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ΠΔΡΙΛΗΦΗ

Καηά ηο ππώηο έηορ αςηήρ ηηρ διαηπιβήρ ολοκληπώθηκε η καηαζκεςή ηος
ππωηόηςπος ζςζηήμαηορ Χημικήρ Δναπόθεζηρ από Αημό. Σο ζςγκεκπιμένο είναι ένα
ζύζηημα σημικήρ εναπόθεζηρ από αημό ελαηηωμένηρ πίεζηρ με DLI (Direct Liquid
Injection) ηος ππόδπομος (precursor) εξοπλιζμένο και με ένα νήμα βολθπαμίος
καθιζηώνηαρ ικανή ηην αςηόνομη θέπμανζη ηηρ αέπιαρ θάζηρ. O ππόδπομορ πος
σπηζιμοποιήθηκε (hexafluoroacetyloacetonate Cu(I) trimethylvinylsilane, CupraSelect®)
είναι ςγπόρ ζε θεπμοκπαζία δωμαηίος και αημοποιείηαι ζε ζςγκεκπιμένερ ζςνθήκερ με
ηη βοήθεια ηος ζςζηήμαηορ DLI. ηη ζςνέσεια με ηο ππωηόηςπο αςηό ζύζηημα
εναποηέθηκαν ςμένια σαλκού με θεπμικό ηπόπο αλλά και ςποβοηθούμενα με
θεπμαινόμενο νήμα βολθπαμίος (Θεπμαινόμενος Νήμαηορ Χημική Δναπόθεζη από
Αημό,

ΘΝΧΔΑ) για διάθοπερ θεπμοκπαζίερ νήμαηορ. Σα ςποζηπώμαηα

πος

σπηζιμοποιήθηκαν ήηαν W, TiN, SiLK, MPTMS και LTO πάνω ζε διζκία Si. Να
ζημειωθεί όηι η μέθοδορ ΘΝΧΔΑ για σαλκό αναθέπεηαι για ππώηη θοπά ζηη
βιβλιογπαθία. Ακόμη, μελεηήθηκαν ηα απσικά ζηάδια ηηρ σημικήρ εναπόθεζηρ από αημό
πάνω ζε ςποζηπώμαηα LTO και SiLK ενεπγοποιημένα με ένα αςηό-οπγανωμένο
ζηπώμα 3-mercaptotrimethylsilane (MPTMS). Δπίζηρ, εναποηέθηκαν ςμένια WOx
πποεπσόμενα από ηο νήμα βολθπαμίος σωπίρ ηη παποςζία αέπιος ππόδπομος μέζω
ηηρ διαδικαζίαρ ηηρ θεπμικήρ εξάσνωζηρ. Όλα ηα παπαπάνω δείγμαηα σαπακηηπίζηηκαν
με διάθοποςρ ηπόποςρ όπωρ SEM, AFM, XPS και XRD ενώ μελεηήθηκε ο πςθμόρ
ανάπηςξηρ και η ειδική ανηίζηαζη ηων δειγμάηων αςηών. Η ολοκλήπωζη ηηρ παπούζαρ
διδακηοπικήρ διαηπιβήρ έγινε με ηιρ εθαπμογέρ ηων ςμενίων σαλκού και οξειδίος ηος
βολθπαμίος. Έηζι, πποηάθηκαν και επιηεύσθηκαν νέοι ηπόποι επιμεηάλλωζηρ και
δημιοςπγήθηκαν νανοηλεκηπόδια σαλκού με πολύ μεγάλο λόγο μήκοςρ ππορ πλάηοςρ.
Ακόμη, έγινε σπήζη ηων νανοδομημένων ςμένιων WOx για σημική ανίσνεςζη καθώρ και
ζε οπγανικέρ διόδοςρ εκπομπήρ θωηόρ (OLEDs). Σέλορ, νανοζωμαηίδια σαλκού
θεπμαινόμενος νήμαηορ αναπηύσθηκαν για εθαπμογή ζε οπγανικέρ μνήμερ μεηαβληηήρ
ανηίζηαζηρ.

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΧΗ: Μικποηλεκηπονική
ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: Λεπηά ςμένια, ππωηόηςπο ζύζηημα, Χημική Δναπόθεζη από Αημό,
θεπμαινόμενο νήμα, σαλκόρ, οξείδια βολθπαμίος

ABSTRACT

During the first year of this thesis, the development of a novel home-made
system for Chemical Vapor Deposition was fulfilled. It is a Low Pressure Chemical
Vapor Deposition system with DLI (Direct Liquid Injection) of precursor equipped with a
tungsten wire thus enabling the separate heating of the gas phase. The precursor used
was hexafluoroacetyloacetonate Cu(I) trimethylvinylsilane, CupraSelect® which is liquid
at room temperature. Using this home-made system, copper thin films were deposited
thermally as well as with the aid of the tungsten hot-wire (Hot Wire Chemical Vapor
Deposition, HWCVD) for various filament temperatures. The substrates used were W,
TiN, SiLK, MPTMS and Low Temperature Oxide (LTO) on Si wafers. To be noted that
HWCVD technique for copper deposition is presented for the first time in literature. In
addition, the initial stages of Chemical Vapor Deposition were investigated on LTO and
SiLK substrates activated with a self-assembled monolayer of 3-mercaptotrimethylsilane
(MPTMS). Besides, WOx films originating from the tungsten wire without the use of
precursor, were deposited via the thermal evaporation technique. All the above samples
were characterized with various methods such as SEM, AFM, XPS and XRD whereas
the deposition rate and the resistivity were also studied. The presented thesis was
accomplished with the applications of copper and tungsten oxide thin films. Therefore,
new ways of metallization and copper nanoelectrodes with very high aspect ratio were
suggested and developed. Furthermore, nanostructured WOx films were studied for
applications in chemical sensing and organic light emitting diodes (OLEDs). Finally, hot
wire copper nanoparticles were developed for application in organic memories of
variable resistance.

SUBJECT AREA: Microelectronics
KEYWORDS: Thin Films, home-made system, Chemical Vapor Deposition, hot wire,
copper, tungsten oxides
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ΠΡΟΛΟΓΟ

Η παξνύζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή εθπνλήζεθε ζην ηλζηηηνύην Μηθξνειεθηξνληθήο ηνπ
ΔΚΔΦΔ

Γεκόθξηηνο

ππό

ηελ

επίβιεςε

ηνπ

ηκήκαηνο

Πιεξνθνξηθήο

θαη

Σειεπηθνηλσληώλ ηνπ ΔΚΠΑ. ε απηό ζεκείν ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ όινπο εθείλνπο
πνπ κε άκεζν ή έκκεζν ηξόπν ζπλεηέιεζαλ γηα ηελ επηηπρή εθπόλεζε απηήο ηεο
δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Πξσηίζησο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληά κνπ
ζην Ιλζηηηνύην Μηθξνειεθηξνληθήο ηνπ Γεκνθξίηνπ, Γξ. Γ. Γαβάδνγινπ. Σνλ επραξηζηώ
ζεξκά γηα ηελ άςνγε επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε θαη ηελ έκπξαθηε ζπκπαξάζηαζή ηνπ
ζε θάζε ζεκείν ηεο εθπόλεζεο απηήο ηεο δηαηξηβήο. Σνλ επραξηζηώ επίζεο, γηα ην
αιεζηλά επράξηζην θαη επνηθνδνκεηηθό πλεύκα πνπ δηαθαηείρε ηε ζπλεξγαζία καο.
Δθηηκώ βαζύηαηα ηελ εκπηζηνζύλε πνπ έδεημε ζηηο δπλαηόηεηεο κνπ θαη δελ ζα μεράζσ
πνηέ ηελ εζηθή ππνζηήξημε θαη ην πξαγκαηηθό ελδηαθέξνλ πνπ έδεημε γηα ηελ πξόνδν
θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο κνπ.
Δπραξηζηώ επίζεο ηα ππόινηπα κέιε ηεο ηξηκεινύο κνπ επηηξνπήο, ηελ
επηβιέπνπζά κνπ ζην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελώλ, Γξ. Α. Αξαπνγηάλλε θαζώο θαη ηελ Γξ. Δ. Ρνδίηε. Η ζπλεξγαζία καο ήηαλ ζε
όια ηα επίπεδα άςνγε. Αθόκε, ζέισ λα επραξηζηήζσ θαη ηα ππόινηπα κέιε ηεο
επηακεινύο επηηξνπήο γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ έθαλαλ λα βξίζθνληαη ζε απηή.
Δπίζεο, δελ ζα κπνξνύζα λα παξαιείςσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζε όινπο εθείλνπο κε
ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάζηεθα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπόλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ
δηαηξηβήο. Έηζη, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνπο: Β. Βακβαθά, Α. πειηώηε, Ν.
Βνύξδα, Κ. Γηαλλαθόπνπιν, Μ. Βαζηινπνύινπ, Π. Γεκεηξάθε, Μ. Βιαρνπνύινπ, Ρ.
Σξηαληαθπιινπνύινπ θαη Υ. Σζάκε γηα ηελ άςνγε θαη θηιηθή ζπλεξγαζία πνπ είρακε.
Αμίδεη λα αλαθεξζεί αθόκε, ην ηδηαίηεξα θηιηθό θαη επράξηζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο
δηακνξθσκέλν από όιν ην δπλακηθό ηνπ ηλζηηηνύηνπ (εξεπλεηέο, ηερληθνύο, γξακκαηείο,
δηδαθηνξηθνύο, κεηαδηδαθηνξηθνύο). Σνπο επραξηζηώ όινπο ζεξκά.
Σέινο, νθείισ έλα ηδηαίηεξα κεγάιν επραξηζηώ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ζηε κλεζηή κνπ,
Βαζηιηθή Σζνύηε, γηα ηελ ακέξηζηε θαη θαζνξηζηηθή ζπκπαξάζηαζε πνπ κνπ έδεημαλ
ζηεξίδνληάο κε ν θαζέλαο κε ηνλ ηξόπν ηνπ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ

1.1

Σημαζία ηεσνολογίαρ εναπόθεζηρ

Η ηερλνινγία ελαπφζεζεο πκελίσλ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ην

«θιεηδί» γηα ηελ

δεκηνπξγία ζπζθεπψλ φπσο νη ππνινγηζηέο, αθνχ ηα κηθξνειεθηξνληθά ζηνηρεία
(devices) ζηεξεάο θαηάζηαζεο είλαη βαζηζκέλα ζε πιηθέο δνκέο δεκηνπξγεκέλεο πάλσ
ζε ιεπηά πκέληα απφ δηάθνξα πιηθά. Οη ζρεδηαζηέο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ έρνπλ
δηαξθψο απαηηήζεηο γηα βειηησκέλεο πνηφηεηαο θαη εμειηγκέλα πκέληα γηα ηα
κηθξνειεθηξνληθά ζηνηρεία ζηεξεάο θαηάζηαζεο, πξνυπνζέηνληαο έηζη ηε ζπλερή
αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ελαπφζεζεο. Οη θαηαζθεπαζηέο εμνπιηζκνχ γηα ηελ
βηνκεραλία εκηαγσγψλ έρνπλ θάλεη θαη θάλνπλ δηαξθψο πξνζπάζεηεο λα εθπιεξψζνπλ
ηηο απαηηήζεηο γηα βειηησκέλα θαη πην νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα ελαπφζεζεο [1].
Άιινο ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ηελ γξήγνξε άλνδν ηεο ηερλνινγίαο ελαπφζεζεο
είλαη ε πξφνδνο ζηελ θαηαλφεζε ηεο θπζηθήο θαη ηεο ρεκείαο ησλ πκελίσλ, ησλ
επηθαλεηψλ, ησλ δηεπηθαλεηψλ, θαη ησλ κηθξνδνκψλ πνπ έγηλαλ δπλαηά ράξηο ζηελ
εμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ αλάιπζεο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Μηα θαιχηεξε ζεκειηψδεο
θαηαλφεζε ησλ πιηθψλ νδεγεί ζε επξείεο εθαξκνγέο θαη λένπο ζρεδηαζκνχο ησλ
ζηνηρείσλ πνπ βαζίδνληαη ζ’ απηά ηα πιηθά [2].

1.2

Καηηγοπιοποίηζη ηεσνολογιών εναπόθεζηρ

Υπάξρνπλ πάξα πνιιέο ηερληθέο ελαπφζεζεο παρηψλ (thick) θαη ιεπηψλ (thin) πκελίσλ
[1]-[4]. Δπεηδή ζηελ κηθξν- θαη λαλν- ηερλνινγία ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ιεπηά πκέληα
κε πάρνο απφ κεξηθά Άλγθζηξνκ κέρξη θάπνηα κηθξφκεηξα, ν αξηζκφο ησλ ηερλνινγηψλ
ελαπφζεζεο πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά.
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Βαζηθά, νη ηερλνινγίεο ελαπφζεζεο ιεπηψλ πκελίσλ είλαη είηε θαζαξψο θπζηθέο
φπσο νη κέζνδνη εμάρλσζεο ή ζξπκκαηηζκνχ (sputtering) φπνπ ιακβάλνπλ ρψξα κφλν
κεηαηξνπέο θάζεο ή θαζαξά ρεκηθέο φπνπ ιακβάλεη ρψξα θάπνηα κνξθήο ρεκηθή
αληίδξαζε, φπσο π.ρ ε ρεκηθή αληίδξαζε απφ αηκφ. Δάλ ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
σο πεγή ηεο ελαπφζεζεο είλαη ην ίδην κε ην πιηθφ πνπ ηειηθά ελαπνηίζεηαη ζην
ππφζηξσκα, ηφηε αλαθεξφκαζηε ζηε Φπζηθή Δλαπφζεζε απφ Αηκφ, ηε ΦΔΑ (physical
vapor deposition, PVD). Αληηζέησο, εάλ ην πξφδξνκν πιηθφ (precursor) πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη

σο πεγή ηεο ελαπφζεζεο

είλαη

δηαθνξεηηθφ

απφ ην ηειηθά

ελαπνηηζέκελν πιηθφ, δειαδή έγηλε ρεκηθή αληίδξαζε, ηφηε αλαθεξφκαζηε ζηε Φεκηθή
Δλαπφζεζε απφ Αηκφ, ηε ΦΔΑ (chemical vapor deposition, CVD) [5]. Σηελ θαηεγνξία
ησλ ρεκηθψλ ελαπνζέζεσλ αλήθεη θαη ε ρεκηθή ελαπφζεζε απφ πγξή θάζε, πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζε επξεία θιίκαθα.

1.3 Γενική επιζκόπηζη διαθόπων ηεσνολογιών εναπόθεζηρ λεπηών ςμενίων
Παξαθάησ αθνινπζεί κία ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ αξρψλ, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ
εθαξκνγψλ θαζψο θαη επηιεγκέλεο αλαθνξέο βηβιηνγξαθίαο ησλ πην ζεκαληηθψλ
ηερλνινγηψλ ελαπφζεζεο θαη ζρεκαηηζκνχ ιεπηψλ πκελίσλ. Η επηινγή γηα πεξηγξαθή
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ έρεη λα θάλεη
φηη κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε απηή ηε δηαηξηβή θαη ην φηη
απνηεινχλ ηηο πην ραξαθηεξηζηηθέο απφ ηελ θαηεγνξία πνπ αλήθνπλ.

1.3.1 Φςζική Εναπόθεζη από Αημό

Η Φ.Δ.Α. ρσξίδεηαη ζε δπν ππνθαηεγνξίεο αλάινγα κε ηηο κεζφδνπο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη:
Εξάσνωση ςπό κενό (vacuum evaporation):

Η εμάρλσζε ππφ θελφ είλαη ε

πην θνηλή κέζνδνο επηκεηάιισζεο θαηά ηελ νπνία ζεξκαίλνπκε ην πιηθφ ππφ ζπλζήθεο
πςεινχ θελνχ [4], [6-7]. Η πςειή ζεξκνθξαζία θαη ην πςειφ θελφ, δεκηνπξγνχλ κεγάιε
Γεψξγηνο Γ. Παπαδεκεηξφπνπινο

20

Δλαπφζεζε πκελίσλ Cu θαη WΟx κε ζεξκηθή θαη ζεξκαηλφκελνπ λήκαηνο Φεκηθή Δλαπφζεζε απφ Αηκφ. Φαξαθηεξηζκφο θαη
εθαξκνγή ηνπο ζηελ κηθξνειεθηξνληθή

θηλεηηθφηεηα ζηα κφξηα θαη έηζη δεκηνπξγείηαη έλαο αηκφο απφ ην ππφ ελαπφζεζε πιηθφ.
Ο αηκφο έρεη ηελ ηάζε λα θαηεπζχλεηαη πξνο ςπρξφηεξεο πεξηνρέο. Χχρνληαο έηζη ην
ππφζηξσκα πάλσ ζην νπνίν ζέινπκε λα γίλεη ε ελαπφζεζε πεηπραίλνπκε ηελ αλάπηπμε
ηνπ πκελίνπ. Γηα ηελ ελαπφζεζε πκελίνπ κε θαιέο ηδηφηεηεο απαηηείηαη φπσο
πξναλαθέξακε ρξήζε πςεινχ θελνχ (>10-6 mTorr) γηα ηελ απνθπγή ηεο κφιπλζεο
(contamination) ηνπ εμαρλψκελνπ πιηθνχ. Η εμάρλσζε πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε
ζέξκαλζε ηνπ πξνο εμάρλσζε πιηθνχ κε δηέιεπζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, είηε κε ηνλ
βνκβαξδηζκφ ηνπ πιηθνχ κε ειεθηξφληα, απφ κηα θαηεπζπλφκελε δέζκε ειεθηξνλίσλ (egun).
Με εμάρλσζε ππφ θελφ ελαπνηίζεληαη αγψγηκα πιηθά κε εχθνιν ηξφπν. Πην
δχζθνιε είλαη ε εμάρλσζε θξακάησλ ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ ξπζκψλ εμάρλσζεο ησλ
ζπζηαηηθψλ ηνπο.
Θπςμματισμόρ (Sputtering): Η ηερληθή απηή ζπλίζηαηαη θαη πάιη ζηελ δεκηνπξγία ελφο
αηκνχ απφ ην ππφ ελαπφζεζε πιηθφ θαη ηελ αθφινπζε ελαπφζεζή ηνπ ζε έλα ζρεηηθά
ςπρξφ ππφζηξσκα [6-8]. Σηνλ ελδηάκεζν ρψξν κεηαμχ αλφδνπ (ππφζηξσκα) θαη
ζηφρνπ (πιηθφ πξνο ελαπφζεζε) δεκηνπξγείηαη πιάζκα αδξαλνχο αεξίνπ (ζπλήζσο
αξγφ), ην νπνίν κέζσ ησλ θξνχζεσλ ηνπ κε ην ζηφρν απνθνιιά ηα άηνκα ή ηα κφξηα
ηνπ ζηφρνπ θαη ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο θαηεπζχλνληαη πξνο ην ππφζηξσκα. Σην DCsputtering ρξεζηκνπνηνχκε dc ηξνθνδνζία πςειήο ηάζεο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο
εθθέλσζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ ελαπφζεζε κεηάιισλ. Σην RF-sputtering
γίλεηαη ρξήζε ελαιαζζφκελνπ πεδίνπ πςειήο ζπρλφηεηαο γηα πεξηνξηζκφ ηεο
εθθέλσζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ ζηφρνπ. Τν RF-sputtering ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
ελαπφζεζε θπξίσο δηειεθηξηθψλ. Τέινο, ζην Magnetron-sputtering ρξεζηκνπνηνχληαη
καγλεηηθά πεδία απφ κφληκνπο καγλήηεο κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πιάζκαηνο ζε
ζπγθεθξηκέλν ρψξν γηα αχμεζε ηεο νκνηνκνξθίαο ηνπ θαη ζπλεπψο, απηήλ ηνπ πκελίνπ
[9].

1.3.2 Φημική Εναπόθεζη από Αημό
Οη κέζνδνη δεκηνπξγίαο πκελίσλ κε θαζαξά ρεκηθέο δηαδηθαζίεο ζε αέξηα θάζε
πεξηιακβάλνπλ ηε ρεκηθή ελαπφζεζε απφ αηκφ. Η ρεκηθή ελαπφζεζε απφ αηκφ (ΦΔΑ)
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[1], [3], [10-12] είλαη κηα δηαδηθαζία ρεκηθήο ζχλζεζεο πιηθψλ ζηελ νπνία ηα ζπζηαηηθά
ηεο αέξηαο θάζεο αληηδξνχλ ρεκηθά θνληά ή πάλσ ζε κηα επηθάλεηα ππνζηξψκαηνο
ζρεκαηίδνληαο έλα ζηεξεφ πξντφλ.
Η ΦΔΑ έρεη γίλεη κηα πνιχ ζεκαληηθή ηερλνινγηθή δηαδηθαζία ζε δηάθνξα
βηνκεραληθά πεδία. Οη εθαξκνγέο ζηε κηθξνειεθηξνληθή είλαη εμέρνπζαο ζεκαζίαο.
Λεπηά πκέληα ΦΔΑ κνλσηψλ, δηειεθηξηθψλ (νμείδηα, ληηξίδηα θιπ), εκηαγσγψλ (ππξίηην,
αξζεληθφ γάιιην θιπ) θαη αγσγψλ (βνιθξάκην, κνιπβδαίλην, αινπκίλην, ραιθφο θιπ)
ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηελ θαηαζθεπή ζηνηρείσλ ζηεξεάο θαηάζηαζεο. Σθιεξά θαη
αλζεθηηθά επηζηξψκαηα πιηθψλ φπσο ληηξίδην ηνπ βνξίνπ, άλζξαθαο δνκήο δηακαληηνχ,
θαξβίδηα θαη ληηξίδηα κεηάιισλ έρνπλ βξεη ζεκαληηθέο εθαξκνγέο ζηελ ηερλνινγία
εξγαιείσλ. Δπηζηξψκαηα αλζεθηηθά ζηε δηάβξσζε, εηδηθά νμείδηα θαη ληηξίδηα,
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία κεηάιισλ ζε κεηαιινπξγηθέο εθαξκνγέο. Αξθεηνί
άιινη ηχπνη πιηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζηηιπλνχ γξαθίηε θαη ησλ δχζηεθησλ
κεηάιισλ, έρνπλ ελαπνηεζεί θπξίσο σο κεγάινπ φγθνπ πιηθά (bulk) ή σο παρηά
επηζηξψκαηα.
Τα πιηθά ιεπηψλ πκελίσλ πνπ κπνξνχλ λα παξαζθεπαζηνχλ κε ΦΔΑ θαιχπηνπλ
έλα κεγάιν εχξνο ζηνηρείσλ θαη ελψζεσλ. Ψο πξφδξνκα αέξηα ρξεζηκνπνηνχληαη
αλφξγαλα, νξγαλνκεηαιιηθά θαη νξγαληθά κφξηα. Δλψζεηο πνπ είλαη ζηελ αέξηα θάζε ζε
ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ πξνηηκνχληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ΦΔΑ επεηδή ειέγρνληαη θαη
θαηαλέκνληαη ζηνλ αληηδξαζηήξα πην εχθνια. Οη πγξνί θαη ζηεξενί πξφδξνκνη πξέπεη λα
εμαηκηζηνχλ ζε θαηάιιειεο ζεξκνθξαζίεο ρσξίο λα απνζπληεζνχλ θαη λα κεηαθεξζνχλ
κε έλα θέξνλ αέξην δηακέζνπ ζεξκαηλφκελσλ ζσιήλσλ ζηνλ αληηδξαζηήξα, γεγνλφο
πνπ πεξηπιέθεη ηε δηαδηθαζία.
Ιζηνξηθά, νη πξψηεο δηαδηθαζίεο ΦΔΑ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ θαηαζθεπή
ειεθηξνληθψλ ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηνχζαλ σο πξνδξφκνπο απιά αλφξγαλα κφξηα [2].
Πνιχ δηαδεδνκέλε ήηαλ, θαη είλαη, ε ρξήζε ζηιάλεο θαη ρισξηδίνπ ηνπ ππξηηίνπ γηα
ελαπφζεζε ππξηηίνπ, θαζψο θαη δηάθνξεο αινγνλνχρεο ελψζεηο (βαζηθά ρισξίδηα θαη
θζνξίδηα) γηα ελαπνζέζεηο κεηάιισλ, νμεηδίσλ θαη ληηξηδίσλ κεηάιισλ θιπ.
Τα πιηθά πνπ ελαπνηίζεληαη ζε ζρεηηθά ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (π.ρ. θάησ απφ
520°C γηα ην ππξίηην) είλαη γεληθά άκνξθα. Υςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο ηείλνπλ ζην λα
νδεγήζνπλ ζε πνιπθξπζηαιιηθέο θάζεηο. Πνιχ πςειέο ζεξκνθξαζίεο (ηππηθά 900°C σο
1100°C γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ππξηηίνπ) είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε
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κνλνθξπζηαιιηθψλ πκελίσλ. Απηά ηα πκέληα πξνζαλαηνιίδνληαη ζχκθσλα κε ηε δνκή
ηνπ ππνζηξψκαηνο (επηηαμία), γεγνλφο πνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ηερλνινγία
δηαηάμεσλ ζηεξεάο θαηάζηαζεο.
Μεταλλο Οπγανική Χημική Εναπόθεση από Ατμό (Metallo-Οrganic CVD, MOCVD):
Τν MOCVD [13-18] είλαη κηα εηδηθή πεξηνρή ηεο ΦΔΑ πνπ έρεη πξνηναλαθεξζεί ζηα ηέιε
ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 γηα ηελ ελαπφζεζε θσζθνξηδίνπ ηνπ ηλδίνπ θαη αληηκνλίδηνπ ηνπ
ηλδίνπ ρξεζηκνπνηψληαο σο πξνδξφκνπο ζχλζεηα νξγαλνκεηαιιηθά κφξηα. Απηά ηα
πξψηα πεηξάκαηα δείμαλε φηη κπνξεί λα γίλεη ελαπφζεζε θξίζηκσλ εκηαγψγηκσλ πιηθψλ
ζε ζεξκνθξαζίεο ρακειφηεξεο απφ φηη κε ηε ρξήζε αλφξγαλσλ πξφδξνκσλ πξάγκα
πνπ δηεπθνιχλεη ηελ επηηαμηαθή αλάπηπμε πκελίσλ. Η πνηθηιία θαη θαζαξφηεηα ησλ
πξνδξφκσλ, θαζψο θαη ε πνηφηεηα θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ελαπφζεζεο
έρνπλ ζηαζεξά βειηησζεί απφ ηφηε θαη ην MOCVD πιένλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιε
θιίκαθα, ηδίσο ζηελ ηερλνινγία ησλ εκηαγσγψλ θαη ησλ νπνηηθνειεθηξνληθψλ [19], [20].
Τα κεηαιιν-νξγαληθά κφξηα είλαη ελψζεηο ζηηο νπνίεο ην άηνκν θάπνηνπ ζηνηρείνπ είλαη
ελσκέλν

κε

έλα

ή

πεξηζζφηεξα

άηνκα

άλζξαθα

κηαο

νξγαληθήο

νκάδαο

πδξνγνλαλζξάθσλ. Τα πεξηζζφηεξα απφ ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην
MOCVD είλαη κέηαιια ησλ νκάδσλ IIa, IIb, IIIb, IVb, Vb, θαη VIb. Μεηαιιν-νξγαληθέο
νπζίεο έρνπκε θαη κε αινγνλίδηα θαη θαξβνλχιηα, ηα νπνία απνηεινχλ ηνπο πξνδξφκνπο
γηα ηελ ελαπφζεζε ησλ κεηάιισλ κεηάπησζεο (νκάδεο IVa, Va, θαη VIa) θαη ησλ
ελψζεσλ ηνπο. Ο φξνο μεταλλο-οργανικά ρξεζηκνπνηείηαη θάπσο αφξηζηα, δεδνκέλνπ
φηη πεξηιακβάλεη θαη ελψζεηο ζηνηρείσλ, φπσο ην ππξίηην, θψζθνξνο, αξζεληθφ,
ζειήλην, θαη ηειινχξην, ηα νπνία δελ είλαη κέηαιια. Δκθαλίδεηαη φκσο λα είλαη κηα
θαζηεξσκέλε παξάδνζε ηέηνηεο ελψζεηο ακέηαιισλ λα αλαθέξνληαη επίζεο σο
κεηαιιν-νξγαληθέο.
Καταλςτική Χημική Εναπόθεση από Ατμό ( Catalytic Chemical Vapor Deposition,
Cat-CVD): Η θαηαιπηηθή ρεκηθή ελαπφζεζε απφ αηκφ (Cat-CVD) πνπ νλνκάδεηαη θαη
Θεξκαηλφκελνπ Νήκαηνο ΦΔΑ, ΘΝΦΕΑ (hot-wire CVD, HWCVD), είλαη κηα λέα
ηερλνινγία

γηα

ηελ

ελαπφζεζε

ιεπηψλ

πκελίσλ

ζε

ρακειέο

ζεξκνθξαζίεο

ππνζηξψκαηνο ρσξίο ηε ρξεζηκνπνίεζε πιάζκαηνο. Τα πξνο ελαπφζεζε πκέληα
εμαξηψληαη ηφζν απφ ην πιηθφ πνπ είλαη θηηαγκέλν ην λήκα φζν θαη απφ ηα αέξηα πνπ
εηζέξρνληαη ζην ζάιακν αληίδξαζεο. Απηή ε ηερληθή απνηειεί επίζεο κηα κέζνδν γηα
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ελαπφζεζε ζε κεγάιεο επηθάλεηεο (large area deposition), αθνχ ε πξνο ελαπφζεζε
πεξηνρή κπνξεί λα επεθηαζεί δηακνξθψλνληαο θαηάιιεια ην λήκα ηνπ θαηαιχηε. Η ηδέα
ηεο ρξεζηκνπνίεζεο θαηαιπηηθψλ αληηδξάζεσλ γηα ηε ελαπφζεζε ιεπηψλ πκελίσλ δελ
είλαη ηφζν θαηλνχξγηα. Τν 1968 ε εξεπλεηηθή νκάδα Yamazaki et al. έδσζε ην έλαπζκα
γηα ηελ εηζαγσγή απηήο ηεο ηερληθήο [21], θαη ην 1970 αλάθεξε φηη ε ελαπφζεζε
ληηξηδίνπ ηνπ ππξηηίνπ, πνπ γίλεηαη πάλσ απφ ηνπο 800 νC, κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε 100
ν

C ιηγφηεξν πξνζζέηνληαο θαηαιχηεο [22]. Αξγφηεξα θη άιιεο νκάδεο αλέθεξαλ

παξφκνηα απνηειέζκαηα [23], [24], [25] σζηφζν ε δνπιεηά ηνπο εθείλε ηελ επνρή δελ
είρε ηξαβήμεη πνιχ πξνζνρή. Πεξλψληαο ηα ρξφληα ε ηερληθή βειηησλφηαλ θαη φιν θαη
πεξηζζφηεξεο εξεπλεηηθέο νκάδεο άξρηζαλ λα αζρνινχληαη. Αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ
1990 ε νκάδα Mahan et al. έδεημε ηελ αλσηεξφηεηα ησλ πκελίσλ πδξνγνλνκέλνπ
ππξηηίνπ απφ θαηαιπηηθή ΦΔΑ ζπγθξίλνληαο ηηο ηδηφηεηεο απηψλ ησλ πκελίσλ κε απηέο
ησλ πκελίσλ πνπ πξνεξρφληνπζαλ απφ ΦΔΑ κε πιάζκα [26], θαη νλφκαζε ηελ κέζνδν
ΦΔΑ ζεξκαηλφκελνπ λήκαηνο, ΘΝΦΔΑ (hot-wire CVD, HWCVD).
Χημική Εναπόθεση από Ατμό ςποβοηθούμενη από Πλάσμα:

Η ελαπφζεζε

πιάζκαηνο αλφξγαλσλ πκελίσλ [27-31], θαη ν πνιπκεξηζκφο πιάζκαηνο νξγαληθψλ
αληηδξψλησλ γηα ηελ παξαγσγή πκελίσλ νξγαληθψλ πνιπκεξψλ πεξηιακβάλεη ηελ
εηζαγσγή ελφο πηεηηθνχ αληηδξψληνο κέζα ζε κηα εθθέλσζε αίγιεο ε νπνία ζπλήζσο
δεκηνπξγείηαη απφ κηα RF πεγή. Τα κφξηα ησλ πξφδξνκσλ αεξίσλ δηαζπψληαη κε ηελ
εθθέλσζε αίγιεο αθήλνληαο ην επηζπκεηφ πξντφλ ηεο αληίδξαζεο σο έλα ζηεξεφ ιεπηφ
πκέλην. Η ελαπφζεζε πιάζκαηνο είλαη έλαο ζπλδπαζκφο κηαο δηαδηθαζίαο εθθέλσζεο
αίγιεο θαη ρεκηθήο ελαπφζεζεο απφ αηκφ ρακειήο πίεζεο. Αθνχ ην πιάζκα βνεζάεη ή
εκπινπηίδεη ηελ αληίδξαζε ηεο ρεκηθήο ελαπφζεζεο απφ αηκφ, ε δηαδηθαζία ζπλήζσο
ππνδειψλεηαη σο PACVD (plasma assisted CVD) ή PECVD (plasma enhanced CVD).
Οη δπλαηφηεηεο παξαγσγήο πκελίσλ δηαθφξσλ πιηθψλ θαη ε πξνζαξκνγή ησλ ηδηνηήησλ
ηνπο εμαξηψληαη απφ ηηο ξνέο ησλ αληηδξψλησλ, ηεο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο ηνπ
ππνζηξψκαηνο θαη απφ ηηο παξακέηξνπο ηεο εθθέλσζεο αίγιεο θαη είλαη πνιχ κεγάιεο.
Οη δηαδηθαζίεο ελαπφζεζεο πιάζκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο γηα παξαγσγή
πκελίσλ ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ππνζηξψκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα ην ζρεκαηηζκφ πκελίσλ αδξαλνπνίεζεο (passivation) ληηξηδίνπ ηνπ ππξηηίνπ,
δηακεηαιιηθψλ κνλσηηθψλ ζηξσκάησλ (SiO2), ζε ειεθηξνληθά ζηνηρεία θαη γηα λα ηελ
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ελαπφζεζε πδξνγνλνπνηεκέλσλ άκνξθσλ ζηξσκάησλ ππξηηίνπ γηα ιεπηά πκέληα
ειηαθψλ θπςειίδσλ.

1.3.3

Φημικέρ διαδικαζίερ ςγπήρ θάζηρ (Liquid-Phase Chemical Processes)

Η αλάπηπμε αλφξγαλσλ ιεπηψλ πκελίσλ απφ πγξέο θάζεηο κε ρεκηθέο αληηδξάζεηο
επηηπγράλεηαη κε ειεθηξνιπηηθέο θαη κε ειεθηξνιπηηθέο δηαδηθαζίεο ελαπφζεζεο. Οη
πξψηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ αλνδίσζε θαη ηελ ειεθηξνιπηηθή επηκεηάιισζε, θαη νη
δεχηεξεο ηελ επηκεηάιισζε αλαγσγήο (reduction plating), ηελ επίζηξσζε κεηαηξνπήο
(conversion coating), ηελ ελαπφζεζε αληηθαηάζηαζεο (displacement deposition), θιπ.
Έλαο αξηζκφο απφ εθηελείο αλαζθνπήζεηο [32], [33] απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ
δεκηνπξγίαο πκελίσλ αλαιχεη ηε ζεσξία θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο.
Ηλεκηπολςηική επιμεηάλλωζη (Electroplating): Σηελ ειεθηξνιπηηθή επηκεηάιισζε
[34] έλα κεηαιιηθφ ζηξψκα ειεθηξνελαπνηίζεηαη ζηελ θάζνδν κηαο ειεθηξνιπηηθήο
θπςειίδαο, ε νπνία απνηειείηαη απφ έλα ζεηηθφ ειεθηξφδην (άλνδνο), έλα αξλεηηθφ
ειεθηξφδην (θάζνδνο) θαη έλα ειεθηξνιπηηθφ δηάιπκα (πνπ πεξηέρεη κεηαιιηθά ηφληα) θαη
δηακέζνπ ηνπ νπνίνπ πεξλά ειεθηξηθφ ξεχκα. Σηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ηζρχνπλ νη
λφκνη ηνπ Faraday. Πνιιά κέηαιια θαη θξάκαηα κεηάιισλ έρνπλ πεηπρεκέλα
ελαπνηεζεί

ειεθηξνιπηηθά

απφ

πδαηηθά δηαιχκαηα.

Ψζηφζν,

ηα

πην

ρξήζηκα

ειεθηξνιπηηθά ελαπνηηζέκελα κέηαιια είλαη ην ρξψκην, ν ραιθφο, ην ληθέιην, ν άξγπξνο,
ν ρξπζφο, ην ξφδην, ν ςεπδάξγπξνο θαη έλα πιήζνο απφ θξάκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ
ζπλζέζεηο ρξσκίνπ/ληθειίνπ. Η ειεθηξνιπηηθή ελαπφζεζε είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε ζηε
βηνκεραλία θαη κπνξεί λα παξάγεη απφ ιεπηά έσο πνιχ παρηά πκέληα.
Μη ηλεκηπολςηική επιμεηάλλωζη (Electroless Plating): Η απηνθαηαιπηηθή ή κε
ειεθηξνιπηηθή επηκεηάιισζε [35] είλαη κηα δηαδηθαζία επηκεηάιισζεο επηιεθηηθήο
ελαπφζεζεο ζηελ νπνία κεηαιιηθά ηφληα αλάγνληαη ζε έλα κεηαιιηθφ ή κνλσηηθφ
ππφζηξσκα κε έλαλ αλαγσγηθφ παξάγνληα ζην δηάιπκα. Ο φξνο απηνθαηάιπζε
πξνθχπηεη δηφηη κεηά ηελ αξρηθή ελαπφζεζε αθνινπζεί ελαπφζεζε πάλσ ζην ίδην πιηθφ
πνπ ελαπνηέζεθε αξρηθά. Η κε ειεθηξνιπηηθή (ή ρσξίο ειεθηξφδηα) επηκεηάιισζε
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πξνζθέξεη έλαλ αξηζκφ πιενλεθηεκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ ειεθηξνιπηηθή ελαπφζεζε,
φπσο ε ελαπφζεζε πάλσ ζε πιαζηηθά θαη ε επηιεθηηθή ελαπφζεζε ε νπνία φκσο
πεξηνξίδεηαη ζε κεξηθά κέηαιια θαη νξηζκέλα θξάκαηα. Τν ληθέιην, ηα θξάκαηά ηνπ θαη ν
ραιθφο είλαη ηα πην εκπνξηθά δηαδεδνκέλα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη πάλσ ζε αγψγηκα θαη
κνλσηηθά ππνζηξψκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιαζηηθψλ πνιπκεξηθψλ πιηθψλ.

1.4

Εθαπμογέρ λεπηών ςμενίων

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο δηάθνξεο εθαξκνγέο ησλ ελαπνηηζέκελσλ ιεπηψλ πκελίσλ
[36], κπνξνχκε λα ηηο θαηαηάμνπκε ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:
Ηλεκηπονικά Σηοισεία (Electronic Devices): Γηα ηελ θαηαζθεπή ειεθηξνληθψλ
ζηνηρείσλ, εηδηθά δηαηάμεσλ ζηεξεάο θαηάζηαζεο θαη νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ,
απαηηείηαη ε εθαξκνγή ιεπηψλ πκελίσλ. Απηά ηα πκέληα απνηεινχληαη απφ πιηθά
εκηαγσγψλ, απφ δηειεθηξηθά θαη κνλσηηθά πιηθά, κέηαιια ή αγσγνχο.
Ηλεκηπονικέρ

οθόνερ

(Electronic

Displays).

Οη

ειεθηξνληθέο

νζφλεο

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ησλ ειεθηξνληθψλ θπθισκάησλ κε ηνπο
ρξήζηεο. Γηάθνξα ζπζηαηηθά θαη δνκέο δηαηάμεσλ ππάξρνπλ ζήκεξα φπσο νζφλεο
πγξψλ θξπζηάιισλ (Liquid-crystal displays), δίνδνη εθπνκπήο θσηφο (Light-emitting
diodes, LEDs), νζφλεο ειεθηξνθσηαχγεηαο (Electroluminescent displays), νζφλεο
πιάζκαηνο θαη θζνξηζκνχ (Plasma and fluorescent displays)

θαη ειεθηξνρξσκηθέο

νζφλεο (Electrochromic displays). Η θαηαζθεπή απηψλ ησλ νζνλψλ πεξηιακβάλεη
ελαπνζέζεηο δηάθαλσλ θαη αγψγηκσλ πκελίσλ, θζνξηδφλησλ ή θσηνβφισλ ζηξσκάησλ
θαζψο επίζεο θαη δηειεθηξηθψλ θαη κνλσηηθψλ ζηξσκάησλ.
Οπηικέρ Επιζηπώζειρ (Optical Coatings). Οη νπηηθέο επηζηξψζεηο εθαξκφδνληαη γηα
αληηαλαθιαζηηθνχο ζθνπνχο σο ελδηάκεζα θίιηξα ησλ ειηαθψλ ζπζηνηρηψλ, σο
γπάιηλνπο ειηαθνχο αλαθιαζηήξεο ππεξχζξνπ θαη γηα νπηηθή ιέηδεξ. Σηελ θαηαζθεπή
ησλ νπηηθψλ θίιηξσλ, ιεπηά πκέληα, ζπλήζσο δχν, κε δηαθνξεηηθνχο δείθηεο δηάζιαζεο
ελαπνηίζεληαη δηαδνρηθά ψζηε λα επηηπγράλεηαη κεδεληθή αλάθιαζε ζε θάπνηα
θαζκαηηθή πεξηνρή. Η νπηηθή ησλ ιέηδεξ απαηηεί κεηαιιηθέο αλαθιαζηηθέο επηζηξψζεηο
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νη νπνίεο κπνξνχλ λα αληέμνπλ πςειέο εληάζεηο αθηηλνβνιίαο ρσξίο ππνβάζκηζε ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Αλαθιαζηηθά επηζηξψκαηα ππεξχζξνπ εθαξκφδνληαη ζε
ιακπηήξεο ππξαθηψζεσο γηα λα απμήζνπλ ηελ έληαζε ηεο θσηεηλήο ξνήο.
Μαγνηηικά ςμένια για αποθήκεςζη πληποθοπιών (Magnetic Films for Data
Storage). Λεπηά πκέληα καγλεηηθψλ πιηθψλ έρνπλ βξεη επξείεο εκπνξηθέο εθαξκνγέο
γηα

απνζήθεπζε

πιεξνθνξηψλ

ζε

ππνινγηζηέο

θαη

ζπζηήκαηα

ειέγρνπ.

Τα

ππνζηξψκαηα κπνξεί λα είλαη κέηαιια, γπάιηλα ή πιαζηηθά πνιπκεξηθά πιηθά.
Απαηηνχληαη δηαδηθαζίεο ελαπφζεζεο ιεπηψλ πκελίσλ γηα καγλεηηθά πιηθά θαη γηα πιηθά
κε πςειφ βαζκφ ζθιεξφηεηαο.
Διαηάξειρ Αποθήκεςζηρ Οπηικών δεδομένων (Optical Data Storage Devices). Τα
ιεπηά πκέληα βξίζθνπλ απμαλφκελε εκπνξηθή ρξήζε γηα δηαηάμεηο απνζήθεπζεο
νπηηθψλ δεδνκέλσλ ζε ςεθηαθνχο δίζθνπο θαη εθαξκνγέο ζε κλήκεο ππνινγηζηψλ. Γηα
απηή ηελ ηερλνινγία απαηηνχληαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ ελαπφζεζε πάλσ ζε νξγαληθά
πνιπκεξηθά ππνζηξψκαηα (δειαδή ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο).
Ανηιζηαηικέρ επιζηπώζειρ (Antistatic Coatings). Λεπηά πκέληα απφ αγψγηκα ή
εκηαγψγηκα πιηθά ελαπνηίζεληαη γηα λα παξάγνπλ πξνζηαζία απφ ειεθηξνζηαηηθέο
εθθελψζεηο.
Επιζηπώζειρ Σκληπήρ Επιθάνειαρ (Hard Surface Coatings). Δπηζηξψζεηο ιεπηψλ
πκελίσλ θαξβηδίσλ, ππξηηηδίσλ θαη ληηξηδίσλ βξίζθνπλ απμεκέλεο ρξήζεηο ζηε βειηίσζε
ηεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ γηα εξγαιεία, επηζηξψζεηο θαη κεραληθά
κέξε. Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα πκέληα ηνπ άλζξαθα δνκήο δηακαληηνχ
εμαηηίαο ησλ ηδηνηήησλ έθιπζεο ζεξκφηεηαο απηνχ ηνπ πιηθνχ, ηεο ειεθηξηθήο κφλσζεο,
ηεο ζθιεξφηεηαο θαη ηεο αληίζηαζεο ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ζε αθηηλνβνιία
πςειήο ελέξγεηαο.
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1.4.1 Λεπηά ςμένια ζηη μικποηλεκηπονική

Τα ιεπηά πκέληα ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα θαηά ηελ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο
νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ (Ο.Κ). Η ζπλερήο ρξήζε ησλ ιεπηψλ πκελίσλ ζηελ
ηερλνινγία θαηαζθεπήο O.K. νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη εμππεξεηνχλ θαηαζθεπαζηηθνχο
θαη ιεηηνπξγηθνχο ζθνπνχο [37].
Αλάκεζα ζηνπο θαηαζθεπαζηηθνχο ξφινπο πνπ εμππεξεηνχλ ηα πκέληα είλαη σο
κάζθεο ηνληηθήο εκθχηεπζεο, κάζθεο νμείδσζεο, κάζθεο δηάρπζεο (SiO 2), πεγέο
δηάρπζεο γηα αβαζείο επαθέο (εκπινπηηζκέλν πνιπθξπζηαιιηθφ ππξίηην) θαη γηα
θαιχκκαηα γηα πξνελαπνηηζέκελα εκπινπηηζκέλα ζηξψκαηα. Τα παξαπάλσ ιεπηά
πκέληα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ξφινπ ηνπο απνκαθξχλνληαη απφ ηελ επηθάλεηα
ελαπφζεζεο κε ρεκηθέο ή κεραληθέο δηαδηθαζίεο.
Μεξηθνχο απφ ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ξφινπο ησλ ιεπηψλ πκελίσλ είλαη ρξήζε ηνπο
γηα θαηαζθεπή αληηζηάζεσλ αθξηβείαο, γηα ηελ δεκηνπξγία ειεθηξνδίσλ πχιεο ΜΟS
(SiO2, poly-Si), γηα ηελ κφλσζε κεηαμχ αγψγηκσλ ή θαη εκηαγψγηκσλ πεξηνρψλ, γηα
ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο πάλσ ζην νινθιεξσκέλν θχθισκα (Ο.Κ.), γηα ηελ αδξαλνπνίεζε
ηνπ φινπ θπθιψκαηνο (SiO2-P, Si3N4), σο ζηνηρεία αίζζεζεο ζε αηζζεηήξεο θαη γηα
αληηαλαθιαζηηθά ζηξψκαηα ζε θσηνβνιηατθά ζηνηρεία. Τα πκέληα πνπ έρνπλ ιεηηνπξγηθφ
ξφιν ζηελ θαηαζθεπή Ο.Κ. παξακέλνπλ θαη κεηά ηελ ελαπφζεζή ηνπο ζηελ επηθάλεηα,
ζε αληίζεζε κε ηα άιια πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηηθφ ξφιν, κεηά βέβαηα απφ θαηάιιειε
κνξθνπνίεζε (patterning) ηεο γεσκεηξίαο ηνπο.
Γεληθά, ε ρξήζε ιεπηψλ πκελίσλ ζηε Μηθξνειεθηξνληθή είλαη χςηζηεο ζεκαζίαο
αθνχ παξέρνπλ αγψγηκεο πεξηνρέο κέζα ζην θχθισκα, ειεθηξηθή απνκφλσζε κεηαμχ
ησλ κεηάιισλ θαη πξνζηαζία απφ ην πεξηβάιινλ.
Η δηαδηθαζία αλάπηπμεο ελφο πκελίνπ ζε κηα επηθάλεηα είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε
θαη πνιχπινθε θαη κε πνιιέο απαηηήζεηο γηα λα έρνπκε έλα ζσζηφ απνηέιεζκα. Θα
πξέπεη λα ππάξρεη πξνζνρή ψζηε ην πάρνο ηνπ πκελίνπ λα είλαη νκνηφκνξθν ζε φια ηα
δηζθία ππξηηίνπ θάζε θνξά, ε δνκή θαη ε ζχλζεζε ηνπ πκελίνπ λα είλαη ειεγρφκελε θαη
επαλαιήςηκε, λα είλαη ήδε γλσζηέο νη θπζηθέο θαη ειεθηξηθέο ηνπ ηδηφηεηεο θαζψο θαη ε
ζηαζεξφηεηά ηνπ θαη ν ρξφλνο δσήο ηνπ. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξναλαθεξζέλησλ
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ζεκαληηθφ ξφιν έρνπλ ηα ζπζηήκαηα ελαπφζεζεο ησλ ιεπηψλ πκελίσλ, νη ιεγφκελνη
αληηδξαζηήξεο ελαπφζεζεο, αλαθνξά ησλ νπνίσλ γίλεηαη ζε επφκελν θεθάιαην.

1.5

Τεσνολογικά Φαπακηηπιζηικά Λεπηών Υμενίων

Μηα επξεία πνηθηιία εκπνξηθά δηαζέζηκσλ ηχπσλ εμνπιηζκνχ είλαη δηαζέζηκε γηα ηελ
ελαπφζεζε ιεπηψλ πκελίσλ. Κάζε ηχπνο εμνπιηζκνχ έρεη αλαπηπρζεί επεηδή έρεη ηα
δηθά ηνπ κνλαδηθά πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ άιισλ. Ψζηφζν, θαζέλαο έρεη θαη ηνπο
πεξηνξηζκνχο ηνπ. Γηα λα βειηηζηνπνηήζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηζπκεηνχ
πκελίνπ, είλαη απαξαίηεηε ε θαηαλφεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ
πνπ δηέπνπλ ην θάζε ηχπν εμνπιηζκνχ.
Η ζηαζεξφηεηα θαη ε επαλαιεςηκφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο
εηδηθά ζηελ θαηαζθεπή δηαηάμεσλ εκηαγσγψλ [38]. Πνιινί δηαθνξεηηθνί παξάγνληεο
κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε δηαδηθαζία ελαπφζεζεο θαη είλαη ζεκαληηθή ε θαηαλφεζε
θαη ν έιεγρνο απηψλ ησλ παξακέηξσλ. Γηα λα γίλεη έλαο ηχπνο εμνπιηζκνχ ελαπφζεζεο
πκελίσλ απνδεθηφο γηα θαηαζθεπή δηαηάμεσλ απαηηείηαη έλαο εθηεηακέλνο θαη
πξνζεθηηθφο ραξαθηεξηζκφο ηνπ. Οπνηεζδήπνηε αζηαζείο θαη κε ειεγρφκελεο
παξάκεηξνη ηεο ελαπφζεζεο πξέπεη λα βξεζνχλ θαη λα δηνξζσζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα
απηήο ηεο δηαδηθαζίαο.
Η νκνηνκνξθία ησλ ελαπνηηζέκελσλ πκελίσλ, ηφζν ζε πάρνο φζν θαη ζε
ζχλζεζε, είλαη πςειήο ζεκαζίαο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο δηαδηθαζίεο ελαπφζεζεο. Σηελ
θαηαζθεπή νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ, κηθξέο κεηαβνιέο ζηελ νκνηνκνξθία ηνπ
πκελίνπ κπνξνχλ λα έρνπλ κεγάιε επηξξνή ζηελ νιηθή απφδνζε (yield) θαηαζθεπήο.
Σηα νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα απαηηνχληαη κεηαβνιέο ηεο νκνηνκνξθίαο ηνπ πκελίνπ
κηθξφηεξεο απφ 5%. Αλακέλεηαη φηη νη απαηηήζεηο νκνηνκνξθίαο ζα γίλνπλ αθφκα
πεξηζζφηεξν απζηεξέο, κεηψλνληαο ην πνζνζηφ αλνκνηνκνξθίαο ζην 1 κε 2%. Απηέο νη
απαηηήζεηο ζέηνπλ απζηεξνχο θαλφλεο ζην ζρεδηαζκφ ησλ αληηδξαζηήξσλ ελαπφζεζεο,
ηεο κεηαθνξάο ησλ πξνδξφκσλ αεξίσλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ παξακέηξσλ ηεο
δηαδηθαζίαο.
Αθφκε, είλαη ζεκαληηθφ ηα ελαπνηηζέκελα πκέληα λα κελ επεξεάδνπλ ηηο δνκέο
πνπ ήδε έρνπλ ζρεκαηηζηεί ζηε δηάηαμε κέρξη ην ζηάδην απηφ (π.ρ. λα κελ πξνθαινχλ
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stress). Γη απηφ, γηα ηελ νκαιή θαη επηηπρεκέλε ελαπφζεζε ελφο πκελίνπ, πξέπεη λα
ιεθζνχλ ππφςε ζεξκηθά θαηλφκελα, ρεκηθή θαη κεηαιινπξγηθή ζπκβαηφηεηα θαζψο
επίζεο θαη κεραληθή ζηαζεξφηεηα.
Σε κηα αθνινπζία δηαδηθαζηψλ θαηαζθεπήο δηάηαμεο, ζπρλά θαλείο πξέπεη λα
ελαπνζέζεη πκέληα ζε κε επίπεδεο επηθάλεηεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο δνκέο
νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ, νη νπέο επαθήο κε δηαζηάζεηο κm ή θαη κηθξφηεξεο
πξέπεη λα γεκίδνπλ κε κεηαιιηθά πκέληα ρσξίο λα ζρεκαηίδνληαη θνηιφηεηεο (voids).
Δπίζεο πξέπεη λα θαιχπηνληαη νκνηφκνξθα δνκέο κε κεγάιν ιφγν βάζνπο πξνο εχξνο
(aspect ratio) . Απηφ αλαθέξεηαη σο βήκα επηθάιπςεο (step coverage) ή νκνηνκνξθία
(conformality) [38]. Οη δηάθνξεο δηαδηθαζίεο ελαπφζεζεο παξνπζηάδνπλ αξθεηέο
δηαθνξέο φζνλ αθνξά ζην βήκα επηθάιπςεο. Γηα ην ιφγν απηφ θπξίσο ζηελ ηερλνινγία
νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απαηηνχληαη κέζνδνη ελαπφζεζεο ηθαλέο λα δψζνπλ θαιή
βεκαηηθή επηθάιπςε ζε δνκέο κε κεγάιν ιφγν βάζνπο πξνο εχξνο. Δπεηδή νη κέζνδνη
ΦΔΑ ζπλήζσο δελ έρνπλ απηήλ ηελ ηθαλφηεηα, έρνπλ εμ νινθιήξνπ εθηνπηζηεί απφ ηελ
ζεκεξηλή ηερλνινγία απφ κεζφδνπο ΦΔΑ. Μηα ζεκαληηθή απαίηεζε ζηηο δηαηάμεηο
νινθιεξσκέλσλ

θπθισκάησλ

πςειήο

ππθλφηεηαο

είλαη

ε

επηπεδνπνίεζε

(planarization) ηεο ηνπνγξαθίαο ηνπ ππνζηξψκαηνο κεηά ηελ ελαπφζεζε ηνπ πκελίνπ.
Απηφ είλαη απαξαίηεην ζηηο δηαδηθαζίεο θαηαζθεπήο δηαηάμεσλ πνιιψλ επηπέδσλ φπνπ
απαηηνχληαη πάξα πνιχ κηθξέο γεσκεηξίεο δηαδνρηθψλ θσηνιηζνγξαθηθψλ ζρεδίσλ ή
φπνπ ην ελαπνηηζέκελν πιηθφ γηα βήκα επηθάιπςεο είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο. Η
απεηθφληζε ηνπ ζρεδίνπ θαηά κήθνο νιφθιεξνπ ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ απαηηεί θαηά ην
δπλαηφλ επίπεδε ηνπνγξαθία επηθάλεηαο.
Να ζεκεησζεί ηέινο, φηη κεγάινο αξηζκφο ησλ παξακέηξσλ ηεο δηαδηθαζίαο πνπ
κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ νκνηνκνξθία θαη ηε ζχλζεζε ησλ ελαπνηηζέκελσλ πκελίσλ
θάλεη πάξα πνιχ επηζπκεηή ηελ παξαθνινχζεζε ησλ παξακέηξσλ ελαπφζεζεο ηε
ζηηγκή πνπ γίλεηαη ε δηαδηθαζία. Πάξα πνιιέο παξάκεηξνη ηεο δηαδηθαζίαο φπσο ε
πίεζε ηνπ αληηδξαζηήξα, ε ζεξκνθξαζία ηνπ ππνζηξψκαηνο, ε ζχλζεζε ηνπ
αληηδξψληνο αεξίνπ θαη νη ξπζκνί ελαπφζεζεο κπνξνχλ λα ειεγρηνχλ ζε πξαγκαηηθφ
ρξφλν. Ψζηφζν, ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ζηα
αλαιπηηθά φξγαλα πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ θαη ηελ πξνζνκνίσζε ηεο δηαδηθαζίαο
αλακέλεηαη λα γίλνπλ ζηα επφκελα ρξφληα κεγαιψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ
απφδνζε παξαγσγήο γηα ηελ θαηαζθεπή δηαηάμεσλ κε ελαπνζέζεηο ιεπηψλ πκελίσλ.
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1.6

Εξοπλιζμόρ για ηην εναπόθεζη λεπηών ςμενίων

Ο εμνπιηζκφο γηα ηελ ελαπφζεζε ιεπηψλ πκελίσλ κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί ζε ηξεηο
βαζηθέο θαηεγνξίεο [39]:
(α) Δμνπιηζκφο ελαπφζεζεο ιεπηψλ πκελίσλ γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε
(β) Πξσηφηππνο εμνπιηζκφο γηα κειέηε θαηλνχξησλ ή/θαη θαζηεξσκέλσλ δηαδηθαζηψλ
ελαπφζεζεο
(γ) Δμνπιηζκφο παξαγσγήο ιεπηψλ πκελίσλ γηα καδηθή παξαγσγή δηαηάμεσλ.
Ο εμνπιηζκφο ελαπφζεζεο γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε θαηλνχξησλ δνκψλ έρεη λα
αληηκεησπίζεη

αξθεηέο

δηαθνξεηηθέο

απαηηήζεηο

απφ

φηη

ν

εμνπιηζκφο

πνπ

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ κεγάιε θιίκαθα παξαγσγήο δηαηάμεσλ. Ο εμνπιηζκφο έξεπλαο θαη
αλάπηπμεο απαηηεί πςεινχ βαζκνχ επειημία ζηηο παξακέηξνπο ελαπφζεζεο, ζηελ
πξνζαξκνγή δηαθφξσλ ππνζηξσκάησλ θαη ζηνλ εμνπιηζκφ παξαθνινχζεζεο. Μεγάιε
παξαγσγή πξντφλησλ θαη πςεινχ βαζκνχ απηνκαηνπνίεζεο εμνπιηζκνχ ζπλήζσο δελ
απαηηείηαη.
Ο

πξσηφηππνο

εμνπιηζκφο

γηα

ηελ αλάπηπμε

θαηλνχξησλ δηαδηθαζηψλ

ελαπφζεζεο πεξηθιείεη κηα κεγάιε πνηθηιία απφ ζρέδηα θαη θαηαζθεπαζηηθέο
ιεπηνκέξεηεο (βιέπε επφκελα θεθάιαηα) πνπ εμαξηψληαη απφ ηηο αλάγθεο ηεο
δηαδηθαζίαο θαη ηε θαληαζία ησλ θαηαζθεπαζηψλ (θαη θπζηθά ηνπ πξνυπνινγηζκνχ).
Δμνπιηζκφο ελαπφζεζεο ιεπηψλ πκελίσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα καδηθή
παξαγσγή έρεη σο θχξην κέιεκα ηελ απφδνζε ζε ζρέζε κε ην θφζηνο ηνπ εμνπιηζκνχ,
πνπ κπνξεί λα νξηζηεί σο ν ιφγνο θφζηνπο αλά δηάηαμε δηαηξεκέλνο κε ηελ
πξνζηηζέκελε αμία ηεο δηάηαμεο. Τν θφζηνο ηνπ εμνπιηζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη
ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο, ηνπ θφζηνπο απφζβεζεο θαη δηαηήξεζεο είλαη έλα κεγάιν ζέκα
γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο ελαπφζεζεο. Η παξαγσγή ηνπ
ζπζηήκαηνο, εθθξαζκέλε ζηνλ αξηζκφ ησλ ππνζηξσκάησλ πνπ επεμεξγάδνληαη αλά
ψξα γηα έλα δνζκέλν πάρνο πκελίνπ, είλαη έλα ζεκαληηθφ θξηηήξην επηινγήο. Η
αμηνπηζηία ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ην ρξφλν νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ,
ην κέζν ρξφλν κεηαμχ ησλ απνηπρηψλ θαη ην κέζν ρξφλν επηζθεπήο, απνηειεί φιν θαη
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πην ζεκαληηθή πξνδηαγξαθή θαη ππφθεηηαη ζηα πξφηππα γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαηαζθεπήο.
Οη πεξηζζφηεξνη εμνπιηζκνί ελαπφζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή
ζηνηρείσλ είλαη ηχπνπ καδηθήο παξαγσγήο. Έλαο αξηζκφο ππνζηξσκάησλ πνπ
πξφθεηηαη λα επηζηξσζνχλ θνξηψλεηαη κέζα ζην ζάιακν ελαπφζεζεο θαη επεμεξγάδεηαη
ζαλ κηα κνλάδα. Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ην θφξησκα ηνπ ππνζηξψκαηνο, γηα ηελ
εθθέλσζε, γηα ηνλ θαζαξηζκφ, γηα ηε ζεξκηθή ηζνξξνπία θαη ηελ ςχμε ηνπ ζπζηήκαηνο
εμεγεί γηαηί απαηηείηαη ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ καδηθήο επεμεξγαζίαο.
Με ηε δηαζεζηκφηεηα ζπζηεκάησλ load-lock, πνπ επηηξέπνπλ ηελ εηζαγσγή ησλ
ππνζηξσκάησλ κέζα ζην ζάιακν ηνπ αληηδξαζηήξα ρσξίο ζεκαληηθέο δηαηαξαρέο ηεο
πίεζεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ζαιάκνπ, κπνξεί λα απνθηεζεί

κηα ζεκαληηθή

βειηίσζε ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ πκελίσλ. Γη’ απηφ, αληηδξαζηήξεο
ζπλερνχο παξαγσγήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη αληηδξαζηήξεο ελφο δηζθηδίνπ, έρνπλ
επξεία απνδνρή ζηελ ελαπφζεζε πκελίσλ γηα ηελ παξαγσγή δηαηάμεσλ. Απηνί νη
αληηδξαζηήξεο πξνζθέξνπλ επηπιένλ πιενλεθηήκαηα φζνλ αθνξά ζηνλ θαζαξηζκφ ησλ
ππνζηξσκάησλ πξηλ ηελ ελαπφζεζε θαζψο επίζεο θαη γηα θαηεξγαζίεο κεηά ηελ
ελαπφζεζε φπσο ε ζεξκηθή αλφπηεζε.
Ο απηνκαηηζκφο ησλ εμνπιηζκψλ ελαπφζεζε έρεη ξαγδαία πξφνδν. Τα
απηνκαηνπνηεκέλα

ζπζηήκαηα

ελαπφζεζεο

παξέρνπλ

απηφκαην

θφξησκα

θαη

μεθφξησκα, αιιεινπρία ζηε δηαδηθαζία θαη έιεγρν ησλ κεηαβιεηψλ φπσο ε πίεζε ηνπ
αληηδξαζηήξα, νη ξνέο ησλ αεξίσλ θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ππνζηξψκαηνο. Δπηπιένλ,
δηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο γηα αλίρλεπζε θαη αλάιπζε ησλ απνηπρηψλ ηνπ εμνπιηζκνχ,
απαηηήζεηο ζπληήξεζεο θαη αθεξαηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο πεξηιακβάλνληαη. Άκεζε
παξαθνινχζεζε (real time) ησλ παξακέηξσλ ηεο δηαδηθαζίαο, θαηαζηάζεηο απνηπρίαο
θαη θαηάζηαζε πξντφληνο κε ππνινγηζηέο θαζψο επίζεο θαη κε ζπληαγέο δηαδηθαζίαο
είλαη απηνλφεηα ζε κνληέξλνπο εμνπιηζκνχο ελαπφζεζεο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΧΗΜΙΚΗ ΕΝΑΠΟΘΕΗ ΑΠΟ ΑΣΜΟ

2.1

Γενικά

Η ρεκηθή ελαπόζεζε από αηκό, XEA (CVD) είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ εκθαλίδεηαη γηα
πξώηε θνξά ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα. Η πξώηε επίζεκε αλαθνξά ζε αληίδξαζε ΦΕΑ
βξίζθεηαη ζηελ βηβιηνγξαθία παηεληώλ ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ηνπ 1890 [40],
ζύκθσλα κε ηελ νπνία [41] ν de Lodyguine ελαπόζεζε βνιθξάκην ζε ίλεο άλζξαθα
(carbon filaments) κε αλαγσγή ηνπ εμαρισξηνύρνπ βνιθξακίνπ από πδξνγόλν.
Η XEA [10], [28], [40], [42], [43] είλαη κηα δηαδηθαζία ζύλζεζεο πιηθώλ ζηελ νπνία
ηα ζπζηαηηθά ηεο αέξηαο θάζεο αληηδξνύλ ρεκηθά θνληά ή πάλσ ζε κηα επηθάλεηα
ππνζηξώκαηνο ζρεκαηίδνληαο έλα ζηεξεό πξντόλ θαη ηα ππνπξντόληα ηεο αληίδξαζεο
απνκαθξύλνληαη. Απηή ε ηερλνινγία ελαπόζεζεο έρεη γίλεη έλα από ηα πην ζεκαληηθά
κέζα γηα ηε δεκηνπξγία ιεπηώλ πκελίσλ θαη επηζηξσκάησλ κηαο κεγάιεο πνηθηιίαο
πιηθώλ βαζηθώλ ζηε ζύγρξνλε ηερλνινγία, θαη εηδηθόηεξα ζηα ειεθηξνληθά ζηεξεάο
θαηάζηαζεο όπνπ ππάξρνπλ πςειέο απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηελ θαζαξόηεηα θαη ηε
ζύλζεζε. Τν θύξην πιενλέθηεκα ηεο Φ.Ε.Α. είλαη ε επθνιία πνπ παξέρεη ζηε ζύλζεζε
απιώλ θαη ζύλζεησλ πιηθώλ ζε ζρεηηθά ρακειέο ζεξκνθξαζίεο νκνηόκνξθα πάλσ ζε
κνξθνπνηεκέλα ππνζηξώκαηα. Η ρεκηθή ζύλζεζε, ε δνκή, ε κηθξνδνκή, νη ηάζεηο, ε
βεκαηηθή θάιπςε, ε νκνηνκνξθία (παξάγξαθνο 1.5) κπνξνύλ λα ξπζκηζηνύλ
ειέγρνληαο ηε ρεκεία αληίδξαζεο θαη ηηο ζπλζήθεο ελαπόζεζεο. Η Φ.Ε.Α. ζρεηίδεηαη κε
θαηλόκελα όπσο ε ρεκεία ησλ δηάθνξσλ αληηδξάζεσλ, ε ζεξκνδπλακηθή, ε θηλεηηθή, νη
κεραληζκνί κεηαθνξάο, θαηλόκελα αλάπηπμεο πκελίσλ θαη ε ηερλνινγία ηνπ ζπζηήκαηνο
ελαπόζεζεο.
Όιεο νη βαζηθέο ρεκηθέο αληηδξάζεηο απαληώληαη ζηε ΦΕΑ όπσο π.ρ. ε
ππξόιπζε (ζεξκηθή απνζύλζεζε), ε νμείδσζε, ε αλαγσγή, ε πδξόιπζε, ε δπζαλαιόγεΓεώξγηνο Δ. Παπαδεκεηξόπνπινο
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ζε (disproportionation) θιπ. Οη κεηαβιεηέο ηεο ελαπόζεζεο όπσο ε ζεξκνθξαζία, ε
πίεζε, νη αξρηθέο ζπγθεληξώζεηο, νη ξνέο ησλ αεξίσλ θαη ε γεσκεηξία ηνπ αληηδξαζηήξα
θαζνξίδνπλ ην ξπζκό ελαπόζεζεο θαη ηηο ηδηόηεηεο ηνπ ελαπνηηζέκελνπ πκελίνπ. Σηηο
δηαδηθαζίεο

ΦΕΑ

ζπκβαίλνπλ

εηεξνγελείο αληηδξάζεηο, δειαδή

νη

αληηδξάζεηο

ιακβάλνπλ ρώξα θπξίσο θνληά ή πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ππνζηξώκαηνο παξά ζηελ
αέξηα θάζε. Με επηζπκεηέο νκνγελείο αληηδξάζεηο ζηελ αέξηα θάζε δεκηνπξγνύλ
ζσκαηίδηα πνπ κπνξεί λα πέζνπλ πάλσ ζην πκέλην θαη λα πξνθαιέζνπλ αλνκνηνκνξθία
θαη κόιπλζε ησλ πκελίσλ. Η πξαγκαηνπνίεζε ηεο αληίδξαζεο ζε κηα δηαδηθαζία ΦΕΑ
ππό ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο κπνξεί λα πξνβιεθζεί κε ππνινγηζκνύο ζεξκνδπλακηθήο
πνπ βαζίδνληαη ζε ζεξκνδπλακηθά δεδνκέλα (ειεύζεξε ελέξγεηα ζρεκαηηζκνύ). Η
θηλεηηθή ειέγρεη ην ξπζκό ησλ αληηδξάζεσλ θαη εμαξηάηαη από ηε ζεξκνθξαζία θαη
παξάγνληεο όπσο ν πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ ππνζηξώκαηνο. Παξάγνληεο ζρεηηδόκελνη κε
ηε ζέξκαλζε, ηε κάδα θαη θαηλόκελα κεηαθνξάο νξκήο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί ζην
ζρεδηαζκό αληηδξαζηήξσλ ΦΕΑ. Αθνύ ζεκαληηθέο θπζηθέο ηδηόηεηεο θάπνηνπ πιηθνύ
ελόο πκελίνπ επεξεάδνληαη ζεκαληηθά από ηε δνκή (όπσο θξπζηαιιηθόηεηα), ν έιεγρνο
ησλ

παξαγόλησλ

πνπ

θαζνξίδνπλ

ηελ

λνπθιενπνίεζε

θαη

ηελ

δνκή

ηνπ

αλαπηπζζόκελνπ πκελίνπ είλαη απαξαίηεηνο.

2.2

Απσέρ ΧΕΑ

2.2.1 Ρςθμόρ ανάπηςξηρ ςμενίων

Ο ζρεκαηηζκόο ελόο πκελίνπ από θιαζηθή, ζεξκηθή ρεκηθή ελαπόζεζε από αηκό είλαη
κία εηεξνγελήο ρεκηθή αληίδξαζε ζηελ νπνία πηεηηθά αληηδξώληα παξάγνπλ έλα ζηεξεό
πκέλην θαηά ηελ αληίδξαζε ηνπο κε κία δεζηή επηθάλεηα. Τα θηλεηηθά βήκαηα ηα νπνία
ιακβάλνπλ ρώξα είλαη θνηλά ζε θάζε δηαδηθαζία ΦΕΑ θαη ζπλνςίδνληαη (Σρήκα 2-1) σο
αθνινύζσο [44]:
(1)

Μεηαθνξά ησλ αληηδξώλησλ αεξίσλ πάλσ από ηελ πεξηνρή ελαπόζεζεο.

(2)

Μεηαθνξά ησλ αληηδξώλησλ αεξίσλ κε δηάρπζε από ηελ θύξηα ξνή ησλ αεξίσλ

ζηελ

επηθάλεηα ηνπ ππνζηξώκαηνο δηακέζνπ ελόο νξηαθνύ ζηξώκαηνο.
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(3)

Πξνζξόθεζε ησλ αληηδξώλησλ αεξίσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ππνζηξώκαηνο

(4)

Επηθαλεηαθή δηάρπζε θαη αληίδξαζε ησλ αληηδξώλησλ κε ηε ζηεξεά επηθάλεηα θαη

ζρεκαηηζκό ηνπ πκελίνπ.
(5)

Εθξόθεζε από ηελ επηθάλεηα ηνπ ππνζηξώκαηνο ησλ ππνπξντόλησλ ηεο

αληίδξαζεο.
(6)

Μεηαθνξά ησλ ππνπξντόλησλ κε δηάρπζε δηακέζνπ ηνπ νξηαθνύ ζηξώκαηνο

ζηελ θύξηα ξνή ησλ αεξίσλ .
(7)

Μεηαθνξά ησλ ππνπξντόλησλ κε κεηαγσγή καθξηά από ηελ πεξηνρή

ελαπόζεζεο.

κύρια ροή

1

7
6

2

3

4

4

5

Σρήκα 2-1. Η αθνινπζία ησλ επηκέξνπο βεκάησλ ζε κηα αληίδξαζε ΦΕΑ.

Ωο νξηαθό ζηξώκα νξίδνπκε ην ζηξώκα πνπ δεκηνπξγείηαη από ηελ ημώδε θύζε ησλ
πξαγκαηηθώλ αεξίσλ πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ επηβξάδπλζή ηνπο από ηηο ζηαζεξέο
πεξηνρέο ηνπ αληηδξαζηήξα (πρ. ηα ηνηρώκαηα ηνπ αληηδξαζηήξα θαη ηα δηζθίδηα).
Οη νκνγελείο αληηδξάζεηο ηεο αέξηαο θάζεο πξέπεη λα θαηαζηέιινληαη αθνύ είλαη
ππεύζπλεο γηα ην ζρεκαηηζκό αλεπηζύκεησλ ζσκαηηδίσλ ηα νπνία ελζσκαηώλνληαη
κέζα ζην αλαπηπζζόκελν πκέλην θαζηζηώληαο ην ειαηησκαηηθό. Σε κία ζεξκηθά
ελεξγνπνηνύκελε αληίδξαζε, ε εμάξηεζε ηνπ ξπζκνύ ελαπόζεζεο κε ηελ ζεξκνθξαζία
είλαη κνξθήο Arrhenius θαη δίλεηαη από ηε ζρέζε:

ln (growth rate) = –Eα/RT + ζηαζεξά
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όπνπ Eα είλαη ε ελέξγεηα ελεξγνπνίεζεο θαη R ε ζηαζεξά ησλ αεξίσλ. Ωζηόζν, εάλ ν
ξπζκόο ελαπόζεζεο ειέγρεηαη από ηε κεηαθνξά ησλ αληηδξώλησλ, ν ξπζκόο
αλάπηπμεο ζα είλαη ζρεδόλ αλεμάξηεηνο από ηε ζεξκνθξαζία. Σηνπο πεξηζζόηεξνπο
αληηδξαζηήξεο ΦΕΑ, δύν πεξηνρέο παξαηεξνύληαη: (α) ε πεξηνρή όπνπ ν ξπζκόο
αλάπηπμεο πεξηνξίδεηαη από ην ξπζκό επηθαλεηαθήο αληίδξαζεο (εμαξηάηαη από ηε
ζεξκνθξαζία θαηά Arrhenius) θαη (β) ε πεξηνρή όπνπ ν πεξηνξηζκόο πξνέξρεηαη από ηε
κεηαθνξά κάδαο (ζρεδόλ αλεμάξηεηε ζεξκνθξαζίαο), όπσο παξνπζηάδνληαη ζην Σρήκα
2-2. Σηε ηειεπηαία, ε αληίδξαζε ζηελ επηθάλεηα είλαη πνιύ γξήγνξε ζε ζρέζε κε ηελ
κεηαθνξά ησλ αληηδξώλησλ. Γηα αληηδξάζεηο πνπ αλήθνπλ ζηε πξώηε θαηεγνξία ε
νκνηνκνξθία ζηε ζεξκνθξαζία είλαη θξίζηκε γηα ηελ νκνηνκνξθία ηνπ πκελίνπ. Ελώ, γηα
απηέο ζηε δεύηεξε είλαη θξίζηκε ε ξνή θαηά κήθνο ηεο επηθάλεηαο ηνπ ππνζηξώκαηνο
[44], [45].

Σρήκα 2-2. Δηάγξακκα ηνπ ξπζκνύ ελαπόζεζεο. Δηαθξίλνπκε ηηο δπν πεξηνρέο ζεξκνθξαζηώλ
όπνπ ε αληίδξαζε ειέγρεηαη από ην ξπζκό αληίδξαζεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ ππνζηξώκαηνο (α)
θαη ηε κεηαθνξά κάδαο (β).
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2.2.2

Νοςκλεοποίηζη και μικποδομέρ ςμενίων

Η αλάπηπμε ελόο ιεπηνύ πκελίνπ κε ΦΕΑ μεθηλάεη κε ηελ έθζεζε ελόο θαηάιιεια
πξνεηνηκαζκέλνπ ππνζηξώκαηνο [46] ζην πξόδξνκν αέξην κέζα ζηνλ αληηδξαζηήξα. Η
επηθείκελε αλάπηπμε θαη κηθξνδνκή ηνπ πκελίνπ θαζνξίδεηαη από ηελ επηθαλεηαθή
δηάρπζε ησλ κνξίσλ ηνπ πξνδξόκνπ θαη ηελ δηαδηθαζία λνπθιενπνίεζεο ζηελ
δηεπηθάλεηα γεγνλόηα πνπ επεξεάδνληαη από ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ππνζηξώκαηνο, ηελ
πίεζε κέζα ζηνλ αληηδξαζηήξα θαη ηελ ζύλζεζε ηεο αέξηαο θάζεο. Η θαηαλόεζε απηώλ
ησλ θαηλνκέλσλ όπσο ε πξνζξόθεζε θαη δηάρπζε ησλ κνξίσλ θαη νη δηαδηθαζίεο
λνπθιενπνίεζεο πεξηγξάθνληαη ζε παιηόηεξεο αλαζθνπήζεηο [44], [47-50].
Γεληθά, έλα άκνξθν πκέλην ζρεκαηίδεηαη ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ή ζε πςεινύο
ξπζκνύο αλάπηπμεο όηαλ ε δηάρπζε ζηελ επηθάλεηα είλαη αξγή ζε ζρέζε κε ην ξπζκό
άθημεο ησλ κνξίσλ ηνπ πξνδξόκνπ.
Σε πςειέο ζεξκνθξαζίεο ή ρακεινύο ξπζκνύο αλάπηπμεο, ε δηάρπζε ζηελ
επηθάλεηα είλαη γξήγνξε ζε ζρέζε κε ηελ εηζεξρόκελε ξνή ηνπ πξνδξόκνπ,
επηηξέπνληαο ζηα πξνζξνθεκέλα άηνκα λα δηαρπζνύλ θαη λα ζρεκαηίζνπλ επηηαμηαθά
ζηξώκαηα αλαπαξάγνληαο ην πιέγκα ηνπ ππνζηξώκαηνο. Εάλ ην κνλνθξπζηαιιηθό
πκέλην ζρεκαηίδεηαη πάλσ ζε ίδην πιηθό, π.ρ. ππξίηην ζε ππξίηην, ε αλάπηπμε αλαθέξεηαη
σο νκνεπηηαμία. Εάλ ην κνλνθξπζηαιιηθό πκέλην αλαπηύζζεηαη ζε μέλν ππόζηξσκα ,
π.ρ. αξζεληθνύρνπ γάιην ζε ππξίηην, ε δηαδηθαζία είλαη γλσζηή σο εηεξνεπηηαμία. Η
αλάπηπμε κνλνθξπζηαιιηθώλ πκελίσλ κε ιίγεο αηέιεηεο απαηηεί όηη ε ζηαζεξά
πιέγκαηνο

ηνπ πκελίνπ είλαη θνληά ζε απηή ηνπ ππνζηξώκαηνο. Η ςεπδνκνξθηθή

αλάπηπμε αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε πκελίσλ ειεύζεξα από αηέιεηεο αιιά έληνλα
ηελησκέλα πάλσ ζε ππνζηξώκαηα κε κε ηαηξηαζηό πιέγκα. Υπάξρεη έλα θξίζηκν
πεξηνξηζκέλν πάρνο πέξα από ην νπνίν ε ελέξγεηα πνπ απνζεθεύεηαη ζην πιηθό είλαη
αξθεηή γηα λα ζρεκαηηζηνύλ εμαξκώζεηο ιόγσ πίεζεο [44], [51].
Σε ελδηάκεζεο ζεξκνθξαζίεο ή ξπζκνύο αλάπηπμεο ε λνπθιενπνίεζε ζπκβαίλεη
ζε πνιιά δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο επηθάλεηαο. Τα πξνζξνθόκελα άηνκα δηαρένληαη
ζρεκαηίδνληαο λεζίδεο νη νπνίεο κεγαιώλνπλ θαη ελώλνληαη ζρεκαηίδνληαο έλα
πνιπθξπζηαιιηθό
λνπθιενπνίεζεο

πκέλην.
θαη

Η

κεηαθηλεί

παξνπζία
ηελ

επηηαμία

ππνζηξώκαηνο.
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α

β

γ

Σρήκα 2-3: Μνληέια θξπζηαιιηθήο αλάπηπμεο.

Η αλάπηπμε ιεπηώλ πκελίσλ κε ΦΕΑ κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε βάζε ηξία
θπξίαξρα κνληέια γηα ιεπηά πκέληα όπσο θαίλεηαη θαη ζην Σρήκα 2-3 [3], [44].
Σηελ ηξηώλ δηαζηάζεσλ αλάπηπμε λεζίδαο πνπ αλαθέξεηαη σο αλάπηπμε VolmerWeber, κηθξά ζπζζσκαηώκαηα λνπθιενπνηνύληαη θαηεπζείαλ πάλσ ζηελ επηθάλεηα. Τα
ζπζζσκαηώκαηα κεγαιώλνπλ θαη γίλνληαη λεζίδεο απνηεινύκελεο κε ην πιηθό ηνπ
πκελίνπ νη νπνίεο ζηαδηαθά ζηε ζπλέρεηα ζπλαζπίδνληαη ζρεκαηίδνληαο έλα ζπλερέο
πκέλην (ζρήκα 2-3α). Απηό ην κνληέιν αλάπηπμεο ιακβάλεη ρώξα όηαλ ηα άηνκα ηνπ
πκελίνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα ελσζνύλ πεξηζζόηεξν κεηαμύ ηνπο παξά κε ην ππόζηξσκα.
Απηή ε πεξίπησζε ζπκβαίλεη θαηά ηελ αλάπηπμε ππξηηίνπ ζε κνλσηέο ( π.ρ. ππξίηην ζε
SiO2, [44], [48]). Είλαη επίζεο θνηλό απηό ην κνληέιν θαηά ηελ αλάπηπμε κεηάιισλ ζε
κνλσηέο. Η ΦΕΑ ηνπ αινπκηλίνπ είλαη έλα παξάδεηγκα όπνπ ρξεηάδεηαη κηα
πξνεπεμεξγαζία ηεο επηθάλεηαο κε TiCl4 γηα λα γίλεη ε λνπθιενπνίεζε ηνπ πκελίνπ [44],
[52].
Η δύν δηαζηάζεσλ ζηξώκα-ζηξώκα αλάπηπμε ή Franck-van der Merwe
αλάπηπμε (Σρήκα 2-3γ) ζπκβαίλεη όηαλ ηα άηνκα έρνπλ ηελ ίδηα ηάζε γηα λα ελσζνύλ
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κεηαμύ ηνπο όζν θαη κε ην ππόζηξσκα. Πξόθεηηαη γηα ηελ θαηάζηαζε νκνεπηηαμίαο (π.ρ.
ππξίηην πάλσ ζε ππξίηην). Η παξνπζία πξνζκίμεσλ, εηδηθά άλζξαθα πάλσ ζηελ
επηθάλεηα, δίλεη έλαπζκα γηα ηελ αλάπηπμε ηξηώλ δηαζηάζεσλ λεζίδσλ [44], [53]. Μηα
ειαθξηά θιίζε ησλ ππνζηξσκάησλ (1ν-3ν) ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαηαζηείιεη
ηελ λνπθιενπνίεζε λεζίδαο θαη λα πξνάγεη ηελ αλάπηπμε ζηξώκαηνο. Η εηεξνεπηηαμία
πιηθώλ κε ηαηξηαζηά πιέγκαηα όπσο AlxGa1-xAs πάλσ ζε GaAs αθνινπζεί επίζεο ηελ
αλάπηπμε ζηξώκα-ζηξώκα.
Η αλάπηπμε ζηξώκα-λεζίδα ή αλάπηπμε Stranski-Krastanov (Σρήκα 2-3β) είλαη
έλαο ζπλδπαζκόο ησλ δύν πξνεγνύκελσλ κνληέισλ αλάπηπμεο. Μεηά ηελ αλάπηπμε
ελόο ε πεξηζζνηέξσλ κνλνζηξσκάησλ ζηακαηάεη λα επλνείηαη ε αλάπηπμε ζηξώκα κε
ζηξώκα θαη αξρίδνπλ λα ζρεκαηίδνληαη λεζίδεο ζην πάλσ κέξνο ησλ πξνεγνύκελσλ
αξρηθώλ ζηξσκάησλ. Απηή ε κεηάβαζε από αλάπηπμε δύν δηαζηάζεσλ ζε αλάπηπμε
ηξηώλ δηαζηάζεσλ δελ είλαη πνιύ θαιά θαηαλνεηή, αιιά ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο κπνξεί
λα νθείιεηαη ζηελ αύμεζε ηελ ειαζηηθήο ελέξγεηαο όπσο αλαθέξακε παξαπάλσ ζε
ζρέζε κε ηελ ςεπδνκνξθηθή αλάπηπμε [44], [51], [54].
Φαηλόκελα λνπθιενπνίεζεο αμηνπνηνύληαη ζηελ επηιεθηηθή αλάπηπμε πκελίσλ.
Γηα παξάδεηγκα, κε θαηάιιειε εμηζνξξόπεζε ηνπ πνζνζηνύ ρισξίνπ ζην ζύζηεκα SiH-Cl, είλαη δπλαηή ε αλάπηπμε ππξηηίνπ ζε εθηεζεηκέλεο επηθάλεηεο ππξηηίνπ ελώ
εκπνδίδεηαη ε ελαπόζεζε ζε επηθάλεηεο SiO2 [48], [55]. Παξόκνηα απνηειέζκαηα
επηιεθηηθήο ελαπόζεζεο έρνπλ παξαηεξεζεί γηα ΦΕΑ βνιθξακίνπ ζε επηθάλεηεο Si/SiO2
[44], [56]

θαζώο θαη γηα επηιεθηηθή επηηαμία GaAs πάλσ ζε ππνζηξώκαηα GaAs

ζρεκαηνπνηεκέλα κε SiO2 ή Si3N4 [57], [58].

2.3

Επιλεκηικόηηηα

Η ρεκηθή ελαπόζεζε από αηκό (ΦΕΑ) είλαη πεξηζζόηεξν γλσζηή γηα ελαπνζέζεηο ζε
κεγάιεο πεξηνρέο. Ωζηόζν, ε ΦΕΑ κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνπηθέο
ελαπνζέζεηο ή επηιεθηηθέο ελαπνζέζεηο [1], [59], [60]. O όξνο επηιεθηηθή ελαπόζεζε
ζεκαίλεη ελαπόζεζε πάλσ ζε κηα επηθάλεηα, ηελ επηθάλεηα αλάπηπμεο, θαηά ηελ
παξνπζία κηαο άιιεο, ηελ επηθάλεηα κε αλάπηπμεο ηνπ πκελίνπ. Γεληθά ε επηιεθηηθή
ελαπόζεζε είλαη κία πνιύπινθε δηαδηθαζία ε νπνία εμαξηάηαη από ηε θύζε ηνπ
πξνδξόκνπ, ηελ επηθάλεηα, ην ηύπν θαη ηε γεσκεηξία ηνπ αληηδξαζηήξα, θαη ηηο
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ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο (ζεξκνθξαζία, πίεζε, ρξόλν ελαπόζεζεο, ξνέο, ζπγθέληξσζε ηνπ
πξνδξόκνπ ζηελ αέξηα θάζε θ.α.) [60].
Η επηιεθηηθόηεηα κπνξεί επίζεο λα επηηεπρζεί ρξεζηκνπνηώληαο δηάθνξεο
ζπγθεληξσηηθέο δέζκεο (θσηόληα, ειεθηξόληα, ή ηόληα [1]). Οη δέζκεο παξάγνπλ ηνπηθέο
αληηδξάζεηο ΦΕΑ πάλσ ζηηο πεξηνρέο πνπ ρηππνύλ. Μηα άιιε δπλαηόηεηα είλαη λα
αθηηλνβνιεζεί ε επηθάλεηα ηνπ ππνζηξώκαηνο κε έλα ιέηδεξ δηακέζνπ κηαο κάζθαο [61].
Τα αλνίγκαηα ζηε κάζθα νξίδνπλ ηηο πεξηνρέο ηνπ ππνζηξώκαηνο όπνπ ε ελαπόζεζε
ζα ιάβεη κέξνο.
Η επηιεθηηθή ελαπόζεζε από αηκό κπνξεί επίζεο λα επηηεπρζεί πάλσ ζε
ζρεκαηνπνηεκέλα ππνζηξώκαηα. Η επηιεθηηθόηεηα ζε απηή ηελ πεξίπησζε βαζίδεηαη
ζηηο δηαθνξέο ζηηο αξρηθέο αληηδξάζεηο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ
ππνζηξσκάησλ θαη ηεο αέξηαο θάζεο. Οη δηεπηθαλεηαθέο αληηδξάζεηο πάλσ ζε έλα
ππόζηξσκα ζα πξέπεη λα εκπνδίζνπλ εληειώο ηε λνπθιενπνίεζε ζηηο πεξηνρέο κε
αλάπηπμεο, ελώ νη αληηδξάζεηο ελαπόζεζεο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζε εθείλεο ηηο πεξηνρέο
όπνπ ε ελαπόζεζε ζα ζπκβεί.
Υπάξρνπλ δηάθνξεο θαηεγνξίεο ζπζηεκάησλ επηιεθηηθήο ελαπόζεζεο. Σην
ζύζηεκα πνπ πεξηγξάςακε πην πάλσ, ε ελαπόζεζε ιακβάλεη ρώξα πάλσ ζε κία
πεξηνρή ηνπ ππνζηξώκαηνο ελώ θακία ελαπόζεζε δελ γίλεηαη ζηελ άιιε. Ωζηόζν,
δηαθνξεηηθέο θάζεηο κπνξνύλ λα επηηεπρζνύλ ηαπηόρξνλα θαη επηιεθηηθά πάλσ ζε
δηαθνξεηηθά πιηθά, νδεγώληαο ζηε επιλεκτική εναπόθεση υάσης. Σε αλαινγία κε ηε
επηιεθηηθή ελαπόζεζε θάζεο, πκέληα δηαθνξεηηθώλ κηθξνδνκώλ ή δηαθνξεηηθώλ
ρεκηθώλ ζπλζέζεσλ κπνξνύλ λα ελαπνηεζνύλ πάλσ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ
ππνζηξώκαηνο θαη λα επηηεπρζεί έηζη ε επηιεθηηθόηεηα ζηε κηθξνδνκή ή ηε ρεκηθή
ζύλζεζε.
Η επηιεθηηθή ελαπόζεζε είλαη έλα αλαδπόκελν πεδίν θαη ππάξρεη κεγάιε δήηεζε
γηα απηέο ηηο δηαδηθαζίεο ζε πνιιέο πεξηνρέο εθαξκνγώλ. Με ηελ ζηαζεξή κείσζε ηνπ
κεγέζνπο ησλ δνκώλ ζηα Ο.Κ. ππάξρεη ε αλάγθε γηα απηνεπζπγξακκηδόκελεο (self
aligned) δηαδηθαζίεο. Η επηιεθηηθή ελαπόζεζε βνιθξακίνπ γηα επηκεηάιισζε ζηε VLSI
θαη ε επηιεθηηθή επηηαμία ηνπ GaAs γηα κνλνιηζηθή νινθιήξσζε ζε νπηηθνειεθηξνληθέο
δηαηάμεηο είλαη γλσζηά παξαδείγκαηα. Άιιεο πεξηνρέο εθαξκνγώλ κπνξεί λα είλαη ζηελ
εηεξνγελή θαηάιπζε, ζηε κεραληθή δηεπηθαλεηώλ πκελίνπ-ππνζηξώκαηνο, θαη ζηελ
αλάπηπμε ηερλεηώλ πιηθώλ δύν θαη ηξηώλ δηαζηάζεσλ. Αθνύ ε επηιεθηηθή ελαπόζεζε
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πάλσ ζε ζρεκαηνπνηεκέλα ππνζηξώκαηα βαζίδεηαη ζηε

δηεπηθαλεηαθή ρεκεία, δελ

ππάξρνπλ πξαθηηθά πεξηνξηζκνί ζηηο δηαζηάζεηο ησλ ελαπνηηζέκελσλ λεζίδσλ. Απηό
δεκηνπξγεί κία ζπλαξπαζηηθή πξννπηηθή γηα ηε δεκηνπξγία πιηθώλ κε λαλνδνκέο ρσξίο
ζεξκνδπλακηθνύο ή θηλεηηθνύο πεξηνξηζκνύο.

2.4

Μέπη ενόρ ζςζηήμαηορ ΧΕΑ

Η κέζνδνο ΦΕΑ πινπνηείηαη ζηελ πξάμε ρξεζηκνπνηώληαο δηάθνξσλ ηύπσλ
ζπζηήκαηα αληηδξαζηήξσλ. Τα ηειεπηαία ραξαθηεξίδνληαη από πνηθηιία θαη πνιπκνξθία
ηόζν ζε πεηξακαηηθό όζν θαη ζε βηνκεραληθό επίπεδν. Η πνηθηιία απηή έρεη λα θάλεη
ηόζν κε ηα πιηθά θαηαζθεπήο πκελίσλ, όζν θαη κε ηνλ κεραλνινγηθό εμνπιηζκό
ππνζηήξημεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνύληαη. Η δηάξζξσζε ελόο ζπζηήκαηνο
ΦΕΑ θαζνξίδεηαη από ηηο εμήο παξακέηξνπο:
α) Από ηα αληηδξώληα αέξηα θαζώο θαη ηελ ρεκηθή αληίδξαζε πνπ ιακβάλεη ρώξα κέζα
ζηνλ αληηδξαζηήξα.
β) Από ηα δηαζέζηκα ηερληθά κέζα, πξώηεο ύιεο, θαη επηζηεκνληθά όξγαλα θαζώο θαη
από ηηο ζπλζήθεο ππό ηηο νπνίεο ιακβάλεη ρώξα ε δηαδηθαζία.
γ) Από ηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο, πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο, πνπ πξέπεη
λα ηεξεζνύλ ηόζν γηα ην πκέλην όζν θαη γηα ηε δηαδηθαζία αλάπηπμήο ηνπ.
Έηζη, έλα ζύζηεκα Φεκηθήο Ελαπόζεζεο Αηκώλ (Φ.Ε.Α.) απνηειείηαη από 5 θύξηα
κέξε [62]:
α) Τνλ αληηδξαζηήξα (reactor) εληόο ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε αληίδξαζε θαη ν νπνίνο είλαη
θαηαζθεπαζκέλνο από πιηθό πνπ αληέρεη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο (ραιαδίαο ή
αλνμείδσηνο ράιπβαο) θαη δελ πεξηέρεη ηόληα ηθαλά λα κνιύλνπλ ηα δείγκαηα.
β) Tν ζύζηεκα κεηαθνξάο ησλ δηαθόξσλ αεξίσλ κέζσ ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο ην
νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλν αλάινγα κε ηηο ηδηόηεηεο ηνπ πξνδξόκνπ πιηθνύ.
γ) Τν ζύζηεκα θόξησζεο – εθθόξησζεο ησλ δεηγκάησλ.
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δ) Τν ζύζηεκα εμόδνπ ησλ αεξίσλ, πνπ αλ αλαθεξόκαζηε ζε ζύζηεκα ρακειήο πίεζεο,
γίλεηαη κέζσ αληιηώλ θελνύ. Οη αληιίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα ζπγθεθξηκέλα
ζπζηήκαηα

είλαη

κεραληθέο

θαη

αλ

απηέο

δελ

επαξθνύλ

ρξεζηκνπνηνύληαη

ζπκπιεξσκαηηθά αληιίεο roots ή turbo γηα ηελ επίηεπμε αθόκα ρακειόηεξσλ πηέζεσλ
θαη πςειώλ ξπζκώλ αλαξξόθεζεο.
ε) Τν ζύζηεκα ειέγρνπ (ξνώλ, πίεζεο, θιπ.) ηνπ ζπζηήκαηνο ελαπόζεζεο. Ο έιεγρνο
κπνξεί λα γίλεη απηόκαηα κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή ή ρεηξνθίλεηα. Οη βάλεο ειέγρνπ
ξνήο επηιέγνληαη αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηόηεηεο ησλ
πξνδξόκσλ.
Πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ελόο αληηδξαζηήξα ΦΕΑ γίλεηαη ζε
επόκελν θεθάιαην. Εθεί ππάξρεη ε ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο ελαπόζεζεο
πνπ πινπνηήζεθε ζην εξγαζηήξην καο θαη πάλσ ζην νπνίν ζηεξίρηεθε ε παξνύζα
δηδαθηνξηθή δηαηξηβή.

2.5

Ανηιδπαζηήπερ (Reactors) ανάπηςξηρ λεπηών ςμενίων από ΧΕΑ

Τν ζύζηεκα ελαπόζεζεο (πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ αληηδξαζηήξα θαη όιν ην
ζρεηηθό εμνπιηζκό) γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ ΦΕΑ πξέπεη λα παξέρεη
δηάθνξεο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη θνηλέο ζε όινπο ηνπο ηύπνπο ζπζηεκάησλ. Οη
θπξηόηεξεο είλαη όηη πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ νκαιή κεηαθνξά ησλ αληηδξώλησλ αεξίσλ
ζην ρώξν αληίδξαζεο, λα παξέρεη θαηάιιειε ελέξγεηα ελεξγνπνίεζεο ζηα αληηδξώληα
(κέζσ ζέξκαλζεο, αθηηλνβνιίαο, πιάζκαηνο, θιπ.), λα δηαζέηεη αμηόπηζηα ζπζηήκαηα
ειέγρνπ

πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο θαη λα

επηηξέπεη

ηελ απνκάθξπλζε

ησλ

ππνπξντόλησλ ηεο αληίδξαζεο. Απηέο νη ιεηηνπξγίεο πξέπεη λα πινπνηεζνύλ κε επαξθή
έιεγρν, κε κέγηζηε απνηειεζκαηηθόηεηα, θαη κε πιήξε αζθάιεηα.
Η θπξηόηεξε θαηεγνξηνπνίεζε αληηδξαζηήξσλ ζηε ΦΕΑ είλαη κε βάζε ηηο
ζεξκνθξαζίεο ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σηε ΦΕΑ δηαθξίλνπκε δύν θύξηεο
θαηεγνξίεο αληηδξαζηήξσλ, ησλ ζεξκώλ θαη ςπρξώλ ηνηρσκάησλ [10], [44], [63].
Οη ζεξκώλ ηνηρσκάησλ αληηδξαζηήξεο έρνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο απιήο
ιεηηνπξγίαο, κπνξνύλ λα δερηνύλ δηαθόξνπ είδνπο ππνζηξώκαηα αιιά κπνξνύλ λα
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ιεηηνπξγήζνπλ ζε έλα κηθξό εύξνο πηέζεσλ θαη ζεξκνθξαζηώλ επηηξέπνληαο
ηαπηόρξνλα δηαθόξνπο πξνζαλαηνιηζκνύο (νξηδόληηνπ-θαηαθόξπθνπ ηύπνπ) ζε ζρέζε
κε ηελ ξνή ηνπ αεξίνπ. Κπξίσο όκσο ηα ππνζηξώκαηα ηνπνζεηνύληαη θάζεηα ζε κηθξή
απόζηαζε κεηαμύ ηνπο (1-2 mm). Υπό νξηζκέλεο ζπλζήθεο πίεζεο, ξνήο θαη
ζεξκνθξαζίαο ε αέξηα θάζε θαηαλέκεηαη νκνγελώο αλάκεζα ζηα ππνζηξώκαηα θαη
επηηπγράλεηαη νκνηόκνξθε ελαπόζεζε. Τν θπξηόηεξν κεηνλέθηεκα κε ηα ζπζηήκαηα
ζεξκώλ ηνηρσκάησλ είλαη όηη αλ νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο μεθύγνπλ ηόηε ράλεηαη ε
νκνηνκνξθία [64]. Όπσο ιέγεηαη ινηπόλ ην «παξάζπξν ιεηηνπξγίαο» (process window)
απηώλ ησλ ζπζηεκάησλ είλαη ζηελό. Αθνύ απαηηείηαη νκνηνκνξθία ηεο αέξηαο θάζεο ζε
κεγάιν κήθνο ηνπ αληηδξαζηήξα, είλαη θαλεξό όηη νη αληηδξαζηήξεο απηνί ιεηηνπξγνύλ
ζηελ πεξηνρή όπνπ ν ξπζκόο αλάπηπμεο πεξηνξίδεηαη από ηελ επηθαλεηαθή αληίδξαζε
άξα δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα επηηαμία πνπ ρξεηάδεηαη πςειέο
ζεξκνθξαζίεο. Οη αληηδξαζηήξεο απηνί ινηπόλ έρνπλ κεγάιε απνδνηηθόηεηα (25-100
δηζθία ηαπηόρξνλα) αιιά κηθξή επειημία.
Οη

αληηδξαζηήξεο

ςπρξώλ

ηνηρσκάησλ

ρξεζηκνπνηνύληαη

επξέσο

ζε

εξγαζηεξηαθό επίπεδν ελώ απνηεινύλ ην θύξην εξγαιείν ηεο βηνκεραλίαο γηα
ελαπόζεζε επηηαμηαθώλ πκελίσλ. Οη αληηδξαζηήξεο απηνύ ηνπ ηύπνπ δέρνληαη ιίγα
δηζθίδηα ζε νξηδόληην πξνζαλαηνιηζκό κε ζρέζε ηε ξνή αεξίνπ. Επεηδή ηα ηνηρώκαηα
ηνπ αληηδξαζηήξα είλαη θξύα, ε ζεξκνθξαζία ηνπ ππνζηξώκαηνο κπνξεί λα αλέβεη πνιύ
ώζηε λα πεξάζνπκε ζηελ πεξηνρή όπνπ ν ξπζκόο ελαπόζεζεο πεξηνξίδεηαη από ηε
κεηαθνξά κάδαο θαη λα επηηύρνπκε επηηαμηαθά πκέληα. Οη αληηδξαζηήξεο απηνί
πξνηηκνύληαη γηα δηάθνξεο εξεπλεηηθέο εθαξκνγέο επεηδή επηηξέπνπλ θαιύηεξν έιεγρν
ηεο δηαδηθαζίαο ελαπόζεζεο αθνύ ηα ηνηρώκαηα κέλνπλ δηαθαλή θαηά ηελ ελαπόζεζε
θαη επηηξέπνπλ ηελ άκεζε παξαηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο.
Έλαο άιινο ηξόπνο ηαμηλόκεζεο είλαη κε βάζε ηελ πίεζε ζηελ νπνία έλαο
αληηδξαζηήξαο ιεηηνπξγεί. Οη αξρηθέο ηαμηλνκήζεηο ήηαλ: αηκνζθαηξηθήο πίεζεο
(AΠΦΕΑ) θαη ρακειήο πίεζεο ΦΕΑ (ΦΠΦΕΑ) ε νπνία θαιύπηεη κία θιίκαθα από 0.05
Torr κέρξη κεξηθά Torr. Πην πξόζθαηα, γηα ηελ ελαπόζεζε ηδηαίηεξα πκελίσλ SiO2, έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί καδί ππναηκνζθαηξηθή (ΥΑΦΕΑ, ~300 Τorr) θαη ελδηάκεζεο πίεζεο
(ρσξίο αθξσλύκην, ~60 Τorr) ΦΕΑ. Σε αηκνζθαηξηθή πίεζε, νη ξπζκνί κεηαθνξάο ησλ
αληηδξώλησλ θαη ππνπξντόλησλ εμαξηώληαη από ηε ξνή ηνπ «θέξνληνο» αεξίνπ. Η
ζεξκνθξαζία ηνπ ππνζηξώκαηνο κπνξεί λα κεηαβιεζεί ώζηε ν αληηδξαζηήξαο λα
βξεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο θακπύιεο ηνπ Σρ. 2-2, νπόηε λα ελαπνηεζνύλ πκέληα
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κε δηαθνξεηηθέο δνκέο (άκνξθα, πνιπθξπζηαιιηθά ή επηηαμηαθά) ξπζκίδνληαο ηε
ζπλνιηθή ξνή. Σε αληηδξαζηήξεο ΦΠΦΕΑ, ν ξπζκόο κεηαθνξάο κάδαο πξέπεη λα
ξπζκηζηεί έηζη ώζηε ν ξπζκόο ελαπόζεζεο λα πεξηνξίδεηαη από ην ξπζκό επηθαλεηαθήο
αληίδξαζεο. Αλ ε ζεξκνθξαζία απμεζεί ηόηε ν ξπζκόο αληίδξαζεο ζα απμεζεί επίζεο
θαη ε ελαπόζεζε ζα γίλεηαη πην γξήγνξα πάλσ ζηα ππνζηξώκαηα πνπ βξίζθνληαη θνληά
ζηελ είζνδν ησλ αεξίσλ. Από ηα παξαπάλσ θαίλεηαη όηη νη αληηδξαζηήξεο ΦΠΦΕΑ είλαη
ζεξκνύ ηνηρώκαηνο ελώ νη ΑΠΦΕΑ ςπρξνύ.
Άιινο ηξόπνο θαηεγνξηνπνίεζεο ελόο αληηδξαζηήξα είλαη κε βάζε ηε
ζεξκνθξαζία ελαπόζεζεο: πςειήο ζεξκνθξαζίαο (ΥΘΦΕΑ, πάλσ από 900°C) θαη
ρακειήο ζεξκνθξαζίαο (ΦΘΦΕΑ θάησ ~600°C) ΦΕΑ. Όπσο παξαηεξεί θαλείο
ππάξρνπλ πνιινί πηζαλνί ζπλδπαζκνί γηα λα θαηεγνξηνπνηεζνύλ νη αληηδξαζηήξεο
ΦΕΑ.
Αληηδξαζηήξεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε ρακειέο πηέζεηο (ηππηθά 0.1–10 Τorr) γηα
ρακειήο πίεζεο ΦΕΑ (ΦΠΦΕΑ) ζε ρακειέο, ελδηάκεζεο ή πςειέο ζεξκνθξαζίεο είλαη
αληηδξαζηήξεο

ζεξκώλ

ζπλήζσο

ηνηρσκάησλ

θαηαθόξπθνπ

ή

νξηδόληηνπ

πξνζαλαηνιηζκνύ. Σηηο δηαηάμεηο νξηδνληίνπ πξνζαλαηνιηζκνύ, ηα ππνζηξώκαηα
(δηζθίδηα ππξηηίνπ) ηνπνζεηνύληαη όξζηα ζε εηδηθή βάζε θαη ε ξνή ηνπ αεξίνπ είλαη
νξηδόληηα. Η κεησκέλε πίεζε ιεηηνπξγίαο απμάλεη ην κήθνο ηεο ειεύζεξεο δηαδξνκήο
ησλ αληηδξώλησλ κνξίσλ, επηηξέπνληαο ηελ ηνπνζέηεζε ησλ δηζθηδίσλ πνιύ θνληά. Η
πνιύ κεγάιε ππθλόηεηα ηνπνζέηεζεο πνπ επηηπγράλεηαη (κπνξεί λα θηάζεη 100 κε 200
δηζθίδηα αλά ζσιήλα) επηηξέπεη κηα κεγάιε παξαγσγηθόηεηα, θαη θαηά ζπλέπεηα κείσζε
ηνπ θόζηνο θαηαζθεπήο. Σηηο δηαηάμεηο θαηαθόξπθνπ πξνζαλαηνιηζκνύ, ην αέξην
θαηαλέκεηαη πάλσ από ηα όξζηα ή κε δηζθίδηα, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη πνιύ
ιηγόηεξε εθθέλσζε αεξίνπ αιιά κηθξόηεξνο αξηζκόο δηζθηδίσλ αλά ζάιακν (ηππηθά 5
κέρξη 10). Τέινο, ζηηο δηαηάμεηο εξγαζηεξηαθνύ ηύπνπ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα πην
πξόζθαηεο δηαδηθαζίεο θάζε δηζθίδην είλαη ηνπνζεηεκέλν κόλν ηνπ, κε ην αέξην λα ξέεη
θαηά κήθνο ηεο επηθάλεηαο ηνπ δηζθηδίνπ γηα λα πεηύρεη κεγαιύηεξε νκνηνκνξθία. Σην
ζρήκα 2-4 θαίλνληαη νη θπξηόηεξνη ηύπνη αληηδξαζηήξσλ [65].
Σηε ΦΠΦΕΑ, ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ε νκνηνκνξθία είλαη θαιύηεξε απ’ όηη
ζηνπο αληηδξαζηήξεο ΑΠΦΕΑ. Γηα απηνύο ηνπο ιόγνπο ε ρακειή πίεζε ΦΕΑ είλαη
επξέσο δηαδεδνκέλε ζηε βηνκεραλία εκηαγσγώλ γηα ηελ ελαπόζεζε πκελίσλ κνλσηώλ,
άκνξθνπ θαη πνιπθξπζηαιιηθνύ ππξηηίνπ, κεηάιισλ θαη ππξηηηδίσλ.
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α

β

γ
Σρήκα 2-4: Καηαθόξπθνπ θαη νξηδνληίνπ ηύπνπ αληηδξαζηήξεο ςπρξώλ ((α) θαη (β)) θαη ζεξκώλ
(γ) ηνηρσκάησλ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΧΑΛΚΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ

3.1

Γενικά

Σχκθσλα κε ηνπο αξραηνιφγνπο ν ραιθφο είλαη ην πξψην απφ ηα κέηαιια πνπ
ρξεζηκνπνίεζε ν άλζξσπνο γηα ηελ θαηαζθεπή ζθεπψλ, εξγαιείσλ θαη φπισλ.
Δθηηκάηαη φηη ν ραιθφο έγηλε γλσζηφο πεξίπνπ ην 10000 π.Φ., πηζαλφλ επεηδή απαληάηαη
σο απηνθπήο θαη δελ απαηηεί κεηαιινπξγηθή δηαδηθαζία γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζε
θαζαξή κνξθή. Τν φλνκα ηνπ πξνθχπηεη απφ ην ιαηηληθφ Cuprum, ιέμε ε νπνία κε ηε
ζεηξά ηεο πξνέξρεηαη απφ ην λεζί ηεο Κχπξνπ, φπνπ θαη εμνξπζζφηαλ θαηά ηελ
ξσκατθή επνρή. Σηελ αιρεκεία ην ζχκβνιν ηνπ ραιθνχ ζρήκα 3-1 ζπκβνιίδεη ηε ζεά θαη
ηνλ πιαλήηε Αθξνδίηε [66].

Σρήκα 3-1: Τν ζχκβνιν ηνπ ραιθνχ ζηελ αιρεκεία.

Ο ραιθφο απνηειεί έλαλ πάξα πνιχ θαιφ αγσγφ ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ.
Φξεζηκνπνηείηαη εθηελψο ζε ηνκείο φπσο ζσιελψζεηο, ζηα ειεθηξνληθά, ζηελ
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αξρηηεθηνληθή, ζηα νηθηαθά πξντφληα θαη ζηελ λνκηζκαηνθνπία. Δπίζεο έρεη βηνταηξηθέο
εθαξκνγέο θαζψο θαη ρεκηθέο θαζψο απνηειεί απαξαίηεην γηα ηνλ αλζξψπηλν
νξγαληζκφ ηρλνζηνηρείν. Ο ραιθφο κεηαπίπηεη ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ κεηαμχ ησλ
κνξθψλ ηνπ κνλνζζελνχο ραιθνχ (Cu+1) θαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπ δηζζελνχο ραιθνχ
(Cu+2). Τέινο, επξεία εθαξκνγή βξίζθεη ν ραιθφο σο βηνζηαηηθφ ζηνηρείν. Έρεη δειαδή
ηελ ηθαλφηεηα λα παξεκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ
νπφηε, ιφγσ απηήο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή βηνζηαηηθψλ
ηλψλ.
Σηελ ηερλνινγία ζσιελψζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξνρή λεξνχ ελψ
ρξεζηκνπνηείηαη θαη εθηελψο ζε ζπζηήκαηα ςχμεο θαη θιηκαηηζκνχ ιφγσ ηεο επθνιίαο
ζηελ θαηαζθεπή ηνπο. Σηελ αξρηηεθηνληθή, ν ραιθφο εθαξκφδεηαη ζηηο ζηέγεο ησλ
ζπηηηψλ (ζρήκα 3-2) θαζψο επίζεο θαη ζηε δηαθφζκεζε θαη θαηαζθεπή πνιιψλ
αγαικάησλ (ην άγαικα ηεο ειεπζεξίαο πεξηέρεη 81,3 ηφλνπο ραιθνχ). Σηα νηθηαθά
πξντφληα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ν ραιθφο γηα κπαληέξεο θαη καγεηξηθά ζθεχε. Μεγάιε είλαη
ε ρξήζε ηνπ ραιθνχ ζηνλ ηνκέα ηεο λνκηζκαηνθνπίαο θαζψο επίζεο θαη ζηελ
θαηαζθεπή κνπζηθψλ νξγάλσλ. Σηελ βηνκεραλία ησλ ειεθηξνληθψλ ν ραιθφο
ρξεζηκνπνηείηαη

σο

αγσγφο

κε

ηελ

κνξθή

θαισδίσλ,

ζηηο

δηαζπλδέζεηο

νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ (φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ), ζηελ θαηαζθεπή
ειεθηξνκαγλεηψλ θαη ζε πιαθέηεο ηππσκέλσλ θπθισκάησλ [66], [67].

Σρήκα 3-2: Σηέγεο απφ ραιθφ.
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3.2

Ιδιόηηηερ σαλκού

Οη ηδηφηεηεο ηνπ ραιθνχ είλαη θαιά γλσζηέο [66, 67]. Ο ραιθφο είλαη έλα ρεκηθφ
ζηνηρείν κε ζχκβνιν Cu θαη αηνκηθφ αξηζκφ 29. Βξίζθεηαη ζηελ ελδέθαηε νκάδα ηνπ
πεξηνδηθνχ πίλαθα θαη ζηελ ηέηαξηε πεξίνδν θαη αλήθεη ζηα κέηαιια κεηαπηψζεσο.
Έρεη ρξψκα εξπζξσπφ θαη ραξαθηεξηζηηθή κεηαιιηθή ιάκςε ελψ είλαη καιαθφο
(ζθιεξφηεηα 2.5-3 ζηελ θιίκαθα Mohs), δχζηεθηνο (ζ. ηήμεσο 1084

ν

C, ζεκείν

βξαζκνχ 2562 νC) θαη πνιχ θαιφο αγσγφο ηεο ζεξκφηεηαο (ζεξκηθή αγσγηκφηεηα
401W*m-1K-1 ζηνπο 27

ν

C) θαη ηνπ ειεθηξηζκνχ (εηδηθή αληίζηαζε 1.7 κΩ*cm). Η

ππθλφηεηα ηνπ είλαη 8.96 g*cm-3 ελψ παξνπζηάδεηαη κε δχν αξηζκνχο νμείδσζεο: +1 θαη
+2. Η θξπζηαιιηθή ηνπ δνκή είλαη θπβηθνχ εδξνθεληξσκέλνπ (α=3.61 nm) (ζρήκα 3-2)
ελψ ε ειεθηξνληθή ηνπ δνκή είλαη: 1s2, 2s2p6, 3s23p63d104s1.

Σρήκα 3-2: Κξπζηαιιηθή δνκή ραιθνχ

Σε λαλνδνκεκέλα πκέληα ραιθνχ νη εηδηθέο αληηζηάζεηο είλαη κεγαιχηεξεο απφ φηη
ηνπ καδηθνχ (bulk) πιηθνχ (1.7 κΩ*cm) θαη απμάλνπλ κε γξακκηθά θαζψο νη δηαζηάζεηο
ησλ λαλνδνκψλ κεηψλνληαη [68]. Καζψο νη δηαζηάζεηο ησλ δνκψλ απηψλ πιεζηάδνπλ
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ην κήθνο ηεο ειεχζεξεο δηαδξνκήο ηνπ ραιθνχ ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ (πεξίπνπ 40
nm) [69, 70] ε ζπκβνιή ηεο ζθέδαζεο απφ ηελ επηθάλεηα θαη απφ ηα φξηα ησλ θφθθσλ
(grain boundaries) γίλεηαη ζεκαληηθή, απμάλνληαο ηελ εηδηθή αληίζηαζε. Γηάθνξα
ζεσξεηηθά κνληέια έρνπλ αλαπηπρζεί θαη πεξηγξάθνπλ ηελ επίδξαζε ησλ δηαζηάζεσλ
ζηελ εηδηθή αληίζηαζε ηνπ κεηάιινπ [71-74]. Οη κειέηεο ζην ραιθφ [69, 70, 74-79]
απνθάιπςαλ φηη ε κνξθνινγία ησλ πκελίσλ, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηηο κεζφδνπο
ελαπφζεζεο θαη ηα ππνζηξψκαηα, θαζνξίδεη ην επίπεδν αχμεζεο ηεο εηδηθήο
αληίζηαζεο. Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη κηα γεληθή ηάζε φπσο παξνπζηάδεηαη απφ
ηνλ δηεζλή ηερλνινγηθφ ράξηε γηα εκηαγσγνχο (ITRS 2007).

Σρήκα 3-3: Μεηαβνιή ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο ηνπ ραιθνχ ζε ζρέζε κε ην εχξνο ηεο γξακκήο
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3.3

Γιαηί Χαλκόρ

Τν Al πνπ ρξεζηκνπνηείην σο ην βαζηθφηεξν

πιηθφ θαηαζθεπήο αγψγηκσλ

δηαζπλδέζεσλ ζηε βηνκεραλία ηεο κηθξνειεθηξνληθήο έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ
ραιθφ πνπ ζεσξείηαη πιένλ θαηαιιειφηεξν αγψγηκν πιηθφ [80-83]. Οη ιφγνη πνπ
νδήγεζαλ ζε απηήλ ηελ αληηθαηάζηαζε αλαιχνληαη παξαθάησ.
Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ ραιθνχ, ζε ζρέζε κε ην Al, είλαη ε
κηθξή εηδηθή αληίζηαζή ηνπ (~1.7 κΩ.cm) (πίλαθαο 3-1), ε νπνία επηηξέπεη κείσζε ηεο
θαζπζηέξεζεο RC θαη άξα ηαρχηεξε δηάδνζε ζεκάησλ θαζψο θαη βειηησκέλε απφδνζε
κηθξνεπεμεξγαζηψλ θαη γξήγνξσλ ζηαηηθψλ κλεκψλ RAM [84-86].

Μεηάλλο

Ειδική ανηίζηαζη (μΩ*cm)

Ag

1.63

Cu

1.67

Au

2.35

Al

2.67

W

5.65

Πίλαθαο 3-1: Πίλαθαο εηδηθψλ αληηζηάζεσλ ησλ κεηάιισλ Ag, Cu, Au, Al θαη W.

Η ζρέζε πνπ δίλεη ηε θαζπζηέξεζε RC [86] θαίλεηαη παξαθάησ ελψ ζην ζρήκα 3-4
θαίλεηαη ε κεηαβνιή ηνπ ρξφλνπ θαζπζηέξεζεο ζε ζρέζε κε ηε δηάζηαζε ησλ δνκψλ
φπνπ βιέπνπκε ην πιενλέθηεκα ηνπ ραιθνχ έλαληη ηνπ αινπκηλίνπ.

RC 

 L2 ILD
tM t ILD

φπνπ ρ, tM, θαη L είλαη ε εηδηθή αληίζηαζε, ην πάρνο θαη ην κήθνο ησλ δηαζπλδέζεσλ,
ελψ εILD θαη tILD είλαη ε δηειεθηξηθή ζηαζεξά θαη ην πάρνο ηνπ δηειεθηξηθνχ.
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Σρήκα 3-4: Μεηαβνιή ηνπ ρξφλνπ θαζπζηέξεζεο ζε ζρέζε κε ηε δηάζηαζε ησλ δνκψλ.

Δπίζεο, έλαο επηπιένλ ηξφπνο γηα λα κεησζεί ε ζηαζεξά ρξφλνπ RC εθηφο απφ
ηελ ρξήζε πην αγψγηκσλ κεηάιισλ θαη δηειεθηξηθψλ κε κηθξφηεξε δηειεθηξηθή ζηαζεξά
παξέρεηαη απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπ θπθιψκαηνο. Πξνζζέηνληαο επίπεδα επηκεηάιισζεο
κε ηηο κεηαιιηθέο γξακκέο ζηα δηαδνρηθά επίπεδα λα είλαη θάζεηεο κεηαμχ ηνπο κεηψλεηαη
ε επηθάλεηα αιιεινεπηθάιπςεο θαη πξνθαλψο ε ρσξεηηθφηεηα C. Βεβαίσο επεηδή
απμάλεηαη ην κήθνο ησλ κεηαιιηθψλ γξακκψλ κπνξεί λα απμεζεί ην R αιιά είλαη ζέκα ην
ζρεδηαζηή λα βξεη ηελ θαηάιιειε ιχζε ψζηε ζπλνιηθά ην RC λα κεησζεί.
Αθφκε έλαο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν ραιθφο ζπληζηάηαη σο έλα απφ ηα πην
ειθπζηηθά πιηθά γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ αινπκηλίνπ ζηε κηθξνειεθηξνληθή
βηνκεραλία, είλαη ε εμαηξεηηθά πςειή αληίζηαζε ηνπ ζε ειεθηξνκεηαλάζηεπζε [87-89].
Γηα απηφ ην ιφγν ρξεζηκνπνηνχληαη γξακκέο ραιθνχ πνπ επηηξέπνπλ πνιχ κεγαιχηεξεο
ππθλφηεηεο ξεχκαηνο (π.ρ. θπθιψκαηα κε ηξαλδίζηνξο πςειήο ηζρχνο).
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Al

Cu

Melting point

660 oC

1083 oC

Ea for lattice diffusion

1.4 eV

2.2 eV

0.4-0.8 eV

0.7-1.2 eV

Ea for grain boundary
diffusion

Πίλαθαο 3-2: Σεκεία ζπγθξίζεσο Αl θαη Cu πνπ δεηθλχνπλ ηε κεγαιχηεξε επθνιία γηα
ειεθηξνκεηαλάζηεπζε ζην αινπκίλην.

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη είλαη μεθάζαξν φηη
φλησο ν ραιθφο έρεη κεγαιχηεξε αληίζηαζε ζηελ ειεθηξνκεηαλάζηεπζε. Σην παξαθάησ
ζρήκα 3-5 θαίλεηαη ε αλσηεξφηεηα ηνπ ραιθνχ, ζε ζρέζε κε έλα θξάκα Al(Cu), γηα
ειεθηξηθή θαηαπφλεζε φπνπ παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε αληνρή θαηά 112 ψξεο.

Σρήκα 3-5: Υςειφηεξε αληνρή ραιθνχ ζε ειεθηξηθή θαηαπφλεζε (S. Luce, IBM, IEEE IITC
1998)

Οη δηαζπλδέζεηο ζηα ζχγρξνλα νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα (Ο.Κ.) γίλνληαη φπσο
πξναλαθέξακε κε ραιθφ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ιεγφκελε δακαζθελή ηερλνινγία [90]. Η
ηερλνινγία απηή ζπλίζηαηαη δηφηη νη δηάθνξεο ρεκηθέο ελψζεηο πνπ κπνξεί λα ζρεκαηίζεη
ν ραιθφο έρνπλ κηθξή πηεηηθφηεηα θαη επνκέλσο είλαη αδχλαηε ε ρξήζε κεζφδσλ μεξήο
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εγράξαμεο. Σηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή αληί ηεο ελαπφζεζεο θαη εγράξαμεο κεηάιινπ κε
αθφινπζε ελαπφζεζε δηειεθηξηθνχ, γίλεηαη πξψηα ε ελαπφζεζε δηειεθηξηθνχ θαη ε
εγράξαμή ηνπ γηα ην ζρεκαηηζκφ «απιαθηψλ» (trenches), ηα νπνία γεκίδνληαη απφ
κέηαιιν πνπ ζηε ζπλέρεηα πθίζηαηαη ρεκηθφ-κεραληθφ γπάιηζκα (Chemical Mechanical
Polishing, CMP) [91-93] ψζηε ν ραιθφο λα κείλεη κφλν κέζα ζηα εγραξαγκέλα
«απιάθηα» θαη φρη πάλσ ζηελ επηθάλεηα. Σηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ελαπφζεζε
δηειεθηξηθνχ πιηθνχ γηα ηελ απνκφλσζε ησλ δηαζπλδέζεσλ. Φξεζηκνπνηψληαο ηελ
παξαπάλσ ηερληθή παξαθάκπηεηαη ην εκπφδην ηεο εγράξαμεο ηνπ ραιθνχ. Η ρξήζε
δηαζπλδέζεσλ ραιθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε δηειεθηξηθψλ κηθξήο δηειεθηξηθήο
ζηαζεξάο κεηψλεη ην θφζηνο θαηαζθεπήο ησλ ICs γηαηί κεηψλεη ηνλ αξηζκφ επηπέδσλ
επηκεηάιισζεο φπσο είδακε πην πάλσ.

Σρήκα 3-6: Σχγθξηζε ηνπ αξηζκνχ ζηξσκάησλ επηκεηάιισζεο κε ρξήζε Cu θαη Al ζηηο
δηαζπλδέζεηο.

Σην παξαπάλσ ζρήκα 3-6 θαίλεηαη ε κεηαβνιή ηνπ αξηζκνχ ησλ επηπέδσλ
επηκεηάιισζεο πνπ πξνζθέξεη ν ραιθφο ζε ζρέζε κε ην αινπκίλην. Λφγσ ηεο
κηθξφηεξεο εηδηθήο αληίζηαζεο θαη ησλ πιηθψλ κε ρακειφηεξεο δηειεθηξηθέο ζηαζεξέο,
έρνπκε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επηπέδσλ επηκεηάιισζεο θαζψο πεξηζζφηεξεο
γξακκέο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε ιηγφηεξα επίπεδα κεηάιινπ ρσξίο λα απμεζεί
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ππεξβνιηθά ε ζπλνιηθή αληίζηαζε R θαη ρσξεηηθφηεηα C ηεο γξακκήο κεηαθνξάο θαη
ζπλεπψο ε ζηαζεξά ρξφλνπ RC λα πάξεη ρακειέο ηηκέο.

3.4

Πποδιαγπαθέρ ηων αεπίων πποδπόμων για ΧΕΑ ςλικών μικποηλεκηπονικήρ

Σηηο δηαδηθαζίεο ΦΔΑ ε ζεξκηθή απνζχλζεζε ηνπ πξνδξφκνπ αεξίνπ είλαη ε βάζε γηα
ηελ ελαπφζεζε ελφο ιεπηνχ πκελίνπ φπνπ ζηελ ηδαληθή πεξίπησζε ηα ππφινηπα
ζπζηαηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ην πξφδξνκν αέξην απνκαθξχλνληαη δηακέζνπ ηεο αέξηαο
θάζεο.

Ωζηφζν,

ζηελ

πξαγκαηηθφηεηα,

ηα

ζπζηαηηθά

απηά

κπνξεί

λα

κελ

απνκαθξπλζνχλ εμνινθιήξνπ θαη λα νδεγήζνπλ ζε αλεπηζχκεηεο πξνζκίμεηο ζην
πκέλην. Η αλάπηπμε θαη νη βαζηθέο πξνδηαγξαθέο [65] πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ νη
πξφδξνκνη γηα ηηο εθάζηνηε εθαξκνγέο ηνπο ζηεξίδνληαη ζηε κειέηε ηεο κνξηαθήο ηνπο
απνζχλζεζεο.
3.4.1 Καθαπόηηηα ηος αέπιος πποδπόμος
Δίλαη επηζπκεηφ λα έρνπκε πξφδξνκα αέξηα κε πςειφ επίπεδν θαζαξφηεηαο ψζηε λα
εκπνδίδεηαη ε κφιπλζε ηνπ ιεπηνχ πκελίνπ κε αλεπηζχκεηεο πξνζκίμεηο. Γηα απηφ είλαη
πνιχ ζεκαληηθέο νη ηερληθέο θαη νη κέζνδνη ειέγρνπ θαζαξφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πξνεηνηκαζίαο ελφο πξνδξφκνπ πιηθνχ.

3.4.2

Δπαζηικόηηηα ηος πποδπόμος

Τα κφξηα ηνπ πξφδξνκνπ πξέπεη λα αληηδξάλε κε ηελ επηθάλεηα ηνπ ππνζηξψκαηνο θαη
λα δίλνπλ ην επηζπκεηφ πκέλην. Οη επηθάλεηεο ηνπ ππνζηξψκαηνο γεληθά δεζηαίλνληαη ζε
κηα ζεξκνθξαζία ηεο ηάμεσο κεξηθψλ εθαηνληάδσλ βαζκψλ θειζίνπ. Τα κφξηα πξέπεη
λα αληηδξνχλ κε ηελ επηθάλεηα ηνπ ππνζηξψκαηνο ζε απηέο ηηο ζεξκνθξαζίεο. Ωζηφζν,
έλα πηζαλφ πξφβιεκα είλαη φηη ηα κφξηα ηνπ πξφδξνκνπ κπνξεί λα αληηδξάζνπλ ζηελ
αέξηα θάζε κέζα ζηνλ αληηδξαζηήξα αληί λα αληηδξάζνπλ κφλν ζηελ επηθάλεηα ηνπ
ππνζηξψκαηνο. Γεληθά, απηέο νη αληηδξάζεηο πξέπεη λα ειαρηζηνπνηνχληαη ψζηε λα
εκπνδίδεηαη ε απνζχλζεζε ηνπ πξνδξφκνπ κέζα ζην ζάιακν αληίδξαζεο. Δπηπιένλ, νη
αληηδξάζεηο ζηελ αέξηα θάζε είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζσκαηίδηα ηα νπνία
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κπνξνχλ λα κνιχλνπλ ην πκέλην. Δπνκέλσο, έλα πξφδξνκν αέξην νθείιεη λα αληηδξά
ζηελ επηθάλεηα ηνπ ππνζηξψκαηνο ρσξίο λα είλαη ηφζν δξαζηηθφ ζηελ αέξηα θάζε θαηά
ηηο ζπλζήθεο ελαπφζεζεο. Τν επίπεδν ηεο ζεξκηθήο ζηαζεξφηεηαο είλαη κηα ζεκαληηθή
παξάκεηξνο γηα πγξνχο πξνδξφκνπο θαζψο ηα ζπζηήκαηα έγρπζεο πγξνχ πεξηέρνπλ
ζεξκαηλφκελνπο εμαηκηζηέο φπνπ ν πξφδξνκνο κπνξεί λα απνζπληεζεί νδεγψληαο ζε
παξεκπφδηζε ηεο ξνήο θαη ζε κφιπλζε ηνπ αλαπηπζζφκελνπ πκελίνπ.
3.4.3 Πηηηικόηηηα
Η πηεηηθφηεηα είλαη κηα βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκβαηηθή ΦΔΑ. Δπεξεάδεηαη απφ
ελδνκνξηαθέο δπλάκεηο (van der Waals, δεζκνί πδξνγφλνπ θιπ) πνπ εμαξηψληαη απφ ην
κνξηαθφ βάξνο , ηε γεσκεηξία θαη γηα ηα ζηεξεά , ηε δνκή ηνπ πιέγκαηνο. Ιδαληθά, έλα
πξφδξνκν αέξην πξέπεη λα έρεη πςειή ηάζε αηκψλ ζε ζεξκνθξαζία αξθεηά ρακειφηεξε
απφ ηε ζεξκνθξαζία απνζχλζεζήο ηνπ. Δίλαη δπλαηφλ λα κεησζεί ε πίεζε κέζα ζηνλ
αληηδξαζηήξα γηα λα αληηζηαζκηζηεί ε ρακειή πηεηηθφηεηα ησλ πξνδξφκσλ, σζηφζν,
έηζη κπνξεί λα ζπκβεί κείσζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηνπ πκελίνπ. Δπίζεο, είλαη
δπλαηφλ λα απμεζεί ε ζεξκνθξαζία εμάηκηζεο γηα λα αληηζηαζκηζηεί ε ρακειή
πηεηηθφηεηα ηνπ πξνδξφκνπ αιιά έηζη κπνξεί λα ζπκβεί πξφσξε απνζχλζεζε ηνπ.

3.4.4

ηαθεπόηηηα ζηον αέπα

Δίλαη επηζπκεηφ γηα έλα ελ δπλάκεη πξφδξνκν αέξην λα είλαη ζηαζεξφ θάησ απφ
θαλνληθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ψζηε λα απνθεπρζεί ε αλάγθε γηα εηδηθέο ζπλζήθεο
ζπληήξεζεο.
3.4.5 Σοξικόηηηα
Μηα ρακεινχ βαζκνχ ηνμηθφηεηα ελφο αέξηνπ πξνδξφκνπ είλαη επίζεο επηζπκεηή ψζηε
λα απνθεπρζεί ε αλάγθε γηα εηδηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη εδηθέο δηαδηθαζίεο θαηά
ηε δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο ιεπηψλ πκελίσλ.
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3.4.6 ύνθεζη
Γηα λα είλαη θαηάιιεινο γηα ρξήζε ζηε ΦΔΑ γηα αλάπηπμε ιεπηψλ πκελίσλ, θάζε
πξφδξνκνο νθείιεη λα είλαη ηθαλφο λα ζπληεζεί ζε πνζφηεηεο ηνπιάρηζηνλ κεξηθψλ
γξακκαξίσλ, κε ιίγα ζπλζεηηθά βήκαηα. Η ζχλζεζε πξέπεη λα είλαη πξνζαξκφζηκε ζε
κεγάιεο θιίκαθαο παξαγσγή ρσξίο ζεκαληηθά πξνβιήκαηα.

3.4.7

Πεπιβάλλον και κόζηορ

Καζψο ηα πεξηβαιινληνινγηθά ζέκαηα γίλνληαη φιν θαη πην ζεκαληηθά ελδείθλπηαη νη
θαηλνχξηνη πξφδξνκνη λα είλαη φζν δπλαηφλ κε ηνμηθνί θαη θαηά πξνηίκεζε
αλαθπθιψζηκνη. Δπεηδή δηάθνξεο ηερληθέο ελαπφζεζεο είλαη δηαζέζηκεο, ε ηηκή ηνπ
πξνδξφκνπ γηα ΦΔΑ πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην ρακειή.

3.5

Ππόδπομοι για ΧΕΑ Χαλκού

3.5.1 Γενικά
Αλφξγαλνη πξφδξνκνη φπσο αινγνλίδηα κεηάιισλ (π.ρ. CuCl, CuCl2 θιπ.) δελ
παξάγνπλ θαζαξά κεηαιιηθά πκέληα ζε ζεξκνθξαζία ρακειφηεξε απφ 600 νC θαη
γεληθφηεξα απαηηνχλ ηελ παξνπζία ελφο αλαγσγηθνχ κέζνπ φπσο H2 ή SiH4 γηα λα
απνθεπρζνχλ κνιχλζεηο ιφγσ ηνπ αινγνληδίνπ. Δπηπιένλ, είλαη ζπλήζσο ζηεξενί ζε
ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, πξάγκα ην νπνίν θάλεη δχζθνιε ηελ κεηαθνξά ηνπο ζηνλ
αληηδξαζηήξα.

Ωζηφζν,

παξφια

απηά

ηα

κεηνλεθηήκαηα,

ζε

πςειέο

ζρεηηθά

ζεξκνθξαζίεο πκέληα πςειήο θαζαξφηεηαο ελαπνηίζεληαη ζε κεγάινπο ξπζκνχο θαη νη
πξφδξνκνη είλαη γεληθά νηθνλνκηθνί, εχθνια απαιιάζζνληαη απφ πξνζκίμεηο θαη είλαη
εκπνξηθά δηαζέζηκνη. Γηα απηφ ηα αινγνλίδηα ησλ κεηάιισλ, παξά ηνπο πεξηνξηζκνχο
ηνπο, είλαη ζπρλά νη βέιηηζηνη πξφδξνκνη, φπσο π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ηνπ W πνπ
ελαπνηίζεηαη απφ WF6. Σπλήζσο αλφξγαλνη πξφδξνκνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε
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εθαξκνγέο φπσο πκέληα πξνζηαζίαο ηελ νμείδσζε φπνπ ην ρακειφ θφζηνο είλαη ε
κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα θαη νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο είλαη αλεθηέο.
Αληηζέησο, κεηαιιν-νξγαληθνί θαη νξγαλν-κεηαιιηθνί πξφδξνκνη έρνπλ ηα
πιενλεθηήκαηα φηη απνζπληίζεληαη ζεξκηθά ζε ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο, έρνπλ
πςειφηεξεο ηάζεηο αηκψλ θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη πγξνί ζε ζεξκνθξαζία
πεξηβάιινληνο, πξάγκα πνπ απινπνηεί ην ζέκα ηεο κεηαθνξάο ηνπο. Έρνπλ ην
κεηνλέθηεκα ησλ αλεπηζχκεησλ πξνζκίμεσλ (C, O, F, P) θαη γηα λα δψζνπλ θαζαξά
πκέληα ζπλήζσο απαηηείηαη έλα αλαγσγηθφ κέζσ φπσο ην H2 ή έλα νμεηδσηηθφ κέζν
φπσο ην O2 ή ην H2O. Τν πξφβιεκα ησλ αλεπηζχκεησλ πξνζκίμεσλ είλαη ζπλήζσο
δχζθνιν γηα δξαζηηθά κέηαιια φπσο Cr θαη Ti, γηα ηα νπνία δελ ππάξρνπλ θαινί
νξγαλνκεηαιιηθνί ή κεηαιιννξγαληθνί πξφδξνκνη [94, 95]. Ωζηφζν, ππάξρνπλ πάξα
πνιιά παξαδείγκαηα φπνπ πςειήο θαζαξφηεηαο κεηαιιηθά πκέληα έρνπλ ελαπνηεζεί
απφ ηέηνηνπο πξνδξφκνπο ρσξίο ηε ρξήζε θαλελφο νμεηδναλαγσγηθνχ κέζνπ. Απηή ε
πξνζέγγηζε απαηηεί έλα κεραληζκφ απνζχλζεζεο φπνπ ηα νξγαληθά ζπζηαηηθά
απνκαθξχλνληαη απφ ην ζάιακν αληίδξαζεο αλέπαθα ή ηελ χπαξμε κηαο δηαδηθαζίαο
αληίδξαζεο ψζηε λα ζρεκαηηζηνχλ πηεηηθά πξντφληα ηα νπνία εχθνια εθξνθνχληαη απφ
ηελ επηθάλεηα. Μηα πεξηπηψζε πνπ ζπκβαίλεη απηφ είλαη ε αληίδξαζε δπζαλαιφγεζεο
(disproportionation) ελψζεσλ Cu(Ι) [96-101].
Γεληθά,

φζν

πην

ηζρπξφο

είλαη

ν

δεζκφο

κεηάιινπ-άλζξαθα

ζηνπο

νξγαλνκεηαιιηθνχο πξνδξφκνπο, ηφζν απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα κφιπλζεο ηνπ πκελίνπ
κε άλζξαθα. Δπίζεο, φζν πεξηζζφηεξν επγελέο είλαη έλα κέηαιιν θαη βξίζθεηαη
ρακειφηεξα ζε κηα δνζκέλε νκάδα ηνπ πεξηνδηθνχ πίλαθα ηφζν πην εχθνια αλάγεηαη, νη
δεζκνί πνπ ζρεκαηίδεη είλαη ιηγφηεξν ζηαζεξνί, θαη ππάξρεη κηθξφηεξε πηζαλφηεηα
κφιπλζεο κε άλζξαθα.

3.5.2 Εναπόθεζη από πποδπόμοςρ Χαλκού με απιθμό οξείδωζηρ (+1)
Τα πιενλεθηήκαηα ησλ πξνδξφκσλ κνλνζζελνχο ραιθνχ έλαληη ηνπ δηζζελνχο ραιθνχ
ζηελ ΦΔΑ πεξηιακβάλνπλ πςειήο πνηφηεηαο ελαπνηηζέκελα πκέληα ζε ρακειφηεξεο
ζεξκνθξαζίεο ππνζηξψκαηνο θαη ηεο κεησκέλεο αλάγθεο γηα ρξήζε πδξνγφλνπ σο
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αλαγσγηθφ κέζν [102]. Οη πην γλσζηνί πξφδξνκνη κνλνζζελνχο ραιθνχ ζηε ΦΔΑ είλαη
ελψζεηο Cu(hfac) κε γεληθφ ηχπν Cu(hfac)(L), φπνπ L είλαη έλα αιθέλην, αιθίλην, δηέλην,
κία

θσζθίλε

ή

νιεθίλε

[60,

Άιινη

102].

πξφδξνκνη

κνλνζζελνχο

ραιθνχ

ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχ ιηγφηεξν (Cu(I) cyclopentadienyl θαη t-butoxide θαη ηα
παξάγσγά ηνπο). Παξαθάησ αθνινπζεί κηα ζχληνκε αλαζθφπηζε ηνπ πην δηεμνδηθά
κειεηεκέλνπ

πξνδξφκνπ

κνλνζζελνχο

ραιθνχ

Cu(hfac)(vtms),

φπνπ

vtms=

vinyltrimethylsilane (νιεθίλε).

3.5.3

Ιδιόηηηερ και γενική πεπιγπαθή ηος Cu(hfac)(vtms)

Η ΦΔΑ ρξεζηκνπνηψληαο πγξφ Cu(hfac)(vtms) πξσηναλαθέξζεθε ην 1991 [103]. Η
θξπζηαιιηθή δνκή ηνπ κνξίνπ [104] παξνπζηάδεη ζρεδφλ επίπεδε γεσκεηξία γχξσ απφ
ην θέληξν ηνπ Cu (ζρήκα 3-7). Η ηάζε αηκψλ ζε ζεξκνθξαζία ιίγν πάλσ απφ ηε
ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ είλαη 0.1 Torr [103-105]. Πξνζηαηεπηηθά κέηξα πξέπεη λα
παξζνχλ θαηά ηε ρξήζε απηνχ ηνπ πξνδξφκνπ εμαηηίαο ηεο πςειήο επαηζζεζίαο ηνπ
ζηνλ αέξα. Αξγή απνζχλζεζε έρεη αλαθεξζεί αθφκε θαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ
[106], αιιά απηφ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε ηελ παξνπζία πεξίζζεηαο vtms [107, 108].
Σηε ΦΔΑ νη ζεξκνθξαζίεο αεξηνπνίεζεο ηνπ πξνδξφκνπ είλαη ηππηθά 25–50 oC θαη νη
ζεξκνθξαζίεο ελαπφζεζεο απφ 100–250 oC. Τα αέξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ
θέξνληα είλαη θπξίσο αδξαλή, φπσο He, N2, Ar ή κηα κίμε ηνπο κε H2.

Σρήκα 3-7: Γεσκεηξία κνξίνπ Cu(hfac)(vtms)
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3.5.4 Νοςκλεοποίηζη ζηη ΧΕΑ σπηζιμοποιώνηαρ Cu(hfac)(vtms)
Τν Cu(hfac)(vtms) ζηε ΦΔΑ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ελαπνζέζεηο πάλσ ζε κέηαιια,
εκηαγσγνχο, ληηξίδηα θαη νμείδηα. Δθηφο απφ κεξηθά κεηαιιηθά ππνζηξψκαηα ε
λνπθιενπνίεζε ραιθνχ έρεη απνηειέζεη κηα κεγάιε πξφθιεζε γηα ηελ επίηεπμε πςειήο
πνηφηεηαο πκελίσλ. Γηάθνξεο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ηα Cu, Si, TiN, TiCN θαη Ta, φια
παξνπζηάδνπλ πςειέο αληηδξαζηηθφηεηεο ζην λα δηαζπάζνπλ ην Cu(hfac)(vtms) [109115]. Η ζπκπεξηθνξά λνπθιενπνίεζεο φκσο είλαη δηαθνξεηηθή ζε θαζέλα απφ απηά ηα
ππνζηξψκαηα [116-118]. Γηαθξηηέο λεζίδεο ζρεκαηίδνληαη απφ ην Cu(hfac)(vtms) πάλσ
ζην Ta θαη ην TaNx, ελψ έλα ζπλερέο πκέλην ελαπνηίζεηαη ζε κηα πξνζρεκαηηζκέλε
επηθάλεηα ραιθνχ. Σηα αξρηθά ζηάδηα ηε ελαπφζεζεο πάλσ ζην Ru ζρεκαηίδνληαη
ππθλά ζπζζσκαηψκαηα

ππξήλσλ κεηαιιηθνχ Cu. Απηφ ην εμαηξεηηθφ απνηέιεζκα

νθείιεηαη ζηελ πςειή δηαβξεμηκφηεηα (wettability) ηνπ ραιθνχ ε νπνία νδεγεί ζε
κηθξφηεξε ελέξγεηα ελεξγνπνίεζεο ηεο λνπθιενπνίεζεο [118, 119].
Η κηθξνζθνπία αηνκηθήο δχλακεο έδεημε φηη ν αξηζκφο ππθλφηεηαο ππξήλσλ
ραιθνχ κεηψλεηαη ζχκθσλα κε ηε ζεηξά Pt > Si > SiO2 κε δχν ηάμεο κεγέζνπο δηαθνξά
κεηαμχ Pt θαη SiO2 [120]. Δθκεηαιιεπφκελνη ην πιενλέθηεκα ηνπ αξγνχ ξπζκνχ
ελαπφζεζεο πάλσ ζην SiO2 ν ραιθφο ελαπνηίζεηαη επηιεθηηθά πάλσ ζε TiN, W, Ta, Al
θαη PtSi παξνπζία ηνπ SiO2 [103]. Μηα κεηέπεηηα κειέηε [121] έδεημε φηη ε ελαπφζεζε
ζπκβαίλεη θαη πάλσ ζην SiO2. Φαζκαηνζθνπία ππεξχζξνπ έδεημε φηη απφ 125 κέρξη 175
C ην Cu(hfac)(vtms) δηαρσξίδεηαη ζε Cu(hfac) θαη vtms ζηα OH θαη ζε άιια ελεξγά κέξε
ηνπ SiO2 [122]. Δλεξγνπνίεζε ηνπ SiO2 κε δηάθνξεο ελψζεηο φπσο Si(CH3)3 ή
Si(CH3)2CH2CH2C(CH3)3, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ κε ελαπφζεζε ραιθνχ πάλσ ζε
απηφ [123, 124].
Γηάθνξνη κέζνδνη έρνπλ εθαξκνζηεί γηα λα πξνάγνπλ ηελ λνπθιενπνίεζε
ραιθνχ. Πξνζζήθε H2O ζηελ αξρή ησλ ελαπνζέζεσλ πάλσ ζε Ta, TiN θαη TaN
εκπινπηίδεη ηε γξήγνξε λνπθιενπνίεζε, νδεγψληαο ζε ππθλά θαη νκαιά πκέληα ραιθνχ
[125-129]. Πξνεπεμεξγαζία ηνπ TiN θαη ηνπ SiO2 κε πιάζκα ησδίνπ επηηξέπεη ηελ
πξνζξφθεζε ηνπ ησδίνπ πάλσ ζηελ επηθάλεηα θαη επηθέξεη πςειφηεξνπο ξπζκνχο
ελαπφζεζεο ραιθνχ [130]. Αθφκε πξνεπεμεξγαζία ησλ ππνζηξσκάησλ TiN κε πιάζκα
πδξνγφλνπ [131] ή κε WF6 [132] επίζεο δηεπθνιχλεη ηε λνπθιενπνίεζε ραιθνχ θαη ηελ
επίηεπμε πςειήο πνηφηεηαο πκέληα. Τέινο, ελαπφζεζε ελφο αξρηθνχ πνιχ ιεπηνχ
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ζηξψκαηνο In πάλσ ζε TaN απμάλεη ζεκαληηθά ηελ ππθλφηεηα ππξήλσλ ραιθνχ
επηηξέπνληαο ην ξαγδαίν ζρεκαηηζκφ ελφο ζπλερνχο ζηξψκαηνο ραιθνχ [133].

3.5.5 Μησανιζμοί εναπόθεζηρ και κινηηική

Η ζπλνιηθή αληίδξαζε γηα ηελ ελαπφζεζε Cu απφ ην Cu(hfac)(vtms) δείρλεηαη ζηελ
εμίζσζε (3-1). Υπφ δηάθνξεο ζπλζήθεο, θαζαξά πκέληα ραιθνχ ελαπνηίζεληαη
δείρλνληαο φηη ην Cu(hfac)2 θαη ην vtms εθξνθνχληαη απφ ηελ επηθάλεηα ρσξίο λα
απνζπληίζεληαη.
Γηάθνξα κνληέια πεξηγξάθνπλ ην ιεπηνκεξή κεραληζκφ ηεο αληίδξαζεο. Ο
κεραληζκφο απηφο θαίλεηαη ζηηο παξαθάησ αληηδξάζεηο, φπνπ νη δείθηεο (g) θαη (a)
δειψλνπλ ηηο αέξηεο θαη ηηο πξνζξνθεκέλεο ελψζεηο αληίζηνηρα, θαη πξνηείλεηαη απφ
ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπγγξαθείο [105, 109, 121, 134, 135]. Γελ είλαη αθφκα μεθάζαξν
αλ ην vtms απειεπζεξψλεηαη απεπζείαο ζηελ αέξηα θάζε φπσο ζηελ εμίζσζε ( 3-3 ) ή
κέζσ κηαο ελδηάκεζεο επηθαλεηαθά – πξνζδεκέλεο (surface-bonded) θαηάζηαζεο φπσο
ζηελ εμίζσζε ( 3-4, 3-5 ) [105,121].
2Cu(hfac)(vtms) → Cu + Cu(hfac)2 + 2vtms

(3-1)

Cu(hfac)(vtms)(g) → Cu(hfac)(vtms)(a)

(3-2)

Cu(hfac)(vtms)(a) → Cu(hfac)(a) + vtms(g)

(3-3)

ή
Cu(hfac)(vtms)(a) → Cu(hfac)(a) + vtms(a)
vtms(a) → vtms(g)

(3-5)

2Cu(hfac)(a) → Cu(a) + Cu(hfac)2(a)

(3-6)

Cu(hfac)2(a) → Cu(hfac)2(g)
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Έλα κνληέιν αληίδξαζεο ζε αέξηα θάζε πξνηάζεθε γηα λα εξκελεχζεη ηελ
θηλεηηθή ζε αληηδξαζηήξα ζεξκψλ ηνηρσκάησλ [136]. Σε απηφ ην κνληέιν ην
Cu(hfac)(vtms) δηαρσξίδεηαη ζηελ αέξηα θάζε γηα λα ζρεκαηίζεη Cu(hfac) θαη vtms. Τν
Cu(hfac) ζηε ζπλέρεηα πξνζξνθάηαη πάλσ ζηελ επηθάλεηα θαη αληηδξά δηακέζνπ κηαο
αληίδξαζεο δπζαλαιφγεζεο (φπσο ζηηο εμηζψζεηο (3-6) θαη (3-7)). Σε έλα δηαθνξεηηθφ
κνληέιν πνπ εκθαλίδεηαη λα ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα [137,138],
δηάθνξεο ππνζέζεηο έρνπλ γίλεη φπσο φηη ε δπζαλαιφγεζε ζπκβαίλεη κφλν κεηαμχ ελφο
κνξίνπ Cu(hfac)(vtms) αέξηαο θάζεο θαη ελφο πξνζξνθνχκελνπ Cu(hfac) κε φια ηα
ζηνηρεηψδε βήκαηα λα είλαη κε αληηζηξεπηά.
Η ζρέζε κεηαμχ ξπζκψλ αλάπηπμεο πκελίσλ θαη κεξηθψλ πηέζεσλ ηνπ
πξνδξφκνπ εξκελεχηεθε κε επηηπρία ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ παξαπάλσ κεραληζκφ
εμηζψζεσλ [121, 138, 140]. Σε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ν ξπζκφο ελαπφζεζεο απμάλεη
αξρηθά θαη έπεηηα ζηαζεξνπνηείηαη. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηνπ θνξεζκνχ ηεο επηθάλεηαο
απφ ηα πξνζξνθφκελα είδε. Μειέηεο ηεο επίδξαζεο ηνπ πδξνγφλνπ σο αλαγσγηθφ
κέζν έδεημαλ φηη ν βαζκφο ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο απμάλεη εμαξηψκελνο απφ ηε κεξηθή
πίεζε ηνπ H2. Πεξηζζφηεξεο ζεκαζίαο είλαη ην γεγνλφο φηη νη ρξφλνη εθθφιαςεο πάλσ
ζε TiN κεηψζεθαλ θαη νη πξνζκίμεηο ειαρηζηνπνηήζεθαλ [134,137, 141-143].
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ ΣΩΝ ΤΜΕΝΙΩΝ
4.1

Φαζμαηοζκοπική Ελλειψομεηρία

Ζ θαζκαηνζθνπηθή ειιεηςνκεηξία (spectroscopic ellipsometry, SE) [144-147] απνηειεί
κηα αλαιπηηθή, κε θαηαζηξνθηθή, νπηηθή κέζνδν γηα ηε κειέηε ιεπηώλ πκελίσλ.
Βαζίδεηαη ζηε κέηξεζε ηεο αιιαγήο ηεο θαηάζηαζεο πόισζεο κηαο δέζκεο θσηόο ε
νπνία αιιειεπηδξά κε ην πξνο αλάιπζε πιηθό θαη ζε θάζε κήθνο θύκαηνο κεηξά δπν
κεγέζε: ην Ψ θαη ην Γ. Με εθαξκνγή ησλ εμηζώζεσλ Fresnel θαη θαηάιιειε καζεκαηηθή
αλάιπζε ησλ κεγεζώλ Ψ θαη Γ πξνθύπηνπλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ην πάρνο, ηηο
νπηηθέο ηδηόηεηεο θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ελόο κνλνζηξσκαηηθνύ ή πνιπζηξσκαηηθνύ
δείγκαηνο.

Σρήκα 4-1: Αιιειεπίδξαζε ηνπ πνισκέλνπ θσηόο κε κηα κνλνζηξσκαηηθή ή πνιπζηξσκαηηθή
επηθάλεηα. Τν αξρηθά γξακκηθά πνισκέλν θσο αιιειεπηδξά κε ην δείγκα θαη κεηαηξέπεηαη ζε
ειιεηπηηθά πνισκέλν θσο. Ζ αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο πόισζεο αλαιύεηαη θαη από απηήλ
εμάγνληαη ηα απνηειέζκαηα.
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Ο καζεκαηηθόο θνξκαιηζκόο ηεο ειιεηςνκεηξηθήο αλάιπζεο βαζίδεηαη ζηηο εμηζώζεηο
Fresnel, πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ αλάθιαζε θαη δηάζιαζε κηαο δέζκεο πνισκέλνπ θσηόο
ζε έλα επίπεδν πνιπζηξσκαηηθό πιηθό. Απηέο νη εμηζώζεηο πξνθύπηνπλ από ηε ιύζε
ησλ εμηζώζεσλ Maxwell. Ζ ειιεηςνκεηξηθή κέηξεζε εθθξάδεηαη κέζσ δπν παξακέηξσλ,
ηνπ Ψ θαη ηνπ Γ, νη νπνίεο θαινύληαη ειιεηςνκεηξηθέο γσλίεο. Σπγθεθξηκέλα, ην Γ
νλνκάδεηαη ζσεηική καθςζηέπηζη (relative retardation) θαη ην Ψ νλνκάδεηαη εξαπηώμενη
από ηην πόλωζη γωνία απωλειών (polarization dependent loss angle). Οη πνζόηεηεο
απηέο εμαξηώληαη από ηηο νπηηθέο ηδηόηεηεο θαη ην πάρνο ηνπ δείγκαηνο κέζσ ηεο
ζρέζεο:

tan( )* ei   

rp
rs

όπνπ ηα rp θαη rs είλαη νη κηγαδηθνί ζπληειεζηέο Fresnel γηα ηελ p- θαη s- ζπληζηώζα ηνπ
πνισκέλνπ θσηόο, όπσο δείρλεηαη θαη ζην Σρήκα 4-1.
Οη SE κεηξήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηήλ ηε Γ.Γ. πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε
ην SE Μ2000 (EC400) ηνπ νίθνπ J.A. Woollam. Πξόθεηηαη γηα έλα ειιεηςόκεηξν κε
πεξηζηξεθόκελν αληηζηαζκηζηή θάζεο (Rotating Compensator Ellipsometer-RCE), ζην
νπνίν ηόζν ν πνισηήο όζν θαη ν αλαιπηήο παξακέλνπλ ζηαζεξά, ελώ ν αληηζηαζκηζηήο
θάζεο πεξηζηξέθεηαη ζπλερώο. Με ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν είλαη δπλαηόλ λα
θαηαγξαθνύλ θαη λα αλαιπζνύλ 479 κήθε θύκαηνο, από 245.18 nm έσο θαη 998.86 nm,
κε αλάιπζε 1.57 nm. Χξεζηκνπνηείηαη ιπρλία Xe (Hamamatsu Photonics K.K., L-219401). Τα πξσηνγελή SE δεδνκέλα από ηηο ex situ κεηξήζεηο αλαιύζεθαλ κε ηε βνήζεηα
ηνπ πξνγξάκκαηνο WVASE ηνπ ίδηνπ νίθνπ (J.A. Woollam).
Με ηελ SE ε κέηξεζε ηνπ πάρνπο θαη ησλ νπηηθώλ ηδηνηήησλ ελόο πκελίνπ δελ
είλαη άκεζε. Με ηελ ειιεηςνκεηξηθή κέζνδν εμάγνληαη ηηκέο γηα ην Ψ θαη ην Γ, νη νπνίεο
θαηόπηλ πξέπεη λα αλαιπζνύλ νύησο, ώζηε λα πξνζδηνξηζζνύλ νη ηηκέο παξακέηξσλ
πνπ δεηνύληαη.
Ζ δηαδηθαζία κέηξεζεο έρεη σο εμήο: Αξρηθά, ηνπνζεηείηαη ην δείγκα ζηελ
ηξάπεδα ηνπ SE έηζη, ώζηε ε δέζκε θσηόο λα πξνζπίπηεη κόλν ζην δείγκα, ηνπ νπνίνπ
επηζπκείηαη ε αλάιπζε θαη πξαγκαηνπνηείηαη επζπγξάκκηζε θαη κεγηζηνπνίεζε ζήκαηνο
πνπ θζάλεη ζηνλ αληρλεπηή. Αθνινύζσο πξαγκαηνπνηείηαη ε κέηξεζε (ιακβάλνληαη ηα
δεδνκέλα Ψ θαη Γ), ε νπνία δελ δηαξθεί πεξηζζόηεξν από 2 sec. Ο ρξόλνο απηόο
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απμάλεη αλ επηιερζεί λα γίλνληαη πεξηζζόηεξεο επαλαιήςεηο (ιήςεηο Ψ θαη Γ) γηα ηε
κείσζε ηνπ ζνξύβνπ. Καηόπηλ επηιέγεηαη ην κνληέιν γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ
δείγκαηνο θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία πξνζνκνίσζεο. Τα απνηειέζκαηα ηεο
πξνζνκνίσζεο ειέγρνληαη θαη εάλ δελ ζπγθξίλνληαη επαξθώο κε ηα πεηξακαηηθά (Ψ θαη
Γ), επαλαιακβάλεηαη ε αλάιπζε κε λέεο αξρηθέο ηηκέο ή επηιέγεηαη λέν κνληέιν.
Σηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ κνληέινπ απαηηείηαη λα νξηζηνύλ ηα πκέληα ηνπ
δείγκαηνο (stacking sequence) θαζώο θαη νη νπηηθέο ηνπο ηδηόηεηεο. Απηό κπνξεί λα γίλεη
είηε κε ηε ρξήζε δεδνκέλσλ από π.ρ. ηε βηβιηνγξαθία (tabulated), είηε κε ηε ρξήζε
θαηάιιειε ζπλαξηήζεσλ γηα ηε πξόξξεζε ησλ νπηηθώλ ηδηνηήησλ ηνπ θάζε πκελίνπ
(dispersion functions), νη παξάκεηξνη ησλ νπνίσλ κπνξνύλ θαηόπηλ λα πξνζαξκνζηνύλ
ζηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα.

4.2

Φαζμαηοζκοπία θωηοηλεκηρονίων ακηίνων Υ (XPS)

Όηαλ θσηόληα κε θαηάιιειε ελέξγεηα απνξξνθεζνύλ από έλα ζηεξεό, είλαη πηζαλό έλα
ειεθηξόλην πνπ βξίζθεηαη ζηε ζηνηβάδα ζζέλνπο ή ζε εζσηεξηθή ζηνηβάδα, λα
απνξξνθήζεη αξθεηή ελέξγεηα γηα λα εθπεκθζεί από ην άηνκν (ζρήκα 4-2α). Τα
ειεθηξόληα πνπ παξάγνληαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν νλνκάδνληαη θωηοηλεκηπόνια. Ζ
εθπνκπή ελόο θσηνειεθηξνλίνπ, κπνξεί λα πεξηγξαθεί από ηα εμήο ζηάδηα [148, 149]:
1. Απνξξόθεζε ελόο θσηνλίνπ από άηνκν θαη εμαγσγή ελόο θσηνειεθηξνλίνπ.
2. Πνξεία ηνπ θσηνειεθηξνλίνπ πξνο ηελ επηθάλεηα ηνπ ζηεξενύ.
3. Γηαθπγή ηνπ θσηνειεθηξνλίνπ από ην ζηεξεό.
Σπλήζσο ρξεζηκνπνηνύκε θσηόληα κε ελέξγεηεο ζηελ πεξηνρή ησλ αθηίλσλ Χ γηα
λα δηεγείξνπκε ειεθηξόληα εζσηεξηθώλ ζηνηβάδσλ, ελώ θσηόληα ζηελ πεξηνρή ηνπ
ππεξηώδνπο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα δηεγείξνπκε θσηόληα ηεο ζηνηβάδαο ζζέλνπο.
Τν βάζνο δηείζδπζεο ησλ αθηίλσλ Χ είλαη αξθεηά κεγάιν (ηεο ηάμεο ησλ κηθξώλ).
Ωζηόζν, ηα ειεθηξόληα πνπ ηειηθά εμέξρνληαη από ηελ επηθάλεηα θαη ηειηθά
αληρλεύνληαη, πξνέξρνληαη από κηα πνιύ κηθξή πεξηνρή θνληά ζηελ επηθάλεηα. Τα
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θσηνειεθηξόληα πνπ δηεγείξνληαη από κεγαιύηεξα βάζε, ζθεδάδνληαη αλειαζηηθά θαη
ηειηθά ράλνπλ ηελ ελέξγεηά ηνπο ρσξίο λα θαηαθέξνπλ λα δηαθύγνπλ από ην ζηεξεό.

Σρήκα 4-2β: Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο δηαδηθαζίαο εμαγσγήο ελόο θσηνειεθηξνλίνπ. β.
Μέζν κήθνο ειεύζεξεο δηαδξνκήο αλειαζηηθήο ζθέδαζεο ειεθηξνλίνπ ζε έλα ζηεξεό [154].

Σην Σρήκα 4-2β βιέπνπκε ηε κεηαβνιή ηνπ κέζνπ κήθνπο ειεύζεξεο δηαδξνκήο
γηά αλειαζηηθή ζθέδαζε σο πξνο ηελ αξρηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ θσηνειεθηξνλίσλ.
Τέηνηα δηαγξάκκαηα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βειηηώζνπλ ηελ ηερληθή κεηξήζεσλ XPS,
εθιέγνληαο ηελ θαηάιιειε ελέξγεηα θσηνλίσλ πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ην
κήθνο ειεύζεξεο δηαδξνκήο αλειαζηηθήο ζθέδαζεο. Ζ ζπζθεπή πνπ επηηξέπεη ηε
ζπλερή ξύζκηζε ηεο ελέξγεηαο ησλ θσηνλίσλ από ην ππεξηώδεο έσο ηελ πεξηνρή ησλ
αθηίλσλ Χ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ηερληθή XPS, είλαη ην ζύγρξνηξνλ. Δπίζεο,
ρξεζηκνπνηνύληαη ζπζθεπέο εθθέλσζεο αεξίνπ Ζe Η θαη He II πνπ δίλνπλ ελέξγεηεο
γύξσ ζηα 21 eV θαη 41 eV ζηελ πεξηνρή ηνπ ππεξηώδνπο, ελώ γηά ηελ πεξηνρή ησλ
αθηίλσλ Χ ρξεζηκνπνηνύληαη πεγέο πνπ δίλνπλ ηηο γξακκέο Κα ηνπ Mg (πεξίπνπ 1245
eV) θαη ηνπ Al (πεξίπνπ 1487 eV).
Τν θάζκα ησλ θσηνειεθηξνλίσλ ζε γεληθέο γξακκέο πεξηέρεη πιεξνθνξίεο από
ηελ επηθάλεηα θαζώο θαη από κηα πεξηνρή κηθξνύ βάζνπο (≈100Å) θνληά ζηελ
επηθάλεηα. Δπεηδή ε κέζνδνο XPS είλαη ηθαλή λα αληρλεύζεη ζηνηρεία κε πνιύ κηθξή
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ζπγθέληξσζε (από 0,1% έσο 1%), είλαη δπλαηόλ λα αληρλεύζνπκε πξνζκίμεηο νη νπνίεο
απνξξνθήζεθαλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζηεξενύ από ηελ αηκόζθαηξα. Γηα λα απνθύγνπκε
θάηη ηέηνην, ππάξρνπλ δηάθνξεο ηερληθέο, κεξηθέο από ηηο νπνίεο ζηεξίδνληαη ζηε
δηαθνξνπνίεζε ηεο επηθάλεηαο από ηελ πεξηνρή πνπ κειεηάκε (γηα παξάδεηγκα
θαζαξηζκόο κε βνκβαξδηζκό ηόλησλ).
Ζ πεηξακαηηθή δηάηαμε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο κεηξήζεηο XPS απνηειείηαη
από ηα εμήο επηκέξνπο ηκήκαηα:
1. Πεγή αθηίλσλ Χ: Ζ πεγή αθηίλσλ Χ κπνξεί λα είλαη (όπσο πξναλαθέξακε)
άλνδνο αινπκηλίνπ ή καγλεζίνπ. Δπίζεο ε πεγή κπνξεί λα είλαη επηηαρπληήο
ζύγρξνηξνλ πνπ παξνπζηάδεη ην πιενλέθηεκα ηεο ξύζκηζεο κε ζπλερή ηξόπν ηεο
ζπρλόηεηαο ηεο αθηηλνβνιίαο. Οπνηαδήπνηε θη αλ είλαη ε πεγή, ρξεζηκνπνηείηαη
κνλνρξσκάηνξαο πνπ επηηξέπεη ηνλ απζηεξό θαζνξηζκό ηεο ελέξγεηαο ησλ αθηίλσλ Χ.
2.

Αλαιπηήο ειεθηξνλίσλ: Πξόθεηηαη γηά επηηαρπληή ειεθηξνλίσλ θαζώο θαη

ζύζηεκα εζηίαζεο ειεθηξνληθώλ θαθώλ.
3. Αληρλεπηήο: Σπζθεπή κε ηελ νπνία αληρλεύνπκε ηα θσηνειεθηξόληα θαη
εληζρύνπκε ην πξσηνγελέο ζήκα.
4. Σύζηεκα δεκηνπξγίαο θελνύ: Τν θελό είλαη απνιύησο απαξαίηεην γηά ηελ
αλίρλεπζε ησλ θσηνειεθηξνλίσλ. Χξεζηκνπνηνύληαη ζπζηήκαηα δεκηνπξγίαο ππέξ
πςεινύ θελνύ (ultra high vacuum) πνπ απνηεινύληαη από αληιίεο δηάρπζεο, κνξηαθέο
(turbo), ηνληηθέο θαη θξπνγεληθέο, θαηάιιεια ζπλδπαζκέλεο.
5. Βνεζεηηθά πεξηθεξεηαθά: Απηά κπνξεί λα είλαη ζπζηήκαηα ειέγρνπ ηεο
ζεξκνθξαζίαο ηνπ δείγκαηνο, ππξνβόιν ηόλησλ γηά θαζαξηζκό ηεο επηθάλεηαο ηνπ
δείγκαηνο ή γηα κεηξήζεηο θαηαλνκήο θαηά βάζνο. Σε γεληθέο γξακκέο, ν βνεζεηηθόο
εμνπιηζκόο εμαξηάηαη από ηε θύζε ησλ κεηξήζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, κεηξήζεηο ζε
κνλσηέο,

όπσο

νμείδηα

ηνπ

ππξηηίνπ,

έρνπλ

ζαλ

ζπλέπεηα

ηελ

αλάπηπμε

ειεθηξνζηαηηθώλ θνξηίσλ πνπ εκπνδίδνπλ ηα θσηνειεθηξόληα λα θηάζνπλ ζηνλ
αλαιπηή. Δπνκέλσο ρξεηάδεηαη θάπνηνο ηξόπνο απνθόξηηζεο ηνπ δείγκαηνο.
Τν θάζκα θσηνειεθηξνλίσλ ελόο δείγκαηνο δελ είλαη άκεζα ρξήζηκν γηα
άληιεζε πιεξνθνξηώλ, αιιά πξέπεη λα ην επεμεξγαζηνύκε. Τα θπξηόηεξα ζηάδηα
επεμεξγαζίαο είλαη ηα εμήο:
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1. Αξρηθά ην ζήκα πεξλάεη από θίιηξα πνπ απμάλνπλ ην ιόγν ζήκαηνο πξνο
ζόξπβν θαη νκαινπνηνύλ ηελ θακπύιε (smoothing). Ζ ηερληθή ηεο νκαινπνίεζεο
ζηεξίδεηαη ζε αξηζκεηηθέο κεζόδνπο πνπ πξνζεγγίδνπλ ηκήκαηα ηεο θακπύιεο κε
πνιπώλπκα. Ο ρεηξηζηήο κπνξεί λα θαζνξίζεη ην εύξνο απηώλ ησλ ηκεκάησλ θαζώο θαη
ην βαζκό ησλ πνιπσλύκσλ.
2. Τν πξσηνγελέο ζήκα βξίζθεηαη πάλσ ζε ππόβαζξν (background) πνπ
ζπλεζέζηεξα νθείιεηαη ζε ζόξπβν θαη αλειαζηηθά ζθεδαδόκελα ειεθηξόληα. Δπίζεο
κπνξεί λα ππάξρνπλ θνξπθέο δνξπθόξνη δίπια ζηηο θύξηεο θνξπθέο ηνπ θάζκαηνο, νη
νπνίεο εκθαλίδνληαη όηαλ νη αθηίλεο Χ δελ είλαη κνλνρξσκαηηθέο. Όια απηά ηα ζηνηρεία
αθαηξνύληαη

από

ην

θάζκα

κε

ηε

βνήζεηα

πνιιώλ

ηερληθώλ

(πηό

ζπρλά

ρξεζηκνπνηνύκελε είλαη ε ηερληθή Shirley).
3. Mεηά ηελ αθαίξεζε όισλ ησλ παξαζηηηθώλ ζηνηρείσλ γίλεηαη απνζπλέιημε
(deconvolution) ηνπ θάζκαηνο. Ζ απνζπλέιημε είλαη καζεκαηηθή ηερληθή πνπ
εθαξκόδεηαη αλ γλσξίδνπκε ηα δεδνκέλα θαη ηε ζπλάξηεζε απόθξηζεο πνπ έδσζε απηά
ηα

δεδνκέλα.

Σπλεζέζηεξα

γηά

ηελ

απνζπλέιημε

ρξεζηκνπνηείηαη

ν

ηαρύο

κεηαζρεκαηηζκόο Fourier (Fast Fourier Transform).
4. Τν ζεκαληηθόηεξν ζηάδην ζηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ είλαη ε
πξνζέγγηζή ηνπο από ζεσξεηηθή θακπύιε κε ζθνπό ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκό
παξακέηξσλ όπσο ην εύξνο θαη ε ελέξγεηα κηαο θνξπθήο. Ζ πεηξακαηηθή θακπύιε
πξνζεγγίδεηαη από ηελ ππέξζεζε αλεμάξηεησλ θνξπθώλ ζπλειηγκέλσλ κε Γθανπζηαλή
θακπύιε.
Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλάιπζε είλαη δπλαηή εάλ ε ζρεηηθή ζπγθέληξσζε ηνπ
ζηνηρείνπ πνπ αληρλεύνπκε είλαη κεγαιύηεξε από 1%.

4.3

Ηλεκηρονική μικροζκοπία ζάρωζης (SEM)

Σε αλαινγία κε ην νπηηθό κηθξνζθόπην, κε ην ειεθηξνληθό κηθξνζθόπην κπνξεί λα
ζρεκαηηζηεί είδσιν κεγαιύηεξν ηνπ αληηθεηκέλνπ αιιά αληί γηα δέζκε θσηόο
ρξεζηκνπνηείηαη δέζκε ειεθηξνλίσλ θαη νη «θαθνί», πνπ νλνκάδνληαη
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ειεθηξνκαγλεηηθνί, είλαη πελία [1, 150]. Όπσο θαη ζηα νπηηθά κηθξνζθόπηα νξίδνληαη ηα
κεγέζε: κεγέζπλζε, δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα, βάζνο πεδίνπ θαη ζθαηξηθή εθηξνπή.
Μεγέθςνζη είλαη ν ιόγνο ησλ κεγεζώλ εηδώινπ πξνο αληηθείκελν.
Διακπιηική ικανόηηηα είλαη ε κηθξόηεξε απόζηαζε κεηαμύ δύν ζεκείσλ ώζηε λα
δηαθξίλνληαη σο δηαθνξεηηθά ζεκεία.
Βάθορ πεδίος νλνκάδεηαη ην εύξνο ζέζεσλ ηνπ αληηθεηκέλνπ γύξσ από ηε ζέζε
αθξηβνύο εζηίαζεο γηα ηηο νπνίεο δελ δηαθξίλεηαη κεηαβνιή ηεο νμύηεηαο ηνπ εηδώινπ.
Σθαιπική εκηποπή είλαη ην θαηλόκελν θαηά ην νπνίν δεκηνπξγείηαη έλαο δίζθνο ειάρηζηεο
ζόισζεο σο απνηέιεζκα ηεο δηαθνξάο ησλ ζεκείσλ εζηίαζεο γηα ζεκεία ηνπ
αληηθεηκέλνπ πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο από ηνλ νπηηθό άμνλα ηνπ
θαθνύ. Οη θαθνί ησλ ειεθηξνληθώλ κηθξνζθνπίσλ παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξε ζθαηξηθή
εθηξνπή από ηνπο νπηηθνύο θαθνύο.
Γεληθά, απμάλνληαο ηελ ελέξγεηα ηεο δέζκεο ειεθηξνλίσλ, δειαδή κεηώλνληαο ην
κήθνο θύκαηνο, απμάλεηαη ε δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα θαη ην βάζνο πεδίνπ. Ζ δηαθξηηηθή
ηθαλόηεηα απμάλεηαη θαη όηαλ κεγαιώλεη ην δηάθξαγκα ηνπ αληηθεηκεληθνύ θαθνύ αιιά
ηαπηόρξνλα κεηώλεηαη ην βάζνο πεδίνπ.
Ζ δέζκε ειεθηξνλίσλ ζπλήζσο παξάγεηαη από ην ειεθηξνληθό θαλόλη πνπ
βαζίδεηαη ζηε ζεξκηνληθή εθπνκπή ελόο ζεξκαηλόκελνπ λήκαηνο βνιθξακίνπ. Οη
ειεθηξνκαγλεηηθνί θαθνί είλαη πελία ηπιηγκέλα γύξσ από ππξήλα καιαθνύ ζηδήξνπ θαη
ζε έλα κηθξό δηάθελν πνπ ππάξρεη παξάγεηαη ην καγλεηηθό πεδίν. Τα ειεθηξόληα ηεο
αξρηθήο δέζκεο πνπ εηζέξρνληαη ζην δείγκα νλνκάδνληαη πξσηνγελή θαη κπνξνύλ λα
ζθεδαζηνύλ ειαζηηθά ή αλειαζηηθά κέζα ζην δείγκα. Σηελ πξώηε πεξίπησζε ηα
ειεθηξόληα αιιειεπηδξνύλ κε ηνλ ππξήλα ή ηα ειεθηξόληα ελόο αηόκνπ κε
ειεθηξνζηαηηθέο δπλάκεηο Coulomb θαη αιιάδνπλ θαηεύζπλζε αιιά όρη ελέξγεηα.
Ζ ειαζηηθή ζθέδαζε θαηά Bragg ησλ ειεθηξνλίσλ ηεο δέζκεο νδεγεί ζε
πεξίζιαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο δηεπζύλζεηο δίλνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξηνδηθή
δηάηαμε ησλ αηόκσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ δείγκαηνο. Σηελ πεξίπησζε ηεο αλειαζηηθήο
ζθέδαζεο ην ειεθηξόλην ηεο δέζκεο αιιειεπηδξά κε ην δείγκα θαη δηεγείξεη θσλόληα
(ηαιαληώζεηο ηνπ

πιέγκαηνο)

ή

πιαζκόληα

(ηαιαληώζεηο θνξηίνπ

ζηε

δώλε

αγσγηκόηεηαο κεηάιινπ ή ησλ ειεθηξνλίσλ ησλ δεζκώλ ζε κε αγώγηκα πιηθά) ή ηνλίδεη
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άηνκα ηνπ πιηθνύ κε απνηέιεζκα ηελ εθπνκπή αθηίλσλ Χ από ηηο νπνίεο, κε θαηάιιειν
αληρλεπηή, γίλεηαη ηαπηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ από ηα νπνία πξνήιζαλ (EDAX).
Δπίζεο, ππάξρνπλ θαη ηα ιεγόκελα δεπηεξνγελή θαηλόκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε
ειεθηξόληα ρακειήο ελέξγεηαο (Secondary Electrons, SE) (<50eV) πξνεξρόκελα από ην
δείγκα κεηά από αλειαζηηθή ζθέδαζε θνληά ζηελ επηθάλεηα. Τα ειεθηξόληα απηά
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ ζρεκαηηζκό ηνπ εηδώινπ ηεο επηθάλεηαο ηνπ δείγκαηνο ζην
SEM.

Σρήκα 4-3: Σρεκαηηθό δηάγξακκα SEM.

Τέινο, ηα νπηζζνζθεδαδόκελα (backscattered) ειεθηξόληα είλαη απηά πνπ
πξνέξρνληαη από ηελ πιεπξά εηζόδνπ ηεο δέζκεο θαη έρνπλ κεγάιε ελέξγεηα, επνκέλσο
πξνέξρνληαη από κεγαιύηεξν βάζνο κέζα ζην δείγκα θαη κπνξεί λα έρνπλ ππνζηεί
ζθέδαζε ζηνλ ππξήλα ησλ αηόκσλ (Rutherford). Δπεηδή ζηε ζθέδαζε Rutherford ε
ελεξγόο δηαηνκή ζθέδαζεο είλαη αλάινγε ηεο ηέηαξηεο δύλακεο ηνπ αηνκηθνύ αξηζκνύ
(Ε4), ηα πην βαξηά άηνκα ζθεδάδνπλ εληνλόηεξα δίλνληαο κηα εθηίκεζε ηεο ζύζηαζεο ηνπ
δείγκαηνο.
Σην Σρήκα 4-3 απεηθνλίδεηαη ε αξρή ιεηηνπξγίαο ελόο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ
ζάξσζεο (Scanning Electron Microscope, SEM). Γηαθξίλνληαη ην θαλόλη ειεθηξνλίσλ, νη
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ειεθηξνκαγλεηηθνί θαθνί θαη νη αληρλεπηέο δεπηεξνγελώλ (SE) θαη νπηζζνζθεδαδόκελσλ
ειεθηξνλίσλ (BSE). Τππηθέο ελέξγεηεο ηεο δέζκεο ειεθηξνλίσλ είλαη κεηαμύ 1 θαη 40keV
θαη δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα 3-5nm.

4.4

Ηλεκηρονική μικροζκοπία διέλεσζης (TEM)

Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξνληθήο κηθξνζθνπίαο δηέιεπζεο (Transmission Electron
Microscopy, TEM) [1, 150] παξνπζηάδεηαη ζην Σρήκα 4-4, όπνπ θαίλεηαη ην ζρεκαηηθό
δηάγξακκα ηόζν γηα εηθόλα πεξίζιαζεο όζν θαη γηα εηθόλα θσηεηλνύ πεδίνπ. Ζ
δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ησλ ζύγρξνλσλ ΤΔΜ είλαη 0.15-0.35nm. Αλ κε ην δηάθξαγκα ηνπ
αληηθεηκεληθνύ θαθνύ επηηξαπεί ε αιιειεπίδξαζε ειεθηξνλίσλ πνπ έρνπλ ζθεδαζηεί
θαηά Bragg ζε δηαθνξεηηθά θξπζηαιιηθά επίπεδα κπνξνύλ λα ζρεκαηηζηνύλ εηθόλεο
ζηηο νπνίεο ην θνληξάζη νθείιεηαη ζηε δηαθνξεηηθή θάζε ησλ θπκαηνζπλαξηήζεσλ ησλ
ειεθηξνλίσλ θαη νλνκάδνληαη εηθόλεο πςειήο επθξίλεηαο (High Resolution Transmission
Electron Microscopy HRTEM). Από ηηο εηθόλεο απηέο κε ηε βνήζεηα πξνζνκνηώζεσλ
κπνξεί λα γίλεη αλαζύλζεζε ηεο δηάηαμεο ησλ ζέζεσλ ησλ αηόκσλ θαη θαηά ζπλέπεηα
απεηθόληζε ζε αηνκηθό επίπεδν ησλ θξπζηάιισλ, δηεπηθαλεηώλ θαη θξπζηαιιηθώλ
αηειεηώλ.

Σρήκα 4-4 : Σρεκαηηθό δηάγξακκα TEM
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4.5

Μικροζκοπία αηομικών δσνάμεων (AFM)

H κηθξνζθνπία αηνκηθώλ δπλάκεσλ είλαη κηα απιή σο πξνο ηελ ηδέα ηερληθή [148, 151].
Σην Σρήκα 4-5 βιέπνπκε ην ζρεκαηηθό δηάγξακκα ελόο κηθξνζθνπίνπ αηνκηθώλ
δπλάκεσλ. Ζ ζάξσζε πξαγκαηνπνηείηαη από βειόλα (tip) ιεηακέλε ζε αηνκηθό επίπεδν
ε νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλε επάλσ ζε έλα πνιύ ειαζηηθό βξαρίνλα (cantilever). Ζ
κνξθνινγία ηεο επηθάλεηαο πξνθαιεί ηε κεηαηόπηζε ηνπ βξαρίνλα, ε νπνία αληρλεύεηαη
από αθηίλα laser.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην άλσ κέξνο ηνπ βξαρίνλα είλαη νπηηθά γπαιηζκέλν, κε
απνηέιεζκα ε αθηίλα laser πνπ πξνζπίπηεη ζην βξαρίνλα λα αλαθιάηαη θαη λα

Σρήκα 4-5 : Σρεκαηηθό δηάγξακκα κηθξνζθνπίνπ αηνκηθώλ δπλάκεσλ.

αληρλεύεηαη από θσηνδίνδν. Όηαλ ν βξαρίνλαο κεηαηνπηζηεί επάλσ ή θάησ, αλάινγα κε
ηε κνξθνινγία ηεο επηθάλεηαο, δελ αληρλεύεηαη ην laser από ηε θσηνδίνδν.
Ζιεθηξνληθόο ππνινγηζηήο πνπ ειέγρεη ηε δηαδηθαζία ζάξσζεο, αλαιακβάλεη ηε
κεηαηόπηζε ηνπ δείγκαηνο κέζσ ελόο πηεδνειεθηξηθνύ ζπζηήκαηνο, κέρξη ν βξαρίνλαο
λα έξζεη ζε νξηδόληηα ζέζε θαη επνκέλσο ε αθηίλα laser λα αληρλεύεηαη θαη πάιη από ηε
θσηνδίνδν. Ζ ηάζε πνπ απαηηείηαη γηά λα πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε κεηαηόπηζε είλαη
κέηξν ηεο ηνπηθήο ηνπνγξαθίαο. Έλα κηθξνζθόπην AFM είλαη ηθαλό λα κεηξήζεη
κεηαηνπίζεηο ηεο βειόλαο έσο θαη 0,01 nm [148].
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4.6

Περίθλαζη ακηίνων Υ (XRD)

Γηα ηελ κειέηε ησλ δεηγκάησλ κε πεξίζιαζε αθηίλσλ Χ, ρξεζηκνπνηήζεθε έλα
πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν πεξηζιαζίκεηξν ηνπ νπνίνπ ε βαζηθή γεσκεηξηθή δηάηαμε
θαίλεηαη ζην ζρήκα 4-6 [152]. Σπγθεθξηκέλα, ηα θύξηα κέξε ηνπ πεξηζιαζίκεηξνπ είλαη:
α) ε πεγή αθηίλσλ-Χ, β) ν δεηγκαηνθνξέαο, γ) ν κνλνρξσκάηνξαο θαη δ) ν αληρλεπηήο.
Τν θάζε δείγκα ηνπνζεηείηαη ζε επίπεδν δεηγκαηνθνξέα. Μία απνθιίλνπζα δέζκε
αθηηλνβνιίαο-Χ από ηελ πεγή, αθνύ πεξάζεη κέζα από θαηάιιεια δηαθξάγκαηα Β-Η θαη
Β-ΗΗ (ζρήκα 4-6), πεξηζιάηαη από ην δείγκα. Σηε ζπλέρεηα ζπγθιίλεη θαη πεξλά από ην
δηάθξαγκα Β-ΗΗΗ, επζπγξακκίδεηαη πεξλώληαο από θαηάιιειεο δηαηάμεηο (Soler slits),
πξνζπίπηεη ζην κνλνρξσκάηνξα (από θξύζηαιιν γξαθίηε), όπνπ αθαηξείηαη ε
ζπλεηζθνξά ηεο αθηηλνβνιίαο Κβ θαη ζηε ζπλέρεηα αληρλεύεηαη από ηνλ απαξηζκεηή
(ζρηζκή Β-ΗV).

Σρήκα 4-6 : Γηαζιαζόκεηξν αθηίλσλ Χ.

Ζ ζρηζκή ηνπ απαξηζκεηή (θαη θπζηθά θαη ν απαξηζκεηήο) θηλείηαη πάλσ ζηνλ θύθιν
κέηξεζεο Μ ( ζεκείν Ο πάλσ ζην Σρήκα 4-6), έηζη ώζηε λα ζαξώλεη ην επηζπκεηό
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εύξνο γσληώλ 2Θ. Ζ ζάξσζε είλαη ηύπνπ Θ/2Θ δειαδή αλ ε επηθάλεηα ηνπ
δεηγκαηνθνξέα ζρεκαηίδεη γσλία Θ κε ηελ δηεύζπλζε δηάδνζεο ηεο αξρηθήο δέζκεο ν
αληρλεπηήο βξίζθεηαη πάλσ ζηνλ θύθιν κέηξεζεο ζε γσλία 2Θ σο πξνο ηελ αξρηθή
δέζκε. Γηα λα έρνπλ ε επηθάλεηα ηνπ δείγκαηνο θαη ν αληρλεπηήο ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή
απηή ηε γσληαθή ζρέζε ζα πξέπεη ν αληρλεπηήο λα ζηξέθεηαη κε δηπιάζηα γσληαθή
ηαρύηεηα από ηνλ δεηγκαηνθνξέα. Δπνκέλσο κε ηνλ ηύπν ζάξσζεο Θ/2Θ ε πεγή κε
ηνλ αληρλεπηή βξίζθνληαη πάληα ζε ζρέζε αληηθεηκέλνπ εηδώινπ, ζεσξώληαο ηελ
επηθάλεηα ηνπ δεηγκαηνθνξέα ζαλ θάηνπηξν. Ζ αλαγθαία γηα απηή ηε ζρεηηθή θίλεζε
πξνέξρεηαη από ην λόκν ηνπ Bragg, πάλσ ζηνλ νπνίν βαζίδεηαη ε παξνύζα ηερληθή.
Σύκθσλα κε ηνλ λόκν ηνπ Bragg δύν δέζκεο αθηίλσλ-Χ ζα ζθεδάδνληαη
εληζρπηηθά από δύν γεηηνληθά επίπεδα αλ ε ζπλνιηθή δηαθνξά δηαδξνκήο απηώλ ησλ
δύν θπκάησλ ηζνύηαη κε έλα αθέξαην πνιιαπιάζην ηνπ κήθνπο θύκαηνο ηεο
ρξεζηκνπνηνύκελεο αθηηλνβνιίαο. Σπγθεθξηκέλα (ζρήκα 4-7):
επεηδή AC=d, BC+CD=dsinΘ+dsinΘ=nι → 2dsinΘ=nι.
Από όπνπ πξνθύπηεη όηη ε ζρέζε ηεο πξνζπίπηνπζαο κε ηελ ζθεδαδόκελε δέζκε είλαη
ζρέζε πξνζπίπηνπζαο κε αλαθιώκελε δέζκε. Σε απηή ηε ζρέζε νθείινπλ ηελ
νλνκαζία

ηνπο,

«αλαθιάζεηο

Bragg»,

νη

ραξαθηεξηζηηθέο

πεξηζιαζηγξάκκαηνο αθηίλσλ-Χ από θξπζηαιιηθά δείγκαηα.

Σρήκα 4-7: Νόκνο ηνπ Bragg, 2dsinΘ=ι.
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4.7

Φαζμαηοθωηόμεηρο σπεριώδοσς-οραηού (UV-Vis)

Τν θαζκαηνθσηόκεηξν ππεξηώδνπο-νξαηνύ δηπιήο δέζκεο ιεηηνπξγεί ζηε θαζκαηηθή
πεξηνρή 190-1100 nm ελώ δηαζέηεη θαη έλα νπηηθό ζύζηεκα, πνπ ιεηηνπξγεί
απνθιεηζηηθά κε ηε ρξήζε θαηόπηξσλ (ρσξίο θαθνύο) [153]. Ζ θαζκαηηθή πεξηνρή
ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγάλνπ θαιύπηεηαη από ιπρλία δεπηεξίνπ (πνπ θαιύπηεη ηελ πεξηνρή
ηνπ ππεξηώδνπο) θαη ιπρλία αινγόλνπ (ε νπνία εθπέκπεη ζηελ πεξηνρή ηνπ νξαηνύ). Με
θαηάιιειν

ζύζηεκα

από

θάηνπηξα

επηηξέπεηαη

θάζε

θνξά

λα

θηάλεη

ζην

κνλνρξσκάηνξα, θαη ζπλεπώο ζην δείγκα, κόλν ην έλα κήθνο θύκαηνο. Ο
κνλνρξσκάηνξαο είλαη έλα νινγξαθηθό θνίιν πιέγκα, ην θέληξν ηνπ νπνίνπ θαιύπηεηαη
από 1053 γξακκέο αλά ρηιηνζηόκεηξν.
Σην Σρήκα 4-8 θαίλεηαη ε πνξεία ηεο δέζκεο ηεο αθηηλνβνιίαο κεηά από ην
πέξαζκά ηεο από ην κνλνρξσκάηνξα, όπνπ παξάγεηαη κία κνλνρξσκαηηθή δέζκε πνπ
δηαηξείηαη ώζηε 50% λα πεξάζεη κέζα από ην δείγκα θαη κεηά ηνλ αληρλεπηή ελώ ην άιιν
50% πεγαίλεη θαηεπζείαλ ζηνλ αληρλεπηή. Τειηθά, ην όξγαλν δίλεη ην ιόγν Τ= Ιt/Io δειαδή
ηελ δηαπεξαηόηεηα ηνπ δείγκαηνο.

Σρήκα 4-8 : Οπηηθή δηαδξνκή γηα ην θαζκαηνθσηόκεηξν νξαηνύ-ππεξηώδνπο (Vis-UV).

Γεώξγηνο Γ. Παπαδεκεηξόπνπινο

75

Δλαπόζεζε πκελίσλ Cu θαη WΟx κε ζεξκηθή θαη ζεξκαηλόκελνπ λήκαηνο Χεκηθή Δλαπόζεζε από Αηκό. Χαξαθηεξηζκόο θαη
εθαξκνγή ηνπο ζηελ κηθξνειεθηξνληθή

4.8

Προθιλόμεηρο

Τo πξνθηιόκεηξν επηθαλείαο ηύπνπ αθίδαο πξννξίδεηαη γηα ηνπνγξαθία επηθάλεηαο
πνιύ πςειήο επθξίλεηαο ζε κηα επξεία πνηθηιία δεηγκάησλ. Τν όξγαλν απηό
ρξεζηκνπνηεί κηα αθίδα δηακαληηνύ γηα εύθνιε επαθή κε ηελ επηθάλεηα [154]. Ζ βάζε
πνπ ηνπνζεηνύληαη ηα δείγκαηα θηλείηαη θάησ από ηελ αθίδα επαθήο ελώ ε κεηαηόπηζε
ύςνπο κεηξηέηαη ρξεζηκνπνηώληαο κηα κέζνδν αλαπήδεζεο αθηίλσλ ιέηδεξ, όπσο
παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. Ζ δύλακε πνπ ηίζεηαη θαζνξίδεηαη κε ηε ξύζκηζε ηνπ
ξεύκαηνο ζην πελίν πνπ νξίδεη ηε δύλακε πνπ αζθείηαη από ηελ αθίδα ζην δείγκα. Μεηά
από ηε κέηξεζε ηνπ ζρεδηαγξάκκαηνο, δηάθνξνη ππνινγηζκνί κπνξνύλ λα εθηειεζζνύλ
ζην ζρεδηάγξακκα, ηα δεδνκέλα κπνξνύλ λα ζσζνύλ ή λα εμαρζνύλ, θαη πξνεγνύκελα
δεδνκέλα κπνξνύλ λα αλαιπζνύλ.

Σρήκα 4-9: Απεηθόληζε
πξνθηιόκεηξνπ.

4.9

κεζόδνπ

αλαπήδεζεο

ιέηδεξ

θαη

ησλ

εζσηεξηθώλ

κεξώλ

Μέηρηζη ειδικής ανηίζηαζης με ακίδα ηεζζάρων ζημείων (Four-Point

Probe)
Ζ ηερληθή ηεο αθίδαο ηεζζάξσλ ζεκείσλ είλαη κία από ηηο πην δηαδεδνκέλεο ηερληθέο γηα
ηελ κέηξεζε εηδηθήο αληίζηαζεο ιεπηώλ πκελίσλ αιιά θαη κεγάινπ πάρνπο πιηθώλ [155,
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156]. Ζ θιαζηθή δηάηαμε απνηειείηαη από ηέζζεξα ειεθηξόδηα ζαλ βειόλεο γξακκηθά
δηεπζεηεκέλα. Τν ξεύκα εηζέξρεηαη ζην δείγκα από ηα δύν εμσηεξηθά θαη ε επαθόινπζε
θαηαλνκή δπλακηθνύ κεηξηέηαη από ηα δύν εζσηεξηθά ειεθηξόδηα (Σρήκα 4-10).
Χξεζηκνπνηώληαο μέρσξα ειεθηξόδηα γηα ηελ εηζξνή ηνπ ξεύκαηνο θαη ηε
κέηξεζε ηνπ ειεθηξηθνύ δπλακηθνύ, ε αληίζηαζε επαθήο κεηαμύ ησλ κεηαιιηθώλ
ειεθηξνδίσλ θαη ηνπ πιηθνύ δελ εκθαλίδεηαη ζηα κεηξνύκελα απνηειέζκαηα. Δπεηδή ε
αληίζηαζε επαθήο κπνξεί λα είλαη κεγάιε θαη λα εμαξηάηαη από ην πιηθό ησλ
ειεθηξνδίσλ [156], είλαη πξνηηκόηεξν ηα δεδνκέλα ηεο κέηξεζεο λα εμάγνληαη κε ηελ
ηερληθή ηεο αθίδαο ηεζζάξσλ ζεκείσλ παξά κε δύν. Ζ παξαπάλσ ηερληθή ηεο αθίδαο
ηεζζάξσλ ζεκείσλ πξσηναλαπηύρζεθε από ηνλ Wenner ην 1916 γηα ηελ κέηξεζε ηεο
εηδηθήο αληίζηαζεο ηεο γεο. Τν 1954 ν Valdes πηνζέηεζε ηελ ηερληθή απηή γηα ηελ
κέηξεζε εηδηθήο αληίζηαζεο δηζθηδίσλ εκηαγσγώλ.

Σρήκα 4-10: Σρεκαηηθό ηεο ζπζθεπήο αθίδαο ηεζζάξσλ ζεκείσλ.

Με ηε ηερληθή απηή όπσο είπακε κπνξνύκε λα κεηξήζνπκε εηδηθέο αληηζηάζεηο
πιηθώλ κεγάινπ πάρνπο αιιά θαη ιεπηώλ πκελίσλ. Γηα ηα πξώηα, πνπ ην πάρνο ηνπ
δείγκαηνο είλαη πνιύ κεγαιύηεξν από ηε απόζηαζε κεηαμύ ησλ αθίδσλ (s), ζεσξνύκε
ζθαηξηθή θαηαλνκή ηνπ ξεύκαηνο θαη ηζρύεη ν αθόινπζνο ηύπνο:

V
I

  2 s( )
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ελώ γηα ηα ιεπηά πκέληα

όπνπ ην t˂˂s έρνπκε θαηαλνκή ξεύκαηνο ζε κνξθή

δαθηπιηδηνύ αληί ζθαίξαο θαη θαηαιήγνπκε ζηελ αθόινπζε ζρέζε:



t V

( )
ln 2 I

Παξαηεξνύκε όηη ε παξαπάλσ έθθξαζε ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο είλαη αλεμάξηεηε από
ηελ απόζηαζε s κεηαμύ ησλ αθίδσλ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΕΑ – ΠΡΩΣΑ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ

5.1

Σο ζύζηημα εναπόθεζηρ πος θηιάσηηκε ζηο επγαζηήπιο μαρ για ηην ΥΕΑ
λεπηών ςμενίων σαλκού

Όπσο πξναλαθέξακε θαη ζην δεύηεξν θεθάιαην έλα ζύζηεκα Φεκηθήο
Δλαπόζεζεο Αηκώλ (Φ.Δ.Α.) απνηειείηαη από 5 θύξηα κέξε [62]: α) Τνλ αληηδξαζηήξα
(reactor) εληόο ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε αληίδξαζε. β) Tν ζύζηεκα κεηαθνξάο ησλ
δηαθόξσλ αεξίσλ κέζσ ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο. γ)

Τν ζύζηεκα θόξησζεο –

εθθόξησζεο ησλ δεηγκάησλ. δ) Τν ζύζηεκα εμόδνπ ησλ αεξίσλ.

ε) Τν ζύζηεκα

ειέγρνπ (ξνώλ, πίεζεο, ζεξκνθξαζίαο, θιπ) ηνπ ζπζηήκαηνο ελαπόζεζεο.
Σηηο επόκελεο ζειίδεο πνπ αθνινπζνύλ δίλνληαη ε πεξηγξαθή θαη νη ιεπηνκέξεηεο
ηνπ ζπζηήκαηνο ΦΔΑ πνπ θηηάμακε ζην εξγαζηήξην ιεπηώλ πκελίσλ ηνπ ηλζηηηνύηνπ
Μηθξνειεθηξνληθήο. Τν πξσηόηππν απηό ζύζηεκα ΦΔΑ νινθιεξώζεθε θαηά ην πξώην
έηνο απηνύ ηνπ δηδαθηνξηθνύ θαη ζε απηό ζηεξίρηεθε ε νινθιήξσζή ηεο δηδαθηνξηθήο
δηαηξηβήο.

5.2

Ανηιδπαζηήπαρ (reactor) ενόρ ζςζηήμαηορ ΥΠΥΕΑ

Με ηνλ όξν

αληηδξαζηήξα όπσο έρνπκε αλαθέξεη ραξαθηεξίδνπκε ην κέξνο ηνπ

ζπζηήκαηνο εληόο ηνπ νπνίνπ ιακβάλνπλ ρώξα νη αληηδξάζεηο ηεο αέξηαο θάζεο κε ην
ππόζηξσκα. Σην ζύζηεκα καο ν αληηδξαζηήξαο είλαη θαηαθόξπθνπ ηύπνπ ςπρξώλ
ηνηρσκάησλ θαη ην πιηθό θαηαζθεπήο ηνπ ζαιάκνπ είλαη αλνμείδσην αηζάιη (Σρήκα 5-1).
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Τν αλνμείδσην αηζάιη παξνπζηάδεη πςειή ζεξκηθή αληνρή νπόηε θαηά ηε δηαδηθαζία
ζέξκαλζεο ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπ ζαιάκνπ θαη ησλ ππνζηξσκάησλ δελ εθπέκπεη ηόληα
πνπ ζα κόιπλαλ ην αλαπηπζζόκελν πκέλην. Ταπηόρξνλα είλαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθό ζηε
ρξήζε ησλ ρακειώλ πηέζεσλ πνπ εθαξκόδνπκε.

Πνευματικζσ βάνεσ

Θεξκαηλόκελνη
ζσιήλεο θαη βάλεο

Αντιδραςτήρασ

Σρήκα 5-1: Απεηθόληζε ηνπ αληηδξαζηήξα, ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο ηνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο
ειέγρνπ ξνήο, έγρπζεο θαη αηκνπνίεζεο.

Σην ζρήκα 5-2 κπνξνύκε λα δνύκε ην εζσηεξηθό κέξνο ηνπ αληηδξαζηήξα καο.
Όπσο παξαηεξνύκε ππάξρεη ε βάζε από ραιθό όπνπ ηνπνζεηνύκε ηα δείγκαηα καο
ζην θέληξν θάησ από ην shower κέζσ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε έγρπζε ησλ αηκώλ ζην
εζσηεξηθό ηνπ αληηδξαζηήξα. Τα ππνζηξώκαηα πάλσ ζηα νπνία αλαπηύρζεθαλ ηα
πκέληα, ήηαλ ζπλήζσο δηζθία ππξηηίνπ αιιά επίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε νμείδην ηνπ
ππξηηίνπ (fused silica). Οη αηκνί αθνύ εγρπζνύλ ζην ζάιακν, θαηαιακβάλνπλ ηνλ
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εζσηεξηθό ηνπ ρώξν θαη βξίζθνληαη πιένλ πάλσ από ηα πξνο ελαπόζεζε δείγκαηα καο.
Γηα λα ιάβεη όκσο ρώξα ε αληίδξαζε πξέπεη λα ππάξμεη ε απαηηνύκελε ελέξγεηα
ελεξγνπνίεζεο. Γη απηό ην ζθνπό ηα δείγκαηα καο πξέπεη λα ζεξκαλζνύλ ζε θαηάιιειε
ζεξκνθξαζία ώζηε λα επλνεζεί ν ζρεκαηηζκόο ηεο αληίδξαζεο κε ηελ δηάζπαζε ηνπ
νξγαληθνύ κνξίνπ (γίλεηαη πεξηγξαθή ζηελ ελόηεηα 5.6.2).

Shower

Νήμα
βολφραμίου

Ηλεκτρόδια
χαλκοφ

Βάςη από
χαλκό

χ

Σρήκα 5-2: Δζσηεξηθό ηνπ θαηαθόξπθνπ αληηδξαζηήξα ΦΔΑ.

Έλα αθόκε ζεκαληηθό ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα αλαθεξζεί είλαη όηη ην ζύζηεκα
καο είλαη εμνπιηζκέλν θαη κε έλα λήκα βνιθξακίνπ. Τν ζπγθεθξηκέλν λήκα είλαη
ηνπνζεηεκέλν όπσο βιέπνπκε κεξηθά εθαηνζηά πάλσ από ην θέληξν ηεο βάζεο πνπ
είλαη ηνπνζεηεκέλα ηα δείγκαηα καο (Σρήκα 5-2). Απηό έγηλε κε ζθνπό ηελ απηόλνκε
ζέξκαλζε ηεο αέξηαο θάζεο θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αληίδξαζεο. Με
απηό ηνλ ηξόπν, όπσο ζα δνύκε ζηε ζπλέρεηα, έρνπκε κεγαιύηεξν ξπζκό αλάπηπμεο
ησλ ελαπνηηζέκελσλ πκελίσλ. Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λήκαηνο έγηλε κε βάζε ηηο
ηδηνηήησλ ηνπ βνιθξακίνπ θαη θπξίσο ην πςειό ζεκείν ηήμεσο πνπ έρεη ώζηε λα αληέρεη
ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο αιιά θαη κε βάζε ηε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία [157-160] γηα
ρξεζηκνπνίεζε ζεξκαηλόκελσλ λεκάησλ ζε ρεκηθέο δηαδηθαζίεο ελαπόζεζεο. Ζ
ηξνθνδνζία ηνπ λήκαηνο γίλεηαη κέζσ δύν ειεθηξνδίσλ ραιθνύ πνπ είλαη κνλσκέλα κε
έλα ιεπηό θύιιν ηεθιόλ θαη ζηα νπνία εθαξκόδεηαη θάπνηα ηάζε κέζσ ελόο
κεηαζρεκαηηζηή πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε έλα κεηαβιεηό κεηαζρεκαηηζηή (variac).
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Από ηα παξαπάλσ βιέπνπκε όηη, εθηόο από ηα πκέληα ραιθνύ πνπ ζα
παξαζθεπάδνληαη κόλν κε ζεξκηθό ηξόπν (δεζηαίλνληαο δειαδή κόλν ην ππόζηξσκα
κέζσ αληίζηαζεο), έρνπκε λα κειεηήζνπκε θαη εθείλα πνπ πξνθύπηνπλ κε ηαπηόρξνλε
ζέξκαλζε ηεο αέξηαο θάζεο. Τα πξώηα πκέληα ραιθνύ, νλνκάδνληαη ζεξκηθά ΦΔΑ ελώ
ηα δεύηεξα, ζα ηα νλνκάδνπκε πκέληα ραιθνύ Θεξκαηλόκελνπ Νήκαηνο Φεκηθήο
Δλαπόζεζεο από Αηκό (ΘΝΦΔΑ πκέληα ραιθνύ). Αμίδεη λα ζεκεησζεί ζε απηό ην ζεκείν
όηη αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά ζηε βηβιηνγξαθία ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεζόδνπ
ΘΝΦΔΑ γηα παξαγσγή πκελίσλ ραιθνύ.

5.3

ύζηημα μεηαθοπάρ (Delivery system)

Τν ζύζηεκα κεηαθνξάο ησλ αεξίσλ απνηειεί έλα από ηα πην θύξηα ηκήκαηα ελόο
ζπζηήκαηνο ελαπόζεζεο. Από ζύζηεκα ζε ζύζηεκα ππάξρνπλ ζαθείο δηαθνξνπνηήζεηο
πνπ έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηα πξόδξνκα αέξηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαζώο
επίζεο κε ηηο απαηηήζεηο θαη ην θόζηνο θαηαζθεπήο [60, 65]. Ζ επαλαιεςηκόηεηα ηεο
όιεο δηαδηθαζίαο θαζώο επίζεο ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θαη ε πνηόηεηα ησλ
ελαπνηηζέκελσλ πκελίσλ εμαξηώληαη ζε ζεκαληηθό βαζκό από ηελ επηινγή θαη ηελ
ζσζηή κειέηε εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ αληηδξαζηήξα.
Τν ζύζηεκα κεηαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε είλαη άκεζεο έγρπζεο ηνπ
πξνδξόκνπ (direct liquid injection, DLI) πνπ βξίζθεηαη ζε πγξή κνξθή ζε ζεξκνθξαζία
δσκαηίνπ. Τν ζύζηεκα επηηξέπεη ηνλ απόιπην έιεγρν ηεο ξνήο ηνπ πξνδξόκνπ, ηνπ
θέξνληνο αεξίνπ θαζώο θαη ηεο δηαδηθαζίαο αηκνπνίεζεο (γίλεηαη πεξηγξαθή όιεο ηεο
δηαδηθαζίαο ζε παξαθάησ ελόηεηα). Ο πξόδξνκνο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε είλαη ην
hexafluoroacetylacetonate Cu(I) trimethylvinylsilane, ελ ζπληνκία Cu(hfac)(tmvs), πνπ
είλαη γλσζηό κε ηελ εκπνξηθή νλνκαζία CupraSelect® [161, 162] θαη παξαζθεπάδεηαη
από ηε Schumacher [109]. Τν CupraSelect® έρεη αλαπηπρζεί σο πξόδξνκνο γηα ηελ
ελαπόζεζε ραιθνύ γηα ηελ ηερλνινγία ησλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ. Πξόθεηηαη γηα
έλα νξγαλνκεηαιιηθό κόξην, πγξό ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, κε θίηξηλν ρξώκα θαη κε
ηάζε αηκώλ 1 Torr ζηνπο 60 νC. Τν κνξηαθό ηνπ βάξνο είλαη 370.83 ελώ ε ππθλόηεηα
ηνπ 1.38 g/ml.

Γεώξγηνο Γ. Παπαδεκεηξόπνπινο

82

Δλαπόζεζε πκελίσλ Cu θαη WΟx κε ζεξκηθή θαη ζεξκαηλόκελνπ λήκαηνο Φεκηθή Δλαπόζεζε από Αηκό. Φαξαθηεξηζκόο θαη
εθαξκνγή ηνπο ζηελ κηθξνειεθηξνληθή

Τν κόξην απνηειείηαη από ηξία ζπζηαηηθά, ηνλ ραιθό πνπ ζπκκεηέρεη κε ζζέλνο
+1, ην αληόλ hexafluoroacetylacetonate (hfac)

θαη ην trimethylvinylsilane (tmvs). H

γεληθή αληίδξαζε λνπθιενπνίεζεο πνπ ιακβάλεη ρώξα πάλσ ζην ζεξκαηλόκελν
ππόζηξσκα θαίλεηαη ζην παξαθάησ Σρήκα 5-3.

Σρήκα 5-3: Αληίδξαζε δπζαλαιόγεζεο κνξίνπ CupraSelect® όπνπ ν ραιθόο αλάγεηαη θαη
νμεηδώλεηαη ηαπηόρξνλα.

Αλαθέξεηαη σο αληίδξαζε δπζαλαιόγεζεο (disproportionation reaction) θαζώο ν
ραιθόο ηαπηόρξνλα αλάγεηαη θαη νμεηδώλεηαη γηα λα ζρεκαηίζεη δηαθνξεηηθά πξντόληα:
Τν πκέλην (Cu0) θαη ην Cu+2(hfac)2 πνπ είλαη αέξην θαη απνκαθξύλεηαη σο ππνπξντόλ ηεο
αληίδξαζεο.

Ζ πιήξεο εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αληίδξαζεο αλαθέξζεθε

ιεπηνκεξώο ζε πξνεγνύκελν θεθάιαην.
Τα ζπζηήκαηα άκεζεο έγρπζεο ηνπ πγξνύ πξνδξόκνπ (DLI Systems) έξρνληαη
λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα ζπζηήκαηα θπζαιίδαο (bubbling systems), Σρήκα 5-4, αθνύ
πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά κηθξόηεξν ρξόλν απόθξηζεο, θαιύηεξε ζηαζεξόηεηα, θαη
ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο [163]. Τν δνρείν (container) ηνπ ζπζηήκαηνο
καο πνπ πεξηέρεη ην CupraSelect® θαίλεηαη ζην Σρήκα 5-5. Ο πξόδξνκνο μεθηλά από ην
δνρείν κε ηε ζπκβνιή αδξαλνύο αδώηνπ θαζαξόηεηαο 99,999 % πνπ ην ζπξώρλεη
σζώληαο ην κέζα ζηελ αλνμείδσηε θαη γπαιηζκέλε εζσηεξηθά (polished) γξακκή
κεηαθνξάο θαη θζάλεη ζην κεηξεηή ειέγρνπ ξνήο πγξνύ (Σρήκα 5-8α, γίλεηαη πεξηγξαθή
παξαθάησ).
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Σρεκα 5-4: Σύζηεκα θπζαιίδαο (bubbling system).

Σρήκα 5-5: Γνρείν πξνδξόκνπ γηα άκεζε έγρπζε πγξνύ.

Με απηό ηνλ ηξόπν κπνξνύκε λα θαζνξίζνπκε ηελ πνζόηεηα ηνπ πγξνύ πνπ ζα πεξλά
θαη ζα εηζέξρεηαη ζηελ κνλάδα κίμεο θαη αηκνπνίεζεο γηα λα έρνπκε θάζε θνξά
επαλαιήςηκεο ζπλζήθεο έγρπζεο. Ο πγξόο πξόδξνκνο έπεηηα θαηεπζύλεηαη

ζηε

κνλάδα κίμεο θαη αηκνπνίεζεο (Σρήκα 5-8β) όπνπ ζπλαληάεη ην θέξσλ αέξην πνπ ζηε
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη αδξαλέο άδσην πνιύ πςειήο θαζαξόηεηαο (99,9999 %)
ή κίγκα αδώηνπ-πδξνγόλνπ (90% Ν2-10% Ζ2, forming gas).
Όζνλ αθνξά ην ζύζηεκα ζσιελώζεσλ, απηό απνηειείηαη ζπλνιηθά από ηξεηο
θύξηεο γξακκέο, πνπ έρνπλ σο αθεηεξία ηηο εθάζηνηε απαηηνύκελεο θηάιεο αεξίσλ. Ζ
πξώηε γξακκή αθνξά ηε ξνή αδώηνπ πνιύ πςειήο θαζαξόηεηαο (99,9999%) πνπ
ρξεζηκεύεη γηα ηελ εηζαγσγή ησλ αηκώλ ηνπ πξνδξόκνπ ζηνλ αληηδξαζηήξα (σο θέξνλ
δειαδή αέξην, carrier gas) αιιά θαη ζηνλ θαζαξηζκό ηνπ ζαιάκνπ θαη ηελ πιήξσζή ηνπ
κε Ν2 (αέξην θαζαξηζκνύ, purge gas). Ζ ξνή ηνπ θέξνληνο αεξίνπ ειέγρεηαη όπσο
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έρνπκε αλαθέξεη πην πάλσ κέζσ ελόο ειεγθηή ξνήο κάδαο (mass flow meter) έηζη ώζηε
λα ξπζκίδεηαη αθξηβώο ε ξνή ηνπ.
Ζ δεύηεξε γξακκή αθνξά ην αέξην ην νπνίν ζπξώρλεη ηνλ πγξό πξόδξνκν
κέζα από ην δνρείν θαη ην σζεί ζηνλ ειεγθηή πγξνύ. Τν αέξην απηό επεηδή έξρεηαη ζε
άκεζε επαθή κε ηελ αξρηθή κνξθή ηνπ πξνδξόκνπ πγξνύ πξέπεη λα είλαη νπσζδήπνηε
αδξαλέο γηα λα κελ επεξεάζεη ηηο ρεκηθέο ηνπ ηδηόηεηεο. Γη απηό ην ζθνπό
ρξεζηκνπνηνύκε άδσην θαζαξόηεηαο 99,999%.
Ζ ηξίηε γξακκή κεηαθνξάο από ηελ νπνία απνηειείηαη ην ζύζηεκα καο (ηα
πεξηζζόηεξα ζπζηήκαηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο έρνπλ ζπλήζσο κία ή δύν) θαηαιήγεη
ζε κία κπνπθάια από forming gas. Απηό είλαη όπσο πξναλαθέξακε έλα κίγκα
πδξνγόλνπ ζε άδσην 10% ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε όπσο ζα αλαθεξζεί παξαθάησ
σο

ρεκηθό

πεξηβάιινλ

γηα

ηελ

θαηαζθεπή

νξηζκέλσλ

πκελίσλ

ηα

νπνία

δεκηνπξγήζεθαλ κε ηε ζπκβνιή ηνπ λήκαηνο βνιθξακίνπ κε ην νπνίν είλαη εμνπιηζκέλν
ην ζύζηεκα καο (εθηελήο αλαθνξά γίλεηαη ζε επόκελν θεθάιαην).

5.4

ύζηημα θόπηωζηρ-εκθόπηωζηρ ηων δειγμάηων

Σην ζρήκα 5-6 απεηθνλίδεηαη νιόθιεξν ην πξσηόηππν ζύζηεκα ΦΔΑ ηνπ εξγαζηεξίνπ
καο. Ο αληηδξαζηήξαο όπσο κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε βξίζθεηαη κέζα ζε έλα
glove box όπνπ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα εζσηεξηθνύ θαζαξηζκνύ ηνπ ρώξνπ κέζσ ξνήο
αδώηνπ θαη εθξνήο ηνπ κέζσ απαγσγνύ πνπ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή. Τν glove box είλαη
εμνπιηζκέλν όπσο δηαθξίλνπκε κε έλα ρεηξνθίλεην ζύζηεκα load-lock απ’ όπνπ γίλεηαη
ε εηζαγσγή ησλ δεηγκάησλ ζην εζσηεξηθό ηνπ. Δλ ζπλερεία, ηα δείγκαηα εηζέξρνληαη
ρεηξνθίλεηα κε ηελ ρξήζε γαληηώλ κέζα ζηνλ αληηδξαζηήξα θαη ηνπνζεηνύληαη πάλσ
ζηε ράιθηλε βάζε. Μεηαμύ αλνμείδσηεο πόξηαο θόξησζεο θαη αληηδξαζηήξα
παξεκβάιιεηαη θαη έλαο ειαζηηθόο δαθηύιηνο θξαγήο (o-ring) γηα ηελ ζηεγαλνπνίεζε ηνπ
ζαιάκνπ. Ζ όιε δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο ησλ δεηγκάησλ κέζα ζηνλ αληηδξαζηήξα είλαη
νξαηή κέζσ ελόο κηθξνύ παξαζύξνπ όπνπ έρνπκε νπηηθή επαθή κε ην εζσηεξηθό ηνπ
ρώξνπ. Ζ δηαδηθαζία εθθόξησζεο είλαη ε αληίζηξνθε.
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load lock

γάντια

Σρήκα 5-6: Απεηθόληζε νιόθιεξνπ ηνπ πξσηόηππνπ ζπζηήκαηνο ΦΔΑ.

5.5

Σο ζύζηημα εξόδος αεπίων

Ζ απαίηεζε ζηαζεξώλ ρακειώλ πηέζεσλ (<10Torr) θαζώο θαη ε αλάγθε
πξόζθαηξεο θαη ειεγρόκελεο εθθέλσζεο αλεπηζύκεησλ αεξίσλ ζε έλα ζύζηεκα
ΦΠΦΔΑ, καο νδεγεί ζε ρξήζε αληιηώλ ή θαη ζπλδπαζκό απηώλ.
Όζνλ αθνξά ηνλ δηθό καο αληηδξαζηήξα, ην ζύζηεκα θελνύ απνηειείηαη από κηα
κεραληθή αληιία, κηα παγίδα θαη κηα ζηξαγγαιηζηηθή βάλα ηύπνπ πεηαινύδαο. Ζ παγίδα
ζπλδέεη ηελ αληιία κε ηνλ αληηδξαζηήξα κέζσ ηεο βάλαο θαη πξνζηαηεύεη ηελ αληιία
από ηα δηαβξσηηθά αέξηα πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ ελαπόζεζε. Μηα απιή κεραληθή
αληιία (ζρήκα 5-7) πνπ νδεγεί ζε θελά ηεο ηάμεο ησλ 10-3 Torr, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή.
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Βάνα

Παγίδα

Αντλία

Σρήκα 5-7: Απεηθόληζε κεραληθήο αληιίαο (δεμηά) ηνπ ζπζηήκαηνο ΦΔΑ γηα ηελ επίηεπμε
ρακειώλ πηέζεσλ.

5.6

ύζηημα ελέγσος ποών, θεπμοκπαζίαρ, πίεζηρ

5.6.1 ύζηημα ελέγσος ποών
Ο πγξόο πξόδξνκνο μεθηλά από ην δνρείν απνζήθεπζεο όπσο πξναλαθέξακε ζηελ
ελόηεηα 5.2 κε ηε ζπκβνιή αδξαλνύο αδώηνπ πςειήο θαζαξόηεηαο πνπ ην νδεγεί κέζα
από κηα γξακκή κεηαθνξάο ζην κεηξεηή ειέγρνπ ξνήο πγξνύ (Σρήκα 5-8α) πνπ
θαζνξίδεη ηε ζπγθεθξηκέλε πνζόηεηα ηνπ πγξνύ πνπ ζα πεξλά θαη ζα εηζέξρεηαη ζηελ
κνλάδα κίμεο θαη αηκνπνίεζεο ώζηε λα έρνπκε θάζε θνξά επαλαιήςηκεο ζπλζήθεο
έγρπζεο.
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β

α

γ

δ

ε

Σρήκα 5-8: Σύζηεκα ειέγρνπ ξνήο (α) θαη αηκνπνίεζεο (β) πγξνύ πξνδξόκνπ θαη ειέγρνπ ξνήο
(γ) θέξνληνο αεξίνπ θαη ζπζθεπή ειέγρνπ απηώλ (δ). Σρεκαηηθό ζύλδεζεο(ε).

Αθνύ πεξάζεη ε επηζπκεηή πνζόηεηα πξνδξόκνπ από ην κεηξεηή ξνήο πγξνύ
θαηεπζύλεηαη πξνο ηε κνλάδα ειεγρόκελεο αηκνπνίεζεο (Controlled Evaporator Mixer,
CEM). Σηε ίδηα κνλάδα έρεη θαηεπζπλζεί θαη ην θέξνλ αέξην. Ζ ξνή ηνπ θέξνληνο αεξίνπ
θαζνξίδεηαη

από

έλαλ

ειεγθηή

ξνήο

κάδαο

αεξίνπ

(Σρήκα

5-8γ).

Τα

ηξία

πξναλαθεξζέληα όξγαλα κπνξνύλ θαη ειέγρνληαη κέζσ κηαο ζπζθεπήο έλδεημεο
πιεξνθνξηώλ (readout) (Σρήκα 5-8δ) κε βάζε ηελ νπνία κπνξνύκε λα ξπζκίδνπκε θαη
λα παξαθνινπζνύκε κέζσ ππνινγηζηή ηηο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ αλσηέξσλ
νξγάλσλ. Ζ ζύλδεζε ησλ νξγάλσλ απηώλ κε ηε ζπζθεπή ειέγρνπ θαη ξύζκηζεο θαίλεηαη
ζην παξαπάλσ ζρεκαηηθό ηνπ Σρήκαηνο 5-8ε.
Ο πγξόο πξόδξνκνο θαη ην θέξσλ αέξην εηζέξρνληαη ζην CEM από ηελ βαιβίδα
κίμεο (mixing valve) όπσο παξαηεξνύκε θαη ζην Σρήκα 5-9α,β. Μέζα ζηε κνλάδα CEM
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α

β

γ
δ
Σρήκα 5-9: Απεηθόληζε εζσηεξηθνύ ηνπ ζπζηήκαηνο CEM (α,γ) θαζώο θαη αλαπαξάζηαζε ηεο
αηκνπνίεζεο θαη κίμεο ηνπ πγξνύ πξνδξόκνπ κε ην θέξνλ αέξην (β,δ).
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ιακβάλεη ρώξα ζέξκαλζε ηνπ πγξνύ πξνδξόκνπ κέζσ κηαο αληίζηαζεο κε ζπλέπεηα
ηελ αηκνπνίεζε ηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ησλ αηκώλ από ην θέξνλ αέξην πξνο ηνλ
αληηδξαζηήξα ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ ζέξκαλζε ηνπ πγξνύ πξνδξόκνπ πξέπεη λα γίλεη
κέζα ζε ζπγθξηκέλα όξηα ηηκώλ ζεξκνθξαζίαο (κέρξη 55 νC), ε κε ηήξεζε ησλ νπνίσλ
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απνζύλζεζε ηνπ πξνδξόκνπ κέζα ζηηο ζσιήλεο κε ζπλέπεηα ην
θξάμηκν ησλ ηειεπηαίσλ.
Καηά ηελ έμνδν ησλ αηκώλ από ηελ κνλάδα αηκνπνίεζεο θαη πξνο ηελ πνξεία
ηνπο γηα ηνλ ζάιακν αληίδξαζεο ε γξακκή κεηαθνξάο ζεξκαίλεηαη κέζσ αληίζηαζεο ζε
ζεξκνθξαζία πςειόηεξε από εθείλε ηεο αηκνπνίεζεο (βιέπε Σρήκα 5-1). Απηό
ζπκβαίλεη γηα λα κελ έρνπκε επαλαθνξά ηνπ νξγαληθνύ κνξίνπ ζηελ αξρηθή ηνπ πγξή
θάζε. Έηζη, νη δεκηνπξγνύκελνη αηκνί εηζέξρνληαη ζην αληηδξαζηήξα όπνπ ιακβάλεη
ρώξα ε δηάζπαζε ηνπ νξγαληθνύ κνξίνπ πάλσ ζην ππόζηξσκα θαη ε δεκηνπξγία ησλ
πκελίσλ ραιθνύ.
Οη δξόκνη πνπ αθνινπζνύλ ν πγξόο πξόδξνκνο θαη ηα

δηάθνξα αέξηα

ειέγρνληαη κέζσ ελόο ζπζηήκαηνο πλεπκαηηθώλ βαλώλ (βιέπε Σρήκα 5-1), πνπ
βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε θιεηζηήο ιεηηνπξγίαο (normally closed). Οη βάλεο απηέο
ζπλδένληαη κε κία ζπζηνηρία ειεθηξνκαγλεηηθώλ βαλώλ (Σρήκα 5-10), ηηο νπνίεο
ρεηξηδόκαζηε κέζσ κηαο ειεθηξνληθήο θνλζόιαο πνπ θαηαζθεπάζακε (Σρήκα 5-11) θαη
είκαζηε ζε ζέζε λα θαζνξίδνπκε ηε ξνή θαηεύζπλζεο ηνπ πγξνύ πξνδξόκνπ, ησλ
αεξίσλ θαη ησλ αηκώλ.

Σρήκα 5-10: Σπζηνηρία ειεθηξνκαγλεηηθώλ βαλώλ.
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Σρήκα 5-11: Ζιεθηξνληθή θνλζόια ειέγρνπ ειεθηξνκαγλεηηθώλ βαλώλ.

5.6.2 ύζηημα ελέγσος θεπμοκπαζίαρ

Τν ζύζηεκα ζέξκαλζεο ηνπ αληηδξαζηήξα απνηειεί έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ηνπ ηκήκα.
Ζ ζέξκαλζε ησλ δεηγκάησλ επηηπγράλεηαη κέζσ κηαο επίπεδεο αληίζηαζεο 200 Ω – 300
W πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλε κέζα ζηε ράιθηλε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ηνπνζεηνύληαη. Ζ
ζέξκαλζε πξέπεη λα είλαη νκνηόκνξθε γη απηό ην ζθνπό είλαη απαξαίηεηε ε ζσζηή
θαηαζθεπή ηεο αληίζηαζεο πνπ πξέπεη λα έρεη θαη ην απαηηνύκελν ζρήκα. Ζ αληίζηαζε
απηή είλαη ηνπνζεηεκέλε ηεο κέζα ζηε βάζε από ραιθό ελώ έλα ζεξκνδεύγνο κεηξάεη
ηε ζεξκνθξαζία πνπ έρνπκε πάλσ ζηε βάζε αθξηβώο θάησ από ηα δείγκαηα.
Αλακέλεηαη ινηπόλ κία απόθιηζε αλάκεζα ζηε πξαγκαηηθή ζεξκνθξαζία πάλσ ζην
ππόζηξσκα θαη ηεο έλδεημεο ηνπ ζεξκνδεύγνπο πνπ δελ είλαη κεγάιε δεδνκέλεο ηεο
πςειήο ζεξκηθήο αγσγηκόηεηαο ηόζν ηνπ ραιθνύ όζν θαη ηνπ ππξηηίνπ, πνπ ζπλήζσο
ρξεζηκνπνηήζεθε σο ππόζηξσκα, θαη ηεο ζεξκηθήο κόλσζεο (κε θελό) ηνπ ζπζηήκαηνο
ράιθηλν ππόζηξσκα-δείγκα.
Ζ ηξνθνδνζία ηεο αληίζηαζεο, γηα λα κελ θαεί, γίλεηαη κέζσ ηεο κεηαζρεκαηηζηή
220/50 V. Ο έιεγρνο θαη ε επίηεπμε ηεο επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο γίλεηαη κε ηε βνήζεηα
ηεο απηόκαηνπ ειεγθηή ζεξκνθξαζίαο EUROTHERM (Σρήκα 5-12) ν νπνίνο κέζσ ηεο
αλάδξαζεο πνπ παίξλεη από ην ζεξκνδεύγνο ζηε βάζε ειέγρεη ην ξεύκα πνπ ζα δώζεη
ζηελ αληίζηαζε. Καηά ηελ ζέξκαλζε ηεο βάζεο κπνξεί λα δεζηαίλνληαη θαη ππόινηπα
εζσηεξηθά κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο, γη’ απηό θαη είλαη αλαγθαία ε θαηάιιειε επηινγή
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πιηθώλ θαηαζθεπήο ηόζν γηα ηε ζπλνιηθή αμηόπηζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο όζν θαη
γηα ιόγνπο αζθαιείαο ηνπ ρεηξηζηή.
Ο έιεγρνο θαη ν θαζνξηζκόο ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο γίλεηαη
κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο θνλζόιαο πνπ θηηάμακε από έλαλ απηόκαην ειεγθηή
ζεξκνθξαζίαο ηεο JUMO (ζρήκα 5-12). Πάλσ ζηηο γξακκέο είλαη ηνπνζεηεκέλν
θαηάιιεια έλα ζεξκνδεύγνο ην νπνίν κέζσ αλάδξαζεο εηδνπνηεί ηνλ ειεγθηή
ζεξκνθξαζίαο λα δξάζεη αλάινγα δίλνληαο πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν ξεύκα ζηελ
αληίζηαζε ώζηε λα επηηεπρζεί ε απαηηνύκελε ζεξκνθξαζία.

Σρήκα 5-12: Κνλζόια ειέγρνπ θαη θαζνξηζκνύ ζεξκνθξαζίαο ππνζηξώκαηνο θαη γξακκώλ
κεηαθνξάο.

5.6.3 ύζηημα ελέγσος πίεζηρ

Τν ζύζηεκα θαζνξηζκνύ θαη ειέγρνπ πίεζεο, ώζηε λα επηηεπρζεί ην θαηάιιειν θαη
απαξαίηεην θελό κέζσ ηεο κεραληθήο αληιίαο κέζα ζηνλ αληηδξαζηήξα, απνηειείηαη
από έλα καλόκεηξν ηύπνπ βάξαηξνλ θαη κία βάλα ηύπνπ πεηαινύδαο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε εμηζνξξόπεζε ηεο πίεζεο κέζα ζηνλ ζάιακν θαη ηελ επίηεπμε ηεο
επηζπκεηήο ηηκήο. Ο έιεγρόο ηνπο γίλεηαη κέζσ κίαο ειεθηξνληθήο κνλάδαο ειέγρνπ
πίεζεο, ε νπνία θαίλεηαη ζην Σρήκα 5-13.
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Σρήκα 5-13: Ζιεθηξνληθό καλόκεηξν θαζνξηζκνύ θαη κέηξεζεο πίεζεο ηνπ αληηδξαζηήξα.

5.7

Διαδικαζία εναπόθεζηρ

Πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπ δηζθηδίνπ ζηνλ αληηδξαζηήξα πξνεγείηαη, όπνπ είλαη εθηθηό, ν
θαζαξηζκόο ηνπ. Σθνπόο ηνπ θαζαξηζκνύ είλαη ε απνκάθξπλζε ησλ πξνζκίμεσλ από
ηελ επηθάλεηα ηνπ δηζθηδίνπ, νη νπνίεο πξνέξρνληαη από ην πεξηβάιινλ ή από άιιεο
δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ πξνεγεζεί. Οη επηθαλεηαθέο πξνζκίμεηο δηαθξίλνληαη ζηηο
αθόινπζεο [164]: α) Σσκαηίδηα, πξνέξρνληαη θπξίσο από ηνλ αέξα ηνπ εξγαζηεξίνπ. β)
Οξγαληθέο πξνζκίμεηο, θπξηόηεξε πεγή ησλ νπνίσλ είλαη ν άλζξσπνο. Δπίζεο κπνξεί
λα

πξνέξρνληαη

από

ππνιείκκαηα

θσηνξεηηλώλ

από

πξνεγνύκελα

ζηάδηα

επεμεξγαζίαο ηνπ δείγκαηνο. γ) Μεηαιιηθέο πξνζκίμεηο πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο από
ηνλ εμνπιηζκό ηνπ εξγαζηεξίνπ, π.ρ. κεηαιιηθέο ιαβίδεο.
Υπάξρνπλ αξθεηνί κέζνδνη θαζαξηζκνύ ζηελ Μηθξνειεθηξνληθή. Οη θπξηόηεξεο
είλαη ν θαζαξηζκόο piranha θαη ν θαζαξηζκόο RCA [165]. Τόζν ν θαζαξηζκόο piranha
όζν θαη ν θαζαξηζκόο RCA ρξεζηκνπνηνύλ επηθίλδπλα ρεκηθά γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία,
γη’ απηό ν ρεηξηζηήο πξέπεη λα ιακβάλεη όια ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ πξνβιέπεη ν
θαλνληζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ. Οη δηαδηθαζίεο απηέο θαζαξηζκνύ ρξεζηκνπνηνύληαη όηαλ
απαηηείηαη πςειή θαζαξόηεηα (θπξίσο ηόηε γίλεηαη ρξήζε ηεο RCA). Όπνπ νη απαηηήζεηο
θαζαξόηεηαο δελ είλαη ηόζν πςειέο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ πην απιντθνί ηξόπνη
όπσο ε εκβάπηηζε ηνπ δείγκαηνο ζε δηάιπκα αθεηόλεο θαη ρξήζε ππεξήρσλ γηα θάπνηα
ιεπηά. Ακέζσο κεηά αθνινπζεί πιύζηκό ηνπ κε πξνπαλόιε θαη απηνληζκέλν λεξό.

Γεώξγηνο Γ. Παπαδεκεηξόπνπινο

93

Δλαπόζεζε πκελίσλ Cu θαη WΟx κε ζεξκηθή θαη ζεξκαηλόκελνπ λήκαηνο Φεκηθή Δλαπόζεζε από Αηκό. Φαξαθηεξηζκόο θαη
εθαξκνγή ηνπο ζηελ κηθξνειεθηξνληθή

Τν δείγκα έπεηηα από απηήλ ηελ δηαδηθαζία θαζαξηζκνύ κεηαθέξεηαη θαη
θνξηώλεηαη ζηνλ αληηδξαζηήξα κε βάζε ηα όζα αλαθέξακε ζηελ ελόηεηα 5.4. Δλ
ζπλερεία, αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ηνπ θελνύ πνπ έρεη σο ζθνπό ηελ απνκάθξπλζε από
ηνλ αληηδξαζηήξα ησλ ζσκαηηδίσλ πνπ εθξνθνύληαη από ηελ επηθάλεηα ησλ δηζθηδίσλ
ιόγσ ηεο ρακειήο πίεζεο. Ζ ειάρηζηε ηηκή πίεζεο (base pressure) εληόο ηνπ
αληηδξαζηήξα, αθξηβώο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ελαπόζεζεο, απνηειεί
ζεκαληηθή παξάκεηξν όζνλ αθνξά ην δήηεκα θαζαξόηεηαο θαη ηεο πνηόηεηαο ηνπ
πκελίνπ. Ζ ειάρηζηε απηή ηηκή πίεζεο είλαη πεξίπνπ 10 mTorr κε βάζε ηηο δπλαηόηεηεο
ηεο κεραληθήο καο αληιίαο. Αλ δελ επηηεπρζεί απηή ε ηηκή πίεζεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο
ελαπόζεζεο ηόηε κέζσ ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο πεξλάκε άδσην ζην ζύζηεκά καο γηα
θάπνηα ιεπηά (10-15 min). Έπεηηα δηαθόπηνπκε ηελ παξνρή αδώηνπ ζηνλ αληηδξαζηήξα
θαη μαλά ειέγρνπκε ηελ ειάρηζηε ηηκή πίεζεο πνπ έρνπκε κέζα ζηνλ αληηδξαζηήξα. Ζ
δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλεηαη έσο όηνπ επηηεπρζεί ε επηζπκεηή ηηκή ειάρηζηεο
πίεζεο.
Όηαλ γίλεη απηό ηόηε αθνινπζεί ην βήκα ειέγρνπ γηα ηπρόλ δηαξξνέο. Σε
ιεηηνπξγία ειάρηζηεο πίεζεο όπνπ βξηζθόκαζηε απνκνλώλνπκε ην ζύζηεκά καο από
ηελ αληιία θιείλνληαο ηε βάλα ηύπνπ πεηαινύδαο. Αλ ε πίεζε κέζα ζε έλα ιεπηό αλέβεη
ειάρηζηα (κεξηθά mTorr) είκαζηε έηνηκνη λα ζπλερίζνπκε αιιηώο ε δηαδηθαζία αξρίδεη
από ηελ αξρή.
Σηε ζπλέρεηα αξρίδνπκε λα αλεβάδνπκε ηελ ζεξκνθξαζία ζέξκαλζεο ησλ
γξακκώλ κεηαθνξάο ζην απαξαίηεην θνκκάηη ηνπ ζπζηήκαηνο ΦΔΑ θαζώο επίζεο θαη
ζηε κνλάδα αηκνπνίεζεο ηνπ πγξνύ πξνδξόκνπ. Έπεηηα απμάλνπκε ηελ ζεξκνθξαζία
ηνπ ππνζηξώκαηνο κε ηαπηόρξνλε ξνή αδώηνπ ώζηε λα παξαζύξεη ηπρόλ πξνζκίμεηο
πνπ πηζαλόλ λα εμέιζνπλ από ην ππόζηξσκα ιόγσ αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ.
Όηαλ όιεο νη θαζνξηζκέλεο ηηκέο επηηεπρζνύλ θαη ζηαζεξνπνηεζνύλ

εθαξκόδνπκε

αθόκα κία-δύν θόξεο ηελ ηερληθή θαζαξηζκνύ κε άδσην (purge). Eλ ζπλερεία, εηζάγνπκε
ηελ θαζνξηζκέλε πνζόηεηα πγξνύ πξνδξόκνπ ζηε κνλάδα αηκνπνίεζεο (CEM), όπνπ
κε ηελ βνήζεηα ηνπ θέξνληνο αεξίνπ, αηκνί πιένλ CupraSelect® εηζέξρνληαη ζην
εζσηεξηθό ηνπ αληηδξαζηήξα. Ζ έγρπζή ηνπο γίλεηαη κέζσ ηνπ shower πνπ βξίζθεηαη
πάλσ από ηε ράιθηλε βάζε πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν ην δείγκα. Ζ πίεζε ηεο ελαπόζεζεο
θαζνξίδεηαη από ηε ξνή ηνπ θέξνληνο αεξίνπ ελώ ε ρξνληθή ηεο δηάξθεηα πνηθίιεη
αλάινγα κε ηελ αλάγθε ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο.
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Τέινο, αθνύ νινθιεξσζεί ε ελαπόζεζε αθήλνπκε λα θξπώζεη ν αληηδξαζηήξαο
κε ηελ βνήζεηα ξνήο αδώηνπ θαη λα επαλέιζεη ε ράιθηλε βάζε θαη ην δείγκα ζε
ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Τόηε, επαλαιακβάλνπκε ηελ δηαδηθαζία θαζαξηζκνύ ηνπ
ζαιάκνπ κε άδσην κία-δύν θνξέο πξνηνύ «ζπάζνπκε» ην θελό (γέκηζκα ηνπ ζαιάκνπ
κε άδσην έσο όηνπ θζάζεη ην εζσηεξηθό ηνπ ζε αηκνζθαηξηθή πίεζε) θαη εθθνξηώζνπκε
ην δείγκα καο.

5.8

Υαπακηηπιζμόρ ζςζηήμαηορ, ππώηα αποηελέζμαηα

Σηηο παξαπάλσ ζειίδεο έγηλε ε πεξηγξαθή ηνπ πξσηόηππνπ ζπζηήκαηνο ΦΔΑ ην νπνίν
θαηαζθεπάζακε ζην εξγαζηήξην ιεπηώλ πκελίσλ ηνπ ηλζηηηνύηνπ Μηθξνειεθηξνληθήο.
Μεηά ην πέξαο ηεο θαηαζθεπήο θαη θπξίσο ηεο ζπλαξκνιόγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο
έπξεπε λα ιάβεη ρώξα ν ραξαθηεξηζκόο ηνπ. Έγηλαλ αξθεηέο πξνζπάζεηεο θαη δνθηκέο
γηα ηελ εύξεζε ησλ ζπλζεθώλ θάησ από ηηο νπνίεο ε εθηέιεζε ησλ ελαπνζέζεσλ ζα
ήηαλ εθηθηή. Έηζη, όηαλ απηέο πξνζδηνξίζηεθαλ ηα πξώηα πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ ήηαλ
γηα ηελ εύξεζε ηνπ ξπζκνύ αλάπηπμεο θαη ηελ επηβεβαίσζε ηεο κεηαβνιήο ζε ζρέζε κε
ηελ ζεξκνθξαζία πνπ ραξαθηεξίδεη θάζε ζσζηά ζρεδηαζκέλν ζύζηεκα ΦΔΑ (Σρ. 2-2).
Οη δνθηκέο γηα ηελ εύξεζε ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθώλ γηα ηελ επίηεπμε αιιά θαη
ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ελαπόζεζεο ήηαλ παξά πνιιέο , εδώ όκσο αιιά
θαη ζηα επόκελα θεθάιαηα παξαζέηνπκε ηα πην ζεκαληηθά θαη αμηόινγα απνηειέζκαηα.

5.8.1 Κινηηική εναπόθεζηρ θεπμικών και ΘΝΥΕΑ ςμενίων σαλκού

Σηελ αξρή ρξεζηκνπνηήζεθαλ νμεηδσκέλα

δείγκαηα ππξηηίνπ ηα νπνία ήηαλ

επηθαιπκκέλα κε έλα ιεπηό πκέλην ΦΠΦΔΑ βνιθξακίνπ θαη ν ραιθόο ελαπνηέζεθε
ζεξκηθά (δειαδή κόλν κε ηελ ζέξκαλζε ηνπ ππνζηξώκαηνο). Οη ζεξκνθξαζίεο
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ελαπόζεζεο ήηαλ ζηνπο 100, 120, 150 θαη 180 νC ελώ ε πίεζε ελαπόζεζεο ήηαλ 5 Torr.
Σην Σρήκα 5-14 παξαηίζεηαη ε κεηαβνιή ηνπ ξπζκνύ αλάπηπμεο ζε ζρέζε κε ηελ
ζεξκνθξαζία ελαπόζεζεο. Όπσο εύθνια δηαθξίλεη θαλείο έρνπκε κία γξαθηθή
παξάζηαζε κεηαμύ ησλ δύν κεγεζώλ, ε νπνία απνηειείηαη από δύν θύξηα κέξε. Τε
πεξηνρή όπνπ ν ξπζκόο αλάπηπμεο πεξηνξίδεηαη από ην ξπζκό επηθαλεηαθήο
αληίδξαζεο (πεξηνρή Arrhenius) θαη εμαξηάηαη από ηε ζεξκνθξαζία (εθζεηηθή πεξηνρή)
θαη ηελ πεξηνρή όπνπ ν πεξηνξηζκόο πξνέξρεηαη από ηε κεηαθνξά κάδαο θαη εμαξηάηαη
ιηγόηεξν από ηε ζεξκνθξαζία όπσο παξνπζηάδεηαη ζην Σρήκα 5-14. Σηε ηειεπηαία, ε
αληίδξαζε ζηελ επηθάλεηα είλαη πνιύ γξήγνξε ζε ζρέζε κε ηελ κεηαθνξά ησλ
αληηδξώλησλ.

1000

o

Growth Rate (A/min)

o

o

o

180 C

100 C

120 C

150 C

ΘΝΧΕΑ υμένια Cu

100

Θερμικά υμένια Cu

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

-1

1000/WaferTemp (K )

Σρήκα 5-14: Μεηαβνιή ηνπ ξπζκνύ αλάπηπμεο ζε ζρέζε κε ηελ ζεξκνθξαζία ελαπόζεζεο.
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Ζ κεηαβνιή ηνπ ξπζκνύ αλάπηπμεο ζε ζρέζε κε ηελ ζεξκνθξαζία ελαπόζεζεο, όπσο
πξνβιέπεηαη από ηελ βαζηθή ζεσξία ηεο ΦΔΑ, επηβεβαίσζε ην ζσζηό ζρεδηαζκό θαη
θπξίσο ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ πξσηόηππνπ ζπζηήκαηνο.
Δπίζεο, ζηελ ίδηα γξαθηθή παξαηίζεηαη θαη ε κεηαβνιή ηνπ ξπζκνύ αλάπηπμεο
γηα ηα ΘΝΦΔΑ πκέληα ραιθνύ. Παξαηεξνύκε όηη θαη εδώ αθνινπζείηαη κία παξόκνηα κε
ηε ΦΔΑ κεηαβνιή ελώ απηό πνπ είλαη ηδηαίηεξα αμηόινγν είλαη ε ζεκαληηθή αύμεζε ηνπ
ξπζκνύ ελαπόζεζεο. Απηό νθείιεηαη ζηελ απηόλνκε ζέξκαλζε ηεο αέξηαο θάζεο κε ην
λήκα βνιθξακίνπ. Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ λήκαηνο βνιθξακίνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
ελαπόζεζεο ήηαλ ζηνπο 650 νC θαη επεξέαζε ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ππνζηξώκαηνο
απμάλνληάο ηελ. Τν γεγνλόο απηό είλαη αλεπηζύκεην αθνύ δηαηαξάζζεη ηηο ζπλζήθεο
ηζνξξνπίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ελαπόζεζεο. Έηζη, έγηλε κειέηε εύξεζεο θαηάιιεισλ
ζπλζεθώλ ώζηε ε παξνπζία ηνπ ζεξκαηλόκελνπ λήκαηνο λα κελ επεξεάδεη ηηο
ππόινηπεο ζπλζήθεο ελαπόζεζεο θαη θπξίσο ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ππνζηξώκαηνο. Ζ
έξεπλά καο θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη γηα ζεξκνθξαζίεο λήκαηνο θάησ ησλ 200 νC
ε ζεξκνθξαζία ηνπ ππνζηξώκαηνο δελ επεξεαδόηαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ελαπόζεζεο.
Σηελ ζπλέρεηα ησλ πεηξακάησλ καο (βιέπε επόκελα θεθάιαηα) δνπιέςακε κε
ζεξκνθξαζίεο λήκαηνο 170 θαη 65 νC γηα ηελ ελαπόζεζε ΘΝΦΔΑ πκελίσλ ραιθνύ.

5.8.2

Δομή θεπμικών και ΘΝΥΕΑ ςμενίων σαλκού

Σηα αξρηθά δείγκαηα έγηλε έπεηηα αλάιπζε κε πεξίζιαζε αθηίλσλ Φ γηα ην
θαζνξηζκό ηεο δνκήο ηνπο. Τα απνηειέζκαηά δείρλνληαη ζην ζρήκα 5-15. Παξαηεξνύκε
εθηόο από ηηο θνξπθέο ησλ ππνζηξσκάησλ (Si, W) θαίλνληαη μεθάζαξα θαη νη θνξπθέο
πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ ραιθό. Απηέο είλαη Cu [111], Cu [200] θαη Cu [220]. Όπσο
δηαπηζηώλνπκε από ην παξαθάησ ζρήκα νη θνξπθέο απηέο αξρίδνπλ λα δεκηνπξγνύληαη
ζηνπο 100 νC θαη ζηγά ζηγά εληζρύνληαη θαζώο ε ζεξκνθξαζία ελαπόζεζεο απμάλεη. Ζ
αλάθιαζε [111] ηνπ ραιθνύ θαίλεηαη λα είλαη απηή πνπ εληζρύεηαη πεξηζζόηεξν θαηά ηνλ
ζρεκαηηζκό ησλ πκελίσλ ελώ αζζελέζηεξε είλαη ε αλάθιαζε [220]. Δπίζεο, θαίλνληαη
θαη θάπνηεο θνξπθέο νμεηδίσλ βνιθξακίνπ πνπ νθείινληαη ζην πκέλην ΦΠΦΔΑ
βνιθξακίνπ.
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Σρήκα 5-15: Φάζκα πεξίζιαζεο αθηίλσλ Φ.

Τα θάζκαηα ησλ ΘΝΦΔΑ πκελίσλ ραιθνύ έδεημαλ θαη απηά παξόκνηα απνηειέζκαηα.
Μηθξναλάιπζε αθηίλσλ Φ όκσο έδεημε όηη ηα ΘΝΦΔΑ πκέληα ραιθνύ είραλ πεξηζζόηεξεο
πξνζκίμεηο άλζξαθα, θζνξίνπ θαη νμπγόλνπ απ’ όηη ηα ζεξκηθά (ζρήκα 5-16). Ζ
ζέξκαλζε ηεο αέξηαο θάζεο ζε ηόζν πςειή ζεξκνθξαζία (650 νC) πξνθαινύζε αηειή
απνζύλζεζε ηνπ αέξηνπ πξνδξόκνπ κε απνηέιεζκα ηελ κόιπλζε ησλ παξαγόκελσλ
πκελίσλ κε πςειά πνζνζηά άλζξαθα, θζνξίνπ θαη νμπγόλνπ. Τν γεγνλόο απηό νδήγεζε
ζε εηδηθέο αληηζηάζεηο ησλ ΘΝΦΔΑ πκελίσλ πνιύ πςειόηεξεο (έσο θαη ηξείο ηάμεηο
κεγέζνπο) από απηή ηνπ καδηθνύ (bulk) πιηθνύ. Τα ζεξκηθά πκέληα αληηζέησο, έδσζαλ
εηδηθέο αληηζηάζεηο πνπ θπκαηλόληνπζαλ από 3.5 κΩ*cm γηα 100 νC έσο 9 κΩ*cm γηα
ηνπο 180 νC.
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Σρήκα 5-16: Μηθξναλάιπζε αθηίλσλ Φ γηα ζεξκηθό (δεμηά) θαη ΘΝΦΔΑ (αξηζηεξά) πκέλην
ραιθνύ.

Σηε ζπλέρεηα, έγηλε πξνζπάζεηα κείσζεο ησλ ηηκώλ εηδηθήο αληίζηαζεο ησλ ζεξκηθώλ
πκελίσλ κε βειηηζηνπνίεζε ησλ ζπλζεθώλ ελαπόζεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ
ηδηνηήησλ ησλ ελαπνηηζέκελσλ πκελίσλ. Απηό είρε σο απνηέιεζκα νη ηηκέο ησλ εηδηθώλ
αληηζηάζεσλ λα θπκαλζνύλ από 2.2 έσο 2.5 κΩ*cm αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο
ελαπόζεζεο. Οη κεηξήζεηο ησλ εηδηθώλ αληηζηάζεσλ έγηλαλ κε ηελ ηερληθή αθίδαο
ηεζζάξσλ ζεκείσλ (Four Point Probe).

5.8.3

Μοπθολογία θεπμικών και ΘΝΥΕΑ ςμενίων σαλκού

Τα πξώηα ζεξκηθά πκέληα ραιθνύ είραλ ηελ παξαθάησ κνξθνινγία όπσο
θαίλεηαη από ηελ κηθξνζθνπία αηνκηθήο δύλακεο ζην Σρήκα 5-17. Από ηελ αλάιπζε
ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξνέθπςαλ από ηηο παξαπάλσ κεηξήζεηο δηαπηζηώζεθε όηη ην
κέγεζνο ησλ θόθθσλ ησλ πκελίσλ θαζώο επίζεο θαη ηεο ηξαρύηεηαο ηνπο απμάλεηαη κε
ηελ ζεξκνθξαζία ηεο ελαπόζεζεο.
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100 νC

120 νC

150 νC

180 νC

Σρήκα 5-17: Μηθξνγξαθίεο αηνκηθήο δύλακεο ησλ ζεξκηθώλ δεηγκάησλ ραιθνύ.

Σπγθεθξηκέλα ην πην ιεπηόθνθθν πκέλην ήηαλ απηό ζηνπο 100 νC κε κέγεζνο θόθθνπ
γύξσ ζηα 40 nm ελώ ε ηξαρύηεηα πνπ παξνπζίαζε βξέζεθε ζηα 9 nm ελώ παξνπζίαζε
όπσο είπακε θαη ηελ κηθξόηεξε εηδηθή αληίζηαζε. Τν δείγκα ησλ 180 νC είρε ην
κεγαιύηεξν κέγεζνο θόθθσλ πεξίπνπ

180 nm θαη ηξαρύηεηα 22 nm θαη είρε ηελ

κεγαιύηεξε εηδηθή αληίζηαζε. Με πεηξακαηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ βειηηώζεθε ε
κνξθνινγία ησλ πκελίσλ απηώλ κεηώλνληαο ηαπηόρξνλα θαη ηηο ηηκέο ηεο ηξαρύηεηαο
αιιά ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο όπσο αλαθέξακε πην πάλσ. Σην παξαθάησ Σρήκα 5-18
δηαθξίλνληαη κηθξνγξαθίεο SEM πκελίσλ ραιθνύ ζηνπο 100 νC θαη 160 oC πνπ νη ηηκέο
ηξαρύηεηάο ηνπο κεηξήζεθαλ 2.7 θαη 9.8 nm αληίζηνηρα.
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Σρήκα 5-18: Μηθξνγξαθίεο κηθξνζθνπίαο αηνκηθήο δύλακεο θαη ειεθηξνληθήο ζάξσζεο γηα
ζεξκηθά πκέληα ραιθνύ ζηνπο 100 νC (αξηζηεξά) θαη 160 νC (δεμηά).

Σην Σρήκα 5-19 θαίλνληαη νη κηθξνγξαθίεο κηθξνζθνπίαο ειεθηξνληθήο ζάξσζεο
γηα ηα ΘΝΦΔΑ πκέληα. Παξαηεξνύκε όηη ηα ΘΝΦΔΑ πκέληα είλαη παξά πνιύ ιεπηόθνθθα
κε κέγεζνο θόθθσλ πνπ θπκαίλεηαη γύξσ ζηα 20 nm αλεμαξηήησο ζεξκνθξαζίαο.

100 νC

120νC

150 oC

180 oC

Σρήκα 5-19: Μηθξνγξαθίεο κηθξνζθνπίαο ειεθηξνληθήο ζάξσζεο γηα ηα ΘΝΦΔΑ πκέληα.
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Δπίζεο, απηό πνπ παξαηεξείηαη είλαη ε ηάζε νη θόθθνη ζηα ΘΝΦΔΑ πκέληα ζε απηέο ηηο
ζπλζήθεο

ελαπόζεζεο

λα

ζρεκαηίδνπλ

ζπζζσκαηώκαηα

δίλνληαο

άιινπο

κεγαιύηεξνπο.
Τέινο, έγηλε κειέηε ηεο βεκαηηθήο επηθάιπςεο πνπ πξνζθέξνπλ ηόζν ηα ζεξκηθά
όζν θαη ηα ΘΝΦΔΑ πκέληα ραιθνύ (Σρήκα 5-20). Όπσο παξαηεξνύκε ηα ζεξκηθά πκέληα
πξνζθέξνπλ πνιύ νκνηόκνξθε ελαπόζεζε κε ζπλέπεηα ηε πιήξε θάιπςε ηνπ
«απιαθίνπ». Αληηζέησο ηα ΘΝΦΔΑ πκέληα ραιθνύ παξνπζηάδνπλ κία ηάζε θαηαθόξπθεο
αλάπηπμεο κε ζπλέπεηα ηελ δεκηνπξγία θελώλ κέζα ζην απιάθη θαη ηελ κε πιήξε
θάιπςή ηνπ.

Σρήκα 5-20: Μηθξνγξαθίεο κηθξνζθνπίαο ειεθηξνληθήο ζάξσζεο γηα ηελ κειέηε ηεο βεκαηηθήο
επηθάιπςεο ζηα ζεξκηθά (πάλσ) θαη ΘΝΦΔΑ (θάησ) πκέληα ραιθνύ.
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5.8.4 Ομοιομοπθία εναποηιθέμενων ςμενίων

Μηα άιιε ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ έπξεπε λα κειεηεζεί πιένλ ήηαλ ε
νκνηνκνξθία πάρνπο ησλ παξαγόκελσλ πκελίσλ ραιθνύ. Γηα απηό έγηλαλ δηάθνξα
πεηξάκαηα ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα.
Σην

Σρήκα

5-21

παξνπζηάδνληαη

δύν

νμεηδσκέλα

δηζθίδηα

ππξηηίνπ

επηθαιππηόκελα κε ιεπηό πκέλην βνιθξακίνπ πάλσ ζηα νπνία έρεη ελαπνηεζεί ραιθόο
κε ζεξκηθή ΦΔΑ.

Σρήκα 5-21: Απεηθόληζε νιόθιεξσλ δηζθηδίσλ Si, θαιππηόκελσλ κε ΦΠΦΔΑ W, πάλσ ζηα
νπνία έρεη ελαπνηεζεί Cu ζε όιε ηελ επηθάλεηα ηνπο.

Μία ζεκαληηθή παξαηήξεζε πνπ κπνξνύκε λα θάλνπκε είλαη όηη ν ραιθόο έρεη
ελαπνηεζεί ζε όιε ηελ έθηαζε ησλ ηξηώλ ηληζώλ δηζθηδίσλ. Τν απνηέιεζκα απηό είλαη
πάξα πνιύ ζεκαληηθό θαη δείρλεη ην ζσζηό ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο
ζπλζήθεο ελαπόζεζεο. Γελ είλαη θαη ην πην εύθνιν ή απηνλόεην πξάγκα λα ελαπνηεζεί
έλα πκέλην ραιθνύ ζε ηόζε κεγάιε επηθάλεηα από έλα πξσηόηππν εξγαζηεξηαθό
ζύζηεκα ρεκηθήο ελαπόζεζεο. Σπλήζσο ζηα πεξηζζόηεξα πξσηόηππα ζπζηήκαηα
εξγαζηεξίνπ γηα ρεκηθή ελαπόζεζε από αηκό ηα δείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη
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πνιύ κηθξόηεξνπ κεγέζνπο.

Βέβαηα απηό πνπ έπξεπε λα ειεγρζεί ήηαλ θαη ε

νκνηνκνξθία ζην πάρνο πνπ είραλ ηα παξαπάλσ δείγκαηα. Έηζη έγηλε ην αθόινπζν
πείξακα ην νπνίν απέδεημε ηελ ςειή νκνηνκνξθία ησλ παξαγόκελσλ πκελίσλ θαη ηελ
επαλαιεςηκόηεηα ησλ όισλ δηαδηθαζηώλ ελαπόζεζεο αθνύ επαλαιήθζεθε αξθεηέο
θνξέο. Δπίζεο αλέδεημε θαη κία άιιε κεγάιε δπλαηόηεηα πνπ καο πξνζθέξεη ην
ζύζηεκα καο θάησ από θαηάιιειεο ζπλζήθεο, ηελ επηιεθηηθή ελαπόζεζε.
Τα πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ είραλ λα θάλνπλ κε ηελ εύξεζε ησλ θαηάιιεισλ
ζπλζεθώλ γηα επηιεθηηθή ΦΔΑ (εΦΔΑ) ραιθνύ. Σην Σρήκα 5-22 θαίλεηαη ην αίζην
απνηέιεζκα ησλ πξνζπαζεηώλ καο θαζώο ε εΦΔΑ επεηεύρζε πάλσ ζ’ νιόθιεξε ηελ
επηθάλεηα δηζθίσλ ππξηηίνπ 3 ηληζώλ. Σπλήζσο επηιεθηηθέο ελαπνζέζεηο γίλνληαη ζε
κηθξέο επηθάλεηεο κεξηθώλ ηεηξαγσληθώλ εθαηνζηώλ κόλν. Τα δηζθία ππξηηίνπ
θαιύθζεθαλ αξρηθά κε έλα πκέλην ΔΠΦΔΑ βνιθξακίνπ. Πάλσ ζην βνιθξάκην
ελαπνηέζεθε κηα θσηνξεηίλε (ΑΕ 5214) θαη ζρεκαηνπνηήζεθε, ώζηε λα εκθαληζηνύλ
ηεηξάγσλα παξάζπξα κε δηαζηάζεηο από 1 mm2 κέρξη 50 κm2. Ζ ελαπόζεζε έγηλε
ζεξκηθά ζηνπο 100-120 oC θαη ν ραιθόο ελαπνηέζεθε ζηηο εθηεζεηκέλεο πεξηνρέο ηνπ
βνιθξακίνπ κόλν θαη όρη πάλσ ζηε θσηνξεηίλε (Σρήκα 5-21).

Σρήκα 5-22: Θεξκηθή εΦΔΑ ραιθνύ πάλσ ζε νιόθιεξε ηελ επηθάλεηα ηνπ δηζθηδίνπ.
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Σηηο κεηξήζεηο πάρνπο πνπ αθνινύζεζαλ ζηηο δνκέο ζε θάζε κεξηά ηνπ δηζθηδίνπ
δηαπηζηώζεθε όηη ε νκνηνκνξθία πνπ πξόζθεξε ην ζύζηεκα ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 97%.
Πνζνζηό ηδηαίηεξα πςειό γηα έλα πξσηόηππν εξγαζηεξηαθό ζύζηεκα. Με ην
ζπγθεθξηκέλν ηξόπν ειέγρνπ ηεο νκνηνκνξθίαο πάλησο θαηαζηήζακε δπλαηή θαη κία
άιιε δπλαηόηεηα πνπ καο πξνζθέξεη ην ζύζηεκα ΦΔΑ ζε ζπλδπαζκό κε ην πγξό
πξόδξνκν πιηθό θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ελαπόζεζεο. Απηή είλαη ε επηιεθηηθή
ελαπόζεζε ηνπ ραιθνύ.
Ζ επηιεθηηθή ελαπόζεζε όπσο έρνπκε αλαθέξεη ζην θεθάιαην 2 ζεκαίλεη
ελαπόζεζε πάλσ ζε κηα επηθάλεηα, ηελ επηθάλεηα αλάπηπμεο πνπ εδώ είλαη βνιθξάκην,
θαηά ηελ παξνπζία κηαο άιιεο, ηελ επηθάλεηα κε αλάπηπμεο ηνπ πκελίνπ πνπ είλαη ε
θσηνξεηίλε ΑΕ. Ζ εΦΔΑ ραιθνύ είλαη έλα πνιύ ζεκαληηθό επίηεπγκα πνπ έξρεηαη λα
αληηκεησπίζεη έλα από ηα θπξηόηεξα πξνβιήκαηα ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνύ ζηε βηνκεραλία πνπ είλαη ε δύζθνιε εγράξαμε ηνπ. Σην
παξαθάησ

ζρήκα

θαίλνληαη

κέζσ

νπηηθνύ

κηθξνζθνπίνπ

θαη

κηθξνζθνπίνπ

ειεθηξνληθήο ζάξσζεο νη δνκέο πνπ έγηλαλ κε απηόλ ηνλ ηξόπν.

Σρήκα 5-23: Μηθξνγξαθίεο νπηηθνύ (πάλσ) θαη ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ ζάξσζεο (θάησ)
δνκώλ ραιθνύ πνπ έγηλαλ κε εΦΔΑ.
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Σεκαληηθό αθόκα είλαη λα ζεκεησζεί όηη όια ηα παξαπάλσ πκέληα παξνπζίαζαλ
εμαηξεηηθέο ηδηόηεηεο όζνλ αθνξά ηελ πξόζθπζή ηνπο. Ο έιεγρνο θαη ε πηζηνπνίεζε γηα
απηό έγηλε κέζσ δηαθόξσλ ηερληθώλ κε θπξηόηεξε από απηέο ηελ κέζνδν ηεο θνιιεηηθήο
ηαηλίαο (scotch tape test) πνπ απνηειεί ηελ πην θνηλή θαη ζπγρξόλσο πην απιή ηερληθή.
Αθόκε ηα πκέληα ππνβιήζεθαλ θαη ζε άιιεο δνθηκαζίεο όπσο απηή ησλ ππεξήρσλ γηα
αξθεηέο ώξεο θαζώο θαη ηεο θαηαπόλεζεο ηνπο ραξάζζνληάο κε ιαβίδεο. Σε θάζε
πεξίπησζε ηα απνηειέζκαηα ήηαλ πνιύ θαιά.
Τέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ελαπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ δύν εηδώλ πγξώλ πξνδξόκσλ. Ο έλαο πξόδξνκνο δίλεη ηε
δπλαηόηεηα γηα ελαπνζέζεηο ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαζηζηώληαο εθηθηή ηελ
επηιεθηηθή ελαπόζεζε. Ο άιινο νπνίνο είλαη όπσο ν πξώηνο αιιά έρεη επηπιένλ ηελ
πξνζζήθε

κηθξήο πνζόηεηαο λεξνύ,

νδεγεί

ζε

ελαπνζέζεηο ζε

πςειόηεξεο

ν

ζεξκνθξαζίεο πάλσ από 180 C. Τα πκέληα πνπ παξάγνληαη από απηόλ παξνπζηάδνπλ
θαιύηεξε πξόζθπζε θαζώο θαη κεγαιύηεξν ξπζκό αλάπηπμεο αιιά δελ είλαη εθηθηή ε
επηιεθηηθή ελαπόζεζε. Ζ εηδηθή αληίζηαζε ησλ πκελίσλ δελ επεξεάδεηαη ηδηαίηεξα.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6
ΥΔΑ ΥΑΛΚΟΤ, ΘΔΡΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΗΘΟΤΜΔΝΗ ΑΠΟ
ΘΔΡΜΑΙΝΟΜΔΝΟ ΝΗΜΑ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΤ, ΜΔ ΑΜΔΗ ΔΓΥΤΗ ΣΟΤ
ΤΓΡΟΤ ΠΡΟΓΡΟΜΟΤ ΠΑΝΩ Δ ΟΞΔΙΓΩΜΔΝΑ ΤΠΟΣΡΩΜΣΑ Si
ΚΑΛΤΜΜΔΝΑ ΜΔ W, TiN ΚΑΙ SiLK®

6.1

Διζαγφγή

Σε απηό ην θεθάιαην παξνπζηάδνπκε ηελ αλάπηπμε θαη ησλ ραξαθηεξηζκό ιεπηώλ
πκελίσλ ραιθνύ ηα νπνία ελαπνηέζεθαλ κε ηνλ πξσηόηππν αληηδξαζηήξα ΦΕΑ, ηε
θαηαζθεπή ηνπ νπνίνπ παξνπζηάζακε ζην θεθάιαην 5. Ο αληηδξαζηήξαο καο όπσο
έρνπκε αλαθέξεη είλαη εμνπιηζκέλνο κε έλα λήκα βνιθξακίνπ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη
γηα ζέξκαλζε ηεο αέξηαο θάζεο. Έηζη, εθηόο από ηα ζεξκηθά αλαπηπζζόκελα πκέληα
ραιθνύ (είλαη απηά πνπ δεκηνπξγνύληαη ζεξκαίλνληαο κόλν ην ππόζηξσκα), έρνπκε θαη
εθείλα πνπ πξνθύπηνπλ κε ηαπηόρξνλε ζέξκαλζε ηεο αέξηαο θάζεο. Απηή ηε δηαδηθαζία
ζα ηελ νλνκάδνπκε ΦΕΑ ζεξκαηλόκελνπ λήκαηνο (ΘΝΦΕΑ) θαη ηα ιεπηά πκέληα ραιθνύ
πνπ πξνθύπηνπλ, ΘΝΦΕΑ πκέληα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη γηα πξώηε θνξά ζηε
βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη πκέληα ραιθνύ παξαγόκελα κε απηή ηελ ηερληθή.
Οη ελαπνζέζεηο ραιθνύ έγηλαλ πάλσ ζε ππνζηξώκαηα W, TiN θαη SiLK ®. Tα
ππνζηξώκαηα απηά επηιέρηεθαλ επεηδή ηα πκέληα ηνπ βνιθξακίνπ, ηνπ ηηηαλίνπ θαζώο
θαη ησλ ελώζεσλ ηνπο δξνπλ σο ζηξώκαηα θξαγκνύ δηάρπζεο (barriers) [166] ηνπ
ραιθνύ θαζώο επίζεο θαη σο αξρηθά ζηξώκαηα «ππξήλεο» (seed layers) γηα
ελαπνζέζεηο απηνύ ηνπ κεηάιινπ πάλσ ζε κνλσηηθά πκέληα. Όζνλ αθνξά ην SiLK®
πξόθεηηαη γηα έλα νξγαληθό κνλσηηθό πιηθό κε ρακειή δηειεθηξηθή ζηαζεξά πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζε δηάθνξα ζρέδηα επηκεηάιισζεο ζηελ ζύγρξνλε ηερλνινγία
νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ [167]. Πεξηέρεη θπξίσο άλζξαθα, πδξνγόλν, νμπγόλν θαη
θζόξην, αιιά όρη ππξίηην. Ελαπνηίζεηαη κε πεξηζηξνθή ελώ έρεη δηειεθηξηθή ζηαζεξά
2.62 θαη είλαη ζηαζεξό κέρξη ηνπο 490 νC [168].
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Οη αηκνί πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη

hexafluoroacetylacetonate Cu(I)

trimethylvinylsilane (CupraSelect®) ην νπνίν, όπσο αλαθέξζεθε ήδε, είλαη πγξό ζε
ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ θαη εγρέεηαη κέζα ζηνλ αληηδξαζηήξα κε ηε βνήζεηα ελόο
ζπζηήκαηνο άκεζεο έγρπζεο πγξνύ ρξεζηκνπνηώληαο άδσην σο θέξνλ αέξην. Σην
ζύζηεκα απηό έρεη γίλεη εθηελήο αλαθνξά ζην θεθάιαην 5. Οη ξπζκνί ελαπόζεζεο ησλ
ΘΝΦΕΑ πκελίσλ ραιθνύ πνπ επηηπγράλνληαη γηα δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο λήκαηνο κε
απηόλ ηνλ αληηδξαζηήξα είλαη κεγαιύηεξνη από όηη γηα ηα ζεξκηθά αλαπηπζζόκελα
πκέληα. Επηπιένλ, πςειήο πνηόηεηαο πκέληα ραιθνύ ελαπνηέζεθαλ πάλσ ζην SiLK®,
όπνπ δελ επηηπγράλεηαη ζεξκηθή ΦΕΑ. Τα ΘΝΦΕΑ πκέληα ραιθνύ βξέζεθε όηη έρνπλ
πξνζκίμεηο άλζξαθα θαη νμπγόλνπ ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ εμαξηώληαη από ηε
ζεξκνθξαζία ηνπ ππνζηξώκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελαπόζεζεο θαη ηνπ
ζεξκαηλόκελνπ λήκαηνο. Η εηδηθή αληίζηαζε ησλ ΘΝΦΕΑ ζηξσκάησλ ραιθνύ είλαη
ζρεηηθά θνληά ζε απηή ηνπ καδηθνύ πιηθνύ θαη θπξίσο εμαξηάηαη από ηηο πξνζκίμεηο
άλζξαθα θαη νμπγόλνπ.

6.2

Γιαδικαζία εναπόθεζης θερμικών και ΘΝΥΔΑ σμενίφν Cu

Οη ελαπνζέζεηο ραιθνύ έγηλαλ πάλσ ζε 3 ηληζώλ νμεηδσκέλα ππνζηξώκαηα
ππξηηίνπ (100) θαιππηόκελα κε ΦΠΦΕΑ βνιθξάκην, TiN από ζξπκκαηηζκό θαη SiLK®.
Η ξνή ηνπ πξνδξόκνπ CupraSelect® ήηαλ 6 gr/h πξνο ηε κνλάδα αηκνπνίεζεο
(Bronkhorst CEM 200). Εθεί ζεξκάλζεθε ζηνπο 45 oC θαη αλακείρζεθε κε πςειήο
θαζαξόηεηαο N2 (θέξνλ αέξην) πνπ ε ξνή ηνπ ήηαλ ζηα 45 sccm (standard cubic
centimeter) θαζνξίδνληαο ηελ πίεζε ηνπ ζαιάκνπ ζηα 2 Torr. Οη ζεξκνθξαζίεο
ππνζηξώκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ 180, 200 θαη 220 νC.
Όζνλ αθνξά ηηο ζεξκνθξαζίεο λήκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξεο κεηαμύ 40
θαη 850 νC. Σε απηό ην θεθάιαην αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ γηα
ζεξκνθξαζίεο λήκαηνο 65 θαη 170

ν

C νη νπνίεο δελ επεξέαζαλ ηε ζεξκνθξαζία

ππνζηξώκαηνο. Η αλαθνξά κόλν ζε απηέο γίλεηαη δηόηη:
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1) Γηα ζεξκνθξαζίεο λήκαηνο θάησ από 65 νC ε ελαπόζεζε πάλσ ζην SiLK® δελ
ήηαλ νκνηόκνξθε.
2) Πάλσ από ηνπο 300 νC ε ζεξκνθξαζία ηνπ ππνζηξώκαηνο δελ κπνξνύζε λα
ζηαζεξνπνηεζεί θαη άιιαδε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ελαπόζεζεο.
3) Γηα ηηκέο πάλσ από 650 νC ηα πκέληα ραιθνύ είραλ πνιύ πςειή εηδηθή αληίζηαζε.
Τα πκέληα ραξαθηεξίζηεθαλ κε κεζόδνπο όπσο κηθξνζθνπία ειεθηξνληθήο
ζάξσζεο, κηθξνζθνπία αηνκηθώλ δπλάκεσλ, πεξίζιαζε αθηίλσλ Φ, κηθξνζθνπία
θσηνειεθηξνλίσλ αθηίλσλ Φ, ελώ κεηξήζεθε θαη ε εηδηθή ηνπο αληίζηαζε κε ηε κέζνδν
αθίδαο ηεζζάξσλ ζεκείσλ.

6.3

Υαρακηηριζμός εναποηιθέμενφν σμενίφν

6.3.1 Η κινηηική ηης εναπόθεζης

Σην Σρήκα 6-1 δείρλεηαη ε κεηαβνιή ηνπ ξπζκνύ αλάπηπμεο κε ηε ζεξκνθξαζία γηα ηα
ΘΝΦΕΑ θαη ζεξκηθά αλαπηπζζόκελα πκέληα ραιθνύ πάλσ ζε βνιθξάκην. Παξαηεξείηαη
όηη ε μερσξηζηή ζέξκαλζε ηεο αέξηαο θάζεο κε ην ζεξκαηλόκελν λήκα πξνθαιεί κηα
αύμεζε ηνπ ξπζκνύ ελαπόζεζεο, ε νπνία εμαξηάηαη από ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λήκαηνο,
θαη γηα ηνπο 170 oC απμάλεηαη θαηά έλα παξάγνληα ίζν πεξίπνπ κε 1.5. Η θηλεηηθή ηεο
αληίδξαζεο δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη ζεκαληηθά από ηε μερσξηζηή ζέξκαλζε ηεο
αέξηαο θάζεο θαη εηδηθά γηα ηνπο 65 oC, ε κεηαβνιή ηνπ ξπζκνύ αλάπηπμεο ζε ζρέζε κε
ηε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο είλαη κηα παξάιιειε κεηαηόπηζε πξνο πςειόηεξεο ηηκέο
θαζώο ε ζεξκνθξαζία ηνπ λήκαηνο απμάλεη. Σεκεηώλεηαη όηη ε ζεξκηθή αλάπηπμε ησλ
πκελίσλ Cu από (hfac)Cu+1(tmvs) πξνρσξάεη δηακέζνπ ηεο αληίδξαζεο πνπ γίλεηαη
πάλσ ζηελ επηθάλεηα θαη πεξηγξάςακε ζε πξνεγνύκελν θεθάιαην.
Η αληίδξαζε δπζαλαιόγεζεο ηνπ πξνδξόκνπ παξάγεη κεηαιιηθό ραιθό θαη
ππνπξντόληα ηα νπνία είλαη ρεκηθώο ζηαζεξά κέρξη ηε ζεξκνθξαζία ησλ 250 oC [97].
Ωζηόζν, απηή είλαη κηα ππεξαπινπζηεπκέλε εηθόλα.
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Σρήκα 6-1: Μεηαβνιή ηνπ ξπζκνύ αλάπηπμεο κε ηε ζεξκνθξαζία γηα ηα ΘΝΦΕΑ θαη ζεξκηθά
αλαπηπζζόκελα πκέληα ραιθνύ πάλσ ζε βνιθξάκην.

Πξνζνκνηώζεηο κνξηαθήο δπλακηθήο [169] έρνπλ δείμεη όηη ε ελαπόζεζε Cu πάλσ ζε W
από (hfac)Cu+1(tmvs) πξνρσξάεη δηακέζνπ δηάθνξσλ βεκάησλ (Σρήκα 6-2). Όηαλ έλα
κόξην ηνπ πξόδξνκνπ θηάλεη πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ W, πξώηα ε νκάδα ηνπο
νιεθίλεο (tmvs) απνζπάηαη απ’ απηό (6-2β). Έπεηηα, κηα από ηνπο νκάδεο CF3 ηνπ hfac
θαη δύν νκάδεο CH3 ηνπ tmvs έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ επηθάλεηα θαη απνζπληίζεληαη
(6-2γ). Τν άηνκν Cu ειεπζεξώλεηαη από έλαλ από ηνπο δεζκνύο Cu-O, θαη πξνζδέλεηαη
ζηελ επηθάλεηα (6-2δ).
Οη ιεπηνκέξεηεο ηεο ηειηθήο θαηάζηαζεο ηεο επηθάλεηαο κεηά από ηηο παξαπάλσ
δηαδηθαζίεο εμαξηώληαη από ηνπο αξρηθέο ζπλζήθεο (πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ κνξίνπ ζε
ζρέζε κε ηελ επηθάλεηα, αξρηθή ηαρύηεηα, ζεξκνθξαζία θ.α.). Ωζηόζν, ζε όιεο ηηο
πεξηπηώζεηο ζηελ επηθάλεηα ππάξρνπλ ηειηθά πξνζξνθεκέλα άηνκα πδξνγόλνπ,
άλζξαθα, νμπγόλνπ θαη θζνξίνπ.
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α
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γ

δ

Σρήκα 6-2: Απεηθόληζε δηαδηθαζίαο ελαπόζεζεο Cu πάλσ ζε W από (hfac)Cu+1(tmvs).

Σηελ πεξίπησζε πνπ ε αέξηα θάζε ζεξκαίλεηαη κε έλα λήκα βνιθξακίνπ
αλακέλεηαη όηη ηα κόξηα (hfac)Cu+1(tmvs) ζα ζπάζνπλ θαηά ηελ επαθή ηνπο κε απηό
πεξίπνπ όπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. Οη ελεξγνπνηεκέλεο ελώζεηο πνπ ζα
παξαρζνύλ,

ζα

αληηδξάζνπλ

κεηαμύ

ηνπο

ζηελ

αέξηα

θάζε

ζρεκαηίδνληαο

ελεξγνπνηεκέλα ζπζζσκαηώκαηα από θνκκάηηα ηνπ κνξίνπ πνπ θέξνπλ ραιθό θαη ζα
κεηαθεξζνύλ πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ππνζηξώκαηνο. Έηζη, ε ελαπόζεζε ζα γίλεη
από ηα κόξηα ηνπ πξνδξόκνπ πνπ δελ πιεζηάδνπλ ζην λήκα θαη θζάλνπλ νιόθιεξα ζην
ππόζηξσκα αιιά θαη από ηα ελεξγνπνηεκέλα απηά ζπζζσκαηώκαηα πνπ παξάγνληαη
θνληά ζην λήκα. Τν γεγνλόο απηό εμεγεί ηελ αύμεζε ηνπ ξπζκνύ αλάπηπμεο πνπ
παξαηεξείηαη ζην Σρήκα 6-1. Σε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο λήκαηνο ηα ελεξγνπνηεκέλα
ζπζζσκαηώκαηα πνπ παξάγνληαη είλαη ιίγα θαη ε ελαπόζεζε γίλεηαη θπξίσο από ηελ
επηθαλεηαθή απνζύλζεζε ησλ κνξίσλ ηνπ πξνδξόκνπ, νπόηε ε κεηαβνιή ηνπ ξπζκνύ
αλάπηπμεο κε ηε ζεξκνθξαζία είλαη απιά κηα παξάιιειε κεηαβνιή ζε ζρέζε κε ηε
ζεξκηθή ελαπόζεζε. Σε πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο λήκαηνο ηα ελεξγνπνηεκέλα
ζπζζσκαηώκαηα είλαη πνιιά θαη ε ελαπόζεζε γίλεηαη ζε κεγάιν κέξνο από απηά. Ο
αξηζκόο ηνπο είλαη ζπγθξίζηκνο κε απηόλ ησλ κνξίσλ πνπ ζρεκαηίδνληαη πάλσ ζηελ
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επηθάλεηα ηνπ ππνζηξώκαηνο θαη απηό εμεγεί ηε δηαθνξεηηθή θιίζε ζηε κεηαβνιή ηνπ
ξπζκνύ αλάπηπμεο κε ηε ζεξκνθξαζία θαζώο θαη ηε ζεκαληηθή αύμεζε ηνπ ξπζκνύ. Η
παξνπζία ζηελ επηθάλεηα ησλ ζπζζσκαησκάησλ πνπ πηζαλόλ λα πεξηέρνπλ
πεξηζζόηεξα από έλα άηνκα ραιθνύ εμεγεί ηελ αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ θόθθνπ ησλ
πκελίσλ θαη ηηο πξνζκίμεηο άλζξαθα θαη νμπγόλνπ (πνπ ζπδεηηνύληαη παξαθάησ) αθνύ
ηα κεγαιύηεξα ζπζζσκαηώκαηα πεξηέρνπλ πεξηζζόηεξα άηνκα θαη είλαη πην δύζθνιν
λα δηαζπαζηνύλ από όηη έλα κεκνλσκέλν κόξην.
Σηα Σρήκαηα 6-3, 6-4 θαίλνληαη νη ξπζκνί αλάπηπμεο ησλ ζεξκηθώλ (κόλν γηα ην
TiN) θαη ΘΝΦΕΑ πκελίσλ Cu πνπ έρνπλ ελαπνηεζεί πάλσ ζε TiN θαη SiLK® γηα
ζεξκνθξαζίεο 180, 200 and 220 oC. Παξαηεξείηαη μαλά κηα παξόκνηα ηάζε όπσο ζην
Σρήκα 6-1 (ε ζέξκαλζε ηεο αέξηαο θάζεο απμάλεη ην ξπζκό αλάπηπμεο θαη ζε
ρακειόηεξεο

ζεξκνθξαζίεο

λήκαηνο

νη

ζρεηηθέο

θακπύιεο

είλαη

παξάιιεια

κεηαηνπηζκέλεο πξνο πςειόηεξεο ηηκέο). Ωζηόζν, ε θιίζε ησλ θακππιώλ ζηα Σρήκαηα
6-3, 6-4 είλαη δηαθνξεηηθή από όηη ζην Σρήκα 6-1 δείρλνληαο όηη ην ππόζηξσκα παίδεη
θάπνην ξόιν ζηελ θηλεηηθή ηεο ελαπόζεζεο.
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8

6
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Σρήκα 6-3: Μεηαβνιή ηνπ ξπζκνύ αλάπηπμεο κε ηε ζεξκνθξαζία γηα ηα ΘΝΦΕΑ θαη ζεξκηθά
αλαπηπζζόκελα πκέληα ραιθνύ πάλσ ζε TiN.
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Σρήκα 6-4: Μεηαβνιή ηνπ ξπζκνύ αλάπηπμεο κε ηε ζεξκνθξαζία γηα ηα ΘΝΦΕΑ
αλαπηπζζόκελα πκέληα ραιθνύ πάλσ ζε SiLK®. Θεξκηθά πκέληα δελ ήηαλ δπλαηό λα
ελαπνηεζνύλ.

Σε απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ δείρλεηαη όηη ην TiN θαη ην SiLK® είλαη
ρεκηθά πην αδξαλή πξνο ηελ αέξηα θάζε από όηη ην W. Η πεξίπησζε ηεο ελαπόζεζεο
Cu ζε ρεκηθά αδξαλείο επηθάλεηεο έρεη επίζεο κειεηεζεί κε αξηζκεηηθέο πξνζνκνηώζεηο
κνξηαθήο δπλακηθήο [169] θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο έρνπλ βξεζεί ζρεηηθά κε ηελ
πεξίπησζε κηαο κε αδξαλνύο επηθάλεηαο. Σπγθεθξηκέλα, γηα ηελ επηθάλεηα ηνπ TiN έρεη
βξεζεί όηη θαηά ηελ άθημε ηνπ κνξίνπ ηνπ πξνδξόκνπ ην άηνκν ηνπ Cu δεζκεύεηαη ζηελ

Σρήκα 6-5: Απεηθόληζε ηεο νκάδαο νιεθίλεο (tmvs) πνπ πξνζθνιιάηαη ζε κία επηθάλεηα TiN.
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επηθάλεηα ελώ ζπάεη ην δεζκό ηνπ κόλν κε ηελ νκάδα νιεθίλεο (tmvs) (Σρήκα 6-5)
[169]. Τν άηνκν ηνπ Cu παξακέλεη ελσκέλν ζηελ επηθάλεηα θαη ζηελ νκάδα hfac. Σηελ
πεξίπησζε ηεο ΘΝΦΕΑ Cu πάλσ ζε TiN ηα άηνκα ηνπ Cu κεηαθέξνληαη ζηελ επηθάλεηα
από ηα ελεξγνπνηεκέλα ζπζζσκαηώκαηα πνπ ζρεκαηίδνληαη, όπσο πεξηγξάςακε
παξαπάλσ, ζηελ αέξηα θάζε ελώ θαη ελεξγνπνηεκέλεο ελώζεηο ηνπ ηύπνπ -Cu-hfac
ζρεκαηίδνληαη πάλσ ζηελ επηθάλεηα TiN από ηελ ηνπηθή δηάζπαζε ησλ κνξίσλ
CupraSelect®. Απηό εξκελεύεη ηηο δηαθνξεηηθέο θιίζεηο ησλ ζεξκνθξαζηαθώλ κεηαβνιώλ
ηνπ ξπζκνύ αλάπηπμεο πάλσ ζε W θαη TiN πνπ παξαηεξνύληαη κεηαμύ ησλ Σρεκάησλ
6-1 θαη 6-3. Επίζεο, ζε πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο λήκαηνο, ζρεκαηίδνληαη πεξηζζόηεξν
ελεξγνπνηεκέλα ζπζζσκαηώκαηα πνπ απμάλνπλ ην ξπζκό αλάπηπμεο όπσο θαίλεηαη
ζην Σρήκα 6-3. Οη ρακειόηεξνη ξπζκνί αλάπηπμεο πάλσ ζε TiN από όηη ζε W
εμεγνύληαη εύθνια από ηε ρεκηθή αδξάλεηα ηεο επηθάλεηαο ηνπ πξώηνπ σο πξνο ηελ
αέξηα θάζε.
Η

ελαπόζεζε

Cu

ζε

SiLK®

γίλεηαη

δηακέζνπ

ησλ

ελεξγνπνηνύκελσλ

ζπζζσκαησκάησλ πνπ πεξηέρνπλ άηνκα Cu θαη ζρεκαηίδνληαη ζηελ αέξηα θάζε κόλν
(ηα κόξηα ηνπ πξνδξόκνπ δελ απνζπληίζεληαη πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ αθνύ ν Cu δελ
ελαπνηίζεηαη ζεξκηθά πάλσ ζην SiLK®). Απηέο νη ελώζεηο θηάλνπλ ζε κηα «αθηιόμελε»
επηθάλεηα θαη δηαρένληαη ειεύζεξα κέρξη είηε λα εθξνθεζνύλ πίζσ ζηελ αέξηα θάζε είηε
λα βξνπλ κέξε θαηάιιειεο ελέξγεηαο ώζηε λα ζηαζεξνπνηεζνύλ. Τα παξαπάλσ
εμεγνύλ ηνπο ρακεινύο ξπζκνύο αλάπηπμεο πνπ παξαηεξνύληαη ζην SiLK® (ζρήκα 6-4)
θαη, θπζηθά, ηηο πξνζκίμεηο C θαη O ζηα αληίζηνηρα πκέληα. Οη κεγάιεο απνζηάζεηο πνπ
ρξεηάδνληαη ηα ζπζζσκαηώκαηα λα δηαλύζνπλ πξηλ λα ζηαζεξνπνηεζνύλ νδεγνύλ ζε
κεγάιν κήθνο δηάρπζεο πνπ είλαη ζπγθξίζηκν κε ηα κεγέζε ησλ θόθθσλ πνπ
παξαηεξνύληαη ζηα αληίζηνηρα δείγκαηα θαη ζα αλαιπζνύλ ζηε ζπλέρεηα.
6.3.2 Μορθολογία σμενίφν
Σην Σρήκα 6-6 θαίλνληαη νη εηθόλεο κηθξνζθνπίαο ειεθηξνληθήο ζάξσζεο (SEM)
ησλ θαηόςεσλ ησλ ζεξκηθώλ θαη ζεξκαηλόκελνπ λήκαηνο πκελίσλ Cu πάλσ ζε
ππνζηξώκαηα W ζε δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο. Μπνξεί λα παξαηεξεζεί όηη ε κνξθνινγία
ηεο επηθάλεηαο αιιάδεη, θαη ηα ΘΝΦΕΑ πκέληα είλαη πεξηζζόηεξν θνθθώδε θαη γηα απηό
ηξαρύηεξα. Μηα αζθαιήο ζύγθξηζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ θόθθνπ δελ κπνξεί λα γίλεη αθνύ
ηα δείγκαηα πνπ παξάγνληαη κε ζεξκηθή ΦΕΑ έρνπλ κε ζθαηξηθνύο θόθθνπο ζε αληίζεζε
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ΘΝΦΕΑ Tλήκαηνο = 170 νC

ΘΝΦΕΑ Tλήκαηνο = 65 νC

Θεξκηθά
Σρήκα 6-6: Μηθξνγξαθίεο κηθξνζθνπίαο ειεθηξνληθήο ζάξσζεο (SEM) ησλ θαηόςεσλ ησλ
ζεξκηθώλ θαη ζεξκαηλόκελνπ λήκαηνο πκελίσλ Cu πάλσ ζε ππνζηξώκαηα W γηα ζεξκνθξαζίεο
180, 200 θαη 220 νC (από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά).

κε ηα πκέληα πνπ παξάγνληαη κε ΘΝΦΕΑ. Μπνξεί λα αλαθεξζεί σζηόζν, όηη ζηα πκέληα
ραιθνύ πνπ αλαπηύρζεθαλ ζεξκηθά ζηνπο 180 oC νη θόθθνη έρνπλ κεγέζε ηεο ηάμεο ησλ
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100 nm (ε ηξαρύηεηα κεηξήζεθε 6.5 nm), ηα νπνία απμάλνπλ κε ηε ζεξκνθξαζία θαη
θηάλνπλ ηα 150 nm ζηνπο 220 oC κε ηηκή ηξαρύηεηαο πκελίσλ 11.1 nm. Τα ΘΝΦΕΑ
πκέληα πνπ αλαπηύρζεθαλ κε ζεξκνθξαζία λήκαηνο ζηνπο 170 oC έρνπλ θόθθνπο πνπ
ην κέγεζόο ηνπο απμάλεη απόηνκα κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ππνζηξώκαηνο από 100 ζε
400 nm γηα ζεξκνθξαζίεο 180 θαη 220 oC, αληηζηνίρσο. Τν κέγεζνο ησλ θόθθσλ ησλ
πκελίσλ Cu πνπ αλαπηύρζεθαλ κε ζεξκνθξαζία λήκαηνο ζηνπο 65

o

C παίξλεη

ελδηάκεζεο ηηκέο θνληά ζηα 200 nm. Η ηξαρύηεηα ησλ ΘΝΦΕΑ πκελίσλ θπκάλζεθε από
11.7 nm έσο 24.3 nm.
Οη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο εύθνια εμεγνύληαη: γηα ηα ζεξκηθά δείγκαηα ε
ελαπόζεζε πξνρσξεί δηακέζνπ ηεο ηνπηθήο δηάζπαζεο ησλ κνξίσλ ηνπ πξνδξόκνπ, ηα
νπνία ζρεκαηίδνπλ ελώζεηο πνπ ελώλνληαη εμαξρήο κε ηελ επηθάλεηα γηα απηό έρνπλ
κηθξό κήθνο δηάρπζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ζρεκαηίδνπλ κηθξνύο θόθθνπο.

ΘΝΦΕΑ Tλήκαηνο = 170 νC

ΘΝΦΕΑ Tλήκαηνο = 65 νC
Σρήκα 6-7: Μηθξνγξαθίεο κηθξνζθνπίαο ειεθηξνληθήο ζάξσζεο (SEM) ησλ θαηόςεσλ ησλ
ζεξκαηλόκελνπ λήκαηνο πκελίσλ Cu πάλσ ζε ππνζηξώκαηα SiLK® γηα ζεξκνθξαζίεο 180, 200
θαη 220 νC (από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά).
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Γηα ζεξκνθξαζία λήκαηνο 65 oC ε ελαπόζεζε πξνρσξεί κέζσ ηεο ζεξκηθήο
δηάζπαζεο ησλ κνξίσλ ηνπ πξνδξόκνπ θαη ησλ ζπζζσκαησκάησλ πνπ ζρεκαηίδνληαη
ζηελ αέξηα θάζε θαζέλα από ηα νπνία πεξηέρεη πεξηζζόηεξα από έλα άηνκα ραιθνύ
νπόηε ζρεκαηίδνληαη κεγαιύηεξνη θόθθνη. Απηό ην θαηλόκελν είλαη πην έληνλν γηα
πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο λήκαηνο. Καηόςεηο εηθόλσλ SEM ησλ ΘΝΦΕΑ πκελίσλ Cu
πάλσ ζε SiLK® γηα δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο παξνπζηάδνληαη ζην Σρήκα 6-7.
Παξαηεξείηαη όηη, παξόκνηα κε ηα ΘΝΦΕΑ πκέληα Cu πάλσ ζε W, ηα πκέληα
έρνπλ θνθθώδε κνξθνινγία κε θόθθνπο ζρεδόλ ζθαηξηθνύο θαη ην κέγεζόο ηνπο απμάλεη
θαζώο απμάλεη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ππνζηξώκαηνο. Η ζεξκνθξαζία ηνπ λήκαηνο έρεη
ηώξα ηελ αληίζεηε επίδξαζε ζην κέγεζνο ηνπ θόθθνπ από όηη γηα ηα ΘΝΦΕΑ πκέληα Cu
πάλσ ζε W. Τα πκέληα πνπ αλαπηύζζνληαη ζηνπο 65 oC έρνπλ κεγέζε θόθθσλ θνληά
ζηα 250-300 nm ζε ελώ εθείλα γηα 170 oC νη θόθθνη πνηθίινπλ από 50 nm ζε
ζεξκνθξαζία ππνζηξώκαηνο 180 oC ζε 200 nm γηα ζεξκνθξαζία ππνζηξώκαηνο 200
o

C. Οη ηηκέο ηξαρύηεηαο θπκάλζεθαλ κεηαμύ 13.4 θαη 28.3 nm. Παξόκνηεο ηάζεηο

παξαηεξνύληαη γηα ΘΝΦΕΑ πκέληα Cu πάλσ ζε TiN όπνπ ην κέγεζνο ησλ θόθθσλ
κεηαβάιιεηαη κεηαμύ 60 θαη 120 nm γηα ζεξκνθξαζία λήκαηνο 170 oC θαη κεηαμύ 100 θαη
180 nm γηα εθείλα πνπ αλαπηύζζνληαη κε ζεξκνθξαζία λήκαηνο ζηνπο 65 oC (ζρήκα 68). Οη ηηκέο ηξαρύηεηαο γηα ηα ΘΝΦΕΑ πκέληα ήηαλ από 12.3 nm έσο 23.1 nm ελώ γηα ηα
ζεξκηθά θπκάλζεθαλ από 7.1 nm γηα ηε ρακειόηεξε ζεξκνθξαζία έσο 13.8 nm ηελ
ςειόηεξε (220 νC).
Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ζηελ πεξίπησζε κηαο αδξαλνύο επηθάλεηαο
ην κήθνο δηάρπζεο είλαη κεγάιν, νπόηε ζρεκαηίδνληαη κεγαιύηεξνη θόθθνη από όηη ζε
ελεξγέο επηθάλεηεο. Γηα ηα ΘΝΦΕΑ πκέληα πνπ αλαπηύζζνληαη πάλσ ζε TiN θαη SiLK®
ζε ζεξκνθξαζία λήκαηνο 170 oC ζρεκαηίδνληαη κηθξόηεξνη θόθθνη από όηη ζηνπο 65 oC.
Απηό ζπκβαίλεη επεηδή γηα ηελ πξώηε ζεξκνθξαζία πεξηζζόηεξα ελεξγνπνηεκέλα
ζπζζσκαηώκαηα θηάλνπλ ζηελ επηθάλεηα θαη αθνύ ν αξηζκόο ησλ κεξώλ κε θαηάιιειε
ελέξγεηα γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζή ηνπο είλαη ζηαζεξόο νδεγεί ζε κηθξόηεξα κήθε
δηαρύζεσο θαη γηα απηό κηθξόηεξα κεγέζε θόθθσλ ζε πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο από όηη
ζε ρακειόηεξεο.
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ΘΝΦΕΑ Tλήκαηνο = 170 νC

ΘΝΦΕΑ Tλήκαηνο = 65 νC

Θεξκηθά
Σρήκα 6-8: Μηθξνγξαθίεο κηθξνζθνπίαο ειεθηξνληθήο ζάξσζεο (SEM) ησλ θαηόςεσλ ησλ
ζεξκηθώλ θαη ζεξκαηλόκελνπ λήκαηνο πκελίσλ Cu πάλσ ζε ππνζηξώκαηα TiN γηα
ζεξκνθξαζίεο 180, 200 θαη 220 νC (από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά).
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6.3.3 ύζηαζη ηφν ΘΝΥΔΑ σμενίφν ταλκού πάνφ ζε SILK®

Η αλάιπζε ησλ ΘΝΦΕΑ πκελίσλ Cu κε θαζκαηνζθνπία θσηνειεθηξνλίσλ
αθηίλσλ Φ (XPS) έδεημε όηη, εθηόο από ην δηζζελέο νμείδην ηνπ ραιθνύ πνπ αληρλεύηεθε
ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα όισλ ησλ δεηγκάησλ, ην θπξίσο κέξνο ησλ πκελίσλ ήηαλ
θαζαξό θαζώο ππήξραλ βάζε όπνπ δελ αληρλεύηεθε νμπγόλν, ελώ ν άλζξαθαο είρε
πνζνζηό κηθξόηεξν ηνπ 4 %. Άλζξαθαο, νμπγόλν θαη άδσην από ην ππόζηξσκα (SILK®)
γίλαλε αληρλεύζηκα θαζώο πιεζηάζηεθε ε πεξηνρή ηεο δηεπηθάλεηαο. Ίρλε βνιθξακίνπ
αληρλεύηεθαλ ζηελ πεξηνρή ηεο δηεπηθάλεηαο όισλ ησλ δεηγκάησλ. Από απηό
ζπκπεξαίλεηαη όηη ην βνιθξάκην ελαπνηίζεηαη ζηελ επηθάλεηα κόλν θαηά ηελ έλαξμε ηεο
δηαδηθαζίαο. Τν θζόξην εκθαλίδεηαη λα είλαη παξόλ ζην ππόζηξσκα αιιά δελ ήηαλ
αληρλεύζηκν κέζα ζην ζηξώκα ηνπ ραιθνύ.
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Σρήκα 6-9: Πξνθίι ζύζηαζεο θαηά βάζνο ΘΝΦΕΑ πκελίνπ Cu ζηνπο 180 oC πάλσ ζε SiLK® γηα
ζεξκνθξαζία λήκαηνο 170 νC (ξ=14.2 κΩ*cm).
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Σην Σρήκα 6-9 παξνπζηάδεηαη ην πξνθίι ζύζηαζεο θαηά βάζνο γηα έλα ΘΝΦΕΑ
δείγκα ραιθνύ πάρνπο πεξίπνπ 150 nm ζην νπνίν κεηξήζεθε ε πςειόηεξε ηηκή εηδηθήο
αληίζηαζεο (14.2 κΩ.cm). Η ζεξκνθξαζία ελαπόζεζεο ήηαλ 180 oC ελώ ε ζεξκνθξαζία
λήκαηνο 170 oC. Παξαηεξείηαη όηη ην θπξίσο κέξνο ηνπ πκελίνπ απνηειείηαη θπξίσο από
ραιθό. Η πεξηεθηηθόηεηα ζε νμπγόλν είλαη πνιύ ρακειή (δελ ππεξβαίλεη ην 0,5%) αιιά ε
πεξηεθηηθόηεηα ζε C γηα βάζε 25 θαη 50nm κεηξήζεθε θνληά ζην 4% πξνηνύ κεησζεί ζε
ρακειόηεξα επίπεδα βαζύηεξα κέζα ζην πκέλην. Απηά ηα επίπεδα ζπγθέληξσζεο C
ήηαλ ηα πςειόηεξα κεηξνύκελα αλάκεζα ζηα δείγκαηα πνπ αλαιύζεθαλ. Τν πςειόηεξν
επίπεδν ζε O, θνληά ζην 0,5%, επίζεο κεηξήζεθε ζην ίδην δείγκα. Απηή ε πξόζκημε,
όπσο

αλαθέξζεθε

θαη

πξηλ,

νθείιεηαη

πηζαλόλ

ζηελ

αηειή

δηάζπαζε

ησλ

ζπζζσκαησκάησλ κε ραιθό πνπ θηάλνπλ ζηελ επηθάλεηα, ηα νπνία δελ απνζπληίζεληαη
εύθνια όπσο ηα απιά κόξηα ηνπ πξνδξόκνπ. Ο αξηζκόο απηώλ ησλ ζπζζσκαησκάησλ
πξέπεη λα είλαη ζρεδόλ ίζνο κε ηνλ αξηζκό ησλ κνξίσλ ηνπ πξνδξόκνπ πνπ δηαζπώληαη
ζην ππόζηξσκα, θαη απηό εμεγεί ηα πςειά επίπεδα πξνζκίμεσλ ζε απηό ην δείγκα.
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Σρήκα 6-10: Πξνθίι ζύζηαζεο θαηά βάζνο ΘΝΦΕΑ πκελίνπ Cu ζηνπο 220 oC πάλσ ζε SiLK®
γηα ζεξκνθξαζία λήκαηνο 170 νC (ξ=4.9 κΩ*cm).
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Ελαπόζεζε πκελίσλ Cu θαη WΟx κε ζεξκηθή θαη ζεξκαηλόκελνπ λήκαηνο Φεκηθή Ελαπόζεζε από Αηκό. Φαξαθηεξηζκόο θαη
εθαξκνγή ηνπο ζηελ κηθξνειεθηξνληθή

Σηα Σρήκαηα 6-10, 6-11, 6-12 θαίλεηαη ην πξνθίι ζύζηαζεο θαηά βάζνο ησλ
ΘΝΦΕΑ πκελίσλ ραιθνύ πάλσ ζε SILK®. Σην Σρήκα 6-10 παξνπζηάδεηαη ην πξνθίι
ζύζηαζεο ηνπ πκελίνπ ραιθνύ κε εηδηθή αληίζηαζε 4.9 κΩ*cm γηα ζεξκνθξαζία
ελαπόζεζεο 220 oC θαη ζεξκνθξαζία λήκαηνο 170 oC.
Σην Σρήκα 6-11 δείρλεηαη ην πκέλην κε εηδηθή αληίζηαζε 4.34 κΩ*cm γηα
ζεξκνθξαζία ελαπόζεζεο 180 oC θαη ζεξκνθξαζία λήκαηνο 65 oC θαη ζην Σρήκα 6-12
εθείλν κε εηδηθή αληίζηαζε 3.53 κΩ*cm γηα ζεξκνθξαζία ελαπόζεζεο 220

o

C θαη

ζεξκνθξαζία λήκαηνο 65 oC. Όπσο θαη ζην πξώην δείγκα ην θπξίσο κέξνο ησλ πκελίσλ
απνηειείηαη από θαζαξό ραιθό, ελώ όζν πξνζεγγίδεηαη ε επηθάλεηα ηνπ νξγαληθνύ
πιηθνύ κε ηελ ρακειή δηειεθηξηθή ζηαζεξά ην πνζνζηό ζύζηαζεο ηνπ ραιθνύ πέθηεη θαη
απμάλεη εθείλν ηνπ άλζξαθα. Σηα παξαπάλσ δείγκαηα πνπ κειεηήζεθαλ νη πξνζκίμεηο
άλζξαθα είλαη θάησ ηνπ 2% θαη ην O είλαη ζηα όξηα κέηξεζεο ηεο κεζόδνπ. Τα
ρακειόηεξα πνζνζηά πξνζκίμεσλ θπξίσο ηνπ άλζξαθα θαη ηνπ νμπγόλνπ δηθαηνινγνύλ
θαη ηελ ρακειόηεξε εηδηθή αληίζηαζε πνπ παξνπζηάδνπλ ηα πκέληα απηά ζε ζρέζε κε ην
πξώην δείγκα.
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Σρήκα 6-11: Πξνθίι ζύζηαζεο θαηά βάζνο ΘΝΦΕΑ πκελίνπ Cu ζηνπο 180 oC πάλσ ζε SiLK®
γηα ζεξκνθξαζία λήκαηνο 65 νC (ξ=4.34 κΩ*cm).
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121

Ελαπόζεζε πκελίσλ Cu θαη WΟx κε ζεξκηθή θαη ζεξκαηλόκελνπ λήκαηνο Φεκηθή Ελαπόζεζε από Αηκό. Φαξαθηεξηζκόο θαη
εθαξκνγή ηνπο ζηελ κηθξνειεθηξνληθή

Σπλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ κπνξνύκε λα πνύκε όηη ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα
όισλ ησλ δεηγκάησλ αληρλεύηεθε νμείδην ηνπ δηζζελνύο ραιθνύ πνπ ζρεκαηίδεηαη ζην
ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε έσο όηνπ γίλνπλ νη κεηξήζεηο XPS. Τν θπξίσο κέξνο
ησλ πκελίσλ απνηειείηαη από θαζαξό ραιθό θαη δελ αληρλεύεηαη νμπγόλνπ ζε εθείλα ηα
βάζε. Αληηζέησο άλζξαθαο θαη νμπγόλν γίλαλε αληρλεύζηκα θαζώο πξνζεγγίζηεθε ε
πεξηνρή ηεο δηεπηθάλεηαο κε ην SiLK®. Φζόξην εκθαλίδεηαη λα ππάξρεη κόλν ζην
ππόζηξσκα ηνπ νξγαληθνύ πκελίνπ θαη θαζόινπ ζην ραιθό. Ίρλε βνιθξακίνπ
εκθαλίζηεθαλ κόλν ζηελ δηεπηθάλεηα κεηαμύ ραιθνύ θαη SiLK® γηα όια ηα δείγκαηα
γεγνλόο πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη βνιθξάκην ελαπνηίζεηαη κόλν ζηελ αξρή ηεο
ελαπόζεζεο ραιθνύ, δειαδή όηαλ μεθηλά ε ηξνθνδνζία ηνπ λήκαηνο βνιθξακίνπ.
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Σρήκα 6-12: Πξνθίι ζύζηαζεο θαηά βάζνο ΘΝΦΕΑ πκελίνπ Cu ζηνπο 220 oC πάλσ ζε
SiLK® γηα ζεξκνθξαζία λήκαηνο 65 νC (ξ=3.53 κΩ*cm).

Γεώξγηνο Δ. Παπαδεκεηξόπνπινο
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Ελαπόζεζε πκελίσλ Cu θαη WΟx κε ζεξκηθή θαη ζεξκαηλόκελνπ λήκαηνο Φεκηθή Ελαπόζεζε από Αηκό. Φαξαθηεξηζκόο θαη
εθαξκνγή ηνπο ζηελ κηθξνειεθηξνληθή

6.3.4 Μεηρήζεις ειδικής ανηίζηαζης ηφν λεπηών σμενίφν ταλκού

Σηα Σρήκαηα 6-13, 6-14, 6-15 θαίλεηαη ε κεηαβνιή ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο ησλ ζεξκηθά
αλαπηπζζόκελσλ θαη ησλ ΘΝΦΕΑ πκελίσλ Cu πάλσ ζε W, SiLK® θαη TiN γηα
ζεξκνθξαζίεο λήκαηνο 65 θαη 170 oC. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη νη ηηκέο ηεο εηδηθήο
αληίζηαζεο είλαη ππεξεθηηκεκέλεο επεηδή νη κεηξήζεηο πάρνπο κε ην SEM δελ ήηαλ
πνιύ αθξηβείο. Γεληθά νη κεηξήζεηο κε ην πξνθηιόκεηξν νδήγεζαλ ζε ρακειόηεξα πάρε
πκελίσλ από όηη κεηξήζεθαλ κε ην SEM θαη θαηά ζπλέπεηα κηθξόηεξεο εηδηθέο
αληηζηάζεηο. Γηα απηό ην ιόγν ζηα επηκέξνπο ζρήκαηα αλαθέξνληαη νη πςειόηεξεο ηηκέο
εηδηθώλ αληηζηάζεσλ πνπ ππνινγίζηεθαλ. Μηα άιιε πεγή ζθάικαηνο είλαη όηη ηα πκέληα
Cu δελ πξνζηαηεύηεθαλ ελάληηα ζηελ νμείδσζε κεηά ηελ ελαπόζεζε (ζε κεξηθέο
πεξηπηώζεηο νη κεηξήζεηο αληίζηαζεο έγηλαλ κεξηθέο κέξεο κεηά ηελ ελαπόζεζε) θαη
απηό επηβεβαηώζεθε από ηηο κεηξήζεηο XPS ησλ δεηγκάησλ πάλσ ζε SiLK®.
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Σρήκα 6-13: Μεηαβνιή ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο ησλ ζεξκηθά αλαπηπζζόκελσλ θαη ησλ ΘΝΦΕΑ
πκελίσλ Cu πάλσ ζε W γηα ζεξκνθξαζίεο λήκαηνο 65 θαη 170 oC.
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Ελαπόζεζε πκελίσλ Cu θαη WΟx κε ζεξκηθή θαη ζεξκαηλόκελνπ λήκαηνο Φεκηθή Ελαπόζεζε από Αηκό. Φαξαθηεξηζκόο θαη
εθαξκνγή ηνπο ζηελ κηθξνειεθηξνληθή

Σε θάζε πεξίπησζε είλαη ινγηθό λα πηζηεύεηαη όηη ε κεηαβνιή ηεο εηδηθήο
αληίζηαζεο

κε

ηηο

δηάθνξεο

παξακέηξνπο

πνπ

πεξηιακβάλνληαη

δηαηεξείηαη.

Παξαηεξείηαη όηη ελώ ηα ζεξκηθά αλαπηπζζόκελα πκέληα Cu πάλσ ζε W έρνπλ κηα
εηδηθή αληίζηαζε ηεο ηάμεο ηνπ 2.4 κΩ.cm αλεμαξηήησο ηεο ζεξκνθξαζίαο ελαπόζεζεο,
ηα ΘΝΦΕΑ πκέληα θαη γηα ηηο δύν ζεξκνθξαζίεο λήκαηνο παξνπζηάδνπλ πςειόηεξεο
εηδηθέο αληηζηάζεηο νη νπνίεο πέθηνπλ γξήγνξα κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ππνζηξώκαηνο
πξνο ηηο ηηκέο ησλ ζεξκηθά αλαπηπζζόκελσλ πκελίσλ. Τν ίδην πξάγκα παξαηεξείηαη θαη
γηα ηα πκέληα πάλσ ζε SiLK® (Σρήκα 6-14) θαη TiN (Σρήκα 6-15). Εηδηθά γηα ην TiN oη
εηδηθέο αληηζηάζεηο ησλ πκελίσλ Cu πνπ αλαπηύρζεθαλ είηε ζεξκηθά είηε κε ΘΝΦΕΑ
βξέζεθαλ ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ειαθξώο ρακειόηεξεο από εθείλεο πνπ
αληηζηνηρνύζαλ ζε ππνζηξώκαηα W θαη SiLK®.
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Σρήκα 6-14: Μεηαβνιή ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο ησλ ΘΝΦΕΑ πκελίσλ Cu πάλσ ζε SiLK® γηα
ζεξκνθξαζίεο λήκαηνο 65 θαη 170 oC.

Γηα ην δείγκα πνπ ελαπνηέζεθε πάλσ ζε TiN ζεξκηθά ζηνπο 180 νC κεηξήζεθε θαη ε
ρακειόηεξε εηδηθή αληίζηαζε κε ηηκή ίζε κε 2.1 κΩ*cm. Ελώ νη πςειόηεξεο ηηκέο
εηδηθώλ αληηζηάζεσλ κεηξήζεθαλ γηα ηα δείγκαηα ραιθνύ πάλσ ζε SiLK® (Σρήκα 6-14).

Γεώξγηνο Δ. Παπαδεκεηξόπνπινο
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Ελαπόζεζε πκελίσλ Cu θαη WΟx κε ζεξκηθή θαη ζεξκαηλόκελνπ λήκαηνο Φεκηθή Ελαπόζεζε από Αηκό. Φαξαθηεξηζκόο θαη
εθαξκνγή ηνπο ζηελ κηθξνειεθηξνληθή

Οη πςειέο εηδηθέο αληηζηάζεηο ησλ ΘΝΦΕΑ πκελίσλ πάλσ ζε όια ηα ππνζηξώκαηα
ζρεηίδνληαη εθηόο από ηηο επηδξάζεηο ηνπ κεγέζνπο ησλ θόθθσλ [170] θαη κε ηελ
παξνπζία πξνζκίμεσλ C θαη O όπσο θαίλεηαη από ηηο κεηξήζεηο XPS. Παξόια απηά,
δελ έγηλε δπλαηό λα εμαρζεί αθξηβώο ε ζρέζε κεηαμύ ηεο ζπγθέληξσζεο κηαο
ζπγθεθξηκέλεο πξόζκημεο θαη ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο ηνπ πκελίνπ (κε εμαίξεζε ην δείγκα
ηνπ ζρήκαηνο 6-9) επεηδή νη ζπγθεληξώζεηο κεηαβάιινληαη κέζα ζε πνιύ ζηελά όξηα θαη
νη ηηκέο ησλ εηδηθώλ αληηζηάζεσλ πνπ κεηξήζεθαλ από ηα δείγκαηα πνπ αλαιύζεθαλ
είλαη όιεο πνιύ θνληά. Σπλεπώο, ζπκπεξαίλεηαη όηη ε παξνπζία θαη ησλ δύν
πξνζκίμεσλ, C θαη O, επεξεάδνπλ ηελ εηδηθή αληίζηαζε ηνπ πκελίνπ.
Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη ηα Σρήκαηα 6-13, 6-14 θαη 6-15 παξαηεξείηαη όηη ε
ρακειόηεξε εηδηθή αληίζηαζε ηνπ πκελίνπ (κε ηε ρακειόηεξε ζπγθέληξσζε πξνζκίμεσλ
C θαη O) επηηπγράλεηαη κε ηελ απνζύλζεζε ησλ ζπζζσκαησκάησλ πνπ παξάγνληαη
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Σρήκα 6-15: Μεηαβνιή ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο ησλ ζεξκηθά αλαπηπζζόκελσλ θαη ησλ ΘΝΦΕΑ
πκελίσλ Cu πάλσ ζε TiN γηα ζεξκνθξαζίεο λήκαηνο 65 θαη 170 oC.

ιόγσ ηνπ ζεξκαηλόκελνπ λήκαηνο πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ππνζηξώκαηνο κε
παξόκνην ηξόπν όπσο κε ηε ζπκβαηηθή ζεξκηθή απνζύλζεζε ησλ κνξίσλ CupraSelect®

Γεώξγηνο Δ. Παπαδεκεηξόπνπινο
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Ελαπόζεζε πκελίσλ Cu θαη WΟx κε ζεξκηθή θαη ζεξκαηλόκελνπ λήκαηνο Φεκηθή Ελαπόζεζε από Αηκό. Φαξαθηεξηζκόο θαη
εθαξκνγή ηνπο ζηελ κηθξνειεθηξνληθή

[97, 170]. Η απνζύλζεζε πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζε ξπζκνύο αξθεηά γξήγνξνπο ώζηε
λα εκπνδίζεη ηελ ελζσκάησζε ησλ πξνζκίμεσλ κέζα ζην αλαπηπζζόκελν πκέλην. Απηό
ζεκαίλεη

όηη

πξέπεη

λα

γίλεη

κηα

αληηζηάζκηζε

κεηαμύ

ηνπ

αξηζκνύ

ησλ

ζπζζσκαησκάησλ πνπ παξάγνληαη ζηελ αέξηα θάζε (ξπζκόο αλάπηπμεο) θαη ηεο
ζεξκνθξαζίαο ηνπ ππνζηξώκαηνο. Σε πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο λήκαηνο, πάλσ από
650 oC, όπνπ ν αξηζκόο ησλ ζπζζσκαησκάησλ είλαη πνιύ πςειόο, ηα πκέληα Cu πνπ
ελαπνηίζεληαη ζηνπο 220 oC είλαη 2-3 ηάμεηο κεγέζνπο ιηγόηεξν αγώγηκα από όηη ην
καδηθό πιηθό. Παξαηεξείηαη ηειηθά όηη νη ρακειόηεξεο ηηκέο εηδηθήο αληίζηαζεο πνπ
επηηπγράλνληαη γηα ηα πκέληα Cu πνπ αλαπηύζζνληαη πάλσ ζε TiN νθείιεηαη ζηε ρεκηθή
αδξάλεηα ηνπ ππνζηξώκαηνο έλαληη ηεο αέξηαο θάζεο. Όπσο παξνπζηάδεηαη
παξαθάησ, ελώζεηο W-Cu αληρλεύηεθαλ ζηα πκέληα Cu πάλσ ζε W αιιά δελ βξέζεθαλ
ελώζεηο Ti-Cu πάλσ ζην ππόζηξσκα TiN.

6.3.5 Γομή ηφν σμενίφν

Έλα άιιν ζεκείν ζπδήηεζεο είλαη ε αληίδξαζε κεηαμύ ησλ αηκώλ CupraSelect® ,
ηνπ λήκαηνο βνιθξακίνπ θαη ηνπ ππνζηξώκαηνο.
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Σρήκα 6-16: Φάζκαηα πεξίζιαζεο αθηίλσλ Φ γηα ηα ΘΝΦΕΑ πκέληα Cu πάλσ ζε SiLK® γηα
ζεξκνθξαζία λήκαηνο 65 oC.
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Ελαπόζεζε πκελίσλ Cu θαη WΟx κε ζεξκηθή θαη ζεξκαηλόκελνπ λήκαηνο Φεκηθή Ελαπόζεζε από Αηκό. Φαξαθηεξηζκόο θαη
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Όπσο θαίλεηαη θαη από ηηο κεηξήζεηο XPS αληρλεύηεθε W κόλν θνληά ζηε
δηεπηθάλεηα ηνπ πκελίνπ Cu κε ην ππόζηξσκα θαη όρη κέζα ζην πκέλην, δείρλνληαο όηη ην
W ελαπνηέζεθε κόλν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αξρηθώλ ζηαδίσλ ηεο αλάπηπμεο.
Σηα Σρήκαηα 6-16, 6-17 θαίλνληαη ηα θάζκαηα πεξίζιαζεο αθηίλσλ Φ γηα ηα
ΘΝΦΕΑ πκέληα Cu πάλσ ζε SiLK® γηα ζεξκνθξαζία λήκαηνο 65

o

C θαη 170 oC

αληηζηνίρσο. Παξαηεξείηαη όηη εθηόο από ηηο θνξπθέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζην Cu, άιιε
κηα θνληά ζηηο 35 κνίξεο αληηζηνηρεί ζην WO3 [111] θαίλεηαη γηα ζεξκνθξαζία
ελαπόζεζεο ζηνπο 180

o

o

C (γηα ζεξκνθξαζία λήκαηνο 170

C είλαη πην έληνλε).

Cu [111]

Si [201]
o

220 C

Si [400]

INTENSITY (A.U.)

Cu [220]

o

ΘΝΧΕΑ 170 C
Si/SiLK/Cu

Cu [200]

Σεκεηώλεηαη όηη απηό εηδηθά ην δείγκα έρεη παξνπζηάζεη ηελ πςειόηεξε ζπγθέληξσζε ζε

o

WO 3 [111]

200 C

o

180 C
20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

2 X Θ (DEG)

Σρήκα 6-17: Φάζκαηα πεξίζιαζεο αθηίλσλ Φ γηα ηα ΘΝΦΕΑ πκέληα Cu πάλσ ζε SiLK® γηα
ζεξκνθξαζία λήκαηνο 170 oC.

W αλάκεζα ζε όια ηα δείγκαηα πνπ αλαιύζεθαλ κε XPS.
Σηνπο 200 oC απηή ε θνξπθή είλαη εμαζζελεκέλε θαη ζηνπο 220 oC ηειείσο
απνύζα. Σε πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ ζεξκαίλνληαο απιώο ην λήκα W ζηνπο 65 θαη 170 oC
θαη ζηακαηώληαο ηελ ελαπόζεζε ζε απηό ην ζεκείν ρσξίο ηελ εηζαγσγή ηνπ πξνδξόκνπ
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κέζα ζηνλ αληηδξαζηήξα, ελώζεηο ηνπ WOx αληρλεύηεθαλ πάλσ ζην ππόζηξσκα (βι.
θεθ. 8). Έηζη, πξνθαλώο ε πεγή πξνέιεπζεο ηνπ W είλαη ην ζεξκαηλόκελν λήκα πνπ
εθπέκπεη ελώζεηο WOx νη νπνίεο νμεηδώλνληαη πεξηζζόηεξν από ηα άηνκα Ο πνπ
παξακέλνπλ ζηελ επηθάλεηα κεηά ηε δηάζπαζε ησλ κνξίσλ ηνπ πξνδξόκνπ, όπσο
αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο.

Cu [220]

INTENSITY (A. U.)

TiN [112]

Cu [200]

Cu [111]

Thermal Si/TiN/Cu

o

Si [004]

220 C

o

200 C
o

180 C
20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

o

o

180 C
20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

Cu [111]

TiN [112]

o

Si [004]

200 C

o

220 C
Si [004]

o

220 C

Si [201]

INTENSITY (A. U.)

Cu [220]

Cu [200]

ΘΝΧΕΑ 170 C
Si/TiN/Cu

Cu [220]

o

Cu [111]

TiN [112]

Si [201]

INTENSITY (A. U.)

ΘΝΧΕΑ 65 oC
Si/TiN/Cu

Cu [200]

2 X Θ (DEG)

200 C
o

180 C
75

80

20

2 X Θ (DEG)

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

2 X Θ (DEG)

Σρήκα 6-18: Φάζκαηα πεξίζιαζεο αθηίλσλ Φ γηα ζεξκηθά (πάλσ) θαη ΘΝΦΕΑ (θάησ) πκέληα Cu
πάλσ ζε TiN γηα ζεξκνθξαζία λήκαηνο 65 oC θαη 170 oC.
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Η παξνπζία ησλ ελώζεσλ W ζηα πκέληα Cu αλακέλεηαη λα κελ επεξεάδεη ζεκαληηθά
ηελ εηδηθή αληίζηαζε ηνπιάρηζηνλ γηα ζρεηηθά παρηά πκέληα, αθνύ απηά πεξηνξίδνληαη
θνληά ζηε δηεπηθάλεηα κε ην ππόζηξσκα. Οη πεξηζιάζεηο αθηίλσλ Φ πνπ πάξζεθαλ ζε
πκέληα Cu πάλσ ζε TiN δελ δείρλνπλ ηελ παξνπζία ελώζεσλ W-O επεηδή ε ζρεηηθή
θνξπθή θαιύπηεηαη από ηελ θνξπθή ηνπ TiN [112] (Σρήκα 6-18).
Σην Σρήκα 6-19 θαίλνληαη νη πεξηζιάζεηο αθηίλσλ Φ πνπ πάξζεθαλ γηα ζεξκηθά
αλαπηπζζόκελα πκέληα Cu πάλσ ζε W νη θνξπθέο πνπ απεηθνλίδνληαη σο WO3 [122],
W [110] W 3O [211], W [200] θαη W [211], νθείινληαη ζην ππόζηξσκα. Παξαηεξείηαη
ηώξα όηη ζε όιεο ηηο ζεξκνθξαζίεο ζρεκαηίδεηαη Cu2WO4, ην νπνίν δείρλεη όηη ην

W [211]

Cu [220]

W [200]

Cu [200]

Cu [111]
W 3O [211]

WO 3 [122]

Si [201]

Cu 2WO 4 [020]
o

220 C

o

200 C

Si [004]

INTENSITY (A. U.)

Thermal Si/W/Cu

W [110]

ππόζηξσκα ηώξα είλαη πεξηζζόηεξν ελεξγό ρεκηθά έλαληη ηεο αέξηαο θάζεο.

o

180 C
20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

2 X Θ (DEG)

Σρήκα 6-19: Φάζκαηα πεξίζιαζεο αθηίλσλ Φ γηα ζεξκηθά πκέληα Cu πάλσ ζε W.

Σηα Σρήκαηα 6-20, 6-21 θαίλνληαη ηα θάζκαηα πεξίζιαζεο αθηίλσλ Φ γηα ηα ΘΝΦΕΑ
πκέληα Cu πάλσ ζε W γηα ζεξκνθξαζία λήκαηνο 65 oC θαη 170 oC αληίζηνηρα. Ο
ζρεκαηηζκόο ηνπ Cu2WO4 παξαηεξείηαη μαλά. Η πηζαλή ύπαξμε ηεο WO3 [111]
θνξπθήο, πνπ θαίλεηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ πκελίσλ πνπ ελαπνηέζεθαλ πάλσ ζε SiLK
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(Σρήκαηα 6-17, 6-16), δελ κπνξεί λα θαλεί ηώξα εμαηηίαο ηεο θάιπςήο ηεο από ηελ
θνξπθή [122] ιόγσ ηνπ ππνζηξώκαηνο. Ωζηόζν, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ζρεηηθά
ρακειέο εηδηθέο αληηζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ όια απηά ηα πκέληα Cu, θάπνηνο κπνξεί
λα ζπκπεξάλεη όηη ν ζρεκαηηζκόο ηνπ Cu2WO4 είλαη πεξηζζόηεξν πεξηνξηζκέλνο θνληά
ζηε δηεπηθάλεηα πκελίνπ-ππνζηξώκαηνο νπόηε δελ επεξεάδεη δξακαηηθά ηε κεηαθνξά
ειεθηξνλίσλ. Πξέπεη ηειηθά λα ζεκεησζεί όηη γηα ηελ παξαπάλσ ζπδήηεζε ε επηξξνή
ηεο κνξθνινγίαο ηνπ πκελίνπ, πνπ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εηδηθή
αληίζηαζε [1, 9, 10], δελ ιακβάλεηαη ππόςε.

Cu [220]

W [200]

W 3O [211]

W [211]

Cu [200]

W [110]
WO 3 [122]

Si [201]

Cu 2WO 4 [020]
o

220 C
Si [004]

INTENSITY (A. U.)

Cu [111]

o

ΘΝΧΕΑ 65 C
Si/W/Cu

o

200 C
o

180 C
20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

2 X Θ (DEG)
Σρήκα 6-20: Φάζκαηα πεξίζιαζεο αθηίλσλ Φ γηα ΘΝΦΕΑ πκέληα Cu πάλσ ζε W γηα
ζεξκνθξαζία λήκαηνο 65 oC.
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W [211]
Cu [220]

W [200]

W 3O [211]

Si [004]

W [110]
WO 3 [122]

Si [201]

Cu 2WO 4 [020]

INTENSITY (A. U.)

Cu [200]

o

ΘΝΧΕΑ 170 C
Si/W/Cu

Cu [111]
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o

220 C

o

200 C

o

180 C
20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

2 X Θ (DEG)

Σρήκα 6-21: Φάζκαηα πεξίζιαζεο αθηίλσλ Φ γηα ΘΝΦΕΑ πκέληα Cu πάλσ ζε W γηα
ζεξκνθξαζία λήκαηνο 170 oC.

6.4

ύνουη κεθαλαίοσ

Σπλνςίδνληαο, ηα ΘΝΦΕΑ πκέληα Cu πάλσ ζε W, TiN θαη SiLK® κε άκεζε έθρπζε ηνπ
πγξνύ πξνδξόκνπ CupraSelect® παξνπζηάζηεθαλ ζε απηό ην θεθάιαην. Η μερσξηζηή
ζέξκαλζε ηεο αέξηαο θάζεο κε έλα ζεξκαηλόκελν λήκα απμάλεη ην ξπζκό αλάπηπμεο
θαηά έλα παξάγνληα εμαξηώκελν από ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λήκαηνο. Απηή ε αύμεζε
είλαη ηδηαίηεξα ππνινγίζηκε γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ SiLK® όπνπ ν Cu δελ κπνξεί λα
ελαπνηεζεί κε ζπκβαηηθή ζεξκηθή απνζύλζεζε ησλ αηκώλ CupraSelect®. Υςειήο
πνηόηεηαο πκέληα Cu ελαπνηέζεθαλ πάλσ ζην SiLK® κε σζηόζν πςειόηεξεο εηδηθέο
αληηζηάζεηο από όηη ηα ζεξκηθά αλαπηπζζόκελα. Σε θάζε πεξίπησζε ηέηνηα πκέληα
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζαλ εμαηξεηηθά ελδηάκεζα ζηξώκαηα γηα πεξαηηέξσ
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αλάπηπμε ζεξκηθνύ Cu πάλσ ζε κνλσηέο. Οη απμαλόκελεο ηηκέο ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο
ησλ ΘΝΦΕΑ πκελίσλ Cu νθείινληαη ζηηο πξνζκίμεηο C θαη O από ηελ αηειή
απνζύλζεζε ησλ αηκώλ CupraSelect® . Ελώζεηο Cu-W-O ζρεκαηίζηεθαλ ζηα ζεξκηθώο
αλαπηπζζόκελα πκέληα Cu πάλσ ζε W θαζώο θαη ζηα ΘΝΦΕΑ πκέληα. Ωζηόζν, απηέο
δελ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ εηδηθή αληίζηαζε επεηδή πεξηνξίδνληαη θνληά
ζηε δηεπηθάλεηα πκελίνπ Cu θαη ππνζηξώκαηνο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΜΕΛΕΣΗ ΥΕΑ ΤΜΕΝΙΩΝ ΥΑΛΚΟΤ, ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΝΥΕΑ,
ΠΑΝΩ Ε ΕΠΙΦΑΝΕΙΕ LTO και SiLK® ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΜΕ
ΑΤΣΟΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΜΟΡΙΑΚΑ ΜΟΝΟΣΡΩΜΑΣΑ (3MERCAPTOPROPYL)TRIMETHOXYSILANE (MPTMS)

7.1

Ειζαγφγή

Απηννξγαλσκέλεο κνξηαθέο επηθάλεηεο (ΑΜΕ) (Self-Assembly Monolayers – SAMs)
από (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane (MPTMS) εθαξκόζηεθαλ πάλσ ζε δηζθίδηα Si
(100) πνπ ήηαλ θαιπκκέλα είηε κε δηνμείδην ππξηηίνπ ρακειήο ζεξκνθξαζίαο (LTO) είηε
κε SiLK®. Σηε ζπλέρεηα έγηλε κειέηε θαη ραξαθηεξηζκόο ηεο ελαπόζεζεο ραιθνύ πάλσ
ζε απηέο ηηο κνξηαθέο επηθάλεηεο κε ζεξκηθή ΦΕΑ θαη ΘΝΦΕΑ.
Οη απηννξγαλσκέλεο κνξηαθέο επηθάλεηεο (ΑΜΕ) είλαη ππέξιεπηα πκέληα
απνηεινύκελα κόλν από έλα ζηξώκα κνξίσλ (ή αηόκσλ) ηα νπνία πξνζδίδνπλ ζηελ
επηθάλεηα ζηελ νπνία εγθαζίζηαληαη ηδηόηεηεο δηαθνξεηηθέο από απηέο ηεο ηειεπηαίαο. Ο
όξνο απηννξγαλσκέλεο ζεκαίλεη όηη γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπο ζπλαξκνινγνύληαη από
κόλεο ηνπο ιόγσ ησλ ζπλζεθώλ θαη ησλ ρεκηθώλ ηνπο ηδηνηήησλ ηνπο.
Οη ΑΜΕ απνηεινύληαη από κεγάια νξγαληθά κόξηα ηα νπνία πξνζξνθνύληαη
πάλσ ζε ζηεξεά ππνζηξώκαηα. Σπρλά έρνπλ πδξόθηιε θεθαιή πνπ κπνξεί λα ζπλδεζεί
κε ηελ επηθάλεηα ελώ ε νπξά ηνπο είλαη καθξηά θαη πδξόθνβε. Σρεκαηίδνληαη από ηελ
εκβάπηηζε ηνπ ππνζηξώκαηνο ζε αξαησκέλν δηάιπκα ηνπ κνξίνπ κε νξγαληθό δηαιύηε.
Τν ηειηθό πκέλην είλαη κηα ππθλή δνκή από ηα κόξηα δηαηεηαγκέλα κε ην ηέινο ηεο νπξάο
ηνπο αθάιππην (Σρήκα 7-1). Η αληνρή ηεο δνκήο εμαξηάηαη από ηελ ηθαλόηεηα ηεο
θεθαιήο ηνπ λα ζπλδέεηαη ηζρπξά κε ην ππόζηξσκα.
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Σρήκα 7-1: Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε α)νξγαληθνύ καθξνκνξίνπ (αιθπιηηξηρισξόζπιάλεο) κε
θεθαιή θαηάιιειε γηα ηελ πξνζξόθεζε ηνπ ζε ππόζηξσκα native SiO2 θαη β) ηεο δηαδηθαζίαο
γηα ηελ δεκηνπξγία ΑΜΕ αιθπιηζπιάλεο πάλσ ζε SiO2.

Η κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζην εξγαζηήξην κε ζθνπό ηελ παξαζθεπή
ΑΜΕ (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane (MPTMS) κε αξαίσζή ηεο ζε ηνινπόιε ζε
αλαινγία 1:100 θαη ζέξκαλζε γηα 60 ιεπηά ζηνπο 60 νC. Ο ρεκηθόο ηύπνο ηνπ MPTMS
– (CH3O)SiCH2CH2CH2SH – δειώλεη όηη ε θεθαιή ζα έρεη ηζρπξό δεζκό κε ππόζηξσκα
ην ππξίηην ιόγσ ηεο ύπαξμεο ππξηηίνπ ελώ ε νπξά ηειεηώλεη κε έλα άηνκν ζείνπ (S)
(ζρήκα 7-2). Όπσο ζα δνύκε ζηελ ζπλέρεηα κία ΑΜΕ MPTMS είλαη ηθαλή λα ελσζεί κε
έλα ππόζηξσκα πνπ πεξηέρεη Si (όπσο π.ρ. SiO2, Si3N4) ή θάπνην νξγαληθό (π.ρ. SiLK)
από ηελ πιεπξά ηεο θεθαιήο. Πάλσ ζηελ πιεπξά ηεο νπξάο κπνξεί λα ελαπνηεζεί Cu
πνπ έρεη ηζρπξή ρεκηθή ζπγγέλεηα κε ην S. Με ηνλ ηξόπν απηό επηηπγράλεηαη ζεξκηθή
ελαπόζεζε ηνπ Cu ζηηο παξαπάλσ επηθάλεηεο. Αθόκα, έρεη αλαθεξζεί [171] όηη νη ΑΜΕ
MPTMS δξνπλ σο θξάγκαηα ελάληηα ζηε δηάρπζε ηνπ ραιθνύ.
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Σρήκα 7-2: Φεκηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ηειηθνύ ππέξιεπηνπ πκελίνπ MPTMS ζε ππόζηξσκα
Si/SiO2.

Σε απηό ην θνκκάηη ηνπ δηδαθηνξηθνύ, κε ζθνπό ηελ επίηεπμε ζεξκηθήο
ελαπόζεζεο ραιθνύ πάλσ ζε κνλσηηθά θαη νξγαληθά ππνζηξώκαηα, θαη ηαπηόρξνλε
βειηίσζε ηεο πξόζθπζεο ηνπ ραιθνύ πάλσ ζηα πκέληα απηά, κειεηήζακε ηελ ΦΕΑ
ραιθνύ πάλσ ζε επηθάλεηεο LTO θαη SiLK® ελεξγνπνηεκέλεο κε MPTMS.

7.2

Διαδικαζία εναπόθεζης θερμικών και ΘΝΥΕΑ σμενίφν Cu πάνφ ζε
επιθάνειες LTO και SiLK® ενεργοποιημένες με MPTMS.

Οη

απηννξγαλσκέλεο

κνξηαθέο

επηθάλεηεο

(ΑΜΕ)

από

(3-

Mercaptopropyl)trimethoxysiloxane (MPTMS) εθαξκόδνληαη πάλσ ζε δηζθίδηα Si (100)
θαιπκκέλα είηε κε ρακειήο ζεξκνθξαζίαο δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ (LTO) ή κε SiLK®. Τα
ππνζηξώκαηα απηά επηιέρηεθαλ δηόηη ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο ζηελ ηερλνινγία
επηκεηάιισζεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ θαζώο θαη ζε εθαξκνγέο ζπζθεπαζίαο
ηνπο. Η δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ ΑΜΕ, όπσο πεξηγξάθεηαη από ηνλ Dressick θαη ηνπο
ζπλεξγάηεο ηνπ [172], ήηαλ εκβάπηηζε ησλ ππνζηξσκάησλ ζε έλα δηάιπκα 1 vol% ηνπ
νξγαληθνύ ζπζηαηηθνύ ζε ηνινπόιε θαη ζέξκαλζεο ηνπο ζηνπο 60 oC γηα 1 h. Σηα
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δείγκαηα κεηά γηλόηαλ κία ειαθξηά πιύζε ζε ηνινπόιε, ζηέγλσκα κε N2, θαη ςήζηκν γηα
10 min ζηνπο 60 oC ώζηε λα απνκαθξπλζεί ην ππόινηπν πγξό από ην ππόζηξσκα.
Όιεο νη ελαπνζέζεηο έγηλαλ ζε πίεζε 2 Torr θαη κε ξνή CupraSelect® ζηα 6 g/h.
Υκέληα Cu ελαπνηέζεθαλ είηε ζεξκηθά είηε ππνβνεζνύκελα κε ζεξκαηλόκελν λήκα
βνιθξακίνπ πάλσ ζηηο επηθάλεηεο LTO θαη SILK® πνπ ήηαλ ελεξγνπνηεκέλεο κε ΑΜΕ
MPTMS ζε ζεξκνθξαζίεο κεηαμύ 180

o

C θαη 250

o

C γηα δηάθνξνπο ρξόλνπο

ελαπόζεζεο. Η ζεξκνθξαζία ηνπ λήκαηνο βνιθξακίνπ ήηαλ 170 oC γηα ηελ ΘΝΦΕΑ θαη
ε παξνπζία ηνπ δελ επεξέαζε ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ππνζηξώκαηνο. Πξνθεηκέλνπ λα
κειεηεζνύλ ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο ελαπόζεζεο έγηλαλ πκέληα ζε ρξόλνπο 1, 3 θαη 5
ιεπηώλ ζηνπο 220 νC.
Τα πκέληα ραξαθηεξίζηεθαλ κε κεζόδνπο όπσο κηθξνζθνπία ειεθηξνληθήο
ζάξσζεο, κηθξνζθνπία αηνκηθώλ δπλάκεσλ, πεξίζιαζε αθηίλσλ Φ, ελώ κεηξήζεθε θαη
ε εηδηθή ηνπο αληίζηαζε κε ηε κέζνδν αθίδαο ηεζζάξσλ ζεκείσλ.

7.3

Μελέηη και ταρακηηριζμός αρτικών ζηαδίφν εναπόθεζης Cu πάνφ ζε
επιθάνειες ενεργοποιημένες με ΑΜΕ MPTMS

Σην Σρήκα 7-3 δείρλνληαη νη εηθόλεο κηθξνζθνπίαο αηνκηθήο δύλακεο (AFM) πνπ έρνπλ
παξζεί ζε κνλσηηθέο επηθάλεηεο LTO θαη SiLK® (πάλσ ζε ππνζηξώκαηα Si) πνπ είλαη
ελεξγνπνηεκέλεο κε MPTMS. Παξαηεξείηαη όηη ε θύζε ηνπ ππνζηξώκαηνο επεξεάδεη
ηελ κνξθνινγία ησλ απηννξγαλσκέλσλ κνξηαθώλ ζηξσκάησλ. Τα λαλνθνιώλεο
MPTMS ζρεκαηίδνληαη κε κέζν ύςνο 7 nm πάλσ ζην LTO θαη 10 nm πάλσ ζηηο
επηθάλεηεο SiLK. Ωζηόζν, όπσο δείρλεηαη παξαθάησ, απηέο νη εηθόλεο δελ παξέρνπλ
επαξθή πιεξνθνξία επεηδή εθηόο από ηα κεγάια ζπζζσκαηώκαηα, ππάξρνπλ αξθεηά
πεξηζζόηεξα κηθξόηεξα πνπ βξίζθνληαη ζηελ βάζε ησλ πξώησλ θαη δελ θαίλνληαη κε
ηελ πξώηε καηηά. Όπσο έρεη δεηρζεί πξσηύηεξα [173], ηα κόξηα MPTMS θαηαλέκνληαη
θάζεηα ζηελ επηθάλεηα ηνπ ππνζηξώκαηνο κε ηελ ξίδα ηεο ζηόιεο (–HS) πξνο ηα πάλσ
θαη ηα άηνκα ραιθνύ πξόζθπληαη πάλσ ζηα άηνκα ζείνπ γη απηό είλαη δπλαηή αθόκε θαη
ε ζεξκηθή ΦΕΑ. Ωζηόζν, ζε πςειέο ζπγθεληξώζεηο MPTMS ηα κόξηα πνιπκεξίδνληαη
[173, 174] γη απηό ζρεκαηίδνπλ ζπζζσκαηώκαηα όπσο απηά ηνπ Σρήκαηνο 7-3.
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Σρήκα 7-3: ΑΜΕ MPTMS πάλσ ζε LTO (αξηζηεξά) θαη SiLK® (δεμηά).

Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ζπγθεληξώζεηο MPTMS κεγαιύηεξεο από 2*10-2 Μ νη επηθάλεηεο
πάλσ ζηηο νπνίεο ελαπνηίζεηαη γίλνληαη ιηγόηεξν ιείεο θαη κε κεγαιύηεξε ηξαρύηεηα
[171]. Αξρίδνπλ λα ζρεκαηίδνληαη όρη κόλν κνξηαθά κνλνζηξώκαηα αιιά θαη κνξηαθά
ζπζζσκαηώκαηα. Σηα δηθά καο πεηξάκαηα ε ζπγθέληξσζε MPTMS ήηαλ 5*10-2 Μ. Ήηαλ
δειαδή ιίγν κεγαιύηεξε από ηε ηηκή ηεο ζπγθέληξσζεο εθείλεο όπνπ αξρίδεη ν
πνιπκεξηζκόο. Η επηινγή απηή έγηλε δηόηη έρεη πεξηζζόηεξν ελδηαθέξνλ κειέηεο ε
αλάπηπμε ησλ αξρηθώλ ζηαδίσλ ελαπόζεζεο πάλσ ζε κία επηθάλεηα κε ηξαρύηεηα απ’
όηη ζε κία επίπεδε ιεία επηθάλεηα. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη γλώζε απνθηνύληαη
κειεηώληαο κία πνιπζύλζεηε πεξίπησζε ε νπνία πεξηθιείεη θαη ηελ απιή εθδνρή.
Σηα Σρήκαηα 7-4 θαη 7-5 δείρλνληαη νη εηθόλεο AFM πνπ έρνπλ ιεθζεί ζε
ππνζηξώκαηα LTO θαη SiLK πάλσ ζε δηζθίδηα Si πξνεηνηκαζκέλα όπσο ζην Σρήκα 7-3
θαη κεηά από 1, 3 θαη 5 ιεπηά ζεξκηθήο θαη ζεξκαηλόκελνπ λήκαηνο ρεκηθή ελαπόζεζε
ραιθνύ ζηνπο 220 oC. Όπσο κπνξεί λα παξαηεξεζεί από ηα απηά ηα ζρήκαηα ζηνπο
αξρηθνύο ρξόλνπο ελαπόζεζεο έρνπκε κηθξόηεξα ύςε θόθθσλ αιιά θαη κεγαιύηεξν
πνζνζηό αθάιππηεο επηθάλεηαο κε ραιθό, ζηνηρεία ηα νπνία αιιάδνπλ όζν ν ρξόλνο
ελαπόζεζεο απμάλεη νδεγώληαο ζε έλα ζπλερέο πκέλην ραιθνύ. Επίζεο έλα άιιν
ζεκαληηθό ζηνηρείν πνπ παξαηεξνύκε είλαη όηη ε αξρηθή ηνπνγξαθία ηνπ ππνζηξώκαηνο
(Σρήκα 7-3) είλαη ιηγόηεξν επεξεαζκέλε γηα ηελ ζεξκηθή παξά ηελ ζεξκαηλόκελνπ
λήκαηνο ΦΕΑ ραιθνύ. Απηό κάιινλ νθείιεηαη ζην γξεγνξόηεξν ξπζκό ελαπόζεζεο ηεο
ηειεπηαίαο απ’ όηη ηεο πξώηεο αθνύ ν ξπζκόο αλάπηπμεο επηηαρύλεηαη ιόγσ ηεο
αύμεζεο ζεξκνθξαζίαο ηεο αέξηαο θάζεο θαζώο θαη ζηηο δηαθνξεηηθέο κεηαθεξόκελεο
ελώζεηο ραιθνύ νη νπνίεο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ΘΝΦΕΑ Cu.
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1min

3 min

5 min

Θεξκηθά

LTO

ΘΝΦΕΑ

Σρήκα 7-4: Εηθόλεο AFM αξρηθώλ ζηαδίσλ ελαπόζεζεο πάλσ ζε LTO γηα ζεξκηθά θαη ΘΝΦΕΑ
πκέληα ραιθνύ ζηνπο 220νC.
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1min

3 min

5 min

Θεξκηθά

SiLK

ΘΝΦΕΑ

Σρήκα 7-5: Εηθόλεο AFM αξρηθώλ ζηαδίσλ ελαπόζεζεο πάλσ ζε SiLK® γηα ζεξκηθά θαη ΘΝΦΕΑ
πκέληα ραιθνύ ζηνπο 220νC.

Όπσο αλαθέξζεθε πην πξηλ, ε απνζύλζεζε ηνπ πξνδξόκνπ ζηελ αέξηα θάζε θνληά
ζην ζεξκαηλόκελν λήκα παξάγεη ελεξγνπνηεκέλεο ελώζεηο ραιθνύ πνπ θζάλνπλ ζηηο
επηθάλεηεο ηνπ ππνζηξώκαηνο θαη ζπλεηζθέξνπλ κε ην δηθό ηνπο ηξόπν ζηελ ζπλνιηθή
ελαπόζεζε [175].
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Απηό δηθαηνινγεί όπσο βιέπνπκε θαη ηελ κεγαιύηεξε ηξαρύηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα
ΘΝΦΕΑ πκέληα ραιθνύ θαζώο θαη ην κεγαιύηεξν κέγεζνο θόθθσλ ζε απηά ηα πξώηα
ζηάδηα ηεο ελαπόζεζεο.
Σηα Σρήκαηα 7-6 θαη 7-7 θαίλνληαη εηθόλεο κηθξνζθνπίαο ειεθηξνληθήο ζάξσζεο
πνπ έρνπλ ιεθζεί ζε ππνζηξώκαηα LTO θαη SiLK πάλσ ζε δηζθίδηα Si πξνεηνηκαζκέλα
όπσο ζην Σρήκα 7-3 θαη κεηά από 1, 3 θαη 5 ιεπηά ζεξκηθήο θαη ζεξκαηλόκελνπ
λήκαηνο ρεκηθή ελαπόζεζε ραιθνύ ζηνπο 220

o

C. Μπνξεί λα παξαηεξεζεί όηη ε

λνπθιενπνίεζε ηνπ ραιθνύ εμαξηάηαη ζεκαληηθά από ηε κέζνδν ελαπόζεζεο (ζεξκηθή ή
ΘΝΦΕΑ). Γηα ηα δείγκαηα πνπ έρνπλ γίλεη κε ζεξκηθή ΦΕΑ ε λνπθιενπνίεζε πξνρσξάεη
“ήπηα” κε ην αξηζκό ησλ θόθθσλ Cu θαη ην κέγεζόο ηνπο απμάλεη κε ην ρξόλν
ελαπόζεζεο. Τν αληίζεην θαηλόκελν ζπκβαίλεη γηα ηα δείγκαηα ΘΝΦΕΑ όπνπ κεξηθνί
κεγάινη θόθθνη αλαπηύζζνληαη αξρηθά θαη ν αξηζκόο ηνπο απμάλεηαη ελώ ην κέγεζόο
ηνπο θζίλεη κε ην ρξόλν ελαπόζεζεο. Απηέο νη παξαηεξήζεηο είλαη ζε ζπκθσλία κε
εθείλεο από ηελ αλάιπζε ΑFM όπνπ δείρηεθε όηη ε ΘΝΦΕΑ ραιθνύ επεξεάδεη ηελ
επηθάλεηα ηνπ ππνζηξώκαηνο πεξηζζόηεξν έληνλα απ’ όηη ε ζπκβαηηθή ΦΕΑ.
Οη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο κπνξεί λα εμεγεζνύλ κε: α) ην γξεγνξόηεξν ξπζκό
ελαπόζεζεο ζηε ΘΝΦΕΑ από όηη ζηε ζεξκηθή, πνπ ζρεηίδεηαη κε β) ηα ελεξγνπνηεκέλα
ζπζζσκαηώκαηα πνπ παξάγνληαη ζηελ αέξηα θάζε από ηε δηάζπαζε ηνπ πξνδξόκνπ
θνληά ζην ζεξκαηλόκελν λήκα, ηα νπνία θζάλνπλ πάλσ ζην ππόζηξσκα θαη
ζπκβάιινπλ κε ην δηθό ηνπο ηξόπν ζηε ζπλνιηθή ελαπόζεζε [175]. Απηά ηα
ελεξγνπνηεκέλα ζπζζσκαηώκαηα θαίλνληαη λα απνζπληίζεληαη γξεγνξόηεξα απ’ όηη ηα
ππόινηπα κόξηα ηνπ πξνδξόκνπ, έηζη ε ΘΝΦΕΑ έρεη πςειόηεξν ξπζκό αλάπηπμεο απ’
όηη ε ζεξκηθή ΦΕΑ θαη, επηπιένλ απηά ηα ζπζζσκαηώκαηα δηαρένληαη πην γξήγνξα
πάλσ ζηελ επηθάλεηα απ’ όηη ηα κόξηα ζηε ζεξκηθή δηαδηθαζία. Απηό εμεγεί θαη ην
κεγαιύηεξν κέγεζνο θόθθσλ πνπ παξαηεξείηαη ζηα δείγκαηα ηεο ΘΝΦΕΑ κεηά από ηα 5
πξώηα ιεπηά ελαπόζεζεο
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1min

3min

5min

Θεξκηθά

LTO

ΘΝΦΕΑ

Σρήκα 7-6: Μηθξνγξαθίεο SEM αξρηθώλ ζηαδίσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί ζε ππνζηξώκαηα LTO γηα
ζεξκηθά θαη ΘΝΦΕΑ πκέληα ραιθνύ ζηνπο 220 νC.
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1min

3min

5min

SiLK®

Θεξκηθά

ΘΝΦΕΑ

Σρήκα 7-7: Μηθξνγξαθίεο SEM αξρηθώλ ζηαδίσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί ζε ππνζηξώκαηα SiLK® γηα
ζεξκηθά θαη ΘΝΦΕΑ πκέληα ραιθνύ ζηνπο 220 νC.
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Γηα κεγαιύηεξνπο ρξόλνπο ελαπόζεζεο, δειαδή γηα παρύηεξα πκέληα ραιθνύ,
βξίζθεηαη όηη δελ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ζεξκηθώλ θαη ΘΝΦΕΑ πκελίσλ
ραιθνύ όζνλ αθνξά ηελ κνξθνινγία ηεο επηθάλεηά ηνπο όπσο παξαηεξείηαη από ηηο
εηθόλεο SEM (Σρήκαηα 7-12 θαη 7-13) όπνπ ηα κεγέζε ησλ θόθθσλ είλαη ηεο ηάμεο ησλ
120-130 nm ζηνπο 220 oC.
Αληηζέησο, ηα ΘΝΦΕΑ πκέληα θαίλνληαη λα είλαη πην ιεία απ’ όηη ηα ζεξκηθά κεηά ηα
5 ιεπηά ελαπόζεζεο όπσο θαίλεηαη θαη από ηηο κεηξήζεηο ηξαρύηεηαο (Σρήκα 7-9).
Φαίλεηαη δειαδή όηη απηά ελεξγνπνηεκέλα ζπζζσκαηώκαηα ηεο αέξηαο θάζεο όηαλ
παγηδεύνληαη ζε κέξε θνληά ζηα όξηα ησλ θόθθσλ (grain boundaries) απνζπληίζεληαη
γεκίδνληάο ηα κε κεηαιιηθό πιηθό νδεγώληαο έηζη ζε πην ιεία πκέληα. Απηό
επαλαιακβάλεηαη θαη ζε κεγαιύηεξα πάρε.
Γεληθά πάλησο, όζνλ αθνξά θπξίσο ηα ζεξκηθά αλαπηπζζόκελα πκέληα ραιθνύ (ζε
κηθξόηεξν βαζκό ζηα ΘΝΦΕΑ πκέληα) απηό πνπ παξαηεξείηαη από ηηο εηθόλεο AFM θαη
SEM είλαη όηη ζηα αξρηθά ζηάδηα ελαπόζεζεο ε όιε δηαδηθαζία θαίλεηαη λα πξνρσξάεη κε
παξόκνην ηξόπν θαη ίζσο ιίγν πην γξήγνξα (θπξίσο κεηά ην πξώην ιεπηό ελαπόζεζεο)
γηα ηηο επηθάλεηεο ππνζηξώκαηνο SiLK πνπ είλαη ελεξγνπνηεκέλεο κε ΑΜΕ MPTMS απ’
όηη νη αληίζηνηρεο κε LTO. Φαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα νη εηθόλεο SEM ησλ Σρεκάησλ 7-4
θαη 7-5 γηα ηα ηξία ιεπηά ζεξκηθήο ελαπόζεζεο.
Με ζθνπό ηελ αλάιπζε ησλ εηθόλσλ AFM ησλ δεηγκάησλ κε ρξόλνπο ελαπόζεζεο
πνπ θπκαίλνληαη κεηαμύ 1 θαη 5 ιεπηώλ απηέο ηέκλνληαη κε νξηδόληηα επίπεδα ζε δηάθνξεο
απνζηάζεηο (thresholds) από ην κεδεληθό επίπεδν θαη ε δηάκεηξνο ησλ θόθθσλ
θαζνξίδνληαη ζε απηό ην επίπεδν. Η δηαδηθαζία γίλεηαη ρξεζηκνπνηώληαο κία δπλαηόηεηα
ηνπ ινγηζκηθνύ. Η θαηάηκεζε αξρίδεη από ην πάλσ κέξνο θάζε δείγκαηνο (θνξπθή ησλ
λαλνθνιώλσλ όπνπ ην threshold παίξλεη ηε κεγίζηε ηνπ ηηκή) ζηα Σρήκαηα 7-3 έσο θαη 75, θαη πεγαίλεη πξνο ηα θάησ ζε ρακειόηεξα επίπεδα (επίπεδα κέξε ζηα ζρήκαηα 7-3 κε
7-5, όπνπ ην threshold παίξλεη ηελ ειάρηζηε ηηκή ηνπ).
Σην Σρήκα 7-8 θαίλνληαη ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα γηα πκέληα ραιθνύ πνπ έρνπλ
ελαπνηεζεί ζεξκηθά θαη κε ΘΝΦΕΑ πάλσ ζε ππνζηξώκαηα LTO θαη SiLK γηα 1, 3 θαη 5
ιεπηά. Παξαηεξείηαη όηη γηα ηηο απηννξγαλσκέλεο κνξηαθέο επηθάλεηεο MPTMS ε
δηάκεηξνο ησλ θόθθσλ παίξλεη ηελ κηθξόηεξε ηηκή ζηελ θνξπθή ησλ δεηγκάησλ (γηα
κεγάια thresholds) θαη απμάλεη θαζώο θηλείηαη πξνο ηα θάησ (ζε κηθξόηεξα thresholds).
Απηό ζεκαίλεη όηη νη απηννξγαλσκέλεο κνξηαθέο επηθάλεηεο έρνπλ κία θηνλνεηδή
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(columnar), ζαλ ηε βειόλα, κνξθνινγία θαη ζηε πεξίπησζε πνπ έρνπκε ππόζηξσκα LTO
αιιά θαη SiLK (βι. Σρήκα 7-3).
Σηελ πεξίπησζε ησλ ζεξκηθά αλαπηπζζόκελσλ πκελίσλ ραιθνύ πάλσ ζε
ελεξγνπνηεκέλα πκέληα LTO γηα ην έλα ιεπηό παξαηεξείηαη όηη ην ζπλνιηθό ζρήκα ηνπ
απηνξγαλσκέλνπ κνξηαθνύ πκελίνπ δηαηεξείηαη, ην νπνίν ζεκαίλεη όηη ν ραιθόο
ελαπνηίζεηαη νκνγελώο πάλσ ζηελ ηνπνγξαθία ηνπ ππνζηξώκαηνο. Αληηζέησο ζηελ
πεξίπησζε ησλ ΘΝΦΕΑ πκελίσλ ραιθνύ γηα 1 min (ζρήκα 7-8 πάλσ δεμηά) παξαηεξείηαη
κία απόηνκε αύμεζε ηνπ threshold θαη ηεο δηακέηξνπ, πνπ ζεκαίλεη όηη ε ελαπόζεζε
πξνρσξάεη γξεγνξόηεξα ζηελ θνξπθή ησλ θηνλνεηδώλ θόθθσλ θαη ζηα επίπεδα κέξε ηνπ
ππνζηξώκαηνο απ’ όηη ζηα θάζεηα κέξε ησλ θόθθσλ.
Σηα 3 min ε ελαπόζεζε ζπλερίδεη λα γίλεηαη νκνγελώο γηα ηελ ζεξκηθή ΦΕΑ αιιά ε
δηάκεηξνο ησλ θόθθσλ θαίλεηαη λα θηάλεη ζηνλ θνξεζκό θνληά ζηα 180 nm θνληά ζην
κεδεληθό επίπεδν. Απηό κπνξεί λα απνδίδεηαη ζην θνξεζκό ησλ ρακειόηεξσλ επηπέδσλ
κε θόθθνπο. Γηα ηελ ΘΝΦΕΑ ην threshold ζπλερίδεη λα απμάλεη ελώ νη κέγηζηεο ηηκέο ησλ
δηακέηξσλ κεηώλνληαη ζε ζρέζε κε εθείλεο ηνπ 1 min. Απηό δείρλεη όηη κηαο δεύηεξεο
γεληάο θηνλνεηδώλ θόθθσλ ραιθνύ ζαλ ηελ κνξθή βειόλαο ζρεκαηίδεηαη ζηελ θνξπθή ησλ
πξνεγνύκελσλ ελαπνηηζέκελσλ.
Γηα ηα ζεξκηθά δείγκαηα ησλ 5 min, νη ρακειόηεξεο επίπεδεο πεξηνρέο ηνπ
ππνζηξώκαηνο είλαη νινθιεξσηηθά θαιπκκέλεο κε ραιθό θαη κία δεύηεξε γεληά θόθθσλ κε
δηάκεηξν θνληά ζηα 120 nm ζρεκαηίζηεθε πάλσ ζε απηέο. Τελ ίδηα ζηηγκή ε ελαπόζεζε
ζπλερίδεηαη πάλσ ζηελ θνξπθή ησλ θόθθσλ όπνπ κηθξόηεξνη θόθθνη ζρεκαηίδνληαη. Γηα
ηελ ΘΝΦΕΑ νη κηθξνί θόθθνη πνπ ζρεκαηίζηεθαλ πξνεγνύκελα ζπλερίδνπλ λα
αλαπηύζζνληαη ελώ ην threshold έρεη κεησζεί επεηδή ην κεδεληθό επίπεδν έρεη κεηαθηλεζεί
πξνο ηα πάλσ ιόγσ ηνπ όηη ηα ρακειόηεξα κέξε ηνπ ππνζηξώκαηνο είλαη ηώξα ηειείσο
θαιπκκέλα κε ραιθό. Μία γεληθή παξαηήξεζε είλαη όηη νη θόθθνη ζηα ΘΝΦΕΑ πκέληα είλαη
γεληθά κεγαιύηεξνη απ’ όηη εθείλνη ησλ ζεξκηθά αλαπηπζζόκελσλ πκελίσλ.
Όζνλ αθνξά ηώξα ηα ζεξκηθά αλαπηπζζόκελα πκέληα ραιθνύ πάλσ ζε
ελεξγνπνηεκέλν κε MPTMS SiLK® (Σρήκα 7-8 θάησ αξηζηεξά) παξαηεξείηαη όηη ζην 1 min
ε δηάκεηξνο ησλ θόθθσλ απμάλεη θαζώο θάπνηνο θηλείηαη από ηελ θνξπθή ηνπο πξνο ηε
βάζε ηνπο παξνπζηάδνληαο έλα θσληθό ζρήκα. Σηα 70 nm πεξίπνπ από ηε θνξπθή ην
κέγεζνο ηνπ θόθθνπ κεηώλεηαη, ην νπνίν ζεκαίλεη όηη ζε απηό ην επίπεδν ππάξρνπλ
πεξηνρέο νη νπνίεο δελ είλαη πιήξσο θαιπκκέλεο κε κέηαιιν. Παξόκνηεο παξαηεξήζεηο
κπνξεί λα γίλνπλ θαη γηα ηνπο ρξόλνπο ελαπόζεζεο 3 θαη 5 min. Υπάξρνπλ δειαδή
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θσληθά ζρεκαηνπνηεκέλνη θόθθνη πνπ μεθηλνύλ από ηελ θνξπθή ηνπ πκελίνπ θαη ζηαδηαθά
θαιύπηνπλ ηηο πεξηνρέο βαζύηεξα κέζα ζην δείγκα. Γπξλώληαο ηώξα ζην Σρήκα 7-3
(δεμηά) ζρεηηθά κε ηελ επηθάλεηα ηνπ δείγκαηνο πξν ηεο ελαπόζεζεο ραιθνύ,
ζπκπεξαίλεηαη όηη ε ζεξκηθή ελαπόζεζε ραιθνύ πξνρσξάεη θαηά πξνηίκεζε ζηα πάλσ
κέξε ηνπ ππνζηξώκαηνο ηα νπνία εθηίζεληαη πεξηζζόηεξν ζηελ αέξηα θάζε. Η επθηλεζία
ησλ κνξίσλ ηνπ πξνδξόκνπ πάλσ ζηελ επηθάλεηα δελ είλαη πνιύ πςειή, νπόηε
θαιύπηνπλ κεξηθώο ηηο πεξηνρέο πνπ απνκέλνπλ ζην πκέλην.
Γηα ηα ΘΝΦΕΑ πκέληα ραιθνύ ε ελαπόζεζε πξνρσξάεη ηειείσο δηαθνξεηηθά όπσο
θαίλεηαη θαη ζην Σρήκα 7-8 (θάησ δεμηά). Παξαηεξείηαη ηώξα όηη νη κεξηθώο θαιππηόκελεο
πεξηνρέο ηνπ πκελίνπ, όπσο είδακε πξνεγνπκέλσο, δελ ππάξρνπλ. Απηό ζπκβαίλεη
επεηδή ε ελαπόζεζε γίλεηαη όρη κόλν από ηα κόξηα ηνπ πξνδξόκνπ πνπ απνζπληίζεληαη
πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ππνζηξώκαηνο όπσο ζην ζεξκηθή ΦΕΑ αιιά θαη από ηα
ελεξγνπνηεκέλα ζπζζσκαηώκαηα πνπ παξάγνληαη ζηελ αέξηα θάζε θνληά ζην
ζεξκαηλόκελν λήκα. Απηά ηα ηειεπηαία απνζπληίζεληαη γξήγνξα έηζη ώζηε ν ξπζκόο
αλάπηπμεο λα είλαη κεγαιύηεξνο ηώξα θαη, όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα. 7-8 (δεμηά
θάησ), κεηά από 3 min ελαπόζεζεο ε επηθάλεηα λα είλαη ηειείσο θαιπκκέλε από έλα
ζπλερέο πκέλην.
Επηπιένλ, απηά δηαρένληαη εύθνια ζηελ επηθάλεηα, έηζη ώζηε νη θόθθνη ραιθνύ λα
αλαπηύζζνληαη ηώξα κε ίδηα ηαρύηεηα νξηδόληηα θαη θαηαθόξπθα. Απηό εμεγεί ηελ
νκνηόηεηα κεηαμύ ησλ θακππιώλ γηα ηα 1 θαη 3 ιεπηά, νη νπνίεο είλαη κεηαηνπηζκέλεο
δηαγώληα ε κία ζε ζρέζε κε ηελ άιιε. Σηα 5 ιεπηά ελαπόζεζεο έλα θαηλνύξγην ζηξώκα
από θόθθνπο ραιθνύ αλαπηύζζεηαη νινθιεξσηηθά πάλσ ζηα ζηξώκαηα ραιθνύ πνπ
έρνπλ ελαπνηεζεί ζε κηθξόηεξνπο ρξόλνπο. Απηό δηθαηνινγείηαη από ην γεγνλόο όηη ε
αληίζηνηρε θακπύιε είλαη κεηαηνπηζκέλε πξνο κηθξόηεξεο ηηκέο threshold.
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Σρήκα 7-8: Μεηαβνιή ηεο δηακέηξνπ ησλ θόθθσλ κε ην threshold (ε απόζηαζε από ην πςειόηεξν
ζεκείν ηνπ δείγκαηνο) γηα ζεξκηθά (αξηζηεξά) θαη ΘΝΦΕΑ (δεμηά) πκέληα ραιθνύ πάλσ ζε
ελεξγνπνηεκέλεο επηθάλεηεο κε MPTMS LTO (πάλσ) θαη SiLK® (θάησ).

Από ηε παξαπάλσ ζπδήηεζε γίλεηαη θαλεξό όηη ηα ζεξκηθά θαη ηα ΘΝΦΕΑ πκέληα ραιθνύ
ελαπνηίζεληαη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν. Τα κηθξά κεγέζε θόθθσλ πνπ αλαπηύζζνληαη ζηελ
ζεξκηθή ΦΕΑ επηηξέπνπλ θαη δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ώζηε λα αθνινπζεζεί ε κνξθνινγία
ηεο αξρηθήο επηθάλεηαο ηνπ ππνζηξώκαηνο ην νπνίν νδεγεί ζε κία ζπλερή αύμεζε ηεο
ηξαρύηεηαο ηεο επηθάλεηαο όπσο θαίλεηαη ζην Σρήκα 7-9. Οη κεγαιύηεξνη θόθθνη νη νπνίνη
αλαπηύζζνληαη πεξηζζόηεξν ζηα επίπεδα κέξε ηνπ ππνζηξώκαηνο (πνπ νθείινληαη ζηα
ελεξγνπνηεκέλα ζπζζσκαηώκαηα πνπ ζρεκαηίδνληαη ζηε αέξηα θάζε), ζε ζπλδπαζκό κε
ηελ ελαπόζεζε από ηα κόξηα ηνπ πξνδξόκνπ νδεγνύλ αξρηθά ζε κία αύμεζε θαη έπεηηα
κείσζε ηεο ηξαρύηεηα ηεο επηθάλεηαο, όπσο θαίλεηαη ζην Σρ. 7-9.
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Σρήκα 7-9: Μεηαβνιή ηεο ηξαρύηεηαο κε ην ρξόλν ελαπόζεζεο ζεξκηθώλ θαη ΘΝΦΕΑ πκελίσλ
ραιθνύ
ζε
ελεξγνπνηεκέλεο
κε
MPTMS
επηθάλεηεο
LTO
and
SiLK®.

Μαθξνζθνπηθά πάλησο, όζνλ αθνξά ηνλ ηξόπν αλάπηπμεο θπξίσο ησλ
ζεξκηθώλ πκελίσλ πάλσ ζε κνλσηηθέο επηθάλεηεο ελεξγνπνηεκέλεο κε ΑΜΕ MPTMS,
θαίλεηαη λα αθνινπζείηαη ε ζεσξία ηεο λεζίδαο (Volmer-Weber). Αξρηθά δειαδή θαζώο
μεθηλάεη θαη ζπκβαίλεη ε λνπθιενπνίεζε ησλ κνξίσλ ραιθνύ πάλσ ζηελ επηθάλεηα
αξρίδνπλ λα ζρεκαηίδνληαη κηθξέο κηθξέο λεζίδεο από ραιθό. Οη λεζίδεο απηέο θαζώο ν
ρξόλνο ελαπόζεζεο πεξλάεη ελώλνληαη θαη ζρεκαηίδνπλ ζηγά ζηγά έλα ζπλερέο πκέλην
ραιθνύ. Τν θαηλόκελν απηό, ην είδακε ηόζν ζε ελαπνζέζεηο πνπ έιαβαλ ρώξα πάλσ ζε
αγώγηκεο επηθάλεηεο όπσο TiN, W όζν θαη ζε επηθάλεηεο LTO θαη SiLK®
ελεξγνπνηεκέλεο κε AME MPTMS. Σην παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδνληαη εηθόλεο
κηθξνζθνπίαο ειεθηξνληθήο ζάξσζεο όπνπ δείρλεηαη πνιύ αληηπξνζσπεπηηθά πσο
αξρίδεη ε δεκηνπξγία ελόο πκελίνπ ραιθνύ (εηθόλα πάλσ αξηζηεξά Σρήκαηνο 7-10), ηηο
ελδηάκεζεο θαηαζηάζεηο (εηθόλεο πάλσ δεμηά θαη θάησ αξηζηεξά), κέρξη ηελ ηειηθή
κνξθή ελόο ζπλερνύο πκελίνπ (Σρήκα 7-10 εηθόλα θάησ δεμηά).
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Σρήκα 7-10: Αλαπαξάζηαζε ησλ ζηαδίσλ δεκηνπξγίαο ελόο πκελίνπ ραιθνύ ζηνπο 220 νC
πάλσ ζε ππόζηξσκα TiN.

Μελέηη και ταρακηηριζμός πατύηερφν σμενίφν ταλκού

7.4

7.4.1 Η κινηηική ηης εναπόθεζης
Σην Σρήκα 7-11 δείρλεηαη ν ξπζκόο ελαπόζεζεο ησλ ζπλερώλ πκελίσλ Cu πάλσ ζε
LTO θαη SiLK® ελεξγνπνηεκέλα κε MPTMS γηα ζεξκνθξαζίεο ζηνπο 180, 200, 220 and
250

o

C. Οη ελαπνζέζεηο ζηα παξαπάλσ ππνζηξώκαηα ήηαλ θαη ζεξκηθέο θαη

ππνβνεζνύκελεο κε ζεξκαηλόκελν λήκα. Μπνξεί λα παξαηεξεζεί όηη ε μερσξηζηή
ζέξκαλζε ηεο αέξηαο κε ην ζεξκαηλόκελν λήκα νδεγεί ζε αύμεζε ηνπ ξπζκνύ
ελαπόζεζεο θαηά έλα παξάγνληα ίζν κε 1.5 παξόκνηα κε όηη παξαηεξήζεθε ζην Κεθ.
6). Ο ξπζκόο αλάπηπμεο ζε ζρέζε κε ηε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο είλαη απιά κία
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παξάιιειε κεηαηόπηζε ζε πςειόηεξεο ηηκέο ελώ νη ηηκέο ηεο ελέξγεηαο ελεξγνπνίεζεο
θπκαίλνληαη κεηαμύ 0.17-0.2 eV.
300

o

o

o

220 C

250 C

o

200 C

180 C

Growth Rate (A/min)

250

ΘΝΧΕΑ Cu, MPTMS_SiLK

200

ΘΝΧΕΑ Cu, MPTMS_LTO
150

Θερμική ΧΕΑ Cu,MPTMS_SiLK
Θερμική ΧΕΑ Cu, MPTMS_LTO

100

1,90

1,95

2,00

2,05

2,10

2,15

2,20

2,25

-1

1000/WaferTemp (K )
Σρήκα 7-11: Μεηαβνιή ξπζκνύ ελαπόζεζεο κε ηελ ζεξκνθξαζία ζεξκηθώλ θαη ΘΝΦΕΑ πκελίσλ
Cu πάλσ ζε LTO θαη SiLK® ελεξγνπνηεκέλα κε MPTMS γηα ζεξκνθξαζίεο ζηνπο 180, 200, 220
and 250 oC.

7.4.2 Μορθολογία σμενίφν

Σηα Σρήκαηα 7-12 θαη 7-13 δείρλνληαη εηθόλεο κηθξνζθνπίαο ειεθηξνληθήο ζάξσζεο
πκελίσλ Cu πνπ έρνπλ ελαπνηεζεί πάλσ ζε LTO θαη SiLK® ελεξγνπνηεκέλα κε MPTMS.
Μπνξεί λα παξαηεξεζεί όηη ηα πκέληα ραιθνύ ππνβνεζνύκελα από ζεξκαηλόκελν λήκα
είλαη αξθεηά ιεία ζε ζρέζε θαη κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Κεθ. 6 κε κηθξόηεξν κέγεζνο
θόθθνπ ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο θαη από ηα ζεξκηθά αλαπηπζζόκελα. Απηό δείρλεη όηη ε
ζέξκαλζε ηεο αέξηαο θάζεο όρη κόλν απμάλεη ην ξπζκό αέξηαο θάζεο αιιά επεξεάδεη
επίζεο θαη ηελ κνξθνινγία ηνπ πκελίνπ ζε ζπλδπαζκό πάληα θαη κε ην εθάζηνηε
ππόζηξσκα.
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180

200

220

250

Θεξκηθά

LTO

ΘΝΦΕΑ

Σρήκα 7-12: Μηθξνγξαθίεο SEM γηα ζεξκηθά θαη ΘΝΦΕΑ πκέληα ραιθνύ πάλσ ζε ππνζηξώκαηα
LTO ελεξγνπνηεκέλα κε MPTMS ζηνπο 180, 200, 220, 250 νC.
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180

200

220

250

Θεξκηθά

SiLK®

ΘΝΦΕΑ

Σρήκα 7-13 Μηθξνγξαθίεο SEM γηα ζεξκηθά θαη ΘΝΦΕΑ πκέληα ραιθνύ πάλσ ζε ππνζηξώκαηα
SiLK® ελεξγνπνηεκέλα κε MPTMS ζηνπο 180, 200, 220, 250 νC.
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Επηπιένλ, θάπνηνο κπνξεί λα δεη όηη δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ
πκελίσλ πάλσ ζε LTO θαη SiLK® πνπ είλαη ελεξγνπνηεκέλα κε MPTMS. Απηό δείρλεη όηη
ην AME βειηηώλεη ηελ πξόζθπζε, επηδξά ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο ελαπόζεζεο όπσο
είδακε πην πάλσ, αιιά όηαλ ην ππόζηξσκα θαιπθζεί κε ραιθό ηόηε ε ελαπόζεζε
γίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν αλεμάξηεηα από απηό. Οη ηηκέο ηξαρύηεηαο θπκάλζεθαλ γηα κελ
ηα ζεξκηθά πκέληα από 6.4 nm έσο 16.4 nm θαη γηα ηα ΘΝΦΕΑ από 9 nm έσο 19.3 nm.
Οη κεγαιύηεξεο ηηκέο ηξαρπηήησλ παξαηεξήζεθαλ θπξίσο ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο
ελαπόζεζεο.

7.4.3 Μέηρηζη ειδικής ανηίζηαζης σμενίφν

Σην Σρήκα 7-14 θαίλεηαη ε κεηαβνιή ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο κε ηε ζεξκνθξαζία
ηεο ελαπόζεζεο θαη γηα ηα ζεξκηθά θαη γηα ηα ππνβνεζνύκελα από ζεξκαηλόκελν λήκα
πκέληα Cu γηα ηα ελεξγνπνηεκέλα κε MPTMS δείγκαηα κε LTO θαη SiLK®. Πξέπεη λα
ζεκεησζεί όηη νη ηηκέο ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο ηνπ Σρήκαηνο 7-14 είλαη ππεξεθηηκεκέλεο
επεηδή ηα πκέληα Cu δελ ήηαλ πξνζηαηεπκέλα ελάληηα ηεο νμείδσζεο κεηά ηελ
ελαπόζεζε. Σε θάζε πεξίπησζε, είλαη ινγηθό λα πηζηεύεηαη όηη νη γεληθέο ηάζεηο ηεο
κεηαβνιήο ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο κε ηηο δηάθνξεο παξακέηξνπο πνπ πεξηθιείνληαη
δηαηεξνύληαη. Παξαηεξείηαη όηη ηα ζεξκηθά αλαπηπζζόκελα πκέληα ραιθνύ πάλσ ζε
ππνζηξώκαηα LTO θαη SilK® πνπ είλαη ελεξγνπνηεκέλα κε MPTMS έρνπλ ρακειόηεξε
εηδηθή αληίζηαζε απ’ όηη ηα ππνβνεζνύκελα κε ζεξκαηλόκελν λήκα (ΘΝΦΕΑ). Καη ηα
ζεξκηθά θαη ηα ΘΝΦΕΑ πκέληα (ζεξκνθξαζία λήκαηνο 170 oC) παξνπζηάδνπλ εηδηθέο
αληηζηάζεηο πνπ θζίλνπλ θαζώο ε ζεξκνθξαζία ηνπ ππνζηξώκαηνο απμάλεη.
Εηδηθόηεξα ε εηδηθή αληίζηαζε ησλ ΘΝΦΕΑ πκελίσλ πέθηεη θαη πιεζηάδεη ηελ ηηκή
ησλ ζεξκηθά αλαπηπζζόκελσλ πκελίσλ. Απηό δείρλεη όηη ην πκέλην απνθηάεη ρακειή
εηδηθή αληίζηαζε κε απνζύλζεζε ησλ αηκώλ ηνπ CupraSelect® πάλσ ζηελ επηθάλεηα
[135] θαη όρη ζηελ αέξηα θάζε όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο (Κεθ. 6). Σε
πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο λήκαηνο, πάλσ από 650 oC, όπνπ νη αληηδξάζεηο ηεο αέξηαο
θάζεο είλαη αθόκε γξεγνξόηεξεο, ηα πκέληα ραιθνύ πνπ απνθηώληαη είλαη δύν κε ηξεηο
ηάμεηο ιηγόηεξν αγώγηκα. Απηό ζεκαίλεη όηη ε απνζύλζεζε ησλ αηκώλ δελ είλαη
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ζην
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αγσγηκόηεηα ηνπ.

12

Resistivity (μΩ*cm)

10
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8

6
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4
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2
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Σρήκα 7-14: Μεηαβνιή ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο κε ηελ ζεξκνθξαζία ελαπόζεζεο ησλ ζεξκηθά θαη
ΘΝΦΕΑ πκελίσλ ραιθνύ πάλσ ζε ελεξγνπνηεκέλεο επηθάλεηεο LTO θαη SiLK® κε MPTMS.

7.4.4 Δομή σμενίφν
Έλα άιιν ζεκείν αλαθνξάο είλαη ε αληίδξαζε κεηαμύ ησλ αηκώλ ηνπ
CupraSelect®, ηνπ λήκαηνο βνιθξακίνπ θαη ηνπ ππνζηξώκαηνο. Σην ζρήκα 7-15
θαίλνληαη XRD δηαγξάκκαηα ΘΝΦΕΑ πκελίσλ ραιθνύ πάλσ ζε ππνζηξώκαηα LTO θαη
SiLK® ελεξγνπνηεκέλα

κε

MPTMS

γηα

δηάθνξεο

ζεξκνθξαζίεο

ελαπόζεζεο.

Παξαηεξείηαη όηη εθηόο ησλ θνξπθώλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζην ραιθό, θαίλεηαη κία αθόκε
πνπ αλήθεη ζην WO3 γηα ζεξκνθξαζία ελαπόζεζεο 180 oC. Σηνπο 200 oC απηή ε
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o

o

INTENSITY (A. U.)
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Cu [220]

Cu [200]

Cu [111]
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o
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o

o

180 C
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Σρήκα 7-15: Φάζκαηα πεξίζιαζεο αθηίλσλ Φ ΘΝΦΕΑ πκελίσλ ραιθνύ πάλσ
ελεξγνπνηεκέλεο επηθάλεηεο LTO θαη SiLK® κε MPTMS
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θνξπθή είλαη εμαζζελεκέλε θαη ζηνπο 220 θαη 250

o

C ζρεδόλ εληειώο απνύζα.

Πξνθαλώο ε πξνέιεπζε ηνπ W είλαη ην ζεξκαηλόκελν λήκα.
Τν λήκα βνιθξακίνπ είλαη θαιπκκέλν κε νμείδηα πνπ ελαπνηίζεληαη ζηελ αξρή
ζην ππόζηξσκα (βιέπε θεθάιαην 8). Αλ ην ππόζηξσκα είλαη ζεξκό ε εμάρλσζε
πεξηνξίδεηαη. Σε ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο ελαπόζεζεο ηα νμείδηα απηά νη πιεζηάδνπλ
ην ππόζηξσκα θαη ζπκππθλώλνληαη πάλσ ζε απηό εύθνια αθνύ παξάγνληαη κε έλα
ηξόπν παξόκνην κε ηελ ζεξκηθή εμάρλσζε ελώ ζε πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο ε
δηαδηθαζία ηεο ζπκπύθλσζεο ιακβάλεη ρώξα όιν θαη ιηγόηεξν αλ όρη θαζόινπ. Πξέπεη
λα ζεκεησζεί όηη ε παξνπζία ηνπ νμεηδίνπ ηνπ βνιθξακίνπ ζηα πκέληα ραιθνύ ζίγνπξα
ζρεηίδεηαη κε ηελ εηδηθή ηνπ αληίζηαζε. Επηπιένλ, ε πηζαλή παξνπζία άιισλ
πξνζκίμεσλ όπσο Ο, C θαη F πνπ πξνέξρνληαη από ηελ αηειή απνζύλζεζε ησλ αηκώλ
ηνπ CupraSelect® επίζεο επεξεάδεη ηελ εηδηθή αληίζηαζε ησλ πκελίσλ, όπσο είδακε θαη
ζην πξνεγνύκελν θεθάιαην.

7.5

ύνουη Κεθαλαίοσ

Σπλνςίδνληαο ζε απηό ην θεθάιαην, αζρνιεζήθακε κε ηελ ελαπόζεζε, ηελ κειέηε θαη
ηνλ ραξαθηεξηζκό πκελίσλ ραιθνύ ηόζσλ ζεξκηθώλ όζν θαη ππνβνεζνύκελσλ από
ζεξκαηλόκελν λήκα πάλσ ζε ππνζηξώκαηα LTO θαη SiLK πνπ ήηαλ ελεξγνπνηεκέλα
από απηννξγαλνύκελεο κνξηαθέο επηθάλεηεο (ΑΜΕ) MPTMS. Είδακε όηη ε θύζε ηνπ
ππνζηξώκαηνο επεξεάδεη ηελ κνξθνινγία ησλ ΑΜΕ MPTMS θαζώο θαη όηη ε αλάπηπμε
ησλ πκελίσλ ραιθνύ ππνβνεζνύκελα κε ζεξκαηλόκελν λήκα δηαθέξεη ζεκαληηθά από
εθείλε ησλ ζεξκηθώλ πκελίσλ. Δηαθνξέο παξνπζηάδνληαη ζηελ ζπλεθηηθόηεηα θαη ζηελ
επηθαλεηαθή ηξαρύηεηα ησλ πκελίσλ απηώλ. Γηα ηα ζεξκηθά αλαπηπζζόκελα πκέληα
ραιθνύ ε ελαπόζεζε γίλεηαη από ηα κόξηα ηνπ πξνδξόκνπ ηα νπνία θζάλνπλ νιόθιεξα
πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ππνζηξώκαηνο θαη απνζπληίζεληαη εθεί ελώ αθνινπζνύλ ηελ
κνξθνινγία πνπ έρνπλ νη ΑΜΕ MPTMS. Γηα ηα ΘΝΦΕΑ πκέληα ραιθνύ ε ελαπόζεζε
γίλεηαη θαη από νιόθιεξα κόξηα πξνδξόκνπ, παξόκνηα κε ηε ζεξκηθή ΦΕΑ, αιιά θαη
από ελεξγνπνηεκέλα ζπζζσκαηώκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηελ αέξηα θάζε θνληά ζην
ζεξκαηλόκελν

λήκα.

Απηά

ηα

ελεξγνπνηεκέλα

ζπζζσκαηώκαηα

θαίλεηαη

απνζπληίζεληαη θαη λα δηαρένληαη γξεγνξόηεξα πάλσ ζηελ επηθάλεηα απ’ όηη ηα
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νιόθιεξα κόξηα ηνπ πξνδξόκνπ (δειαδή απηά πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί θάπνηα
δηάζπαζε) κε ζπλέπεηα ηα παξαγόκελα ΘΝΦΕΑ πκέληα ραιθνύ λα ελαπνηίζεληαη κε
κεγαιύηεξνπο ξπζκνύο αλάπηπμεο θαη λα είλαη πεξηζζόηεξν ιεία θαη πην ζπλερή απ’ όηη
ηα ζεξκηθά. Όπσο είδακε ηα ΘΝΦΕΑ πκέληα παξνπζηάδνπλ κία αύμεζε ηνπ ξπζκνύ
ελαπόζεζεο θαηά έλα παξάγνληα ίζν κε 1.5 ελώ παξνπζηάδνπλ πςειόηεξεο εηδηθέο
αληηζηάζεηο κε ηάζε λα ζπγθιίλνπλ πξνο ηηο ηηκέο ησλ ζεξκηθώλ πκελίσλ γηα πςειέο
ζεξκνθξαζίεο ελαπόζεζεο. Οη απμαλόκελεο απηέο ηηκέο εηδηθήο αληίζηαζεο νθείινληαη
ζηελ αηειή απνζύλζεζε ησλ αηκώλ ηνπ πξνδξόκνπ θαη ζηηο πξνζκίμεηο βνιθξακίνπ
πνπ πξνέξρνληαη από ην λήκα. Επίζεο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί όηη ε ελεξγνπνίεζε
κνλσηηθώλ επηθαλεηώλ κε ΑΜΕ MPTMS θαζηζηνύλ εθηθηή ηελ ελαπόζεζε ραιθνύ πάλσ
ζ’ απηέο κε ζεξκηθή ΦΕΑ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8

ΔΝΑΠΟΘΔΔΙ ΤΠΟ ΚΔΝΟ ΛΔΠΣΩΝ ΤΜΔΝΙΩΝ ΟΞΔΙΓΙΩΝ
ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΤ ΑΠΟ ΘΔΡΜΑΙΝΟΜΔΝΟ ΝΗΜΑ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΤ

8.1

Διζαγυγή

Σε απηό ην θεθάιαην γίλεηαη αλάιπζε θαη κειέηε ησλ παξαγόκελσλ πκελίσλ
νμεηδίσλ βνιθξακίνπ. Τν ζύζηεκα καο όπσο αλαθέξακε θαη ζε πξνεγνύκελν θεθάιαην
είλαη εμνπιηζκέλν κε έλα λήκα βνιθξακίνπ ζηελ επηθάλεηα ηνπ νπνίνπ ζρεκαηίδεηαη
θάζε θνξά ιόγσ ηεο έθζεζεο ηνπ ζηελ αηκόζθαηξα έλα ιεπηό ζηξώκα νμεηδίσλ. Τν
λήκα απηό αλ ζεξκαλζεί ππό θελό ηόηε εθπέκπνληαη κόξηα απηώλ ησλ νμεηδίσλ πνπ ζε
ζπλδπαζκό κε ην ππάξρνλ ρεκηθό πεξηβάιινλ ηνπ ζαιάκνπ νδεγνύλ ζην ζρεκαηηζκό
πκελίσλ WOx. Ο κεηαιιηθόο ραξαθηήξαο ησλ πκελίσλ απηώλ ξπζκίδεηαη από ην
εθάζηνηε ρεκηθό πεξηβάιινλ ηνπ ζαιάκνπ ηελ ώξα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο. Έηζη, έρνπκε
παξαγσγή πκελίσλ παξνπζία νμπγόλνπ, πνπ απέκεηλε ζην ζάιακν κεηά από ηε
δεκηνπξγία θελνύ 1 Torr (ζεξκαηλόκελνπ λήκαηνο πκέληα WOx, ΘΝ-WOx), θαη παξνπζία
πδξνγόλνπ (10% Η2 ζε άδσην, forming gas), (ΘΝΥ- WOx). Παξνπζία ελαπνκείλαληνο
νμπγόλνπ ζαιάκνπ ηα παξαγόκελα πκέληα απνδείρζεθε όηη απνηεινύληαη από κεγάιν
πνζνζηό δηάθελσλ (voids) κέζα ζηνλ όγθν ηνπο κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνπλ
πςειή νπηηθή δηαπεξαηόηεηα, αληίζεηα ηα ΘΝΥ- WOx παξνπζηάδνπλ πεξηζζόηεξν
κεηαιιηθέο ηδηόηεηεο.
Τα νμείδηα ησλ κεηάιισλ κεηαπηώζεσο κε δηαζηάζεηο πνπ θηάλνπλ ζηελ θιίκαθα
ησλ λαλνκέηξσλ, είλαη πνιύ ππνζρόκελα πιηθά γηα εθαξκνγέο ζε κπαηαξίεο ηόλησλ
ιηζίνπ, σο θαηαιύηεο, γηα ειεθηξνρξσκηθά πιηθά θαη γηα αηζζεηήξεο [176-178]. Γη απηό
έρεη γίλεη κεγάιε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ ηερληθώλ γηα ζύλζεζε
ησλ πιηθώλ απηώλ θαζώο θαη γηα ηελ κειέηε ηεο δνκήο ηνπο θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπο
[179-182].
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Αλάκεζα ζηα νμείδηα ησλ κεηάιισλ κεηαπηώζεσο, ηα νμείδηα ηνπ βνιθξακίνπ
WOx κε x≤3) είλαη κεγάινπ ελδηαθέξνληνο θαη έρνπλ κειεηεζεί ιόγσ ησλ εμαηξεηηθώλ
θπζηθώλ θαη ρεκηθώλ ηνπο ηδηνηήησλ [183-188]. Τα νμείδηα ηνπ βνιθξακίνπ έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί

γηα

ηελ

θαηαζθεπή

επίπεδσλ

νζνλώλ,

θσηνειεθηξνρξσκηθώλ

«έμππλσλ» παξαζύξσλ, γηα νπηηθέο δηαηάμεηο εγγξαθήο θαη δηαγξαθήο, γηα αηζζεηήξεο
αεξίσλ, πγξαζίαο, θαη ζεξκνθξαζίαο θ.α [183-187].
Γεληθά νη θιαζζηθνί ηξόπνη παξαζθεπήο ησλ νμεηδίσλ ηνπ βνιθξακίνπ είλαη ε
ζεξκηθή νμείδσζε κεηαιιηθώλ πκελίσλ βνιθξακίνπ, θαζώο θαη ε ζεξκηθή εμάρλσζε
ζθόλεο ηξηνμεηδίνπ ηνπ βνιθξακίνπ. Απηνί νη ηξόπνη δεκηνπξγίαο ησλ νμεηδίσλ έρνπλ
δηάθνξα ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα όπσο πςειό θόζηνο (αγνξά πξνδξόκσλ αεξίσλ
θ.α.) θαη θπξίσο απαηηνύλ ζρεηηθά πνιύσξε παξαζθεπή (από ηελ ώξα θόξησζεο κέρξη
ηελ ώξα μεθόξησζεο ησλ δεηγκάησλ). Όπσο αλαθέξακε θαη πην πάλσ ε κεγάιε
ζεκαζία θαη ρξεζηκόηεηα ησλ πκελίσλ απηώλ νδήγεζε ζε επηζηακέλε κειέηε εύξεζεο
ελαιιαθηηθώλ κεζόδσλ παξαζθεπήο. Έηζη, όπσο έρεη αλαθεξζεί ζρεηηθά πξόζθαηα
[189] ζεξκαίλνληαο έλα λήκα βνιθξακίνπ ππό θελό ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο, πάλσ
από 1200 νC, επηηπγράλνληαη πκέληα WOx απνηεινύκελα από λαλνθνιώλεο.
Σε απηό ην θνκκάηη ηνπ δηδαθηνξηθνύ καο εθκεηαιιεπόκαζηε απηή ηε δπλαηόηεηα
πνπ καο πξνζθέξεη ην ζύζηεκά καο θαη κε βάζε ηε πξναλαθεξζείζα εξγαζία
αζρνινύκαζηε κε απηή ηε πξσηνπνξηαθή θαη ζρεηηθά απιή κέζνδν παξαζθεπήο
πκελίσλ.

8.2

Γιαδικαζία εναπόθεζηρ ςμενίυν οξειδίυν βολθπαμίος

Η εθηέιεζε ησλ πεηξακάησλ έιαβε ρώξα ζην πξσηόηππν αληηδξαζηήξα ΦΔΑ
πνπ θηηάρηεθε ζην εξγαζηήξην καο θαη είλαη εμνπιηζκέλνο κε έλα λήκα βνιθξακίνπ. Η
πεηξακαηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ ελαπόζεζε ησλ ΘΝ-WOx πκελίσλ έρεη σο αθνινύζσο:
δείγκαηα Si κε δηαζηάζεηο 2*2 cm2 θνκκέλα από δηζθίδηα Si (100) θαη δείγκαηα ραιαδία
(quartz) 2.5*2.5 cm2, ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ππνζηξώκαηα. Πξηλ ηελ ελαπόζεζε ζηα
ππνζηξώκαηα έγηλε θαζαξηζκόο piranha, πιύζηκν ζε πςειήο θαζαξόηεηαο λεξό

Γεώξγηνο Γ. Παπαδεκεηξόπνπινο

158

Δλαπόζεζε πκελίσλ Cu θαη WΟx κε ζεξκηθή θαη ζεξκαηλόκελνπ λήκαηνο Φεκηθή Δλαπόζεζε από Αηκό. Φαξαθηεξηζκόο θαη
εθαξκνγή ηνπο ζηελ κηθξνειεθηξνληθή

θαη ζηέγλσκα κε αέξην αδώηνπ. Τα ππνζηξώκαηα ηνπνζεηήζεθαλ 2.5 cm θάησ από έλα
λήκα βνιθξακίνπ, 0.5 mm δηάκεηξν 99,9% θαζαξόηεηα, ηνπνζεηεκέλν αλάκεζα ζε δύν
ειεθηξόδηα ραιθνύ κέζσ ησλ νπνίσλ γηλόηαλ ε πύξσζε ηνπ πεξλώληαο θαηάιιειε
πνζόηεηα ξεύκαηνο. Μεηά ηελ θόξησζε ησλ δεηγκάησλ κέζα ζηνλ αληηδξαζηήξα ε
πίεζε ξπζκηδόηαλ ζην 1 Torr ζε πεξηβάιινλ ελαπνκείλαληνο νμπγόλνπ ή παξνπζία
πδξνγόλνπ (10% Η2 ζε άδσην). Μεηά ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηεο πίεζεο ην λήκα
ζεξκαηλόηαλ κε ηελ εθαξκνγή ηάζεο ζηα ειεθηξόδηα ραιθνύ θαη ηελ δεκηνπξγία
ξεύκαηνο. Ο ρξόλνο ελαπόζεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πάρνπο ηνπ
πκελίνπ θαη θπκάλζεθε κεηαμύ 1 θαη 120 sec. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ελαπόζεζεο ην
ππόζηξσκα παξέκεηλε ζε ζεξκνθξαζία θάησ ησλ 40 oC, εμαξηώκελε από ηελ δηάξθεηα
ηεο ηειεπηαίαο.
Ο

ραξαθηεξηζκόο

ησλ

πκελίσλ

έγηλε

κέζσ

κεηξήζεσλ

κηθξνζθνπίαο

ειεθηξνληθήο ζάξσζεο θαη ειεθηξνληθήο δηέιεπζεο θαζώο θαη κηθξνζθνπίαο αηνκηθώλ
δπλάκεσλ γηα ηελ κειέηε ηεο κνξθνινγίαο ηνπο ελώ ν ππνινγηζκόο ησλ νπηηθώλ
ηδηνηήησλ ησλ πκελίσλ θαη ησλ δηαθέλσλ έγηλε κέζσ θαζκαηνζθνπηθήο ειιεηςνκεηξίαο.
Δπίζεο, έγηλαλ κεηξήζεηο νπηηθήο δηαπεξαηόηεηαο θαη πεξίζιαζεο αθηίλσλ Φ πνπ
έδεημαλ ην άκνξθν ραξαθηήξα ησλ δεηγκάησλ απηώλ.

8.3

Τμένια WOx παπαγόμενα ζε πεπιβάλλον εναπομείνανηορ οξςγόνος (ΘΝWOx)

8.3.1 Γιαπεπαηόηηηα ηυν παπαγόμενυν ςμενίυν

Σην Σρήκα 8-1 (πάλσ) δείρλεηαη έλα πκέλην WOx ελαπνηηζέκελν κε ΦΠΦΔΑ από
αηκνύο W(CO)6 (δεμηά) [190] θαη έλα ΘΝ-WOx (αξηζηεξά) πνπ έρνπλ ελαπνηεζεί πάλσ
ζε ππνζηξώκαηα ραιαδία. Καη ηα δύν πκέληα είραλ παξόκνην πάρνο (θνληά ζηα 100
nm). Σην ζρήκα 8-1 (θάησ) θαίλνληαη νη θαηαγεγξακκέλεο δηαπεξαηόηεηεο θαη ησλ δύν
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Σρήκα 8-1: WOx ελαπνηηζέκελν κε ΦΠΦΔΑ από αηκνύο W(CO)6 (δεμηά) θαη ζεξκαηλόκελνπ
λήκαηνο WOx (αξηζηεξά) πνπ έρνπλ ελαπνηεζεί πάλσ ζε ππνζηξώκαηα ραιαδία (πάλσ) θαζώο
θαη ηα θάζκαηα δηαπεξαηόηεηαο απηώλ (θάησ).

δεηγκάησλ θαζώο θαη εθείλε ηνπ ππνζηξώκαηνο ραιαδία. Παξαηεξείηαη όηη ην πκέλην
ΘΝ-WOx είλαη πην δηαθαλέο από εθείλν ηεο ΦΔΑ θαη ζην νξαηό θάζκα ε
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δηαπεξαηόηεηα ηνπ μεπεξλά εθείλε ηνπ ππνζηξώκαηνο. Δπηπιένλ, όπσο βιέπνπκε ζην
δηάγξακκα, ην θάζκα ηνπ ΘΝ-WOx παξνπζηάδεη ιηγόηεξνπο θξνζζνύο αξηζκεηηθά θαη
κηθξόηεξεο έληαζεο (ε δηαθνξά κεηαμύ κεγίζηνπ θαη ειαρίζηνπ δηαπεξαηόηεηαο είλαη
κηθξή). Οη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο δείρλνπλ όηη ν δείθηεο δηάζιαζεο ηνπ πκελίνπ είλαη
θνληά ζε απηόλ ηνπ ππνζηξώκαηνο. Η κέγηζηε δηαπεξαηόηεηα ηνπ ΘΝ-WOx πκελίνπ
μεπεξλά απηή ηνπ ππνζηξώκαηνο δείρλνληαο έλα πςειήο πνηόηεηαο πκέλην ρσξίο
απώιεηεο θσηόο ιόγσ δηάρπζεο.
Λακβάλνληαο ππόςε πξνεγνύκελεο εξγαζίεο [189, 191-193], ζηηο νπνίεο
ελαπνηίζεληαη

θξπζηαιιηθά θπξίσο πκέληα WOx έρνληαο κνξθή λαλνθνιώλσλ,

ζπκπεξαίλεηαη όηη ε πςειή νπηηθή δηαπεξαηόηεηα ησλ δεηγκάησλ καο νθείιεηαη ζηελ
παξνπζία θελώλ ρώξσλ (voids) κέζα ζηνλ όγθν ηνπο, πνπ ζρεηίδεηαη βέβαηα κε ηελ
κηθξνδνκή ζηνπο.

8.3.2 Μονηέλο θαζμαηοζκοπικήρ ελλειτομεηπίαρ ηυν ςμενίυν ΘΝ-WOx

Οη νπηηθέο ηδηόηεηεο ησλ δεηγκάησλ ΘΝ-WOx κειεηήζεθαλ κε ειιεηςνκεηξηθέο κεηξήζεηο
ησλ Χ θαη Γ, δύν παξακέηξσλ πνπ όπσο είδακε ζην θεθάιαην 4 νλνκάδνληαη
ειιεηςνκεηξηθέο γσλίεο. Με ζθνπό ηε κέηξεζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ δείθηε δηάζιαζεο
(Ñ=n-ik) ησλ πκελίσλ ΘΝ-WO3 κε ηελ ελέξγεηα, παξήρζεζαλ ηα ζεσξεηηθά θάζκαηα ηα
νπνία πξνζαξκόζηεθαλ κε ηα θαηαγεγξακκέλα πεηξακαηηθά. Τα ζεσξεηηθά θάζκαηα
παξήρζεζαλ κε ηελ βνήζεηα ηεο ζεσξίαο effective medium (EMT) ρξεζηκνπνηώληαο γηα
ηα δεδνκέλα ηεο πξνζνκνίσζεο ηνπ δείθηε δηάζιαζεο δύν ηαιαλησηέο Lorentz κε βάζε
ηηο ηηκέο ηεο αλάιπζεο ησλ δεηγκάησλ ΦΠΦΔΑ WO3 θαη ην πνζνζηό ησλ θελώλ ηνπ
πκελίνπ. Οη ξπζκηδόκελνη παξάκεηξνη γηα ην ηαίξηαζκα ηνπ ζεσξεηηθνύ θαη πεηξακαηηθνύ
θάζκαηνο ήηαλ νη παξάκεηξνη ησλ ηαιαλησηώλ (ε∞, Α1, Α2, Δ1, Δ2, Β1, Β2) ην πάρνο ηνπ
πκελίνπ θαη ην πνζνζηό ησλ δηαθέλσλ.
Αξρηθά, κεηξήζεθε θαη αλαιύζεθε έλα ζηνηρεηνκεηξηθό πκέλην WO3 ην νπνίν
παξαζθεπάζηεθε ζηνπο 410 νC κε ΦΠΦΔΑ. Φξεζηκνπνηήζεθαλ δπν ηαιαλησηέο Lorentz

~   1  i   2     
k

Γεώξγηνο Γ. Παπαδεκεηξόπνπινο

Ak
E  (h )  i  Bk  (h )
2
k

161

2

Δλαπόζεζε πκελίσλ Cu θαη WΟx κε ζεξκηθή θαη ζεξκαηλόκελνπ λήκαηνο Φεκηθή Δλαπόζεζε από Αηκό. Φαξαθηεξηζκόο θαη
εθαξκνγή ηνπο ζηελ κηθξνειεθηξνληθή

όπνπ k ην πιήζνο ησλ ηαιαλησηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύκε (ζηελ πεξηπησζή καο k=2). Η
αλάιπζε έγηλε από ηα 1,24 κέρξη θαη ηα 3,99 eV θαη ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη
ζην Σρήκα 8-2.
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Σρήκα 8-2: Διιεηςνκεηξηθέο κεηξήζεηο Χ (πάλσ αξηζηεξά) θαη Γ (πάλσ δεμηά) θαζώο θαη ε
κεηαβνιή ηνπ δείθηε δηάζιαζεο n θαη ηεο ζηαζεξάο απνξξόθεζεο k (θάησ) κε ηελ ελέξγεηα
θσηνλίσλ γηα δύν ηαιαλησηέο.

Η πξνζαξκνγή όπσο βιέπνπκε ζην πάλσ κέξνο ηνπ Σρήκαηνο 8-2 είλαη ηθαλνπνηεηηθή
(Mean Squared Error, MSE 3.16). Τν πάρνο ηνπ θηικ βξέζεθε ίζν κε 36,6 nm θαη
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εκθαλίδνληαη δπν ηαιαλησηέο κε έληαζε Α1 = 30,7 θαη Α2 = 2,3 (ζε eV2) ζε ελέξγεηεο Δ1
= 4,4 θαη Δ2 = 2,2 eV αληίζηνηρα. Τν εύξνο ηνπ δεύηεξνπ ηαιαλησηή βξέζεθε λα είλαη
κεγαιύηεξν ζε ζρέζε κε απηό ηνπ πξώηνπ, δειαδή Β2 = 1,61 έλαληη Β1 = 0,60 (ζε eV).
Πξνθαλώο ν δεύηεξνο είλαη πνιύ αζζελέζηεξνο ζε ζρέζε κε ηνλ πξώην θαη γηα ηνλ
ιόγν απηό επηρεηξήζεθε λα αθαηξεζεί ν δεύηεξνο ηαιαλησηήο θαη λα πξνζαξκνζηνύλ ηα
δεδνκέλα κε έλαλ κόλν, ηνλ πξώην.
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Σρήκα 8-3: Διιεηςνκεηξηθέο κεηξήζεηο Χ (πάλσ αξηζηεξά) θαη Γ (πάλσ δεμηά) θαζώο θαη ε
κεηαβνιή ηνπ δείθηε δηάζιαζεο n θαη ηεο ζηαζεξάο απνξξόθεζεο k (θάησ) κε ηελ ελέξγεηα
θσηνλίσλ γηα έλαλ ηαιαλησηή.
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Τα απνηειέζκαηα πξνζαξκνγήο κε ηνλ έλα ηαιαλησηή θαίλνληαη ζην Σρήκα 8-3.
Η πξνζαξκνγή είλαη επίζεο αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή (MSE 4.9) θαη ζίγνπξα όρη πνιύ
ρεηξόηεξε από απηήλ κε ηνπο δπν ηαιαλησηέο (MSE 3.2). Τν πάρνο ηνπ πκελίνπ
βξέζεθε ηώξα 34,5 nm θαη ν έλαο ηαιαλησηήο είλαη ζηα 4,3 eV, δειαδή ιίγν πην ρακειά
ζε ζρέζε κε ηνλ ηζρπξό ηαιαλησηή ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο. Σίγνπξα ε ρξήζε
ελόο αληί δπν ηαιαλησηώλ, αθνύ ηα απνηειέζκαηα δελ κεηαβάιινληαη ζεκαληηθά κε ηε
ρξήζε ηνπ δεύηεξνπ ηαιαλησηή, είλαη πξνηηκόηεξε.
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Σρήκα 8-4: Σύγθξηζε δείθηε δηάζιαζεο n θαη ζηαζεξάο απνξξόθεζεο k γηα αλάιπζε κε έλαλ θαη
δύν ηαιαλησηέο.
Γεώξγηνο Γ. Παπαδεκεηξόπνπινο

164

Δλαπόζεζε πκελίσλ Cu θαη WΟx κε ζεξκηθή θαη ζεξκαηλόκελνπ λήκαηνο Φεκηθή Δλαπόζεζε από Αηκό. Φαξαθηεξηζκόο θαη
εθαξκνγή ηνπο ζηελ κηθξνειεθηξνληθή

Οη νπηηθέο ηδηόηεηεο ηνπ πκελίνπ κε βάζε ηηο δπν αλαιύζεηο ζπγθξίλνληαη ζηα
παξαπάλσ δηαγξάκκαηα (Σρήκα 8-4). Όπσο παξαηεξνύκε νη κεηαβνιέο ηνπ δείθηε
δηάζιαζεο κε ηελ ελέξγεηα είλαη παξόκνηεο θαη γηα ηα δύν κνληέια πξνζνκνίσζεο ελώ
ζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθό βαζκό ηζρύεη ην ίδην θαη γηα ηηο κεηαβνιέο ηεο ζηαζεξάο
απνξξόθεζεο.
Καηόπηλ απηήο ηεο αλάιπζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην κνληέιν κε ηνλ έλαλ
ηαιαλησηή γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ ΘΝ-WOx. Οη ηηκέο Α, Δosc θαη Β ηνπ πκελίνπ
ΦΠΦΔΑ ιακβάλνληαλ σο αξρηθέο θαη έκεηλαλ ειεύζεξεο ώζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ην
MSE.
Τα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα όισλ ησλ δεηγκάησλ πνπ κεηξήζεθαλ δίλνληαη ζην
παξαθάησ πίλαθα.
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Πίλαθαο 8-1: Σπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ησλ πκελίσλ ζεξκαηλόκελνπ λήκαηνο WOx πνπ
κεηξήζεθαλ.
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8.3.3 Οπηικόρ σαπακηηπιζμόρ
Tα δεδνκέλα γηα ην n θαη ην k ησλ πκελίσλ ΘΝ-WOx γηα όινπο ηνπο ρξόλνπο
ελαπόζεζεο γηα δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο λήκαηνο δείρλνληαη ζην Σρήκα 8-5 καδί κε
εθείλα γηα ην ΦΠΦΔΑ WO3 ησλ 410 oC.
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Σρήκα 8-5: Μεηαβνιέο ησλ n θαη k ησλ ΘΝ-WOx γηα δηάθνξνπο ηνπ ρξόλνπο ελαπόζεζεο γηα
ζεξκνθξαζίεο λήκαηνο 650 νC, 750 νC θαη 800 νC. Δπίζεο, δείρλεηαη θαη ε κεηαβνιή ησλ n θαη k
ηνπ ΦΠΦΔΑ WO3.
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Μπνξεί λα παξαηεξεζεί όηη ην n θαη ην k ησλ πκελίσλ ΘΝ-WOx παξνπζηάδνπλ ηελ ίδηα
κεηαβνιή θαη ραξαθηεξηζηηθά κε εθείλα γηα ην ΦΠΦΔΑ πκέλην WOx αιιά κεηαηνπηζκέλα
πξνο ρακειόηεξεο ηηκέο. Απηέο νη κεησκέλεο ηηκέο ησλ n θαη k ησλ ΘΝ-WOx πκελίσλ
πνπ νθείινληαη ζηα δηάθελα είλαη ππεύζπλεο γηα ηελ πςειή νπηηθή δηαπεξαηόηεηα πνπ
παξαηεξείηαη ζην Σρήκα 8-1.
Τν εύξνο ηεο απαγνξεπκέλεο δώλεο (gap) από ηελ θακπύιε Tauc ησλ ΦΠΦΔΑ
θαη ΘΝ-WOx πκελίσλ βξέζεθε κεηαμύ κε 2.5 θαη 3 eV, ηηκέο νη νπνίεο ζπκθσλνύλ κε ηηο
κεηξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία [194].
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Σρήκα 8-6: Μεηαβνιή ηνπ (a*E)1/2 κε ηελ ελέξγεηα θσηνλίσλ γηα όινπο ηνπ ρξόλνπο ελαπόζεζεο
θαη ζεξκνθξαζίεο λήκαηνο 650 νC, 750 νC θαη 800 νC.
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Σην παξαπάλσ Σρήκα 8-6 παξαηίζεληαη νη ραξαθηεξηζηηθέο θακπύιεο Tauc από
ηηο νπνίεο πξνθύπηεη ην εύξνο απαγνξεπκέλεο δώλεο ησλ WOx πκελίσλ πξνεθηείλνληαο
ηε γξακκηθή πεξηνρή κέρξη ηνλ άμνλα ηεο ελέξγεηαο. Όπσο κπνξεί λα δεη θαλείο νη
θακπύιεο γηα όια ηα δείγκαηα πξνζεγγίδνπλ ε κία ηελ άιιε θαζώο ε ζεξκνθξαζία
απμάλεη.
Από ηα παξαπάλσ, θαη θπξίσο ιόγσ ηεο νκνηόηεηαο ησλ νπηηθώλ ζηαζεξώλ n
θαη k ησλ ΘΝ-WOx πκελίσλ κε απηέο ηνπ ζηνηρεηνκεηξηθνύ πκελίνπ ΦΠΦΔΑ WO3,
εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα όηη ηα πκέληα ΘΝ-WOx είλαη ζηνηρεηνκεηξηθά ή πνιύ θνληά ζηε
ζηνηρεηνκεηξία.

8.3.4 Ποζοζηό διακένυν και πςθμόρ ανάπηςξηρ ηυν ςμενίυν

Τν πνζνζηό δηαθέλσλ ησλ πκελίσλ, όπσο ππνινγίζηεθε από ηελ ειιεηςνκεηξηθή
αλάιπζε, παξνπζηάδεηαη ζην Σρήκα 8-7. Όπσο κπνξνύκε λα δνύκε ην πνζνζηό
δηαθέλσλ είλαη πνιύ πςειό, όπσο αλακέλεηαη από ηελ πςειή νπηηθή δηαπεξαηόηεηα
ησλ πκελίσλ. Πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί όηη ζε πξνεγνύκελε δνπιεηά [195]
ζρεηηδόκελε κε θνθθώδε πκέληα WOx πνπ παξαζθεπάζηεθαλ κε νμείδσζε πκελίσλ
ΦΠΦΔΑ βνιθξακίνπ, δείρζεθε όηη ην πνζνζηό δηαθέλσλ δελ κπνξνύζε λα απμεζεί
πάλσ από 35% ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ ηνπ πκελίνπ ρσξίο λα απνθνιιεζεί από ην
ππόζηξσκα. Απηό ην απνηέιεζκα πηζαλόλ ζρεηίδεηαη κε ηα πςειά stress πνπ
αλαπηύζζνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νμείδσζεο ησλ κεηαιιηθώλ πκελίσλ θαη δείρλεη όηη
ηα ΘΝ-WOx πκέληα δελ παξνπζηάδνπλ stress.
Τν πνζνζηό δηαθέλσλ θζίλεη κε ην ρξόλν θαη ηελ ζεξκνθξαζία ελαπόζεζεο θαη
απηή ε παξαηήξεζε είλαη ζε ζπκθσλία κε ηηο κεηξήζεηο SEM πνπ γίλαλε ζηελ επηθάλεηα
ησλ δεηγκάησλ (βιέπε Σρήκα 8-9). Δθεί παξαηεξήζακε όηη γηα ρξόλνπο ελαπόζεζεο ηεο
ηάμεσο ησλ 15 sec έλα δίθηπν ξαγηζκάησλ αλαπηύζζεηαη ην νπνίν εμαθαλίδεηαη ζε
κεγαιύηεξνπο ρξόλνπο. Απηό δείρλεη όηη ηα WOx κόξηα πνπ θζάλνπλ ζηελ επηθάλεηα
έρνπλ κία θηλεηηθόηεηα, ε νπνία απμάλεη κε ην ρξόλν ιόγσ ηεο ζέξκαλζεο ηνπ
ππνζηξώκαηνο.
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Σρήκα 8-7: Μεηαβνιή ηνπ πνζνζηνύ δηαθέλσλ κε ην ρξόλν ελαπόζεζεο.

Τν πάρνο ησλ πκελίσλ κε ην ρξόλν ελαπόζεζεο αιιά θαη ν ξπζκόο αλάπηπμεο
όπσο πξνήιζε από ηηο κεηξήζεηο ειιεηςνκεηξίαο θαη SEM δείρλεηαη ζην Σρήκα 8-8
όπνπ παξαηεξείηαη όηη ν ηειεπηαίνο θζίλεη κε ην ρξόλν ελαπόζεζεο. Λακβάλνληαο
ππόςε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ε ελαπόζεζε ησλ ΘΝ-WOx
πκελίσλ κπνξεί πιένλ λα αλαιπζεί. Τα πκέληα ελαπνηίζεληαη κε ζεξκηθή εμάρλσζε ηνπ
νμεηδίνπ ηνπ βνιθξακίνπ πνπ ζρεκαηίδεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ λήκαηνο θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο έθζεζήο ηνπ ζηνλ αέξα ηνπ πεξηβάιινληνο όηαλ ηα δείγκαηα θνξηώλνληαη
ζηνλ αληηδξαζηήξα θαη από ην νμπγόλν πνπ παξακέλεη εληόο ηνπ αληηδξαζηήξα. Τν
WO3 έρεη πνιύ πςειόηεξε ηάζε αηκώλ απ’ όηη ην W [196] γη’ απηό, ζηελ αξρή ηεο
ελαπόζεζεο κία ζεκαληηθή πνζόηεηα αηκνύ WO3 ζρεκαηίδεηαη θαη ν ξπζκόο αλάπηπμεο
είλαη πςειόο όπσο θαίλεηαη ζην Σρήκα 8-8 (θάησ). Καηά ηελ δηάξθεηα απηνύ ηνπ
γεγνλόηνο ην ππόζηξσκα παξακέλεη θνληά ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, γη απηό ε
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Σρήκα 8-8: Μεηαβνιή ηνπ πάρνπο (πάλσ) θαη ηνπ ξπζκνύ ελαπόζεζεο (θάησ) κε ην ρξόλν
ελαπόζεζεο.
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θηλεηηθόηεηα ησλ κνξίσλ πνπ θζάλνπλ πάλσ ζηελ επηθάλεηα είλαη ρακειή θαη απηό
δηθαηνινγεί ην κηθξό κέγεζνο θόθθνπ πνπ παξαηεξείηαη ζε κηθξνύο ρξόλνπο
ελαπόζεζεο.
Δπίζεο, ιόγσ ηεο ρακειήο επηθαλεηαθήο θηλεηηθόηεηαο, κία πνξώδε δνκή
αλαπηύζζεηαη επεηδή ηα κόξηα πνπ θζάλνπλ ζην ππόζηξσκα ελζσκαηώλνληαη ζην
πκέλην ζε ζέζεηο πνπ βξίζθνληαη πνιύ θνληά ζηηο ζέζεηο ζηηο νπνίεο θηάλνπλ ζην
ππόζηξσκα. Μεγαιύηεξνη ρξόλνη ελαπόζεζεο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ειάηησζε ηνπ
ζηξώκαηνο ηνπ νμεηδίνπ πάλσ ζην λήκα, ην νπνίν νδεγεί ζε κείσζε ηνπ ξπζκνύ
αλάπηπμεο επεηδή ε πνζόηεηα ησλ αηκώλ WO3 θζίλεη. Καηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο
πεξηόδνπ (γηα ρξόλνπο κέρξη 15-30 sec) ην κέγεζνο ησλ θόθθσλ απμάλεη επεηδή ε
ελαπόζεζε ηώξα γίλεηαη πάλσ ζην πιηθό πνπ έρεη ήδε ελαπνηεζεί, ηνπ νπνίνπ νη δεζκνί
δελ είλαη αθόκε passivated θαη επεηδή ε ζεξκνθξαζία ηνπ ππνζηξώκαηνο αξρίδεη λα
απμάλεη πξνθαιώληαο αύμεζε θαη ζηελ θηλεηηθόηεηα ηεο επηθάλεηαο. Ο ζρεκαηηζκόο ησλ
λαλνξαγηζκάησλ ηεο επηθάλεηαο ησλ πκελίσλ κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ αλάπηπμε
stress ιόγσ ηεο αύμεζεο ηνπ κεγέζνπο ησλ θόθθσλ. Σε αθόκε πςειόηεξνπο ρξόλνπο
ελαπόζεζεο ε ειάηησζε ησλ αηκώλ WOx ζπλερίδεη θαη επηπιένλ ην ππόζηξσκα
ζεξκαίλεηαη. Καη νη δύν παξαπάλσ ιόγνη νδεγνύλ ζηε παξαπέξα κείσζε ηνπ ξπζκνύ
αλάπηπμεο, όπσο θαίλεηαη ζην Σρήκα 8-8, επεηδή ιηγόηεξα κόξηα WO3 παξάγνληαη θαη
νη αηκνί θαηά πξνηίκεζε ζπκππθλώλνληαη ζηηο θξύεο πεξηνρέο ηνπ αληηδξαζηήξα θαη όρη
ζην ππόζηξσκα. Η κείσζε ηνπ ξπζκνύ αλάπηπμεο απμάλεηαη κε ηελ ζέξκαλζε ηνπ
ππνζηξώκαηνο επεηδή νη ζεξκόηεξεο πεξηνρέο ηεο επηθάλεηαο απνθεύγνληαη από ηνπο
αηκνύο WOx. Υςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο λήκαηνο νδεγνύλ ζε πςειόηεξε ζέξκαλζε ηνπ
ππνζηξώκαηνο θαη ζε αθόκε κεγαιύηεξε κείσζε ηνπ ξπζκνύ αλάπηπμεο. Πην
ζπγθεθξηκέλα κεγαιύηεξεο ζεξκνθξαζίεο ππνζηξώκαηνο κπνξνύλ λα επηηεπρζνύλ
έκκεζα απμάλνληαο ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ λήκαηνο ή άκεζα δεζηαίλνληαο ην
ππόζηξσκα. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηε αξρή δεκηνπξγίαο πιένλ ζηγά ζηγά
θξπζηαιιηθώλ πκελίσλ όπσο ζα δνύκε παξαθάησ θαη από ηηο κεηξήζεηο πεξίζιαζεηο
αθηίλσλ Φ.
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8.3.5 Υαπακηηπιζμόρ

μικποζκοπίαρ

ηλεκηπονικήρ

ζάπυζηρ

και

αηομικήρ

δύναμηρ ηυν οξειδίυν βολθπαμίος

Σην Σρήκα 8-9 θαίλεηαη ε επηθάλεηα ησλ δεηγκάησλ ζε κηθξνγξαθίεο SEM γηα
δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο λήκαηνο θαη ρξόλνπο. Μπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε, όηη
αληίζεηα από ηα πκέληα πνπ αλαπηύζζνληαη ζε πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο λήκαηνο
[189], ηα πκέληα είλαη πνιύ πην ιεία (απηό θάλεθε θαιύηεξα από ηε ηξηζδηάζηαηε
απεηθόληζε ησλ δεηγκάησλ ζηηο εηθόλεο AFM, Σρήκα 8-10). Η επηθάλεηα ησλ πκελίσλ
απνηειείηαη από θόθθνπο κε δηαζηάζεηο θαη κνξθνινγία πνπ εμαξηάηαη από ην ρξόλν
ελαπόζεζεο θαη ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ λήκαηνο. Γη απηό, ζε ζεξκνθξαζίεο λήκαηνο 650
o

C θαη ρξόλνπο ελαπόζεζεο κέρξη 30 sec ε επηθάλεηα ηνπ πκελίνπ έρεη κία θνθθώδε

κνξθνινγία κε κεγέζε θόθθσλ 10-30 nm. Σηα 60 sec αλαπηύζζνληαη ζπζζσκαηώκαηα
θόθθσλ, ηεο ηάμεο ησλ 40-70 nm, νη νπνίνη απνηεινύληαη από άιινπο κηθξόηεξνπο (1030 nm) θαη απηή ε δηπιή αλάπηπμε ζπλερίδεηαη θαη ζε κεγαιύηεξνπο ρξόλνπο. Γηα πκέληα
πνπ αλαπηύζζνληαη ζηνπο 750 oC ε επηθάλεηα απνηειείηαη από θόθθνπο κε κεγέζε
θνληά ζηα 10-30 nm κέρξη ηα 30 sec, ηα νπνία θαίλνληαη λα κεηώλνληαη κε ην ρξόλν
κέρξη ηα 60 sec. Σε κεγαιύηεξνπο ρξόλνπο παξαηεξήζεθε μαλά κία δηπιή αλάπηπμε
θόθθσλ κε κηθξόηεξεο δηαζηάζεηο απ’ όηη ησλ 650 oC πνπ απνηεινύληαη από θόθθνπο
θνληά ζηα 20 nm.
Σηνπο 850 oC ην κέγεζνο ησλ θόθθσλ απμάλεη κε ην ρξόλν από 10-15 nm ζην 1
sec ζηα 20 nm ζηα 30 sec έπεηηα κεηώλεηαη μαλά ζηα 15 nm. Σε κεγαιύηεξνπο ρξόλνπο
παξαηεξνύληαη μαλά θόθθνη κε κεγέζε θνληά ζηα 30 nm απνηεινύκελα από
κηθξόηεξνπο πνπ αλαπηύζζνληαη θάζεηα θαη θαίλνληαη σο άζπξεο θειίδεο. Μία γεληθή
παξαηήξεζε πνπ κπνξεί λα γίλεη είλαη όηη ζε κηθξνύο ρξόλνπο ελαπόζεζεο ε επηθάλεηα
ησλ πκελίσλ παξνπζηάδεη ειάρηζηεο ξσγκέο, ζηα 15-30 sec ηα ξαγίζκαηα εκθαλίδνληαη
πάλσ ζηελ επηθάλεηα θαη γηα κεγαιύηεξνπο ρξόλνπο ελαπόζεζεο εμαθαλίδνληαη. Απηό
δείρλεη όηη ηα κόξηα πνπ θζάλνπλ πάλσ ζηελ επηθάλεηα είλαη επθίλεηα θαη έηζη
θαιύπηνληαη ηα ξαγίζκαηα.
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Σρήκα 8-9: Μηθξνγξαθίεο SEM πκελίσλ ΘΝ-WOx γηα ρξόλνπο ελαπόζεζεο 30 sec θαη 60 sec
γηα ζεξκνθξαζίεο λήκαηνο 650 νC, 750 νC θαη 800 νC.

Παξόκνηα κε ηελ θαζκαηνζθνπία ειεθηξνληθήο ζάξσζεο, κεηξήζεηο AFM
έδσζαλ απνηειέζκαηα ηα νπνία έδεημαλ όηη ηα πκέληα WOx είλαη πνιύ ιεία, κε ηελ
κέγηζηε ηξαρύηεηα λα κεηξηέηαη ίζε κε 5 nm. Η ρακειή ηξαρύηεηα ησλ πκελίσλ ΘΝ-WOx
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θαη ε νκνηνγέλεηα ηνπ όγθνπ ηνπο είλαη ζε ζπκθσλία κε ην ζπκπέξαζκα πνπ εμήρζε
παξαπάλσ θαη αθνξά ηελ πςειή νπηηθή πνηόηεηα ησλ δεηγκάησλ.
650 oC
30 sec

750 oC
30 sec

800 oC
30 sec

Σρήκα 8-10: Μηθξνγξαθίεο ΑFM πκελίσλ ΘΝ-WOx γηα ρξόλν ελαπόζεζεο 30 sec γηα
ζεξκνθξαζίεο λήκαηνο 650 νC, 750 νC θαη 800 νC.
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Η πςειόηεξε ηξαρύηεηα βξέζεθε ζηα δείγκαηα ηεο ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίαο λήκαηνο
ζηνπο 650 νC ίζε κε 4.4 nm, ζηνπο 750 νC ε ηξαρύηεηα κεηώζεθε ζηα 3.4 nm θαη ζηνπο
800 νC ειαηηώζεθε ζηα 2.8 nm.

8.3.6 Γομή και μικποζκοπία ηλεκηπονικήρ διέλεςζηρ ηυν ςμενίυν

Πεξηζιάζεηο αθηίλσλ X (Σρήκα 8-11) ησλ δεηγκάησλ έδεημαλ όηη δελ ππάξρεη
θάπνηα θνξπθή πνπ λα αληηζηνηρεί ζε θάπνηα θξπζηαιιηθή θάζε γεγνλόο πνπ
ραξαθηεξίδεη ηνλ άκνξθν ραξαθηήξα ησλ παξαζθεπαζζέλησλ δεηγκάησλ. Βέβαηα ζηνπο
800 νC παξαηεξνύκε όηη ζηγά ζηγά αξρίδεη πηζαλόλ λα ζρεκαηίδεηαη θάπνηα θξπζηαιιηθή
δνκή. Παξαθάησ ζπδεηάκε ηε πεξίπησζε δεκηνπξγία θξπζηαιιηθώλ πκελίσλ ππό ηελ
επίδξαζε ζέξκαλζεο θπξίσο ηνπ ππνζηξώκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ελαπόζεζεο
αιιά θαη κεηά απ’ απηήλ. Σηα δείγκαηα βέβαηα ησλ κηθξώλ ρξόλσλ παξαζθεπήο ε
έιιεηςε θξπζηαιιηθώλ θνξπθώλ κπνξεί λα νθείιεηαη θαη ζην κηθξό πάρνο ησλ πκελίσλ
(˂ 20 nm).

o

o

750 C

Si [400]

Intensity (arb. units)

Si [201]

800 C

50V

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

2θ (deg)

Σρήκα 8-11: Φάζκαηα πεξίζιαζεο αθηίλσλ X ησλ ΘΝ-WOx ζηνπο 650 νC, 750 νC θαη 800 νC.
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Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ ήξζε λα επηβεβαηώζεη ηελ άκνξθε θύζε ησλ
δεηγκάησλ ήηαλ νη κεηξήζεηο κηθξνζθνπίαο ειεθηξνληθήο δηέιεπζεο (TEM). Σην Σρήκα
8-12 παξνπζηάδνληαη νη αληίζηνηρεο εηθόλεο ησλ δεηγκάησλ γηα ρξόλνπο ελαπόζεζεο 15
sec ζε ζεξκνθξαζίεο λήκαηνο 650, 750 θαη 800 νC
650 νC
15 sec

750 oC
15 sec

800 oC
15 sec

Σρήκα 8-12: TEM πκελίσλ ΘΝ-WOx γηα ρξόλν ελαπόζεζεο 15 sec ζηνπο 650, 750 θαη 800 νC.
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Σηε αξηζηεξή ζηήιε ηνπ ζρήκαηνο νη εηθόλεο αληηζηνηρνύλ ζε θσηεηλνύ πεδίνπ ελώ
ζηελ δεμηά ζε ζθνηεηλνύ πεδίνπ. Απηό πνπ κπνξεί εύθνια λα δηαπηζηώζεη θαλείο είλαη ε
κεγάιε πεξηεθηηθόηεηα ησλ ΘΝ-WOx πκελίσλ ζε θελό ρώξν. Οη θξπζηαιισκέλεο
πεξηνρέο πνπ θαίλνληαη ζηηο εηθόλεο ζθνηεηλνύ πεδίνπ είλαη ηεο ηάμεο ησλ 3 nm νπόηε
δελ θαίλνληαη ζηα θάζκαηα πεξίζιαζεο αθηίλσλ Φ.
Σην παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδεηαη ε επίδξαζε ηεο αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο
ηνπ ππνζηξώκαηνο ζηελ δνκή ηνπ πκελίνπ. Πιένλ, ην πκέλην από ηελ άκνξθε
θαηάζηαζή ηνπ αξρίδεη λα πεξλάεη ζε κία πεξηζζόηεξν θξπζηαιιηθή. Απηό βέβαηα πνπ
επεξεάδεη αθόκα πεξηζζόηεξν ηε δνκή ελόο πκελίνπ είλαη ε κεηέπεηηα από ηελ
παξαζθεπή ζέξκαλζή ηνπ (400 νC γηα 15 ιεπηά ζε πεξηβάιινλ αδώηνπ) όπσο θαίλεηαη
ζην Σρήκα 8-13. Σε κεγάιεο ζεξκνθξαζίεο λήκαηνο (≥ 850

ν

C) αξρίδνπλ λα

ζρεκαηίδνληαη θαζαξά πιένλ θξπζηαιιηθέο θάζεηο ησλ νμεηδίσλ ηνπ βνιθξακίνπ [189].
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Σρήκα 8-13: Φάζκαηα πεξίζιαζεο αθηίλσλ X ησλ ΘΝ-WOx ζηνπο 750 νC γηα δηάθνξεο
ζεξκνθξαζίεο ππνζηξώκαηνο θαζώο κεηά από ζεξκηθή αλόπηεζε.
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8.4

Τμένια WOx παπαγόμενα ζε πεπιβάλλον ςδπογόνος (ΘΝΤ-WOx)

8.4.1 Μονηέλο θαζμαηοζκοπικήρ ελλειτομεηπίαρ ηυν ςμενίυν ΘΝΤ-WOx

Σε απηό ην θνκκάηη ηνπ θεθαιαίνπ παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ θαηά ηελ
δηάξθεηα απόζεζεο ησλ νπνίσλ είρε πξνζηεζεί ζηελ αέξηα θάζε έλα κίγκα 10%
πδξνγόλνπ

ζε άδσην (ΘΝΥ-WOx). Σε αληίζεζε κε ηελ αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ ζε

ρεκηθό πεξηβάιινλ ελαπνκείλαληνο νμπγόλνπ εδώ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δπν αληί ελόο
ηαιαλησηή Lorentz. Φξεζηκνπνηήζεθε πάιη ε ζεσξία effective medium (EMT) κε βάζε
ηηο ηηκέο ηεο αξρηθήο αλάιπζεο ησλ δεηγκάησλ ΦΠΦΔΑ ζηνπο 410 oC κε δπν ηαιαλησηέο
θαη ην πνζνζηό δηαθέλσλ. Παξάκεηξνη πξνζαξκνγήο είλαη όιεο νη παξάκεηξνη ησλ
ηαιαλησηώλ Lorentz, ην πάρνο ηνπ πκελίνπ θαη ην πνζνζηό ησλ δηαθέλσλ. Η αλάιπζε
έγηλε από ηα 5eV έσο θαη ηα 1.24eV.
Η ρξεζηκνπνίεζε δύν ηαιαλησηώλ Lorentz έγηλε δηόηη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ησλ
πκελίσλ πνπ παξαζθεπάζηεθαλ ζε δηαθνξεηηθό ρεκηθό πεξηβάιινλ απ’ όηη ηα πξώηα
έρνπκε κία πην ζύλζεηε θαηάζηαζε. Η ρξεζηκνπνίεζε ελόο ηαιαλησηή δελ έδσζε
θαζόινπ θαιά απνηειέζκαηα πξνζαξκνγήο γεγνλόο πνπ έδεημε όηη θάηη πιένλ είρε
αιιάμεη. Η ρξεζηκνπνίεζε ελόο πδξνγνλνπνηεκέλνπ πεξηβάιινληνο είρε σο ζθνπό ηελ
αλαγσγή ησλ νμεηδσκέλσλ πκελίσλ WOx. Τν γεγνλόο απηό επεξέαζε ηηο ηδηόηεηεο ησλ
παξαγόκελσλ πκελίσλ ζε ηέηνην βαζκό έηζη ώζηε λα επεξεαζηνύλ νη ελεξγεηαθέο δώλεο
ησλ πκελίσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα κία ηέηνηα αλαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα ζπληειεί ζην λα
δεκηνπξγεζνύλ κέζα ζην ελεξγεηαθό ράζκα ησλ πκελίσλ πνπ πξηλ ήηαλ «θαζαξό»
θάπνηεο «θαηαζηάζεηο» [197]. Απηέο έρνπλ σο απνηέιεζκα ζην λα απαηηείηαη πιένλ έλα
πην ζύλζεην κνληέιν πξνζαξκνγήο. Γη απηό ην ιόγν ν αξηζκόο ησλ ηαιαλησηώλ
απμήζεθε από έλαλ ζε δύν ώζηε λα επηηεπρζεί θαιύηεξε θαη αθξηβέζηεξε πξνζέγγηζε.
Φαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απηήο ηεο πην ζύλζεηεο πεξίπησζεο απνηειεί ην
παξαθάησ Σρήκα 8-14 όπνπ θαίλεηαη μεθάζαξα ε δεκηνπξγία πξόζζεηεο θνξπθήο ζην
ελεξγεηαθό θάζκα ηνπ WO3 ύζηεξα από αλαγσγή ηνπ πκελίνπ [197].
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Δλαπόζεζε πκελίσλ Cu θαη WΟx κε ζεξκηθή θαη ζεξκαηλόκελνπ λήκαηνο Φεκηθή Δλαπόζεζε από Αηκό. Φαξαθηεξηζκόο θαη
εθαξκνγή ηνπο ζηελ κηθξνειεθηξνληθή

Σρήκα 8-14: Δλεξγεηαθέο δώλεο ηνπ WO3 όπνπ θαίλεηαη ε δεκηνπξγία θαηαζηάζεσλ κέζα ζηελ
απαγνξεπκέλε δώλε (gap) ηνπ WO3 κεηά από ζηαδηαθή αλαγσγή ηνπ [197].

Η πξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα όπσο παξαηεξνύκε ζην
παξαθάησ ζρήκα ήηαλ ζε θάζε πεξίπησζε εμαηξεηηθή (MSE 2.7). Δλδεηθηηθά δίλνπκε
ηελ πεξίπησζε ελόο δείγκαηνο 650 νC γηα 30sec.
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Σρήκα 8-15: Διιεηςνκεηξηθέο κεηξήζεηο Χ (πάλσ αξηζηεξά) θαη Γ (πάλσ δεμηά) θαζώο θαη ε
κεηαβνιή ηνπ δείθηε δηάζιαζεο n θαη ηεο ζηαζεξάο απνξξόθεζεο k (θάησ) κε ηελ ελέξγεηα
θσηνλίσλ γηα δύν ηαιαλησηέο.
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Τν πάρνο ηνπ πκελίνπ ππνινγίζηεθε ζηα 4.2 nm θαη ην πνζνζηό ηνπ θελνύ ρώξνπ ζην
19%. Οη δπν ηαιαλησηέο έρνπλ έληαζε Α1 = 83,7 θαη Α2 = 37,7 eV2 κε εύξνο Β1 = 5,58
θαη Β2 = 1,13 eV αληίζηνηρα, ζε ελέξγεηα Δ1 = 1,44 θαη Δ2 = 3,36 eV. Ο πξώηνο είλαη
δειαδή πην ηζρπξόο ζε ζρέζε κε ηνλ δεύηεξν, ν νπνίνο είλαη ζε κεγαιύηεξε ελέξγεηα.

8.4.2 Οπηικόρ σαπακηηπιζμόρ ςμενίυν ΘΝΤ-WOx

Οη νπηηθέο ζηαζεξέο (n θαη k) ησλ πδξνγνλσκέλσλ πκελίσλ δείρλνληαη ζην παξαθάησ
Σρήκα 8-16 θαζώο θαη απηέο ηνπ bulk βνιθξακίνπ. Μηα πξώηε παξαηήξεζε πνπ ζα
κπνξνύζε λα θάλεη θαλείο είλαη όηη νη ηηκέο ησλ n θαη k πιένλ κεηαβάιινληαη δηαθνξεηηθά
κε ηελ ελέξγεηα ησλ θσηνλίσλ (ζε ζρέζε κε ηα ελαπνκείλαληνο νμπγόλνπ ΘΝ-WOx). Γηα
κηθξέο ελέξγεηεο νη ηηκέο ηνπο είλαη απμεκέλεο όζνλ αθνξά ηηο αληίζηνηρεο ησλ
παξαγόκελσλ

πκελίσλ

ελαπνκείλαληνο

νμπγόλνπ

ελώ

εκθαλώο

απμεκέλεο

παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ηεο ζηαζεξάο απνξξόθεζεο. Η νκνηόηεηα κε ηηο νπηηθέο
ηδόηεηεο ηνπ bulk W δείρλεη όηη πιένλ ν ραξαθηήξαο ησλ πκελίσλ έρεη αιιάμεη ξηδηθά θαη
πξόθεηηαη γηα κεηαιιηθά κάιινλ πκέληα.
Δίλαη γλσζηό όηη νη νπηηθέο ζηαζεξέο ηνπ W είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηεο ζηελ
παξαζθεπή ησλ δεηγκάησλ [198]. Σε θάζε πεξίπησζε ε θνξπθή πνπ παξαηεξείηαη γύξσ
ζηα 3.5 eV, θαη νθείιεηαη ζε κεηαπηώζεηο πξνο ηελ εζσηεξηθή 5d ζηνηβάδα ηνπ W,
δηαηεξείηαη θαη ζηα πκέληα ΘΝΥ-WOx θαη δείρλεη όηη ηα πκέληα απηά είλαη θαηά βάζε
κεηαιιηθά θαη ην πεξηερόκελν ηνπο ζε νμπγόλν είλαη πνιύ κηθξό.
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Δλαπόζεζε πκελίσλ Cu θαη WΟx κε ζεξκηθή θαη ζεξκαηλόκελνπ λήκαηνο Φεκηθή Δλαπόζεζε από Αηκό. Φαξαθηεξηζκόο θαη
εθαξκνγή ηνπο ζηελ κηθξνειεθηξνληθή
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Σρήκα 8-16: Μεηαβνιέο ησλ n θαη k ησλ ΘΝ-WOx γηα δηάθνξνπο ηνπ ρξόλνπο ελαπόζεζεο γηα
ζεξκνθξαζίεο λήκαηνο 650 νC, 750 νC θαη 800 νC. Δπίζεο, δείρλεηαη θαη ε κεηαβνιή ησλ n θαη k
ηνπ κεηαιιηθνύ πκελίνπ W.
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Δλαπόζεζε πκελίσλ Cu θαη WΟx κε ζεξκηθή θαη ζεξκαηλόκελνπ λήκαηνο Φεκηθή Δλαπόζεζε από Αηκό. Φαξαθηεξηζκόο θαη
εθαξκνγή ηνπο ζηελ κηθξνειεθηξνληθή

8.4.3 Ποζοζηό διακένυν και πςθμόρ ανάπηςξηρ ηυν ΘΝΤ-WOx

Τα πάρε ησλ παξαγόκελσλ πκελίσλ βξέζεθαλ αξθεηά κηθξόηεξα ζε ζρέζε κε ηα
αληίζηνηρα πκέληα ηνπ ελαπνκείλαληνο νμπγόλνπ (ην πάρνο ησλ πκελίσλ θπκάλζεθε από
2 - 35 nm). Αληίζηνηρα, αξθεηά κηθξόηεξα ήηαλ θαη ηα πνζνζηά ησλ δηαθέλσλ όπνπ
θπκάλζεθαλ κεηαμύ 12.9 – 21.8 %. Σην Σρήκα 8-17 θαίλνληαη νη κεηαβνιέο ηνπ θελνύ
ρώξνπ θαη ηνπ ξπζκνύ ελαπόζεζεο κε ην ρξόλν.
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ελαπνκείλαληνο νμπγόλνπ θαη εδώ παξαηεξνύκε όηη ηα πνζνζηά ηνπ θελνύ ρώξνπ ζηελ
αξρή

απμάλνπλ

γηα

ηνπο
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ρξόλνπο
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θαη
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ζηαζεξνπνηνύληαη θαη αξρίδνπλ λα θζίλνπλ. Όζνλ αθνξά ην ξπζκό αλάπηπμεο ησλ
πκελίσλ θαη εδώ όπσο βιέπνπκε θζίλεη κε ην ρξόλν ελαπόζεζεο. Ο ιόγνο είλαη όηη θαη
εδώ νη κεγάινη ρξόλνη ελαπόζεζεο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε βαζκηαία ειάηησζε ηνπ
ζηξώκαηνο νμεηδίνπ από ην λήκα κε ζπλέπεηα λα ζπληειείηαη ε κείσζε απηή.
Η κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνύ δηαθέλσλ ζε ζρέζε κε ην ρξόλν θαη ηελ ζεξκνθξαζία
ελαπόζεζεο είλαη ζε ζπκθσλία κε ηηο κεηξήζεηο SEM πνπ γίλαλε ζηελ επηθάλεηα ησλ
δεηγκάησλ. Δθεί παξαηεξήζακε όηη γηα ρξόλνπο ελαπόζεζεο ηεο ηάμεσο ησλ 15 sec έλα
δίθηπν ξαγηζκάησλ αλαπηύζζεηαη ην νπνίν αξρίδεη λα κεηώλεηαη ζε κεγαιύηεξνπο
ρξόλνπο. Η ζεξκνθξαζία ηνπ λήκαηνο παίδεη θαη απηή ξόιν ζηελ κνξθνινγία ησλ
ελαπνηηζέκελσλ πκελίσλ θαζώο όζν κεγαιύηεξε παξάγνληαη όιν θαη πην ζπκπαγή
πκέληα θαη ην πνζνζηό δηαθέλσλ κεηώλεηαη.
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εθαξκνγή ηνπο ζηελ κηθξνειεθηξνληθή
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Σρήκα 8-17: Μεηαβνιή ηνπ πνζνζηνύ δηαθέλσλ (πάλσ) θαη ηνπ ξπζκνύ ελαπόζεζεο (θάησ) κε
ην ρξόλν ελαπόζεζεο.

8.4.4 Υαπακηηπιζμόρ μοπθολογίαρ και δομήρ ηυν ςμενίυν ΘΝΤ-WOx

Σην παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδνληαη νη κηθξνγξαθίεο SEM ησλ επηθαλεηώλ ησλ
παξαγόκελσλ δεηγκάησλ. Από απηέο κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε όηη όλησο ηα
πνζνζηά ηνπ θελνύ ρώξνπ ζε απηά είλαη κηθξόηεξα αθνύ ππάξρνπλ εκθαλώο ιηγόηεξα
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Δλαπόζεζε πκελίσλ Cu θαη WΟx κε ζεξκηθή θαη ζεξκαηλόκελνπ λήκαηνο Φεκηθή Δλαπόζεζε από Αηκό. Φαξαθηεξηζκόο θαη
εθαξκνγή ηνπο ζηελ κηθξνειεθηξνληθή

«ξαγίζκαηα» ζηελ επηθάλεηά ηνπο. Τα κεγέζε ησλ θόθθσλ θαίλνληαη λα είλαη ηεο ίδηα
ηάμεο κε απηώλ ησλ νμεηδσκέλσλ πκελίσλ θαη κπνξεί ειαθξώο κηθξόηεξα.
650
ν

C

750
ν

C

800
ν

C

30 sec

H2

60 sec

Σρήκα 8-18: Μηθξνγξαθίεο SEM αλεγκέλσλ πκελίσλ ΘΝ-WOx γηα ρξόλνπο ελαπόζεζεο 30 sec
θαη 60 sec γηα ζεξκνθξαζίεο λήκαηνο 650 νC, 750 νC θαη 800 νC.
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Δλαπόζεζε πκελίσλ Cu θαη WΟx κε ζεξκηθή θαη ζεξκαηλόκελνπ λήκαηνο Φεκηθή Δλαπόζεζε από Αηκό. Φαξαθηεξηζκόο θαη
εθαξκνγή ηνπο ζηελ κηθξνειεθηξνληθή

Όζνλ αθνξά ηελ δνκή ησλ πκελίσλ νη πεξηζιάζεηο αθηίλσλ Φ έδεημαλ όπσο θαη
ζηελ πεξίπησζε ησλ δεηγκάησλ κε νμπγόλν έλα άκνξθν ραξαθηήξα. Σε δηαθνξά όκσο
κε ηα πιήξσο νμεηδσκέλα πκέληα ζηηο κεηξήζεηο κηθξνζθνπίαο ειεθηξνληθήο δηέιεπζεο
παξνπζίαζαλ δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά.
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Σρήκα 8-19: Φάζκαηα πεξίζιαζεο αθηίλσλ X ησλ αλεγκέλσλ ΘΝ-WOx ζηνπο 650 νC, 750 νC
θαη 800 νC.

Τα πκέληα ΘΝΥ-WOx ελώ ζηελ αξρή έδεημαλ κία κνξθνινγία πνιύ παξόκνηα κε απηή
ησλ πιήξσο νμεηδσκέλσλ δεηγκάησλ, κεηά από κεξηθά δεπηεξόιεπηα θάησ από ηελ
επίδξαζε ηεο δέζκεο θξπζηαιιώζεθαλ όπσο θαίλεηαη ζην

Σρήκα 8-20. Η

θξπζηαιινπνίεζε ζπλερίζηεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κέηξεζεο ζρεκαηίδνληαο έηζη
θξπζηαιινπνηεκέλνπο θόθθνπο κε δηαζηάζεηο ηεο ηάμεο ησλ 5-10 nm όπσο θαίλεηαη θαη
ζην παξαθάησ ζρήκα. Απηό ζηάζεθε αθνξκή γηα ηελ κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο
κεηέπεηηα από παξαζθεπήο ζέξκαλζεο ησλ πκελίσλ.
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Δλαπόζεζε πκελίσλ Cu θαη WΟx κε ζεξκηθή θαη ζεξκαηλόκελνπ λήκαηνο Φεκηθή Δλαπόζεζε από Αηκό. Φαξαθηεξηζκόο θαη
εθαξκνγή ηνπο ζηελ κηθξνειεθηξνληθή

Σρήκα 8-20: TEM πκελίσλ ΘΝΥ-WOx γηα ρξόλν ελαπόζεζεο 30 sec θαη ζεξκνθξαζία λήκαηνο
800 νC.

Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά ε επίδξαζε πνπ είρε ε κεηέπεηηα
ζέξκαλζε ζηελ θξπζηαιιηθή δνκή ησλ πκελίσλ. Σην ζρήκα θαίλεηαη μεθάζαξα θνξπθέο
πνπ αληηζηνηρνύλ ζε θξπζηαιιηθέο δνκέο δηαθόξσλ νμεηδίσλ βνιθξακίνπ. Δπίζεο απηό
πνπ πξέπεη λα επηζεκαλζεί είλαη ε κεγαιύηεξε πξνδηάζεζε ησλ πκελίσλ ΘΝΥ-WOx λα
θξπζηαιισζνύλ απ’ όηη ηα πιήξσο νμεηδσκέλα. Τν γεγνλόο απηό ζα ρξεζηκνπνηεζεί
ώζηε λα απμεζεί ην εγρεόκελν ξεύκα ζε δηαηάμεηο OLEDs όπσο ζα δνύκε ζην επόκελν
θεθάιαην.
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Δλαπόζεζε πκελίσλ Cu θαη WΟx κε ζεξκηθή θαη ζεξκαηλόκελνπ λήκαηνο Φεκηθή Δλαπόζεζε από Αηκό. Φαξαθηεξηζκόο θαη
εθαξκνγή ηνπο ζηελ κηθξνειεθηξνληθή
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Σρήκα 8-21: Φάζκαηα πεξίζιαζεο αθηίλσλ X ησλ ΘΝ-WOx ζηνπο 750 νC γηα πξηλ θαη κεηά από
ζεξκηθή αλόπηεζε.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9

ΜΙΚΡΟ- ΚΑΙ ΝΑΝΟ- ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΛΔΠΣΩΝ ΤΜΔΝΙΩΝ
ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΙ ΟΞΔΙΓΙΩΝ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΤ

9.1

Διζαγωγή

Σε απηό ην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη δηάθνξεο εθαξκνγέο ησλ πκελίσλ ραιθνύ
(ζεξκηθώλ θαη ζεξκαηλόκελνπ λήκαηνο) θαζώο επίζεο θαη ησλ νμεηδίσλ ηνπ βνιθξακίνπ,
πνπ ελαπνηίζεληαη κε ην πξσηόηππν ζύζηεκα ΦΔΑ. Έηζη, κε βάζε ηηο δπλαηόηεηεο πνπ
καο δίλεη ην ζύζηεκά καο, πξνηάζεθαλ θαη επηηεύρζεθαλ λένη ηξόπνη επηκεηάιισζεο
γηα κηθξνειεθηξνληθά ζηνηρεία, δεκηνπξγήζεθαλ λαλνειεθηξόδηα ραιθνύ κε πνιύ
κεγάιν ιόγν κήθνπο πξνο πιάηνπο, θαηαζθεπάζηεθαλ ρεκηθνί αηζζεηήξεο βαζηζκέλνη
ζε λαλνδνκεκέλα πκέληα ΘΝ-WOx θαη θηηάρηεθαλ νξγαληθέο δίνδνη εθπνκπήο θσηόο
(Organic Light Emitting Diodes) ζηεξηδόκελεο ζηα ίδηα πκέληα. Τέινο, δεκηνπξγήζεθαλ
νξγαληθέο κλήκεο

κεηαβιεηήο αληίζηαζεο βαζηζκέλεο ζε λαλνζσκαηίδηα ραιθνύ

ζεξκαηλόκελνπ λήκαηνο. Όιεο νη παξαπάλσ εθαξκνγέο αλαιύνληαη ζηηο επόκελεο
ζειίδεο ηνπ θεθαιαίνπ κε όζνλ ην δπλαηό πην πεξηγξαθηθό ηξόπν έηζη ώζηε λα είλαη
αληηιεπηέο ζε όζνπο δελ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε απηά ηα πεδία. Όκσο είλαη εύθνια
αληηιεπηό όηη θάζε κία από ηηο παξαπάλσ εθαξκνγέο απνηειεί από κνλή ηεο έλα πνιύ
κεγάιν θνκκάηη έξεπλαο. Δδώ γίλεηαη απιώο κία πξώηε εθαξκνγή ησλ πκελίσλ πνπ
παξάγνληαη ζην ζύζηεκά καο αλνίγνληαο ηαπηόρξνλα λέεο πξνθιήζεηο γηα εθηελέζηεξε
κειινληηθή έξεπλα ζην άκεζν κέιινλ.
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9.2

Πποηεινόμενοι ηπόποι επιμεηάλλωζηρ

Όπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη ζε πξνεγνύκελν θεθάιαην ν ραιθόο ρξεζηκνπνηείηαη
θαηαθόξνλ

πιένλ

ζηελ

θαηαζθεπή

νινθιεξσκέλσλ

θπθισκάησλ

(Ο.Κ).

Πην

ζπγθεθξηκέλα εθαξκόδεηαη ζηηο δηαζπλδέζεηο ησλ Ο.Κ κέζσ ηεο «δακαζθελήο»
ηερληθήο. Απηό ζπκβαίλεη ιόγσ ηεο ρακειήο πηεηηθόηεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ νη
δηάθνξεο ρεκηθέο ελώζεηο πνπ κπνξεί λα ζρεκαηίζεη ν ραιθόο θαζηζηώληαο έηζη ζρεδόλ
αδύλαηε ηε ρξήζε κεζόδσλ μεξήο εγράξαμεο. Σηε «δακαζθελή» ηερληθή [90] γίλεηαη
πξώηα ε ελαπόζεζε δηειεθηξηθνύ θαη ε εγράξαμή ηνπ γηα ην ζρεκαηηζκό γξακκώλ, νη
νπνίεο ζηε ζπλέρεηα γεκίδνληαη από κέηαιιν πνπ πθίζηαηαη έπεηηα ρεκηθνκεραληθή
ιείαλζε [91-93], παξαθάκπηνληαο έηζη ηελ εγράξαμε ηνπ ραιθνύ.
Σε απηό ην θνκκάηη ηνπ θεθαιαίνπ ρξεζηκνπνηνύκε ην ζύζηεκα ραιθνύ ζεξκηθήο
θαη ζεξκαηλόκελνπ λήκαηνο ρεκηθήο ελαπόζεζεο από αηκό έηζη ώζηε λα εηζάγνπκε
θαηλνύξγηνπο ηξόπνπο επηκεηάιισζεο. Δθκεηαιιεπόκαζηε γηα απηό ην ιόγν ηε
δπλαηόηεηα πνπ καο δίλεη ην ζύζηεκα καο γηα: α) επηιεθηηθή ρεκηθή ελαπόζεζε από
αηκό (εΦΔΑ) θαη β) ελαπόζεζε πκελίσλ ραιθνύ κε ηε βνήζεηα ζεξκαηλόκελνπ λήκαηνο
(ΘΝΦΔΑ).

Με

βάζε

ηηο

παξαπάλσ

δπλαηόηεηεο

πξνηάζεθαλ

δύν

πιάλα

επηκεηάιισζεο. Σην πξώην, έγηλε επηιεθηηθή ελαπόζεζε ραιθνύ απεπζείαο πάλσ ζε
ζρεκαηνπνηεκέλα

ζηξώκαηα

νμεηδίσλ

ηνπ

βνιθξακίνπ

ελαπνηηζέκελα

από

ζεξκαηλόκελν λήκα. Τα πκέληα απηά παξνπζίαζαλ πνιύ κεγάιν κέγεζνο θόθθνπ θαη
πνιύ πςειή εηδηθή αληίζηαζε. Σην δεύηεξν πιάλν επηκεηάιισζεο, ν ραιθόο
ελαπνηέζεθε πάιη επηιεθηηθά ζε ζρεκαηνπνηεκέλεο δνκέο ηνπ ηύπνπ νμείδην ηνπ
βνιθξακίνπ/ΘΝΦΔΑ Cu. Γειαδή, απηό πνπ έγηλε ήηαλ ε ελδηάκεζε ρξεζηκνπνίεζε
ελόο πκελίνπ ΘΝΦΔΑ ραιθνύ. Απηό είρε σο απνηέιεζκα λα παξάγεη ηώξα πκέληα
ιεπηόθνθθα θαη κε εηδηθή αληίζηαζε θνληά ζε απηή ηνπ καδηθνύ (bulk) πιηθνύ.
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9.2.1 Πεπιγπαθή διαδικαζιών επιμεηάλλωζηρ

Σύκθσλα κε ην πξώην πιάλν επηκεηάιισζεο παξήρζεζαλ δνκέο σο εμήο
(Σρήκα 9-1(α)): Έλα πκέλην ΘΝΥ-WOx ελαπνηέζεθε ζε έλα νμεηδσκέλν ππόζηξσκα Si
(100) πνπ δηακνξθώζεθε κε θσηνξεηίλε AZ5214 ζεξκαίλνληαο λήκα W ζε 750 νC. Ο
ρξόλνο ηεο ελαπόζεζεο ήηαλ 2 ιεπηά ελώ ην παξαγόκελν πκέλην είρε άξηζηε
πξνζθόιιεζε ζην SiO2. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ελαπόζεζεο ε πίεζε ζηνλ ζάιακν ηέζεθε
ίζε κε έλα 1 Τorr κε ηελ βνήζεηα κηαο βαιβίδαο ηύπνπ πεηαινύδαο κε ηαπηόρξνλε ξνή
ελόο κείγκαηνο Ν2-Η2 10% ζε πδξνγόλν (forming gas). Μεηά από απηό ην βήκα ε
θσηνξεηίλε απνκαθξύλζεθε (ηερληθή lift-off) θαη ραιθόο ελαπνηέζεθε επηιεθηηθά κε
εΦΔΑ πάλσ ζην ζρεκαηνπνηεκέλν πκέλην ηνπ νμεηδίνπ ηνπ βνιθξακίνπ ζε
ζεξκνθξαζίεο πνπ θπκαίλνληαλ κεηαμύ 100 θαη 150 νC (Σρήκα 9-1α).

Σρήκα 9-1: Γύν πιάλα επηκεηάιισζεο.
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Σύκθσλα κε ην δεύηεξν πιάλν επηκεηάιισζεο (Σρήκα 9-1(β)) νη δνκέο
παξήρζεζαλ κε ηελ ελαπόζεζε ελόο ιεπηνύ «ζάληνπηηο» ησλ ζηξσκάησλ: ΘΝΥ-WOx
πνπ αθνινπζείηαη από έλα ζηξώκα ΘΝΦΔΑ ραιθνύ. Τν ηειεπηαίν βήκα έγηλε κε ην
ππόζηξσκα λα είλαη ζε κηα ζεξκνθξαζία 100 νC (θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελαπόζεζεο
απμήζεθε θνληά ζηνπο 130 νC). Μεηά από απηό ην βήκα ε θσηνξεηίλε απνκαθξύλζεθε
πάιη θαη έλα πκέλην Cu ελαπνηέζεθε επηιεθηηθά ζηνπο 120 νC κε εΦΔΑ πάλσ ζην
«ζάληνπηηο» ΘΝΥ-WOx/ΘΝΦΔΑ Cu.

9.2.2 Υαπακηηπιζμόρ εναποηιθέμενων ςμενίων

Η ελαπόζεζε ησλ πκελίσλ νμεηδίνπ ηνπ βνιθξακίνπ έγηλε ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ
ρσξίο πξνβιήκαηα. Η ζρεκαηνπνίεζε κε ην lift-off έγηλε επίζεο ρσξίο ηδηαίηεξα
πξνβιήκαηα θαη απηό αλακελόηαλ δεδνκέλνπ όηη ε ζεξκνθξαζία ελαπόζεζεο ήηαλ
ρακειή θαη ηα πκέληα έρνπλ θαιή πξόζθπζε ζην ππόζηξσκα. Όηαλ ν ραιθόο
ελαπνηέζεθε επηιεθηηθά απεπζείαο ζην ζρεκαηνπνηεκέλν πκέλην νμεηδίνπ ηνπ
βνιθξακίνπ (Σρήκα 9-1α) ζηνπο 100 νC έλα ιεπηόθνθθν πκέλην ραιθνύ αλαπηύρζεθε,
όπσο θαίλεηαη ζην Σρήκα 9-2 (πάλσ), κε κέγεζνο θόθθνπ θνληά ζηα 40 nm θαη εηδηθή
αληίζηαζε θνληά ζε απηή ηνπ καδηθνύ ραιθνύ (~3 κΩ*cm). Δληνύηνηο, ν ξπζκόο
ελαπόζεζεο ήηαλ πνιύ αξγόο. Πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ν ξπζκόο ελαπόζεζεο
απμήζακε ηε ζεξκνθξαζία ηεο ελαπόζεζεο ζε 120 θαη 150 νC. Η ελαπόζεζε παξέκεηλε
επηιεθηηθή, Σρήκα 9-2 (θάησ), αιιά ηα πκέληα ραιθνύ είραλ κηα θνθθώδε κνξθή κε
κέγεζνο θόθθνπ θνληά ζην 1 κm ζηνπο 120 θαη 1.2 κm ζηνπο 150 νC (Σρήκα 9-3(α, β)).
Όπσο αλαθέξζεθε ήδε, ν ραιθόο ελαπνηίζεηαη δηακέζνπ ηεο αληίδξαζεο:

tmvsCu(I)hfac + e- → Cu0 +Cu(II)(hfac)2 + tmvs
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Σρήκα 9-2: Μηθξνγξαθίεο SEM εΦΔΑ Cu ζηνπο 100 νC (πάλσ) ζηνπο 120 νC (θάησ αξηζηεξά)
θαη ζηνπο 150 νC (θάησ δεμηά) πάλσ ζε πκέληα WOx.

α

β

Σρήκα 9-3: Μηθξνγξαθίεο SEM εΦΔΑ Cu ζηνπο 120 νC (αξηζηεξά) θαη 150 νC (δεμηά) πάλσ ζε
πκέληα WOx.
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Σηε πεξίπησζε πςειά αγώγηκνπ ππνζηξώκαηνο πνιιά ειεύζεξα ειεθηξόληα
βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα, έηζη όηαλ κόξηα ηνπ tmvsCu(I)hfac πξνζεγγίδνπλ ζε απηό
θαη αξρίδνπλ λα δηαρένληαη πιεπξηθά, δηαλύνπλ κηθξέο απνζηάζεηο πξνηνύ ζπλαληήζνπλ
έλα ειεθηξόλην θαη απνζπληεζνύλ ζύκθσλα κε ηελ (1). Η δηαδηθαζία απηή νδεγεί ζε
ιεπηόθνθθα πκέληα. Δλ αληηζέζεη, ζε κνλσηηθέο ή εκηαγώγηκεο επηθάλεηεο, ηα κόξηα
ππνρξενύληαη λα δηαλύζνπλ κεγάιεο απνζηάζεηο κέρξη λα βξνπλ ειεύζεξν ειεθηξόληα
γηα λα απνζπληεζνύλ. Αλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πνξείαο ηνπο ζπλαληήζνπλ πξώηα έλα
ζπζζσκάησκα από άηνκα ραιθνύ πνπ έρνπλ ήδε απνζπληεζεί παξά έλα ειεθηξόλην,
απνζπληίζεληαη εθεί πξνζζέηνληαο έλα αθόκα άηνκν ζην ζπζζσκάησκα. Απηή ε
δηαδηθαζία νδεγεί ζην ζρεκαηηζκό κεγάισλ θόθθσλ, όπσο ζην Σρήκα 9-3, θαη ζηε
δεκηνπξγία κε ζπλερώλ πκελίσλ. Τν κήθνο δηάρπζεο ησλ κνξίσλ απμάλεη εθζεηηθά κε ηε
ζεξκνθξαζία ελαπόζεζεο [199] θαη απηό δηθαηνινγεί ηελ γξήγνξε αύμεζε ηνπ κεγέζνπο
ησλ θόθθσλ ζηνπο 120 θαη 150 νC. Σε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ελαπόζεζεο (100 oC,
Σρήκα 9-2 (πάλσ)) ην κήθνο δηάρπζεο είλαη πνιύ κηθξό θαη ηα κόξηα ηνπ πξόδξνκνπ
αεξίνπ γηα λα απνζπληεζνύλ ρξεηάδεηαη λα θηάζνπλ ζην ππόζηξσκα θνληά ζε έλα
ειεύζεξν ειεθηξόλην. Σηελ αληίζεηε πεξίπησζε, εθξνθνύληαη πίζσ ζηελ αέξηα θάζε
νδεγώληαο έηζη ζε ιεπηόθνθθα πκέληα κε πνιύ κηθξνύο ξπζκνύο αλάπηπμεο όπσο ζην
ζρήκα 2 (πάλσ). Η εηδηθή αληίζηαζε ησλ πκελίσλ απηώλ απμάλεη κε ηελ ζεξκνθξαζία
θαη ζηνπο 150 νC ήηαλ κία ηάμε κεγέζνπο κεγαιύηεξε απ’ όηη ηνπ καδηθνύ πιηθνύ. Αθνύ
νη κεηξήζεηο πεξίζιαζεο αθηίλσλ X δελ έδεημαλ ηελ παξνπζία πξνζκίμεσλ άλζξαθα θαη
νμπγόλνπ ζηα πκέληα, ζπκπεξαίλεηαη όηη, ζε ζπκθσλία θαη κε άιιεο εξγαζίεο [60, 97], ε
εηδηθή αληίζηαζε ησλ πκελίσλ επεξεάδεηαη θπξίσο κε ην κέγεζνο ηνπ θόθθνπ θαη απμάλεη
κε απηό.
Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν ζρεκαηηζκόο ησλ κεγάισλ θόθθσλ ραιθνύ όπσο
εθείλνη ηνπ Σρήκαηνο 9-3, πνπ νδεγνύλ ζε κηα θαηαζηξνθηθή αύμεζε ηεο εηδηθήο
αληίζηαζεο ηνπ πκελίνπ Cu, έλα ελδηάκεζν ζηξώκα ΘΝΦΔΑ Cu εηζήρζε κεηαμύ ηνπ
ΘΝΥ-WOx θαη ηνπ πκελίνπ εΦΔΑ Cu (Σρήκα 9-1(β)) κε ζεξκνθξαζία λήκαηνο 650 νC.
Σην Σρήκα 9-4(α) παξνπζηάδεηαη κία κηθξνγξαθία SEM ηεο επηθάλεηαο ηνπ πκελίνπ
ΘΝΦΔΑ Cu. Παξαηεξείηαη όηη ην πκέλην είλαη ιεπηόθνθθν (κε έλα κέγεζνο θόθθνπ ηεο
ηάμεο ησλ 30nm), ην νπνίν θαη αλακελόηαλ ιόγσ ηεο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο
ελαπόζεζήο ηνπ (~100 νC). Η εηδηθή αληίζηαζε απηνύ ηνπ πκελίνπ βξέζεθε ίζε κε 55
κΩ*cm, δύν ηάμεηο κεγέζνπο πάλσ απ’ απηήλ ηνπ καδηθνύ Cu (βι. Κεθ. 6).
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Σρήκα 9-4(α,β). Μηθξνγξαθίεο SEM ηεο επηθάλεηαο θαη ηεο θάζεηεο ηνκήο ηνπ πκελίνπ ΘΝΦΔΑ
Cu.

Πξέπεη πάλησο λα ζεκεησζεί όηη ε ηηκή απηή ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο είλαη θαηά
πξνζέγγηζε αθνύ κεηξήζεθε κε ηελ ηερληθή αθίδαο ηεζζάξσλ ζεκείσλ πάλσ ζε
ζπλερέο ΘΝΦΔΑ πκέλην ραιθνύ θαη όρη ζρεκαηνπνηεκέλν. Η θάζεηε ηνκή ηνπ sandwich
πκελίσλ ΘΝΥ-WOx/ΘΝΦΔΑ Cu παξνπζηάδεηαη ζην Σρήκα 9-4(β). Η δηεπηθάλεηα κεηαμύ
ησλ δύν πκελίσλ είλαη πνιύ νκαιή θαζώο επίζεο θαη απηή ηνπ πκελίνπ ΘΝΦΔΑ Cu κε
ηνλ αέξα όπσο αλακέλεηαη από ην κηθξό κέγεζνο θόθθνπ ηνπ. Έλα πιάλν
επηκεηάιισζεο δηακνξθσκέλν κε απηήλ ηελ κέζνδν πνπ απνηειείηαη από έλα sandwich
ηνπ είδνπο: ΘΝΥ-WOx/ΘΝΦΔΑ Cu/εΦΔΑ Cu παξνπζηάδεηαη ζην Σρήκα 9-5 ζην νπνίν ε
κηθξόηεξε δηάζηαζε είλαη ηεο ηάμεο ησλ 20 κm.

Σρήκα 9-5. Γνκέο εΦΔΑ Cu πάλσ ζε ζρεκαηνπνηεκέλα «ζάληνπηηο» ΘΝΥ-WOx/ΘΝΦΔΑ
Cu/εΦΔΑ Cu ζηνπο 120 νC.
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Παξαηεξείηαη όηη ε απνκάθξπλζε ηεο θσηνξεηίλεο έγηλε επηηπρώο. Τν επηιεθηηθά
ελαπνηηζέκελν πκέλην ραιθνύ ήηαλ ιεπηόθνθθν θαη ε ειεθηξηθή αγσγηκόηεηά ηνπ θνληά
ζε απηή ηνπ καδηθνύ κεηάιινπ (~2.5 κΩ*cm). Η ελαπόζεζε ηνπ ιεπηόθνθθνπ πκελίνπ
έπξεπε λα αλακέλεηαη ιόγσ ηεο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο ελαπόζεζεο (120 νC) θαη
θπξίσο ηεο πςειήο ειεθηξηθήο αγσγηκόηεηαο ηνπ πκελίνπ από θάησ. Η ρακειή εηδηθή
αληίζηαζε ησλ πκελίσλ Cu ζπζρεηίδεηαη θαη κε ην κηθξό κέγεζνο ηνπ θόθθνπ ηνπο [60,
98].

9.2.3 ςμπεπάζμαηα

Σε απηό ην θνκκάηη ηνπ θεθαιαίνπ πξνηάζεθε θαη επηηεύρζεθε έλα θαηλνύξγην πιάλν
επηκεηάιισζεο πνπ είρε σο ζθνπό ηε βειηίσζε ηεο κνξθνινγίαο θαη ηεο εηδηθήο
αληίζηαζεο ησλ πκελίσλ πνπ ζρεκαηίζηεθαλ κε εΦΔΑ. Τν κέγεζνο ηνπ θόθθνπ ηνπ
ζηξώκαηνο εΦΔΑ ραιθνύ όπσο απνδείρηεθε εμαξηάηαη από ηελ ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα
ηνπ ζηξώκαηνο πάλσ ζην νπνίν έρεη ελαπνηεζεί. Τν πκέλην εΦΔΑ Cu πάλσ ζε
ζρεκαηνπνηεκέλν ΘΝΥ-WOx νδήγεζε ζε ελαπνζέζεηο πκελίσλ κε κεγάιν κέγεζνο
θόθθνπ θαη πςειή εηδηθή ειεθηξηθή αληίζηαζε. Γη απηό, έλα πκέλην ΘΝΦΔΑ Cu εηζήρζε
κεηαμύ ηνπ ΘΝΥ-WOx θαη ηνπ εΦΔΑ Cu πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνύλ ε κνξθνινγία θαη ε
ειεθηξηθή εηδηθή αληίζηαζε ησλ πκελίσλ ραιθνύ. Έηζη, έλα λέν πιάλν επηκεηάιισζεο
βαζηζκέλν ζε δνκέο ηνπ είδνπο: ΘΝΥ-WOx / ΘΝΦΔΑ Cu /εΦΔΑ Cu, ζην νπνίν ν ραιθόο
είρε ειεθηξηθή αγσγηκόηεηα πιεζίνλ ηνπ καδηθνύ κεηάιινπ, αλαπηύρζεθε βαζηζκέλo
ζην πξσηόηππν ζύζηεκά καο θαη ζηηο δπλαηόηεηεο πνπ καο πξνζθέξεη.
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9.3

Γημιοςπγία μίκπο- και νάνο-ηλεκηποδίων σαλκού

Απηό ην θνκκάηη ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζηνρεύεη ζηελ αλάπηπμε κηαο επίπεδεο
(planar) ηερλνινγίαο γηα ηελ θαηαζθεπή λαλν-ειεθηξνδίσλ γηα ρξήζε ζηελ λαλνειεθηξνληθή. Τα ειεθηξόδηα απνηεινύλ ζεκαληηθό κέξνο θάζε ειεθηξνληθνύ ζηνηρείνπ
επεηδή επηηξέπνπλ ηελ επηθνηλσλία ηεο «ελεξγνύ πεξηνρήο» ηνπ ηειεπηαίνπ κε ηνλ έμσ
θόζκν. Βέβαηα, νη δηαζηάζεηο ησλ ειεθηξνδίσλ αθνινπζνύλ εθείλεο ηνπ ππόινηπνπ
ζηνηρείνπ (θπξίσο ηεο «ελεξγνύ πεξηνρήο») γη απηό γηα θαηαζθεπέο κε δηαζηάζεηο ζηε
κηθξν- θαη λαλν- θιίκαθα απαηηνύληαη ειεθηξόδηα κε παξόκνηεο δηαζηάζεηο. Σηελ
πεξίπησζε επίπεδσλ κηθξν- θαη λαλν- ειεθηξνδίσλ, ν ιόγνο κήθνπο πξνο πιάηνπο
πξέπεη λα είλαη ν κέγηζηνο δπλαηόο κε ζθνπό λα επηηξέςεη ηελ εύθνιε ηνπνζέηεζε ησλ
θαηαζθεπώλ ζηελ πεξηνρή εξγαζίαο. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηαηξηθέο εθαξκνγέο
(αλίρλεπζε ζε δσληαλνύο ηζηνύο θ.α.), ηα ειεθηξόδηα πξέπεη λα έρνπλ κεγάιν κήθνο
ώζηε λα επηηξέπνπλ ηελ δηαζύλδεζε ησλ αηζζεηήξσλ κε ηα θπθιώκαηα ειέγρνπ θαη
αλίρλεπζεο. Σε απηό ην θεθάιαην πεξηγξάθνπκε κία κέζνδν γηα ηελ θαηαζθεπή
επίπεδσλ ειεθηξνδίσλ ραιθνύ κε εύξνο γξακκήο από κεξηθά κηθξά κέρξη 30 nm, θελά
(gap) παξόκνηα θαη κήθε ηεο ηάμεο ησλ mm. Τα ειεθηξόδηα ραιθνύ ελαπνηέζεθαλ
νκνηόκνξθα πάλσ ζε 3 ίληζεο δηζθίδηα Si ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εΦΔΑ. Η κέζνδνο
θαηαζθεπήο είλαη επαλαιήςηκε θαη έρεη κεγάιν παξάζπξν ιεηηνπξγίαο.

9.3.1

Γιαδικαζία καηαζκεςήρ μίκπο- και νάνο- ηλεκηποδίων σαλκού

Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ειεθηξνδίσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νμεηδσκέλα ππνζηξώκαηα Si
(100) 3 ηληζώλ ηα νπνία ήηαλ θαιπκκέλα από έλα ζηξώκα TiN ελαπνηηζέκελν κε
ζξπκκαηηζκό. Τα ππνζηξώκαηα ζρεκαηνπνηήζεθαλ είηε κε νπηηθή ιηζνγξαθία κε ρξήζε
ηεο εκπνξηθήο θσηνξεηίλεο AZ 5214TM, γηα δηαζηάζεηο ζηελ κηθξνθιίκαθα, είηε κε
ιηζνγξαθία ειεθηξνληθήο δέζκεο ρξεζηκνπνηώληαο poly-metyl methacrylate (PMMA) γηα
δηαζηάζεηο ζηε λαλνθιίκαθα. Μεηά ηελ εκθάληζε ησλ πνιπκεξώλ, ραιθόο ελαπνηέζεθε
κε εΦΔΑ ζηηο αθάιππηεο πεξηνρέο από ξεηίλε ηνπ ππνζηξώκαηνο γηα ζεξκνθξαζίεο
από 100 κε 160 νC θαη ρξόλνπο ελαπόζεζεο κέρξη 30 ιεπηά.
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Τειηθά, κεηά ηελ εΦΔΑ ραιθνύ ε ζρεκαηνπνηεκέλε ξεηίλε πνπ θάιππηε ην ζηξώκα TiN
απνκαθξύλζεθε ζε αθεηόλε θαη ππεξήρνπο ελώ ην ζηξώκα ηνπ TiN απνκαθξύλζεθε κε
πιάζκα SF6 ρξεζηκνπνηώληαο σο κάζθα ηνλ ραιθό.
Τν πάρνο ηεο AZ 5214TM, ε νπνία είλαη έλα πνιύ γλσζηό πνιπκεξέο θαη κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε σο ζεηηθνύ ή σο αξλεηηθνύ ηόλνπ ξεηίλε, ήηαλ 1,5 κm θαη
αλαπηύρζεθε σο ζεηηθνύ ηόλνπ. Τα ζηξώκκαηα PMMA είραλ πάρνο 300 nm θαη
εκθαλίζηεθαλ κε ιηζνγξαθία ειεθηξνληθήο δέζκεο θαη έλα δηάιπκα από 70%
ηζνπξνππιηθή αιθνόιε (IPA) θαη 30% λεξό.

9.3.2 Ηλεκηπόδια με σαπακηηπιζηικέρ διαζηάζειρ ζηη μικποκλίμακα

Σην

ζρήκα

9-6

δείρλεηαη

έλα

δεύγνο

θαηεζθεπαζκέλα κε εΦΔΑ ραιθνύ ζηνπο 120

από

ελδνπιεθόκελα

ειεθηξόδηα

o

C πάλσ ζε ζρεκαηνπνηεκέλν κε

θσηνξεηίλε AZ5214TM ζηξώκα TiN.

Σρήκα 9-6. Μηθξνγξαθίεο SEM ελόο δεύγνπο ελδνπιεθόκελσλ ειεθηξνδίσλ εΦΔΑ Cu ζηνπο
120 oC πάλσ ζε TiN πξηλ (αξηζηεξά) θαη κεηά (δεμηά) ηελ απνκάθξπλζε ηεο θσηνξεηίλεο.
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Σηε αξηζηεξή εηθόλα ηνπ ζρήκαηνο έρνπκε ην ειεθηξόδην πξηλ ηελ απνκάθξπλζε ηεο
θσηνξεηίλεο θαη ζηε δεμηά εηθόλα κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηεο. Παξαηεξείηαη όηη ε
κέζνδνο κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα κεγάιεο δνκέο, αθνύ νη πιεπξηθέο δηαζηάζεηο ηεο
δνκήο (θαη άξα ην κήθνο ησλ ειεθηξνδίσλ) είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 1 mm θαη ην πιάηνο ηνπο
είλαη 6 κm θαηά ζπλέπεηα ν ιόγνο ηνπ κήθνπο σο πξνο ην πιάηνο είλαη 166 ελώ ην θελό
κεηαμύ ησλ γξακκώλ 22 κm. Πξέπεη λα ζεκεησζεί επίζεο όηη απηά ηα ειεθηξόδηα
θαηαζθεπάζζεθαλ πάλσ ζε νιόθιεξε ηελ πεξηνρή ησλ 3 ηληζώλ δηζθηδίνπ Si κε
νκνηνκνξθία σο πξνο ην πάρνο ηεο ηάμεο ηνπ 97%.

Σρήκα 9-7: Μηθξνγξαθίεο SEM ελδνπιεθόκελσλ ειεθηξνδίσλ εΦΔΑ Cu ζηνπο 140 oC πάλσ ζε
ζρεκαηνπνηεκέλν κε ξεηίλε TiN. Ο ραιθόο έρεη αλαπνηεζεί πάλσ ζε όιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ
ππνζηξώκαηνο (θαη ηηο αθάιππηεο θαη ηηο θαιπκέλεο από ξεηίλε). Δπίζεο, παξαηεξνύληαη
«δελδξνεηδείο» δνκέο πνπ θνληά ζηα όξηα ησλ γξακκώλ θαίλεηαη λα αλαπηύζζνληαη θαηά
πξνηίκεζε θάζεηα θαη παξάιιεια ε κία κε ηελ άιιε ελώ καθξηά από ηηο άθξεο έρνπλ έλα ηπραίν
πξνζαλαηνιηζκό.
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Ωζηόζν όπσο θαίλεηαη ζην Σρήκα 9-7, γηα ζεξκνθξαζία ελαπόζεζεο 140 oC
ζπκβαίλεη κία αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ηεο αέξηαο θάζεο θαη ηεο θσηνξεηίλεο. Απηό είρε
σο απνηέιεζκα λα ελαπνηεζεί ραιθόο θαη πάλσ ζην TiN αιιά θαη ζηε θσηνξεηίλε
όπσο απέδεημαλ ηα θάζκαηα ηεο κηθξναλάιπζεο αθηίλσλ X πνπ πάξζεθαλ θαη ζηηο δύν
πεξηνρέο ηνπ ππνζηξώκαηνο (Σρήκα 9-8). Μεηά ηελ ελαπόζεζε ε θσηνξεηίλε δελ
κπνξνύζε λα απνκαθξπλζεί ζηελ αθεηόλε ζε ζπλδπαζκό κε επίδξαζε ππεξήρσλ νύηε
αθόκα θαη κεηά έθζεζε ζε αθηηλνβνιία UV γηα δηάθνξνπο ρξόλνπο.

Σρήκα 9-8: Φάζκαηα ηεο κηθξναλάιπζεο αθηίλσλ X πνπ πάξζεθαλ πάλσ ζηα ειεθηξόδηα
ραιθνύ (αξηζηεξά) θαη πάλσ ζηε ξεηίλε (δεμηά).

Έλα αθόκα αμηνζεκείσην γεγνλόο πνπ δείρλεηαη ζην Σρήκα 9-7 (θάησ εηθόλεο)
έρεη λα θάλεη κε ηελ κνξθή ηεο δνκήο πνπ ζρεκαηίζηεθε πάλσ ζηε θσηνξεηίλε κεηά ηελ
ελαπόζεζε ηνπ ραιθνύ. Παξαηεξνύληαη «δελδξνεηδείο» δνκέο πνπ θνληά ζηα όξηα ησλ
γξακκώλ θαίλεηαη λα αλαπηύζζνληαη θαηά πξνηίκεζε θάζεηα θαη παξάιιεια ε κία κε
ηελ άιιε ελώ καθξηά από ηηο άθξεο έρνπλ έλα ηπραίν πξνζαλαηνιηζκό. Δίλαη δύζθνιν
λα δνζεί κία αθξηβήο εμήγεζε γηα ην ζρεκαηηζκό απηώλ ησλ δνκώλ αθνύ ε αθξηβήο
ζύλζεζε ηεο AZ5214TM είλαη «ηδηόθηεηε» θαη επνκέλσο άγλσζηε. Γεληθά ζα κπνξνύζε
λα εηπσζεί όηη πηζαλώο λα νθείιεηαη ζηηο ρεκηθέο αληηδξάζεηο κεηαμύ ησλ κνξίσλ ηνπ
CupraSelect® κε ηα θσηνεπαίζζεηα κέξε ηεο θσηνξεηίλεο πάλσ από ηνπο 140 oC κε
ζπλέπεηα ηελ ελαπόζεζε ραιθνύ πάλσ ζηελ θσηνξεηίλε.
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Τν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα επηβεβαηώλεηαη πεξηζζόηεξν από ην γεγνλόο όηη δελ
ζπκβαίλνπλ ρεκηθέο αληηδξάζεηο κεηαμύ CupraSelect® θαη PMMA (ην νπνίν δελ πεξηέρεη
θαζόινπ θσην-επαίζζεηα ζπζηαηηθά) κέρξη ηνπο 160 oC όπσο δείρλεηαη παξαθάησ.

9.3.3 Ηλεκηπόδια με σαπακηηπιζηικέρ διαζηάζειρ ζηη νανοκλίμακα

Σην Σρήκα 9-9 δείρλνληαη κηθξνγξαθίεο SEM δηαπιεθόκελσλ ειεθηξνδίσλ πνπ
ζρεκαηίζηεθαλ πάλσ ζε TiN θαιπκκέλν κε έλα ζρεκαηνπνηεκέλν ζηξώκα PMMA θαη
επαθόινπζε εΦΔΑ ραιθνύ ζε ζεξκνθξαζίεο κεηαμύ 100 θαη 160

o

C. Τν PMMA

ζρεκαηνπνηήζεθε κε ιηζνγξαθία ειεθηξνληθήο δέζκεο (e-beam) θαη νη ειάρηζηεο δνκέο
είλαη αξθεηά κηθξόηεξεο απ’ όηη ζηελ πεξίπησζε ηεο AZ5214TM (θαηαζθεπάζηεθαλ
γξακκέο κέρξη 100 nm εύξνο). Δπίζεο, δείρλεηαη θαη κία εηθόλα AFM όπνπ απεηθνλίδεηαη
ε επηιεθηηθή ελαπόζεζεο ζηνπο 100 oC γξακκώλ ραιθνύ κε εύξνο 300 nm. Μπνξνύκε
λα παξαηεξήζνπκε μεθάζαξα ηελ επηιεθηηθή ελαπόζεζε ηνπ ραιθνύ αθνύ πάλσ ζην
PMMA δελ δηαθξίλνληαη θαζόινπ θόθθνη απ’ απηόλ. Τν γεγνλόο απηό επηβεβαηώζεθε θαη
κε κηθξναλάιπζε αθηίλσλ Φ όπσο πξνεγνπκέλσο. Τν κήθνο ησλ γξακκώλ είλαη 75 κm
κήθνο ελώ ηα πιάηε ηνπο θπκαίλνληαη από 800 nm κέρξη 100 nm κε θελά κεηαμύ ηνπο
από 2.5 κm έσο 200 nm. Από ηα πξνεγνύκελα πξνθύπηεη όηη θηηάρηεθαλ λαλνγξακκέο
ραιθνύ νη νπνίεο είραλ ιόγν κήθνπο πξνο πιάηνπο 750.
Μεηά ηελ εΦΔΑ ραιθνύ, αλεμαξηήησο ζεξκνθξαζίαο ελαπόζεζεο, ην ζηξώκα
PMMA απνκαθξύλζεθε εύθνια κε αθεηόλε. Σην Σρήκα 9-10 παξαηεξνύκε γξακκέο
ραιθνύ κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ πνιπκεξνύο νη νπνίεο όπσο βιέπνπκε δελ
επεξεάζηεθαλ από απηή ηελ δηαδηθαζία. Πην ζπγθεθξηκέλα έρνπκε (πάλσ αξηζηεξά)
γξακκέο ραιθνύ 200 nm εύξνο ρσξηδόκελεο κε θελά 300 nm, κε ζεξκνθξαζία
ελαπόζεζεο 100 oC. Πάλσ δεμηά ζην Σρήκα 9-10 θαίλνληαη γξακκέο ραιθνύ 200 nm κε
απνζηάζεηο 800 nm ζηνπο 120 oC.
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Σρήκα 9-9. Μηθξνγξαθίεο SEM ελδνπιεθόκελσλ ειεθηξνδίσλ εΦΔΑ Cu πάλσ ζε TiN
ζρεκαηνπνηεκέλν κε PMMA. εΦΔΑ Cu ζηνπο 100 oC (πάλσ αξηζηεξά), 120 oC (πάλσ δεμηά),
140 oC ( θέληξν αξηζηεξά) θαη 160 oC (θέληξν δεμηά) πξηλ ηελ απνκάθξπλζε ηνπ PMMA. Δπίζεο
δείρλεηαη εηθόλα ΑFM γξακκώλ ραιθνύ κε εύξνο 300 nm κε PMMA.
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Σρήκα 9-10: Μηθξνγξαθίεο SEM γξακκώλ ειεθηξνδίσλ κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ PMMA.
(Πάλσ αξηζηεξά) Γξακκέο Cu 200 nm εύξνο κε θελά 300 nm, ζεξκνθξαζία ελαπόζεζεο 100 oC.
(Πάλσ δεμηά) 200 nm γξακκέο Cu/800 nm θελά, εΦΔΑ ζηνπο 120 oC. (Κέληξν αξηζηεξά) 100 nm
γξακκέο Cu/1 κm θελά, εΦΔΑ ζηνπο 140 oC. (Κέληξν δεμηά) 100 nm Cu/1,35 κm θελά ζηνπο 160
o
C. Δπίζεο δείρλεηαη κηα 3D εηθόλα AFM κε 300nm γξακκέο ραιθνύ κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ
PMMA. Παξαηεξνύκε όηη ε απνκάθξπλζε ηνπ PMMA δελ επεξέαζε ηελ κνξθνινγία ησλ
γξακκώλ ραιθνύ.
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Κάησ αξηζηεξά ζην Σρήκα 9-10 έρνπκε 100 nm γξακκέο ραιθνύ κε θελά ηνπ 1 κm
ζηνπο 140 oC ελώ θάησ δεμηά δείρλνληαη 100 nm γξακκέο ραιθνύ κε απνζηάζεηο 1.35
κm ζηνπο 160 oC. Δπίζεο, ζην ζρήκα δείρλεηαη θαη κία ηξηζδηάζηαηε εηθόλα AFM κε
γξακκέο ραιθνύ 300 nm κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ PMMA. Παξαηεξνύκε θαη εδώ όηη
ε δηαδηθαζία ηεο απνκάθξπλζεο δελ επεξέαζε ηελ κνξθνινγία ησλ γξακκώλ.
Η θαηαζθεπή ησλ επίπεδσλ ειεθηξνδίσλ ραιθνύ νινθιεξώζεθε κε ηελ
εγράξαμε ηνπ ζηξώκαηνο TiN ρξεζηκνπνηώληαο ηηο γξακκέο ραιθνύ σο κάζθα. Η
εγράξαμε έγηλε ζε πιάζκα αεξίνπ SF6 θαη ε όιε δηαδηθαζία βαζίζηεθε ζηε ρακειή
πηεηηθόηεηα ησλ θζνξηνύρσλ ζπζηαηηθώλ ηνπ ραιθνύ πνπ ζρεκαηίζηεθαλ ζηελ
επηθάλεηά ηνπ.

Σρήκα 9-11: Μηθξνγξαθίεο ειεθηξνληθήο ζάξσζεο ησλ γξακκώλ κεηά ηελ δηαδηθαζία
εγράξαμεο (πάλσ) θαζώο επίζεο θαη εηθόλεο κηθξναλάιπζε αθηίλσλ Φ πξηλ (θάησ αξηζηεξά) θαη
κεηά (θάησ δεμηά) ηελ εγράξαμε πνπ δείρλνπλ ηελ απνκάθξπλζε ηνπ TiN.
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Απηά ζρεκαηίζηεθαλ θαηά ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο εγράξαμεο θαη παξέκεηλαλ
ζην πάλσ κέξνο ηεο επηθαλείαο ησλ γξακκώλ πξνζηαηεύνληάο ηεο από παξαπέξα
εγράξαμε. Σην Σρήκα 9-11 δείρλνληαη κηθξνγξαθίεο ειεθηξνληθήο ζάξσζεο ησλ
γξακκώλ κεηά ηελ δηαδηθαζία εγράξαμεο θαζώο επίζεο θαη εηθόλεο κηθξναλάιπζε
αθηίλσλ Φ πξηλ θαη κεηά ηελ εγράξαμε πνπ δείρλνπλ ηελ απνκάθξπλζε ηνπ TiN.
Με ζθνπό ηελ επίηεπμε κεγαιύηεξνπ ιόγνπ κήθνπο γξακκήο πξνο πιάηνπο
θαηαζθεπάζηεθαλ γξακκέο ραιθνύ κε κεγαιύηεξν κήθνο (1 mm) θαη κηθξόηεξν πιάηνο
(από 100 nm έσο 30 nm) κε ιηζνγξαθία ζπκβνιήο ππεξηώδνπο θσηόο (Interferance
UV). Με απηό ηνλ ηξόπν ν ιόγνο ζύγθξηζεο απμήζεθε θαηαθόξπθα θαη έθηαζε ζηελ ηηκή
~ 33000. Σην Σρήκα 9-12 απεηθνλίδνληαη νη λέεο δνκέο ραιθνύ πνπ θαηαζθεπάζζεθαλ.

Σρήκα 9-12: Μηθξνγξαθίεο SEM λέαο δνκήο πνπ θαηαζθεπάζηεθε (πάλσ αξηζηεξά) θαζώο
επίζεο θαη γξακκέο κε εύξνο 70 nm θαη απόζηαζε 30 nm γηα ζεξκνθξαζία ελαπόζεζεο 100 νC
(πάλσ δεμηά). Απεηθνλίδνληαη επίζεο γξακκέο ραιθνύ 60 nm κε θελά 40 nm ζηνπο 120 νC(θάησ
αξηζηεξά), πξηλ ηελ απνκάθξπλζε ηεο ξεηίλεο, θαη γξακκέο 50 nm κε απνζηάζεηο 50 nm(θάησ
δεμηά), κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηεο ξεηίλεο.
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Δδώ απεηθνλίδεηαη ε λέα δνκή πνπ θαηαζθεπάζηεθε (πάλσ αξηζηεξά) θαζώο επίζεο θαη
γξακκέο κε εύξνο 70 nm θαη απόζηαζε 30 nm γηα ζεξκνθξαζία ελαπόζεζεο 100 νC
(πάλσ δεμηά). Σην Σρήκα 9-12 (θάησ αξηζηεξά) απεηθνλίδνληαη γξακκέο ραιθνύ 60 nm
κε θελά 40 nm ζηνπο 120 νC, πξηλ ηελ απνκάθξπλζε ηεο ξεηίλεο, θαη γξακκέο 50 nm κε
απνζηάζεηο 50 nm (θάησ δεμηά), κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηεο ξεηίλεο.
Δίλαη αμηνζεκείσην όηη ε όιε δηαδηθαζία ηεο εΦΔΑ ζπκβαίλεη ζε ρακειέο
ζεξκνθξαζίεο γεγνλόο πνπ επηηξέπεη λα «ζπλππάξρνπλ» ζην ίδην ππόζηξσκα
θσηνεπαίζζεηα νξγαληθά πκέληα κε πκέληα ραιθνύ. Δπίζεο, αθνύ ην ρακειόηεξν όξην
γηα ηηο δνκέο ηνπ ραιθνύ απ’ όηη θαίλεηαη είλαη ην κέγεζνο ηνπ κνξίνπ, ε κέζνδνο απηή
παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα δηάθνξεο λαλνηερλνινγηθέο εθαξκνγέο. Γεγνλόο,
πνπ έξρεηαη λα επηβεβαηώζεη απηόλ ηνλ ηζρπξηζκό είλαη ην αθόινπζν. Σην Σρήκα 9-13
(αξηζηεξά) δείρλεηαη εηθόλα όπνπ ην PMMA δελ έρεη αθηηλνβνιεζεί επαξθώο ώζηε λα
αλνηρζεί ην απαηηνύκελν εύξνο γξακκώλ θαη ν ραιθόο ελαπνηέζεθε κόλν ζηα κέξε
όπνπ είρε εκθαληζηεί ην πνιπκεξέο (Σρήκα 9-13 (δεμηά)). Έηζη, ζρεκαηίζηεθαλ θόθθνη κε
δηαζηάζεηο ηεο ηάμεο ησλ 10 nm παξόιν πνπ ε ζεξκνθξαζία ελαπόζεζεο ήηαλ ζηνπο
160 oC θαη ζε απηή αλαπηύζζνληαη θόθθνη κε δηαζηάζεηο 70-80 nm όπσο βιέπνπκε ζην
pad ηεο ίδηαο κηθξνγξαθίαο. Σπκπεξαίλεηαη ινηπόλ όηη νη κηθξόηεξεο δηαζηάζεηο ησλ
παξαγόκελσλ δνκώλ κε ηελ παξαπάλσ πεξηγξαθείζα δηαδηθαζία θαζνξίδνληαη από ηελ
ιηζνγξαθία θαη όρη από ηελ εΦΔΑ.

Σρήκα 9-13. Μηθξνγξαθίεο SEM ειεθηξνδίσλ όπνπ ην PMMA δελ έρεη εκθαληζηεί θαηάιιεια
ώζηε λα αλνηρζεί ην απαηηνύκελν εύξνο γξακκώλ θαη ν ραιθόο ελαπνηέζεθε (160 νC) κόλν ζηα
κέξε όπνπ είρε εκθαληζηεί ην πνιπκεξέο δίλνληαο θόθθνπο 10 nm.
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9.3.4 ςμπεπάζμαηα

Σπλνςίδνληαο, παξνπζηάζακε κία θαηλνύξγηα κέζνδν γηα θαηαζθεπή επίπεδσλ
ειεθηξνδίσλ ραιθνύ κε εΦΔΑ κε ιόγνπο κήθνπο πξνο πιάηνπο έσο ~33000. Τέηνηα
ειεθηξόδηα είλαη ρξήζηκα γηα εθαξκνγέο ζε αηζζεηήξεο δηαθόξνπ είδνπο. Η κέζνδνο
είλαη εύρξεζηε θαη επαλαιήςηκε κε πςειή απόδνζε. Τν PMMA απνδείρηεθε όηη είλαη
αδξαλέο ζε ζρέζε κε ηελ αέξηα θάζε θαη επδηάιπην ζηελ αθεηόλε γηα ρξόλνπο
ελαπόζεζεο έσο 160 oC ελώ δελ ζπκβαίλεη ην ίδην κε ηελ AZ5214TM πάλσ από ηνπο 120
o

C αθνύ αληηδξά κε ηελ αέξηα θάζε ζρεκαηίδνληαο δεληξνεηδή δνκέο. Οη γξακκέο

ραιθνύ πνπ απνθηήζεθαλ πάλσ ζηελ AZ5214TM κε εΦΔΑ είραλ 1 mm κήθνο θαη κεξηθά
κm πιάηνο. Γξακκέο εΦΔΑ ραιθνύ κε πιάηε από 800 nm έσο 100 nm θαη κήθνο έσο
150 κm επηηεύρζεθαλ κε ιηζνγξαθία ειεθηξνληθήο δέζκεο ελώ κε ιηζνγξαθία ζπκβνιήο
ππεξηώδνπο θσηόο επηηεύρζεθαλ γξακκέο κε κεγαιύηεξν κήθνο έσο 1mm θαη πνιύ
κηθξόηεξν πιάηνο έσο 30 nm. Η νκνηνκνξθία πάρνπο ησλ ειεθηξνδίσλ ραιθνύ ήηαλ 97
% πάλσ ζε 3 ηληζώλ δηζθίδηα Si θαζηζηώληαο ηε κέζνδν θαηαζθεπήο ηερλνινγηθά
ρξήζηκε. Ο πεξηνξηζκόο γηα αθόκε ρακειόηεξεο δηάζηαζεο ειεθηξνδίσλ κε εΦΔΑ
(όζνλ αθνξά ην πιάηνο) θαζνξίδεηαη από ηηο δηαζηάζεηο ησλ ζρεκαηνπνηεκέλσλ δνκώλ
πνπ κπνξνύλ λα παξαρζνύλ θαη όρη από ηελ εΦΔΑ θαζηζηώληαο ηελ ρξήζηκν εξγαιείν
γηα εθαξκνγέο ζηελ λαλνηερλνινγία.
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9.4

Δθαπμογή ηων ςμενίων ΘΝ-WOx για σημική ανίσνεςζη

Οη αηζζεηήξεο απνηεινύλ κέζα επηθνηλσλίαο κεηαμύ ηνπ πξαγκαηηθνύ ή αιιηώο
αλαινγηθνύ θόζκνπ ζηνλ νπνίν δνύκε θαη ηνπ ςεθηαθνύ θόζκνπ ησλ ειεθηξνληθώλ
ππνινγηζηώλ θαη ησλ ζύγρξνλσλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο πιεξνθνξίαο. Μαο δίλνπλ ηε
δπλαηόηεηα λα πάξνπκε πιεξνθνξία ζε πξαγκαηηθό ρξόλν γηα πξάγκαηα πνπ
κπνξνύκε λα αληηιεθζνύκε κε ηηο αηζζήζεηο καο αιιά θαη γηα πξάγκαηα πνπ δελ
κπνξνύκε λα αληρλεύζνπκε θαη ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα είλαη επηθίλδπλα ή σθέιηκα
γηα εκάο.
Έηζη ινηπόλ σο αηζζεηήξαο (sensor) ζεσξείηαη κηα δηάηαμε πνπ αληρλεύεη κία
δηέγεξζε θαη ηελ κεηαηξέπεη ζε έλα κεηξήζηκν ζήκα. Απνηειείηαη από δύν κέξε, ηνλ
κεηαηξνπέα (transducer) πνπ κεηαηξέπεη ηε δηέγεξζε ζε ζήκα, θαη ην θύθισκα
νδήγεζεο (driving circuit) πνπ κεηαηξέπεη ην ζήκα ηνπ κεηαηξνπέα ζε θάπνην ζήκα
ηππνπνηεκέλεο κνξθήο [200].
Φεκηθόο αηζζεηήξαο είλαη κηα δηάηαμε πνπ κεηαηξέπεη κηα ρεκηθή πιεξνθνξία
(δηέγεξζε) ζε αλαιπηηθά ρξήζηκν ζήκα. Ο κεηαηξνπέαο ελόο ρεκηθνύ αηζζεηήξα
απνηειείηαη από δύν βαζηθά κέξε. Τν πξώην κέξνο απνηειεί ην ζηνηρείν αλαγλώξηζεο
ή επαίζζεην ζηξώκα θαη θαζνξίδεη ηελ επηιεθηηθόηεηα ηνπ αηζζεηήξα. Γηα ηνπο ρεκηθνύο
αηζζεηήξεο ην επηιεθηηθό ζηξώκα είλαη έλα θαηάιιεια επηιεγκέλν πιηθό πνπ έρεη ηελ
ηθαλόηεηα είηε λα αληηδξά είηε λα πξνζξνθά/απνξξνθά κόξηα αλαιύηε. Σπλήζσο ηα
πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη πνιπκεξή, κέηαιια ή νμείδηα κεηάιισλ, κνξηαθνί
θξύζηαιινη θ.α. Τν δεύηεξν κέξνο ηνπ ρεκηθνύ είλαη ν θπζηθόο κεηαηξνπέαο, δειαδή
κηα δηάηαμε ηθαλή λα αληρλεύεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ηνπ επαίζζεηνπ ζηξώκαηνο
θαη ησλ ππό αλίρλεπζε κνξίσλ (αλαιύηεο) θαη λα ηελ κεηαηξέπεη ζε ειεθηξηθό ζήκα.
Μεξηθά από ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηνξίδνπλ έλαλ ρεκηθό
αηζζεηήξα είλαη ε επαηζζεζία (sensitivity), ε αληηζηξεςηκόηεηα (reversibility), ν ρξόλνο
απόθξηζεο/αλάθακςεο

(response/recovery time) θαη ην όξην αλίρλεπζεο (Limit of

Detection, LOD). Η επαηζζεζία

δείρλεη πώο αληαπνθξίλεηαη ν αηζζεηήξαο ζε κηα

δεδνκέλε ζπγθέληξσζε ηνπ αλαιύηε. Γειαδή αλαθέξεηαη ζηε κεηαβνιή ηνπ ζήκαηνο
γηα ζπγθεθξηκέλε ζπγθέληξσζε αλαιύηε.
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Η αληηζηξεςηκόηεηα αλαθέξεηαη ζηελ εμάξηεζε ηεο απόθξηζεο ηνπ αηζζεηήξα από
πξνεγνύκελε έθζεζή ηνπ ζε αλαιύηεο ή ζηνλ ηξόπν πνπ ν αηζζεηήξαο επαλέξρεηαη
ζηελ

αξρηθή

θαηάζηαζε

κεηά

ηελ

απνκάθξπλζε

ηνπ

αλαιύηε.

Ο

ρξόλνο

απόθξηζεο/αλάθακςεο αλαθέξεηαη ζπλήζσο ζην ρξόλν πνπ ρξεηάδεηαη ν αηζζεηήξαο
γηα λα απνθηήζεη ην 90% ηεο ζηαζεξήο ηηκήο ηνπ θαηά ηελ εκθάληζε/απνκάθξπλζε ηνπ
αλαιύηε. Τν όξην αλίρλεπζεο ζρεηίδεηαη κε ηε ρακειόηεξε ζπγθέληξσζε ελόο αλαιύηε
πνπ κπνξεί λα αληρλεπηεί. Οη ηηκέο ζπγθέληξσζεο πάλσ από ην όξην αλίρλεπζεο ελόο
αλαιύηε δείρλνπλ ηελ παξνπζία ηνπ ζην ρώξν, ελώ γηα ηηκέο ρακειόηεξεο, ε νπζία δελ
είλαη αληρλεύζηκε [200].
Ο ζθνπόο ηεο έξεπλαο καο ζε απηό ην ζεκείν ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο είλαη λα
εμεηάζνπκε ηελ ηθαλόηεηα ησλ νμεηδίσλ ΘΝ-WOx, πνπ παξάγνληαη πνιύ εύθνια από
έλα ζεξκαηλόκελν λήκα βνιθξακίνπ ππό θελό, σο αηζζεηήξηα πιηθά ζε ρεκηθνύο
αηζζεηήξεο.

9.4.1 Γιαδικαζία καηαζκεςήρ ηων σημικά εςαίζθηηων δομών

Τα πκέληα ΘΝ-WOx ελαπνηέζεθαλ πάλσ ζε δηζθίδηα Si (100) πνπ ήηαλ
θαιπκκέλα από ζεξκηθό νμείδην ππξηηίνπ πάρνπο 100 nm. Οη ελαπνζέζεηο ησλ ιεπηώλ
πκελίσλ WOx έγηλαλ ζε ζεξκνθξαζίεο λήκαηνο 650, 750 θαη 800 νC θαη γηα ρξόλν
ελαπόζεζεο 30 sec. Η πίεζε ηνπ ζαιάκνπ ήηαλ θαζνξηζκέλε ζην 1 Torr θαη ην πάρνο
ησλ παξαγόκελσλ πκελίσλ ήηαλ πεξίπνπ 60 nm.
Με ζθνπό ηνλ έιεγρν ησλ αηζζεηήξησλ ηδηνηήησλ ησλ πκελίσλ WOx, ηα δείγκαηα
ζπζθεπάζηεθαλ

ζηηο

θιαζηθέο

θεξακηθέο

ζπζθεπαζίεο

(dual

in-line,

DIL)

ρξεζηκνπνηώληαο ηε ηερληθή ζύλδεζεο κε λήκα (wire bonding). Γηα ηελ ζπγθόιεζε ησλ
λεκάησλ

απηώλ

(πνπ

είλαη

θηηαγκέλα

από

θξάκα

ρξπζνύ-αινπκίληνπ)

ρξεζηκνπνηήζεθαλ επαθέο αινπκηλίνπ νη νπνίεο δεκηνπξγήζεθαλ κε ηελ ηερληθή lift-off
(νη επαθέο απηέο δεκηνπξγήζεθαλ πάλσ ζην ζεξκηθό νμείδην πξηλ ηελ ελαπόζεζε ηνπ
WOx). Η ζπγθεθξηκέλε ηερληθή (lift-off) εθαξκόδεηαη κε ηελ πεξηζηξνθή (spinning αξρηθά
θαη ζρεκαηνπνίεζε θσηνξεηίλεο κέζσ νπηηθήο ιηζνγξαθίαο ώζηε λα αλνηρζνύλ
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παξάζπξα. Σηε ζπλέρεηα αθνινύζεζε ζεξκηθή εμάρλσζε αινπκηλίνπ θαη έπεηηα ηα
δείγκαηα εκβαπηίζηεθαλ ζε αθεηόλε παξνπζία ππεξήρσλ ώζηε λα παξακείλεη πάλσ
ζηα δείγκαηα πιένλ κόλν ην ζρεκαηνπνηεκέλν αινπκίλην. Η επεμεξγαζία ησλ
δεηγκάησλ νινθιεξώζεθε κε ηελ ζεξκηθή αλόπηεζή ζηνπο 320 νC γηα 30 min ζε
πεξηβάιινλ 10% H2

θαη 90 % N2

έηζη ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε θαιή πνηόηεηα

πξόζθπζεο ησλ επαθώλ αινπκηλίνπ ηόζν πάλσ ζην ζεξκηθό νμείδην όζν θαη πάλσ ζην
ΘΝ-WOx.
Οη αηζζεηήξηεο ηδηόηεηεο ησλ δεηγκάησλ ειέρζεζαλ ρξεζηκνπνηώληαο έλα
πξσηόηππν ζύζηεκα πνπ απνηειείηαη από έλα πνιύ κηθξό ζάιακν εληόο ηνπ νπνίνπ
ηνπνζεηείηαη ην δείγκα ελώ ζην πίζσ κέξνο ηνπ DIL ηνπνζεηήζεθε κία ζεξκαληηθή
πιάθα κε ζθνπό ηελ ζέξκαλζε ησλ πξνο κέηξεζε δεηγκάησλ. Δδώ πξέπεη λα
ζεκεηώζνπκε όηη νη κεηξήζεηο ζεξκνθξαζίαο, πνπ είραλ αθξίβεηα ± 1 νC, έγηλαλ κε
ζεξκνδεύγνο πάλσ ζηελ ζεξκαληηθή πιάθα θαη όρη ζην δείγκα. Ωο ζπλέπεηα ε
πξαγκαηηθή ζεξκνθξαζία ηνπ ηειεπηαίνπ ήηαλ κηθξόηεξε από ηελ κεηξνύκελε αθνύ
κεηαμύ πιάθαο θαη δείγκαηνο παξεκβάιιεηαη ε θεξακηθή ζπζθεπαζία DIL θαη ην
ππόζηξσκα ππξηηίνπ. Με βάζε θάπνηνπο ππνινγηζκνύο θαη κεηξήζεηο πνπ θάλακε
θαηαιήμακε όηη ε δηαθνξά κεηαμύ κεηξνύκελεο θαη πξαγκαηηθήο ζεξκνθξαζίαο πάλσ
ζην δείγκα είλαη ~ 100 νC. Γηα αθξηβή κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πάλσ ζην δείγκα
απαηηείηαη ε δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ κηθξνζεξκνδεύγσλ πάλσ ζην δείγκα ελώ νη
αηζζεηήξεο αεξίνπ απαηηνύλ θαη νινθιεξσκέλεο ζεξκαληηθέο αληηζηάζεηο αληί γηα
εμσηεξηθέο ζεξκαληηθέο πιάθεο. Σε απηή ηελ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ν ζθνπόο καο ήηαλ
λα κειεηήζνπκε θαη λα εξεπλήζνπκε κόλν ηηο αηζζεηήξηεο ηθαλόηεηεο ησλ πκελίσλ ΘΝWOx θαη όρη

λα εμεηάζνπκε νινθιεξσκέλνπο αηζζεηήξεο.

Οη δνθηκέο έγηλαλ ζε

πεξηβάιινλ ζπλζεηηθνύ αέξα γηα δηάθνξεο ζπγθεληξώζεηο Η2 θαη ζε δηάθνξεο
ζεξκνθξαζίεο.
Φξεζηκνπνηήζεθαλ κία θηάιε κε ζπλζεηηθό αέξα θαη κία θηάιε κε κίγκα 10% Η2 90% Ν2. Οη ξνέο ησλ αεξίσλ από ηηο θηάιεο απηέο ειέγρνληαλ κέζσ θαηάιιεισλ
κεηξεηώλ ξνήο θαη ζπλελώλνληαλ πξηλ ηελ είζνδν ηνπο ζην ζάιακν έηζη ώζηε λα
επηηεπρζεί ε επηζπκεηή ζπγθέληξσζε πδξνγόλνπ. Πξηλ από θάζε κέηξεζε πεξλνύζε
από ην ζάιακν ζπλζεηηθόο αέξαο γηα αξθεηά ιεπηά ώζηε λα επηηεπρζεί ηζνξξνπία. Τν
ίδην γηλόηαλ θαη ζε θάζε αιιαγή ζεξκνθξαζίαο. Τέινο, αμίδεη θαη πξέπεη λα ζεκεησζεί
όηη δελ ρξεζηκνπνηήζεθε θακία ελεξγνπνίεζε κε θαηαιύηε ηεο επηθάλεηαο ησλ
δεηγκάησλ.
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9.4.2 Υαπακηηπιζμόρ ηων ςμενίων ΘΝ-WOx ωρ σημικά εςαίζθηηων ςλικών

Σην Σρήκα 9-14 δείρλεηαη ε ρξνληθή κεηαβνιή ηεο αληίζηαζεο ελόο δείγκαηνο ΘΝ-WOx
ζε ζεξκνθξαζία 300 νC γηα ζπγθεληξώζεηο H2 10000, 5000, 3000 θαη 1000 ppm.
Παξαηεξείηαη όηη έρνπκε κείσζε ηεο αληίζηαζεο, πεξίπνπ θαηά 240 ΜΩ, κε παξνπζία
πδξνγόλνπ κε ζπγθέληξσζε 10000 ppm, 130 ΜΩ γηα 5000 ppm, 100 ΜΩ γηα 3000 ppm
θαη 40 ΜΩ γηα 1000 ppm. Ο ρξόλνο πηώζεο είλαη ηεο ηάμεο 30 κε 50 sec, ελώ ν ρξόλνο
επαλαθνξάο θπκαίλεηαη ζηα 35-55 sec.

Σρήκα 9-14: Φξνληθή κεηαβνιή ηεο αληίζηαζεο ηνπ δείγκαηνο ζε κεηξνύκελε ζεξκνθξαζία 300
ν
C γηα ζπγθεληξώζεηο H2 10000, 5000, 3000 θαη 1000 ppm.

Σε πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο 450 oC , ε ρξνληθή κεηαβνιή ηεο αληίζηαζεο γίλεηαη πην
απόηνκε, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 9-15. Τν ίδην ζρήκα δείρλεη κία κείσζε ηεο αξρηθήο
ηηκήο ηεο αληίζηαζεο (πξηλ ηελ εηζαγσγή πδξνγόλνπ), ε νπνία νθείιεηαη ζην κνλσηηθό
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ραξαθηήξα ηνπ δείγκαηνο. Οη ρξόλνη πηώζεο (9-25 sec) θαη επαλαθνξάο (15-30 sec)
είλαη κηθξόηεξνη από όηη ζηνπο 300 νC.
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Σρήκα 9-15: Φξνληθή κεηαβνιή ηεο αληίζηαζεο ηνπ δείγκαηνο ζε κεηξνύκελε ζεξκνθξαζία 300
ν
C γηα ζπγθεληξώζεηο H2 10000, 5000, 1000 θαη 200 ppm.

Αλ θαη δελ ππάξρεη ζαθήο εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ, ε ζπκπεξηθνξά απηή ηεο
αληίζηαζεο ησλ δεηγκάησλ καο ζηηο ζπγθεληξώζεηο πδξνγόλνπ ζα κπνξνύζε λα
εξκελεπηεί σο εμήο. Σε ζεξκνθξαζίεο 200°C-500°C ηα επηθαλεηαθά άηνκα νμπγόλνπ ηνπ
πκελίνπ WOx αληηδξνύλ κε ην πδξνγόλν ηεο αηκόζθαηξαο κε απνηέιεζκα λα ραιαξώλεη
ν αληίζηνηρνο δεζκόο W-O θαη ηα ειεθηξόληα ηνπ δεζκνύ απηνύ λα δηαηίζεληαη γηα ηελ
αγσγή ηνπ ξεύκαηνο. Έηζη, κεηώλεηαη ε αληίζηαζε. Όηαλ ην πδξνγόλν απνκαθξπλζεί
από ηελ αηκόζθαηξα νη δεζκνί W-O επαλέξρνληαη ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ηα
αληίζηνηρα ειεθηξόληα μαλαδεζκεύνληαη κε απνηέιεζκα ε αληίζηαζε λα μαλαπαίξλεη ηελ
αξρηθή ηεο ηηκή. Να ζεκεησζεί όηη ζηε βηβιηνγξαθία πξνηείλνληαη κεραληζκνί πνπ
αλαθέξνληαη ζε πνιπθξπζηαιιηθά κεηαιιηθά νμείδηα [200]. Σύκθσλα κε ηνπο
κεραληζκνύο απηνύο ηα ειεθηξόληα αγσγηκόηεηαο ππεξβαίλνπλ έλα θξάγκα δπλακηθνύ
Γεώξγηνο Γ. Παπαδεκεηξόπνπινο

212

Δλαπόζεζε πκελίσλ Cu θαη WΟx κε ζεξκηθή θαη ζεξκαηλόκελνπ λήκαηνο Φεκηθή Δλαπόζεζε από Αηκό. Φαξαθηεξηζκόο θαη
εθαξκνγή ηνπο ζηελ κηθξνειεθηξνληθή

γηα λα κεηαβνύλ από ηνλ έλαλ θξπζηαιιίηε ζηνλ άιιν. Τν ύςνο ηνπ θξάγκαηνο
κεηώλεηαη κε ηελ παξνπζία αλαγσγηθώλ ζπλήζσο αεξίσλ ζηελ αηκόζθαηξα. Ο
κεραληζκόο απηόο δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα ηα ΘΝ-WOx όπνπ νη θόθθνη έρνπλ
δηαζηάζεηο 5-10 nm (βι. Κεθ. 8)
Η εμάξηεζε ηεο επαηζζεζίαο (πνπ νξίδεηαη σο ν ιόγνο ηεο αληίζηαζεο ζην αέξα
πξνο ηε ηειηθή ηηκή ηεο αληίζηαζεο παξνπζία αλαιύηε)

κε ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ

πδξνγόλνπ θαίλεηαη ζην Σρήκα 9-16. Μπνξεί λα παξαηεξεζεί όηη έρνπκε κία γξακκηθή
εμάξηεζε ηεο επαηζζεζίαο γηα όιεο ηηο ζεξκνθξαζίεο θαη απμάλεηαη κε ηελ αύμεζε ηεο
ζπγθέληξσζεο πδξνγόλνπ.

o

450 C
Rin air=0.68 GOhm

1,40
1,35

Sensitivity

1,30
1,25
o

1,20
o

1,15

350 C
Rin air=2.6 GOhm

1,10
1,05

400 C
Rin air=0.96 GOhm

o

300 C
Rin air=3.44 GOhm

1,00
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Concentration of H2 (ppm)

Σρήκα 9-16: Δμάξηεζε ηεο επαηζζεζίαο κε ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ πδξνγόλνπ γηα δηάθνξεο
ζεξκνθξαζίεο.

Δπίζεο, παξαηεξνύκε όηη ζε πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο έρνπκε αύμεζε ησλ ηηκώλ ηεο
επαηζζεζίαο κε ηηο κεγαιύηεξεο ηηκέο λα παξαηεξνύληαη ζηελ ζεξκνθξαζία ησλ 450 νC.

Γεώξγηνο Γ. Παπαδεκεηξόπνπινο

213

Δλαπόζεζε πκελίσλ Cu θαη WΟx κε ζεξκηθή θαη ζεξκαηλόκελνπ λήκαηνο Φεκηθή Δλαπόζεζε από Αηκό. Φαξαθηεξηζκόο θαη
εθαξκνγή ηνπο ζηελ κηθξνειεθηξνληθή

Σην Σρήκα 9-17 θαίλεηαη ε κεηαβνιή ηνπ 90% ηνπ ρξόλνπ πηώζεο ζπλαξηήζεη
ηεο ζπγθέληξσζεο πδξνγόλνπ γηα ζεξκνθξαζίεο 450 νC θαη 350 νC. Όπσο βιέπνπκε ε
κεηαβνιή απηή θζίλεη θαζώο ε ζπγθέληξσζε ηνπ πδξνγόλνπ απμάλεη ελώ παξαηεξνύκε
αθόκα όηη ε αληίζηαζε ηνπ πκελίνπ

κεηώλεηαη

γξεγνξόηεξα ζε πςειόηεξεο

ζεξκνθξαζίεο. Γηα κεγάιεο ζπγθεληξώζεηο πδξνγόλνπ όπσο βιέπνπκε θαη από ηελ
γξαθηθή παξάζηαζε θαίλεηαη λα επέξρεηαη έλαο θνξεζκόο ηνπ ρξόλνπ πηώζεο κε ηελ
ζπγθέληξσζε. Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο ηεο ζπλνιηθήο αλαγσγήο ησλ κνξίσλ ΘΝWOx ζηελ επηθάλεηα ηνπ πκελίνπ. Δπίζεο, αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη νη ρξόλνη απηνί είλαη
πνιύ κηθξόηεξνη από αληίζηνηρνπο (θπκαίλνληαη ζε 4-5 ιεπηά) γηα πκέληα WOx
παξαζθεπαζκέλα κε ΦΠΦΔΑ [201].
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Σρήκα 9-17: Mεηαβνιή ηνπ 90% ηνπ ρξόλνπ πηώζεο ζπλαξηήζεη ηεο ζπγθέληξσζεο πδξνγόλνπ
γηα ζεξκνθξαζίεο 450 νC θαη 350 νC.
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9.4.3 ςμπεπάζμαηα

Σε απηό ην ζεκείν ηεο δηαηξηβήο αζρνιεζήθακε κε ηηο αηζζεηήξηεο ηθαλόηεηεο ησλ
πκελίσλ ΘΝ-WOx. Γείρηεθε όηη έρνπκε αξθεηά ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ηεο αληίζηαζήο
ηνπο ζε δηάθνξεο ζπγθεληξώζεηο πδξνγόλνπ θαζώο επίζεο θαη γηα δηάθνξεο
ζεξκνθξαζίεο ζέξκαλζεο. Τα πκέληα παξνπζίαζαλ ηθαλνπνηεηηθά ραξαθηεξηζηηθά όζνλ
αθνξά ηελ απόθξηζε, ηελ ζηαζεξόηεηα θαη επαλαιεςηκόηεηα πνπ είραλ. Τν θπξηόηεξν
όκσο ζηνηρείν πνπ είλαη άμην αλαθνξάο είλαη όηη ζηα πκέληα απηά δελ είρε ελαπνηεζεί
ζηελ επηθάλεηα ηνπο θαλέλα ιεπηό κεηαιιηθό θαηαιπηηθό ζηξώκα. Η ελαπόζεζε ελόο
ηέηνηνπ ζηξώκαηνο (ζπλήζσο ρξπζνύ ή πιαηίλαο) αλακέλεηαη λα βειηηώζεη ηηο
αηζζεηήξηεο ηδηόηεηεο ησλ πκελίσλ απηώλ.
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9.5

Υπήζη ςμενίων WOx για ηην βεληίωζη έγσςζηρ και μεηαθοπάρ ηλεκηπονίων
από ηην κάθοδο, ζε οπγανικέρ διόδοςρ εκπομπήρ θωηόρ

Οη νξγαληθέο δίνδνη εθπνκπήο θσηόο (Organic Light Emitting Diodes, OLEDs)
παξνπζηάδνπλ

ζεκαληηθά

πιενλεθηήκαηα

έλαληη

ησλ

ζπκβαηηθώλ

ηερλνινγηώλ

θαηαζθεπήο νζνλώλ, όπσο πςειή θσηεηλόηεηα θαη αληίζεζε, πςειή απόδνζε
εθπνκπήο, κηθξό ρξόλν απόθξηζεο, πιαηηά γσλία ζέαζεο θαη ρακειή θαηαλάισζε
ηζρύνο. Δπηπιένλ, πξνζθέξνπλ ηε δπλαηόηεηα γηα ρακειό θόζηνο ιόγσ ησλ θζελώλ
πιηθώλ θαη κεζόδσλ θαηαζθεπήο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ. Οη νζόλεο OLED κπνξνύλ λα
θαηαζθεπαζηνύλ πάλσ ζε δηάθνξα ππνζηξώκαηα (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
εύθακπησλ ππνζηξσκάησλ) θαη πξνζθέξνπλ νπζηαζηηθά
ρξσκάησλ. Η ηερλνινγηθή

απεξηόξηζηε επηινγή

ππόζρεζε απηώλ ησλ κνλαδηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ

ηνπνζεηεί ηα OLEDs ζην πξνζθήλην ησλ εξεπλεηηθώλ πξνζπαζεηώλ ησλ θπβεξλήζεσλ,
ησλ βηνκεραληώλ θαη ησλ παλεπηζηεκίσλ. Μεγάινη βηνκεραληθνί θνινζζνί θαη άιινη
κηθξόηεξνη έρνπλ επελδύζεη πάξα πνιιά ρξήκαηα ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε ησλ
OLEDs.
Από ηελ αλαθάιπςε ησλ νξγαληθώλ ζπζθεπώλ εθπνκπήο θσηόο, έρεη ππάξμεη
ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ θαηαζθεπή OLEDs κε πςειή απνδνηηθόηεηα θαη κεγάιν
ρξόλν δσήο γηα νζόλεο θαη εθαξκνγέο θσηηζκνύ [202, 203]. Με ζθνπό λα κεησζεί ε
ηάζε ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαη λα έρνπκε ρακειόηεξε θαηαλάισζε ηζρύνο, είλαη ζεκαληηθό
λα βειηηώζνπκε ηελ έγρπζε θνξέσλ από ηα ειεθηξόδηα θαη λα απμήζνπκε ηελ επθηλεζία
ησλ θνξηίσλ θαη ηελ αγσγηκόηεηα ηνπ πιηθνύ εθπνκπήο (active layer). Γεληθά, ζηα
OLEDs πνπ βαζίδνληαη ζε πνιπκεξή (PLEDs), ε έγρπζε ησλ ειεθηξνλίσλ είλαη
πεξηζζόηεξν δύζθνιε απ’ όηη ησλ νπώλ ιόγσ ηεο παξνπζίαο πςεινύ ελεξγεηαθνύ
θξαγκνύ όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη ειεθηξόδηα θαζόδνπ κε πςειό έξγν εμόδνπ όπσο ην
Al ή ν Ag. Γη απηό, έρνπλ γίλεη πνιιέο πξνζπάζεηεο λα βειηησζεί ε έγρπζε ειεθηξνλίσλ
πεξηιακβάλνληαο ηελ ρξήζε κεηάιισλ ρακεινύ έξγνπ εμόδνπ, όπσο Ca θαη Mg [204,
205] θαη ηελ εηζαγσγή ιεπηώλ δηειεθηξηθώλ ζηξσκάησλ, όπσο LiF, MgO θαη MgF2
ζηελ δηεπηθάλεηα θαζόδνπ/πνιπκεξνύο. Η ρξήζε απηώλ ησλ πιηθώλ έρεη σο ζθνπό ηελ
αύμεζε ηνπ ηνπηθνύ ειεθηξηθνύ πεδίνπ θαη ηελ απνδνηηθόηεξε έγρπζε ειεθηξνλίσλ από
ηελ θάζνδν ζηνλ εκηαγσγό εθπνκπήο κέζσ ηνπ θαηλνκέλνπ ζήξαγγαο [206, 207]. Από
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ηελ άιιε κεξηά, νμείδηα κεηάιισλ κεηαπηώζεσο όπσο MoO3, WO3, θαη V2O5 κε πςειό
έξγν εμόδνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δηεπθνιύλνπλ ηελ έγρπζε θνξέσλ από ην
ειεθηξόδην ηεο αλόδνπ [208, 209]. Δηδηθά, ην πςειό έξγν εμόδνπ ηνπ νμεηδίνπ ηνπ
βνιθξακίνπ (WO3) ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία κηαο απινπνηεκέλεο δνκήο OLED πςειήο
απόδνζεο, εμαηηίαο επαξθνύο έγρπζεο νπώλ κέζα ζε έλα επξένο ράζκαηνο νξγαληθό
πιηθό κε ρακειό επίπεδν πςειόηεξνπ θαηεηιεκκέλνπ κνξηαθνύ ηξνρηαθνύ (Highest
Occupied Molecular Orbital, HOMO) [208].
Σε απηό ην θνκκάηη ηεο εξγαζίαο θαηαζθεπάδνπκε πβξηδηθέο δηόδνπο εθπνκπήο
θσηόο (Hybrid Light Emitting Diodes, HyLEDs) ρξεζηκνπνηώληαο πκέληα WOx γηα ηελ
έγρπζε ειεθηξνλίσλ από ηελ θάζνδν ζην πνιπκεξηθό πκέλην εθπνκπήο θσηόο. Έρεη
ήδε αλαθεξζεί όηη ε αλαγσγή ησλ πκελίσλ WOx έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε
θαηαζηάζεσλ κέζα ζην ελεξγεηαθό θάζκα [197]. Απηέο ηηο ελδηάκεζεο θαηαζηάζεηο
εθκεηαιιεπόκαζηε γηα λα βειηηώζνπκε ηελ έγρπζεο ειεθηξνλίσλ από ηελ θάζνδν Al ζην
ρακειόηεξν κε θαηεηιεκκέλν κνξηαθό ηξνρηαθό (Lowest Unoccupied Molecular Orbital,
LUMO) ηνπ πνιπκεξνύο κε ζθνπό ηε κείσζε ηεο ηάζεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αύμεζε ηεο
ππθλόηεηαο ξεύκαηνο, θαη θπζηθά ηεο θσηεηλόηεηαο ηνπ HyLED.

9.5.1

Γιαδικαζία καηαζκεςήρ HyLED

Τo πκέλην εθπνκπήο ηνπ HyLED πξνεηνηκάζηεθε κε πεξηζηξνθή (spinning) ηνπ
ζπκπνιπκεξνύο poly[(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)-co-(1,4-benzo-{2,1’,3}- thiadiazole)]
νπόηε θαη ζρεκαηίζηεθε έλα ζηξώκα πάρνπο πεξίπνπ 70 nm. Η επίζηξσζε έγηλε πάλσ
ζε ππνζηξώκαηα γπαιηνύ κε ITO ηα νπνία είραλε θαζαξηζηεί κε πιάζκα νμπγόλνπ θαη
ζηα νπνία είρε ελαπνηεζεί έλα ζηξώκα έγρπζεο νπώλ ην PEDOT-PSS πάρνπο 50 nm.
Μεηά ηελ πεξηζηξνθή, έγηλε ζέξκαλζε ηνπ πκελίνπ ηνπ πνιπκεξνύο ζηνπο 80 νC γηα 10
ιεπηά ζε αέξα. Σηε ζπλέρεηα ελαπνηέζεθαλ πνιύ ιεπηά πκέληα WOx πάρνπο < 5 nm
είηε παξνπζία νμπγόλνπ ηνπ ζαιάκνπ (ΘΝ-WOx) ή παξνπζία αεξίνπ κίγκαηνο 10% Η2 90% Ν2 (ΘΝΥ- WOx), ηα νπνία ρξεζίκεπζαλ σο ζηξώκαηα γηα ηελ έγρπζε ειεθηξνλίσλ.
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Η ελαπόζεζε πξαγκαηνπνηήζεθε από ην ζεξκαηλόκελν λήκα βνιθξακίνπ ζηνπο 50 oC
θαη ζε πίεζε 1 Torr. Τέινο, γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηάηαμεο, έγηλε ζεξκηθή εμάρλσζε
αινπκηλίνπ πάρνπο 200 nm (Al) πάλσ από ην WOx πνπ ρξεζίκεπζε σο θάζνδνο. Ο
ειεθηξηθόο ραξαθηεξηζκόο ησλ δηαηάμεσλ έγηλε κε έλα Keithley 2400 ώζηε λα
πξνθύςνπλ έπεηηα νη ραξαθηεξηζηηθέο ππθλόηεηαο ξεύκαηνο-ηάζεο (J-V) ελώ ε
θσηεηλόηεηα θαη ειεθηξνθσηαύγεηα ειήθζεζαλ κε θαζκαηνθσηόκεηξν εθνδηαζκέλν κε
νπηηθή ίλα. Η κνξθνινγία ηεο δνκήο ησλ πκελίσλ WOx κειεηήζεθε κε ειεθηξνληθή
κηθξνζθνπία δηέιεπζεο (ΤEM).

9.5.2 Ηλεκηπο-οπηικόρ σαπακηηπιζμόρ ηων HyLEDs

Σην Σρήκα 9-19 θαίλεηαη ε δνκή ηεο θαηαζθεπήο θαη ην αληίζηνηρν ελεξγεηαθό ηεο
δηάγξακκα. Όπσο παξαηεξνύκε, έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη έλα πκέλην WOx κεηαμύ ηεο
θαζόδνπ θαη ηνπ ζηξώκαηνο εθπνκπήο έηζη ώζηε λα είλαη λα δηεπθνιπλζεί ε έγρπζε
ειεθηξνλίσλ από ην ειεθηξόδην αινπκηλίνπ (θάζνδνο) πξνο ην ζηξώκα εθπνκπήο. Απηό
ζπκβαίλεη δηόηη ην αλεγκέλν WOx πκέλην, όπσο παξαηεξνύκε θαη από ην ελεξγεηαθό
δηάγξακκα, παξνπζηάδεη θάπνηεο ελεξγεηαθέο θαηαζηάζεηο (βι. Κεθ. 8) ζε ελέξγεηεο
κεηαμύ ηνπ έξγνπ εμόδνπ ηνπ αινπκηλίνπ θαη ηνπ θαηώηεξνπ ζεκείνπ κε θαηεηιεκκέλσλ
κνξηαθώλ ηξνρηαθώλ (LUMO) ηνπ πνιπκεξνύο.

3.5 eV

ALUMINUM

3.0 eV

e-

LUMO
hν

WO3-

h+

Emitting layer

+

e-

Al
4.3 eV

h+

PEDOT-PSS

ITO/
PEDOT:PSS
5.2 eV

ITO
Glass

ΥΕ HOMO
O
5.8 eV

WO36.4 eV

Σρήκα 9-19: Γνκή ηεο θαηαζθεπήο (αξηζηεξά) θαη ην αληίζηνηρν ελεξγεηαθό ηεο δηάγξακκα
(δεμηά).
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Έηζη, είλαη πην εύθνιε ε κεηάβαζε ησλ ειεθηξνλίσλ από ην αινπκίλην δηακέζνπ απηώλ
ησλ ελεξγεηαθώλ θαηαζηάζεσλ ζην LUMO ηνπ ζηξώκαηνο εθπνκπήο. Σην ζηξώκα
εθπνκπήο γίλεηαη επαλαζύλδεζε ειεθηξνλίσλ θαη νπώλ νη νπνίεο πξνέξρνληαη από ην
ζηξώκα

κε

PEDOT:PSS

απνηέιεζκα

λα

δεκηνπξγνύληαη

εμηηόληα

ηα

νπνία

απνδηεγεηξόκελα παξάγνπλ θσο.

2

Current Density (A/m )
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YE 233/ΘΝ-WOx
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YE 233/ΘΝΥ-WOx
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0

8
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Voltage (V)

1600

2

Luminance (Cd/m )

1400
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YE233
YE233/ΘΝ-WOx

1000

YE233/ΘΝY-WOx
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8
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12
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Σρήκα 9-20: Φαξαθηεξηζηηθέο ππθλόηεηαο ξεύκαηνο-ηάζεο (J-V) (πάλσ) θαη θσηεηλόηεηαοηάζεο (L-V) (θάησ).
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Σην Σρήκα 9-20 παξνπζηάδνληαη νη ραξαθηεξηζηηθέο ππθλόηεηαο ξεύκαηνο-ηάζεο
(J-V) θαη θσηεηλόηεηαο-ηάζεο (L-V). Όπσο παξαηεξνύκε, νη δνκέο κε ην ΘΝΥ-WOx
παξνπζηάδνπλ πςειόηεξε ππθλόηεηα ξεύκαηνο θαη θσηεηλόηεηα ζπγθξηλόκελεο κε
εθείλεο νη νπνίεο έρνπλ έλα πιήξσο νμεηδσκέλν πκέλην ΘΝ-WOx ή θαλέλα. Δπίζεο,
παξαηεξνύκε όηη ζηα 15V νη ηηκέο ησλ J θαη L γηα ηελ πεξίπησζε ηεο δνκήο κε ην ΘΝΥWOx είλαη 2300Α/m2 θαη 1700Cd/m2 παξνπζηάδνληαο κηα αύμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 40%.
Απηή ε βειηίσζε νθείιεηαη ζηελ παξνπζία ηνπ πκελίνπ WOx ην νπνίν δξα έηζη ώζηε λα
απμάλεηαη ε έγρπζε θαη ε κεηαθνξά ησλ ειεθηξνλίσλ από ηελ θάζνδν ζην ζηξώκα ηνπ
πνιπκεξνύο εθπνκπήο. Σπλεπώο απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ ειεθηξνλίσλ-νπώλ πνπ
επαλαζπλδένληαη (εμηηόληα) θαη άξα ε εθπνκπή θσηόο.
Σην Σρήκα 9-21 θαίλεηαη ην θαλνληθνπνηεκέλν θάζκα ειεθηξνθσηαύγεηαο θαη γηα
ηηο δνκέο αλαθνξάο θαη γηα εθείλεο κε ην ΘΝΥ-WOx. Παξαηεξνύκε όηη παξνπζηάδνπλ
κηα θνξπθή ζηα 540nm, γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη ην θσο πνπ παξάγνπλ νη δνκέο είλαη

EL intensity (a. u.)

θπξίσο πξάζηλν κε ιίγε ρξνηά θίηξηλνπ.

450

500

550

600

650

700

Wavelength (nm)
Σρήκα 9-21: Φάζκα ειεθηξνθσηαύγεηαο θαη γηα ηηο δνκέο αλαθνξάο (δηαθεθνκκέλε θακπύιε)
θαη γηα εθείλεο κε ην ΘΝΥ-WOx (ζπλερήο θακπύιε).
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Δπίζεο, παξαηεξνύκε όηη ε παξνπζία ηνπ WOx, ζηε δηεπηθάλεηα θαζόδνπ/πνιπκεξνύο
εθπνκπήο, δελ κεηαβάιιεη ην ππόινηπν από ην εθπεκπόκελν θάζκα ηεο δηάηαμεο.
Όπσο αλαθέξζεθε ζην Κεθ.8, ε κνξθνινγία ησλ ιεπηώλ πκελίσλ WOx
αλεγκέλσλ θαη κε, κειεηήζεθε κε κηθξνζθνπία ειεθηξνληθήο δηέιεπζεο. Τα κε
αλεγκέλα πκέληα ήηαλ ζηαζεξά θάησ από ηελ επίδξαζε ηεο δέζκεο ειεθηξνλίσλ θαη
άκνξθα. Τα αλεγκέλα πκέληα, ελώ ζηελ αξρή παξνπζίαδαλ κηα κνξθνινγία πνιύ
παξόκνηα κε ηα πξώηα δείγκαηα, κεηά από κεξηθά δεπηεξόιεπηα θάησ από ηελ
επίδξαζε ηεο δέζκεο, άξρηζαλ λα θξπζηαιινπνηνύληαη, όπσο θαίλεηαη ζην Σρήκα 9-22.
Από ην ζρήκα βιέπνπκε όηη ζρεκαηίζηεθαλ θξύζηαιινη κε δηαζηάζεηο ηεο ηάμεο ησλ 510nm. Απηή ε θξπζηαιινπνίεζε ησλ πκελίσλ ΘΝΥ-WOx αλακέλεηαη λα ζπκβαίλεη όρη
κόλν κεηά από ηελ επίδξαζε ειεθηξνληθήο δέζκεο αιιά θαη κε άιια κέζα όπσο γηα
παξάδεηγκα ε ζεξκηθή αλόπηεζε. Η θξπζηαιιηθόηεηα αλακέλεηαη λα εκπινπηίζεη ηελ
έγρπζε ειεθηξνλίσλ, ζύκθσλα κε ην ζεώξεκα ηνπ Bloch [210] ηα ειεθηξόληα θηλνύληαη
ειεύζεξα δηακέζνπ ελόο πεξηνδηθνύ δπλακηθνύ ελώ ζε έλα ηπραίν δπλακηθό
εληνπίδνληαη ζύκθσλα ην ζεώξεκα ηνπ Anderson [211]. Δπηπιένλ, αθνύ έρνπκε
έιιεηςε αηόκσλ νμπγόλνπ, ηα ειεθηξόληα πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζην ζρεκαηηζκό ησλ
δεζκώλ W-O δεζκεύνληαη αζζελώο από ηα ηόληα βνιθξακίνπ (βιέπε Σρήκα 9-19) γηα
απηό εύθνια δηεγείξνληαη ζηε δώλε αγσγηκόηεηαο θαη από εθεί κπνξνύλ εύθνια λα
εγρπζνύλ ζηηο θαηαζηάζεηο LUMO ηνπ πνιπκεξνύο.

Σρήκα 9-22: Μηθξνζθνπία ειεθηξνληθήο δηέιεπζεο πκελίσλ γηα κε αλεγκέλν WOx (αξηζηεξά) θαη
αλεγκέλν WOx(δεμηά).
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Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη είλαη ζεκαληηθό λα δνύκε ηελ επίδξαζε ηεο
αλόπηεζεο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηάηαμεο. Πξάγκαηη, όπσο θαίλεηαη ζην Σρήκα 9-23
ε ζεξκηθή αλόπηεζε επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε ιεηηνπξγία ηεο δηάηαμεο απμάλνληαο
ζεκαληηθά ηελ ππθλόηεηα ξεύκαηνο, θπξίσο ζηηο δηαηάμεηο κε ηα πκέληα ΘΝΥ-WOx. Πην
ζπγθεθξηκέλα, κεηά από ζεξκηθή αλόπηεζε ζηνπο 150 νC γηα 15 ιεπηά ζηνλ αέξα,
παξνπζηάδεηαη αύμεζε ηεο ππθλόηεηαο ηνπ ξεύκαηνο θαηά έλαλ παξάγνληα ίζν κε 3 γηα
ηε κέγηζηε ηηκή ηεο ππθλόηεηαο ξεύκαηνο, θαζώο θαη κηα ζεκαληηθή κείσζε ηεο ηάζεο
ιεηηνπξγίαο ηεο δηάηαμεο πεξί ηα 6 V γηα ππθλόηεηα ξεύκαηνο 800 A/m2. Απηό
πηζαλόηαηα ζρεηίδεηαη κε ηηο κεηξήζεηο ΤΔΜ πνπ δείμαλε όηη ε αλόπηεζε πκελίσλ ΘΝΥWOx πνπ αξρηθά είλαη άκνξθα, ηα κεηαηξέπεη ζε πνιπθξπζηαιιηθά. Τα ηειεπηαία
επηηξέπνπλ ηελ επθνιόηεξε δίνδν ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα άκνξθα.
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Σρήκα 9-23: Φαξαθηεξηζηηθέο ππθλόηεηαο ξεύκαηνο-ηάζεο ύζηεξα από αλόπηεζε ζηνπο 150
ν
C.
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9.5.3 ςμπεπάζμαηα

Σε απηό ην θνκκάηη παξνπζηάζακε όηη ε έγρπζε ειεθηξνλίσλ ζε έλα νξγαληθό
πνιπκεξέο ζε δηαηάμεηο PLED κπνξεί λα βειηησζεί ζεκαληηθά κε ηελ εηζαγσγή ελόο
πνιύ ιεπηνύ πκελίνπ ΘΝΥ-WOx κεηαμύ ηεο θαζόδνπ θαη ηνπ ζηξώκαηνο εθπνκπήο. Η
παξνπζία κηαο πξόζζεηεο ππθλόηεηαο θαηαζηάζεσλ παξαθάησ από ηε δώλε
αγσγηκόηεηαο ζπλεηζθέξεη ζε απηή ηελ αύμεζε ηνπ ξπζκνύ έγρπζεο ειεθηξνλίσλ θαη
ζπληειεί ζηελ αύμεζε ηεο ππθλόηεηαο ξεύκαηνο. Απμάλεη, επίζεο, όπσο είδακε ηελ
θσηεηλόηεηα ηεο δηάηαμεο ελώ παξάιιεια κεηώλεη ηελ ηάζε ιεηηνπξγίαο. Αλόπηεζε ησλ
δηαηάμεσλ PLEDs ζπληειεί ζε ζεκαληηθή αύμεζε ηεο ππθλόηεηαο ξεύκαηνο (κέρξη έλαλ
παξάγνληα ίζν κε 3) αθνύ ζπληειεί ζηελ θξπζηαινπνίεζε ησλ πκελίσλ ΘΝΥ-WOx
δηεπθνιύλνληαο κε απηό ηνλ ηξόπν ηελ έγρπζε ειεθηξνλίσλ.
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9.6

Δθαπμογή αςηοοπγανωμένων νανοζωμαηιδίων ΘΝΥΔΑ σαλκού ζε
οπγανικέρ μνήμερ

Γηα δεθαεηίεο, ε βηνκεραλία εκηαγσγνύ ςάρλεη γηα ην “ηδαληθό” θαζνιηθήο ρξήζεο ηζηπ
κλήκεο, ην νπνίν λα είλαη: θηελό ζηελ θαηαζθεπή ηνπ, ηθαλό λα ζπγθξαηεί ην
πεξηερόκελό ηνπ γηα πεξηζζόηεξν από 10 ρξόληα αθόκε θαη εθηόο ιεηηνπξγίαο, ηπραία
πξνζπειάζηκν κε δπλαηόηεηα γξήγνξεο αλάγλσζεο /εγγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ
νπνηνπδήπνηε θπηηάξνπ ηνπ, ρακειήο θαηαλάισζεο ηζρύνο, κεγάιεο ππθλόηεηαο,
πςειήο αμηνπηζηίαο, εύθνιν ζηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ζπκβαηό κε ηηο
ζπλήζεηο βηνκεραληθέο δηαδηθαζίεο θαηαζθεπήο. Γπζηπρώο, κηα μερσξηζηή δηάηαμε
κλήκεο ε νπνία λα έρεη όια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά δελ είλαη εθηθηή κέρξη ζήκεξα.
Οη νξγαληθέο δηαηάμεηο κλήκεο πξνζθέξνπλ κία ειθπζηηθή ελαιιαθηηθή ιύζε γηα
ρακεινύ θόζηνπο θαη πςειήο ππθλόηεηαο απνζήθεπζε δεδνκέλσλ [212]. Η παξνπζία
κεηαιιηθώλ λαλνζσκαηηδίσλ ελζσκαησκέλσλ κέζα ζε πνιπκεξή έρεη βξεζεί όηη
απμάλεη ζεκαληηθά ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ πνιπκεξηθώλ πιηθώλ σο δηαηάμεηο κλήκεο
δηακνξθώλνληαο ηηο ηηκέο ηεο εηδηθήο ηνπο αληίζηαζεο. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, απηά είλαη
ππεύζπλα γηα ελαιιαγή ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο ηνπ πνιπκεξνύο κεηαμύ ρακειώλ θαη
πςειώλ θαηαζηάζεσλ νη νπνίεο απνηεινύλ ηηο δύν ςεθηαθέο ινγηθέο θαηαζηάζεηο “0”
θαη “1”. Ωζηόζν, ε ηπραία θαηαλνκή ηνπο ζηα πνιπκεξηθά πιηθά επηθέξεη δηαθπκάλζεηο
ζηελ απόδνζε θαη αμηνπηζηία ησλ δηαηάμεσλ. Υπνζρόκελα απνηειέζκαηα έρνπλ
απνθηεζεί βαζηθά γηα δηαηάμεηο δύν αθξνδεθηώλ ρξεζηκνπνηώληαο πνιπκεξή κε
ελζσκαησκέλα λαλνζσκαηίδηα (NPs) κεηάιινπ νινθιεξσκέλα ζε ππνζηξώκαηα
εύθακπηα ή ππξηηίνπ [213-215]. Απηέο νη δηαηάμεηο απνηεινύληαη θπξίσο από έλα ή ηξία
ζηξώκαηα κεηαμύ ησλ κεηαιιηθώλ ειεθηξνδίσλ. Σηελ πξώηε πεξίπησζε ην ζηξώκα
κεηαμύ ησλ κεηαιιηθώλ ειεθηξνδίσλ είλαη έλα κίγκα πνιπκεξνύο θαη λαλνζσκαηηδίσλ
[216]. Σπλήζσο ηα λαλνζσκαηίδηα θαιύπηνληαη κε δηάθνξνπο ππνθαηαζηάηεο νη νπνίνη
επεξεάδνπλ ην θξαγκό δπλακηθνύ κεηαμύ λαλνζσκαηηδίσλ θαη πνιπκεξνύο. Έρεη
βξεζεί [213] όηη ηέηνηα λαλνζσκαηίδηα ζπγθεληξώλνληαη θνληά ζηα ειεθηξόδηα κεηά ηελ
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ιεηηνπξγία ηνπ ζηνηρείνπ. Ωζηόζν, εάλ ηα λαλνζσκαηίδηα είλαη ζηαζεξνπνηεκέλα,
θαιύπηνληαη δειαδή από ίδηα κόξηα ηεο κήηξαο ηνπ πνιπκεξνύο, θαηαιακβάλνπλ ζέζε
ζην πνιπκεξέο καθξηά από ηα ειεθηξόδηα. Οη δνκέο δύν αθξνδεθηώλ κε ηξία ζηξώκαηα
αλάκεζά

ηνπο

ζρεκαηίδνληαη

κε

δηαδνρηθή

ελαπόζεζε

(α)

ελόο

νξγαληθνύ

ππνζηξώκαηνο, (β) ελόο λαλνδνκεκέλνπ αζπλερνύο κεηαιιηθνύ πκελίνπ θαη (γ) ελόο
νξγαληθνύ ζηξώκαηνο επηθάιπςεο.
Σε απηό ην ζεκείν ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, κειεηήζακε ηελ απηννξγάλσζε
ησλ λαλνζσκαηηδίσλ ραιθνύ ρξεζηκνπνηώληαο δηαηάμεηο ηξηώλ ζηξσκάησλ κε
ππόζηξσκα πνιπκεξνύο poly(3-hexylthiophene) (RR-P3HT) πάλσ ζε ππνζηξώκαηα
ραιαδία. Τν πνιπκεξέο απηό ζηξώκα πξνζαλαηνιίδεηαη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ηα άηνκα
S από ηα νπνία απνηειείηαη λα εκθαλίδνληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ. Τα άηνκα S
ιεηηνπξγνύλ σο ζεκεία λνπθιενπνίεζεο γηα ηελ ελαπόζεζε από ΘΝΦΔΑ ησλ αηόκσλ
ραιθνύ βνεζώληαο ζην ζρεκαηηζκό λαλνζσκαηηδίσλ Cu ζηελ επηθάλεηα ηνπ
πνιπκεξνύο. Ωο ζηξώκα επηθάιπςεο ρξεζηκνπνηήζεθε PMMA.

9.6.1 Γιαδικαζία καηαζκεςήρ διαηάξεων

Ηιεθηξόδηα αινπκηλίνπ εμαρλώζεθαλ ζε ππνζηξώκαηα ραιαδία δηακέζνπ κεηαιιηθήο
ζρεκαηνπνηεκέλεο κάζθαο (ειεθηξόδηα βάζεο, BEL) Σρήκα 9-24. Έπεηηα, ελαπνηέζεθε
ην πνιπκεξέο RR-P3HT (~10 mg/ml ζε ρισξνθόξκην) κε πεξηζηξνθή θαη αλνπηήζεθε
ηνπ ζηνπο 130 °C γηα 10 min, νδεγώληαο ζε ζηξώκα πάρνπο ~30-40 nm. Σηε ζπλέρεηα
ελαπνηέζεθαλ κε ην ζύζηεκα ΦΔΑ ραιθνύ ηα ΘΝΦΔΑ λαλνζσκαηίδηα ραιθνύ. Η
ελαπόζεζε έγηλε ππό πίεζε 2 Torr θαη ζε ζεξκνθξαζίεο ππνζηξώκαηνο κεηαμύ 100-150
°C γηα κεξηθά ιεπηά. Η ζεξκνθξαζία ηνπ λήκαηνο βνιθξακίνπ ήηαλ 170 °C θαη δελ
επεξέαζε θαζόινπ ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ππνζηξώκαηνο. Τα λαλνζσκαηίδηα ραιθνύ
θαιύθζεθαλ κε ζηξώκα πάρνπο 30 nm από PMMA ρξεζηκνπνηώληαο δηάιπκα 1.5 wt%.
ζε PGMEA θαη αλόπηεζε ζηνπο 120 °C γηα 15min ζηνλ αέξα. Τα ειεθηξόδηα θνξπθήο
(TEL, Σρήκα 9-24) αινπκηλίνπ εμαρλώζεθαλ κε όκνην ηξόπν κε ηα ειεθηξόδηα βάζεο
αιιά κε δηεύζπλζε θάζεηε πξνο απηά. Έηζη, ζε θάζε πεξηνρή δηαζηαύξσζεο
πξαγκαηνπνηνύληαλ κηα θαηαζθεπή Μεηάιινπ (Al)/Οξγαληθνύ+NPs/Μεηάιινπ (Al)
(MOM) εκβαδνύ 1 mm2. Σην Σρήκα 9-24, δείρλεηαη ην ζρεκαηηθό ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ
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ηειηθώλ δηαηάμεσλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ. Δπίζεο, θαηαζθεπάζηεθαλ δείγκαηα ειέγρνπ
Al/P3HT/PMMA/Al, ρσξίο δειαδή Cu-NPs, γηα ζύγθξηζε. Τα δείγκαηα ραξαθηεξίζηεθαλ
κε κηθξνζθνπία αηνκηθήο δύλακεο (AFM) γηα κειέηε ηεο κνξθνινγίαο ηνπο θαζώο θαη κε
θαζκαηνκεηξία

ππεξηώδνπο

νξαηνύ

(UV-Vis)

ελώ

έγηλαλ

θαη

κεηξήζεηο

ραξαθηεξηζηηθώλ ξεύκαηνο-ηάζεο (Ι-V).
High

Low

Σρήκα 9-24: Σρεκαηηθό ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ δηαηάμεσλ κλήκεο ηξηώλ ζηξσκάησλ πνπ
θαηαζθεπάζηεθαλ.

9.6.2 Υαπακηηπιζμόρ διαηάξεων

Σην Σρήκα 9-25 δείρλεηαη ε εηθόλα AFM ησλ λνλνζσκαηηδίσλ ραιθνύ πάλσ ζην ζηξώκα
P3HT. Τα λαλνζσκαηίδηα είλαη ζρεδόλ ζθαηξηθά κε κέζε δηάκεηξν 3.3nm. Δίλαη εκθαλέο
όηη ε ΘΝΦΔΑ έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ ζρεκαηηζκό ελόο λαλνδνκεκέλνπ αζπλερνύο
πκελίνπ ραιθνύ σο απνηέιεζκα ηεο απηννξγάλσζήο ηνπ ζηελ επηθάλεηα ηνπ P3HT. Τν
γεγνλόο απηό έξρεηαη ζε ζπκθσλία θαη κε ηα θάζκαηα UV-Vis (Σρήκα 9-26). Όπσο
παξαηεξείηαη ηα θάζκαηα ηνπ θαζαξνύ πκελίνπ P3HT θαη ηνπ πκελίνπ P3HT/Cu-NPs
είλαη όκνηα γεγνλόο πνπ δείρλεη όηη ε ελαπόζεζε ησλ λαλνζσκαηηδίσλ δελ δεκηνπξγεί
ζπλερέο πκέλην.
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Σρήκα 9-25: Δηθόλα AFM ησλ λνλνζσκαηηδίσλ ΘΝΦΔΑ ραιθνύ πάλσ ζην ζηξώκα P3HT.
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Σρήκα 9-26: Φάζκαηα απνξξόθεζεο ηνπ νξγαληθνύ P3HT κε θαη ρσξίο λαλνζσκαηίδηα ΘΝΦΔΑ
Cu.

Σην Σρήκα 9-27 θαίλνληαη ηππηθέο ραξαθηεξηζηηθέο ξεύκαηνο ηάζεο πνπ
παξνπζηάδνπλ κεηάβαζε από κία θαηάζηαζε ρακειήο αγσγηκόηεηαο ζε κηα θαηάζηαζε
πςειόηεξεο αγσγηκόηεηαο. Η καηάβαζε πξαγκαηνπνηείηαη κεηά από ζάξσζε σο ηα
~+4V πξνθαιώληαο αύμεζε ηνπ ξεύκαηνο 3 ηάμεηο κεγέζνπο πεξίπνπ. Ωζηόζν, ε
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ελαιιαγή ηεο αγσγηκόηεηαο είλαη αζηαζήο νδεγώληαο

μαλά πίζσ ζηελ θαηάζηαζε

ρακειήο αγσγηκόηεηαο. Η ελαιιαγή ηεο αγσγηκόηεηαο κεηαμύ ρακειήο θαη πςειήο
ηηκήο απνδίδεηαη ζε αληαιιαγή ειεθηξνλίσλ κεηαμύ ηνπ πςειόηεξνπ θαηεηιεκκέλνπ
κνξηαθνύ ηξνρηαθνύ (HOMO, 4.9 eV) ηνπ P3HT θαη ησλ λαλνζσκαηηδίσλ ραιθνύ (~4.7
eV).

Σρήκα 9-27: I-V ραξαθηεξηζηηθέο πνπ δείρλνπλ αζηαζή κεηαβνιή αληίζηαζεο (3ε ζάξσζε). Σην
έλζεκα παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά κία πηζαλή εθδνρή γηα ηελ κεηαβνιή αληίζηαζεο.

Αλ ην εμσηεξηθά εθαξκνδόκελν ειεθηξηθό πεδίν θηάζεη κηα θαζνξηζκέλε ηηκή ειεθηξόληα
κεηαπεδνύλ κέζσ ηνπ θαηλνκέλνπ ζήξαγγαο από ην HOMO ηνπ P3HT ζηα
λαλνζσκαηίδηα ραιθνύ. Έηζη, ε κεξηθώο θαηεηιεκκέλε HOMO θαη ηα αξλεηηθά
θνξηηζκέλα λαλνζσκαηίδηα ραιθνύ ζπλεηζθέξνπλ ζηε δεκηνπξγία ηεο θαηάζηαζεο
πςειήο αγσγηκόηεηαο. Σε απηή ηελ πεξίπησζε νη αζηάζεηεο ηεο θαηάζηαζεο πςειήο
αγσγηκόηεηαο

κπνξνύλ λα

απνδνζνύλ ζηελ κεησκέλε

ηθαλόηεηα

παγίδεπζεο

ειεθηξνλίσλ από ηα λαλνζσκαηίδηα ραιθνύ ιόγσ ηνπ κηθξνύ θξαγκνύ δπλακηθνύ (0.2
eV) πνπ δεκηνπξγείηαη. Η ζπκπεξηθνξά απηή δελ παξνπζηάδεηαη ζηα δείγκαηα
αλαθνξάο (ρσξίο Cu-NPs).
Οη ραξαθηεξηζηηθέο ξεύκαηνο ηάζεο ζε κεγάιν αξηζκό δηαηάμεσλ Cu-NPs έδεημαλ
όηη νη δηαηάμεηο απηέο αληέρνπλ ζε πςειέο ηάζεηο (~14V) όπσο θαη ηα δείγκαηα
αλαθνξάο (Σρήκα 9-28). Ωζηόζν, νη ραξαθηεξηζηηθέο ηνπο δείρλνπλ αξθεηά πςειόηεξε
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αγσγηκόηεηα θαη δηαθξηηέο πεξηνρέο αξλεηηθήο δηαθνξηθήο αληίζηαζεο (NDR) κεηαμύ
+5-+8 V. Τν ίδην θαηλόκελν παξνπζηάδεηαη θαη ζε αξλεηηθέο ηάζεηο πόισζεο π.ρ. ε
πεξηνρή NDR κεηαμύ -5 θαη -8 V. Tππηθέο ραξαθηεξηζηηθέο I-V παξνπζηάδνληαη ζην
Σρήκα 9-28. Τν θαηλόκελν NDR έρεη κειεηεζεί εθηελώο ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηηο
νξγαληθέο κλήκεο θαη παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθέο πξνειεύζεηο. Σηελ πεξίπησζή καο
πηζηεύνπκε όηη ε NDR νθείιεηαη ζην ζπλδπαζκό ηεο παξνπζίαο πεξηνρώλ κε πςειή
επηθαλεηαθή ππθλόηεηα λαλνζσκαηηδίσλ ραιθνύ θαη ζην ζρεηηθά κεγάιν ελεξγεηαθό
ράζκα ηνπ PMMA (~5.6eV) πνπ ιεηηνπξγεί σο κνλσηηθό-δηειέθηξηθό πιηθό [217]. Οη
πεηξακαηηθέο κειέηεο γηα απηό ην θαηλόκελν είλαη ζε εμέιημε.

Σρήκα 9-28: Φαξαθηεξηζηηθέο ξεύκαηνο-ηάζεο ησλ δηαηάμεσλ κε θαη ρσξίο Cu-NPs. Οη πεξηνρέο
NDR γηα αξλεηηθέο θαη ζεηηθέο ηάζεηο εζσθιείνληαη ζηα δηαθεθνκκέλα πιαίζηα.

Οη δηαηάμεηο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ έρνπλ πνιύ ζηαζεξά ραξαθηεξηζηηθά θαη έδεημαλ
θαηλόκελα κλήκεο κεηά από εθαξκνγή παικώλ πύιεο: +6 V/5-10 s γηα εγγξαθή (PGM)
θαη -8 V/5 s γηα δηαγξαθή (ERS). Η δηαθνξά αγσγηκόηεηαο κεηαμύ ησλ δύν
θαηαζηάζεσλ (παξάζπξν κλήκεο) είλαη πεξίπνπ κίαο ηάμεο κεγέζνπο ξεύκαηνο γηα
ηάζε «αλάγλσζεο» +0.2 V. Οη ηηκέο ηνπ ξεύκαηνο αλάγλσζεο ζηηο θαηαζηάζεηο
εγγξαθήο θαη δηαγξαθήο παξνπζηάδνληαη ζην Σρήκα 9-29. Η δηάξθεηα ηνπ παικνύ γηα
εγγξαθή θαη δηαγξαθή είλαη αξθεηά κεγάιε ζπγθξηηηθά κε ηηο ηππηθέο κλήκεο ππξηηίνπ ή
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άιιεο ηερλνινγίεο κλεκώλ. Απηό νθείιεηαη ζην κεγάιν πάρνο ησλ ζηξσκάησλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζακε θαζώο θαη ζηηο δηαζηάζεηο ησλ ειεθηξνδίσλ, δεκηνπξγώληαο κεγάιε
ζηαζεξά ρξόλνπ RC (ζηαζεξά θαζπζηέξεζεο). Τέινο, ν πςειόο θξαγκόο δπλακηθνύ
κεηαμύ ησλ ειεθηξνδίσλ Al θαη ησλ πνιπκεξηθώλ πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη
ζπληειεί ζηελ αύμεζε ησλ ρξόλσλ εγγξαθήο-δξαγξαθήο.

Σρήκα 9-29: Γηάγξακκα ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ηνπ ξεύκαηνο αλάγλσζεο δνκώλ
Al/P3HT/Cu-NPs/PMMA/Al ππό ηελ επίδξαζε παικώλ ηάζεο εγγξαθήο θαη δηαγξαθήο.

9.6.3 ςμπεπάζμαηα
Τα Cu-NPs ελαπνηέζεθαλ κε επηηπρία ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηερληθή ΘΝΦΔΑ
πάλσ ζε νξγαληθά πκέληα P3HT. Τα λαλνζσκαηίδηα θαιύθζεθαλ κε έλα πνιύ ιεπηό
ζηξώκα PMMA κε ζθνπό ηελ θαηαζθεπή δνκώλ κεηάιινπ/πνιπκεξνύο +NPs/κεηάιινπ
κε αζύκκεηξνπο θξαγκνύο δπλακηθνύ κεηαμύ ησλ λαλνζσκαηηδίσλ θαη ησλ κεηαιιηθώλ
ειεθηξνδίσλ. Μεηξήζεηο AFM έδεημαλ όηη ην κέζν κέγεζνο ησλ λαλνζσκαηηδίσλ ραιθνύ
είλαη πεξίπνπ 3.5 nm. Παξαηεξήζεθαλ αζηαζείο κεηαβάζεηο αγσγηκόηεηαο. Αξθεηέο
δηαηάμεηο

παξνπζίαζαλ

πεξηνρέο

αξλεηηθήο

δηαθνξηθήο

αληίζηαζεο

ζηηο

ραξαθηεξηζηηθέο ηνπο. Δλαιιαγέο ηεο αγσγηκόηεηαο επηηεύρζεθαλ εθαξκόδνληαο
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παικνύο ηάζεο -8 V /5 s θαη +6 V/ 5s γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί δηαγξαθή θαη εγγξαθή
αληίζηνηρα. Η βειηηζηνπνίεζε ηεο επηθαλεηαθήο ππθλόηεηαο ησλ λαλνζσκαηηδίσλ
ραιθνύ θαζώο επίζεο θαη ησλ πιηθώλ γηα ηελ θαηαζθεπή ειεθηξνδίσλ είλαη απαξαίηεηα
γηα ηελ επίηεπμε ζηαζεξνύ θαηλνκέλνπ κλήκεο.
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ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ

Οη πξννπηηθέο απηήο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο είλαη πνιιέο:

 Άκεζα ζα πξέπεη λα γίλεη εθηελέζηεξε κειέηε ηωλ ΘΝΧΕΑ πκελίωλ ραιθνύ ζε
δηάθνξεο ζπλζήθεο πίεζεο, ζεξκνθξαζίαο, ξνήο θ.α. Η ρξεζηκνπνίεζε θαη
άιιωλ λεκάηωλ εθηόο βνιθξακίνπ όπωο πιαηίλα (γηα ηηο θαιέο θαηαιπηηθέο
ηδηόηεηεο), ηαληάιην θαη κνιπβδέλην. Η βειηηζηνπνίεζε ηεο κνξθνινγίαο θαη ηεο
εηδηθήο αληίζηαζεο ηωλ παξαγόκελωλ ΘΝΧΕΑ πκελίωλ Cu.
 Ο ζπλδπαζκόο ηεο ηερλνινγίαο ελαπόζεζεο λαλν- ειεθηξνδίωλ ραιθνύ κε ηα
λαλνδνκεκέλα πκέληα WOx θαη ν έιεγρνο ηωλ αηζζεηήξηωλ ηδηνηήηωλ ηωλ
ηειεπηαίωλ ρξεζηκνπνηώληαο θαη άιινπο αλαιύηεο εθηόο πδξνγόλνπ, όπωο Η2S,
ΝΟx, NH3 θ.α.
 Η θαηαζθεπή ηξαλδίζηνξ ρξεζηκνπνηώληαο ηα λαλν- ειεθηξόδηα ραιθνύ θαη
ελεξγέο πεξηνρέο θηηαγκέλεο από λαλνδνκεκέλα νμεηδία βνιθξακίνπ (WOx ή θαη
άιιωλ νμεηδίωλ κεηάιινπ όπωο Pt, Ta, Mo, βι. πην πάλω). Επίζεο, ε δεκηνπξγία
ηξαλδίζηνξ βαζηζκέλν ζην κνλνζζελέο νμείδην ηνπ ραιθνύ (Cu2O). Οη ηδηόηεηεο
ηνπ πεδίνπ εθπνκπήο απηώλ λαλνδνκεκέλωλ πκελίωλ κπνξνύλ λα ξπζκηζηνύλ
θαη λα βειηηζηνπνηεζνύλ από ηηο ζπλζήθεο ελαπόζεζεο.
 Η ξύζκηζε ηωλ δηαθέλωλ αλάκεζα ζηα λαλν- ειεθηξόδηα ραιθνύ κέζω
νμείδωζεο θαη αλαγωγήο ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ηωλ επηζπκεηώλ απνζηάζεωλ ζηε
λαλν- θιίκαθα. Με απηό ηνλ ηξόπν ζα κπνξνύζε λα ελαπνηεζεί έλα κόλν κόξην
αλάκεζα ζηα λαλν- ειεθηξόδηα.
 Εθηελέζηεξε κειέηε γηα ηε βειηίωζε ηωλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηωλ νξγαληθώλ
δηόδωλ εθπνκπήο θωηόο. Επίζεο, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ δηάθνξα
ελδηάκεζα ζηξώκαηα κεηαμύ ηνπ εκηαγωγνύ εθπνκπήο θαη αληίζηνηρα ηεο αλόδνπ
ή θαζόδνπ.
 Μειέηε ηεο επηθαλεηαθήο θαηαλνκήο ηωλ λαλνζωκαηηδίωλ ραιθνύ θαη ηωλ πιηθώλ
θαηαζθεπήο ηωλ ειεθηξνδίωλ ώζηε λα επηηεπρζεί έλα ζηαζεξό θαηλόκελν
κλήκεο.
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