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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
    

Η παρούσα διπλωµατική εργασία αναφέρεται στην κατασκευή ενός νέου 

τρανζίστορ. Το προτεινόµενο τρανζίστορ βασίζεται στο υποξείδιο του χαλκού (Cu2O) 

που είναι ένας ηµιαγωγός τύπου p και µπορεί να παρασκευαστεί εύκολα µε οξείδωση 

του χαλκού σε θερµοκρασίες µικρότερες από 200 oC. Η κατασκευή του τρανζίστορ 

απαιτεί εναπόθεση µιας γραµµής χαλκού, οξείδωση ενός µέρους της ώστε να 

δηµιουργηθεί το Cu2O (δηλαδή µια δοµή n-p-n) και τέλος την κατασκευή της βάσης 

µε εξάχνωση αλουµινίου ή CVD βολφραµίου . 

 Στόχος µας ήταν η δηµιουργία τρανζίστορς από χαλκό τα οποία θα 

µπορούσαν να δηµιουργηθούν στις διασυνδέσεις χαλκού (interconnects) των 

ολοκληρωµένων κυκλωµάτων ώστε µε τον τρόπο αυτό να έχουµε ενίσχυση του 

σήµατος καθώς η συχνότητα αυξάνει. Με αυτό τον τρόπο η τρισδιάστατη 

ολοκλήρωση θα είναι εφικτή και ο αριθµός των τρανζίστορς πάνω σε ένα δισκίδιο 

πυριτίου πολλαπλάσιος. Επίσης τα συγκεκριµένα τρανζίστορς λόγω της καλής 

πρόσφυσης του χαλκού στο πλαστικό θα µπορούσαν να έχουν εφαρµογή για large 

area electronics.    

Κλείνοντας την εισαγωγή αυτή, θα ήθελα να επισηµάνω την µεγάλη 

προσφορά γνώσεων και τη σωστή καθοδήγηση που µου προσφέρθηκε για την 

επίτευξη της διπλωµατικής αυτής εργασίας, τόσο από το προσωπικό του Ινστιτούτου 

Μικροηλεκτρονικής αλλά κυρίως από τον κ. ∆. ∆αβάζογλου µε τον οποίο είχα την 

ιδιαίτερη χαρά και ευχαρίστηση να συνεργαστώ. Ένα απλό ευχαριστώ θα ήταν λίγο 

µπροστά σε όλα αυτά που αποκόµησα κατα τη διάρκεια του ενός χρόνου που 

συνεργαζόµαστε. Ανεπιφύλακτα, είναι ένας ερευνητής µε µέγιστο βαθµό γνώσεων, 

τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πειραµατικό επίπεδο, ο οποίος µε την συνεχή 

παρουσία του κατα τη διάρκεια της εργασίας, µου προσέφερε ένα µεγάλο ποσοστό 

γνώσεων αλλά κυρίως µε έµαθε, το πιο σηµαντικό για µένα, να πράττω και να 

σκέφτοµαι σαν ερευνητής. Τον ευχαριστώ θερµά για την τεράστια προσφορά του. 

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Β. Εµ. Βαµβακά για τη βοήθεια και το 

ενδιαφέρον του σε όλο το στάδιο της εργασίας. Οι γνώσεις και η πείρα του φάνηκαν 

πολύ χρήσιµες για τη διεκπεραίωση της εργασίας µου. Τέλος θα ήθελα να 
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ευχαριστήσω τον κ. P. Normand για τη βοήθεια που µου προσέφερε για την 

λιθογραφία των δειγµάτων, πραγµατικά µου έµαθε πάρα πολλά χρήσιµα και 

σηµαντικά πράγµατα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 
 
 

ΛΕΠΤΑ ΥΜΕΝΙΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
 
 
1.1 Γενικά 
 

Τα λεπτά υµένια χρησιµοποιούνται πλέον ευρύτατα κατά την διαδικασία 

κατασκευής ολοκληρωµένων κυκλωµάτων (Ο.Κ). Με τον όρο αυτό εννοούµε τα 

διάφορα στρώµατα από αγώγιµα, ηµιαγώγιµα και µονωτικά υλικά, των οποίων η 

επιφάνεια είναι πολύ µεγαλύτερη από τον όγκο τους. 

Η συνεχής χρήση των λεπτών υµενίων στην τεχνολογία κατασκευής 

ολοκληρωµένων κυκλωµάτων οφείλεται στο γεγονός ότι εξυπηρετούν 

κατασκευαστικούς και λειτουργικούς σκοπούς. 

Οι  κατασκευαστικοί ρόλοι που έχουν είναι ότι χρησιµοποιούνται ως µάσκες 

ιοντικής εµφύτευσης, µάσκες οξείδωσης, µάσκες διάχυσης (SiO2), πηγές διάχυσης για 

αβαθείς επαφές (εµπλουτισµένο πολυκρυσταλλικό πυρίτιο) και για καλύµµατα για 

προεναποτιθέντα εµπλουτισµένα στρώµατα. Τα παραπάνω λεπτά υµένια µετά την ε-

πίτευξη του ρόλου τους αποµακρύνονται από την επιφάνεια εναπόθεσης µε χηµικές ή 

µηχανικές διαδικασίες. 

Οι λειτουργικοί ρόλοι που έχουν είναι ότι χρησιµοποιούνται για κατασκευή 

αντιστάσεων ακριβείας, για την δηµιουργία ηλεκτροδίων πύλης ΜΟS (SiO2, poly-Si), 

για την µόνωση µεταξύ αγώγιµων ή και ηµιαγώγιµων περιοχών, για ηλεκτρικές 

συνδέσεις πάνω στο ολοκληρωµένο κύκλωµα (Ο.Κ.), για την αδρανοποίηση του όλου 

κυκλώµατος (SiO2-P, Si3N4), ως στοιχεία αίσθησης σε αισθητήρες και για 

αντιανακλαστικά στρώµατα σε φωτοβολταϊκά στοιχεία. Τα υµένια που έχουν 

λειτουργικό ρόλο στην κατασκευή Ο.Κ. σε αντίθεση µε τα άλλα που έχουν 

κατασκευαστικό ρόλο, παραµένουν και µετά την εναπόθεσή τους στην επιφάνεια, 

µετά βέβαια από κατάλληλη µορφοποίηση της γεωµετρίας τους. 
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Γενικά, όπως παρατηρούµε η χρήση λεπτών υµενίων στη Μικροηλεκτρονική 

είναι ύψιστης σηµασίας αφού παρέχουν αγώγιµες περιοχές µέσα στο κύκλωµα, 

ηλεκτρική αποµόνωση µεταξύ των µετάλλων και προστασία από το περιβάλλον. 

            Η διαδικασία ανάπτυξης ενός υµενίου σε µια επιφάνεια ειναι ιδιαίτερα δύσκο-

λη και πολύπλοκη και µε πολλές απαιτήσεις για να έχουµε ένα σωστό αποτέλεσµα. 

Θα πρέπει να υπάρχει προσοχή ώστε το πάχος του υµενίου να είναι οµοιόµορφο σε 

όλα τα δισκία πυριτίου κάθε φορά, η δοµή και η σύνθεση του υµενίου να είναι 

ελεγχόµενη και επαναλήψιµη, να είναι ήδη γνωστές οι φυσικές και ηλεκτρικές του 

ιδιότητες καθώς και η σταθερότητά του και ο χρόνος ζωής του. 

         

1.1.1 Υµένια  Βολφραµίου  (Tungsten films) 

 

Η χρήση υµενίων βολφραµίου στην Μικροηλεκτρονική είναι ευρεία. Ο λόγος 

είναι ότι το  βολφράµιο έχει πολλές ιδιότητες χρήσιµες στην κατασκευή Ο.Κ. Γενικά 

µπορεί να παίξει το ρόλο φράγµατος διάχυσης άλλων υλικών προς το πυρίτιο και έτσι  

επιτρέπει την απόθεση ενός επι πλέον στρώµατος. 

Ειδικά, τα υµένια βολφραµίου χρησιµοποιούνται σαν φράγµατα διάχυσης 

µεταξύ των επαφών του πυριτίου και των µεταλλικών διασυνδέσεων του αλουµινίου 

όπως και για την επιµετάλλωση χαλκού. Επίσης, λόγω της καλής τους συνάφειας µε 

το διοξείδιο του πυριτίου είναι πιθανόν να χρησιµοποιηθούν σε εφαρµογές όπως η 

µικροµηχανική στο πυρίτιο και οι ολοκληρωµένοι αισθητήρες. 

Για την παρασκευή υµενίων βολφραµίου µε Χ.Ε.Α. έχουν µελετηθεί δυο 

µέθοδοι: 

1. µε αναγωγή των αντίστοιχων αλογόνων WF6 και WCl6 

2. µε πυρόλυση W(CO)6 (εξακαρβονύλιο του βολφραµίου) 

  Η χηµική εναπόθεση από ατµό (Χ.Ε.Α.) υµενίων βολφραµίου µε αναγωγή των 

αλογόνων του µετάλλου παρουσιάζει αρκετά προβλήµατα τόσο γιατί αυτά είναι 

τοξικά και εύφλεκτα  όσο και γιατί συνεπάγεται την παραγωγή υδροχλωρίου (HCl) ή 

υδροφθορίου (HF) τα οποία είναι επίσης πολύ τοξικά και απαιτούν µέγιστη προσοχή 

και προφύλαξη. 

  Η Χ.Ε.Α. υµενίων βολφραµίου µε πυρόλυση W(CO)6 αντιθέτως είναι αρκετά 

εύκολη γιατί τα εµπλεκόµενα αέρια είναι ακίνδυνα µε το µειονέκτηµα όµως ότι δίνει 

υµένια µε µεγάλη σχετικά ειδική αντίσταση όταν γίνεται σε χαµηλές θερµοκρασίες 

(κάτω απο 600-6500C). 
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1.1.2 Υµένια  Χαλκού  

   

  Γνωρίζουµε ότι το Al χρησιµοποιείται σήµερα ως το βασικότερο  υλικό 

κατασκευής αγώγιµων διασυνδέσεων. Παρόλα αυτά  σε εξέλιξη στη βιοµηχανία της 

µικροηλεκτρονικής βρίσκεται και ο χαλκός, µε απώτερο στόχο την υιοθέτησή του ως 

το πλέον κατάλληλο αγώγιµο υλικό. 

   Ένα από τα µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα του χαλκού σε σχέση µε το Al, είναι 

η µικρή ειδική αντίστασή του (1.7 µΩ.cm), η οποία επίτρέπει µείωση της 

καθυστέρησης R.C και άρα ταχύτερη διάδοση σηµάτων καθώς και βελτιωµένη 

απόδοση µικροεπεξεργαστών και γρήγορων στατικών µνηµών RAM. Επίσης βασικό 

είναι και το γεγονός ότι λόγω της µικρότερης αντίστασης του Cu, οι γραµµές Cu 

µπορούν να είναι λεπτότερες από τις αντίστοιχες του Al, µε αποτέλεσµα να έχουµε 

µικρή παρασιτική χωρητικότητα. 

  Ακόµη ένας λόγος για τον οποίο ο χαλκός συνιστάται ως ένα από τα πιο 

ελκυστικά υλικά για την αντικατάσταση του αλουµινίου στη µικροηλεκτρονική 

βιοµηχανία, είναι η εξαιρετικά υψηλή αντίσταση του σε ηλεκτροµετανάστευση. Για 

αυτό το λόγο χρησιµοποιούνται γραµµές χαλκού για πολύ µεγαλύτερες πυκνότητες 

ρεύµατος (π.χ. κυκλώµατα µε τρανζίστορς υψηλής ισχύος). 

Η εναπόθεση του χαλκού πάνω σε ένα υπόστρωµα γίνεται κυρίως µε την 

τεχνική δαµασκηνής κατασκευής διασυνδέσεων. Ο λόγος είναι ότι οι διάφορες 

χηµικές ενώσεις που µπορεί να σχηµατίσει ο χαλκός έχουν σχετικά υψηλά σηµεία 

τήξης και εξάχνωσης και εποµένως είναι σχεδόν αδύνατη η χρήση µεθόδων ξηρής 

εγχάραξης. Στη συγκεκριµένη τεχνική αντί της εναπόθεσης και εγχάραξης µετάλλου 

µε ακόλουθη εναπόθεση διηλεκτρικού, γίνεται πρώτα η εναπόθεση διηλεκτρικού και 

η εγχάραξή του για το σχηµατισµό γραµµών, οι οποίες γεµίζονται από µέταλλο που 

στη συνέχεια υφίσταται χηµικοµηχανική λέπτυνση, µε επακόλουθη εναπόθεση 

διηλεκτρικού υλικού για το σχηµατισµό και την αποµόνωση των διασυνδέσεων. 

Χρησιµοποιώντας την παραπάνω τεχνική απαιτούνται λιγότερα κατασκευαστικά 

βήµατα από την κλασσική διαδικασία εναπόθεσης και εγχάραξης που 

χρησιµοποιούνται για την κατασκευή διασυνδέσεων αλουµινίου.  Για αυτό το λόγο η 

χρήση διασυνδέσεων χαλκού µειώνει το κόστος κατασκευής των ICs γιατί µειώνει 

τόσο το κόστος κατασκευής ενός επιπεδου διασυνδέσεων όσο και τον αριθµό των 

επιπέδων αυτών.  
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1.2 Τεχνικές εναπόθεσης λεπτών υµενίων  

   

Για την εναπόθεση λεπτών υµενίων σε µια επιφάνεια του Ο.Κ. αναπτύχθηκαν 

δυο τεχνικές ανάλογα µε την µέθοδο της εναπόθεσης. Εάν το υλικό που 

χρησιµοποιείται ως πηγή της εναπόθεσης είναι το ίδιο µε το υλικό που τελικά 

εναποτίθεται στην επιφάνεια, τότε αναφερόµαστε στη Φυσική Εναπόθεση απο Ατµό 

(PVD, physical vapor deposition). Αντιθέτως, εαν το υλικό που χρησιµοποιείται ως 

πηγή της εναπόθεσης είναι διαφορετικό από το τελικό εναποτιθέµενο υλικό στην 

επιφάνεια, δηλαδή υπέστη χηµική αντίδραση το αρχικό υλικό, τότε αναφερόµαστε 

στη Χηµική Εναπόθεση απο Ατµό (CVD, chemical vapor deposition). 

  Συνοπτικά έχουµε δυο βασικές τεχνικές δηµιουργίας λεπτών υµενίων: 

• Φυσική Εναπόθεση απο Ατµό (Φ.Ε.Α.) 

• Χηµική Εναπόθεση απο Ατµό (Χ.Ε.Α)   

 

1.2.1   Φυσική Εναπόθεση από Ατµό  

 

            Η Φ.Ε.Α. χωρίζεται σε δυο υποκατηγορίες ανάλογα µε τις µεθόδους που 

χρησιµοποιούνται: 

            Εξάχνωση υπό κενό :   Η εξάχνωση υπό κενό είναι η πιο κοινή µέθοδος 

επιµετάλλωσης κατα την οποία θερµαίνουµε το υλικό υπο συνθήκες υψηλού κενού. Η 

υψηλή θερµοκρασία και το υψηλό κενό, δηµιουργεί µεγάλη κινητικότητα στα µόρια 

του υλικού τα οποία έχουν την τάση να κατευθύνονται προς ψυχρότερες περιοχές. 

Ψύχοντας έτσι το υπόστρωµα πάνω στο οποίο θέλουµε να γίνει η εναπόθεση 

πετυχαίνουµε την ανάπτυξη του υµενίου. Για την εναπόθεση υµενίου µε καλές 

ιδιότητες απαιτείται όπως προαναφέραµε χρήση υψηλού κενού(>10-6mTorr) για την 

αποφυγή οξείδωσης του εξαχνώµενου υλικού. Η εξάχνωση πραγµατοποιείται είτε µε 

θέρµανση του προς εξάχνωση υλικού απο διέλευση ηλεκτρικού ρεύµατος, είτε µε τον 

βοµβαρδισµό του υλικού µε ηλεκτρόνια, απο µια κατευθυνόµενη δέσµη ηλεκτρονίων 

(e-gun). 

  Με εξάχνωση υπο κενό εναποτίθενται αγώγιµα υλικά µε εύκολο τρόπο. Πιο 

δύσκολη είναι η εξάχνωση κραµάτων λόγω των διαφορετικών ρυθµών εξάχνωσης 

των συστατικών τους.      
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Θρυµµατισµός (Sputtering):  Η τεχνική αυτή συνίσταται στην αποµάκρυνση 

ατόµων ή µορίων από την επιφάνεια ενός υλικού και την ακόλουθη εναπόθεσή τους 

σε ένα προεπιλεγµένο υπόστρωµα. Στον ενδιάµεσο χώρο µεταξύ ανόδου 

(υπόστρωµα) και στόχου (υλικό προς εναπόθεση) δηµιουργείται πλάσµα αδρανούς 

υλικού (συνήθως αργό), το οποίο µέσω των κρούσεων του µε το στόχο αποκολλά τα 

άτοµα ή τα µόρια του στόχου και τα οποία µε τη σειρά τους κατευθύνονται προς το 

υπόστρωµα. Στο DC-sputtering χρησιµοποιούµε dc τροφοδοσία υψηλής τάσης για τη 

δηµιουργία της εκκένωσης. Στο RF-sputtering γίνεται χρήση εναλασσόµενου πεδίου 

υψηλής συχνότητας για περιορισµό της εκκένωσης στην περιοχή του στόχου. Τέλος 

στο Magnetron-sputtering χρησιµοποιούνται µαγνητικά πεδία από µόνιµους µαγνήτες 

µε σκοπό τον περιορισµό του πλάσµατος σε συγκεκριµένο χώρο για αύξηση της 

οµοιοµορφίας του.    

 

 1.2.2  Χηµική Εναπόθεση από Ατµό 

 

Η Χ.Ε.Α. είναι µια από τις κυρίαρχες µεθόδους στην µικροηλεκτρονική  γιατί 

δίνει λύσεις σε πολύ βασικά προβλήµατα που προκύπτουν κατα την κατασκευή ενός 

ολοκληρωµένου κυκλώµατος. Είναι µια τεχνική κατασκευής από σύνθεση υλικών τα 

οποία βρίσκονται µέσα σε αντιδραστήρα υπό µορφή ατµών και αντιδρούν υπό 

ατµοσφαιρική ή χαµηλότερη πίεση και υπό θερµοκρασίες συνήθως µεγαλύτερες των 

2500C, σχηµατίζοντας έτσι ένα λεπτό στρώµα πάνω σε προεπιλεγµένα υποστρώµατα. 

Όπως και στην περίπτωση της τεχνικής Φ.Ε.Α. έτσι και εδώ έχουµε τρεις κατηγορίες 

ανάλογα µε τις συνθήκες στις οποίες γίνεται η εναπόθεση. Αναφορικά είναι η χηµική 

εναπόθεση ατµού ατµοσφαιρικής πίεσης (ΑΠΧΕΑ), η Χ.Ε.Α. ελαττωµένης πίεσης 

(ΕΠΧΕΑ) και η χηµική εναπόθεση µε τη βοήθεια πλάσµατος. Όσο αφορά την 

τελευταία τεχνική τα υλικά συντίθενται µε αντίδραση αερίων µέσα σε εκκένωση 

αίγλης, υπό θερµοκρασίες εναπόθεσης χαµηλότερες εκείνων που συνήθως 

χρησιµοποιούνται κατα τις ΑΠΧΕΑ και ΕΠΧΕΑ. 

Με την µέθοδο της Χ.Ε.Α. κατασκευάζονται λεπτά υµένια µετάλλων µε 

διάφορα πρόδροµα υλικά, λεπτά υµένια νιτριδίων του πυριτίου, λεπτά υµένια 

οξειδίου του πυριτίου χρησιµοποιώντας ως πρόδροµο υλικό το Τ.Ε.Ο.S. 

(τετρααιθυλορθοσιλάνη) ή απλά τη σιλάνη καθώς επίσης και λεπτά υµένια 

πολυκρυσταλλικού πυριτίου χρησιµοποιώντας ως προδροµό υλικό τη σιλάνη ή το 

διχλωροσιλάνιο.  
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 Ενα σύστηµα Χηµικής Εναπόθεσης Ατµών (Χ.Ε.Α.) αποτελείται απο 4 µέρη: 

α) την πηγή των ατµών η οποία είναι κατασκευασµένη ανάλογα µε τις ιδιότητες του 

πρόδροµου υλικού που χρησιµοποιείται. Αν το υλικό αυτό είναι αέριο τότε 

τοποθετείται απλώς σε φιάλες και οδηγείται στον αντιδραστήρα µε την βοήθεια 

πίεσης. Στην περίπτωση όµως που αυτό είναι υγρό ή στερεό τότε προηγείται 

θέρµανση του υλικού και κατόπιν µεταφορά του παραγόµενου αερίου στον 

αντιδραστήρα χρησιµοποιώντας αδρανές αέριο (άζωτο) ή χρησιµοποιώντας ένα 

δραστικό αέριο (υδρογόνο). 

β) τον αντιδραστήρα εντός του οποίου γίνεται η αντίδραση και ο οποίος είναι 

κατασκευασµένος από υλικό που αντέχει σε υψηλές θερµοκρασίες (χαλαζίας) και δεν 

περιέχει ιόντα ικανά να µολύνουν τα δείγµατα. 

γ) τις γραµµές µεταφοράς και ελέγχου των αερίων. Ο έλεγχος µπορεί να γίνει 

αυτόµατα µε τη βοήθεια υπολογιστή ή χειροκίνητα. Οι βάνες ελέγχου ροής 

επιλέγονται ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαραχτηριστικά και τις ιδιότητες των αερίων 

που κινούνται µέσα σε αυτές. 

δ) τις αντλίες αν αναφερόµαστε σε σύστηµα χαµηλής πίεσης και τον µηχανισµό 

αποµάκρυνσης υποπροϊόντων όπου αυτό είναι απαραίτητο. Οι αντλίες που 

χρησιµοποιούνται στα συγκεκριµένα συστήµατα είναι µηχανικές και αν αυτές δεν 

επαρκούν χρησιµοποιούνται συµπληρωµατικά αντλίες turbo για την επίτευξη ακόµα 

χαµηλότερων πιέσεων.   

     

1.3    Ανάπτυξη Λεπτών Υµενίων µε τη µέθοδο ΕΠΧΕΑ 
 

             Η εναπόθεση υµενίων µε την µέθοδο της χηµικής εναπόθεσης από ατµό 

βασίζεται στη χηµική αντίδραση αερίων τα οποία βρίσκονται σε συγκεκριµένη πίεση 

στην επιφάνεια του δισκιδίου του πυριτίου το οποίο βρίσκεται σε συγκεκριµένη 

θερµοκρασία. Η χηµική αντίδραση έχει σαν αποτέλεσµα την ανάπτυξη πάνω στην 

επιφάνεια του πυριτίου λεπτού στρώµατος υµενίου, από συστατικά τα οποία 

βρίσκονται σε αέρια φάση και αντιδρούν εντός κατάλληλου θαλάµου-αντιδραστήρα, 

µε την παροχή κάποιας µορφής ενέργειας και υπό ατµοσφαιρική ή χαµηλή πίεση(< 2 

Τοrr). Με την χρήση, στη Μικροηλεκτρονική Τεχνολογία, εναποτιθέµενων υµενίων 

γίνεται εφικτή η κατασκευή πολύπλοκων κυκλωµάτων. Το κρυσταλλικό πυρίτιο µε το 

θερµικό οξείδιο αποτελούν το πρώτο βασικό επίπεδο για την κατασκευή των 

ηλεκτρονικών στοιχείων. Στη συνέχεια η εναπόθεση µονωτικών και αγώγιµων 
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υµενίων, κατάλληλης γεωµετρίας το καθένα, επιτρέπει τη διασύνδεση των 

ηλεκτρονικών στοιχείων του πρώτου βασικού επιπέδου.   

             Ένα µέρος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας καταλαµβάνει η µέθοδος 

της Χηµικής Εναπόθεσης απο Ατµό υπο Ελαττωµένη Πίεση(ΕΠΧΕΑ). Η 

συγκεκριµένη µέθοδος χρησιµοποιείται ευρύτατα στη βιοµηχανία της 

Μικροηλεκτρονικής και της Μικροµηχανικής γενικότερα, καθώς επίσης και σε 

ερευνητικό επίπεδο µε σκοπό τη βελτίωση της παραπάνω µεθόδου όπως επίσης και 

την εξέλιξη της κατασκευής Ο.Κ.  

 

1.3.1   Συστήµατα  ΕΠΧΕΑ 

  

              Η µέθοδος ΕΠΧΕΑ υλοποιείται στην πράξη χρησιµοποιώντας αντίστοιχα 

συστήµατα. Τα τελευταία χαρακτηρίζονται απο ποικιλία και πολυµορφία τόσο σε 

πειραµατικό όσο και σε βιοµηχανικό επίπεδο. Η ποικιλία αυτή έχει να κάνει τόσο µε 

τα υλικά κατασκευής υµενίων, όσο και µε τον µηχανολογικό εξοπλισµό υποστήριξης 

και τις διαδικασίες που ακολουθούνται. Η διάρθρωση ενός συστήµατος ΕΠΧΕΑ 

καθορίζεται από τις εξής παραµέτρους: 

α) Από τα αντιδρώντα συστατικά, από τη χηµική αντίδραση που λαµβάνει χώρα µέσα 

στον αντιδραστήρα όπως επίσης και από τη φυσική δοµή του αερίου. 

β) Από τα διαθέσιµα στοιχεία, πρώτες ύλες , τεχνικά µέσα και επιστηµονικά όργανα 

καθώς και από τις συνθήκες υπό τις οποίες λαµβάνει χώρα η διαδικασία. 

γ) Από τις εκάστοτε απαιτήσεις και προδιαγραφές, ποσοτικές και ποιοτικές, που 

πρέπει να τηρηθούν τόσο για το υµένιο όσο και για τη διαδικασία ανάπτυξης του. 

             Σε κάθε σύστηµα ΕΠΧΕΑ διακρίνουµε ένα σύνολο παραµέτρων, από τις 

τιµές των οποίων θα εξαρτηθεί τόσο η εξέλιξη και η αξιοπιστία της διαδικασίας όσο 

και τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των παραγόµενων υµενίων. Έτσι τα 

κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των µηχανικών µερών του συστήµατος, τα µεγέθη 

που σχετίζονται µε την αντίδραση που λαµβάνει χώρα καθώς και οι επιλογές µας στα 

πλαίσια της διαδικασίας εναπόθεσης, επηρεάζουν ανάλογα λιγότερο ή περισσότερο. 

 

1.3.2  Αντιδραστήρας ενός συστήµατος ΕΠΧΕΑ 

                                

Με τον όρο αντιδραστήρα χαρακτηρίζουµε το θάλαµο εντός του οποίου λαµ- 
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βάνει χώρα η αντίδραση των σε αέρια φάση υλικών, το σύστηµα θέρµανσης και το 

σύστηµα ψύξης των τοιχωµάτων του εν λόγω θαλάµου. Γενικά τα αέρια αυτά 

προωθούνται στον αντιδραστήρα από την πηγή µέσω της γραµµής µεταφοράς αερίων 

του συστήµατος. Η φύση και η έκταση των χηµικών αυτών αντιδράσεων 

διερευνούνται τη δεδοµένη χρονική στιγµή είτε µε συνεχή ανάλυση της αέριας 

φάσης, είτε µετά από ανάλυση των εναποτιθέντων στρωµάτων. Στο χώρο που 

πραγµατοποιείται η αντίδραση τοποθετούνται και οι προεπιλεγµένες επιφάνειες 

εναπόθεσης στις οποίες αναπτύσσονται τα υµένια. Οι επιφάνειες αυτές είναι συνήθως 

δισκία πυριτίου αλλά και ενίοτε άλλου είδους επιφάνειες. Τα δισκία πυριτίου 

τοποθετούνται είτε ένα-ένα είτε πολλά µαζί, όπως συνηθίζεται σε βιοµηχανικό 

επίπεδο, κατά τη διάρκεια µίας διαδικασίας εναπόθεσης. Η τοποθέτηση των δισκίων 

µπορεί να γίνει εντός ειδικών θηκών, επάνω σε επιφάνειες υποστήριξης-υπόβαθρα, 

είτε και σε ειδικά διασκευασµένα πλαίσια-φορτωτές. Η εισαγωγή τους στη συνέχεια 

γίνεται µε τρόπο αυτόµατο ή χειρωνακτικό µε χρήση κατάλληλων λαβίδων. Τα δισκία 

τοποθετούνται εντός του αντιδραστήρα είτε οριζόντια στο ίδιο επίπεδο µε τη 

διεύθυνση ροής των εισερχόµενων αερίων είτε κατακόρυφα. 

            Τα τοιχώµατα του αντιδραστήρα είναι είτε διαφανή επιτρέποντας τον οπτικό 

έλεγχο της διαδικασίας εναπόθεσης, είτε αδιαφανή. Παρουσιάζουν υψηλή θερµική 

και µηχανική αντοχή και γι' αυτό το λόγο κατασκευάζονται από χαλαζία ή 

συνδυασµό χαλαζία-µετάλλου. Ο χαλαζίας αποτελεί ιδιαίτερα δηµοφιλές, διαφανές 

υλικό κατασκευής των τοιχωµάτων του αντιδραστήρα, καθώς ο ίδιος δεν θερµαίνεται 

κατά τη διαδικασία θέρµανσης του εσωτερικού του θαλάµου και των υποστρωµάτων 

µε χρήση λαµπτήρων και δεν εκπέµπει ιόντα που προφανώς θα µόλυναν το 

αναπτυσσόµενο υµένιο. Ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός στη χρήση των 

χαµηλών πιέσεων που εφαρµόζουµε. 

            Ιδιαίτερο σηµαντικό τµήµα ενός αντιδραστήρα ΕΠΧΕΑ είναι το σύστηµα 

θέρµανσής του. Οι υψηλές θερµοκρασίες (>2500C) και η οµοιοµορφία της θέρµανσης 

που απαιτούνται για να λάβουν χώρα οι χηµικές αντιδράσεις εναπόθεσης, οδηγούν σε 

χρήση πηνίων τροφοδοτούµενων µε ac-ρεύµα ραδιοσυχνότητας RF. Τα δινορεύµατα 

Foucault που δηµιουργούνται στους θερµικά αγώγιµους φορείς στήριξης των δισκίων 

θερµαίνουν τόσο αυτούς όσο και τα δισκία που βρίσκονται σε επαφή µαζί τους. Έτσι 

στην επιφάνεια αυτών η θερµοκρασία που αναπτύσσεται είναι τέτοια ώστε να ευνοεί 

την εκδήλωση της επιθυµητής χηµικής αντίδρασης. Άλλοι τρόποι θέρµανσης των 

δισκίων είναι µε χρήση λαµπτήρων υψηλής φωτεινής ισχύος ορατού ή υπερύθρου. Οι 
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υψηλές θερµοκρασίες που αναπτύσσονται καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη κάποιου 

συστήµατος ψύξης των τοιχωµάτων. Επιπλέον θερµαίνονται και τα υπόλοιπα µέρη 

του συστήµατος, γι' αυτό και είναι αναγκαία η κατάλληλη επιλογή υλικών 

κατασκευής τόσο για τη συνολική αξιόπιστη λειτουργία του συστήµατος όσο και για 

λόγους ασφαλείας του χειριστή.   

             Η θερµοκρασία υπό την οποία γίνεται η εναπόθεση, αποτελεί µια απο τις 

σηµαντικότερες παραµέτρους της διαδικασίας. Αύξηση της τιµής της οδηγεί σε 

αύξηση του ρυθµού εναπόθεσης ο οποίος µε τη σειρά του επηρεάζει άµεσα τη δοµή 

του παραγόµενου υµενίου. 

             Τέλος σε αντιδραστήρες διακρίνουµε, γενικά, ποικίλα όργανα όπως 

µανόµετρα, αισθητήρες πίεσης, αισθητήρες θερµοκρασίας, διάφορα µεταλλικά 

εξαρτήµατα, συστήµατα ψύξης των τοιχωµάτων τους κ.α. 

             Πιο κάτω θα αναφερθούµε ειδικά στον αντιδραστήρα ΕΠΧΕΑ που 

χρησιµοποιήθηκε εκτεταµένα σε όλη τη διάρκεια επιτέλεσης της διπλωµατικής αυτής 

εργασίας. 

             Ειδικά µιλώντας τώρα, ο αντιδραστήρας του εργαστηρίου µας έχει 

κυλινδρική µορφή µε διάµετρο 10 cm και µήκος 50 cm. Είναι κατασκευασµένος απο 

χαλαζία quartz έτσι ώστε να αντέχει στις υψηλές θερµοκρασίες και βέβαια διαφανής 

ώστε να απορροφά ελάχιστο µέρος του φάσµατος του φωτός των λαµπτήρων µε 

συνέπεια να µην ανεβαίνει πολύ η θερµοκρασία του και να έχουµε εναπόθεση πάνω 

στα τοιχώµατα. 

             Ο αντιδραστήρας είναι ανοικτός απο τις δυο µεριές. Απο τη µια µεριά έχουµε 

απόληξη σε µικρή δίοδο από όπου και η εκροή των αερίων, ενώ από την άλλη µεριά 

είναι ανοικτός σε όλη τη διάµετρο του και προσαρµόζεται στο σύστηµα των 

σωληνώσεων που οδηγούν τα αέρια. Η προσαρµογή γίνεται µε ανοξείδωτο καπάκι 

και χρήση Ο-ring (ελαστικού δακτύλιου φραγής). 

              Στο κέντρο του αντιδραστήρα υπάρχει ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο 

κοµµάτι γραφίτη που αποτελεί τη βάση τοποθέτησης του δισκίου του πυριτίου. Ο 

γραφίτης ακουµπά µέσω ενός σκελετού χαλαζία στο κάτω εσωτερικό κοίλο τοίχωµα 

του αντιδραστήρα. Η ύπαρξη του γραφίτη είναι προφανής. Έχει την ιδιότητα να 

απορροφά ένα µεγάλο µέρος της φωτεινής ενέργειας και να την µετατρέπει σε 

θερµότητα, µε συνέπεια να ανεβαίνει η θερµοκρασία του. Παράλληλα όµως ανεβαίνει 

και η θερµοκρασία του πυριτίου που βρίσκεται σε πλήρη επαφή µε τον γραφίτη. 

Αυτήν την θερµοκρασία την µετρούµε απευθείας µε ένα θερµοστοιχείο που είναι 
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προσαρµοσµένο σε µια οπή στο κέντρο του γραφίτη, και θεωρούµε ότι αποτελεί τη 

θερµοκρασία της αντίδρασης.             

 

1.3.3 Πηγή ατµών 

 

             Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζουµε το τµήµα του συστήµατος ΕΠΧΕΑ στο 

οποίο δηµιουργούνται ή εκκινούν τα πρόδροµα υλικά σε αέρια φάση, που πρόκειται 

να αντιδράσουν για την ανάπτυξη του επιθυµητού υµενίου. Οι χρησιµοποιούµενοι 

ατµοί προέρχονται είτε από φιάλες αποθήκευσης, είτε δηµιουργούνται µε εξάτµιση ή 

εξάχνωση εάν το αρχικό υλικό είναι σε υγρή ή στερεά µορφή αντίστοιχα. Στις 

τελευταίες περιπτώσεις απαραίτητο είναι κάποιο επίκουρο σύστηµα θέρµανσης του 

υλικού, κάποιο θερµαντικό στοιχείο, όπως για παράδειγµα µια θερµαινόµενη 

αντίσταση από κάποιο δύστηκτο υλικό. 

              Στον αντιδραστήρα του εργαστηρίου, λόγω της ελάχιστης δαπάνης 

κατασκευής του, το W(CO)6 που χρησιµοποιείται βρίσκεται σε µορφή σκόνης. Οι 

ατµοί W(CO)6 που αποτελούν τα αέρια της αντίδρασης (µαζί µε το Ν2) αρχίζουν να 

παράγονται στους 700C. Έτσι η φιάλη από χαλαζία που περιέχει το W(CO)6 

εµβυθίζεται σε ένα δεύτερο δοχείο µε παραφίνη. Η παραφίνη έχει µεγάλο συντελεστή 

θερµοχωρητικότητας µε συνέπεια όταν την ζεσταίνουµε µε ένα κοινό στοιχείο 

θέρµανσης (µάτι), το οποίο διαθέτει µια σχετική κλίµακα ρύθµισης, να παρουσιάζει 

µια καλή σταθερότητα στην επιθυµητή προκαθορισµένη θερµοκρασία. Με ένα 

σωλήνα εµβυθισµένο και αυτόν στο µπάνιο παραφίνης διοχετεύουµε άζωτο µέσα 

στην φιάλη µε το W(CO)6 ώστε να αποκτήσει και αυτό θερµοκρασία 700C. Η 

ποσότητα αυτή αποτελεί το carrier gas (αέριο µεταφοράς) που θα µεταφέρει τους 

ατµούς W(CO)6 στον αντιδραστήρα.              

 

1.3.4  Το σύστηµα κενού 

 

             Η απαίτηση σταθερών χαµηλών πιέσεων (<2Torr) καθώς και η ανάγκη 

πρόσκαιρης και ελεγχόµενης εκκένωσης ανεπιθύµητων αερίων σε ένα σύστηµα 

ΕΠΧΕΑ, µας οδηγεί σε χρήση αντλιών ή και συνδυασµό αυτών. 

             Η επίτευξη συνθηκών χαµηλής πίεσης σε ένα χώρο ή κοινώς η δηµιουργία 

κενού, έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση του µέσου µήκους ελεύθερης διαδροµής 



 11

ενός τυχαίου σωµατιδίου του αερίου, εντός του εν λόγω χώρου. Ταυτόχρονα αυξάνει 

και ο αντίστοιχος µέσος χρόνος ελεύθερης διαδροµής. 

             Η δηµιουργία κενού αφορά κατά κύριο λόγο το χώρο του αντιδραστήρα σε 

ένα σύστηµα ΕΠΧΕΑ. Σε διάφορα στάδια της διαδικασίας απαιτείται η απορρόφηση 

(εκκένωση) των υπάρχοντων αερίων, σε βαθµό που καθορίζει η επιδιωκόµενη τιµή 

πίεσης. Η τελευταία ελέγχεται µε χρήση ειδικών µανοµέτρων ή αισθητήρων πίεσης 

τοποθετηµένων σε προσιτά σηµεία του συστήµατος. Επιπλέον, η απαίτηση 

ελαττωµένης πίεσης αφορά συνήθως και άλλα τµήµατα του όλου συστήµατος πέραν 

του αντιδραστήρα και αυτό υλοποιείται µε χρήση κατάλληλων αντλιών.   

             Τώρα, όσον αφορά τον δικό µας αντιδραστήρα, το σύστηµα κενού 

αποτελείται από µια µηχανική αντλία και δυο στραγγαλιστικές βάνες. Η πρώτη 

συνδέει την αντλία µε τον αντιδραστήρα ενώ η δεύτερη τον συνδέει µε την απαγωγή 

των αερίων που γίνεται στην ατµόσφαιρα. 

             Η αντλία είναι συνδεδεµένη µε τη σειρά της µε τον αντιδραστήρα µέσω δυο 

στροφίγγων που της επιτρέπουν να αντλεί τον αέρα του αντιδραστήρα. Πρόκειται για 

µια απλή µηχανική αντλία που οδηγεί σε κενά της τάξης των 10-3bar, που είναι 

ικανοποιητικό για τη συγκεκριµένη εφαρµογή. 

             Το κενό ελέγχεται από δυο µανόµετρα. Το ένα είναι µικρής ακρίβειας ενώ το 

άλλο που είναι µεγαλύτερης ακρίβειας, χρησιµοποιείται για τη εξισορρόπιση της 

πίεσης του αντιδραστήρα µε την ατµοσφαιρική. 

             Η χρήση αντλιών εξυπηρετεί επιπλέον σε µεγάλο βαθµό την επίλυση του 

προβλήµατος καθαρισµού τόσο του αντιδραστήρα όσο και των υπολοίπων µερών του 

συστήµατος. Ξένα σωµάτια, ατµοσφαιρικός αέρας κ.α., αποµακρύνονται πριν την 

έναρξη της διαδικασίας εναπόθεσης ή όποτε άλλοτε αυτό απαιτηθεί, µειώνοντας τον 

κίνδυνο ανεπιθύµητου εµπλουτισµού του παραγόµενου υµενίου, καθώς και τις 

ανεπιθύµητες περιπτώσεις οξείδωσης ή αρνητικής εξέλιξης της αντίδρασης. Ο 

καθαρισµός αυτός διευκολύνεται και υποβοηθείται από ταυτόχρονη αύξηση της 

θερµοκρασίας που συντελεί στην αποκόλληση από τα εσωτερικά τοιχώµατα του 

συστήµατος, ξένων προς τη διαδικασία σωµατιδίων. Ιδιαίτερα η ελάχιστη τιµή πίεσης 

εντός του αντιδραστήρα, ακριβώς πριν την έναρξη της διαδικασίας εναπόθεσης, 

αποτελεί σηµαντική παράµετρο όσον αφορά το ζήτηµα καθαρότητας και ως εκ 

τούτου το ζήτηµα της ποιότητας. 
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1.3.5 Σύστηµα Θέρµανσης  

 

             Το σύστηµα θέρµανσης που χρησιµοποιείται στον εργαστηριακό 

αντιδραστήρα αποτελείται από έξι λάµπες αλογόνου ισχύος 1000 W η καθεµία. Οι έξι 

αυτές λάµπες είναι τοποθετηµένες περιµετρικά γύρω απο τον αντιδραστήρα και µε 

την φωτεινή ενέργεια που εκπέµπουν ζεσταίνουν τον γραφίτη και κατ' επέκταση το 

δισκίο του πυριτίου σε θερµοκρασία από 2000C εως και 9000C. Κάθε λάµπα είναι 

τοποθετηµένη µέσα σε ένα ανοξείδωτο σκαφάκι που αποτελεί τον ανακλαστήρα για 

καλύτερη εκµετάλλευση της φωτεινής ισχύος. 

             Η παροχή ισχύος στις λάµπες γίνεται µέσω του τριφασικού δικτύου της ∆ΕΗ 

και έχουµε τη δυνατότητα παροχής ισχύος σε κάθε µια ξεχωριστά. Επίσης ένας 

δεύτερος τρόπος ελέγχου της ισχύος που παρέχεται σε µια λάµπα, είναι µέσω ενός 

αυτόµατου ελεγκτή ο οποίος, µέσω της ανάδρασης που παίρνει από το θερµοζεύγος 

στον γραφίτη, ελέγχει αν θα δώσει το πλήρες ή το µισό της ισχύος σε κάθε λάµπα. 

 

1.3.6 Σύστηµα σωληνώσεων διοχέτευσης αερίων 

 

            Το σύστηµα σωληνώσεων αποτελείται από δύο γραµµές, που έχουν κοινή 

αφετηρία τη φιάλη αζώτου. Η παραπάνω φιάλη περιέχει Ν2 υψηλής καθαρότητας 

(99,9999%). Η πρώτη γραµµή αφορά τη ροή του αζώτου που χρησιµεύει στον 

καθαρισµό του αντιδραστήρα από το Ο2 καθώς και την πλήρωσή του µε Ν2 και 

ονοµάζεται purge gas (αέριο καθαρισµού). Η ροή του αερίου καθαρισµού ελέγχεται 

µέσω ενός χειροκίνητου ροοµέτρου που µας επιτρέπει µέσω της σχετικής 

βαθµονόµησης και ανάλογων πινάκων να ξέρουµε ακριβώς τη ροή. 

             Η δεύτερη γραµµή αφορά το αέριο µεταφοράς. Το αέριο µεταφοράς όπως 

έχουµε αναφέρει είναι η ποσότητα του Ν2, προθερµασµένη στους 700C, που οδηγεί 

τους ατµούς W(CO)6 στον αντιδραστήρα. Πάλι και αυτή τη ροή την ελέγχουµε µε ένα 

ηλεκτρονικό ροόµετρο  και το οδηγούµε µέσω µίας ηλεκτροβαλβίδας  στην πηγή. 

             Μετά την πηγή το παραπάνω αέριο µαζί µε τους ατµούς W(CO)6 που 

συµπαρασύρει πάλι µέσω µίας ηλεκτροβαλβίδας οδεύει προς τον αντιδραστήρα. Στο 

τελικό τµήµα µεταξύ της βαλβίδας και του αντιδραστήρα τα δύο αέρια (purge and 

carrier gas) ενώνονται. Αυτό το τµήµα είναι αποσπώµενο έτσι ώστε µετά την 

απόσπασή του να µένει χώρος ελεύθερος για να αποµακρύνεται το καπάκι ώστε να 

έχουµε πρόσβαση στο γραφίτη και στο δείγµα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το τµήµα από 
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τη βαλβίδα ως τον αντιδραστήρα αποτελείται από ανοξείδωτο σωλήνα 1/4'' που 

θερµαίνεται στους 900C ώστε να µην έχουµε επανακρυστάλωση των ατµών του 

W(CO)6 στους σωλήνεs και στην ηλεκτροβαλβίδα. Τα υπόλοιπα τµήµατα του 

σωλήνα δεν θερµαίνονται και είναι από τεφλόν διάστασης πάλι 1/4΄΄. Ο χρόνος που 

παραµένουν ανοικτές οι δύο βαλβίδες καθορίζουν και το χρόνο εναπόθεσης, καθώς 

όταν αυτές είναι ανοικτές τα αντιδρώντα αέρια περνούν στον αντιδραστήρα. Αυτός ο 

χρόνος, λοιπόν ελέγχεται ηλεκτρονικά όπως επίσης ελέγχεται και το σύστηµα 

θέρµανσης του σωλήνα. Στο παρακάτω σχήµα βλέπουµε το σύστηµα χηµικής 

εναπόθεσης του εργαστηρίου µας. 

  
Σχήµα 1.1. Σύστηµα CVD βολφραµίου του εργαστηρίου µας. 

 

1.4 Έλεγχος και αξιολόγηση της µεθόδου ΕΠΧΕΑ 

 

             Ιδιαίτερα σηµαντικός είναι ο έλεγχος  σε κάθε µέθοδο εναπόθεσης. Με τον 

όρο αυτό εννοούµε τη δυνατότητα διαχείρισης του συστήµατος από το χρήστη µε 

τρόπο οµαλό, οικονοµικό, ταχύ, ασφαλή και επαναλήψιµο, αποτελεί δε δείκτη 

αξιοπιστίας της διαδικασίας εναπόθεσης και της ποιότητας των υµενίων που 

παράγονται από αυτήν. Ο έλεγχος αυτός αφορά τη χηµική αντίδραση, τις κρίσιµες 
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παραµέτρους που την επηρεάζουν, τις συνθήκες υπό τις οποίες λαµβάνει χώρα και τα 

αποτελέσµατά της. Η διαχείριση αυτών γίνεται ταυτόχρονα µε στόχο την εξεύρεση 

των κατάλληλων τιµών κάθε παραµέτρου, ώστε ο τελικός συνδυασµός όλων να 

οδηγήσει στο βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα για την ίδια τη διαδικασία και τα 

παραγόµενα υµένια. 

             Για τη δυνατότητα ελέγχου της διαδικασίας ΕΠΧΕΑ υπάρχουν 3 βασικές 

απαιτήσεις: 

α) Γνώση των φαινοµένων µεταφοράς, της ροής των αντιδρώντων αερίων στον 

αντιδραστήρα και του φαινοµένου της διάχυσης αυτών γύρω από την επιφάνεια του 

υποστρώµατος. 

β) Κατάλληλη χηµεία των αντιδρώντων αερίων και κυρίως όσον αφορά τα χηµικά και 

τα θερµοδυναµικά χαρακτηριστικά των πτητικών υλικών, που ελέγχουν το εύρος των 

παραµέτρων της αντίδρασης, καθώς και την κινητική της τελευταίας. 

γ) Γνώση της χηµικής συµπεριφοράς του υποστρώµατος. Κυρίως σε περιπτώσεις 

µεταλλικών υποστρωµάτων, δευτερεύουσες χηµικές αντιδράσεις µε στερεά προϊόντα 

εναπόθεσης είναι δυνατόν να λάβουν  χώρα, δηµιουργώντας µε τη σειρά τους 

φαινόµενα διάχυσης.     

             Ο έλεγχος κατά τις διαδικασίες ΕΠΧΕΑ υλοποιείται στην πράξη και σε 

πρώτο επίπεδο οπτικά µέσω των διαφανών  τοιχωµάτων από χαλαζία του 

αντιδραστήρα και των ενδείξεων των ποικίλων οργάνων αίσθησης, µέτρησης και 

απεικόνισης του συστήµατος. Σε δεύτερο επίπεδο και ιδιαίτερα σε χώρους µαζικής 

παραγωγής , πλήθος ελεγκτών  καθώς και ηλεκτρονικοί υπολογιστές εφοδιασµένοι µε 

κατάλληλα προγράµµατα εφαρµογών, χρησιµοποιούνται ευρέως. 

             Η µεθοδός ΕΠΧΕΑ για τη εναπόθεση λεπτών υµενίων βρίσκει ιδιαίτερη 

εφαρµογή στις µέρες µας. Πλήθος από τις εφαρµογές των λεπτών υµενίων 

υλοποιούνται µε τρόπο οικονοµικό και αξιόπιστο µε χρήση αυτής. Η αξία της 

µεθόδου έγκειται σε ορισµένα βασικά πλεονεκτήµατα της έναντι των υπολοιπών 

µεθόδων εναπόθεσης, όσον αφορά τόσο τη διαδικασία εναπόθεσης όσο και τα 

παραγόµενα υµένια και ιδιαίτερα τα µεταλλικά που µας ενδιαφέρουν. 

             Η µέθοδος ΕΠΧΕΑ πάντως δεν παύει να παρουσιάζει και κάποια 

µειονεκτηµάτα, όπως για παράδειγµα το γεγονός ότι κατά τις εν λόγω διαδικασίες  

χρησιµοποιούνται κατά κανόνα αντιδραστήρες θερµών αδιαφανών τοιχωµάτων χωρίς 

δυνατότητα εποπτείας της διαδικασίας εναπόθεσης. Επίσης το η µέθοδος ΕΠΧΕΑ 

παρουσιάζεται λιγότερο ευέλικτη σε σχέση µε άλλες. Το χαρακτηριστικό αυτό 
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στηρίζει η παρατήρηση ότι τυχόν µικρή απόκλιση από το ″παράθυρο″ λειτουργίας 

του αντιδραστήρα επί του διαγράµµατος πίεσης-θερµοκρασίας, αλλοιώνει αρκετά το 

επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. 

             Παρά τα παραπάνω η µέθοδος ΕΠΧΕΑ αποτελεί µία ιδιαίτερα αξιόπιστη 

µέθοδο ανάπτυξης λεπτών υµενίων υψηλής ποιότητας. Σε πολλές περιπτώσεις 

µάλιστα αποτελεί τη µοναδική επιλογή. 
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Κεφάλαιο 2 
 
 

Ηλεκτρονικά στοιχεία 
 
 
2.1 H ένωση pn  
 

H ένωση pn είναι στην ουσία µία δίοδος και αποτελεί τη βάση για πολλά άλλα 

στοιχεία στερεάς κατάστασης, όπως τα τρανζίστορ πεδίου και τα διπολικά 

τρανζίστορ. Η δίοδος ηµιαγωγού είναι µια ένωση pn, όπως παρουσιάζεται στο σχήµα 

2.1. Όπως φαίνεται, η ένωση pn συνίσταται από ένα υλικό τύπου p (όπως το πυρίτιο) 

που  έχει  έρθει  σε  επαφή  µε  ένα  υλικό  ηµιαγωγού  τύπου  n  (πυρίτιο).  

  

 
Σχήµα 2.1 Φυσική δοµή µιας διόδου ένωσης 

 
Στην πραγµατικότητα οι περιοχές p και n είναι τµήµατα του ίδιου κρυστάλου και η 

ένωση pn υφίσταται µέσα στον κρύσταλλο, καθώς έχουν δηµιουργηθεί περιοχές 

διαφορετικού τύπου συγκέντρωσης φορέων (p και n περιοχές). Όπως φαίνεται στο 

σχήµα 2.1 οι εξωτερικές συνδέσεις προς τις περιοχές p και n (ακροδέκτες της διόδου) 

γίνονται µε επαφές µετάλλου. 

 
2.1.1 Η ένωση pn σε συνθήκες ανοικτού κυκλώµατος 
 

Στο σχήµα 2.2 φαίνεται µια ένωση pn σε συνθήκη ανοικτού κυκλώµατος (οι   

εξωτερικοί ακροδέκτες είναι ασύνδετοι). Το πρόσηµο « + » σε ένα υλικό τύπου p 

δηλώνει τις οπές που είναι φορείς πλειονότητας. Το φορτίο αυτών των οπών είναι 

εξουδετερωµένο από ένα ίσο πλήθος αρνητικών δεσµευµένων φορτίων που 

σχετίζεται µε τα άτοµα των αποδεκτών. Για να απλουστευθεί το σχήµα τα φορτία 
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αυτά δε παρουσιάζονται στο διάγραµµα. Επίσης δε φαίνονται τα ηλεκτρόνια 

µειονότητας που γενιούνται στο υλικό τύπου p µε θερµικό ιονισµό. 

Σε ένα υλικό τύπου n η πλειονότητα των ηλεκτρονίων δηλώνεται µε το « - ». 

Υπάρχουν επίσης τα αντίστοιχα θετικά δεσµευµένα φορτία που εξουδετερώνουν το 

φορτίο των ηλεκτρονίων πλειονότητας, που δεν παρουσιάζονται στο σχήµα για να 

παραµείνει απλό. ∆εν φαίνονται στο σχήµα και οι οπές µειονότητας που προκύπτουν, 

στο υλικό τύπου n, από το θερµικό ιονισµό.  

 

 
Σχήµα 2.2 (α) Η ένωση pn σε συνθήκες ανοικτού κυκλώµατος. (β) Η κατανοµή του 

δυναµικού κατά µήκος του άξονα των x. 

 
 
Η συγκέντρωση των οπών είναι υψηλή στην περιοχή τύπου p και χαµηλή 

στην περιοχή τύπου n. Συνεπώς οπές διαχέονται µέσα από την επαφή από την πλευρά 

τύπου p προς την πλευρά τύπου n. Οµοίως, ηλεκτρόνια διαχέονται µέσα από την 

επαφή από την πλευρά τύπου n προς την πλευρά τύπου p. Το άθροισµα των δύο 

αυτών συνιστωσών µας δίνει το ρεύµα διάχυσης ID, που έχει φορά από την πλευρά 

τύπου p προς την πλευρά τύπου n, όπως φαίνεται στο σχήµα 2.2. 

Οι οπές που διαχέονται µέσα από την επαφή στην περιοχή τύπου n 

ανασυνδέονται γρήγορα µε κάποια από τα ηλεκτρόνια πλειονότητας και 

εξαφανίζονται από τη σκηνή. Το αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας είναι η 
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εξαφάνιση κάποιων ελεύθερων ηλεκτρονίων από το υλικό τύπου n. Συνεπώς κάποια 

από τα θετικά δεσµευµένα φορτία δε θα είναι πλέον εξουδετερωµένα από τα 

ελεύθερα ηλεκτρόνια. Τα φορτία αυτά χαρακτηρίζονται ακάλυπτα (uncovered). 

Καθώς η ανασύνδεση λαµβάνει χώρα κοντά στην επαφή, εκεί δηµιουργείται µια 

περιοχή που είναι απογυµνωµένη από ελεύθερα ηλεκτρόνια και περιέχει ακάλυπτα 

θετικά δεσµευµένα φορτία, όπως φαίνεται στο σχήµα 2.2. 

Όσον αφορά την περιοχή τύπου p, τα ηλεκτρόνια που διαχέονται µέσα από 

την επαφή στην περιοχή τύπου p ανασυνδέονται γρήγορα µε κάποιες από τις οπές 

πλειονότητας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την εξαφάνιση ορισµένων από τις οπές 

πλειονότητας και συνεπώς κάποια αρνητικά δεσµευµένα φορτία µένουν ακάλυπτα 

(δεν είναι πλέον εξουδετερωµένα από τις οπές). Συνεπώς το υλικό τύπου p, κοντά 

στην επαφή, απογυµνώνεται από οπές και περιέχει ακάλυπτα αρνητικά δεσµευµένα 

φορτία, όπως φαίνεται στο σχήµα 2.2. 

Τα παραπάνω φαινόµενα έχουν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία και στις δύο 

πλευρές της επαφής, της περιοχής απογύµνωσης φορέων (carrier-depletion region), 

µε τη n πλευρά αυτής της περιοχής θετικά φορτισµένη και την p πλευρά αυτής της 

περιοχής αρνητικά φορτισµένη. Αυτή η περιοχή απογύµνωσης φορέων ή απλά 

περιοχή απογύµνωσης καλείται και περιοχή χωρικού φορτίου (space-charge region). 

H ύπαρξη φορτίου και στις δύο πλευρές γεννά ένα ηλεκτρικό πεδίο κατά πλάτος της 

επαφής. Συνεπώς, µια διαφορά δυναµικού υπάρχει κατά πλάτος της περιοχής 

απογύµνωσης. Η περιοχή τύπου p είναι θετική σε σχέση µε την περιοχή τύπου n, 

όπως φαίνεται στο σχήµα 2.2(β). Κατά συνέπεια, το υφιστάµενο ηλεκτρικό πεδίο 

αντιτίθεται στη διάχυση οπών προς την περιοχή τύπου n και ηλεκτρονίων προς την 

περιοχή τύπου p. Στην πραγµατικότητα, η πτώση τάσης πάνω στην περιοχή 

απογύµνωσης λειτουργεί σαν ένα φράγµα που πρέπει να ξεπεράσουν οι οπές για να 

διαχυθούν στην περιοχή τύπου p. Όσο µεγαλύτερο είναι αυτό το φράγµα δυναµικού, 

τόσο µικρότερος είναι ο αριθµός των φορέων που είναι ικανός να υπερπηδήσει αυτό 

το φράγµα και συνεπώς τόσο µικρότερο είναι και το ρεύµα διάχυσης ID. Άρα το 

ρεύµα διάχυσης ID εξαρτάται από την πτώση τάσης V0 στην περιοχή απογύµνωσης. 

Εκτός από τη συνιστώσα ρεύµατος ID, που οφείλεται στη διάχυση των φορέων 

πλειονότητας, υπάρχει και µια συνιστώσα ρεύµατος που οφείλεται στην ολίσθηση 

φορέων µειονότητας µέσα από την επαφή. Συγκεκριµένα, κάποιες από τις θερµικά 

γεννηµένες οπές στο υλικό τύπου n διαχέονται µέσα στο υλικό τύπου n ως το άκρο 

της περιοχής απογύµνωσης. Εκεί δέχονται την επίδραση του ηλεκτρικού πεδίου και 
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επιταχύνονται προς την πλευρά τύπου p. Παρόµοια, κάποια από τα θερµικά 

γεννηµένα ηλεκτρόνια µέσα στη περιοχή p διαχέονται ως το άκρο της αντίστοιχης 

περιοχής απογύµνωσης και επιταχύνονται από το ηλεκτρικό πεδίο  προς τη περιοχή 

τύπου n. Το άθροισµα των δύο αυτών συνιστωσών ρεύµατος, ηλεκτρόνια που 

ολισθαίνουν από το p στο n και οπές που ολισθαίνουν από το n στο p, συνιστά το 

ρεύµα ολίσθησης IS, του οποίου η φορά είναι απο την πλευρά n προς την πλευρά p, 

όπως φαίνεται στο σχήµα 2.2. Καθώς το IS οφείλεται σε θερµικά γεννηµένους φορείς 

µειονότητας η τιµή του εξαρτάται έντονα από τη θερµοκρασία. Αντίθετα, είναι 

ανεξάρτητο από τη τιµή της τάσης στην περιοχή απογύµνωσης V0. 

Κάτω από συνθήκες ανοικτού κυκλώµατος (σχ. 2.2) δεν υπάρχει εξωτερικό 

ρεύµα. Εποµένως τα δύο αντίθετα ρεύµατα της ένωσης pn πρέπει να είναι ίσου 

πλάτους:  

ID = IS 
 

Αυτή η κατάσταση ισορροπίας συντηρείται από το φράγµα δυναµικού V0. Αν 

για κάποιο λόγο το ID γίνει µεγαλύτερο από το IS, τότε περισσότερα δεσµευµένα 

φορτία θα µείνουν ακάλυπτα και στις δύο πλευρές της επαφής, το πάχος του 

στρώµατος της περιοχής απογύµνωσης θα µεγαλώσει και κατά συνέπεια η V0 θα 

αυξηθεί. Η αύξηση της V0 έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση του ID  έως ότου επέλθει 

ισορροπία, ID = IS. Στην περίπτωση που για κάποιο λόγο το IS γίνει µεγαλύτερο απο 

το ID, ο αριθµός των ακάλυπτων φορτίων θα µειωθεί, το πάχος της περιοχής 

απογύµνωσης θα µικρύνει και η τάση στα άκρα του θα µειωθεί. Αυτό προκαλεί την 

αύξηση του ID έως ότου εξισωθεί µε το IS και επέλθει κατάσταση ισορροπίας, ID = IS.  

Όταν τα άκρα της ένωσης pn είναι ανοικτοκυκλωµένα, η τάση που θα 

µετριέται ανάµεσά τους θα είναι 0. Αυτό σηµαίνει ότι η τάση V0 της περιοχής 

απογύµνωσης δεν εµφανίζεται στα άκρα της διόδου. Το φαινόµενο αυτό οφείλεται 

στις τάσεις επαφής των ωµικών επαφών που υπάρχουν στα άκρα της διόδου, που 

ισορροπούν ακριβώς την τάση φράγµατος στην περιοχή απογύµνωσης. Αν δε 

συνέβαινε αυτό θα ήταν δυνατό να αντλούµε ενέργεια από µια αποµονωµένη ένωση 

pn, κάτι που αντιτίθεται στην αρχή διατήρησης της ενέργειας. 

Από τα παραπάνω καθίσταται εµφανές ότι περιοχή απογύµνωσης υπάρχει και 

στις δύο περιοχές της επαφής και ίσα ποσά φορτίου υπάρχουν στις δύο πλευρές. 

Όπως όµως συµβαίνει συνήθως, τα επίπεδα νόθευσης στις δύο περιοχές του υλικού 

είναι άνισα και συνεπώς το πλάτος της περιοχής απογύµνωσης δεν είναι το ίδιο και 
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στις δύο πλευρές. Το στρώµα της περιοχής απογύµνωσης θα εκτείνεται σε 

µεγαλύτερο βάθος στην περιοχή µε τη µικρότερη συγκέντρωση προσµίξεων, έτσι 

ώστε να µένει ακάλυπτο το ίδιο ποσό φορτίου σε σχέση µε την περιοχή µε τη 

µεγαλύτερη νόθευση. Αν η µια περιοχή είναι πολύ λιγότερο νοθευµένη απ' ότι η 

άλλη, όπως συµβαίνει στην πράξη, τότε η περιοχή απογύµνωσης εντοπίζεται σχεδόν 

αποκλειστικά στο ένα απ' τα δύο υλικά του ηµιαγωγού. 

 
2.1.2 Η ένωση pn στην ανάστροφη πόλωση 
 

Η συµπεριφορά της ένωσης pn  εξηγείται πιο εύκολα, από µικροσκοπική 

άποψη, αν θεωρήσουµε ότι συνδέεται µε µια πηγή σταθερού ρεύµατος (αντί µε µια 

πηγή σταθερής τάσης), όπως φαίνεται στο σχήµα 2.3. Η πηγή ρεύµατος Ι έχει 

προφανώς την ανάστροφη πολικότητα. Προς το παρόν θεωρούµε ότι η τιµή της Ι 

είναι µικρότερη από το Is. Αν είναι µεγαλύτερη θα προκληθεί διάσπαση. 

Το ρεύµα Ι συνίσταται από ηλεκτρόνια που ρέουν στο εξωτερικό κύκλωµα 

από το υλικό τύπου n στο υλικό τύπου p (δηλαδή αντίθετα απ' το Ι), µε αποτέλεσµα 

ηλεκτρόνια να αφήνουν το υλικό τύπου n και οπές να αφήνουν το υλικό τύπου p. Τα 

ηλεκτρόνια που φεύγουν από το υλικό τύπου n προκαλούν αύξηση των ακάλυπτων 

θετικών δεσµευµένων φορτίων. Όµοια, οι οπές που αφήνουν το υλικό τύπου p 

προκαλούν αύξηση του αρνητικού δεσµευµένου φορτίου. Συνεπώς το ανάστροφο 

ρεύµα Ι έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση του πλάτους και του φορτίου που 

αποθηκεύεται στο στρώµα απογύµνωσης. Αυτό µε τη σειρά του θα προκαλέσει µια 

µεγαλύτερη τάση πάνω στην περιοχή απογύµνωσης, αύξηση που µειώνει το ρεύµα 

διάχυσης ID. Το ρεύµα ολίσθησης Is, που είναι ανεξάρτητο απ' το φράγµα δυναµικού 

 
Σχήµα 2.3 Η ένωση pn διεγείρεται ανάστροφα από µια πηγή σταθερού ρεύµατος. Για να 

αποφευχθεί η διάσπαση, το Ι πρέπει να είνα µικρότερο του ΙS. Παρατηρείστε ότι το πλάτος της 

περιοχής απογύµνωσης µεγαλώνει και η τάση φράγµατος αυξάνει κατά V volts. 
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V0, θα παραµείνει σταθερό. Τελικά, κατάσταση ισορροπίας (steady state) θα επέλθει 

όταν  

Is - ID = Ι 
 
Στην κατάσταση ισορροπίας, η αύξηση της τάσης στο στρώµα απογύµνωσης θα 

εµφανιστεί στα άκρα της διόδου σα µια εξωτερική τάση µε το n να είναι θετικό σε 

σχέση µε το p. 

Μπορούµε τώρα να θεωρήσουµε ότι η ένωση pn διεγείρεται ανάστροφα από 

µια εξωτερική πηγή σταθερής τάσης V, που είναι όµως µικρότερη από την τάση 

διάσπασης VΖΚ. Εξαιτίας της V, ένα ανάστροφο ρεύµα ρέει στο εξωτερικό κύκλωµα 

από το p στο n. Αυτό το ρεύµα προκαλεί µια αύξηση στο πλάτος και στο φορτίο της 

περιοχής απογύµνωσης. Τελικά, η τάση στα άκρα της περιοχής απογύµνωσης θα 

αυξηθεί έως ότου η τιµή της να εξισωθεί µε την εξωτερική τάση V και να επέλθει 

ισορροπία.Τότε το εξωτερικό ανάστροφο ρεύµα θα είναι ίσο µε (IS-ID).  Θα πρέπει να 

τονιστεί ότι αρχικά το εξωτερικό ρεύµα είναι πολύ µεγαλύτερο από το ΙS. Κατά τη 

διάρκεια αυτού του µεταβατικού φαινοµένου φορτίζεται το στρώµα απογύµνωσης 

και αυξάνεται η τάση στα άκρα του ως την τιµή των V voIts. 

Υπάρχει, συνεπώς, µια αναλογία µεταξύ του στρώµατος απογύµνωσης σε µια 

ένωση pn και ενός πυκνωτή. Καθώς η τάση στα άκρα της ένωσης αλλάζει το φορτίο 

που αποθηκεύεται στο στρώµα της περιοχής απογύµνωσης αλλάζει κατ' αναλογία. 

Στο σχήµα 2.4 φαίνεται µια τυπική χαρακτηριστική φορτίου - εξωτερικής 

ανάστροφης πόλωσης για µια δίοδο pn.   

 

 
Σχήµα 2.4 Το φορτίο που αποθηκεύεται σε κάποια από τις πλευρές του στρώµατος απογύµνωσης ως 

συνάρτηση της ανάστροφα εφαρµοζόµενης τάσης V. 
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2.1.3       Η ένωση pn στην περιοχή της διάσπασης 
 
 
              Μελετώντας τη λειτουργία της διόδου στην περίπτωση ανάστροφης 

πόλωσης, θεωρήσαµε ότι το ανάστροφο ρεύµα Ι είναι µικρότερο από το Is ή 

ισοδύναµα η τάση ανάστροφης πόλωσης V µικρότερη απότη τάση διάσπασης VΖΚ.  

Θα ασχοληθούµε τώρα µε το µηχανισµό διάσπασης σε µια δίοδο pn και θα 

εξηγήσουµε τους λόγους για τους οποίους η γραµµή της χαρακτηριστικής ί-υ είναι 

σχεδόν κάθετη στην περιοχή διάσπασης. Ας θεωρήσουµε λοιπόν ότι η δίοδος pn 

διεγείρεται ανάστροφα από µια πηγή σταθερού ρεύµατος Ι µεγαλύτερης τιµής απ' ότι 

το IS, όπως φαίνεται στο σχήµα 2.5. Η πηγή ρεύµατος αυτή θα µετακινήσει οπές απ' 

το υλικό τύπου p, µέσω του εξωτερικού κυκλώµατος, προς το υλικό τύπου n και 

ηλεκτρόνια απ' το υλικό τύπου n στο υλικό τύπου p. Οι µετακινήσεις αυτές έχουν ως 

αποτέλεσµα όλο και περισσότερα φορτία να µένουν ακάλυπτα, η περιοχή 

απογύµνωσης να µεγαλώνει και το φράγµα τάσης να αυξάνει. Το αποτέλεσµα αυτών 

είναι το ρεύµα διάχυσης να µειωθεί. Τελικά το ρεύµα διάχυσης θα γίνει σχεδόν 

µηδέν. Παρά το µηδενισµό του ID η επίτευξη κατάστασης ηρεµίας δεν είναι πλέον 

δυνατή, γιατί το Ι είναι µεγαλύτερο από το IS. Συνεπώς, η διαδικασία που προκαλεί 

την αύξηση του πάχους του στρώµατος απογύµνωσης θα συνεχιστεί µέχρι να 

προκύψει µια επαρκής υψηλή τάση επαφής, από την οποία ένας νέος µηχανισµός 

ξεκινά για να προµηθεύσει τους φορείς φορτίου που χρειάζονται για τη ροή του 

ρεύµατος Ι.  

Οι δύο πιθανοί µηχανισµοί διάσπασης είναι το φαινόµενο zener και το φαινόµενο της 

χιονοστιβάδας (avalance). Αν µια ένωση p διασπάται µε ανάστροφες τάσεις 

µικρότερες από 5 volt, τότε ο µηχανισµός διάσπασης είναι συνήθως το φαινόµενο 

zener. ∆ιάσπαση χιονοστιβάδας προκαλείται µε τάσεις µεγαλύτερες από περίπου 7 V. 

Για ενδιάµεσες τάσεις διάσπασης ο µηχανισµός µπορεί να είναι είτε το φαινόµενο 

zener είτε της χιονοστιβάδας ή και συνδυασµός των δυο. 
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Σχήµα 2.5 Η ένωση pn διεγείρεται ανάστροφα από µια πηγή ρεύµατος Ι, όπου Ι>ΙS 

 
Η διάσπαση zener συµβαίνει, όταν το ηλεκτρικό πεδίο στην περιοχή α-

πογύµνωσης αυξάνει σε τέτοιο σηµείο, ώστε µπορούν να σπάσουν οι οµοιοπολικοί 

δεσµοί και να γεvvnθούν ζευγάρια ηλεκτρονίου-οπής. Τα ηλεκτρόνια που 

προκύπτουν µε αυτόν τον τρόπο θα κινηθούν από το ηλεκτρικό πεδίο προς την 

περιοχή τύπου n και οι οπές προς την περιοχή τύπου p. Συνεπώς αυτά τα ηλεκτρόνια 

και οι οπές συνιστούν ένα ανάστροφο ρεύµα στην επαφή που βοηθάει τη ροή του 

εξωτερικού ρεύµατος Ι. Όταν το φαινόµενο zener ξεκινήσει, ένας µεγάλος αριθµός 

φορέων µπορεί να γεννηθεί, µε µια ασήµαντη αύξηση στην τάση της ένωσης pn. 

Συνεπώς το ανάστροφο ρεύµα στην περιοχή διάσπασης θα καθορίζεται από το 

εξωτερικό κύκλωµα, καθώς η ανάστροφη τάση που εµφανίζεται στα άκρα της 

διόδου θα παραµένει κοντά στην τιµή VΖ, που οριοθετεί την έναρξη της διάσπασης. 

Ο άλλος µηχανισµός διάσπασης είναι η διάσπαση χιονοστιβάδας. Συµβαίνει 

όταν οι φορείς µειονότητας, που διαπερνούν την περιοχή απογύµνωσης κάτω από 

την επίδραση του ηλεκτρικού πεδίου, αποκτούν µεγάλη κινητική ενέργεια ώστε να 

είναι σε θέση να σπάσουν τους οµοιοπολικούς δεσµούς των ατόµων πάνω στα οποία 

προσκρούουν. Οι φορείς που ελευθερώνονται από αυτή τη διαδικασία µπορεί να 

έχουν αρκετά υψηλή ενέργεια, ώστε να προκαλέσουν την ελευθέρωση και άλλων 

φορέων µε άλλες συγκρούσεις ιονισµού. Το φαινόµενο αυτό έχει τη µoρφή της 

χιονοστιβάδας µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία αρκετών φορέων που υποστηρίζουν 

οποιαδήποτε τιµή του ανάστροφου ρεύµατος, που καθορίζεται πλέον µόνο από το 

εξωτερικό κύκλωµα, µε ασήµαντες αλλαγές στην τιµή τάσης στα άκρα της ένωσης 

pn. 

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, η διάσπαση της επαφής δεν είναι µια καταστροφική 

διαδικασία, µε την προϋπόθεση να µην έχουµε υπέρβαση της µέγιστης 

αναφερόµενης κατανάλωσης ισχύος. Αυτό το όριο καθορίζει συνεπώς τη µέγιστη 
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τιµή του ανάστροφoυ ρεύµατος. 

 
2.1.4 Η ένωση pn στην ορθή πόλωση 
 

Θεωρούµε ότι η επαφή διεγείρεται µε µια πηγή σταθερού ρεύµατος Ι που ρέει 

κατά την ορθή φορά, όπως φαίνεται στο σχήµα 2.6. Τα ηλεκτρόνια που ρέουν στο 

εξωτερικό κύκλωµα, συνιστώντας το ρεύµα Ι, από το υλικό τύπου p προς το υλικό 

τύπου n εξάγουν οπές από την περιοχή n και ηλεκτρόνια από την περιοχή p. Το 

εξωτερικό κύκλωµα προµηθεύει, δηλαδή, µε φορείς πλειονότητας και τις δύο πλευρές 

της επαφής: οπές στο υλικό τύπου p και ηλεκτρόνια στο υλικό τύπου n. Οι φορείς 

αυτοί εξουδετερώνουν κάποια από τα ακάλυπτα δεσµευµένα φορτία και προκαλούν 

µείωση του φορτίου που είναι αποθηκευµένο στην περιοχή απογύµνωσης. Συνεπώς, 

το πάχος του στρώµατος απογύµνωσης µειώνεται, όπως και η τάση φράγµατος. Η 

µείωση της τάσης φράγµατος επιτρέπει σε περισσότερες οπές να ξεπεράσουν το 

φράγµα και να µεταβούν από την περιοχή τύπου p στην περιοχή τύπου n, και 

περισσότερα ηλεκτρόνια να µεταβούν από την περιοχή τύπου n στην περιοχή τύπου 

p. Συνεπώς το ρεύµα διάχυσης ID αυξάνεται µέχρι την επίτευξη ισορροπίας, όπου ID-

IS=I. 

 

 
Σχήµα 2.6 Η ένωση pn διεγείρεται από µια σταθερή πηγή ρεύµατος κατά την ορθή φορά 

 
 Ας εξετάσουµε τώρα πιο προσεκτικά το ρεύµα που ρέει µέσα στην ορθά 

πολωµένη ένωση, στην κατάσταση ισορροπίας. Η τάση φράγµατος είναι τώρα πιο 

µικρή από την τάση V0 κατά V που εµφανίζεται στα άκρα της διόδου σα µια ορθή 

τάση πόλωσης (η άνοδος της διόδου είναι θετικότερη από την κάθοδο κατά V volts). 

Εξαιτίας της µείωσης της τάσης φράγµατος ή, εναλλακτικά, εξαιτίας της ορθής 

πτώσης τάσης, έχουµε έγχυση οπών µέσα από την επαφή στην περιοχή n και έγχυση 
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ηλεκτρονίων µέσα από την επαφή στην περιοχή p. Η έγχυση των οπών µέσα στην 

περιοχή n προκαλεί την αύξηση της συγκέντρωσης των φορέων µειονότητας pn, η 

οποία υπερβαίνει την συγκέντρωση στην κατάσταση θερµικής ισορροπίας pn0. Η 

αύξηση pn-pn0 είναι µεγαλύτερη κοντά στο άκρο της περιοχής απογύµνωσης και 

µειώνεται (εκθετικά) καθώς αποµακρυνόµαστε απ' αυτό, έως ότου µηδενιστεί. Το 

σχήµα 2.7 δείχνει την κατανοµή της συγκέντρωσης των φορέων µειονότητας. 

 
Σχήµα 2.7 Η κατανοµή της συγκέντρωσης των φορέων µειονότητας ως συνάρτηση της απόστασης από 

τα άκρα του στρώµατος της περιοχής απογύµνωσης 

 

Στην κατάσταση ισορροπίας η κατανοµή συγκέντρωσης των πλεονάζοντων 

φορέων µειονότητας, δηλαδή των φορέων που εγχύθηκαν, παραµένει σταθερή και 

είναι τέτοια ώστε συνεισφέρει στην αύξηση του ρεύµατος διάχυσης ID που γίνεται 

τώρα µεγαλύτερο απ' το IS. Εξαιτίας της κατανοµής, που φαίνεται στο σχήµα, οπές 

που προέκuψαν από έγχυση διαχέονται µακριά από την επαφή µέσα στο υλικό τύπου 

n και εξαφανίζονται µε ανασύνδεση. Για την επίτευξη κατάστασης ισορροπίας, θα 

πρέπει το εξωτερικό κύκλωµα να προµηθεύσει ένα ίσο πλήθος ηλεκτρονίων συµπλη-

ρώνοντας, συνεπώς, την τροφοδοσία ηλεκτρονίων προς το υλικό τύπου n. 

Παρόµοια κοτάσταση ισχύει και για τα ηλεκτρόνια µειονότητας στο υλικό 

τύπου p. Το ρεύµα διάχυσης ID είναι, προφανώς, ίσο µε το άθροισµα των συνιστωσών 

που αντιστοιχούν στα ηλεκτρόνια και στις οπές. 

Συνεπώς, στην κατάσταση ισορροπίας, συγκεντρώσεις πλεονάζοντων φορέων 

µειονότητας, όπως φαίνεται στο σχήµα 2.7, υπάρχoυν και στις δύο πλευρές της 

επαφής. Μπορεί να αποδειχθεί ότι το ρεύµα οπών που διασχίζουν την επαφή είναι 

ανάλογο του συνολικού πλεoνάζovτoς φορτίου που αποθηκεύεται στο υλικό τύπου n. 

Το φορτίο αυτό είναι ανάλογο της περιοχής που βρίσκεται κάτω από την καµπύλη της 
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συγκέvτρωσης των οπών, και παρουσιάζεται σκιασµένο στο σχήµα 2.7. Η περιοχή 

αυτή είναι µε τη σειρά της ανάλογη της τιµής της πλεονάζουσας συγκέντρωσης στο 

όριο της επαφής. Με παρόµοιο τρόπο, µπορεί να αποδειχθεί ότι το ρεύµα που 

οφείλεται στα εγχεόµενα ηλεκτρόνια είναι ανάλογο της πλεονάζουσας συγκέντρωσης 

των ηλεκτρονίων στο υλικό τύπου  p. Τ ο ρεύµα αυτό είναι συνεπώς ανάλογο της 

σκιασµένης περιοχής που αφορά το υλικό τύπου p στο σχήµα 2.7 και κατά συνέπεια, 

ανάλογο της συγκέντρωσης που έχουν τα πλεονάζοντα ηλεκτρόνια µειονότητας στο 

όριο της περιοχής απογύµνωσης. 

Τελικά παρατηρούµε ότι, αν αλλάξουµε την τιµή του εξωτερικού ρεύµατος Ι ή 

ισοδύναµα την τιµή της εξωτερικής τάσης V, τότε το φορτίο των φορέων µειονότητας 

που αποθηκεύεται στις δύο περιοχές θα πρέπει να αλλάξει µέχρι να επέλθει καινούρια 

κατάσταση ισορροπίας (φυσικά αλλάζει και το φορτίο που αποθηκεύεται στη περιοχή 

απογύµνωσης). Η ένωση p παρουσιάζει, συνεπώς, ένα xωρητικό φαινόµενο - εκτός 

από τη χωρητικότητα απογύµνωσης - που σχετίζεται µε την αποθήκευση των φορέων 

µειονότητας. 

 

2.2        Επαφές µετάλλου-ηµιαγωγού 

 

       Η λειτουργία ολοκληρωµένων κυκλωµάτων απαιτεί την κατασκευή µεταλλικών 

διασυνδέσεων πάνω από το µονωτικό SiO2 που καλύπτει την επιφάνεια µιας ψηφίδας 

αλλά και την πραγµατοποίηση ωµικών επαφών του µετάλλου µε το πυρίτιο ή τις 

πολυκρυσταλλικές πύλες σε επιλεγµένα σηµεία. Το µέταλλο που χρησιµοποιείται για 

αυτό το σκοπό είναι το αλουµίνιο, όµως τα τελευταία χρόνια διεξάγεται έρευνα στη 

χρήση χαλκού σαν υλικό διασύνδεσης κάτι που παρουσιάζεται και στη συγκεκριµένη 

διπλωµατική εργασία. Γνωρίζουµε πολύ καλά ότι οι µεταλλικές επαφές παρέχουν τις 

ηλεκτρικές διασυνδέσεις ανάµεσα στα ενεργά τµήµατα του ηµιαγωγού και το 

εξωτερικό κύκλωµα. Χωρίζονται σε δυο κατηγορίες ανάλογα µε τη λειτουργία τους: 

1) τις επαφές Schottky, οι οποίες είναι ανορθωτικές δηλ. αφήνουν ηλεκτρικό ρεύµα 

να ρέει µόνο κατα τη µια διεύθυνση και 2) τις ωµικές επαφές, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από πολύ µικρή αντίσταση, άσχετα µε τη φορά του διερχόµενου 

ρεύµατος.      

 

2.2.1  Επαφές Schottky 
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              Όπως είναι ήδη γνωστό, όταν ένα µέταλλο έρθει σε επαφή µε ένα ηµιαγωγό 

δηµιουργείται ένας φραγµός δυναµικού στη διεπιφάνεια, που οφείλεται στο 

διαχωρισµό των φορτίων στη διεπιφάνεια µετάλλου-ηµιαγωγού, µε αποτέλεσµα τη 

δηµιουργία στον ηµιαγωγό µιας περιοχής υψηλής αντίστασης χωρίς ευκίνητους 

φορείς. Βάσει πάντα του µοντέλου του Schottky και του Mott ο φραγµός δυναµικού 

είναι αποτέλεσµα της διαφοράς των έργων εξόδου των δυο υλικών. 

              Στα παρακάτω σχήµατα παρουσιάζεται µε ενεργειακά διαγράµµατα η 

διαδικασία της δηµιουργίας του φραγµού δυναµικού. Στο σχήµα 2.8(α) 

παρουσιάζεται το ενεργειακό διάγραµµα των ζωνών του µετάλλου µε έργο εξόδου 

ΦΜ και ενός ηµιαγωγού τύπου n µε έργο εξόδου ΦS µικρότερο από το ΦΜ πριν την 

επαφή. Το έργο εξόδου ΦΜ ενός µετάλλου ορίζεται ως το ποσό ενέργειας που 

απαιτείται για να µεταφερθεί ένα ηλεκτρόνιο από το επίπεδο Fermi στο επίπεδο 

κενού. Το επίπεδο κενού είναι το ενεργειακό επίπεδο ενός ηλεκτρονίου που βρίσκεται 

µόλις έξω από το µέταλλο µε µηδενική κινητική ενέργεια και είναι το επίπεδο 

αναφοράς στο σχήµα 2.8(α). Το έργο εξόδου του ηµιαγωγού είναι µεταβλητό διότι η 

θέση του επιπέδου Fermi µεταβάλλεται µε τη εισαγωγή προσµίξεων. Μια σηµαντική 

επιφάνειακή παράµετρος που δεν εξαρτάται από τη συγκέντρωση προσµίξεων είναι η 

ηλεκτρονική συγγένεια χs που καθορίζεται ως η ενεργειακή διαφορά ενός 

ηλεκτρονίου µεταξύ του επιπέδου κενού και του χαµηλότερου ορίου της ζώνης 

αγωγιµότητας.   

               Στο σχήµα 2.8(β) παρουσιάζεται το ενεργειακό διάγραµµα των ζωνών µετα 

την επαφή και αφού έχει επέλθει θερµική ισορροπία. Όταν τα δυο υλικά έλθουν σε 

επαφή ηλεκτρόνια από τη ζώνη αγωγιµότητας του ηµιαγωγού, τα οποία έχουν 

υψηλότερη ενέργεια από τα ηλεκτρόνια του µετάλλου, µεταφέρονται στο µέταλλο 

εώς ότου το επίπεδο Fermi να έρθει σε σύµπτωση και στις δυο πλευρές της 

διεπιφάνειας. Εφ΄όσον η διαφορά ανάµεσα στα όρια της ζώνης αγωγιµότητας και το 

επίπεδο Fermi αυξάνει µε τη ελάττωση της συγκέντρωσης των ηλεκτρονίων και σε 

θερµική ισορροπία το ΕF παραµένει σταθερό, το όριο ζώνης αγωγιµότητας 

κυρτώνεται όπως φαίνεται στο σχήµα 2.8(β). Τα ηλεκτρόνια της ζώνης αγωγιµότητας 

που µεταφέρθηκαν στο µέταλλο αφήνουν ένα θετικό φορτίο από ιονισµένους δότες 

πίσω τους.Λόγω της σχετικά χαµηλής συγκέντρωσης δοτών του ηµιαγωγού σε σχέση 

µε το µέταλλο, δηµιουργείται µια περιοχή απογύµνωσης από ευκίνητα ηλεκτρόνια 

στον ηµιαγωγό κοντά στην διεπιφάνεια. Έτσι, ένα θετικό φορτίο εγκαθίσταται στην 
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πλευρά του ηµιαγωγού στη διεπιφάνεια και ένα αρνητικό φορτίο στην πλευρά του 

µετάλλου. 

 
Σχήµα 2.8  Ενεργειακό διάγραµµα ζωνών µετάλλου-ηµιαγωγού τύπου n πριν και µετά την 

επαφή. 

 

             Εφ΄όσον η ηλεκτρονική συγγένεια χS θεωρείται ότι παραµένει αµετάβλητη 

ακόµα και µετά την επαφή του ηµιαγωγού µε το µέταλλο, το επίπεδο κενού θα 

ακολουθήσει την κύρτωση της ζώνης αγωγιµότητας και πρέπει να προσεγγίζει το 

επίπεδο κενού από την πλευρά του µετάλλου. Το ποσό της κύρτωσης της ζώνης 

αγωγιµότητας θα είναι ίσο µε τη διαφορά ανάµεσα στα δυο επίπεδα κενού και θα 

ισούται µε: 

 

                                                    Vbi = (ΦΜ-Φs)                                                        (2.1) 

 

oπου το Vbi εκφράζεται σε Volts και είναι γνωστό σαν δυναµικό επαφής. Το ύψος 

φραγµού που βλέπουν τα ηλεκτρόνια του µετάλλου που θέλουν να κινηθούν προς τον 

ηµιαγωγό και ονοµάζεται φραγµός Schottky είναι: 

 

                                                   ΦΒ = (ΦΜ-χs)                                                          (2.2) 

 

Επειδή  Φs = χs+Φn συνεπάγεται ότι: 
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                                                    Vbi = ΦΒ-Φn                                                             (2.3) 

 

όπου Φn = ΕC- ΕF και το q το φορτίο του ηλεκτρονίου. 

            Αντίστοιχα για µια ιδανική επαφή µετάλλου µε ηµιαγωγό τύπου p ο φραγµός 

Schottky θα δίνεται από τη σχέση: 

 

                                                   Φ'Β=Εg-(ΦΜ-χs)                                                      (2.4)        

 

όπου Εg το ενεργειακό χάσµα του ηµιαγωγού. Από τις σχέσεις (2.1) και (2.4) 

προκύπτει ότι: 

 

                                                   Εg=ΦΒ+Φ'Β                                                             (2.5) 

 

           Η επαφή µετάλλου-ηµιαγωγού είναι ανορθωτική  (Schottky) όταν το ΦΜ>Φs 

για την περίπτωση του ηµιαγωγού τύπου n, ενώ χαρακτηρίζεται σαν ωµική όταν το 

ΦΜ<Φs. Τα αντίθετα ισχύουν για τους ηµιαγωγούς τύπου p. 

           Εάν εφαρµοστεί µια θετική τάση στον ηµιαγωγό σε σχέση µε το µέταλλο, ο 

φραγµός δυναµικού από τον ηµιαγωγό προς το µέταλλο αυξάνει, ενώ ο φραγµός 

Schottky ΦΒ παραµένει σταθερός. Τότε έχουµε ανάστροφη πόλωση (σχ.2.9(α)). Όταν 

εφαρµόσουµε θετική πόλωση στο µέταλλο σε σχέση µε τον ηµιαγωγό, ο φραγµός 

δυναµικού από τον ηµιαγωγό προς το µέταλλο ελαττώνεται (σχ.2.9(β)), ενώ 

παραµένει πάλι σταθερός ο φραγµός Schottky ΦB και έχουµε ευθεία πόλωση.  

 
Σχήµα 2.9 Αύξηση και µείωση του φραγµού δυναµικού από τον ηµιαγώγο στο µέταλλο κατά την 

ανάστροφη και ορθή πόλωση αντίστοιχα. 
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            Οι ακόρεστοι δεσµοί που χαρακτηρίζουν την επιφάνεια ενός κρυσταλλικού 

ηµιαγωγού δηµιουργούν εντοπισµένες ενεργειακές καταστάσεις, οι οποίες είναι 

συνήθως κατανεµηµένες συνεχώς µέσα στο απαγορευµένο χάσµα και 

χαρακτηρίζονται από ένα ουδέτερο επίπεδο Φ0. Η θέση αυτού του επιπέδου είναι 

τέτοια, ώστε όταν δεν υπάρχει καµπύλωση των ζωνών στον ηµιαγωγό, οι 

καταστάσεις αυτές να είναι δεσµευµένες από ηλεκτρόνια εώς το Φ0, και η επιφάνεια 

να είναι ηλεκτρικά ουδέτερη. Οι καταστάσεις που βρίσκονται κάτω από  Φ0 είναι 

ουδέτερες όταν είναι κατειλληµένες και θετικές όταν είναι κενές (τύπου δότη). 

Αντίστοιχα αυτές που βρίσκονται πάνω από Φ0 είναι τύπου αποδέκτη. Στο σχήµα 

2.10(α) και 2.10(β) παρουσιάζεται το ηλεκτρονικό ενεργειακό διάγραµµα ενός 

ηµιαγωγού τύπου n σε κατάσταση µη ισορροπίας, όπου δεν υπάρχει καµπύλωση των 

ζωνών, και ισορροπίας αντίστοιχα. Η ισορροπία επέρχεται όταν ηλεκτρόνια από τον 

ηµιαγωγό καταλάβουν τις καταστάσεις πάνω από το Φ0 έτσι ώστε το επίπεδο Fermi 

της επιφάνειας να εξισωθεί µε το επίπεδο Fermi του υπόλοιπου ηµιαγωγού. Η 

επιφάνεια τότε φορτίζεται αρνητικά και δηµιουργείται µια περιοχή απογύµνωσης από 

ιονισµένους δότες στην περιοχή του ηµιαγωγού κοντά στην επιφάνεια. Παρατηρούµε 

λοιπόν ότι δηµιουργείται ένα φραγµός δυναµικού από την επιφάνεια προς τον 

ηµιαγωγό, ακόµα και µε απουσία επαφής µετάλλου. 

             Όταν το µέταλλο έρθει σε επαφή µε τον ηµιαγωγό (σχ.2.10(γ)) και επέλθει 

ισορροπία, το επίπεδο Fermi στον ηµιαγωγό θα µετακινηθεί κατα ποσό ίσο µε το 

δυναµικό επαφής, ανταλλάσσοντας φορτία µε το µέταλλο. Εάν η πυκνότητα των 

επιφανειακών καταστάσεων του ηµιαγωγού είναι πολύ µεγάλη είναι δυνατόν η 

ανταλλαγή φορτίου να γίνεται κυρίως µεταξύ του µετάλλου και των επιφανειακών 

καταστάσεων και η περιοχή φορτίου χώρου να παραµένει αµετάβλητη. Έτσι το ύψος 

φραγµού γίνεται ανεξάρτητο από το έργο εξόδου του µετάλλου και δίνεται από τη 

σχέση:  

                                                        ΦΒ=(Εg-Φ0)                                                       (2.6) 

 

               Άρα στους πραγµατικούς οµοιοπολικούς ηµιαγωγούς το ύψος φραγµού δεν 

αυξάνεται γραµµικά µε το έργο εξόδου, αλλά λόγω των επιφανειακών καταστάσεων 

είναι λιγότερο εξαρτούµενο από το ΦΜ και σε µερικές περιπτώσεις σχεδόν 

ανεξάρτητο. 
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Σχήµα 2.10 Ηλεκτρονικό ενεργειακό διάγραµµα 

 

               Η µεταφορά ρεύµατος στην επαφή µετάλλου-ηµιαγωγού οφείλεται κυρίως 

στους φορείς πλειονότητας. Ο κυρίαρχος µηχανισµός στη µεταφορά φορέων που 

επικρατεί στις διόδους Schottky µε µέτριες συγκεντρώσεις προσµίξεων των 

ηµιαγωγών και σε µέτριες θερµοκρασίες είναι η µεταφορά ηλεκτρονίων πάνω από το 

φραγµό δυναµικού από τον ηµιαγωγό στο µέταλλο µε θερµιονική εκποµπή. Οι 

χαρακτηριστικές ρεύµατος-τάσης των διόδων Schottky για ορθές πολώσεις 

ακολουθούν τη σχέση: 

 

  J = JS(eqV/nkT-1) 

 

όπου J η πυκνότητα ρεύµατος A/cm2, Js η πυκνότητα ανάστροφου ρεύµατος κόρου 

και  n ο συντελεστής ιδανικότητας της διόδου. 

     Στη θερµιονική εκποµπή το Js  δίνεται από τη σχέση: 

 

Js=A*T2exp Beφ−
ΚΤ
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όπου ΦΒ είναι το ύψος φράγµατος δυναµικού και Α* η σταθερά του Richardson που 

δίνεται από τη σχέση: 

A*=
*4 em

h
π .K2  

 

όπου m* η ενεργός µάζα του ηλεκτρονίου. 

 

2.2.2 Ωµικές επαφές 

 

            Ωµική επαφή, είναι µια επαφή µετάλλου-ηµιαγωγού µη ανορθωτική που 

παρέχει γραµµική χαρακτηριστική ρεύµατος-τάσης. Όµως εκτός από τα γραµµικά 

χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει µια ωµική επαφή θα πρέπει: 

• Να είναι πολύ σταθερή µε το χρόνο λειτουργίας και τη θερµοκρασία 

• Να εισάγει όσο το δυνατόν µικρότερη αντίσταση 

• Να παρουσιάζει αντίσταση στην οξείδωση και τα χηµικά 

• Να προσκολλάται πολύ καλά στον ηµιαγωγό 

• Να επιτρέπει εύκολα bonding 

Γενικά υπάρχουν δυο είδη ωµικών επαφών:οι ιδανικές ωµικές επαφές και οι ωµικές 

επαφές φαινοµένου σήραγγος. 

           Στην πρώτη περίπτωση ανήκουν οι επαφές µετάλλου-ηµιαγωγού µε ύψος 

φραγµού µικρότερο ή το πολύ ίσο µε µηδέν. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον δεν 

υπάρχει φραγµός δυναµικού, οι φορείς είναι ελεύθεροι να κινούνται και προς τις δυο 

διευθύνσεις (από τον ηµιαγωγό προς το µέταλλο και αντίθετα) ανάλογα µε την 

εφαρµοζόµενη πόλωση. Η ιδανική αυτή θεώρηση δεν λαµβάνει υπόψη της την 

επίδραση των επιφανειακών καταστάσεων. Όταν η πυκνότητα των επιφανειακών 

καταστάσεων είναι µικρή η επαφή µετάλλου ηµιαγωγού, µε το έργο εξόδου του 

µετάλλου να είναι µικρότερο από το έργο εξόδου του ηµιαγωγού τύπου n, θα είναι 

ωµική επαφή. 

           Όµως όταν ένας ηµιαγωγός έχει πολύ µεγαλύτερη συγκέντρωση επιφανειακών 

καταστάσεων είναι αδύνατον να µηδενιστεί ο φραγµός δυναµικού και να 

δηµιουργηθεί ιδανική ωµική επαφή. Γι' αυτό και το πρόβληµα είναι πως να κάνουµε 

ωµικές επαφές. Η λύση του προβλήµατος αυτού εστιάζεται στην όσο το δυνατόν 
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µεγαλύτερη ελάττωση του ύψους φραγµού και στένωση της περιοχής φορτίου χώρου. 

Γι΄αυτό το λόγο χρησιµοποιείται ένα λεπτό στρώµα GaAs τύπου n µε όσο το δυνατον 

µεγαλύτερη πυκνότητα προσµίξεων. Το αποτέλεσµα είναι µια αβαθής περιοχή 

φορτίου χώρου και το ύψος φραγµού γίνεται αρκετά µικρό ώστε ο κυρίαρχος 

µηχανισµός της µεταφοράς ηλεκτρονίων να οφείλεται σε φαινόµενα σήραγγος. Έτσι 

δηµιουργείται µια ωµική επαφή φαινοµένου σήραγγος µε µικρή αντίσταση.   

           Στην παράγραφο αυτή θα αναφέρουµε µε ποιά µεγέθη χαρακτηρίζονται οι 

ωµικές επαφές. Με τον όρο αντίσταση επαφής RC χαρακτηρίζεται η αντίσταση της 

ωµικής επαφής µετάλλου-ηµιαγωγού. Επειδή η ωµική επαφή καταλαµβάνει µια 

συγκεκριµένη επιφάνεια έτσι και η RC θα εξαρτάται από το εµβαδόν Α. Έστω ότι 

έχουµε ηµιαγωγό µήκους L µε δυο ωµικές επαφές εµβαδού Α στα δυο άκρα του. Η 

ολική αντίσταση θα ισούται µε : 

 

                                                      Rολ=2RC+ρ.L/Α                                                  (2.7) 

 

όπου ρ η ειδική αντίσταση του ηµιαγωγού. 

            Το µέγεθος που χαρακτηρίζει ακόµη καλύτερα την ωµική επαφή είναι η ειδική 

αντίσταση επαφής rC, η οποία δεν εξαρτάται από την επιφάνεια και ορίζεται σαν η 

αντίσταση επαφής της µονάδας επιφάνειας για ροή ρεύµατος κάθετη στην επαφή: 

 

                                                       rC=RC
.Α                                                             (2.8) 

 

       Όµως, επειδή στην πραγµατικότητα οι ωµικές επαφές είναι επίπεδες, το ρεύµα 

δεν ρέει οµοιόµορφα µέσα από όλη την επιφάνεια της ωµικής επαφής, αλλά από το 

µέρος της επιφάνειας που είναι κοντά στην άλλη ωµική επαφή. Μιλάµε λοιπόν για 

µια ενεργό επιφάνεια Αt=ltW, όπου lt είναι το ενεργό µήκος της επαφής, ονοµάζεται 

µήκος µεταφοράς. Ορίζεται έτσι µια παράµετρος η ειδική αντίσταση µεταφοράς η 

οποία συµβολίζεται µε rt και ισούται µε: 

 

                                                          rt=rc / lt                                                                                     (2.9) 
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            Η αντίσταση rt είναι πρακτικά χρήσιµη για τις επίπεδες ωµικές επαφές γιατί 

δίνει την αντίσταση επαφής σε σχέση µε το πλάτος που είναι καλά ορισµένο και όχι 

σε σχέση µε την επιφάνεια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 

 

 

BJT 
  

3.1      Γενικά 

 

Το "τρανζίστορ" είναι µια συσκευή στερεάς κατάστασης ηµιαγωγών που 

χρησιµοποιείται για την ενίσχυση και µετατροπή, και έχει τρεις ακροδέκτες. Ένα 

µικρό ρεύµα ή µια τάση που εφαρµόζεται στον ένα ακροδέκτη ελέγχει το ρεύµα 

µέσω των άλλων των δύο, ως εκ τούτου και ο όρος τρανζίστορ,  ελεγχόµενος 

αντιστάτης τάσης ή ρεύµατος. Είναι το βασικό συστατικό σε όλη τη σύγχρονη 

ηλεκτρονική. Στα ψηφιακά κυκλώµατα, τα τρανζίστορς χρησιµοποιούνται ως πολύ 

γρήγοροι ηλεκτρικοί διακόπτες, και  διατάξεις  τρανζίστορς µπορούν να 

λειτουργήσουν ως λογικές πύλες,  µνήµες τύπου RAM και άλλες συσκευές. Στα 

αναλογικά κυκλώµατα, τα τρανζίστορς χρησιµοποιούνται ουσιαστικά ως ενισχυτές. 

Τρανζίστορ ήταν επίσης το κοινό όνοµα στη δεκαετία του '60 για ένα "ραδιόφωνο 

κρυσταλλολυχνιών", ένα φορητό ραδιόφωνο τσέπης που χρησιµοποιούσε  τρανζίστορ. 

Αυτός είναι ακόµα ένας από τους ορισµούς  του τρανζίστορ στα  διαφορα λεξικά.  

Τo τρανζίστορ θεωρείται από πολλούς µια από τις µέγιστες  εφευρέσεις στη 

σύγχρονη ιστορία. Το κλειδί για τη σηµασία του τρανζίστορ στη σύγχρονη κοινωνία 

είναι η δυνατότητά του να παράγεται σε τεράστιες ποσότητες  χρησιµοποιώντας  

απλές τεχνικές, µε συνέπεια το πολύ χαµηλό του κόστος. Ένας υπολογιστής  

αποτελείται από  εκατοµµύρια τρανζίστορς και κοστίζει µερικές εκατοντάδες ευρώ.   

Το χαµηλό κόστος έχει σηµάνει ότι το τρανζίστορ έχει γίνει ένα σχεδόν 

καθολικό εργαλείο για µη µηχανικούς στόχους. Εκτιµώντας ότι µια κοινή συσκευή, 

για παράδειγµα ένα ψυγείο, θα είχε χρησιµοποιήσει µια µηχανική συσκευή για τον 

έλεγχο, σήµερα είναι συχνά λιγότερο ακριβό να χρησιµοποιηθούν απλά µερικά 

εκατοµµύρια τρανζίστορ και το κατάλληλο πρόγραµµα υπολογιστή για να εκτελεσθεί 

ο ίδιος στόχος. Σήµερα τα τρανζίστορ έχουν αντικαταστήσει σχεδόν όλες τις 

ηλεκτροµηχανικές συσκευές, τα περισσότερα απλά συστήµατα ανατροφοδότησης, 
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και εµφανίζονται σε τεράστιους αριθµούς σε όλα από τους υπολογιστές έως τα 

αυτοκίνητα.   

Μαζί µε το χαµηλό κόστος ήταν η αυξανόµενη τάση "στην ψηφιοποίηση" 

όλων των πληροφοριών. Με τους  υπολογιστές που προσφέρουν τη δυνατότητα να 

βρεθούν γρήγορα και σύντοµα οι ψηφιακές πληροφορίες, όλο και περισσότερη 

προσπάθεια τέθηκε να καταστήσει όλες τις πληροφορίες ψηφιακές. Σήµερα σχεδόν 

όλα τα µέσα µαζικής επικοινωνίας στη σύγχρονη κοινωνία παραδίδονται µε ψηφιακή 

µορφή, καθώς µετατρέπονται και παρουσιάζονται από τους υπολογιστές. Οι κοινές 

"αναλογικές" µορφές πληροφοριών όπως η τηλεόραση ή οι εφηµερίδες ξοδεύουν το 

περισσότερο χρόνο τους ως ψηφιακές πληροφορίες, που µετατρέπονται στην 

αναλογική µορφή µόνο για µια µικρή µερίδα του χρόνου.   

Το τρανζίστορ εφευρέθηκε στα εργαστήρια Bell τον ∆εκέµβριο του 1947 

(καταδεικνύεται πρώτα στις 23 ∆εκεµβρίου) από τον John Bardeen, Walter Houser 

Brattain και William Bradford Shockley, στους οποίους απονεµήθει το βραβείο 

Νόµπελ στη φυσική το 1956. Αρχικά, είχαν προσπαθήσει να κατασκευάσουν  ένα 

τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (FET) που είχε προβλεφθεί από τον Julius Edgar 

Lilienfeld από το 1925 αλλά τελικά ανακάλυψαν την ενίσχυση ρεύµατος στο 

τρανζίστορ σηµείου-επαφής που εξελίχθηκε στη συνέχεια για να γίνει το διπολικό 

τρανζίστορ επαφής (BJT).   

Το τρανζίστορ είναι συσκευή µε τρεις ακροδέκτες. Σε ένα BJT (διπολικό 

τρανζίστορ ένωσης), ένα ηλεκτρικό ρεύµα τροφοδοτεί τη βάση (B) και διαµορφώνει 

την τρέχουσα ροή µεταξύ των άλλων δύο ακροδεκτών γνωστών ως εκποµπός (E) και  

συλλέκτης (C). Στα FETs (τρανζίστορ επίδρασης πεδίου), οι τρεις ακροδέκτες 

καλούνται  πύλη (G),  πηγή (S) και αγωγός (D) αντίστοιχα, και είναι η τάση που 

εφαρµόζεται στη πύλη που διαµορφώνει το ρεύµα µεταξύ της πηγής και του αγωγού.   

 
3.2      ∆ιπολικά τρανζίστορ ένωσης  

 

Τα στοιχεία τριών ακροδεκτών  είναι  πολύ  πιο  χρήσιµα  από  αυτά  των  δύο 

ακροδεκτών επειδή µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε µια πλειάδα εφαρµογών 

ξεκινώντας από ενίσχυση σήµατος και πηγαίνοντας στη σχεδίαση κυκλωµάτων 

ψηφιακής λογικής. Η βασική αρχή λειτουργίας των στοιχείων αυτών είναι ότι 

χρησιµοποιούν την τάση µεταξύ των δύο ακροδεκτών για να ελέγξουν το ρεύµα στον 
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τρίτο ακροδέκτη. Με τον τρόπο αυτό, ένα στοιχείο τριών ακροδεκτών µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για να υλοποιήσει µία ελεγχόµενη πηγή, η οποία είναι η βάση για την 

σχεδίαση ενισχυτών. Επίσης, στην ακραία περίπτωση, το σήµα ελέγχου µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για να κάνει το ρεύµα στον τρίτο ακροδέκτη να αλλάξει από τιµή 

µηδέν σε κάποια µεγάλη τιµή, επιτρέποντας µε αυτόν τον τρόπο στο στοιχείο να 

λειτουργήσει ως διακόπτης. Ο διακόπτης είναι το βασικό στοιχείο των ψηφιακών 

κυκλωµάτων.  

 Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι ηµιαγωγών  µε τρεις ακροδέκτες : το διπολικό 

τρανζίστορ ( Bipolar Transistor – BJT ) και το τρανζίστορ εγκαρσίου πεδίου ( Field-

Effect Transistor – FET ). Οι δύο τύποι τρανζίστορ είναι εξίσου σηµαντικοί και ο 

καθένας προσφέρει συγκεκριµένα πλεονεκτήµατα και έχει ιδιαίτερες περιοχές 

εφαρµογής. 

 Το διπολικό τρανζίστορ, αποτελείται από δύο διόδους pn κατασκευασµένες 

µε ειδικό τρόπο και συνδεδεµένες στη σειρά, πλάτη µε πλάτη. Το ρεύµα που άγεται, 

προέρχεται τόσο από ηλεκτρόνια όσο και από οπές, από όπου και το όνοµα διπολικό. 

 Το διπολικό τρανζίστορ, το οποίο συχνά αναφέρεται και απλώς ως 

«τρανζίστορ», χρησιµοποιείται ευρέως σε κυκλώµατα µε διακριτά στοιχεία καθώς 

επίσης και στη σχεδίαση ολοκληρωµένων κυκλωµάτων, τόσο αναλογικών όσο και 

ψηφιακών. Οι χαρακτηριστικές του στοιχείου είναι τόσο καλά γνωστές, που κανείς 

είναι σε θέση να σχεδιάσει κυκλώµατα µε τρανζίστορ, των οποίων η συµπεριφορά 

είναι προβλέψιµη µε µεγάλη ακρίβεια και αρκετά αναίσθητη σε µεταβολές στις τιµές 

των παραµέτρων του στοιχείου. 

 Θα αρχίσουµε παρουσιάζοντας µια αρκετά απλή ποιοτική περιγραφή της 

λειτουργίας του τρανζίστορ. Παρά το γεγονός ότι είναι απλή, η φυσική περιγραφή 

παρέχει µια πολύ καλή εικόνα όσον αφορά τη συµπεριφορά του τρανζίστορ ως 

κυκλωµατικού στοιχείου.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3.1  : Απλοποιηµένη δοµή του npn τρανζίστορ 
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3.3      Φυσική δοµή και περιοχές λειτουργίας 

 

Στο σχήµα 3.1 φαίνεται µια απλοποιηµένη δοµή του διπολικού τρανζίστορ. 

Όπως φαίνεατι στο παραπάνω σχήµα, το διπολικό τρανζίστορ απαρτίζεται από τρεις 

περιοχές ηµιαγώγιµων υλικών : την περιοχή εκποµπού (emitter - E)  τύπου n, την 

περιοχή βάσης (base – B) τύπου p και την περιοχή συλλέκτη (collector – C) τύπου n. 

Ένα τέτοιο τρανζίστορ, καλείται τύπου npn. Ένα άλλο τρανζίστορ, δυαδικό του 

τρανζίστορ npn, φαίνεται στο σχήµα 2. Αυτό έχει εκποµπό τύπου p, βάση τύπου n 

και συλλέκτη τύπου p και καλείται, κατά αναλογία pnp.  

Ένας ακροδέκτης είναι συνδεµένος σε καθεµιά από τις τρεις περιοχές του 

ηµιαγωγού. Οι ακροδέκτες σηµειώνονται αντίστοιχα εκποµπός (Ε), βάση (Β) και 

συλλέκτης (C).  

 
Σχήµα 3.2 : Απλοποιηµένη δοµή του pnp τρανζίστορ 

 

Το τρανζίστορ απαρτίζεται από δύο ενώσεις pn, την ένωση εκποµπού-βάσης 

(EBJ) και την ένωση συλλέκτη-βάσης (CBJ). Ανάλογα µε την κατάσταση πόλωσης 

(ορθή ή ανάστροφη) της καθεµιάς από τις δύο ενώσεις έχουµε διαφορετικές περιοχές 

λειτουργίας του διπολικού τρανζίστορ, όπως φαίνεται στο πίνακα 3.1 

 Aν το τρανζίστορ λειτουργεί ως ενισχυτής, βρίσκεται στην ενεργό περιοχή 

λειτουργίας. Οι εφαρµογές διακοπτών (για παράδειγµα τα λογικά κυκλώµατα) 

χρησιµοποιούν τόσο την περιοχή αποκοπής όσο και την περιοχή κορεσµού. 
 

Πίνακας 3.1 Περιοχές λειτουργίας διπολικού τρανζίστορ 
Περιοχή EBJ CBJ 

Αποκοπής 

Ενεργός 

Κορεσµού 

Ανάστροφα 

Ορθά 

Ορθά 

Ανάστροφα 

Ανάστροφα 

Ορθά 
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3.4       Λειτουργία του τρανζίστορ npn στην ενεργό περιοχή 

 

Στο σχήµα 3.3 φαίνεται η λειτουργία του τρανζίστορ npn στην ενεργό 

περιοχή. ∆ύο εξωτερικές πηγές τάσης (που φαίνονται σαν µπαταρίες) 

χρησιµοποιούνται για να δηµιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες πόλωσης για 

λειτουργία του τρανζίστορ στην ενεργό περιοχή. Η τάση VBE φέρνει τη βάση τύπου p 

σε υψηλότερο δυναµικό από τον εκποµπό τύπου n και έτσι πολώνει ορθά την ένωση 

εκποµπού-βάσης. Η τάση συλλέκτη-βάσης VCB φέρνει το συλλέκτη τύπου n σε 

υψηλότερο δυναµικό από τη βάση τύπου p και έτσι πολώνει ανάστροφα την ένωση 

συλλέκτη-βάσης. 

Η ορθή πόλωση της ένωσης εκποµπού-βάσης προκαλεί ροή ρεύµατος κατά 

µήκος της ένωσης. Το ρεύµα απαρτίζεται από δύο στοιχεία: ηλεκτρόνια που 

εγχέονται από τον εκποµπό προς τη βάση και οπές που εγχέονται από τη βάση προς 

τον εκποµπό. Είναι σαφώς προτιµότερο να έχουµε πολύ περισσότερα ηλεκτρόνια από 

τον εκποµπό στη βάση παρά οπές από τη βάση στον εκποµπό. Αυτό µπορεί να 

επιτευχθεί κατά τη διαδικασία κατασκευής του στοιχείου µε υψηλή νόθευση στον 

εκποµπό και σηµαντικά µικρότερη στη βάση. ∆ηλαδή το στοιχείο έχει σχεδιαστεί να 

έχει υψηλή πυκνότητα ηλεκτρονίων στον εκποµπό και χαµηλή πυκνότητα οπών στη 

βάση.  

 
Σχήµα 3.3 Ροή ρεύµατος σε ένα npn τρανζίστορ πολωµένο να λειτουργεί στην ενεργό 

περιοχή. 
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Το ρεύµα που ρέει κατά µήκος της ένωσης εκποµπού-βάσης αποτελεί το 

ρεύµα εκποµπού iE, όπως φαίνεται στο σχήµα 3.3. Η κατεύθυνση του iE είναι «έξω» 

από τον ακροδέκτη του εκποµπού που είναι η κατεύθυνση του ρεύµατος των οπών 

και αντίθετη από την κατεύθυνση του ρεύµατος των ηλεκτρονίων. Το ρεύµα iE είναι 

το άθροισµα των δύο αυτών συνιστωσών. Επειδή όµως το ρεύµα ηλεκτρονίων είναι 

πολύ µεγαλύτερο από το ρεύµα των οπών, το ρεύµα εκποµπού κυριαρχείται από τη 

συνιστώσα του ρεύµατος ηλεκτρονίων. 

Τα ηλεκτρόνια που εγχέονται από τον εκποµπό στη βάση είναι φορείς 

µειονότητας στη βάση τύπου p. Επειδή η βάση συνήθως είναι πολύ λεπτή, στη 

µόνιµη κατάσταση η συγκέντρωση των πλεοναζόντων φορέων µειονότητας στη βάση 

(ηλεκτρόνια) θα έχει µια σχεδόν ευθεία χαρακτηριστική όπως φαίνεται και στο 

σχήµα 3.4. Η συγκέντρωση θα είναι υψηλότερη [οριζόµενη από το np(0)] στην 

πλευρά του εκποµπού και χαµηλότερη (µηδέν) στην πλευρά του συλλέκτη. Όπως και 

στην περίπτωση οποιασδήποτε ορθά πολωµένης ένωσης pn η συγκέντρωση np(0) θα 

είναι ανάλογη του eυBE
/v

T , όπου υBE είναι η τάση ορθής πόλωσης και VT είναι η 

θερµική τάση η οποία είναι περίπου ίση µε 25 mV σε θερµοκρασία δωµατίου. Ο 

λόγος για τον οποίο έχουµε µηδενική συγκέντρωση στην πλευρά του συλλέκτη µέσα 

στη βάση είναι γιατί η θετική τάση του συλλέκτη υCB προκαλεί τη σάρωση των 

ηλεκτρονίων σε αυτό το άκρο, µακριά από την περιοχή αραίωσης της CBJ. 

 

 
Σχήµα 3.4 Συγκέντρωση φορέων µειονότητας στη βάση και τον εκποµπό ενός npn 

τρανζίστορ που λειτουργεί στην ενεργό περιοχή: υΒΕ>0 και υCB≥0                                     
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 Η συγκεκριµένη χαρακτηριστική καµπύλη της συγκέντρωσης φορέων 

µειονότητας (σχ. 3.4) έχει ως αποτέλεσµα τα ηλεκτρόνια που εγχέονται στη βάση, να 

διαχέονται διαµέσου της περιοχής της βάσης προς το συλλέκτη. Το ρεύµα διάχυσης 

αυτό είναι ευθέως ανάλογο προς την κλίση της ευθείας χαρακτηριστικής 

συγκέντρωσης φορέων. Έτσι, το ρεύµα διάχυσης θα είναι ανάλογο της συγκέντρωσης 

np(0) και αντιστρόφως ανάλογο προς το πλάτος της βάσης W. 

 Μερικά από τα ηλεκτρόνια που διαχέονται διαµέσου της περιοχής βάσης θα 

συνδυαστούν µε οπές που είναι οι φορείς πλειονότητας στη βάση. Επειδή όµως η 

βάση είναι συνήθως πολύ λεπτή, το ποσοστό των ηλεκτρονίων που «χάνονται» µέσα 

από αυτή τη διαδικασία είναι πολύ µικρό. Το φαινόµενο όµως αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα η χαρακτηριστική συγκέντρωσης των πλεοναζόντων φορέων 

µειονότητας να διαφέρει από την ευθεία γραµµή και να παίρνει ελαφρώς κοίλο 

σχήµα, όπως φαίνεται µε τη διακεκοµµένη γράµµη του σχ. 3.4. Η κλίση της 

χαρακτηριστικής συγκέντρωσης στην EBJ είναι ελαφρώς υψηλότερη της κλίσης της 

CBJ. Η διαφορά αποδίδεται στο µικρό αριθµό ηλεκτρονίων που χάνονται στην 

περιοχή της βάσης λόγω του συνδυασµού τους µε οπές. 

 Από τα παραπάνω βλέπουµε ότι τα περισσότερα από τα ηλεκτρόνια που 

διαχέονται θα φτάσουν στα όρια της περιοχής αραίωσης συλλέκτη-βάσης. Επείδη ο 

συλλέκτης είναι σε πιο θετικό δυναµικό από τη βάση, (κατα υCB volts), τα ηλεκτρόνια 

αυτά θα τραβηχτούν κατά µήκος της περιοχής αραίωσης της CBJ και θα µπούν µέσα 

στο συλλέκτη. ∆ηλαδή θα «συλλέγουν» και θα αποτελέσουν το ρεύµα συλλέκτη iC. 

Εξ’ ορισµού, η φορά του iC θα είναι αντίθετη της ροής των ηλεκτρονίων. ∆ηλαδή το  

iC θα ρέει µέσα στον ακροδέκτη του συλλέκτη. 

 Μια άλλη σηµαντική παρατήρηση εδώ είναι ότι η τιµή του iC είναι 

ανεξάρτητη από το υCB. ∆ηλαδή όσο ο συλλέκτης βρίσκεται σε θετικότερο δυναµικό 

από τη βάση τα ηλεκτρόνια που φτάνουν την πλευρά του συλλέκτη από τη βάση θα 

τραβηχτούν µέσα στο συλλέκτη και θα αποτελέσουν το ρεύµα συλλέκτη. 

 Από όλα τα παραπάνω µπορούµε να δούµε ότι το ρεύµα iC εκφράζεται ως 

 

                                                           iC = ISeυBE
/V

T                                                  (3.1) 

όπου ΙS είναι η σταθερά η οποία ονοµάζεται ρεύµα κορεσµού και VT είναι η θερµική 

τάση. Η αιτία της εκθετικής εξάρτησης έγκειται στο γεγονός ότι το ρεύµα διάχυσης 

των ηλεκτρονίων είναι ανάλογο προς τη συγκέντρωση των φορέων µειονότητας 

np(0), το οποίο µε τη σειρά του είναι ανάλογο προς το eυBE
/V

T. Το ρεύµα κορεσµού 
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είναι αντιστρόφως ανάλογο του πλάτους της βάσης W και ευθέως ανάλογο του 

εµβαδου΄της EBJ. Τυπικές τιµές για το IS κυµαίνονται µεταξύ 10-12 και 10-15 Α 

(ανάλογα µε το µέγεθος του στοιχείου) και είναι συνάρτηση της θερµοκρασίας. Για 

κάθε οC άνοδο της θερµοκρασίας περίπου διπλασιάζεται το IS. 

 Επειδή το IS είναι ευθέως ανάλογο του εµβαδού της ένωσης (δηλαδή των 

διαστάσεων του στοιχείου), θα αναφέρεται επίσης και ως συντελεστής κλίµακας 

ρεύµατος. ∆ύο τρανζίστορ τα οποία είναι ταυτόσηµα µεταξύ τους, εκτός από το ότι 

το ένα έχει περιοχή EBJ δύο φορές µεγαλύτερη για παράδειγµα, θα παρουσιάζουν 

ρεύµατα κορεσµού µε τον ίδιο λόγο (2). Έτσι, για την ίδια τιµή του υBE, το 

µεγαλύτερο στοιχείο θα έχει ρεύµα συλλέκτη δύο φορές µεγαλύτερο από αυτό του 

µικρότερου στοιχείου. Η αρχή αυτή χρησιµοποιείται συχνά κατά τη σχεδίαση 

ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. 

 Το ρεύµα βάσης iB απαρτίζεται από δύο συνιστώσες. Η πρώτη και 

επικρατούσα συνιστώσα iB1 οφείλεται στις οπές που εγχέονται από την περιοχή 

βάσης στην περιοχή εκποµπού. Η συνιστώσα αυτή του ρεύµατος είναι ανάλογη προς 

το eυBE
/V

T και στην πυκνότητα προσµίξεων της βάσης. Η δεύτερη συνιστώσα του 

ρεύµατος βάσης iB2 οφείλεται στις οπές που πρέπει να παρασχεθούν από το 

εξωτερικό κύκλωµα για να αντικαταστήσουν αυτές που χάθηκαν στη βάση κατά τη 

διαδικασία του συνδυασµού µε τα ηλεκτρόνια. Ο αριθµός των ηλεκτρονίων (και 

εποµένως και των οπών) που παίρνει µέρος σε αυτή τη διαδικασία είναι ανάλογος 

προς τη συγκέντρωση np(0) και προς το πλάτος της βάσης W. Έτσι, το iB2 είναι 

ανάλογο του eυBE
/V

T και του W.  

 Από την παραπάνω παρουσίαση συµπεραίνουµε ότι το ολικό ρεύµα βάσης iB 

(= iB1 + iB2) θα είναι ανάλογο του eυBE
/V

T. Μπορούµε εποµένως να εκφράσουµε το iB 

ως κλάσµα του iC µε τον ακόλουθο τρόπο:  

                                                               iB = iC/β                                                      (3.2)    

 

Έτσι                                                iB = (IS/β)· eυBE
/V

T                                                    (3.3)  

 

όπου το β είναι σταθερά για το κάθε συγκεκριµένο τρανζίστορ. Για σύγχρονα npn 

τρανζίστορ, το β κυµαίνεται µεταξύ 100 και 200, αλλά µπορεί να λάβει κα τιµή 1000 

σε ειδικές περιπτώσεις τρανζίστορ. Η σταθερά β καλείται κέρδος του ρεύµατος 

κοινού εκποµπού. 
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 Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, η τιµή του β επηρεάζεται πολύ από δύο 

παράγοντες: το πλάτος της περιοχής βάσης και τη σχετική νόθευση της περιοχής 

βάσης και της περιοχής εκποµπού. Για να πάρουµε υψηλό β (που είναι ιδιαίτερα 

επιθυµητό εφόσον το β παριστά παράµετρο κέρδους) η βάση θα πρέπει να είναι 

στενή και ελαφρώς νοθευµένη ενώ ο εκποµπός πρέπει να έχει υψηλό ποσοστό 

προσµίξεων. Η µέχρι τώρα παρουσίαση αναφέρεται σε ιδανική κατάσταση, όπου το β 

θεωρείται σταθερό για δεδοµένο τρανζίστορ. 

 Εφόσον το ρεύµα που εισέρχεται σε ένα τρανζίστορ θα πρέπει να το 

εγκαταλείψει, µπορούµε να δούµε από το σχ. 3.3 ότι το ρεύµα εκποµπού iE είναι 

ίσο µε το άθροισµα του ρεύµατος συλλέκτη iC και του ρεύµατος βάσης iB,  

                                                              iE = iC + iB                                                                 (3.4) 

Χρήση των  των εξ. (3.2) και (3.4) δίνει: 

 

                                                        iE = [(β+1)/β] · iC                                              (3.5) 

το οποίο είναι,  

                                                  iE = [(β+1)/β] · ISeυBE
/V

T                                         (3.6) 

 

Εναλλακτικά µπορούµε να εκφράσουµε την εξ. (3.5) µε τη µορφή 

 

                                                              iC = αiE                                                               (3.7) 

 

όπου η σταθερά α σχετίζεται µε τη β ως εξής 

 

                                                          α = β/(β+1)                                                     (3.8) 

 

Έτσι το ρεύµα εκποµπού της εξ. (3.6) µπορεί να γραφτεί 

 

                                                   iE = (IS/α)eυBE
/V

T                                                    (3.9) 

 

Τέλος, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την εξ. (3.8) για να εκφράσουµε το β ως 

προς το α: 

                                                       β = α/(1-α)                                                       (3.10) 

Μπορεί να φανεί από την εξ. (3.8) ότι το α είναι σταθερά (για συγκεκριµένο 

τρανζίστορ) µικρότερη αλλά πολύ κοντά στη µονάδα. Για παράδειγµα αν το β = 100, 
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τότε α ≈ 0.99. Η εξίσωση (3.10) µας δείχνει κάτι ιδιαίτερα σηµαντικό: µικρές 

αλλαγές στο α αντιστοιχούν σε πολύ µεγάλες αλλαγές στο β. Αυτή η µαθηµατική 

παρατήρηση εκφράζεται φυσικά από το γεγονός ότι τρανζίστορ του ίδιου τύπου 

µπορεί να έχουν εντελώς διαφορετικές τιµές για το β. Το α καλείται κέρδος ρεύµατος 

κοινής βάσης. 

 Στην αναφορά µας για τη ροή του ρεύµατος στα τρανζίστορ, αγνοήσαµε τα 

µικρά ανάστροφα ρεύµατα που προκαλούνται από θερµικώς παραγόµενους φορείς 

µειονότητας. Παρά το γεγονός ότι τέτοια ρεύµατα µπορούν να αγνοηθούν µε 

ασφάλεια στα σύγχρονα τρανζίστορ, το ανάστροφο ρεύµα κατά µήκος της ένωσης 

συλλέκτη-βάσης, αξίζει κάποιας προσοχής. Το ρεύµα αυτό το οποίο σηµειώνεται ως 

ICBO είναι το ανάστροφο ρεύµα που ρέει από το συλλέκτη προς τη βάση µε τον 

εκποµπό ανοικτοκυκλωµένο (από εκεί προέρχεται και το Ο στο δείκτη). Το ρεύµα 

αυτό είναι συνήθως της τάξης του nA, µια τιµή η οποία είναι πολλές φορές 

µεγαλύτερη από τη θεωρητικά αναµενόµενη. Όπως και µε το ανάστροφο ρεύµα της 

διόδου, το ICBO περιέχει ένα σηµαντικό παράγοντα διαρροής και η τιµή του εξαρτάται 

από την τάση υCB. To ICBO  εξαρτάται σηµαντικά από τη θερµοκρασία: περίπου 

διπλασιάζεται για κάθε αύξηση της θερµοκρασίας κατά 10 οC. 

           Στο σχήµα 3.5 φαίνεται µία απλοποιηµένη αλλά πιο ρεαλιστική διατοµή ενός 

διπολικού τρανζίστορ npn. Παρατηρούµε ότι ο συλλέκτης ουσιαστικά περιβάλλει την 

περιοχή του εκποµπού δυσκολεύοντας τα ηλεκτρόνια που εγχέονται στη λεπτή βάση 

να αποφύγουν το πέρασµά τους στο συλλέκτη. Με τον τρόπο αυτό, το α που 

προκύπτει είναι κοντά στη µονάδα και το β είναι µεγάλο. Επίσης παρατηρούµε ότι το 

στοιχείο δεν είναι συµµετρικό. 

 
Σχήµα 3.5 Εγκάρσια διατοµή ενός τρανζίστορ τύπου npn 

 

3.5      Το τρανζίστορ pnp 
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            Το τρανζίστορ pnp λειτουργεί µε τρόπο παρόµοιο αυτού του npn. Στο σχήµα 

3.6 φαίνεται ένα τρανζίστορ pnp πολωµένο έτσι ώστε να λειτουργεί στην ενεργό 

περιοχή. Εδώ η τάση VEB κάνει τον εκποµπό τύπου p να βρίσκεται σε υψηλότερο 

δυναµικό από αυτό της βάσης τύπου n και έτσι πολώνει ορθά την ένωση βάσης-

εκποµπού. Η ένωση συλλέκτη-βάσης είναι ανάστροφα πολωµένη από την τάση VBC, 

η οποία κρατάει τη βάση τύπου n σε υψηλότερο δυναµικό από το συλλέκτη τύπου p. 

 Αντίθετα από το τρανζίστορ npn, το ρεύµα στο στοιχείο pnp προέρχεται 

κυρίως από οπές που εγχέονται από τον εκποµπό στη βάση ως αποτέλεσµα της ορθής 

τάσης πόλωσης  VEB. Εφόσον η συνιστώσα ρεύµατος που προέρχεται από τα 

ηλεκτρόνια που εγχέονται από τη βάση στον εκποµπό είναι πολύ µικρή (λόγω 

ελαφρώς νοθευµένης βάσης), το µεγαλύτερο µέρος του ρεύµατος εκποµπού 

οφείλεται στις οπές. Τα ηλεκτρόνια που εγχέονται από τη βάση στον εκποµπό 

αποτελούν τη κυρίαρχη συνιστώσα του ρεύµατος βάσης iB1. Ακόµη, ένας αριθµός 

οπών που εγχέονται συνδυάζονται µε τους φορείς πλειονότητας της βάσης 

(ηλεκτρόνια) και έτσι χάνονται. Τα ηλεκτρόνια  βάσης που  εξαφανίζονται  πρέπει να  

 

 
Σχήµα 3.6 Ροή ρεύµατος σε ένα pnp τρανζίστορ που λειτουργεί στην ενεργό περιοχή. 

                                  
αντικατασταθούν από εξωτερικό κύκλωµα. Από εκεί προέρχεται η δεύτερη 

συνιστώσα του ρεύµατος βάσης iB2. Οι οπές που καταφέρνουν να προσεγγίσουν το 

όριο της περιοχής αραίωσης της ένωσης συλλέκτη-βάσης έλκονται από την αρνητική 

τάση πάνω στο συλλέκτη. Έτσι οι οπές αυτές αποµακρύνονται από την περιοχή 
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αραίωσης µε κατεύθυνση προς το συλλέκτη και εµφανίζονται έτσι ως ρεύµα 

συλλέκτη.  

 Εύκολα φαίνεται από τα παραπάνω, ότι οι σχέσεις ρεύµατος-τάσης του pnp 

τρανζίστορ είναι ταυτόσηµες αυτών του npn τρανζίστορ µε τη µόνη διαφορά ότι η 

υΒΕ πρέπει να αντικατασταθεί από τη υΕΒ.  

 

3.6      Γραφική αναπαράσταση των χαρακτηριστικών του τρανζίστορ 

 

           Μερικές φορές είναι χρήσιµο να παρουσιάζονται οι χαρακτηριστικές i-υ του 

τρανζίστορ γραφικά. Στο σχήµα 3.7 φαίνεται η χαρακτηριστική iC-υΒΕ, η οποία είναι 

η εκθετική σχέση 

iC = ISeυBE
/V

T 

 

Οι χαρακτηριστικές iE-υBE και iB-υBE  είναι επίσης εκθετικές αλλά µε διαφορετικά 

ρεύµατα κλίµακας: IS/α για το iE και IS/β για το iB. Εφόσον η σταθερά της εκθετικής 

χαρακτηριστικής 1/VT είναι αρκετά µεγάλη (≈ 40), η καµπυλή αυξάνει απότοµα. Για 

υBE µικρότερο από 0.5 V το ρεύµα είναι αµελητέο. Ακόµη, για όλη σχεδόν τη 

κλίµακα τιµών που παίρνει στη πράξη το ρεύµα, η υBE  βρίσκεται στην περιοχή από 

0.6 V έως 0.8 V. Για ένα τρανζίστορ pnp η χαρακτηριστική iC-υEB θα είναι 

ταυτόσηµη αυτής του σχήµατος 3.7. 

 
Σχήµα 3.7 Η  iC-υΒΕ χαρακτηριστική ενός npn τρανζίστορ 

 

Όπως και στις διόδους πυριτίου, η τάση κατά µήκος της ένωσης εκποµπού-βάσης 

µειώνεται κατά περίπου 2 mV για κάθε  1 οC αύξηση της θερµοκρασίας, µε την 

προϋπόθεση ότι η ένωση λειτουργεί µε σταθερό ρεύµα. Στο σχήµα 3.8 φαίνεται αυτή 
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η θερµοκρασιακή εξάρτηση δίνοντας τις καµπύλες iE-υBE για τρεις διαφορετικές 

θερµοκρασίες σε ένα npn τρανζίστορ. 

 
Σχήµα 3.8 Επίδραση της θερµοκρασίας στην iC-υBE χαρακτηριστική. 

 

Στο σχήµα 3.9 φαίνεται το ρεύµα iC ως προς υCB για ένα τρανζίστορ npn και 

για διαφορετικές τιµές του ρεύµατος εκποµπού iE. Στο σχήµα φαίνεται µόνο η 

λειτουργία στην ενεργό περιοχή εφόσον έχουν σχεδιαστεί οι χαρακτηριστικές για το 

τµήµα που αντιστοιχεί σε υCB ≥ 0. Όπως µπορούµε να δούµε, οι καµπύλες είναι 

οριζόντιες ευθείες γραµµές και εκφράζουν το γεγονός ότι ο συλλέκτης 

συµπεριφέρεται ως πηγή σταθερού ρεύµατος. Στην περίπτωση αυτή η πηγή του 

ρεύµατος συλλέκτη ελέγχεται από την τιµή του ρεύµατος εκποµπού (iC = αiE) και το 

τρανζίστορ µπορεί να θεωρηθεί πηγή ρεύµατος ελεγχόµενη από ρεύµα. 

 
  

Σχήµα 3.9 Οι χαρακτηριστικές iC-υCB ενός npn τρανζίστορ στην ενεργό περιοχή. 

 

 Στην πράξη όταν τα διπολικά τρανζίστορ λειτουργούν στην ενεργό περιοχή 

παρουσιάζουν κάποια εξάρτηση του ρεύµατος συλλέκτη από τη τάση συλλέκτη, µε 

αποτέλεσµα οι iC-υCB χαρακτηριστικές να µην είναι οριζόντιες ευθείες γραµµές. Για 

να δούµε την εξάρτηση αυτή πιο καθαρά ας θεωρήσουµε το κύκλωµα του σχήµατος 



 48

3.11(α).(Επειδή η φυσική δοµή που χρησιµοποιείται για να εξηγήσει την λειτουργία 

του τρανζίστορ είναι αρκετά πολύπλοκη για τη σχεδίαση σχηµατικών διαγραµµάτων 

κυκλωµάτων  χρησιµοποιούµε απλούς κυκλωµατικούς συµβολισµούς (σχήµα 3.10)).  

 
Σχήµα 3.10 Κυκλωµατικοί συµβολισµοί των διπολικών τρανζίστορ 

 

Το τρανζίστορ είναι συνδεδεµένο στη συνδεσµολογία κοινού εκποµπού και η VBE 

µπορεί να πάρει οποιαδήποτε επιθυµητή τιµή ρυθµίζοντας την πηγή dc που είναι 

συνδεδεµένη µεταξύ βάσης και εκποµπού. Για κάθε τιµή της VBE η αντίστοιχη 

χαρακτηριστική iC-υCE µπορεί να µετρηθεί σηµείο προς σηµείο µεταβάλλοντας τη dc 

πηγή που είναι συνδεδεµένη µεταξύ συλλέκτη και εκποµπού και µετρώντας το ρεύµα 

συλλέκτη. Το αποτέλεσµα είναι η οικογένεια των χαρακτηριστικών iC-υCE καµπυλών 

του σχήµατος 3.11(β). 

 Στις χαµηλές τιµές του υCE καθώς η τάση συλλέκτη πέφτει κάτω από την τάση 

της βάσης, η ένωση συλλέκτη-βάσης γίνεται ορθά πολωµένη και το τρανζίστορ 

αφήνει την ενεργό περιοχή και µπαίνει στην περιοχή κορεσµού.Παρατηρούµε ότι οι 

χαρακτηριστικές καµπύλες, παρά το γεγονός ότι παραµένουν ευθείες γραµµές, 

παρουσιάζουν πεπερασµένη κλίση. Μάλιστα οι χαρακτηριστικές αυτές συναντώνται 

σε ένα σηµείο πάνω στον άξονα των αρνητικών τάσεων στο σηµείο -VA. Η τάση VA 

που είναι θετική είναι µία παράµετρος για κάθε συγκεκριµένο τρανζίστορ µε τυπικές 

τιµές στην περιοχή των 50 έως 100 V. Ονοµάζεται τάση Early από το όνοµα του 

επιστήµονα που πρώτος µελέτησε το φαινόµενο. 
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Σχήµα 3.11 (α) Ιδεατό κύκλωµα για τη µέτρηση της iC-υCE χαρακτηριστικής ενός διπολικού 

τρανζίστορ. (β) Οι iC-υCE χαρακτηριστικές ενός τρανζίστορ στην πράξη. 
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Κεφάλαιο 4 

 
 

FET 
 
 

4.1 Εισαγωγή 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε έναν άλλο σηµαντικό τύπο τρανζίστορ, 

το τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (field-effect transistor, FET). Όπως και στην 

περίπτωση των διπολικών τρανζίστορ, η τάση ανάµεσα σε δύο ακροδέκτες του FET 

ελέγχει το ρεύµα που ρέει στον τρίτο ακροδέκτη του και µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

ως ενισχυτής όσο και ως διακόπτης. 

Το τρανζίστορ επίδρασης πεδίου λαµβάνει το όνοµά του από το µηχανισµό της 

φυσικής λειτουργίας του. Συγκεκριµένα, το ρεύµα του ελέγχεται από το πεδίο που 

δηµιουργεί η τάση που εφαρµόζεται στον ακροδέκτη ελέγχου. Επίσης το ρεύµα του 

συνίσταται µόνο από ένα τύπο φορέων (ηλεκτρόνια ή οπές) ανάλογα µε τον τύπο του 

FET  (n-καναλιού ή p-καναλιού) και γι' αυτό το λόγο καλείται και µονοπολικό 

τρανζίστορ (unipolar transistor). 

Παρόλο που η βασική αρχή των FET ήταν ήδη γνωστή από τη δεκαετία του 

1930, το στοιχείο βρήκε πρακτική εφαρµογή πολύ αργότερα, στη δεκαετία του '60. 

Από τα τέλη της δεκαετίας του '70 ένας συγκεκριµένος τύπος FET, το FET 

µετάλλου-οξειδίου-ηµιαγωγού (MOSFET, metal-oxide semiconductor FET), έγινε 

ιδιαίτερα δηµοφιλής. Συγκρίνοντάς το µε τα BJT τα MOSFET µπορούν να γίνουν 

ιδιαίτερα µικρά (που σηµαίνει ότι µπορούν να καταλαµβάνουν µικρό χώρο πάνω σ' 

ένα πλακίδιο ολοκληρωµένου κυκλώµατος) και η διαδικαάία που ακολουθείται για 

την κατασκευή τους είναι σχετικά απλή. Επιπρόσθετα, ψηφιακές λειτουργίες και 

µνήµες µπορούν να υλοποιηθούν µε κυκλώµατα που χρησιµοποιούν µόνο MOSFET 

(χωρίς την αναγκαία χρήση αντιστάσεων και διόδων). Γι' αυτούς τους λόγους σήµερα 

τα περισσότερα ολοκληρωµένα κυκλώµατα πολύ µεγάλης κλίµακας ολοκλήρωσης 

(VLSI, very-large-scale integrated circuits) κατασκευάζονται µε χρήση της 

τεχνολογίας MOS. Για παραδείγµα µπορούµε να αναφέρουµε τα ολοκληρωµένα 

κυκλώµατα µικροεπεξεργαστών και µνηµών. Επίσης, η χρήση της τεχνολογίας MOS 

επεκτείνεται και στην περιοχή των αναλογικών ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. 

 Η οικογένεια των FET έχει πολλούς διαφορετικούς τύπους, και θα 
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αναφερθούµε σε λίγους απ' αυτούς. Τα FET υπάρχουν και χρησιµοποιούνται ως 

διακριτά εξαρτήµατα, ενώ η βασικότερη χρήση τους είναι στη σxεδίαση 

ολοκληρωµένων κυκλωµάτων.  

 

4.2 ∆οµή και φυσική λειτουργία των MOSFET πύκνωσης 

 

        Το MOSFET πύκνωσης είναι το πιο διαδεδοµένο από τα τρανζίστορ 

επίδρασης πεδίου (FET). Στην ενότητα αυτή θα µελετήσουµε τη δοµή και τη φυσική 

λειτουργία του. Στο σχήµα 4.1 φαίνεται η φυσική δοµή του MOSFET πύκνωσης n-

καναλιού. Η σηµασία των χαρακτηρισµών "πύκνωσης" και "n-καναλιού" θα καταστεί 

σύντοµα σαφής. Το τρανζίστορ υλοποιείται πάνω σε ένα υπόβαθρο τύπου p, 

πρόκειται για έvα µονοκρυσταλλικό πλακίδιο πυριτίου (wafer) που αποτελεί τη βάση 

για τnν κατασκευή του ολοκληρωµέvου κυκλώµατος ή του MOSFET ως διακριτό 

εξάρτηµα. Στο υπόστρωµα δηµιουργούνται δύο περιοχές τύπου n υψηλής vόθευσης, 

που σηµειώvονται στο σχήµα µε n+. Οι περιοχές αυτές είvαι η πηγή (source) και η 

υποδοχή (drain) του MOSFET. Ένα λεπτό (περίπου 0.1 µm) στρώµα διοξειδίου του 

πυριτίου (SiΟ2), το οποίο είvαι εξαιρετικός µοvωτής, αvαπτύσσεται πάνω στηv 

επιφάvεια του υπόβαθρου, καλύπτοντας την περιοχή αvάµεσα στηv πηγή και στηv 

υποδοχή. Πάvω σε αυτό το στρώµα οξειδίου εvαποτίθεται µέταλλο για το 

σχηµατισµό του ηλεκτροδίου της πύλης του MOSFET. Επαφές µετάλλου (ωµική 

σύνδεση ηµιαγώγιµης περιοχής µε µέταλλο) φτιάχνονται στηv υποδοχή, στην πηγή 

και στο υπόβαθρο, που λέγεται και σώµα (body). Συvεπώς, σε έvα MOSFET έχουµε 

τέσσερις ακροδέκτες: τov ακροδέκτη πύλης (G), υποδοχής (D), πηγής (S) και 

σώµατος (Β). 

 Σύµφωvα µε την παραπάvω περιγραφή, το MOSFET είvαι έvα FET 

µετάλλου-οξειδίου-ηµιαγωγού (metal-oxide-semiconductor FET). Ο όρος αυτός 

χρησιµοποιείται και για στοιχεία που δεv έχουv µέταλλο στο ηλεκτρόδιο της πύλης. 

Στηv πράξη τα σύγχροvα MOSFET κατασκευάζονται µε µια τεχvολογία (silicon-gate 

technology) που χρησιµοποιεί έvα συγκεκριµέvο τύπο πυριτίου (πολυκρυσταλλικό 

πυρίτιο - polysilicon) για το ηλεκτρόδιο της πύλης . Η περιγραφή της λειτουργίας και 

τωv χαρακτηριστικώv ρεύµατος-τάσης του MOSFET που ακολουθεί είvαι 

αvεξάρτητη του τύπου του ηλεκτροδίου της πύλης. 

 Ένα άλλο όvοµα για το MOSFET είvαι FET αποµοvωµέvnς πύλης (insulated-

gate FET ή συντοµογραφικά IGFET). Με το όvοµα αυτό δίvεται έµφαση στο γεγοvός 
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ότι το ηλεκτρόδιο της πύλης είvαι ηλεκτρικά µοvωµέvo από το σώµα του στοιχείου 

(µε το οξείδιο που βρίσκεται κάτω από τnν πύλη). Εξαιτίας της ύπαρξης του οξειδίου 

το ρεύµα πύλης είvαι εξαιρετικά µικρό (της τάξης του 10-15 Α). 

 
(α) 

 
(β) 

Σχήµα 4.1 Φυσική δοµή του MOSFET πύκνωσης: (α) προοπτική, (β) τοµή 

 

Παρατηρήστε ότι το υπόβαθρο σχηµατίζει εvώσεις pn µε την περιοχή της 

πηγής και της υποδοχής. Στηv καvοvική λετουργία οι εvώσεις αυτές κρατούνται 

διαρκώς αvάστροφα πολωµέvες. Καθώς η υποδοχή θα είvαι στηv καvοvική 

λετουργία θετικότερη από τnν πηγή, συvδέοvτας το υπόστρωµα στηv πηγή η έvωση 

pn υποστρώµατος-υποδοχής θα παραµέvει αvάστροφα πολωµέvn. Παράλληλα η 
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έvωση µεταξύ υποστρώµατος και πηγής δε θα άγει, καθώς θα έχει τα άκρα της 

βραχυκυκλωµέvα. Στην παρακάτω περιγραφή της λειτουργίας του MOSFET 

υποθέτουµε ότι υφίσταται αυτή η σύνδεση. Συvεπώς, θα θεωρήσουµε ότι το 

υπόβαθρο δεv έχει καµιά επίδραση στη λειτουργία του MOSFET και θα εξετάσουµε 

το MOSFET σαν να ήταν στοιχείο τριών ακροδεκτών (πύλη, πηγή, υποδοχή). Θα 

δείξουµε ότι η τάση πύλης ελέγχει τη ροή ρεύµατος από την υποδοχή προς την πηγή. 

Το ρεύµα αυτό ρέει κατά µήκος της περιοχής που ονοµάζεται κανάλι. Παρατηρήστε 

ότι η περιοχή αυτή έχει µήκος L και πλάτος W, δύο σηµαντικές παράµετροι του 

MOSFET. Οι τυπικές τιµές για το L είναι µεταξύ 1 και 10 µm και για το W µεταξύ 2 

και 500 µm. Τελικά τονίζουµε ότι σε αντίθεση µε τα διπολικά τρανζίστορ το 

MOSFET είναι ένα συµµετρικό στοιχείο, δηλαδή η υποδοχή και η πύλη του µπορούν 

να εναλλαχθούν χωρίς καµία αλλαγή στα χαρακτηριστικά του στοιχείου. 

            Με το ηλεκτρόδιο της πύλης ασύνδετο δύο δίοδοι pn σε σειρά υφίστανται 

ανάµεσα στην υποδοχή και την πύλη. Η µία από αυτές σχηµατίζεται από τη n+ 

περιοχή της υποδοχής και το p-τύπου σώµα και η άλλη από το σώµα και τη n+ 

περιοχή της πύλης. Οι δίοδοι έχουν τις ανόδους τους συνδεµένες και αποτρέπουν την 

αγωγή ρεύµατος από την υποδοχή στην πηγή, όταν εφαρµόζεται µια τάση υDS. Στην 

πραγµαηκότητα η αντίσταση ανάµεσα στην υποδοχή και την πηγή είναι πολύ µεγάλη 

(της τάξης των 1012 Ω). 

           Θεωρήστε στη συνέχεια την κατάσταση που απεικονίζεται στο σχήµα 4.2. 

Εδώ έχουµε γειώσει την υποδοχή και την πηγή και έχουµε εφαρµόσει µια θετική 

τάση στην πύλη. Καθώς η πηγή είναι γειωµένη, η τάση πύλης που εφαρµόζουµε 

εµφανίζεται ανάµεσα στην πύλη και την πηγή και γι' αυτό δηλώνεται σαν υGS. Η 

θετική τάση που εφαρµόζεται απωθεί τις ελεύθερες οπές (οι οποίες είναι φορτισµένες 

θετικά) από την περιοχή του υποστρώµατος που βρίσκεται κάτω από την πύλη (η 

περιοχή του καναλιού). Οι οπές αυτές αφήνουν πίσω τους µια περιοχή απογύµνωσης 

φορέων, στην οποία η συγκέντρωση των αρνητικών δεσµευµένων φορτίων, που 

συσχετίζονται µε τα άτοµα των αποδεκτών, είναι µεγάλη. Τα φορτία αυτά είναι 

"ακάλυπτα", γιατί οι αντίστοιχες οπές, που εξασφάλιζαν την ουδετερότητα φορτίου, 

έχουν απωθηθεί προς τα βαθύτερα στρώµατα του υπόβαθρου. 

 Επίσης η θετική τάση της πύλης έλκει ηλεκτρόνια από τις περιοχές n+ της 

υποδοχής και της πηγής (όπου υπάρχει υπερπληθυσµός ελεύθερων ηλεκτρονίων) 

προς την περιοχή του καναλιού. Όταν ένας επαρκής αριθµός ηλεκτρονίων 

συσσωρευθεί κοντά στην επιφάνεια του υπόβαθρου που βρίσκεται κάτω από την 
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πύλη, δηµιουργείται µια περιοχή n που συνδέει την υποδοχή µε την πηγή, όπως 

απεικονίζεται στο σχήµα 4.2. Τώρα αν µια τάση εφαρµοστεί µεταξύ υποδοχής και 

πηγής, θα προκύψει ρεύµα ελεύθερων ηλεκτρονίων µέσα από την περιοχή τύπου n. Η 

περιοχή αυτή, που η δηµιουργία της παροτρύνεται από την τάση πύλης, αποτελεί 

κανάλι ροής ρεύµατος. Γι' αυτό το λόγο το MOSFET του σχήµατος 4.2 καλείται 

MOSFET n-καναλιού ή NMOS τρανζίστορ. Θα πρέπει να τονίσουµε ότι ένα 

MOSFET n-καναλιού φτιάχνεται πάνω σε υπόβαθρο τύπου p και το κανάλι 

προκύπτει µε την αναστροφή του τύπου των των φορέων πλειονότητας στην 

επιφάνεια του υποβάθρου από p-τύπου σε n-τύπου. Για αυτό το λόγο το κανάλι 

καλείται και στρώµα αναστροφής (inversion layer). 

 

 
Σχήµα 4.2 Εφαρµογή θετικής τάσης σε ένα NMOS πύκνωσης. Ένα n 
κανάλι σχηµατίζεται στην επιφάνεια του υπόβαθρου που βρίσκεται 

κάτω από την πύλη. 
 

 
 Η τιµή της υGS για την οποία συσσωρεύεται επαρκής για την αγωγή ρεύµατος 

αριθµός ελεύθερων ηλεκτρονίων καλείται τάση κατωφλίου (threshold voltage) και 

δηλώνεται µε Vt. Προφανώς, η τάση Vt  για ένα FET n-καναλιού είναι θετική. Η τιµή 

της εξαρτάται από κατασκευαστικές διαδικασίες και παραµέτρους και τυπικά είναι 

µεταξύ 1 και 3 V. 

 Η πύλη και το σώµα του MOSFET είναι οι παράλληλες πλάκες ενός πυκνωτή 

που έχει για διηλεκτρικό το οξείδιο της πύλης. Η θετική τάση της πύλης προκαλεί τη 

συσσώρευση θετικού φορτίου στην πάνω πλάκα του πυκνωτή (το ηλεκτρόδιο της 

πύλης). Το αντίστοιχο αρνητικό φορτίο συνίσταται από τα ηλεκτρόνια που 
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συσσωρεύονται στο κανάλι. Το ηλεκτρικό πεδίο που σχηµατίζεται κατά την εγκάρσια 

κατεύθυνση είναι αυτό που ελέγχει την ποσότητα φορτίου στο κανάλι, και κατά 

συνέπεια καθορίζει την αγωγιµότητά του, που µε τη σειρά του καθορίζει το ρεύµα 

που ρέει όταν εφαρµόζεται µια τάση υDS. 

 
Σχήµα 4.3 Ένα NMOS τρανζίστορ µε υGS > Vt και µε µικρή υDS. Το στοιχείο συµπεριφέρεται σα µια 
αντίσταση της οποίας η τιµή ελέγχεται από την τάση υGS. Συγκεκριµένα, η αγωγιµότητα του καναλιού 

και κατά συνέπεια και το ρεύµα iD, είναι ανάλογη της τιµής υGS-Vt. Παρατηρήστε ότι για λόγους 
απλούστευσης δε φαίνεται η περιοχή απογύµνωσης. 

 
Εφαρµόζουµε τώρα µια θετική τάση υDS ανάµεσα στην υποδοχή και την 

πηγή, όπως φαίνεται στο σχήµα 4.3. Θεωρούµε πρώτα την περίπτωση που η υDS είναι 

µικρή (έστω 0.1 ή 0.2 V). Εξαιτίας αυτής της τάσης έχουµε ροή ρεύµατος υποδοχής 

iD µέσα από το κανάλι. Το ρεύµα συνίσταται από ηλεκτρόνια που ρέουν από την 

πηγή προς την υποδοχή (από το γεγονός αυτό προκύπτει η ονοµασία τους). Το 

µέγεθος του iD εξαρτάται από την πυκνότητα των ηλεκτρονίων στο κανάλι, η οποία 

µε τη σειρά της εξαρτάται από την τιµή της υGS. Συγκεκριµένα, στο οριακό σηµείο 

υGS = Vt δεν υπάρχουν αρκετά ελεύθερα ηλεκτρόνια διαθέσιµα για τη ροή 

ηλεκτρικού ρεύµατος (το κανάλι µόλις έχει σχηµατιστεί) και το ρεύµα είναι 

αµελητέα µικρό. Περαιτέρω αύξηση της υGS έχει αποτέλεσµα να έλκονται όλο και 

περισσότερα ηλεκτρόνια µέσα στο κανάλι. Μπορούµε να φανταστούµε την αύξηση 

των φορέων φορτίου σα µια αύξηση στο βάθος του καναλιού. Το αποτέλεσµα είναι 

µια περιοχή αυξηµένης αγωγιµότητας ή ισοδύναµα µειωµένης αντίστασης. Στην 

πραγµατικότητα η αγωγιµότητα είναι ανάλογη της πλεονάζουσας τάσης πύλης (υGS-

Vt). Συνεπάγεται ότι το ρεύµα iD θα είναι ανάλογο του VGS-Vt και φυσικά ανάλογο 

της τάσης υDS που προκαλεί το ρεύµα αυτό. 
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Στο σχήµα 4.4 φαίνεται ένα διάγραµµα που δίνει τις τιµές του ρεύµατος iD σε 

συνάρτηση µε την τάση υDS για διάφορες τιµές της υGS. Παρατηρούµε ότι το 

MOSFET συµπεριφέρεται σα µια γραµµική αντίσταση που ελέγχεται από την τάση 

υGS. Η αντίσταση του MOSFET είναι άπειρη άν υGS ≤ Vt και µειώνεται όσο η υGS 

αυξάνει. 

 
Σχήµα 4.4 Τα χαρακτηριστικά iD-υDS του MOSFET στο σχ. 4.3. Παρατηρήστε ότι η υDS είναι 

µικρή. Για µικρές τάσεις υDS το στοιχείο λειτουργεί ως γραµµική αντίσταση που ελέγχεται από την 
τάση υGS. 

 
Σύµφωνα µε την παραπάνω περιγραφή, αφού σχηµατιστεί το κανάλι µε την 

εφαρµογή µιας τάσης υGS = Vt, µπορούµε να πούµε ότι περαιτέρω αύξηση της τάσης 

"εµπλουτίζει" το κανάλι ή δηµιουργεί "πύκνωση" των φορέων στο κανάλι. Από τον 

τρόπο αυτό της λειτουργίας του προκύπτει και το όνοµά του, MOSFET πύκνωσης 

(enhancement-type MOSFET). Τέλος, θα πρέπει να τονίσουµε ότι το ρεύµα iS που 

εξέρχεται της πηγής ισούται µε το ρεύµα iD που εισέρχεται στην υποδοχή και φυσικά, 

iG = 0. 

Στη συνέχεια εξετάζουµε τι συµβαίνει αν η υDS αυξηθεί. Γι' αυτό το σκοπό 

θεωρούµε ότι η υGS κρατιέται σταθερή σε µια τιµή µεγαλύτερη από Vt. Αναφερθείτε 

στο σχήµα 4.5 και παρατηρήστε ότι η υDS εµφανίζεται ως µια πτώση τάσης κατά 

µήκος του καναλιού. Αυτό σηµαίνει ότι, κινούµενοι κατά µήκος του καναλιού και 

αποµακρυνόµενοι από την πηγή, η τάση (µετρούµενη µε αναφορά την πηγή) αυξάνει 
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από 0 σε υDS. Συνεπώς η τάση ανάµεσα στην πύλη και στα διάφορα σηµεία του 

καναλιού µειώνεται από υGS στο άκρο της πηγής σε (υGS-υDS) στο άκρο της 

υποδοχής. Καθώς το βάθος του καναλιού εξαρτάται από αυτή την τάση, εξάγεται το 

συµπέρασµα ότι το κανάλι δεν είναι πλέον οµοιόµορφο, αλλά λαµβάνει την κλίση 

που φαίνεται στο σχήµα 4.5, όντας πιο βαθύ στην πηγή απ' ότι στην υποδοχή. 

 
Σχήµα 4.5 Η λειτουργία του NMOS πύκνωσης καθώς η υDS αυξάνει. Το κανάλι που σχηµατίστηκε δεν 
έχει οµοιόµορφο βάθος και η αντίστασή του αυξάνει καθώς κινούµαστε προς την υποδοχή. Η υGS 

κρατιέται σταθερή σε µια τιµή > Vt . 
 

 
Όσο η υDS αυξάνει, το βάθος του καναλιού, όσο προχωρούµε προς την περιοχή της 

υποδοχής, ελαττώνεται µε αποτέλεσµα την αντίστοιχη µείωση της αντίστασης. Άρα η 

χαρακτηριστική καµπύλη iD- υDS παύει να είναι ευθεία αλλά, όπως φαίνεται στο 

σχήµα 4.6 καµπυλώνει. Τελικά, όταν η υDS γίνει τέτοια ώστε η τάση ανάµεσα στην 

πύλη και το κανάλι να είναι Vt - αυτό συµβαίνει όταν υGS-υDS = Vt - το βάθος του 

καναλιού στο άκρο της υποδοχής µηδενίζεται, φτάνει δηλαδή σε ένα σηµείο που το 

ονοµάζουµε σηµείο στραγγαλισµού (pinch-off). Η αύξηση της υDS πέρα από αυτή την 

τιµή έχει µικρή επίδραση (θεωρητικά καµιά επίδραση) στο σχήµα του καναλιού, και 

το ρεύµα µέσα από το κανάλι παραµένει σταθερό έχοντας την τιµή που είχε για υDS = 

υGS-Vt. Το ρεύµα υποδοχής φτάνει σε κορεσµό σε αυτή την τιµή και το MOSFET 

εισέρχεται στην περιοχή λειτουργίας που ονοµάζεται περιοχή κορεσµού (saturation 

region). Η τάση υDS,sat στην οποία ξεκινά ο κορεσµός είναι  

                                                      

                                                       υDS,sat = υGS - Vt                                                      (4.1) 
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Σχήµα 4.6 Το ρεύµα υποδοχής ID σε συνάρτηση µε την τάση υποδοχής-πηγής υDS για ένα NMOS 

πύκνωσης, όταν υGS > Vt . 
 

Προφανώς για κάθε τιµή της υGS ≥ Vt υπάρχει η αντίστοιχη τιµή της υDS,sat  πέρα από 

την οποία το στοιχείο λειτουργεί στον κορεσµό. Η περιοχή λειτουργίας για υDs < 

υDS,sat  καλείται τριοδική περιοχή ή απλά τρίοδος. Ο χαρακτηρισµός αυτός έχει τις 

ρίζες του στην εποχή των τρίοδων λυχνιών κενού, στοιχείων που η λειτουργία τους 

έχει αρκετά κοινά σηµεία µε τη λειτουργία των FET. Επίσης η περιοχή της τριόδου 

καλείται και γραµµικήπεριοχή, καθώς το MOSFET σε αυτή λειτουργεί ως γραµµική 

αντίσταση που ελέγχεται από την τάση πύλης. 

 Για να βοηθήσουµε στη βαθύτερη κατανόηση της επίδρασης της υDS, 

δείχνουµε στο σχήµα 4.7 ένα διάγραµµα του καναλιού καθώς η υDS αυξάνει, ενώ η 

υGS κρατιέται σταθερή. Θεωρητικά κάθε αύξηση στη υDS πέρα από την τιµή υDS,sat 

δεν έχει καµιά επίδραση στο σχήµα του καναλιού, παρά µόνο στην περιοχή 

απoγύµνωσnς που περιβάλλει το κανάλι και την περιοχή n+  της υποδοχής. 

 
Σχήµα 4.7 Αυξάνοντας την τάση υDS ελαττώνεται το βάθος του καναλιού στην περιοχή της υποδοχής. 
Όταν η υDS γίνει ίση µε υGS-Vt, προκύπτει στραγγαλισµός (pinch-off) του καναλιού στην υποδοχή. 

Περαιτέρω αύξηση της υDS έχει µικρή επίδραση (θεωρητικά καµιά) στο σχήµα το καναλιού. 
 

            Ένα MOSFET καναλιού τύπου p (PMOS τρανζίστορ) κατασκευάζεται πάνω 

σε ένα υπόβαθρο τύπου n µε περιοχές p+ για την πηγή και την υποδοχή. Οι φορείς 
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φορτίου στα PMOS είναι οι οπές. Το στοιχείο λειτουργεί όπως και το στοιχείο n-

καναλιού µε τη διαφορά ότι οι τάσεις υDS, υGS και Vt είναι αρνητικές. Επίσης το 

ρεύµα εισέρχεται στον ακροδέκτη της πηγής και αφήνει τον ακροδέκτη της 

υποδοχής. 

            Η τεχνολογία PMOS ήταν αρχικά η επικρατούσα. Όµως, καθώς τα NMOS 

µπορούν να γίνουν µικρότερα και να λειτουργούν πιο γρήγορα και επιπλέον απαιτούν 

µικρότερες τάσεις απ' ότι τα PMOS, η τεχνολογία NMOS έχει στην ουσία 

αντικαταστήσει την PMOS. Παρ' όλ' αυτά, είναι σηµαντικό να εξοικοιωθούµε µε τα 

PMOS για δύο λόγους: τα PMOS είναι ακόµα διαθέσιµα ως διακριτά εξαρτήµατα και 

το πιο σηµαντικό, στην τεχνολογία συµπληρωµατικών MOS (complementary MOS - 

CMOS), που είναι σήµερα η δηµοφιλέστερη, χρησιµοποιούνται και PMOS και 

NMOS. 

            Όπως υποδηλώνει το όνοµα, στην τεχνολογία αυτή κατασκευάζονται 

συµπληρωµατικά στοιχεία, δηλαδή στοιχεία και των δύο πολικοτήτων. Παρόλο που η 

διαδικασία κατασκευής των κυκλωµάτων CMOS είναι κάπως πιο περίπλοκη και 

δαπανηρή από τη διαδικασία κατασκευής των NMOS, η ύπαρξη των 

συµπληρωµατικών στοιχείων δίνει τη δυνατότητα σχεδίασης κυκλωµάτων µε 

εξαιρετικά χαρακτηριστικά. Και όπως είναι φυσικό, η τεχνολογία CMOS έχει 

καταστεί σήµερα η πιο χρήσιµη από τις τεχνολογίες MOS. Αυτό ισχύει και για τα 

αναλογικά και για τα ψηφιακά συστήµατα.  

 
Σχήµα 4.8 Τοµή ενός CMOS ολοκληρωµένου κυκλώµατος. Παρατηρήστε ότι το NMOS περικλείεται 
από µια περιοχή τύπου p, γνωστή ως πηγάδι p (p well). Σε µια άλλη τεχνολογία CMOS θα µπορούσε 

το PMOS να περικλείεται σε ένα πηγάδι τύπου n. 
 
Στο σχήµα 4.8 απεικονίζεται µια τοµή ενός ολοκληρωµένου κυκλώµατος 
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CMOS, για να φανεί ο τρόπος κατασκευής των PMOS και NMOS τρανζίστορ. 

Παρατηρήστε ότι, ενώ το PMOS κατασκευάζεται κατευθείαν πάνω στο υπόβαθρο 

τυπου n, το NMOS κατασκευάζεται µέσα σε µια ειδικά φτιαγµένη περιoχή τύπου p, 

γνωστή ως πηγάδι τύπου p (p-well).Tα δύο στοιχεία αποµονώνονται µε µια παχειά 

περιοχή οξειδίου που δρα ως µονωτής. 

            Στην παραπάνω περιγραφή της λειτουργίας του MOSFET είδαµε ότι το 

στοιχείο είναι αποκοµµένο όταν υGS < Vt και δε διαρρέεται από ρεύµα. Αυτό δεν είναι 

τελείως αληθές, καθώς έχει βρεθεί ότι για τιµές της υGS µικρότερες αλλά κοντά στην 

Vt, ρέει ένα ρεύµα iD. Στην περιοχή αυτή, που ονοµάζεται περιοχή υποκατωφλίου 

(subthreshold regίon), το ρεύµα υποδοχής εξαρτάται εκθετικά από την τάση υGS µε 

µια σχέση παρόµοια µε αυτή της εξάρτησης του iC από την τάση υΒΕ στα BJT. 

Παρόλο που στις περισσότερες εφαρµογές το MOSFET λειτουργεί µε υGS > Vt είναι 

κάποιες ειδικές αλλά σηµαντικές και εξελισσόµενες εφαρµογές που βασίζουν τη 

λειτουργία τους στην περιοχή υποκατωφλίου. 

 Στο σχήµα 4.9(α) φαίνεται το κυκλωµατικό σύµβολο για το MOS πύκνωσης 

n-καναλιού. Το σύµβολο αυτό είναι πολύ περιγραφικό: η κάθετη συνεχής γραµµή 

αντιστοιχεί στο ηλεκτρόδιο της πύλης, η κάθετη διακεκοµµένη γραµµή αντιστοιχεί 

στο κανάλι – είναι διακεκοµµένη υποδεικνύοντας ότι το στοιχείο είναι τύπου 

πύκνωσης και δεν υφίσταται κανάλι χωρίς την εφαρµογή της κατάλληλης τάσης στην 

πύλη. Η απόσταση που υπάρχει ανάµεσα στις δύο παράλληλες γραµµές δείχνει ότι η 

πύλη είναι αποµονωµένη από το σώµα του καναλιού. Η πολικότητα της ένωσης pn 

ανάµεσα στο υπόβαθρο τύπου p και στο κανάλι τύπου n δηλώνεται µε τη κατεύθυνση 

του βέλους στη γραµµή που αντιστοιχεί στο υπόβαθρο (σώµα) και φυσικά αυτό το 

βέλος δηλώνει ταυτόχρονα και τον τύπο του τρανζίστορ, στην περίπτωση µας 

καναλιού n. 

 Ενώ το MOSFET είναι ένα συµµετρικό στοιχείο, είναι χρήσιµο στα 

κυκλωµατικά διαγράµµατα να προσδιορίζουµε, χωρίς να χρειάζεται να βάζουµε 

δείκτες, ποιος ακροδέκτης είναι η πηγή και ποιος η υποδοχή. Αυτό επιτυγχάνεται στο 

κυκλωµατικό σύµβολο ζωγραφίζοντας τον ακροδέκτη της πύλης πιο κοντά στην πηγή 

απ’ ότι στην υποδοχή. 

 Παρόλο που το σύµβολο του σχήµατος 4.9(α) είναι περιγραφικό, είναι 

πολύπλοκο για να χρησιµοποιηθεί σε κυκλωµατικά διαγράµµατα µεγάλων 

κυκλωµάτων. Ένα απλοποιηµένο κυκλωµατικό σύµβολο που χρησιµοποιείται 

συνήθως είναι αυτό που φαίνεται στο σχήµα 4.9(β). Το βέλος δείχνει τη ροή του 
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ρεύµατος, προσδιορίζει την πηγή και δηλώνει ταυτόχρονα και τον τύπο του 

στοιχείου, στην περίπτωση αυτή τύπου n.   

 
Σχήµα 4.9 Κυκλωµατικό σύµβολο του NMOS πύκνωσης (β) Απλοποιηµένο κυκλωµατικό σύµβολο για 

ένα NMOS πύκνωσης που έχει το υπόβαθρο (Β) συνδεµένο στην πηγή (S). 
 

4.3 Το MOSFET απογύµνωσης 

 

Ένας ακόµα τύπος MOSFET είναι το MOSFET απογύµνωσης (depletion-

type). Η δοµή του είναι η ίδια µε τη δοµή του MOSFET πύκνωσης µε µια σηµαντική 

διαφορά: το MOSFET απογύµνωσης έχει στην κορυφή του υποστρώµατος τύπου p 

ένα µόνιµο εµφυτευµένο κανάλι, δηλαδή ένα MOSFET απογύµνωσης n-τύπου έχει 

µια περιοχή πυριτίου τύπου n που συνδέει τη n+ περιοχή της πηγής και τη n+ περιοχή 

της υποδοχής. Συνεπώς αν µια τάση υDS εφαρµοστεί µεταξύ υποδοχής και πηγής, ένα 

ρεύµα iD ρέει και αν ακόµα υGS = 0. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει ανάγκη να 

δηµιουργηθεί κανάλι µε επαγωγή µέσω της τάσης που εφαρµόζουµε στην πύλη, όπως 

στην περίπτωση των MOSFET πύκνωσης. 

Το βάθος του καναλιού, και κατά συνέπεια και η αγωγιµότητά του µπορούν να 

ελεγχθούν µέσω της υGS µε τον ίδιο τρόπο όπως και στα MOSFET πύκνωσης. 

Εφαρµόζοντας µια θετική τάση υGS περισσότερα ηλεκτρόνια προσελκύονται µέσα 

στο κανάλι και η αγωγιµότητά του αυξάνει. Μπορούµε επίσης να εφαρµόσουµε και 

µια αρνητική τάση υGS, η οποία απωθεί ηλεκτρόνια από το κανάλι. Συνεπώς το 

κανάλι γίνεται πιο ρηχό µε αποτέλεσµα η αγωγιµότητά του να µειώνεται. Μπορούµε 
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να πούµε ότι η αρνητική υGS απογυµνώνει το κανάλι από τους φορείς φορτίου και 

λειτουργεί κάτω από συνθήκες απογύµνωσης (depletion mode). Καθώς η τιµή της 

υGS γίνεται όλο και αρνητικότερη, φτάνουµε σε ένα σηµείο που το κανάλι είναι 

πλήρως απογυµνωµένο από τους φορείς φορτίου και το ρεύµα iD µηδενίζεται, παρά 

το γεγονός ότι µπορεί να εφαρµόζεται µια τάση υDS. Αυτή η αρνητική τιµή της υGS 

είναι η τάση κατωφλίου του MOSFET απογύµνωσης n-καναλιού. 

Η παραπάνω περιγραφή υποδεικνύει (και είναι σωστό) ότι ένα MOSFET 

απογύµνωσης µπορεί να λειτουργεί κάτω από συνθήκες πύκνωσης µε την εφαρµογή 

θετικής υGS και κάτω από συνθήκες απογύµνωσης στην περίπτωση αρνητικής υGS. Η 

χαρακτηριστική iD-υDS είναι παρόµοια µε τη χαρακτηριστική του MOSFET 

πύκνωσης, µε τη διαφορά ότι η Vt είναι αρνητική. 

Στο σχήµα 4.10(α) παρουσιάζεται το κυκλωµατικό σύµβολο του MOSFET 

απογύµνωσης. Το σύµβολο αυτό διαφέρει από το αντίστοιχο του MOSFET σε ένα 

σηµείο. Η κάθετη γραµµή που αναπαριστά το κανάλι είναι συµπαγής, γεγονός που 

υποδηλώνει ότι ένα φυσικό κανάλι προϋπάρχει. Όταν το σώµα (Β) συνδέεται στην 

πηγή (S) µπορεί να χρησιµοποιηθεί το σύµβολο του σχήµατος 4.10(β). Το σύµβολο 

αυτό διαφέρει από το αντίστοιχο του MOSFET πύκνωσης στη σκιασµένη περιοχή 

που δηλώνει το εµφυτευµένο κανάλι. 

 
Σχήµα 4.10 (α) Κυκλωµατικό σύµβολο για το NMOS απογύµνωσης.(β) Απλοποιηµένο σύµβολο που 

χρησιµοποιείται στην περίπτωση που το υπόστρωµα (Β) είναι συνδεµένο στην πηγή (S). 
 

              MOSFET απογύµνωσης µπορούν να κατασκευαστούν µέσα στο ίδιο 

ολοκληρωµένο κύκλωµα µαζί µε MOSFET πύκνωσnς, γεγονός που παρέχει τη 

δυνατότητα σχεδίασης κυκλωµάτων µε βελτιωµένα χαρακτηριστικα. 

              Μέχρι στιγµής αναφερθήκαµε µόνο σε στοιχεία απoγύµνωσnς καναλιού 
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τύπου n. PMOS απoγύµνωσnς είναι διαθέσιµα ως διακριτά εξαρτήµατα (ένα ή µικρός 

αριθµός στοιχείων σε ένα κέλυφος) και λειτουργούν µε τρόπο παρόµοιο µε τα 

αντίστοιχα NMOS, µε τη διαφορά ότι οι πολικότητες όλων των τάσεων 

(συµπεριλαµβανοµένης και της Vt) αναστρέφονται. Επίσης σε ένα p- τύπου στοιχείο 

το ρεύµα υποδοχής iD ρέει από την πηγή προς την υποδοχή. 

 

4.4      Το FET ένωσης 

 Το FET ένωσης (junction FET, JFET) είναι ίσως το πιο απλό τρανζίστορ. 

∆ιαθέτει κάποια σηµαντικά χαρακτηριστικά, µε πιο σηµαντικό την πολύ µεγάλη 

αντίσταση εισόδου του. Το δυστύχηµα για το JFET είναι ότι το MOSFET διαθέτει 

ακόµα µεγαλύτερη αντίσταση εισόδου. Αυτό µαζί µε κάποια άλλα πλεονεκτήµατα 

του MOSFET έχουν καταστήσει την τεχνολογία MOSFET την κύρια επιλογή για την 

κατασκευή ολοκληρωµένων κυκλωµάτων πολύ µεγάλης κλίµακας ολοκλήρωσης 

(VLSI). Συνεπώς εκτός από λίγες ειδικές εφαρµογές το JFEΤ είναι σήµερα τύπος 

στοιχείου περιορισµένης σηµασίας. Μια από τις εφαρµογές είναι η χρήση των JFEΤ 

στην είσοδο ολοκληρωµένων κυκλωµάτων τελεστικών ενισχυτών, όπου τα υπόλοιπα 

τρανζίστορ είναι διπολικά. Στο στάδιο εισόδου γίνεται εκµετάλλευση της ιδιότητας 

της µεγάλης αντίστασης εισόδου των JFEΤ και προκύπτουν τελεστικοί ενισχυτές µε 

πολύ µεγαλύτερη αντίσταση εισόδου απ' αυτήν που θα ήταν δυνατή µε χρήση BJT. 

Το JFEΤ χρησιµοποιείται επίσης στη σχεδίαση κυκλωµάτων µε διακριτά στοιχεία ως 

ενισχυτής και ως διακόπτης.  

          Όπως συµβαίνει και µε άλλους τύπους FEΤ, το JFEΤ είναι διαθέσιµο σε δύο 

πολικότητες: n-καναλιού και p-καναλιού. Στο σχήµα 4.11(α) φαίνεται η 

απλoποιηµένη δοµή του n-καναλιού JFEΤ. Συνίσταται από µια πλάκα πυριτίου τύπου 

n, όπου έχουν δηµιουργηθεί µε διάχυση περιοχές p-τύπου στις δύο του πλευρές. Η 

περιοχή τύπου n είναι το κανάλι και οι περιοχές p, που είvαι ηλεκτρικά συvδεµέvες 

µεταξύ τους, συvιστούv την πύλη του στοιχείου. Η λετουργία του στοιχείου 

βασίζεται στnv αvάστροφη πόλωση της έvωσης pn αvάµεσα στην πύλη και στο 

καvάλι. Πράγµατι, η αvάστροφη πόλωση αυτής της έvωσης είvαι που ελέγχει το 

πλάτος του καvαλιού και κατά συvέπεια το ρεύµα που ρέει από την υποδοχή στην 

πηγή. Ο πρωταρχικός ρόλος αυτής της έvωσης pn στη λειτουργία του στοιχείου του 

έδωσε και το όvοµά του. 

 Είναι προφανές ότι σε ένα JFET p-καναλιού αναστρέφονται οι πολικότητες. 
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Χρησιµοποιείται δηλαδή πυρίτιο p-τύπου για το κανάλι και n-τύπου για τις περιοχές 

της πύλης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

(α)                   (β)                    (γ) 

 
Σχήµα 4.11 (α) Η βασική δοµή του JFET p-καναλιού. (β) Κυκλωµατικό σύµβολο για το JFET n-

καναλιού. (γ) Κυκλωµατικό σύµβολο για το JFET p-καναλιού. 

 

           Στα σχήµατα 4.11(β) και (γ) φαίvοvται τα κυκλωµατικά σύµβολα του n-

καναλιού JFET και του p-καvαλιού JFET αντίστοιχα. Παρατηρήστε ότι η πολικότητα 

του στοιχείου υπoδεικvύεται από τη διεύθυvση που έχουv οι κεφαλές τωv βελώv στη 

γραµµή της πύλης. Το βέλος αυτό δείχvει τηv ορθή κατεύθυvση της έvωσης pn 

µεταξύ της πύλης και του καvαλιού. Παρόλο που το JFET είvαι συµµετρικό στοιχείο 

και η υποδοχή µπορεί va εvαλλαχθεί µε την πηγή του, είvαι χρήσιµο στα 

κυκλωµατικά διαγράµµατα να φαίvεται ποια είvαι η υποδοχή και ποια η πηγή. Ο 

διαχωρισµός αυτός εvσωµατώvεται στο κυκλωµατικό σύµβολο ζωγραφίζοντας το 

βέλος της πύλης πιο κοντά στην πηγή απ' ότι στην υποδοχή. 

 Θεωρήστε έvα JFET µε κανάλι τύπου n και αvαφερθείτε στο σχήµα 4.12(α). 

(Τοvίζουµε ότι για λόγους απλούστευσης δε φαίvεται η ηλεκτρική σύvδεση µεταξύ 

τωv δύο ακροδεκτώv που συvιστούv την πύλη, θεωρούµε όµως ότι οι δύο ακροδέκτες 

που έχουv δείκτη G είvαι συvδεµέvοι). Όταν υGS = 0 , η εφαρµογή µιας τάσης υDS 

δηµιουργεί ροή φορτίου από την υποδοχή στην  πηγή. Όταν εφαρµόζεται µια 

αρvnτική τάση υGS, το πλάτος της περιοχής απογύµvωσης της έvωσης µεγαλώvει και 

το κανάλι γίvεται κατά συvέπεια στεvότερο. Άρα η αντίσταση του καvαλιού 

µεγαλώvει και το ρεύµα iD (για µια δεδοµέvn τιµή υDS) µικραίvει. Av η υDS είvαι 
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µικρή, το κανάλι έχει σχεδόv οµοιόµορφο πλάτος και το JFET λειτουργεί ως 

αντίσταση που ελέγχεται από την τάση υGS. 

 
 

(α) 

 
(β) 

 
Σχήµα 4.12 Φυσική λειτουργία του JFET n-καναλιού: (α) Για µικρή υDS το κανάλι είναι οµοιόµορφο 
και το στοιχείο λειτουργεί ως αντίσταση που η τιµή της ελέγχεται από τη υGS. (β) Η αύξηση της υDS 
έχει αποτέλεσµα τη µεταβολή του πάχους του καναλιού και το στργγαλισµό (pinch-off) στο άκρο της 
υποδοχής. Παρατηρήστε ότι, ενώ δε φαίνεται στο σχήµα, οι δύο πύλες είναι συνδεµένες ηλεκτρικά. 
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Av συvεχίσουµε να αυξάvουµε τηv τάση υGS προς την αρvnτική κατεύθυvση, 

φτάvουµε σε µια τιµή στην οποία η περιοχή απογύµvωσης καταλαµβάvει όλο το 

κανάλι. Στο σηµείο αυτό το κανάλι είvαι πλήρως απογυµvωµέvο από τους φορείς του 

φορτίου του (ηλεκτρόvια), έχει δηλαδή εξαφαvιστεί. Συvεπώς η τιµή της υGS είvαι η 

τάση κατωφλίου του στοιχείου, Vt, η οποία είvαι προφαvώς αρvητική σε έvα JFET n-

καvαλιού. Θεωρήστε τώρα την κατάσταση που απεικοvίζεται στο σχήµα 4.12(β). 

Εδώ η υGS κρατιέται σταθερή σε µια τιµή µεγαλύτερη (λιγότερο αρvητική ) από Vt 

και η υDS αυξάvει. Καθώς η υDS εµφαvίζεται ως µια πτώση τάσης στα άκρα του 

καvαλιού, το δυvαµικό στα διάφορα σηµεία του καvαλιού αυξάvει καθώς 

µετακιvούµαστε από την πηγή προς την υποδοχή. Συvεπώς η αvάστροφη πόλωση 

ανάµεσα στην πύλη και το κανάλι δεν είναι σταθερή σε όλο το µήκος του καναλιού 

και λαµβάνει τη µέγιστη τιµή της στην περιοχή της υποδοχής. Άρα το βάθος του 

καναλιού αποκτά κλίση και η χαρακτηριστική του iD-υDS γίνεται µη γραµµική. Όταν 

η ανάστροφη πόλωση στην υποδοχή, υGD, γίνεται µικρότερη από την τάση κατωφλίου 

Vt, έχουµε σφαγγαλισµό του καναλιού στην περιοχή της υποδοχής και το ρεύµα 

υποδοχής φτάνει σε κορεσµό.  

 Η παραπάνω περιγραφή φανερώνει ότι η λειτουργία του JFET εξαρτάται από 

µια περιοχή απογύµνωσης, είναι δηλαδή ένα στοιχείο τύπου απογύµνωσης. Άρα τα 

χαρακτηριστικά του θα πρέπει να είναι παρόµοια µε τα χαρακτηριστικά του 

MOSFET απoγύµνωσnς. Αυτό είναι αλήθεια αλλά µε µια σηµαντική εξαίρεση: ενώ 

είναι δυνατό να λειτουργήσουµε το MOSFET απογύµνωσης ως στοιχείο πύκνωσης 

(εφαρµόζοντας θετική τάση υGS), αυτό είναι αδύνατο για το JFET. Αν εφαρµόσουµε 

µια θετική τάση υGS στην πύλη του JFET, η δίοδος pn πύλης-καναλιού θα πολωθεί 

ορθά και η πύλη θα πάψει να ελέγχει το κανάλι. Άρα η µέγιστη τάση εισόδου 

περιορίζεται στα 0 V, ενώ είναι δυνατό να εφαρµόζουµε τάση ως και 0.3 V περίπου 

καθώς η ένωση pn παραµένει στην απoκoπή για τόσο µικρές τιµές ορθής πόλωσης. 
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Κεφάλαιο 5 
 
 

Χαλκός και τα οξείδια χαλκού 
 
 

5.1 Χαλκός αντί Αλουµίνιο 
 
 

Η λειτουργία ολοκληρωµένων κυκλωµάτων απαιτεί την κατασκευή 

µεταλλικών διασυνδέσεων πάνω από το µονωτικό SiO2 που καλύπτει την επιφάνεια 

µιας ψηφίδας αλλά και την πραγµατοποίηση ωµικών επαφών του µετάλλου µε το 

πυρίτιο ή τις πολυκρυσταλλικές πύλες σε επιλεγµένα σηµεία. Για να µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ένα υλικό σε κατασκευή διασυνδέσεων VLSI απαιτείται να έχει 

χαµηλή ειδική αντίσταση, κάτω από 4 µΩ.cm, αλλά και µια σειρά από άλλες 

ιδιότητες. Αυτές συµπεριλαµβάνουν καλή πρόσφυση σε υποκείµενα µονωτικά 

υµένια, αντοχή σε διάβρωση και σε διακοπές του κρυσταλλικού πλέγµατος του 

υλικού λόγω της πίεσης από ροή µεγάλων ρευµάτων (ηλεκτροµετακίνηση), 

δυνατότητα ελεγχόµενης εναπόθεσης µε καλή κάλυψη των βηµάτων, χαµηλή 

µηχανική τάση, αποφυγή εισαγωγής ανεπιθύµητων προσµίξεων στο πυρίτιο και 

δυνατότητα κατασκευής συνδέσεων για ακροδέκτες ψηφίδας. Για το επίπεδο τοπικών 

διασυνδέσεων χρησιµοποιείται πολυκρυσταλλικό πυρίτιο υψηλής συγκέντρωσης 

προσµίξεων που µπορεί να υποστεί διεργασίες υψηλών θερµοκρασιών. Για τα 

επίπεδα ολικών διασυνδέσεων απαιτείται µέταλλο µε µικρή ειδική αντίσταση, µε το 

αλουµίνιο και τα κράµατά του να κυριαρχούν.             

Οι κύριοι λόγοι για την ευρεία χρήση του αλουµινίου είναι η χαµηλή ειδική 

του αντίσταση (ρ=2,7 µΩ.cm) και η πολύ καλή προσκόλληση του στο SiO2, που 

οφείλεται στο ότι κατά την ανόπτηση των επαφών το Al αντιδρά µε το επιφανειακό 

στρώµα του υποκείµενου SiO2, σχηµατίζοντας ένα λεπτό διεπιφανειακό υµένιο 

Al2O3. Όµως η τάση που υπάρχει αυτή τη στιγµή για σταδιακή ελάττωση των 

χαρακτηριστικών διαστάσεων των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων οδηγεί στην ανάγκη 

για αντικατάσταση του αλουµινίου και των κραµάτων του µε άλλα αγώγιµα υλικά. 

Το κύριο πρόβληµα που εµφανίζουν υλικά βασισµένα στο αλουµίνιο σε συστήµατα 

ολοκληρωµένων κυκλωµάτων χαρακτηριστικού µεγέθους κατά πολύ µικρότερου του 
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1µm σχετίζονται µε τη σχετικά ειδικά υψηλή αντίσταση του αλουµινίου και τη 

σχετικά χαµηλή αντίστασή του σε ηλεκτροµετανάστευση. Η υψηλή αντίσταση οδηγεί 

σε υψηλές πυκνότητες ρεύµατος σε γραµµές λεπτού πάχους, οι οποίες επιτείνουν το 

πρόβληµα της ηλεκτροµετανάστευσης και κατα συνέπεια λέπτυνσης και τελικά 

αποκοπής των γραµµών. Επίσης έχει χαµηλό σηµείο τήξεως και χαµηλή ευτηκτική 

θερµοκρασία µε το πυρίτιο και εµφανίζει τάση σχηµατισµού λοφίσκων σε χαµηλές 

θερµοκρασίες διεργασιών(3000C). 

Ένα από τα πιο ελκυστικά υλικά για την αντικατάσταση του αλουµινίου σε 

µικροηλεκτρονικά κυκλώµατα µικρού χαρακτηριστικού µεγέθους είναι ο χαλκός. Τα 

χαρακτηριστικά του, τα οποία µας ενδιαφέρουν είναι η κατά πολύ χαµηλότερη από 

το αλουµίνιο ειδική αντίσταση (1.7µΩ.cm) και η εξαιρετικά υψηλή αντίσταση σε 

ηλεκτροµετανάστευση. Η µικρότερη ειδική αντίσταση επιτρέπει µείωση της 

καθυστέρησης RC και συνεπώς ταχύτερη διάδοση σηµάτων και βελτιωµένη απόδοση 

µικροεπεξεργαστών και γρήγορων στατικών µνηµών RAM. Αφού οι γραµµές Cu, 

λόγω της µικρότερης αντίστασης, µπορούν να είναι λεπτότερες από τις αντίστοιχες 

γραµµές του Al, µειώνεται η παρασιτική χωρητικότητα καθώς και η κατανάλωση 

ισχύος. Όσον αφορά τώρα την καλύτερη αντοχή του Cu στην ηλεκτροµετανάστευση, 

αυτή η ιδιότητα βελτιώνει πολύ την αξιοπιστία λειτουργίας των ICs και επιτρέπει σε 

γραµµές Cu να χρησιµοποιούνται για πολύ µεγαλύτερες πυκνότητες ρεύµατος. 

Ακόµα, η δυνατότητα κατασκευής λεπτότερων γραµµών, λόγω της µεγαλύτερης 

αγωγιµότητας του Cu αυξάνει την πυκνότητα των διασυνδέσεων ανά επίπεδο και έτσι 

απαιτούνται λιγότερα επίπεδα µετάλλου για δεδοµένη ελάχιστη διάσταση ICs , 

γεγονός που συνιστά την κύρια αιτία µειώσεως του κόστους κατασκευής ICs λόγω 

της χρήσεως διασυνδέσεων χαλκού. 

           Φυσικά παρουσιάζει το πρόβληµα της σχετικά πτωχής πρόσφυσης στα 

περισσότερα υλικά που χρησιµοποιούνται ως διηλεκτρικά σε ολοκληρωµένα 

στρώµατα και έχει την τάση να διαχέεται σχετικά εύκολα τόσο στα διηλεκτρικά 

υλικά όσο και σε άλλα υλικά που χρησιµοποιούνται στα Ο.Κ. Και τα δυο αυτά 

προβλήµατα έχουν αντιµετωπιστεί επιτυχώς µε την παρεµβολή ενδιάµεσων 

στρωµάτων τα οποία λειτουργούν ως φράγµα διάχυσης ή στρώµα πρόσφυσης. Σε µια 

διαδικασία κατασκευής διασυνδέσεων Cu για να αποφευχθούν οι ανεπιθύµητες 

προσµίξεις του στις ″ενεργές″ περιοχές του τρανζίστορ, χρησιµοποιείται βολφράµιο 

(W) για το πρώτο επίπεδο µετάλλου που έρχεται σε επαφή µε τις πηγές, απαγωγούς 

και πύλες των τρανζίστορς. 
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Σε σχέση πάντα µε το αλουµίνιο, η επιµετάλλωση του χαλκού παρουσιάζει την 

ιδιοµορφία ότι οι διάφορες χηµικές ενώσεις που µπορεί να σχηµατίσει ο χαλκός έχουν 

υψηλά σηµεία τήξεως και εξάχνωσης. Εποµένως είναι σχεδόν αδύνατη η χρήση 

µεθόδων ξηρής εγχάραξης. Αυτή η ιδιοµορφία επιβάλει τη χρήση προσθετικών 

µεθόδων επιµετάλλωσης χαλκού όπου ο χαλκός εναποτίθεται σε ήδη χαραγµένες 

κοιλότητες οι οποίες όταν πληρωθούν µε χαλκό δηµιουργούν τη δοµή διασυνδέσεων 

του ολοκληρωµένου κυκλώµατος. 

 

 

 

5.2 Οξείδια χαλκού 

 

 

Τα οξείδια του χαλκού έχουν µελετηθεί ως ηµιαγώγιµα υλικά λόγω της 

αφθονίας στη φύση του αρχικού υλικού (χαλκού), του χαµηλού κόστους παραγωγής, 

της µη τοξικότητάς τους και των καλών ηλεκτρικών και οπτικών τους ιδιοτήτων. Το 

οξείδιο του δισθενούς χαλκού (CuO) είναι ένας ηµιαγωγός τύπου p, έχοντας 

ενεργειακό χάσµα 1.21-1.51 eV και µονοκλινή κρυσταλλική δοµή (σχήµα 5.1) και 

παραµέτρους πλέγµατος a = 4.6837 Å, b = 3.4226 Å, c = 5.1288 Å και β = 99.54ο. Το 

CuO έχει µελετηθεί για φωτοαγωγιµότητα και φωτοθερµικές εφαρµογές. Τα 

τελευταία χρόνια, έχει προσελκύσει µεγαλύτερο ενδιαφέρον διότι είναι η βάσης 

διαφόρων υπεραγωγών υψηλού ΤC. Το οξείδιο του µονοσθενούς χαλκού (Cu2O) είναι 

επίσης ένας ηµιαγωγός τύπου p, µε ενεργειακό χάσµα 2 eV και κυβική κρυσταλλική 

δοµή (σχήµα 5.2) µε παράµετρο πλέγµατος a = 4.27 Å. H υψηλή σταθερά οπτικής 

απορρόφησης στο ορατό και οι καλές ηλεκτρικές του ιδιότητες, αποτελούν 

σηµαντικά πλεονεκτήµατά του και το καθιστούν ως την πιο ενδιαφέρουσα φάση των 

οξειδίων του χαλκού. Χρησιµοποιείται για κατασκευή λεπτών υµενίων ηλιακών 

κελιών µε θεωρητική εφικτή απόδοση µέχρι και 18%. 

∆ιάφοροι µέθοδοι όπως θερµική οξείδωση, ηλεκτροεναπόθεση, χηµική 

µετατροπή, εγχάραξη, χηµικός καθαρισµός, ψεκασµός, χηµική εναπόθεση από ατµό 

και µοριακή επιταξία δέσµης έχουν χρησιµοποιηθεί για να παράγουν τα οξείδια του 

χαλκού. Στις περισσότερες περιπτώσεις, µια µίξη των φάσεων, χαλκού (Cu), oξειδίου 

του δισθενούς χαλκού (CuO) και του µονοσθενούς χαλκού (Cu2O) παρατηρείται, 

γεγονός που αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα της χρήσης του Cu2O 
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ως ηµιαγώγιµου υλικού. Η οξείδωση του χαλκού σε συγκεκριµένο εύρος 

θερµοκρασιών καθώς και η ανόπτηση του υµενίου για κάποιο χρονικό διάστηµα, 

είναι οι τρόποι ώστε να µπορούµε να πάρουµε το µονοσθενή οξείδιο του χαλκού ως 

κυρίαρχη φάση. 

 

 
Σχήµα 5.1. Κρυσταλλική δοµή του CuO. 

 

 
 

Σχήµα 5.2. Κρυσταλλική δοµή του Cu2O. 
 

 
 
 
5.3 Ηλεκτρονική δοµή και ιδιότητες του Cu2O 
 

 
 Tο πρόσφατο ενδιαφέρον στις βασικές πτυχές που σχετίζονται µε την 

ηλεκτρονική δοµή των οξειδίων του χαλκού µπορεί να αποδοθεί στη σηµασία των 
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διαφορετικών καταστάσεων οξείδωσης των ατόµων του χαλκού  στις φυσικές 

ιδιότητες  υπεραγωγών υψηλού TC. Ένα άλλο ελκυστικό χαρακτηριστικό του 

οξειδίου του µονοσθενούς χαλκού, Cu2O, είναι ότι κρυσταλλοποιείται στη δοµή του 

του οξειδίου του δισθενούς χαλκού (cuprite), σχηµατισµένο από µια bcc διάταξη από 

άτοµα οξυγόνου µε άτοµα µετάλλου τοποθετηµένα ανάµεσα σε δύο διαδοχικά 

στρώµατα οξυγόνου, µε τέτοιο τρόπο που κάθε άτοµο οξυγόνου είναι 

περιτριγυρισµένο από ένα τετράεδρο από άτοµα χαλκού. Κάθε άτοµο µετάλλου έχει 

δύο συνιστώσες, σχηµατίζοντας γραµµικές µονάδες από CuO2 (σχήµα 5.3). 

Εναλλακτικά, η δοµή µπορεί να περιγραφεί από δύο αλληλοδιεισδυόµενα πλαίσια, 

καθένα από τα οποία είναι ισοδύναµο στη δοµή χαλαζία του  SiO2 (σχήµα 5.4). 

 
Σχήµα 5.3. Κρυσταλλική δοµή του Cu2O. Οι µαύρες µπάλες αναπαριστούν τα άτοµα του χαλκού, οι 

λευκές τα άτοµα του οξυγόνου. 
 

 Έχουν γίνει πολλές θεωρητικές εργασίες αφιερωµένες στη µελέτη της 

ηλεκτρονικής δοµής του Cu2O, κυρίως εξ’ αιτίας του ενδιαφέροντος που 

δηµιουργήθηκε από τις µετρήσεις του εξιτονικού του φάσµατος. Παλιότερες µελέτες 

που έγιναν στηρίχθηκαν σε διάφορες µεθόδους όπως τη µέθοδο Hartree-Fock-Slater, 

την APW, καθώς και την µέθοδο προσέγγισης στενού-δεσίµατος. Κάποιες άλλες 

µέθοδοι έχουν αφιερωθεί στη µελέτη του φάσµατος των ακτίνων-Χ της 

φωτοηλεκτρονικής φασµατοσκοπίας και της σύγκρισής του µε την υπολογισµένη 

πυκνότητα των καταστάσεων. Κάποιοι άλλοι χρησιµοποίησαν τη µέθοδο FLAPW και 

ανέλυσαν το χηµικό δεσµό στο Cu2O, εστιάζοντας στο γραµµικό συντονισµό των 

ατόµων του χαλκού και µελέτησαν κυρίως τον υβριδισµό που βρέθηκε για τα 

τροχιακά του χαλκού. 
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Σχήµα 5.4. Cu2O (2x2x2) δοµή υπερπλέγµατος. Οι µαύρες και οι λευκές µπάλες παριστούν  δυο 

ανεξάρτητα πλαίσια, διαδοχικά. 
 
 

5.3.1 ∆οµή ζώνης και πυκνότητα καταστάσεων 

  

Η υπολογισµένη δοµή ζώνης των Cu2O σύµφωνα µε τη µέθοδο Hartree-Fock 

παρουσιάζεται στο σχήµα 5.5. Οι ταµπέλες που αντιστοιχούν στην αναπαράσταση σε 

σµίκρυνση των ζωνών συµµετρίας χρησιµοποιώντας τους δείκτες Miller-Love έχουν 

σηµανθεί για τις χαµηλότερες ζώνες αγωγιµότητας. 

 
Σχήµα 5.5. Ηλεκτρονική  δοµή ζωνών για το Cu2O. Οι ταµπέλες για τις χαµηλότερες ζώνες 

αγωγιµότητας δείχνουν την µέγιστης σµίκρυνσης αναπαράσταση στην οµάδα χώρου 43    ( )hPn m O . 
Οι καταστάσεις που εντοπίζονται σε ενέργειες κάτω από –0,20a.u. ανήκουν στη ζώνη σθένους. 

 

 Οι αναπαραστάσεις των µεµονωµένων ατοµικών τροχιακών για τη δοµή του οξειδίου 

του δισθενούς χαλκού  παρουσιάζονται στον πίνακα Ι για να είναι εφικτή η σύγκριση 

µε τη δοµή της ζώνης. Τα αποτελέσµατα δείχνουν την ύπαρξη ενός άµεσου 

ενεργειακού χάσµατος των 9.7eV στο κέντρο της ζώνης Brillouin (Γ) . Η πειραµατική 

τιµή των 2.17eV που προκύπτει από την οπτική απορρόφηση είναι σε ασυµφωνία µε 

την υπολογισµένη, αντικατοπτρίζοντας την γνωστή υπερεκτίµηση αυτής της 

ιδιότητας  από τη µέθοδο Hartree-Fock [11]. Αυτό το γεγονός δεν επιτρέπει τη χρήση 
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αυτής της µεθοδολογίας για την εξήγηση του εξιτονικού φάσµατος του Cu2O, επειδή 

το ενεργειακό χάσµα εισέρχεται σε όλες τις εξιτονικές σειρές. Η  τοπολογία και τα 

κύρια χαρακτηριστικά της δοµής των ζωνών συµφωνούν µε τους προηγούµενους 

υπολογισµούς εκτός από την προαναφερθείσα τιµή του χάσµατος. Το υπολογισµένο 

πλάτος της ζώνης σθένους είναι 7.7eV  σε συµφωνία µε την πειραµατική εκτίµηση 

γύρω στα 8eV που αποκτήθηκε από τα πειράµατα  υπεριώδους φωτοηλεκτρικής 

φασµατοσκοπίας (UPS). 

 Η υπολογισµένη ολική πυκνότητα των καταστάσεων και οι τροχιακές 

προβολές των συνεισφορών παρουσιάζονται στο σχήµα 5.6. Η ζώνη σθένους 

κυριαρχείται από τις καταστάσεις 3d του Cu, ενώ η συνεισφορά από τις καταστάσεις 

4p του Cu είναι πρακτικά µηδέν. Παρόλα ταύτα, οι καταστάσεις 4s του Cu δείχνουν 

µια µικρή συνεισφορά στη ζώνη σθένους, σε συµφωνία µε το µοντέλο Orgel το οποίο 

προτείνει ένα υβριδισµό s-d στα άτοµα µετάλλων για να εξηγήσει το γραµµικό 

συντονισµό του Cu+. Η ενέργεια που αντιστοιχεί στο µέγιστο της έντασης της ζώνης 

3d του Cu στο φάσµα εκποµπής των ακτινών Χ για τις καταστάσεις 3d του Cu έχουν 

αναφερθεί στα 2.5 και τα 3.1eV (παίρνοντας ως αρχή το άνω όριο της ζώνης 

σθένους), σε συµφωνία µε την υπολογισµένη τιµή των 3.1eV. 

 
Σχήµα 5.6. Προβολές των ατοµικών τροχιακών της πυκνότητας καταστάσεων που πάρθηκαν για το 

Cu2O. Η κλίµακα που αντιστοιχεί στις ζώνες αγωγιµότητας έχουν µεγεθυνθεί 5 φορές σε σύγκριση µε 
τις ζώνες σθένους. Οι συνεισφορές των ατοµικών τροχιακών πάρθηκαν µε τη χρήση του σχεδίου 

κατάτµησης Mulliken. 
 

Η µόνη συνεισφορά των ατόµων οξυγόνου στη ζώνη σθένους προέρχεται από 

τις καταστάσεις 2p, ενώ εκείνες από τις συναρτήσεις πόλωσης των καταστάσεων 2p 

και 2s είναι αµελητέες. Για τη ζώνη 2p του O, οι πειραµατικές και οι θεωρητικές 

τιµές παράγουν δυο κορυφές: οι υπολογισµένες τιµές των 5.7 και 7.1eV είναι σε 

τέλεια συµφωνία µε τις πειραµατικές τιµές των 5.93 και 7.3eV.  
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 Η ζώνη αγωγιµότητας µελετήθηκε από τον Ghijsen et al. µε τη χρήση 

ακτινοβολία πέδησης ισοχρωµατικής φασµατοσκοπίας (BIS). Οι τρεις κορυφές του 

φάσµατος προσδιορίστηκαν µε τη χρήση των αποτελεσµάτων ενός υπολογισµού που 

πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο του επαυξηµένου σφαιρικού κύµατος (ASW). 

Σύµφωνα µε το δικό τους προσδιορισµό, η κορυφή στα 3.1eV αντιστοιχεί στια 

καταστάσεις 3d του Cu και 2p του O, η κορυφή στα 8.1eV οφείλεται στις 

καταστάσεις 4s του Cu και η κορυφή στα 13.4 V προέρχεται από τις καταστάσεις 4p 

του Cu µε µερικές 2p του O. Στις υπολογισµένες  πυκνότητες καταστάσεων [11], 

όµως, η κύρια συνεισφορά στη χαµηλότερη περιοχή της ζώνης αγωγιµότητας 

αντιστοιχεί στις καταστάσεις 4s του Cu και πρακτικά όλες οι άλλες συνεισφορές είναι 

αµελητέες. 

 

 
 
 
5.3.2 Ηλεκτρονική πυκνότητα 
 
 
 Οι χάρτες της ηλεκτρονικής πυκνότητας υπολογίστηκαν για το Cu2O στο 

επίπεδο (110). Το σχήµα 5.7(α) δείχνει την ολική πυκνότητα των ηλεκτρονίων, ενώ 

το σχήµα 5.7(β) δείχνει τη διαφορά ανάµεσα στην κρυσταλλική πυκνότητα φορτίου 

και την υπέρθεση των ατοµικών σφαιρικών πυκνοτήτων. Η ολική ηλεκτρονική 

πυκνότητα παρουσιάζει πρακτικά σφαιρική κατανοµή γύρω και από τα δυο άτοµα, µε 

τα άτοµα του οξυγόνου να έχουν κάποια µικρή παραµόρφωση. Η  υπολογισµένη 

διαφορά του χάρτη παριστά ένα σχήµα για τις ισοϋψείς γραµµές όµοιο µε τον 

πειραµατικό χάρτη που αποκτήθηκε από τον Restori και Schwarzenbach. Η 

ηλεκτρονική πυκνότητα µειώνεται στην περιοχή κοντά στο άτοµο του χαλκού στη 

διεύθυνση του δεσµού Cu-O, ενώ µια αύξηση της ηλεκτρονικής πυκνότητας φαίνεται 

στο άτοµο του O. 
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Σχήµα 5.7. Χάρτες ηλεκτρονικής πυκνότητας που πάρθηκαν για το Cu2O στο επίπεδο (110). 
(α) Ολική ηλεκτρονική πυκνότητα (β) Πυκνότητα από διάφορους χάρτες, bulk πλην του ουδέτερου 
ατόµου υπέρθεση. Οι τιµές που αντιστοιχούν σε γειτονικές γραµµές ίσης πυκνότητας διαφέρουν κατά 
0,01e/bohr3. Οι πλήρεις και σπασµένες καµπύλες στο (β) δείχνουν την αύξηση και τη µείωση της 
πυκνότητας διαδοχικά. 
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Κεφάλαιο 6 

 

Πειραµατικό µέρος-Αποτελέσµατα 

 

6.1      Γενικά 

 

          Το προτεινόµενο τρανζίστορ βασίζεται στο Cu2O που είναι ένας ηµιαγωγός 

τύπου p και µπορεί να παρασκευαστεί εύκολα µε οξείδωση του χαλκού σε 

θερµοκρασίες µικρότερες από 200 oC. Η κατασκευή του τρανζίστορ απαιτεί 

εναπόθεση µιας γραµµής χαλκού , οξείδωση ενός µέρους της ώστε να δηµιουργηθεί 

το Cu2O (δηλαδή µια δοµή n-p-n) και τέλος την κατασκευή της βάσης µε εξάχνωση 

αλουµινίου ή CVD βολφραµίου .  

 

Σχήµα 6.1. Απεικόνιση πειραµατικής δοµής. 
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6.2      Κατασκευαστικά βήµατα 

Έχοντας στη διαθεσή µου δύο δισκία πυριτίου ξεκίνησα τη διαδικασία 

εφαρµογής των απαιτούµενων βηµάτων για την διεκπεραίωση της εργασίας που είχα 

αναλάβει. Το πρώτο κατασκευαστικό βήµα ήταν πάνω στο δισκίο πυριτίου να 

δηµιουργήσω ένα λεπτό υµένιο βολφραµίου.  

Κατά την διαδικασία την χηµικής εναπόθεσης χρησιµοποιούµε το σύστηµα 

που διαθέτουµε στο εργαστήριό µας. Αρχικά ξεβιδώνουµε το δοχείο που περιέχει το  

υλικό µας, W(CO)6, το οποίο βρίσκεται σε µορφή σκόνης. Ανακατεύουµε µε ένα 

κατάλληλο αναδευτήρι, το οποίο έχει καθαριστεί µε προπανόλη και ακετόνη, και 

προσπαθούµε να σπάσουµε τους κρυσταλλικούς κόκους στους οποίους βρίσκεται το 

υλικό µας λόγω προηγούµενης χρήσης του. Αυτό γίνεται ώστε να έχουµε όσον το 

δυνατό σε καλύτερη κατάσταση το πρόδροµο υλικό µας. Κατά τακτά χρονικά 

διαστήµατα συµπληρώνουµε µε περαιτέρω ποσότητα το δοχείο που περιέχει το 

W(CO)6. Ασφαλώς η όλη διαδικασία γίνεται εφόσον πρώτα έχουµε φορέσει 

κατάλληλα γάντια.  

 

Σχήµα 6.2. Συσκευή θέρµανσης. 
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Από το αριστερό άκρο του αντιδραστήρα µας, οποιός έχει κυλινδρική διάφανη 

µορφή, καθαρίζουµε µε ακετόνη και προπανόλη τα τοιχώµατα που είναι από χαλαζία 

και εισάγουµε το δισκίδιο του πυριτίου πάνω σε µία ειδική βάση από γραφίτη (η 

επιφάνεια της βάσης είναι για ένα δισκίδιο πυριτίου 3΄΄). Εν συνεχεία αφήνουµε να 

περάσει για µερικά λεπτά άζωτο µέσα από το δοχείο όπου υπάρχει το πρόδροµο 

υλικό όσο και από τον αντιδραστήρα. H ροή του αζώτου ελέγχεται από ειδικούς 

ρυθµιστές ροής (flow controllers). Αυτό το κάνουµε για να αποµακρύνουµε τα µόρια 

οξυγόνου τα οποία εισήλθαν κατά το άνοιγµα του δοχείου και του αντιδραστήρα. Τα 

µόρια αυτά εξέρχονται από µια µικρή ειδική δίοδο. Το επόµενο  βήµα είναι να 

αρχίσουµε να ανεβάζουµε σιγά σιγά την θερµοκρασία του δοχείου ώστε να φτάσουµε 

στους 70 οC που είναι η θερµοκρασία εξάχνωσης του W(CO)6. Αυτή η διαδικασία 

είναι αρκετά χρονοβόρα (κρατάει τουλάχιστον 30 min).  

Στη συνέχεια αρχίζουµε να δηµιουργούµε κενό µέσα στον αντιδραστήρα 

µέσω µιας µηχανικής αντλίας και κατεβάζουµε την πίεση στην τάξη των mTorr. 

Έπειτα αφήνουµε να περάσει πάλι άζωτο ώστε να πάρουµε όσο το δυνατό καλύτερο 

κενό και κατά συνέπεια χαµηλότερη πίεση (περίπου 10mTorr). Η διαδικασιά αυτή 

λέγεται purge. Σε αυτό το σηµείο ανοίγουµε τη συσκευή θέρµανσης του 

αντιδραστήρα ώστε να φτάσουµε στη θερµοκρασία που θα γίνει η διαδικασία της 

εναπόθεσης. Η διαδικασία της θέρµανσης γίνεται µέσω  6 λαµπτήρων αλογόνου 1000 

W η κάθε µία. Η θερµοκρασία της εναπόθεσης έχει οριστεί µέσω ενός ρυθµιστή 

στους 560 οC. Η συγκεκριµένη επιλογή θερµοκρασίας  γίνεται διότι έχει διαπιστωθεί 

ότι εκεί έχουµε τις βέλτιστες συνθήκες ώστε να πάρουµε όσο το δυνατό πιο 

οµοιόµορφα και καθαρά υµένια µετάλλου. 

Κατά την διάρκεια θέρµανσης µέσα από τον γραφίτη αναδύονται διάφορες 

προσµίξεις που περιέχει. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να κουνάει το δισκίδιο του 

πυριτίου και µπορεί να το µετακινήσει από τη σωστή του θέση ή και ακόµα να το 

πετάξει κάτω από τη βάση του γραφίτη. Για το λόγο αυτό πρέπει να είµαστε αρκετά 

προσεχτικοί κατά την άνοδο της θερµοκρασίας τουλάχιστον µέχρι τους 150 οC ( ως 

τότε από το γραφίτη βγαίνουν συνεχώς σωµατίδια) ενώ έχουµε µια µικρή ροή αζώτου 

που παρασύρει αυτά τα σωµατίδια και τα ωθεί εκτός αντιδραστήρα.     

Παράλληλα αρχίζουµε να ανεβάζουµε σταδιακά τη θερµοκρασία του σωλήνα, 

που συνδέει το δοχείο µε τον αντιδραστήρα και µέσα από τον οποίο διέρχεται το  
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Σχήµα 6.3. Σύστηµα CVD βολφραµίου. 

αέριο µας, µέσω ενός µεταβλητού µετασχηµατιστή variac. Την θερµοκρασία αυτή τη 

ρυθµίζουµε να είναι λίγο µεγαλύτερη από αυτήν του δοχείου (~80 οC) ώστε το αέριο 

να επιταχυνθεί και να διευκολυνθεί η ροή του προς τον αντιδραστήρα. Όταν όλες οι 

θερµοκρασίες φτάσουν στο επιθυµητό επίπεδο, είµαστε έτοιµοι για την εναπόθεση. 

Ανοίγουµε τις βάνες ροής του αζώτου και του W(CO)6 (30 sccm) που έχει πλέον 

εξαχνωθεί και κάνουµε την εναπόθεση. Ο ρόλος του αζώτου είναι καθαρά µόνο να 

παρασύρει το εξαχνωµένο W(CO)6 µέσα στον αντιδραστήρα ενώ είναι αδρανές και 

δεν επηρρεάζει την εναπόθεση. Έπειτα κλείνουµε τις βάνες και επαναφέρουµε σιγά 

σιγά το εσωτερικό του αντιδραστήρα σε ατµοσφαιρική πίεση κλείνοντας την 

µηχανική αντλία κενού. Περιµένουµε µέχρι ο αντιδραστήρας να επανέλθει σε 

θερµοκρασία περιβάλλοντος (καθ’ όλη τη διάρκεια αυτή ρέει άζωτο ώστε να κρυώσει 

πιο γρήγορα και οµαλά) και ξεφορτώνουµε το δείγµα µας.  

Όλη αυτή η διαδικασία τη κάναµε για δύο δισκία για διαφορετικούς χρόνους 

εναπόθεσης. Ο ρυθµός εναπόθεσης είναι περίπου 100 Å ανά λεπτό. Στο πρώτο δείγµα 

κάναµε εναπόθεση για ένα λεπτό (~100 Å) ενώ για το δεύτερο για δέκα λεπτά (~1000 

Å). Οι χρόνοι εναπόθεσης επιλέχτηκαν µε το ακόλουθο σκεπτικό. Για το πρώτο 

δείγµα θέλαµε να έχουµε λεπτό στρώµα βολφραµίου για να έχουµε µικρά ρεύµατα 
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διαρροής στη συνέχεια, όταν θα είχαµε επαφή βολφραµίου-χαλκού ενώ το υµένιο 

αυτό µας χρησιµεύει στο να έχουµε καλή πρόσφυση για το χαλκό, πράγµα το οποίο 

δεν συµβαίνει εάν είχαµε σαν υπόστρωµα το πυρίτιο. Για το δεύτερο δείγµα θέλαµε 

ένα πιο παχύ υµένιο, για να το οξειδώσουµε παίρνοντας WO3 το οποίο θα 

λειτουργούσε σαν µονωτικό. Το ερώτηµα σε αυτή την περίπτωση ήταν αν θα είχε 

καλή πρόσφυση ο χαλκός στο οξείδιο αυτό. Η οξείδωση του δεύτερου δείγµατος 

έγινε στον ίδιο αντιδραστήρα σε ατµοσφαιρική πίεση και µε την παροχή οξυγόνου ( 

100 sccm) παρουσία αζώτου ( 30 sccm). Η όλη διαδικασία της οξείδωσης κράτησε 25 

λεπτά και έγινε στους 520 οC. H χρονική διάρκεια της οξείδωσης καθορίστηκε µε 

βάση τo γεγονός της µη αλλαγής χρώµατος του υµενίου του WO3.  

Το επόµενο βήµα της διαδικασίας κατασκευής ήταν η δηµιουργία απεικόνισης 

της βασικής δοµής. Η λιθογραφία που κάναµε ήταν αρνητική. Αυτό σηµαίνει ότι στις 

περιοχές που φωτίζονται παραµένει η ρητίνη µετά τον εµφανιστή (developer). Αρχικά 

απλώσαµε ρητίνη ΑΖ-5214 πάνω στο δισκίδιο (δεν χρησιµοποιήσαµε promoter) και 

ρυθµίσαµε τον spinner στις 7000 στροφές και στα 30΄΄ ( αντιστοιχεί σε πάχος 1µm). 

Ρυθµίσαµε τον φούρνο για το pre-bake στους 110 οC και ψήσαµε για 1.5 λεπτό. Εν 

συνεχεία κάναµε την ευθυγράµµιση και την έκθεση (4.5΄΄ έκθεση). Έπειτα βάλαµε τα 

δείγµατά µας στο hot plate στους 120 οC για 1.5 λεπτό και κάναµε ξανά έκθεση για 3 

λεπτά. Τέλος βάλαµε τα δείγµατα στο developer (χηµικό διάλυµα) για 40΄΄. Η 

απεικόνιση που πήραµε ήταν η ακόλουθη:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 6.4. Αρνητική λιθογραφία. 
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     Τα  δείγµατα   αφού  πρώτα  κόπηκαν  σε  τέσσερα  κοµµάτια  το  καθένα, 

Σχήµα 6.5. Εξαχνωτής χαλκού. 

οδηγήθηκαν δύο από αυτά (ένα µε W και ένα µε WO3)  στον εξαχνωτή χαλκού.  

Πειραµατικά αποδεικνύεται ότι το πάχος των δοµών ή υµενίων χαλκού είναι µία 

γραµµική συνάρτηση της µάζας και γραφικά η εξάρτηση αυτή φαίνεται παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 6.6. Εξάρτηση πάχους-µάζας. 
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Από τις πειραµατικές µας µετρήσεις είδαµε ότι αυτή η γραµµική εξάρτηση για µικρά 

πάχη λίγο αποκλίνει. Έχουµε δηλαδή µικρότερη οµοιοµορφία πάνω στο δισκίδιο του 

πάχους των δοµών ή των υµενίων εξαιτίας της µικρής ποσότητας εξαχνούµενης 

µάζας που χρησιµοποιείται. 

  Κατά την διαδικασία της εξάχνωσης τοποθετούµε κατάλληλα ζυγισµένη µάζα 

χαλκού (0.13 gr που αντιστοιχεί σε πάχος 0.3 µm) πάνω σε ένα ειδικό έλασµα 

(βαρκάκι) το οποίο βρίσκεται στο µέσο περίπου του εξαχνωτή. Τα δείγµατα 

τοποθετούνται 25 περίπου εκατοστά πάνω από το βαρκάκι. Αρχίζουµε να 

δηµιουργούµε κενό µέσα στον εξαχνωτή θέτοντας σε λειτουργία µια µηχανική 

αντλία, η οποία καταβάζει τη πίεση στα 10-2 Torr. Στη συνέχεια ανοίγουµε την αντλία 

διαχύσεως την οποία τροφοδοτούµε µε νερό για να ψύχεται ενώ παράλληλα έχουµε  

ρίξει υγρό άζωτο σε  µια ειδική υποδοχή το οποίο δεν επιτρέπει τη ροή σωµατιδίων 

από την αντλία πίσω στον εξαχνωτή. Η αντλία διαχύσεως κατεβάζει την πίεση στα 

10-6 Torr αλλά χρειάζεται σχεδόν µια µέρα για αυτό. Όταν επιτευχθεί η απαιτούµενη 

πίεση τότε αυξάνουµε την τάση στο βαρκάκι γύρω στα 250 Volt. Η υψηλή 

θερµοκρασία και το υψηλό κενό, δηµιουργεί µεγάλη κινητικότητα στα µόρια του 

υλικού τα οποία κατευθύνονται προς ψυχρότερες περιοχές και αναπτύσουµε έτσι το 

λεπτό υµένιο που θέλουµε. Τώρα όπως είναι κατανοητό σ’ όλη την επιφάνεια και των 

δύο δισκιδίων έχουµε χαλκό. 

 Mετά από την ανάπτυξη του υµενίου του χαλκού ακολούθησε η θέρµανση 

των συγκεκριµένων δειγµάτων ώστε να επικολληθούν καλά και σωστά οι δοµές του  

Cu µε το υπόστρωµα (στη µια περίπτωση W και στην άλλη WO3). Η θέρµανση έγινε 

στους 120 οC σε περιβάλλον αζώτου για 30 λεπτά και σε ατµοσφαιρική πίεση. Η 

διαδικασία αυτή γίνεται κυρίως γιατί ακολουθεί lift off του χαλκού, και σε αρκετές 

περιπτώσεις ο χαλκός (Cu) αποκολλάται πολύ εύκολα τότε γιατί δεν έχει επικολληθεί 

σωστά µε υπόστρωµα. 

            Το lift off είναι η διεργασία εναπόθεσης µετάλλου µε αποκόλληση. Είναι µια 

από τις απλούστερες µεθόδους επιµετάλλωσης και πολύ χρήσιµη σε εργαστηριακό 

επίπεδο. Στην αρχή χρησιµοποιείται ένα φωτοπολυµερές στο οποίο γίνεται 

λιθογραφία. Κατόπιν εναποτίθεται µέταλλο σε πάχος µικρότερο του 1/3 του 

πολυµερούς (γι αυτό άλλωστε αναπτύξαµε υµένια πάχους 0.3 µm διότι η ρητίνη ήταν 

1µm). Οπότε µε χρήση οργανικού διαλύτη το πολυµερές διαλύεται και ο διαλύτης 
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παρασύρει και αποκολλά το µέταλλο που βρίσκεται πάνω από το πολυµερές, ενώ 

αφήνει ανέπαφο το µέταλλο ανάµεσα στις γραµµές που έχει εναποτεθεί στο 

υπόστρωµα. Στo συγκεκριµένο πείραµα το φωτοπολυµερές είναι η ρητίνη AZ-5214, 

το µέταλλο που παρασύρεται ο χαλκός και ο οργανικός διαλύτης η ακετόνη. Οπότε µε 

αυτό τον εύκολο και οικονοµικό τρόπο γίνεται η εγχάραξη του χαλκού. Στην 

περίπτωση που ο χαλκός δύσκολα παρασύρεται τότε χρησιµοποιώ για µερικά λεπτά 

τους υπερήχους. Μετά και από αυτό το στάδιο κατασκευής τα δείγµατά µας είχαν την 

παρακάτω µορφή:                                

  

                                                                                                  

                                                          

 

 

 
Σχήµα 6.7. Απεικόνιση βασικής δοµής. 

 

 

Όπως βλέπουµε έχουµε σχηµατίσει τη βασική δοµή του τρανζίστορ µας η οποία 

αποτελείται από χαλκό πάχους 0.3 µm και είναι σε υπόστρωµα βολφραµίου στη µια 

περίπτωση και τριοξείδιο του βολφραµίου στην άλλη.  

 

Το επόµενο βήµα κατασκευής ήταν µία δεύτερη αρνητική λιθογραφία. Σκοπός 

ήταν να άφησουµε ακάλυπτο ένα µικρό κοµµάτι χαλκού το οποίο και θα οξειδώναµε 

για να πάρουµε το οξείδιο του χαλκού που θα αποτελούσε το ηµιαγώγιµο υλικό µας. 

Ακολουθώντας τη προαναφερθείσα διαδικασία αρνητικής λιθογραφίας πήραµε το 

παρακάτω σχηµατικό. Οι παράµετροι ήταν οι ίδιοι εκτός από το χρόνο που αφήσαµε 

τα δείγµατα στον εµφανιστή. Σε αυτή την περίπτωση ήταν 35 δευτερόλεπτα. Όπως 

παρατηρούµε από το ακόλουθο σχήµα η δοµή που αποτυπώσαµε ήταν µία λεπτή 

γραµµή φάρδους 1 µm ενώ ρητίνη υπάρχει σε όλη την επιφάνεια του δείγµατος εκτός 

της γραµµής. Είχαµε δηλαδή ακάλυπτο ένα κοµµάτι χαλκού της δοµής και ένα 

κοµµάτι του υποστρώµατος.  
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Σχήµα 6.8. Αρνητική λιθογραφία. 

 

Στη συνέχεια οδηγήσαµε τα δείγµατά µας στον αντιδραστήρα για να κάνουµε 

την οξείδωση. Η όλη διαδικασία έγινε παρουσία αζώτου σε ατµοσφαιρική πίεση και 

στους 130 οC για χρονικό διάστηµα 10 λεπτών. Η ροή του οξυγόνου ήταν 100 sccm 

ενώ αυτή του αζώτου 30 sccm. Τέλος αποµακρύναµε την ρητίνη µε ακετόνη και 

προπανόλη και απιονισµένο νερό. Βλέποντας τις δοµές µας στο µικροσκόπιο 

παρατηρήσαµε ότι στο δείγµα µε το WO3 απουσίαζαν οι περισσότερες περιοχές που 

ήταν σχηµατισµένο  το  οξείδιο  του  χαλκού.  Μια  πρώτη εξήγηση που δώσαµε ήταν 

  

   
Σχήµα 6.9. SEM εικόνα δείγµατος µε WO3. 
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η κακή πρόσφυση του οξειδίου µε το πορώδες υπόστρωµα του WO3 όπως 

διαπιστώνουµε από τη παραπάνω εικόνα SEM. Ένας άλλος λόγος για αυτό µπορεί να 

ήταν η επίδραση του εµφανιστή στο χαλκό (ο εµφανιστής είναι βασικό διάλυµµα, 

υδροξείδιο του αµµωνίου), ενώ µια τρίτη εξήγηση ήταν να µην είχε ανοίξει καλά η 

αρχική δοµή και να είχαµε στην συγκεκριµένη περιοχή υπολείµµατα ρητίνης, οπότε 

αργότερα µε το lift off να αποκολλήθηκαν τα κοµµάτια χαλκού.  Η αντίστοιχη εικόνα 

της δοµής µας µε υπόστρωµα βολφραµίου φαίνεται ακολούθως. 

Σχήµα 6.10. SEM εικόνα δείγµατος µε W. 
 

Και οι δύο εικόνες έχουν παρθεί όπως βλέπουµε πριν την αποµάκρυνση της ρητίνης. 

 

6.3      Χαρακτηριστικές I-V  

  

Έπειτα οδηγήσαµε τα δείγµατά µας για ηλεκτρικό χαρακτηρισµό. Για την 

πραγµατοποίηση των I-V µετρήσεων χρησιµοποιήθηκε κατάλληλος prober µε τη 

βοήθεια του pico-αµπεροµέτρου 4140Β. 
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Το pico-αµπερόµετρο 4140Β είναι ένα σύστηµα υψηλής σταθερότητας µε 

µέγιστη ανάλυση 10-15 Α µε δύο προγραµµατιζόµενες DC πηγές τάσης. Το pA-µετρο 

έχει ακρίβεια 0.5% σε φάσµα µετρήσεων από 10-15 Α έως 2.10-2 Α. 

 
Σχήµα 6.11. Ο prober που χρησιµοποιήθηκε στις µετρήσεις. 

 

 Για τις ηλεκτρικές µας µετρήσεις χρησιµοποιήσαµε τρεις ακροδέκτες. Ο ένας 

για µέτρηση του ρεύµατος, ο δεύτερος για σάρωση µεταξύ πηγής και απαγωγού και ο 

τρίτος για σταθερή τάση στην πύλη ή και το αντίστροφο, να έχουµε  δηλαδή σταθερή 

τάση µεταξύ πηγής και απαγωγού και να σαρώνουµε την πύλη. Η δοµή µας είχε 

πλέον την ακόλουθη µορφή: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 6.12. Τελική µορφή δοµής. 

 



 87

-2 -1 0 1 2 3 4

-2.0x10-5

0.0

2.0x10-5

4.0x10-5

6.0x10-5

8.0x10-5

1.0x10-4

1.2x10-4

1.4x10-4

 VDS=4
 VDS=3
 VDS=2
 VDS=1
 VDS=0
 VDS=-0.5
 VDS=-1
 VDS=-2I D

 (A
m

p)

VG (Volts)

-2 -1 0 1 2 3 4

-2.0x10-5

0.0

2.0x10-5

4.0x10-5

6.0x10-5

8.0x10-5

1.0x10-4

1.2x10-4

1.4x10-4

Για το δείγµα µε υπόστρωµα βολφραµίου το οποίο και χρησιµοποιήσαµε ως πύλη οι 

χαρακτηριστικές που πήραµε ήταν: 

Σχήµα 6.13. Ι-V χαρακτηριστική για διάφορες σταθερές τιµές VG. 

 

Στο παραπάνω σχήµα φαίνεται η εξάρτηση του ρεύµατος ΙD µε το VDS για διάφορες 

τιµές της τάσης πύλης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 6.14. Ι-V χαρακτηριστική για διάφορες σταθερές τιµές VDS. 
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Στο παραπάνω σχήµα έχουµε την εξάρτηση του ΙD µε το VG  για διάφορες σταθερές 

τιµές του VDS. 

Όπως παρατηρούµε υπάρχει ξεκάθαρα ένα gate effect. Καθώς αυξάνουµε τη 

τάση της πύλης στο πρώτο διάγραµµα βλέπουµε ότι έχουµε ενίσχυση του ρεύµατος. 

Το ίδιο συµβαίνει και στο δεύτερο διάγραµµα όπου τώρα έχουµε σάρωση της πύλης. 

Ένα άλλο στοιχείο που βλέπουµε από τις γραφικές µας παραστάσεις είναι ότι έχουµε 

ρεύµατα διαρροής. Αυτό συµβαίνει διότι οι δοµές µας βρίσκονται σε απευθείας 

επαφή µε ένα πολύ λεπτό υµένιο βολφραµίου. Επίσης στην πρώτη περίπτωση 

διακρίνουµε ότι για VG=0  η χαρακτηριστική κάνει ένα µικρό σπασιµατάκι το οποίο 

δεν παρατηρείται στο δεύτερο διάγραµµα. Για VDS=0 έχουµε µια γραµµική τελείως 

συµπεριφορά. Αυτό οφείλεται µάλλον στο γεγονός ότι στη πρώτη περίπτωση τα 

ηλεκτρόνια έχουν να περάσουν ένα φραγµό δυναµικού (το οξείδιο του χαλκού) για να 

κατευθυνθούν από το source στο drain, ενώ στη δεύτερη έχουµε κατευθείαν 

µετάβαση από βολφράµιο σε χαλκό. Τέλος τα ρεύµατα που παίρνουµε είναι σε 

αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα.   

Παρακάτω φαίνεται µια επιπλέον χαρακτηριστική από µια άλλη δοµή, όπου 

και παρατηρούµε τα ίδια ακριβώς πράγµατα.  
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Σχήµα 6.15. I-V χαρακτηριστική για διάφορες σταθερές τιµές του VG. 
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Οι µετρήσεις επαναλήφθηκαν µετά από έξι µήνες και ενδεικτικά παραθέτουµε µια 

ακόµη χαρακτηριστική I-V. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 6.16. I-V χαρακτηριστική για διάφορες σταθερές τιµές του VG. 

 

Από τη γραφική αυτή που αντιστοιχεί σε διαφορετική δοµή από τις προηγούµενες, 

παρατηρούµε τα ίδια ακριβώς στοιχεία που αναφέραµε και πιο πάνω. Εκεί που 

υπάρχει µια εµφανής διαφορά είναι ότι στην περιοχή όπου αρχίζει το ρεύµα να 

σταθεροποιείται οι χαρακτρηριστικές έχουν µικρότερη κλίση.   

 Όσον αφορά το δείγµα µε το WO3  από ότι φαίνεται και από την 

χαρακτηριστική I-V που παρατίθεται παρακάτω δεν υπάρχει κανένα φαινόµενο 

τρανζίστορ. Έχουµε ένα βραχυκύκλωµα. Η εξήγηση που µπορεί να δοθεί είναι ότι δεν 

έχει γίνει για κάποιο λόγο ο σχηµατισµός του οξειδίου του χαλκού οπότε µεταξύ 

source και drain δεν έχουµε κάποιο ηµιαγώγιµο υλικό αλλά καθαρό χαλκό. Σε 

συνάρτηση και µε το γεγονός ότι δεν είχαµε και πολύ καλή πρόσφυση λόγω της 

πορώδους φύσεως του τριοξειδίου του βολφραµίου, αφήσαµε την ιδέα να το 

χρησιµοποιήσουµε σαν µονωτικό υπόστρωµα για τις δοµές µας και αρχίσαµε να 

σκεφτόµαστε εναλλακτικές λύσεις. Παράλληλα όµως ασχοληθήκαµε και µε το 

φαινόµενο της οξείδωσης και πως αυτό εξελίσσεται.    
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Σχήµα 6.17. Ι-V χαρακτηριστική δείγµατος µε WO3. 

 

Έτσι αρχίσαµε να οξειδώνουµε δύο γραµµές χαλκού πάχους 164 Å και132 Å 

αντίστοιχα, στους 130 οC κάθε 15 λεπτά και εν συνεχεία µετρούσαµε το πάχος των 

δοµών µε το προφιλόµετρο. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στις παρακάτω γραφικές. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 6.18. Εξάρτηση πάχους γραµµής 164 Å µε το χρόνο οξείδωσης. 
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Σχήµα 6.19. Εξάρτηση πάχους γραµµής 130 Å µε το χρόνο οξείδωσης. 
 

Από τις παραπάνω γραφικές παρατηρούµε ένα παραβολικό ρυθµό οξείδωσης 

ενώ αυτό που έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι ότι για να οξειδωθούν πλήρως οι γραµµές 

του χαλκού χρειάστηκαν αρκετά λεπτά παρά το µικρό τους πάχος. Το γεγονός αυτό 

αποδεικνύει ότι το φαινόµενο οξείδωσης στον χαλκό εξελίσσεται µε βραδείς ρυθµούς 

και απαιτεί µεγάλη χρονική διάρκεια. Αυτό µας έκανε να περιορίσουµε το πάχος των 

δοµών µας και να κατέβουµε σε µικρότερα πάχη. Αποφασίσαµε λοιπόν να 

δηµιουργήσουµε δοµές 0.02 µm.   

Αρχίσαµε λοιπόν ξανά τη διαδικασία κατασκευής αλλά αυτή τη φορά 

χρησιµοποιήσαµε σαν µονωτικό υπόστρωµα για τις δοµές µας το LTO (Low 

Temperature Oxide). H συγκεκριµένη επιλογή έγινε διότι το εν λόγω οξείδιο έχει 

χαµηλή πυκνότητα µε συνέπεια να δηµιουργούνται πόροι και η επιφάνεια του να έχει 

τραχύτητα, οπότε θα είχαµε θεωρητικά καλύτερη πρόσφυση για τις δοµές από χαλκό. 

Τα βήµατα κατασκευής ήταν ακριβώς τα ίδια που έχουµε περιγράψει µε τη διαφορά 

ότι εξαχνώσαµε µικρότερη ποσότητα χαλκού (0.0087 gr) για να πάρουµε δοµές µε 

πάχη 0.02 µm ενώ στη δεύτερη και τελευταία λιθογραφία η δοµή που αποτυπώσαµε 

ήταν  µια γραµµή φάρδους 3 µm η οποία είχε στο ένα της άκρο ένα pad για επαφή. 

Στη συνέχεια κάναµε την οξείδωση για να πάρουµε το οξείδιο του χαλκού και έπειτα 

δώσαµε το δείγµα για εξάχνωση αλουµινίου (πάχος 0.3 µm) για τον σχηµατισµό της 
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πύλης. Εδώ δεν είχαµε υπόστρωµα βολφραµίου που είναι µέταλλο και γι αυτό το 

είχαµε χρησιµοποιήσει ως πύλη. Σχηµατικά η δοµή µας ήταν η ακόλουθη: 

 
Σχήµα 6.20. Απεικόνηση δοµής πάνω σε LTO. 

 
Η χαρακτηριστική I-V που πήραµε ήταν η παρακάτω: 
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Σχήµα 6.21. I-V χαρακτηριστική για διάφορες σταθερές τιµές VG. 
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Όπως παρατηρούµε υπάρχει µια επίδραση της τάσης πύλης στο ρεύµα καθώς µε 

αύξηση της έχουµε µετατόπιση της χαρακτηριστικής ρεύµατος προς τα πάνω. Τα 

ρεύµατα απ’ ότι βλέπουµε είναι αρκετά µικρά.  Η µορφή της χαρακτηριστικής µας 

παραπέµπει σε επαφή µετάλου ηµιαγωγού, γεγονός το οποίο µας οδηγεί να 

συµπεράνουµε ότι πιθανώς όλη η δοµή να έχει οξειδωθεί και να έχει µετατραπεί σε 

οξείδιο του χαλκού. Έτσι είναι πολύ πιθανό να έχουµε επαφή οξειδίου του χαλκού µε 

αλουµίνιο. Αυτό µάλλον έγινε από την πολύωρη οξείδωση που εκθέσαµε το δείγµα. 

Είναι πολύ πιθανό το οξυγόνο να προχώρησε και προς τα µέρη του χαλκού που ήταν 

καλυµµένα µε ρητίνη και να τα οξείδωσε. 

 Εδώ πρέπει να αναφέρουµε ότι γίνανε πολλές πειραµατικές δοκιµές και 

προσπάθειες για να επιτύγχουµε όσο το δυνατό καλύτερα αποτελέσµατα, οι οποίες 

για ευνόητους λόγους δεν ήταν δυνατό να αναφερθούν όλες παρά µόνο οι 

σηµαντικότερες από αυτές. Ένα αλλό στοιχείο που πρέπει να επισηµάνουµε είναι ότι 

θα περίµενε κανείς να έχουµε ξεκινήσει από το χαρακτηρισµό πρώτα του υλικού µας 

και έπειτα να προχωρήσουµε σε κατασκευαστικά βήµατα και ηλεκτρικές µετρήσεις. 

Αυτό δεν έγινε διότι θέλαµε, επειδή ήταν µια εντελώς καινούργια και πρωτόγνωρη 

ιδέα, να δούµε αν έχει κάποιο νόηµα και αποτέλεσµα να ασχοληθούµε και 

εκτενέστερα µε αυτό το θέµα. Απ’ ότι έδειξαν τα αποτελέσµατα έχει. Έτσι στη 

συνέχεια ασχοληθήκαµε αποκλειστικά µε το χαρακτηρισµό του υλικού µας. 

 

6.4      Χαρακτηρισµός υλικού 

 

    Στην παρούσα ενότητα µελετήσαµε υµένια οξειδίου του χαλκού που 

αναπτύξαµε µε οξείδωση υµενίων χαλκού πάνω σε υποστρώµατα πυριτίου σε 

θερµοκρασίες από 150 oC µέχρι 450 οC. Τα υµένια χαλκού αναπτύχθηκαν µε 

εξάχνωση και το πάχος τους καθορίστηκε µε βάση τη µάζα που εξαχνώνεται. Τα 

υµένια χαρακτηρίστηκαν ως προς τη σύσταση µε πειράµατα περίθλασης ακτίνων – Χ 

και φασµατοσκοπία διαπερατότητας FTIR. Οι οπτικές ιδιότητες των υµενίων 

προσδιορίστηκαν µε πειράµατα φασµατοσκοπικής ελλειψοµετρίας. Σκοπός ήταν να 

πετύχουµε µια όσον το δυνατό πιο καθαρή φάση Cu2O µε απώτερο στόχο τη 

χρησιµοποίησή του για την κατασκευή ηλεκτρονικών διατάξεων.  

 Τα υµένια οξειδίου του χαλκού αναπτύχθηκαν σε δισκία πυριτίου διαµέτρου 

3΄΄ (ειδικής αντίστασης 5-10 Ω·cm) στα οποία προηγουµένως είχε εξαχνωθεί 

κατάλληλα υπολογισµένη µάζα χαλκού, έτσι ώστε να προκύψει υµένιο πάχους 50 nm. 
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Η θερµική οξείδωση των υµενίων χαλκού έγινε µέσα σε φούρνο από χαλαζία. 

Συγκεκριµένα ετοιµάσαµε έξι δείγµατα, που το καθένα οξειδώθηκε σε διαφορετική 

θερµοκρασία. Αναλυτικά ξεκινήσαµε από 450 οC και καταλήξαµε στους 150 οC, µε 

ενδιάµεσους σταθµούς στους 350 οC ,270 oC ,225 oC και 187 oC. Η οξείδωση των 

δειγµάτων έγινε σε περιβάλλον αζώτου καθαρότητας 99.999%, χρησιµοποιώντας 

οξυγόνο (99.999%) σε ατµοσφαιρική πίεση. Τα δείγµατα που οξειδώθηκαν πάνω απο 

τους 187 οC χρειάστηκαν µόνο µερικά λεπτά ενώ αυτό των 150 οC 4 ½ ώρες, γεγονός 

που δείχνει ότι η οξείδωση προχωρά πολύ δύσκολα κάτω από αυτή τη θερµοκρασία. 

    Στα πειράµατα περίθλασης ακτίνων - Χ χρησιµοποιήσαµε το διαθλασιόµετρο 

D500 SIEMENS που χρησιµοποιεί ακτινοβολία Cu Kα και µονοχρωµάτορα γραφίτη 

δευτερεύουσας δέσµης. Για τα φάσµατα διαπερατότητας των δειγµάτων 

χρησιµοποιήσαµε φασµατογράφο υπερύθρου της Bruker (µοντέλο Tensor 27) και τα 

αποτελέσµατα αναλύθηκαν µε το λογισµικό OPUS v. 4.2. Πριν από κάθε φάσµα 

διαπερατότητας παίρναµε το αντίστοιχο φάσµα του υποστρώµατος πυριτίου, από το 

ίδιο δισκίο. Στα πειράµατα φασµατοσκοπικής ελλειψοµετρίας, χρησιµοποιήσαµε το 

ελλειψόµετρο M-2000F της J.A Woolam Co. ,Inc, το οποίο έχει εύρος µήκους 

κύµατος 245-1000 nm. Για τα αποτελέσµατα χρησιµοποιήσαµε το λογισµικό 

WVASE32 ενώ η γωνία πρόσπτωσης της δέσµης ήταν 75.14ο. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 6.22. Φάσµα περίθλασης ακτίνων –Χ. 
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Τα φάσµατα των ακτίνων – Χ των υµενίων φαίνονται στο παραπάνω διάγραµµα.  

Όπως παρατηρούµε στους 150 οC οι κορυφές που παίρνουµε αντιστοιχούν στο 

Cu2O ενώ έχουµε και µια κορυφή που αντιστοιχεί στο Cu (αυτό σηµαίνει ότι κάτω 

από το υµένιο µας υπάρχει µη οξειδωµένος χαλκός). Στους 187 οC έχουµε κορυφές 

που αντιστοιχούν στο Cu2O ενώ παράλληλα παρατηρήθηκε και µια κορυφή που 

αποδίδεται σε δεσµό µεταξύ Cu και Si. Στους 225 οC έχουµε µια πολύ σταθερή φάση 

Cu2O ενώ από τους 280 οC αρχίζει να µειώνεται το Cu2O και να παίρνουµε CuO ενώ 

παράλληλα παρατηρούνται και δεσµοί µεταξύ Cu και Si. Τέλος όπως βλέπουµε στους 

350 οC και στους 450 οC κυριαρχεί το CuO. 
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Σχήµα 6.23. Φάσµα διαπερατότητας FTIR. 

 

Παίρνοντας τα φάσµατα διαπερατότητας στο υπέρυθρο των αντίστοιχων 

υµενίων βλέπουµε ότι οδηγούµαστε στα ίδια συµπεράσµατα µε τα πειράµατα των 

ακτίνων – Χ. Όπως παρατηρούµε από τους 150 οC µέχρι και τους 225 οC οι κορυφές 

απορρόφησης αντιστοιχούν στο Cu2O ενώ από τους 280 οC αρχίζουν να εµφανίζονται 

οι κορυφές του CuO. Συγκεκριµένα οι κορυφές του Cu2O εµφανίζονται στα 615 cm-1 

και 609 cm-1, ενώ αυτές του CuO στα 479 cm-1,483 cm-1 και 529 cm-1. Από το 

διάγραµµα παρατηρούµε επίσης µικρές κορυφές στα 418 cm-1 που σύµφωνα µε τη 
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βιβλιογραφία αντιστοιχούν στο CuO αλλά όσον αφορά κυρίως τις χαµηλές 

θερµοκρασίες οι κορυφές  που παρατηρούνται είναι συγκρίσιµες µε το επίπεδο 

θορύβου στη συγκεκριµένη περιοχή κυµαταριθµών. 

Τέλος µελετήσαµε τις οπτικές ιδιότητες των υµενίων εκτελώντας πειράµατα 

φασµατοσκοπικής ελλειψοµετρίας. Tα αποτελέσµατα µας προσοµοιάστηκαν 

σύµφωνα µε το µοντέλο των Forouhi – Bloomer και µπορέσαµε να βγάλουµε 

χρήσιµα συµπεράσµατα όσον αφορά το πάχος των υµενίων, το ενεργειακό τους 

χάσµα, καθώς και τον δείκτη διάθλασης που τα χαρακτηρίζει. Στα παρακάτω 

διαγράµµατα φαίνονται η εξάρτηση των n και k από την ενέργεια καθώς και οι 

γραφικές παραστάσεις των Psi και Delta για τις θρµοκρασίες των 225 οC και 350 οC 

ενώ ακολουθεί και ο πίνακας µε τις τιµές των παραµέτρων του µοντέλου των Forouhi 

– Bloomer. 
 Thick.(nm)   

±0.456 
    Eg(eV) 
 ±0.0184 

       B 
 ±0.0178 

      C 
 ±0.0435 

       Q 
 ±0.0187 

       A 
 ±0.0173 

     n(∞) 
  ±0.023 

225 oC    73.649   1.8567   5.2126   6.9543   0.48874   0.35356   2.3711 

350 oC  117.84   1.1835   3.2482   2.8569   0.42819   0.56354   1.9109 
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Σχήµα 6.24. Εξάρτηση n και k µε ενέργεια για τους 225 οC. 
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Σχήµα 6.25. Προσοµείωση µε το µοντέλο των Forouhi-Bloomer. 

 
Σχήµα 6.26. Εξάρτηση n και k µε ενέργεια για τους 350 οC. 
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Σχήµα 6.27. Προσοµείωση µε το µοντέλο των Forouhi-Bloomer. 

 

Στην παρούσα ενότητα µελετήσαµε λοιπόν υµένια οξειδίου του χαλκού που 

αναπτύχθηκαν µε οξείδωση υµενίων χαλκού που προέκυψαν από εξάχνωση 

κατάλληλα µετρούµενης ποσότητας χαλκού. Όπως παρατηρήσαµε στους 150 οC το 

υµένιο χαλκού δεν είχε οξειδωθεί πλήρως µετά από 4 ½ ώρες οξείδωση ενώ κυρίαρχη 

φάση ήταν το Cu2O. Καθώς η θερµοκρασία ανέβαινε η οξείδωση προχωρούσε πολύ 

πιο γρήγορα ενώ µειωνόταν το Cu2O και κυρίαρχη φάση άρχισε να γίνεται το CuO 

όπως διαπιστώθηκε από µετρήσεις περίθλασης ακτίνων – Χ και φασµατοσκοπίας 

FTIR. Όπως παρατηρήθηκε το φαινόµενο της οξείδωσης κάτω από τους 150 οC 

εξελλίσεται πολύ αργά ενώ σε υψηλότερες θερµοκρασίες η οξείδωση ολοκληρωνόταν 

σε µερικά λεπτά. Από µετρήσεις ελλειψοµετρίας προσδιορίστηκαν οι οπτικές 

ιδιότητες των υµενίων. Το Eg για το δείγµα των 225 οC βρέθηκε ίσο µε 1.8567 eV 

(Cu2O) και για το δείγµα των 350 οC ίσο µε 1.1835 (CuO).  
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