερµαντήρα,

καταγράφηκε η αντίστοιχη αύξηση της ηλεκτρικής αντίστασης του θερµαντήρα. Η
συγκεκριµένη µεταβολή που µετρήθηκε σε σχέση µε την παρεχόµενη ισχύ στον
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θερµαντήρα παρουσιάζεται στο σχήµα 5.5.1.β και για τις δύο περιπτώσεις µόνωσης.
Όπως ήταν αναµενόµενο, σ’αυτή την περίπτωση ο ρυθµός αύξησης της θερµικής
αντίστασης συναρτήσει της παρεχόµενης ισχύος, που µετρήθηκε, δεν είναι ο ίδιος και
για τις δύο περιπτώσεις, καθώς εξαρτάται άµεσα από την εκάστοτε προσφερόµενη
θερµική µόνωση. Συγκεκριµένα, ο ρυθµός αυτός ισούται µε 2.69 Ω / mW για την
περίπτωση µόνωσης µέσω της υπάρχουσας τεχνολογίας και 3.69 Ω / mW αντίστοιχα
για την περίπτωση µόνωσης µέσω της νέας ανεπτυγµένης τεχνολογίας.
Ο ρυθµός αύξησης της
Νέα τεχνολογία θερµικής µόνωσης
Υπάρχουσα τεχνολογία θερµικής µόνωσης

Αντίσταση Θερµαντήρα (Ω)

2100
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ισχύος
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τους

δύο

συνρυθµούς

αύξησης

της

αντίστασης

συναρτήσει

της

θερµοκρασίας

(Ω/K) και συναρτήσει της ισχύος
(Ω/mW) που µετρήθηκαν µέσω

Σχήµα 5.5.1.β

Αύξηση της ηλεκτρικής αντίστασης του θερµαντήρα της παραπάνω διαδικασίας. Στο
συναρτήσει της παρεχόµενης ισχύος σε αυτόν (Ω/mW )

µέγιστη τιµή θερµοκρασίας στην

300

Αύξηση θερµοκρασίας θερµαντήρα (Κ)

σχήµα 5.5.1.γ παρουσιάζεται η

Τεχνολογία Πορώδους πυριτίου άνωθεν ∆ιάκενου Αέρα
Υπάρχουσα τεχνολογία Πορώδους πυριτίου
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ισχύος για τις δύο περιπτώσεις

150

θερµικής µόνωσης. Η τιµή αυτή
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προσφερόµενης
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Σχήµα 5.5.1.γ
Αύξηση της µέγιστης θερµοκρασίας στην επιφάνεια του

στην

θερµικής
επιφάνεια

του

ολοκληρωµένου αισθητήρα για
την κάθε τεχνολογία µόνωσης.
Παρατηρώντας το συγκεκριµένο

θερµαντήρα συναρτήσει της παρεχόµενης ισχύος, για τις σχήµα, εύκολα διαπιστώνεται ότι
δύο τεχνολογίες θερµικής µόνωσης (Κ/mW). Η υπεροχή για παρεχόµενη ισχύ ίση µε 35
της τεχνολογίας που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της mW στον αισθητήρα, η αύξηση
διατριβής είναι σαφής.
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της θερµοκρασίας του θερµαντήρα που αντιστοιχεί σε εφαρµογή της κάθε
τεχνολογίας είναι αντίστοιχα ίση µε 57.4 Κ για την παλιά τεχνολογία και 78.75 Κ για
την νέα. Οι συγκεκριµένες τιµές συµφωνούν σε µεγάλο βαθµό µε τις αντίστοιχες
προβλεπόµενες µέσω των θερµικών προσοµοιώσεων που πραγµατοποιήθηκαν σε
προηγούµενο κεφάλαιο της διατριβής (ενότητα 3.6.3). Οι ρυθµοί αύξησης της
µέγιστης θερµοκρασίας στην επιφάνεια του θερµαντήρα συναρτήσει της παρεχόµενης
ισχύος είναι ίση µε 1.64 K/mW για την περίπτωση εφαρµογής της υπάρχουσας
τεχνολογίας και 2.25 K/mW για τη νέα τεχνολογία αντίστοιχα, τιµές που και πάλι
συµφωνούν σε µεγάλο βαθµό µε εκείνες που προβλέφθηκαν µέσω των κατάλληλων
θερµικών προσοµοιώσεων οι οποίες ήταν ίσες µε : 1.67 K/mW και 2.4 K/mW
αντίστοιχα

(ενότητα

3.6.3).

Έχοντας

υπόψιν

τα

παραπάνω

πειραµατικά

αποτελέσµατα, η υπεροχή της προσφερόµενης τοπικής θερµικής µόνωσης στην
επιφάνεια του ολοκληρωµένου αισθητήρα, κάνοντας χρήση της νέας ανεπτυγµένης
τεχνολογίας είναι εµφανής.
5.6

Ηλεκτρικός χαρακτηρισµός του αισθητήρα ροής
Έχοντας ολοκληρώσει την αξιολόγηση της θερµικής µόνωσης που

επιτυγχάνεται στην επιφάνεια του ολοκληρωµένου αισθητήρα ροής µέσω εφαρµογής
της ανεπτυγµένης τεχνολογίας, στην συνέχεια, πραγµατοποιήθηκε ο ηλεκτρικός
χαρακτηρισµός των σχηµατισµένων διατάξεων. Ο ηλεκτρικός χαρακτηρισµός
αποτελείται από δύο βασικά στάδια: αναλυτικά, πραγµατοποιείται αρχικά ο στατικός
χαρακτηρισµός του αισθητήρα, ενώ ακολουθεί ο δυναµικός χαρακτηρισµός του, µε
παρουσία δεδοµένης ροής αερίου. Οι λεπτοµέρειες του κάθε σταδίου για την
περάτωση του συνολικού ηλεκτρικού χαρακτηρισµού αντιπροσωπευτικών διατάξεων
που έχουν σχηµατισθεί µε βάση τη νέα τεχνολογία θερµικής µόνωσης ή την ήδη
υπάρχουσα (µε στόχο τη σύγκριση τους), παρουσιάζονται στις επόµενες ενότητες.
5.6.1

Στατικός χαρακτηρισµός
Κατά τη διάρκεια του στατικού χαρακτηρισµού, µελετάται η απόκριση

(responsivity) των ολοκληρωµένων θερµοστοιχείων του αισθητήρα, δηλαδή, η
διαφορά τάσης που αναπτύσσεται στα άκρα τους, λόγω του φαινοµένου Seebeck
(ενότητα 2.2.1) συναρτήσει της παρεχόµενης ισχύος στην αντίσταση θέρµανσης. Η
συγκεκριµένη παράµετρος είναι πολύ σηµαντική στο χαρακτηρισµό ενός αισθητήρα˙
εξαρτάται άµεσα από τον αριθµό των θερµοστοιχείων καθώς και από την απόσταση
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της θερµής επαφής τους από το θερµαντήρα. Καθώς στη διάρκεια της παρούσας
µελέτης, ολοκληρωµένοι αισθητήρες που έχουν βασισθεί σε εφαρµογή της νέας
τεχνολογίας θερµικής µόνωσης, χαρακτηρίσθηκαν συγκριτικά µε αντίστοιχους, όπου
έγινε χρήση της ήδη υπάρχουσας τεχνολογίας, πρέπει να επισηµάνουµε ότι και στις
δύο περιπτώσεις, ο αριθµός καθώς και η γεωµετρία των ολοκληρωµένων
θερµοστοιχείων είναι η ίδια. Στο σχήµα 5.6.1.α, απεικονίζονται αντιπροσωπευτικά
αποτελέσµατα της συγκεκριµένης µέτρησης. Αναλυτικά, παρουσιάζεται και για τις
δύο περιπτώσεις θερµικής µόνωσης η αναπτυσσόµενη τάση ανά θερµοζεύγος
(Vθερµοζεύγος) για συγκεκριµένες τιµές παρεχόµενης ισχύος στο θερµαντήρα. Στις
συγκεκριµένες

διατάξεις,

υπάρχουν

πέντε

ολοκληρωµένα

θερµοζεύγη

πολυκρυσταλλικού πυριτίου / αλουµινίου εκατέρωθεν του θερµαντήρα. Η απόκριση
του κάθε θερµοζεύγους µπορεί να εξαχθεί εύκολα από την κλίση της αντίστοιχης
καµπύλης στο συγκεκριµένο σχήµα. Η τιµή αυτή ισούται µε 0.110 V/W για την
περίπτωση εφαρµογής της νέας τεχνολογίας θερµικής µόνωσης και 0.081V/W για
την εφαρµογή της ήδη υπάρχουσας. Όπως είναι αναµενόµενο, η απόκριση του κάθε
θερµοζεύγους στην περίπτωση εφαρµογής της νέας τεχνολογίας υπερέχει, καθώς η
προσφερόµενη µέγιστη θερµοκρασία (συνεπώς και η θερµοκρασία στη θερµή
περιοχή των θερµοστοιχείων) είναι αρκετά µεγαλύτερη για την ίδια παρεχόµενη ισχύ.
Σχήµα 5.6.1.α

9

Αναπτυσσόµενη τάση στα άκρα κάθε

Τεχνολογία Πορώδους πυριτίου άνωθεν ∆ιάκενου Αέρα
Υπάρχουσα τεχνολογία Πορώδους πυριτίου
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5
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4
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∆υναµικός χαρακτηρισµός - ∆ιαµόρφωση της ροής του αερίου άνωθεν
της επιφάνειας του ολοκληρωµένου αισθητήρα
Ο δυναµικός χαρακτηρισµός αποτελεί το επόµενο στάδιο για την ολοκλήρωση

του ηλεκτρικού χαρακτηρισµού των διατάξεων που έχουν κατασκευασθεί µέσω των
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δύο τεχνολογιών θερµικής µόνωσης. Ο αισθητήρας συγκολλάται στο φορέα (σχήµα
5.4.β), ενώ στη συνέχεια ο φορέας προσαρµόζεται στη διάταξη του σχήµατος 5.6.2.α
(εικόνα α). Ο ρόλος της συγκεκριµένης διάταξης είναι η διαµόρφωση της ροής του
εισερχόµενου αερίου, άνωθεν της επιφάνειας του ολοκληρωµένου αισθητήρα. Όπως
παρουσιάζεται και στο αντίστοιχο σχήµα (5.6.2.α,εικ.β), ο φορέας προσαρµόζεται µε

Ηµικυλινδρικό κανάλι

(α)

(β)

Σχήµα 5.6.2.α
(α) Φωτογραφία διάταξης στην οποία προσαρµόζεται ο φορέας µε τον ολοκληρωµένο αισθητήρα.
∆ιακρίνεται το ηµικυλινδρικό κανάλι µέσα στο οποίο διαµορφώνεται η ροή του εισερχόµενου
αερίου.
(β) Φωτογραφία φορέα προσαρτηµένου στη διάταξη διαµόρφωσης ροής. Η διεύθυνση του
ολοκληρωµένου θερµαντήρα στην επιφάνεια του αισθητήρα είναι κάθετη σε εκείνην της ροής του
αερίου.

τέτοιο τρόπο στη διάταξη, ώστε η διεύθυνση του ολοκληρωµένου θερµαντήρα στην
επιφάνεια του αισθητήρα να είναι κάθετη ως προς εκείνην της εισερχόµενης ροής του
αερίου. Στο σηµείο αυτό, πρέπει να αναφερθεί ότι σε όλες τις µετρήσεις που
πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, η ροή πάνω από την
επιφάνεια του αισθητήρα ήταν στρωτή (ενότητα 2.4.3), ενώ το αέριο που
χρησιµοποιήθηκε ήταν άζωτο. Στις επόµενες παραγράφους, παρουσιάζεται ο
υπολογισµός της µέγιστης επιτρεπόµενης ταχύτητας εισόδου του αερίου στην
διάταξη, για τη διασφάλιση διαµόρφωσης στρωτής ροής άνωθεν της επιφάνειας της
ολοκληρωµένης διάταξης.
Όπως φαίνεται και από το σχήµα 5.6.2.α. (εικ.α), στο εσωτερικό της διάταξης
διαµόρφωσης της ροής υπάρχει σχηµατισµένο ένα ηµικυλινδρικό κανάλι. Οι
διαστάσεις του συγκεκριµένου καναλιού, καθώς και η ταχύτητα του εισερχόµενου
αερίου, είναι εκείνες που καθορίζουν τον τύπο της ροής στο εσωτερικό του (στρωτή ή
τυρβώδης). Γνωρίζοντας ότι η επιφάνεια που διαπερνά το αέριο ανά µονάδα χρόνου,
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στο εσωτερικό του συγκεκριµένου καναλιού είναι ίση µε 3.5343 x 10-6 m2, µπορούµε
εύκολα να υπολογίσουµε την ταχύτητα της ροής του αερίου. Για κανάλι της
γεωµετρίας του σχήµατος 5.6.2.β ο αριθµός Reynolds δίνεται από τη σχέση [82]:

Reh =

ud h
v

(5-1)

όπου :
u : η ταχύτητα του αερίου (m/sec)
ν : το κινηµατικό ιξώδες του ρευστού (ίσο µε 1.51 x 10-5 m2/sec για την
περίπτωση όπου το αέριο είναι το άζωτο [81])
dh : είναι η υδραυλική διάµετρος του καναλιού και ορίζεται ως :

sin(2θ ) 
d h = d 1 +

 2(π − θ ) 

(5-2)

όπου θ η γωνία που σχηµατίζει η διεύθυνση της πάνω επιφάνειας του
καναλιού µε την κάθετη διεύθυνση (σχήµα 5.6.2.β).
Στην περίπτωσή µας η γωνία θ ισούται
µε 90ο, οπότε η υδραυλική διάµετρος
θο
d

είναι ίση µε τη διάµετρο του καναλιού, d.
Για ροή ίση µε 2000 sccm (standard
cubic cm per minute) ή 3.3333 x 10-5
m3/sec, η ταχύτητα που αναπτύσσεται
µέσα στον ηµικυλινδρικό αγωγό ισούται

Σχήµα 5.6.2.β

µε 9.4314 m/sec. Εφαρµόζοντας τις
εξισώσεις (5-1) και (5-2),

ο αριθµός

κανάλι στο εσωτερικό της διάταξης διαµόρφωσης

Reynolds

µε

της ροής, η γωνία θ ισούται µε ενενήντα µοίρες.

µικρότερος

Κυλινδρικό τµήµα αγωγού. Στο σχηµατισµένο

βρίσκεται
από

την

ίσος

κρίσιµη

1873,
τιµή

µετάβασης σε τυρβώδη ροή (Re_critical = 2000). Εποµένως η ανεπτυγµένη ροή άνωθεν
της επιφάνειας του αισθητήρα θεωρείται στρωτή. Η παραπάνω ροή (2000 sccm)
αποτέλεσε την οριακή, µέγιστη τιµή, που τέθηκε κατά τη διάρκεια του δυναµικού
χαρακτηρισµού των διατάξεων.
5.6.3

Πειραµατική διάταξη – Αποτελέσµατα του δυναµικού χαρακτηρισµού
Η πειραµατική διάταξη που χρησιµοποιήθηκε για την πραγµατοποίηση του

δυναµικού χαρακτηρισµού παρουσιάζεται στο σχήµα 5.6.3.α. Αναλυτικά, το αέριο
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που χρησιµοποιείται (άζωτο καθαρότητας 99.999 % τύπος Ν50), βρίσκεται υπό πίεση
σε φιάλη. Μέσω των απαραίτητων σωληνώσεων οδηγείται σε κατάλληλη συσκευή
όπου παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου της ροής του. Η συσκευή αυτή είναι ένας
ελεγκτής ροής µάζας (mass flow controller) της εταιρείας Brooks (µοντέλο 5850Ε) µε
δυνατότητα ρύθµισης της παρεχόµενης στο σύστηµα ροής, από 0 έως 10000 sccm για
το συγκεκριµένο αέριο (όπως έχει ήδη αναφερθεί στην περασµένη ενότητα, ο
χαρακτηρισµός εστιάστηκε σε τιµές από 0 έως 2000 sccm για την διασφάλιση
στρωτής ροής). Ο ελεγκτής ροής είναι συνδεµένος µε κατάλληλη συσκευή της ίδιας
εταιρείας (µοντέλο 0152) για τη ρύθµισή του, ενώ στην είσοδο και έξοδό του, έχουν
τοποθετηθεί δύο βαλβίδες για την προστασία του. Έχοντας ρυθµίσει κατάλληλα την
ροή του αερίου, αυτό πλέον οδηγείται στην είσοδο της διάταξης διαµόρφωσης ροής,
στο εσωτερικό της οποίας βρίσκεται προσαρτηµένος ο ολοκληρωµένος αισθητήρας.
Τα σήµατα εισόδου και εξόδου του αισθητήρα παρέχονται µέσω κατάλληλων
µετρητικών συσκευών Keithley, οι οποίες επικοινωνούν µαζί του µέσω των
µεταλλικών επαφών που υπάρχουν στη βάση πάνω στην οποία έχει προσαρτηθεί. Οι
συγκεκριµένες συσκευές συνδέονται σε σειρά µε ηλεκτρονικό υπολογιστή, µέσω
ειδικού καλωδίου για επικοινωνία συσκευών µε κάρτα GPIB της εταιρίας National
Instruments. Όλα τα σήµατα εισόδου και εξόδου του αισθητήρα πραγµατοποιούνται
αυτοµατοποιηµένα µέσω του υπολογιστή, µε την βοήθεια κατάλληλης εφαρµογής
που έχει αναπτυχθεί για τον σκοπό αυτό, σε περιβάλλον LabVIEW [12].
Συσκευή ελέγχου 0152
Ελεγκτής ροής
Brooks 5850E

Αέριο Ν2

∆ιάταξη
διαµόρφωσης ροής /
Αισθητήρας

Βαλβίδες

Η/Υ

Ηλετρόµετρο
Keithley 617

Πολύµετρο Keithley Πηγή Ρεύµατος
Keithley 220
195Α

Σχήµα 5.6.3.α
Πειραµατική διάταξη που χρησιµοποιήθηκε για το δυναµικό χαρακτηρισµό ολοκληρωµένων
αισθητήρων ροής µε βάση τις δύο τεχνολογίες θερµικής µόνωσης

Σελίδα 135

Κεφάλαιο 5

Κατασκευή-Χαρακτηρισµός του ολοκληρωµένου αισθητήρα ροής αερίων

Η αρχή λειτουργίας του συγκεκριµένου αισθητήρα ροής έχει αναλυθεί
εκτενώς σε προηγούµενη ενότητα της διατριβής (εν.2.7). Περιληπτικά, η παρεχόµενη
ισχύς στον ολοκληρωµένο θερµαντήρα προκαλεί αύξηση της θερµοκρασίας στην
θερµή επαφή των θερµοστοιχείων που βρίσκεται στη θερµικά µονωµένη περιοχή του
υποστρώµατος, (συµπαγούς στρώµατος πορώδους πυριτίου ή αιωρούµενης πορώδους
µεµβράνης άνωθεν διάκενου αέρα). Η τοπική αυτή αύξηση της θερµοκρασίας σε
σχέση µε το υπόλοιπο υπόστρωµα στο οποίο βρίσκονται οι ψυχρές επαφές των
θερµοστοιχείων, το οποίο συντελεί στην ανάπτυξη διαφοράς δυναµικού στα άκρα
τους, λόγω του φαινοµένου Seebeck. Υπό συνθήκες µηδενικής ροής, οι δύο τάσεις
που αναπτύσσονται στα άκρα των θερµοστοιχείων είναι περίπου ίσες. Κατά τη
διάρκεια ροής αερίου, η αναπτυσσόµενη ροή θα ψύξει την περιοχή όπου βρίσκεται
ολοκληρωµένο το θερµοστοιχείο εισόδου λόγω διαγωγής. Καθώς το αέριο θα περάσει
πάνω από το θερµαντήρα θα θερµανθεί, µε αποτέλεσµα να θερµάνει την περιοχή
όπου βρίσκεται το θερµοστοιχείο εξόδου µέσω του ίδιου µηχανισµού διαγωγής. Ως
αποτέλεσµα, θα διαµορφωθεί µια διαφορά στις αποκρίσεις των δύο θερµοστοιχείων,
η οποία συνδέεται άµεσα µε την ταχύτητα του διερχόµενου αερίου.
Στο
1,0

(σχ.5.6.3.β)

∆ιαφορά θερµοστοιχέιων (mV)

Τεχνολογία Πορώδους πυριτίου άνωθεν ∆ιάκενου Αέρα
Υπάρχουσα τεχνολογία Πορώδους πυριτίου

επόµενο

σχήµα

παρουσιάζεται

η

διαφορά των δύο θερµοστοιχείων

0,8

συναρτήσει

0,6

της

ανεπτυγµένης

ροής του διερχόµενου αερίου
αζώτου,

0,4

που

µετρήθηκε

χαρακτηριστικούς

0,2

ρωµένους
0,0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ροή αερίου (m/sec)

σε

ολοκλη-

αισθητήρες

ίδιας

γεωµετρίας, σχηµατισµένους και
µε τις δύο τεχνολογίες θερµικής

Σχήµα 5.6.3.β

µόνωσης. Σε κάθε αισθητήρα

Αναπτυσσόµενη διαφορά δυναµικού ανάµεσα στα δύο
θερµοστοιχεία συναρτήσει της διερχόµενης ροής του
αερίου, για δύο ολοκληρωµένες διατάξεις βασισµένες

έχουν

ολοκληρωθεί

πέντε

θερµοζεύγη. Η παρεχόµενη ισχύς

στις δύο τεχνολογίες θερµικής µόνωσης. Το πλήθος και η

στο

γεωµετρία

περίπτωση είναι ίση µε 35 mW.

των

ολοκληρωµένων

διατάξεις είναι ίδια.

θερµοζευγών

στις

θερµαντήρα

για

κάθε

Στο σηµείο αυτό πρέπει να

επισηµανθεί ότι, για το συγκεκριµένο εύρος τιµών της ταχύτητας ροής του
διερχόµενου αερίου (µεγαλύτερες από 1.5 m/sec), η αναπτυσσόµενη διαφορά τάσης
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ανάµεσα στα δύο θερµοστοιχεία εξαρτάται γραµµικά από την τετραγωνική ρίζα της
ταχύτητας του αερίου [12]. Η γραµµική αυτή εξάρτηση παρατηρείται εύκολα στο
σχήµα 5.6.3.γ όπου παρουσιάζεται η ίδια αναπτυσσόµενη τάση, συναρτήσει της
τετραγωνικής ρίζας της ταχύτητας
Τεχνολογία Πορώδους πυριτίου άνωθεν ∆ιάκενου Αέρα
Υπάρχουσα τεχνολογία Πορώδους πυριτίου

∆ιαφορά θερµοστοιχέιων (mV)

1,0

του αερίου.
Είναι

0,8

φανερό

ότι,

η

απόκριση του αισθητήρα υπερέχει
0,6

στην περίπτωση εφαρµογής της
0,4

νέας ανεπτυγµένης τεχνολογίας

0,2

θερµικής

µόνωσης,

καθώς

η

τοπική αύξηση της θερµοκρασίας

0,0
1,5

2,0

2,5

3,0

Ροή αερίου 

m

3,5


sec 

στη

µονωµένη

περιοχή

είναι

την

ίδια

Σχήµα 5.6.3.γ

µεγαλύτερη

Αναπτυσσόµενη διαφορά δυναµικού ανάµεσα στα δύο

παρεχόµενη ισχύ από αυτήν που

θερµοστοιχεία συναρτήσει της τετραγωνικής ρίζας της

λαµβάνονται µε την τεχνολογία

ταχύτητας

συµπαγούς πορώδους µεµβράνης.

του

ολοκληρωµένες

διερχόµενου
διατάξεις

αερίου,

για

δύο

βασισµένες

στις

δύο

τεχνολογίες θερµικής µόνωσης.

Αξίζει να επισηµανθεί ότι η
αύξηση για την συγκεκριµένη

1,4

τιµή

Νέα τεχνολογία θερµικής µόνωσης, Ισχύς=35 mW
Υπάρχουσα τεχνολογία θερµικής µόνωσης, Ισχύς=60 mW
Υπάρχουσα τεχνολογία θερµικής µόνωσης, Ισχύς=48 mW
Υπάρχουσα τεχνολογία θερµικής µόνωσης, Ισχύς=40 mW
Υπάρχουσα τεχνολογία θερµικής µόνωσης, Ισχύς=35 mW

1,2

∆ιαφορά θερµοστοιχέιων (mV)

για

παρεχόµενης

ισχύος

που

µετρήθηκε στην ενότητα 5.5.1,

1,0

είναι ίση µε 57.4 Κ για την
0,8

περίπτωση εφαρµογής της ήδη
0,6

υπάρχουσας τεχνολογίας και 78.75
0,4

Κ για εκείνη που αναπτύχθηκε στα

0,2

πλαίσια της παρούσας διατριβής.

0,0
2

3

4

5

6

7

8

9

Γνωρίζοντας

10

Ροή αερίου (m/sec)

Σχήµα 5.6.3.δ
Αναπτυσσόµενη διαφορά δυναµικού ανάµεσα στα δύο

το

ρυθµό

αύξησης της θερµοκρασίας στην
θερµικά µονωµένη περιοχή ενός

θερµοστοιχεία συναρτήσει της διερχόµενης ροής του αισθητήρα σχηµατισµένου µέσω
αερίου, για αισθητήρα βασισµένο στην υπάρχουσα της

υπάρχουσας

τεχνολογίας

τεχνολογία θερµικής µόνωσης µε συµπαγή πορώδη θερµικής µόνωσης, µπορούµε να
µεµβράνη για διαφορετικές τιµές παρεχόµενης ισχύς.
Παρουσιάζεται συγκριτικά η χαρακτηριστική καµπύλη
που αντιστοιχεί σε αισθητήρα σχηµατισµένο µέσω της

εκτιµήσουµε

την

αναγκαία

παρεχόµενη ισχύ για την επίτευξη

νέας τεχνολογίας, για παρεχόµενη ισχύ ίση µε 35 mW.
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της ίδιας τοπικής αύξησης στη θερµοκρασία που αντιστοιχεί σε παροχή 35 mW
ισχύος, σε διάταξη κατασκευασµένη µέσω της νέας τεχνολογίας. Καθώς ο ρυθµός
αυτός ισούται µε 1.64 Κ/mW (ενότητα 5.5.1), η αντίστοιχη ισχύς προβλέπεται να
είναι ίση µε περίπου 48 mW. Στο σχήµα 5.6.3.δ παρουσιάζεται η διαφορά των δύο
θερµοστοιχείων συναρτήσει της αναπτυγµένης ροής του διερχόµενου αερίου, που
µετρήθηκε σε αισθητήρα βασισµένο στην υπάρχουσα τεχνολογία για διαφορετικές
τιµές παρεχόµενης ισχύος. Στο ίδιο σχήµα παρουσιάζεται συγκριτικά, η καµπύλη που
αντιστοιχεί σε αισθητήρα σχηµατισµένο µέσω της νέας τεχνολογίας, για παρεχόµενη
ισχύ ίση µε 35 mW. Παρατηρούµε ότι, η χαρακτηριστική καµπύλη του πρώτου
αισθητήρα προσεγγίζει την αντίστοιχη του δεύτερου, στην περίπτωση όπου παρέχεται
σε αυτόν ισχύς άνω των 48 mW. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, η συγκεκριµένη τιµή της
παρεχόµενης ισχύος είναι αυξηµένη κατά 37% σε σχέση µε την αρχική (των 35
mW).
Καθώς η διαφορά µεταξύ των θερµοστοιχείων αυξάνει γραµµικά µε την
τετραγωνική ρίζα της διερχόµενης ταχύτητας του αερίου, µπορούµε να ορίσουµε την
ευαισθησία (sensitivity) του αισθητήρα ως:
S=

Vδιαφοράς
U

, µε µονάδες :

mV

(m / sec)

όπου:
Vδιαφοράς : Η ανεπτυγµένη διαφορά δυναµικού ανάµεσα στα
θερµοστοιχεία (mV)
U

: η ταχύτητα ροής του αερίου (m/sec)

Χαρακτηριστικό µέγεθος που επίσης χρησιµοποιείται στο δυναµικό χαρακτηρισµό
ολοκληρωµένων αισθητήρων είναι η ευαισθησία ανά ισχύ θέρµανσης (sensitivity per
heating power), η οποία ορίζεται ως :
Sp =

Vδιαφοράς
U ⋅P

, µε µονάδες :

mV

( m / sec) ⋅ W

όπου :
P : η παρεχόµενη ισχύς στον αισθητήρα (W)
Για την περίπτωση ολοκληρωµένου αισθητήρα µέσω της υπάρχουσας τεχνολογίας, οι
τιµές για τα δύο προαναφερθέντα µεγέθη µπορούν εύκολα να εξαχθούν από το σχήµα
5.6.3.γ (κλίση του γραµµικού µέρους της καµπύλης). Συγκεκριµένα:
S = 0.24

mV

Sp= 6.86

mV

(m / sec)

(για ισχύ ίση µε 35 mW)

( m / sec) ⋅ W
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Αντίστοιχα για την περίπτωση διάταξης βασισµένης στη νέα τεχνολογία θερµικής
µόνωσης λαµβάνεται:

mV

S’ = 0.49

mV

’

Sp = 14

(για ισχύ ίση µε 35 mW)

(m / sec)
( m / sec) ⋅ W

Οι παραπάνω τιµές µπορούν να εκφρασθούν ανά θερµοζεύγος (πίνακας. 5.6.3.α).
Αξίζει να επισηµανθεί ότι η τιµή της ευαισθησίας ανά ισχύ θέρµανσης, Sp, του
ολοκληρωµένου αισθητήρα µε βάση την ανεπτυγµένη τεχνολογία θερµικής µόνωσης
είναι διπλάσια από αυτήν της αντίστοιχης διάταξης, σχηµατισµένη µέσω της
υπάρχουσας τεχνολογίας.
Συγκεντρωτικά χαρακτηριστικά των ολοκληρωµένων διατάξεων
Τύπος διάταξης:

Ι

ΙΙ

ΙΙΙ
poSi / air

Τεχνολογία θερµικής µόνωσης

poSi

poSi

Ρυθµός µεταβολής της αντίστασης του θερµαντήρα

2.24

1.64

1.64

συναρτήσει της θερµοκρασίας (Ω/ Κ)

(Rh=2.5KΩ)

(Rh= 1.5KΩ)

(Rh= 1.9KΩ)

3.16

2.69

3.69

1.41

1.64

2.25

0.078

0.081

0.110

0.047

0.048

0.098

/ 67

/ 35

/ 35

0.702

1.371

2.8

Ρυθµός µεταβολής της αντίστασης του θερµαντήρα
συναρτήσει της παρεχόµενης ισχύος (Ω / mW)
Ρυθµός µεταβολής της θερµοκρασίας της
αντίστασης συναρτήσει της παρεχόµενης ισχύος
Απόκριση ανά θερµοζεύγος (χωρίς ροή)
(V/W)
Ευαισθησία / θερµοζεύγος (

mV

(m / sec)

)

/ Παρεχόµενη ισχςύ στη διάταξη (mW)
Ευαισθησία ανά ισχύ θέρµανσης / θερµοζεύγος

(

mV

(m / sec) ⋅ W

)

cavity

Πίνακας 5.6.3.α
Συνοπτική συγκριτική παρουσίαση των αποτελεσµάτων των πειραµατικών µετρήσεων που
ολοκληρώθηκαν για την πειραµατική αξιολόγηση της προσφερόµενης µόνωσης µέσω της ανεπτυγµένης
τεχνολογίας πορώδους πυριτίου / διάκενου αέρα. Τα αντίστοιχα αποτελέσµατα παρόµοιας δοµής
ολοκληρωµένου αισθητήρα, κατασκευασµένου από τους G.Kaltsas et al [113] παρατίθενται επίσης
(διάταξη I).

Τα

αποτελέσµατα

των

πειραµατικών

µετρήσεων

του

κεφαλαίου

παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 5.6.3.α. Στον ίδιο πίνακα έχουν παρατεθεί τα
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αντίστοιχα αποτελέσµατα από τον αισθητήρα που έχει ήδη αναπτυχθεί στο
Ινστιτούτο, από τους G.Kaltsas et al [113]. Η γεωµετρία των ενεργών τµηµάτων και
των τριών διατάξεων είναι η ίδια.
Για την διασφάλιση ηλεκτρικής µόνωσης µεταξύ των ενεργών στοιχείων του
αρχικού αισθητήρα (Τύπος Ι) που είχε κατασκευασθεί από τους G.Kaltsas et al[113],
εναποτίθεται στρώµα οξειδίου TEOS µε πάχος ίσο µε 500 nm, άνωθεν της θερµικά
µονωµένης περιοχής. Στην περίπτωση των ολοκληρωµένων αισθητήρων που
κατασκευάσθηκαν στα πλαίσια της διατριβής (τύπος ΙΙ και ΙΙΙ), το συγκεκριµένο
επίπεδο είναι ίσο µε 100 nm (βήµα (27) πιν.5.3.α). Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε
η µείωση του πάχους του συγκεκριµένου επιπέδου κατά 4/5, είναι η βελτίωση των
χαρακτηριστικών του ανεξάρτητα της τεχνολογίας θερµικής µόνωσης που
χρησιµοποιείται. Όπως παρατηρούµε συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά των
ολοκληρωµένων αισθητήρων Ι και ΙΙ του πίνακα 5.6.3.α, η συγκεκριµένη
κατασκευαστική διαφορά, οδηγεί σε µία συνολική βελτίωση των χαρακτηριστικών
του αισθητήρα που έχει κατασκευασθεί στα πλαίσια της διατριβής (διάταξη ΙΙ)
κυρίως ως προς την ευαισθησία του σε συνθήκες ροής αερίου. Ο λόγος για τον οποίο
παρατηρείται η βελτίωση αυτή είναι η µείωση της ενδιάµεσης θερµικής αντίστασης
µεταξύ του θερµαντήρα και της θερµικά µονωµένης περιοχής.
Στο σηµείο αυτό, κρίνεται σκόπιµο να επισηµανθεί επίσης ότι η υπάρχουσα
τεχνολογία θερµικής µόνωσης µε βάση το πορώδες πυρίτιο, θεωρείται µία από τις
πλέον αποτελεσµατικές στον χώρο της θερµικής µόνωσης στο κρυσταλλικό
υπόστρωµα [58,59,60,62,94]. Για τον λόγο αυτό άλλωστε, τα χαρακτηριστικά του
αρχικού αισθητήρα που κατασκευάσθηκε στο ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής,
βασισµένου στην τεχνολογία πορώδους πυριτίου (διάταξη Ι στον πίνακα 5.6.3.α)
υπερτερούν σε σχέση µε εκείνα αντίστοιχων διατάξεων (όπως των F.Mayer et al
[114], B.W. Oudheushen et al[115], D. Moser et al [116],) σύµφωνα µε τους G.
Kaltsas et al [12,25,113].
Με την περάτωση των παραπάνω µετρήσεων, ολοκληρώνεται ο συγκριτικός
χαρακτηρισµός

των διατάξεων που κατασκευάσθηκαν µε εφαρµογή των δύο

τεχνολογιών τοπικής θερµικής µόνωσης στο κρυσταλλικό υπόστρωµα. Ως συνολικό
και επιγραµµατικό συµπέρασµα της παρούσας ενότητας, πρέπει να επισηµανθεί ότι,
η υπεροχή που αρχικά είχε εκτιµηθεί, µέσω κατάλληλων προσοµοιώσεων, της νέας
τεχνολογίας ως προς την προσφερόµενη θερµική µόνωση, επιβεβαιώθηκε πλέον και
πειραµατικά.
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Συµπεράσµατα του κεφαλαίου
Στο παρόν κεφάλαιο της διατριβής περιγράφηκε η κατασκευή και ο

χαρακτηρισµός ενός ολοκληρωµένου αισθητήρα ροής αερίων µε βάση την
ανεπτυγµένη πλέον τεχνολογία θερµικής µόνωσης πορώδους πυριτίου / διάκενου
αέρα. Στο αρχικό τµήµα του κεφαλαίου, αντιµετωπίσθηκε µε πλήρη επιτυχία η
ευπάθεια που παρουσιάζει η δοµή που προκύπτει µε την εφαρµογή της ανεπτυγµένης
τεχνολογίας σε διεργασίες όπου υπόκειται σε υψηλή θερµοκρασία (όπως εναπόθεση
οξειδίου TEOS ή poly-Si). Ο λόγος στον οποίο οφείλεται η συγκεκριµένη ευπάθεια
της δοµής, σύµφωνα µε την διεθνή βιβλιογραφία παρουσιάσθηκε, καθώς και ο τρόπος
µε τον οποίο αντιµετωπίσθηκε (διαδικασία προ-οξείδωσης). Επίσης, επισηµάνθηκε ο
βέλτιστος τρόπος στέγνωσης της δοµής, για την αποφυγή τυχόν µηχανικής κόπωσης.
Η κατασκευή και η συσκευασία

(packaging) ολοκληρωµένου θερµικού

αισθητήρα ροής µε βάση την ανεπτυγµένη τεχνολογία θερµικής µόνωσης αποτέλεσε
το επόµενο αντικείµενο του κεφαλαίου. Πρέπει να αναφερθεί ότι παράλληλα µε την
κατασκευή αισθητήρων του συγκεκριµένου τύπου, πραγµατοποιήθηκε επίσης
κατασκευή παρόµοιων αισθητήρων, κάνοντας χρήση όµως την ήδη υπάρχουσα
τεχνολογία θερµικής µόνωσης µε βάση το πορώδες πυρίτιο. Με τον τρόπο αυτό, είναι
εφικτή η πειραµατική αξιολόγηση της νέας τεχνολογίας συγκριτικά µε την ήδη
υπάρχουσα. Ακολούθησε η µέτρηση του ρυθµού αύξησης της µέγιστης θερµοκρασίας
του θερµαντήρα συναρτήσει της παρεχόµενης ισχύος και για τις δύο περιπτώσεις
θερµικής µόνωσης.
Όλα τα πειραµατικά αποτελέσµατα βρίσκονται σε συµφωνία µε τα
προβλεπόµενα που παρουσιάσθηκαν σε προηγούµενο σηµείο της διατριβής (τρίτο
κεφάλαιο) µέσω των αντίστοιχων θερµικών προσοµοιώσεων. Συγκεκριµένα, ο
ρυθµός αύξησης της θερµοκρασίας του θερµαντήρα συναρτήσει της παρεχόµενης
ισχύος που µετρήθηκε σε διάταξη βασισµένη στη νέα τεχνολογία πορώδους πυριτίου
/διάκενου αέρα µετρήθηκε ίσος µε 2.25 Κ/mW. Ο αντίστοιχος ρυθµός για διάταξη
βασισµένη στην υπάρχουσα τεχνολογία µετρήθηκε ίσος µε 1.64 K/mW. Συνεπώς,
παρατηρούµε ότι για την επίτευξη της ίδιας θερµοκρασίας στην µονωµένη περιοχή η
αναγκαία παρεχόµενη ισχύς σε διάταξη όπου εφαρµόσθηκε η νέα τεχνολογία είναι κατά
37% µικρότερη από εκείνη που αντιστοιχεί σε διάταξη βασιζόµενη στην υπάρχουσα
τεχνολογία πορώδους πυριτίου.
Ο συγκριτικός ηλεκτρικός χαρακτηρισµός των ολοκληρωµένων αισθητήρων
(µε βάση τις δύο τεχνολογίες) αποτέλεσε την επόµενη ενότητα του κεφαλαίου.
Σελίδα 141

Κεφάλαιο 5

Κατασκευή-Χαρακτηρισµός του ολοκληρωµένου αισθητήρα ροής αερίων

Αναλυτικά, αρχικά πραγµατοποιήθηκε ο στατικός χαρακτηρισµός όπου µελετήθηκε η
απόκριση των ολοκληρωµένων θερµοστοιχείων σε κάθε περίπτωση, συναρτήσει της
παρεχόµενης ισχύος. Όπως ήταν αναµενόµενο, λόγω της υψηλότερης διασφάλισης
θερµικής µόνωσης µέσω της νέας τεχνολογίας, η απόκριση των θερµοστοιχείων ανά
µονάδα ισχύος σε διάταξη µε βάση την νέα τεχνολογία παρουσίασε σηµαντική
βελτιστοποίηση συγκριτικά µε διάταξη µε βάση την υπάρχουσα τεχνολογία.
Συγκεκριµένα, στην πρώτη περίπτωση η απόκριση που µετρήθηκε ήταν κατά 35.8 %
αυξηµένη.
Κάνοντας χρήση κατάλληλου πειραµατικού εξοπλισµού και βάσης στην οποία
προσαρµόσθηκαν οι δύο διατάξεις, ακολούθησε ο δυναµικός χαρακτηρισµός τους, σε
συνθήκες στρωτής ροής αερίου αζώτου για την εύρεση της τιµής ευαισθησίας ανά
ισχύ θέρµανσης που αντιστοιχεί σε κάθε τύπο διάταξης. Η τιµή που µετρήθηκε για
χαρακτηριστική διάταξη µε βάση την ανεπτυγµένη τεχνολογία είναι κατά 100% περίπου
αυξηµένη από εκείνη που αντιστοιχεί σε διάταξη µε βάση την υπάρχουσα τεχνολογία.
Το µέγεθος αυτό ήταν αναµενόµενο καθώς η ευαισθησία ανά µονάδα θέρµανσης για
την συγκεκριµένη κλίµακα ροής, είναι αντιστρόφος ανάλογη µε την τετραγωνική ρίζα
της ταχύτητας του διερχόµενου αερίου.
Στο σηµείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί ότι όλα τα πειραµατικά αποτελέσµατα
από τον συνολικό συγκριτικό χαρακτηρισµό του ολοκληρωµένου αισθητήρα
αποδεικνύουν την υπεροχή της προσφερόµενης θερµικής µόνωσης µέσω της
ανεπτυγµένης

τεχνολογίας.

Σύµφωνα

µε

τα

παραπάνω

αποτελέσµατα,

ο

ολοκληρωµένος αισθητήρας αερίων µε βάση την τεχνολογία τοπικής θερµικής
µόνωσης που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διατριβής, παρουσιάζει µείωση στην
αναγκαία παρεχόµενη ισχύ κατά 37% περίπου, οδηγώντας σε αντίστοιχη µείωση του
κόστους λειτουργίας της διάταξης.

Σελίδα 142

Κεφάλαιο 6

Σχηµατισµός µικροκαναλιών στο κρυσταλλικό υπόστρωµα µέσω της ανεπτυγµένης τεχνολογίας –Αισθητήρας µικροροής ρευστών

Κεφάλαιο 6.
Σχηµατισµός µικροκαναλιών στο κρυσταλλικό υπόστρωµα µέσω της
ανεπτυγµένης τεχνολογίας – Αισθητήρας µικροροής ρευστών
6.1

Εισαγωγή
Στα περασµένα κεφάλαια της παρούσας διατριβής, παρουσιάσθηκε η

τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στα πλαίσια της ερευνητικής δραστηριότητας που
πραγµατοποιήθηκε, ως προς την ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας θερµικής µόνωσης
καθώς και η επιτυχής εφαρµογή της, σε ολοκληρωµένο θερµικό αισθητήρα ροής
ρευστών. Εκτός όµως από την εφαρµογή της ανεπτυγµένης τεχνολογίας για τοπική
θερµική µόνωση στο πυρίτιο, υπάρχουν και ποικίλες άλλες ενδιαφέρουσες
εφαρµογές. Για παράδειγµα, όπως παρουσιάσθηκε σε περασµένη ενότητα της
διατριβής (εν. 4.9), κάνοντας χρήση της ανεπτυγµένης τεχνικής είναι δυνατός ο
σχηµατισµός αιωρούµενων επιπέδων πορώδους πυριτίου, µικρότερου πλάτους από το
απαιτούµενο για την εφαρµογή τους στη διασφάλιση τοπικής θερµικής µόνωσης,
άνωθεν διάκενου αέρα πλην όµως, εκτεταµένου βάθους (>20µm). Οι συγκεκριµένες
δοµές µπορούν να αποτελέσουν µικροκανάλια (microchannels), µήκους εκατοντάδων
µικροµέτρων, διαφόρων σχηµάτων, “θαµµένων” στο κρυσταλλικό υπόστρωµα
πυριτίου. Στο παρόν κεφάλαιο, αρχικά θα παρουσιασθεί η προσαρµογή της
ανεπτυγµένης τεχνολογίας στην κατασκευή τέτοιων δοµών ενώ στη συνέχεια θα
αναλυθεί η δυνητική χρήση τους στην κατασκευή ενός πρωτότυπου ολοκληρωµένου
αισθητήρα για τη µέτρηση µικροροής υγρών (microfluidic sensor).

6.2

Προσαρµογή της ανεπτυγµένης τεχνολογίας-Σχηµατισµός µικροκαναλιών
στο κρυσταλλικό υπόστρωµα
Η πρώτη δοµή αιωρούµενης πορώδους µεµβράνης άνωθεν διάκενου αέρα που

σχηµατίσθηκε µε επιτυχία στα πλαίσια της παρούσας ερευνητικής δραστηριότητας,
παρουσιάσθηκε στην ενότητα 4.9. Όπως έχει ήδη αναλυθεί διεξοδικά, για τo
σχηµατισµό της χρησιµοποιήθηκε η ανεπτυγµένη τεχνική σχηµατισµού πλευρικών
δοκών στήριξης ν-τύπου πυριτίου, πάχους 1.8 µm, εκατέρωθεν της αιωρούµενης
µεµβράνης (τεχνική Α στον πίνακα 4.9.1.α), καθώς το πλάτος της µεµβράνης είναι
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Σχήµα 6.2.α
Φωτογραφία

ηλεκτρονικού

µικρο-

σκοπίου (SEM) τοµής χαρακτηριστικού

Πλευρική δοκός στήριξης

καναλιού,
Πορώδες επίπεδο

σχηµατισµένου

στο

κρυσταλλικό υπόστρωµα. ∆ιακρίνεται το
αιωρούµενο πορώδες επίπεδο, το οποίο
σφραγίζει

την

πυθµένας

κοιλότητα

του

αέρα.

διάκενου

Ο

είναι

οµοιόµορφος, καθώς κατά τη διάρκεια

Κοιλότητα

εγχάραξης του πυριτίου, η αναλογία του
υδροφθορικού

οξέος

στο

διάλυµα

ηλεκτρολείανσης ήταν ίση µε 40%.

κατά πολύ µικρότερο εκείνου της θερµικά µονωµένης περιοχής στον αισθητήρα ροής
αερίων. Αναλυτικά, η συγκεκριµένη δοµή (σχήµα 4.9.α), αποτελείται από επίπεδο
πορώδους πυριτίου µε πάχος και πλάτος, 5 µm και 10 µm αντίστοιχα, άνωθεν
κοιλότητας αέρα, βάθους 26 µm περίπου. Λόγω του µεγάλου βάθους διάκενου αέρα,
η συγκεκριµένη δοµή µπορεί να αποτελέσει πλέον ένα “θαµµένο” µικροκανάλι στο
κρυσταλλικό υπόστρωµα, σφραγισµένο µε το αιωρούµενο πορώδες επίπεδο. Το
µήκος των συγκεκριµένων δοµών δεν επηρεάζει τη µηχανική σταθερότητά τους. Στο
σχήµα 6.2.α παρουσιάζεται χαρακτηριστική φωτογραφία, µέσω ηλεκτρονικού
µικροσκοπίου (SEM), τοµής ενός µικροκαναλιού µήκους περίπου 194 µm. Όπως
εύκολα παρατηρείται από το συγκεκριµένο σχήµα, ο πυθµένας του µικροκαναλιού
παρουσιάζει πολύ µικρή ανοµοιοµορφία, καθώς κατά τη διαδικασία εγχάραξης, το
διάλυµα είχε περιεκτικότητα 40% υδροφθορικού οξέος (ενότητα 4.4.2).

Με

κατάλληλη προσαρµογή των συνθηκών σχηµατισµού της συγκεκριµένης δοµής, το
πάχος του πορώδους επιπέδου µπορεί να µειωθεί κατάλληλα ώστε η οροφή του
µικροκαναλιού να είναι επίπεδη. Στο σχήµα 6.2.β, παρουσιάζεται φωτογραφία
Πορώδες επίπεδο

Πλευρική δοκός στήριξης

Σχήµα 6.2.β
Φωτογραφία
σκοπίου

ηλεκτρονικού

(SEM)

σχηµατισµένου
συνθήκες
Κοιλότητα

που

µε

µικρο-

τοµής

καναλιού,

τις

βέλτιστες

παρουσιάζονται

στον

πίνακα 6.2.α. Η αιωρούµενη πορώδης
µεµβράνη έχει πάχος ίσο µε εκείνο των
πλευρικών

δοκών

στήριξης

ν-τύπου

πυριτίου, 1.8 µm.
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ηλεκτρονικού µικροσκοπίου (SEM) χαρακτηριστικού καναλιού, στο οποίο η
αιωρούµενη πορώδης µεµβράνη έχει πάχος ίσο µε εκείνο των πλευρικών δοκών
στήριξης. Καθώς οι συνθήκες σχηµατισµού (ανοδίωσης / ηλεκτρολείανσης) του
συγκεκριµένου καναλιού είναι οι βέλτιστες, παρουσιάζονται συνοπτικά στο πίνακα
6.2.α.
ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΝΑΛΙΟΥ

ΑΝΟ∆ΙΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΕΙΑΝΣΗ

Αναλογία διαλύµατος
(HF% / ethanol%)

60 / 40

40 / 60

Πυκνότητα ρεύµατος – Ακριβής τιµή πειράµατος
(mA/cm2 )- (mΑ)

32 – 2

1600 – 100

∆ιάρκεια παλµού ρεύµατος ανοδίωσης
(min)

1

2

Πίνακας 6.2.α
Οι βέλτιστες συνθήκες σχηµατισµού δοµής µικροκαναλιού στο κρυσταλλικό υπόστρωµα. Το πάχος
της πορώδους µεµβράνης είναι ίσο µε 1.8µm, ενώ το βάθος της σχηµατισµένης κοιλότητας ισούται µε
26 µm. Η εκτεθειµένη επιφάνεια του δείγµατος στο διάλυµα ανοδίωσης / ηλεκτρολείανσης είναι
περίπου ίση µε 0.0625 cm2. Η δοµή έχει σχηµατισθεί µε χρήση της πρώτης τεχνικής σχηµατισµού
δοκών πλευρικής στήριξης (Α) του πίνακα 4.9.1.α

6.3

Εφαρµογή της νέας τεχνολογίας σε σύστηµα µικροροής
Ένα τυπικό ολοκληρωµένο σύστηµα µικροροής (microfluidic system),

αποτελείται συνήθως από ένα δίκτυο µικροκαναλιών σχηµατισµένα στο κρυσταλλικό
υπόστρωµα καθώς και διάφορα ενεργά στοιχεία όπως µικροαντλίες (micropumps) και
αισθητήρες µικροροής. Η κατασκευή των µικροκαναλιών αποτελεί το βασικότερο
µέρος της διαδικασίας σχηµατισµού τέτοιων διατάξεων. Στη διεθνή βιβλιογραφία
υπάρχουν ποικίλες τεχνικές για την κατασκευή τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις,
το κανάλι σχηµατίζεται µέσω εγχάραξης της επιφάνειας του δισκιδίου του πυριτίου
και συνακόλουθη συγκόλληση της, µε άλλο δισκίδιο (wafer bonding) για τη
σφράγισή του [117]. Σε άλλες περιπτώσεις η γεωµετρία της κοιλότητας είναι
κατάλληλη ώστε να µπορεί να σφραγισθεί µέσω εναπόθεσης κατάλληλου στρώµατος
ενός υλικού, συνήθως µε χρήση τεχνικής εναπόθεσης ατµών, LPCVD [127].
Εναλλακτικά, η κατασκευή του µικροκαναλιού µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε χρήση
στρωµάτων ρητίνης ή µέσω τεχνολογίας µικροµηχανικής επιφανείας (surface
micromachining)[128].

Η

ανεπτυγµένη

τεχνολογία

παρουσιάζει

σηµαντικά
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πλεονεκτήµατα σε σύγκριση µε τις παραπάνω τεχνικές. Συγκεκριµένα, είναι συµβατή
µε

την υπάρχουσα

τεχνολογία

ολοκληρωµένων κυκλωµάτων CMOS,

δεν

χρησιµοποιεί λιθογραφία διπλής όψης, ενώ ο αριθµός των απαραίτητων βηµάτων για
το σχηµατισµό του µικροκαναλιού είναι σχετικά περιορισµένος. Πρέπει να
επισηµανθεί ότι η άνω επιφάνεια του σχηµατισµένου µικροκαναλιού µέσω της
συγκεκριµένης τεχνικής είναι παράλληλη και ισόπεδη µε το υπόλοιπο κρυσταλλικό
υπόστρωµα. Επίσης, η ανεπτυγµένη τεχνική δεν θέτει περιορισµούς ως προς την
περαιτέρω επεξεργασία της σχηµατισµένης δοµής, εποµένως καθιστά δυνατή την
ολοκλήρωση πιθανών ενεργών τµηµάτων ενός µικροσυστήµατος στην επιφάνεια της.
6.4

Ανάπτυξη αισθητήρα µικροροής ρευστών µέσω της νέας τεχνολογίας
Έχοντας προσαρµόσει την ανεπτυγµένη τεχνολογία για το σχηµατισµό

µικροκαναλιών στο υπόστρωµα κατάλληλης γεωµετρίας, στην παρούσα ενότητα θα
παρουσιασθεί η διαδικασία για την κατασκευή ενός ολοκληρωµένου αισθητήρα
µικροροής ρευστών µε βάση την υπάρχουσα πλέον τεχνογνωσία. Τα βήµατα για τον
σχηµατισµό µιας τέτοιας διάταξης δίνονται περιληπτικά στον πίνακα 6.4.α, ενώ η
σχηµατική αναπαράσταση της γεωµετρίας της παρουσιάζεται στο σχήµα 6.4.α.
Ακολουθία διαδικασίας για την κατασκευή ολοκληρωµένου αισθητήρα µικροροής ρευστών
1-20

Σχηµατισµός ολοκληρωµένων µικροκαναλιών στο κρυσταλλικό υπόστρωµα

21

Εναπόθεση χηµικού οξειδίου (TEOS). Επιθυµητό πάχος : 100 nm

22

Εναπόθεση πολυκρυσταλλικού πυριτίου. Επιθυµητό πάχος : 500 nm

23

Εµφύτευση Βορίου (Β, 1 x1016, 60 KeV) στην πρόσθια πλευρά

24

Θερµική ανόπτηση (1075 οC / 30 min)

25

Επίστρωση ρητίνης - Λιθογραφία, αποτύπωση γεωµετρίας θερµαντήρα / αντιστάσεων

26

Ξηρή εγχάραξη πλάσµατος πολυκρυσταλλικού πυριτίου στην πρόσθια πλευρά του δισκίου

27

Αφαίρεση ρητίνης σε ακετόνη

28

Εναπόθεση Αλουµινίου στην πρόσθια πλευρά. Επιθυµητό πάχος : 500 nm

29

Επίστρωση ρητίνης - Λιθογραφία, αποτύπωση γεωµετρίας επαφών αλουµινίου

30

Υγρή εγχάραξη αλουµινίου στην πρόσθια πλευρά του δισκίου (Αl etchant / 4 min 20sec)

31

Αφαίρεση ρητίνης σε ακετόνη

32

Θερµική ανόπτηση Αλουµινίου ( 420 oC / 30min)

33

Εναπόθεση SOG ή LTO οξειδίου στην πρόσθια πλευρά. Επιθυµητό πάχος : 200 nm

34

Επίστρωση ρητίνης - Λιθογραφία, αποτύπωση γεωµετρίας ηµικυλινδρικών οπών
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35

Υγρή εγχάραξη οξειδίου στην πρόσθια πλευρά του δισκίου (BHF)

36

Αφαίρεση ρητίνης σε ακετόνη

37

Ξηρή εγχάραξη πλάσµατος (HD-RIE ) πυριτίου στην πρόσθια πλευρά του δισκίου

38

Προσαρµογή µικροσωληνών στην επιφάνεια του αισθητήρα

Πίνακας 6.4.α
Η συνολική ακολουθία διεργασιών για την κατασκευή του ολοκληρωµένου αισθητήρα µικροροής
ρευστών. Τα στάδια της διαδικασίας για τον σχηµατισµό των µικροκαναλιών δίνονται στον πίνακα
4.8.α. Οι συνθήκες ανοδίωσης / ηλεκτρολείανσης δίνονται στον πίνακα 6.2.α

Αρχικά, στην επιφάνεια του κρυσταλλικού πυριτίου σχηµατίζεται το
µικροκανάλι µε την διαδικασία που έχει ήδη αναπτυχθεί στα πλαίσια της παρούσας
διατριβής (βήµατα 1-20). Οι συνθήκες ανοδίωσης

/ ηλεκτρολείανσης

είναι οι

βέλτιστες του πίνακα 6.2.α. Στο επόµενο βήµα (21), ένα στρώµα χηµικού οξειδίου
TEOS, πάχους 100 nm εναποτίθεται στην επιφάνεια του δείγµατος για τη διασφάλιση
της απαραίτητης ηλεκτρικής µόνωσης, καθώς και του ερµητικού σφραγίσµατος του
καναλιού. Μέσω της διαδικασίας εναπόθεσης ατµών LPCVD, εναποτίθεται επίσης
στρώµα

πολυκρυσταλλικού

πολυκρυσταλλικού

πυριτίου

πυριτίου,
νοθεύεται

πάχους
µέσω

500

nm

ιοντικής

(22).

Το

στρώµα

εµφύτευσης

βορίου

κατάλληλης δόσης (22), ενώ ακολουθεί η απαραίτητη θερµική ανόπτηση για την
ανακατανοµή των φορέων (24). Κάνοντας χρήση της διαδικασίας λιθογραφίας, η
γεωµετρία τριών ίδιων αντιστάσεων αποτυπώνεται στην επιφάνεια του καναλιού (25).
Στη συνέχεια, µέσω του βήµατος ξηρής εγχάραξης πλάσµατος, εξαφθοριούχου θείου
(SF6), σε σύστηµα ενεργού ιονοβολής (Reactive Ion Etcher) το συγκεκριµένο επίπεδο
εγχαράσσεται στην πρόσθια πλευρά του δείγµατος, σχηµατίζοντας τις τρεις
αντιστάσεις(26). Οι απαραίτητες ωµικές επαφές σχηµατίζονται µέσω εναπόθεσης
αλουµινίου (28) (µέσω θερµικής εξάχνωσης) και κατάλληλης εγχάραξής του (30) (σε
διάλυµα φωσφορικού οξέος 74% κ.ό. σε προπανόλη σε θερµοκρασία 55 οC) σε
προεπιλεγµένες περιοχές µέσω λιθογραφίας (29). Ακολουθεί η θερµική ανόπτηση του
αλουµινίου στους 420 οC για 30 λεπτά (32).
Στα τελευταία βήµατα της διαδικασίας, εναποτίθεται οξείδιο χαµηλής
θερµοκρασίας εναπόθεσης (Low Temperature Oxide,LTO) ή χηµικό οξείδιο
εναπόθεσης µε περιστροφή (Spin On Glass oxide,SOG) στην επιφάνεια του αισθητήρα
(33), το οποίο εγχαράσσεται επιλεκτικά (35) µετά την αποτύπωση της επιθυµητής
γεωµετρίας µέσω λιθογραφίας (34). Ο ρόλος του συγκεκριµένου οξειδίου είναι να
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προστατεύσει τη σχηµατισµένη διάταξη κατά την διάρκεια της εγχάραξης που θα
ακολουθήσει για την διάνοιξη δύο ηµικυλινδρικών οπών στα άκρα του καναλιού.
Αναλυτικά, οι δύο σχηµατισµένες ηµικυλινδρικές οπές, εισόδου και εξόδου
αντίστοιχα, έχουν κατάλληλη γεωµετρία για την προσαρµογή (38) σε αυτές δύο
εµπορικών µικροσωλήνων (micropipettes), οι οποίοι θα αποτελούν τη διασύνδεση
των καναλιών µε το µακροσκοπικό περιβάλλον.

Η διάνοιξη των οπών

πραγµατοποιείται σε σύστηµα υψηλής πυκνότητας ενεργού ιονοβολής (High Density
Reactive Ion Etcher, HD-RIE) (37).
Υπόστρωµα
Si
Silicon

(α)
(a)
Έξοδος ρευστού
Outlet

Μικροκανάλι
Microchannel

Polysilicon
Αντιστάσεις
poly-Si
resistors

Πορώδες
PS
επίπεδο

(β)
(b)

Al
pads
Επαφές
Al

Inletρευστού
Είσοδος

Υπόστρωµα
Silicon Si

Σχήµα 6.4.α
Σχηµατική απεικόνιση κάτοψης (α) και τοµής (β) των τµηµάτων του ολοκληρωµένου αισθητήρα
µικροροής ρευστών. Η κατασκευή του µικροκαναλιού του αισθητήρα

είναι βασισµένη στην

ανεπτυγµένη τεχνολογία.

Η αρχή λειτουργίας του συγκεκριµένου αισθητήρα βασίζεται στην ανταλλαγή
θερµότητας µεταξύ του κεντρικού ολοκληρωµένου θερµαντήρα και του διερχόµενου
ρευστού, το οποίο διοχετεύεται στο εσωτερικό του καναλιού µέσω των
µικροσωλήνων. Αναλυτικά, ο κεντρικός θερµαντήρας τίθεται σε συγκεκριµένη
θερµοκρασία. Η θερµοκρασιακή διαφορά που προκαλείται λόγω της ροής του
διερχόµενου ρευστού εκατέρωθεν του θερµαντήρα ανιχνεύεται µέσω των δύο
αντιστάσεων προσδίδοντας την τιµή της ροής του ρευστού. Πρέπει να επισηµανθεί
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ότι οι δύο αντιστάσεις εκατέρωθεν του κεντρικού θερµαντήρα βρίσκονται στην ίδια
απόσταση από αυτόν. Η συγκεκριµένη διάταξη µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη
µέτρηση µικροροής τόσο αερίων όσο και υγρών. Στο σχήµα 6.4.β παρουσιάζεται
φωτογραφία ηλεκτρονικού µικροσκοπίου σχηµατισµένων καναλιών στο κρυσταλλικό
υπόστρωµα, στα άκρα των οποίων έχουν σχηµατισθεί οι απαραίτητες ηµικυλινδρικές
οπές µέσω της διαδικασίας ξηρής εγχάραξης. Τα υπολείµµατα πυριτίου που
παρατηρούνται στην µεγέθυνση της εγχαραγµένης περιοχής, οφείλονται σε µερική
οξείδωση της συγκεκριµένης περιοχής πριν την εγχάραξη. Τα υπολείµµατα αυτά
µπορούν εύκολα να αποµακρυνθούν πριν την προσαρµογή των απαραίτητων
µικροσωλήνων (micropipettes).

Σχηµατισµένο κανάλι

Οπές εισόδου/εξόδου ρευστού

(α)

(β)

Σχήµα 6.4.β
Φωτογραφία ηλεκτρονικού µικροσκοπίου (SEM) σχηµατισµένων µικροκαναλιών στο κρυσταλλικό
υπόστρωµα, στα οποία έχει πραγµατοποιηθεί η διάνοιξη των ηµικυλινδρικών οπών στα άκρα τους. Η
φωτογραφία (β) αποτελεί µεγέθυνση της επιλεγµένης περιοχής στην πρώτη φωτογραφία. Με την
ολοκλήρωση της εγχάραξης το σχηµατισµένο κανάλι έχει αποκαλυφθεί.

Καθώς η διαδικασία κατασκευής του συγκεκριµένου αισθητήρα είναι
συµβατή µε την υπάρχουσα τεχνολογία ολοκληρωµένων κυκλωµάτων

CMOS,

παρέχεται η δυνατότητα να ολοκληρωθούν στην ίδια ψηφίδα (chip) τα απαραίτητα
ηλεκτρονικά για τον έλεγχο των σηµάτων εισόδου και εξόδου της διάταξης. Επίσης,
αξίζει να αναφερθεί ότι καθώς το ρευστό υπό µέτρηση δεν έρχεται σε επαφή µε τα
ενεργά τµήµατα του αισθητήρα, η διάταξη µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την µέτρηση
µικροροής σε εφαρµογές όπου υπάρχουν διαβρωτικά-επικίνδυνα ρευστά. Στο σηµείο
αυτό, πρέπει να επισηµανθεί ότι η τεχνολογία µικροκαναλιών που παρουσιάσθηκε
στις περασµένες παραγράφους µπορεί να εφαρµοσθεί στο χώρο της ιατρικής
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(ελεγχόµενη έγχυση φαρµακευτικών ουσιών), µικροπνευµατικής, µηχανολογίας,
χηµικής ανάλυσης, βιοτεχνολογίας καθώς και σε πλήθος ακόµα εφαρµογών.
Η

κατασκευή

της

συνολικής

ηλεκτρονικής

διάταξης

µικροροής,

συµπεριλαµβανοµένης και της προσαρµογής κατάλληλων εµπορικών µικροσωλήνων,
καθώς και ο χαρακτηρισµός της απόκρισης της, σε συνθήκες µικροροής διαφόρων
ρευστών (τόσο αερίων όσο και υγρών), προαπαιτεί την περάτωση µιας επιπλέον,
µελλοντικής ερευνητικής δραστηριότητας. Ο στόχος όµως της ερευνητικής
προσπάθειας που περιγράφηκε στο παρόν κεφάλαιο ήταν να αποδειχθεί η ικανότητα
προσαρµογής της νέας ανεπτυγµένης τεχνολογίας, ώστε να είναι δυνατή η χρήση της
ως µία νέα, θεµελιώδης τεχνική κατασκευής µικροκαναλιών, συνεπώς, σχηµατισµού
διατάξεων µικροροής, στόχος, που επιτεύχθηκε µε απόλυτη επιτυχία.
6.5

Συµπεράσµατα του κεφαλαίου
Στα περασµένα κεφάλαια της παρούσας διατριβής παρουσιάσθηκε η

ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας θερµικής µόνωσης πορώδους πυριτίου / διάκενου
αέρα καθώς και η εφαρµογή της σε ένα ολοκληρωµένο θερµικό σύστηµα. Στο παρόν
κεφάλαιο, πραγµατοποιήθηκε µία ανάλυση ως προς την χρήση της ανεπτυγµένης
τεχνικής σε εφαρµογές εκτός της διασφάλισης τοπικής θερµικής µόνωσης στο
κρυσταλλικό υπόστρωµα, συγκεκριµένα, στο χώρο της µικροροής. Όπως αρχικά
παρουσιάσθηκε, προσαρµόζοντας την νέα τεχνολογία, είναι δυνατή η κατασκευή
θαµµένων µικροκαναλιών βάθους 30 µm - 40 µm, σφραγισµένων µε ένα πορώδες
επίπεδο. Πρέπει να επισηµανθεί ότι για τις συγκεκριµένες πειραµατικές συνθήκες
σχηµατισµού των καναλιών αυτών, η επιφάνεια του πυθµένα τους είναι αρκετά
οµοιόµορφη, χωρίς την παρουσία τυχόν υπολειµµάτων κρυσταλλικού πυριτίου.
Τα συγκεκριµένα µικροκανάλια µπορούν να αποτελέσουν ενεργά τµήµατα ενός
αισθητήρα µικροροής ρευστών. Παρουσιάσθηκαν η αρχή λειτουργίας καθώς και τα
βήµατα που αποτελούν την ακολουθία διαδικασιών για την κατασκευή ενός τέτοιου
αισθητήρα. Χαρακτηριστικά πρώτα επιτυχή αποτελέσµατα ως προς την επίτευξη
σχηµατισµού της συγκεκριµένης διάταξης παρουσιάσθηκαν στο τελευταίο µέρος του
κεφαλαίου, αποδεικνύοντας µε τον τρόπο αυτό ότι, µέσω κατάλληλης προσαρµογής,
η ανεπτυγµένη τεχνολογία αποτελεί επίσης µία νέα θεµελιώδη τεχνική ως προς την
τοπική κατασκευή µικροκαναλιών στο υπόστρωµα πυριτίου.
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Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής αναπτύχθηκε µία διεθνώς νέα,
πρωτοποριακή τεχνολογία για την επίτευξη τοπικής θερµικής µόνωσης στο
υπόστρωµα κρυσταλλικού πυριτίου. Όπως αναφέραµε και στην εισαγωγή της
παρούσας διατριβής, βασική ώθηση για την ανάπτυξή της αποτέλεσε η διαρκώς
αυξανόµενη απαίτηση της οµόχρονης εξελισσόµενης τεχνολογίας στον χώρο των
θερµικών µικροσυστηµάτων, συγκεκριµένα, ως προς την βελτιστοποίησή τους
σχετικά µε την καταναλισκόµενη ισχύ και τις επιδόσεις τους. Σε µία προσπάθεια
συνόψισης

της

συνολικής

ερευνητικής

εργασίας

που

πραγµατοποιήθηκε,

παρατίθενται τα βασικά σηµεία της:
•

Η µελέτη των συνθηκών δηµιουργίας του πορώδους πυριτίου στο κρυσταλλικό
υπόστρωµα πραγµατοποιήθηκε σε πρώτο στάδιο. Ταυτόχρονα, εκτιµήθηκε η
προσφερόµενη θερµική µόνωση που διασφαλίζεται µέσω της υπάρχουσας
τεχνολογίας

πορώδους

πυριτίου,

στην

επιφάνεια

ενός

θερµικού

µικροσυστήµατος.
•

Πραγµατοποιώντας
εξειδικευµένου

κατάλληλες

λογισµικού

θερµικές

πεπερασµένης

προσοµοιώσεις
ανάλυσης

µέσω

(CoventorWare,

MICROPROSM) ολοκληρώθηκε η θεωρητική µελέτη της προσφερόµενης
θερµικής µόνωσης µέσω της εφαρµογής της προτεινόµενης τεχνολογίας
πορώδους πυριτίου / διάκενου αέρα στο κρυσταλλικό υπόστρωµα πυριτίου. Οι
θερµικές προσοµοιώσεις που ολοκληρώνονται στα πλαίσια της θεωρητικής
εύρεσης της προσφερόµενης µόνωσης, βασίστηκαν σε τρισδιάστατα µοντέλα,
σχηµατισµένα µέσω του παραπάνω λογισµικού. Πραγµατοποιώντας αρχικά
µία συστηµατική µελέτη µέσω κατάλληλων θερµικών προσοµοιώσεων,
διαπιστώθηκε ο βαθµός εξάρτησης της προσφερόµενης µόνωσης από τις
διαστάσεις της σχηµατισµένης µικροµηχανικής δοµής (πάχος αιωρούµενης
µεµβράνης/ βάθος διάκενου αέρα) στο υπόστρωµα. Στη συνέχεια, η
διασφαλιζόµενη θερµική µόνωση µέσω της νέας τεχνολογίας πορώδους
πυριτίου / διάκενου αέρα εκτιµήθηκε συγκριτικά µε εκείνη που αντιστοιχεί
στην υπάρχουσα τεχνολογία, θεωρώντας διαδοχικά την εφαρµογή της κάθε
τεχνολογίας στο ίδιο θερµικό µικροσύστηµα, όπου διαφάνηκε η υπεροχή της
προτεινόµενης τεχνολογίας.
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•

Μέσω νέας σειράς κατάλληλων προσοµοιώσεων, υπολογίσθηκε η θερµική
µόνωση που αναµένεται ύστερα από την επιτυχή εφαρµογή της νέας
τεχνολογίας σε συγκεκριµένο πλέον ολοκληρωµένο θερµικό αισθητήρα ροής
αερίων, λαµβάνοντας υπόψιν την πραγµατική γεωµετρία του αισθητήρα
αυτού. Ο αναµενόµενος ρυθµός αύξησης της θερµοκρασίας του θερµαντήρα
στη µονωµένη περιοχή του αισθητήρα συναρτήσει της παρεχόµενης ισχύος
υπολογίσθηκε µε βάση τον θεωρητικό υπολογισµό της

θερµοκρασιακής

κατανοµής στην επιφάνεια του θερµικού αισθητήρα και βρέθηκε ίσος µε 1.67
K/mW . Ο ρυθµός που αντιστοιχεί επίσης στην ήδη υπάρχουσα τεχνολογία
θερµικής µόνωσης µε συµπαγές στρώµα πορώδους πυριτίου στην ίδια διάταξη
υπολογίσθηκε ίσος µε 2.4 K/mW. Τα δύο µεγέθη επισηµαίνουν την θεωρητική
υπεροχή της προσφερόµενης θερµικής µόνωσης µέσω της νέας τεχνολογίας
πορώδους πυριτίου / διάκενου αέρα έναντι της ήδη υπάρχουσας στον
συγκεκριµένο αισθητήρα.
•

Έχοντας εκτιµήσει την προσφερόµενη θερµική µόνωση µέσω της τεχνολογίας
πορώδους πυριτίου / διάκενου αέρα, προχωρήσαµε στην πειραµατική
προσέγγιση

κατασκευής

της

επιθυµητής

δοµής.

Αναλυτικά,

αρχικά

πραγµατοποιήθηκε η αναγκαία µελέτη ως προς την εξακρίβωση του ρυθµού
σχηµατισµού του πορώδους πυριτίου στο κρυσταλλικό υπόστρωµα, καθώς και
του ρυθµού εγχάραξης του υποστρώµατος υπό συγκεκριµένες πειραµατικές
συνθήκες.
•

Για τον επιτυχή σχηµατισµό της επιθυµητής µικροµηχανικής δοµής
αναπτύχθηκε µία νέα τεχνική προστασίας του κρυσταλλικού υποστρώµατος πτύπου πυριτίου κατά την διάρκεια ανοδίωσης-σχηµατισµού πορώδους πυριτίου /
ηλεκτρολείανσης – εγχάραξης του υποστρώµατος,

µε βάση την ιοντική

εµφύτευση. Η τεχνική αυτή προσαρτήθηκε στην συνολική αρχική ακολουθία
διεργασιών της τεχνολογίας πορώδους πυριτίου / διάκενου αέρα. Μέσω της
προκύπτουσας τεχνογνωσίας, είναι πλέον εφικτή για πρώτη φορά διεθνώς, η
κατασκευή αιωρούµενων µεµβρανών πορώδους πυριτίου άνωθεν κοιλότητας
αέρα. Η µεµβράνη είναι ισόπεδη µε το υπόλοιπο υπόστρωµα επιτρέποντας την
περαιτέρω ολοκλήρωση των ενεργών στοιχείων ενός µικροσυστήµατος στην
επιφάνεια της.
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•

Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκε η αναγκαία µελέτη ως προς την εφαρµογή
της ανεπτυγµένης τεχνολογίας σε θερµικό µικροσύστηµα, συγκεκριµένα σε
ολοκληρωµένο αισθητήρα ροής αερίων ο οποίος έχει αναπτυχθεί στο
Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του Ε.Κ.Φ.Ε. “∆ηµόκριτος”. Ύστερα από
κατάλληλη προσαρµογή της υπάρχουσας ακολουθίας διεργασιών ως προς την
κατασκευή του, ο συγκεκριµένος αισθητήρας κατασκευάσθηκε µε πλήρη
επιτυχία χρησιµοποιώντας στην ανεπτυγµένη µικροµηχανική δοµή ενώ στη
συνέχεια χαρακτηρίσθηκε στατικά, και σε συνθήκες ροής αερίου αζώτου. Ο
χαρακτηρισµός

πραγµατοποιήθηκε

µέσω

κατάλληλου

πειραµατικού

εξοπλισµού. Παράλληλα, όµοια διάταξη κατασκευάσθηκε µέσω της
υπάρχουσας τεχνολογίας θερµικής µόνωσης πορώδους πυριτίου για την
σύγκριση των αντίστοιχων αποτελεσµάτων.
•

Όλα τα πειραµατικά αποτελέσµατα που πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια της
πειραµατικής µέτρησης της θερµικής µόνωσης που επιτυγχάνεται στη διάταξη
µε βάση τη νέα τεχνολογία, φανερώνουν την αναµενόµενη υπεροχή της σε
σχέση µε την προσφερόµενη σε διάταξη µε βάση την υπάρχουσα τεχνολογία.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η υπεροχή αυτή οδηγεί σε µείωση της απαραίτητης
ισχύος στον συγκεκριµένο αισθητήρα ροής αερίων ίση µε τουλάχιστον 37 % .
Στο σηµείο αυτό, πρέπει να επισηµανθεί ότι και για τις δύο τεχνολογίες
θερµικής µόνωσης, οι ρυθµοί αύξησης της θερµοκρασίας στην µονωµένη
περιοχή συναρτήσει της παρεχόµενης ισχύος για την συγκεκριµένη γεωµετρία
της διάταξης, βρίσκονται σε συµφωνία µε τους αντίστοιχους θεωρητικά
υπολογισµένους στο αντίστοιχο µέρος της διατριβής.

•

Στο σηµείο αυτό, πραγµατοποιήθηκε η απαραίτητη µελέτη για την
προσαρµογή της νέας τεχνολογίας πορώδους πυριτίου / διάκενου αέρα ως
προς την δηµιουργία θαµµένων µικροκαναλιών στο υπόστρωµα πυριτίου, µε
σηµαντικές εφαρµογές σε συστήµατα µικροροής.

•

Επίσης, µελετήθηκε η εφαρµογή της νέας τεχνολογίας ως προς την ανάπτυξη
ενός ολοκληρωµένου αισθητήρα µικροροής ρευστών, παραθέτοντας την
απαραίτητη ακολουθία διεργασιών ως προς την κατασκευή του.

•

Τέλος, πρέπει να επισηµανθεί ότι οι διαστάσεις ενός µικροσυστήµατος
βασισµένου στην υπάρχουσα τεχνολογία πορώδους πυριτίου, εξαρτώνται
άµεσα από τις απαραίτητες διαστάσεις του συµπαγούς στρώµατος πορώδους
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πυριτίου για την επίτευξη της επιθυµητής τοπικής θερµικής µόνωσης. Ο λόγος
είναι ότι οι διαστάσεις αυτές (κυρίως το πάχος της µεµβράνης) είναι εκείνες
που καθορίζουν κατά κύριο λόγο την προσφερόµενη µόνωση. Η βελτίωση της
προσφερόµενης µόνωσης µέσω της εφαρµογής της νέας τεχνολογίας δίνει την
δυνατότητα µείωσης των απαραίτητων διαστάσεων της µονωτικής δοµής κατά
µεγάλο βαθµό. Συνεπώς, η συνολική επιφάνεια που καταλαµβάνει ο
αισθητήρας στο κρυσταλλικό υπόστρωµα µειώνεται έχοντας ως συνέπεια την
αντίστοιχη σηµαντική µείωση του κόστους κατασκευής του.
Το σύνολο της ερευνητικής δραστηριότητας που συνοψίσθηκε παραπάνω έχει
δηµοσιευθεί σε διεθνούς κύρους επιστηµονικά περιοδικά ενώ έχει παρουσιασθεί σε
διεθνή επιστηµονικά συνέδρια. Πρέπει να αναφερθεί επίσης, ότι έχει αποκτηθεί
ελληνικό ∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας (O.B.I. 10041016) για την ανεπτυγµένη τεχνολογία
πορώδους πυριτίου / διάκενου αέρα, ενώ αναµένεται η έκδοση του διεθνούς
(International Patent Application No PCT/GR03/00003). Κλείνοντας την παρούσα
διατριβή, πιστεύουµε ότι µέσω της συγκεκριµένης επιστηµονικής µελέτης
πραγµατοποιήθηκε µία συνεισφορά στην διαρκούς εξελισσόµενη σύγχρονη
τεχνολογία

κατασκευής

στον

γενικότερο

χώρο

των

ολοκληρωµένων

µικροσυστηµάτων.
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