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Πρόλογος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Σύμφωνα με το International Roadmap for Semiconductors του 1999, τα υμένια διοξειδίου του 

πυριτίου και (οξει)νιτριδίου του πυριτίου θα βρίσκουν εφαρμογή στη μικροηλεκτρονική, ως διηλεκτρικά 

πύλης, στρώματα απομόνωσης και ως στρώματα προστασίας του τελικού ολοκληρωμένου κυκλώματος 

μέχρι το 2005 και τη γενιά των 0,13 μm. Όσο όμως οι διαστάσεις των κυκλωμάτων μικραίνουν, οι θερμικές 

διεργασίες πρέπει να γίνονται σε όσο το δυνατόν χαμηλότερες θερμοκρασίες. Υπάρχουν δυο δρόμοι να 

ακολουθήσουμε αν θέλουμε να ελαττώσουμε τη θερμοκρασία σε κάποια διαδικασία χημικής εναπόθεσης 

από την αέρια φάση (XEA): 
 

• Ανάπτυξη μιας νέας διαδικασίας XEA. 

• Συνδυασμός διαδικασιών που ήδη χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία. 
 

 Η ανάπτυξη μιας νέας διαδικασίας XEA, ξεκινάει από το σχεδιασμό και τη σύνθεση μιας νέας 

πηγής. Στη συνέχεια πραγματοποιείται μια μεγάλη σειρά εναποθέσεων που στόχο έχουν να εντοπίσουν τις 

συνθήκες θερμοκρασίας, πίεσης και ροής της πηγής όπου πετυχαίνουμε ικανοποιητικούς ρυθμούς 

ανάπτυξης των υμενίων με όσο το δυνατόν υψηλότερη ομοιομορφία του πάχους. Τέλος τα υμένια που 

αναπτύσονται χαρακτηρίζονται και συγκρίνονται με παρόμοια υμένια που αναπτύσονται με άλλες 

διαδικασίες. 

 Με το δεύτερο τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος προσπαθούμε να συνδυάσουμε τα 

πλεονεκτήματα δυο ή περισσοτέρων διαδικασιών οι οποίες ήδη χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία της 

μικροηλεκτρονικής. Αυτός είναι και ο δρόμος που ακολουθεί η παρούσα διδακτορική διατριβή. 

 Η ανάπτυξη υμενίων (οξει)νιτριδίου του πυριτίου στην τεχνολογία CMOS γίνεται με την αντίδραση 

διχλωροσιλάνης (SiH2Cl2) με αμμωνία (ΝΗ3) με ή χωρίς οξυγόνο. Η συγκεκριμένη μέθοδος παρουσιάζει  
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μια σειρά από σημαντικά μειονεκτήματα. Η θερμοκρασία στην οποία αναπτύσεται το υμένιο είναι 800 οC, 

τιμή που κρίνεται ιδιαίτερα υψηλή γιά ορισμένες εφαρμογές. Ένα άλλο σημαντικό μειονέκτημα είναι το 

χλώριο που απελευθερώνεται από τη διάσπαση της διχλωροσιλάνης που προκαλεί διαβρώσεις στα 

μεταλλικά μέρη του πειραματικού εξοπλισμού (γραμμές μεταφοράς, αντλίες κλπ). 

 Θα μπορούσε λοπόν, κάποιος να ρωτήσει αν υπάρχει κάποια διαφορετική πηγή η οποία 

χρησιμοποιείται γιά την ανάπτυξη άλλων υμενίων και η οποία σε συνδυασμό με αέρια που περιέχουν 

άζωτο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί γιά την ανάπτυξη υμενίων (οξει)νιτριδίου του πυριτίου σε 

θερμοκρασίες χαμηλότερες των 800 οC. Μια τέτοια πηγή θα μπορούσε να είναι η τετρα-αιθόξυ-σιλάνη 

(Si(OC2H5)4 ή TEOS). Το TEOS χρησιμοποιείται γιά την ανάπτυξη υμενίων SiO2 σε θερμοκρασία  

710 οC, είναι πηγή ακίνδυνη (δεν είναι εύφλεκτη, εκρηκτική ή τοξική) και δεν προκαλεί φθορές στον 

πειραματικό εξοπλισμό. Σε αυτό το ερώτημα προσπαθεί να απαντήσει η παρούσα διδακτορική διατριβή. 

 Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της τριμελούς επιτροπής μου γιά τη συνεχή 

υποστήριξη καθόλη τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας διατριβής, Δρ. Ιωάννη Ράπτη (Επίκ. Καθηγητής 

Τ.Ε.Μ.Φ.Ε. Ε.Μ.Π.), Δρ. Δημήτρη Δαβάζογλου (Ερευνητής Β΄, Ινστ. Μικροηλεκτρονικής Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. 

“Δημόκριτος”) και τη Δρ. Δήμητρα Παπαδημητρίου (Επίκ. Καθηγήτρια Τ.Ε.Μ.Φ.Ε. Ε.Μ.Π.) η οποία 

αντικατέστησε τον εκλιπόντα καθηγητή Ε. Αναστασσάκη, αρχικό μέλος της τριμελούς επιτροπής. 

Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους: 
 

• Δρ. Κωνσταντίνο Βάχλα χωρίς την καθοδήγηση του οποίου δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί 

η θερμοδυναμική μελέτη της εναπόθεσης. 

• Τον Dr Marc Allendorf και την Dr Pauline Ho γιά τη βοήθειά τους και τις συμβουλές τους κατά 

την επέκταση της αρχικής μας βάσεως θερμοδυναμικών δεδομένων. 

• Τον Δρ. Δημήτρη Κουβάτσο γιά την καθοδήγηση και τη βοήθεια που πρόσφερε κατά την 

κατασκευή και τον χαρακτηρισμό των μικροηλεκτρονικών διατάξεων. 

• Το τεχνικό προσωπικό του καθαρού χώρου του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής γιά τις άοκνες 

προσπάθειές τους να διατηρούν σε άριστη κατάσταση τον τεχνικό εξοπλισμό του εργαστηρίου. 
 

Τέλος, θα ήθελα να ζητήσω την κατανόηση του αναγνώστη γιά τις όποιες ατέλειες συναντήσει στο κείμενο. 

Ελπίζω η παρούσα διατριβή να αποτελέσει ένα μικρό λιθαράκι στο τεράστιο οικοδόμημα της γνώσης. 

 



              

Σύνοψη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Η παρούσα διδακτορική διατριβή προσπαθεί να απαντήσει στο ερώτημα αν μπορούμε να 

αναπτύξουμε υμένια οξεινιτριδίου του πυριτίου συνδυάζοντας την τετρα-αιθόξυ-σιλάνη με άλλα αέρια που 

περιέχουν άζωτο όπως το πρωτοξείδιο του αζώτου (Ν2Ο) και η αμμωνία (ΝΗ3) σε θερμοκρασίες όχι 

μεγαλύτερες από 710  οC. Επιπλέον συγκρίνεται η χημική σύσταση και η ατομική μικροδομή των υμενίων 

SiO2 που αναπτύσονται από την πυρόλυση των ατμών TEOS με θερμικά αναπτυγμένα υμένια SiO2. Τέλος 

κατασκευάζονται μικροηλεκτρονικές διατάξεις στις οποίες προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε τα 

συμπεράσματα των προηγούμενων βημάτων. 

 Η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε έχει ως εξής: 
 

• Ξεκινήσαμε με τη θερμοδυναμική προσομοίωση του συστήματος Si – O – C – H – N – Cl 

προσανατολίζοντας το σύστημα στην εναπόθεση από μίγματα που περιέχουν ΤΕΟS. Τα 

αποτελέσματα της προσομοίωσης είναι διαγράμματα που περιγράφουν τη σύσταση της στερεάς 

και της αέριας φάσης ως συνάρτηση της θερμοκρασίας, της πίεσης και του λόγου ροής των 

αερίων που εισάγονται στον αντιδραστήρα. Τα αποτελέσματα της θερμοδυναμικής 

προσομοίωσης μας βοήθησαν να εντοπίσουμε τις συνθήκες εκείνες που μας επιτρέπουν να 

αναπτύξουμε υμένια με την επιθυμητή σύσταση. 

• Ακολούθησε η ανάπτυξη των υμενίων στις συνθήκες που εντοπίσαμε στο προηγούμενο βήμα και ο 

χαρακτηρισμός τους ως προς τη σύσταση. Στο στάδιο αυτό εξετάσαμε την ακρίβεια των 

προβλέψεων της θερμοδυναμικής προσομοίωσης. Επιπλέον εξετάσαμε ιδιότητες των υμενίων οι 

οποίες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν από τη θερμοδυναμική, όπως η τραχύτητα της 

επιφάνειας των υμενίων κλπ.  
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• Ξεχωριστό κεφάλαιο στο χαρακτηρισμό των υμενίων, αποτελεί ο χαρακτηρισμός με τη μέθοδο 

της φασματοσκοπίας στο υπέρυθρο με μετασχηματισμό Fourier (FTIR). Στο κεφάλαιο αυτό 

ποσοτικοποιούμε τις διαφορές που εμφανίζουν τα φάσματα διαπερατότητας θερμικά 

αναπτυγμένων υμενίων SiO2 με τα φάσματα υμενίων SiO2 που αναπτύχθηκαν από πυρόλυση 

ατμών TEOS με τη βοήθεια εξειδικευμένου λογισμικού προσομοίωσης των φασμάτων 

διαπερατότητας, το οποίο αναπτύχθηκε γιά το σκοπό αυτό. 

• Τέλος αναπτύξαμε μικροηλεκτρονικές διατάξεις προσπαθώντας να αξιοποιήσουμε τα 

συμπεράσματα των προηγουμένων βημάτων. Αρχικά κατασκευάσαμε χωρητικότητες MOS οι 

οποίες είχαν ως διηλεκτρικά, υμένια που αναπτύχθηκαν από διάφορα μίγματα TEOS και Ν2Ο. 

Στη συνέχεια κατασκευάσαμε transistors λεπτού υμενίου (thin film transistors TFTs) με 

διηλεκτρικό πύλης που εναποτέθηκε από την πυρόλυση ατμών TEOS. Στόχος μας δεν ήταν να 

κατασκευάσουμε πρωτοποριακές διατάξεις, αλλά να μελετήσουμε τη συμπεριφορά του οξειδίου 

TEOS ως διηλεκτρικό πύλης κάτω από συνθήκες κανονικής λειτουργίας και κάτω από συνθήκες 

ηλεκτρικής καταπόνησης. 

 



              

Abstract 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 The present PhD thesis is trying to answer the question of whether we can deposit silicon 

(oxy)nitride films using tetra-ethyl-ortho silicate (Si(OC2H5)4, TEOS) with other nitrogen containing 

gasses, like N2O and NH3, at temperatures not greater than 710 oC using the low pressure chemical 

vapor deposition (LPCVD) method. Moreover, we compare the chemical composition and the atomic 

microstructure of the TEOS deposited SiO2 films to those of the thermally grown SiO2 films. Finally, 

we use the TEOS deposited SiO2 films as gate oxides in MOS thin film transistors (TFTs) and we 

study the stressing properties of these devices. 

 We started from the thermodynamic simulation of the Si – O – C – H – N – Cl system, focused 

on the decomposition of TEOS. The results of the simulation are presented in CVD diagrams 

describing the solid and the gas phase of the system as a function of the pressure, the temperature and 

the flow rate of the input gasses. The deposition of silicon oxynitride films from TEOS – N2O or 

TEOS – NH3 is not possible at temperatures low enough to find applications in microelectronics. At 

temperatures not greater than 820 oC the solid phase consists exclusively of SiO2 with carbon 

impurities. The carbon contamination is reduced as the N2O/ TEOS flow rate increases, while no 

change in the concentration of the carbon contaminants is anticipated for the TEOS – NH3 system. 

 In order to force the reaction between Si and N at low temperatures such as 710 oC, we first 

have to consume the oxygen of the system which comes from the decomposition of  the TEOS 

molecule. One way to do this is to add, together with TEOS, another Si containing gas which will not 

contain oxygen. For practical reasons we have chosen dichlorosilane as the second silicon precursor 

and NH3 as the nitrogen precursor. The thermodynamic simulation has shown that the deposition of 

silicon oxynitride films is possible from these gas mixtures at 710 oC if the DCS / TEOS flow ratio is 

greater than one. 
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 The characterization of the films is in accordance with the predictions of the thermodynamic 

simulation. Furthermore, the films were found to have a granular form which designates the existence 

of voids inside the volume of the film. This assumption was confirmed by annealing the films at  

950 oC. The thickness of the films after the annealing was always lower compared to the thickness 

before the annealing. The difference was found to be no more than 7% of the initial thickness for 

films with thickness greater than 10 nm while for films of initial thickness in the range of 10 nm, the 

difference was never found to be more than 3%. 

 FTIR transmission spectra at about 1060 cm -1 of the deposited SiO2 films were found to be 

different compared to the transmission spectra of thermally grown SiO2 films with comparable 

thickness. In order to quantify the differences we simulated the transmission spectra of several SiO2 

films and then fitted them to the experimental ones, using four Lorentzian oscillators. Two of them 

describe the asymmetric stretching motion of an oxygen atom which moves parallel to a neighbor 

oxygen atom (AS1 motion) and the other two describe the motion of an oxygen which moves 

anti – parallel to a neighbor oxygen (AS2 motion). We excluded all possible influences of the 

substrates to the transmission spectra of the films by using a piece of the same Si wafer on which the 

SiO2 film was grown during the recording of the transmission of the background. It was found that 

one pair of the Lorentzian oscillators (one describing the AS1 motion and one describing the AS2 

motion) correspond to Si – O – Si bridges far away from defects, the Si – SiO2 interface, the surface of 

the film and the grain boundaries. The distribution of these bridges is very similar to that of the bulk 

silica glass and in this thesis they are called “internal” bridges. The other pair of the Lorentzian 

oscillators describe the Si – O – Si bridges which are near or at defects, the Si – SiO2 interface, the 

surface of the film and the grain boundaries and they are called “external”. Using the 

Sen – Thorpe model we calculated the difference of the peak angles of the two distributions; it was 

found equal to 6.5 o. The full width at half maximum (FWHM) of the distribution of the “internal” 

bridges was found to be 23.4 o for films grown at 635 oC from TEOS mixtures and increases to 27.8 o 

for thermally grown films grown at 1150 oC. This value is very close to that of the bulk silica glass. The 

FWHM of the distribution of the “external” bridges was found to be 18.3 o for TEOS deposited SiO2 

films and decreases to 13.0 o for thermally grown SiO2 films. 

 Finally, we studied the electrical characteristics of TEOS deposited SiO2 films under various 

deposition pressures and temperatures and their application as gate dielectrics in thin film transistors. 

It was found using Fourier Transform InfraRed spectroscopy (FTIR) that films deposited at 

temperatures lower than 635 oC are highly carbon contaminated, so this temperature was considered as 

the lowest limit for depositing SiO2 films with an acceptable carbon contamination. The threshold 

voltage of TFTs utilizing these oxides was correlated with the structural properties of the oxides. The 

degradation of the TFT transfer characteristics under various stressing gate bias values was studied and 

the evolution of the electrical parameters with stressing time was determined. The degradation of both 
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the threshold voltage and the subthreshold swing exhibits a logarithmic dependence with stressing 

time, indicating a charge trapping process occurring in the oxide and at the polysilicon / SiO2 interface. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1                      

Διηλεκτρικά στη μικροηλεκτρονική 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 
Εισαγωγή. 
 

 Οι μικροηλεκτρονικές διατάξεις έχουν κυριαρχίσει στην καθημερινή μας ζωή. Ολοκληρωμένα 

κυκλώματα ελέγχουν τα αυτοκίνητα, τα τηλέφωνα και σχεδόν όλες τις οικιακές ηλεκτρικές συσκεύες. Η 

“δίψα” γιά ακόμα μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ οδηγεί σε ισχυρότερους και γρηγορότερους 

επεξεργαστές οι οποίοι αποτελούνται από όλο και περισσότερα transistors με όλο και μικρότερες 

διαστάσεις. 

 Η εξέλιξη στη μικροηλεκτρονική περιγράφεται από το νόμο του Moore [1] ο οποίος διατυπώθηκε 

το 1965. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Moore, γιά κάθε νέα γενιά ολοκληρωμένων κυκλωμάτων μνήμης 

και μικροεπεξεργαστών που θα εμφανίζεται στην αγορά, το μέγεθος των μικροηλεκτρονικών διατάξεων 

(devices) θα μειώνεται κατά 33%, το μέγεθος του συνολικού ολοκληρωμένου κυκλώματος θα αυξάνεται 

κατά 50% ενώ ο συνολικός αριθμός των ολοκληρωμένων στοιχείων θα τετραπλασιάζεται κάθε τρία χρόνια. 

Ο νόμος του Moore μέχρι και σήμερα που το φράγμα των 2 GHz είναι πια παρελθόν, δεν δείχνει σημάδια 

κάμψης. 

 Ίσως το πιό σημαντικό βήμα κατά την κατασκευή ενός transistor MOSFET (σχήμα 1.1) στην 

τεχνολογία CMOS είναι η κατασκευή του οξειδίου της πύλης (gate oxide), το οποίο κατασκεύαζεται με τη 

θερμική οξείδωση του πυριτίου.  
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Σχήμα 1.1: Δομή MOSFET. Εκτός από το 

οξείδιο της πύλης (gate oxide) διακρίνουμε το 

διηλεκτρικό απομόνωσης από άλλα γειτονικά 

ηλεκτρονικά στοιχεία (field oxide) και το 

διηλεκτρικό προστασίας (SiN) του κυκλώματος 

από το περιβάλλον. 

 

Η συνεχής συρίκνωση των διαστάσεων του transistor οδηγεί στην ελλάτωση του πάχους του υμενίου. 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της βιομηχανίας οι οποίες συνοψίζονται στο σχήμα 1.2.α [1], το πάχος του 

οξειδίου της πύλης το 2012 θα είναι 1,3nm, κάτι που σημαίνει ότι θα έχει πάχος πέντε ατόμων Si (σχήμα 

1.2.β). Με δεδομένο ότι η μεταβατική περιοχή από το κρυσταλλικό Si προς το οξείδιο της πύλης έχει 

πάχος δυο ατομικών επιπέδων το πάχος του κύριου (bulk) οξειδίου είναι ίσο με τρία ατομικά επίπεδα όριο 

που είναι το ελάχιστο γιά τη λειτουργία ενός τέτοιου υμενίου ως διηλεκτρικού. 
 

 
Σχήμα 1.2: Η πρόβλεψη της βιομηχανίας γιά το πάχος του οξειδίου της πύλης. Το 2012 το πάχος του οξειδίου της πύλης 

προβλέπεται να είναι ίσο με 1,3nm κάτι που είναι οριακό γιά τη χρήση SiO2 ως διηλεκτρικού πύλης [1]. 

 

Το σημαντικότερο πρόβλημα που κάνουν τα υπέρλεπτα υμένια SiO2 ακατάλληλα γιά χρήση ως 

διηλεκτρικά πύλης, είναι η ύπαρξη σημαντικού ρεύματος διαροής Ioff που οδηγεί στην κατανάλωση ισχύος 

Pstand-by ακόμα και όταν το transistor είναι σε κατάσταση αποκοπής [2]. Η ισχύς Pstand-by καταναλώνεται 

ανεξάρτητα από το εάν το κύκλωμα εκτελεί κάποια λειτουργία. Αν αναλογιστούμε ότι ένας σύγχρονος 

μικροεπεξεργαστής τεχνολογίας CMOS έχει μερικές δεκάδες εκατομύρια transistors, καταλαβαίνουμε ότι 
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οι απαιτήσεις σε ενέργεια είναι πολύ μεγάλες, δυσκολεύοντας εφαρμογές όπου υπάρχει περιορισμένη 

παροχή ενέργειας (π.χ. φορητοί Η/Υ, κινητά τηλέφωνα κλπ). Ταυτόχρονα, πολύ σημαντικό γίνεται το 

πρόβλημα απαγωγής της θερμότητας από το ολοκληρωμένο κύκλωμα, το οποίο αντιμετωπίζεται με την 

εφαρμογή κατάλληλων συστημάτων ψύξης και ειδικών τεχνικών συσκευασίας (packaging).  

 Οι μεσοπρόθεσμες λύσεις που έχουν προταθεί αποβλέπουν στον έλεγχο της διεπιφάνειας με το Si 

σε νανομετρική κλίμακα έχοντας σαν στόχο την ελαχιστοποίηση της μεταβατικής περιοχής από το Si στο 

οξείδιο. Επιπλέον είναι σημαντικό το οξείδιο να είναι δομικά ομογενές, δηλαδή να είναι απαλαγμένο από 

ατέλειες που στην πράξη δημιουργούν υψηλά ρεύματα διαρροής [2]. 

 Οι μακροπρόθεσμες λύσεις αποβλέπουν στην κατασκευή υμενίων με όσο το δυνατόν υψηλότερη 

διηλεκτρική σταθερά [2, 3]. Ο συνδιασμός υμενίων οξειδίου του πυριτίου με υμένια νιτριδίου του πυριτίου 

δίνει σύνθετα διηλεκτρικά με πολύ καλή μεταβατική περιοχή και διηλεκτρική σταθερά υψηλότερη από 

αυτή του διοξειδίου του πυριτίου. Άλλα διηλεκτρικά που είναι υποψήφια γιά δηλεκτρικά πύλης είναι το 

οξείδιο του τιτανίου (TiO2) που έχει διηλεκτρική σταθερά ίση με 50, το οξείδιο του τανταλίου (Ta2O5) που 

έχει διηλεκτρική σταθερά ίση με 25 και το οξείδιο του σερίου (CeO2) που έχει διηλεκτρική σταθερά ίση με 

20 [3]. 

 Εκτός από διηλεκτρικά πύλης σε transistors τύπου MOSFET, τα διηλεκτρικά υμένια χρησιμέυουν 

ως φραγμοί γιά τη διάχυση ή την εμφύτευση προσμίξεων, ως μάσκες γιά την επιλεκτική εγχάραξη περιοχών 

του υπό κατασκεύη κυκλώματος, ως κυματοδηγοί σε οπτοηλεκτρονικές διατάξεις, γιά την προστασία του 

τελικού κυκλώματος από το περιβάλλον, ως μονωτικά στρώματα μεταξύ δυο ή περισσοτέρων αγωγών και 

γιά την απομόνωση των επιμέρους μικροηλεκτρονικών διατάξεων που συνθέτουν το ολοκληρωμένο 

κύκλωμα. Στις δυο τελευταίες εφαρμογές είναι απαραίτητη η χρήση διηλεκτρικών με όσο το δυνατόν 

χαμηλότερη διηλεκτρική σταθερά προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα παρασιτικά χωρητικά φαινόμενα 

που γίνονται όλο και σημαντικότερα όσο περισσότερο μικραίνουν οι διαστάσεις και όσο υψηλότερες 

γίνονται οι συχνότητες λειτουργίας των μικροεπεξεργαστών. Οι σύγχρονες λύσεις γιά την αντιμετώπιση των 

παρασιτικών χωρητικών φαινομένων είναι η ανάπτυξη φθοριομένων υμενίων διοξειδίου του πυριτίου       

(Si-O-F) που έχουν διηλεκτρική σταθερά από 3,2 έως 3,5 σε συχνότητα 1MHz έναντι του 3,9 που είναι η 

διηλεκτρική σταθερά του διοξειδίου του πυριτίου. To κυριότερο πλεονέκτημα αυτών των υμενίων δεν είναι 

τόσο η ελάττωση της διηλεκτρικής σταθεράς όσο η συμβατότητα των τεχνικών ανάπτυξής τους με την 

τεχνολογία CMOS. Άλλες λύσεις που έχουν προταθεί είναι η ανάπτυξη οργανικών πολυμερών διηλεκτρικών 

ή ακόμα και κενών που γεμίζουν με ατμοσφαιρικό αέρα ή διοξείδιο του άνθρακα σε συνδυασμό με 

γραμμές χαλκού [3]. Όμως αυτές οι λύσεις παρουσιάζουν δυσκολίες αφενός γιατί δεν είναι συμβατές με την 

τεχνολογία CMOS, αφετέρου γιατί παρουσιάζουν χαμηλή θερμική αγωγιμότητα με αποτέλεσμα την 

υπερθέρμανση του ολοκληρωμένου κυκλώματος. Η μελέτη τέτοιων προβλημάτων είναι σήμερα υπό 

εξέλιξη. 

 Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η αντικατάσταση των ήδη χρησιμοποιούμενων διηλεκτρικών 

θα γίνει ακολουθώντας τα εξής βήματα [4]: 
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1. Εύρεση τεχνικών γιά την ανάπτυξη όλο και μικρότερων διαστάσεων διηλεκτρικών υμενίων και 

επιλογή των υποψήφιων υλικών ανάλογα με τη διηλεκτρική τους σταθερά και την εφαρμογή γιά την 

οποία προορίζονται. 

2. Εύρεση τεχνικών γιά τη σμίκρυνση των ηλεκτροδίων πύλης και επιλογή των υποψήφιων υλικών. 

3. Ολοκλήρωση των παραπάνω τεχνικών στην τεχνολογία CMOS. 
 

 Η ποιότητα του τελικού προϊόντος εξαρτάται άμεσα από τις ιδιότητες των διηλεκτρικών υμενίων. 

Οι σημαντικότερες ιδιότητες του υμενίου που ο κατασκευαστής οφείλει να γνωρίζει και να ελέγχει με 

ευκολία, είναι το πάχος και η ομοιομορφία του υμενίου σε ολόκληρη την έκταση του δισκίου, η 

στοιχειομετρία, η συγκέντρωση και η κατανομή των προσμίξεων (dopants), η συγκέντρωση των 

ακαθαρσιών (impurities), οι τάσεις του υμενίου στο υπόστρωμα, η συνάφεια με τα υλικά που θα έρθει σε 

επαφή και οι ηλεκτρικές του ιδιότητες. Όλες αυτές οι ιδιότητες εξαρτώνται από τη φύση των υμενίων και 

από τις συνθήκες ανάπτυξής τους οι οποίες επηρεάζουν τη μοριακή τους δομή (γωνίες και μήκη δεσμών, 

ύπαρξη ή μη ατελειών, κλπ). Οι επιθυμητές ιδιότητες που πρέπει να έχει ένα υμένιο σε εφαρμογές VLSI ή 

ULSI είναι: (α) υψηλή ποιότητα και απουσία ατελειών μικροοπών (pinhole defects), (β) υψηλή 

ομοιομορφία σε ολόκληρη την έκταση του δισκίου και γιά όλα τα δισκία της διαδικασίας (batch),           

(γ) εύκολα επιπεδοποιήσημα (planarized) σε περίπτωση που δεν είναι επίπεδα από φύσεώς τους,              

(δ) χαμηλές μηχανικές τάσεις και αν είναι δυνατόν να μπορούν να ελεγχθούν κατά την ανάπτυξη του 

υμενίου, (ε)  να είναι σκληρά και να παρουσιάζουν υψηλή αντίσταση στην υγρασία και στα αλκαλικά 

μεταλικά ιόντα αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την τελική προστασία του ολοκληρωμένου 

κυκλώματος, (στ) να έχουν χαμηλή διηλεκτρική σταθερά αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν γιά την 

απομόνωση αγώγιμων τμημάτων του κυκλώματος, (ζ) να παρουσιάζουν υψηλή χημική και θερμική 

σταθερότητα, (η) να έχουν υψηλή συνάφεια με όλα τα γειτονικά επίπεδα του κυκλώματος και (θ) η 

διαδικασία ανάπτυξης του υμενίου να είναι συμβατή με τα προηγούμενα αλλά και τα επόμενα στάδια 

κατασκευής του ολοκληρωμένου κυκλώματος [5].  

 Τα διηλεκτρικά υμένια που πληρούν τις περισσότερες από τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι το 

διοξείδιο του πυριτίου (SiO2), το νιτρίδιο του πυριτίου (Si3N4) και το οξεινιτρίδιο του πυρτίου (SiOxNy). 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τις σημαντικότερες από τις ιδιότητες αυτών των υμενίων καθώς και 

μερικές από τις μεθόδους ανάπτυξής τους. Έμφαση θα δοθεί στη μέθοδο της χημικής εναπόθεσης από την 

αέρια φάση σε ελαττωμένη πίεση (ΕΠΧΕΑ) από την πυρόλυση της τέτρα-αιθόξυ-σιλάνης (TEOS) που 

είναι και το αντικείμενο αυτής της διατριβής. 
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1.2 
Υμένια διοξειδίου του πυριτίου (SiO2). 
 

Τα υμένια SiO2 στην παρούσα τεχνολογία κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, βρίσκουν 

εφαρμογές ως μάσκες γιά την επιλεκτική προστασία περιοχών από την εμφύτευση ή τη διάχυση 

προσμίξεων, ως στρώματα απομόνωσης μικροηλεκτρονικών διατάξεων και μεταλλικών αγωγών, ως τελικά 

στρώματα γιά την απομόνωση του κυκλώματος από το περιβάλλον και ως διηλεκτρικό πύλης σε δομές 

MOSFET. Η ευρεία περιοχή εφαρμογών που βρίσκουν τα υμένια SiO2 δεν οφείλεται μόνο στην ευκολία 

ανάπτυξής τους, αλλά κυρίως οφείλεται στις εξαιρετικές ιδιότητες τόσο των υμενίων όσο και της 

διεπιφάνειας Si – SiO2. 

 Πολλές είναι οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται γιά την ανάπτυξη υμενίων SiO2. Οι σημαντικότερες 

από αυτές είναι η θερμική οξείδωση του Si (συμβατική ή ταχεία), η χημική εναπόθεση από την αέρια φάση 

σε ατμοσφαιρική ή ελαττωμένη πίεση (atmospheric or low pressure chemical vapor deposition), και η 

χημική εναπόθεση από την αέρια φάση με υποβοήθηση πλάσματος (plasma enhanced chemical vapor 

deposition)  [7 – 11]. 

 

 

1.2.1  
Θερμική οξείδωση του Si. 
 

 Η θερμική οξείδωση του Si χρησιμοποιείται όταν επιθυμούμε διηλεκτρικά με πολύ καλές 

ηλεκτρικές ιδιότητες, όπως γιά παράδειγμα χαμηλή πυκνότητα στατικών (fixed) φορτίων και φορτίων στη 

διεπιφάνεια με το Si (interface trapped charge). Η μεγάλη χημική συγγένεια (afinity) του Si με το Ο, έχει 

σαν αποτέλεσμα το σχηματισμό ενός λεπτού στρώματος οξειδίου, πάχους όχι μεγαλύτερου από 2 nm, 

μόλις το καθαρό Si βρεθεί σε οξειδωτικό περιβάλλον, όπως ο ατμοσφαιρικός αέρας. Ειδικότερα, η 

περίπτωση της οξείδωσης από τον ατμοσφαιρικό αέρα σε συνθήκες δωματίου δίνει ένα λεπτό οξείδιο που 

ονομάζεται αυτοφυές οξείδιο (native oxide). Το πάχος του αυτοφυούς (native) οξειδίου εξαρτάται από το 

χρόνο έκθεσης και την υγρασία του ατμοσφαιρικού αέρα [6]. Έκθεση επτά ημερών σε ατμοσφαιρικό αέρα 

με υγρασία 1,2% έχει σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη αυτοφυούς οξειδίου πάχους 1,7Å. Η παρουσία του 

αυτοφυούς οξειδίου δημιουργεί προβλήματα στον ακριβή έλεγχο του πάχους υπέρλεπτων οξειδίων, μπορεί 

να δράσει ανασταλτικά στην ανάπτυξη επιταξιακών υμενίων και αυξάνει την ηλεκτρική αντίσταση ωμικών 

επαφών. Επιπλέον, επειδή η ανάπτυξή του δεν μπορεί να ελεγχθεί, το αυτοφυές οξείδιο μπορεί να είναι 

φορέας ανεπιθύμητων μεταλλικών προσμίξεων που θα συγκεντρωθούν στη διεπιφάνεια του κρυσταλλικού 

πυριτίου με το διοξείδιο του πυριτίου επηρεάζοντας αρνητικά τις ιδιότητες των ηλεκτρονικών διατάξεων.  

Ωστόσο η οξείδωση του Si είναι μια πολύ αργή διαδικασία, με αποτέλεσμα στην τεχνολογία 

κατασκευής, τα οξείδια να αναπτύσονται σε θερμοκρασίες από 900 οC – 1200 oC. Η οξείδωση μπορεί να 

λάβει χώρα σε ξηρό ή σε υγρό περιβάλλον αν πραγματοποιείται απουσία ή παρουσία υδρατμών. Η 



Χημική εναπόθεση από ατμό διηλεκτρικών υμενίων. Εφαρμογές σε ηλεκτρονικές διατάξεις πυριτίου. 

 6 

παρουσία των υδρατμών έχει σαν αποτέλεσμα την επιτάχυνση της αντίδρασης, δίνει όμως οξείδια με υψηλή 

πυκνότητα ατελειών μικροοπών (pinhole), ενώ η διαδικασία δεν χαρακτηρίζεται από μεγάλη 

επαναληψιμότητα. Στις εξισώσεις (1.1), (1.2) και (1.3) βλέπουμε τις αντιδράσεις ξηρής και υγρής οξείδωσης 

από οξυγόνο ή υδρατμούς αντίστοιχα: 

 
Si (στερεό) + Ο2 (αέριο) → SiO2 (στερεό)                                                    (1.1) 

Si (στερεό) + Ο2 (αέριο)  → OH2  SiO2 (στερεό)                                                (1.2) 
Si (στερεό) + 2Η2Ο (αέριο) → SiO2 (στερεό) + 2Η2 (αέριο)                                         (1.3) 

 

Κατά τη διάρκεια της οξείδωσης η διεπιφάνεια Si – SiO2 δεν παραμένει σταθερή αλλά μετατοπίζεται προς 

το εσωτερικό του κρυσταλλικού Si καθώς το οξειδωτικό (Ο2 ή Η2Ο) διαχέεται μέσα από το υμένιο που 

έχει ήδη αναπτυχθεί. Αποδεικνύεται [7, 8] ότι γιά οξείδια πάχους d, καταναλώνεται πυρίτιο από την 

επιφάνεια του δισκιδίου πάχους 0.44d. Ωστόσο, δεν συμμετέχουν όλα τα άτομα του Si στο σχηματισμό 

του οξειδίου, αλλά ένα μέρος από αυτά κινείται προς το κρυσταλλικό Si δημιουργώντας ενδοπλεγματικές 

ατέλειες και ένα μέρος κινείται προς το αναπτυσόμενο οξείδιο όπου και οξειδώνονται. Η 

αποτελεσματικότητα της οξείδωσης υπολογίζεται από την εξίσωση [7] 

 

( )31Si

32

WWN
WWΟξείδωσης τηταόικποτελεσματΑ
−

−=                                   (1.4) 

 

όπου W1 είναι το βάρος του δισκίου Si πριν την οξείδωση, W2 είναι το βάρος του δισκίου μετά την 

οξείδωση, W3 είναι το βάρος του δισκίου μετά την αφαίρεση του οξειδίου και NSi είναι το αντίστροφο του 

κλάσματος βάρους του Si στο στοιχειομετρικό SiO2 (=2,139). Η αποτελεσματικότητα της ξηρής 

οξείδωσης είναι πολύ κοντά στη μονάδα κάτι που σημαίνει ότι κατά την ξηρή οξείδωση σχεδόν όλο το Si 

καταναλώνεται στο σχηματισμό του SiO2. Η υγρή οξείδωση από οξυγόνο παρουσία υδρατμών έχει 

αποτελεσματικότητα που κυμαίνεται από 0,95 έως ≈1, ενώ η υγρή οξείδωση από υδρατμούς έχει 

αποτελεσματικότητα από 0,75 έως ≈1.  

 Στο σχήμα 1.3 βλέπουμε μια συμβατική διάταξη γιά την θερμική οξείδωση του Si σε 

ατμοσφαιρική πίεση. Η αντίδραση πραγματοποιείται μέσα στον κύλινδρο από χαλαζία (quartz) ο οποίος 

θερμαίνεται στην επιθυμητή θερμοκρασία με ηλεκτρικές αντιστάσεις. Τα δισκία Si βρίσκονται 

τοποθετημένα επάνω σε “βάρκα” από χαλαζία και είναι προσανατολισμένα κάθετα στη ροή του 

οξειδωτικού παρόλο που η διαδικασία της οξείδωσης δεν φαίνεται να επηρεάζεται από τη θέση των 

δισκιδίων ή από το σημείο εισαγωγής του οξειδωτικού. Ολόκληρη η διάταξη ελέγχεται από ηλεκτρονικό 

υπολογιστή ο οποίος εξασφαλίζει τη σταθεροποίηση της θερμοκρασίας  (± 0,1 οC), τη ροή του οξειδωτικού 

κατά τη διάρκεια της αντίδρασης, το ρυθμό ανόδου και πτώσης της θερμοκρασίας πριν και μετά την 

αντίδραση, τη ροή των “αδρανών” αερίων πριν και μετά την οξείδωση και την ταχύτητα εισόδου και 

εξόδου της “βάρκας”. 
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Σχήμα 1.3: Διάταξη γιά τη θερμική οξείδωση του Si σε ατμοσφαιρική πίεση. 
 

 Η ταχεία οξείδωση του Si στηρίζεται στο φαινόμενο της επιλεκτικής απορρόφησης ακτινοβολίας 

μήκους κύματος από 0,5 έως 1,0 μm από το Si [10]. Αυτό έχει σαν συνέπεια την ταχεία θέρμανση του 

δισκίου Si (λίγα δευτερόλεπτα είναι αρκετά γιά να θερμανθεί το δισκίο στους 1000 οC), ενώ ο υπόλοιπος 

αντίδραστήρας παραμένει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Στο σχήμα 1.4 βλέπουμε έναν αντιδραστήρα 

ταχείας οξείδωσης. Ο χώρος στον οποίο γίνεται η αντίδραση μπορεί να είναι κατασκευασμένος από 

χαλαζία, καρβίδιο του πυριτίου, ανοξείδωτο χάλυβα ή αλουμίνιο. Το δισκίο Si τοποθετείται πάνω σε βάση 

από χαλαζία η οποία είναι ειδικά σχεδιασμένη έτσι ώστε να ελαχιστοποιεί την επιφάνεια επαφής. Η 

θερμοκρασία του δισκίου ελέγχεται από πυρόμετρο υπερύθρου χωρίς να βρίσκεται σε επαφή με το δισκίο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Σχήμα 1.4: Αντιδραστήρας ταχείας θερμικής οξείδωσης. 
 

 H οξείδωση σε ένα τέτοιο σύστημα είναι σύνθετη διαδικασία περιλαμβάνοντας θερμικές διεργασίες 

παρόμοιες με αυτές της συμβατικής οξείδωσης και φωτοχημικές διεργασίες. Οι φωτοχημικές διεργασίες 

προκαλούν την παραγωγή ατομικού οξυγόνου που προέρχεται από τη διάσπαση του μοριακού οξυγόνου 

σύμφωνα με τις παρακάτω εξισώσεις: 
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Ο2 + hν → O + O                                                           (1.5.α) 
O + O2 + O2 → O3 + O2                                                     (1.5.β) 

O + O3 → 2O2                                                              (1.5.γ) 
O3 +hν → Ο + Ο2                                                          (1.5.δ) 

 

Ο μέγιστος ρυθμός οξείδωσης παρατηρείται σε θερμοκρασίες 450 – 550 οC. Σε αυτή την περιοχή 

θερμοκρασιών συνυπάρχουν παράλληλα ο θερμικός και ο φωτοχημικός μηχανισμός οξείδωσης, με τον 

τελευταίο να επικρατεί. Σε υψηλότερες θερμοκρασίες (μεγαλύτερες των 900 οC) δεν είναι ξεκάθαρο αν ο 

φωτοχημικός μηχανισμός εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο στην οξείδωση. 

 Συνοπτική σύγκριση των τεχνολογιών συμβατικής και ταχείας οξείδωσης δίνεται στον πίνακα 1.1  
 

Συμβατική Οξέιδωση Ταχεία Οξείδωση 

Πολλά δισκία οξειδώνονται ταυτόχρονα Ένα δισκίο οξειδώνεται κάθε φορά 

Σύστημα θερμών τοιχωμάτων  Σύστημα ψυχρών τοιχωμάτων 

Μεγάλος χρόνος οξείδωσης Μικρός χρόνος οξείδωσης 

Μικρή βαθμίδα θερμοκρασίας Μεγάλη βαθμίδα θερμοκρασίας 

Μεγάλος χρόνος διαδικασίας Μικρός χρόνος διαδικασίας (≈ 1 min) 

Μεγάλο θερμικό ισοζύγιο (thermal budget) Προβλήματα ομοιομορφίας πάχους του υμενίου  

 Μικρή επαναληψημότητα 

 

Πίνακας 1.1: Σύγκριση των τεχνολογιών θερμικής οξείδωσης. 
 

 

 

1.2.2 
Χημική εναπόθεση από την αέρια φάση. 
 

 Η χημική εναπόθεση από την αέρια φάση (ΧΕΑ) είναι μια διαδικασία οι ρίζες της οποίας χάνονται 

στα τέλη του 19ου αιώνα. Η πρώτη επίσημη αναφορά σε αντίδραση ΧΕΑ βρίσκεται στην βιβλιογραφία 

πατεντών των Ηνωμένων Πολιτειών του 1890 [12], σύμφωνα με την οποία [14] ο de Lodyguine εναπόθεσε 

βολφράμιο σε ίνες άνθρακα (carbon filaments) με αναγωγή του εξαχλωριούχου βολφραμίου από 

υδρογόνο. 

 Η χημική εναπόθεση από την αέρια φάση μπορεί να οριστεί ως ο σχηματισμός ενός φυσικά και 

χημικά ευσταθούς στερεού υμενίου πάνω σε ένα υπόστρωμα από την χημική αντίδραση της αέριας φάσης 

που περιέχει στοιχεία που συνθέτουν το υμένιο με το στερεό υπόστρωμα [11, 12, 15]. Σε οποιαδήποτε 

διαδικασία ΧΕΑ υπάρχουν πάντα τα ακόλουθα βήματα: 
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1. Μεταφορά των αντιδρόντων αερίων από την πηγή τους προς τον αντιδραστήρα. 

2. Διάχυση των αερίων μέσα από ένα οριακό στρώμα (boundary layer) στην επιφάνεια του 

υποστρώματος. 

3. Προσρόφηση των αερίων στην επιφάνεια του υποστρώματος. 

4. Ετερογενής αντίδραση των αερίων με τη στερεά επιφάνεια. 

5. Εκρόφηση από την επιφάνεια του υποστρώματος των υποπροϊόντων της αντίδρασης. 

6. Μεταφορά των υποπροϊόντων μακριά από το χώρο της αντίδρασης. 

 

Η ακολουθία των παραπάνω βημάτων φαίνεται στο σχήμα 1.5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Σχήμα 1.5: Η ακολουθία των επιμέρους βημάτων σε μια αντίδραση ΧΕΑ. 

 

 Η μεταφορά των αντιδρόντων αερίων εξασφαλίζεται με τη διαφορά πίεσης που υπάρχει ανάμεσα 

στην πηγή των αερίων και το χώρο της εναπόθεσης. Στις περιπτώσεις όπου η διαφορά πίεσης δεν είναι 

αρκετή γιά να εξασφαλίσει μια ικανή ροή χρησιμοποιείται κάποιο φέρον αέριο (carrier gas). Όταν η 

ταχύτητα των αερίων μέσα στον αντιδραστήρα είναι χαμηλή, η ροή των αερίων καθορίζεται περισσότερο 

από τη βαθμίδα θερμοκρασίας και τα αέρια κινούνται διαγράφοντας σχεδόν κυκλικές τροχιές από τα 

θερμότερα σημεία προς τα ψυχρότερα. Αυτές οι συνθήκες ροής δεν εξασφαλίζουν εναποθέσεις υμενίων με 

ομοιόμορφο πάχος. 

 Όσο μεγαλώνει η ταχύτητα ροής, η ροή γίνεται περισσότερο εξαναγκασμένη και τα αέρια 

διαγράφουν σπειροειδείς τροχιές με άξονα παράλληλο με τον άξονα του αντιδραστήρα. Μπορούμε να 

εξασφαλίσουμε ευθύγραμμες τροχιές ελαχιστοποιώντας τις διαφορές θερμοκρασίας στα διάφορα σημεία 

του αντιδραστήρα. Ο αριθμός Reynolds στην περίπτωση αυτή δίνεται από τη σχέση 
 

η
ρvDRe T=                                                                   (1.6) 

 
όπου DT είναι η σταθερά ενεργού περιοχής του αντιδραστήρα μετρούμενη σε μονάδες μήκους, v είναι η 

γραμμική ταχύτητα του αερίου, ρ είναι η πυκνότητα του αερίου και η είναι το ιξώδες του αερίου. Χαμηλές 

Προσρόφηση 

Ετερογενής αντίδραση 
στην επιφάνεια 

Σχηματισμός 
υμενίου 

Εκρόφηση 
υποπροϊόντων 
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τιμές του αριθμού Reynolds (Re ≤ 2000) αντιστοιχούν σε στρωτή ροή, ενώ υψηλές τιμές του αριθμού 

Reynolds (Re ≥ 2000) αντιστοιχούν σε τυρβώδη ροή. 

 Ένα από τα σημαντικότερα βήματα που μπορεί να καθορίσει την ταχύτητα της εναπόθεσης είναι η 

διάχυση μέσα από το οριακό στρώμα. Το οριακό στρώμα (σχήμα 1.6) δημιουργείται από την ιξώδη φύση 

των πραγματικών αερίων που έχει σαν αποτέλεσμα την επιβράδυνσή τους από τις σταθερές περιοχές του 

αντιδραστήρα (πχ. τα τοιχώματα του αντιδραστήρα και τα δισκίδια). Η ταχύτητα των αερίων μέσα στο 

οριακό στρώμα μεταβάλλεται από μια πολύ μικρή τιμή (συχνά θεωρείται ίση με μηδέν) επάνω στην 

σταθερή περιοχή του αντιδραστήρα, μέχρι μια μέγιστη τιμή, ίση με αυτή της ταχύτητας στην περιοχή της 

εξαναγκασμένης ροής. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 1.6: Το οριακό στρώμα 

ροής, από τις σταθερές επιφάνειε

 

Το πάχος του ορια
 

όπου v είναι η ταχύτητα το

ιξώδες του αερίου. Βλέπουμ

τόσο το πάχος του οριακού

 Γιά να φτάσουν τα 

το οριακό στρώμα. Η ροή 
 

όπου D είναι ο συντελεστ

αερίων μέσα στο οριακό 

εξαρτάται γραμμικά με την

y 

v 

x 

Οριακό στρώμα δ(x) 
διαχωρίζει την περιοχή

ς του αντιδραστήρα. 

κού στρώματος δ δ

(δ

υ αερίου στην περι

ε ότι όσο μεγαλύτ

 στρώματος μειώνε

αντιδρώντα αέρια 

F1 των αντιδρόντων

ής διάχυσης των 

στρώμα και y είν

 απόσταση y, η εξίσ

LT 
 όπου τα αέρια κινούνται με σταθερή ταχύτητα λόγω της εξαναγκασμένης 

ίνεται από την εξίσωση [13] 

) 21 C
vρ
xηCx −=                                                          (1.7) 

 

οχή εξαναγκασμένης ροής, ρ είναι η πυκνότητα και η είναι το 

ερη είναι η ταχύτητα στην περιοχή της εξαναγκασμένης ροής 

ται. 

στην επιφάνεια του δισκιδίου, πρέπει να διαχυθούν μέσα από 

 μέσα στο οριακό στρώμα δίνεται από τη σχέση 

dy
dCDF1 =                                                                 (1.8) 

 

αντιδρόντων στην αέρια φάση, C είναι η συγκέντρωση των 

αι η διεύθυνση διάχυσης. Θεωρώντας ότι η συγκέντρωση 

ωση (1.8) γράφεται 

dx 



1: Διηλεκτρικά στη μικροηλεκτρονική. 

 11 

δ
CCDF SG

1
−=                                                             (1.9) 

 

όπου CG και CS είναι οι συγκεντρώσεις στο όριο της περιοχής εξαναγκασμένης ροής με το οριακό στρώμα 

και στην επιφάνεια του δισκιδίου αντίστοιχα. Η βαθμίδα συγκέντρωσης 
δ

CC SG −  δίνει την οδηγούσα δύναμη 

(driving force) της μεταφοράς των αντιδρόντων μέσα από το οριακό στρώμα. 

 Ο συντελεστής διάχυσης D μπορεί να γραφεί ως 
 

ρ
ηcD =                                                                 (1.10) 

 

όπου c είναι ένας εμπειρικός συντελεστής που εξαρτάται ελάχιστα από τη φύση των αερίων ( 1,3≤ c ≤1,6). 

Με δεδομένο ότι η πυκνότητα ρ εξαρτάται γραμμικά από την πίεση, βλέπουμε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η 

πίεση κατά τη διάρκεια της εναπόθεσης τόσο μικρότερος γίνεται ο συντελεστής διάχυσης D μέσα από το 

οριακό στρώμα. Ο συντελεστή διάχυσης D είναι ανάλογος της θερμοκρασίας Τ υψωμένης στη δύναμη n, 

με το n να κυμαίνεται ανάμεσα στο 1,5 και στο 2. Συγκρινόμενος με το συντελεστή διάχυσης των 

αντιδρόντων στην επιφάνεια του δισκιδίου ο οποίος εξαρτάται εκθετικά από τη θερμοκρασία, βλέπουμε ότι 

η εξάρτηση του D από τη θερμοκρασία είναι σχετικά ασθενής.   

 Αν F2 είναι η ροή των αερίων που εισέρχονται στον αντιδραστήρα ισχύει ότι 
 

( )eqS22 CCkF −=                                                          (1.11) 
 

όπου Ceq είναι η συγκέντρωση των αερίων σε ισορροπία με το στερεό και k2 είναι η σταθερά της 

αντίδρασης των αερίων με το στερεό υπόστρωμα. Η σταθερά k2 εξαρτάται εκθετικά από τη θερμοκρασία 
 







−=

Tk
Eexpkk

B

a
02                                                       (1.12) 

 

όπου Εa είναι η ενέργεια ενεργοποίησης της ετερογενούς αντίδρασης. Στην πράξη, η συμπύκνωση που θα 

οδηγήσει στο σχηματισμό του υμενίου δεν λαμβάνει χώρα μόνο επάνω στην επιφάνεια, αλλά μπορεί να 

συμβεί και στην αέρια φάση (ομογενείς αντιδράσεις). Ομογενείς αντιδράσεις δεν είναι επιθυμητές, διότι 

κατά κανόνα οδηγούν στο σχηματισμό υμενίων με κακή συνάφεια, μικρή πυκνότητα και μεγάλη 

συγκέντρωση ατελειών. 

 Όταν επιτευχθούν συνθήκες ισορροπίας, η ποσότητα των αερίων που καταφθάνουν στην επιφάνεια 

του δισκιδίου είναι ίση με την ποσότητα των αερίων που καταναλώνονται γιά να σχηματιστεί το στερεό 

υμένιο. Εξισώνοντας τις ροές F1 και F2 (εξισώσεις 1.9 και 1.11) και κάνοντας την παραδοχή ότι τα αέρια 

καταναλώνονται αμέσως, οπότε Ceq<<CS, προκύπτει ότι 
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D
δk1

CC
2

G
S

+
=                                                             (1.13) 

 

Άν 2k
δ
D >> , η διάχυση μέσα από το οριακό στρώμα πραγματοποιείται ταχύτατα συγκρινόμενη με την 

επιφανειακή αντίδραση γιά το σχηματισμό του υμενίου. Ο μηχανισμός που καθορίζει την ταχύτητα της 

εναπόθεσης είναι ο πιό αργός και γι’ αυτό η διαδικασία χαρακτηρίζεται ως περιοριζόμενη από το ρυθμό της  

επιφανειακής αντίδρασης (reaction rate limited). Ο ρυθμός αντίδρασης είναι ανάλογος του συντελεστή 

αντίδρασης k2 ο οποίος εξαρτάται εκθετικά από τη θερμοκρασία (εξίσωση 1.12). Βλέπουμε επομένως ότι ο 

ρυθμός εναπόθεσης είναι πολύ ευαίσθητος στις μεταβολές της θερμοκρασίας. Στην περίπτωση της 

εναπόθεσης SiO2 από την πυρόλυση της τέτρα-αιθόξυ-σιλάνης (TEOS), αύξηση της θερμοκρασίας από 

τους 710 oC στους 725 oC έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του ρυθμού εναπόθεσης κατά περίπου 50%. 

 Όσο αυξάνει η θερμοκρασία της εναπόθεσης, ο ρυθμός της διάχυσης μέσα από το οριακό στρώμα 

αυξάνει με πολύ μικρότερο ρυθμό από το ρυθμό της ετερογενούς αντίδρασης. Αυτό σημαίνει ότι τα αέρια 

καταναλώνονται με γρηγορότερο ρυθμό, από το ρυθμό που καταφθάνουν στην επιφάνεια του 

υποστρώματος, οπότε η συγκέντρωση CS θα γίνεται όλο και μικρότερη έως ότου εξισωθεί με τη 

συγκέντρωση Ceq. Επιπλέον αύξηση της θερμοκρασίας δεν μπορεί να ελλατώσει άλλο τη συγκέντρωση CS, 

οπότε η διαδικασία περιορίζεται από τη μεταφορά μάζας (mass transport limited). Σε αυτές τις συνθήκες 

εναπόθεσης ισχύει ότι 2k
δ
D << . Ο όρος k2δ/D περιγράφει το μηχανισμό που ελέγχει το ρυθμό της 

εναπόθεσης και ονομάζεται αριθμός Sherwood (Sh):  
 

D
δkSh 2=                                                               (1.14) 

 

Όταν Sh<<1 η εναπόθεση ελέγχεται από το ρυθμό της επιφανειακής αντίδρασης, ενώ όταν Sh>>1 η 

εναπόθεση ελέγχεται από τη μεταφορά μάζας. Στό σχήμα 1.7.α βλέπουμε το διάγραμμα του ρυθμού 

ανάπτυξης υμενίου πολυκρυσταλλικού πυριτίου από την πυρόλυση της σιλάνης σε συνάρτηση με το 

αντίστροφο της θερμοκρασίας [13]. Η κλίση της ευθείας στην περιοχή χαμηλών θερμοκρασιών όπου η 

διαδικασία ελέγχεται από το ρυθμό της αντίδρασης στην επιφάνεια, δίνει την ενέργεια ενεργοποίησης Εa. 

Στο σχήμα 1.7.β.  βλέπουμε  το διάγραμμα  του ρυθμού εναπόθεσης υμενίων  SiO2  από την πυρόλυση του 

TEOS σε πίεση 300 mTorr. Tο ανώτατο όριο ασφαλούς λειτουργίας του αντιδραστήρα, δεν μας επέτρεψε 

να περάσουμε στην περιοχή όπου η εναπόθεση ελέγχεται από τη μεταφορά μάζας. H ενέργεια 

ενεργοποίησης Εa υπολογίζεται ίση προς 38,5 kcal/mol, τιμή που είναι σε συμφωνία με τις τιμές που 

αναφέρονται στη βιβλιογραφία [24, 40, 49] και κυμαίνονται από 39,9 έως 48,9 kcal/mol. 
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    (α)                  (β) 

 
Σχήμα 1.7: α. Διάγραμμα του ρυθμού εναπόθεσης πολυκρυσταλλικού πυριτίου [13]. Διακρίνουμε τις δυο περιοχές 

θερμοκρασιών όπου η αντίδραση ελέγχεται από το ρυθμό αντίδρασης στην επιφάνεια του υποβάθρου και τη μεταφορά μάζας.             

β. Διάγραμμα του ρυθμού εναπόθεσης υμενίων SiO2 από πυρόλυση του TEOS σε πίεση 300 mTorr. Οι εναποθέσεις έγιναν στην 

περιοχή χαμηλών θερμοκρασιών λόγω αδυναμίας του πειραματικού εξοπλισμού να δουλέψει σε υψηλότερες θερμοκρασίες. 

 

 Οι πρώτες εναποθέσεις με εφαρμογή στη μικροηλεκτρονική, έγιναν σε ατμοσφαιρική πίεση 

(ΑΠΧΕΑ). Ωστόσο, αντιδραστήρες που λειτουργούν σε ατμοσφαιρική πίεση παρουσιάζουν μια σειρά 

μειονεκτημάτων, όπως γιά παράδειγμα χαμηλή παραγωγικότητα και ομοιομορφία πάχους που δεν είναι 

καλύτερη από ±10%. Η ομοιομορφία πάχους εξαρτάται από το ρυθμό διάχυσης των αερίων προς την 

επιφάνεια του δισκιδίου και το ρυθμό κατανάλωσης αυτών των αερίων προς όφελος της δημιουργίας του 

υμενίου. Γιά να υπάρχει ομοιομορφία στο πάχος του υμενίου, θα πρέπει η διάχυση των αντιδρόντων προς 

την επιφάνεια του δισκιδίου να είναι μεγαλύτερη από το ρυθμό κατανάλωσής τους [16, 17], δηλαδή η 

διαδικασία της εναπόθεσης ελέγχεται από τις αντιδράσεις στην επιφάνεια. Ελαττώνοντας την πίεση από      

1 atm σε μερικές εκατοντάδες mTorr πετυχαίνουμε την αύξηση του συντελεστή διάχυσης κατά τρεις τάξεις 

μεγέθους (εξίσωση 1.10) και επομένως μικραίνουμε τον αριθμό Sherwood κατά τρεις τάξεις μεγέθους 

(εξίσωση 1.14). Έτσι η συγκέντρωση της αέριας φάσης στην περιοχή των δισκιδίων είναι σχεδόν σταθερή 

και δεν εξαρτάται σημαντικά από τη γεωμετρία του αντιδραστήρα και από υδροδυναμικά φαινόμενα που 

προκύπτουν από τη ροή των αντιδρόντων. Η ομοιομορφία του πάχους που πετυχαίνουμε με ελάττωση της 

πίεσης είναι καλύτερη από 1%. Πάντως θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπερβολικά μικροί αριθμοί 

Sherwood έχουν ως συνέπεια να μην καλύπτονται όλα τα δισκία με υμένια του ίδιου πάχους. Σε μια τέτοια 

περίπτωση τα πρώτα δισκία ως προς το σημείο εισαγωγής των αντιδρόντων αερίων θα έχουν μεγαλύτερο 

πάχος, ενώ αυτά που ακολουθούν θα έχουν σταδιακά όλο και μικρότερο. 

 Όταν εξετάζουμε μια νέα διαδικασία ΧΕΑ εστιάζουμε τη μελέτη μας περισσότερο στον πλήρη 

χαρακτηρισμό των υμενίων που αναπτύσονται [15]. Οι ιδιότητες των υμενίων (σύνθεση, δομή, μορφολογία 

της ελεύθερης επιφάνειας και της διεπιφάνειας με το υπόβαθρο, κλπ.) επηρεάζονται από το είδος των 

προδρόμων αερίων που χρησιμοποιήθηκαν γιά την εναπόθεση, τη θερμοκρασία και την πίεση κατά τη 
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διάρκεια της αντίδρασης, το ρυθμό ροής και το ρυθμό αντίδρασης των προδρόμων αερίων. Η 

ταυτοποίηση και η περιγραφή της κινητικής των κύριων χημικών αντιδράσεων περνάει μέσα από τον 

προσδιορισμό των υποπροϊόντων της εναπόθεσης και έχει ως σκοπό την εύρεση εκείνων των συνθηκών που 

θα επιτρέψουν την ανάπτυξη των πλέον κατάλληλων υμενίων γιά την εφαρμογή που τα προορίζουμε. Η 

εύρεση των βέλτιστων συνθηκών της εναπόθεσης είναι μια χρονοβόρα διαδικασία που πολλές φορές απαιτεί 

την πραγματοποίηση μεγάλου αριθμού πειραμάτων. 

  Η ενέργεια που απαιτείται γιά την αντίδραση των προδρόμων αερίων παρέχεται κυρίως θερμικά. 

Στην περίπτωση που υπάρχουν απαιτήσεις γιά χαμηλότερες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας, η επιπλέον ενέργεια μπορεί να δοθεί είτε με υποβοήθηση πλάσματος (plasma enhanced 

CVD, ΥΠΧΕΑ), είτε με ακτινοβολία σε συγκεκριμένο μήκος κύματος που προκαλεί φωτόλυση ενός ή 

περισσοτέρων αντιδρόντων (photo CVD). Η θερμική ενέργεια μπορεί να παρασχεθεί στα δισκία μέσω 

ηλεκτρικών αντιστάσεων, με επαγωγή ραδιοσυχνοτήτων (RF induction) ή με λάμπες που θερμαίνουν τον 

υποδοχέα πάνω στον οποίο είναι τοποθετημένο το δισκίο. Η θέρμανση με ηλεκτρικές αντιστάσεις έχει σαν 

αποτέλεσμα τη θέρμανση τόσο των δισκιδίων, όσο και των τοιχωμάτων του αντιδραστήρα. Αυτά τα 

συστήματα καλούνται αντιδραστήρες θερμών τοιχωμάτων. Στους αντιδραστήρες θερμών τοιχωμάτων οι 

αντιδράσεις λαμβάνουν χώρα κάτω από ισόθερμες συνθήκες. Κύριο πρόβλημα αυτών των συστημάτων 

είναι οι εναποθέσεις που πραγματοποιούνται τόσο επάνω στα τοιχώματα του αντιδραστήρα όσο και επάνω 

στους υποδοχείς των δισκιδίων. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη συχνού καθαρισμού του αντιδραστήρα 

προκειμένου να αποφύγουμε την εισαγωγή σωματιδίων και προσμίξεων στα υμένια. 

 Η θέρμανση RF και η θέρμανση με λάμπες έχει σαν αποτέλεσμα την επιλεκτική θέρμανση του 

δισκιδίου. Τα τοιχώματα του αντιδραστήρα βρίσκονται σε πολύ χαμηλότερη θερμοκρασία από τον 

υποδοχέα του δισκιδίου και ο αντιδραστήρας καλείται ψυχρών τοιχωμάτων. Η εναπόθεση σε ένα τέτοιο 

σύστημα λαμβάνει χώρα μόνο επάνω στο δισκίο με αποτέλεσμα ο αντιδραστήρας να παραμένει 

καθαρότερος από ένα αντίστοιχο σύστημα θερμών τοιχωμάτων. Οι εναποθέσεις στα συστήματα ψυχρών 

τοιχωμάτων δεν γίνονται κάτω από ισόθερμες συνθήκες, ενώ συχνά απαιτείται επιπλέον ψύξη των 

τοιχωμάτων του αντιδραστήρα (πχ με ανεμιστήρες). 

Στη βιομηχανία παραγωγής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, υπάρχει η απαίτηση της μεγιστοποίησης του 

αριθμού των  δισκιδίων που επεξεργαζόμαστε ταυτόχρονα. Συστήματα που πληρούν αυτές τις απαιτήσεις 

είναι τα συστήματα θερμών τοιχωμάτων ελαττωμένης πίεσης όπως αυτό που φαίνεται στο σχήμα 1.8.α. Η 

εναπόθεση πραγματοποιείται στο εσωτερικό κυλίνδρου κατασκευασμένου από χαλαζία στο ένα άκρο του 

οποίου είναι προσαρμοσμένη η είσοδος  μηχανικής αντλίας κενού. Η εισαγωγή των δισκιδίων γίνεται από 

το άλλο άκρο του κυλίνδρου το οποίο είναι ειδικά διαμορφωμένο γιά να επιτρέπει και την εισαγωγή των 

αερίων. Τα δισκία τοποθετούνται κατακόρυφα επάνω σε “βάρκα” η οποία είναι κατασκευασμένη από 

χαλαζία προσέχοντας το κέντρο τους να συμπίπτει με τον άξονα του κυλίνδρου (σχήμα 1.8.β). Η ροή των 

αερίων ελέγχεται  από κατάλληλους ρυθμιστές μάζας  (mass flow controlers).  H διαφορά  πίεσης ανάμεσα  
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               (α)            (β) 
 
Σχήμα 1.8: α. Αντιδραστήρας θερμών τοιχωμάτων ελαττωμένης πίεσης. β. Τα δισκία τοποθετούνται κάθετα στη ροή των αερίων 

προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή χωρητικότητα. 

 

στο χώρο της εναπόθεσης και τις πηγές των αερίων είναι αρκετή γιά να δημιουργήσει την απαιτούμενη 

ροή. Ένα τέτοιο σύστημα λειτουργεί σε  πιέσεις  από 0,1 έως  5 Torr, σε θερμοκρασίες από 300 οC έως 

900 oC, ροές αερίων από 10 εως 1000 sccm (cm3/min υπό κανονικές συνθήκες: 0 οC, 1 atm) ενώ η 

χωρητικότητα σε δισκία μπορεί να φτάσει τα 200. Στον πίνακα 1.2 βλέπουμε μερικά από τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαδικασιών ΧΕΑ σε ατμοσφαιρική ή ελαττωμένη πίεση και με 

υποβοήθηση πλάσματος. 
 

Διαδικασία Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 
ΑΠΧΕΑ Αντιδραστήρες απλής 

κατασκευής, γρήγορη 
εναπόθεση, χαμηλότερες 
θερμοκρασίες, μεγαλύτερη 
ευελιξία επιλογής συνθηκών. 

Κακή βηματική κάλυψη 1, 
μικρή ομοιομορφία πάχους, 
μολύνσεις του υμενίου από 
σωματίδια που προέρχονται 
από τη συμπύκνωση των 
προδρόμων αερίων στην αέρια 
φάση, χαμηλή αποδοτικότητα. 
 

ΕΠΧΕΑ Υμένια απαλαγμένα από 
σωματιδιακές προσμίξεις και με 
καλή ομοιομορφία πάχους, 
καλή βηματική κάλυψη, 
αντιδραστήρες με μεγάλη 
χωρητικότητα δισκιδίων και 
υψηλή παραγωγικότητα, μεγάλη 
επαναληψιμότητα. 
 

Υψηλές θερμοκρασίες 
εναπόθεσης, σύνθετοι 
αντιδραστήρες, μικρή ευελιξία 
επιλογής συνθηκών εναπόθεσης. 

ΥΠΧΕΑ Χαμηλές θερμοκρασίες, υψηλοί 
ρυθμοί ανάπτυξης υμενίου, καλή 
βηματική κάλυψη. 

Χημική (κυρίως από Η) και 
σωματιδιακή μόλυνση του 
υμενίου. 

 
Πίνακας 1.2: Χαρακτηριστικά των διαδικασιών εναπόθεσης. 

                                                 
1 Με τον όρο βηματική κάλυψη εννοούμε την ικανότητα που έχει το υμένιο που αναπτύσεται να αναπαριστά με ακρίβεια το 
ανάγλυφο της επιφάνειας του δισκιδίου. Καλή βηματική κάλυψη σημαίνει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης είναι ο ίδιος τόσο σε επίπεδα 
παράλληλα προς το επίπεδο του δισκιδίου όσο και σε επίπεδα κάθετα προς αυτό.  
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 Διάφορες αντιδράσεις χρησιμοποιούνται γιά την εναπόθεση υμενίων SiO2. Τα υμένια μπορούν να 

είναι εμπλουτισμένα (dopped) ή όχι, με φώσφορο αρσενικό ή βόριο όταν η εναπόθεση γίνεται με μίγματα 

αερίων που περιέχουν το αντίστοιχο άτομο (π.χ. φωσφίνη, αρσίνη και διβορίνη). Eμπλουτισμένα οξείδια 

χρησιμοποιούνται περιστασιακά ως πηγές διάχυσης [9]. Τα οξείδια που είναι εμπλουτισμένα με φώσφορο, 

έχουν επιπλέον την ιδιότητα να επιπεδοποιούνται εύκολα με ανόπτηση του υμενίου σε θερμοκρασίες από 

600 οC έως 900 οC και χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε να εξομαλύνουμε μεγάλες διαφορές στην 

τοπογραφία [9]. 

 Οι κυριότερες αντιδράσεις γιά την εναπόθεση SiO2 είναι η αντίδραση της σιλάνης (SiH4) με 

οξυγόνο [18, 19] ή πρωτοξείδιο του αζώτου (N2O) [20 – 22], η αντίδραση της διχλωροσιλάνης (SiH2Cl2) 

με πρωτοξείδιο του αζώτου [23], η πυρόλυση της τετρα-αιθόξυ-σιλάνης (Si(OC2H5)4) [24, 25] και η 

αντίδραση της τετρα-αιθόξυ-σιλάνης με όζον [26]. 

 Η αντίδραση της σιλάνης με οξυγόνο ή πρωτοξείδιο του αζώτου γίνεται σε θερμοκρασίες περίπου  

500 οC, ενώ η πίεση μπορεί να είναι ατμοσφαιρική ή ελαττωμένη: 
 

SiH4 + O2 → SiO2 + 2H2                                                  (1.15.α) 
SiH4 + 2N2O → SiO2 + 2N2 + 2H2                                           (1.15.β) 

 

Αυξάνοντας το λόγο ροής της σιλάνης προς το οξειδωτικό πετυχαίνουμε την ανάπτυξη 

υποστοιχειομετρικών υμενίων οξειδίου του πυριτίου (SiOx με 0 ≤ x ≤ 2). Τα υμένια αυτά συχνά 

αποκαλούνται ως ημιμονωτικά υμένια πολυκρυσταλλικού πυριτίου (Semi-Insulating films of POly-Silicon, 

SIPOS). Το κυριότερο πλεονέκτημα αυτής της αντίδρασης είναι η χαμηλή θερμοκρασία εναπόθεσης η 

οποία επιτρέπει την ανάπτυξη υμενίων SiO2 γιά την απομόνωση μεταλλικών γραμμών και γιά την 

προστασία του τελικού κυκλώματος στο τελευταίο στάδιο κατασκευής. Κυριότερα μειονεκτήματα αυτής 

της μεθόδου είναι η κακή βηματική κάλυψη και η μεγάλη συγκέντρωση υδρογόνου που παρουσιάζουν τα 

υμένια αυτά. 

 Η αντίδραση της διχλωροσιλάνης με το πρωτοξείδιο του αζώτου γίνεται σε θερμοκρασίες της 

τάξης των 900 oC και ελαττωμένες πιέσεις: 
 

SiH2Cl2 + 2N2O → SiO2 + 2HCl + N2                                            (1.16) 
 

Κύριο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι η ομοιομορφία πάχους των υμενίων. Ωστόσο τα υμένια 

περιέχουν προσμίξεις χλωρίου που διαχέεται σε κατώτερα επίπεδα πολυκρυσταλλικού πυριτίου με 

αποτέλεσμα να επηρεάζει αρνητικά τις ηλεκτρικές του ιδιότητες. Ένα άλλο σημαντικό μειονέκτημα της 

μεθόδου είναι οι υψηλές θερμοκρασίες εναπόθεσης. 

 Η πυρόλυση της τέτρα-αιθόξυ-σιλάνης (TEOS) γίνεται σε θερμοκρασίες 650 – 750 οC και σε 

ελαττωμένη πίεση: 
 

Si(OC2H5)4 → SiO2 + υποπροϊόντα                                               (1.17) 
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Η λέξη υποπροϊόντα στην αντίδραση (1.9) κρύβει μια πληθώρα οργανικών και οργανοπυριτικών αερίων 

ενώσεων. Τα υμένια που προκύπτουν από την πυρόλυση του TEOS έχουν πολύ καλή βηματική κάλυψη 

[27] και ομοιομορφία πάχους και αναπτύσονται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες από τη μέθοδο της 

διχλωροσιλάνης. Σημαντικό μειονέκτημα αυτών των υμενίων είναι οι προσμίξεις άνθρακα που προέρχονται 

από τη μερική πυρόλυση του μορίου του ΤΕΟS και των οποίων η συγκέντρωση αυξάνεται όσο 

χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία εναπόθεσης. 

 Η εναπόθεση από μίγματα TEOS και όζοντος έχει το πλεονέκτημα της χαμηλής θερμοκρασίας         

( ≈400 οC), χωρίς να χρησιμοποιεί επικύνδυνα αέρια όπως η σιλάνη. Οι εναποθέσεις πραγματοποιούνται σε 

ατμοσφαιρική πίεση χρησιμοποιώντας απλούς αντιδραστήρες στη σχεδίαση και στη χρήση. Τα υμένια που 

αναπτύσονται με αυτή τη μέθοδο, έχουν διαφορετικό ρυθμό εναπόθεσης στο κρυσταλλικό Si από το SiO2. 

H επιλεκτικότητα μειώνεται όσο αυξάνεται η θερμοκρασία εναπόθεσης. Ένα σημαντικό μειονέκτημα των 

υμενίων αυτών είναι η μεγάλη συγκέντρωση πόρων που παρουσιάζουν και η οποία μειώνεται όσο 

μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση του όζοντος. Η βηματική κάλυψη είναι πολύ καλή και εξαρτάται από τη 

συγκέντρωση του όζοντος. 

 Στον πίνακα 1.3 βλέπουμε τα κυριότερα χαρακτηριστικά των υμενίων SiO2 που αναπτύσονται με 

τις τεχνικές που περιγράφηκαν παραπάνω. 
 

 Θερμικά οξείδια SiH4 + O2 ή Ν2Ο SiH2Cl2 + Ν2Ο ΤΕΟS TEOS + O3 

Θερμοκρασία (οC) 900 –  500 900 650 – 750 400 

Βηματική κάλυψη Καλή Κακή Καλή Καλή Εξαρτάται από O3 

Σύνθεση (SiOx) x=2 0≤x≤2 (-H) x≈2 (-Cl) x≈2 (-C, -OH) x≈2 (-OH) 

Τάσεις 
 (×109 dyn/cm2) 

3C 3T 3C 1C 1T 

Διηλεκτρική σταθ. 3,9 4,3 - 4,0 - 

Διηλεκτρική ισχύς 
(×106 V/cm) 

11 8 10 10 3 – 6 

Δείκτης διάθλασης 
στα 632,8 nm 

1,46 1,44 1,46 1,46 - 

Πυκνότητα 
(gr/cm3) 

2,2 2,1 2,2 2,2 - 

Θερμική 
ευστάθεια 

Σταθερά Συρικνώνονται Χάνει Cl Μικρή συρίκνωση Συρικνώνονται 

Ρυθμός εγχάραξης 
(nm/min) σε 
H2O:HF = 100:1 

2,5 6 3 3 - 

Σχόλια Κορυφαία 
ποιότητα, υψηλές 
θερμοκρασίες 
ανάπτυξης. 

Χαμηλές 
θερμοκρασίες 
εναπόθεσης, 
ύπαρξη ατελειών. 

Η χημεία χλωρίου 
προκαλεί 
γρήγορες φθορές 
στον εξοπλισμό. 
Υψηλές 
θερμοκρασίες 
εναπόθεσης. 

Χημεία που δεν 
περιλαμβάνει 
επικύνδυνα αέρια. 
Υμένια με πολύ 
καλές ιδιότητες. 

Χαμηλές 
θερμοκρασίες 
εναπόθεσης, 
ύπαρξη πόρων που 
εγκλωβίζουν 
υγρασία από το 
περιβάλλον. 

 

Πίνακας 1.3: Ιδιότητες υμενίων διοξειδίου του πυριτίου. 
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1.3 
Το νιτρίδιο (Si3N4) και το οξεινιτρίδιο (SiOxNy ) του πυριτίου. 
 

 Τα υμένια νιτριδίου και οξεινιτριδίου του πυριτίου χρησιμοποιούνται κυρίως ως στρώματα 

απομόνωσης εξαιτίας των πολύ καλών ιδιοτήτων που παρουσιάζουν ως φραγμοί διάχυσης γιά τις 

περισσότερες προσμίξεις, την υγρασία και τα αλκαλικά ιόντα [9, 11, 28]. Άλλες εφαρμογές αυτών των 

υμενίων είναι η χρήση τους σε ηλιακές κυψέλες ως αντιανακλαστικά στρώματα, ως κυματοδηγοί σε 

οπτοηλεκτρονικές διατάξεις [29] και ως διηλεκτρικά σε δομές μετάλου/νιτριδίου/οξειδίου/ημιαγωγού 

(MNOS) και οξειδίου/νιτριδίου/οξειδίου (ΟΝΟ) στις οποίες προσπαθούμε να εκμεταλευτούμε τα καλά 

χαρακτηριστικά της διεπιφάνειας του διοξειδίου του πυριτίου με το πυρίτιο και την υψηλή διηλεκτρική 

σταθερά του νιτριδίου. 

 Τα υμένια νιτριδίου και οξεινιτριδίου του πυριτίου είναι άμορφα (αναπτυσόμενα με τις συνήθεις 

μεθόδους και συνθήκες που χρησιμοποιούνται στη μικροηλεκτρονική). Ο δεσμός του αζώτου με το 

πυρίτιο έχει ομοιοπολικό χαρακτήρα με μήκος 1,73 – 1,75 Å. Ο συντελεστής διάθλασης του νιτριδίου του 

πυριτίου σε μήκος κύματος 632,8 nm είναι 2,01, ενώ ο συντελεστής διάθλασης του οξεινιτριδίου γιά το ίδιο 

μήκος κύματος κυμαίνεται ανάμεσα στο 1,46 που είναι ο συντελεστής διάθλασης του διοξειδίου του 

πυριτίου και το 2,01. Η διηλεκτρική σταθερά του νιτριδίου είναι ίση με 6 αρκετά υψηλότερη από αυτή του 

διοξειδίου του πυριτίου (πίνακας 1.3). Ωστόσο τα νιτρίδια δεν χρησιμοποιούνται μόνα τους ως διηλεκτρικά 

πύλης ή σε μνήμες λόγω των κακών ιδιοτήτων που παρουσιάζει η διεπιφάνεια με το πυρίτιο.  

 Οι τάσεις που ασκούν τα υμένια του νιτριδίου επάνω στο πυρίτιο είναι εκτατικές και είναι της τάξης 

του 1010 dyn/cm2. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα υμένια με πάχος από 500nm έως 600 nm να σπάνε ή να 

αποκολούνται από την επιφάνεια του πυριτίου. Οι τάσεις ελαττώνονται όσο περισσότερο οξυγόνο εισάγεται 

στο υμένιο, όσο δηλαδή παιρνάμε από την πυκνή δομή του νιτριδίου στη λιγότερο πυκνή δομή του 

οξειδίου. 

 Τα υμένια (οξει)νιτριδίου του πυριτίου αναπτύσονται με τη μέθοδο ΧΕΑ σε ατμοσφαιρική ή 

ελαττωμένη πίεση και με ή χωρίς υποβοήθηση πλάσματος. Οι πρώτες εναποθέσεις υμενίων Si3N4 σε 

πυρίτιο έγιναν χρησιμοποιώντας την αντίδραση της αμμωνίας με σιλάνη (SiH4) στους 850 εως 950 οC ή 

τετραχλωριούχο πυρίτιο (SiCl4) στους 1100 έως 1200 οC σε ατμοσφαιρική πίεση [30]: 

 
3SiH4 + 4NH3 → Si3N4 + 12H2                                                 (1.18) 

3SiCl4 + 4NH3 → Si3N4 + 12HCl                                                (1.19) 
 

Καλύτερη ομοιoμορφία πάχους και υψηλότερη αποδωτικότητα έχει η μέθοδος της αντίδρασης της 

διχλωροσιλάνης με αμμωνία σε ελαττωμένη πίεση και θερμοκρασίες από 700 έως 800 οC [31]: 

 
3SiCl2H2 + 4NH3 → Si3N4 + 6HCl + 6H2                                         (1.20) 
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H ανάπτυξη υμενίων οξεινιτριδίου του πυριτίου γίνεται με κάποια από τις παραπάνω αντιδράσεις αν 

προσθέσουμε στα αντιδρόντα κάποιο οξειδωτικό, π.χ. πρωτοξείδιο του αζώτου [32, 33]: 

 
2SiCl2H2 + NH3 + N2O → Si2ON2 + 4HCl + 2

1 N2 + 2
3 H2                           (1.21) 

 

 Η οξείδωση υμενίων νιτριδίου του πυριτίου και η νιτριδίωση υμενίων διοξειδίου του πυριτίου είναι 

πολύ αργές διαδικασίες οι οποίες πραγματοποιούνται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες (900 – 1200 oC) [26]. 

H διαδικασία της οξείδωσης του νιτριδίου του πυριτίου προχωράει επίπεδο προς επίπεδο με αποτέλεσμα η 

διεπιφάνεια οξειδίου/νιτριδίου να είναι τόσο απότομη όσο και η διεπιφάνεια του οξειδίου με το πυρίτιο. Η 

διαδικασία της οξείδωσης περιγράφεται από τις αντιδράσεις (1.14) γιά το νιτρίδιο και (1.15.α) και (1.15.β) 

γιά το οξεινιτρίδιο [34, 35]: 

 
Si3N4 (s) + 3O2 (g) → 3SiO2 (s) + 2N2 (g)                                             (1.22) 

Si2ON2 (s) + 2
5 O2 (g) → 2SiO2 (s) + 2NO (g)                                       (1.23.α) 

Si2ON2 (s) + 2
3 O2 (g) → 2SiO2 (s) + Ν2 (g)                                         (1.23.β) 

 

Η οξείδωση υποβοηθάται από την παρουσία υδρογόνου τόσο στην αέρια φάση όσο και στο εσωτερικό του 

υμενίου. Στο πρώτο στάδιο της αντίδρασης, ο δεσμός ≡Si–N= σπάει και το άζωτο αντικαθίσταται από τη 

ρίζα του υδροξυλίου: 

 
≡Si–N= + Η2Ο → ≡Si–ΟΗ + =Ν–Η                                            (1.24) 

 

Με την επανάληψη αυτής της αντίδρασης άλλες δυο φορές, τα τρία άτομα Si που αντιστοιχούν σε ένα 

άτομο αζώτου αντικαταστόνται από άτομα υδρογόνου και έτσι το άζωτο εκροφάται από το υμένιο με τη 

μορφή της αμμωνίας. Οι ομάδες ≡Si–ΟΗ συνδυάζονται δίνοντας γέφυρες ≡Si–Ο–Si≡ όπως στο SiO2. 

Ωστόσο μια μικρή ποσότητα υδρογόνου εξακολουθεί να παραμένει στο υμένιο και εντοπίζεται στη 

διεπιφάνεια νιτριδίου/οξειδίου. 

 Η νιτριδίωση υμενίων διοξειδίου του πυριτίου είναι μια διαδικασία που απαιτεί υψηλές 

θερμοκρασίες [36, 37] λόγω του πολύ μικρού συντελεστή διάχυσης του αζώτου μέσα στο οξείδιο. Το  

πάχος του νιτριδίου δύσκολα ξεπερνά τα 3 nm. Όπως και στην περίπτωση της οξείδωσης, έτσι και στη 

νιτριδίωση του οξειδίου το υδρογόνο παίζει καταλυτικό ρόλο. Τα στάδια της νιτριδίωσης περιγράφονται 

από τις εξισώσεις (1.25.α) και (1.25.β): 

 
ΝΗ3 → ΝΗx + H3-x   (1≤x≤3)                                      (1.25.α) 

ΝΗx + ≡Si–O–Si≡ → ≡Si–NHx⋅⋅⋅O–Si≡ → ≡Si–NHx – y –Si≡ + 2
y H2O               (1.25.β) 

 

 Στον πίνακα 1.4 συνοψίζονται οι σημαντικότερες ιδιότητες του νιτριδίου του πυριτίου 

αναπτυσόμενο με τη μέθοδο ΕΠΧΕΑ. 
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 Si3N4 

Θερμοκρασία εναπόθεσης ( οC) 700 – 800 

Σύνθεση Si3N4 (4 – 8 atom.% Η) 

Συντελεστής διάθλασης (632,8 nm) 2,01 

Πυκνότητα (gr/cm3) 2,9 – 3,1 

Διηλεκτρική σταθερά 6 – 7 

Ειδική αντίσταση (Ω⋅cm) 1016 

Διηλεκτρική ισχύς (×106 V/cm) 10 

Ενεργειακό χάσμα (eV) 5 

Τάσεις (×109 dyn/cm2) 10T 

 

Πίνακας 1.4: Ιδιότητες υμενίων Si3N4 που έχουν αναπτυχθεί με τη μέθοδο ΕΠΧΕΑ. Τα οξεινιτρίδια του πυριτίου έχουν 

ιδιότητες ανάμεσα σε αυτές του νιτριδίου και του διοξειδίου του πυριτίου ανάλογα με το περιεχόμενο σε οξυγόνο. 

 

 

 

1.4 
Η πυρόλυση της τέτρα-αιθόξυ-σιλάνης (ΤΕΟS). 
 

 Η χρήση του ΤΕΟS στη βιομηχανία είναι ελκυστική λόγω της εξαιρετικής ποιότητας των υμενίων 

που αναπτύσονται από την πυρόλυσή του. Επιπλέον, οι εναποθέσεις από ΤΕΟS δεν γίνονται από βίαιες 

αντιδράσεις όπως γιά παράδειγμα η αντίδραση της σιλάνης με το οξυγόνο, ενώ οι ατμοί του TEOS δεν 

είναι τοξικοί ή δηλητηριώδεις. 

 Το TEOS σε συνθήκες περιβάλλοντος είναι υγρό. Το σημείο βρασμού σε ατμοσφαιρική πίεση 

είναι 441,3Κ ενώ η τάση ατμών στην περιοχή θερμοκρασιών από 323Κ έως 442Κ υπολογίζεται από τη 

σχέση (1.26) 

 

( ) ( )Tln92951,8
T
10,39405498,37pln −−=                                       (1.26) 

 

όπου p η τάση ατμών σε pascal και Τ η θερμοκρασία σε βαθμούς Kelvin. Προκειμένου να πετύχουμε 

ικανοποιητική τάση ατμών γιά την εναπόθεση, το υγρό TEOS τοποθετείται σε βραστήρα (bubler) που 

είναι κατασκευασμένος από χαλαζία και βρίσκεται σε θερμοκρασία από 30 έως 70 οC. Η υψηλή 

καθαρότητα που απαιτείται σε εφαρμογές μικροηλεκτρονικής εξασφαλίζεται με διπλή απόσταξη. 

 Η γεωμετρία του μορίου των ατμών του TEOS δεν έχει επιβεβαιωθεί πειραματικά, όμως δεν 

πρέπει να διαφέρει από τη γεωμετρία της τέτρα-μεθόξυ-σιλάνης (Si(OCH3)4) και του                        

τέτρα-μεθόξυ-μεθανίου (C(OCH3)4) [38]. Με τη μέθοδο της σκέδασης ηλεκτρονίων, έχει αποδειχθεί ότι τα 

μόρια αυτά έχουν συμμετρία S4, και είναι ελαφρώς πεπλατυσμένα κατά τον άξονα S4. Θα πρέπει, επομένως, 
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να φανταζόμαστε το μόριο του TEOS ως ένα τετράεδρο, στο κέντρο του οποίου βρίσκεται το άτομο του 

Si και στις τέσσερις γωνίες βρίσκονται οι αιθοξυλικές ρίζες (σχήμα 1.9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα φάσματα Raman και διέλευσης στο υπέρυθρο δεν παρουσιάζουν διαφορές ανάμεσα στο υγρό 

TEOS και τους ατμούς του. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η δομή του ΤΕΟS δεν διαφέρει 

σημαντικά ανάμεσα στην υγρή και την αέρια φάση. Στον πίνακα 1.5 βλέπουμε τις κορυφές στο Raman και 

στο υπέρυθρο [38]. 
 

TEOS (αέριο)  TEOS (υγρό)   
IR Raman IR Raman 

CH3 asym. stretch  2977 (s) 2973 (s) 2985 (vs) 2981 (m) 
CH3 sym. stretch  2931 (s) 2929 (vs) 2938 (s) 2939 (vs) 
CH2 sym. stretch  2893 (s) 2890 (vs) 2897 (s) 2897 (s) 
CH2 deformation  1484 (w) 1485 (m) 1489 (vw)  
CH3 asym. def.  1456 (sh) 1458 (s) 1462 (sh) 1463 (vw) 
CH3 asym. def.  1442 (m) 1445 (sh) 1447 (w)  
CH2 wag  1393 (s) 1393 (w) 1394 (m)  
CH3 sym. def.  1366 (m) 1368 (vw) 1374 (w)  
CH2 twist   1296 (m) 1298 (m) 1304 (w)  
CH3 rock  1170 (s)  1176 (s)  
CO asym. stretch  1106 (vs) 1110 (sh) 1115 (vs)  
CO sym. stretch   1092 (s)  1090 (w) 
CO asym. stretch  1083 (vs)  1089 (vs)  
CH3 rock  964 (s) 960 (sh) 965 (s)  
CC stretch   935 (m)  936 (vw) 
CH2 rock  811 (sh) 811 (m br) 805 (s) 806 (vw) 
SiO4 asym. stretch  792 (s) 811 (m br) 794 (s)  
SiO4 asym. stretch   655 (s)  652 (w) 
CCO deformation  478 (m)  478 (m)  
SiO4 deformation   400 (w br)   
SiO4 deformation   304 (vw) 311 (vw)  
CH3 torsion   250 (sh) 250 (sh)  

 

Πίνακας 1.5: Οι κορυφές Raman και απορρόφησης στο υπέρυθρο του μορίου του TEOS [38]. Επεξηγήσεις: vs: πολύ ισχυρή,  

s: ισχυρή, m: μέτρια, w: ασθενής, vw: πολύ ασθενής, br: εκτεταμένη, sh: ώμος. 

Σχήμα 1.9: Σχηματική απεικόνιση του μορίου του TEOS. 

Άτομο πυριτίου 

Άτομο οξυγόνου 

Άτομο άνθρακα 

Άτομο υδρογόνου 



Χημική εναπόθεση από ατμό διηλεκτρικών υμενίων. Εφαρμογές σε ηλεκτρονικές διατάξεις πυριτίου. 

 22 

Οι γωνίες και τα μήκη των δεσμών του μορίου του TEOS στην αέρια φάση δίνονται στον πίνακα 

1.6: 
 

 Μήκος (Å)  Γωνία ( ο) 
Si – O 1,66 O–Si–O 115,50 

C – O 1,42 Si–O–C 122,30 

C – C 1,54 (OSiO)/(SiOC) 64,00 

C – H(CH2) 1,12 C–C–O 107,33 

C – H(CH3) 1,12 C–C–H 110,30 

  H–C–H (CH2) 109,08 

  H–C–H (CH3) 108,63 

 

Πίνακας 1.6: Μήκη και γωνίες δεσμών των ατμών ΤΕΟS [38]. 

 

 H ενέργεια που απαιτείται γιά να σπάσουν οι δεσμοί ενός μορίου TEOS στην αέρια φάση είναι    

83 kcal/mol γιά το δεσμό C–C, 86 kcal/mol γιά το δεσμό C–O, 96 kcal/mol γιά το δεσμό C–H και        

108 kcal/mol γιά το δεσμό Si–O [39]. Βλέπουμε ότι ο δεσμός Si–O απαιτεί υψηλότερη ενέργεια γιά τη 

διάσπασή του από τους άλλους δεσμούς του μορίου του TEOS, γι’ αυτό και ευνοείται ο σχηματισμός 

SiO2. Ο βαθμός πυρόλυσης του TEOS εξαρτάται από την παρεχόμενη ενέργεια. Όσο η θερμοκρασία 

εναπόθεσης ελαττώνεται, τόσο λιγότεροι δεσμοί άνθρακα διασπώνται με αποτέλεσμα τα υμένια SiO2 που 

εναποθέτουμε να έχουν όλο και μεγαλύτερη συγκέντρωση προσμίξεων άνθρακα. Η εισαγωγή υδρογόνου 

στο υμένιο δεν ευνοείται θερμοδυναμικά αφού ο δεσμός C–H είναι ο δεύτερος περισσότερο ισχυρός στο 

μόριο του TEOS. Επιπλέον οι ενώσεις του άνθρακα με το υδρογόνο που προκύπτουν στις συνθήκες 

εναπόθεσης είναι πτητικές, με αποτέλεσμα να είναι εύκολη η απομάκρυνσή τους από τον αντιδραστήρα.  

Στο σχήμα 1.10 βλέπουμε το φάσμα διέλευσης στο υπέρυθρο δυο υμενίων SiO2 στην περιοχή του 

ασσύμετρου εκτατικού (stretching) τρόπου δόνησης της γέφυρας Ο – Si – O. Τα υμένια εναποτέθηκαν με 

τη μέθοδο ΕΠΧΕΑ υπό πίεση 300mTorr, ροή ατμών ΤΕΟS 40 sccm και θερμοκρασίες 620 οC και     

635 οC. Tο υμένιο που εναποτέθηκε σε θερμοκρασία 620 oC παρουσιάζει προσμίξεις άνθρακα που 

βρίσκεται σε δεσμούς με άτομα οξυγόνου ή με άλλα άτομα άνθρακα. Το υμένιο που εναποτέθηκε στους 

635 οC δείχνει απαλαγμένο από τις προσμίξεις άνθρακα.  

 Η πρώτη προσπάθεια ανάλυσης των υποπροϊόντων της πυρόλυσης του TEOS έγινε από τον Desu 

[40] ο οποίος προσάρμοσε στην έξοδο του αντιδραστήρα παγίδα αερίων που βρισκόταν σε θερμοκρασία 

υγρού αζώτου. Η ανάλυση των υποπροϊόντων που συγκρατήθηκαν από την παγίδα με χρωματογραφία 

αερίων και φασματοσκοπία υπερύθρου με μετασχηματισμό Fourier, έδειξε ότι αυτά αποτελούνται κυρίως 

από ακεταλδεΰδη, αιθυλένιο, αιθανόλη και αιθάνιο. Επίσης ανιχνεύθηκε διεθυλ-αιθέρας σε συγκεντρώσεις 

όμως λίγο κάτω από τα όρια ανίχνευσης των μεθόδων που χρησιμοποίησε. Θα πρέπει να παρατηρήσουμε 

ότι η μέθοδος του Desu μπορεί  να  ανιχνεύσει  μόνο  τις  σταθερές  χημικές  ενώσεις  οι  οποίες  δεν  είναι 
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Σχήμα 1.10: Φάσμα διέλευσης δυο υμενίων SiO2 που εναποτέθηκαν με τη μέθοδο ΕΠΧΕΑ από την πυρόλυση ατμών TEOS. 

Το υμένιο που εναποτέθηκε στους 620 οC παρουσιάζει προσμίξεις άνθρακα που προέρχονται από τη μερική πυρόλυση των 

ατμών του TEOS. Το υμένιο που εναποτέθηκε στους 635 oC δεν παρουσιάζει προσμίξεις άνθρακα. 

 

απαραίτητα άμεσα υποπροϊόντα της πυρόλυσης του TEOS, αλλά μπορεί να προέρχονται από 

δευτερογενείς αντιδράσεις πυρόλυσης περισσότερο σύνθετων υποπροϊόντων ή αντιδράσεις ανασύνθεσης 

ριζών. 

 Τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν εργασίες που μεγάλωσαν πολύ τον κατάλογο των υποπροϊόντων 

της πυρόλυσης του TEOS. Οι van der Vis κλπ [41] χρησιμοποιώντας φασματοσκοπία υπερύθρου κατά τη 

διάρκεια της πυρόλυσης, πρόσθεσαν στον κατάλογο του Desu μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα, 

υδρατμούς, αιθανάλη και αδιάσπαστο TEOS. Η εικόνα ολοκληρώνεται με τις εργασίες των Charles κλπ 

[42], Sanogo κλπ [43] και Lee κλπ [44] που χρησιμοποίησαν τη μέθοδο της φασματοσκοπίας μάζας και 

Tsutsumi κλπ [45] που χρησιμοποίησαν μια περισσότερο εκλεπτισμένη μέθοδο φασματοσκοπίας μάζας, 

τη μέθοδο της δειγματοληψίας μοριακής δέσμης (molecular beam sampling). Στον πίνακα 1.7 

συγκεντρώνουμε τις ενώσεις που ανιχνεύονται κατά την πυρόλυση του TEOS. 

 Οι Adams και Capio [24] μέτρησαν το ρυθμό ανάπτυξης των υμενίων SiO2 σε συνάρτηση με τη 

μερική πίεση του TEOS και πρότειναν ότι η εξίσωση που συνδέει τα πειραματικά τους σημεία έχει τη 

μορφή 

 
( )
( )2

1

2
1

TEOS2

TEOS21

Pk1
Pkk  ανάπτυξης ρυθμός

+
=                                             (1.27) 

 

όπου PTEOS είναι η μερική πίεση του TEOS κατά την εναπόθεση.  
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Χημικές ενώσεις 
H2 CO2 Si(OC2H)CH2 Si(OC2H5)2(OC2H3) 
C CO2H Si(OCH3)(OH)H2 Si(OC2H5)2(OCH3)(OCH2) 
CH2 SiO Si(OC2H5)(OH)H Si(OC2H5)3 
CH3 CH2CHCH3 Si(OCH3)(OH)2 Si(OC2H5)3H 
CH4 OC2H4 Si(OC2H3)(C2H)H Si(OC2H5)3CH3 
OH OC2H5 Si(OC2H3)(C2H3)H Si(OC2H5)3O 
CH4 C2H5OH Si(OC2H5)(OCH3)H Si(OC2H5)3OH 
C2 SiOH Si(OC2H5)(OH)2 Si(OC2H5)3OCH2 
C2H2 SiOH3 Si(OC2H5)2H Si(OC2H5)2(OC2H3) 
C2H3 (C2H2)C2H Si(OC2H5)(CH3)(OH)H Si(OC2H5)2(OC2H3)C2H2 
C2H4 (C2H3)2 Si(OC2H5)(OH)2O Si(OC2H5)3C2H4 
CO Si(C2H4)H2 Si(OC2H)2CH3 Si(OC2H5)3O 
Si Si(OH)CH Si(OC2H5)(OCH)CH3 Si(OC2H5)3(OCH2) 
OCH Si(OH)(CH2)H Si(OC2H5)2H Si(OC2H5)3(OCH3) 
SiH (OC2H5)CH3 Si(OC2H5)2(CH3)H Si(OC2H5)3(OCH4) 
C2H5 Si(OH)2 Si(OC2H5)2O Si(OC2H5)3(OC2H4) 
C2H6 (OC2H)C2 Si(OC2H5)2OH Si(OC2H5)4 
COH2 (OC2H3)C2H3 Si(OC2H5)2(OH)2 Si(OC2H5)4H 

SiH2 Si(OC2H3)H2 Si(OC2H5)2C2H5 
(OH)2(OC2H5)-Si-O-
Si(OC2H5)(OH)2 

Si(OH)2H (OC2H5)C2H4 Si(OC2H5)2(OCH3) 
(OC2H5)3Si-O-
Si(OC2H5)2(OH) 

O2 Si(OC2H5)H2 Si(OC2H5)2(OCH3)H  
C3H3 (OC2H5)OCH2   

 

Πίνακας 1.7: Χημικές ενώσεις που έχουν ανιχνευθεί κατά την πυρόλυση του ΤΕΟS. 

 

Η έκφραση αυτή του ρυθμού ανάπτυξης αποδώθηκε σε ετερογενή αντίδραση που αποτελείται από 

δυο στάδια. Σύμφωνα με το μοντέλο που προτείνουν, στο πρώτο στάδιο το μόριο του TEOS προσροφάται 

στην επιφάνεια του υποβάθρου όπου και πυρολύεται σε δυο τμήματα Ι1 και Ι2: 
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k II)g(TEOS 2 +→←                                                     (1.28.α) 
 

Ένα από τα δυο παράγωγα της πυρόλυσης θα περιέχει το άτομο του πυριτίου (έστω ότι αυτό είναι το Ι1). Η 

πυρόλυση του Ι1 θα δώσει το μόριο του SiO2 σύμφωνα με την αντίδραση 

 
RSiOI 2

k
1

1 +→                                                         (1.28.β) 
 

Τα υποπροϊόντα Ι2 και R εκροφούνται από την επιφάνεια του υποβάθρου και απομακρύνονται από το χώρο 

της εναπόθεσης. Ο αντιδραστήρας των Adams και Capio ήταν θερμών τοιχωμάτων και οι εναποθέσεις 

έγιναν υπό πίεση 200 έως 300 mTorr και θερμοκρασία από 700 έως 750 οC. 

 Ο Desu [40] πρότεινε ότι το μόριο του TEOS πυρολύεται στην αέρια φάση: 

 

1
k R)g(I)g(TEOS g +→←                                                  (1.29.α) 

 

Το ενδιάμεσο παράγωγο Ι που περιέχει το άτομο του Si, προσροφάται στην επιφάνεια του υποβάθρου 

μέσω της αντίδρασης 
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∗→←∗+ I)g(I ak                                                           (1.29.β) 
 

και πυρολύεται δίνοντας SiO2 και το υποπροϊόν R που εκροφάται από την επιφάνεια: 

 
RSiOI 2

k +→∗                                                         (1.29.γ) 
 

Θεωρώντας ότι η ταχύτητα της αντίδρασης καθορίζεται από το βήμα (1.29.γ), ο ρυθμός ανάπτυξης δίνεται 

από τη σχέση 

 
( )
( )2

1

2
1

TEOSga

TEOSga

Pkk1

Pkkk
  ανάπτυξης ρυθμός

+
=                                          (1.30) 

 

Παρατηρούμε ότι η εξίσωση (1.30) έχει τη μορφή της εξίσωσης (1.27). Επομένως δεν μπορούμε να 

συμπεράνουμε μόνο από την έκφραση του ρυθμού ανάπτυξης ποιό από τα δυο μοντέλα πυρόλυσης ισχύει. 

Να σημειώσουμε ότι η πειραματική διάταξη του Desu ήταν παρόμοια με αυτή των Adams και Capio. 

 Οι Cale κλπ [46, 47] έκαναν εναποθέσεις SiO2 σε δισκία πυριτίου στα οποία προηγουμένως είχαν 

διαμορφώσει αυλάκια με διάφορα βάθη και πλάτη. Αφού παρατήρησαν ότι ο ρυθμός εναπόθεσης είναι 

διαφορετικός στην επιφάνεια του δισκιδίου από τον ρυθμό εναπόθεσης στο εσωτερικό των αυλακώσεων, 

προσομοίωσαν την εναπόθεση κάνοντας χρήση του υπολογιστικού πακέτου EVOLVE 2 [48]. Κανένα από 

τα δυο μοντέλα που προαναφέρθηκαν δεν δίνει ακριβή αποτελέσματα γιά το πάχος του υμενίου στο 

εσωτερικό των αυλακώσεων. Το μοντέλο που προβλέπει με μεγάλη ακρίβεια το πάχος σε ολόκληρη την 

έκταση του δισκιδίου, είναι το μοντέλο της ετερογενούς εναπόθεσης με παρεμπόδιση από τα υποπροϊόντα 

(byproduct inhibited deposition mechanism). Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, το μόριο του TEOS 

προσροφάται στην επιφάνεια του δισκιδίου σύμφωνα με την αντίδραση 

 
∗→←∗+ TEOS)g(TEOS TK                                                 (1.31.α) 

 

όπου και πυρολύεται δίνοντας το ενδιάμεσο παράγωγο Ι που περιέχει το άτομο του πυριτίου και το 

παράγωγο R που παραμένει γιά ένα χρονικό διάστημα προσκολημένο στην επιφάνεια, καταλαμβάνοντας 

μια ενεργή θέση και επομένως παρεμποδίζοντας την εναπόθεση: 

 
)g(RITEOS Tk +→ ∗∗                                                    (1.31.β) 

∗→←∗+ R)g(R RK                                                         (1.31.γ) 
 

                                                 
2 Το υπολογιστικό πακέτο EVOLVE είναι ένας προσομοιωτής μεταφοράς των αντιδρόντων και αντίδρασής τους με την 
επιφάνεια του δισκιδίου, που αναπτύχθηκε στο πανεπιστήμιο της Arizona από τον T. S. Cale σε συνεργασία με τη         
Motorola INC. 
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Το παράγωγο Ι πυρολύεται δίνοντας SiO2 και ένα ακόμα μόριο R που θα καταλάβει άλλη μια ενεργή θέση 

πάνω στο υπόβαθρο σύμφωνα με την αντίδραση (1.31.γ), παρεμποδίζοντας την εναπόθεση: 

 
)g(RSiOI 2

k1 +→∗                                                      (1.31.δ) 
 

Ο ρυθμός ανάπτυξης αυτού του μοντέλου δίνεται από τη σχέση 

 

RRTEOST

TEOST

PKPK1
PkK  ανάπτυξης ρυθμός

++
=                                        (1.32) 

 

Οι συγγραφείς υπέθεσαν ότι το μόριο που προκαλεί την παρεμπόδιση είναι αιθυλένιο παρόλο που η φύση 

του μορίου δεν επηρεάζει τις προσομοιώσεις. 

 Οι Wahl κλπ. [49, 50] προκειμένου να επιβεβαιώσουν το μοντέλο της παρεμπόδισης των 

υποπροϊόντων και να εντοπίσουν κάποια από τα αέρια που σχετίζονται με την παρεμπόδιση, 

πραγματοποίησαν εναποθέσεις τροφοδοτώντας τον αντιδραστήρα παράλληλα με τους ατμούς του TEOS, 

με αιθυλένιο, αιθανόλη και ακεταλδεΰδη. Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι η αιθανόλη και η ακεταλδεΰδη 

παρεμποδίζουν την εναπόθεση, ενώ αντίθετα η προσθήκη αιθυλενίου δεν επηρεάζει την εναπόθεση. Τη 

μεγαλύτερη παρεμπόδιση την προκαλεί η αιθανόλη. Ο ρυθμός εναπόθεσης μειώνεται κατά 43% στους   

720 οC όταν η μερική πίεση της αιθανόλης είναι 12Pa, ενώ επιπλέον αύξηση της μερικής πίεσης της 

αιθανόλης δεν προκαλεί αλλές αλλαγές στο ρυθμό εναπόθεσης. Παρόμοια είναι και η συμπεριφορά της 

ακεταλδεΰδης. Ο ρυθμός εναπόθεσης μειώνεται κατά 25% στους 720 οC όταν η μερική πίεση της 

ακεταλδεΰδης είναι 3Pa, ενώ επιπλέον παροχή αυτού του αερίου δεν προκαλέι καμία αλλή μεταβολή.  

 Εναποθέσεις που πραγματοποίησαν σε δισκία που είχαν βαθιές αυλακώσεις τροφοδοτώντας τον 

αντιδραστήρα ταυτόχρονα με TEOS και αιθανόλη [50], έδειξαν μικρές αποκλίσεις από το μοντέλο της 

παρεμπόδισης όπως περιγράφηκε παραπάνω. Οι συγγραφείς προτείνουν ότι το μοντέλο πρέπει να 

επεκταθεί, θεωρώντας ότι ο ομογενενής σχηματισμός του ενδιάμεσου προϊόντος Ι (εξίσωση 1.23.β) 

παρεμποδίζεται από τη συγκέντρωση της αιθανόλης στην αέρια φάση. Λεπτομερής περιγραφή αυτού του 

μοντέλου δεν υπήρχε στη βιβλιογραφία μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2            

Αρχές της θερμοδυναμικής μοντελοποίησης 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 
Βασικές σχέσεις της θερμοδυναμικής. 
 

 Όλες οι μεταβολές που πραγματοποιούνται στη φύση, διέπονται από δυο βασικές αρχές της 

θερμοδυναμικής: την αρχή της διατήρησης της ενέργειας και την αρχή της μεγιστοποίησης της εντροπίας 

ενός θερμοδυναμικά απομονωμένου συστήματος. Έτσι, γιά δεδομένη ολική ενέργεια U, η κατάσταση 

ισορροπίας ενός απομονωμένου θερμοδυναμικού συστήματος είναι εκείνη που έχει τη μέγιστη εντροπία S 

και αντίστροφα, γιά δοθείσα εντροπία S, η κατάσταση ισορροπίας του θερμοδυναμικού συστήματος είναι 

εκείνη που παρουσιάζει την ελάχιστη ενέργεια U. Η εσωτερική ενέργεια U είναι συνάρτηση της εντροπίας 

S, του όγκου V και του αριθμού των mol ni του συστατικού i: 

 
( )ri21 n,,n,,n,n,V,SUU =                                                 (2.1) 

 

Η θερμοκρασία Τ, η πίεση Ρ και το χημικό δυναμικό μi του συστατικού i προκύπτουν από τις μερικές 

παραγώγους της εξίσωσης (2.1) [1]: 

 

T
S
U

r1 n,,n,V

≡






∂
∂                                                         (2.2.α) 

P
V
U

r1 n,,n,S

≡






∂
∂−                                                         (2.2.β) 

i
n,,n,V,Si

μ
n
U

r1

≡





∂
∂                                                        (2.2.γ) 
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Στο εργαστήριο είναι εύκολο να παρατηρήσουμε τη θερμοκρασία ή την πίεση μιας διαδικασίας, ενώ δεν 

υπάρχει π.χ. όργανο που να μετράει την εντροπία. Έτσι είναι πολύ χρήσιμος από πρακτική σκοπιά, ένας 

μετασχηματισμός που θα αντικαταστούσε την εξίσωση (2.1) από άλλη που θα έχει ως ανεξάρτητες 

μεταβλητές τις μερικές παραγώγους αυτής της εξίσωσης και πιο συγκεκριμένα τη θερμοκρασία και την 

πίεση. Η αντικατάσταση της εξίσωσης (2.1) γίνεται με μετασχηματισμό Legendre, από τον οποίο 

προκύπτει η συνάρτηση L: 

 

r
r

1
1

n
n
U    n

n
UV

V
US

S
UUL 





∂
∂−−





∂
∂−







∂
∂−







∂
∂−=                           (2.3) 

 

Άν ο μετασχηματισμός γίνει ως προς την εντροπία S, προκύπτει η συνάρτηση 

 

TSUS
S
UUF −=







∂
∂−=                                                     (2.4) 

 

η οποία ονομάζεται ελεύθερη ενέργεια Helmholtz F και είναι συνάρτηση των Τ, V και ni.  

 Άν ο μετασχηματισμός γίνει ως προς τον όγκο V, προκύπτει η συνάρτηση 

 

PVUV
V
UUH +=







∂
∂−=                                                   (2.5) 

 

η οποία ονομάζεται ενθαλπία H και είναι συνάρτηση των S, P και ni. 

 Άν τέλος, ο μετασχηματισμός γίνει ως προς την εντροπία S και τον όγκο V, προκύπτει η 

συνάρτηση 

 

TSHPVFPVTSUV
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S
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∂−=                       (2.6) 

 
η οποία ονομάζεται ελεύθερη ενέργεια Gibbs G και είναι συνάρτηση των Τ, Ρ και ni. 

 Οι τρείς αυτές θερμοδυναμικές συναρτήσεις μαζί με την εσωτερική ενέργεια U συχνά ονoμάζονται 

δυναμικά της θερμοδυναμικής. Διαφορίζοντας την εξίσωση (2.6) προκύπτει ότι 

 
VdPPdVSdTTdSdUdG ++−−=                                             (2.7) 

 

Όμως 

  

∑
=
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r

1i
iidnμPdVTdSdU                                                    (2.8) 

 
οπότε αντικαταστώντας την εξίσωση (2.8) στην εξίσωση (2.7) προκύπτει ότι 
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∑
=

++−=
r
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iidnμVdPSdTdG                                                   (2.9) 

 
Από την εξίσωση (2.9) αποδεικνύεται, όπως αναφέρθηκε πιό πάνω, ότι η ελεύθερη ενέργεια Gibbs είναι 

συνάρτηση των Τ, Ρ και ni. H διαφόριση της εξίσωσης (2.6) ως προς τις ανεξάρτητες μεταβλητές της, δίνει 

την εξίσωση (2.10): 
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Συγκρίνοντας τις εξισώσεις (2.9) και (2.10) καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι 
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Η εξίσωση (2.11.α) αναφέρεται ως εξίσωση Gibbs – Helmholtz, ενώ η εξίσωση (2.11.γ) είναι ο παλαιός 

ορισμός του χημικού δυναμικού. 

 Η ελεύθερη ενέργεια Gibbs έχοντας ως ανεξάρτητες μεταβλητές την πίεση Ρ και τη θερμοκρασία 

Τ, προσφέρεται γιά την ανάλυση των χημικών αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα κάτω από συνθήκες 

σταθερής πίεσης και θερμοκρασίας. Κάτω από τέτοιες συνθήκες άλλωστε πραγματοποιούνται οι 

διαδικασίες ΧΕΑ. Η συνθήκη της αυθόρμητης μεταβολής υπό σταθερή πίεση και θερμοκρασία είναι η 

ελαχιστοποίηση της ελεύθερης ενέργειας Gibbs, ενώ η ισορροπία επιτυγχάνεται όταν η ελεύθερη ενέργεια 

Gibbs γίνει ελάχιστη ( 0Gd καί 0dG 2 ≥= ). 

 Η εσωτερική ενέργεια U ενός θερμοδυναμικού συστήματος δίνεται από τη σχέση 
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Αντικαταστώντας την εξίσωση (2.6) στην (2.12) προκύπτει ότι η ελεύθερη ενέργεια Gibbs συνδέεται με το 

χημικό δυναμικό μ με τη σχέση 
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Γιά συστήματα ενός συστατικού, η γραμμομοριακή ελεύθερη ενέργεια Gibbs Gm ταυτίζεται με το χημικό 

δυναμικό: 

 

μ
n
GGnμG m ==⇒=                                                      (2.14) 

 

Γιά το λόγο αυτό, το χημικό δυναμικό αναφέρεται συχνά ως γραμμομοριακή ελεύθερη ενέργεια Gibbs γιά 

συστήματα ενός συστατικού, ενώ γιά συστήματα πολλών συστατικών αναφέρεται ως μερική γραμμομοριακή 

ελεύθερη ενέργεια Gibbs. 

 Η θερμοχωρητικότητα υπό σταθερή πίεση Cp συνδέεται με την ελεύθερη ενέργεια Gibbs με τη 

σχέση 
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ενώ η θερμοχωρητικότητα υπό σταθερό όγκο Cv συνδέεται με την ελεύθερη ενέργεια Gibbs με τη σχέση 
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 Οι θερμοδυναμικές ιδιότητες των ενώσεων μας είναι γνωστές από πειράματα που αποσκοπούν στην 

όσο το δυνατόν πιο ακριβή καταγραφή τους [2]. Στη συνέχεια αναπτύσεται ένα φυσικό μοντέλο γιά το 

μόριο, π.χ. προσεγγίζουμε τα άτομα που συνθέτουν το μόριο σαν στερεά σώματα και τους δεσμούς τους 

σαν αρμονικούς ταλαντωτές. Πρίν χρησιμοποιηθεί το φυσικό μοντέλο, προηγείται ένας μεγάλος αριθμός 

σύγκρισης των θεωρητικών με τις πειραματικές τιμές. Ωστόσο θα πρέπει να έχουμε πάντα υπ’ όψην μας ότι 

το φυσικό μοντέλο ισχύει γιά τις συνθήκες που αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε και επομένως η χρήση του 

σε διαφορετικές συνθήκες, μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένες προβλέψεις. Περισσότερες λεπτομέρειες θα 

δούμε σε επόμενη παράγραφο όπου θα παρουσιάσουμε την εξάρτηση των αποτελεσμάτων της 

θερμοδυναμικής προσομοίωσης μιας διαδικασίας, από την επιλογή της βάσεως δεδομένων. 
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2.1.1 
Θερμοδυναμική περιγραφή των στοιχειομετρικών ενώσεων. 
 

 Είναι χρήσιμο να αποθηκεύουμε τα δεδομένα μιας στοιχειομετρικής ένωσης με τη μορφή της 

ενθαλπίας σχηματισμού, της εντροπίας σε κανονικές συνθήκες (Τ=298,15 Κ, Ρ=1 bar) και της 

θερμοχωρητικότητας Cp ως συνάρτηση της θερμοκρασίας Τ. Η ενθαλπία Η και η εντροπία S σε 

θερμοκρασίες διαφορετικές των 298,15 Κ, υπολογίζονται από τις σχέσεις 

 

∫+=
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p

ref

ref

dTCHH                                                         (2.17) 
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Έχοντας υπολογίσει την ενθαλπία και την εντροπία στη ζητούμενη θερμοκρασία Τ, υπολογίζουμε την 

ενέργεια Gibbs από τη σχέση (2.6) (G=H – TS).  

 H θερμοχωρητικότητα C ενός στερεού σώματος, υπολογίζεται από τη συνάρτηση Debye 

 






=
Τ
ΘDC                                                               (2.19) 

 

όπου Θ είναι η θερμοκρασία Debye, χαρακτηριστική γιά κάθε υλικό. Παρόλο που η εξίσωση (2.19) 

περιγράφει με μεγάλη ακρίβεια τη θερμοχωρητικότητα πολλών στερεών στην κρυσταλλική τους μορφή, 

δεν μπορεί να περιγράψει τα πειραματικά δεδομένα με μεγάλη ακρίβεια γιά όλες τις χημικές ενώσεις. Έτσι, 

δημιουργήθηκε μια βάση θερμοχημικών δεδομένων γιά τα στοιχεία, σε κανονικές συνθήκες όπως τις 

ορίσαμε παραπάνω (Τ=298,15 Κ, Ρ=1 bar). Η ενθαλπία των στοιχείων Η298 στις κανονικές συνθήκες 

τείθεται κατά σύμβαση ίση με μηδέν, ενώ η θερμοχωρητικότητα δίνεται από το πολυώνυμο [2] 

 

++++= 2
42

321p T
cTcTccC                                           (2.20) 

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις το πολυώνυμο (2.20) δεν μπορεί να περιγράψει με ικανοποιητική ακρίβεια τη 

θερμοχωρητικότητα ενός στοιχείου γιά όλες τις θερμοκρασίες που μελετούμε. Έτσι αναγκαζόμαστε να 

έχουμε περισσότερες από μια ομάδες συντελεστών ci κάθε μια από τις οποίες ισχύει σε συγκεκριμένη 

περιοχή θερμοκρασιών. Σαν παράδειγμα βλέπουμε στο σχήμα 2.1 τη θερμοχωρητικότητα του μοριακού 

οξυγόνου [2], γιά την περιγραφή της οποίας είναι απαραίτητη η χρήση τριών διαστημάτων θερμοκρασίας. 
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Σχήμα 2.1: Η θερμοχωρητικότητα υπό σταθερή πίεση του μοριακού οξυγόνου [2]. 

 

 Από το πολυώνυμο (2.20) και από τις γνωστές τιμές των ΔΗ298 και S298 μπορούμε να υπολογίσουμε 

το πολυώνυμο της ενέργειας Gibbs [2, 3]: 
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Οι συντελεστές gti είναι τα δεδομένα που αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων ενέργειας Gibbs. Ο 

συντελεστής gt1 περιέχει συνεισφορές από το ΔΗ298 και το Cp, o gt2 περιέχει συνεισφορές από το S298 και το 

Cp ενώ οι υπόλοιποι συντελεστές gti συνδέονται αποκλειστικά με τους συντελεστές του πολυωνύμου (2.20). 

 Ο συγκεκριμένος τρόπος θερμοδυναμικής περιγραφής μπορεί να περιγράψει μεταβάσεις φάσεως 

πρώτης τάξεως αν γνωρίζουμε τη θερμοκρασία και την ενθαλπία μετάβασης καθώς και τους συντελεστές ci 

του πολυωνύμου (2.20) γιά τη φάση της υψηλότερης θερμοκρασίας. 

 Μαγνητικές μεταβάσεις φάσεως (μεταβάσεις φάσεως δευτέρου είδους) μπορούν επίσης να 

περιγραφούν με τον ίδιο τρόπο. Προκειμένου να περιγραφεί η ασυνέχεια στη θερμοχωρητικότητα, είναι 

απαραίτητη η διάσπαση του πολυωνύμου (2.20) σε αρκετά άλλα που ισχύουν σε μικρά διαστήματα 

θερμοκρασιών γύρω από το σημείο Curie. Η προσέγγιση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός 

μεγάλου πλήθους συντελεστών που κάνουν τους υπολογισμούς χρονοβόρους. Έτσι, η μαγνητική 

συνεισφορά στη θερμοχωρητικότητα υπολογίζεται ξεχωριστά. Γνωρίζοντας τη θερμοκρασία μετάβασης 

TC, την πλεγματική δομή της φάσης και τη μέση μαγνητική ροπή β ανά άτομο, μπορούμε να 

υπολογίσουμε τη μαγνητική συνιστώσα της ενέργειας Gibbs: 
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Η συνάρτηση f εξαρτάται από την πλεγματική δομή και είναι προφανώς διαφορετική γιά θερμοκρασίες 

πριν και μετά το σημείο μετάβασης [3]: 
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Στις εξισώσεις (2.23) έχουμε θέσει 
CT

Tτ = , και 

1p
1
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11692
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518Ω

−

+= . Η παράμετρος p εξαρτάται από τη 

δομή του πλέγματος και είναι ίση με 0,28 γιά πλέγματα fcc και hcp και 0,40 γιά πλέγματα bcc. Στο σχήμα 

2.2.α βλέπουμε τη συνολική θερμοχωρητικότητα του bcc σιδήρου [2]. Η πλεγματική και η μαγνητική 

συνεισφορά φαίνονται στο σχήματα 2.2.β και 2.2.γ αντίστοιχα. 
 

 
        (α)                (β)        (γ) 
 
Σχήμα 2.2: α. Συνολική θερμοχωρητικότητα του bcc σιδήρου. β. Πλεγματική συνεισφορά στη συνολική θερμοχωρητικότητα.  

γ. Μαγνητική συνεισφορά στη θερμοχωρητικότητα [2]. 

 

 Μια άλλη προσθετική συνεισφορά στην ενέργεια Gibbs προέρχεται από την εξάρτηση του 

μοριακού όγκου από την πίεση. Η συνεισφορά αυτή είναι μικρή και λαμβάνεται υπ’ όψην μόνο όταν η 

πίεση είναι πολύ υψηλή, π.χ. σε μελέτες γεωχημικών αντιδράσεων.  
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2.2 
Εφαρμογές της θερμοδυναμικής προσομοίωσης. 
 

 Η έρευνα γιά την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση νέων υλικών αλλά και μεθόδων γιά την ανάπτυξή 

τους, είναι από μόνες τους διαδικασίες που απαιτούν ένα μεγάλο αριθμό πειραμάτων, χωρίς πολλές φορές 

να είναι δυνατόν να γνωρίζει ο ερευνητής τις συνθήκες εκείνες που θα του επιτρέψουν να πετύχει το στόχο 

του. Έτσι, παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις από τη χρονική στιγμή που θα αναπτυχθεί ένα υλικό έως 

τη στιγμή που αυτό το υλικό θα βρει τις κατάλληλες τεχνολογικές εφαρμογές. 

 Γιά τους λόγους αυτούς, η θερμοδυναμική προσομοίωση των διαδικασιών αναγνωρίζεται συνεχώς 

όλο και περισσότερο ως βασικό εργαλείο γιά την ανάπτυξη νέων υλικών και τη μελέτη και βελτιστοποίηση 

νέων διαδικασιών. Εμπορικά διαθέσιμα πακέτα λογισμικού, συνδεδεμένα με βάσεις θερμοδυναμικών 

δεδομένων, έχουν αναπτυχθεί γιά το σκοπό αυτό. Η χρήση τους επιτρέπει την προσομοίωση ενός μεγάλου 

αριθμού πειραμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων μας δίνουν τις 

συνθήκες της διαδικασίας (π.χ. τη θερμοκρασία, την πίεση και τη συγκέντρωση των αντιδρόντων), 

εξοικονομώντας έτσι, πολύτιμο χρόνο και χρήμα από την έρευνα. 

 Η θερμοδυναμική ανάλυση χρησιμοποιείται σαν εργαλείο σε πολλούς και εντελώς διαφορετικούς 

τομείς [2, 4, 5]: 

 

1. Στην εξήγηση γεωφυσικών φαινομένων. 

2. Στην βαθύτερη κατανόηση χημικών διεργασιών, τόσο συμβατικών όπως η υαλουργία και η 

μεταλλουργία [6, 7], όσο και περισσότερο εξωτικών όπως η ανάλυση ατυχημάτων πυρηνικών 

αντιδραστήρων [8]. 

3. Στη βελτιστοποίηση διαδικασιών χαμηλής τεχνολογίας όπως η μεταλλουργία [9], όσο και η 

βελτιστοποίηση διαδικασιών υψηλότερης τεχνολογίας όπως η μικροηλεκτρονική [10]. 

4. Πρόβλεψη των ενεργειακών απαιτήσεων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων νέων διαδικασιών 

που βρίσκουν βιομηχανικές εφαρμογές. 

 

Η διαδικασία μοντελοποίησης περνάει από διάφορα στάδια τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια       

[11, 12]. 

 

 

2.2.1 
Ορισμός του προβλήματος 
 

 Αρχικά  ορίζουμε το πρόβλημα καθορίζοντας τις συνθήκες (π.χ. πίεση, θερμοκρασία και 

συγκέντρωση των αντιδρόντων) των χημικών διαδικασιών που θα μελετήσουμε. Στη συνέχεια 

δημιουργείται ο κατάλογος όλων των αερίων και συμπυκνωμένων φάσεων, στοιχειομετρικών ή μη, που είναι 
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πιθανό να παρατηρηθούν κατά τη διάρκεια της αντίδρασης και ελέγχουμε τη διαθεσιμότητα 

θερμοδυναμικών δεδομένων γιά όλες τις ενώσεις. Πολλές φορές είναι απαραίτητο να συμπεριλάβουμε στο 

αντιδρόν σύστημα τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα τα  θερμά μέρη του αντιδραστήρα. 

 

 

2.2.2 
Κριτική έρευνα των θερμοδυναμικών δεδομένων. 
 

 Η προέλευση των θερμοδυναμικών δεδομένων είναι πολλές φορές κρίσιμη γιά την ακρίβεια των 

αποτελεσμάτων. Η χρήση θερμοδυναμικών δεδομένων κακής ποιότητας οδηγεί σε αποκλίσεις από τα 

πειραματικά αποτελέσματα. Η ακρίβεια με την οποία περιγράφονται οι θερμοδυναμικές ιδιότητες μιας 

χημικής ένωσης εξαρτάται από το πόσο “γνωστή” είναι αυτή η ένωση, δηλαδή από το πόσο 

χρησιμοποιείται αυτή η ένωση σε εφαρμοζόμενες διαδικασίες. Ένας ακόμα παράγοντας που επηρεάζει την 

ακρίβεια των θερμοδυναμικών δεδομένων είναι η πειραματική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε γιά την 

καταγραφή των θερμοδυναμικών ιδιοτήτων της συγκεκριμένης ένωσης, καθώς και η ακρίβεια της μεθόδου. 

Όταν δοκιμάζονται διαδικασίες στις οποίες συμμετέχουν νέες ενώσεις, είναι πιθανόν η αβεβαιότητα της 

θερμοδυναμικής τους περιγραφής να είναι τόσο σημαντική που η εφαρμοζόμενη μελέτη να οδηγήσει σε 

λανθασμένα συμπεράσματα.  Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κατάστασης έιναι η μελέτη της 

εναπόθεσης ή της κατανάλωσης πυριτίου από αέρια φάση που περιέχει υδρογόνο (Η2) και        

τετράχλωρο-σιλάνη (SiCl4). Στο σχήμα 2.3 [13], η καμπύλη a είναι η πειραματική καμπύλη              

εναπόθεσης – κατανάλωσης πυριτίου σε συνάρτηση με το λόγο συγκέντρωσης Cl2/H2, σε συνολική πίεση 

Ptot=2 atm και θερμοκρασία Τ=1500 Κ. Οι καμπύλες b, d e και f είναι θεωρητικές καμπύλες που 

δημιουργήθηκαν με χρήση διαφορετικών βάσεων δεδομένων, ενώ η καμπύλη c είναι θεωρητική καμπύλη 

λαμβάνοντας υπ’ όψην φαινόμενα διάχυσης.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 2.3: Διάγραμμα εναπόθεσης – κατανάλωσης 

πυριτίου σε συνάρτηση με το λόγο Cl2/H2 και σε 

συνθήκες πίεσης Ptot=2 atm και θερμοκρασίας  

Τ=1500 Κ [13]. a. Πειραματική καμπύλη. b,d,e και f. 

Θεωρητικές καμπύλες από διαφορετικές βάσεις 

δεδομένων. c. Θεωρητική καμπύλη λαμβανοντας υπ’ 

όψην φαινόμενα διάχυσης.  
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 Γιά την απόκτηση των θερμοδυναμικών δεδομένων, προτιμούνται κατ’ αρχήν διεθνώς 

αναγνωρισμένες πηγές, όπως η Scientific Group Thermodata Europe (SGTE) η οποία είναι ένωση 

ερευνητικών κέντρων της Ευρώπης με στόχο την δημιουργία και την ανάπτυξη βάσεων θερμοδυναμικών 

δεδομένων, προσανατολισμένες σε πρακτικές εφαρμογές. Γιά τις ενώσεις που δεν είναι ακόμη 

καταχωρημένες σε τέτοιου είδους βάσεις δεδομένων, τα δεδομένα προέρχονται από την κριτική επιλογή 

της βιβλιογραφίας. 

 

 

2.2.3 
Προστασία της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων των υπολογισμών. 
 

 Όταν μελετούμε τα αποτελέσματα των υπολογισμών, θα πρέπει να έχουμε πάντα υπ’ όψην μας ότι 

οι υπολογισμοί είναι η προσέγγιση της πραγματικότητας και όχι η ίδια η πραγματικότητα. Μοναδικός 

τρόπος γιά την ανάλυση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων είναι η πειραματική τους επιβεβαίωση. 

Ωστόσο, μπορούν να γίνουν μερικές γενικές προτάσεις, έτσι ώστε να “προστατεύσουμε” την αξιοπιστία των 

αποτελεσμάτων μας [14]: 

 

1. Θα πρέπει να χειριζόμαστε το υπό μελέτη σύστημα σαν να βρίσκεται σε ισορροπία ως προς τις 

παραμέτρους της διαδικασίας. Σε μια διαδικασία ΧΕΑ η θερμοκρασία και η πίεση είναι σταθερές 

κατά τη διάρκεια της εναπόθεσης. Επιπλέον μπορούμε να θεωρήσουμε σταθερές τις συγκεντρώσεις 

των αερίων αντιδρόντων στην περιοχή του υποστρώματος, αν η συνολική διαδικασία ελέγχεται από 

την αντίδραση της εναπόθεσης και όχι από τη διάχυση μέσα από το οριακό στρώμα (βλ. Κεφ. 1 

παρ. 1.2.2). 

2. Όταν δεν είναι δυνατό να περιγράψουμε το σύστημα σαν να βρίσκεται σε ισορροπία, θα πρέπει να 

λάβουμε υπ’ όψην κινητικούς παράγοντες. Γιά το σκοπό αυτό, έχουν αναπτυχθεί κατάλληλα 

υπολογιστικά προγράμματα που δέχονται και κινητικά δεδομένα όπως ο ρυθμός αντίδρασης και ο 

συντελεστής διάχυσης [5]. 

3. Το πρόγραμμα που θα χρησιμοποιήσουμε και ο αλγόριθμος που θα επιλεγεί γιά τη 

θερμοδυναμική μελέτη θα πρέπει να είναι πλήρως αξιόπιστα. 

4. Είναι απαραίτητη η όσο το δυνατόν περισσότερο ακριβής περιγραφή των χημικών ενώσεων που 

βάζουμε στους υπολογισμούς. Επίσης είναι προφανές ότι δεν θα πρέπει να εξαιρέσουμε από τη 

λίστα των υπολογισμών καμία από τις βασικές ενώσεις που είναι παρούσες κατά τη διαδικασία. 

5. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών θα πρέπει να επιβεβαιωθούν μέσα από κατάλληλα πειράματα. 
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2.2.4 
Παρουσίαση και εκμετάλευση των αποτελεσμάτων. 
 

 Το σύνολο των θερμοδυναμικών δεδομένων που συγκεντρώθηκε, τροφοδοτεί υπολογιστικά 

προγράμματα που ελαχιστοποιούν την ελεύθερη ενέργεια Gibbs του αντίστοιχου χημικού συστήματος. 

Ένα από αυτά είναι και το εμπορικά διαθέσιμο πρόγραμμα GEMINI2 (Gibbs Energy MINImizer 2) 

[14], το οποίο λειτουργεί σε προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε περιβάλλον MS Windows έκδοση 

3.x ή νεότερη. Το αποτέλεσμα του κάθε υπολογισμού δίνει τη σύνθεση της στερεάς φάσης που 

εναποτείθεται καθώς και της συνυπάρχουσας αέριας φάσης γιά συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας, 

πίεσης και αρχικής συγκέντρωσης των αντιδρόντων αερίων. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων εξαρτάται 

κυρίως από την πολυπλοκότητα του κάθε προβλήματος. Τα διαγράμματα εναπόθεσης της στερεάς φάσης 

παρουσιάζουν την εξέλιξη της σύνθεσης του υμενίου που αναπτύσεται, σε συνάρτηση με τη μεταβολή δυο 

παραμέτρων, ενώ οι υπόλοιπες διατηρούνται σταθερές. Παρόμοια, τα διαγράμματα της αέριας φάσης 

παρουσιάζουν την εξέλιξη της ποσότητας των αερίων ενώσεων που είναι παρούσες κατά τη διάρκεια της 

εναπόθεσης σε συνάρτηση μιας παραμέτρου λειτουργίας. Ένα παράδειγμα διαγράμματος εναπόθεσης 

βλέπουμε στο σχήμα 2.4.α ενώ στο σχήμα 2.4.β βλέπουμε ένα διάγραμμα αέριας φάσης. Πιο 

συγκεκριμένα, το σχήμα 2.4.α δείχνει τη σύνθεση της στερεάς φάσης που εναποτείθεται από μείγμα 

πρωτοξειδίου του αζώτου (Ν2Ο) και ατμών TEOS. Οι υπολογισμοί έγιναν θεωρώντας την πίεση σταθερή 

και ίση με 300 mTorr και δείχνουν την εξάρτηση της σύνθεσης της στερεάς φάσης ως προς τη 

θερμοκρασία εναπόθεσης και ως προς το λόγο της αρχικής συγκέντρωσης των αντιδρόντων αερίων. Το 

διάγραμμα της αέριας φάσης (σχήμα 2.4.β) παρουσιάζει την σύνθεση της αέριας φάσης κατά μήκος της 

διακεκομένης γραμμής του διαγράμματος 2.4.α η οποία αντιστοιχεί σε λόγο Ν2Ο/ΤΕΟS=5. Τα 

διαγράμματα αυτά είναι μέρος της παρούσας διδακτορικής διατριβής και θα παρουσιαστούν 

αναλυτικότερα σε επόμενο κεφάλαιο. 

 
            (α)                    (β) 
Σχήμα 2.4: α. Διάγραμμα της στερεάς φάσης που προκύπτει από την εναπόθεση από μίγμα Ν2Ο και ατμών TEOS σε πίεση 

300 mTorr και γιά διάφορες θερμοκρασίες και λόγους της αρχικής συγκέντρωσης των αντιδρόντων αερίων. β. Το διάγραμμα 

της αέριας φάσης όπως υπολογίζεται κατά μήκος της διακεκομένης γραμμής του διαγράμματος 2.4.α. Η περιοχή b αντιστοιχεί 

στο σκιασμένο κύκλο του διαγράμματος 2.4.α. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3            

Περιγραφή της πειραματικής διάταξης και των μεθόδων 
χαρακτηρισμού των υμενίων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 
Ο αντιδραστήρας. 
 

 Ο αντιδραστήρας που χρησιμοποιήθηκε γιά την εναπόθεση των υμενίων είναι βιομηχανικού τύπου, 

θερμών τοιχωμάτων και είναι εγκατεστημένος στον καθαρό χώρο (clean room) του Ινστιτούτου 

Μικροηλεκτρονικής του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος”. Είναι κατασκευασμένος από την εταιρία Tempress 

[1] (μοντέλο Omega Jounior) και έχει σχεδιαστεί γιά την εναπόθεση υμενίων διοξειδίου του πυριτίου από 

ατμούς TEOS ή ΤΕΟS και οξυγόνο καθώς και υμενίων νιτριδίου και οξεινιτριδίου του πυριτίου από 

διχλωροσιλάνη, αμμωνία και οξυγόνο. Τα δισκία, ο μέγιστος αριθμός των οποίων δεν μπορεί να ξεπερνάει 

τα 25 σε μια διαδικασία, είναι τοποθετημένα κάθετα ως προς τον άξονα του αντιδραστήρα, ενώ η 

διάμετρός τους μπορεί να είναι μέχρι 4 ίντσες. Το σύστημα ελέγχεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενώ ο 

χειριστής έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει ή να γράψει από την αρχή νέες συνταγές κάνοντας χρήση 

της γλώσσας προγραμματισμού που έχει αναπτύξει γιά το σκοπό αυτό η εταιρία κατασκευής. 
 

 
 
 
 
 
Εικόνα 3.1: Το σύστημα Omega Junior της εταιρίας Tempress. 

Αποτελείται από τρεις επιμέρους αντιδραστήρες. Ξεκινώντας από πάνω, ο 

πρώτος χρησιμοποιείται γιά την εναπόθεση διοξειδίου, νιτριδίου και 

οξεινιτριδίου του πυριτίου, ο δεύτερος χρησιμοποιείται γιά την εναπόθεση 

πολυκρυσταλλικού πυριτίου ενώ ο τρίτος ήταν εκτός λειτουργίας όταν 

τραβήχτηκε η φωτογραφία. 
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 Στην εικόνα 3.1 βλέπουμε μια φωτογραφία του αντιδραστήρα, ενώ στο σχήμα 3.1 βλέπουμε τον 

αντιδραστήρα υπό μορφή διαγράμματος. Ο αντιδραστήρας διακρίνεται από τα εξής επιμέρους τμήματα: 
 

1. Οι πηγές των αερίων. 

2. Συστήματα ελέγχου της ροής. 

3. Αντιδραστήρας. 

4. Σύστημα φόρτωσης των δισκίων. 

5. Σύστημα κενού. 

 

Ακολουθεί σύντομη περιγραφή των επιμέρους τμημάτων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 3.1: Σ
ροής μάζας Ν
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3.1.1 
Οι πηγές των αερίων. 
 

 Οι αέριες πηγές (διχλωροσιλάνη και αμμωνία) βρίσκονται σε ειδικές καμπίνες αερίων (gas 

cabinets) όπως αυτή  που εικονίζεται στο σχήμα 3.2, οι οποίες είναι τοποθετημένες εκτός του καθαρού 

χώρου γιά την αποφυγή πιθανών ατυχημάτων (διαρροών κλπ.). Το TEOS είναι υγρό (βλ. Κεφ. 1, παρ. 1.4) 

και επειδή δεν είναι πολύ δραστικό βρίσκεται στο εσωτερικό του καθαρού χώρου, μέσα σε φιάλη σφαιρικού 

σχήματος. Η φιάλη είναι κατασκευασμένη από χαλαζία ώστε να εξασφαλίζει την προστασία του TEOS από 

την υγρασία και άλλες μολύνσεις από το περιβάλλον και επιτρέπει τον έλεγχο της στάθμης του υγρού.  

 Η φιάλη είναι τοποθετημένη σε βραστήρα που διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία στους 65 oC. Η 

σχετικά υψηλή θερμοκρασία του βραστήρα συγκρινόμενη με αντίστοιχες της βιβλιογραφίας [2, 3] 

εξασφαλίζει την κατάλληλη τάση ατμών γιά την ομαλή λειτουργία του ελεγκτή της ροής όπως θα δούμε 

στην παράγραφο 3.1.2. Προκειμένου να εμποδιστεί η συμπύκνωση των ατμών του TEOS στο εσωτερικό 

της γραμμής μεταφοράς τους προς τον αντιδραστήρα, είναι απαραίτητο η γραμμή να βρίσκεται συνεχώς σε 

θερμοκρασία μεγαλύτερη των 70 οC. 

 
Σχήμα 3.2: Καμπίνες αποθήκευσης φιάλης αερίου. 
 

 Το άζωτο χρησιμοποιείται σε στάδια της διαδικασίας διαφορετικά από αυτό της εναπόθεσης, π.χ. 

γιά την πλήρωση του αντιδραστήρα σε ατμοσφαιρική πίεση, και παρέχεται από την κεντρική παροχή του 

εργαστηρίου. 

 Οι πηγές είναι υψηλής καθαρότητας, κατάλληλες γιά εφαρμογές μικροηλεκτρονικής. 
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3.1.2 
Συστήματα ελέγχου ροής μάζας (mass flow controlers). 
 

Η ροή του οξυγόνου και της αμμωνίας ρυθμίζεται από τον ελεγκτή μάζας 5850 TR της εταιρίας 

Brooks ενώ γιά τον έλεγχο της ροής της διχλορωσιλάνης χρησιμοποιείται ο ελεγκτής 5850 Ε της ίδιας 

εταιρίας. Η αρχή λειτουργίας των δυο αυτών ελεγκτών βασίζεται στη γραμμική εξάρτηση της διαφοράς 

θερμοκρασίας ανάμεσα σε δυο σημεία ενός αερίου με τη ροή μάζας του αερίου (σχήμα 3.3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.3: Σχηματική περιγραφή του ελεγκτή ροής μάζας 

Brooks 5850. 

 

Πιό συγκεκριμένα, στο αέριο παρέχεται θερμότητα με σταθερό ρυθμό από τον θερμαντήρα. Όταν 

δεν υπάρχει ροή, οι θερμοκρασίες Τ1 και Τ2 στα σημεία που βρίσκονται οι αισθητήρες θερμοκρασίας είναι 

ίσες. Όταν υπάρχει ροή, η θερμοκρασία Τ1 στο σημείο εισαγωγής του αερίου είναι μικρότερη από τη 

θερμοκρασία Τ2 στο σημείο εξαγωγής του. Η διαφορά θερμοκρασίας 12 ΤΤΔΤ −=  είναι ευθέως ανάλογη 

με τη ροή μάζας του αερίου σύμφωνα με τη σχέση 
 

mCPAΔΤ p ⋅⋅⋅=                                                           (3.1) 
 

όπου Ρ η ισχύς που παρέχεται στο ρευστό σε kJ/sec, Cp η ειδική θερμότητα του αερίου υπό σταθερή πίεση 

σε kJ.kg-1.K-1, m η ροή του μάζας του αερίου σε kg/sec και Α σταθερά αναλογίας. Ένας ενισχυτής 

αναλαμβάνει να μετατρέψει τη διαφορά θερμοκρασίας ΔΤ σε συνεχές σήμα από 0 έως 5 V το οποίο είναι 

ευθέως ανάλογο με τη ροή μάζας. 

 Ο έλεγχος της ροής μάζας των ατμών του ΤΕΟS γίνεται από τον ελεγκτή 1150C της εταιρίας 

MKS. Η αρχή λειτουργίας του συγκεκριμένου ελεγκτή βασίζεται στη γραμμική εξάρτηση της πίεσης του 

αερίου στο σημείο εισαγωγής με τη ροή μάζας, όταν το αέριο αναγκάζεται να περάσει μέσα από κωνικό 

σωλήνα υπό συνθήκες στραγγαλιστικής (choked) ροής. Η συνθήκη γιά να εξασφαλιστεί η στραγγαλιστική 

ροή είναι ο λόγος της πίεσης στο σημείο εισαγωγής (βάση του κώνου) προς την πίεση στο σημείο εξαγωγής 

(κορυφή του κώνου) να είναι 2:1. Η πίεση στο σημείο εισαγωγής μετράται με μανόμετρο τύπου baratron 

και το σήμα από το μανόμετρο οδηγεί την είσοδο διαφορικού ενισχυτή ο οποίος στην έξοδο δίνει συνεχές 

σήμα από 0 έως 5V. Γιά να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του συγκεκριμένου ελεγκτή μάζας πρέπει να 

προσέξουμε τα εξής: 
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1. Ο λόγος της πίεσης στο σημείο εισαγωγής προς το σημείο εξαγωγής του κώνου πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος ή ίσος με 2:1. Στην αντίθετη περίπτωση δεν εξασφαλίζονται συνθήκες 

στραγγαλιστικής ροής οπότε δεν ισχύει η γραμμική εξάρτηση της ροής μάζας με την πίεση στο 

σημείο εισαγωγής του κώνου. 

2. Στην περίπτωση που οι ατμοί συμπυκνωθούν, ο ελεγκτής μάζας παύει να είναι ακριβής ενώ υπάρχει 

κίνδυνος διακοπής της λειτουργίας του. Ο καλύτερος τρόπος να αποφευχθεί η συμπύκνωση των 

ατμών είναι αυτοί να βρίσκονται συνεχώς σε υψηλή θερμοκρασία.  
 

Στον πίνακα 3.1 δίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές των ελεγκτών ροής μάζας. 
 

 Brooks 5850 TR Brooks 5850 E MKS 1150 C 
Εύρος ροής σε sccm 

(κανονικές ορίζονται οι 

συνθήκες με 

θερμοκρασία 273,16Κ 

και πίεση 1,013 Bar). 

0 – 1000 (O2) 

0 – 200 (NH3) 
0 – 100 (DCS) 0 – 200 sccm (ΤΕΟS) 

Ακρίβεια ελέγχου 
±1% σε ολόκληρο το 

εύρος ροής. 

±1% σε ολόκληρο το 

εύρος ροής. 

±5% σε ολόκληρο το 

εύρος ροής. 

Επαναληψιμότητα 
±0,2% σε ολόκληρο 

το εύρος ροής. 

±0,25% σε ολόκληρο 

το εύρος ροής. 

±0,2% σε ολόκληρο 

το εύρος ροής. 

Ευαισθησία πίεσης ±0,1% (Bar) – – 

Ευαισθησία 

θερμοκρασίας 
±0,1% /οC. < ±0,1% /οC. –  

Θερμοκρασία 

λειτουργίας 
0 – 65 οC. 5 – 65 οC. 30 – 100 oC 

Μέγιστη πίεση 

λειτουργίας 

100 Βar όταν 

ακολουθεί κανονικά 

ανοικτή βάνα. 

300 Bar όταν 

ακολουθεί κανονικά 

κλειστή βάνα. 

100 Bar – 

Χρόνος προθέρμανσης 45 min 45 min 5 hr 

Σήμα εξόδου 

0 – 5V dc 

Ελάχιστο φορτίο 

εξόδου 1kOhm 

0 – 5V dc 

Ελάχιστο φορτίο 

εξόδου 2kOhm 

0 – 5V dc 

Ελάχιστο φορτίο 

εξόδου 10kOhm 

 

Πίνακας 3.1: Τεχνικές προδιαγραφές των ελεγκτών ροής μάζας. 
 

 Οι βάνες που ακολουθούν τους ελεγκτές ροής είναι πνευματικές, κατασκευής της εταιρίας Nupro 

και είναι κατάλληλες γιά αέρια υψηλής καθαρότητας. Γιά να λειτουργήσουν τροφοδοτούνται με αέρα 

πίεσης 70 έως 80 psi, ενώ η μέγιστη πίεση του αέρα δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 150 psi. 
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Σχήμα 3.4: Τομή των πνευματικών βανών της εταιρίας 

Nupro. 

 

 

 

3.1.3 
Ο αντιδραστήρας. 
 

 Οι εναποθέσεις πραγματοποιούνται στο εσωτερικό κυλίνδρου από χαλαζία ο οποίος έχει διάμετρο 

18,5 cm και μήκος 179,0 cm. Η θέρμανση του αντιδραστήρα γίνεται με ηλεκτρικές αντιστάσεις. Οι 

αντιστάσεις είναι οργανωμένες σε τρεις ζώνες εξασφαλίζοντας σταθερή θερμοκρασία σε όλο το μήκος της 

μεσαίας ζώνης όπου τοποθετούνται τα δισκία. Η θερμοκρασία ελέγχεται με τρία θερμοζεύγη (spikes) που 

βρίσκονται στο χώρο των αντιστάσεων και με τρία θερμοζεύγη (paddles) που βρίσκονται στο εσωτερικό 

του αντιδραστήρα. Ο χειριστής έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει τη θερμοκρασία της διαδικασίας, το ρυθμό 

ανόδου και καθόδου της θερμοκρασίας και τη μέγιστη ισχύ που θα δοθεί στις ηλεκτρικές αντιστάσεις. 

 Στην έξοδο του αντιδραστήρα υπάρχει ψυχρή παγίδα η οποία εμποδίζει τα στερεά υποπροϊόντα 

της εναπόθεσης (σωματίδια διοξειδίου του πυριτίου και (οξει)νιτριδίου του πυριτίου) να περάσουν στο 

εσωτερικό των αντλιών κενού και να ελλατώσουν το χρόνο ζωής τους. 

 

 

3.1.4 
To σύστημα φόρτωσης των δισκίων 
 

 Τα δισκία αρχικά τοποθετούνται σε κατακόρυφη θέση, επάνω σε βάρκα (boat) που είναι 

κατασκευασμένη από χαλαζία. Στη συνέχεια η βάρκα τοποθετείται επάνω στο μηχανισμό φόρτωσης 

(loader) ο οποίος εξασφαλίζει την εισαγωγή των δισκιδίων με σταθερή ταχύτητα (συνήθως 300 mm/min). 

Ο χειριστής έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει την ταχύτητα εισαγωγής ή να ενεργοποιήσει την επιλογή της 

ταλάντωσης. Όταν ενεργοποιηθεί η επιλογή της ταλάντωσης, ο μηχανισμός φόρτωσης εκτελεί ταλάντωση 

γύρω από σημείο ισορροπίας που κινείται με σταθερή ταχύτητα. Αυτός ο τρόπος φόρτωσης ελαχιστοποιεί 
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το ρυθμό αύξησης της θερμοκρασίας των δισκιδίων από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος (≈20 οC) στη 

θερμοκρασία του εσωτερικού του αντιδραστήρα (≈650 οC). Ο μηχανισμός φόρτωσης περιλαμβάνει και την 

πόρτα που απομονώνει το εσωτερικό του αντιδραστήρα από το εξωτερικό περιβάλλον και επιτρέπει τη 

δημιουργία κενού. Στην εικόνα 3.2 βλέπουμε την είσοδο του αντιδραστήρα. Διακρίνουμε τη βάρκα πάνω 

στην οποία βρίσκονται τα δισκία, τοποθετημένα σε κατακόρυφη θέση. Η βάρκα είναι τοποθετημένη πάνω 

στο μηχανισμό φόρτωσης. Η φόρτωση γίνεται σε στρωτή ροή φιλτραρισμένου αέρα υψηλής καθαρότητας 

έτσι ώστε να αποφευχθεί η επικάθιση σωματιδίων πάνω στα δισκία. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.2: Η είσοδος του αντιδραστήρα. Η βάρκα με τα 

δισκία βρίσκεται τοποθετημένη πάνω στο μηχανισμό φόρτωσης. 

 

 

 

3.1.5 
Το σύστημα κενού. 
 

 Το κενό εξασφαλίζεται από μια μηχανική αντλία (Leybold μοντέλο Trivac BCS SD 65) η οποία 

είναι συνδεδεμένη σε σειρά με μια ανλία roots (Leybold μοντέλο Ruvac WAU 251). Το σύστημα των 

αντλιών εξασφαλίζει ελάχιστο κενό (base pressure) περίπου ίσο με 10 mTorr με γρήγορη εκκένωση του 

αντιδραστήρα. H πίεση στο εσωτερικό μετριέται στην είσοδο του αντιδραστήρα με μανόμετρο τύπου 

baratron που μετράει με ακρίβεια πιέσεις από 2mTorr έως 2 Torr. 

 H στεγανότητα του αντιδραστήρα εξασφαλίζεται από ελαστικούς δακτυλίους (o – ring) τύπου 

ΤΗΤ. Οι ελαστικοί δακτύλιοι δεν αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες, γι’ αυτό και η μεταλλική φλάντζα που 

βρίσκεται στην είσοδο του αντιδραστήρα είναι ειδικά διαμορφωμένη έτσι ώστε στο εσωτερικό της να 

υπάρχει συνεχής ροή ψυχρού νερού. 
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3.2 
Η διαδικασία της εναπόθεσης. 
 

 Πριν την εισαγωγή των δισκιδίων στον αντιδραστήρα προηγείται ο καθαρισμός τους. Σκοπός του 

καθαρισμού είναι η απομάκρυνση των προσμίξεων από την επιφάνεια του δισκιδίου, οι οποίες προέρχονται 

από το περιβάλλον ή από άλλες διαδικασίες που έχουν προηγηθεί. Οι επιφανειακές προσμίξεις 

διακρίνονται στις ακόλουθες [4]: 

 

1. Σωματίδια: Ο καθαρός χώρος δεν πρέπει να θεωρείται ως απαλαγμένος από σωματίδια, αλλά ως 

ένας χώρος στον οποίο η συγκέντρωση των σωματιδίων μπορεί να είναι πολύ χαμηλή. Σημεία που 

υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες να βρίσκονται σωματίδια που θα μολύνουν την επιφάνεια ενός 

δισκιδίου είναι ο αέρας του εργαστηρίου (ειδικά αν στο εσωτερικό του εργαστηρίου υπάρχει 

μεγάλος αριθμός προσωπικού που κινείται), το απιονισμένο νερό, ο εξοπλισμός του εργαστηρίου 

(π.χ. οι λαβίδες) και τα χημικά. 

2. Οργανικές προσμίξεις: Σημαντικότερη πηγή οργανικών προσμίξεων είναι ο άνθρωπος. Γιά το λόγο 

αυτό όλοι όσοι βρίσκονται στο εσωτερικό ενός καθαρού χώρου πρέπει να φοράνε στολές που είναι 

κατασκευασμένες από κατάλληλο συνθετικό ύφασμα και οι οποίες δεν αφήνουν κανένα ακάλυπτο 

μέρος του ανθρωπίνου σώματος. Άλλες πηγές οργανικών προσμίξεων είναι τα υπολείματα 

φωτοευαίσθητων ρητινών που παρέμειναν από προηγούμενο στάδιο λιθογραφίας, τα κουτιά 

φύλαξης των δισκιδίων και τα χημικά. 

3. Μεταλλικές προσμίξεις: Οι μεταλλικές προσμίξεις συνηθέστερα προέρχονται από τον εξοπλισμό 

του εργαστηρίου όπως γιά παράδειγμα οι μεταλλικές λαβίδες. Μεταλλικές προσμίξεις μπορούν να 

βρεθούν στην επιφάνεια του δισκιδίου ύστερα από εγχάραξη με πλάσμα ή ύστερα από ιοντική 

εμφύτευση. 

 

 Οι περισσότερο συνηθισμένες διαδικασίες καθαρισμού στη Μικροηλεκτρονική είναι ο καθαρισμός 

piranha  και ο καθαρισμός RCA [5]. Στον καθαρισμό piranha το δισκίο εμβαπτίζεται αρχικά σε διάλυμα 

ΗF:H2O 16% κ.ο. προκειμένου να απομακρυνθεί το αυτοφυές οξείδιο (native oxide). Στη συνέχεια, το 

δισκίο ξεπλένεται σε απιονισμένο νερό γιά λίγα δευτερόλεπτα και αμέσως μετά τοποθετείται σε διάλυμα 

Η2Ο2:Η2SO4 = 1:1 γιά 15 min. Το διάλυμα παρασκευάζεται κατά τη διάρκεια της εμβάπτισης του 

δισκιδίου στο διάλυμα HF, διότι η αποτελεσματικότητά του ελλατώνεται όσο περισσότερος χρόνος 

παιρνάει από τη στιγμή της παρασκευής του. Η ανάμιξη του Η2Ο2 με το Η2SO4 είναι εξώθερμη και έχει 

σαν αποτέλεσμα την παραγωγή οξυγόνου που απομακρύνει σωματίδια, οργανικές και τις περισσότερες 

μεταλλικές προσμίξεις. Το έντονα οξειδωτικό περιβάλλον αυτού του διαλύματος έχει σαν αποτέλεσμα την 

ανάπτυξη χημικού οξειδίου στην επιφάνεια του δισκίου πυριτίου, πάχους περίπου 3 nm. Το χημικό οξείδιο 

απομακρύνεται εμβαπτίζοντας το δισκίο σε υδατικό διάλυμα HF. Στο τέλος, το δισκίο ξεπλένεται με 
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άφθονο απιονισμένο νερό, μέχρι η αντίσταση του νερού να γίνει μεγαλύτερη από 10 ΜΩ και στεγνώνεται 

σε ρεύμα πεπιεσμένου αζώτου. 

 Ο καθαρισμός RCA χρησιμοποιείται όταν οι απαιτήσεις γιά καθαρότητα είναι υψηλότερες, π.χ. 

πριν από την ανάπτυξη του οξειδίου πύλης κατά την κατασκευή transistor τύπου MOSFET. H διαδικασία 

αποτελείται από ένα διάλυμα ΝΗ4ΟΗ:Η2Ο2:Η2Ο = 1:1:5 που ονομάζεται SC-1 (standard cleaning 1) και 

από ένα διάλυμα ΗCl:Η2Ο2:Η2Ο = 1:1:6 που ονομάζεται SC-2 (standard cleaning 2). Τα διαλύματα 

παρασκευάζονται λίγο πριν τη χρήση τους προκειμένου να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή 

αποτελεσματικότητα. To υψηλό pH του διαλύματος SC-1 απομακρύνει τα σωματίδια και τις οργανικές 

προσμίξεις οξειδώνοντάς τες. Το διάλυμα SC-2 έχει χαμηλό pH και απομακρύνει τις μεταλλικές 

προσμίξεις με τη δημιουργία συμπλόκων που διαλύονται.  

  Αρχικά το δισκίο εμβαπτίζεται σε υδατικό διάλυμα HF 20% κ.ο. προκειμένου να απομακρυνθεί το 

αυτοφυές οξείδιο. Στη συνέχεια το δισκίο ξεπλένεται σε απιονισμένο νερό γιά περίπου 30 sec και αμέσως 

μετά τοποθετείται στο διάλυμα SC-1 γιά 15 min, το οποίο βρίσκεται σε θερμοκρασία 75 – 85 οC. Μετά 

την πάροδο των 15 min, το δισκίο τοποθετείται και πάλι στο υδατικό διάλυμα HF γιά 30 sec προκειμένου 

να απομακρυνθεί το χημικό οξείδιο που δημιουργήθηκε από το διάλυμα SC-1, ξεπλένεται με απιονισμένο 

νερό γιά άλλα 30 sec και στη συνέχεια τοποθετείται στο διάλυμα SC-2 γιά 15 min. Το διάλυμα SC-2 

βρίσκεται στην ίδια θερμοκρασία με το διάλυμα SC-1. Μετά την πάροδο των 15 min το δισκίο ξεπλένεται 

με απιονισμένο νερό μέχρι η αντίσταση του νερού να ξεπεράσει τα 10 ΜΩ και στεγνώνεται με ρεύμα 

πεπιεσμένου αζώτου. 

 Τόσο ο καθαρισμός piranha όσο και ο καθαρισμός RCA χρησιμοποιούν επικίνδυνα χημικά γιά 

την ανθρώπινη υγεία, γι’ αυτό ο χειριστής πρέπει να λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπει ο 

κανονισμός του εργαστηρίου. Επιπλέον όλα τα χημικά που προαναφέρθηκαν παράγουν σημαντική 

ποσότητα επικίνδυνων ατμών, ακόμα και όταν αυτά βρίσκονται σε θερμοκρασία δωματίου. Έτσι, πρέπει να 

προετοιμάζονται λίγο πριν από τη χρήση τους και να τοποθετούνται σε ειδικές εστίες που έχουν ικανό 

σύστημα εξαερισμού.  

 Τα δισκία μεταφέρονται από την εστία καθαρισμού στον αντιδραστήρα, μέσα σε ειδικούς 

κυλίνδρους από χαλαζία που ονομάζονται λευκοί ελέφαντες (white elephants). Οι λευκοί ελέφαντες 

προστατεύουν το δισκίο από το χώρο που κινείται το προσωπικό του εργαστηρίου ο οποίος, είναι 

χαμηλότερης καθαρότητας από την εστία καθαρισμού και το χώρο φόρτωσης του αντιδραστήρα. 

 Μόλις τα δισκία φορτωθούν στον αντιδραστήρα και κλίσει επιτυχώς η πόρτα, αρχίζει η διαδικασία 

του κενού, ενώ η θερμοκρασία ανεβαίνει από τη θερμοκρασία αναμονής (standby) στη θερμοκρασία 

εναπόθεσης. Το πρώτο βήμα ονομάζεται “N2PURGE” και έχει σκοπό την απομάκρυνση από τον 

αντιδραστήρα των σωματιδίων που εκροφούνται από την επιφάνεια των δισκιδίων λόγω της χαμηλής πίεσης 

και λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας. Κατά τη διάρκεια του βήματος αυτού η πίεση είναι περίπου 

120 mTorr και υπάρχει συνεχής ροή αζώτου. Το βήμα διαρκεί 10 min. 
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 Στη συνέχεια ακολουθεί το βήμα “EVACUATE” στο οποίο η παροχή του αζώτου κλίνει και ο 

αντιδραστήρας φτάνει στο ελάχιστο κενό (base pressure) το οποίο είναι περίπου 10 mTorr. Το βήμα αυτό 

διαρκεί άλλα 10 min. 

 Τα βήματα “N2PURGE” και “EVACUATE” επαναλαμβάνονται άλλη μια φορά το καθένα και 

αμέσως μετά ακολουθεί το βήμα “LEAKCHECK” στο οποίο κλίνουν γιά ένα λεπτό όλες οι βάνες. Το κενό 

κατά τη διάρκεια του βήματος αυτού δεν πρέπει να ξεπεράσει τα 40 mTorr, αφού κάτι τέτοιο θα σήμαινε 

την ύπαρξη διαρροής. Στην πράξη, το κενό ανεβαίνει περίπου 5 mTorr μέσα σε ένα λεπτό, πάνω από την 

ελάχιστη πίεση. 

 Μετά το βήμα “LEAKCHECK” ακολουθεί ένα ακόμα βήμα “EVACUATE” διάρκειας 5 min και 

στη συνέχεια παιρνάμε στο βήμα “PREPURGE”  στο οποίο η πίεση στο εσωτερικό του αντιδραστήρα 

ανεβαίνει σταδιακά μέχρι την πίεση της εναπόθεσης (συνήθως 300 mTorr). Στο σημείο αυτό η 

θερμοκρασία έχει σταθεροποιηθεί στην θερμοκρασία εναπόθεσης (συνήθως 710 οC). 

 Ακολουθεί το βήμα “DEPOSITION” το οποίο είναι το κύριο βήμα της εναπόθεσης. Η διάρκεια 

του βήματος αυτού καθορίζεται από το χειριστή, ανάλογα με το επιθυμητό πάχος του υμενίου. Ωστόσο, 

αυτός ο χρόνος δεν πρέπει να είναι μικρότερος από δυο λεπτά, αφού τόσος είναι ο χρόνος που απαιτείται 

γιά να ανοίξουν όλες οι βάνες των πηγών, να σταθεροποιηθεί η ροή τους και να φτάσουν τα αέρια στο χώρο 

της εναπόθεσης. 

 Όταν ολοκληρωθεί το βήμα της εναπόθεσης, οι βάνες των αερίων κλίνουν και η πίεση στο 

εσωτερικό του αντιδραστήρα κατεβαίνει μέχρι την ελάχιστη πίεση. Το βήμα αυτό διαρκεί συνολικά 10 min 

και κατά τη διάρκειά του η θερμοκρασία πέφτει από τη θερμοκρασία εναπόθεσης στη θερμοκρασία 

αναμονής με ρυθμό 10 οC/min. Μετά την πάροδο των δέκα λεπτών, ο χειριστής ειδοποιείται με 

κατάλληλο ηχητικό σήμα να ενεργοποιήσει τη διαδικασία ανοίγματος του αντιδραστήρα και να 

“ξεφορτώσει” τα δισκία. 

 Στο παράρτημα Α δίνουμε τη συνταγή που αναπτύχθηκε στο εργαστήριο Μικροηλεκτρονικής και 

χρησιμοποιήθηκε στις περισσότερες διαδικασίες εναπόθεσης που αναφέρονται στην παρούσα διατριβή. Η 

συνταγή είναι βασισμένη σε αντίστοιχες συνταγές της εταιρίας Tempress, έχει όμως το πλεονέκτημα ότι 

δίνει στο χειριστή τη δυνατότητα να ρυθμίσει όλες τις παραμέτρους λειτουργίας του συστήματος. 

Περισσότερες λεπτομέρειες ο αναγνώστης θα βρεί στο παράρτημα Α. 
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3.3 
Περιγραφή των μεθόδων χαρακτηρισμού των υμενίων. 
 

 

3.3.1 
Ελλειψομετρία 
 

 Η ελλειψομετρία είναι μια πολύ ισχυρή μέθοδος που μας επιτρέπει τον προσδιορισμό του πάχους 

ή των οπτικών σταθερών λεπτών υμενίων που είναι ανεπτυγμένα πάνω σε γνωστό υπόστρωμα. Η τεχνική της 

ελλειψομετρίας στηρίζεται στην αλλαγή της κατάστασης πόλωσης δέσμης φωτός ύστερα από ανάκλαση στη 

διεπιφάνεια δυο υλικών που έχουν διαφορετικό συντελεστή διάθλασης. Η αλλαγή στην κατάσταση πόλωσης 

προσδιορίζεται μετρώντας το λόγο των πλατών ανακλόμενης προς προσπίπτουσα δέσμη, καθώς και την 

αλλαγή στη φάση της ανακλόμενης ως προς την προσπίπτουσα. Με δεδομένο ότι η αλλαγή στη φάση 

εξαρτάται με τρόπο πολύ ευαίσθητο από το πάχος του υμενίου, καταλαβαίνουμε ότι η ελλειψομετρία είναι 

μέθοδος που επιτρέπει τον προσδιορισμό του πάχους λεπτών υμενίων με πολύ καλή ακρίβεια. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 3.5: Η πρόσπτωση γραμμικά ή κυκλικά πολωμένης δέσμης φωτός πάνω σε διαφανές υμένιο που έχει αναπτυχθεί σε 

κατάλληλο υπόβαθρο, έχει σαν αποτέλεσμα η ανακλώμενη ακτινοβολία να είναι ελλειπτικά πολωμένη. 

 

 Άλλα πλεονεκτήματα της μεθόδου που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε επιγραμματικά, είναι τα 

ακόλουθα [6 – 14]: 

 

1. Δεν απαιτείται ακριβός εξοπλισμός. 

2. Δεν είναι χρονοβόρα τεχνική και δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία του δείγματος. 

3. Είναι οπτική μέθοδος, οπότε δεν είναι καταστροφική γιά το δείγμα. 
 

 Όταν γραμμικά πολωμένη δέσμη προσπίπτει σε διεπιφάνεια, η ανακλώμενη δέσμη είναι στη 

γενικότερη περίπτωση ελλειπτικά πολωμένη (σχήμα 3.5). Οι δυο κάθετες συνιστώσες της ανακλόμενης 

δέσμης, από τις οποίες διαλέγουμε η μια να είναι κάθετη και η άλλη παράλληλη στο επίπεδο πρόσπτωσης, 

προσδιορίζουν πλήρως την ελλειπτικότητα της ανακλόμενης δέσμης. Αν γιά παράδειγμα ( )tωcosαE 1x =  

Γραμμικά
πολωμένο φως

Ελλειπτικά 
πολωμένο φως 

Ελλειπτικά 
πολωμένο φως 

Κυκλικά
 πολωμένο φως
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είναι η οριζόντια συνιστώσα, και ( )δtωcosαE 2y +=  είναι η κατακόρυφη συνιστώσα της ανακλόμενης 

δέσμης, τότε απαλοίφωντας το χρόνο t, προκύπτει ότι [6] 
 

δcos
αα
EE2

α
E

α
Eδsin

21

yx
2

2

y
2

1

x2 −





+





=                                           (3.2) 

 

Η (3.2) είναι εξίσωση έλλειψης με γωνία θ του μεγάλου άξονα ως προς τον άξονα x ίση με 
 

2
2

2
1

21

αα
δcosαα2θ2tan

−
=                                                         (3.3) 

 

Οι τιμές των α1, α2, δ μπορούν να προσδιοριστούν από τις εξισώσεις Fresnel. Πιο συγκεκριμένα, αν 
pδi

pp err =  είναι ο λόγος του πλάτους του ηλεκτρικού πεδίου Εrp της ακτινοβολίας που ανακλάται ως προς 

το πλάτος Eip του ηλεκτρικού πεδίου που προσπίπτει με επίπεδο πόλωσης παράλληλο ως προς το επίπεδο 

πρόσπτωσης και sδi
ss err =  είναι ο λόγος του πλάτους του ηλεκτρικού πεδίου Εrs της ακτινοβολίας που 

ανακλάται ως προς το πλάτος Eis του ηλεκτρικού πεδίου που προσπίπτει με επίπεδο πόλωσης κάθετο ως 

προς το επίπεδο πρόσπτωσης, τότε ο λόγος 
s

p

r
r

,  ο οποίος είναι μιγαδικός, θα γράφεται 

 

( ) Δiδδi

s

p e ψtane
r

r
ρ sp == −                                                     (3.4) 

 

Επομένως, ο όρος tan ψ εκφράζει το λόγο των μέτρων της κάθετης προς την παράλληλη ως προς το 

επίπεδο πρόσπτωσης συνιστώσας, ενώ ο όρος Δ εκφράζει τη διαφορά στη φάση. 

 Οι μετρήσεις ελλειψομετρίας αποτελούνται από τα εξής στάδια: 

 

1. Προσδιορισμός της κατάστασης πόλωσης της προσπίπτουσας δέσμης. 

2. Αλληλεπίδραση δέσμης-υμενίου-ημιαγωγού. 

3. Μέτρηση της κατάστασης πόλωσης της ανακλώμενης δέσμης. 

4. Υπολογισμός των ψ και Δ. 

5. Προσδιορισμός του πάχους και του δείκτη διάθλασης του εξεταζόμενου υμενίου. 

 

 Στο σχήμα 3.6 εικονίζεται διάταξη γιά μετρήσεις ελλειψομετρίας, όπως αυτή που χρησιμοποιείται 

στον καθαρό χώρο του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής. Τα ελλειψόμετρα αυτά καλούνται 

περιστρεφόμενου αναλυτή (rotating analyzer ellipsometers). 
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Σχήμα 3.6: Ελλειψόμετρο περιστρεφόμενου αναλυτή (rotating analyzer ellipsometer): L: laser, P: πολωτής, S: δείγμα, 

Α: αναλυτής, D: ανιχνευτής. 

 

 Στα συστήματα αυτού του τύπου, η πηγή της δέσμης φωτός είναι ένα laser χαμηλής ισχύος. Στην 

κεφαλή του laser είναι τοποθετημένο ένα πλακίδιο λ/4 (quarter wave depolarizer), προσανατολισμένο έτσι 

ώστε η δέσμη που προκύπτει να είναι με μεγάλη ακρίβεια κυκλικά πολωμένη. Στη συνέχεια η δέσμη 

διέρχεται μέσα από ένα πολωτή που είναι προσανατολισμένος υπό γωνία π/4 ως προς το επίπεδο 

πρόσπτωσης. Καθώς η δέσμη διέρχεται από τον πολωτή μετατρέπεται από κυκλικά πολωμένη σε γραμμικά 

πολωμένη. Με γραμμικά πολωμένη τη δέσμη γίνεται η πρώτη σειρά μετρήσεων. Η δεύτερη σειρά 

μετρήσεων γίνεται με την προσπίπτουσα δέσμη να είναι κυκλικά πολωμένη. Γιά να πολωθεί η δέσμη 

κυκλικά, παρεμβάλεται στην οπτική διαδρομή αμέσως μετά τον πολωτή, ένα πλακίδιο λ/4 (quarter wave 

compensator). H παρεμβολή γίνεται αυτόματα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή που ελέγχει τη 

διαδικασία. 

 Η ανακλόμενη δέσμη διέρχεται μέσα από τον πολωτή που περιστρέφεται με συχνότητα μερικών 

δεκάδων Hz και στη συνέχεια προσπίπτει στον φωτοανιχνευτή που μετατρέπει το φως σε ηλεκτρικό ρεύμα 

με ένταση ανάλογη της έντασης του φωτός. Ένα οπτικό φίλτρο που είναι τοποθετημένο ανάμεσα στον 

πολωτή και το φωτοανιχνευτή επιτρέπει να διέρχεται μόνο φως με μήκος κύματος ίσο με το μήκος 

κύματος της πηγή laser, εμποδίζοντας έτσι να ανιχνευτεί φως που προέρχεται από το περιβάλλον. Η 

ένταση Ι(θ) του φωτός που ανιχνεύεται έχει τη μορφή [6, 10] 
 

( ) ( ) ( )( )θ2sinβθ2cosα1IθI 0 ++=                                                  (3.5) 
 

όπου θ είναι η γωνία στην οποία βρίσκεται ο περιστρεφόμενος αναλυτής κατά τη διάρκεια της μέτρησης, Ι0 

είναι η μέση ένταση του φωτός σε ένα πλήρη κύκλο του αναλυτή και α, β σταθερές που περιγράφουν την 

κατάσταση πόλωσης της ανακλόμενης δέσμης. Θεωρώντας ότι τα οπτικά στοιχεία του οργάνου έχουν 

ιδανική συμπεριφορά στο μήκος κύματος της πηγής, προκύπτει ότι τα μεγέθη ψ και Δ προσδιορίζονται 

από τις σχέσεις [6, 10] 
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α1
α1ψtan

−
+=                                                             (3.6.1) 

και 

2α1
βΔcos
−

±=                                                         (3.6.2) 

 

 Ένα μειονέκτημα της ελλειψομετρίας είναι ότι η λύση δεν είναι μονοσήμαντα ορισμένη. Στην 

πραγματικότητα από τα δεδομένα προκύπτει μια σειρά από πιθανά πάχη, εκ των οποίων ένα 

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ένας τρόπος γιά να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα, είναι να 

πραγματοποιήσουμε δυο μετρήσεις στο ίδιο σημείο του δείγματος αλλά με διαφορετικές γωνίες 

πρόσπτωσης. Το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι μια σειρά από ζεύγη παχών που αντιστοιχούν στις δυο 

διαφορετικές γωνίες. Ένα από αυτά τα ζεύγη τιμών θα έχει τη μικρότερη διαφορά, και επομένως αυτό το 

ζεύγος ορίζει το διάστημα μέσα στο οποίο βρίσκεται το ζητούμενο πάχος. Ωστόσο, ο ασφαλέστερος 

τρόπος εφαρμογής της μεθόδου, είναι να γνωρίζουμε την τάξη μεγέθους του ζητούμενου πάχους. 

 Οι μετρήσεις ελλειψομετρίας έγιναν σε ελλειψόμετρο περιστρεφόμενου αναλυτή Gaertner 

L116B – 85B. Ως πηγή της προσπίπτουσας ακτινοβολίας το όργανο χρησιμοποιεί laser HeNe που έχει 

μήκος κύματος 632,8 nm. Οι μετρήσεις έγιναν σε γωνίες 50o και 70o ενώ η ακρίβεια του οργάνου σύμφωνα 

με τον κατασκευαστή είναι ±3Å. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων επεξεργάζονται από Η/Υ 

Hewlett – Packard μοντέλο ΗΡ85Β που βρίσκεται συνδεδεμένος με το ελλειψόμετρο. Το πρόγραμμα 

επιστρέφει στην οθόνη τα πιθανά πάχη και δείκτες διάθλασης του υμενίου. 

 

 

3.3.2 
Φασματοσκοπιά υπερύθρου ακτινοβολίας. 
 

 Η φασματοσκοπία υπερύθρου ακτινοβολίας (ή συντομότερα, φασματοσκοπία IR), χρησιμοποιείται 

στην τεχνολογία των ημιαγωγών γιά την ανίχνευση κυρίως ηλεκτρικά ανενεργών προσμίξεων [6, 7]. Το 

σημαντικότερο πλεονέκτημα της μεθόδου, όπως άλωστε και όλων των οπτικών μεθόδων, είναι ότι η 

εφαρμογή της δεν είναι καταστροφική γιά το δείγμα. Ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου 

πηγάζει από το γεγονός ότι η ενέργεια της υπερύθρου ακτινοβολίας είναι αρκετά χαμηλότερη από το 

ενεργειακό χάσμα του πυριτίου. Επομένως ο ημιαγωγός είναι διαπερατός γιά τα συγκεκριμένα μήκη 

κύματος, κάτι που σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε μετρήσεις διαπερατότητας (transmitance). Στα 

παραπάνω πλεονεκτήματα, αξίζει να προσθέσουμε και το ότι η φασματοσκοπία IR δεν είναι χρονοβόρα 

καθώς και το ότι το κόστος του εξοπλισμού που απαιτείται δεν είναι απαγορευτικό. 

 Στον πίνακα 3.2 αναφέρονται ενδεικτικά μερικές από τις προσμίξεις που μπορούν να ανιχνευτούν 

στο Si με σχετικά καλή ακρίβεια [6, 7, 15 – 17]. Με μια πρώτη ματιά γίνεται εμφανές ότι μόνο ελαφρά 

άτομα είναι δυνατόν να ανιχνευτούν. Οι συχνότητες που απορροφούν δεν είναι απόλυτες, αλλά εξαρτώνται 
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από πολλούς παράγοντες με σημαντικότερους τη θερμοκρασία που βρίσκεται το δείγμα κατά τη διάρκεια 

της μέτρησης και το ευρύτερο χημικό περιβάλλον που βρίσκεται η ένωση που ανιχνεύουμε. 
 

Δόνηση 
Δεσμός Είδος δόνησης Χημικό περιβάλλον Ενέργεια (cm –1) 

N – H stretch SiNx 3350 
N – H bend SiNx 1060 
Si – N stretch SiNx 830 – 860, 880 
O – H stretch SiOH 3650 
Si – H stretch Si 2000 
H – Si – H stretch Si 2094 
H – Si – H bend Si 845 – 890 
H – Si – H wag Si 650 
Si - Fx stretch Si ≈ 830 – 1015 
Si – O stretch SiOx 1040 – 1200 
Si – O bend SiOx 800 – 876 
O – Si – O rock, wag SiOx 450 – 475 
C  sub. in Si 607 
C  inter. in Si 589, 640, 690 
O  inter. in Si 1136 
C – O stretching SixC1-x:O ≈ 1200 
C – C stretching SixC1-x:O ≈ 1400 
C = C stretching olef. ≈ 1500 
C = C stretching arom. h/c ≈ 1600 
O – H bending arom. h/c ≈ 1600 
C = O stretching SixC1-x:O ≈ 1700 
Si – Si stretching  ≈ 611 
O – P – O    ≈ 475 
P = O   ≈ 1330 
C – H bending SixC1-x:O ≈ 1400 
C – H stretching  ≈ 2850 – 3000 

 

Πίνακας 3.2: Τυπικές ενέργειες δόνησης στο υπέρυθρο, δεσμών που συναντώνται συχνά στη Μικροηλεκτρονική. Οι ενέργειες 

δεν είναι αυστηρά καθορισμένες, αφού εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, όπως η θερμοκρασία του περιβάλλοντος κατά τη 

διάρκεια της μέτρησης, το ευρύτερο χημικό περιβάλλον που βρίσκονται οι δονούμενοι δεσμοί, κ.λ.π. [6, 7, 15 – 17]. 

 

 Δυο διαφορετικοί τύποι φασματογράφων υπερύθρου ακτινοβολίας υπάρχουν στο εμπόριο. Ο 

πρώτος τύπος φασματογράφου στηρίζεται στο μετασχηματισμό Fourier (Fourier Transform 

Spectrometers), είναι συνήθως όργανα μονής δέσμης και συνοδεύονται από ηλεκτρονικό υπολογιστή 

εφοδιασμένο με φάσματα αναφοράς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν γιά σύγκριση με το φάσμα που 

έδωσε το εξεταζόμενο δείγμα. 

 Ο δεύτερος τύπος ονομάζεται διασκορπιστικός φασματογράφος (Dispersive Spectrometers), είναι 

συνήθως όργανο με διπλή δέσμη και υποβοηθείται όπως και ο πρώτος τύπος από ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

 Σε γενικές γραμμές, ένας τυπικός φασματογράφος υπερύθρου ακτινοβολίας, καταγράφει στην 

περιοχή από 4000 cm-1 έως 200 cm-1, ή αντίστοιχα σε μήκη κύματος από 2,5 μm έως 50 μm. Επιτρέπουν 

την καταγραφή φάσματος διέλευσης, ανάκλασης και απορρόφησης με παραμέτρους όπως η περιοχή του 

φάσματος που θα καταγραφεί, τα φίλτρα θορύβου, η διακριτική ικανότητα κ.λπ. να καθορίζονται από το 

χρήστη μέσω του υπολογιστή. 
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 Τα φάσματα IR καταγράφηκαν σε φασματογράφο μονής δέσμης τύπου Magna IR 550 Nicolet ενώ 

γιά την επεξεργασία τους χρησιμοποιήθηκε Η/Υ που είναι συνδεδεμένος με το φασματογράφο και τρέχει 

το λογισμικό Omnic έκδοση 1.2.a σε περιβάλλον MS Windows έκδοση 3.x ή ανώτερη. Η ανάλυση του 

φασματογράφου ήταν σε όλες τις περιπτώσεις 4 cm-1 ενώ το τελικό φάσμα ήταν ο μέσος όρος συνολικά 512 

καταγραφών (scans) προκειμένου να βελτιστοποιηθεί ο λόγος σήματος προς θόρυβο. Καμία εξομάλυνση 

(smoothing) δεν εφαρμόστηκε στα φάσματα διέλευσης, ενώ στις δεύτερες παραγώγους των φασμάτων 

διέλευσης εφαρμόστηκε εξομάλυνση 13 σημείων δίνοντας τελική διακριτική ικανότητα γιά τη δεύτερη 

παράγωγο 25,073 cm –1. 

 Γιά οπτικές μετρήσεις στο υπέρυθρο δεν είναι απαραίτητη κάποια ειδική προετοιμασία. Ωστόσο, 

πρέπει να φροντίζουμε τα δείγματά μας να είναι καθαρά, προκειμένου να αποφύγουμε την εμφάνιση 

κορυφών στο φάσμα που δεν οφείλονται στο υλικό μας. Ειδικότερα, η καταγραφή φασμάτων υμενίων 

παρουσιάζει τον κίνδυνο καταγραφής κορυφών που προέρχονται από το υπόβαθρο. Στην περίπτωση που 

το υπόβαθρο είναι πυρίτιο θα πρέπει να έχουμε υπ’ όψην μας ότι ο συγκεκριμένος ημιαγωγός έχει μια 

κορυφή απορρόφησης στα 611 cm-1 ενώ στο εσωτερικό του ημιαγωγού υπάρχει διαλυμένο ενδοπλεγματικό 

οξυγόνο, η ποσότητα του οποίου εξαρτάται από τη μέθοδο ανάπτυξης του κρυστάλλου και του οποίου η 

κορυφή απορρόφησης βρίσκεται στα 1136 cm-1 (πίνακας 3.1). Γιά να αποφύγουμε αυτές τις παρασιτικές 

κορυφές, κατά τη διάρκεια καταγραφής του φάσματος περιβάλλοντος (background) η οποία προηγούταν 

της καταγραφής του φάσματος του υμενίου, τοποθετούμε κομμάτι καθαρού πυριτίου από το ίδιο δισκίο 

πάνω στο οποίο είχε αναπτυχθεί το υμένιο. Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου οι θερμικές διεργασίες είναι 

χρονοβόρες ή πραγματοποιούνται σε υψηλές θερμοκρασίες, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το υπόβαθρο 

πάνω στο οποίο έχουμε αναπτύξει το υμένιο, δεν παρουσιάζει διαφορές ως προς τη χημική σύσταση ή την 

κρυσταλλική δομή σε σχέση με το κομμάτι που χρησιμοποιούμε γιά τις μετρήσεις περιβάλλοντος. Έτσι, 

το τελευταίο ακολουθεί όλα τα βήματα ανάπτυξης και ανόπτυσης (όπου χρειάζεται) του υμενίου, και στη 

συνέχεια το υμένιο αφαιρείται με εγχάραξη. 

 Όλες οι διαδικασίες ανάπτυξης υμενίων που χρησιμοποιήθηκαν έχουν σαν αποτέλεσμα την 

ανάπτυξη υμενίων στις δυο όψεις του δισκιδίου. Γιά τις μετρήσεις IR το υμένιο που αναπτύσoταν στην πίσω 

όψη του δισκιδίου αφαιρείται με εγχάραξη πλάσματος SF6. Σε όλες τις περιπτώσεις, η ισχύς του πλάσματος 

ήταν 400 Watt, η ροή του SF6 ήταν 25 sccm και η πίεση στο εσωτερικό του θαλάμου ήταν 

10 mTorr. 

 

 

3.3.3 
Οπισθοσκέδαση Rutherford. 
 

 Η πρόσπτωση ενός ιόντος στην επιφάνεια στερεού μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τη σκέδαση ή 

τη διείσδυση του ιόντος στο στερεό. Στην περίπτωση της σκέδασης μπορούμε να διακρίνουμε δυο 
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ενεργειακές περιοχές. Η χαμηλής ενέργειας σκέδαση ιόντων γίνεται από ιόντα ευγενών αερίων ή αλκαλίων 

με κινητικές ενέργειες μεταξύ 0,5 έως 3 keV. Σε τέτοιες ενέργειες η πιθανότητα σκέδασης είναι πολύ 

μεγάλη και συμβαίνει στα επιφανειακά στρώματα του στερεού. Η σκέδαση Rutherford συμβαίνει σε 

υψηλότερες ενέργειες (από 100 keV έως 5 ΜeV). Σ’ αυτές τις ενέργειες τα ιόντα διεισδύουν στο εσωτερικό 

του στερεού. 

 Στη σκέδαση Rutherford χρησιμοποιούνται ιόντα ελαφρών ατόμων κυρίως ιόντα He+. Η ενεργός 

διατομή της σκέδασης δίνεται από τη σχέση Rutherford: [6] 
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=                                   (3.7) 

 

όπου z, Z οι ατομικοί αριθμοί του προσπίπτωντος ιόντος και του στόχου αντίστοιχα, m, M οι μάζες του 

προσπίπτωντος ιόντος και του στόχου αντίστοιχα, Ε0 η ενέργεια του ιόντος λίγο πριν τη σκέδαση και θ η 

γωνία σκέδασης. Εάν Ε είναι η ενέργεια που έχει το προσπίπτων ιόν λίγο μετά τη σκέδαση, τότε ισχύει η 

σχέση 
 

0KEE =                                                                (3.8.1) 
 

όπου Κ ο κινηματικός παράγοντας 
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=                                            (3.8.2) 

 

Έστω Εdet η ενέργεια του σκεδασθέντος ιόντος όπως αυτή καταγράφεται από τον ανιχνευτή. Η ενέργεια 

Εdet είναι διαφορετική της ενέργειας Ε, αφού το ιόν θα χάσει ενέργεια μέσω των αλληλεπιδράσεων με τα 

ηλεκτρόνια του στερεού. Eπίσης η ενέργεια Ε0 θα είναι μικρότερη της ενέργειας πρόσπτωσης Εi αφού μετά 

την πρόσπτωση και λίγο πριν τη σκέδαση το ιόν θα αλληλεπιδράσει με ηλεκτρόνια του στερεού. 

Αποδεικνύεται ότι η ενέργεια Εdet υπολογίζεται από τη σχέση 
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όπου n0 η ατομική πυκνότητα του στόχου και Se{E(x)} η ηλεκτρονική δύναμη που επιβραδύνει τα 

προσπίπτωντα ιόντα και δίνεται από τη σχέση 
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Γιά μικρά βάθη σκέδασης Δx η (3.9) μπορεί να προσεγγιστεί από την 
 

( ) [ ] xΔnSKExΔE 0ie0det −=                                                  (3.11) 
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=                                                   (3.12) 

 

 Το κλασσικό πείραμα του Rutherford ανακοινώθηκε το 1911. Όμως η χρήση της σκέδασης 

Ruthterford σαν μέσο γιά την ανάλυση στερεών, προτάθηκε γιά πρώτη φορά το 1957. Γιά την εφαρμογή 

της μεθόδου RBS χρειάζεται ένας επιταχυντής ελαφρών σωματίων (συνηθέστερα σωμάτια α), ένα σύστημα 

υψηλού κενού μέσα στο οποίο βρίσκεται η ιοντική δέσμη, ο ανιχνευτής, και φυσικά οι κατάλληλες 

ηλεκτρονικές συσκευές που θα επιτρέψουν την ενίσχυση και την επεξεργασία του σήματος. 

 Το κενό που απαιτείται σε εγκαταστάσεις RBS είναι της τάξης των 10-6 mbar. Όμως το σύστημα 

οφείλει να βρίσκεται σε πολύ υψηλή καθαρότητα, αφού η μέθοδος χρησιμοποιείται γιά την ποιοτική και 

ποσοτική ανάλυση στοιχείων. Ένα πρόβλημα που εμφανίζεται συχνά σε συστήματα RBS, είναι η ανάπτυξη 

άνθρακα στο εσωτερικό τους που προέρχεται από τη διάσπαση δεσμών υδρογονανθράκων από την ιοντική 

δέσμη, οι οποίοι προέρχονται από τα λάδια των αντλιών. Ένας άλλος παράγοντας που προκαλεί μόλυνση 

είναι το είδος του επιταχυντή, με περισσότερο ευαίσθητους τους επιταχυντές τύπου tandem. 

 Υπάρχει πληθώρα επιταχυντών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τεχνική RBS. Τα τελευταία 

χρόνια φαίνεται πως οι επιταχυντές τύπου Van de Graaf να αντικαθίστανται από μικρούς επιταχυντές τύπου 

tandem. Πλεονέκτημα αυτών των επιταχυντών είναι ο μικρός χώρος που καταλαμβάνουν και η μικρότερη 

απαιτούμενη θωράκιση από την ακτινοβολία, που μεταφράζεται σε μικρότερο κόστος απαιτούμενων 

κτιριακών εγκαταστάσεων και ευκολία πρόσβασης στην πηγή των ιόντων. 

 Ο ανιχνευτής των οπισθοσκεδαζόντων ιόντων συνήθως είναι ανιχνευτής πυριτίου. Τόσο ο 

ανιχνευτής όσο και ο ενισχυτής που ακολουθεί, είναι ανεξάρτητες πηγές θορύβου που προστείθεται στο 

σήμα. Ορισμένοι ανιχνευτές γιά να ελαχιστοποιήσουν το θόρυβο χρησιμοποιούν συστήματα ψύξης, 

ωστόσο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψην η πιθανότητα συμπύκνωσης υδρατμών που εισάγονται 

αναπόφευκτα μαζί με το δείγμα. 

 Εκτός από την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση, η μέθοδος RBS μπορεί να χρησιμοποιηθεί γιά τον 

υπολογισμό του βάθους από το οποίο έγινε η σκέδαση. Αποδεικνύεται ότι το βάθος x συνδέεται με την 

ενέργεια Ε(x) με τη σχέση 
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Η σχέση (3.13) μπορεί να δώσει πληροφορίες γιά τη χωρική κατανομή των ατόμων που προκαλούν τη 

σκέδαση, ενώ στην περίπτωση μελέτης λεπτών υμενίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί γιά την εύρεση του 

πάχους του υμενίου. 

 Οι μετρήσεις RBS πραγματοποιήθηκαν στο Centre d’ Etudes Nucléaires de Bordeaux Gradignan 

(CENBG) [19] χρησιμοποιώντας σωματίδια α, ενέργειας 2 MeV. Ο ανιχνευτής των οπισθοσκεδαζόμενων 

σωματιδίων ήταν τοποθετημένος σε γωνία 145 έως 160o ως προς τη δέσμη πρόσπτωσης. 

 

 

3.3.4 
Φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ. 
 

 Όταν φωτόνια με κατάλληλη ενέργεια απορροφηθούν από ένα στερεό, είναι πιθανό ένα ηλεκτρόνιο 

που βρίσκεται στη στοιβάδα σθένους ή σε εσωτερική στοιβάδα, να απορροφήσει αρκετή ενέργεια γιά να 

εκπεμφθεί από το άτομο (σχήμα 3.7.α). Τα ηλεκτρόνια που παράγονται με αυτόν τον τρόπο ονομάζονται 

φωτοηλεκτρόνια. Η εκπομπή ενός φωτοηλεκτρονίου, μπορεί να περιγραφεί από τα εξής στάδια [6, 18]: 

 

1. Απορρόφηση ενός φωτονίου από άτομο και εξαγωγή ενός φωτοηλεκτρονίου. 

2. Πορεία του φωτοηλεκτρονίου προς την επιφάνεια του στερεού. 

3. Διαφυγή του φωτοηλεκτρονίου από το στερεό. 

 

 Συνήθως χρησιμοποιούμε φωτόνια με ενέργειες στην περιοχή των ακτίνων Χ γιά να διεγείρουμε 

ηλεκτρόνια εσωτερικών στοιβάδων, ενώ φωτόνια στην περιοχή του υπεριώδους χρησιμοποιούνται γιά να 

διεγείρουμε φωτόνια της στοιβάδας σθένους. 

 Το βάθος διείσδυσης των ακτίνων Χ είναι αρκετά μεγάλο (της τάξης των μικρών). Ωστόσο, τα 

ηλεκτρόνια που τελικά εξέρχονται από την επιφάνεια και τελικά ανιχνεύονται, προέρχονται από μια πολύ 

μικρή περιοχή κοντά στην επιφάνεια. Τα φωτοηλεκτρόνια που διεγείρονται από μεγαλύτερα βάθη, 

σκεδάζονται ανελαστικά και τελικά χάνουν την ενέργειά τους χωρίς να καταφέρουν να διαφύγουν από το 

στερεό. 

 Στο σχήμα 3.7.β βλέπουμε τη μεταβολή του μέσου μήκους ελεύθερης διαδρομής γιά ανελαστική 

σκέδαση ως προς την αρχική κινητική ενέργεια των φωτοηλεκτρονίων. Τέτοια διαγράμματα 

χρησιμοποιούνται γιά να βελτιώσουν την τεχνική μετρήσεων XPS, εκλέγοντας την κατάλληλη ενέργεια 

φωτονίων προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το μήκος ελεύθερης διαδρομής ανελαστικής σκέδασης. Η 

συσκευή που επιτρέπει τη συνεχή ρύθμιση της ενέργειας των φωτονίων από το υπεριώδες έως την περιοχή 
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              (α)               (β) 
 
Σχήμα 3.7: α. Σχηματική αναπαράσταση της διαδικασίας εξαγωγής ενός φωτοηλεκτρονίου. β. Μέσο μήκος ελεύθερης 

διαδρομής ανελαστικής σκέδασης ηλεκτρονίου σε ένα στερεό [6]. 

 

των ακτίνων Χ και χρησιμοποιείται στην τεχνική XPS, είναι το σύγχροτρον. Επίσης χρησιμοποιούνται 

συσκευές εκκένωσης αερίου Ηe Ι και He II που δίνουν ενέργειες γύρω στα 21 eV και 41 eV στην περιοχή 

του υπεριώδους, ενώ γιά την περιοχή των ακτίνων Χ χρησιμοποιούνται πηγές που δίνουν τις γραμμές Κα 

του Mg (περίπου 1245 eV) και του Al (περίπου 1487 eV). 

 Το φάσμα των φωτοηλεκτρονίων σε γενικές γραμμές περιέχει πληροφορίες από την επιφάνεια 

καθώς και από μια περιοχή μικρού βάθους (≈100Å) κοντά στην επιφάνεια. Επειδή η μέθοδος XPS είναι 

ικανή να ανιχνεύσει στοιχεία με πολύ μικρή συγκέντρωση (από 0,1% έως 1%), είναι δυνατόν να 

ανιχνεύσουμε προσμίξεις οι οποίες απορροφήθηκαν στην επιφάνεια του στερεού από την ατμόσφαιρα. Γιά 

να αποφύγουμε κάτι τέτοιο, υπάρχουν διάφορες τεχνικές, μερικές από τις οποίες στηρίζονται στη 

διαφοροποίηση της επιφάνειας από την περιοχή που μελετάμε (γιά παράδειγμα αν μελετάμε κρυσταλλικό 

πυρίτιο, μπορούμε να οξειδώσουμε την επιφάνεια). 

 Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται γιά τις μετρήσεις XPS αποτελείται από τα εξής 

επιμέρους τμήματα: 

 

1. Πηγή ακτίνων Χ: Η πηγή ακτίνων Χ μπορεί να είναι (όπως προαναφέραμε) άνοδος αλουμινίου ή 

μαγνησίου. Επίσης η πηγή μπορεί να είναι επιταχυντής σύγχροτρον που παρουσιάζει το 

πλεονέκτημα της ρύθμισης με συνεχή τρόπο της συχνότητας της ακτινοβολίας. Οποιαδήποτε κι αν 

είναι η πηγή, χρησιμοποιείται μονοχρωμάτορας που επιτρέπει τον αυστηρό καθορισμό της 

ενέργειας των ακτίνων Χ. 

2. Αναλυτής ηλεκτρονίων: Πρόκειται γιά επιταχυντή ηλεκτρονίων καθώς και σύστημα εστίασης 

ηλεκτρονικών φακών. 
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3. Ανιχνευτής: Συσκευή με την οποία ανιχνεύουμε τα φωτοηλεκτρόνια και ενισχύουμε το πρωτογενές 

σήμα.  

4. Σύστημα δημιουργίας κενού: Το κενό είναι απολύτως απαραίτητο γιά την ανίχνευση των 

φωτοηλεκτρονίων. Χρησιμοποιούνται συστήματα δημιουργίας υπέρ υψηλού κενού (ultra high 

vacuum) που αποτελούνται από αντλίες διάχυσης, μοριακές (turbo), ιοντικές και κρυογενικές, 

κατάλληλα συνδυασμένες. 

5. Βοηθητικά περιφερειακά: Αυτά μπορεί να είναι συστήματα ελέγχου της θερμοκρασίας του 

δείγματος, πυροβόλο ιόντων γιά καθαρισμό της επιφάνειας του δείγματος ή γιά μετρήσεις 

κατανομής κατά βάθος. Σε γενικές γραμμές, ο βοηθητικός εξοπλισμός εξαρτάται από τη φύση των 

μετρήσεων. Γιά παράδειγμα, μετρήσεις σε μονωτές, όπως οξείδια του πυριτίου, έχουν σαν συνέπεια 

την ανάπτυξη ηλεκτροστατικών φορτίων που εμποδίζουν τα φωτοηλεκτρόνια να φτάσουν στον 

αναλυτή. Επομένως χρειάζεται κάποιος τρόπος αποφόρτισης του δείγματος. 

 

 Το φάσμα φωτοηλεκτρονίων ενός δείγματος δεν είναι άμεσα χρήσιμο γιά άντληση πληροφοριών, 

αλλά πρέπει να το επεξεργαστούμε. Τα κυριότερα στάδια επεξεργασίας είναι τα εξής: 

 

1. Αρχικά το σήμα παιρνάει από φίλτρα που αυξάνουν το λόγο σήματος προς θόρυβο και 

ομαλοποιούν την καμπύλη (smoothing). Η τεχνική της ομαλοποίησης στηρίζεται σε αριθμητικές 

μεθόδους που προσεγγίζουν τμήματα της καμπύλης με πολυώνυμα. Ο χειριστής μπορεί να 

καθορίσει το εύρος αυτών των τμημάτων καθώς και το βαθμό των πολυωνύμων. 

2. Το πρωτογενές σήμα βρίσκεται πάνω σε υπόβαθρο (background) που συνηθέστερα οφείλεται σε 

θόρυβο και ανελαστικά σκεδαζόμενα ηλεκτρόνια. Επίσης μπορεί να υπάρχουν κορυφές δορυφόροι 

δίπλα στις κύριες κορυφές του φάσματος, οι οποίες εμφανίζονται όταν οι ακτίνες Χ δεν είναι 

μονοχρωματικές. Όλα αυτά τα στοιχεία  αφαιρούνται από το φάσμα με τη βοήθεια πολλών 

τεχνικών (πιό συχνά χρησιμοποιούμενη είναι η τεχνική Shirley). 

3. Mετά την αφαίρεση όλων των παρασιτικών στοιχείων γίνεται αποσυνέλιξη (deconvolution) του 

φάσματος. Η αποσυνέλιξη είναι μαθηματική τεχνική που εφαρμόζεται αν γνωρίζουμε τα δεδομένα 

και τη συνάρτηση απόκρισης που έδωσε αυτά τα δεδομένα. Συνηθέστερα γιά την αποσυνέλιξη 

χρησιμοποιείται ο ταχύς μετασχηματισμός Fourier (Fast Fourier Transform). 

4. Το σημαντικότερο στάδιο στην επεξεργασία των δεδομένων είναι η προσέγγισή τους από 

θεωρητική καμπύλη με σκοπό τον ακριβή προσδιορισμό παραμέτρων όπως το εύρος και η 

ενέργεια μιας κορυφής. Η πειραματική καμπύλη προσεγγίζεται από την υπέρθεση ανεξάρτητων 

κορυφών συνελιγμένων με Γκαουσιανή καμπύλη. 

 

 Η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση είναι δυνατή εάν η σχετική συγκέντρωση του στοιχείου που 

ανιχνεύουμε είναι μεγαλύτερη από 1%. Ας υποθέσουμε ότι το ρεύμα των φωτοηλεκτρονίων ΙΑ είναι 
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ανάλογο της ατομικής συγκέντρωσης [Α] του στοιχείου Α, της ενεργού διατομής σΑ της συνάρτησης 

μεταφοράς Τ του αναλυτή και του μήκους ελεύθερης διαδρομής λΑ: 

 
[ ] AAA λTσA~I                                                                                          (3.14) 

 

Η σχετική συγκέντρωση του στοιχείου Α ως προς το στοιχείο Β θα δίνεται από το λόγο  
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=                                                           (3.15) 

 

όπου σi
* είναι η ενεργός διατομή του i στοιχείου διαμορφωμένη από τη συνάρτηση μεταφοράς Τ. 

 Οι μετρήσεις XPS των δειγμάτων που αναπτύχθηκαν από μίγματα TEOS – Ν2Ο και 

TEOS – NH3 , πραγματοποιήθηκαν σε φασματογράφο VG Escalab MKII χρησιμοποιώντας ακτινοβολία 

Kα Mg. Τα φάσματα καταγράφοταν αφού είχε προηγηθεί εκσκαφή (sputtering) των άνω στρωμάτων του 

υμενίου με ιόντα Ar+ ενέργειας 4 keV γιά 15 min. Οι συνθήκες αυτές εξασφαλίζουν την απομάκρυνση των 

επιφανειακών στρωμάτων στα οποία έχουν προσροφηθεί προσμίξεις από το περιβάλλον χωρίς να 

αλλοιώνεται η δομή του υμενίου. Οι μετρήσεις XPS των δειγμάτων που αναπτύχθηκαν από μίγματα 

TEOS – SiH2Cl2 – NH3 πραγματοποιήθηκαν σε φασματογράφο Cameca Riber μοντέλο SIA 200 

χρησιμοποιώντας ακτινοβολία Κα Al. Τα επιφανειακά στρώματα των υμενίων απομακρύνθηκαν με 

εκσκαφή με ιόντα Ar+ ενέργειας 0,6 keV γιά 10 min. 

 

 

3.3.5 
Φασματοσκοπία ηλεκτρονίων Auger. 
 

 Όταν δέσμη ηλεκτρονίων ή ιόντων κατάλληλης ενέργειας αλληλεπιδράσει με ένα άτομο, υπάρχει η 

πιθανότητα να διεγερθεί κάποια εσωτερική στοιβάδα του ατόμου. Η αποδιέγερση μπορεί να γίνει είτε με 

εκπομπή ακτινοβολίας Χ ή με εκπομπή ενός ηλεκτρονίου, γνωστού ως ηλεκτρονίου Auger [6]. Tα 

ηλεκτρόνια Auger μπορούν να εκπεμφθούν τόσο με χρήση δέσμης ιόντων, όσο και με χρήση δέσμης 

ηλεκτρονίων, με περισσότερο χρησιμοποιούμενη τη δέσμη ηλεκτρονίων. 

 Στο σχήμα 3.8.α βλέπουμε τη διαδικασία εκπομπής ενός ηλεκτρονίου Auger από ημιαγωγό. Όπως 

φαίνεται, το προσπίπτων σωμάτιο οδηγεί αρχικά στην εκπομπή ενός ηλεκτρονίου με ενέργεια Ε1. Στη 

συνέχεια, ένα ηλεκτρόνιο με ενέργεια Ε2 μεταπίπτει στην ενέργεια Ε1, ενώ ταυτόχρονα εκπέμπεται από το 

ενεργειακό επίπεδο Ε3 ένα ηλεκτρόνιο, που είναι το ηλεκτρόνιο Auger. H ενέργεια του ηλεκτρονίου Auger 

είναι χαρακτηριστική του ατόμου που το εξέπεμψε και ανεξάρτητη της ενέργειας της προσπίπτουσας 

δέσμης. Επομένως η τεχνική της φασματοσκοπίας Auger μπορεί να χρησιμοποιηθεί γιά τον προσδιορισμό 

της σύστασης ενός στερεού τόσο επιφανειακά όσο και κατά βάθος. Το βάθος από το οποίο μπορούμε να 
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    (α)        (β) 

Σχήμα 3.8: α. Διαδικασία εκπομπής ηλεκτρονίου Auger. Η ενέργεια του ηλεκτρονίου Auger ΕΑ είναι ίση με ΕΑ=Ε1-Ε2-Ε3.     

β. Διαδικασία εκπομπής ακτινοβολίας Χ. Η ενέργεια της ακτινοβολίας Χ είναι ίση με Ε=hν=Ε2-Ε1. 

 

αντλήσουμε πληροφορίες είναι της τάξης των 5 nm, ωστόσο μπορούμε να πάρουμε προφίλ βάθους 

συνδυάζοντας τη φασματοσκοπία Auger με sputtering. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η 

δυνατότητα ανίχνευσης όλων των στοιχείων με ατομικό αριθμό Ζ ≥ 3 και με ευαισθησία υψηλή ακόμα και 

γιά τα ελαφρά στοιχεία. 

 Η ποιοτική ανάλυση με τη φασματοσκοπία Auger πραγματοποιείται αναγνωρίζοντας τις κορυφές 

Auger ενός φάσματος. Γιά το σκοπό αυτό υπάρχουν πίνακες που δίνουν τις κορυφές γιά κάθε στοιχείο. Oι 

μεταπτώσεις Auger εκτός από διαφορετική ενέργεια έχουν και διαφορετική παραγωγή (yield) γιά 

διαφορετικά στοιχεία. Επομένως αν μετρήσουμε την πυκνότητα του ρεύματος Auger Ιi γιά το στοιχείο Αi, 

θα πρέπει να διορθωθεί κατά ένα παράγοντα Si, προκειμένου να προσδιοριστεί ποσοτικά το στοιχείο Αi. O 

παράγοντας ευαισθησίας Si υπολογίζεται είτε κάνοντας μετρήσεις σε καθαρό στοιχείο, είτε κάνοντας 

μετρήσεις σε δείγματα γνωστής περιεκτικότητας. 

 Tα σύμβολα που χρησιμοποιούνται γιά να περιγράψουν τις μεταβάσεις Auger  είναι παρόμοια με 

αυτά που χρησιμοποιούνται στη φασματοσκοπία XPS. Ο κύριος κβαντικός αριθμός n=1, 2, 3, … 

συμβολίζονται με τα γράμματα Κ, L, M κλπ. με κατάληξη j η οποία δίνει τον κβαντικό αριθμό της 

στροφορμής έτσι ώστε 2j=1, 2, 3, … κλπ. Γιά παράδειγμα, ένα ηλεκτρόνιο που βρίσκεται στο τροχιακό 

2p3/2 συμβολίζεται με L3. Αν η μετάβαση ξεκινάει από τη ζώνη σθένους τότε χρησιμοποιείται το γράμμα 

V. Ας υποθέσουμε τώρα, ότι μια μετάβαση συμβολίζεται με KL1L2. Αυτό σημαίνει ότι ο αρχικός ιονισμός 

προκλήθηκε σε ηλεκτρόνιο της εσωτερικής στοιβάδας K (n=1). Στη συνέχεια ένα ηλεκτρόνιο της αμέσως 

επόμενης στοιβάδας L1 συμπλήρωσε το κενό ελλατώνοντας την ενέργειά του, ενώ ταυτόχρονα ένα 

ηλεκτρόνιο της στοιβάδας L2 εκπέμφθηκε ως ηλεκτρόνιο Auger. 

 Ένα σύστημα γιά φασματοσκοπία Auger αποτελείται από τα εξής τμήματα: 
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1. Σύστημα κενού: Απαιτείται σύστημα υπέρ υψηλού κενού (Ultra High Vaccum), προκειμένου να 

αποφευχθεί η μόλυνση της επιφάνειας αλλά και να μην υπάρχουν απώλειες στη δέσμη ηλεκτρονίων 

Auger. Το κενό που επιτυγχάνεται είναι της τάξης του 10 -6 Torr. 

2. Εκπομπός ηλεκτονίων: Ο εκπομπός ηλεκτρονίων (electron gun) οφείλει να είναι συμβατός με τα 

συστήματα υψηλού κενού και ικανός να παράγει ρεύματα της τάξης του 1μAmp ή μεγαλύτερα, 

χωρίς τη διαταραχή του χώρου από μαγνητικά πεδία. Η διάμετρος της δέσμης είναι της τάξης των 

50 nm ή μικρότερη. 

3. Αναλυτής ενέργειας εκπεμπομένων ηλεκτρονίων: Χρησιμοποιούνται αναλυτές κυλινδρικού 

καθρέπτη (Cylindrical Mirror Analysers) οι οποίοι αποτελούνται από δυο κυλίνδρους εκ των 

οποίων ο ένας είναι γειωμένος και ο άλλος βρίσκεται σε δυναμικό VCMA. Τα ηλεκτρόνια παιρνούν 

μέσα από το χώρο που χωρίζει τους δυο κυλίνδρους διαγράφοντας παραβολικές τροχιές 

καμπυλότητας ανάλογης της ενέργειας που έχουν και του δυναμικού VCMA. Επομένως στον 

ανιχνευτή θα καταλήξουν εκείνα μόνο τα ηλεκτρόνια που θα έχουν τροχιά κατάλληλη έτσι ώστε να 

περάσουν από το διάφραγμα. 

4. Εκπομπός ιόντων: Συνήθως υπάρχει και εκπομπός ιόντων που χρησιμοποιείται σε μετρήσεις 

προφίλ βάθους, “σκάβοντας” το δείγμα. Τα ιόντα είναι συνήθως Ar+ ενέργειας 1 έως 5 keV, και 

πυκνότητας ρεύματος της τάξης των 100 μAmp/cm2. 

 

 Οι μετρήσεις φασματοσκοπίας Auger των δειγμάτων που αναπτύχθηκαν από μίγματα 

TEOS – SiH2Cl2 – NH3 πραγματοποιήθηκαν σε φασματογράφο Cameca Riber μοντέλο SIA 200 

χρησιμοποιώντας μη μονοχρωματική ακτινοβολία Κα Al. Γιά την ανάλυση της ενέργειας της δέσμης 

χρησιμοποιήθηκε κυλινδρικός καθρέπτης Cameca Riber μοντέλο MAC 2 και η ενέργεια της διεγείρουσας 

δέσμης ήταν hν = 1486,6 eV. Τα επιφανειακά στρώματα των υμενίων απομακρύνθηκαν με εκσκαφή με 

ιόντα Ar+ ενέργειας 0,6 keV γιά 10 min. 

 

 

3.3.6 
Φασματοσκοπία Απώλειας Ενέργειας Ηλεκτρονίων (Electron Energy Loss Spectroscopy). 
 

 Η σκέδαση δέσμης ηλεκτρονίων από ένα υλικό γίνεται με παρόμοιο τρόπο με αυτόν της σκέδασης 

ακτίνων Χ. Ωστόσο, το φορτίο των ηλεκτρονίων κάνει τη σκέδαση εντονότερη, με αποτέλεσμα στη 

σκέδαση να συμμετέχουν μόνο τα επιφανειακά άτομα του στόχου. Επιπλέον, η πιθανότητα ένα ηλεκτρόνιο 

που σκεδάστηκε από ένα άτομο να σκεδαστεί από ένα δεύτερο άτομο είναι πολύ υψηλή, κάνοντας έτσι την 

ανάπτυξη ποσοτικών μοντέλων δυσκολότερη από την αντίστοιχη περίπτωση της σκέδασης ακτίνων Χ. 

Όταν η ηλεκτρονική δέσμη έχει ενέργεια της τάξης των 100eV η τεχνική ονομάζεται σκέδαση ηλεκτρονίων 

χαμηλής ενέργειας (Low Energy Electron Diffraction, LEED). Πειράματα σε ενέργειες της τάξης των  
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50 keV γίνονται μελετώντας τα ανακλώμενα ηλεκτρόνια υψηλής ενέργειας (Reflection High Energy 

Electron Difraction, RHEED). Η μελέτη των ηλεκτρονίων που σκεδάζονται χάνοντας ενέργεια ή αλλιώς 

ανελαστικά, ονομάζεται φασματοσκοπία απώλειας ενέργειας ηλεκτρονίων (Electron Energy Loss Spectroscopy, 

EELS) [6, 20]. Η απώλεια της ενέργειας των ηλεκτρονίων συνδέεται με διεγέρσεις στην επιφάνεια του 

υλικού και χρησιμοποιείται γιά την μέτρηση επιφανειακών φωνονίων, πλασμονίων, ενεργειακών 

καταστάσεων και γιά την ανίχνευση επιφανειακών προσμίξεων. Η ανίχνευση των προσμίξεων γίνεται με 

αναγνώριση των χαρακτηριστικών τους συχνοτήτων. Tο φάσμα της απώλειας ενέργειας αποτελείται από τις 

εξής περιοχές: 

 

1. Την κορυφή μηδενικής απώλειας (zero loss peak), η οποία αποτελείται κυρίως από ελαστικά 

σκεδαζόμενα ηλεκτρόνια αλλά περιέχει σε ένα μικρό ποσοστό και ανελαστικά σκεδαζόμενα 

ηλεκτρόνια. 

2.  Η περιοχή μικρών απωλειών ενέργειας (low loss region) περιέχει ηλεκτρόνια που απώλεσαν 

ενέργεια έως 50 eV και περιγράφει την επίδραση της ηλεκτρονικής δέσμης με τις εξωτερικές 

στοιβάδες των ατόμων του υπό μελέτη υλικού. 

3. Η περιοχή υψηλών απωλειών ενέργειας (high loss region) περιέχει ηλεκτρόνια που 

αλληλεπίδρασαν με ηλεκτρόνια των εσωτερικών στοιβάδων των ατόμων του υπό μελέτη υλικού. 

 

 Οι τρεις αυτές περιοχές δίνουν διαφορετικές πληροφορίες γιά το υλικό που μελετούμε. Αν το υπό 

μελέτη υλικό είναι αρκετά λεπτό, το κύριο μέρος του φάσματος απωλειών θα αποτελείται από την κορυφή 

μηδενικής απώλειας. Τα ηλεκτρόνια που αποτελούν αυτή την κορυφή διατηρούν την αρχική ενέργεια Ε0 

της προσπίπτουσας δέσμης. Η κορυφή μηδενικής απώλειας συνήθως αποτελεί πρόβλημα γιά τον ερευνητή 

αφού είναι ιδιαίτερα έντονη και μπορεί να προκαλέσει κορεσμό της ανιχνευτικής φωτοδιόδου. 

 Το τμήμα του φάσματος μικρών απωλειών ενέργειας περιγράφει διεγέρσεις πλασμονίων ή 

μεταβάσεις ενδοζωνικές ή διαζωνικές (intraband or interband transitions). Θα ασχοληθούμε πρώτα με τα 

πλασμόνια τα οποία αποτελούν το περισσότερο ενδιαφέρον τμήμα του φάσματος. 

Τα πλασμόνια είναι διαμήκη κύματα ασθενώς δεσμευμένων ηλεκτρονίων. Οι ταλαντώσεις 

παρουσιάζουν γρήγορη απόσβεση (της τάξης των 10 -15 sec) και εντοπίζονται σε μια περιοχή της τάξης των 

10 nm ή μικρότερη. Η κορυφή των πλασμονίων είναι η δεύτερη πιο έντονη κορυφή μετά την κορυφή 

μηδενικής απώλειας και βρίσκεται στο διάστημα από 5 έως 25 eV. Η ενέργεια της κορυφής είναι 

χαρακτηριστική του ατόμου από το οποίο προέρχεται. 

 Ένα ηλεκτρόνιο της δέσμης μπορεί να προσφέρει αρκετή ενέργεια σε ένα ηλεκτρόνιο εσωτερικής 

στοιβάδας έτσι ώστε αυτό να αποκτήσει αρκετή ενέργεια γιά να μεταβεί σε κάποια υψηλότερη στοιβάδα. 

Τα γεγονότα αυτά ονομάζονται αλληλεπιδράσεις μονών ηλεκτρονίων (single electron interactions) και 

αντιστοιχούν σε ενέργειες του φάσματος έως περίπου 25 eV. Αν η ηλεκτρονική δέσμη αλληλεπιδράσει με 

ασθενώς δεσμευμένα ηλεκτρόνια εξωτερικών στοιβάδων, τότε αυτά μπορεί να αποκτήσουν αρκετή ενέργεια 
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γιά να διαφύγουν από το υλικό. Τα ηλεκτρόνια που παράγονται με τον τρόπο αυτό ονομάζονται δευτερογενή 

ηλεκτρόνια (secondary electrons) και εμφανίζονται στην ίδια περιοχή του φάσματος αφού δεν έχουν 

ενέργεια μεγαλύτερη απο 20 eV. 

 H περιοχή υψηλών ενεργειών του φάσματος περιέχει πληροφορίες γιά ανελαστικές 

αλληλεπιδράσεις με ηλεκτρόνια εσωτερικών στοιβάδων και εμφανίζεται σε ενέργειες μεγαλύτερες των 

50 eV. Όταν η ενέργεια της δέσμης προσφέρει αρκετή ενέργεια σε ηλεκτρόνιο εσωτερικής στοιβάδας γιά 

να διαφύγει από το ελκτικό πεδίο του πυρήνα, το άτομο ιονίζεται. Η μετάβαση του ατόμου στη θεμελιώδη 

του κατάσταση μπορεί να προκαλέσει την εκπομπή ακτινοβολίας Χ ή την εκπομπή ενός ηλεκτρονίου 

Auger. Ωστόσο η απώλεια στην ενέργεια της ηλεκτρονικής δέσμης είναι ανεξάρτητη από το μηχανισμό 

αποδιέγερσης του ατόμου. 

 Οι μετρήσεις EELS έγιναν σε φασματογράφο Philips μοντέλο CM20 εξοπλισμένο με παράλληλο 

ανιχνευτή Gatan. Οι τυπικές πειραματικές συνθήκες γιά την ποσοτική ανάλυση ήταν: ενέργεια 

προσπίπτουσας ηλεκτρονικής δέσμης 200 keV, εύρος καναλιού 0,5 eV, διακριτική ικανότητα 2,5 eV, 

χωρική διακριτική ικανότητα 150 nm. Όλα τα φάσματα διορθώθηκαν γιά το θόρυβο καθώς και γιά 

μικροαποκλίσεις του κέρδους (gain) του ανιχνευτή με την τυπικά εφαρμοζόμενη τεχνική Gatan.  

 

 

3.3.7 
Μικροσκοπία Ατομικών Δυνάμεων (Atomic Force Microscopy). 
 

 H μικροσκοπία ατομικών δυνάμεων είναι μια απλή ως προς την ιδέα τεχνική [6]. Στο σχήμα 3.9 

βλέπουμε το σχηματικό διάγραμμα ενός μικροσκοπίου ατομικών δυνάμεων. Η σάρωση πραγματοποιείται 

από βελόνα (tip) λειαμένη σε ατομικό επίπεδο η οποία είναι τοποθετημένη επάνω σε ένα πολύ ελαστικό 

βραχίονα (cantilever). Η μορφολογία της επιφάνειας προκαλεί τη μετατόπιση του βραχίονα, η οποία 

ανιχνεύεται από ακτίνα laser.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 3.9: Σχηματικό διάγραμμα μικροσκοπίου 

ατομικών δυνάμεων. 

 

Πιο συγκεκριμένα, το άνω μέρος του βραχίονα είναι οπτικά γυαλισμένο, με αποτέλεσμα η ακτίνα 

laser που προσπίπτει στο βραχίονα να ανακλάται και να ανιχνεύεται από φωτοδίοδο. Όταν ο βραχίονας 

μετατοπιστεί επάνω ή κάτω, ανάλογα με τη μορφολογία της επιφάνειας, δεν ανιχνεύεται το laser  από τη 
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φωτοδίοδο. Ηλεκτρονικός υπολογιστής που ελέγχει τη διαδικασία σάρωσης, αναλαμβάνει τη μετατόπιση 

του δείγματος μέσω ενός πιεζοηλεκτρικού συστήματος, μέχρι ο βραχίονας να έρθει σε οριζόντια θέση και 

επομένως η ακτίνα laser να ανιχνεύεται και πάλι από τη φωτοδίοδο. Η τάση που απαιτείται γιά να 

πραγματοποιηθεί αυτή η μετατόπιση είναι μέτρο της τοπικής τοπογραφίας. Ένα μικροσκόπιο AFM είναι 

ικανό να μετρήσει μετατοπίσεις της βελόνας έως και 0,01 nm [6]. 

 Γιά τις μετρήσεις AFM χρησιμοποιήθηκε μικροσκόπιο Digital Instruments Nanoscope III. 

 

 

 

3.4 
Η χωρητικότητα Μετάλλου – Οξειδίου – Ημιαγωγού (MOS). 
 

 Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της τεχνολογίας του πυριτίου έναντι τεχνολογιών που βασίζονται 

σε άλλους ημιαγωγούς, είναι ίσως οι ιδανικές ιδιότητες που παρουσιάζει η επαφή Si – SiO2, αλλά και η 

ευκολία κατασκευής τέτοιων επαφών. Στο σχήμα 3.10.γ βλέπουμε την απλούστερη ίσως μορφή 

μικροηλεκτρονικής διάταξης, τη χωρητικότητα MOS. Αρχικά αναπτύσουμε το οξείδιο είτε με θερμική 

οξείδωση του πυριτίου είτε με εναπόθεση (σχήμα 3.10.α). Στη συνέχεια, εναποθέτουμε το μέταλλο το 

οποίο είναι συνήθως αλουμίνιο (σχήμα 3.10.β). Τέλος ορίζουμε τη διάταξη απομακρύνοντας το περιττό 

μέταλλο και οξείδιο με διαδικασίες εγχάραξης (σχήμα 3.10.γ). 
 
 

 
Σχήμα 3.10: Τα στάδια κατασκευής διάταξης ΜΟS: α. αρχικά αναπτύσουμε το οξείδιο, στη συνέχεια β. εναποθέτουμε το 

αλουμίνιο και τέλος γ. ορίζουμε τη διάταξη με διαδικασίες εγχάραξης του μετάλλου και του οξειδίου. 

 

 Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι πόλωσης μιας διάταξης MOS [21, 22] (χωρίς να βλάπτουμε 

τη γενικότητα η παρουσίαση θα γίνει υποθέτoντας ότι ο ημιαγωγός είναι τύπου p): 

 

1. Συσσώρευση (Accumulation): Αν εφαρμοστεί αρνητική τάση μεταξύ του μετάλλου και του 

ημιαγωγού, φορείς πλειονότητας του ημιαγωγού, δηλαδή οπές, θα συσσωρευθούν στην διεπιφάνεια 

ημιαγωγού – οξειδίου. Αντίθετα, στη διεπιφάνεια μετάλλου – οξειδίου θα συσσωρευτεί ίσης 

ποσότητας αρνητικό φορτίο. Η διαφορά ανάμεσα στα επίπεδα Fermi του μετάλλου και του 

Οξείδιο 

Ημιαγωγός 

Οξείδιο 

Μέταλλο 

Ημιαγωγός 

Οξείδιο 

Μέταλλο 

Ημιαγωγός 
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ημιαγωγού είναι ίση με το εφαρμοζόμενο δυναμικό eV, όπου e το φορτίο του ηλεκτρονίου και V 

είναι η εξωτερικά εφαρμοζόμενη τάση. Στο σχήμα 3.11.α βλέπουμε τα διαγράμματα των 

ενεργειακών ζωνών στην περίπτωση της συσσώρευσης. 

2. Διακένωση (Depletion): Αν εφαρμοστεί θετική τάση V μεταξύ του μετάλλου και του ημιαγωγού, οι 

ενεργειακές ζώνες κάμπτονται όπως φαίνεται στο σχήμα 3.11.β. Το επίπεδο Fermi στο μέταλλο 

ελλατώνεται ως προς το επίπεδο Fermi στον ημιαγωγό κατά eV, προκαλώντας την απομάκρυνση 

της ζώνης σθένους από το επίπεδο Fermi του ημιαγωγού κοντά στη διεπιφάνεια. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα η συγκέντρωση των φορέων πλειονότητας, δηλαδή των οπών, κοντά στη διεπιφάνεια να 

είναι μικρότερη από τη συγκέντρωση του καθαρού (bulk) ημιαγωγού. 

3. Αντιστροφή (Inversion): Αν η εξωτερικά εφαρμοζόμενη θετική τάση V πάρει πολύ μεγάλες τιμές, 

είναι δυνατόν η ζώνη σθένους κοντά στην περιοχή του οξειδίου – ημιαγωγού να καμφθεί αρκετά 

έτσι ώστε να πλησιάσει με το επίπεδο Fermi στον ημιαγωγό (σχήμα 3.11.γ). Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα η συγκέντρωση των φορέων μειονότητας, δηλαδή των ηλεκτρονίων στην περίπτωση 

ημιαγωγού τύπου p, να γίνει αρκετά μεγάλη έτσι ώστε να δημιουργείται κανάλι στην περιοχή της 

διεπιφάνειας και στην πλευρά του ημιαγωγού, το οποίο αποκτά ιδιότητες ημιαγωγού τύπου n. Με 

αυτό τον τρόπο πόλωσης μπορούμε να αποκτήσουμε αρκετά μεγάλη συγκέντρωση φορέων 

μειονότητας, αρκεί το μονωτικό υμένιο να έχει μεγάλο ενεργειακό χάσμα επιτρέποντας την 

εφαρμογή υψηλών τάσεων χωρίς να καταρέει. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Σχήμα 3.11: Το αποτέλεσμα της εφαρμογής τάσης V 

στα ενεργειακά επίπεδα ιδανικής δομής MOS [22].  

α. Κατάσταση συσσώρευσης. β. Κατάσταση διακένωσης. 

γ. Κατάσταση αντιστροφής. 
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 Η συνολική χωρητικότητα C μιας δομής MOS είναι το αποτέλεσμα δυο χωρητικοτήτων που 

βρίσκονται σε σειρά. Η χωρητικότητα Ci οφείλεται στον μονωτή και είναι σταθερή γιά δεδομένο πάχος 

μονωτή. Η δεύτερη χωρητικότητα CD οφείλεται στο στρώμα απογύμνωσης φορέων (depletion layer) και 

εξαρτάται από την εξωτερικά εφαρμοζόμενη τάση.  

 Στο σχήμα 3.12 βλέπουμε την εξάρτηση της ολικής χωρητικότητας ως προς την εφαρμοζόμενη 

τάση V, γιά ιδανική δομή MOS. Όταν η τάση V είναι αρνητική, υπάρχει συσσώρευση φορέων 

πλειονότητας, δηλαδή οπών, στον ημιαγωγό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η χωρητικότητα CD που οφείλεται 

στον  ημιαγωγό να είναι μηδέν και επομένως η ολική χωρητικότητα της δομής MOS είναι μέγιστη και ίση 

με τη χωρητικότητα Ci του οξειδίου. 

 Όσο η τάση V πλησιάζει το μηδέν, αρχίζει να δημιουργείται η περιοχή απογύμνωσης φορέων, με 

αποτέλεσμα η χωρητικότητα CD να γίνεται υπολογίσιμη. Η συνολική χωρητικότητα της δομής 

ελλατώνεται, αφού η χωρητικότητα Ci είναι σε σειρά με τη χωρητικότητα CD. H συνολική χωρητικότητα 

της δομής συνεχίζει να ελλατώνεται μέχρι να φτάσει σε μια ελάχιστη τιμή Cmin η οποία αντιστοιχεί σε τάση 

Vmin. Όταν η τάση V γίνει μεγαλύτερη από την τάση Vmin ο ημιαγωγός πολώνεται σε κατάσταση 

αντιστροφής. Οι φορείς μειονότητας που απαιτούνται γιά να γίνει η αντιστροφή προέρχονται κυρίως από 

διαδικασίες γέννεσης ηλεκτρονίων – οπών, ενώ μικρότερης σημασίας είναι θερμική γέννεση ηλεκτρονίων 

και η διάχυση από το εσωτερικό του ημιαγωγού που εξακολουθεί να είναι τύπου p. Με δεδομένο ότι οι 

διαδικασίες γέννεσης φορέων απαιτούν κάποιο πεπερασμένο χρονικό διάστημα γιά να ολοκληρωθούν, 

γίνεται φανερό ότι προκειμένου το στρώμα των ηλεκτρονίων να μπορεί να παρακολουθήσει τις εναλλαγές 

της τάσης θα πρέπει η συχνότητά της να είναι μικρότερη από μια κρίσιμη τιμή. Γιά το σύστημα Si – SiO2 

η κρίσιμη τιμή της συχνότητας είναι 100 Hz [22]. Αν επομένως, η συχνότητα είναι αρκετά χαμηλή, η 

συνολική χωρητικότητα θα αρχίσει να αυξάνεται γιά να γίνει τελικά ίση με τη μέγιστη χωρητικότητα που 

είναι η χωρητικότητα Ci (καμπύλη α του σχήματος 3.12). Αν η συχνότητα είναι πολύ μεγαλύτερη, η 

χωρητικότητα θα κινηθεί ασυμπτωτικά προς την τιμή C΄min η οποία είναι λίγο μικρότερη από την τιμή Cmin 
 

 
 
 
Σχήμα 3.12: Η εξάρτηση της χωρητικότητας 

ιδανικής δομής MOS ως προς την εξωτερικά 

εφαρμοζόμενη τάση [22]. Η καμπύλη α προκύπτει 

όταν η συχνότητα της εξωτερικής τάσης είναι 

χαμηλή, ενώ η καμπύλη β προκύπτει όταν η 

συχνότητα της εξωτερικής τάσης είναι υψηλή. Η 

καμπύλη γ προκύπτει όταν ο ημιαγωγός βρίσκεται σε 

κατάσταση υψηλής διακένωσης (deep depletion). Η 

κατάσταση αυτή μπορεί να προκύψει όταν η 

εξωτερική τάση έχει τη μορφή διαδοχικών παλμών.  
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(καμπύλη β του σχήματος 3.12). Η καμπύλη γ του σχήματος 3.12 προκύπτει όταν ο ημιαγωγός βρίσκεται 

σε κατάσταση υψηλής διακένωσης (deep depletion). Αυτές οι συνθήκες μπορεί να προκλιθούν όταν η 

εξωτερική τάση έχει τη μορφή παλμών και συνδέονται με τις συνθήκες λειτουργίας διατάξεων CCD 

(Charge Coupled Devices) [22]. 

 Στην πράξη, καμία διάταξη MOS δεν πρέπει να θεωρείται ιδανική. Η διεπιφάνεια Si – SiO2 μπορεί 

να βρίσκει τις περισσότερες εφαρμογές στην καθημερινή μας ζωή, ωστόσο η φύση της δεν έχει ακόμα 

ξεκαθαριστεί [23 – 28]. Η μεταβατική περιοχή που χωρίζει το μονοκρύσταλλο πυριτίου από το άμορφο 

διοξείδιό του  έχει πάχος από 10 έως 40 Å και η χημική της σύσταση μεταβάλεται από τη σύσταση του 

μονοκρυσταλλικού Si η οποία ακολουθείται από ένα στρώμα μερικώς οξειδωμένου πυριτίου (SiOx με x<2), 

γιά να καταλήξουμε στη σύσταση του πλήρως οξειδωμένου πυριτίου (SiΟ2). Στο σχήμα 3.13 βλέπουμε πως 

περίπου μοιάζει η μεταβατική περιοχή. Το μοντέλλο θεωρεί ότι το SiO2 βρίσκεται στην κρυσταλλική φάση 

του κριστοβαλίτη κάτι που δεν ισχύει στην πράξη αφού τα υμένια SiO2 είναι άμορφα. Ωστόσο μπορούμε 

να χρησιμοποιήσουμε αυτή την προσέγγιση γιά να εξάγουμε μερικά χρήσιμα συμπεράσματα: 

 

1. Η διεπιφάνεια είναι “ιδανικά” επίπεδη. 

2. Το ελάχιστο πάχος της μεταβατικής περιοχής είναι 2,4 Å [23]. 

3. Η μεταβατική περιοχή δεν περιέχει πλεγματικές ατέλειες ή προσμίξεις. 

 
 

 

 

 

Σχήμα 3.13: Κρυσταλλικό μοντέλλο της διεπιφάνειας Si – SiO2 [23]. 

Το μοντέλλο θεωρεί ότι το SiO2 είναι σε κρυσταλλική μορφή 

(κριστοβαλίτης). Τα άτομα του πυριτίου συμβολίζονται με τους 

μεγάλους λευκούς κύκλους, ενώ τα άτομα του οξυγόνου 

συμβολίζονται με τους μικρούς μαύρους κύκλους. Ένα τέτοιο 

σύστημα δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ πειραματικά. 

 

Στην πράξη η διεπιφάνεια περιέχει πλεγματικές ατέλειες και φορτία που οδηγούν σε μη ιδανική 

συμπεριφορά τις δομές MOS. Οι ατέλειες οφείλονται σε μη ολοκληρωμένους δεσμούς (dangling bonds) 

ατόμων πυριτίου ή ατόμων οξυγόνου. Τα φορτία αυτά ονομάζονται φορτία διεπιφάνειας (interface charge) 

και έχουν σαν αποτέλεσμα την εισαγωγή ενεργειακών επιπέδων μέσα στο χάσμα του ημιαγωγού. Τα 

επίπεδα αυτά ονομάζονται επίπεδα δότη (donor – like) όταν γίνονται ουδέτερα ή θετικά αποδίδωντας ένα 

ηλεκτρόνιο, ενώ ονομάζονται επίπεδα αποδέκτη (acceptor – like) όταν γίνονται ουδέτερα ή αρνητικά 

αποδεχόμενα ένα ηλεκτρόνιο. Η ύπαρξη των φορτίων διεπιφάνειας έχει σαν αποτέλεσμα η μετάβαση  από 

την τιμή Ci στην τιμή Cmin της καμπύλης C – V να γίνεται σε ένα μεγαλύτερο διάστημα τιμών τάσης. Η 
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συγκέντρωση των ατελειών διεπιφάνειας σε μια δομή MOS υψηλής ποιότητας δεν είναι μεγαλύτερη 

1010 cm-2, οπότε η επίδρασή τους στην πράξη είναι αμελητέα. 

Ένα άλλο είδος φορτίων που εμφανίζονται σε μη ιδανικές δομές MOS οφείλεται σε προσμίξεις που 

εισάγονται στο οξείδιο κατά την ανάπτυξή του και συγκεντρώνονται στη μεταβατική περιοχή ή κοντά σε 

αυτή. Επειδή είναι συνδεδεμένες με τα άλλα άτομα του πλέγματος, τα φορτία αυτά ονομάζονται ακίνητα 

φορτία (fixed charge). Η ύπαρξη αυτών των φορτίων έχει σαν αποτέλεσμα τη μετατόπιση ολόκληρης της 

καμπύλης C – V προς τα αριστερά αν τα φορτία είναι θετικά ή προς τα δεξιά αν τα φορτία είναι αρνητικά. 

Η μορφή της καμπύλης δεν αλλάζει αφού το συνολικό ακίνητο φορτίο δεν εξαρτάται από την εξωτερικά 

εφαρμοζόμενη τάση V. 

Ένα άλλο είδος φορτίων οφείλεται στην εισαγωγή ιόντων καλλίου ή νατρίου στο οξείδιο. Τα ιόντα 

αυτά είναι ευκίνητα στο εσωτερικό του οξειδίου και τα φορτία ονομάζονται ευκίνητα φορτία (mobile charge). 

Η πηγή αυτών των φορτίων είναι το περιβάλλον και επομένως η συγκέντρωσή τους μπορεί να αυξηθεί με 

την πάροδο του χρόνου αν η διάταξη δεν είναι καλά προστατευμένη. 

Στην πράξη η δομή MOS δεν βρίσκει εφαρμογή από μόνη της, όμως είναι μέρος της δομής του 

transistor τύπου MOSFET. Έτσι η δομή MOS χρησιμοποιείται στον ηλεκτρικό χαρακτηρισμό του 

διηλεκτρικού, ελέγχoντας κατά πόσο είναι κατάλληλο γιά να βρει εφαρμογή σε μια διάταξη MOSFET. 

 

 

 

3.5 
Το transistor MOSFET. 
 

 Στην προηγούμενη παράγραφο είδαμε ότι η τάση στην πύλη μιας δομής MOS μπορεί να 

μεταβάλει την πυκνότητα των ελευθέρων φορέων στη διεπιφάνεια οξειδίου – ημιαγωγού. Οι ελεύθεροι 

φορείς, έστω ηλεκτρόνια, μπορούν να άγουν ηλεκτρικό ρεύμα σε διεύθυνση παράλληλη προς τη 

διεπιφάνεια. Αυτό σημαίνει ότι η πύλη μπορεί να διαμορφώσει την αγωγιμότητα του καναλιού που 

δημιουργείται κάτω από αυτή, αν τοποθετήσουμε δεξιά και αριστερά της δυο επαφές. Έτσι οδηγούμαστε 

στη δομή του transistor τύπου MOSFET που φαίνεται στο σχήμα 3.14 [21, 22, 29 – 32]. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 3.14: Η δομή του transistor MOSFET με κανάλι 

τύπου n (n – MOS transistor). 
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 Σε αντίθεση με την επαφή της πύλης η οποία είναι απομονωμένη από το αγώγιμο κανάλι, οι επαφές 

πηγής και εκροής είναι ωμικές. Επομένως εάν εφαρμόσουμε διαφορά δυναμικού μεταξύ της πηγής και της 

εκροής μπορούμε να διοχετεύσουμε ηλεκτρικό ρεύμα μέσα από το κανάλι, η ένταση του οποίου ελέγχεται 

από την τάση της πύλης. Αυτό σημαίνει ότι η διάταξη MOSFET συμπεριφέρεται ηλεκτρικά ως διακόπτης 

ρεύματος ελεγχόμενος από την τάση Vgs που εφαρμόζουμε στην πύλη. Το transistor άγει όταν η τάση Vgs 

είναι μεγαλύτερη ή ίση από την τάση κατωφλίου Vt. Όσο αυξάνει η τάση Vgs περισσότερα ηλεκτρόνια 

έλκονται στο κανάλι με αποτέλεσμα η αντίστασή του να μειώνεται. Το ρεύμα Id που διαρρέει το κανάλι 

αυξάνει ανάλογα με τη διαφορά δυναμικού Vds μεταξύ της πηγής και της εκροής. Τότε λέμε ότι το 

transistor λειτουργεί στη γραμμική περιοχή. Υπάρχει μια οριακή τιμή της τάσεως Vds πάνω από την οποία 

το κανάλι χαρακτηρίζεται από ισχυρή αντιστροφή και το ρεύμα Id γίνεται πρακτικά ανεξάρτητο από την 

τάση Vds. Η περιοχή αυτή ονομάζεται περιοχή κόρου του transistor. Στο σχήμα 3.15 βλέπουμε την 

εξάρτηση του ρεύματος Id από την τάση Vds γιά διάφορες τάσεις πύλης Vg. Οι καμπύλες αυτής της μορφής 

λέγονται χαρακτηριστικές Ιd – Vd του transistor MOSFET. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 3.15: Χαρακτηριστική Id – Vd ενός transistor MOSFET. 

 

 

Το ρεύμα Id που ρέει από την πηγή στην εκροή είναι ίσο με το φορτίο Q που επάγεται στο κανάλι 

ως προς το χρόνο τ που χρειάζονται τα φορτία να διασχύσουν το κανάλι: 
 

τ
QId =                                                                    (3.16) 

 

Ο χρόνος τ είναι το πηλίκο του μήκους L του καναλιού ως προς τη μέση ταχύτητα v των φορτίων στο 

κανάλι. Όμως η ταχύτητα v είναι ίση με το γινόμενο της ευκινησίας μ των φορέων επί την ένταση Ε του 

ηλεκτρικού πεδίου, οπότε προκύπτει ότι 
 

Εμ
L

v
Lτ ==                                                                (3.17) 
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Το πεδίο Ε είναι ίσο με το πηλίκο της τάσης Vds προς το μήκος L του καναλιού, οπότε η σχέση (3.17) 

γίνεται 
 

ds

2

ds Vμ
L

V
L

μ
Lτ ==                                                            (3.18) 

 

Το φορτίο Q που επάγεται στο κανάλι δίνεται από το γινόμενο της χωρητικότητας Cg της πύλης επί την 

τάση Vc του καναλιού. Θεωρώντας την προσέγγιση του επίπεδου πυκνωτή, η χωρητικότητα Cg δίνεται από 

τη σχέση 
 

D
WLε

D
AεCg ==                                                          (3.19) 

 

όπου ε η διηλεκτρική σταθερά της πύλης, D το πάχος του οξειδίου και Α η επιφάνεια της πύλης, η οποία 

είναι ίση με το γινόμενο του μήκους L του καναλιού επί το πλάτος του W. Η τάση Vc του καναλιού είναι 

ίση με την τάση Vgs της πύλης μείον την τάση κατωφλίου Vt μείον το ήμιση της τάσης Vds μεταξύ πηγής 

και εκροής: 
 

2
VVVV ds

tgsc −−=                                                       (3.20) 

 

Συνδυάζοντας τις εξισώσεις (3.19) και (3.20) προκύπτει ότι το φορτίο Q στο κανάλι δίνεται από τη σχέση 
 






 −−==

2
VVV

D
WLεVCQ ds

tgscg                                           (3.21) 

 

οπότε το ρεύμα Id δίνεται από τη σχέση 
 






 −−=





 −−=

2
VVVV

L
WCμV

2
VVV

L
W

D
EμI ds

tgsdsoxds
ds

tgsd                      (3.22) 

 

όπου Cox=ε/D η χωρητικότητα ανά μονάδα επιφάνειας της πύλης. Η εξίσωση (3.22) περιγράφει τη 

λειτουργία του transistor στη γραμμική περιοχή ή στην περίπτωση που η τάση Vds είναι μικρότερη από 

την “πραγματική” (effective) τάση VE = Vgs – Vt του καναλιού. Όταν η τάση Vds γίνει ίση με την τάση VE 

του καναλιού τότε το transistor μπαίνει στην περιοχή κόρου. Το ρεύμα Ιd δίνεται από τη σχέση (3.22) αν 

αντικαταστήσουμε σε αυτήν, τη συνθήκη Vds = Vgs – Vt: 
 

( ) ( )2
tgs

ox2
tgsd VV

L
W

2
CμVV

L
W

D2
EμI −=−=                                     (3.23) 
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Η εξίσωση (3.23) εξακολουθεί να ισχύει και όταν η τάση Vds γίνει μεγαλύτερη από την τάση VE , όταν 

δηλαδή το transistor  περάσει βαθιά στην περιοχή κόρου. Από τις εξισώσεις (3.22) και (3.23) μπορούμε να 

βγάλουμε τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

 

1. Η ένταση του ρεύματος Id είναι ανάλογη του πηλίκου του πλάτους W προς το μήκος L του 

καναλιού. Έτσι αλλάζοντας το λόγο W/L κατά την κατασκευή του transistor μπορούμε να 

πετύχουμε δεδομένη ένταση Ιd του ρεύματος γιά δεδομένη τάση Vds. 

2. Στη γραμμική περιοχή όταν η τάση Vds τείνει στο μηδέν, ο όρος Vds/2 μπορεί να αγνοηθεί. 

Λύνοντας την (3.22) ως προς το λόγο Vds/Id καταλήγουμε στην 
 

( )tgsoxd

ds

VVWCμ
L

I
V

−
=                                               (3.24) 

 
από την οποία φαίνεται ότι το transistor συμπεριφέρεται σαν γραμμικός αντιστάτης, η τιμή του 

οποίου καθορίζεται από τα χαρακτηριστικά του transistor και την τιμή της τάσεως της πύλης. 

3. Υπάρχουν τρεις πολύ σημαντικές παράμετροι στην κατασκευή του transistor: η ευκινησία μ των 

φορέων, η χωρητικότητα ανά μονάδα επιφάνειας Cox της πύλης και η τάση κατωφλίου Vt. Tο 

γινόμενο μCox πολλές φορές συμβολίζεται με β και ονομάζεται εσωτερική διαγωγιμότητα (intrinsic 

transconductance) του transistor. 

 

Τα επιθυμητά χαρακτηριστικά στην κατασκευή μιας διάταξης MOSFET είναι: 

 

1. Υψηλό ρεύμα εξόδου Ids. 

2. Προβλεπτή και σταθερή τάση κατωφλίου Vt. 

3. Γρήγορη εναλλαγή από την κατάσταση αποκοπής στην κατάσταση αγωγής. 

4. Μηδενικό ρεύμα γιά τάσεις μικρότερες από την τάση κατοφλίου Vt. 

5. Υψηλή τάση διατρήσεως του οξειδίου πύλης. 

 

 Όπως παρατηρήσαμε σε προηγούμενη παράγραφο, αύξηση του ρεύματος Ιds μπορεί να επιτευχθεί 

με αύξηση του πλάτους W του καναλιού. Αυτό ωστόσο δεν εφαρμόζεται στην πράξη, αφού επιδρά 

αρνητικά στην πυκνότητα ολοκλήρωσης. Αντίθετα, επιδιώκεται η μείωση του μήκους L του καναλιού η 

οποία οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα και ταυτόχρονα οδηγεί σε αύξηση της πυκνότητας ολοκλήρωσης. Ένας 

άλλος τρόπος αύξησης του ρεύματος Ids είναι η αύξηση της χωρητικότητας ανά μονάδα επιφάνειας Cox. H 

χωρητικότητα Cox είναι αντιστρόφως ανάλογη του πάχους D του οξειδίου της πύλης. Έτσι κατά την 

κατασκευή της διάταξης επιδιώκουμε τη χρήση του λεπτότερου οξειδίου που δεν υφίσταται διάτρηση στις 

συνθήκες λειτουργίας. 
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Η τάση κατωφλίου Vt ελέγχεται από τη συγκέντρωση των προσμίξεων στις ενεργές περιοχές του 

υποστρώματος, δηλαδή στο κανάλι. Αν αυξήσουμε τη συγκέντρωση Nd των δοτών στην περιοχή του 

καναλιού (π.χ. με ιοντική εμφύτευση), η τάση Vt θα αυξηθεί σε transistor με κανάλι n. Ωστόσο υπερβολική 

αύξηση της συγκέντρωσης προσμίξεων οδηγεί σε μείωση της ευκινησίας των φορέων κάτι που δεν είναι 

επιθυμητό αφού οδηγεί σε ελλάτωση του ρεύματος Ids. 

 Με την εφαρμογή τάσεως πύλης Vgs μικρότερης κατά 0,5 Volt από την τάση κατωφλίου Vt 

εξασφαλίζεται ότι το ρεύμα Idst είναι αμελητέο αφού αυτό εξαρτάται με τρόπο εκθετικό από την τάση Vgs. 

H μορφή εξάρτησης του Idst από την τάση Vgs υποδηλώνει ότι η ποσότητα 
 

dst

gs

Ilogd
dV

s =                                                               (3.25) 

 

που είναι η κλίση του ρεύματος υπό την τάση κατωφλίου (subthreshold slope), είναι σταθερή. Μικρή τιμή 

της κλίσης s σημαίνει ότι το κανάλι σχηματίζεται ταχύτατα και επιτυγχάνονται με χαμηλή συγκέντρωση 

προσμίξεων στο υπόστρωμα και λεπτά οξείδια πύλης. Οι χαμηλές συγκεντρώσεις προσμίξεων στο 

υπόστρωμα ευνοούν και τη μείωση των παρασιτικών χωρητικοτήτων πηγής – υποστρώματος και εκροής 

υποστρώματος οι οποίες είναι οι κύριες αιτίες μείωσης του χρόνου εναλλαγής από την κατάσταση 

αποκοπής στην κατάσταση αγωγής. 

 Τέλος, υψηλές τάσεις διατρήσεως του οξειδίου πύλης επιτυγχάνονται με την ελαχιστοποίηση των 

ατελειών που εισάγονται στο οξείδιο κατά την ανάπτυξή του. Τα οξείδια που παρουσιάζουν τις λιγότερες 

ατέλειες είναι τα θερμικά που αναπτύσονται με ξηρή οξείδωση του πυριτίου και τα οποία υφίστανται 

διάτρηση σε ηλεκτρικά πεδία από 5 έως 10 MVolt/cm [30]. Όταν το πάχος του οξειδίου γίνει ίσο ή 

μικρότερο από 40 – 50 Å το φαινόμενο σήραγγος γίνεται σημαντικό, θέτωντας ένα σημαντικό όριο στη 

χρήση των υμενίων SiO2 ως διηλεκτρικά πύλης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4            

Η θερμοδυναμική προσομοίωση του συστήματος 
C – H – N – O – Cl – Si. Χαρακτηρισμός των υμενίων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 
Εισαγωγή 
 

 Η θερμοδυναμική προσομοίωση χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν γιά τη μελέτη της χημικής 

εναπόθεσης υμενίων νιτριδίου οξεινιτριδίου και διοξειδίου του πυριτίου από διάφορα μίγματα σιλάνης με 

αμμωνία, οξυγόνο και μονοξείδιο του αζώτου [1, 2]. Χρησιμοποιώντας θερμοδυναμικά δεδομένα από την 

τράπεζα JANAF [3], οι Chu κλπ [1] έδειξαν ότι η οξείδωση του πυριτίου μέσω της αντίδρασης της σιλάνης 

με το οξυγόνο ευνοείται θερμοδυναμικά έναντι της νιτριδίωσης του πυριτίου από την αντίδραση της 

σιλάνης με την αμμωνία, μέχρι τη θερμοκρασία των 1400 Κ (σχήμα 4.1). Οι Brown κλπ [2] μελετώντας 

την αντίδραση της σιλάνης με αμμωνία και μονοξείδιο του αζώτου χρησιμοποίησαν θερμοδυναμικά 

δεδομένα από την ίδια τράπεζα. Υποθέτωντας ότι η απευθείας αντίδραση της σιλάνης με την αμμωνία ή το 

μονοξείδιο του αζώτου δεν είναι η μοναδική αντίδραση που λαμβάνει χώρα, υπολόγισαν την ενέργεια μιας 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 4.1: Η εξάρτηση της σταθεράς ισορροπίας από τη θερμοκρασία γιά 

την αντίδραση της οξέιδωσης και την αντίδραση της νιτριδίωσης του 

πυριτίου [1]. 
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σειράς αντιδράσεων μεταξύ των οποίων η πυρόλυση της σιλάνης και της αμμωνίας στα συστατικά τους 

στοιχεία καθώς και η απευθείας αντίδραση της σιλάνης με το άζωτο. 

 Τα αποτελέσματα των υπολογισμών έδειξαν ότι μέχρι τους περίπου 1000 οC η αντίδραση που 

ευνοείται θερμοδυναμικά είναι η αντίδραση της σιλάνης με το μονοξείδιο του αζώτου γιά να σχηματίσει 

διοξείδιο του πυριτίου. Στους υπολογισμούς τους δεν συμπεριέλαβαν την αντίδραση της σιλάνης με 

οξυγόνο, όμως από τις δυο αυτές δημοσιεύσεις έγινε φανερό ότι η οξείδωση του πυριτίου ευνοείται 

θερμοδυναμικά έναντι της νιτριδίωσης του πυριτίου. 

 Tο 1989 οι Spear κλπ [4] μελετώντας την οξείδωση του νιτριδίου του πυριτίου, χρησιμοποίησαν τη 

θερμοδυναμική προσομοίωση σε συνδυασμό με μοντέλο κινητικής σε μια προσπάθεια να συνδέσουν τη  

σύσταση της στερεάς φάσης με τη μερική πίεση των αερίων. Θεωρώντας ότι η στερεά φάση αποτελείται 

από ιδανικά διαλύματα διοξειδίου, οξεινιτριδίου και νιτριδίου του πυριτίου, υπολόγισαν ότι η παρουσία 

οξυγόνου με μερική πίεση ίση με 10 –17 atm έχει σαν αποτέλεσμα η στερεά φάση να αποτελείται από 8% 

άζωτο που βρίσκεται σε μορφή οξεινιτριδίου του πυριτίου. Η αύξηση της μερικής πίεσης του οξυγόνου σε 

10 –12 atm έχει σαν αποτέλεσμα η στερεά φάση να αποτελείται από μόλις 8×10 –4 % άζωτο, συγκέντρωση 

που δίνει το δικαίωμα να θεωρήσουμε ότι στην πράξη η στερεά φάση αποτελείται αποκλειστικά από 

διοξείδιο του πυριτίου. Οι υπολογισμοί έγιναν σε θερμοκρασία 1300 οC διατηρώντας σταθερή τη μερική 

πίεση του αζώτου στην αέρια φάση στις 0,9 atm.  

 Το 1992 οι Schoonman κλπ [5] μελέτησαν την εναπόθεση πυριτίου και νιτριδίου του πυριτίου από 

χλωριομένες σιλάνες (SiH4-xClx, 0 ≤ x ≤ 4) και αμμωνία. Οι συγγραφείς έδειξαν ιδιαίτερη προσοχή στην 

επιλογή των θερμοδυναμικών δεδομένων, επισημαίνωντας ενώσεις γιά τις οποίες δεν υπήρχαν ακριβή 

θερμοδυναμικά δεδομένα. Από τα διαγράμματα της στερεάς φάσεως που υπολόγισαν διαπίστωσαν ότι 

υπάρχουν περιοχές όπου εναποτείθεται νιτρίδιο του πυριτίου ταυτόχρονα με πυρίτιο. Οι περιοχές αυτές 

είναι μεγαλύτερες όσο λιγότερο χλωριομένη είναι η σιλάνη. Ωστόσο η επιλογή περισσότερο χλωριομένων 

σιλανών έχει σαν αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του ρυθμού εναπόθεσης. Η σιλάνη που προσφέρει 

ικανοποιητικό ρυθμό εναπόθεσης και αρκετά μικρό παράθυρο ταυτόχρονης εναπόθεσης  

πυριτίου – νιτριδίου του πυριτίου είναι η διχλωροσιλάνη (SiH2Cl2 , DCS). 

Ο άνθρακας εμφανίστηκε γιά πρώτη φορά στους υπολογισμούς το 1992 στη δημοσίευση των 

Lapenkova κλπ [6] οι οποίοι προσομοίωσαν την εναπόθεση από μίγματα Si(CH3)4 – NH3 και Ζ όπου Ζ 

ένα από τα CO, CO2, N2O, NO, NO2, H2O, H2O2 και C2H5OH. Οι υπολογισμοί έγιναν στο διάστημα 

θερμοκρασιών 300 έως 3000 Κ και γιά συνολική πίεση ίση με 1 atm. Γιά τους υπολογισμούς τους 

χρησιμοποίησαν δεδομένα από την τράπεζα JANAF όπως αυτή διαμορφώθηκε το 1971. Η έλλειψη 

αξιόπιστων θερμοδυναμικών δεδομένων γιά το στερεό οξεινιτρίδιο, οδήγησε τους συγγραφείς να 

θεωρήσουν στους υπολογισμούς τους το οξεινιτρίδιο ως σύνθετη φάση που αποτελείται από διοξείδιο και 

νιτρίδιο του πυριτίου. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών έδειξαν ότι η εναπόθεση του νιτριδίου του 

πυριτίου ευνοείται στην περιοχή θερμοκρασιών από τους 1400 έως τους 1700 Κ, με το μέγιστο στην 

παραγωγή νιτριδίου να εμφανίζεται στους 1600 Κ. Η προσθήκη υδρογόνου στην αέρια φάση έχει σαν 
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αποτέλεσμα την ελλάτωση της παραγωγής νιτριδίου η οποία μηδενίζεται όταν ο λόγος Η/C γίνει ίσος ή 

μεγαλύτερος από 32 στις εξεταζόμενες συνθήκες. Επιπλέον, ο λόγος H/C ελέγχει τη μέγιστη θερμοκρασία 

παραγωγής διοξειδίου του πυριτίου η οποία ελλατώνεται όσο ο λόγος H/C αυξάνεται. 

 Οι υπολογισμοί έδειξαν ότι η απουσία υδρογόνου οδηγεί στην εισαγωγή προσμίξεων άνθρακα σε 

όλες τις στερεές φάσεις που εναποτείθενται και σε ολόκληρο το εύρος των θερμοκρασιών που μελετήθηκαν. 

Όσο αυξάνεται ο λόγος H/C στην αέρια φάση, η συγκέντρωση των στερεών προσμίξεων άνθρακα 

ελλατώνεται σαν αποτέλεσμα του σχηματισμού σταθερών αερίων υδρογονανθράκων (κυρίως CH4 μέχρι 

τους 1000 Κ και C2H2 σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 1000 Κ). Η συγκέντρωση των στερεών 

προσμίξεων άνθρακα μηδενίζεται όταν ο λόγος H/C γίνει μεγαλύτερος από 600. 

 Η συγκέντρωση του οξυγόνου στην αέρια φάση και πιό συγκεκριμένα ο λόγος Ο/Si καθορίζει το 

σχηματισμό διοξειδίου ή νιτριδίου του πυριτίου. Στην περίπτωση που ο λόγος Ο/Si είναι μικρότερος από 

2 και μεγαλύτερος από 0 σχηματίζεται σύνθετη φάση διοξειδίου και νιτριδίου του πυριτίου. Γιά λόγους 

Ο/Si μεγαλύτερους από 2 σχηματίζεται διοξείδιο του πυριτίου, ενώ νιτρίδιο του πυριτίου σχηματίζεται 

μόνο όταν δεν υπάρχει οξυγόνο στην αέρια φάση. 

 Το 1995 οι Skaf και Burns [7] μελέτησαν την εναπόθεση διοξειδίου του πυριτίου από μεθόξυ 

σιλάνες (SiH4-x(OCH3)x, 1 ≤ x ≤ 4). Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εναπόθεση διοξειδίου του πυριτίου 

είναι δυνατή από όλες τις μεθόξυ σιλάνες. Τα υμένια που αναπτύσονται περιέχουν προσμίξεις άνθρακα με 

εξαίρεση την εναπόθεση από SiH3(OCH3). H συγκέντρωση των προσμίξεων άνθρακα στο υμένιο 

ελλατώνεται όσο αυξάνεται η πίεση κατά τη διάρκεια της εναπόθεσης και όσο αυξάνεται η συγκέντρωση 

του υδρογόνου στην αέρια φάση κάτι που βρίσκεται σε συμφωνία με όσα παρατήρησαν οι Lapenkova κλπ 

[6] γιά άλλα πρόδρομα αέρια. 

 Όλες οι παραπάνω μελέτες παρουσιάζουν κάποια σημαντικά μειονεκτήματα. Το σημαντικότερο 

είναι ίσως η έλλειψη σύγχρονων θερμοδυναμικών δεδομένων [5]. Ένα επίσης σημαντικό πρόβλημα που 

προέρχεται τόσο από την έλλειψη θερμοδυναμικών δεδομένων όσο και από τη μικρή υπολογιστική ισχύ 

των συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν, είναι ο μικρός αριθμός ενώσεων που χρησιμοποιήθηκαν στους 

υπολογισμούς. Έτσι δημιουργήθηκε η αναγκαιότητα γιά νέους πιό σύγχρονους και επομένως περισσότερο 

ακριβείς υπολογισμούς. Οι νέοι υπολογισμοί έπρεπε να είναι προσανατολισμένοι στην εναπόθεση από 

ατμούς αιθόξυ σιλανών και πιό συγκεκριμένα του ΤΕΟS που χρησιμοποιείται σε πολύ μεγάλο βαθμό στη 

βιομηχανία γιά την εναπόθεση υμενίων διοξειδίου του πυριτίου. Oι υπολογισμοί μπορούν να αποκαλύψουν 

συνθήκες όπου αναπτύσονται υμένια με νέες ιδιότητες ή/και νέες συστάσεις, π.χ. ανάπτυξη οξεινιτριδίου ή 

νιτριδίου του πυριτίου από μίγματα TEOS και αερίων που περιέχουν άζωτο στη χημική τους σύσταση. 

 Οι υπολογισμοί έγιναν σε τρία στάδια. Στο πρώτο μελετήθηκε το σύστημα C – H – N – O – Si, 

δηλαδή δε συμμετείχαν στους υπολογισμούς ενώσεις του Cl. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών 

προσομοίωσαν την εναπόθεση από ατμούς TEOS και πρωτοξειδίου του αζώτου (N2O), και την εναπόθεση 

από ατμούς TEOS και αμμωνίας (ΝΗ3). Στο δεύτερο στάδιο η αρχική τράπεζα δεδομένων επεκτάθηκε 

περιλαμβάνοντας ενώσεις των οποίων η θερμοδυναμική περιγραφή δεν ήταν διαθέσιμη όταν έγιναν οι 
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πρώτοι υπολογισμοί και οι υπολογισμοί γιά την εναπόθεση από TEOS – Ν2Ο και TEOS – ΝΗ3 

επαναλήφθηκαν. Στο τρίτο στάδιο προστέθηκαν ενώσεις του χλωρίου και έγιναν υπολογισμοί γιά την 

εναπόθεση από μίγματα TEOS – ΝΗ3 – SiH2Cl2. 

 

 

 

4.2 
Οι πρώτοι υπολογισμοί: Μελέτη του συστήματος C – H – N – O – Si. 
 

 Στους πρώτους υπολογισμούς θεωρείσαμε συνολικά 88 αέριες και 12 στερεές ενώσεις οι οποίες 

παρουσιάζονται στον πίνακα 4.1 [8]. Η 16 bit έκδοση του προγράμματος GEMINI 2 που αρχικά 

χρησιμοποιήθηκε, δεν επέτρεπε τη χρήση περισσοτέρων από 100 συνολικά ενώσεων. Έτσι από τους 

υπολογισμούς αποκλείσθηκαν ενώσεις που εκ των πραγμάτων έχουν μικρή πιθανότητα να εμφανιστούν στην 
 

Ο2Si (α - quartz) CN (g) C2N (g) H2O (g) 

O2Si (β - quartz) CNO (g) C2N2 (g) H2O2 (g) 

O2Si (τριδυμίτης) CN2 (g) C2Si (g) H3N (g) 

O2Si (κριστοβαλίτης) CO (g) C2Si3 (g) H4Si (g) 

O2Si (υγρό) CO2 (g) C3H3N (g) H6Si2 (g) 

N2OSi2 (s) CSi (g) C3H4O2 (g) N (g) 

CSi (s) CSi2 (g) C3H5N (g) NO (g) 

N4Si3 (s) CSi3 (g) C3H6 (g) NO2 (g) 

H6Si2 (s) CSi4 (g) C3H6O (g) NO3 (g) 

Si (s) C2 (g) C3H7NO2 (g) NSi (g) 

C (γραφίτης) C2H (g) C3H8 (g) NSi2 (g) 

H4N2O3 (s) C2H2 (g) C3H9N (g) N2 (g) 

C (g) C2H2O (g) C4H12Si (g) N2O (g) 

CH (g) C2H3N (g) C6H6 (g) N2O3 (g) 

CH2 (g) C2H4 (g) H (g) N2O4 (g) 

CH3 (g) C2H4O (g) HN (g) N2O5 (g) 

CH4 (g) C2H4O2 (g) HNO (g) O (g) 

CHN (g) C2H5NO2 (g) HNO2 (g) OSi (g) 

CHNO (g) C2H5NO3 (g) HNO3 (g) O2 (g) 

CH2O (g) C2H6 (g) HN3 (g) O2Si (g) 

CH2O2 (g) C2H6O (g) HO (g) O2Si2 (g) 

CH3NO2 (g) C2H6O (g) HSi (g) Si (g) 

CH3NO3 (g) C2H6O2 (g) H2 (g) Si2 (g) 

CH4O (g) C2H7N (g) H2N (g) SiO4C8H20 (g) 

CH5N (g) C2H8Si (g) H2N2O2 (g) Ar (g) 

 

Πίνακας 4.1: Οι χημικές ενώσεις που χρησιμοποιήθηκαν στους πρώτους υπολογισμούς. 
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ισορροπία, όπως γιά παράδειγμα υδρογονάνθρακες ανώτερης τάξης. Στην περίπτωση των ισομερών 

ενώσεων, στους υπολογισμούς λήφθηκε υπ’ όψη μόνο η ένωση εκείνη που έχει τη χαμηλότερη ενέργεια 

σχηματισμού Gibbs ΔGo
f στην περιοχή θερμοκρασιών που μελετήθηκε (300 εως 1500 Κ). Επίσης, από 

τους υπολογισμούς εξαιρέθηκαν οι ενώσεις Si3 (g), Si4 (g), Si5 (g), Si6 (g), CHO (g), CN2 (g), C2O (g), C2Si2 

(g) και C3 (g) γιατί έχουν υψηλά θετική ενέργεια ΔGo
f και επομένως ανήκουν στις λιγότερο ευσταθείς 

ενώσεις. Τέλος, δεν θεωρήσαμε στους υπολογισμούς την αέρια ένωση Si2ON γιατί η θερμοκρασία 

σταθεροποίησής της είναι πολύ υψηλότερη από τις θερμοκρασίες που μελετήσαμε [9].  

 Τα δεδομένα των υπολογισμών αντλήθηκαν κυρίως από την τράπεζα SGTE (Scientific Group 

Thermodata Europe) [10] η οποία παρέχει τη θερμοδυναμική περιγραφή των ενώσεων σε μορφή άμεσα 

αναγνωρίσιμη από το πρόγραμμα GEMINI 2. Γιά την περιγραφή του στερεού νιτριδίου και του 

οξεινιτριδίου του πυριτίου χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από τη δημοσίευση των Hillert κλπ. [11], ενώ γιά 

τη θερμοδυναμική περιγραφή των ατμών του TEOS χρησιμοποιήσαμε την εργασία των Van der Vis κλπ 

[12]. Γιά τεχνικούς λόγους στους υπολογισμούς έπρεπε να συμπεριληφθεί ένα αδρανές αέριο που στην 

προκειμένη περίπτωση ήταν το Αργό. Η συγκέντρωση του συγκεκριμένου αερίου κατά τη διάρκεια των 

υπολογισμών τέθηκε ίση με μηδέν. 

 Σε όσους υπολογισμούς η πίεση έπρεπε να διατηρηθεί σταθερή, αυτή θεωρήθηκε ίση με 

300 mTorr, τιμή η οποία συμπίπτει με την πίεση βέλτιστης λειτουργίας του αντιδραστήρα. Το εύρος των 

θερμοκρασιών που μελετήσαμε είναι 500 έως 1200 οC. Η επέκταση της μελέτης σε θερμοκρασίες 

μεγαλύτερες των 800 οC μπορεί να μην παρουσιάζουν ενδιαφέρον γιά εφαρμογές στη μικροηλεκτρονική, 

όμως δεν αποκλείστηκαν διότι από αυτές μπορούμε να εξάγουμε χρήσιμα θεωρητικά συμπεράσματα γιά 

τις τεχνολογικά ενδιαφέρουσες περιοχές. 

 

 

4.2.1 
Υπολογισμοί της εναπόθεσης από ΤΕΟS – N2O. 
 

 Στο σχήμα 4.2 βλέπουμε το διάγραμμα της στερεάς φάσης γιά την εναπόθεση από μίγματα ατμών 

TEOS και πρωτοξειδίου του αζώτου (Ν2Ο) [8]. Το διάγραμμα σχεδιάστηκε θεωρώντας την πίεση σταθερή 

και ίση με 300 mTorr, και δείχνει την σύσταση της στερεάς φάσης που εναποτείθεται ως συνάρτηση της 

θερμοκρασίας εναπόθεσης και του λόγου ροής Ν2Ο/ΤΕΟS. Παρατηρούμε ότι η στερεά φάση αποτελείται 

από διοξείδιο του πυριτίου γιά θερμοκρασίες εναπόθεσης μέχρι περίπου 1200 Κ. Αν ο λόγος ροής 

Ν2Ο/ΤΕΟS είναι μικρότερος από περίπου 7, τότε το υμένιο έχει προσμίξεις άνθρακα οι οποίες 

προέρχονται από τη μερική πυρόλυση του οργανικού τμήματος του μορίου του TEOS. Υμένια που 

εναποτείθενται από λόγους Ν2Ο/ΤΕΟS μεγαλύτερους από 7, δεν παρουσιάζουν προσμίξεις άνθρακα, 

ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία εναπόθεσης. Φαίνεται επομένως πως ένας τρόπος γιά να εμποδιστεί η 
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Σχήμα 4.2: Διάγραμμα 

της στερεάς φάσης γιά την 

εναπόθεση από μίγματα 

TEOS και Ν2Ο σε 

συνάρτηση της 

θερμοκρασίας εναπόθεσης 

και του λόγου ροής 

N2O/TEOS. Η πίεση 

κατά τη διάρκεια της 

εναπόθεσης θεωρείται ίση 

με 300 mTorr [8]. 

 

εισαγωγή άνθρακα στο υμένιο είναι η παρουσία σημαντικής ποσότητας οξυγόνου στην αέρια φάση η οποία 

παρέχεται από τη διάσπαση του μορίου του πρωτοξειδίου του αζώτου στα συστατικά του στοιχεία. 

 Σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από περίπου 1350 Κ, το υμένιο αποτελείται κυρίως από καρβίδιο 

του πυριτίου. Όσο ο λόγος Ν2Ο/ΤΕΟS αυξάνει το καρβίδιο του πυριτίου παραχωρεί σταδιακά τη θέση 

του σε οξεινιτρίδιο και διοξείδιο του πυριτίου. Γιά λόγους Ν2Ο/ΤΕΟS μεγαλύτερους από περίπου 7 το 

υμένιο αποτελείται αποκλειστικά από διοξείδιο του πυριτίου. Στην περιοχή θερμοκρασιών από 1200 Κ έως 

1350 Κ, η σύνθεση του υμενίου είναι πολύ ευαίσθητη στις συνθήκες της εναπόθεσης. Το υμένιο μπορεί να 

αποτελείται από μίγματα διοξειδίου – οξεινιτριδίου του πυριτίου, διοξειδίου – οξεινιτριδίου – καρβιδίου 

του πυριτίου, οξεινιτριδίου – καρβιδίου του πυριτίου ή οξεινιτριδίου του πυριτίου. Όλες οι στερεές φάσεις 

περιέχουν προσμίξεις άνθρακα. Νιτρίδιο του πυριτίου δεν εναποτείθεται από το συγκεκριμένο μίγμα 

αερίων, ενώ οξεινιτρίδιο του πυριτίου με προσμίξεις άνθρακα εναποτείθεται σε μια μικρή σχετικά περιοχή 

θερμοκρασιών. Η εισαγωγή του αζώτου στη στερεά φάση προβλέπεται γιά θερμοκρασίες που δεν είναι 

ελκυστικές γιά εφαρμογή στη μικροηλεκτρονική. 

 Τα διαγράμματα του σχήματος 4.3 παρουσιάζουν την εξέλιξη της αέριας φάσης σε συνάρτηση με 

τη θερμοκρασία και την πίεση. Πιό συγκεκριμένα, στο σχήμα 4.3.α βλέπουμε το διάγραμμα της αέριας 

φάσης όπως υπολογίζεται κατά μήκος της διακεκομένης γραμμής του σχήματος 4.2 που αντιστοιχεί σε 

λόγο Ν2Ο/ΤΕΟS ίσο με 5. Οι περιοχές a, b και c αντιστοιχούν σε περιοχές που εναποτείθεται SiO2+C, 

SiO2+Si2ON2+C και SiO2+Si2ON2 αντίστοιχα. Παρατηρούμε ότι τα κύρια αέρια προϊόντα της 

αντίδρασης είναι το υδρογόνο, το άζωτο και το μονοξείδιο του άνθρακα, η συγκέντρωση των οποίων δεν 

εξαρτάται από τη θερμοκρασία εναπόθεσης. Άλλα αέρια που εμφανίζονται σε σημαντικές συγκεντρώσεις 

στην περιοχή θερμοκρασιών που συμπίπτει με τα όρια λειτουργίας του αντιδραστήρα (μέχρι τους 850 οC), 

είναι το διοξείδιο του άνθρακα, οι υδρατμοί, το μεθάνιο, η αμμωνία και το υδροκυάνιο. Η συγκέντρωση 

όλων αυτών των αερίων, εκτός του υδροκυανίου που παρουσιάζει την ακριβώς αντίθετη συμπεριφορά,  
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            (α)           (β) 
 

Σχήμα 4.3: α. Διάγραμμα αέριας φάσης γιά την εναπόθεση από μίγματα N2O – TEOS ως συνάρτηση της θερμοκρασίας 

εναπόθεσης. Το διάγραμμα σχεδιάστηκε γιά πίεση εναπόθεσης 300 mTorr και λόγο ροής N2O/TEOS=5. Οι περιοχές a,b και 

c αντιστοιχούν σε περιοχές που εναποτείθεται SiO2+C, SiO2+Si2ON2+C και SiO2+Si2ON2 [8]. 

β. Διάγραμμα αέριας φάσης γιά την εναπόθεση από μίγματα Ν2Ο – ΤΕΟS ως συνάρτηση της πίεσης και γιά θερμοκρασία 

εναπόθεσης ίση με 1223 K. Το διάγραμμα έχει υπολογιστεί στο σημείο του κύκλου του διαγράμματος 4.2 ο οποίος αντιστοιχεί 

σε λόγο Ν2Ο/ΤΕΟS=5. H διακεκομένη γραμμή χωρίζει την περιοχή “χαμηλών” πιέσεων που εναποτείθεται SiO2+Si2ON2 

από την περιοχή “υψηλών” πιέσεων που εναποτείθεται SiO2+C [8]. 

 

ελλατώνεται όσο αυξάνεται η θερμοκρασία ή αλλιώς όσο κινούμαστε από την περιοχή όπου εναποτείθεται 

SiO2+C στην περιοχή που εναποτείθεται SiO2+Si2ON2+C. 

 Παιρνώντας στην περιοχή b και στη συνέχεια στην περιοχή c, βλέπουμε ότι η συγκέντρωση αυτών 

των αερίων διατηρείται σχεδόν σταθερή, εκτός από τη συγκέντρωση του μεθανίου που συνεχώς 

ελλατώνεται. Παράλληλα κάνουν την εμφάνισή τους άλλα αέρια, με σημαντικότερα το μονοξείδιο του 

πυριτίου και το ατομικό υδρογόνο. 

 Το διάγραμμα της αέριας φάσης αποκαλύπτει ότι ο σχηματισμός στερεών φάσεων που περιέχουν 

άζωτο έχει να ανταγωνιστεί το σχηματισμό τριών αερίων ενώσεων: του αζώτου κατά κύριο λόγο και της 

αμμωνίας και του υδροκυανίου κατά δεύτερο. Η συγκέντρωση του αζώτου δεν εξαρτάται από τη 

θερμοκρασία, η συγκέντρωση του υδροκυανίου ελλατώνεται ελάχιστα στις περιοχές b και c και η 

συγκέντρωση της αμμωνίας ελλατώνεται σε ολόκληρο το εύρος θερμοκρασιών του διαγράμματος 4.3.α. 

 Από τα διαγράμματα 4.2 και 4.3.α μπορούμε να πούμε ότι οι βασικές χημικές αντιδράσεις που 

ισχύουν στις περιοχές a, b και c του διαγράμματος 4.3.α, είναι αντίστοιχα οι ακόλουθες: 

 
( ) ( ) ( ) 22s2s2452 N5CO7H10SiOCON5HOCSi ++++→+                         (4.1.α) 

( ) ( ) ( ) 2222s2s2452 N9,4CO3,7H10ONSi1,0SiO8,0C7,0ON5HOCSi +++++→+       (4.1.β) 
( ) ( ) ( ) SiO1,0N7,4CO8H10ONSi3,0SiO3,0ON5HOCSi 22s22s22452 +++++→+       (4.1.γ) 
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 Η επίδραση της πίεσης στη διαδικασία της εναπόθεσης φαίνεται στο διάγραμμα του σχήματος 

4.3.β. Το διάγραμμα έχει σχεδιαστεί γιά θερμοκρασία 1223 K και λόγο Ν2Ο/TEOS ίσο προς 5, συνθήκες 

που αντιστοιχούν στον κύκλο του διαγράμματος 4.2. Η διακεκομένη γραμμή του διαγράμματος 4.3.β, 

χωρίζει την περιοχή “χαμηλών” πιέσεων  όπου εναποτείθεται SiO2+Si2ON2 από την περιοχή “υψηλών” 

πιέσεων όπου εναποτείθεται SiO2+C. Το υδρογόνο, το μονοξείδιο του άνθρακα και το άζωτο είναι και  

σ’ αυτό το διάγραμμα τα κύρια αέρια προϊόντα, με τη συγκέντρωσή τους να είναι σχεδόν ανεξάρτητη ως 

προς την πίεση της εναπόθεσης. Η συγκέντρωση των υπολοίπων αερίων προϊόντων είναι σταθερή στην 

περιοχή από 0,3 έως 2 Torr και στην περιοχή από 5 έως 100 Torr. Ανάμεσα στις δυο αυτές περιοχές 

πιέσεων, η συγκέντρωση όλων των αερίων αυξάνεται εκτός από τη συγκέντρωση του μονοξειδίου του 

πυριτίου και του ατομικού υδρογόνου η συγκέντρωση των οποίων μειώνεται.  

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αύξηση της συγκέντρωσης της αμμωνίας κατά δυο τάξεις μεγέθους και 

η αύξηση της συγκέντρωσης του υδροκυανίου κατά μια τάξη μεγέθους κατά τη μετάβαση από την περιοχή 

όπου εναποτείθεται SiO2+Si2ON2 στην περιοχή που εναποτείθεται SiO2+C. Επιβεβαιώνεται έτσι ότι η 

εισαγωγή αζώτου στη στερεά φάση ελέγχεται κατά κύριο λόγο από τη συγκέντρωση της αμμωνίας. 

 

 

4.2.2 
Υπολογισμοί της εναπόθεσης από ΤΕΟS – ΝΗ3. 
 

 Στο σχήμα 4.4 βλέπουμε το διάγραμμα της στερεάς φάσης γιά την εναπόθεση από μίγματα TEOS 

και αμμωνίας [13]. Το διάγραμμα σχεδιάστηκε θεωρώντας την πίεση ίση με 300 mTorr και δείχνει τη 

σύσταση της στερεάς φάσης ως συνάρτηση της θερμοκρασίας και του λόγου ροής NH3/TEOS. 

Παρατηρούμε ότι η στερεά φάση στην περιοχή των χαμηλών θερμοκρασιών αποτελείται κυρίως από 

διοξείδιο του πυριτίου με προσμίξεις άνθρακα. Όσο αυξάνει ο λόγος NH3/TEOS, η ανώτατη 

θερμοκρασία που παράγεται το διοξείδιο του πυριτίου μειώνεται, φτάνοντας περίπου τους 1000 Κ όταν ο 

λόγος NH3/TEOS γίνει ίσος με 100. Όσο αυξάνεται η θερμοκρασία εναπόθεσης, εμφανίζονται στερεές 

φάσεις που περιέχουν άζωτο. Ωστόσο καθαρό νιτρίδιο δεν εμφανίζεται σε κανένα σημείο του 

διαγράμματος 4.4. Μια πιθανή εξήγηση είναι η ύπαρξη οξυγόνου στο μόριο του TEOS. Το οξυγόνο 

αντιδράει ευκολότερα από το άζωτο με το πυρίτιο [1, 2], με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα 

ανάπτυξης καθαρού νιτριδίου. Καθαρό οξεινιτρίδιο με προσμίξεις άνθρακα εμφανίζεται στο άνω δεξιά 

τμήμα του διαγράμματος εναπόθεσης γιά λόγους ροής NH3/TEOS μεγαλύτερους από 3 και γιά 

θερμοκρασίες περίπου 1200 Κ ή μεγαλύτερες. Όσο αυξάνεται ο λόγος ροής NH3/TEOS το κατώτερο 

όριο θερμοκρασίας γιά την ανάπτυξη οξεινιτριδίου ελλατώνεται. Όπως και στην περίπτωση της εναπόθεσης 

από μίγματα TEOS – N2Ο οι θερμοκρασίες στις οποίες προβλέπεται η εναπόθεση στερεών φάσεων που 

περιέχουν άζωτο δεν είναι κατάλληλες γιά εφαρμογή στη μικροηλεκτρονική. 



4: Η θερμοδυναμική προσομοίωση του συστήματος C – H – N – O – Cl – Si. Χαρακτηρισμός των υμενίων. 

 89 

NH3/TEOS

0.1 1 10 100

0.1 1 10 100
Θ
ερ
μο
κρ
ασ

ία
 (K

)

700

1000

1100

1200

1300

Θ
ερ
μο
κρ
ασ

ία
 (o C

)

800

900

1000

C+SiO2

C+SiO
2 +N

2 OSi2

C+SiC

C+SiC+N2OSi2
C+N2OSi2

C+SiC+N2OSi2+SiO2

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.4: Διάγραμμα της στερεάς 

φάσης γιά την εναπόθεση από μίγματα 

TEOS και ΝΗ3 ως συνάρτηση της 

θερμοκρασίας εναπόθεσης και του λόγου 

ροής NH3/TEOS. H πίεση κατά τη 

διάρκεια της εναπόθεσης θεωρείται ίση με 

300 mTorr [13]. 

 

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ύπαρξη προσμίξεων άνθρακα σε όλες τις περιοχές του διαγράμματος 

4.4. Αυτό ενισχύει την παρατήρηση της παραγράφου 4.2.1 πως ο κυριότερος τρόπος απομάκρυνσης του 

άνθρακα από τη στερεά φάση είναι ο σχηματισμός οξειδίων του άνθρακα. Η μοναδική πηγή οξυγόνου στην 

περίπτωση αυτή είναι το μόριο του TEOS του οποίου όμως το οξυγόνο καταναλώνεται κυρίως στο 

σχηματισμό διοξειδίου του πυριτίου ή οξεινιτριδίου του πυριτίου. Η παρατήρηση άλλων ερευνητών [6, 7] 

ότι η προσθήκη υδρογόνου απομακρύνει τις προσμίξεις άνθρακα από τη στερεά φάση με το σχηματισμό 

υδρογονανθράκων δεν επιβεβαιώνεται από τους δικούς μας υπολογισμούς. 

 

            (α)            (β) 
 

Σχήμα 4.5: α. Διάγραμμα αέριας φάσης γιά την εναπόθεση από μίγματα TEOS – ΝΗ3 ως συνάρτηση της θερμοκρασίας 

εναπόθεσης. Το διάγραμμα σχεδιάστηκε γιά πίεση εναπόθεσης 300 mTorr και λόγο ροής ΝΗ3/TEOS=4. Οι περιοχές a, b και 

c αντιστοιχούν στις περιοχές του διαγράμματος 4.3 που εναποτείθεται C+SiO2, C+SiO2+Si2ON2 και C+Si2ON2 [13]. 

β. Διάγραμμα αέριας φάσης γιά την εναπόθεση από μίγματα TEOS – ΝΗ3 ως συνάρτηση της πίεσης, γιά λόγο ροής 

ΝΗ3/ΤΕΟS=4 και γιά θερμοκρασία εναπόθεσης 1200 Κ. Οι περιοχές a, b και c αντιστοιχούν σε περιοχές που εναποτείθεται 
Si2ON2+C, C+SiO2+Si2ON2 και C+SiO2 [13]. 
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 Στο σχήμα 4.5.α βλέπουμε το διάγραμμα της αέριας φάσης όπως υπολογίζεται κατά μήκος της 

διακεκομένης γραμμής του σχήματος 4.4. Οι περιοχές a, b και c αντιστοιχούν στις περιοχές του σχήματος 

4.4 όπου εναποτείθεται C+SiO2, C+SiO2+Si2ON2 και C+Si2ON2 αντίστοιχα. Παρατηρούμε ότι τα κύρια 

αέρια προϊόντα της αντίδρασης είναι το υδρογόνο το άζωτο και το μονοξείδιο του άνθρακα, η 

συγκέντρωση των οποίων δεν μεταβάλεται με τη θερμοκρασία της αντίδρασης όσο παραμένουμε στην 

περιοχή a του διαγράμματος. Η μετάβαση στην περιοχή b έχει σαν αποτέλεσμα την ελλάτωση της 

συγκέντρωσης του αζώτου και την αύξηση της συγκέντρωσης του μονοξειδίου του άνθρακα ενώ η 

συγκέντρωση του υδρογόνου παραμένει σταθερή. Στην περιοχή c η μεταβολή στη θερμοκρασία δεν 

επιφέρει κάποια μεταβολή στις συγκεντρώσεις αυτών των αερίων. Άλλα αέρια που εμφανίζονται σε σχετικά 

χαμηλές θερμοκρασίες είναι οι υδρατμοί, το διοξείδιο του άνθρακα το μεθάνιο και η αμμωνία. Η 

συγκέντρωση αυτών των αερίων ελλατώνεται όσο αυξάνεται η θερμοκρασία της αντίδρασης.  

 Σε υψηλότερες θερμοκρασίες εμφανίζονται άλλα αέρια όπως το υδροκυάνιο, το ατομικό υδρογόνο, 

το μονοξείδιο του πυριτίου και το ακετυλένιο. Η συγκέντρωση αυτών των αερίων αυξάνεται όσο αυξάνεται 

η θερμοκρασία της αντίδρασης. 

 Από τα διαγράμματα 4.4 και 4.5.α μπορούμε να πούμε ότι οι βασικές χημικές αντιδράσεις που 

ισχύουν στις περιοχές a, b και c του διαγράμματος 4.5.α είναι αντίστοιχα οι ακόλουθες: 

 
( ) ( ) ( ) 22s2s3452 N2CO2H16SiOC6NH4HOCSi ++++→+                        (4.2.α) 

( ) ( ) ( ) ( ) 22s22s2s3452 N91,1CO3,2H16ONSi09,0SiO82,0C7,5NH4HOCSi +++++→+   (4.2.β) 
( ) ( ) ( ) 22s22s3452 N5,1CO3,2H16ONSi5,0C5,4NH4HOCSi ++++→+               (4.2.γ) 

 

Στις αντιδράσεις αυτές λαμβάνουμε υπ’ όψην μόνο τα αέρια με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις. Από τις 

αντιδράσεις προκύπτει ότι το υδρογόνο δεν αντιδράει με τον διαθέσιμο άνθρακα γιά να σχηματίσει 

υδρογονάνθρακες που θα μπορούσαν να απομακρύνουν τις προσμίξεις άνθρακα από τη στερεά φάση. Η 

μικρή ελλάτωση των προσμίξεων άνθρακα οφείλεται κυρίως στην αύξηση της συγκέντρωσης του 

μονοξειδίου του άνθρακα. Επίσης, ένα μικρό μέρος του αζώτου αντιδράει με το πυρίτιο γιά να σχηματιστεί 

οξεινιτρίδιο του πυριτίου επιβεβαιώνωντας ότι σε αυτές τις θερμοκρασίες το οξυγόνο αντιδράει ευκολότερα 

με το πυρίτιο [1, 2]. 

 Η επίδραση της πίεσης στα αέρια προϊόντα της αντίδρασης φαίνεται στο διάγραμμα 4.5.β. Οι 

περιοχές a, b και c αντιστοιχούν σε περιοχές που εναποτείθεται Si2ON2+C (έως 1,8 Torr), 

C+SiO2+Si2ON2 (έως 4 Torr) και C+SiO2. Παρατηρούμε ότι το υδρογόνο, το μονοξείδιο του άνθρακα 

και το άζωτο εμφανίζονται και σ’ αυτό το διάγραμμα σε σημαντικές συγκεντρώσεις. Η μεταβολή της 

πίεσης αφήνει αμετάβλητη τη συγκέντρωση του υδρογόνου. Η συγκέντρωση του μονοξειδίου του άνθρακα 

ελλατώνεται καθώς μεταβαίνoυμε από την περιοχή a όπου εναποτείθεται C+Si2ON2 στην περιοχή c όπου 

εναποτείθεται C+SiO2. Αντίθετα η συγκέντρωση του αζώτου αυξάνεται καθώς μεταβαίνουμε από την 

περιοχή a στην περιοχή c. Άλλα αέρια που εμφανίζονται σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις και των οποίων η 
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συγκέντρωση δεν εξαρτάται από την πίεση της εναπόθεσης είναι το υδροκυάνιο και το ακετυλένιο. Σε 

αξιοσημείωτες συγκεντρώσεις εμφανίζονται επίσης το μεθάνιο, οι υδρατμοί, το διοξείδιο του άνθρακα και η 

αμμωνία, η συγκέντρωση των οποίων αυξάνεται όσο αυξάνεται η πίεση, ενώ το ατομικό υδρογόνο και το 

μονοξείδιο του πυριτίου εμφανίζουν συγκεντρώσεις που ελλατώνονται όσο αυξάνεται η πίεση εναπόθεσης. 

 

 

 

4.3 
Η επέκταση της τράπεζας δεδομένων – Υπολογισμοί μερικής ισορροπίας. 
 

 Η θερμοδυναμική ανάλυση όπως παρουσιάστηκε στις προηγούμενες παραγράφους μπορεί να 

περιγράψει με καλή ακρίβεια τη διαδικασία της εναπόθεσης όταν αυτή ελέγχεται από τη μεταφορά μάζας 

( § 1.2.2). Όταν η διαδικασία της εναπόθεσης ελέγχεται από το ρυθμό της επιφανειακής αντίδρασης 

υπάρχει η πιθανότητα να παρουσιαστούν αποκλίσεις των προβλέψεων της προσομοίωσης από το πείραμα. 

Οι υπολογισμοί θεωρούν ότι η διεργασία διαθέτει τον απαραίτητο χρόνο γιά να ολοκληρωθεί. Γιά τον 

υπολογιστή, αυτό σημαίνει ότι τα πρόδρομα αέρια καταναλώθηκαν και σχηματίστηκε η στερεά και η αέρια 

φάση η οποία αποτελείται αποκλειστικά από τα υποπροϊόντα της αντίδρασης. Στην πράξη, όταν η 

διαδικασία ελέγχεται από το ρυθμό της επιφανειακής αντίδρασης, το σύστημα έχει τη δυνατότητα να 

τροφοδοτεί την αέρια φάση με τα αντιδρόντα και να διατηρεί τη συγκέντρωσή τους σταθερή. Επομένως, οι 

διαφορές στη σύσταση της αέριας φάσης μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορές στη σύσταση της στερεάς 

φάσης. 

 Σ’ αυτήν την περίπτωση τα αποτελέσματα της θερμοδυναμικής προσομοίωσης δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν γιά τον ακριβή προσδιορισμό της σύστασης των υμενίων ή της αέριας φάσης, αλλά μόνο 

σαν μια προσέγγιση που δείχνει την κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθεί το σύστημα. Οι συνθήκες σε 

όλες τις πειραματικές διαδικασίες που θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια, βρίσκονται στην περιοχή όπου η 

εναπόθεση ελέγχεται από το ρυθμό της επιφανειακής αντίδρασης ( § 1.2.2, σχήμα 1.7.β). Αποκλίσεις των 

αποτελεσμάτων της προσομοίωσης υπάρχουν και αφορούν την εισαγωγή του άνθρακα στη στερεά φάση 

[14]. Στα σχήματα 4.6.α και 4.6.β βλέπουμε τα διαγράμματα 4.2 και 4.4 στα οποία έχουμε σχεδιάσει το 

περιεχόμενο της στερεάς φάσης σε άνθρακα το οποίο υπολογίζεται ως ο λόγος της συγκέντρωσης του 

εισαγόμενου άνθρακα στο υμένιο ως προς τον συνολικά διαθέσιμο άνθρακα από το μόριο του TEOS. Από 

τα διαγράμματα αυτά βλέπουμε ότι πολύ περισσότερο από το μισό του διαθέσιμου άνθρακα φαίνεται πως 

εισάγεται στη στερεά φάση. Με δεδομένο ότι ο λόγος Si/C στο μόριο του TEOS είναι ίσος με 1/8, η 

ποσότητα του άνθρακα που υπολογίζεται ότι εισάγεται στο υμένιο είναι πολύ μεγάλη. Όπως θα δούμε σε 

επόμενες παραγράφους, ο χαρακτηρισμός των υμενίων έδειξε ότι το περιεχόμενο σε άνθρακα είναι κατά 

πολύ μικρότερο. 

 



Χημική εναπόθεση από ατμό διηλεκτρικών υμενίων. Εφαρμογές σε ηλεκτρονικές διατάξεις πυριτίου. 

 92 

C+N2OSi2+SiC+SiO2
C+N2OSi2+SiC

C+SiC

C+SiO2+N2OSi2
C+N2OSi2

C+SiO2

N2OSi2+SiO2

SiO2

N2OSi2+SiCSiC

0.500

0.5000.7100.745

0.850
0.855

0.840

0.800

N2O/TEOS

0.1 1 10

0.1 1 10

Te
m

pe
ra

tu
re

 (K
)

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

Te
m

pe
ra

tu
re

 (°
C

)

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

   (α)            (β) 
 

Σχήμα 4.6: α. Το διάγραμμα φάσης γιά την εναπόθεση από μίγματα TEOS – N2O (σχήμα 4.1). β. Το διάγραμμα φάσης γιά 

την εναπόθεση από μίγματα TEOS – NΗ3 (σχήμα 4.3). Στα διαγράμματα έχει σχεδιαστεί το περιεχόμενο σε άνθρακα ως το 

ποσοστό επί του συνολικά διαθέσιμου άνθρακα από το μόριο του TEOS [14]. 

 

 Εκτός από τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, μια πιθανή εξήγηση αυτής της απόκλισης 

είναι η έλλειψη θερμοδυναμικών δεδομένων που περιγράφουν όλες τις χημικές ενώσεις που εμφανίζονται 

κατά την πυρόλυση του TEOS (πίνακας 1.7) και κυρίως εκείνων των ενώσεων που προέρχονται από τη 

μερική διάσπαση του μορίου του TEOS. Η αρχική βάση δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε στους 

υπολογισμούς περιείχε ενώσεις της μορφής CxHyNzOw η θερμοδυναμική περιγραφή των οποίων υπάρχει 

στην τράπεζα SGTE. Ωστόσο σε ένα σύστημα όπου η πυρόλυση του ΤEOS γίνεται παρουσία αερίων που 

περιέχουν άζωτο δεν θα πρέπει να αποκλειστούν μεταβατικές ενώσεις ή τελικά αέρια υποπροϊόντα, στις 

οποίες συνυπάρχουν το πυρίτιο, ο άνθρακας, το υδρογόνο, το άζωτο και το οξυγόνο. Επομένως γιά να 

βελτιώσουμε την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης, είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν 

όλες οι ενώσεις του πυριτίου που μπορούν να σχηματιστούν από το σύστημα Si – C – H – N – O. Ενώσεις 

της μορφής CxHySiz περιλαμβάνονται στην αρχική βάση δεδομένων, περιγράφοντας έτσι πιθανές 

αντιδράσεις του πυριτίου με μεθυλικές ή αιθυλικές ρίζες που προέρχονται από την διάσπαση του ΤΕΟS. 

 Τόσο η θεωρία όσο και το πείραμα προβλέπουν ότι στις χαμηλές θερμοκρασίες η μόνη σταθερή 

φάση είναι το διοξείδιο του πυριτίου, ενώ το (οξει)νιτρίδιο του πυριτίου σταθεροποιείται σε υψηλότερες 

θερμοκρασίες. Γιά να ερευνήσουμε τους μηχανισμούς εναπόθεσης αυτών των υμενίων, αλλά και των 

μηχανισμών που εισάγουν προσμίξεις όπως ο άνθρακας, είναι απαραίτητο στους υπολογισμούς να 

συμπεριληφθούν μεταβατικές αέριες ενώσεις του πυριτίου με το οξυγόνο, το άζωτο και τον άνθρακα. Έτσι 

η αρχική βάση δεδομένων συμπληρώθηκε από ενώσεις της μορφής HxOySiz , HxNzSiz και HxCyOzSiw. Η 

θερμοδυναμική περιγραφή γιά τέτοιου είδους ενώσεις δεν είναι διστυχώς διαθέσιμη στην τράπεζα SGTE. 

Στον πίνακα 4.2 βλέπουμε τις ενώσεις που προστέθηκαν στην αρχική βάση δεδομένων. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, κάτω από τη γενική περιγραφή του χημικού τύπου, αντιστοιχούν περισσότερες από 
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SiHN Si2H6N SiO2H SiO3H4 SiC2OH8 

SiH2N SiH6N2 SiO2H2 SiO4H3 SiC2O4H8 

SiH3N Si2H7N SiO2H3 SiO4H4 SiC4O4H12 

SiH4N SiOH SiO2H4 Si2OH6 SiC6O3H16 

SiH5N SiOH2 SiO3H Si2O2H2 SiC6O4H16 

SiH5N2 SiOH3 SiO3H2 Si2O2H4  

SiH7N3 SiOH4 SiO3H3 SiCO3H5  

 

Πίνακας 4.2: Οι ενώσεις που προστέθηκαν στην αρχική βάση δεδομένων. Η νέα βάση δεδομένων συνολικά περιλαμβάνει 170 

αέριες και 12 στερεές φάσεις του συστήματος C – H – N – O – Si. Σε ένα χημικό τύπο που εμφανίζεται στον πίνακα μπορεί να 

αντιστοιχούν περισσότερες από μια ενώσεις. 

 

μια ενώσεις. Γιά παράδειγμα στο χημικό τύπο SiO2H αντιστοιχούν οι ενώσεις HOSi=O (cis), HSi(=O)O, 

HSiOO (cis), HSiOO (trans) και HSiO2 (cyc). 

 Η νέα τράπεζα δεδομένων περιέχει 170 αέριες και 12 στερεές φάσεις. Η θερμοδυναμική 

περιγραφή των ενώσεων που προστέθηκαν προέρχεται από τη βιβλιογραφία [15 – 18] 1 και είναι συμβατή 

με τη βάση δεδομένων CHEMKIN. Η θερμοδυναμική περιγραφή μιας ένωσης στην τράπεζα CHEMKIN 

δίνεται από τα πολυώνυμα 
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Οι συντελεστές αi πρέπει να συνδεθούν με τους συντελεστές gti του πολυωνύμου (2.21) έτσι ώστε το 

πρόγραμμα GEMINI 2 που χρησιμοποιούμε στους υπολογισμούς μας να είναι σε θέση διαβάσει τα νέα 

δεδομένα. Έστω η ένωση SixHyOzCmNn. H ενέργεια σχηματισμού Gibbs ΔGf
o της ένωσης SixHyOzCmNn 

δίνεται από τη σχέση 

 

222nmzyx NCOHSiNCOHSi
o
f G

2
nmGG

2
zG

2
yxGGGΔ −−−−−=                          (4.4) 

 

όπου Gxx η ελέυθερη ενέργεια Gibbs της ένωσης xx η οποία υπολογίζεται από τη σχέση (2.6) 

( xxxxxx TSHG −= ). Άρα, η ελεύθερη ενέργεια σχηματισμού Gibbs ΔGf
o της ένωσης SixHyOzCmNn 

δίνεται από τη σχέση 

                                                 
1 Η επέκταση της βάσεως δεδομένων δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη βοήθεια της Dr Pauline Ho και του Dr Marc Allendorf των 

εργαστηρίων Sandia, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά. 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
222222 NNCCOOHHSiSi

o
f TSH

2
nTSHmTSH

2
zTSH

2
yTSHxTSHGΔ −−−−−−−−−−−=    (4.5) 

 

Αντικαταστώντας τις αντίστοιχες ενθαλπίες H και εντροπίες S από τις εξισώσεις (4.3.β) και (4.3.γ) 

προκύπτει ότι  
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Εξισώνοντας τα πολυώνυμα (4.6) και (2.21) προκύπτει ότι η συντελεστές gti της βάσεως δεδομένων SGTE 

συνδέονται με τους συντελεστές αi της βάσεως δεδομένων CHEMKIN με τις σχέσεις 
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Παρατηρούμε ότι οι συντελεστές gt6, gt9, gt10, gt11, gt12, και gt13, είναι ίσοι με μηδέν αφού η θερμοδυναμική 

περιγραφή των ενώσεων στην τράπεζα CHEMKIN δεν περιλαμβάνει όρους της μορφής n
iTα

−  και όρο 

της μορφής Tlnα i . 

 

 

4.3.1 
Υπολογισμοί της εναπόθεσης από μίγματα TEOS – ΝΗ3 με τη νέα βάση δεδομένων. 
 

 Στο σχήμα 4.7 βλέπουμε το διάγραμμα της στερεάς φάσης γιά την εναπόθεση από μίγματα  

TEOS – ΝΗ3 όπως προκύπτει από τη νέα βάση δεδομένων [14]. Η σύγκριση αυτού του διαγράμματος με 

το διάγραμμα 4.4 δείχνει ότι μικρές μόνο διαφορές προκύπτουν από την επέκταση της βάσεως δεδομένων. 

Επιπλέον, το περιεχόμενο της στερεάς φάσης σε άνθρακα παραμένει το ίδιο με το διάγραμμα 4.4. Αυτές οι 

παρατηρήσεις μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι υπολογισμοί σε ολική ισορροπία επηρεάζονται 

ελάχιστα από τη συμμετοχή στους υπολογισμούς πιο σύνθετων ενώσεων. 
 

 

 

 

 

Σχήμα 4.7: Διάγραμμα της στερεάς 

φάσης γιά την εναπόθεση από 

μίγματα TEOS – NH3 ως συνάρτηση 

της θερμοκρασίας εναπόθεσης και 

του λόγου ροής ΝΗ3/ΤΕΟS. Η 

πίεση κατά τη διάρκεια της 

εναπόθεσης θεωρείται ίση με 300 

mTorr, ενώ στους υπολογισμούς 

χρησιμοποιήθηκε η επεκταμένη βάση 

δεδομένων [14]. 

 

 Στο σχήμα 4.8.α βλέπουμε το διάγραμμα της αέριας φάσης ως συνάρτηση της θερμοκρασίας, 

όπως υπολογίζεται κατά μήκος της διακεκομένης γραμμής του διαγράμματος 4.7, δηλαδή γιά πίεση  

300 mTorr και λόγο ροής NH3/TEOS=4. Στο σχήμα 4.8.β βλέπουμε το διάγραμμα της αέριας φάσης ως 

συνάρτηση της πίεσης γιά λόγο ροής NH3/TEOS=4 και θερμοκρασία εναπόθεσης ίση με 1200Κ. Τα 

διαγράμματα αυτά είναι αντίστοιχα με τα διαγράμματα 4.5.α και 4.5.β με μόνη διαφορά ότι έχουν 

προκύψει ως αποτέλεσμα υπολογισμών της επεκταμένης βάσης δεδομένων. Παρατηρούμε ότι τα 

διαγράμματα είναι παρόμοια, με τα ίδια αέρια να εμφανίζονται στις ίδιες συγκεντρώσεις στις αντίστοιχες 

συνθήκες. Καταλήγουμε και πάλι στο συμπέρασμα ότι η προσθήκη περισσότερο σύνθετων ενώσεων στους 
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Σχήμα 4.8: α. Διάγραμμα αέριας φάσης γιά την εναπόθεση από μίγματα ΤΕΟS – NH3 ως συνάρτηση της θερμοκρασίας 

εναπόθεσης. Το διάγραμμα σχεδιάστηκε γιά πίεση εναπόθεσης 300 mTorr και λόγο ροής ΝΗ3/ΤΕΟS=4 (διακεκομένη 

γραμμή του διαγράμματος 4.7), θεωρώντας την επεκταμένη βάση δεδομένων. Οι περιοχές a, b και c αντιστοιχούν σε περιοχές 

που εναποτείθεται C+SiO2 , C+SiO2+Si2ON2 και C+Si2ON2 . Οι διαφορές από το διάγραμμα 4.5.α είναι ελάχιστες [14]. 

β. Διάγραμμα αέριας φάσης γιά την εναπόθεση από μίγματα TEOS – NH3 θεωρώντας την επεκταμένη βάση δεδομένων. Το 

διάγραμμα σχεδιάστηκε ως συνάρτηση της πίεσης εναπόθεσης, γιά λόγο ροής ΝΗ3/ΤΕΟS=4 και γιά θερμοκρασία εναπόθεσης 

1200 Κ. Οι περιοχές a, b και c αντιστοιχούν σε περιοχές όπου εναποτείθεται C+Si2ON2, C+Si2ON2 και C+SiO2. 

Παρατηρούμε ότι οι διαφορές από το διάγραμμα 4.5.β είναι ελάχιστες [14]. 

 

υπολογισμούς δεν αλλάζει σημαντικά τα αποτελέσματα των αρχικών υπολογισμών. Η παραδοχή από το 

υπολογιστικό πρόγραμμα ότι το σύστημα διαθέτει άπειρο χρόνο γιά να φτάσει στην ισορροπία, έχει σαν 

αποτέλεσμα τη διάσπαση σύνθετων ενώσεων της μορφής Et3SiO ή EtnSi(OH)4-n , όπου Et η αιθοξυλική 

ρίζα, των οποίων η παρουσία κατά τη διάσπαση του TEOS αναφέρεται από τη βιβλιογραφία (πίνακας 1.7) 

[19 – 22]. Η διάσπαση αυτών των ενώσεων από το πρόγραμμα στα συστατικά τους στοιχεία, οδηγεί στην 

υψηλή συγκέντρωση ελεύθερου άνθρακα που τελικά εισάγεται στη στερεά φάση. 

 

 

4.3.2 
Υπολογισμοί μερικής ισορροπίας γιά την εναπόθεση από μίγματα TEOS – NH3. 
 

 Στην προηγούμενη παράγραφο είδαμε ότι οι συνθήκες ολικής θερμοδυναμικής ισορροπίας αν και 

δίνουν μια πιστή εικόνα της συμπεριφοράς του συστήματος όσον αφορά την εισαγωγή του αζώτου στη 

στερεά φάση, υπερεκτιμούν το αντίστοιχο ποσοστό άνθρακα, θεωρώντας μια εκτεταμένη διάσπαση του 

μορίου του TEOS. Αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να βελτιωθούν λαμβάνοντας υπ’ όψην τις πειραματικές 

πληροφορίες που αφορούν τη σύσταση της αέριας φάσης στις συνθήκες πυρόλυσης του TEOS ( § 1.4, 

πίνακας 1.7). Μπορούμε να προσεγγίσουμε περισσότερο τους μηχανισμούς της εναπόθεσης αποκλείοντας 
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από την αρχική λίστα των αερίων και των στερεών αυτές που ενώ στους υπολογισμούς φαίνονται να παίζουν 

σημαντικό ρόλο, στην πράξη δεν εμφανίζονται καθόλου [14]. Οι υπολογισμοί στους οποίους αναγκάζουμε 

το θερμοδυναμικό σύστημα να κινηθεί προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση ονομάζονται υπολογισμοί μερικής 

ισορροπίας. 

 Από τη βιβλιογραφία γνωρίζουμε ότι η αέρια φάση αποτελείται κυρίως από υδρογονάνθρακες 

στους οποίους ο δεσμός C – C δεν έχει διασπαστεί. Μάλιστα, ενώσεις όπως η αιθανόλη και η ακεταλεΰδη 

ενώ παίζουν σημαντικό ρόλο στους μηχανισμούς της εναπόθεσης [23, 24] δεν εμφανίζονται στα 

διαγράμματα της αέριας φάσης. Επιπλέον, το περιεχόμενο σε άνθρακα της στερεάς φάσης είναι 

υπερβολικά μεγάλο, ενώ στην πράξη τα υμένια περιέχουν ελάχιστες προσμίξεις άνθρακα. Αν αφαιρέσουμε 

από την τράπεζα δεδομένων ενώσεις που περιέχουν ένα άτομο άνθρακα (όπως το μεθάνιο, το διοξείδιο και 

το μονοξείδιο του άνθρακα) οδηγούμε το θερμοδυναμικό σύστημα να μην προχωρήσει στη διάσπαση του 

δεσμού C – C της αιθοξυλικής ρίζας. Επιπλέον αν αφαιρέσουμε από την τράπεζα δεδομένων στερεές 

φάσεις που περιέχουν στο μόριό τους άνθρακα, όπως το καρβίδιο του πυριτίου και ο γραφίτης, 

εμποδίζουμε την εισαγωγή του άνθρακα στη στερεά φάση. 

 Οι υπολογισμοί κάτω από αυτούς τους περιορισμούς οδήγησαν στην εναπόθεση αποκλειστικά και 

μόνο διοξειδίου του πυριτίου σε όλες τις συνθήκες που φαίνονται στα διαγράμματα 4.2 και 4.4. Η 

παρεμπόδιση σχηματισμού μονοξειδίου ή διοξειδίου του άνθρακα, έχει σαν αποτέλεσμα το άτομο του 

οξυγόνου να παραμένει ενωμένο με το άτομο του πυριτίου, με αποτέλεσμα να μη δίνεται η δυνατότητα 

σχηματισμού άλλων στερεών φάσεων όπως το οξεινιτρίδιο του πυριτίου, ακόμα και σε συνθήκες που 

γνωρίζουμε [1, 2] ότι αυτές ευνοούνται θερμοδυναμικά έναντι του διοξειδίου του πυριτίου.  Βλέπουμε έτσι, 

ότι η μερική διάσπαση του δεσμού C – C είναι απαραίτητη γιά την ολοκληρωμένη περιγραφή της 

διαδικασίας της εναπόθεσης. 

 Επαναλαμβάνοντας τους υπολογισμούς και επιτρέποντας το σχηματισμό μονοξειδίου και 

διοξειδίου του άνθρακα προκύπτει το διάγραμμα της στερεάς φάσης του σχήματος 4.9. Παρατηρούμε ότι 

το διάγραμμα εναπόθεσης εμφανίζεται σημαντικά διαφοροποιημένο από τα διαγράμματα 4.4 και 4.7. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σε όλες τις συνθήκες εναπόθεσης εμφανίζονται στερεές φάσεις που 

περιέχουν άζωτο. Γιά λόγους ΝΗ3/ΤΕΟS μικρότερους του 1 το διοξείδιο του πυριτίου συνυπάρχει με το 

οξεινιτρίδιο του πυριτίου σε θερμοκρασίες μικρότερες των 1050 Κ, ενώ σε υψηλότερες θερμοκρασίες και 

γιά τους ίδιους λόγους ροής αναπτύσονται υμένια οξεινιτριδίου και νιτριδίου του πυριτίου πλούσια σε 

πυρίτιο. Όταν ο λόγος ροής ΝΗ3/ΤΕΟS γίνει μεγαλύτερος της μονάδας δεν εμφανίζεται διοξείδιο του 

πυριτίου στη στερεά φάση, η οποία αποτελείται από οξεινιτρίδιο του πυριτίου γιά θερμοκρασίες έως 

περίπου 1000 Κ και από νιτρίδιο του πυριτίου γιά θερμοκρασίες περίπου μεγαλύτερες των 1050 Κ. 

Παρατηρούμε ότι η εισαγωγή του αζώτου στη στερεά φάση στο συγκεκριμένο μοντέλο υπολογισμών, 

εξαρτάται περισσότερο από το λόγο ΝΗ3/ΤΕΟS παρά από τη θερμοκρασία εναπόθεσης. Μάλιστα, η 

εναπόθεση καθαρού νιτριδίου δείχνει να είναι δυνατή σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 1050 Κ ακόμα και 
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Σχήμα 4.9: Διάγραμμα της στερεάς 

φάσης γιά την εναπόθεση από μίγματα 

TEOS – NH3 σε πίεση 300 mTorr ως 

συνάρτηση του λόγου ροής 

ΝΗ3/ΤΕΟS και της θερμοκρασίας. Οι 

υπολογισμοί έγιναν εμποδίζοντας τη 

διάσπαση του δεσμού C–C της 

αιθοξυλικής ρίζας γιά το σχηματισμό 

υδρογονανθράκων με ένα άτομο 

άνθρακα και επιτρέποντας το 

σχηματισμό μονοξειδίου και διοξειδίου 

του άνθρακα. Επίσης από τους 

υπολογισμούς αποκλείστηκαν στερεές 

φάσεις του άνθρακα όπως το καρβίδιο 

του πυριτίου και ο γραφίτης [14]. 

 

όταν στην αέρια φάση υπάρχουν σημαντικές ποσότητες οξυγόνου. Αυτό είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον 

συμπέρασμα, αφού σύμφωνα με τη βιβλιογραφία [1, 2] η νιτριδίωση του πυριτίου από την πυρόλυση της 

σιλάνης, ευνοείται θερμοδυναμικά από την οξείδωση του πυριτίου σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 

1400 Κ. 

 Στο σχήμα 4.10.α βλέπουμε το διάγραμμα της αέριας φάσης ως προς τη θερμοκρασία 

υπολογισμένο σε πίεση 300 mTorr και γιά λόγο NH3/TEOS=0. Αντίστοιχα, το διάγραμμα 4.10.β 

περιγράφει την αέρια φάση ως προς τη θερμοκρασία στις ίδιες συνθήκες πίεσης αλλά γιά λόγο 

ΝΗ3/ΤΕΟS=10. Παρατηρούμε ότι τα δυο αυτά διαγράμματα είναι σχεδόν ίδια. Στην περίπτωση που 

 

         (α)               (β) 
 

Σχήμα 4.10: α. Διάγραμμα της αέριας φάσης ως προς τη θερμοκρασία, υπολογισμένο σε πίεση 300 mTorr και γιά λόγο ροής 

NH3/TEOS=0. β. Το ίδιο διάγραμμα όταν ο λόγος NH3/TEOS είναι ίσος με 10. Παρατηρούμε ότι στα διαγράμματα αυτά 

εμφανίζονται αρκετοί από τους υδρογονάνθρακες που έχουν ανιχνευτεί πειραματικά αλλά δεν εμφανίζοταν στα αντίστοιχα 

διαγράμματα 4.5.α και 4.8.α [14]. 
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στους υπολογισμούς θεωρούμε και την αμμωνία, παρατηρούμε ότι σταθεροποιούνται και κάποιες αέριες 

ενώσεις που περιέχουν άζωτο. Η σύγκριση αυτών των δυο διαγραμμάτων αποκαλύπτει ότι η είσοδος της 

αμμωνίας στην αέρια φάση δεν οδηγεί σε διαφοροποιήσεις τα αέρια υποπροϊόντα της πυρόλυσης του 

TEOS ακόμα και όταν η αμμωνία βρίσκεται σε αρκετά υψηλές συγκεντρώσεις συγκρινόμενη με τη 

συγκέντρωση του TEOS. Η σημαντικότερη διαφορά που προκαλεί η είσοδος της αμμωνίας, είναι ο 

σχηματισμός ενώσεων της μορφής CxHyNz η συγκέντρωση των οποίων επιδρά στη συγκέντρωση του 

αζώτου στη στερεά φάση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ύπαρξη αδιάσπαστης αμμωνίας σε θερμοκρασίες έως 

και περίπου 900 Κ, θερμοκρασία που πρέπει να θεωρείται ως το κατώτερο όριο γιά τη βέλτιστη χρήση της 

αμμωνίας ως πηγή αζώτου. Η συγκέντρωση του μοριακού και του ατομικού υδρογόνου παρουσιάζεται 

αυξημένη συγκρινόμενη με το διάγραμμα 4.10.α, κάτι που δείχνει ότι το υδρογόνο που εισάγεται στο 

σύστημα παραμένει στην αέρια φάση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 4.11: Η αέρια φάση ως προς τη θερμοκρασία 

στις ίδιες συνθήκες με αυτές που αναφέρονται στο 

διάγραμμα 4.10.α, έχοντας όμως αποκλίσει το 

σχηματισμό της στερεάς φάσης. Η σύγκριση των 

υπολογισμών σε συνθήκες ομογενούς ισορροπίας με 

τους υπολογισμούς ετερογενούς ισορροπίας, επιτρέπουν 

να εντοπίσουμε εκείνες τις αέριες ενώσεις από τις οποίες 

προέρχεται η στερεά φάση [14]. 

 

 Στο σχήμα 4.11 βλέπουμε τη σύσταση της αέριας φάσης υπολογισμένη στις ίδιες συνθήκες με 

αυτές του διαγράμματος 4.10.α, έχοντας όμως αποκλίσει το σχηματισμό της στερεάς φάσης. Η σύγκριση 

των δυο αυτών διαγραμμάτων επιτρέπει να εντοπίσουμε τα αέρια υποπροϊόντα της πυρόλυσης του TEOS, 

η αντίδραση των οποίων με τη στερεά επιφάνεια του δισκιδίου θα δώσει τελικά το αναπτυσόμενο υμένιο. 

Τα επιπλέον αέρια που εμφανίζονται σε αυτό το διάγραμμα περιέχουν πυρίτιο και έχουν τη μορφή 

SixOyHz. Βλέπουμε ότι το οργανικό μέρος του μορίου του TEOS έχει απομακρυνθεί από το άτομο του 

πυριτίου δίνοντας αέριους υδρογονάνθρακες. Έτσι, ο κυριότερος μηχανισμός γιά την εισαγωγή των 

προσμίξεων άνθρακα στη στερεά φάση προκύπτει πως είναι η αντίδραση των υδρογονανθράκων με τις 
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πυριτιούχες αέριες ενώσεις στην επιφάνεια του δισκιδίου. Ωστόσο δεν θα πρέπει να αποκλίσουμε την 

ύπαρξη αέριων ενώσεων του πυριτίου με άνθρακα και κατ’ επέκταση τη συμμετοχή τους σε μηχανισμούς 

εισαγωγής άνθρακα στη στερεά φάση, αφού η ύπαρξή τους έχει επιβεβαιωθεί πειραματικά (§ 1.4, πίνακας 

1.7). Τα κυριότερα αέρια του πυριτίου όπως εμφανίζονται στο διάγραμμα 4.11 είναι το SiO και το Si(OH)4 

ενώ σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις εμφανίζονται οι Si2O2, SiOSiO, SiH(OH)3, Ο=Si(OH)2 και SiO2, με 

τις δυο τελευταίες να εμφανίζονται σε ικανοποιητικές συγκεντρώσεις σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 

περίπου 1150 Κ. Βλέπουμε ότι ο σχηματισμός της στερεάς φάσης περιλαμβάνει αντιδράσεις αυτών των 

αερίων στην επιφάνεια του δισκιδίου από τις οποίες προέρχεται το υμένιο και απελευθερώνεται στην αέρια 

φάση κυρίως μοριακό υδρογόνο. 

 Οι παραπάνω υπολογισμοί δεν είναι ευαίσθητοι σε μεταβολές της πίεσης μέσα στην περιοχή του 

1 Torr, περιοχή που μελετήσαμε πειραματικά και χρησιμοποιείται στις εναποθέσεις από TEOS σε 

ελλατωμένη πίεση. Έτσι, ενώ η πίεση κατά τη διάρκεια της εναπόθεσης επηρεάζει παράγοντες όπως π.χ. η 

μορφολογία της επιφάνειας του υμενίου, δεν θα πρέπει να επηρεάζει σημαντικά τη χημεία της εναπόθεσης 

από TEOS και επομένως τη σύσταση των υμενίων. 

 Ποιό από τα διαγράμματα είναι περισσότερο κοντά στην πραγματικότητα; Όπως θα δούμε στη 

συνέχεια όπου θα παρουσιάσουμε το χαρακτηρισμό των υμενίων που αναπτύχθηκαν από μίγματα ατμών 

TEOS και ΝΗ3 ή Ν2Ο, οι υπολογισμοί σε ολική ισορροπία (διαγράμματα 4.2 έως 4.8) επιβεβαιώνονται 

μέχρι τους 820 οC, γνωρίζοντας ωστόσο ότι η συγκέντρωση του άνθρακα είναι υπερεκτιμημένη. Δυστυχώς 

ο πειραματικός εξοπλισμός που διαθέτουμε δεν μας επέτρεψε να προχωρήσουμε σε εναποθέσεις σε 

μεγαλύτερες θερμοκρασίες προκειμένου να επιβεβαιώσουμε και την περιοχή των υψηλότερων 

θερμοκρασιών. Επιπλέον, οι διαθέσιμες πληροφορίες στη βιβλιογραφία όσον αφορά τη σύσταση της αέριας 

φάσης είναι περιορισμένες ενώ ταυτόχρονα τα αντίστοιχα θερμοδυναμικά δεδομένα είναι ανύπαρκτα. Αυτή 

η κατάσταση μας ανάγκασε να επιλέξουμε ένα μερικό χημικό σύστημα που δεν περιγράφει πιστά την 

πραγματικότητα. Η βαθύτερη κατανόηση των μηχανισμών της εναπόθεσης από μίγματα TEOS απαιτεί 

την συμπλήρωση της βάσεως δεδομένων με θερμοδυναμικά δεδομένα που να περιγράφουν όλες τις ενώσεις 

που συμμετέχουν στην πυρόλυση του TEOS αλλά και κατάλληλο πειραματικό εξοπλισμό με τον οποίο θα 

ελέγχουμε τις προβλέψεις των προσομοιώσεων.  
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4.4 
Υπολογισμοί της εναπόθεσης από ΤΕΟS – SiH2Cl2 – ΝΗ3. 
 

 Όπως είδαμε στις προηγούμενες παραγράφους, η χρήση του TEOS γιά την εναπόθεση 

(οξει)νιτριδίου του πυριτίου δεν προσφέρεται στις χαμηλές θερμοκρασίες. Κυριότερη αιτία είναι η ύπαρξη 

οξυγόνου στο μόριο του ΤΕΟS το οποίο μάλιστα συνδέεται άμεσα με το άτομο του πυριτίου με έναν 

αρκετά ισχυρό δεσμό ( § 1.4). Σε κάθε άτομο πυριτίου αντιστοιχούν τέσσερα άτομα οξυγόνου κάτι που 

σημαίνει ότι σε κάθε μόριο διοξειδίου του πυριτίου που σχηματίζεται περισσεύουν και δυο άτομα 

οξυγόνου. Επομένως μια λύση γιά την ανάπτυξη υμενίων οξεινιτριδίου είναι να δώσουμε στο σύστημα το 

επιπλέον πυρίτιο που χρειάζεται. Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας ένα πρόδρομο αέριο που θα 

παρέχει το ζητούμενο πυρίτιο σε θερμοκρασίες παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούμε στη χημεία του 

TEOS. Η διχλωροσιλάνη πληρεί αυτή την προϋπόθεση ενώ ταυτόχρονα ο πειραματικός εξοπλισμός που 

διαθέτουμε δεν απαιτεί καμία απολύτως τροποποίηση. Με δεδομένο ότι η διχλωροσιλάνη παρέχει ένα 

άτομο πυριτίου, περιμένουμε ότι η ανάπτυξη υμενίων οξεινιτριδίου του πυριτίου θα είναι δυνατή όταν ο 

λόγος DCS/TEOS γίνει λίγο μεγαλύτερος της μονάδας, αφού μόνο τότε θα παρέχεται το επιπλέον πυρίτιο 

που θα μπορεί να συνδεθεί με το άζωτο που παρέχει η αμμωνία [25]. 

 Στο σχήμα 4.12 βλέπουμε το διάγραμμα της στερεάς φάσης γιά την εναπόθεση από μίγματα  

TEOS – SiH2Cl2 – NH3. Το διάγραμμα σχεδιάστηκε θεωρώντας την επεκταμένη τράπεζα δεδομένων που 

αναφέραμε στην παράγραφο 4.3 προσθέτωντας τις ενώσεις του χλωρίου που φαίνονται στον πίνακα 4.3. Η 

νέα βάση δεδομένων που προέκυψε περιέχει συνολικά 186 αέριες και 15 στερεές φάσεις.  
 

ClH4N (s) ClHO (g) ClO2 (g) Cl2Si (g) 

ClH4NO4 (s) ClH3Si (g) ClSi (g) Cl3HSi (g) 

Cl4Si (l) ClNO (g) Cl2 (g) Cl3Si (g) 

Cl (g) ClNO2 (g) Cl2H2Si (g) Cl4Si (g) 

ClH (g) ClO (g) Cl2O (g)  

 

Πίνακας 4.3: Οι ενώσεις του χλωρίου που προστέθηκαν στην επεκταμένη βάση δεδομένων. 

 

 Το διάγραμμα του σχήματος 4.12 σχεδιάστηκε θεωρώντας θερμοκρασία εναπόθεσης 710 οC και 

πίεση εναπόθεσης 300 mTorr. Η σύνθεση της στερεάς φάσης δίνεται ως συνάρτηση των λόγων ροής 

ΝΗ3/TEOS και SiH2Cl2/TEOS. Όταν ο λόγος DCS/TEOS είναι μικρότερος της μονάδας, η στερεά 

φάση αποτελείται από διοξείδιο του πυριτίου. Η εισαγωγή αμμωνίας στην αέρια φάση φαίνεται πως δεν έχει 

καμία απολύτως επίδραση στη στερεά φάση, παρά μόνο όταν ο λόγος ΝΗ3/ΤΕΟS γίνει μεγαλύτερος του 

20 και ο λόγος DCS/TEOS γίνει σχεδόν ίσος με τη μονάδα. Όταν ο λόγος DCS/TEOS γίνει 

μεγαλύτερος της μονάδας η στερεά φάση αποτελείται κυρίως από διοξείδιο και οξεινιτρίδιο του πυριτίου 

επιβεβαιώνοντας την αρχική μας υπόθεση.  
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Σχήμα 4.12: Διάγραμμα της 

στερεάς φάσης γιά την 

εναπόθεση από μίγματα 

TEOS – ΝΗ3 – SiH2Cl2 ως 

συνάρτηση των λόγων ροής 

ΝΗ3/ TEOS και 

SiH2Cl2/TEOS. Το 

διάγραμμα δείχνει τη 

σύσταση της στερεάς φάσης 

σε θερμοκρασία 710 οC και 

πίεση 300 mTorr [25]. 

 

 Ο άνθρακας είναι και σ’ αυτό το διάγραμμα υπερεκτιμημένος όπως και στα προηγούμενα 

διαγράμματα που προέκυψαν από υπολογισμούς ολικής ισορροπίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει μια μικρή 

περιοχή η οποία ορίζεται από τα διαστήματα 10≤ SiH2Cl2/TEOS ≤20 και 7≤ ΝΗ3/TEOS ≤10 και η 

οποία είναι η μοναδική περιοχή του διαγράμματος 4.12 στην οποία δεν εμφανίζονται προσμίξεις άνθρακα 

είτε με τη μορφή ελεύθερου άνθρακα είτε με τη μορφή καρβιδίου του πυριτίου. 

 Ο σχηματισμός καρβιδίου του πυριτίου στις συγκεκριμένες συνθήκες δεν πρέπει να θεωρείται 

πραγματικός. Η ύπαρξη του καρβιδίου εκφράζει την περίσσεια πυριτίου η οποία τελικά εισάγεται στη 

στερεά φάση, ως προς το διαθέσιμο οξυγόνο και άζωτο. Αυτή η παρατήρηση ενισχύεται από το γεγονός 

ότι δεν εμφανίζεται καρβίδιο του πυριτίου όταν ο λόγος NH3/DCS είναι μεγαλύτερος της μονάδας. 

Στο σχήμα 4.13 βλέπουμε το διάγραμμα της αέριας φάσης σε θερμοκρασία 710 οC και πίεση 

300 mTorr. Tο διάγραμμα έχει σχεδιαστεί γιά λόγο NH3/TEOS=5 και δίνει τη συγκέντρωση των αερίων 

ως συνάρτηση του λόγου SiH2Cl2/TEOS. Παρατηρούμε ότι το υδρογόνο, το άζωτο και το μονοξείδιο του 

άνθρακα είναι τα σημαντικότερα αέρια μέχρι ο λόγος SiH2Cl2/TEOS να γίνει ίσος με τη μονάδα. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 4.13: Διάγραμμα της 

αέριας φάσης γιά την εναπόθεση 

από μίγματα ΤΕΟS – SiH2Cl2 – 

NH3 σε θερμοκρασία 710 0C και 

πίεση 300 mTorr ως προς το 

λόγο SiH2Cl2/ΤEOS. O λόγος 

ΝΗ3/ΤΕΟS είναι ίσος με 5 [25]. 
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Σε αυτές τις συνθήκες η στερεά φάση αποτελείται αποκλειστικά από διοξείδιο του πυριτίου και προσμίξεις 

άνθρακα οπότε η χημεία του συστήματος δεν διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα συστήματα που 

μελετήσαμε. 

 Γιά λόγους SiH2Cl2/TEOS από 1 έως 5, η στερεά φάση αποτελείται από διοξείδιο και οξεινιτρίδιο 

του πυριτίου με προσμίξεις άνθρακα. Στην περιοχή αυτή η συγκέντρωση του αζώτου ελλατώνεται σταδιακά 

αντικατοπτρίζοντας έτσι την εισαγωγή του αζώτου στη στερεά φάση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ραγδαία 

αύξηση της συγκέντρωσης των χλωροσιλανών (SiH4-xClx με x≤4) κάτι που δείχνει ότι ένα μικρό μέρος του 

διαθέσιμου πυριτίου από το μόριο της διχλωροσιλάνης δεν διατείθεται γιά το σχηματισμό οξεινιτριδίου 

του πυριτίου αλλά παραμένει στην αέρια φάση. 

 Οι μοναδικές αέριες ενώσεις που περιέχουν άνθρακα είναι το μεθάνιο, το μονοξείδιο και το 

διοξείδιο του άνθρακα. Η συγκέντρωση αυτών των αερίων σχεδόν μηδενίζεται όταν ο λόγος 

SiH2Cl2/TEOS γίνει μεγαλύτερος από περίπου 10. Κοιτώντας το διάγραμμα 4.12 βλέπουμε ότι γιά λόγους 

SiH2Cl2/TEOS≥10 η στερεά φάση περιέχει προσμίξεις άνθρακα που βρίσκονται αποκλειστικά υπό τη 

μορφή καρβιδίου του πυριτίου (δεν υπάρχει ελεύθερος άνθρακας στο εσωτερικό των υμενίων). 

 Οι αντιδράσεις που μπορούν να περιγράψουν τη διαδικασία της εναπόθεσης υπολογίζονται από τα 

διαγράμματα των σχημάτων 4.12 και 4.13. Διατηρώντας το λόγο ΝΗ3/TEOS ίσο με 5, οι αντιδράσεις που 

ισχύουν όταν ο λόγος DCS/TEOS είναι 0,1 , 2 και 20 είναι αντίστοιχα οι ακόλουθες: 

 
( )

)g()g()g(2

)g(2)s()s(2322452

HCl2,0CO8,1N5,2                                                           

H5,17C2,6SiO1,1NH5ClSiH1,0HOCSi

+++

++→++
               (4.8.α) 

( )
)g()g(2)g()g(2

)g(22)s()s(2322452

CO7,1N78,1HCl4H5,17                                                         

NSiO72,0C8,7SiO55,1NH5ClSiH2HOCSi

++++

++→++
      (4.8.β) 

( )

)g(2)g(3

)g(3)g()g(4)g(2

)g(22)s()s(2322452

SiCl04,0SiHCl18,0                                                          

SiCl42,0HCl67,11SiCl61,6H575,31                                                          

ONSi5,2SiC8SiO75,0NH5ClSiH20HOCSi

++

++++
++→++

(4.8.γ) 

 

Στις αντιδράσεις oι προσμίξεις άνθρακα είναι υπερεκτιμημένες γιά τους λόγους που έχουμε προαναφέρει. 

Η σταθεροποίηση καρβιδίου του πυριτίου στην αντίδραση (4.8.γ) στις συγκεκριμένες συνθήκες πίεσης και 

θερμοκρασίας δεν πρέπει να θεωρείται πιθανή, αλλά εκφράζει την εναπόθεση καθαρού πυριτίου. 

 Το χλώριο που εισάγεται στο σύστημα απομακρύνεται κυρίως με το σχηματισμό υδροχλωρίου 

όταν η συγκέντρωση της διχλωροσιλάνης είναι χαμηλότερη από αυτήν της αμμωνίας. Όταν η συγκέντρωση 

της διχλωροσιλάνης γίνει αρκετά υψηλή (αντίδραση 4.8.γ) εκτός από υδροχλώριο σχηματίζονται αέριες 

ενώσεις του χλωρίου με το πυρίτιο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη δέσμευση πυριτίου που θα μπορούσε να 

εισαχθεί στη στερεά φάση. 

 Το υδρογόνο που εισάγεται στο σύστημα, όσο δε δεσμεύεται από το χλώριο, απομακρύνεται ως 

μοριακό υδρογόνο. Όπως και στην περίπτωση της εναπόθεσης από μίγματα TEOS – N2O και 

TEOS – NH3 δεν προκύπτει πως το υδρογόνο αντιδράει με το διαθέσιμο άνθρακα έτσι ώστε να 
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δημιουργηθούν αέριοι υδρογονάνθρακες που θα εμποδίσουν την εισαγωγή του άνθρακα στη στερεά φάση. 

Η μοναδική αέρια ένωση του άνθρακα που εμφανίζεται σε σημαντικές συγκεντρώσεις είναι το μονοξείδιο 

του άνθρακα το οποίο ωστόσο εμφανίζεται κυρίως στην αντίδραση (4.8.α) όπου υπάρχει περίσσεια 

οξυγόνου η οποία δε μπορεί να δεσμευτεί εξολοκλήρου από το διαθέσιμο πυρίτιο. Όταν η συγκέντρωση 

του διαθέσιμου πυριτίου στο σύστημα αυξηθεί σημαντικά, τότε το πυρίτιο καταναλώνει όλο το οξυγόνο με 

αποτέλεσμα να μην υπάρχει διαθέσιμο γιά τον άνθρακα. 

 

 

 

4.5 
Ο χαρακτηρισμός των υμενίων που αναπτύχθηκαν από μίγματα TEOS και Ν2Ο. 
 

 Οι πρώτες εναποθέσεις πραγματοποιήθηκαν από μίγματα TEOS και Ν2Ο από τους 710 οC η 

οποία είναι η θερμοκρασία βέλτιστης λειτουργίας του αντιδραστήρα γιά την εναπόθεση από TEOS, έως 

τους 820 οC η οποία είναι κοντά στο ανώτατο όριο ασφαλούς λειτουργίας. Η ροή του TEOS σε όλες τις 

περιπτώσεις διατηρήθηκε σταθερή και ίση με 40 sccm, ενώ η ροή του N2O μεταβάλοταν από 0 έως 

400 sccm. Η πίεση κατά τη διάρκεια των εναποθέσεων μεταβάλοταν από 100 έως 500 mTorr. Οι ακριβείς 

συνθήκες κάθε πειράματος θα αναφέρονται πριν από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. 

 Στό σχήμα 4.14 βλέπουμε το ρυθμό ανάπτυξης των υμενίων ως προς τη μερική πίεση των ατμών 

του TEOS. H συνολική πίεση κατά τη διάρκεια των εναποθέσεων διατηρούταν σταθερή και ίση με 

300 mTorr. Η ροή του Ν2Ο ήταν 0, 20, 60 και 200 sccm, δίνοντας αντίστοιχα μερική πίεση των ατμών 

του TEOS 300, 200, 120 και 50 mTorr αντίστοιχα. Παρατηρούμε ότι η εισαγωγή του Ν2Ο έχει σαν 

αποτέλεσμα την ελλάτωση του ρυθμού ανάπτυξης των υμενίων. Η αύξηση της θερμοκρασίας οδηγεί σε  

αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης των υμενίων, όσο όμως απομακρυνόμαστε από τους 710 οC το πάχος του 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 4.14: Η μεταβολή του ρυθμού 
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πίεση του TEOS γιά εναποθέσεις από 

μίγματα ΤEOS – N2O σε διάφορες 

θερμοκρασίες. Η συνολική πίεση κατά τη 

διάρκεια των εναποθέσεων είναι 
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υμενίου παύει να είναι ομοιόμορφο σε ολόκληρη την έκταση του δισκιδίου. Οι αποκλίσεις στο πάχος είναι 

μεγαλύτερες όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία, σε καμία όμως περίπτωση δεν παρατηρήθηκαν διαφορές 

μεγαλύτερες του 10%. 

 Στο σχήμα 4.15 βλέπουμε τη μεταβολή του ρυθμού ανάπτυξης ως προς το αντίστροφο της 

θερμοκρασίας γιά εναποθέσεις από τα τέσσερα μίγματα TEOS – N2O που παρουσιάστηκαν στο 

προηγούμενο διάγραμμα. Η πίεση της εναπόθεσης σε όλες τις περιπτώσεις είναι 300 mTorr. 

Παρατηρούμε ότι μέχρι τη θερμοκρασία των περίπου 780 οC η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης είναι 

εκθετική, κάτι που σημαίνει ότι η διαδικασία της εναπόθεσης περιορίζεται από το ρυθμό της επιφανειακής 

ανίδρασης ( § 1.2.2). Η κλίση των ευθειών είναι ανάλογη της ενέργειας ενεργοποίησης της αντίδρασης. Η 

ενέργεια ενεργοποίησης γιά τις εναποθέσεις με μερική πίεση του TEOS ίση με 50, 120 και 200 mTorr 

υπολογίζεται ίση με 41,60, 42,31 και 41,85 kcal/mol αντίστοιχα. Οι τιμές αυτές διαφέρουν ελάχιστα και 

υποδεικνύουν ότι ο μηχανισμός της εναπόθεσης δεν πρέπει να εξαρτάται από τη συγκέντρωση του N2O 

στην αέρια φάση, τουλάχιστον γιά τις συνθήκες που μελετήθηκαν. Αντίθετα, η ενέργεια ενεργοποίησης στην 

περίπτωση της εναπόθεσης από καθαρό TEOS είναι χαμηλότερη και υπολογίζεται να είναι ίση με 38,5 

kcal/mol. Η χαμηλότερη τιμή της ενέργειας ενεργοποίησης υποδεικνύει ότι η είσοδος του Ν2Ο στην 

αέρια φάση δυσκολεύει λίγο το μηχανισμό της εναπόθεσης. Ωστόσο, η μικρή διαφορά των ενεργειών 

ενεργοποίησης μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο κύριος μηχανισμός της εναπόθεσης βασίζεται στην 

πυρόλυση του TEOS. 

 Στο σχήμα 4.16 βλέπουμε την επίδραση της πίεσης στο ρυθμό ανάπτυξης του υμενίου. Οι 

εναποθέσεις έγιναν σε θερμοκρασία 710 οC, ενώ η πίεση ήταν 100, 200, 300, 400 και 500 mTorr. Η ροές 

του TEOS και του Ν2Ο είναι όπως στα προηγούμενα πειράματα. Παρατηρούμε ότι η αύξηση της πίεσης 

οδηγεί σε αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης του υμενίου. Η αύξηση είναι σχεδόν γραμμική στο εύρος πιέσεων 

που εξετάσαμε. Οι εναποθέσεις που γίνονται σε πίεση μεγαλύτερη των 300 mTorr οδηγούν σε 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 4.15: H εξάρτηση του ρυθμού 
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Σχήμα 4.16: Η εξάρτηση του ρυθμού 

ανάπτυξης του υμενίου από τη συνολική 

πίεση κατά τη διάρκεια της εναπόθεσης 

γιά διάφορα μίγματα TEOS – N2O. 

Όλες οι εναποθέσεις έγιναν σε 

θερμοκρασία 710 οC. 

 

ανομοιομορφίες του πάχους στην έκταση του δισκιδίου. Αντίθετα, εναποθέσεις που γίνονται σε πιέσεις 

μικρότερες των 300 mTorr οδηγούν σε ανάπτυξη υμενίων που το πάχος τους εξαρτάται από την απόσταση 

που βρίσκονται από το σημείο εισαγωγής των αντιδρόντων αερίων στον αντιδραστήρα ( § 1.2.2). 

 Ο ποιοτικός χαρακτηρισμός των υμενίων έγινε σε δυο σειρές δειγμάτων που αναπτύχθηκαν σε 

πίεση 300 mTorr και θερμοκρασία 710 και 820 οC [8]. Η ροή του TEOS διατηρήθηκε ίση με 40 sccm, 

ενώ η ροή του N2O ήταν 0, 10, 80 και 400 sccm δίνοντας αντίστοιχα λόγους ροής Ν2Ο/ΤΕΟS 0, 0,25, 2 

και 10 και μερικές πιέσεις γιά το TEOS 0,3, 0,24, 0,1 και 0,03 Torr αντίστοιχα. Σε αυτές τις συνθήκες οι 

θερμοδυναμικοί υπολογισμοί προβλέπουν την ανάπτυξη υμενίων SiO2 με προσμίξεις άνθρακα η 

συγκέντρωση των οποίων ελλατώνεται όσο αυξάνεται ο λόγος N2O/TEOS (σχήματα 4.2 και 4.6.α). Στο 

σχήμα 4.17 βλέπουμε το φάσμα XPS ενός υμενίου που αναπτύχθηκε στους 710 οC που αναπτύχθηκε με 

λόγο ροής N2O/TEOS ίσο με 10. Πριν την καταγραφή του φάσματος έχει προηγηθεί εκσκαφή 

(sputtering) των επιφανειακών στρωμάτων του υμενίου με ιόντα Ar+ ενέργειας 4 keV γιά 15 min. Οι 

συνθήκες αυτές εξασφαλίζουν την απομάκρυνση των επιφανειακών στρωμάτων που πιθανότατα περιέχουν 

προσμίξεις από το περιβάλλον, χωρίς να επηρεάζουν τη δομή ή τη χημική σύσταση του υμενίου. Οι 

κυριότερες κορυφές που εμφανίζονται στο φάσμα είναι αυτές του Si 2p και 2s του Ο 1s ενώ πολύ 

ασθενέστερη εμφανίζεται η κορυφή του C 1s. Ίχνη αζώτου εντοπίστηκαν μόνο στο δείγμα που 

αναπτύχθηκε στους 820 οC με το μέγιστο λόγο Ν2Ο/ΤΕΟS όμως η συγκέντρωσή του υπολογίστηκε κοντά 

στο όριο σφάλματος της μεθόδου. 
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Σχήμα 4.17: Φάσμα XPS υμενίου SiO2 που αναπτύχθηκε σε θερμοκρασία 710 οC, πίεση 300 mTorr, ροή ΤΕΟS 40 sccm και 

ροή Ν2Ο 400 sccm. Το φάσμα καταγράφηκε ύστερα από εκσκαφή (sputtering) των επιφανειακών στρωμάτων του υμενίου με 

ιόντα Ar+ ενέργειας 4 keV γιά 15 min. 

 

 Η ανάλυση της κορυφής του άνθρακα έδειξε ότι αποτελείται από δυο κορυφές όπως φαίνεται στο 

σχήμα 4.18. Τα μέγιστα αυτών των δυο κορυφών βρίσκονται στα 285,5 και 286,6 eV. Η διαφορά ανάμεσα 

στις δυο κορυφές είναι ίση με τη διαφορά στην ενέργεια των δεσμών C – C και C – Ο. Έτσι η ισχυρή 

κορυφή με κέντρο τα 285,5 eV αποδίδεται στο δεσμό C – C ενώ η ασθενέστερη κορυφή με κέντρο τα 

286,6 eV αποδίδεται στο δεσμό C – O. Η ύπαρξη άνθρακα στο εσωτερικό των υμενίων προβλέπεται από 

τους θερμοδυναμικούς υπολογισμούς. Ωστόσο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η μόλυνση της επιφάνειας 

του υμενίου από άνθρακα είναι πιθανή, ακόμα και ύστερα από την απομάκρυνση των επιφανειακών 

στρωμάτων από τα ιόντα Ar+. Η κυριότερη πηγή μόλυνσης κατά τη διάρκεια της καταγραφής του 

φάσματος είναι υδρογονάνθρακες από τα λάδια της αντλίας διαχύσεως του συστήματος κενού του 

φασματογράφου. Έτσι η πραγματική περιεκτικότητα των υμενίων σε άνθρακα μπορεί να είναι χαμηλότερη 

από αυτή που υπολογίζει η μέθοδος. 
 

 
 
 
 
 
Σχήμα 4.18: Η ανάλυση της κορυφής του C 1s του 

φάσματος που φαίνεται στο σχήμα 4.17 έδειξε ότι αυτή 

αποτελείται από δυο κορυφές με κέντρο στα 285,5 και στα 

286,6 eV. Oι κορυφές αυτές αποδίδονται σε δεσμούς 

C – C και C – Ο αντίστοιχα. 
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Σχήμα 4.19: Το περιεχόμενο των 

υμενίων σε οξυγόνο ως συνάρτηση 

της μερικής πίεσης του TEOS, όπως 

προκύπτει από τις μετρήσεις XPS. 

Παρατηρούμε ότι τα υμένια είναι 

υποστοιχειομετρικά σε οξυγόνο. Η 

παρουσία του Ν2Ο κατά τη διάρκεια 

της εναπόθεσης έχει σαν αποτέλεσμα 

την αύξηση της συγκέντρωσης του 

οξυγόνου στο εσωτερικό των υμενίων 

[8]. 

 

 Στο σχήμα 4.19 βλέπουμε το λόγο των ατόμων οξυγόνου προς τα άτομα πυριτίου ως προς τη 

μερική πίεση του TEOS κατά τη διάρκεια της εναπόθεσης, όπως προκύπτουν από τις μετρήσεις XPS. 

Όπως βλέπουμε, όλα τα υμένια έχουν λόγο Ο/Si μικρότερο του 2. Το συμπέρασμα αυτό δεν είναι 

αναμενόμενο, αφού στο μόριο του TEOS γιά κάθε ένα άτομο πυριτίου υπάρχουν τέσσερα άτομα 

οξυγόνου. Άρα το μόριο του TEOS από μόνο του φαίνεται πως μπορεί να δώσει το απαραίτητο οξυγόνο 

γιά την ανάπτυξη στοιχειομετρικών σε οξυγόνο υμενίων SiO2. Ο λόγος Ο/Si γίνεται μεγαλύτερος όσο 

υψηλότερη είναι η συγκέντρωση του Ν2Ο. Φαίνεται πως το έλλειμα οξυγόνου των υμενίων παρέχεται από 

το Ν2Ο, όμως ο λόγος Ο/Si δεν γίνεται ποτέ ίσος με 2. Όταν η θερμοκρασία εναπόθεσης είναι 710 οC ο 

λόγος Ο/Si κυμαίνεται από 1,80 γιά εναποθέσεις από καθαρό TEOS, έως 1,94 γιά εναποθέσεις όπου ο 

λόγος Ν2Ο/ΤΕΟS είναι ίσος με 10. Η αύξηση της θερμοκρασίας εναπόθεσης από τους 710 οC στους 

820 oC έχει σαν αποτέλεσμα η συγκέντρωση του οξυγόνου να μην εξαρτάται τόσο έντονα από τη 

συγκέντρωση του Ν2Ο και κυμαίνεται από 1,87 γιά εναποθέσεις από καθαρό TEOS έως 1,91 γιά 

εναποθέσεις όπου ο λόγος ροής N2O/TEOS είναι ίσος με 10. Η διαφορά στη συμπεριφορά της εξέλιξης 

της συγκέντρωσης του οξυγόνου γιά τις δυο θερμοκρασίες οφείλεται σε διαφορές στη σύσταση της αέριας 

φάσης κοντά στην περιοχή που αναπτύσεται το υμένιο. Όπως είδαμε στο διάγραμμα του σχήματος 4.15, οι 

εναποθέσεις που πραγματοποιούνται στους 710 οC περιορίζονται από το ρυθμό της επιφανειακής 

αντίδρασης, κάτι που σημαίνει ότι η συγκέντρωση των αντιδρόντων κοντά στην περιοχή του 

αναπτυσόμενου υμενίου διατηρείται σταθερή και ίση με τη συγκέντρωση στην είσοδο του αντιδραστήρα. 

Αντίθετα, στις εναποθέσεις που πραγματοποιούνται στους 820 οC η διαδικασία περιορίζεται από το ρυθμό 

διάχυσης των αντιδρόντων προς την επιφάνεια του αναπτυσόμενου δισκιδίου. Έτσι περιμένουμε ότι σε αυτή 

τη θερμοκρασία, η αέρια φάση κοντά στο σχηματιζόμενο υμένιο θα είναι φτωχότερη σε TEOS και Ν2Ο 

συγκρινόμενη με τη θερμοκρασία των 710 οC. H “έλλειψη” αντιδρόντων κοντά στην περιοχή του 

αναπτυσόμενου υμενίου δεν είναι απαραίτητο να είναι ανάλογη γιά τα δυο αντιδρώντα. Έτσι, ενώ τα 

αντιδρώντα εισάγονται με συγκεκριμένους λόγους ροής, η συγκέντρωσή τους είναι διαφορετική στην 
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περιοχή του αναπτυσόμενου υμενίου. Με δεδομένο ότι η κλίση της συγκέντρωσης του οξυγόνου γιά τα 

υμένια που αναπτύσονται στους 820 οC είναι μικρότερη από την αντίστοιχη κλίση των υμενίων που 

αναπτύσονται στους 710 οC, συμπαιρένουμε ότι ο λόγος Ν2Ο/TEOS είναι μικρότερος στην περιοχή κοντά 

στο αναπτυσόμενο υμένιο από τον αντίστοιχο λόγο που ισχύει στην είσοδο των αντιδρόντων. 

 Η έλλειψη οξυγόνου των υμενίων δεν μπορούσε να προβλεφθεί από τη θερμοδυναμική μελέτη, 

λόγω της έλλειψης θερμοδυναμικών δεδομένων που περιγράφουν υποστοιχειομετρικές φάσεις του 

διοξειδίου του πυριτίου (SiOx με x<2). 

 Στο σχήμα 4.20 βλέπουμε το περιεχόμενο των υμενίων σε άνθρακα ως συνάρτηση της μερικής 

πίεσης του TEOS όπως προκύπτει από τις μετρήσεις XPS. Το πραγματικό περιεχόμενο των υμενίων σε 

άνθρακα μπορεί να είναι χαμηλότερο από το εικονιζόμενο, λόγω της πιθανής μόλυνσης της επιφάνειας από 

τα λάδια του συστήματος κενού του φασματογράφου. Με δεδομένο ότι όλες οι μετρήσεις έγιναν αυστηρά 

στις ίδιες συνθήκες, η μόλυνση των υμενίων από το φασματογράφο είναι η ίδια γιά όλα τα υμένια. Έτσι, το 

διάγραμμα του σχήματος 4.20 περιγράφει την εξέλιξη της συγκέντρωσης του άνθρακα ως προς τη μερική 

πίεση του TEOS. 

 Παρατηρούμε ότι η είσοδος του Ν2Ο έχει σαν αποτέλεσμα την ελλάτωση της συγκέντρωσης του 

άνθρακα στο εσωτερικό των υμενίων. Όσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση του Ν2Ο, τόσο μικρότερη 

είναι η συγκέντρωση του άνθρακα. Ο ρυθμός με τον οποίο ελλατώνεται ο άνθρακας δεν εξαρτάται από τη 

θερμοκρασία που πραγματοποιείται η εναπόθεση, κάτι που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο μηχανισμός 

απομάκρυνσης του άνθρακα δεν έχει σχέση με το μηχανισμό της εναπόθεσης. Βλέπουμε έτσι, ότι το Ν2Ο 

ως πηγή οξυγόνου στις θερμοκρασίες που μελετάμε, εκτός από την παροχή του επιπλέον οξυγόνου που 

λείπει από τα υμένια χρησιμεύει και ως οξειδωτικό των οργανικών ριζών που προέρχονται από τη διάσπαση 

του TEOS εμποδίζοντάς τες να εισαχθούν στη στερεά φάση και να μολύνουν τα υμένια με άνθρακα. Αυτό 

το συμπέρασμα είναι σε συμφωνία με τα αποτελέσματα της θερμοδυναμικής μελέτης (σχήματα 4.2 και 

4.6.α). 
 

Σχήμα 4.20: Το περιεχόμενο των 

υμενίων σε άνθρακα ως συνάρτηση 

της μερικής πίεσης του TEOS, όπως 

προκύπτει από τις μετρήσεις XPS. 

Παρατηρούμε ότι η παρουσία του 

N2O κατά τη διάρκεια της 

εναπόθεσης έχει σαν αποτέλεσμα την 

ελλάτωση της συγκέντρωσης των 

προσμίξεων άνθρακα στο εσωτερικό 

των υμενίων, γεγονός που 

προβλέπεται από τη θερμοδυναμική 

μελέτη [8]. 0.0 0.1 0.2 0.3
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Σχήμα 4.21: Φάσμα οπισθοσκέδασης 

Rutherford (RBS) υμενίου που αναπτύχθηκε 

από μίγμα TEOS και N2O σε θερμοκρασία 

710 οC, πίεση 300 mTorr και με λόγο ροής 

N2O/ TEOS=10. 

 

 Στο σχήμα 4.21 βλέπουμε το φάσμα οπισθοσκέδασης Rutherford ενός υμενίου που αναπτύχθηκε 

από TEOS και Ν2Ο με λόγο ροής Ν2Ο/ΤΕΟS=10, σε πίεση 300 mTorr και θερμοκρασία 710 οC. 

Παρατηρούμε ότι στο φάσμα υπάρχουν σήματα που προέρχονται από το οξυγόνο και το πυρίτιο του 

υμενίου. Άνθρακας ή άζωτο δεν εντοπίστηκε σε κανένα από τα υμένια που μελετήθηκαν κάτι που γιά τη 

συγκεκριμένη μέθοδο σημαίνει ότι αυτές οι προσμίξεις βρίσκονται σε συγκέντρωση μικρότερη από 5% και 

4% αντίστοιχα. Ο λόγος Ο/Si που υπολογίζεται με τη μέθοδο RBS βρίσκεται σε συμφωνία με τα 

αποτελέσματα της μεθόδου XPS. Επιπλέον, η σύσταση του υμενίου δεν εξαρτάται από το βάθος του όπως 

προκύπτει από τη μελέτη της συγκέντρωσης του πυριτίου που φαίνεται στο σχήμα 4.22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 4.22: Η μελέτη της συγκέντρωσης 

του πυριτίου ως προς το βάθος του υμενίου 

έδειξε ότι διατηρείται σταθερή. 
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     (α)            (β) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            (γ)        (δ) 

Σχήμα 4.23: Εικόνες μικροσκοπίας ατομικών δυνάμεων (AFM) υμενίων που αναπτύχθηκαν από διάφορα μίγματα TEOS και 

Ν2Ο: α. Ν2Ο/ΤΕΟS=0, θερμοκρασία εναπόθεσης 710 οC, πίεση εναπόθεσης 300 mTorr, β. Ν2Ο/ΤΕΟS=10, θερμοκρασία 

εναπόθεσης 710 οC, πίεση εναπόθεσης 300 mTorr, γ. Ν2Ο/ΤΕΟS=0, θερμοκρασία εναπόθεσης 820 οC, πίεση εναπόθεσης 

300 mTorr, δ. Ν2Ο/ΤΕΟS=10, θερμοκρασία εναπόθεσης 820 οC, πίεση εναπόθεσης 300 mTorr. Η επιφάνεια των υμενίων 

παρουσιάζεται κοκκώδης. Η τραχύτητα της επιφάνειας εξαρτάται από τη θερμοκρασία εναπόθεσης και από το λόγο ροής 

Ν2Ο/ΤΕΟS [8]. 

 

 Στο σχήμα 4.23 βλέπουμε τις εικόνες μικροσκοπίας ατομικών δυνάμεων (AFM) της επιφάνειας 

τεσσάρων υμενίων που αναπτύχθηκαν στις συνθήκες που αναφέρονται στο επεξηγηματικό κείμενο του 

σχήματος. Παρατηρούμε ότι η επιφάνεια όλων των υμενίων παρουσιάζεται κοκκώδης, κάτι που κάνει 

ιδιαίτερα πιθανή την ύπαρξη κενών όχι μόνο στην επιφάνεια αλλά και στον όγκο του υμενίου. Η ύπαρξη 

αυτών των κενών, έχει σαν αποτέλεσμα τη συρίκνωση του πάχους των υμενίων όταν αυτά υποβληθούν σε 

ανόπτηση σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία που αναπτύχθηκαν. Τα πειράματα ανόπτυσης 

έγιναν σε υμένια που αναπτύχθηκαν από TEOS στους 710 οC και είχαν πάχη από 100 έως 1000 Å. Η 
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ανόπτυση έγινε σε θερμοκρασία 950 οC, ατμοσφαιρική πίεση, γιά χρόνο 30 min, ενώ ο ρυθμός ανόδου και 

πτώσης της θερμοκρασίας ρυθμίστηκε στους 10 οC/min. Μετά την ολοκλήρωση της ανόπτυσης, το πάχος 

των υμενίων βρέθηκε σε όλες τις περιπτώσεις μικρότερο από το αρχικό τους πάχος. Τα υμένια με αρχικό 

πάχος 100 Å παρουσίασαν τη μικρότερη μεταβολή η οποία σε καμία περίπτωση δεν ξεπέρασε το 3% του 

αρχικού πάχους, κάτι που σημαίνει ότι στα πρώτα στάδια της εναπόθεσης το υμένιο έχει μικρότερη 

συγκέντρωση κενών. Αυτό οφείλεται στο υπόβαθρο, το οποίο επιδρά στη δομή του υμενίου που 

αναπτύσεται. Ποιό συγκεκριμένα, στα πρώτα δευτερόλεπτα της εναπόθεσης και πολύ πριν σχηματιστεί το 

πρώτο στρώμα του υμενίου, η επιφάνεια αποτελείται από νησίδες διοξειδίου του πυριτίου πάνω σε πυρίτιο. 

Τα επόμενα μόρια διοξειδίου του πυριτίου θα σχηματιστούν πάνω στο ελεύθερο πυρίτιο, αφού αυτές οι 

θέσεις ευνοούνται ενεργειακά. Ο σχηματισμός του υμενίου συνεχίζεται έως ότου οι νησίδες ενωθούν μεταξύ 

τους σχηματίζοντας το πρώτο στρώμα διοξειδίου του πυριτίου. Τα επόμενα στρώματα διοξειδίου του 

πυριτίου θα σχηματιστούν πάνω σε διοξείδιο του πυριτίου, όμως η επίδραση του υποβάθρου θα 

εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι να σχηματιστούν λίγα ακόμα στρώματα από το υμένιο. Μέχρι αυτό το 

σημείο η εναπόθεση γίνεται στρώμα – στρώμα. Από το σημείο αυτό και μετά, τα μόρια του διοξειδίου του 

πυριτίου που σχηματίζονται δεν “νιώθουν” την ύπαρξη του πυριτίου του υποβάθρου, αλλά “βλέπουν” μόνο 

το διοξείδιο του πυριτίου του υμενίου που έχει ήδη σχηματιστεί. Οι ελεύθερες θέσεις πάνω στο υμένιο που 

σχηματίζεται είναι ενεργειακά ισοδύναμες, με αποτέλεσμα το υμένιο να σχηματίζεται με τη μορφή κόκκων 

διοξειδίου του πυριτίου που ενώνονται μεταξύ τους. 

 Τα υμένια που είχαν αρχικό πάχος μεγαλύτερο των 100 Å παρουσίασαν μειώσεις του πάχους μετά 

την ανόπτυση που έφτανε έως και 7% του αρχικού πάχους. Η ελλάτωση, δεν φάνηκε να εξαρτάται από το 

αρχικό πάχος του υμενίου, όμως υπήρξαν διαφορές στην ελλάτωση ανάμεσα σε υμένια ίδιου αρχικού 

πάχους, τα οποία όμως σχηματίστηκαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Αυτό πιθανότατα οφείλεται σε 

τυχαίους παράγοντες που προέρχονται από τον πειραματικό εξοπλισμό. Πειράματα ανόπτυσης που έγιναν 

σε μεγαλύτερους χρόνους, δεν έδειξαν επιπλέον συρίκνωση του πάχους των υμενίων. 

 Το μέγεθος των κόκκων (grain size) εξαρτάται από τη θερμοκρασία εναπόθεσης και από το λόγο 

Ν2Ο/ΤΕΟS. Πιό συγκεκριμένα, τα υμένια που αναπτύχθηκαν σε θερμοκρασία 710 οC από καθαρό 

TEOS, έχουν μέσο μέγεθος κόκκων 40 nm. To μέγεθος των κόκκων αυξάνεται σταδιακά όσο μεγαλύτερος 

γίνεται ο λόγος Ν2Ο/ΤΕΟS, γιά να γίνει 55 nm όταν ο λόγος Ν2Ο/ΤΕΟS γίνει ίσος με 10. Το μέγεθος 

των κόκκων γιά τα υμένια που αναπτύχθηκαν σε θερμοκρασία 820 οC είναι 80 nm γιά τα υμένια που 

αναπτύχθηκαν από καθαρό TEOS, γιά να γίνει 115 nm γιά τα υμένια που αναπτύχθηκαν με λόγο ροής 

Ν2Ο/ΤΕΟS=10. 

 Παρόμοια συμπεριφορά παρουσιάζει και η μεταβολή της τραχύτητας της επιφάνειας των υμενίων 

με το λόγο Ν2Ο/ΤΕΟS. Τα υμένια που αναπτύχθηκαν σε θερμοκρασία 710 οC από καθαρό TEOS 

παρουσιάζουν τραχύτητα ίση με 0,55 nm. Όσο αυξάνεται ο λόγος Ν2Ο/ΤΕΟS αυξάνεται και η τραχύτητα 

γιά να γίνει ίση με 0,78 nm όταν ο λόγος Ν2Ο/ΤΕΟS γίνει ίσος με 10. Τα υμένια που αναπτύχθηκαν 

στους 820 οC έχουν μικρότερη τραχύτητα η οποία κυμαίνεται από 0,35 nm γιά τα υμένια που 
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αναπτύχθηκαν από καθαρό TEOS, έως 0,79 nm γιά τα υμένια που αναπτύχθηκαν από λόγο Ν2Ο/ΤΕOS 

ίσο με 10. 

 

 

 

4.6 
Ο χαρακτηρισμός των υμενίων που αναπτύχθηκαν από μίγματα TEOS και ΝΗ3. 
 

 Οι εναποθέσεις που έγιναν γιά τον προσδιορισμό του ρυθμού ανάπτυξης πραγματοποιήθηκαν σε 

δυο βήματα, όπως και στην περίπτωση των εναποθέσεων από μίγματα TEOS – N2O. Στο πρώτο η 

συνολική πίεση κατά τη διάρκεια της εναπόθεσης διατηρήθηκε σταθερή και ίση με 300 mTorr, πίεση η 

οποία είναι η βέλτιστη γιά τις εναποθέσεις από ατμούς TEOS. Η ροή του ΤΕΟS διατηρήθηκε ίση με 

40 sccm, ενώ η ροή της αμμωνίας ήταν 0, 20, 60 και 200 sccm, δίνοντας αντίστοιχα μερική πίεση των 

ατμών του TEOS 300, 200, 120 και 50 mTorr αντίστοιχα. Η θερμοκρασία κυμάνθηκε από τους 710 οC η 

οποία είναι η θερμοκρασία βέλτιστης λειτουργίας του αντιδραστήρα γιά εναποθέσεις από TEOS, έως τους 

800 οC με τη μεταβολή να γίνεται σε βήματα των 15 οC. 

 Στο δεύτερο βήμα, η θερμοκρασία διατηρήθηκε ίση με 710 οC ενώ η πίεση μεταβλήθηκε από 100 

έως 500 mTorr σε βήματα των 100 mTorr. Οι ροές του TEOS και της αμμωνίας διατηρήθηκαν ίδιες με 

τις ροές στα πρώτα πειράματα, δίνοντας αντίστοιχα λόγους ροής NH3/TEOS ίσους με 0, 0,5, 1,5 και 5. 

 Στο σχήμα 4.24 βλέπουμε την εξάρτηση του ρυθμού ανάπτυξης από τη μερική πίεση των ατμών 

του TEOS γιά εναποθέσεις από μίγματα TEOS – NH3 σε συνολική πίεση 300 mTorr και θερμοκρασίες 

από 710 έως 800 οC. Παρατηρούμε ότι η εισαγωγή της αμμωνίας επιβραδύνει το ρυθμό ανάπτυξης του 

υμενίου, όπως αντίστοιχα συνέβη και στην περίπτωση των εναποθέσεων από μίγματα TEOS και Ν2Ο. Τα 

υμένια έχουν ομοιόμορφο πάχος στους 710 οC, ενώ όσο αυξάνει η θερμοκρασία η ομοιομορφία χαλάει 

χωρίς όμως οι διαφορές να ξεπερνούν το 10% του μέσου συνολικού πάχους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 4.24: Ο ρυθμός ανάπτυξης των 

υμενίων που αναπτύχθηκαν από μίγματα 

TEOS και ΝΗ3 ως προς τη μερική πίεση 

του TEOS κατά τη διάρκεια της 

εναπόθεσης. Η πίεση σε όλες τις 

περιπτώσεις είναι 300 mTorr. 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4
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Σχήμα 4.25: H εξάρτηση του ρυθμού 

ανάπτυξης των υμενίων από το 

αντίστροφο της θερμοκρασίας γιά την 

εναπόθεση από μίγματα TEOS και ΝΗ3. 

Όλες οι εναποθέσεις έγιναν σε συνολική 

πίεση 300 mTorr. 

 

 Στο σχήμα 4.25 βλέπουμε την εξάρτηση του ρυθμού ανάπτυξης από το αντίστροφο της 

θερμοκρασίας. Παρατηρούμε ότι μέχρι τους 780 οC η εναπόθεση ελέγχεται από το ρυθμό της 

επιφανειακής αντίδρασης. Σε αντίθεση όμως με το αντίστοιχο διάγραμμα γιά τις εναποθέσεις από μίγματα 

TEOS – N2O (σχήμα 4.15) βλέπουμε ότι οι ευθείες είναι σχεδόν παράλληλες. Οι ενέργειες ενεργοποίησης 

γιά τις εναποθέσεις με μερική πίεση του TEOS ίση με 50, 120, 200 και 300 mTorr υπολογίζονται ίσες με 

39,3, 39,7, 39,8 και 38,5 kcal/mol. Φαίνεται πως η είσοδος της αμμωνίας στην αέρια φάση δεν επηρεάζει 

καθόλου το μηχανισμό εναπόθεσης σε αυτές τις θερμοκρασίες. 

 Στο σχήμα 4.26 βλέπουμε την εξάρτηση του ρυθμού ανάπτυξης από τη συνολική πίεση κατά τη 

διάρκεια της εναπόθεσης, γιά διάφορους λόγους ροής ΝΗ3/TEOS. Παρατηρούμε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης 

των υμενίων εξαρτάται με τρόπο ανάλογο με την αντίστοιχη περίπτωση των εναποθέσεων από μίγματα 

TEOS – N2O. Τα υμένια που αναπτύσονται σε πίεση μεγαλύτερη των 300 mTorr δεν έχουν το ίδιο πάχος  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 4.26: Η εξάρτηση του ρυθμού 

ανάπτυξης του υμενίου από τη συνολική 

πίεση κατά τη διάρκεια της εναπόθεσης 

γιά διάφορα μίγματα TEOS – NH3. 

Όλες οι εναποθέσεις έγιναν σε 

θερμοκρασία 710 οC. 
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στην έκταση του δισκιδίου, ενώ το πάχος των υμενίων που αναπτύσονται σε πιέσεις μικρότερες των 

300 mTorr εξαρτάται από την θέση των δισκιδίων από το σημείο εισαγωγής των αντιδρόντων αερίων. 

 Γιά τον ποιοτικό χαρακτηρισμό των υμενίων πραγματοποιήθηκαν δυο σειρές εναποθέσεων σε 

πίεση 300 mTorr. Στην πρώτη σειρά η θερμοκρασία ήταν 710 οC ενώ στη δεύτερη η θερμοκρασία ήταν 

850 οC. H ροή της αμμωνίας στις δυο σειρές εναποθέσεων ήταν 0, 10, 80 και 200 sccm. Η ροή του TEOS 

ήταν 40 sccm εκτός από τις εναποθέσεις που έγιναν με την υψηλότερη ροή αμμωνίας, στις οποίες η ροή 

ήταν 20 sccm. Οι λόγοι ροής NH3/TEOS που επιτεύχθηκαν ήταν 0, 0,25, 2 και 10. Από τη 

θερμοδυναμική μελέτη ( § 4.2.2) περιμένουμε ότι στις συνθήκες αυτές η σύσταση των υμενίων είναι SiO2+C 

εκτός από το υμένιο που αναπτύχθηκε στους 850 οC με τον υψηλότερο λόγο ΝΗ3/ΤΕΟS όπου 

περιμένουμε να εναποτεθεί οξεινιτρίδιο του πυριτίου με προσμίξεις άνθρακα. 

 Η ανάλυση XPS έδειξε ότι όλα τα υμένια αποτελούνται από διοξείδιο του πυριτίου [13]. Ο λόγος 

ατόμων οξυγόνου προς άτομα πυριτίου υπολογίστηκε ελάχιστα μικρότερος από 2 γιά όλα τα δείγματα που 

αναπτύχθηκαν με λόγο ΝΗ3/ΤΕΟS ίσο με 0, 0,25 και 2. Αντίθετα, τα δείγματα που αναπτύχθηκαν με 

λόγο ΝΗ3/ΤΕΟS ίσο με 10 παρουσιάζουν λόγο Ο/Si 1,77 γιά τα υμένια που αναπτύχθηκαν στους 710 οC 

και 1,82 γιά τα υμένια που αναπτύχθηκαν στους 850 οC. Η μεγάλη διαφορά που παρουσιάζουν αυτά τα 

δείγματα σε σύγκριση με τα υμένια που αναπτύχθηκαν με τους μικρότερους λόγους ΝΗ3/ΤΕΟS οφείλεται 

στη μεγάλη αραίωση που προκαλείται από την αμμωνία. Σε αντίθεση με το Ν2Ο, η αμμωνία δεν μπορεί να 

καλύψει το έλλειμα οξυγόνου. Επίσης, είδαμε από τις μετρήσεις του ρυθμού ανάπτυξης ότι η αμμωνία δεν 

συμμετέχει στο μηχανισμό της εναπόθεσης σε αυτές τις θερμοκρασίες εναπόθεσης, ενώ από τη 

θερμοδυναμική μελέτη γνωρίζουμε ότι στις συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης η αμμωνία 

διασπάται σχεδόν ολοκληρωτικά στα συστατικά της στοιχεία. Η υψηλή συγκέντρωση του υδρογόνου 

φαίνεται πως εμποδίζει την αντίδραση του πυριτίου με το οξυγόνο, οδηγώντας στην εναπόθεση υμενίων 

πλούσιων σε πυρίτιο. 
 

Σχήμα 4.27: Ο λόγος των 

ατόμων οξυγόνου προς τα 

άτομα πυριτίου γιά τα υμένια 

που αναπτύχθηκαν από 

μίγματα TEOS και ΝΗ3. Τα 

αποτελέσματα προέρχονται 

από μετρήσεις XPS και 

δείχνουν ότι τα υμένια είναι 

ελάχιστα υποστοιχειομετρικά 

σε οξυγόνο. Τα υμένια που 

αναπτύσονται στην ελάχιστη 

μερική πίεση του TEOS 

παρουσιάζουν την μικρότερη 

περιεκτικότητα σε οξυγόνο. 
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 Η ανάλυση του άνθρακα έδειξε ότι η συγκέντρωσή του στο εσωτερικό των υμενίων είναι σταθερή 

και ανεξάρτητη από τις συνθήκες εναπόθεσης, ενώ βρέθηκε να είναι χαμηλότερη από το περιεχόμενο σε 

άνθρακα των υμενίων που αναπτύχθηκαν από μίγματα TEOS – N2O. Η θερμοδυναμική μελέτη αν και 

υπερεκτιμά το περιεχόμενο σε άνθρακα όπως εξηγήσαμε στην παράγραφο 4.3, προβλέπει όπως βλέπουμε 

στο σχήμα 4.6.β ότι η συγκέντρωση του άνθρακα δεν εξαρτάται από το λόγο ΝΗ3/TEOS στις συνθήκες 

που μελετούμε. Ωστόσο, μέρος του άνθρακα που υπολογίζεται μπορεί να προέρχεται από το σύστημα 

κενού του φασματογράφου XPS όπως εξηγήσαμε στην προηγούμενη παράγραφο. 

 Οι μετρήσεις RBS βρίσκονται σε συμφωνία με τις μετρήσεις XPS. Τα υμένια έχουν σταθερή 

σύσταση ως προς το βάθος τους, κατ’ αναλογία με τα υμένια που αναπτύχθηκαν από μίγματα 

TEOS – N2O. Η πυκνότητά τους υπολογίστηκε ίση με 2,2 gr/cm3 τιμή που βρίσκεται σε συμφωνία με τις 

τιμές της βιβλιογραφίας γιά τα υμένια που αναπτύσονται από ατμούς TEOS (πίνακας 1.3). 

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα υμένια παρουσιάζονται περισσότερο στοιχειομετρικά 

σε οξυγόνο από τα αντίστοιχα υμένια που αναπτύχθηκαν από μίγματα TEOS και Ν2Ο, ενώ και το 

περιεχόμενο σε άνθρακα είναι αρκετά χαμηλότερο γιά τα υμένια που αναπτύχθηκαν από TEOS – NH3. 

Αυτά τα συμπεράσματα ισχύουν και γιά τα υμένια που αναπτύχθηκαν με λόγους ροής ίσους με μηδέν, 

δηλαδή αναπτύχθηκαν από καθαρό TEOS. Η εξήγηση βρίσκεται στην παλαιότητα της πηγής του TEOS 

στα πειράματα TEOS – N2O. Όπως παρατηρήσαμε στην παράγραφο 3.1.1, ο βραστήρας του TEOS 

βρίσκεται σε σχετικά υψηλή θερμοκρασία συγκρινόμενος με αντίστοιχες τιμές της βιβλιογραφίας. Aυτό 

γίνεται γιά να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του ελεγκτή ροής, όμως οδηγεί σε εσωτερικές αντιδράσεις 

την πηγή του TEOS. Λίγο μετά την ολοκλήρωση των πειραμάτων ΤΕΟS – N2O αναγκαστήκαμε να 

αντικαταστήσουμε την πηγή με νέα. Παρατηρήσαμε τότε ότι στον πυθμένα της φιάλης υπήρχε μικρή 

ποσότητα υγρού, το οποίο ήταν το αποτέλεσμα της παλαίωσης της πηγής. Οι αντιδράσεις παλαίωσης δεν 

είναι γνωστές. Ωστόσο, θα πρέπει να θεωρούμε ότι οδηγούν στην ανάπτυξη υγρών και αερίων ενώσεων. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αραίωση του υγρού αλλά και των ατμών του TEOS με άλλες οργανικές 

ενώσεις. Όσο περνάει ο χρόνος, η πηγή αραιώνεται όλο και περισσότερο οδηγώντας στην ανάπτυξη 

υμενίων φτωχότερων σε οξυγόνο και πλουσιότερων σε άνθρακα. Η παλαίωση δεν αποτελεί πρόβλημα γιά 

τη βιομηχανία αφού η μεγάλη κατανάλωση εξασφαλίζει τη φρεσκότητα της πηγής. Αντίθετα, σε μικρότερα 

συστήματα που χρησιμοποιούνται γιά ερευνητικούς σκοπούς η πηγή βρίσκεται σε χαμηλότερη 

θερμοκρασία. Σε αυτά τα συστήματα χρησιμοποιούνται ελεγκτές ροής που λειτουργούν με χαμηλότερη 

τάση ατμών. Η πηγή αντικαταστάθηκε λίγο πριν την έναρξη των πειραμάτων TEOS – NH3. 

 Θα πρέπει επίσης να σχολιάσουμε το γεγονός ότι ενώ η θερμοδυναμική μελέτη προβλέπει ότι το 

υμένιο που αναπτύχθηκε στους 850 οC περιέχει άζωτο, η ποιοτική ανάλυση δεν έδειξε την παρουσία του. 

Αυτό δεν θα πρέπει να αποκλείει κατηγορηματικά την ύπαρξη αζώτου σε συγκεντρώσεις  χαμηλότερες από 

το όριο ανίχνευσης των μεθόδων που χρησιμοποιήσαμε. Ωστόσο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι 

συγκεκριμένες συνθήκες εναπόθεσης βρίσκονται κοντά στο όριο όπου η θερμοδυναμική μελέτη προβλέπει 

την εισαγωγή του αζώτου στη στερεά φάση. Στην πραγματικότητα, το όριο ενδεχομένως βρίσκεται σε 
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υψηλότερη θερμοκρασία από τους 850 οC, όμως ο πειραματικός εξοπλισμός δεν μας επέτρεψε να 

πραγματοποιήσουμε πειράματα σε υψηλότερες θερμοκρασίες γιά να το προσδιορίσουμε. 

 

 

 

4.7 
Ο χαρακτηρισμός των υμενίων που αναπτύχθηκαν από μίγματα TEOS, SiH2Cl2 και 
ΝΗ3. 
 

 Τα πειράματα εναποθέσεων έγιναν σε θερμοκρασία 710 οC και πίεση 300 mTorr. Η ροή του 

TEOS διατηρήθηκε ίση με 10 sccm όπως και η ροή της αμμωνίας η οποία ρυθμίστηκε στα 50 sccm γιά 

όλες τις εναποθέσεις. Η ροή της διχλωροσιλάνης ήταν 0, 10, 30, 50 και 66 sccm με την τελευταία να είναι 

η μέγιστη ροή που μπορεί να δώσει ο πειραματικός εξοπλισμός μας. Στις συνθήκες αυτές η 

θερμοδυναμική μελέτη ( § 4.4, σχήμα 4.12) προβλέπει την ανάπτυξη υμενίων διοξειδίου του πυριτίου όταν 

η ροή της διχλωροσιλάνης είναι μικρότερη από 10 sccm, ενώ γιά μεγαλύτερες ροές της διχλωροσιλάνης 

στη στερεά φάση εισάγεται σταδιακά άζωτο που παρέχεται από την αμμωνία. 

 Στο σχήμα 4.28 βλέπουμε το ρυθμό ανάπτυξης των υμενίων ως προς τη ροή της διχλωροσιλάνης. 

Παρατηρούμε ότι η είσοδος της SiH2Cl2 έχει σαν αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του ρυθμού ανάπτυξης 

των υμενίων. Η ελλάτωση είναι σημαντική μέχρι τα 30 sccm, ενώ γιά μεγαλύτερες ροές ο ρυθμός 

ανάπτυξης μεταβάλλεται ελάχιστα.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 4.28: Ο ρυθμός 

ανάπτυξης των υμενίων που 

αναπτύχθηκαν από μιγματα 

TEOS, SiH2Cl2 και ΝΗ3 ως 

προς τη ροή της SiH2Cl2. Σε 

όλες τις εναποθέσεις, η 

θερμοκρασία είναι 710 οC, η 

πίεση είναι 300 mTorr, η ροή 

του TEOS είναι 10 scm και η 

ροή της αμμωνίας είναι 50 sccm. 
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Σχήμα 4.29: Ο δείκτης 

διάθλασης των υμενίων σε 

μήκος κύματος 632,8 nm. 

Βλέπουμε ότι όσο αυξάνεται η 

ροή της SiH2Cl2 ο δείκτης 

διάθλασης αυξάνεται από 

περίπου 1,46 προς το 2,00 

τιμή τυπική για υμένια 

νιτριδίου του πυριτίου [25]. 

 

 Στο σχήμα 4.29 βλέπουμε το δείκτη διάθλασης των υμενίων σε μήκος κύματος 632,8 nm. 

Παρατηρούμε ότι ο δείκτης διάθλασης αυξάνεται από περίπου 1,45 που είναι η τυπική τιμή για υμένια 

διοξειδίου του πυριτίου που αναπτύσονται από την πυρόλυση ατμών TEOS, προς το 2,00 που είναι η 

τυπική τιμή του νιτριδίου του πυριτίου. Η εξέλιξη του δείκτη διάθλασης αποτελεί μια πρώτη επιβεβαίωση 

των θερμοδυναμικών υπολογισμών. Επιπλέον φαίνεται πως στις συνθήκες που μελετήσαμε, η αύξηση της 

συγκέντρωσης του αζώτου που εισάγεται στη στερεά φάση, είναι ανάλογη με τη την αύξηση της ροής της 

διχλωροσιλάνης. 

 Γιά τον ποιοτικό χαρακτηρισμό των υμενίων εκτός από τη φασματοσκοπία XPS χρησιμοποιήσαμε 

την ανάλυση ηλεκτρονίων Auger και τη φασματοσκοπία απώλειας ενέργειας ηλεκτρονίων (EELS) [25]. Τα 

φάσματα των υμενίων συγκρίθηκαν με τα φάσματα ενός θερμικά αναπτυγμένου υμενίου SiO2 και ενός 

υμενίου Si3N4 που αναπτύχθηκε με την τυπικά εφαρμοζόμενη διαδικασία της χημικής εναπόθεσης από την 

αέρια φάση από SiH2Cl2 και ΝΗ3 στους 800 οC. Τα υμένια αυτά χρησιμοποιήθηκαν ως δείγματα 

αναφοράς. 

 Οι γραμμές των φωτοηλεκτρονίων αλλά και των ηλεκτρονίων Auger που προέρχοταν από την 

επιφάνεια των υμενίων έδειξαν την ύπαρξη προσμίξεων άνθρακα ο οποίος είχε τη γενικότερη μορφή 

(CH2)n . Οι γραμμές του άνθρακα εξαφανίζοταν μετά από εκσκαφή (sputtering) με ιόντα Ar+ ενέργειας 0,6 

keV γιά 10 min αποδεικνύοντας ότι οι προσμίξεις είναι επιφανειακές και προέρχοταν από την έκθεση των 

υμενίων στον ατμοσφαιρικό αέρα. Οι ατομικές συγκεντρώσεις του πυριτίου, του οξυγόνου και του αζώτου 

διαφέρουν ελάχιστα πριν και μετά από την εκσκαφή (sputtering). Γιά τον ποιοτικό χαρακτηρισμό των 

υμενίων αναλύθηκαν οι γραμμές φωτοηλεκτρονίων Si 2p, O 1s και Ν 1s.  

 Η τυπική μέθοδος γιά την ποσοτική ανάλυση με τη μέθοδο της φασματοσκοπίας EELS, είναι η 

μελέτη στο φάσμα απώλειας ενέργειας των ηλεκτρονίων, τις χαρακτηριστικές αιχμές (edges) που 
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προκαλούνται από τον ιονισμό των εσωτερικών ατομικών στοιβάδων. Οι αιχμές αυτές, εμφανίζονται σε 

ενέργειες υψηλότερες των 50 eV. Η μελέτη των αιχμών επιτρέπει την αναγνώριση και τον ποσοτικό 

προσδιορισμό σχεδόν όλων των στοιχείων. Στη δική μας περίπτωση, η ανάλυση έγινε στις αιχμές του 

Ο – Κ που εμφανίζεται στα 532 eV, N – K που εμφανίζεται στα 400 eV και στου Si – Κ που εμφανίζεται 

στα 1839 eV. H ανάλυση έδειξε πως ο άνθρακας εμφανίζεται μόνο στα επιφανειακά στρώματα και 

επομένως η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο άνθρακας είναι μόλυνση που προέρχεται από το 

περιβάλλον. 

 Στο σχήμα 4.30 βλέπουμε το περιεχόμενο των υμενίων σε άζωτο. Το διάγραμμα δίνει τον λόγο 

των ατόμων αζώτου ως προς τα άτομα πυριτίου σε συνάρτηση με τη ροή της διχλωροσιλάνης κατά την 

εναπόθεση. Στο ίδιο διάγραμμα φαίνονται τα αποτελέσματα της φασματοσκοπίας φωτοηλεκτρονίων 

ακτίνων Χ (XPS) και της φασματοσκοπίας EELS. Τα αποτελέσματα δείχνουν ταυτόσημα γιά τα υμένια 

που αναπτύχθηκαν σε υψηλές ροές διχλωροσιλάνης. Οι αποκλίσεις που εμφανίζονται γιά τα υμένια που 

αναπτύχθηκαν με χαμηλότερες ροές διχλωροσιλάνης καλύπτονται από το όριο σφάλματος της κάθε 

μεθόδου. Παρατηρούμε ότι η συγκέντρωση του αζώτου στο εσωτερικό των υμενίων αυξάνεται όσο αυξάνει 

η ροή της διχλωροσιλάνης. Ωστόσο, η αύξηση δεν είναι γραμμική όπως φαίνεται από το δείκτη διάθλασης 

που παρουσιάσαμε στο σχήμα 4.29, αλλά φαίνεται πως κάμπτεται όταν η ροή της DCS είναι μεγαλύτερη 

από 30 sccm. Αυτό το συμπέρασμα βρίσκεται σε συμφωνία με τη θερμοδυναμική μελέτη της αέριας φάσης 

που παρουσιάσαμε στο διάγραμμα 4.13. Η θερμοδυναμική μελέτη προβλέπει ότι η συγκέντρωση των 

αέριων χλωριομένων σιλανών αυξάνεται σημαντικά όταν ο λόγος της ροής της διχλωροσιλάνης προς τη 

ροή του TEOS στο μίγμα εισαγωγής γίνεται μεγαλύτερος από 4, κάτι που στις πειραματικές συνθήκες 

μεταφράζεται σε ροή DCS = 40 sccm. Η αύξηση της συγκέντρωσης των αέριων χλωριομένων σιλανών 

συνεπάγεται ότι ένα μέρος του πυριτίου που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί γιά την εισαγωγή του στη 

στερεά φάση, παραμένει δεσμευμένο στην αέρια φάση. Έτσι η συγκέντρωση του πυριτίου που θα μπορούσε  

 
Σχήμα 4.30: Το περιεχόμενο 

των υμενίων σε άζωτο, 

εκφρασμένο ως ο λόγος των 

ατόμων αζώτου προς τα άτομα 

πυριτίου. Στο διάγραμμα 

εμφανίζονται τα αποτελέσματα 

της φασματοσκοπίας XPS και 

της φασματοσκοπίας EELS. 

Oι διαφορές που εμφανίζονται 

στα υμένια που αναπτύχθηκαν 

με χαμηλές ροές 

διχλωροσιλάνης καλύπτονται 

από τα όρια σφάλματος των 

μεθόδων [25]. 
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να αντιδράσει με το επιπλέον οξυγόνο του TEOS και στη συνέχεια με το άζωτο της αμμωνίας δεν 

αυξάνεται ανάλογα με την αύξηση της ροής της DCS. Έτσι, αφού το διαθέσιμο πυρίτιο γιά το σχηματισμό 

της στερεάς φάσης δεν αυξάνεται γραμμικά, δεν θα αυξάνεται γραμμικά και η συγκέντρωση του αζώτου 

στη στερεά φάση. 

 Στο σχήμα 4.31 βλέπουμε το περιεχόμενο των υμενίων σε οξυγόνο όπως υπολογίζεται από τη 

μέθοδο XPS. Τα αποτελέσματα δίνονται ως ο λόγος των ατόμων οξυγόνου ως προς τα άτομα πυριτίου σε 

συνάρτηση με τη ροή της διχλωροσιλάνης κατά την εναπόθεση. Παρατηρούμε ότι το περιεχόμενο των 

υμενίων σε οξυγόνο αυξάνεται μέχρι το σημείο όπου η ροή της διχλωροσιλάνης γίνεται ίση με 30 sccm και 

στη συνέχεια ελλατώνεται. Αυτό επιβεβαιώνει τα όσα παρατηρήσαμε προηγουμένως γιά την αύξηση της 

συγκέντρωσης των χλωριομένων σιλανών στην αέρια φάση και την εισαγωγή του αζώτου στη στερεά φάση. 

Μέχρι τα 30 sccm η διχλωροσιλάνη που εισάγεται στο σύστημα διασπάται πλήρως και καταναλώνεται το 

επιπλέον οξυγόνο του TEOS με αποτέλεσμα να βλέπουμε την αύξηση της συγκέντρωσης του οξυγόνου στη 

στερεά φάση. Μετά τα 30 sccm, μέρος της διχλωροσιλάνης που εισάγεται στο σύστημα παραμένει στην 

αέρια φάση με τη μορφή των χλωριομένων σιλανών που είδαμε στο σχήμα 4.13. Έτσι, αφού δεν υπάρχει το 

πυρίτιο που θα σχηματίσει τα κατάλληλα τετράεδρα, η συγκέντρωση του οξυγόνου στη στερεά φάση 

περιμένουμε τουλάχιστον να σταθεροποιηθεί στην ανώτερη τιμή της. Η ελλάτωση που παρατηρούμε 

οφείλεται στην υποκατάσταση του οξυγόνου στα τετράεδρα SiO4 από άτομα αζώτου. 

 Γιά τη μελέτη του χημικού περιβάλλοντος του πυριτίου χρησιμοποιήθηκε η μελέτη της μετάβασης 

Auger ΚL2,3L2,3 γιά το Si. Η μελέτη της συγκεκριμένης μετάβασης προτιμήθηκε δίοτι είναι περισσότερο 

ευαίσθητη στις μεταβολές του χημικού περιβάλλοντος από τη γραμμή των φωτοηλεκτρονίων Si 2p. Ο 

συμβολισμός γιά τις μεταβάσεις Auger δίνεται στην παράγραφο 3.3.5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 4.31: Το περιεχόμενο 

των υμενίων σε οξυγόνο 

εκφρασμένο ως ο λόγος ατόμων 

οξυγόνου ως προς τα άτομα 

πυριτίου. Στο διάγραμμα 

εμφανίζονται τα αποτελέσματα 

της φασματοσκοπίας XPS [25]. 
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Σχήμα 4.32: Η μεταβολή της γραμμής των ηλεκτρονίων 

Auger γιά τη μετάβαση KL2,3L2,3. Τα υμένια που 

αναλύθηκαν αναπτύχθηκαν στους 710 οC, πίεση 

300 mTorr, ροή TEOS 10 sccm και ροή αμμωνίας 

50 sccm. H ροή της SiH2Cl2 (DCS) ήταν 0, 10, 30, 50 

και 66 sccm. Oι γραμμές συγκρίνονται με τις αντίστοιχες 

γραμμές ενός θερμικά ανεπτυγμένου υμενίου SiO2 και 

ενός υμενίου Si3N4 που αναπτύχθηκε από SiH2Cl2 και 

ΝΗ3 στους 800 οC και σε πίεση 230 mTorr, με τη 

μέθοδο της χημικής εναπόθεσης από την αέρια φάση 

[25]. 

 

 Στο σχήμα 4.32 βλέπουμε τη μεταβολή της γραμμής των ηλεκτρονίων Auger των υμενίων που 

αναπτύχθηκαν από DCS / TEOS / NH3 μαζί με τα δείγματα αναφοράς SiO2 και Si3N4. Παρατηρούμε ότι 

οι κινητικές ενέργειες των ηλεκτρονίων Auger είναι 1608 eV γιά το δείγμα αναφοράς SiO2 και 1612,2 eV 

γιά το δείγμα αναφοράς Si3N4. Οι ενέργειες αυτές είναι σε πολύ καλή συμφωνία με τις τιμές που 

αναφέρονται στη βιβλιογραφία [26, 27]. Οι τιμές του πλήρους εύρους ημίσειας τιμής (FWHM) των 

κορυφών που μετρήθηκαν γιά τα υμένια αναφοράς είναι 2,8 ± 0 ,1 eV. Σε ότι αφορά τα υμένια που 

αναπτύχθηκαν από τα μίγματα DCS / TEOS / NH3 παρατηρούμε μια σταδιακή αύξηση του εύρους των 

κορυφών γιά τα υμένια που αναπτύχθηκαν με την υψηλότερη συγκέντρωση DCS, δηλαδή γιά τα υμένια που 

έχουν την υψηλότερη συγκέντρωση αζώτου. Η τιμή του FWHM γιά το υμένιο που αναπτύχθηκε με ροή 

DCS = 0  είναι 2,8 eV και φτάνει τα 3,2 eV γιά τα υμένια που αναπτύχθηκαν με ροή DCS = 50 και 

66 sccm. Οι κινητικές ενέργειες των ηλεκτρονίων Auger αυξάνονται όσο αυξάνει η συγκέντρωση του 

αζώτου στα υμένια. Γιά το υμένιο που αναπτύχθηκε με ροή DCS = 0  η ενέργεια των ηλεκτρονίων Auger 

είναι 1608,6 ± 0 ,1 eV, ενώ η αντίστοιχη τιμή γιά το υμένιο που αναπτύχθηκε με ροή DCS = 66 sccm είναι 

1609,3 ± 0 ,1 eV. Η μετατόπιση της κορυφής σε υψηλότερες ενέργειες καθώς και η αύξηση του πλήρους 

 SiO2 
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εύρους ημίσειας τιμής οφείλεται στη μερική υποκατάσταση του οξυγόνου από άζωτο στα τετράεδρα που 

σχματίζονται γύρω από το άτομο του πυριτίου. Η υποκατάσταση αυτή μπορεί να γίνει είτε με το 

σχηματισμό μίγματος SiO2 / Si3N4 είτε με την αποκλειστική ύπαρξη τετραέδρων της μορφής SiO4-xNx με 

την παράμετρο x να βρίσκεται στο διάστημα [ 0 , 4 ] συνθέτοντας μια φάση οξυνιτριδίου. Στην περίπτωση 

που το υμένιο αποτελούταν από μίγματα φάσεων SiO2 / Si3N4 θα βλέπαμε τουλάχιστον γιά τα υμένια με 

την υψηλότερη συγκέντρωση αζώτου, δυο ξεχωριστές κορυφές με κέντρο τα 1608 eV και τα 1612,2 eV. Οι 

ενέργειες αυτές αντιστοιχούν στο SiO2 και το Si3N4. Από το σχήμα 4.30 βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν δυο 

ξεχωριστές κορυφές αν και η διαφορά των 4 eV επιτρέπει την παρατήρησή τους. Κατά συνέπεια, η 

καλύτερη ερμηνεία γιά τα υμένια που αναπτύχθηκαν από μίγματα DCS / TEOS / NH3 συνίσταται στο να 

θεωρήσουμε ότι αυτά αποτελούνται από μια φάση με τετράεδρα της μορφής SiO4-xNx με 0≤ x≤ 4. 

 

 

 
4.8 
Χαρακτηρισμός των υμενίων που αναπτύχθηκαν από μίγματα TEOS – N2O και 
TEOS – NH3 με τη μέθοδο της φασματοσκοπίας διαπερατότητας με μετασχηματισμό 
Fourier. 
 
 Στην παράγραφο 4.5 είδαμε ότι τα υμένια που αναπτύχθηκαν από μίγματα TEOS – N2O είναι 

υποστοιχειομετρικά σε οξυγόνο (SiOx με x < 2). Όσο μεγαλύτερος είναι ο λόγος Ν2Ο/ΤΕΟS στο μίγμα 

των αντιδρόντων αερίων, τα υμένια εμφανίζονται περισσότερο στοιχειομετρικά σε οξυγόνο, δηλαδή ο 

λόγος x ατόμων οξυγόνου προς άτομα πυριτίου πλησιάζει προς το 2. Τα φάσματα διέλευσης στο υπέρυθρο 

αυτών των υμενίων είναι σε συμφωνία με τα συμπεράσματα αυτά όπως θα δούμε στη συνέχεια. 

 Στο σχήμα 4.33 βλέπουμε το φάσμα διέλευσης δυο υμενίων που αναπτύχθηκαν από μίγματα 

TEOS – Ν2Ο στους 820 οC. Η κορυφή που εμφανίζεται σε αυτές τις συχνότητες οφείλεται στον ασύμμετρο 

εκτατικό τρόπο δόνησης της γέφυρας Si – O – Si. Θα εξετάσουμε τη συγκεκριμένη κορυφή περισσότερο 

αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο. Τα υμένια έχουν πάχος περίπου 110 nm και αναπτύχθηκαν με λόγους 

ροής N2O/TEOS = 0 και 10 αντίστοιχα. Παρατηρούμε ότι η κορυφή του υμενίου που αναπτύχθηκε με 

τον υψηλότερο λόγο ροής εμφανίζεται περισσότερο έντονη από την κορυφή του υμενίου που αναπτύχθηκε 

με τον μικρότερο λόγο ροής. Επιπλέον η κορυφή είναι μετατοπισμένη σε υψηλότερους κυματάριθμους, 

κάτι που δεν είναι εμφανές απευθείας από τα φάσματα διέλευσης αλλά φαίνεται καθαρά στη δεύτερη 

παράγωγο των φασμάτων οι οποίες δίνονται στο ένθετο διάγραμμα. Οι κορυφές των υμενίων που 

αναπτύχθηκαν με ενδιάμεσους λόγους ροής εμφανίζουν παρόμοιες ιδιότητες, ενώ η θέση της κορυφής τους 

βρίσκεται μεταξύ των κορυφών των δυο υμενίων που αναπτύχθηκαν με τους ακραίους λόγους ροής. 

 Στο σχήμα 4.34 έχουμε σχεδιάσει την απόσταση της κορυφής Τ3 της δευτέρας παραγώγου των 

φασμάτων διέλευσης υμενίων που αναπτύχθηκαν από μίγματα TEOS – Ν2Ο από την αντίστοιχη κορυφή 

θερμικά αναπτυγμένου υμενίου SiO2 ως προς τη μερική πίεση των ατμών TEOS κατά τη διάρκεια της  
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Σχήμα 4.33: Φάσμα διέλευσης δυο υμενίων που αναπτύχθηκαν από μίγματα TEOS – Ν2Ο στους 820 οC και σε πίεση 

300 mTorr. Τα υμένια έχουν πάχος περίπου 110nm και αναπτύχθηκαν με λόγο N2O/TEOS =0 και 10. Η κορυφή του υμενίου 

που αναπτύχθηκε με τον υψηλότερο λόγο ροής είναι περισσότερο έντονη και είναι μετατοπισμένη προς υψηλότερους 

κυματάριθμους. Το τελευταίο χαρακτηριστικό είναι ευκολότερο να το διακρίνουμε στη δεύτερη παράγωγο των φασμάτων 

διέλευσης που φαίνονται στο ένθετο διάγραμμα. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 4.34: Απόσταση της 

κορυφής Τ3 της δευτέρας 

παραγώγου των φασμάτων 

διέλευσης υμενίων SiO2 που 

αναπτύχθηκαν από μίγματα 

TEOS – N2O, από την αντίστοιχη 

κορυφή θερμικού οξειδίου 

παρόμοιου πάχους. 
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Σχήμα 4.35: Απόσταση της 

κορυφής Τ4 της δευτέρας 

παραγώγου των φασμάτων 

διέλευσης υμενίων SiO2 που 

αναπτύχθηκαν από μίγματα  

TEOS – N2O, από την αντίστοιχη 

κορυφή θερμικού οξειδίου 

παρόμοιου πάχους  

 

εναπόθεσης. Στο σχήμα 4.35 έχουμε σχεδιάσει την απόσταση της κορυφής Τ4 των δευτέρων παραγώγων 

των φασμάτων διέλευσης των οξειδίων TEOS – N2O από την αντίστοιχη κορυφή της δευτέρας παραγώγου 

του φάσματος διέλευσης του θερμικού οξειδίου. Τα υμένια TEOS – Ν2Ο αναπτύχθηκαν σε θερμοκρασία 

710 και 820 οC, σε πίεση 300 mTorr με λόγους ροής Ν2Ο/ΤΕΟS = 0, 0,25, 2 και 10. Οι μερικές πιέσεις 

των ατμών TEOS γιά τους συγκεκριμένους λόγους ροής είναι 300, 240, 100 και 30 mTorr. Βλέπουμε ότι η 

σχετική απόσταση των δυο κορυφών μειώνεται όσο ελλατώνεται η μερική πίεση των ατμών TEOS, δηλαδή 

όσο αυξάνεται η ροή του N2O κατά τη διάρκεια της εναπόθεσης. Θυμίζουμε ότι όσο μεγαλύτερη είναι ροή 

του N2O, τόσο αυξάνεται ο λόγος Ο/Si και η κορυφή διέλευσης του ασύμμετρου εκτατικού τρόπου 

δόνησης εμφανίζεται σε υψηλότερους κυματάριθμους. Ωστόσο από τα διαγράμματα 4.34 και 4.35 

βλέπουμε ότι καμία από τις ευθείες των διαγραμμάτων δεν διέρχεται από το σημείο 0 όταν η μερική πίεση 

του TEOS τείνει στο μηδέν, κάτι που εξηγεί τη διαφορετική διευθέτηση των ατόμων ανάμεσα στα θερμικά 

οξείδια και σε αυτά που αναπτύσονται με τη μέθοδο ΕΠΧΕΑ [8]. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι 

το σχήμα 4.34 θυμίζει πολύ το διάγραμμα του σχήματος 4.19 όπου παρουσιάσαμε το λόγο Ο/Si των 

υμενίων SiO2 ως συνάρτηση της μερικής πίεσης των ατμών TEOS κατά τη διάρκεια της εναπόθεσης. 

Φαίνεται επομένως ότι η απόσταση των κορυφών Τ3 των οξειδίων ΤΕΟS ως προς την αντίστοιχη κορυφή 

του θερμικού οξειδίου σχετίζεται με τη στοιχειομετρία του υμενίου. Αποκλίσεις από τη στοιχειομετρία 

(SiOx με x < 2) οδηγούν σε σπασμένες γέφυρες Si – O – Si και κατά συνέπεια σε ατέλειες μέσα στο υμένιο. 

Όσο ο λόγος N2O / TEOS αυξάνεται, η συγκέντρωση αυτών των ατελειών ελαττώνεται και επομένως η 

κορυφή Τ3 θα πλησιάζει προς την αντίστοιχη κορυφή του θερμικού οξειδίου. 

 Η απόσταση των κορυφών Τ4 που φαίνεται στο σχήμα 4.35 φαίνεται να επηρεάζεται περισσότερο 

από τη θερμοκρασία ανάπτυξης του υμενίου. Οι απόσταση των κορυφών Τ4 των υμενίων που 

αναπτύχθηκαν στους 820 οC είναι μικρότερη από την απόσταση των αντίστοιχων κορυφών των υμενίων που 

αναπτύχθηκαν στους 710 οC. Επιπλέον οι διαφορές ελλατώνονται όσο αυξάνει η ροή του Ν2Ο κατά τη 

διάρκεια της εναπόθεσης, δηλαδή όσο περισσότερο στοιχειομετρικό γίνεται το οξείδιο. Το γεγονός ότι οι 
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δυο ευθείες δε συμπίπτουν παρά το γεγονός ότι κάποια από τα οξείδια αυτά έχουν τον ίδιο λόγο ατόμων 

Ο/Si και επομένως την ίδια συγκέντρωση ατελειών, σημαίνει ότι οι γέφυρες Si – O – Si είναι διαφορετικές. 

Οι διαφορές οφείλονται στη διαφορετική θερμοκρασία ανάπτυξης των υμενίων. Το γεγονός ότι οι ευθείες 

του σχήματος 4.35 είναι παράλληλες σημαίνει ότι οι διαφορές στη γωνία θ των γεφυρών Si – O – Si 

διατηρούνται σταθερές και εξαρτώνται μόνο από τη θερμοκρασία ανάπτυξης του υμενίου. Επομένως η 

απόσταση των κορυφών Τ4 θα πρέπει να σχετίζεται με την ατομική διευθέτηση των γεφυρών Si – O – Si σε 

περιοχές του υμενίου που βρίσκονται μακριά από ατέλειες όπως η διεπιφάνεια του υμενίου με το 

υπόστρωμα, η ελεύθερη επιφάνεια του υμενίου και οι ασυμπλήρωτες γέφυρες Si – O – Si. Τα 

συμπεράσματα αυτά αποτέλεσαν την αφορμή γιά μια περισσότερο εκτεταμένη μελέτη του φάσματος 

διαπερατότητας η οποία παρουσιάζεται στο επόμενο κεφάλαιο. 

 Στο σχήμα 4.36 βλέπουμε το φάσμα διέλευσης δυο οξειδίων TEOS και ενός θερμικού οξειδίου 

στην περιοχή από 520 έως 720 cm –1. Στην περιοχή αυτή εμφανίζονται οι κορυφές της δόνησης του 

δεσμού Si – C στα 588, 640 και 690 cm –1 [8, 28, 29]. Οι κορυφές δεν εμφανίζονται στα φάσματα 

διέλευσης αλλά εμφανίζονται στις δεύτερες παραγώγους των φασμάτων διέλευσης των υμενίων TEOS οι 

οποίες φαίνονται στο σχήμα 4.37. Η δεύτερη παράγωγος του φάσματος διέλευσης του θερμικού οξειδίου 

δεν εμφανίζει τις συγκεκριμένες κορυφές παρά τη μεγάλη μεγέθυνση. 

 Οι κορυφές που εμφανίζονται στα οξείδια TEOS είναι συμμετρικές και εμφανίζονται στα 586, 641 

και 690 cm –1. Το φάσμα του οξειδίου που αναπτύχθηκε με λόγο Ν2Ο/ΤΕΟS = 10 εμφανίζει τις 

συγκεκριμένες κορυφές αρκετά εξασθενημένες κάτι που σημαίνει ότι οι προσμίξεις άνθρακα στο υμένιο 

αυτό έχουν πολύ χαμηλότερη συγκέντρωση από το υμένιο που αναπτύχθηκε από καθαρό TEOS. Η 

ανάλυση των φασμάτων των υμενίων που αναπτύχθηκαν στους 820 οC δεν έδειξε αυτές τις κορυφές κάτι που 

σημαίνει ότι η συγκέντρωση των δεσμών Si – C σ’ αυτά τα υνμένια είναι κάτω από τα όρια ανίχνευσης της 

μεθόδου. Θυμίζουμε ότι ο χαρακτηρισμός XPS των υμενίων TEOS – N2O έδειξε την ύπαρξη προσμίξεων  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 4.36: Φάσμα διέλευσης ενός 

θερμικού οξειδίου και δυο οξειδίων 

TEOS που αναπτύχθηκαν στους 

710 οC, 300 mTorr και με λόγους 

ροής N2O/TEOS=0 και 10. Το 

φάσμα δείχνει την περιοχή όπου 

περιμένουμε τις κορυφές της 

δόνησης του δεσμού Si – C. 
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Σχήμα 4.37: Η δεύτερη παράγωγος των 

φασμάτων του σχήματος 4.36. Βλέπουμε 

ότι τα οξείδια TEOS παρουσιάζουν τις 

κορυφές της δόνησης του δεσμού Si – C 

στα 586, 641 και 690 cm –1. 
 

άνθρακα κυρίως με τη μορφή C – C και C – O. Η προσπάθεια εύρεσης δεσμών Si – C δεν ήταν επιτυχής 

με τη μέθοδο XPS γιά τους λόγους που εξηγήσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Αντίθετα, η προσπάθεια 

εύρεσης των κορυφών των δεσμών C – O και C – C οι οποίες εμφανίζονται στην περιοχή μεταξύ 1200 και  

1500 cm –1 [30] στα φάσματα διέλευσης αλλά και στις δεύτερες παραγώγους τους, ήταν ανεπιτυχής αφού 

αυτές οι κορυφές είναι ιδιαίτερα ασθενής. Βλέπουμε έτσι ότι οι δυο αυτές μέθοδοι χαρακτηρισμού δίνουν 

συμπληρωματικά αποτελέσματα, και επομένως η ολική εικόνα του χαρακτηρισμού δίνεται από το 

συνδυασμό των δυο μεθόδων. 

 Ο χαρακτηρισμός των υμενίων που αναπτύχθηκαν από μίγματα TEOS/NH3 έδειξε ότι οι κορυφές 

του ασύμμετρου εκτατικού τρόπου δόνησης δεν εξαρτώνται από το λόγο ΝΗ3/ΤΕΟS υπό την 

προϋπόθεση ότι τα υμένια έχουν αναπττυχθεί στην ίδια θερμοκρασία και επομένως τα φάσματα δεν 

διαφέρουν από αυτά των υμενίων που αναπτύχθηκαν από καθαρό TEOS. Αυτό σημαίνει ότι οι όποιες 

διαφορές υπάρχουν σε αυτά τα υμένια είναι κάτω από τα όρια ανίχνευσης της μεθόδου. Συγκρίνοντας τα 

φάσματα των υμενίων που αναπτύχθηκαν στους 710 οC με αυτά των υμενίων που αναπτύχθηκαν στους 

850 οC, τα συμπεράσματα που καταλήγουμε δεν προσθέτουν τίποτα περισσότερο σε όσα έχουμε 

παρουσιάσει στις προηγούμενες γραμμές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5            

Χαρακτηρισμός των υμενίων SiO2 με τη μέθοδο της 
φασματοσκοπίας στο υπέρυθρο με μετασχηματισμό Fourier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 
Εισαγωγή 
 

 Η φασματοσκοπία υπερύθρου είναι μια ισχυρή μέθοδος γιά το χαρακτηρισμό των υμενίων SiO2. 

Το φάσμα διέλευσης αποτελείται από τρεις κορυφές οι οποίες προέρχονται από τη σχετική κίνηση ενός 

ατόμου οξυγόνου ως προς τα άτομα πυριτίου με τα οποία γειτνιάζει. Στο σχήμα 5.1 βλέπουμε το τυπικό 

φάσμα διέλευσης ενός υμενίου SiO2 πάχους 100 nm που αναπτύχθηκε με θερμική ξηρή οξείδωση στους 

950 οC. Η κορυφή που εμφανίζεται στα 460 cm –1 προέρχεται από την περιστροφή (rocking) του ατόμου 

του οξυγόνου γύρω από τον άξονα που ορίζεται από τα δυο άτομα πυριτίου [1]. Ο συμμετρικός εκτατικός 

(symmetrical stretching) τρόπος δόνησης εμφανίζεται στα περίπου 810 cm –1. Σ’ αυτόν τον τρόπο δόνησης 

το άτομο του οξυγόνου κινείται πάνω σε άξονα που είναι κάθετος στη διεύθυνση που ορίζουν τα δυο άτομα 

πυριτίου και διχοτομεί τη γωνία που ορίζει η γέφυρα Si – O – Si. Η τρίτη και εντονότερη κορυφή 

προέρχεται από την ασύμμετρη εκτατική (asymmetrical stretching) κίνηση του οξυγόνου κατά την οποία 

το άτομο του οξυγόνου δονείται κατά μήκος άξονα που είναι παράλληλος με τη διεύθυνση που ορίζουν τα 

δυο άτομα του πυριτίου. Ο ασύμμετρος εκτατικός τρόπος δόνησης αποτελείται από δυο επιμέρους 

τρόπους δόνησης οι οποίοι στο σχήμα 5.1 σημειώνονται με AS 1 και ΑS 2 και στο φάσμα φαίνονται ως η 

κορυφή που εμφανίζεται στα 1080 cm –1 και η ασθενής κορυφή που έχει κέντρο τα 1200 cm –1. Η ασθενής 

αυτή κορυφή συχνά αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως ώμος (shoulder) και στη συνέχεια αυτό τον όρο θα 

χρησιμοποιούμε όταν χρειάζεται να αναφερθούμε σε αυτή. Στον ασύμμετρο εκτατικό τρόπο 1  

(1080 cm -1), τα γειτονικά άτομα οξυγόνου κινούνται σε φάση μεταξύ τους. Αντίθετα, στον ασύμμετρο 

εκτατικό τρόπο 2 (1200 cm -1), τα γειτονικά άτομα οξυγόνου κινούνται με διαφορά φάσης 180 ο. 
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Σχήμα 5.1: Τυπικό φάσμα διέλευσης υμενίου SiO2 πάχους 100 nm που αναπτύχθηκε με θερμική (ξηρή) οξείδωση στους 950 οC. 

Στο φάσμα σημειώνονται οι τοπικοί τρόποι δόνησης του οξυγόνου (λευκοί κύκλοι) ως προς τα δυο άτομα πυριτίου (γκρίζοι 

κύκλοι) με τα οποία είναι δεσμευμένο. Με R σημειώνεται ο περιστροφικός (rocking) τρόπος δόνησης, με SS σημειώνεται ο 

συμμετρικός εκτατικός (symmetrical stretching) τρόπος δόνησης και με AS σημειώνεται ο ασύμμετρος εκτατικός (asymmetrical 

stretching) τρόπος δόνησης. 

 

 Συζευγμένος με αυτούς τους τέσσερις εγκάρσιους οπτικούς τρόπους δόνησης (transverse optic – 

TO) βρίσκεται ένας διαμήκης οπτικός τρόπος δόνησης (longitudinal optic – LO) [1]. Οι δυο αυτές 

κατηγορίες δόνησης δεν έχουν την ίδια συχνότητα, με τους διαμήκεις τρόπους να έχουν συχνότητες 

υψηλότερες από τις συχνότητες των αντίστοιχων εγκάρσιων οπτικών τρόπων. Η σύζευξη των LO – TO 

τρόπων δόνησης δεν είναι δυνατή όταν το στερεό στο οποίο προσπίπτει η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

είναι άπειρο. Στην περίπτωση που η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία προσπίπτει σε λεπτό υμένιο, η 

προσέγγιση του άπειρου μέσου δεν είναι σωστή λόγω των οριακών συνθηκών που ορίζουν το υμένιο [2]. Οι 

LO τρόποι δόνησης μπορούν να προκαλέσουν υψηλή απορρόφηση όταν η πρόσπτωση της ακτινοβολίας 

δεν είναι κάθετη, αλλά γίνεται υπό γωνία διαφορετική των 90 ο ως προς την ελεύθερη επιφάνεια του υμενίου. 

Στο σχήμα 5.2 βλέπουμε το φάσμα του υμενίου του σχήματος 5.1, όταν η γωνία πρόσπτωσης είναι 30 ο και 

60 ο. Βλέπουμε ότι στα περίπου 1255 cm -1 εμφανίζεται μια κορυφή η οποία είναι εντονότερη όσο 

μεγαλύτερη είναι η γωνία πρόσπτωσης. Η κορυφή αυτή είναι το αποτέλεσμα του LO ασύμμετρου 

εκτατικού τρόπου δόνησης [1]. Η συνολική απορρόφηση όταν η πρόσπτωση δεν είναι κάθετη, είναι το 

αποτέλεσμα των ΤΟ και του LO τρόπων δόνησης. Αντίθετα, στην περίπτωση της κάθετης πρόσπτωσης η 
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          (α)           (β) 
 

Σχήμα 5.2: Φάσμα διέλευσης υμενίου SiO2 πάχους 100 nm, που αναπτύχθηκε με θερμική ξηρή οξείδωση στους 950 οC. α. Η 

γωνία πρόσπτωσης είναι 30 ο. β. Η γωνία πρόσπτωσης είναι 60 ο. Παρατηρούμε ότι δίπλα στον “ώμο” της κορυφής του 

ασύμμετρου εκτατικού τρόπου δόνησης, που στο σχήμα 5.1 σημειώνεται με AS 2, εμφανίζεται μια κορυφή η οποία είναι 

εντονότερη όσο απομακρυνόμαστε από τις συνθήκες κάθετης πρόσπτωσης. 

 

απορρόφηση προκαλείται αποκλειστικά από τους ΤΟ τρόπους δόνησης [1]. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε 

μόνο με την περίπτωση της κάθετης πρόσπτωσης. 

 Η θέση και το πλήρες εύρος ημίσειας τιμής (FWHM) της κορυφής των AS 1 και AS 2 τρόπων 

δόνησης οδηγεί σε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα γιά τη στοιχειομετρία, την πυκνότητα την κατάσταση 

πόρωσης (porosity), το πάχος τους και τη θερμοκρασία στην οποία αναπτύχθηκαν τα υμένια [3 – 7]. Η 

συχνότητα του ασύμμετρου τρόπου δόνησης γιά ένα στοιχειομετρικό θερμικό υμένιο SiO2 εμφανίζεται στα 

περίπου 1075 cm –1. Η ίδια κορυφή εμφανίζεται σε μικρότερους κυματάριθμους όσο μικρότερο είναι το 

περιεχόμενο σε οξυγόνο (SiOx με x < 2) [4]. Επιπλέον, όσο ελλατώνεται το περιεχόμενο των υμενίων σε 

οξυγόνο, ο ώμος που αντιστοιχεί στον AS 2 τρόπο δόνησης (1200 cm –1), έχει την τάση να “ενώνεται” με 

την κορυφή του AS 1 τρόπου δόνησης (1080 cm –1). Όσο το οξείδιο απομακρύνεται από τις συνθήκες 

στοιχειομετρίας, x<2, τα άτομα του πυριτίου έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να γειτονεύουν με ένα ή 

περισσότερα άτομα πυριτίου, κάτι που οδηγεί στη μεταβολή της συχνότητας. Η αύξηση του πλήρους 

εύρους ημίσειας τιμής είναι το αποτέλεσμα της στατιστικής κατανομής του διαφορετικού χημικού 

περιβάλλοντος που βρίσκονται τα άτομα πυριτίου που γειτονεύουν με άλλα άτομα πυριτίου συγκρινόμενο 

με το χημικό περιβάλλον των ατόμων του πυριτίου που είναι δεσμευμένα αποκλειστικά με άτομα 

οξυγόνου. Η εξασθένιση του ώμου στα 1200 cm –1 μπορεί να εξηγηθεί από τη συμμετρία που υπάρχει αν 

δούμε την ατομική μικροδομή των υμενίων SiO2. Η μόνη περίπτωση που έχει νόημα η κίνηση γειτονικών 

ατόμων οξυγόνου σε φάση ή με διαφορά φάσης 180 ο, είναι όταν το οξείδιο είναι στοιχειομετρικό και κάθε 

άτομο πυριτίου είναι ενωμένο με τέσσερα άτομα οξυγόνου. Όταν το υμένιο είναι υποστοιχειομετρικό σε 

οξυγόνο, θα υπάρχουν άτομα πυριτίου που δε θα συνδέονται με άτομα οξυγόνου. Επομένως θα υπάρχουν 

άτομα οξυγόνου τα οποία δεν θα γειτονεύουν με άλλα άτομα οξυγόνου, με αποτέλεσμα να μην έχει νόημα 

η σχετική κίνηση των γειτονικών ατόμων οξυγόνου. Αυτό έχει ως συνέπεια ο ώμος στα 1200 cm -1 να 
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εμφανίζεται λιγότερο έντονος [4]. Το αποτέλεσμα αυτό σε συνδυασμό με την αύξηση του πλήρους εύρους 

ημίσειας τιμής της κορυφής του AS 1 τρόπου δόνησης, δημιουργεί την εικόνα του ώμου που τείνει να 

ενσωματωθεί με την κυρίως κορυφή όταν τα υμένια είναι υποστοιχειομετρικά σε οξυγόνο. 

 Υμένια που αναπτύσονται με πυρολυτικές μεθόδους (π.χ. με τη μέθοδο ΧΕΑ), εμφανίζουν 

σημαντικά μεγαλύτερη συγκέντρωση πόρων συγκρινόμενα με θερμικά οξείδια [3]. Επιπλέον, οι τάσεις που 

εμφανίζουν αυτά τα υμένια εξαρτώνται σημαντικά από τη μέθοδο ανάπτυξής τους όπως φαίνεται στον 

πίνακα 1.3. Τα υμένια με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση πόρων εμφανίζουν την κορυφή του ασύμμετρου 

εκτατικού τρόπου δόνησης σε χαμηλότερους κυματάριθμους [3]. Παρόμοια, τα υμένια που έχουν τις 

μεγαλύτερες τάσεις εμφανίζουν την συγκεκριμένη κορυφή σε χαμηλότερους κυματάριθμους. Σε περίπτωση 

που την ανάπυξη του πυρολυτικού υμενίου ακολουθήσει ανόπτηση, παρατηρείται συρίκνωση του αρχικού 

τους πάχους [3, 8, 9]. Η συρίκνωση προκαλείται από την ιξώδη ροή (viscous flow) των υμενίων SiO2 [10], 

η οποία παρατηρείται σε όλα τα υμένια, ανεξάρτητα από τη μέθοδο ανάπτυξής τους. Στην περίπτωση που 

το υμένιο παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση πόρων, η ιξώδης ροή του SiO2 έχει σαν αποτέλεσμα την 

κάλυψή τους. Το φάσμα στο υπέρυθρο ενός υμενίου μετά τη συρίκνωση δύσκολα ξεχωρίζει από το φάσμα 

θερμικά ανεπτυγμένου υμενίου ίδιου πάχους [3]. 

 Η θέση της κορυφής του ασύμμετρου εκτατικού τρόπου δόνησης εξαρτάται επίσης από τη 

θερμοκρασία στην οποία αναπτύχθηκε το υμένιο [5]. Ξεκινώντας από τους 850 οC, όσο υψηλότερη είναι η 

θερμοκρασία ανάπτυξης του υμενίου, η κορυφή του ασύμμετρου εκτατικού τρόπου δόνησης εμφανίζεται σε 

μεγαλύτερους κυματάριθμους. Αυτό ισχύει μέχρι η θερμοκρασία ανάπτυξης να φτάσει τους περίπου  

1100 οC. Πάνω από το όριο αυτό, η θέση της κορυφής του ασύμμετρου εκτατικού τρόπου δόνησης 

παραμένει ανεξάρτητη από τη θερμοκρασία ανάπτυξης του υμενίου. 

 Όλες οι ιδιότητες των υμενίων SiO2 που περιγράψαμε παραπάνω και οι οποίες επηρεάζουν τη θέση 

και τη μορφή της κορυφής του ασύμμετρου εκτατικού τρόπου δόνησης, εξαρτώνται από τη μορφή της 

γέφυρας Si – O – Si. Ένα ιδανικό υμένιο SiO2 στο οποίο η συγκέντρωση πόρων ή άλλων ατελειών, π.χ. οι 

προσμίξεις, είναι μηδενική, δεν θα έχει κατά μέσο όρο τα ίδια μήκη και γωνίες δεσμών με ένα υμένιο που 

παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση πόρων και λοιπών ατελειών. Σε ένα πορώδες υμένιο υπάρχουν πολλές 

ασυνέχειες, π.χ. κενά (voids), στο όριο των οποίων οι δεσμοί είναι παραμορφωμένοι σε σχέση με τους 

δεσμούς που βρίσκονται “μακριά” από τις ασυνέχειες. Τα θερμικά οξείδια που έχουν αναπτυχθεί με ξηρή 

οξείδωση θεωρούνται “ιδανικά”, αφού παρουσιάζουν πολύ χαμηλή συγκέντρωση ατελειών συγκρινόμενα με 

υμένια που αναπτύσονται με άλλες τεχνικές, κάτι που άλλωστε αποδεικνύεται από τις ανώτερες ηλεκτρικές 

ιδιότητες αυτών των υμενίων. Οι διαφορές της κορυφής του ασύμμετρου εκτατικού τρόπου δόνησης ενός 

θερμικά ανεπτυγμένου υμενίου που αναπτύχθηκε με ξηρή οξείδωση, συγκρινόμενη με την αντίστοιχη 

κορυφή υμενίου ίδιου πάχους που αναπτύχθηκε με άλλη τεχνική, μπορεί να ερμηνευτεί ως διαφορές στην 

κατανομή των δεσμών Si – O – Si. Στην επόμενη παράγραφο θα περιγράψουμε τη δομή των υμενίων SiO2 

και θα συνδέσουμε τις ιδιότητες του δεσμού Si – O – Si με τις ιδιότητες της κορυφής του ασύμμετρου 

εκτατικού τρόπου δόνησης στο υπέρυθρο. 
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 Η φασματοσκοπία υπερύθρου μπορεί να αποκαλύψει την ύπαρξη προσμίξεων με την καταγραφή 

των χαρακτηριστικών τους κορυφών. Στον πίνακα 3.2 δίνουμε τις προσμίξεις που συναντάμε αρκετά συχνά 

στη μελέτη της σύστασης υμενίων SiO2. Η αναγνώριση των κορυφών Si – H και O – H που εμφανίζονται 

στα 2094 και 3650 cm –1 (πίνακας 3.2), είναι ενδεικτικές τις μεθόδου ανάπτυξης των υμενίων αλλά και της 

συγκέντρωσης πόρων στην επιφάνεια του υμενίου. Η αναγνώριση δεσμών Si – H και Ο – Η είναι δυνατή, 

δεν είναι όμως δυνατό να ξεχωρίσουμε δεσμούς Si – OH και Η – ΟΗ [11]. Η συγκέντρωση δεσμών  

Si – H είναι σχεδόν μηδενική σε θερμικά ανεπτυγμένα οξείδια ή οξείδια ανεπτυγμένα με άλλους χημικούς 

τρόπους (π.χ. με τη μέθοδο ΧΕΑ). Οξείδια που αναπτύσονται με μεθόδους εναπόθεσης υποβοηθούμενης 

από πλάσμα περιέχουν πολύ χαμηλή συγκέντρωση τέτοιων δεσμών. Ο παράγοντας που επηρεάζει 

περισσότερο τη συγκέντρωση των δεσμών Si – H δεν είναι τόσο η μέθοδος ανάπτυξης του υμενίου αλλά η 

θερμοκρασία στην οποία αυτό αναπτύσεται [12]. Όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία ανάπτυξης, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση των δεσμών Si - H. Η συγκέντρωση αυτών των δεσμών είναι δυνατόν να 

εκμηδενισθεί με θέρμασνη του υμενίου στους 500 οC σε ξηρό άζωτο. 

 Η καταγραφή του φάσματος ενός υμενίου γίνεται σε δυο στάδια ( § 3.3.2). Στο πρώτο στάδιο 

καταγράφεται το φάσμα του περιβάλλοντος (background). Σε αυτό το στάδιο καταγράφεται η 

απορρόφηση της ατμόσφαιρας και του υποβάθρου Si. Στη συνέχεια καταγράφουμε το φάσμα του υμενίου 

αφαιρώντας το δείγμα του υποβάθρου Si και τοποθετώντας στο φασματογράφο το δείγμα με το υμένιο. Το 

φάσμα που προκύπτει με τον τρόπο αυτό περιγράφει τις διαφορές στην απορρόφηση των δυο μετρήσεων. 

Οι διαφορές αυτές οφείλονται αποκλειστικά στο υμένιο, θεωρώντας ότι η ατμόσφαιρα (π.χ. η υγρασία) δεν 

άλλαξε ανάμεσα στις δυο μετρήσεις. Το κρυσταλλικό Si δεν θα πρέπει να θεωρείται διαφανές στα 

συγκεκριμένα μήκη κύματος αφού παρουσίαζει μια κορυφή απορρόφησης στα 611 cm –1 (πίνακας 3.2). 

Επιπλέον, το κρυσταλλικό πυρίτιο περιέχει διάφορες προσμίξεις με σημαντικότερη το οξυγόνο που 

βρίσκεται διαλυμένο στο εσωτερικό του κρυστάλλου σε ενδοπλεγματικές θέσεις (interstitial). Το οξυγόνο 

διαφοροποιεί σημαντικά τα οπτικά χαρακτηριστικά του κρυστάλλου με σημαντικότερη την εμφάνιση 

κορυφής στα περίπου 1100 cm -1 [13, 14] η ένταση της οποίας εξαρτάται σημαντικά από τη συγκέντρωση 

του οξυγόνου. Η συγκέντρωση του οξυγόνου εξαρτάται από τη μέθοδο ανάπτυξης του μονοκρυσταλλικού 

υποστρώματος. Αν και η συγκέντρωση των ενδοπλεγματικών ατελειών είναι πολύ μικρή αμέσως μετά την 

ανάπτυξη του μονοκρυστάλλου, το σύστημα δεν βρίσκεται σε θερμοδυναμική ισορροπία [15]. Είναι 

επομένως δυνατόν να εισαχθεί επιπλέον οξυγόνο στο εσωτερικό του κρυστάλλου ιδιαίτερα όταν ο 

κρύσταλλος υποβάλεται σε θερμικές διεργασίες όπως η θερμική οξείδωση [15]. Αυτό σημαίνει πως ακόμα 

και κρύσταλλοι που αναπτύσονται με τη μέθοδο της επιπλέουσας ζώνης (floating zone – FZ) δεν θα πρέπει 

να θεωρούνται ότι είναι απαλαγμένοι από οξυγόνο, ιδιαίτερα μετά από θερμικές διεργασίες που 

πραγματοποιούνται σε υψηλές θερμοκρασίες. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό κατά την καταγραφή του 

φάσματος του περιβάλλοντος, να τοποθετείται δείγμα Si από το ίδιο υπόβαθρο πάνω στο οποίο έχει 

αναπτυχθεί το υμένιο [3] και το οποίο έχει υποστεί τις ίδιες θερμικές διεργασίες με το εξεταζόμενο δείγμα. 

Θα πρέπει τέλος να προσέξουμε την ειδική αντίσταση του υποβάθρου να είναι σχετικά υψηλή. Η υψηλή 
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συγκέντρωση ελευθέρων φορέων έχει σαν αποτέλεσμα την υψηλή ανακλαστικότητα του υποβάθρου στο 

υπέρυθρο, με αποτέλεσμα η καταγραφή φασμάτων διαπερατότητας να είναι αδύνατη. Κατάλληλα γιά 

μετρήσεις διαπερατότητας, είναι υπόβαθρα με ειδική αντίσταση ίση ή μεγαλύτερη από 5 Ohm · cm. 

 

 

 

5.2. 
Η δομή του SiO2. 
 

 

5.2.1. 
Κρυσταλλικό SiO2. 
 
 Πριν συζητήσουμε τη δομή των υμενίων ας δούμε τις κρυσταλλικές μορφές του διοξειδίου του 

πυριτίου. Στο σχήμα 5.3 βλέπουμε το διάγραμμα φάσης του κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου. Σε 

ατμοσφαιρική πίεση και σε θερμοκρασίες μέχρι περίπου 500 οC συναντάμε τον α χαλαζία (α quartz) ή 

χαλαζία χαμηλών θερμοκρασιών. Σε υψηλότερες θερμοκρασίες και μέχρι τους περίπου 850 οC συναντάμε 

το β χαλαζία (β quartz) ή χαλαζία υψηλών θερμοκρασιών. Σε ακόμα υψηλότερες θερμοκρασίες συναντάμε 

τον τριδυμίτη (μέχρι τους περίπου 1450 οC) και τον κριστοβαλίτη (έως τους 1800 οC). Σε θερμοκρασίες 

μεγαλύτερες των 1800 οC το διοξείδιο του πυριτίου περνάει στην υγρή φάση. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.3: Το διάγραμμα φάσης του διοξειδίου του πυριτίου [16]. 

Παρατηρούμε ότι η φάση που ευνοείται στις συνθήκες ανάπτυξης των υμενίων 

SiO2 είναι ο τριδυμίτης. 

 

 Η βασική δομική μονάδα σε όλες τις φάσεις που προαναφέραμε είναι το τετράεδρο, στο κέντρο 

του οποίου βρίσκεται το άτομο του πυριτίου και στις κορυφές του βρίσκεται από ένα άτομο οξυγόνου όπως 

φαίνεται στο σχήμα 5.4.α. Το μήκος του δεσμού Si – O κυμαίνεται από 0,152 έως 0,169 nm [16]. Η γωνία 

Ο – Si – O είναι ίση με τη γωνία ενός κανονικού τετραέδρου, δηλαδή ίση με 109,18 ο. Κάθε άτομο 

οξυγόνου βρίσκεται ενωμένο με δυο άτομα πυριτίου όπως φαίνεται στο σχήμα 5.4.β. Η γωνία Si – O – Si 

κυμαίνεται από 120 o έως 180 ο ανάλογα με τη φάση στην οποία βρίσκεται το διοξείδιο του πυριτίου. 
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Σχήμα 5.4: α.Η δομική μονάδα του τετραέδρου. Στο κέντρο του τετραέδρου βρίσκεται το 

άτομο του πυριτίου και στις κορυφές βρίσκονται τέσσερα άτομα οξυγόνου. β. Κάθε άτομο 

οξυγόνου βρίσκεται ενωμένο με δυο άτομα πυριτίου. Η γωνία Si – O – Si εξαρτάται από την 

κρυσταλλική φάση του διοξειδίου του πυριτίου και κυμαίνεται μεταξύ 120 και 180 ο [16]. 

 

 Θεωρώντας αυτή την περιγραφή, ο σχηματισμός των δεσμών στο SiO2 θα έπρεπε να βασίζεται σε 

υβριδισμένα τροχιακά sp3. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, κάτι που αποδεικνύεται από την ποικιλία των 

φάσεων και την ποικιλία των γωνιών του δεσμού Si – O – Si. Οι Παντελίδης και Harrison [17] έδειξαν ότι 

σε ένα απλό σχήμα όπου ο δεσμός σχηματίζεται από υβριδικά τροχιακά sp3 του Si και p τροχιακά του Ο, 

η γωνία του δεσμού Si – O – Si θα έπρεπε να είναι 90 ο. H συμμετοχή άλλων τροχιακών του οξυγόνου, 

όπως γιά παράδειγμα υβριδισμένων τροχιακών sp ή sp2 δεν είναι ικανή από μόνη της να ανοίξει τη γωνία θ 

από τις 90 ο στις 109,18 ο, αφού ενεργειακά αυτά τα τροχιακά βρίσκονται πολύ χαμηλά. Το άνοιγμα της 

γωνίας πιθανότατα οφείλεται στον μερικώς ιοντικό χαρακτήρα του δεσμού Si – O που οδηγεί σε 

αλληλεπιδράσεις πέρα των εγγυτάτων γειτόνων [16]. Ας θεωρήσουμε δυο τετράεδρα τα οποία έχουν κοινό 

ένα άτομο οξυγόνου. Μπορούμε να φανταστούμε εύκολα την εικόνα αν στο σχήμα 5.4.β προσθέσουμε από 

τρία άτομα οξυγόνου σε κάθε ένα από τα άτομα πυριτίου. Αν υποθέσουμε ότι η απόσταση Si – O είναι ίση 

με 0,162 nm, η απόσταση Ο – Ο εγγυτάτων γειτόνων είναι ίση με 0,26 nm και ότι η γωνία Ο – Si – Ο 

είναι ίση με 109,18 ο, μπορούμε να υπολογίσουμε την απόσταση Si – Si και Ο – Ο δευτέρων γειτόνων ως 

συνάρτηση της γωνίας θ Si – O – Si. Αυτές οι αποστάσεις φαίνονται στο σχήμα 5.5. Παρατηρούμε ότι εάν 

η γωνία θ είναι ίση με 90 ο οι αποστάσεις δευτέρων γειτόνων Si – Si και Ο – Ο παίρνουν την ελάχιστη τιμή 

οδηγώντας σε μια πολύ πυκνή δομή. Στο κρυσταλλικό πυρίτιο η αντίστοιχη απόσταση είναι 0,235 nm ενώ 

η αντίστοιχη απόσταση Ο – Ο στις περισσότερες στερεές ενώσεις σπάνια είναι μικρότερη από το διπλάσιο 

της ιοντικής του ακτίνας που είναι ίση με 0,28 nm. Η γωνία θ στην οποία η απόσταση Ο – Ο πρώτων 
 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.5: Η απόσταση δυτέρων γειτόνων Si – Si και Ο – Ο 

ως συνάρτηση της γωνίας Si – O – Si, θεωρώντας ότι το 

μήκος του δεσμού Si – O είναι 0,162 nm και η γωνία 

Ο – Si – O είναι 109,18 ο.  
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γειτόνων είναι ίση με την απόσταση Ο – Ο δευτέρων γειτόνων είναι ίση με 110 ο, κάτι που πιθανότατα 

υποδεικνύει το κατώτατο όριο της γωνίας θ. Αυτή είναι και η ελάχιστη γωνία που έχει αναφερθεί γιά την 

περίπτωση του άμορφου SiO2 [16]. 

 Η σημασία των τροχιακών s του οξυγόνου, καθώς και των αλληλεπιδράσεων των τροχιακών p του 

οξυγόνου και d του πυριτίου φαίνονται στο σχήμα 5.6 [16]. Οι υπολογισμοί έγιναν θεωρώντας την 

απλούστερη προσέγγιση των ισχυρώς δέσμιων ηλεκτρονίων (tight binding approach). Στο σχήμα 5.6 

βλέπουμε τα αποτελέσματα των υπολογισμών θεωρώντας τις δυο οριακές τιμές γιά τη γωνία Si – O – Si, 

δηλαδή τις 90 και τις 180 ο. Η πρώτη στήλη δίνει την ενέργεια του δεσμού Si – O θεωρώντας τα τροχιακά 

του ελεύθερου πυριτίου και του ελεύθερου οξυγόνου. Στη δεύτερη στήλη βλέπουμε την ενέργεια του 

δεσμού Si – O θεωρώντας την αλληλεπίδραση του υβριδισμένου τροχιακού sp3 του Si με το τροχιακό 2p 

του οξυγόνου. Η τρίτη και η τέταρτη στήλη δίνουν αντίστοιχα την ενέργεια του δεσμού Si – O 

λαμβάνοντας υπ’ όψην και την επίδραση των τροχιακών Si p – Ο 2s και Si 3d – Ο p. Οι υπολογισμοί 

έγιναν θεωρώντας το γραμμικό συνδυασμό των ατομικών τροχιακών (Linear Combination of Atomic 

Orbitals, LCAO) και χωρίς να θεωρηθεί η αλληλεπικάλυψη των τροχιακών. Επομένως τα αποτελέσματα 

δεν πρέπει να θεωρούνται ακριβή. Ωστόσο φαίνεται καθαρά ότι η ενεργειακή διαφορά ανάμεσα στη δομή 

που η γωνία Si – O – Si είναι 90 ο και τη δομή που η γωνία Si – O – Si είναι 180 ο είναι πολύ μικρή. Αυτό 

σημαίνει ότι από ενεργειακή σκοπιά δεν ευνοείται ιδιαίτερα κάποια γωνία. Στον πίνακα 5.1 βλέπουμε τα 

δομικά χαρακτηριστικά των διαφόρων κρυσταλλικών μορφών του SiO2 καθώς και του άμορφου SiO2 [16, 

17]. Η γωνία θ Si – O – Si στις περισσότερες φάσεις είναι μεταξύ 140 και 150 ο. O κριστοβαλίτης υψηλών 

θερμοκρασιών (κριστοβαλίτης β) έχει δυο γωνίες αντί γιά κατανομή γωνιών, οι οποίες είναι ίσες με 137 ο  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.6: Υπολογισμός της ενέργειας του δεσμού Si – O γιά την 

περίπτωση που η γωνία θ Si – O – Si είναι 90 ο  και 180 ο. Στην πρώτη 

στήλη η ενέργεια του δεσμού υπολογίζεται θεωρώντας τα τροχιακά των 

ελευθέρων ατόμων, στη δεύτερη στήλη θεωρούνται τα τροχιακά sp3 του 

Si - 2p του Ο, στην τρίτη στήλη συνυπολογίζεται η επίδραση των 

τροχιακών Ο 2s - Si p και στην τέταρτη στήλη συνυπολογίζεται η 

επίδραση των τροχιακών Si 3d - Ο p. Οι υπολογισμοί έγιναν θεωρώντας 

το γραμμικό συνδυασμό των τροχιακών και χωρίς να λαμβάνεται υπ’ 

όψην η αλληλεπικάλυψή τους [16]. 
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Φάση Si – O (Å) O – O (Å) θ ο 

α-χαλαζίας 1,61 2,60 – 2,67 144 

β-χαλαζίας 1,63 2,60 144 

β-τριδυμίτης 1,52 2,57 ; 

α-κριστοβαλίτης 1,59 2,58 – 2,63 147 

β-κριστοβαλίτης 1,55 2,53 180 

κεατίτης 1,57 – 1,61 ; ; 

κοεσίτης 1,60 – 1,63 2,60 – 2,67 120 

άμορφο 1,61 2,63 144 

 

Πίνακας 5.1: Χαρακτηριστικά της δομής μερικών φάσεων του διοξειδίου του πυριτίου. 

 

και 180 ο. Ο τριδυμίτης παρουσιάζει κατανομή γωνιών από τις 130 ο έως τις 175 ο. Αυτές οι δυο φάσεις 

έχουν και την περισσότερο ανοικτή δομή από όλες τις άλλες. Με εξαίρεση τον κριστοβαλλίτη υψηλών 

θερμοκρασιών, οι γωνίες θ κατανέμονται γύρω από την τιμή που φαίνεται στον πίνακα. Στο σχήμα 5.7 

βλέπουμε την κατανομή γιά το άμορφο SiO2 τον τριδυμίτη και τον κριστοβαλίτη [16]. Στην περίπτωση του 

άμορφου SiO2 βλέπουμε ότι αν και η περισσότερο πιθανή γωνία είναι οι 144 ο, άλλες γωνίες γύρω από αυτή 

την τιμή φαίνονται να είναι εξίσου πιθανές. Η κατανομή του τριδυμίτη είναι περισσότερο οξεία, ωστόσο δεν 

αποκλείει την ύπαρξη και άλλων γωνιών. Η γωνία θ στην περίπτωση του κριστοβαλίτη παίρνει δυο τιμές  

χωρίς να ακολουθεί κάποια κατανομή. Το μεγάλο εύρος τιμών που μπορεί να πάρει η γωνία θ εξηγείται 

από την ασθενή εξάρτηση της ενέργειας του δεσμού Si – O από τη γωνία θ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 5.7: Η κατανομή των γωνιών θ Si – O – Si γιά τον τριδυμίτη (1 - 

διαγραμμισμένες μπάρες), το άμορφο SiO2 (2 - λευκές μπάρες) και τον 

κριστοβαλίτη (ευθείες γραμμές) [16]. Οι γωνίες θ κατανέμονται γύρω από την 

περισσότερο πιθανή τιμή. Η κατανομή είναι περισσότερο απλωμένη στην 

περίπτωση του αμόρφου SiO2 από την περίπτωση του τριδυμίτη, ενώ η γωνία θ 

στην περίπτωση του κριστοβαλίτη παίρνει δυο τιμές χωρίς να ακολουθεί κάποια 

κατανομή. 
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5.2.2. 
Άμορφο SiO2. 
 

 Η δομή του άμορφου SiO2 παρουσιάστηκε πρώτα από τον Zachariasen [18]. Οι πρώτες μετρήσεις 

περίθλασης (diffraction) ακτίνων Χ, έδειξαν ότι στο άμορφο SiO2 περιέχεται κάποιας μορφής κρυσταλλικό 

υλικό. Η δομική μονάδα στο άμορφο SiO2 εξακολουθεί να είναι το τετράεδρο. Η σχετική απόσταση δυο 

τετραέδρων με κοινή τη μια κορυφή δεν είναι πιά σταθερή όπως στην περίπτωση των κρυσταλλικών 

φάσεων, αλλά μεταβάλλεται. Στο σχήμα 5.8 βλέπουμε την απεικόνιση στις δυο διαστάσεις του 

κρυσταλλικού και του άμορφου διοξειδίου του πυριτίου, όπως τη σχεδίασε ο Zachariasen. Το κρυσταλλικό 

SiO2 που φαίνεται στο σχήμα 5.8.α, παρουσιάζει εξαγωνική συμμετρία η οποία επαναλαμβάνεται σε όλο 

τον κρύσταλλο. Στις κορυφές του εξαγώνου βρίσκονται τα άτομα του πυριτίου τα οποία στο σχήμα 

συμβολίζονται με μαύρους κύκλους. Τα άτομα του πυριτίου βρίσκονται στο κέντρο τετραέδρου στις 

κορυφές του οποίου υπάρχουν τα άτομα του οξυγόνου. Η προβολή στις δυο διαστάσεις έχει σαν 

αποτέλεσμα να φαίνονται τα τρία άτομα οξυγόνου που ορίζουν τη βάση του τετραέδρου, ενώ το τέταρτο 

άτομο οξυγόνου που βρίσκεται στην κορυφή του τετραέδρου “κρύβεται” από το άτομο πυριτίου. Η 

συμμετρία αυτή έχει επιβεβαιωθεί γιά τις περισσότερες κρυσταλλικές φάσεις του SiO2 [16, 17]. Το άμορφο 

SiO2 δεν παρουσιάζει την εξαγωνική συμμετρία αν και τη θυμίζει αρκετά. Από το σχήμα 5.8.β βλέπουμε 

ότι τα τετράεδρα εξακολουθούν να υπάρχουν στο άμορφο SiO2. Κοιτώντας τη δομή του άμορφου SiO2 

δεν θα παρατηρήσουμε σημαντικές διαφορές με τις κρυσταλλικές φάσεις, αν περιοριστούμε στη μελέτη των 

εγγυτάτων γειτώνων. Οι διαφορές αρχίζουν να εμφανίζονται από τη στιγμή που εξετάζουμε τον τρόπο με 

τον οποίο τα τετράεδρα συνδέονται μεταξύ τους. Αυτό γίνεται με πειράματα περίθλασης ακτίνων Χ (X – 

ray diffraction) και πειράματα σκέδασης νετρονίων [16, 19]. Tα μήκη των δεσμών Si – O, O – O και  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (α)         (β) 
 

Σχήμα 5.8: α. Κρυσταλλικό SiO2 με εξαγωνική συμμετρία. β. Άμορφο SiO2. 
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Si – Si είναι 0,16, 0,262 και 0,313 nm [16] αντίστοιχα, τιμές που βρίσκονται πολύ κοντά στις αντίστοιχες 

τιμές κρυσταλλικών φάσεων. Η διαφορά ανάμεσα στην άμορφη και τις κρυσταλλικές φάσεις του SiO2 

βρίσκεται στο μεγάλο εύρος της διακύμανσης της γωνίας θ Si – O – Si γιά το άμορφο διοξείδιο του 

πυριτίου, όπως είδαμε στο σχήμα 5.7. Θυμίζουμε ότι η γωνία θ εκφράζει τη σύνδεση δυο γειτονικών 

τετραέδρων μέσω του κοινού ατόμου οξυγόνου. Έτσι, η περιοδικότητα και η συμμετρία που υπάρχει στις 

κρυσταλλικές μορφές παύει να ισχύει, οδηγώντας μας να χαρακτηρίσουμε το υλικό ως άμορφο. Η 

υπόθεσηαυτή επιβεβαιώθηκε από πειράματα περίθλασης ακτίνων Χ Η μελέτη των συναρτήσεων ακτινικής 

κατανομής οι οποίες φαίνονται στο σχήμα 5.9 (Radial Distribution Function, RDF) έδειξε ότι το άμορφο 

SiO2, ο τριδυμίτης και ο κριστοβαλίτης έχουν την ίδια τάξη κοντινών αποστάσεων (short range order). H 

δομή του άμορφου SiO2 μοιάζει με αυτή του τριδυμίτη μέσα σε αποστάσεις της τάξης των 20 Å. Η μελέτη 

σε μεγαλύτερες αποστάσεις δεν αποκλείει την ύπαρξη τάξης που να πλησιάζει αυτή του κριστοβαλίτη σε 

πολύ μικρό ποσοστό [19]. Αν και η μελέτη της συνάρτησης ακτινικής κατανομής (RDF) δεν μπορεί από 

μόνη της να δώσει τη δομή των διαφόρων φάσεων του SiO2, οι ομοιότητες που εμφανίζουν μας οδηγούν να 

συμπεράνουμε ότι οι φάσεις αυτές πρέπει να μοιάζουν σημαντικά σε ατομικό επίπεδο. 

 Τελειώνοντας αυτή την παράγραφο θα θέλαμε να αναφέρουμε επιγραμματικά τα συμπεράσματα 

που καταλήξαμε: 

 

 
 
Σχήμα 5.9: Η συνάρτηση ακτινικής κατανομής (RDF) γιά τέσσερις διαφορετικές φάσεις του SiO2 [19]. Παρατηρούμε ότι οι 

συναρτήσεις είναι πανομοιότυπες στην αρχή τους κάτι που σημαίνει ότι όλες οι φάσεις παρουσιάζουν την ίδια τάξη σε επίπεδο 

εγγυτάτων γειτόνων. 
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• Η βασική δομική μονάδα σχεδόν όλων των φάσεων SiO2 είναι το τετράεδρο. Στο κέντρο του 

τετραέδρου βρίσκεται το άτομο του πυριτίου, ενώ στις τέσσερις κορυφές βρίσκονται τα άτομα του 

οξυγόνου. 

• Το μήκος του δεσμού Si – O παραμένει σταθερό σε όλες σχεδόν τις φάσεις του SiO2. Αυτό που 

αλλάζει είναι η γωνία θ Si – O – Si που σχηματίζεται από δυο άτομα Si που βρίσκονται στο κέντρο 

δυο γειτονικών τετραέδρων και το άτομο του οξυγόνου που παρεμβάλεται. 

• Η ενέργεια του δεσμού Si – O εξαρτάται με πολύ ασθενή τρόπο από τη γωνία θ Si – O – Si. Αυτό 

επιτρέπει στη γωνία θ να μπορεί πάρει σχεδόν όλες τις τιμές από τις 120 ο έως τις 180 ο. Η μορφή 

της κατανομής που θα ακολουθήσει η γωνία θ καθώς και η κορυφή αυτής της κατανομής 

καθορίζεται από τις εξωτερικές συνθήκες στις οποίες αναπτύσεται το SiO2, δηλαδή τη 

θερμοκρασία, την πίεση κλπ. 

 

 

 

5.3 
Η θεωρητική πρόβλεψη των συχνοτήτων δόνησης στο υπέρυθρο. 
 

 Όπως είδαμε στην προηγούμενη παράγραφο, η δομή του άμορφου SiO2 μπορεί να περιγραφεί ως 

σχεδόν τέλεια τετράεδρα τα οποία κατανέμονται με τρόπο τυχαίο στο χώρο, σχηματίζοντας το άμορφο 

πλέγμα. Τα τετράεδρα αυτά ενώνονται έχοντας κοινό το άτομο του οξυγόνου της κορυφής του τετραέδρου. 

Η γωνία Si – O – Si βρίσκεται στο διάστημα από 120 έως 180 ο, με το μέγιστο της κατανομής να είναι 

περίπου 145 ο. Η κατανομή αυτής της γωνίας είναι και η σημαντικότερη διαφορά ανάμεσα στην άμορφη 

και τις περισσότερες κρυσταλλικές φάσεις του SiO2. Tο μοντέλο που θα περιγράψουμε στη συνέχεια είναι 

ένα μοντέλο κεντρικών δυνάμεων μεταξύ των εγγυτάτων γειτόνων (nearest neighbor central force model) 

[20] το οποίο εφαρμόστηκε στην περίπτωση γυαλιών με τη γενικότερη μορφή ΑΧ2. Το μοντέλο αρχικά 

αναπτύχθηκε γιά το άμορφο πυρίτιο [21] του οποίου η βασική δομική μονάδα θεωρείται ότι αποτελείται 

από πέντε άτομα πυριτίου τα οποία σχηματίζουν ένα τετράεδρο. Τα άτομα αυτά δονούνται με το ίδιο 

πλάτος κάτω από την επίδραση μιας εξωτερικής διέγερσης. Ωστόσο φάνηκε ότι η πυκνότητα καταστάσεων 

που υπολογίζεται, παρουσιάζει μικρή ομοιότητα με την πραγματικότητα. Αυτό γίνεται γιατί το μοντέλο 

θεωρεί ότι τα τετράεδρα είναι απομονωμένα και δεν υπάρχει κάποια επίδραση μεταξύ τους. Στην πράξη 

υπάρχει ισχυρή σύζευξη (coupling). Στα άμορφα υλικά του τύπου ΑΧ2 είδαμε πως η γωνία θ Α – Χ – Α 

μπορεί να είναι από 90 έως 180 ο. Η γωνία των 90 ο είναι περισσότερο θεωρητική παρά πραγματική όπως 

είδαμε στην προηγούμενη παράγραφο γιά το SiO2. Όσο η γωνία θ αυξάνει, η σύζευξη μεταξύ των 

γειτονικών τετραέδρων γίνεται ισχυρότερη. Η σύζευξη αυτή περιγράφεται από το μοντέλο κεντρικών 

δυνάμεων εγγυτάτων γειτόνων των Sen – Thorpe. 



5. Χαρακτηρισμός των υμενίων SiO2 με τη μέθοδο της φασματοσκοπίας στο υπέρυθρο με μετασχηματισμό Fourier. 

 Έστω α είναι η σταθερά επαναφοράς των κεντρικών δυνάμεων και Μ, m είναι οι μάζες του 

κατιόντος Α και του ανιόντος Χ αντίστοιχα. Η δυναμική ενέργεια V δίνεται από τη σχέση 
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με την άθροιση να γίνεται σε όλα τα ζεύγη εγγυτάτων γειτόνων <ij> συμπεριλαμβάνοντας άτομα Α και Χ. 

Οι μετατοπίσεις iu  αναφέρονται σε οποιοδήποτε τύπο ατόμου ενώ ijr  είναι το μοναδιαίο διάνυσμα κατά 

μήκος της διεύθυνσης που ορίζει ο δεσμός Α – Χ. Οι εξισώσεις κίνησης του δεσμού A – X είναι 
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οπότε απαλείφοντας τους βαθμούς ελευθερίας του ατόμου Χ οι οποίες συμβολίζονται με x, y, προκύπτει 

ότι 
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Σχήμα 5.10: Δεσμός Α – Χ – Α όπου φαίνεται η γωνία θ και 

οι μετατοπίσεις u1 και u2 οι οποίες ορίζονται στο κείμενο. 

ς του κατιόντος του μορίου ΑΧ2. Το συγκεκριμένο 

en [22] οι οποίοι υπολόγισαν ότι οι τρόποι δόνησης 

 αλληλεπιδράσεις εγγυτάτων γειτόνων, δίνονται από τη 
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Η ποσότητα ε είναι ιδιοτιμή του προβλήματος των ηλεκτρονικών ζωνών s (electronic s – band problem), 

στο οποίο μπορούν να αναχθούν πολλά από τα προβλήματα τυχαίων πλεγμάτων. Το πλήρες φάσμα γιά τη 

σχέση (5.4) περιλαμβάνει επιπλέον συναρτήσεις δ στα σημεία Μω2 = 0 και Μω2 = 8/3. 

Οι συχνότητες ω των τρόπων δόνησης δίνονται από τη σχέση 
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Η εξίσωση (5.6) οδηγεί σε δυο ζώνες τα όρια των οποίων προσδιορίζονται από τις τιμές 1ε ±= : 
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Σχήμα 5.11: Οι επιτρεπτές συχνότητες σαν συνάρτηση της γωνίας θ φαίνονται ως η γκρίζα περιοχή [20]. Στην περίπτωση του 

άμορφου SiO2 η κορυφή της κατανομής της γωνίας θ είναι 145 ο. Οι επιτρεπτές συχνότητες υπολογίζονται φαίρνοντας την 

παράλληλη ευθεία προς τον άξονα ω2 που τέμνει τον κατακόρυφο άξονα στο σημείο cos 145 = -0,82. 
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Οι δυο αυτές ζώνες φαίνονται στο σχήμα 5.11. Παρατηρούμε ότι όσο η γωνία θ τείνει στις 90 ο (cos θ = 0), 

οι δυο ζώνες εκφυλίζονται σε δυο συναρτήσεις δ με συχνότητες 
m
αω2 =  και 

M3
α4

m
αω2 += . Αυτές είναι 

οι συχνότητες ενός απομονωμένου τετραέδρου ΑΧ 4 όπως εξηγήσαμε νωρίτερα. 

 Οι εξισώσεις (5.7) ισχύουν αν αντικαταστήσουμε την γωνιακή συχνότητα ω (rad/sec) με την τιμή 

του κυματάριθμου ν (cm –1), τις μάζες m με τις ατομικές μάζες των στοιχείων και τη σταθερά α με 

α/0,0593 [23]. Η προφανής χρήση των εξισώσεων (5.7) είναι να τις λύσουμε ως προς α και cos θ: 
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Οι συχνότητες ω3 και ω4 είναι οι συχνότητες των δυο εκτατικών τρόπων δόνησης. Ο Galeener θεωρώντας 

ότι οι συχνότητες γιά το άμορφο SiO2 είναι αντίστοιχα ίσες με 740 και 1050 cm –1, υπολόγισε ότι η γωνία θ 

είναι ίση με 126 ο. Η τιμή είναι μικρότερη κατά περίπου 10% από την τιμή που αναφέρεται στη 

βιβλιογραφία (πίνακας 5.1). 

 Μια άλλη σχέση που συνδέει τη γωνία θ με τη συχνότητα ν του ασύμμετρου εκτατικού τρόπου 

δόνησης είναι η [5] 
 

θsinνν 2
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0=                                                              (5.9) 
 

Η σταθερά ν0 υπολογίζεται εμπειρικά και είναι ίση με 1117 cm –1 [5] υποθέτοντας ότι ν = 1078,5 cm –1 όταν  

θ =150 ο. 

 Η επιπλέον θεώρηση μη κεντρικών δυνάμεων θα περιέγραφε με μεγαλύτερη ακρίβεια το δεσμό 

Si – O, όμως η παράλειψή τους δεν αλλάζει τον ποιοτικό χαρακτήρα των αποτελεσμάτων [5]. Το εύρος της 

κορυφής απορρόφησης προέρχεται από την κατανομή των γωνιών θ γύρω από την πιθανότερη τιμή. 

Μπορούμε να συνδέσουμε το εύρος Δν με το εύρος της κατανομής Δθ παραγωγίζοντας την εξίσωση (5.9) 

και διαιρώντας με ν. Κάνοντας τις πράξεις προκύπτει ότι 
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Οι Lucovsky κλπ. [5] εφαρμόζοντας τη σχέση (5.10) υπολόγισαν ότι η διασπορά των γωνιών γύρω από την 

κεντρική τιμή είναι ± 30 ο, τιμή που βρίσκεται σε συμφωνία με τη διασπορά που υπολογίζεται με μεθόδους 

ανάλυσης ακτίνων Χ. 
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5.4. 
Η προσομοίωση του φάσματος απορρόφησης στο υπέρυθρο λεπτών υμενίων SiO2. 
 

 

5.4.1. 
Εισαγωγή. 
 

 Οι Spitzer και Kleinman [24] θεώρησαν ένα κλασσικό μοντέλο διασποράς (dispersion analysis) 

των κρυστάλλων, ώστε να υπολογίσουν αρχικά το πραγματικό και το φανταστικό μέλος του δείκτη 

διάθλασης και στη συνέχεια να προσομοίωσουν το φάσμα ανάκλασης του χαλαζία χαμηλών θερμοκρασιών 

(α quartz). Γιά την περιγραφή του φάσματος στην περιοχή του ασύμμετρου εκτατικού τρόπου δόνησης 

χρειάστηκαν τρεις συνολικά ταλαντωτές με κεντρική συχνότητα τα 1072, 1163 και 1227 cm –1. Οι Scott 

κλπ. [25] επέκτειναν τη μελέτη γιά το χαλαζία χαμηλών θερμοκρασιών στην περιοχή του φάσματος 

Raman. Οι Gaskell κλπ. [26, 27] μελέτησαν το φάσμα ανάκλασης στο υπέρυθρο του άμορφου χαλαζία 

(fused quartz). Η εφαρμογή στην περίπτωση των λεπτών υμενίων συναντούσε διάφορες δυσκολίες με 

σημαντικότερη την ασυμμετρία και τη μετατόπιση σε χαμηλότερους κυματάριθμους που παρουσίαζαν οι 

κορυφές απορρόφησης ανάλογα με τη μέθοδο ανάπτυξης του υμενίου. Ο Berreman [2] μη μπορώντας να 

εξηγήσει την προέλευση αυτών των αποκλίσεων μελετώντας υμένια αλογονούχων αλκαλίων, έκανε την 

υπόθεση ότι οι αποκλίσεις τουλάχιστον κατά ένα μέρος οφείλονται σε αποκλειστικές ιδιότητες του υμενίου 

όπως στις τάσεις που αναπτύσονται με το υπόβαθρο και στα όρια του υμενίου αλλά και των κόκκων (grain 

boundaries) που το συνθέτουν. Οι Naiman κλπ. [28, 29] μελετώντας τη μεταβολή του φάσματος διέλευσης 

στο υπέρυθρο υμενίων SiO2 που είχαν νιτριδωθεί και τα οποία αναπτύχθηκαν πάνω σε υπόβαθρα 

κρυσταλλικού πυριτίου, έδειξαν ότι χρειάζονται τέσσερις ταλαντωτές γιά να περιγράψουν την κορυφή του 

ασύμμετρου εκτατικού τρόπου δόνησης  γιά το SiO2 (AS 1 και AS 2 στο σχήμα 5.1). Οι κεντρικές 

συχνότητες των ταλαντωτών που χρησιμοποίησαν είναι 1064,5, 1088,5, 1165 και 1220 cm –1. O 

ταλαντωτής στα 1220 cm –1 αποδώθηκε στην ύπαρξη κριστοβαλλίτη στο υπόβαθρο, ο ταλαντωτής στα 

1165 cm –1 αποδώθηκε σε συζευγμένους διαμήκης τρόπους δόνησης ενώ ο ταλαντωτής στα 1088,5 cm –1 

αποδώθηκε στην ύπαρξη ενδοπλεγματικού οξυγόνου στο υπόβαθρο πυριτίου. Τέλος ο ταλαντωτής στα 

1064,5 cm –1 αποδώθηκε στον ασύμμετρο εκτατικό τρόπο δόνησης του δεσμού Si – O. Οι αποδώσεις που 

αφορούν τη σύνδεση των ταλαντωτών στα 1220 και στα 1088,5 cm –1 με το υπόβαθρο φαίνονται πως 

βρίσκονται σε αντίθεση με τα όσα αναφέρουν οι συγγραφείς γιά τη διαδικασία καταγραφής του φάσματος. 

Πιό συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν ως δείγμα αναφοράς υπόβαθρο κρυσταλλικού πυριτίου 

στο οποίο δεν υπάρχει υμένιο. Είναι ωστόσο γνωστό ότι με τον τρόπο αυτό η επίδραση του υποβάθρου 

στο φάσμα εκμηδενίζεται [3] και επομένως δεν είναι λογική η απόδωση κορυφών που οφείλονται στο 

υπόβαθρο. Επιπλέον, η σύζευξη με τους διαμήκης οπτικούς τρόπους δόνησης είναι οπτικά ανενεργή σε 

κάθετη πρόσπτωση [1, 2] όπως είδαμε νωρίτερα. Επιπλέον δεν γίνεται αναφορά στον ασύμμετρο εκτατικό 

τρόπο δόνησης 2 (AS 2). Στη συνέχεια θα δούμε ότι η ύπαρξη τεσσάρων ταλαντωτών είναι απαραίτητη γιά 
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την περιγραφή της κορυφής του ασύμμετρου εκτατικού τρόπου δόνησης στην περίπτωση των λεπτών 

υμενίων SiO2 και ότι οι τέσσερις ταλαντωτές δε συνδέονται με το υπόβαθρο. Πριν προχωρήσουμε σε αυτή 

την ανάλυση θα πρέπει να δούμε πως εφαρμόζεται η θεωρία διασποράς στην περίπτωση των αμόρφων 

υλικών και να υπολογίσουμε τη διέλευση Τ γιά το σύστημα απορροφητικού αέρα – υμενίου – διαφανούς 

πεπερασμένου υποβάθρου – αέρα. 

 

 

5.4.2. 
Φυσικό μοντέλο 
 

 Σύμφωνα με την κλασσική θεωρία διασποράς γιά τα κρυσταλλικά υλικά, το πραγματικό μέρος n 

και το φανταστικό μέρος k του δείκτη διάθλασης δίνονται από τις σχέσεις [28] 
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Η άθροιση γίνεται πάνω σε όλους τους ταλαντωτές του υλικού και κάθε ταλαντωτής χαρακτηρίζεται από 

την κεντρική του συχνότητα νj , την πολωσιμότητα (polarization) ρj και το συντελεστή απόσβεσης γj . Η 

πολωσιμότητα ρj συνδέεται με την ισχύ fj (strength) του ταλαντωτή με τη σχέση 
 

j2
j

2

2

j f
νmπ4

Neρ =                                                            (5.12) 

 

όπου Ν είναι η συγκέντρωση των ταλαντωτών και e, m είναι το φορτίο και η μάζα του ηλεκτρονίου. Η 

διηλεκτρική σταθερά ε σε μεγάλα μήκη κύματος δίνεται από τη σχέση 
 

∑+=
j

j0 πρ4εε                                                           (5.13) 

 
όπου ε0 είναι η διηλεκτρική σταθερά σε μικρά μήκη κύματος. Γιά να εφαρμόσουμε τη θεωρία διασποράς 

σε άμορφα υλικά, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η κεντρική συχνότητα του κάθε ταλαντωτή δεν είναι 

δεδομένη αλλά ακολουθεί κάποια κατανομή. Θεωρώντας ότι η κατανομή αυτή είναι γκαουσιανή 

αντικαταστούμε την πολωσιμότητα ρj στις εξισώσεις (5.11) με την ποσότητα 
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όπου δj είναι το γκαουσιανό πλήρες εύρος ημίσειας τιμής της κατανομής  του j ταλαντωτή. Με αυτή την 

αντικατάσταση οι εξισώσεις (5.11) γίνονται [28] 
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5.4.3. 
Οπτικό μοντέλο. 
 

 Στο σχήμα 5.12 βλέπουμε ένα λεπτό υμένιο που έχει αναπτυχθεί πάνω σε πεπερασμένο υπόβαθρο 

και το όλο σύστημα φωτίζεται από την πηγή S1. Στην περίπτωση που δεν υπήρχε το υπόβαθρο, οι 

πολλαπλές ανακλάσεις στις διεπιφάνειες του υμενίου με τον αέρα θα έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία 

δευτερογενών πηγών φωτός S1΄,S1΄΄, … οι οποίες στην περίπτωση της κάθετης πρόσπτωσης απέχουν 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 5.12: Οι πολλαπλές ανακλάσεις στο υμένιο οδηγούν στο 

σχηματισμό δευτερογενών πηγών φωτός S1 , S1΄, S1΄΄, … , οι οποίες 

απέχουν μεταξύ τους 2df/cos θ, όπου df το πάχος του υμενίου και θ 

η γωνία πρόσπτωσης. Η γωνία πρόσπτωσης θ συνδέεται με τη γωνία 

φ που σχηματίζει η δέσμη μέσα στο υμένιο με την κάθετη σε αυτό, 

με το νόμο του Snell sin θ = nf sin φ. Οι πηγές αυτές βρίσκονται σε 

φάση με την πρωτογενή πηγή. Στην περίπτωση του πεπερασμένου 

υποβάθρου, οι ανακλάσεις στη διεπιφάνεια υποβάθρου – αέρα θα 

δημιουργήσουν κατ’ ανάλογο τρόπο τις δευτερογενείς πηγές S2 , S2΄, 

S2΄΄, … , οι οποίες απέχουν από την πρώτη ομάδα S1 , S1΄, S1΄΄, … , 

κατά 2dsub/cos θ, όπου dsub το πάχος του υποβάθρου. Εξαιτίας της 

μεγάλης απόστασης που χωρίζει τις δυο αυτές ομάδες, οι πηγές δεν 

βρίσκονται σε φάση μεταξύ τους. 

φ 

θ 

Υμένιο 

Αέρας 
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μεταξύ τους και από την πρωτογενή πηγή S1 δυο φορές το πάχος d του υμενίου [30]. Στην περίπτωση του 

συστήματος υμενίου – υποβάθρου, οι πολλαπλές ανακλάσεις στη διεπιφάνεια υποβάθρου – αέρα έχει σαν 

αποτέλεσμα το σχηματισμό επιλέον ομάδων δευτερογενών πηγών S2, S2΄, S2΄΄, …, S3, S3΄, S3΄΄, … οι 

οποίες απέχουν μεταξύ τους κατά 2dsub / cos θ . Επειδή η απόσταση αυτή των ομάδων ειδώλων είναι 

μεγαλύτερη συγκρινόμενη με το μήκος κύματος της ακτινοβολίας της πηγής, οι πηγές δεν βρίσκονται σε 

φάση μεταξύ του. 

Η μαθηματική περιγραφή της διέλευσης Τf από ομογενές απορροφητικό υμένιο με δέικτη 

δίαθλασης Νf = n1 + ik1 το οποίο βρίσκεται πάνω σε ημιάπειρο υπόβαθρο με δείκτη διάθλασης 

Νsub = n2 + ik2 δίνεται από τη σχέση [31, 32] 
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ενώ η ανάκλαση Rf δίνεται από τη σχέση  
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f qp
utR
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+=                                                            (5.17) 

 

Στη σχέση (5.16) nsub είναι ο δείκτης διάθλασης του υποβάθρου και n0 είναι ο δείκτης διάθλασης του αέρα. 

Οι παράμετροι που εμφανίζονται στις σχέσεις (5.16) και (5.17) δίνονται από τις σχέσεις 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 5.13: Γιά να υπολογίσουμε τη διέλευση από το σύστημα 

υμενίου – πεπερασμένου υποβάθρου θεωρούμε ότι η διέλευση Τf 

από τη διεπιφάνεια υμενίου – υποβάθρου δίνεται από τη σχέση 

(5.16). Λόγω της μεγάλης διαφοράς του πάχους του υμενίου από το 

πάχος του υποστρώματος, το σύστημα μπορεί να αναχθεί στη 

μελέτη της διέλευσης φωτεινής δέσμης Τf  από υπόστρωμα 

πεπερασμένου πάχους. Η συνολική διαπερατότητα υπολογίζεται με 

τη μέθοδο των πολλαπλών ανακλάσεων όπως φαίνεται στο σχήμα γ. 

Κάθε ένας από τους όρους ΤfTse –(2ν+1)αd θα έπρεπε να 

πολλαπλασιαστεί με τον όρο φάσης e –2νiδ. Επειδή η πίσω όψη του 

υποβάθρου είναι τραχεία το δ μηδενίζεται και οι όροι φάσης 

μπορούν να παραλειφθούν. 
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H διέλευση Τs και η ανάκλαση Rs από απορροφητικό υπόβαθρο με λεία επιφάνεια δίνονται από τις σχέσεις 
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Οι σχέσεις (5.19) δίνουν τη διέλευση και την ανάκλαση στη διεπιφάνεια υποβάθρου – αέρα η οποία είναι η 

πίσω όψη του δισκιδίου. Στην πράξη η διέλευση και η ανάκλαση είναι μικρότερες από αυτές που 

υπολογίζονται από τις σχέσεις (5.19) αφού η πίσω όψη του υποβάθρου είναι τραχεία. Επιπλέον, οι σχέσεις 

(5.19) προέκυψαν θεωρώντας ότι στην πίσω όψη του υποβάθρου δεν έχει αναπτυχθεί υμένιο. Στην πράξη 

αυτό δεν ισχύει αφού τόσο κατά τη διάρκεια της θερμικής οξείδωσης όσο και κατά τη διάρκεια των 

εναποθέσεων, αναπτύσεται υμένιο και στις δυο όψεις του δισκιδίου. Έτσι θα πρέπει να αφαιρέσουμε το 

υμένιο από την πίσω όψη, κάτι που γίνεται εύκολα με τεχνικές ξηρής εγχάραξης με πλάσμα. 

 Η διέλευση που καταγράφει ο φασματογράφος είναι το πηλίκο της συνολικής διέλευσης Τf+subst που 

διέρχεται από το σύστημα υμενίου – υποβάθρου προς τη διέλευση Tsubst του καθαρού υποβάθρου: 
 

subst

substf
meas T

TT +=                                                          (5.20) 

 

Θυμίζουμε ότι η μέτρηση γίνεται σε δυο στάδια. Στο πρώτο καταγράφεται η απορρόφηση του 

περιβάλλοντος (background). Στο βήμα αυτό τοποθετούμε στη δέσμη δείγμα από το ίδιο δισκίο πυριτίου 

πάνω στο οποίο έχουμε αναπτύξει το υμένιο, χωρίς το υμένιο οπότε στην απορρόφηση του αέρα 

προστείθεται και η απορρόφηση από το υπόβαθρο. Στο επόμενο στάδιο αφαιρούμε από το φασματογράφο 

το δείγμα του υποβάθρου και τοποθετούμε το δείγμα με το υμένιο. Στο στάδιο αυτό καταγράφεται η 

απορρόφηση του συστήματος υμενίου – υποβάθρου – αέρα. Το συνολικό αποτέλεσμα δίνεται από τη 

σχέση (5.20) και δίνει το φάσμα που οφείλεται αποκλειστικά στο υμένιο. 

 Η διέλευση από το σύστημα υμενίου – υποβάθρου υπολογίζεται θεωρώντας τις πολλαπλές 

ανακλάσεις στις διεπιφάνειες που φαίνονται στο σχήμα 5.13 β και γ. Εφαρμόζωντας τη μέθοδο των 

πολλαπλών ανακλάσεων υπολογίζουμε ότι 
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( )
( )ssfs

sssf
substf dα2expR΄R1

dαexpTTT
−−

−=+                                              (5.21) 

 

Στη σχέση (5.21) αs είναι ο συντελεστής απορρόφησης του υποβάθρου ενώ R΄f είναι η ανάκλαση από το 

υμένιο φωτιζόμενο από την πλευρά του υποβάθρου. 
 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.14: Τf και Rf΄ είναι η διέλευση και η ανάκλαση από την πλευρά του 

υμενίου, ενώ Ts και Rs είναι η διέλευση και η ανάκλαση από την πίσω όψη του 

υποβάθρου. 

 

 Κατ’ ανάλογο τρόπο, η διέλευση Τsubst από το υπόβαθρο όταν δεν υπάρχει υμένιο δίνεται από τη 

σχέση 
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−=                                                  (5.22) 

 

όπου Τs, Ts΄, Rs και Rs΄φαίνονται στο σχήμα 5.14. Αντικαταστώντας τις (5.21) και (5.22) στην (5.20) 

προκύπτει ότι 

 
( )
( )ssfs

ssss

s

f
meas dα2expR΄R1

dα2expR΄R1
΄T

TT
−−
−−=                                              (5.23) 

 

Ο όρος Rs εκφράζει την ανάκλαση στην διεπιφάνεια υποβάθρου – αέρα. Αυτή είναι η πίσω όψη του δισκίου 

η οποία είναι τραχεία και επομένως η ανάκλαση πάνω στη συγκεκριμένη διεπιφάνεια θα είναι σχεδόν 

μηδέν. Επομένως η σχέση (5.23) γίνεται τελικά ίση με 
 

΄T
TT

s

f
meas =                                                               (5.24) 

 

όπου το Τf δίνεται από τη σχέση (5.16) και το Τs΄ δίνεται από τη σχέση (5.19). Στα μήκη κύματος που θα 

εξετάσουμε στη συνέχεια, θα θεωρήσουμε ότι το υπόβαθρο δεν είναι απορροφητικό και επομένως ksub=0. 

Ο δείκτης διάθλασης nsub του υποβάθρου θεωρείται ίσος με 3,42. 

 

 

Τf 

Τs 

Rf΄ 

Rs 
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5.5 
Η προσομοίωση του φάσματος απορρόφησης στο υπέρυθρο λεπτών υμενίων SiO2 : 
Αποτελέσματα. 
 

 Η εφαρμογή της θεωρίας διασποράς στοχεύει στον προσδιορισμό μιας ομάδας ταλαντωτών κάθε 

μια από τις οποίες χαρακτηρίζεται από τις παραμέτρους νj , ρj , γj και δj . Οι τιμές αυτών των παραμέτρων 

οφείλουν να αναπαράγουν με καλή ακρίβεια το φάσμα στα ενδιαφερόμενα μήκη κύματος. Το πλήθος των 

ταλαντωτών οφείλει να είναι το ελάχιστο δυνατό που είναι ικανό να περιγράψει τα πειραματικά δεδομένα. 

Είναι φανερό ότι η ακρίβεια αναπαραγωγής του φάσματος μεγαλώνει όσο μεγαλύτερο είναι το πλήθος των 

ταλαντωτών. Ωστόσο, η επιλογή πολλών ταλαντωτών εμπεριέχει τον κίνδυνο της εισαγωγής ταλαντωτών 

που δεν έχουν φυσικό νόημα. 

 Στις προηγούμενες παραγράφους είδαμε ότι η κορυφή του ασύμμετρου εκτατικού τρόπου δόνησης 

είναι σύνθετη, δηλαδή αναλύεται σε περισσότερους από έναν ταλαντωτές [28, 29]. Ένας τρόπος γιά να 

ελέγξουμε τη συμμετρία μιας κορυφής απορρόφησης, είναι ο υπολογισμός της δεύτερης παραγώγου αυτής 

της κορυφής. Η τεχνική αυτή επιτρέπει τη μελέτη χαρακτηριστικών της κορυφής που δεν είναι δυνατόν να 

εντοπιστούν από μια απλή οπτική παρατήρηση. Μικρές διαφορές στην αλλαγή της κλίσης της κορυφής, 

εμφανίζονται ως “ώμος” στην πρώτη παράγωγο ενώ στη δεύτερη παράγωγο εμφανίζονται ως δεύτερη 

κορυφή [33]. Στο σχήμα 5.15.α βλέπουμε το φάσμα διέλευσης μαζί με τη δεύτερη παράγωγό του, στην 

περιοχή του ασύμμετρου εκτατικού τρόπου δόνησης ενός θερμικά αναπτυγμένου υμενίου SiO2 πάχους 

100,0 nm το οποίο αναπτύχθηκε στους 950 οC. Στην περιοχή του ασύμμετρου εκτατικού τρόπου 

δόνησης 1 (AS 1), η δεύτερη παράγωγος του φάσματος εμφανίζει δυο κορυφές οι οποίες στο διάγραμμα 

σημειώνονται με “+”. Γιά να γίνει περισσότερο φανερή η διαφορά στο σχήμα 5.15.β δίνουμε την  

 

        (α)        (β) 

Σχήμα 5.15: α. Φάσμα διέλευσης και η δεύτερη παράγωγος του φάσματος ενός θερμικά αναπτυγμένου υμενίου SiO2 πάχους 

100,0 nm. Παρατηρούμε ότι η δεύτερη παράγωγος της κορυφής του ασύμμετρου εκτατικού τρόπου δόνησης 1 (AS 1) 

αποτελείται από δυο κορυφές που σημειώνονται με “+” στο διάγραμμα. β. Προσομοίωση του φάσματος διέλευσης θεωρώντας 

ένα λορεντζιανό ταλαντωτή. Παρατηρούμε ότι η δεύτερη παράγωγος του φάσματος παρουσιάζει μια κορυφή στην κεντρική 

συχνότητα του ταλαντωτή. 
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προσομοίωση του φάσματος διέλευσης του AS 1 τρόπου δόνησης, καθώς και τη δεύτερη παράγωγό του 

χρησιμοποιώντας ένα λορεντζιανό ταλαντωτή. Βλέπουμε ότι η δεύτερη παράγωγος έχει μια κορυφή στην 

κεντρική συχνότητα του ταλαντωτή. Επομένως η μελέτη των κορυφών της δεύτερης παραγώγου μας 

επιτρέπει να ξεκαθαρίσουμε αν μια κορυφή αποτελείται από ένα ή περισσότερους ταλαντωτές και επιπλέον 

μπορούμε να εκτιμίσουμε τη συχνότητα των ταλαντωτών που συνθέτουν την κορυφή. 

 Η προσομοίωση των φασμάτων που θα περιγράψουμε στη συνέχεια, έγινε θεωρώντας ότι τέσσερις 

είναι το ελάχιστο πλήθος ταλαντωτών με φυσικό νόημα που μπορούν να περιγράψουν την κορυφή του 

ασύμμετρου εκτατικού τρόπου δόνησης, ακολουθώντας το μοντέλων των Naiman κλπ. [28, 29]. Οι δυο 

από αυτούς περιγράφουν την κορυφή AS 1 και οι άλλοι δυο περιγράφουν την κορυφή του AS 2 τρόπου 

δόνησης (βλέπε σχήμα 5.1). Η ύπαρξη ενός ταλαντωτή που εκτελεί την ασύμμετρη εκτατική δόνηση κατά 

την οποία το άτομο του οξυγόνου κινείται σε φάση με τα γειτονικά άτομα οξυγόνου, συνεπάγεται την 

ύπαρξη ενός ταλαντωτή που θα περιγράφει την ασύμετρη εκτατική δόνηση κατά την οποία τα γειτονικά 

άτομα οξυγόνου κινούνται με διαφορά φάσης 180 ο, δηλαδή θα εκτελούν τον ασύμμετρο εκτατικό τρόπο 

δόνησης 2 (AS 2). Επομένως αν υπάρχουν δυο ταλαντωτές που περιγράφουν τον ασύμμετρο εκτατικό 

τρόπο δόνησης 1, θα έχουμε άλλους δυο ταλαντωτές που θα περιγράφουν τον ασύμμετρο εκτατικό τρόπο 

δόνησης 2.  

 Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η 

προσομοίωση των φασμάτων διέλευσης έγινε ελαχιστοποιώντας την ποσότητα 
 

( ) ( )
( )∑ 




 −
=

2
calcexp

νσ
νTνT

f                                                   (5.25) 

 
όπου Texp(ν) και Tcalc(ν) η μετρούμενη και η υπολογιζόμενη διέλευση στον κυματάριθμο ν (cm –1). Η 

άθροιση πραγματοποιείται στο διάστημα από 900 έως 1400 cm –1 όπου εμφανίζεται η κορυφή του 

ασύμμετρου εκτατικού τρόπου δόνησης, ενώ γιά την προσομοίωση που έγινε στην κορυφή του 

συμμετρικού τρόπου δόνησης το διάστημα που πραγματοποιείται η άθροιση είναι από 600 έως 900 cm –1. 

Η ποσότητα σ(ν) περιγράφει το λάθος της μέτρησης στον κυματάριθμο ν. Η ποσότητα αυτή δεν ορίζεται 

από τον κατασκευαστή του φασματογράφου και θεωρήθηκε ίση με 0,001 γιά όλους τους κυματάριθμους. Η 

ελαχιστοποίηση της ποσότητας f έγινε με κλήση της υπορουτίνας MINUIT που είναι διαθέσιμη από τη 

βιβλιοθήκη του CERN. Το πρόγραμμα ελαχιστοποίησης δίνεται στο παράρτημα Β. 

 Στο σχήμα 5.16 βλέπουμε το φάσμα διέλευσης ενός υμενίου SiO2 πάχους 94,8 nm και την 

προσομοίωσή του στην περιοχή του ασύμμετρου εκτατικού τρόπου δόνησης. Το υμένιο αναπτύχθηκε 

θερμικά στους 950 οC με ξηρή οξείδωση. Στο ένθετο διάγραμμα βλέπουμε το ελάχιστο του φάσματος 

όπου παρατηρούνται οι μεγαλύτερες αποκλίσεις με το υπολογιζόμενο φάσμα. Η ανάλυση του φάσματος 

στους τέσσερις ταλαντωτές που το συνθέτουν δίνεται στο σχήμα 5.17. Οι ταλαντωτές που συνθέτουν την 

κορυφή του AS 1 τρόπου δόνησης έχουν κεντρική συχνότητα 1062,5 (T4) και 1090,8 cm –1 (T3), ενώ οι  
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Σχήμα 5.16: Φάσμα διέλευσης και προσομοίωση του φάσματος στην περιοχή του ασύμμετρου εκτατικού τρόπου δόνησης, 

υμενίου SiO2 πάχους 94,8 nm. Το υμένιο αναπτύχθηκε θερμικά με ξηρή οξείδωση στους 950 οC. Στο ένθετο διάγραμμα 

βλέπουμε το ελάχιστο του φάσματος διέλευσης όπου παρατηρούνται οι μεγαλύτερες αποκλίσεις με το υπολογιζόμενο φάσμα. Η 

κλίμακα έχει τροποποιηθεί γιά να γίνουν ευκολότερα ορατές οι διαφορές αυτές. 
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Σχήμα 5.17: Ανάλυση του φάσματος διέλευσης του σχήματος 5.16 στις τέσσερις κορυφές που το συνθέτουν. 
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ταλαντωτές που συνθέτουν την κορυφή του AS 2 τρόπου δόνησης έχουν κεντρική συχνότητα 1174,7 (T2) 

και 1230,0 cm –1 (T1). Ο ισχυρότερος από τους ταλαντωτές είναι αυτός που έχει κεντρική συχνότητα 

1062,5 cm –1 (T4). Συγκρινόμενος με τον άλλο ταλαντωτή που δίνει την κορυφή του AS 1 τρόπου δόνησης 

εμφανίζεται ισχυρότερος και με μεγαλύτερο πλήρες εύρος ημίσειας τιμής. Οι άλλοι δυο ταλαντωτές που 

συνθέτουν την κορυφή του AS 2 τρόπου δόνησης είναι αρκετά ασθενέστεροι. Ο ταλαντωτής με κεντρική 

συχνότητα 1174,7 cm –1 είναι ο ισχυρότερος από τους δυο και έχει μικρότερο πλήρες εύρος ημίσειας τιμής 

συγκρινόμενος με τον άλλο ταλαντωτή με κεντρική συχνότητα 1230,0 cm –1. 

 Οι ιδιότητες των ταλαντωτών που παρουσιάστηκαν γιά το υμένιο των 94,8 nm ισχύουν και γιά 

υμένια μικρότερου πάχους. Επεκτείναμε τη μελέτη μας σε υμένια μικρότερου πάχους γιατί θελήσαμε να 

εξετάσουμε το ενδεχόμενο κάποιος από τους ταλαντωτές να προέρχεται από τη μεταβατική περιοχή που 

βρίσκεται ανάμεσα στο υμένιο και το υπόβαθρο. Η περιοχή αυτή δεν εξαρτάται από το πάχος του υμενίου, 

αλλά το πάχος της είναι σταθερό ( §  3.4). Αν ένας από τους ταλαντωτές οφείλεται αποκλειστικά στην 

περιοχή αυτή, θα πρέπει να μην παρατηρήσουμε κάποια μεταβολή που θα εξαρτάται από το πάχος του 

υμενίου. Ειδικότερα, η παράμετρος που δεν πρέπει να μεταβληθεί είναι η πολωσιμότητα αφού αυτή είναι 

ανάλογη της συγκέντρωσης Ν των ταλαντωτών. Αφού το πάχος της μεταβατικής περιοχής είναι ανεξάρτητο 

του πάχους του υμενίου, η συγκέντρωση Ν των ταλαντωτών στη μεταβατική περιοχή θα είναι σταθερή και 

επομένως η πολωσιμότητα κάποιου από τους τέσσερις ταλαντωτές δεν θα πρέπει να μεταβληθεί. 

 Στο σχήμα 5.18.α βλέπουμε το φάσμα διέλευσης ενός υμενίου SiO2 πάχους 66,7 nm και στο 

σχήμα 5.18.β βλέπουμε το φάσμα διέλευσης υμενίου SiO2 πάχους 14,7 nm. Tα δυο υμένια αναπτύχθηκαν 

όπως το πρώτο με ξηρή οξείδωση στους 950 οC. Στον πίνακα 5.2 δίνουμε τις παραμέτρους των 

ταλαντωτών. Οι κεντρικές συχνότητες των ταλαντωτών δε φαίνεται να εξαρτώνται σημαντικά από το πάχος 

του υμενίου, αν συνυπολογίσουμε και το σφάλμα στον προσδιορισμό τους. Η ακρίβεια στον προσδιορισμό 
 

 

          (α)          (β) 
 

Σχήμα 5.18: α. Φάσμα διέλευσης και η ανάλυσή του σε τέσσερις ταλαντωτές υμενίου SiO2 πάχους 66,7 nm. β. Φάσμα 

διέλευσης και η ανάλυσή του σε τέσσερις ταλαντωτές υμενίου SiO2 πάχους 14,6 nm. Tα δυο υμένια αναπτύχθηκαν με ξηρή 

οξείδωση στους 950 οC. 
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Πάχος υμενίου 
(nm) 94,8 66,7 14,6 

ν01 (cm -1) 1230 ± 80 1230 ± 70 1230 ± 70 
ν02  1174,7 ± 1,0 1174,9 ± 2,0 1164 ± 5 
ν03  1090,8 ± 0,035 1089,6 ± 0,3 1089,0 ± 1,1 
ν04  1062,5 ± 0,04 1061,2 ± 1,0 1059,6 ± 2,7 

    
ρ1ν012 (cm -2) 3160 ± 380 1264 ± 3850 300 ± 380 
ρ2ν022  5460 ± 160 4850 ± 140 5460 ± 570 
ρ3ν032  8850 ± 70 10229 ± 1140 6644 ± 2310 
ρ4ν042  34627 ± 150 33742 ± 840 27345 ± 2640 

    
γ1  0,400 ± 0,014 0,4 ± 0,7 0,4 ± 0,7 
γ2  0,00155 ± 0,00027 0,00126 ± 0,00019 0,0013 ± 0,0007 
γ3  0,001261 ± 0,000022 0,00216 ± 0,00027 0,0023 ± 0,0017 
γ4  0,01286 ± 0,00004 0,011 ± 0,005 0,0025 ± 0,0011 

    
δ1 (cm -1) 74 ± 67 74 ± 63 74 ± 70 
δ2  55,1 ± 0,5 52,0 ± 1,3 51 ± 5 
δ3  17,13 ± 0,04 17,8 ± 0,4 18,5 ± 1,9 
δ4  26,58 ± 0,04 26,9 ± 2,0 32,3 ± 1,5 

f 467,6275 271,9811 40,82237 
 

Πίνακας 5.2: Οι παράμετροι των ταλαντωτών γιά υμένια SiO2 αναπτυγμένα με ξηρή οξείδωση στους 950 οC. 

 

των παραμέτρων των δυο ασθενέστερων ταλαντωτών που περιγράφουν τον AS 2 τρόπο δόνησης είναι 

σχετικά χαμηλή όπως φαίνεται από το σφάλμα των αντίστοιχων παραμέτρων. Αυτό οφείλεται στη δυσκολία 

του αλγόριθμου ελαχιστοποίησης να παρακολουθήσει τις μεταβολές των δυο “ασθενών” κορυφών. Αυτό 

γίνεται περισσότερο φανερό όσο το πάχος του υμενίου ελαττώνεται και επομένως οι κορυφές εξασθενούν. 

 Οι συντελεστές απόσβεσης γi και τα γκαουσιανά πλάτη δi φαίνεται πως δεν εξαρτώνται σημαντικά 

από το πάχος του υμενίου. Αυτό σημαίνει ότι η δομή αυτών των υμενίων δεν αλλάζει σημαντικά με το 

πάχος τους, τουλάχιστον μέσα στα όρια που εξετάζουμε. Αντίθετα, η πολωσιμότητα ρiν0i
2 των ταλαντωτών 

φαίνεται πως ελαττώνεται με το πάχος. Η πολωσιμότητα είναι ευθέως ανάλογη της συγκέντρωσης Ν των 

ταλαντωτών (εξίσωση 5.15). Βλέπουμε επομένως ότι όλες οι ομάδες ταλαντωτών που θεωρήσαμε 

εξαρτώνται από τη συγκέντρωση Ν των ταλαντωτών. Επομένως καμία από τις ομάδες των ταλαντωτών δεν 

μπορεί να προέρχεται αποκλειστικά από τη μεταβατική περιοχή. 

 Γιά να εξετάσουμε αν υπάρχουν και άλλες ομάδες παραμέτρων που μπορούν να αναπαράγουν το 

φάσμα, δώσαμε στα δ3 και δ4 μια διαφορετική τιμή από αυτή που υπολογίσαμε παραπάνω και τρέξαμε το 

πρόγραμμα ελαχιστοποίησης κρατώντας τα δ3 και δ4 σταθερά. Με τον τρόπο αυτό αναγκάσαμε τη ρουτίνα 

ελαχιστοποίησης να βρει άλλες τιμές γιά τα γ3, γ4, ν03, ν04, ρ3ν03
2 και ρ4ν04

2 από αυτές που δίνονται στον 

πίνακα 5.2. Η ελαχιστοποίηση με τις νέες τιμές θα είναι επιτυχημένη αν ο παράγοντας f είναι της ίδιας 

τάξης μεγέθους με αυτόν του πίνακα 5.2. Η μελέτη μας περιορίστηκε μόνο στην περιοχή του AS 1 τρόπου 

δόνησης και μόνο γιά το φάσμα του υμενίου με πάχος 94,8 nm χωρίς να βλάπτεται η γενικότητα της 

μελέτης. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δίνονται στον πίνακα 5.3. Στη στήλη “Βέλτιστη ομάδα”  
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 Βέλτιστη ομ. δi/5 δi/2 δi/1,5 δi × 1,5 

ν01 (cm -1) 1230,0 1206,1 1235,0 1277,4 1207,3 

ν02  1174,7 1185,0 1185,0 1185,0 1162,0 

ν03  1090,8 1085,8 1092,2 1092,6 1077,9 

ν04  1062,5 1056,2 1066,4 1065,3 1063,5 

      

ρ01ν012 (cm –2) 3160,0 1,6515 1,7231 1,0002 4361,9 

ρ02ν022 5460,0 1814,2 2531,0 3724,8 1603,2 

ρ03ν032 8850,0 24804,0 4871,1 5591,7 17857,0 

ρ04ν042 34627,0 27073,0 46850,0 43392,0 26123,0 

      

γ1 0,400 101,30 622,82 0,082618 0,034249 

γ2 0,00155 0,0014975 0,0016533 0,0018411 0,0015026 

γ3 0,001261 0,032723 0,0004353 0,00070214 0,0021717 

γ4 0,01286 0,039122 0,041007 0,033082 0,0016255 

      

δ1 (cm -1) 74,0 69,979 82,911 87,110 26,433 

δ2 55,1 28,668 44,194 51,876 18,393 

δ3 17,13 3,4250 8,5650 11,420 25,695 

δ4 26,58 5,3150 13,290 17,720 39,870 

f 467,6275 12866,68 11788,31 5291,528 6203,320 

 

Πίνακας 5.3: Οι παράμετροι των ταλαντωτών γιά το υμένιο πάχους 94,8 nm. Στην πρώτη στήλη βλέπουμε τις παραμέτρους 

που δίνουν την καλύτερη αναπαραγωγή του φάσματος και τις οποίες δώσαμε στον πίνακα 5.2. Στις άλλες στήλες βλέπουμε τα 

αποτελέσματα όταν θέσουμε διάφορα δ3 και δ4 σταθερά και αναγκάσουμε τη ρουτίνα να υπολογίσει από την αρχή τις υπόλοιπες 

παραμέτρους. Παρατηρούμε ότι τα f σε όλες τις άλλες περιπτώσεις είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτό της ομάδας των 

παραμέτρων του πίνακα 5.2. 

 

δίνουμε τις τιμές του πίνακα 5.2. Στις άλλες στήλες δίνουμε τις τιμές των παραμέτρων που υπολόγισε η 

ρουτίνα ελαχιστοποίησης. Τα δ3 και δ4 προέκυψαν διαιρώντας τις ανίστοιχες τιμές του πίνακα 5.2 με 5, 2, 

3/2 και 2/3. Παρατηρούμε ότι οι συντελεστές f σε όλες τις ελαχιστοποιήσεις είναι πολύ μεγαλύτεροι από 

το f που υπολογίσαμε στο προηγούμενο βήμα. Στην καλύτερη περίπτωση, το f είναι περίπου δέκα φορές 

μεγαλύτερο από αυτό του πίνακα 5.2. Αυτό σημαίνει ότι η ρουτίνα ελαχιστοποίησης δεν μπορεί να βρει 

κάποια άλλη ομάδα παραμέτρων που μπορεί να αναπαράγει το φάσμα με την ακρίβεια των παραμέτρων 

του πίνακα 5.2. Στο σχήμα 5.19 βλέπουμε την αναπαραγωγή του φάσματος με την ομάδα παραμέτρων που 

δίνει το μικρότερο f και την ομάδα παραμέτρων που δίνει το μεγαλύτερο f. Στο ίδια διάγραμμα βλέπουμε 

το πραγματικό φάσμα διαπερατότητας του υμενίου. Παρατηρούμε ότι το φάσμα δεν αναπαράγεται σωστά 

σε σχεδόν καμία από τις περιοχές της κορυφής. Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις εμφανίζονται στο σημείο όπου 

η κορυφή παρουσιάζει ελάχιστο. 
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Σχήμα 5.19: Η προσομοίωση του φάσματος με δυο από τις ομάδες παραμέτρων του πίνακα 5.3. Η ομάδα παραμέτρων που 

προέκυψε θέτωντας τα δ3 και δ4 ίσα με δ3/1,5 και δ4/1,5 δίνει την καλύτερη αναπαραγωγή του φάσματος, από τις υπόλοιπες 

ομάδες. Ωστόσο βλέπουμε ότι η προσομοίωση είναι πολύ χειρότερη συγκρινόμενη με την προσομοίωση που προκύπτει από τις 

παραμέτρους του πίνακα 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         (α)         (β) 
 

Σχήμα 5.20: α. Πραγματικό μέρος της διηλεκτρικής σταθεράς των θερμικών οξειδίων. β. Φανταστικό μέρος της διηλεκτρικής 

σταθεράς των θερμικών οξειδίων. Οι τιμές των ε1 και ε2 που υπολογίσαμε συγκρίνονται με αντίστοιχες τιμές από τη βιβλιογραφία 

γιά άμορφο SiO2 [34]. 
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 Στο σχήμα 5.20 βλέπουμε το πραγματικό (ε1) και το φανταστικό (ε2) μέρος της διηλεκτρικής 

σταθεράς ε των θερμικών υμενίων SiO2. Τα ε που υπολογίσαμε συγκρίνονται με αυτά που αναφέρονται στη 

βιβλιογραφία γιά το άμορφο SiO2 [34]. Παρατηρούμε ότι τα αποτελέσματά μας βρίσκονται σε καλή 

συμφωνία με αυτά της βιβλιογραφίας. Τα δεδομένα της βιβλιογραφίας δεν είναι υψηλής ακρίβειας αφού στη 

συγκεκριμένη περιοχή συχνοτήτων μικρή συγκέντρωση προσμίξεων (π.χ προσρόφηση υγρασίας από το 

περιβάλλον) ή πλεγματικών ατελειών μπορεί να προκαλέσει σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές των ε1 

και ε2 [34]. Ίσως αυτός είναι και ο λόγος των διαφορών που παρατηρούμε ανάμεσα στα υμένια που έχουν 

διαφορετικά πάχη. 

 Μέχρι τώρα δεν έχουμε αποδώσει τους ταλαντωτές που χρησιμοποιήσαμε. Ο ταλαντωτής με 

κεντρική συχνότητα ν04 (συντομότερα ταλαντωτής Τ4) έχει αποδωθεί από τους Naiman κλπ. [28, 29] στον 

τρόπο δόνησης AS 1 της γέφυρας Si – O – Si. Ο ταλαντωτής με κεντρική συχνότητα ν03 (συντομότερα 

ταλαντωτής Τ3) έχει αποδωθεί από τους ίδιους συγγραφείς στην απορρόφηση από το ενδοπλεγματικό 

οξυγόνο του υποβάθρου. Με τη μέθοδο καταγραφής του φάσματος διέλευσης που ακολουθήσαμε, 

αποκλίσαμε κάθε επίδραση από το υπόβαθρο. Γιά να είμαστε περισσότερο σίγουροι ότι ο ταλαντωτής 

αυτός δεν μπορεί να οφείλεται στο ενδοπλεγματικό οξυγόνο του υποβάθρου χρησιμοποιήσαμε υπόβαθρο 

Si που αναπτύχθηκε με τη μέθοδο της επιπλέουσας ζώνης (floating zone FZ – Si). Αυτή η μέθοδος 

ανάπτυξης του κρυσταλλικού πυριτίου έχει σαν αποτέλεσμα να περιοριστεί η συγκέντρωση του 

ενδοπλεγματικού οξυγόνου σε συγκεντρώσεις της τάξης του 10 –16 cm –3. Η συγκέντρωση αυτή είναι δυο 

τάξεις μεγέθους μικρότερη από την αντίστοιχη συγκέντρωση που επιτυγχάνεται με τη μέθοδο Czochralski. 

Περιμένουμε λοιπόν αυτός ο ταλαντωτής είτε να εξαφανιστεί όπως ισχυρίζονται οι Naiman κλπ. [28] ή 

τουλάχιστον τα χαρακτηριστικά αυτού του ταλαντωτή να είναι μειωμένα συγκρινόμενα με τα 

χαρακτηριστικά που εμφανίζονται στα φάσματα υμενίων που έχουν αναπτυχθεί σε υπόβαθρα  

CZ – Si. 

 Στο σχήμα 5.21 βλέπουμε το φάσμα υμενίου SiO2 πάχους 100,0 nm που αναπτύχθηκε με θερμική 

ξηρή οξείδωση στους 950 οC σε υπόβαθρο FZ – Si. Στο ίδιο διάγραμμα βλέπουμε τη δεύτερη παράγωγο 

του φάσματος διέλευσης. Η μορφή της δεύτερης παραγώγου υποδεικνύει ότι η κορυφή του AS 1 τρόπου 

δόνησης αποτελείται από δυο ταλαντωτές αντίστοιχους με αυτούς που βλέπουμε στην περίπτωση του 

θερμικού οξειδίου που αναπτύχθηκε σε υπόβαθρο πυριτίου CZ. Εφαρμόζοντας παρόμοια ανάλυση 

παίρνουμε τα αποτελέσματα που φαίνονται στον πίνακα 5.4. Παρατηρούμε ότι οι παράμετροι των 

ταλαντωτών Τ3 και Τ4 είναι περίπου ίδια με τα αντίστοιχα μεγέθη του υμενίου που αναπτύχθηκε πάνω σε 

υπόβαθρο CZ. Αυτό βρίσκεται σε αντίθεση με τα όσα αναφέρουν οι Naiman κλπ. οι οποίοι αναφέρουν ότι 

ο συγκεκριμένος ταλαντωτής εξαφανίζεται όταν το υμένιο αναπτύσεται πάνω σε υπόβαθρα FZ. Η 

πολωσιμότητα των ταλαντωτών φαίνεται λίγο μεγαλύτερη στην περίπτωση του υμενίου FZ, αφού αυτό είναι 

κατά περίπου 5 nm παχύτερο από το αντίστοιχο υμένιο CZ. Στο σχήμα 5.22 δίνουμε το φάσμα του 

υποβάθρου Si – FZ και το συγκρίνουμε με το αντίστοιχο φάσμα του υποβάθρου Si – CZ. Να θυμίσουμε 
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Σχήμα 5.21: Φάσμα διέλευσης και η δεύτερη παράγωγος του φάσματος υμενίου SiO2 πάχους 100.0 nm. Tο υμένιο 

αναπτύχθηκε με ξηρή οξείδωση στους 950 οC πάνω σε υπόβαθρο πυριτίου FZ. Η δεύτερη παράγωγος του φάσματος διέλευσης 

δείχνει ότι η κορυφή του AS 1 τρόπου δόνησης αποτελείται από δυο ταλαντωτές.  

 

 

Πάχος υμενίου (nm) 100,0 
ν01 (cm -1) 1200 ± 14 
ν02  1173,4± 0,6 
ν03  1090,6± 0,15 
ν04  1062,7± 0,4 

  
ρ1ν012 (cm -2) 1285±490 
ρ2ν022  5258±74 
ρ3ν032  10308±440 
ρ4ν042  39023±490 

  
γ1  1,00± 0,07 
γ2  0,00135± 0,00014 
γ3  0,00134 ± 0,00005 
γ4  0,0147± 0,0005 

  
δ1 (cm -1) 90 ± 60 
δ2  48,5±0,6 
δ3  17,4±0,2 
δ4  25,7±0,3 

f 932,0364 
 

Πίνακας 5.4: Οι παράμετροι των ταλαντωτών γιά υμένιο SiO2 που αναπτύχθηκε πάνω σε υπόβαθρο Si – FZ. Το υμένιο έχει 

πάχος 100,0 nm και αναπτύχθηκε με ξηρή οξείδωση στους 950 οC. 
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Σχήμα 5.22: Το φάσμα διέλευσης ενός δισκίου κρυσταλλικού Si αναπτυγμένου με τη μέθοδο Czochralski (Si – CZ) και ενός 

δισκίου κρυσταλλικού Si αναπτυγμένου με τη μέθοδο επιπλέουσας ζώνης (Si – FZ). Παρατηρούμε ότι το υπόβαθρο CZ 

εμφανίζει μια κορυφή απορρόφησης στα 1110,9 cm –1 η οποία προέρχεται από το ενδοπλεγματικό οξυγόνο που είναι διαλυμένο 

στον κρύσταλλο. Το υπόβαθρο Si – FZ δεν εμφανίζει τη συγκεκριμένη κορυφή, κάτι που σημαίνει ότι η συγκέντρωση του 

ενδοπλεγματικού οξυγόνου που υπάρχει στον κρύσταλλο FZ είναι πολύ μικρότερη από το όριο ανίχνευσης της μεθόδου. Η 

κορυφή στα 613,6 cm –1 προέρχεται από το πυρίτιο του κρυστάλλου. 

 

ότι τα υπόβαθρα έχουν περάσει όλες τις θερμικές διαδικασίες που πέρασαν τα δείγματα πάνω στα οποία 

αναπτύχθηκαν τα υμένια των οποίων τα φάσματα παρουσιάζουμε εδώ ( §  3.3.2). Έτσι, στην περίπτωση που 

η συγκέντρωση του οξυγόνου στο υπόβαθρο Si – FZ έχει γίνει συγκρίσιμη με το οξυγόνο του υποβάθρου 

Si – CZ λόγω των θερμικών διεργασιών, αυτό θα φανεί στο φάσμα διαπερατότητας. Η σύγκριση των 

φασμάτων δείχνει ότι η κορυφή απορρόφησης του ενδοπλεγματικού οξυγόνου που υπάρχει στον 

κρύσταλλο Si – CZ είναι πολύ ασθενέστερη στο φάσμα του κρυστάλλου Si – FZ. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα 

και αν οι θερμικές διεργασίες οδήγησαν σε αύξηση της συγκέντρωσης του ενδοπλεγματικού οξυγόνου στον 

κρύσταλλο Si – FZ, αυτή παραμένει σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από αυτά που μπορεί να καταγράψει η 

μέθοδος. Επομένως ο συγκεκριμένος ταλαντωτής δεν μπορεί να οφείλεται σε ιδιότητες του υποβάθρου 

αλλά προέρχεται από το υμένιο. Με τα ίδια επιχειρήματα μπορούμε να απορίψουμε την απόδωση των 

Naiman κλπ. του ταλαντωτή με κεντρική συχνότητα ν01= 1220 cm –1 στην ύπαρξη κριστοβαλλίτη στο 

υπόβαθρο, αφού είδαμε ότι το υπόβαθρο δεν παίζει κανένα ρόλο στο φάσμα με την τεχνική που το 

καταγράφουμε. 
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 Φτάνουμε έτσι στο συμπέρασμα ότι είναι αναγκαία η ύπαρξη τεσσάρων ταλαντωτών γιά να 

περιγράψουμε την κορυφή του ασύμμετρου εκτατικού τρόπου δόνησης. Οι δυο από αυτούς περιγράφουν 

την κορυφή στα 1080 cm –1, ενώ οι άλλοι δυο περιγράφουν την ασθενή κορυφή (ή ώμο όπως την ορίσαμε 

στην αρχή του κεφαλαίου) στα 1200 cm –1. Είδαμε επίσης ότι οι τέσσερις αυτοί ταλαντωτές οφείλονται στο 

υμένιο και όχι στο υπόβαθρο ή άλλους παράγοντες εκτός του υμενίου. 

 Στην αρχή του κεφαλαίου είδαμε ότι η ύπαρξη ενός ταλαντωτή που εκτελεί τον ασύμετρο εκτατικό 

τρόπο δόνησης στον οποίο τα γειτονικά άτομα οξυγόνου βρίσκονται σε φάση (AS 1 τρόπος δόνησης) και 

έχει κεντρική συχνότητα περίπου 1080 cm –1, συνεπάγεται την ύπαρξη ενός επιπλέον ταλαντωτή που εκτελεί 

τον ασύμετρο εκτατικό τρόπο δόνησης στον οποίο τα γειτονικά άτομα οξυγόνου θα δονούνται με διαφορά 

φάσης 180 ο (AS 2 τρόπος δόνησης) και ο οποίος έχει κεντρική συχνότητα περίπου 1200 cm –1. Επομένως, 

αν υποθέσουμε ότι υπάρχει και δεύτερος ταλαντωτής που περιγράφει τον AS 1 τρόπο δόνησης, θα υπάρχει 

ένας αντίστοιχος ταλαντωτής που περιγράφει τον AS 2 τρόπο δόνησης. Η ύπαρξη τεσσάρων ταλαντωτών 

είναι επομένως αυτοσυνεπής. 

 Οι δυο αυτές ομάδες ταλαντωτών όπως θα δούμε στη συνέχεια, υπάρχουν σε όλα τα υμένια SiO2 

ανεξάρτητα από τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε γιά την ανάπτυξη του υμενίου. Αντίθετα, το φάσμα στο 

υπέρυθρο πλακιδίων άμορφου SiO2 (bulk vitreous silica) δεν παρουσιάζει αυτές τις ιδιότητες. Στο σχήμα 

5.23 βλέπουμε το φάσμα ανάκλασης ενός πλακιδίου άμορφου SiO2. Διακρίνουμε τις κορυφές του 

περιστροφικού (R), συμμετρικού εκτατικού (SS) και των δυο ασύμμετρων εκτατικών τρόπων δόνησης  

(AS 1 και AS 2). Στο ένθετο διάγραμμα βλέπουμε τη δεύτερη παράγωγο του φάσματος ανάκλασης στην 

περιοχή του ασύμμετρου εκτατικού τρόπου δόνησης. Παρατηρούμε ότι η δεύτερη παράγωγος είναι 

συμμετρική γύρω από την κορυφή της, κάτι που όπως είδαμε στην αρχή αυτής της παραγράφου  

(σχήμα 5.15) υποδεικνύει την ύπαρξη ενός ταλαντωτή γιά κάθε ένα από τους δυο τρόπους δόνησης. Η 

ασυμμετρία του φάσματος που παίρνεται από υμένια SiO2 συγκριτικά με αυτό που παίρνεται σε πλακίδια 

θα πρέπει να οφείλεται αποκλειστικά σε ιδιότητες των υμενίων. Ο λόγος των γεφυρών Si – O – Si που 

βρίσκονται στην επιφάνεια προς τις γέφυρες Si – O – Si που βρίσκονται στο εσωτερικό είναι πολύ 

υψηλότερος στην περίπτωση των υμενίων από την περίπτωση των πλακιδίων (bulk). Επιπλέον, η γωνία θ 

κοντά στην επιφάνεια του υμενίου περιμένουμε να είναι διαφορετική από τη γωνία θ στο εσωτερικό του 

υμενίου. Επίσης, η ύπαρξη του υποβάθρου προκαλεί τάσεις στο υμένιο που έχουν σαν αποτέλεσμα η γωνία 

θ Si – O – Si να είναι διαφορετική στη μεταβατική περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα στο υπόβαθρο και στο 

υπόστρωμα, από την αντίστοιχη γωνία θ των γεφυρών Si – O – Si που βρίσκονται στο εσωτερικό του 

υμενίου και οι οποίες δε “νοιώθουν” την επίδραση άλλων εξωτερικών παραγόντων. 

 Έτσι, περιμένουμε ότι η επίδραση στο φάσμα των γεφυρών Si – O – Si που βρίσκονται κόντα σε 

κάποιο από τα όρια του υμενίου θα είναι συγκρίσιμη με την επίδραση των γεφυρών που βρίσκονται στο 

εσωτερικό του υμενίου. Το γεγονός ότι η επίδραση αυτών των γεφυρών πάνω στο φάσμα διέλευσης μπορεί 

να περιγραφεί από έναν ταλαντωτή με τις παραμέτρους που είδαμε προηγουμένως, σημαίνει ότι η 
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Σχήμα 5.23: Φάσμα ανάκλασης στο υπέρυθρο, πλακιδίου άμορφου SiO2. Διακρίνουμε τις κορυφές στα 478,7 cm –1 (R), 

785,4 cm –1 (SS), 1121,3 cm –1 (AS 1) και 1231,4 cm –1 (AS 2) οι οποίες αποδίδονται αντίστοιχα στον περιστροφικό (rocking), 

συμμετρικό εκτατικό (symmetrical stretching) και τους δυο ασύμμετρους εκτατικούς (asymmetrical stretching) τρόπους 

δόνησης του οξυγόνου της γέφυρας Si – O – Si. Στο ένθετο διάγραμμα βλέπουμε τη δεύτερη παράγωγο του φάσματος 

ανάκλασης στην περιοχή του ασύμμετρου εκτατικού τρόπου δόνησης. Παρατηρούμε ότι η δεύτερη παράγωγος είναι συμμετρική 

(σχήμα 5.15) κάτι που σημαίνει ότι η κορυφή μπορεί να συνθεθεί από δυο ταλαντωτές, ένα γιά τον AS 1 και ένα γιά τον AS 2 

τρόπο δόνησης. 

 

κατανομή που ακολουθεί η γωνία θ δεν είναι καθόλου τυχαία αλλά είναι παρόμοια με την κατανομή των 

γεφυρών Si – O – Si που βρίσκονται στο εσωτερικό του υμενίου. Η μοναδική διαφορά αυτών των 

“εξωτερικών” γεφυρών, δηλαδή αυτών που βρίσκονται στο εξωτερικό μέρος του υμενίου, κοντά στις 

διεπιφάνειες με το υπόστρωμα και τον αέρα και κοντά στα όρια κόκκων αν το υμένιο έχει κοκκώδη μορφή, 

είναι ότι η κατανομή της γωνίας παρουσιάζει διαφορετικό μέγιστο συγκρινόμενη με την κατανομή των 

“εσωτερικών” γεφυρών, δηλαδή αυτών που βρίσκονται μακριά από τις διεπιφάνειες. Αυτό το συμπέρασμα 

ενισχύεται επιπλέον από το γεγονός της μικρής ενεργειακής διαφοράς που παρουσιάζει ο δεσμός Si – O 

ανάλογα με τη γωνία θ ( § 5.2 ). Αν ο συλλογισμός αυτός είναι σωστός, περιμένουμε ότι τα υμένια SiO2 που 

αναπτύσονται με διαφορετικές μεθόδους θα εμφανίζουν και αυτά δυο κατανομές γωνιών θ. Οι διαφορετικοί 

τρόποι ανάπτυξης οδηγούν σε υμένια με διαφορετικές ιδιότητες από τα θερμικά. Θυμίζουμε γιά 

παράδειγμα, ότι τα υμένια που αναπτύσονται από την πυρόλυση του TEOS εμφανίζονται κοκκώδη, ενώ 

υμένια που αναπτύσονται από SiH4 + O2 εμφανίζονται, εκτός από κοκκώδη, και με υψηλότερες τάσεις 

αντιθέτου προσήμου από τα θερμικά οξείδια (πίνακας 1.3). Σε αυτά τα υμένια περιμένουμε οι “εξωτερικές” 

γέφυρες να είναι περισσότερες από τις “εσωτερικές”, αφού τα θερμικά δεν εμφανίζουν την κοκκώδη μορφή 
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που είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Οι διαφοροποιήσεις στην ατομική μικροδομή των υμενίων 

απεικονίζονται στο φάσμα διέλευσης στο υπέρυθρο όπως είδαμε στην αρχή του κεφαλαίου. Άρα, 

εφαρμόζωντας τη μέθοδο της ανάλυσης σε υμένια διαφορετικά από τα θερμικά, μπορούμε αφενός να 

ποσοτικοποιήσουμε αυτές τις διαφορές, αφετέρου να ελέγξουμε την ορθότητα των ισχυρισμών μας. 

 Στο σχήμα 5.24 βλέπουμε το φάσμα διέλευσης στο υπέρυθρο ενός υμενίου SiO2 αναπτυγμένο με 

ξηρή οξείδωση στους 950 οC και ενός υμενίου που εναποτέθηκε από την πυρόλυση ατμών TEOS στους 

710 οC και σε πίεση 300 mTorr (υμένιο ΧΕΑ). Το θερμικό υμένιο έχει πάχος 94,8 nm ενώ το υμένιο ΧΕΑ 

έχει πάχος 103,9 nm. βλέπουμε ότι ενώ τα πάχη των δυο υμενίων είναι συγκρίσιμα, τα φάσματα 

εμφανίζονται σημαντικά διαφοροποιημένα. Το φάσμα του υμενίου ΧΕΑ είναι μετατοπισμένο σε 

χαμηλότερους κυματάριθμους, ενώ η κορυφή εμφανίζεται ασθενέστερη και με μεγαλύτερο πλήρες εύρος 

ημίσειας τιμής. Οι διαφορές των δυο φασμάτων έχουν αποδωθεί κατά το παρελθόν [3 – 7] σε διαφορές στη 

στοιχειομετρία, στις τάσεις με το υπόβαθρο στη συγκέντρωση πόρων, στην πυκνότητα και τη θερμοκρασία 

ανάπτυξης των υμενίων. Όλες αυτές οι ιδιότητες προέρχονται από το διαφορετικό τρόπο με τον οποίο 

κατανέμονται τα άτομα στο εσωτερικό των υμενίων. 

 Οι διαφορές των φασμάτων διέλευσης γίνονται ευκολότερα ορατές στις δεύτερες παραγώγους των 

φασμάτων που φαίνονται στο ένθετο διάγραμμα του σχήματος 5.24. Παρατηρούμε ότι η δεύτερη 

παράγωγος του φάσματος του οξειδίου TEOS εμφανίζεται σύνθετη όπως και στην περίπτωση του θερμικού 

οξειδίου. Ωστόσο στην περίπτωση του οξειδίου TEOS οι δυο κορυφές που συνθέτουν την κορυφή του 

AS 1 τρόπου δόνησης φαίνεται να είναι σαφέστερα διαχωρισμένες από τις αντίστοιχες του θερμικού 

οξειδίου. Αυτό μπορεί να οφείλεται ή σε μεγαλύτερη διαφορά ν03 – ν04 των κεντρικών συχνοτήτων των δυο 

ταλαντωτών, ή σε μικρότερο εύρος δi της κατανομής των ταλαντωτών. Η προσομοίωση του φάσματος του 

οξειδίου TEOS φαίνεται στο σχήμα 5.25, ενώ η ανάλυση του φάσματος στους τέσσερις ταλαντωτές 

φαίνεται στο σχήμα 5.26. Η προσομοίωση στην περιοχή του AS 2 τρόπου δόνησης παρουσιάζει μικρές 

αποκλίσεις από το πειραματικό φάσμα λόγω της αδυναμίας του προγράμματος ελαχιστοποίησης να 

παρακολουθήσει τιςαλλαγές της ασθενούς αυτής κορυφής. Η ανάλυση του φάσματος δείχνει ότι το 

κυριότερο κομμάτι της κορυφής του AS 1 τρόπου δόνησης αποτελείται από τον ταλαντωτή Τ4 ο οποίος  

εμφανίζεται να έχει κεντρική συχνότητα ν04 = 1054,5 cm –1. Ο ταλαντωτής Τ3 όπως στην περίπτωση των 

θερμικών οξειδίων είναι ασθενέστερος του ταλαντωτή Τ4. Στον πίνακα 5.5 βλέπουμε τις παραμέτρους των 

ταλαντωτών γιά την προσομοίωση τριών οξειδίων XEA με πάχη παρόμοια με αυτά των θερμικών οξειδίων 

που παρουσιάσαμε νωρίτερα. Όπως παρατηρήσαμε και γιά την περίπτωση των θερμικών οξειδίων, η 

ακρίβεια στον προσδιορισμό των παραμέτρων των ταλαντωτών Τ1 και Τ2 που συνθέτουν την κορυφή του 

AS 2 τρόπου δόνησης, είναι κακή λόγω του ότι η κορυφή αυτή είναι ασθενής και κατά συνέπεια το 

πρόγραμμα ελαχιστοποίησης δυσκολεύεται να προσομοιάσει τη συγκεκριμένη κορυφή. Σε ότι αφορά τους 

ταλαντωτές Τ3 και Τ4 που συνθέτουν την κορυφή του AS 1 τρόπου δόνησης, παρατηρούμε ότι οι 

κεντρικές τους συχνότητες ν0i οι αποσβέσεις γi και τα γκαουσιανά πλάτη δi δεν εξαρτώνται από τα πάχη των 
 



5. Χαρακτηρισμός των υμενίων SiO2 με τη μέθοδο της φασματοσκοπίας στο υπέρυθρο με μετασχηματισμό Fourier. 

 163 

Κυματάριθμοι (cm -1)

90010001100120013001400

Δι
έλ
ευ
ση

0.70

0.75

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00

Οξείδιο ΤΕΟS

Θερμικό οξείδιο90010001100120013001400

Θερμικό οξείδιο Οξείδιο TEOS

 
Σχήμα 5.24: Φάσμα διέλευσης ενός θερμικού οξειδίου και ενός οξειδίου από πυρόλυση TEOS. Το θερμικό οξείδιο 

αναπτύχθηκε με ξηρή οξείδωση στους 950 οC και έχει πάχος 94,8 nm. Το οξείδιο TEOS εναποτέθηκε στους 710 οC και έχει 

πάχος 103,9 nm. Παρατηρούμε ότι τα φάσματα εμφανίζονται σημαντικά διαφοροποιημένα παρόλο που τα υμένια έχουν σχεδόν 

τα ίδια πάχη. Στο ένθετο βλέπουμε τη δεύτερη παράγωγο των φασμάτων. 
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Σχήμα 5.25: Φάσμα διέλευσης και προσομοίωση του φάσματος υμενίου SiO2 που εναποτέθηκε από την πυρόλυση ατμών 

TEOS. Το υμένιο έχει πάχος 103,9 nm και εναποτέθηκε σε θερμοκρασία 710 οC και πίεση 300 mTorr. 
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Σχήμα 5.26: Η ανάλυση του φάσματος του σχήματος 5.25 σε τέσσερις ταλαντωτές. 

 

 

 

 

 

Πάχος υμενίου 
(nm) 103,9 63,9 13,1 

ν01 (cm -1) 1200,0 ± 0,5 1180 ± 7 1180 ± 50 
ν02  1138,8 ± 0,6 1155,0 ± 1,2 1155 ± 12 
ν03  1075,80 ± 0,09 1081,1 ± 0,15 1081,5 ± 0,9 
ν04  1040,50 ± 0,04 1054,50 ± 0,08 1054,5 ± 0,5 

    
ρ1ν012 (cm -2) 2460 ± 50 1426 ± 300 300 ± 120 
ρ2ν022  4750 ± 120 5945 ± 140 3270 ± 1700 
ρ3ν032  13170 ± 120 3610 ± 40 4200 ± 360 
ρ4ν042  21590 ± 107 29880 ± 60 25280 ± 430 

    
γ1  0,0015 ± 0,0004 0,01 ± 0,05 0,002 ± 0,003 
γ2  0,0262 ± 0,0013 0,010 ± 0,004 0,0016 ±0,0022 
γ3  0,0028 ± 0,0007 0,0047  ± 0,0004 0,0041 ±0,0026 
γ4  0,0118 ± 0,0005 0,00237 ± 0,00013 0,0017 ±0,0003 

    
δ1 (cm -1) 36,3 ± 0,7 73 ± 14 62 ± 30 
δ2  25,9 ± 1,1 50,0 ± 0,7 48 ± 13 
δ3  21,3 ± 0,2 13,99 ± 0,18 15,7 ± 1,1 
δ4  24,72 ± 0,18 31,89 ± 0,06 30,8 ± 0,4 

f 362,58 549,9029 119,6767 
 

Πίνακας 5.5: Οι παράμετροι των ταλαντωτών γιά υμένια SiO2 που εναποτέθηκαν από την πυρόλυση ατμών TEOS σε 

θερμοκρασία 710 οC και πίεση 300 mTorr. 
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υμενίων. Αυτό είναι σε συμφωνία με τα όσα βρήκαμε στην περίπτωση των θερμικών οξειδίων. Οι 

πολωσιμότητες ρiν0i
2 αυξάνονται όσο αυξάνει το πάχος του υμενίου κάτι που το περιμένουμε αφού η 

συγκεκριμένη ποσότητα είναι ευθέως ανάλογη του πλήθους Ν των ταλαντωτών. 

 Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα αυτού του πίνακα με τα αντίστοιχα του πίνακα 5.2 βλέπουμε ότι οι 

κεντρικές συχνότητες ν0i των ταλαντωτών Τ3 και Τ4 είναι σαφώς μετατοπισμένες προς μικρότερους 

κυματάριθμους σε σχέση με τις αντίστοιχες κεντρικές συχνότητες των ταλαντωτών των θερμικών οξειδίων. 

Η διαφορά ν03 – ν04 γιά το οξείδιο TEOS που έχει πάχος 103,9 nm είναι 35,3 cm –1 ενώ γιά τo θερμικό 

οξείδιο που έχει πάχος 94,8 nm η διαφορά ν03 – ν04 είναι ίση με 28,3 cm –1. Παρατηρούμε ότι οι κεντρικές 

συχνότητες των δυο ταλαντωτών είναι περισσότερο απομακρυσμένες στην περίπτωση του οξειδίου TEOS 

από το θερμικό οξείδιο με το αντίστοιχο πάχος. Αυτό εξηγεί εν μέρει την αύξηση του πλήρους εύρους 

ημίσειας τιμής που παρατηρείται στη συνολική κορυφή διαπερατότητας των οξειδίων TEOS.  

 Τα γκαουσιανά πλάτη δi των ταλαντωτών Τ4 των υμενίων TEOS είναι μεγαλύτερα από τα 

αντίστοιχα πλάτη των ταλαντωτών Τ4 των θερμικών οξειδίων. Μοναδική εξαίρεση φαίνεται να αποτελεί το 

οξείδιο TEOS με πάχος 103,9 nm, κάτι που ίσως οφείλεται στο πρόγραμμα προσομοίωσης. Η αύξηση του 

γκαουσιανού πλάτους αποτελεί μια επιπλέον αιτία που προκαλεί την αύξηση του πλήρους εύρους ημίσειας 

τιμής της κορυφής του AS 1 τρόπου δόνησης η οποία παρατηρείται στα φάσματα διαπερατότητας των 

οξειδίων TEOS. Οι ταλαντωτές Τ3 έχουν μικρότερη συμμετοχή στο σχηματισμό της συνολικής κορυφής. 

Τα γκουσιανά πλάτη δ3 των οξειδίων TEOS και των θερμικών οξειδίων διαφέρουν ελάχιστα. Τέλος, οι 

συντελεστές απόσβεσης γi των ταλαντωτών Τ4 των οξειδίων TEOS είναι κατά μια τάξη μεγέθους 

μικρότεροι από τους αντίστοιχους συντελεστές απόσβεσης των θερμικών οξειδίων. Εξαίρεση αποτελεί το 

οξείδιο TEOS που έχει πάχος 103,9 nm και το οποίο έχει συντελεστή απόσβασης γ4 παρόμοιο με αυτόν 

του θερμικού οξειδίου. Οι αντίστοιχοι συντελεστές γ3 των ταλαντωτών Τ3 δεν διαφέρουν σημαντικά 

ανάμεσα στα δυο είδη οξειδίων. 

 

       (α)        (β) 
 

Σχήμα 5.27: α. Πραγματικό μέρος της διηλεκτρικής σταθεράς των οξειδίων TEOS. β. Φανταστικό μέρος της διηλεκτρικής 

σταθεράς των οξειδίων ΤΕΟS. Οι τιμές των ε1 και ε2 που υπολογίσαμε συγκρίνονται με αντίστοιχες τιμές από τη βιβλιογραφία 

γιά άμορφο SiO2 [34]. 
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Σχήμα 5.28: Σύγκριση του πραγματικού και του φανταστικού μέρους της διηλεκτρικής σταθεράς ενός θερμικού οξειδίου, ενός 

οξειδίου TEOS και με τιμές της βιβλιογραφίας γιά άμορφο SiO2 [34]. 

 

 Στο σχήμα 5.27 βλέπουμε το πραγματικό και το φανταστικό μέρος της διηλεκτρικής σταθεράς των 

υμενίων SiO2 που αναπτύχθηκαν από πυρόλυση ατμών TEOS και τα συγκρίνουμε με τιμές από τη 

βιβλιογραφία [34]. Παρατηρούμε ότι οι διαφορές στην περίπτωση αυτών των οξειδίων με τη βιβλιογραφία 

είναι μεγαλύτερη κάτι που ήταν αναμενόμενο αφού τα οξείδια TEOS έχουν υψηλότερη συγκέντρωση 

πλεγματικών ατελειών και προσμίξεων. Οι διαφορές αυτές φαίνονται και στο σχήμα 5.28 όπου συγκρίνουμε 

τα ε των θερμικών οξειδίων, των οξειδίων TEOS και των τιμών της βιβλιογραφίας [34]. Συγκρίνοντας τα ε 

των οξειδίων TEOS παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ τους. Αυτό υποδεικνύει ότι η δομή 

αυτών των οξειδίων (συγκέντρωση προσμίξεων και πλεγματικών ατελειών) είναι παρόμοια. 

 Η σύγκριση των παραμέτρων των ταλαντωτών που περιγράψαμε νωρίτερα δείχνει κάποιες από τις 

βασικές διαφορές των δυο οξειδίων, όμως δεν μας βοηθάει να σχηματίσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα γιά 

την εξέλιξη των ταλαντωτών με τη θερμοκρασία ανάπτυξης του υμενίου. Η θερμοκρασία στην οποία 

αναπτύσεται το υμένιο έχει σημαντική επίδραση στη μορφή του φάσματος διέλευσης [5] κάτι που σημαίνει 

ότι η θερμοκρασία στην οποία αναπτύσεται το υμένιο επιδρά στην κατανομή των ατόμων μέσα σε αυτό. 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της ανάλυσης σε υμένια SiO2 που αναπτύχθηκαν σε 

θερμοκρασίες από 635 οC έως 1150 οC. Τα οξείδια που αναπτύχθηκαν στους 635, 650, 710 και 820 οC 

αναπτύχθηκαν με πυρόλυση ατμών TEOS σε πίεση 300 mΤorr, ενώ τα οξείδια που αναπτύχθηκαν στους 

950, 1050 και 1150 οC αναπτύχθηκαν με ξηρή οξείδωση. Όλα τα υμένια είχαν πάχη περίπου 100,0 nm. 
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Σχήμα 5.29: Η θέσης της κορυφής του ασύμμετρου εκτατικού τρόπου δόνησης 1 ως συνάρτηση της θερμοκρασίας ανάπτυξης 

του υμενίου. Τα υμένια που αναπτύχθηκαν από τους 635 έως τους 820 οC εναποτέθηκαν από την πυρόλυση ατμών TEOS σε 

πίεση 300 mTorr, ενώ τα υμένια των υψηλότερων θερμοκρασιών αναπτύχθηκαν με ξηρή οξείδωση. Με τρίγωνα σημειώνουμε τα 

πειραμαικά σημεία των Lucovsky κλπ [5]. Tα πλακίδια αμόρφου SiO2 που αναπτύσονται στους 1800 οC η συχνότητα του 

ασύμμετρου εκτατικού τρόπου δόνησης 1 είναι 1122 cm –1. 

 

Από τη συζήτηση που έχουμε κάνει μέχρι το σημείο αυτό, είναι φανερό ότι η μέθοδος ανάπτυξης των 

υμενίων παίζει σημαντικό ρόλο στη θέση και το σχήμα της κορυφής. Ωστόσο θα δούμε ότι οι τάσεις που 

επικρατούν στην εξέλιξη των χαρακτηριστικών των ταλαντωτών με τη θερμοκρασία διατηρούνται, 

ανεξάρτητα από τη μέθοδο ανάπτυξης του υμενίου. 

 Στο σχήμα 5.29 βλέπουμε τη θέση της κορυφής του ασύμμετρου εκτατικού τρόπου δόνησης 1 ως 

συνάρτηση της θερμοκρασίας ανάπτυξης του υμενίου. Ένα παρόμοιο διάγραμμα παρουσιάστηκε από τους 

Lucovsky κλπ. [5] όπου δίνεται η θέση της κορυφής γιά θερμικά οξείδια πάχους μεγαλύτερου των 100 nm  

που αναπτύχθηκαν σε θερμοκρασίες από 850 έως 1150 οC με ξηρή οξείδωση. Στο σχήμα 5.29 έχουμε 

σημειώσει με τρίγωνα τα πειραματικά σημεία των Lucovsky κλπ [5]. Η θέση της κορυφής εμφανίζεται σε 

υψηλότερους κυματάριθμους όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία ανάπτυξης του υμενίου. Από τη 

θερμοκρασία των 950 οC ο ρυθμός αύξησης της καμπύλης κάμπτεται και η καμπύλη φαίνεται να κινείται 

ασυμπτωτικά στα 1080 cm –1. Βλέπουμε ότι η μορφή της καμπύλης διατηρείται ανεξάρτητη από τη μέθοδο 

ανάπτυξης του υμενίου. Αυτό το συμπέρασμα είναι πολύ σημαντικό αν αναλογιστούμε ότι η θέση της 

συγκεκριμένης κορυφής συνδέεται με τη γωνία θ Si – O – Si. Επομένως η κατανομή των γωνιών θ δεν 

δείχνει να εξαρτάται τόσο από τη μέθοδο ανάπτυξης του υμενίου αλλά εξαρτάται από τη θερμοκρασία 

στην οποία αναπτύχθηκε το υμένιο. 
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 Τα σημεία που αντιστοιχούν σε θερμοκρασίες ανάπτυξης από 635 έως 820 οC μπορούν να 

προσεγγιστούν από μια ευθεία με εξίσωση 1006x08,0y +=  όπου y η θέση της κορυφής του ασύμμετρου 

εκτατικού τρόπου δόνησης σε cm –1 και x η θερμοκρασία ανάπτυξης του υμενίου σε οC. Θέτωντας στην 

εξίσωση αυτή τη θερμοκρασία ανάπτυξης του άμορφου SiO2, δηλαδή 1800 oC, υπολογίζουμε ότι η θέση 

της κορυφής είναι 1150 cm –1, τιμή πολύ κοντά στην πραγματική τιμή που είναι 1122 cm –1. Τα υμένια που 

έχουν αναπτυχθεί από τους 635 έως τους 820 οC είναι υμένια που προέκυψαν από την πυρόλυση ατμών 

TEOS. Το μόριο του TEOS είναι τετραεδρικό ( §  1.4) με το άτομο του Si να βρίσκεται στο κέντρο του 

τετραέδρου ενώ στις τέσσερις γωνίες του τετραέδρου βρίσκονται τέσσερα άτομα Ο. Η δομή είναι 

παρόμοια με τη δομική μονάδα του άμορφου SiO2. Η προσέγγιση της ευθείας παύει να ισχύει όταν 

περνάμε στην περιοχή των θερμικών οξειδίων, δηλαδή στα οξείδια που αναπτύχθηκαν στους 950 οC ή σε 

υψηλότερες θερμοκρασίες. Τα υμένια αυτά προκύπτουν από τη θερμική οξείδωση του κρυσταλλικού Si 

κάτι που σημαίνει ότι το κρυσταλλικό πλέγμα του Si καταστρέφεται και στη θέση του δημιουργούνται τα 

τετράεδρα SiO4. Ίσως οι αποκλίσεις από τη γραμμική προσέγγιση εκφράζει την εκ του μηδενός 

δημιουργία αυτών των τετραέδρων. Στην αρχή της δημιουργίας τους τα τετράεδρα αυτά βρίσκονται πολύ 

κοντά στη διεπιφάνεια με το κρυσταλλικό Si με αποτέλεσμα να δέχονται τάσεις από αυτό. Οι τάσεις από το 

υπόστρωμα επιδρούν στη κατανομή της γωνίας θ Si – O – Si. Όσο το πάχος του υμενίου μεγαλώνει, οι 

τάσεις από το υπόστρωμα ελαττώνονται. Είδαμε ωστόσο ότι δεν υπάρχει κάποια γωνία θ που να ευνοείται 

ενεργειακά. Έτσι τα τετράεδρα και επομένως οι γωνίες θ, παραμένουν σε μια κατάσταση πολύ κοντά σε 

αυτή που βρίσκοταν στην αρχή της δημιουργίας τους. 

 Η συχνότητα ν0i των ταλαντωτών Τ3 και Τ4 που συνθέτουν την κορυφή του ασύμετρου εκτατικού 

τρόπου δόνησης 1 εξαρτάται με τρόπο παρόμοιο από τη θερμοκρασία ανάπτυξης του υμενίου όπως 

βλέπουμε στο διάγραμμα του σχήματος 5.30. Όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία ανάπτυξης του 

υμενίου τόσο χαμηλότερη είναι και η κεντρική συχνότητα ν0i των ταλαντωτών. Η μεταξύ τους απόσταση 

φαίνεται να ελλατώνεται όσο αυξάνει η θερμοκρασία. Η μεταβολή είναι σχετικά μικρή γιά να εξηγήσει από 

μόνη της τη μείωση του πλήρους εύρους ημίσειας τιμής της κεντρικής κορυφής του φάσματος 

διαπερατότητας που παρατηρείται όσο μεγαλώνει η θερμοκρασία ανάπτυξης. Αυτό μας οδηγεί να 

κοιτάξουμε και τη μεταβολή των γκαουσιανών πλατών δi με τη θερμοκρασία. Ένα άλλο σημείο που αξίζει 

να παρατηρήσουμε είναι ότι η θερμοκρασία ανάπτυξης του υμενίου επηρεάζει τη θέση και των δυο 

ταλαντωτών. Αυτό σημαίνει ότι τόσο γιά τις “εσωτερικές” γέφυρες Si – O – Si όσο και γιά τις 

“εξωτερικές”, η κατανομή των γωνιών θ Si – O – Si εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Η μεταβολή των 

γωνιών θ στη διεπιφάνεια με το υπόβαθρο έχει σαν συνέπεια τη μεταβολή των τάσεων στο υμένιο. Τέτοιου 

είδους μεταβολές με τη θερμοκρασία ανάπτυξης του υμενίου έχουν αναφερθεί [5] και μάλιστα οι τάσεις 

ελλατώνονται όσο αυξάνει η θερμοκρασία ανάπτυξης του υμενίου. 

 Στο σχήμα 5.31 βλέπουμε την εξάρτηση του γκαουσιανού πλάτους δi των ταλαντωτών Τ3 και Τ4, 

από τη θερμοκρασία ανάπτυξης του υμενίου. Το γκαουσιανό πλάτος δi δείχνει τη συγκέντρωση της 
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Σχήμα 5.30: Η εξάρτηση της θέσης της κεντρικής συχνότητας ν0i των ταλαντωτών Τ3 και Τ4 που συνθέτουν την κορυφή του 

ασύμμετρου εκτατικού τρόπου δόνησης 1. 

 

κατανομής των συχνοτήτων γύρω από την κεντρική συχνότητα ν0i του ταλαντωτή. Αφού η συχνότητα ν0i 

συνδέεται με τη γωνία θ0i της γέφυρας Si – O – Si, το γκαουσιανό πλάτος είναι ένα μέτρο της 

συγκέντρωσης της κατανομής των γωνιών θ γύρω από την κεντρική της τιμή. Παρατηρούμε ότι όσο 

αυξάνεται η θερμοκρασία ανάπτυξης του υμενίου το γκαουσιανό πλάτος δ ελλατώνεται. Η ελλάτωση είναι 

σημαντικότερη γιά τον ταλαντωτή Τ3, ενώ η μεταβολή γιά τον ταλαντωτή Τ4 είναι μικρότερη. 

Καταλήγουμε έτσι στο συμπέρασμα ότι ο ταλαντωτής Τ3 έχει τη σημαντικότερη συμμετοχή στη μεταβολή 

του πλήρους εύρους ημίσειας τιμής της συνολικής κορυφής. Το γκαουσιανό πλάτος της κατανομής των 

“εξωτερικών” ταλαντωτών είναι μικρότερο από αυτό των “εσωτερικών” κάτι που δείχνει ότι η κατανομή 

των “εξωτερικών” ταλαντωτών είναι περισσότερο συγκεντρωμένη γύρω από την κεντρική της τιμή. Αυτό θα 

μπορούσε να εξηγηθεί αν υποθέσουμε ότι η κορυφή Τ4 περιγράφει τη δόνηση των “εσωτερικών” γεφυρών. 

Ο μοναδικός παράγοντας που επιδρά κατά τη δημιουργία αυτών των γεφυρών είναι η θερμοκρασία 

ανάπτυξης του υμενίου. Όσον αφορά τα θερμικά οξείδια, το διάστημα θερμοκρασιών που εξετάσαμε είναι 

200 οC. Το διάστημα αυτό είναι σχετικά μικρό και δεν περιμένουμε να εμφανίζονται σημαντικές διαφορές 

στην κατανομή των γωνιών. Όσον αφορά τα οξείδια TEOS, η επίδραση της θερμοκρασίας δεν επηρεάζει 

σημαντικά τις “εσωτερικές” γέφυρες αφού το άτομο του Si είναι ήδη ενωμένο με τα άτομα του οξυγόνου 

στο μόριο του TEOS αλλά και στα προϊόντα της πυρόλυσής του από τα οποία προέρχεται η στερεά φάση. 

Οι “εξωτερικές” γέφυρες επηρεάζονται εκτός από τη θερμοκρασία ανάπτυξης του υμενίου και από  
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Σχήμα 5.31: Η εξάρτηση του γκαουσιανού πλάτους δi των ταλαντωτών Τ3 και Τ4 από τη θερμοκρασία ανάπτυξης των υμενίων. 

 

εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι τάσεις που αναπτύσονται ανάμεσα στο υμένιο και το υπόστρωμα. Η 

ύπαρξη επιπλέον παραγόντων που επηρεάζουν την κατανομή έχει σαν αποτέλεσμα η μείωση του πλήρους 

εύρους ημίσειας τιμής ως προς τη θερμοκρασία ανάπτυξης του υμενίου, να είναι σημαντικότερη γιά τις 

“εξωτερικές” γέφυρες. 

 Στο σχήμα 5.32 βλέπουμε την εξάρτηση του συντελεστή απόσβεσης γi των ταλαντωτών Τ3 και Τ4 

με τη θερμοκρασία ανάπτυξης του υμενίου. Παρατηρούμε ότι ο συντελεστής απόσβεσης του ταλαντωτή Τ3 

αυξάνεται μέχρι τους 820 οC και στη συνέχεια ελλατώνεται. Θυμίζουμε ότι τα οξείδια μέχρι αυτή τη 

θερμοκρασία έχουν αναπτυχθεί με τη μέθοδο ΕΠΧΕΑ από πυρόλυση ατμών TEOS, ενώ τα οξείδια των 

υψηλότερων θερμοκρασιών είναι θερμικά. Στα οξείδια TEOS συγκρινόμενα με τα θερμικά οξείδια 

περιμένουμε οι “εξωτερικές” γέφυρες Si – O – Si να είναι περισσότερες αφού τα οξείδια αυτά 

παρουσιάζουν την κοκκώδη μορφή που είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Περιμένουμε οι “εξωτερικές” 

γέφυρες να δονούνται με μεγαλύτερη δυσκολία από τις γέφυρες που βρίσκονται στο εσωτερικό του υλικού. 

Η δυσκολία θα είναι μεγαλύτερη στα οξείδια ΤΕΟS, αφού αυτά έχουν επιπλέον των οριακών συνθηκών των 

θερμικών υμενίων, τις οριακές συνθήκες που ορίζουν τους κόκκους που συνιστούν το υμένιο. 

 Παρόμοια συμπεριφορά παρουσιάζει και η εξάρτηση του συντελεστή απόσβεσης γ4 του ταλαντωτή 

Τ4. Το μέγιστο στην περίπτωση αυτού του ταλαντωτή εμφανίζεται στη θερμοκρασία των 920 οC περίπου. 

Αυτό πιθανότατα σχετίζεται με την ιξώδη ροή (viscous flow) των υμενίων SiO2 η οποία παρατηρείται σε 

αυτή την περιοχή θερμοκρασιών [10]. Η ιξώδης ροή συμβαίνει στη διεπιφάνεια του υμενίου με το 
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Σχήμα 5.32: H εξάρτηση του συντελεστή απόσβεσης γi των ταλαντωτών Τ3 και Τ4 με τη θερμοκρασία ανάπτυξης των υμενίων. 

υπόστρωμα Si και έχει σαν αποτέλεσμα τον μηδενισμό των τάσεων που ασκεί το υμένιο στο υπόστρωμα 

όταν η θερμοκρασία γίνει ίση ή μεγαλύτερη από 960 οC αλλά και τη δημιουργία ατελειών στη διεπιφάνεια 

οι οποίες επιδρούν στις ηλεκτρικές της ιδιότητες. Όταν το υμένιο ψυχθεί σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, οι 

τάσεις στο υπόστρωμα επανέρχονται, όμως οι ατέλειες που δημιουργήθηκαν στη διεπιφάνεια από την 

ιξώδη ροή του υμενίου είναι μόνιμες και μάλιστα παραμένουν ακόμα και όταν το υμένιο απομακρυνθεί από 

το υπόστρωμα με εγχάραξη [10]. Η ιξώδης ροή του SiO2 θα έχει σαν αποτέλεσμα τα τετράεδρα SiO4 να 

σχηματίζονται με ένα τρόπο περισσότερο ελεύθερο από αυτά που σχηματίζονται σε χαμηλότερες 

θερμοκρασίες. Αυτό μπορούμε να το ισχυριστούμε αφού το υμένιο σ’ αυτές τις θερμοκρασίες έχει 

ιδιότητες ρευστού και επομένως οι δομικές του μονάδες έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν με μεγαλύτερη 

ευκολία και να καταλάβουν τη θέση με τη χαμηλότερη ενέργεια. Κατά συνέπεια, η ταλάντωση των γεφυρών 

Si – O – Si θα γίνεται ευκολότερα. Αυτό ισχύει ακόμα και μετά την ψύξη του υμενίου στη θερμοκρασία 

περιβάλλοντος αφού τα τετράεδρα παραμένουν στη θέση που είχαν κατά τη θερμοκρασία σχηματισμού 

τους. 

 Στο σχήμα 5.33 βλέπουμε την εξάρτηση της πολωσιμότητας ρiν0i
2 των ταλαντωτών Τ3 και Τ4 από 

τη θερμοκρασία ανάπτυξης του υμενίου. Βλέπουμε ότι η πολωσιμότητα των ταλαντωτών Τ3 φαίνεται να 

ελλατώνεται όσο αυξάνει η θερμοκρασία, ενώ η πολωσιμότητα των ταλαντωτών Τ4 φαίνεται να αυξάνεται 

όσο αυξάνεται η θερμοκρασία ανάπτυξης των υμενίων. Η παρατήρηση αυτή είναι συμβατή με όσα 

ισχυριστήκαμε παραπάνω γιά την ιξώδη ροή του SiO2. Η ιξώδης ροή έχει ως αποτέλεσμα οι περιοχές γύρω 

από τα οριακά σημεία του υμενίου να γίνουν στενότερες, άρα ο αριθμός των “εξωτερικών” ταλαντωτών  
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Σχήμα 5.33: Η εξάρτηση της πολωσιμότητας ρiν0i2 των ταλαντωτών Τ3 και Τ4, από τη θερμοκρασία ανάπτυξης. Οι τιμές της 

πολωσιμότητας που αναφέρονται στη βιβλιογραφία γιά πλακίδια αμόρφου SiO2 ή χαλαζία – α κυμαίνονται από 61300 έως 

81500 cm –2. 

 

γίνεται μικρότερος. Επομένως η πολωσιμότητα που αντιστοιχεί στον ταλαντωτή των “εξωτερικών” 

γεφυρών θα εξασθενεί αφού περιέχει λιγότερους ταλαντωτές. Αντίθετα ο ταλαντωτής των “εσωτερικών” 

γεφυρών θα εμφανίζεται ενισχυμένος αφού οι ταλαντωτές που δεν επηρεάζονται από τις οριακές συνθήκες 

του υμενίου είναι τώρα περισσότεροι. Η εξασθένιση των ταλαντωτών Τ3 προς όφελος των ταλαντωτών Τ4 

φαίνεται στο σχήμα 5.34 όπου φαίνονται οι συγκεκριμένοι ταλαντωτές τεσσάρων από τα υμένια που 

παρουσιάσαμε νωρίτερα. Οι ταλαντωτές των υμενίων που αναπτύχθηκαν σε ενδιάμεσες θερμοκρασίες 

εμφανίζονται σε ενδιάμεσες θέσεις ωστόσο δεν τους εμφανίζουμε στο διάγραμμα γιά να είναι περισσότερο 

ευανάγνωστο. Οι ταλαντωτές έχουν πολλαπλασιαστεί με κατάλληλη ποσότητα έτσι ώστε οι κορυφές των 

ταλαντωτών Τ4 να έχουν περίπου το ίδιο πλάτος. Βλέπουμε ότι όσο αυξάνεται η θερμοκρασία 

σχηματισμού του υμενίου, ο ταλαντωτής Τ3 εξασθενεί ως προς τον ταλαντωτή Τ4. Στο προηγούμενο 

κεφάλαιο είδαμε ότι τα οξείδια TEOS παρουσιάζονται κοκκώδη, και μάλιστα αυτά που αναπτύσονται 

στους 820 οC έχουν μέγεθος κόκκων μεγαλύτερο από αυτό των οξειδίων που αναπτύσονται στους 710 οC. 

Άρα περιμένουμε όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία εναπόθεσης του υμενίου από πυρόλυση των ατμών 

TEOS το μέγεθος των κόκκων να μεγαλώνει και επομένως η συγκέντρωση των “εσωτερικών” ταλαντωτών 

αυξάνεται εις βάρος των “εξωτερικών”. Τα θερμικά οξείδια δεν παρουσιάζουν την κοκκώδη μορφή των 

οξειδίων TEOS και επομένως η συγκέντρωση των “εξωτερικών” ταλαντωτών είναι ακόμα μικρότερη. Η  
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Σχήμα 5.34: Οι ταλαντωτές Τ3 (γκρίζες γραμμές) και Τ4 (μαύρες γραμμές) γιά δυο οξείδια TEOS που αναπτύχθηκαν σε 

θερμοκρασία 635 και 820 οC και δυο θερμικά οξείδια που αναπτύχθηκαν με ξηρή οξείδωση σε θερμοκρασία 950 και 1150 οC. 

Οι ταλαντωτές έχουν κανονικοποιηθεί, έτσι ώστε οι κορυφές των ταλντωτών Τ4 να έχουν το ίδιο πλάτος. Παρατηρούμε ότι η 

κορυφή του ταλαντωτή Τ3 εξασθενεί όσο αυξάνει η θερμοκρασία ανάπτυξης του υμενίου. 

 

εξασθένηση της κορυφής των “εξωτερικών” ταλαντωτών συνεχίζεται όσο αυξάνεται η θερμοκρασία 

ανάπτυξης του θερμικού οξειδίου λόγω πιθανότατα της ιξώδους ροής που εμφανίζουν τα υμένια SiO2 στους 

περίπου 950 οC. Όπως εξηγήσαμε παραπάνω, η ιξώδης ροή έχει σαν αποτέλεσμα την επιπλέον ελλάτωση 

της συγκέντρωσης των “εξωτερικών” ταλαντωτών προς όφελος των “εσωτερικών”. Άρα η κορυφή των 

“εξωτερικών” ταλαντωτών θα εξασθενεί και αντίστοιχα η κορυφή των “εσωτερικών” ταλαντωτών θα γίνεται 

περισσότερο ισχυρή. Ένας τρόπος γιά να εκτιμήσουμε τη συγκέντρωση των ταλαντωτών είναι να 

υπολογίσουμε την επιφάνεια που ορίζει η κορυφή του κάθε ταλαντωτή με την ευθεία y = 1 . Στο σχήμα 

5.35 βλέπουμε το διάγραμμα του λόγου της επιφάνειας της κορυφής του ταλαντωτή Τ4 προς την επιφάνεια 

του αντίστοιχου ταλαντωτή Τ3. Παρατηρούμε ότι ο λόγος είναι σχεδόν ίσος με τη μονάδα γιά τα οξείδια 

TEOS που αναπτύχθηκαν στη χαμηλότερη θερμοκρασία, κάτι που σημαίνει ότι η συγκέντρωση των 

“εξωτερικών” γεφυρών είναι σχεδόν ίση με αυτή των “εσωτερικών”. Αυτό σημαίνει ότι το οξείδιο αυτό θα 

έχει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση πόρων και κενών συγκρινόμενα με τα άλλα οξείδια TEOS. Η αύξηση του 

λόγου στην περιοχή των θερμικών οξειδίων εξηγείται από τα φαινόμενα ιξώδους ροής που περιγράψαμε 

παραπάνω. 
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Σχήμα 5.35: Ο λόγος των επιφανειών που ορίζουν οι ταλαντωτές Τ4 και Τ3 του σχήματος 5.33 με την ευθεία y = 1 . 

Παρατηρούμε ότι τα οξείδια που σχηματίζονται σε χαμηλές θερμοκρασίες έχουν λόγο επιφανειών Τ4/Τ3 σχεδόν ίσο με τη 

μονάδα, κάτι που σημαίνει ότι σε αυτά τα οξείδια οι “εξωτερικές” γέφυρες είναι σχεδόν ίσες σε πλήθος με τις “εσωτερικές”. 

 

 Η δομή των υμενίων SiO2 παρουσιάζεται αξιοθαύμαστα σταθερή σε θερμικές διεργασίες η οποίες 

δεν υπερβαίνουν τη θερμοκρασία ανάπτυξής τους. Πραγματοποιήσαμε μια σειρά από ανοπτήσεις κάθε μια 

από τις οποίες είχε διάρκεια 72 ωρών και έγινε σε θερμοκρασίες μικρότερες ή ίσες με τη θερμοκρασία 

ανάπτυξης του υμενίου. Η αρχική σκέψη ήταν ότι οι δύο κορυφές πιθανότατα ήταν το αποτέλεσμα δυο 

κατανομών γωνιών. Η μια κατανομή ήταν αυτή του άμορφου SiO2, ενώ η άλλη κατανομή ήταν γέφυρες 

κάποιας από τις φάσεις που η δημιουργία τους προβλέπεται από το διάγραμμα φάσεων που είδαμε στο 

σχήμα 5.3. Με τις ανοπτήσεις προσπαθήσαμε να προκαλέσουμε κάποια μεταβολή στις φάσεις η οποία θα 

καταγράφοταν στο φάσμα διέλευσης ως εξασθένιση του ενός ταλαντωτή και ισχυροποίηση του άλλου. 

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στο ρυθμό ανόδου και στο ρυθμό πτώσης της θερμοκρασίας ο οποίος 

ρυθμίστηκε στον 1 οC/min σε μια προσπάθεια να δώσουμε τον απαραίτητο χρόνο στις γέφυρες να πάρουν 

τη γωνία που ευνοείται. Επιπλέον, στα πειράματα ανόπτησης τοποθετήθηκαν μαζί με τα δείγματα SiO2 και 

τα υπόβαθρα καθαρού Si προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι οι όποιες μεταβολές υποστούν τα υπόβαθρα 

Si δεν θα καταγραφούν στο φάσμα διέλευσης. Το μοναδικό υμένιο που έδειξε κάποιες μικρές διαφορές 

ήταν αυτό που αναπτύχθηκε από την πυρόλυση ατμών TEOS στους 635 οC. Το φάσμα του πριν και μετά 

την ανόπτηση φαίνεται στο σχήμα 5.36. Βλέπουμε ότι το φάσμα μετά την ανόπτηση είναι μετατοπισμένο 

σε υψηλότερους κυματάριθμους ενώ η κορυφή του AS 1 τρόπου δόνησης είναι ισχυρότερη. Το πάχος του  
 



5. Χαρακτηρισμός των υμενίων SiO2 με τη μέθοδο της φασματοσκοπίας στο υπέρυθρο με μετασχηματισμό Fourier. 

 175 

Κυματάριθμοι (cm -1)

90010001100120013001400

Δι
έλ
ευ
ση

0.88

0.90

0.92

0.94

0.96

0.98

1.00

Οξείδιο ΤΕΟS 635 οC
Μετά από ανόπτηση 72h, 635 oC

 
Σχήμα 5.36: Το φάσμα διέλευσης ενός υμενίου SiO2 πάχους 50,0 nm που αναπτύχθηκε από την πυρόλυση ατμών TEOS στους 

635 οC. Στο σχήμα φαίνεται το φάσμα του ίδιου υμενίου μετά από ανόπτηση 72h στους 635 οC. 

 

υμενίου μετά την ανόπτηση βρέθηκε 3,5 nm μικρότερο. Θυμίζουμε ότι το συγκεκριμένο υμένιο 

παρουσιάζει την υψηλότερη συγκέντρωση πόρων και κενών από όλα τα άλλα που εξετάσαμε. Η συρίκνωση 

του πάχους του δείχνει ότι η ανόπτηση βοήθησε να καλυφθούν κάποιοι από τους πόρους και τα κενά που 

είχε το υμένιο μετά από την εναπόθεση και επιβεβαιώνεται από τη μεγαλύτερη απορρόφηση που 

παρουσιάζει το ίδιο υμένιο μετά την ανόπτηση. Από τα άλλα υμένια που εξετάσαμε κανένα δεν έδειξε 

κάποια διαφορά μετά από τις ανοπτήσεις των 72 ωρών. Στα περισσότερα από αυτά επαναλάβαμε τις 

ανοπτήσεις γιά περισσότερες από μια φορές παίρνοντας ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Οι 

διαφοροποιήσεις στο φάσμα άρχισαν να εμφανίζονται όταν οι ανοπτήσεις έγιναν σε θερμοκρασίες 

υψηλότερες από τη θερμοκρασία που αναπτύχθηκε το υμένιο. Τα θερμικά χρειάζοταν ανοπτήσεις της 

τάξης των 24 ωρών γιά να γίνουν ευδιάκριτες οι διαφοροποιήσεις στο φάσμα διέλευσης, ενώ γιά τα υμένια 

TEOS, 30 λεπτά ήταν αρκετά. 

  Στο σχήμα 5.37.α βλέπουμε το φάσμα διέλευσης ενός υμενίου SiO2 πάχους 103,9 nm που 

αναπτύχθηκε με πυρόλυση ατμών TEOS στους 710 οC και το φάσμα διέλευσης του ίδιου υμενίου μετά από 

ανόπτηση που έγινε στο υμένιο στους 950 οC γιά 30 λεπτά. Παρατηρούμε ότι το φάσμα διέλευσης μετά την 

ανόπτηση έχει μετατοπιστεί σε υψηλότερους κυματάριθμους, ενώ η κορυφή του AS 1 τρόπου δόνησης 

είναι ισχυρότερη μετά την ανόπτηση. Το πάχος του υμενίου μετά την ανόπτηση έγινε 98,28 nm κάτι που 

μας υποδεικνύει ότι η συγκέντρωση των πόρων και των κενών έχει μειωθεί. H μεταβολή του φάσματος είναι 

προς την ίδια κατεύθυνση με αυτή που παρατηρήθηκε στο οξείδιο TEOS που αναπτύχθηκε στους 635 οC. 
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Το φάσμα μετά τις ανοπτήσεις πλησιάζει προς το αντίστοιχο φάσμα του θερμικού οξειδίου των 950 οC 

χωρίς όμως να συμπέσουν. Στον πίνακα 5.6 βλέπουμε τα χαρακτηριστικά των ταλαντωτών του υμενίου πριν 

και μετά την ανόπτηση. Το γκαουσιανά πλάτη δ3 και δ4 έχουν ελλατωθεί από την αρχική τιμή του οξειδίου 

TEOS πριν την ανόπτηση. Ωστόσο οι τιμές των γκαουσιανών πλατών δεν συμπίπτουν με τις αντίστοιχες 

τιμές του θερμικού οξειδίου κάτι που σημαίνει ότι η κατανομή των γωνιών θ γιά τις γέφυρες Si – O – Si 

πλησιάζει με την αντίστοιχη κατανομή των γεφυρών του θερμικού οξειδίου χωρίς όμως αυτές να 

 

         (α)          (β) 
 

Σχήμα 5.37: α. Το φάσμα διέλευσης ενός υμενίου SiO2 πάχους 103,9 nm που αναπτύχθηκε από την πυρόλυση ατμών ΤΕΟS 

στους 710 οC αμέσως μετά την εναπόθεση και μετά από ανόπτηση σε θερμοκρασία 950 οC γιά 30 λεπτά. β. Οι δυο ταλαντωτές 

που συνθέτουν την κορυφή του AS 1 τρόπου δόνησης.  

 

Πάχος υμενίου (nm) 103,9 (πριν την ανόπτηση) 98,28 (μετά την ανόπτηση) 
ν01 (cm -1) 1200,0 ± 0,5 1200,0±0,3 
ν02  1138,8 ± 0,6 1150,0±0,5 
ν03  1075,80 ± 0,09 1086,0±0,3 
ν04  1040,50 ± 0,04 1054,1±0,7 

   
ρ1ν012 (cm -2) 2460 ± 50 3156±50 
ρ2ν022  4750 ± 120 1814±50 
ρ3ν032  13170 ± 120 13895±730 
ρ4ν042  21590 ± 107 32056±750 

   
γ1  0,0015 ± 0,0004 0,0017±0,0005 
γ2  0,0262 ± 0,0013 0,00120±0,00019 
γ3  0,0028 ± 0,0007 0,00207±0,00022 
γ4  0,0118 ± 0,0005 0,0181±0,0005 

   
δ1 (cm -1) 36,3 ± 0,7 38,5±0,7 
δ2  25,9 ± 1,1 23,3±0,7 
δ3  21,3 ± 0,2 19,94±0,25 
δ4  24,72 ± 0,18 24,3±0,5 

f 362,58 633,5813 
 

Πίνακας 5.6: Οι παράμετροι των ταλαντωτών γιά το οξείδιο TEOS πριν και μετά την ανόπτηση των  

950 οC/30 min. 
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συμπέσουν. Η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρείται γιά το γκαουσιανό πλάτος δ3 κάτι που μας δείχνει ότι η 

κατανομή των γωνιών θ γιά τις “εξωτερικές” γέφυρες μεταβάλεται περισσότερο με την ανόπτηση. H 

κεντρική συχνότητα ν04 του οξειδίου ΤΕΟS μετά την ανόπτηση αυξάνεται λίγο χωρίς όμως να γίνει ίση με 

την αντίστοιχη συχνότητα του θερμικού οξειδίου κάτι που σημαίνει ότι το μέγιστο της κατανομής των 

γωνιών θ των “εσωτερικών” γεφυρών βρίσκεται μεταξύ των οξειδίων ΤΕΟS και των θερμικών οξειδίων και 

μάλιστα περισσότερο κοντά στα οξείδια TEOS. Αντίθετα, η κεντρική συχνότητα ν03 μετά την ανόπτηση 

έχει πλησιάσει προς την πλευρά του θερμικού οξειδίου. Αυτό το περιμέναμε, αφού η ανόπτηση είχε σαν 

αποτέλεσμα τη συρίκνωση των υμενίων η οποία προέρχεται από την ελλάτωση της συγκέντρωσης των 

πόρων και των κενών του υμενίου. Επομένως περιμένουμε ότι η κατανομή των “εξωτερικών” γεφυρών θα 

μοιάζει περισσότερο με αυτή του θερμικού οξειδίου το οποίο δεν έχει πόρους ή κενά. Επομένως, οι 

“εξωτερικές” γέφυρες των δυο οξειδίων θα ορίζουν τη διεπιφάνεια με το υπόβαθρο και την ελεύθερη 

επιφάνεια του υμενίου οι οποίες περιμένουμε να μην παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές. Οι συντελεστές 

απόσβεσης γi δεν μεταβάλονται σημαντικά πριν και μετά την ανόπτηση. Οι πολωσιμότητες ρiν0i
2 φαίνονται 

λίγο μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες του θερμικού οξειδίου γιατί το πάχος του υμενίου TEOS ακόμα και 

μετά την ανόπτηση είναι λίγο μεγαλύτερο από το πάχος του θερμικού οξειδίου. Επιπλέον παρατηρούμε ότι 

οι πολωσιμότητες είναι μεγαλύτερες μετά την ανόπτηση. Αυτό εξηγεί τη μεγαλύτερη απορροφητικότητα 

που εμφανίζει το υμένιο TEOS μετά την ανόπτηση ως αποτέλεσμα της συρίκνωσης του πάχους που 

προκαλείται από την ελάττωσης της συγκέντρωσης των κενών. Η εξασθένιση του ταλαντωτή Τ3 ως προς 

τον ταλαντωτή Τ4 μετά την ανόπτηση φαίνεται καλύτερα στο διάγραμμα του σχήματος 5.37.β. Στο σχήμα 

αυτό έχουμε σχεδιάσει τις κορυφές των ταλαντωτών Τ3 και Τ4 πριν και μετά την ανόπτηση. Οι ταλαντωτές 

έχουν κανονικοποιηθεί έτσι ώστε οι κορυφές των ταλαντωτών Τ4 να παρουσιάζουν το ίδιο ελάχιστο. 

Βλέπουμε ότι η εξέλιξη μετά την ανόπτηση γίνεται προς την κατεύθυνση των οξειδίων που αναπτύσονται σε 

υψηλότερες θερμοκρασίες. Παρόμοια συμπεριφορά έχουν και τα θερμικά οξείδια μετά από ανόπτηση σε 

θερμοκρασίες υψηλότερες από τη θερμοκρασία ανάπτυξής τους. Ωστόσο οι διαφορές είναι μικρότερες και 

χρειάζονται μεγαλύτεροι χρόνοι ανόπτησης γιά να παρατηρηθούν. Στο σχήμα 5.38 βλέπουμε το φάσμα 

ενός θερμικού οξειδίου που αναπτύχθηκε στους 950 οC, μετά από ανόπτηση στους 1000 οC γιά 24 ώρες. Οι 

διαφορές στο φάσμα είναι μικρές αλλά είναι προς την ίδια κατεύθυνση με αυτές που συμβαίνουν στο 

οξείδιο TEOS και οι οποίες παρουσιάστηκαν παραπάνω. Οι σημαντικότερες διαφορές εντοπίζονται στις 

κεντρικές συχνότητες ν0i των ταλαντωτών Τ3 και Τ4 οι οποίες πλησιάζουν τις τιμές του θερμικού οξειδίου 

της υψηλότερης θερμοκρασίας. Η κεντρική συχνότητα του ταλαντωτή Τ4 αυξάνεται κατά περίπου 3 cm –1 

ενώ η συχνότητα του ταλαντωτή Τ3 αυξάνεται κατά περίπου 1 cm –1. Αυτό σημαίνει ότι η κεντρική γωνία θ 

της κατανομής γιά τις “εσωτερικές” γέφυρες Si – O – Si έχει πάρει την τιμή της αντίστοιχης γωνίας θ γιά 

τα οξείδια που αναπτύσονται στην υψηλότερη θερμοκρασία. Η μικρή διαφορά στη συχνότητα ν03 

υποδυκνύει ότι η κεντρική γωνία θ της κατανομής γιά τις “εξωτερικές” γέφυρες δεν διαφέρει σημαντικά 

ανάμεσα στα δυο οξείδια. 
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Σχήμα 5.38: Το φάσμα διέλευσης ενός θερμικού οξειδίου που αναπτύχθηκε στους 950 οC μετά την οξείδωση και μετά από 

ανόπτηση στους 1000 οC γιά 24 ώρες. 

 

 

 

 Θερμικό οξείδιο 950 οC μετά από 
ανόπτηση στους 1000 οC γιά 24 h Θερμικό οξείδιο 1050 οC 

ν01 (cm -1) 1181,3±0,8 1230,5±0,9 
ν02  1135,2±0,3 1155,0±0,10 
ν03  1092,2±0,11 1091,40±0,15 
ν04  1065,7±0,3 1065,6±0,4 

   
ρ1ν012 (cm -2) 4797±80 8462±240 
ρ2ν022  1500±60 11013±400 
ρ3ν032  10556 ±340 9703±570 
ρ4ν042  37782±390 45687±710 

   
γ1  0,0017±0,0004 0,0130±0,0020 
γ2  0,003±0,003 0,00152±0,00014 
γ3  0,00122±0,00003 0,00129±0,00005 
γ4  0,0144±0,0004 0,0101±0,0004 

   
δ1 (cm -1) 51,9±0,7 39,4±0,9 
δ2  69,8±1,2 42,8±1,2 
δ3  16,75±0,16 16,7±0,3 
δ4  24,54±0,23 27,6±0,3 

f 538,6298 905,0779 
 

Πίνακας 5.7: Οι παράμετροι των ταλαντωτών γιά ένα θερμικό οξείδιο που αναπτύχθηκε σε θερμοκρασία 950 οC μετά από 

ανόπτηση στους 1000 οC γιά 24h και ενός οξειδίου που αναπτύχθηκε στους 1050 οC. Τα πάχη των δυο οξειδίων είναι αντίστοιχα 

94,28 και 94,00 nm. 
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 Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μοντέλο των Sen - Thorpe [20] γιά να εκτιμήσουμε το 

μέγεθος της γωνίας θ με την υπόθεση ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε την εξίσωση (5.8.β) γιά τους 

ταλαντωτές Τ3 και Τ4 ξεχωριστά: 
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Στις εξισώσεις (5.26) θ03 και θ04 είναι οι γωνίες που αντιστοιχούν στους ταλαντωτές Τ3 και Τ4 αντίστοιχα, 

ν03ss και ν03as είναι οι κεντρικές συχνότητες του ταλαντωτή Τ3 γιά το συμμετρικό εκτατικό και τον 

ασύμμετρο εκτατικό τρόπο δόνησης και αντίστοιχα ν04ss και ν04as είναι οι κεντρικές συχνότητες του 

ταλαντωτή Τ4 γιά το συμμετρικό εκτατικό και τον ασύμμετρο εκτατικό τρόπο δόνησης. Γιά να 

εφαρμόσουμε τις σχέσεις (5.26) θα πρέπει να προηγηθεί η προσομοίωση της κορυφής του συμμετρικού 

εκτατικού τρόπου δόνησης η οποία εμφανίζεται στα περίπου 800 cm -1. Στο σχήμα 5.39 βλέπουμε την 

προσομοίωση της κορυφής του συμμετρικού τρόπου δόνησης ενός θερμικού οξειδίου πάχους 94,8 nm που 

αναπτύχθηκε με ξηρή οξείδωση στους 950 οC. Η προσομοίωση έγινε θεωρώντας ότι η κορυφή αποτελείται 

από δυο ταλαντωτές από τους οποίους ο ένας ταλαντωτής αντιστοιχεί στη δόνηση των “εξωτερικών” 

γεφυρών Si – O – Si και ο άλλος στη δόνηση των “εσωτερικών” γεφυρών Si – O – Si. Όπως βλέπουμε στο 
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Σχήμα 5.39: Προσομοίωση του φάσματος διέλευσης της κορυφής του συμμετρικού τρόπου δόνησης γιά θερμικό οξείδιο 

πάχους 94,8 nm που αναπτύχθηκε σε θερμοκρασία 950 οC. Στο ένθετο διάγραμμα βλέπουμε τη δεύτερη παράγωγο του 

φάσματος διέλευσης. 
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ένθετο διάγραμμα του σχήματος 5.39 το σχήμα της δεύτερης παραγώγου του φάσματος διέλευσης είναι 

ασύμμετρο ως προς την κορυφή της με τρόπο που θυμίζει τη δεύτερη παράγωγο της κορυφής του AS 1 

τρόπου δόνησης. Με “+” σημειώνουμε τις κορυφές των ταλαντωτών που συνθέτουν την κορυφή του SS 

τρόπου δόνησης. 

 Στους πίνακες 5.8 και 5.9 βλέπουμε τις παραμέτρους των δυο ταλαντωτών που συνθέτουν την 

κορυφή του συμμετρικού εκτατικού τρόπου δόνησης γιά οξείδια TEOS και θερμικά οξείδια που 

αναπτύχθηκαν στις θερμοκρασίες που αναφέρονται στους πίνακες. Η κορυφή είναι ασθενής, με αποτέλεσμα 

η αβεβαιότητα στον προσδιορισμό ορισμένων από τις παραμέτρους να είναι μεγάλη. Το πρόβλημα είναι 

σημαντικότερο στα οξείδια TEOS όπου η κορυφή εμφανίζεται περισσότερο ασθενής από την αντίστοιχη 

κορυφή των θερμικών οξειδίων. Ωστόσο οι τιμές των κεντρικών συχνοτήτων ν0iss οι οποίες μας ενδιαφέρουν 

άμεσα, προσδιορίζονται με ακρίβεια συγκρίσιμη με αυτή που χαρακτηρίζει τις αντίστοιχες συχνότητες της 

κορυφής του ασύμμετρου εκτατικού τρόπου δόνησης 1. Στον πίνακα 5.10 βλέπουμε τις κεντρικές 

συχνότητες των ταλαντωτών Τ3 και Τ4 γιά το συμμετρικό εκτατικό και τον ασύμμετρο εκτατικό τρόπο 

δόνησης 1 καθώς και τις κεντρικές γωνίες θ3 και θ4 και τις διαφορές τους. Οι τιμές των γωνιών που 

υπολογίζονται είναι περίπου 15% μικρότερες από την πειραματική τιμή των 144 ο [23]. Οι αποκλίσεις  
 

Οξείδια TEOS 635 oC 650 oC 710 oC 820 oC 
ν03ss (cm -1) 807±11 797±6 792,9±1,3 792,5±1,5 
ν04ss  840±40 827±8 820,1±1,9 816,9±1,5 

     
ρ3ν03ss2 (cm -2) 2800±1900 1120±680 320±110 320±80 
ρ4ν04ss2  1500±1900 1480±690 2270±120 2510±110 

     
γ3ss  0,008±0,015 0,0016±0,0009 0,0011±0,0003 0,0016±0,0008 
γ4ss  0,0027±0,0034 0,007±0,016 0,038±0,005 0,0647±0,0023 

     
δ3ss (cm -1) 20±8 16±4 12,2±1,7 13,1±1,7 
δ4ss  18±7 18±8 15±3 5±4 

f 13,63203 5,248343 79,35961 94,33329 
 

Πίνακας 5.8: Οι παράμετροι των ταλαντωτών που συνθέτουν την κορυφή του συμμετρικού εκτατικού τρόπου δόνησης υμενίων 

SiO2 που αναπτύχθηκαν από πυρόλυση ατμών TEOS στις θερμοκρασίες που αναφέρονται στον πίνακα. 

 

Θερμικά οξείδια  950 oC 1050 oC 1150 oC 
ν03ss (cm -1) 794,7±1,3 794,9±1,0 793,3±0,8 
ν04ss  820,6±2,6 822,2±2.0 816,1±1,8 

    
ρ3ν03ss2 (cm -2) 588±18 880±210 460±150 
ρ4ν04ss2  2400±200 3000±220 2700±160 

    
γ3ss  0,0012±0,0003 0,00131±0,00023 0,0011±0,0003 
γ4ss  0,039±0,005 0,023±0,004 0,022±0,005 

    
δ3ss (cm -1) 14,4±1,6 14,1±1,2 12,9±1,6 
δ4ss  16±3 19,7±2,1 22,3±2,1 

f 54,65244 41,88912 44,20975 
 

Πίνακας 5.9: Οι παράμετροι των ταλαντωτών που συνθέτουν την κορυφή του συμμετρικού εκτατικού τρόπου δόνησης υμενίων 

SiO2 που αναπτύχθηκαν με ξηρή οξείδωση στις θερμοκρασίες που αναφέρονται στον πίνακα. 
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 ν04ss(cm–1) ν03ss (cm–1) ν04as (cm–1) ν03as (cm–1) θ3 θ4 Δθ 
ΤΕΟS 

(635 οC) 840 807 1041,0 1074,9 119,5 118,8 7.7 

ΤΕΟS 
(650 οC) 827 797 1045,5 1077,9 121,1 113,9 7.2 

ΤΕΟS 
(710 οC) 820,1 792,9 1054,5 1078,7 121,7 115,7 6,0 

ΤΕΟS 
(820 οC) 816,9 792,5 1050,5 1081,1 122,0 115,7 6.3 

Θερμικό 
(950 οC) 820,6 794,7 1062,5 1090,8 122,7 116,4 6.3 

Θερμικό 
(1050 οC) 822,2 794,9 1065,6 1091,4 122,7 116,5 6.2 

Θερμικό 
(1150 οC) 816,1 793,3 1062,8 1091,0 122,9 117,1 5.8 

 

Πίνακας 5.10: Οι κεντρικές συχνότητες των ταλαντωτών Τ3 και Τ4, οι γωνίες θi και η διαφορά τους όπως υπολογίζονται από τις 

εξισώσεις (5.26). 
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Σχήμα 5.40: Οι κεντρικές γωνίες των ταλαντωτών Τ3 και Τ4 ως προς τη θερμοκρασία ανάπτυξης του υμενίου. 

 

οφείλονται στο ότι το μοντέλο των Sen – Thorpe αγνοεί τις μη κεντρικές δυνάμεις οι οποίες επηρεάζουν τη 

γωνία θ. Ωστόσο τα αποτελέσματα μπορούν να μας δείξουν την τάση που ακολουθούν οι γωνίες και οι 

διαφορές τους με τη θερμοκρασία ανάπτυξης του υμενίου. Όπως βλέπουμε και από το διάγραμμα του 

σχήματος 5.40 η κορυφή της κατανομής των γωνιών αυξάνεται όσο αυξάνεται η θερμοκρασία ανάπτυξης 

του υμενίου. Η αύξηση είναι μεγαλύτερη γιά τα οξείδια TEOS που αναπτύσονται σε θερμοκρασίες 

χαμηλότερες από τους 710 οC η οποία θυμίζουμε ότι είναι η βέλτιστη θερμοκρασία γιά την εναπόθεση 

υμενίων SiO2 με τη μέθοδο ΕΠΧΕΑ. Σε υψηλότερες θερμοκρασίες η αύξηση είναι πολύ μικρότερη. Η 
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γωνία θ των “εξωτερικών” ταλαντωτών είναι μεγαλύτερη από τη γωνία θ των “εσωτερικών” ταλαντωτών. Η 

διαφορά των δυο γωνιών δεν φαίνεται να εξαρτάται από τη θερμοκρασία ανάπτυξης του υμενίου και 

κατάμέσο όρο είναι ίση με 6,5 ο. Επομένως οι διαφορές των “εσωτερικών” από τους “εξωτερικούς” 

ταλαντωτές δεν είναι μεγάλη, είναι όμως αρκετή να διαφοροποιήσει σημαντικά το φάσμα των υμενίων από 

το αντίστοιχο φάσμα του ατόφιου (bulk) υλικού. 

 Μπορούμε να εκτιμήσουμε το εύρος της κατανομής των γωνιών θ Si – O – Si εφαρμόζωντας τη 

σχέση (5.10) γιά τους “εσωτερικούς” και τους “εξωτερικούς” ταλαντωτές. Τα αποτελέσματα των 

υπολογισμών δίνονται στον πίνακα 5.11. Με Δθ3 σημειώνουμε το εύρος της κατανομής των γωνιών των 

“εξωτερικών” ταλαντωτών και με Δθ4 σημειώνουμε το εύρος της κατανομής των “εσωτερικών” 

ταλαντωτών. Το εύρος Δθ4 της κατανομής των “εσωτερικών” ταλαντωτών γιά τα θερμικά οξείδια είναι 

περίπου ίσο με ± 27 ο. Η τιμή αυτή είναι πολύ κοντά στην τιμή των ± 30 ο που υπολογίζεται με μεθόδους 

σκέδασης ακτίνων Χ [41]. Τα οξείδια που αναπτύχθηκαν από πυρόλυση ατμών TEOS σε θερμοκρασίες 

χαμηλότερες, παρουσιάζουν μικρότερο Δθ4 από τα θερμικά οξείδια. Η τάση είναι όσο ελαττώνεται η 
  

 δ3 (cm –1) δ4 (cm –1) Δθ3/θ3 Δθ3 ( ο) Δθ4/θ4 Δθ4 ( ο) 

ΤΕΟS 
(635 οC) 

20,68 25,78 ± 0,15 ± 18,3 ± 0,20 ± 23,4 

ΤΕΟS 
(650 οC) 

19,62 28,85 ± 0,13 ± 16,3 ± 0,26 ± 32,6 

ΤΕΟS 
(710 οC) 

21,33 24,72 ± 0,14 ± 17,3 ± 0,22 ± 25,9 

ΤΕΟS 
(820 οC) 

19,56 24,96 ± 0,13 ± 15,7 ± 0,22 ± 25,9 

Θερμικό 
(950 οC) 

17,13 26,58 ± 0,11 ± 13,0 ± 0,23 ± 26,8 

Θερμικό 
(1050 οC) 

16,72 27,64 ± 0,11 ± 13,0 ± 0,24 ± 27,8 

Θερμικό 
(1150 οC) 

16,78 28,43 ± 0,11 ± 13,0 ± 0,24 ± 27,8 

 

Πίνακας 5.11: Το εύρος της κατανομής Δθ3 των γωνιών θ3 των “εξωτερικών” ταλαντωτών και το εύρος της κατανομής Δθ4 των 

γωνιών θ4 των “εσωτερικών” ταλαντωτών. 

 

θερμοκρασία να ελαττώνεται και το Δθ4. Μοναδική εξαίρεση δείχνει να είναι το οξείδιο TEOS που 

αναπτύχθηκε σε θερμοκρασία 650 οC κάτι που πιθανότατα οφείλεται στο πρόγραμμα ελαχιστοποίησης. 

 Η κατανομή των γωνιών θ3 των “εξωτερικών” ταλαντωτών φαίνεται να είναι περισσότερο 

συγκεντρωμένη γύρω από την κεντρική της τιμή. Το εύρος Δθ3 της κατανομής γιά τα θερμικά οξείδια είναι 

± 13 ο και δείχνει να είναι ανεξάρτητο από τη θερμοκρασία ανάπτυξης του υμενίου. Αυτό είναι λογικό, αφού 

τα θερμικά οξείδια δεν είναι κοκκώδη και επομένως οι “εξωτερικές” γέφυρες αυτών των οξειδίων 

βρίσκονται μόνο στα όρια του υμενίου με το υπόβαθρο Si και την ελεύθερη επιφάνεια. Στα οξείδια TEOS 

το εύρος της κατανομής Δθ3 είναι μεγαλύτερο από το εύρος των θερμικών οξειδίων. Η τάση είναι το εύρος 

της κατανομής να μεγαλώνει όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία ανάπτυξης του υμενίου. Αυτό 

πιθανότατα συνδέεται με τον κοκκώδη χαρακτήρα που έχουν αυτά τα υμένια. Όπως είδαμε στο 
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προηγούμενο κεφάλαιο, όσο μικρότερη είναι η θερμοκρασία ανάπτυξης του υμενίου, τόσο μικρότερο είναι 

το μέγεθος των κόκκων. Επιπλέον δεν υπάρχει αρκετή θερμική ενέργεια με αποτέλεσμα οι γωνίες θ3  

Si – O – Si των “εξωτερικών” γεφυρών να κατανέμονται με ένα περισσότερο τυχαίο τρόπο. 

 Τελειώνοντας την παράγραφο αυτή θα θέλαμε να συνοψίσουμε τα συμπεράσματα στα οποία 

καταλήξαμε. 
 

• Το φάσμα διαπερατότητας των υμνίων SiO2 στο υπέρυθρο μπορεί να προσομοιωθεί 

χρησιμοποιώντας τέσσερις ομάδες λορεντζιανών ταλαντωτών. Οι δυο χρησιμοποιούνται γιά να 

προσομοιάσουν την κορυφή του ασύμμετρου εκτατικού τρόπου δόνησης 1 (AS 1, 1080 cm –1) στον 

οποίο τα γειτονικά άτομα οξυγόνου των γεφυρών Si – O – Si κινούνται σε φάση, ενώ οι άλλοι δυο 

χρησιμοποιούνται γιά να προσομοιάσουν την κορυφή του ασύμμετρου εκτατικού τρόπου δόνησης 

2 (AS 2, 1200 cm –1) στον οποίο τα γειτονικά άτομα οξυγόνου των γεφυρών Si – O – Si κινούνται 

με διαφορά φάσης 180 ο. 

• Οι ταλαντωτές του AS 1 και του AS 2 τρόπου δόνησης ανά δυο, περιγράφουν τον ασύμετρο 

εκτατικό τρόπο δόνησης δυο ομάδων γεφυρών Si – O – Si. Η μια ομάδα ταλαντωτών αντιστοιχεί 

σε ομάδα γεφυρών η οποία βρίσκεται στο εσωτερικό μακριά από κάποια από τα όρια του υμενίου 

(όρια κόκκων, ελεύθερη επιφάνεια του υμενίου, διεπιφάνεια με το υπόστρωμα κλπ.), ενώ η άλλη 

ομάδα ταλαντωτών αντιστοιχεί σε ομάδα γεφυρών η οποία βρίσκεται στα όρια του υμενίου με την 

ελεύθερη επιφάνεια, τη διεπιφάνεια με το υπόστρωμα, τα όρια των κόκκων κλπ. 

• Πειράματα ανόπτησης σε υμένια SiO2 σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από τη θερμοκρασία 

ανάπτυξης δεν επιφέρουν καμία μεταβολή στο φάσμα διαπερατότητας. Αντίθετα, όταν η 

θερμοκρασία ανόπτησης είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία ανάπτυξης, το συνολικό φάσμα 

διαπερατότητας μεταβάλεται προς την κατεύθυνση φάσματος υμενίου που αναπτύχθηκε στη 

θερμοκρασία ανόπτησης. Μετά την ανόπτηση η κορυφή των “εξωτερικών” ταλαντωτών εξασθενεί 

προς όφελος της κορυφής των “εσωτερικών” ταλαντωτών. 

• Η διαφορά των κεντρικών γωνιών των δυο ομάδων ταλαντωτών είναι περίπου 6,5 ο και είναι 

ανεξάρτητη από τη θερμοκρασία ανάπτυξης του υμενίου. 

• Το εύρος της κατανομής των γωνιών των “εσωτερικών” γεφυρών των θερμικών οξειδίων είναι σε 

καλή συμφωνία με το εύρος που υπολογίζεται με μεθόδους σκέδασης ακτίνων Χ. Η τάση είναι να 

ελαττώνεται όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία ανάπτυξης του υμενίου. 

• Το εύρος της κατανομής των γωνιών των “εξωτερικών” γεφυρών είναι μικρότερο από το εύρος των 

“εσωτερικών” ταλαντωτών. Γιά τα θερμικά οξείδια, το εύρος της κατανομής είναι ανεξάρτητο από 

τη θερμοκρασία ανάπτυξης του υμενίου, ενώ γιά τα οξείδια TEOS το εύρος της κατανομής 

αυξάνεται όσο ελαττώνεται η θερμοκρασία ανάπτυξης του υμενίου. 
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5.6 
Χαρακτηρισμός των υμενίων που αναπτύχθηκαν από μίγματα DCS – TEOS – NH3. 
 

 Στο προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε ότι τα υμένια που αναπτύχθηκαν από μίγματα 

DCS – TEOS – NH3 είναι οξεινιτρίδια ( § 4.7). Η συγκέντρωση του αζώτου που εισάγεται στη στερεά 

φάση είναι μεγαλύτερη, όσο μεγαλύτερη είναι η ροή της διχλωροσιλάνης στο μίγμα των αντιδρόντων 

αερίων (σχήμα 4.30). Αυτά τα συμπεράσματα επιβεβαιώθηκαν από τις μετρήσεις φασματοσκοπίας στο 

υπέρυθρο. 

Κυματάριθμοι (cm -1)
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Σχήμα 5.41: Το φάσμα διέλευσης τριών υμενίων που αναπτύχθηκαν από μίγματα TEOS – DCS – NH3. H ροή του TEOS και 

της ΝΗ3 είναι 10 και 50 sccm αντίστοιχα γιά όλα τα δείγματα. Τα πάχη των υμενίων είναι 53,3 nm γιά το υμένιο που 

αναπτύχθηκε με ροή DCS = 0 sccm, 59,8 nm γιά το υμένιο που αναπτύχθηκε με ροή DCS = 30 sccm και 60,0 nm γιά το 

υμένιο που αναπτύχθηκε με ροή DCS = 66 sccm. 

 

 Στο σχήμα 5.41 βλέπουμε το φάσμα διέλευσης τριών υμενίων που αναπτύχθηκαν από μίγματα 

TEOS – DCS – NH3. Τα υμένια αναπτύχθηκαν σε θερμοκρασία 710 οC, πίεση 300 mTorr, ενώ η ροή του 

ΤEOS και της ΝΗ3 ήταν 10 και 50 sccm αντίστοιχα γιά όλα τα υμένια. Τα πάχη των υμενίων ήταν 

53,3 nm γιά το υμένιο που αναπτύχθηκε με ροή DCS = 0 sccm, 59,8 nm γιά το υμένιο που αναπτύχθηκε 

με ροή DCS = 30 sccm και 60,0 nm γιά το υμένιο που αναπτύχθηκε με ροή DCS = 66 sccm. 

Παρατηρούμε ότι όσο αυξάνεται η ροή της DCS στο μίγμα των αντιδρόντων αερίων, το υμένιο γίνεται 

λιγότερο αποροφητικό, ενώ το πλήρες εύρος ημίσειας τιμής (FWHM) της κορυφής διαπερατότητας 

αυξάνεται. Οι αλλαγές αυτές είναι τυπικές γιά υμένια SiO2 στα οποία εισάγεται άζωτο, η συγκέντρωση του 
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Κυματάριθμοι (cm -1)
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Σχήμα 5.42: Δεύτερη παράγωγος δυο από τα φάσματα που παρουσιάζονται στο σχήμα 5.41 και τα οποία αναπτύχθηκαν με τις 

ακραίες τιμές ροής της DCS. Η δεύτερη παράγωγος του φάσματος του υμενίου που αναπτύχθηκε με ροή DCS = 0 sccm είναι 

τυπική γιά υμένια SiO2. Αντίθετα, η δεύτερη παράγωγος του φάσματος που αναπτύχθηκε με ροή DCS = 66 sccm εμφανίζει τις 

κορυφές στα 879,5 και στα 1053,8 cm –1 οι οποίες αντιστοιχούν σε δονήσεις των δεσμών Si – N και N – H αντίστοιχα. Οι 

δεύτερες παράγωγοι των φασμάτων των υπόλοιπων υμενίων που αναπτύχθηκαν με μικρότερες ροές DCS εμφανίζουν αυτές τις 

κορυφές, αν και έχουν μικρότερη ένταση. 

 

οποίου αυξάνεται σταδιακά [28, 29, 35]. Οι συγκεκριμένες αλλαγές στο φάσμα διέλευσης μπορούν να 

περιγραφούν με τη χρήση δυο ταλαντωτών με κεντρικές συχνότητες 1053,8 και 879,3 cm –1 οι οποίοι 

περιγράφουν τον καμπτικό (bending) τρόπο δόνησης του δεσμού Ν – Η και τον εκτατικό (stretching) 

τρόπο δόνησης του δεσμού Si – N [36 – 38]. Οι κορυφές αυτές φαίνονται πολύ εύκολα στη δεύτερη 

παράγωγο των φασμάτων οι οποίες δίνονται στο σχήμα 5.42. Παρατηρούμε ότι η δεύτερη παράγωγος του 

φάσματος διέλευσης του υμενίου που αναπτύχθηκε με ροή DCS = 0 sccm παρουσιάζει τις τυπικές κορυφές 

των υμενίων Αντίθετα, το υμένιο που αναπτύχθηκε με τη μέγιστη ροή DCS παρουσιάζει τις κορυφές των 

δεσμών Ν – Η και Si – N. Τα υμένια που αναπτύχθηκαν με ροή DCS = 10, 30 και 50 sccm παρουσιάζουν 

τις κορυφές αυτές αλλά με μικρότερη ένταση, κάτι που σημαίνει ότι η συγκέντρωση του αζώτου είναι 

μικρότερη στα υμένια αυτά. Το συμπέρασμα αυτό είναι σε συμφωνία με τα συμπεράσματα της 

παραγράφου 4.7. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6            

Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός διατάξεων ΜOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 
Χωρητικότητες MOS. 
 

 Οι δομές μετάλλου – οξειδίου – ημιαγωγού (MOS) αναπτύχθηκαν πάνω σε δισκία κρυσταλλικού 

πυριτίου με προσανατολισμό (100), τύπου n και ειδικής αντίστασης από 1 έως 5 Ω ∙ cm. Πάνω στο 

κρυσταλλικό πυρίτιο αναπτύχθηκαν υμένια από πυρόλυση TEOS ή από μίγματα TEOS και Ν2Ο σε 

θερμοκρασία 710 οC και 820 οC. Η πίεση κατά την εναπόθεση ήταν 300 mTorr ενώ η ροή του ΤΕΟS ήταν 

σε όλες τις περιπτώσεις ίση με 40 sccm. H ροή του N2O ήταν 0, 10, 80 και 400 sccm, δίνοντας αντίστοιχα 

λόγους N2O/ TEOS ίσους με 0, 0,25, 2, και 10. Πρίν την εναπόθεση των διηλεκτρικών υμενίων, τα δισκία 

υποβλήθηκαν σε καθαρισμό RCA (βλέπε § 3.2) έτσι ώστε η διεπιφάνεια ημιαγωγού – διηλεκτρικού να έχει 

την υψηλότερη δυνατή καθαρότητα. Πάνω από το διηλεκτρικό αναπτύχθηκε υμένιο αλουμινίου με τη 

μέθοδο της εξάχνωσης. Το περιττό μέταλλο και οξείδιο απομακρύνθηκε με διαδικασίες εγχάραξης, όπως 

περιγράφεται στην παράγραφο 3.4. 

 Οι χαρακτηριστικές C – V ( § 3.4) των δομών MOS που κατασκευάσαμε βρέθηκαν να είναι αρκετά 

διαταραγμένες σε σχέση με αντίστοιχες χαρακτηριστικές δομών που έχουν θερμικά οξείδια ως διηλεκτρικά 

[1]. Στον πίνακα 6.1 βλέπουμε τα αποτελέσματα των μετρήσεων C – V που μας δίνουν τα φορτία 
 

 Tdep = 710 oC Tdep = 820 oC 

N2O/ TEOS Qf (cm –3) Qss (cm –2) Qf (cm –3) Qss (cm –2) 

0 1,7×10 24 2,2×10 12 0,6×10 24 0,25×10 12 

10 2,1×10 24 2,8×10 12 0,7×10 24 0,73×10 12 

 

Πίνακας 6.1: Στατικά φορτία (Qf) και φορτία διεπιφάνειας (Qss) όπως προκύπτουν από τις χαρακτηριστικές C – V σε δομές 

MOS με διηλεκτρικά που αναπτύχθηκαν από μίγματα TEOS και Ν2Ο. 
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διεπιφάνειας Qss (interface charges) και τα στατικά φορτία Qf (fixed oxide charges). Στον πίνακα 

βλέπουμε τα αποτελέσματα γιά τα δείγματα που αναπτύχθηκαν με τους ακραίους λόγους ροής 

Ν2Ο/ΤΕΟS. Τα αποτελέσματα γιά τα δείγματα που αναπτύχθηκαν με τους ενδιάμεσους λόγους ροής 

κυμαίνονται ανάμεσα σε αυτά που αναφέρονται στον πίνακα 6.1. Παρατηρούμε ότι οι τιμές των φορτίων 

διεπιφάνειας Qss είναι αρκετά υψηλές γιά τα οξείδια που αναπτύχθηκαν στους 710 οC. Tα οξείδια που 

αναπτύχθηκαν στους 820 οC εμφανίζουν και αυτά υψηλές τιμές οξειδίων διεπιφάνειας Qss όμως οι τιμές των 

φορτίων είναι μια τάξη μεγέθους κάτω από αυτές των οξειδίων που αναπτύχθηκαν στους 710 οC. Αυτό 

οφείλεται τόσο στην αύξηση του μεγέθους των κόκκων των υμενίων που αναπτύχθηκαν στη θερμοκρασία 

των 820 οC (βλέπε § 4.5). Επίσης παρατηρούμε ότι τα υμένια που αναπτύχθηκαν με το μέγιστο λόγο ροής 

Ν2Ο/ TEOS εμφανίζουν υψηλότερες τιμές φορτίων διεπιφάνειας συγκρινόμενα με τα υμένια που 

αναπτύχθηκαν στην ίδια θερμοκρασία. Η αύξηση είναι μεγαλύτερη γιά τα υμένια που αναπτύχθηκαν στους 

820 οC από αυτή των υμενίων που αναπτύχθηκαν στους 710 οC. Αυτό οφείλεται στην εισαγωγή μικρών 

ποσοτήτων αζώτου που εισάγονται στη διεπιφάνεια πυριτίου – οξειδίου και προέρχονται από το Ν2Ο  

[2, 3]. Η εισαγωγή του αζώτου γίνεται στο βήμα που προηγείται του βήματος της εναπόθεσης (βήμα 12 

στο παράρτημα Α). Σκοπός του βήματος αυτού είναι να ανέβει η πίεση από την ελάχιστη πίεση (base 

pressure) στην πίεση που πραγματοποιείται η εναπόθεση. Το βήμα αυτό διαρκεί 2,5 λεπτά και σε όλη τη 

διάρκειά του τρέχει μέσα στον αντιδραστήρα Ν2Ο με ροή ίση με αυτή που έχει προγραμματιστεί γιά το 

στάδιο της εναπόθεσης. Έτσι το πυρίτιο του υποβάθρου έρχεται σε επαφή με το Ν2Ο σε θερμοκρασία ίση 

με τη θερμοκρασία της εναπόθεσης. Γιά να διαπιστώσουμε τη συγκέντρωση του αζώτου στη διεπιφάνεια 

πραγματοποιήσαμε μετρήσεις XPS σε δείγματα που παρακολούθησαν όλη τη διαδικασία σε θερμοκρασία 

820 οC, θέτοντας όμως το χρόνο του βήματος της εναπόθεσης ίσο με μηδέν. Οι μετρήσεις έδειξαν ότι η 

σύσταση αυτών των δειγμάτων περιγράφεται ως SiO0,9N0,004 [1]. 

 Τα υμένια βρέθηκαν θετικά φορτισμένα κάτι που ήταν αναμενόμενο αφού είναι υποστοιχειομετρικά 

σε οξυγόνο και περιέχουν προσμίξεις άνθρακα ( βλέπε § 4.5). Τα υμένια που αναπτύχθηκαν στους 710 οC 

εμφανίζουν ελαφρώς υψηλότερα στατικά φορτία από αυτά των υμενίων που αναπτύχθηκαν στους 820 οC. 

Στον πίνακα 6.1 βλέπουμε το ποσοστό των δεσμών C – C και C – O επί του συνόλου των δεσμών άνθρακα 

που ανιχνεύονται από τις μετρήσεις XPS. Παρατηρούμε γιά τα υμένια που αναπτύχθηκαν στους 710 οC το 

ποσοστό των δεσμών C – O αυξάνεται όσο αυξάνεται ο λόγος N2O/ TEOS. Αντίθετα, γιά τα υμένια 
 

 Tdep = 710 oC Tdep = 820 oC 

N2O/ TEOS % C – C % C – O % C – C % C – O 

0 90 10 88 12 

0,25 100 0 90 10 

2 81 19 88 12 

10 81 19 89 11 

 

Πίνακας 6.1: Το ποσοστό των δεσμών C – C και C – O επί του συνόλου των δεσμών του άνθρακα που ανιχνεύεται από τις 

μετρήσεις XPS. 
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που αναπτύχθηκαν στους 820 οC το ποσοστό των δεσμών C – O παραμένει σχεδόν αμετάβλητο. Ο δεσμός 

αυτός είναι περισσότερο πολωμένος από το δεσμό Si – O και επομένως η αύξηση της συγκέντρωσης 

τέτοιων δεσμών στο εσωτερικό των υμενίων απεικονίζεται με την αύξηση των στατικών φορτίων των 

υμενίων. 

 

 

 

6.2 
Κατασκευή transistors λεπτών υμενίων (Thin Film Transistors, TFTs). 
 

 

6.2.1 
Κατασκευή των διατάξεων 
 

 Ώς υποστρώματα χρησιμοποιήθηκαν οξειδωμένα δισκία πυριτίου. Το πάχος του οξειδίου ήταν 

περίπου 2μm, πάχος που είναι ικανό να εξασφαλίσει την απομόνωση από το υπόστρωμα πυριτίου. Οι 

διατάξεις αναπτύχθηκαν πάνω σε στρώμα πολυκρυσταλλικού πυριτίου πάχους 100 nm το οποίο 

εναποτέθηκε πάνω στο οξείδιο. Το υμένιο πυριτίου αναπτύχθηκε σε θερμοκρασία 550 οC και πίεση  

230 mTorr, συνθήκες που εξασφαλίζουν ότι το υμένιο πυριτίου είναι άμορφο [4]. Ακολούθησε ανόπτηση 

κρυσταλλοποίησης του υμενίου σε θερμοκρασία 600 οC και πίεση 120 mTorr γιά 17 ώρες. Η διαδικασία 

που ακολουθήθηκε εξασφαλίζει το μέγιστο δυνατό μέγεθος των κρυσταλλιτών. Θα πρέπει να σημειώσουμε 

ότι δεν έγινε καμία άλλη διαδικασία βελτιστοποίησης του πολυκρυσταλλικού υποστρώματος όπως γιά 

παράδειγμα εξουδετεροποίηση των ορίων των κρυσταλλιτών με πλάσμα υδρογόνου ή ανόπτηση 

κρυσταλλοποίησης με laser. Οι διαδικασίες αυτές μπορούν να βελτιστοποιήσουν σημαντικά την απόδωση 

των διατάξεων, ωστόσο δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν στο εργαστήριο του Ινστιτούτου 

Μικροηλεκτρονικής. Επιλέξαμε να συνεχίσουμε την κατασκευή των διατάξεων χωρίς αυτά τα βήματα 

γνωρίζοντας ότι οι διατάξεις δεν θα έχουν τις καλύτερες δυνατές επιδόσεις, αφού στόχος μας ήταν να 

μελετήσουμε τη συμπεριφορά του διηλεκτρικού πύλης και όχι της διάταξης. Παράλληλα αποκτήθηκε 

εμπειρία στην κατασκευή και στο χαρακτηρισμό τέτοιων διατάξεων. 

 Οι διατάξεις αναπτύχθηκαν πάνω σε νησιά που σχηματίστηκαν ύστερα από ξηρή εγχάραξη με 

πλάσμα του πολυκρυσταλλικού πυριτίου. Το διηλεκτρικό πύλης αναπτύχθηκε αμέσως μετά. Αναπτύξαμε 

δυο σειρές διατάξεων στις οποίες το διηλεκτρικό εναποτέθηκε σε δυο διαφορετικές θερμοκρασίες. Η μια 

σειρά είχε διηλεκτρικά που αναπτύχθηκαν στους 710 οC, θερμοκρασία που είναι η βέλτιστη γιά την 

εναπόθεση από ατμούς TEOS. Η δεύτερη σειρά είχε διηλεκτρικά πύλης που αναπτύχθηκαν στους 635 οC, 

θερμοκρασία η οποία όπως θα δούμε στην επόμενη παράγραφο είναι η ελάχιστη που επιτρέπει την 

εναπόθεση διηλεκτρικών χωρίς υψηλή συγκέντρωση προσμίξεων άνθρακα. Στα μισά δισκία που είχαν 

διηλεκτρικό που αναπτύχθηκε στους 635 οC έγινε ανόπτηση γιά 72 ώρες στην ίδια θερμοκρασία. Οι λόγοι 
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που μας οδήγησαν σε αυτή την απόφαση εξηγήθηκαν στην παράγραφο 5.5 και θα τους υπενθυμίσουμε 

παρακάτω. Σε κάθε θερμοκρασία οι εναποθέσεις του διηλεκτρικού έγιναν σε πίεση 100, 300 και  

500 mTorr. Σε όλες τις περιπτώσεις το πάχος του διηλεκτρικού πύλης ήταν 50 nm. 

 Μετά την εναπόθεση του διηλεκτρικού πύλης ακολούθησε η εναπόθεση του πολυκρυσταλλικού 

πυριτίου πύλης πάχους 500 nm στο οποίο έγινε εμφύτευση ιόντων αρσενικού ενέργειας 150 keV και δόσης 

1016 cm– 2 . Aκολούθησε εμφύτευση της πηγής και της εκροής με αρσενικό ενέργειας 80 keV και δόσης 

3×1015 cm– 2 . Μετά την ενεργοποίηση των εμφυτεύσεων που έγινε σε θερμοκρασία 600 οC γιά 12 ώρες, 

αναπτύχθηκε προστατευτικό στρώμα SiO2 από πυρόλυση ατμών TEOS πάχους 500 nm. Στο στρώμα αυτό 

ανοίχθηκαν οι επαφές και σχηματίστηκαν τα ηλεκτρόδια πύλης, πηγής και εκροής με εξάχνωση αλουμινίου. 

Αναλυτικά τα βήματα κατασκευής δίνονται στο παράρτημα Γ. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          (α)        (β) 
 

Σχήμα 6.1: α. Σειρά από transistors με διάφορα μήκη καναλιού από 12 έως 2 μm. β. Μεγέθυνση ενός transistor. Διακρίνουμε 

την πηγή, την πύλη και την εκροή.  

 

 Στο σχήμα 6.1.α βλέπουμε μια φωτογραφία ομάδας από transistors MOSFET με μήκη καναλιού 

από 12 μm έως 2 μm. Στο σχήμα 6.1.β βλέπουμε τη φωτογραφία ένος transistor με μήκος καναλιού 

12 μm. Στη φωτογραφία σημειώνεται η πηγή, η πύλη και η εκροή της διάταξης. 

 

 

6.2.2 
Αποτελέσματα του χαρακτηρισμού και συζήτηση. 
 

 Στην προηγούμενη παράγραφο είδαμε ότι οι διατάξεις με τα λιγότερα φορτία ήταν αυτές που 

αναπτύχθηκαν στους 820 οC από καθαρό TEOS. Η θερμοκρασία εναπόθεσης είναι σημαντικά υψηλή γιά 

να δικαιολογήσει κάποιος πιθανή εφαρμογή αυτών των διατάξεων σε υποστρώματα γυαλιού. Αποφασίσαμε 

έτσι, να αναπτύξουμε δυο σειρές TFTs από τις οποίες η μια είχε διηλεκτρικά πύλης που αναπτύχθηκαν 
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στους 710 οC η οποία θυμίζουμε ότι είναι η βέλτιστη θερμοκρασία γιά την εναπόθεση από ατμούς TEOS, 

ενώ η δεύτερη σειρά είχε διηλεκτρικά πύλης που αναπτύχθηκαν στην ελάχιστη δυνατή θερμοκρασία. 

 Στο σχήμα 6.2 βλέπουμε τα φάσματα διαπερατότητας στο υπέρυθρο δυο υμενίων SiO2 που 

αναπτύχθηκαν από πυρόλυση ατμών TEOS στους 635 οC και στους 620 οC. Παρατηρούμε ότι το φάσμα 

του υμενίου που αναπτύχθηκε στους 620 οC εμφανίζει κορυφές που αντιστοιχούν σε δεσμούς άνθρακα με 

άλλα άτομα άνθρακα ή οξυγόνου ( §  3.3.2, πίνακας 3.2). Οι προσμίξεις άνθρακα προέρχονται από τη 

μερική πυρόλυση των ατμών του TEOS όπως περιγράψαμε στην παράγραφο 1.4. Αυτό που είναι ιδιαίτερα 

ενδιαφέρον είναι η ένταση αυτών των κορυφών. Όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία [5], οι συγκεκριμένες 

κορυφές δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρές. Στην περίπτωση της εναπόθεσης στους 620 οC βλέπουμε ότι οι 

κορυφές αυτές διακρίνονται πολύ καθαρά, κάτι που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα συγκεκριμένα 

υμένια έχουν μια πολύ υψηλή συγκέντρωση προσμίξεων άνθρακα. Επομένως αυτά τα υμένια θα περιέχουν 

πολύ υψηλή συγκέντρωση στατικών φορτίων και επομένως δεν θα είναι κατάλληλα γιά διηλεκτρικά πύλης. 

 Στην παράγραφο 5.5 είδαμε ότι όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία ανάπτυξης των υμενίων 

SiO2 αυτά εμφανίζονται περισσότερο κοκκώδη. Στα όρια των κόκκων υπάρχουν ατέλειες οι οποίες 

επηρεάζουν αρνητικά την ηλεκτρική συμπεριφορά αυτών των υμενίων. Στο σχήμα 5.31 της παραγράφου 

5.5 είδαμε ότι η ανόπτηση στους 635 οC γιά 72 ώρες και σε πίεση 120 mTorr υμενίων που αναπτύχθηκαν 

στην ίδια θερμοκρασία έχει σαν αποτέλεσμα τη μικρή ελλάτωση της συγκέντρωσης πόρων. Γιά να  
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Σχήμα 6.2: Φάσματα διέλευσης δυο υμενίων SiO2 που αναπτύχθηκαν από πυρόλυση ατμών TEOS σε θερμοκρασίες 635 οC και 

620 οC. Παρατηρούμε ότι το φάσμα του υμενίου που αναπτύχθηκε στους 620 οC εμφανίζει κορυφές που αντιστοιχούν σε 

δεσμούς άνθρακα με άλλα άτομα άνθρακα ή οξυγόνου. 
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εξετάσουμε την επίδραση αυτής της ανόπτησης στις ηλεκτρικές ιδιότητες, αναπτύξαμε δυο σειρές TFTs 

που είχαν διηλεκτρικά πύλης που αναπτύχθηκαν στους 635 οC με ανόπτηση και χωρίς ανόπτηση. Θα 

πρέπει ωστόσο να σημειώσουμε ότι δεν περιμένουμε σημαντικές διαφορές στις ηλεκτρικές ιδιότητες αφού 

όπως εξηγήθηκε στην παράγραφο 5.5, οι διαφορές πριν και μετά την ανόπτηση είναι μικρές. 

 Στο σχήμα 6.3 βλέπουμε τις εικόνες AFM τις οποίες λάβαμε πάνω στα νησιά πολυκρυσταλλικού 

πυριτίου στα οποία αναπτύξαμε τις διατάξεις. Στην εικόνα 6.3.α βλέπουμε το άμορφο πυρίτιο που 

αναπτύχθηκαν στις συνθήκες που δόθηκαν στην παράγραφο 6.2.1. Παρατηρούμε ότι το υμένιο εμφανίζει 

κοκκώδη υφή. Η τραχύτητα RMS υπολογίστηκε ίση με 0,91 nm [6]. Στην εικόνα 6.3.β βλέπουμε το ίδιο 

υμένιο μετά την ανόπτηση κρυσταλλοποίησης. Παρατηρούμε ότι η επιφάνεια εμφανίζει τα ίδια 

χαρακτηριστικά. Η τραχύτητα RMS της επιφάνειας υπολογίστηκε ίση με 0,80 nm, τιμή ελαφρά 

χαμηλότερη από την τραχύτητα που είχε το υμένιο πριν την ανόπτηση [6]. Η τραχύτητα της επιφάνειας 

έχει σαν αποτέλεσμα η διεπιφάνεια ανάμεσα στην πύλη και το κανάλι να είναι τραχεία κάτι που θά έχει σαν 

αποτέλεσμα την ελάττωση της ευκινησίας των φορέων. 

 
       (α)                   (β) 
 

Σχήμα 6.3: α. Εικόνα AFM υμενίου άμορφου πυριτίου. β. Το ίδιο υμένιο μετά από ανόπτηση κρυσταλοποίησης. 

 

 Στο σχήμα 6.4 βλέπουμε τις εικόνες AFM δυο διηλεκτρικών πύλης που αναπτύχθηκαν στους 

710 οC. Η εικόνα 6.4.α είναι από υμένιο που αναπτύχθηκε σε πίεση 100 mTorr ενώ η εικόνα 6.4.β είναι από 

υμένιο που αναπτύχθηκε σε πίεση 500 mTorr [6]. Παρατηρούμε ότι και τα δυο υμένια εμφανίζουν 

κοκκώδη μορφή. Το μέγεθος των κόκκων όπως αυτό προβάλλεται στο επίπεδο x – y είναι και στις δυο 

περιπτώσεις ίσο με 40 nm, τιμή η οποία ισχύει και γιά το υμένιο που αναπτύχθηκε σε πίεση 300 mTorr. Η 

τραχύτητα RMS των υμενίων που αναπτύχθηκαν σε πίεση 100 mTorr είναι 1,66 nm και ελαττώνεται όσο η 

πίεση της εναπόθεσης γίνεται μεγαλύτερη, γιά να καταλήξει να γίνει ίση με 0,87 nm γιά τα υμένια που 

αναπτύχθηκαν σε πίεση 500 mTorr. Η ελάττωση της τραχύτητας δηλώνει μια περισσότερο ομοιόμορφη 
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               (α)          (β) 

Σχήμα 6.4: Εικόνες AFM των διηλεκτρικού πύλης. Τα διηλεκτρικά αναπτύχθηκε πάνω στα νησιά πολυκρυσταλλικού πυριτίου 

εικόνα των οποίων είδαμε στο σχήμα 6.3.β. Συνθήκες εναπόθεσης: α. Θερμοκρασία 710 οC, Πίεση 100 mTorr. β. Θερμοκρασία 

710 οC, Πίεση 500 mTorr. 

 

κατανομή των κόκκων που συνθέτουν το υμένιο, το σχήμα των οποίων τείνει προς το σφαιρικό. Αντίθετα, 

στην περίπτωση της εναπόθεσης σε πίεση 100 mTorr η αυξημένη τραχύτητα σε συνδυασμό με τη 

διατήρηση του μέσου μεγέθους των κόκκων όπως αυτό προβάλλεται στο επίπεδο x – y δηλώνει ένα σχήμα 

κόκκων περισσότερο επιμήκες κατά τη διεύθυνση z. Ο μέσος όγκος των κόκκων είναι επομένως 

μεγαλύτερος όσο χαμηλότερη είναι η πίεση της εναπόθεσης. Το μέγεθος των κόκκων αλλά και η κατανομή 

τους μέσα στο οξείδιο επιδρά στις ηλεκτρικές ιδιότητες των διατάξεων. Περιμένουμε ότι σε όλες τις 

διατάξεις ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία ή την πίεση ανάπτυξης του διηλεκτρικού, η τάση κατωφλίου 

(threshold voltage) θα είναι υψηλή. Αυτό το περιμένουμε διότι οι ατέλειες του διηλεκτρικού στα όρια των 

κόκκων είναι σημεία εμφάνισης φορτίου χώρου (fixed charges). Το μεγαλύτερο μέγεθος των κόκκων που 

εμφανίζεται στην περίπτωση όπου η εναπόθεση γίνεται σε χαμηλότερη πίεση θα έχει σαν αποτέλεσμα την 

εμφάνιση μικρότερων φορτίων χώρου και επομένως μικρότερων τάσεων κατωφλίου. Όμως η κατανομή των 

κόκκων μέσα στα υμένια δεν είναι ομοιόμορφη, οπότε περιμένουμε ότι το εύρος τιμών μέσα στο οποίο θα 

κυμαίνεται η τάση κατωφλίου θα είναι σχετικά μεγάλο. Αντίθετα στην περίπτωση των διατάξεων με 

διηλεκτρικά πύλης που αναπτύχθηκαν σε υψηλή πίεση περιμένουμε υψηλότερες τάσεις κατωφλίου αφού το 

μέγεθος των κόκκων είναι μικρότερο και επομένως τα φορτία χώρου θα είναι υψηλότερα. Η υψηλότερη 

ομοιομορφία των κόκκων περιμένουμε ότι θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μικρότερη διακύμανση της τάσης 

κατωφλίου γύρω από τη μέση τιμή. 

 Τα διηλεκτρικά που αναπτύχθηκαν σε θερμοκρασία 635 οC εμφανίζουν παρόμοια χαρακτηριστικά 

μεταξύ τους τα οποία είναι ανεξάρτητα από την πίεση ανάπτυξης του υμενίου. Η τραχύτητα RMS 

κυμαίνεται από 0,95 nm έως 1,22 nm ενώ η μορφολογία της επιφάνειας εμαφανίζεται και σε αυτή την 

περίπτωση κοκκώδης, χωρίς να επηρεάζεται από την πίεση της εναπόθεσης. Περιμένουμε επομένως ότι τα 
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ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των διατάξεων δεν θα εξαρτώνται σημαντικά από την πίεση της εναπόθεσης του 

διηλεκτρικού. 

 Στο σχήμα 6.5 βλέπουμε τις χαρακτηριστικές Ιd – Vg των TFTs [7, 8]. Ο λόγος On/Off των 

ρευμάτων Ιd είναι σε όλες τις περιπτώσεις της τάξης του 106. Η κλίση των χαρακτηριστικών κάτω από την 

τάση κατωφλίου (subthreshold slope) είναι μεταξύ 1,34 έως 1,44 Volt / δεκάδα ρεύματος. Γιά τα TFTs 

που διαθέτουν οξείδια που αναπτύχθηκαν σε θερμοκρασία 710 οC, oι μικρότερες τιμές παρατηρούνται σε 

όσα διαθέτουν διηλεκτρικά πύλης που αναπτύχθηκαν σε πίεση 500 mTorr. Η εικόνα είναι αντίστροφη γιά 

τα TFTs που διαθέτουν οξείδια που αναπτύχθηκαν σε θερμοκρασία 635 οC, αφού οι μικρότερες τιμές της 

κλίσης παρατηρείται στα TFTs με διηλεκτρικά που αναπτύχθηκαν σε πίεση 100 έως 300 mTorr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Σχήμα 6.5: Οι χαρακτηριστικές Ιd – Vg των TFTs. Πάνω 

αριστερά βλέπουμε τις χαρακτηριστικές διατάξεων που έχουν 

διηλεκτρικά πύλης αναπτυγμένα στους 635 oC χωρίς ανόπτηση. 

Πάνω δεξιά, βλέπουμε τις χαρακτηριστικές διατάξεων που έχουν 

διηλεκτρικά πύλης αναπτυγμένα στην ίδια θερμοκρασία τα οποία 

έχουν υποστεί ανόπτηση στους 635 οC γιά 72 ώρες. Αριστερά 

βλέπουμε τις χαρακτηριστικές διατάξεων που χρησιμοποιούν 

διηλεκτρικά πύλης αναπτυγμένα στους 710 οC. 

 

 

 Στο σχήμα 6.6 βλέπουμε την ευκινησία των ηλεκτρονίων γιά τα TFTs. Η ευκινησία των φορέων 

εξαρτάται περισσότερο από τις ιδιότητες του πολυκρυσταλλικού πυριτίου του καναλιού το οποίο είναι το 

ίδιο γιά όλες τις ηλεκτρονικές διατάξεις. Ωστόσο το συγκεκριμένο μέγεθος εξαρτάται και από την 

κατάσταση της διεπιφάνειας καναλιού – οξειδίου πύλης η οποία εξαρτάται από τις συνθήκες ανάπτυξης του  
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Σχήμα 6.6: Η ευκινησία των ηλεκτρονίων ως συνάρτηση της 

πίεσης εναπόθεσης. α. Διάγραμμα της ευκινησίας γιά TFTs 

που διαθέτουν διηλεκτρικά πύλης που αναπτύχθηκαν σε 

θερμοκρασία 635 οC χωρίς ανόπτηση. β. Η ευκινησία γιά 

TFTs που διαθέτουν διηλεκτρικά που αναπτύχθηκαν στους 

635 οC και τα οποία υποβλήθηκαν σε ανόπτηση στην ίδια 

θερμοκρασία γιά 72 ώρες. γ. Το διάγραμμα της ευκινησίας 

γιά TFTs που διαθέτουν διηλεκτρικά πύλης που 

αναπτύχθηκαν στους 710 οC. 

 

οξειδίου. Η ευκινησία γιά τις διατάξεις που διαθέτουν οξείδια πύλης τα οποία αναπτύχθηκαν στους 635 οC 

βελτιώνεται μετά την ανόπτηση των 635 οC γιά 72 ώρες. Η πίεση ανάπτυξης του οξειδίου πύλης δεν 

φαίνεται πως επηρεάζει σημαντικά την ευκινησία γιά τα TFTs των 635 οC. Η ευκινησία των ηλεκτρονίων γιά 

τις διατάξεις των 710 οC είναι σε γενικές γραμμές καλύτερη από τις αντίστοιχες διατάξεις των 635 οC. Η 

διατάξεις που διαθέτουν οξείδια πύλης που αναπτύχθηκαν σε πίεση 100 mTorr εμφανίζουν την υψηλότερη 

ευκινησία φορέων, αλλά ταυτόχρονα εμφανίζουν και τη μεγαλύτερη διασπορά γύρω από τη μέση τιμή. Η 

ευκινησία ελαττώνεται όσο αυξάνεται η πίεση εναπόθεσης του διηλεκτρικού πύλης. Επιπλέον ελαττώνεται η 

διασπορά γύρω από τη μέση τιμή της ευκινησίας κάτι που σημαίνει καλύτερη ομοιομορφία των 

χαρακτηριστικών της διεπιφάνειας στην έκταση του δισκιδίου. 

 Συγκρίνοντας τις διατάξεις των διαφορετικών θερμοκρασιών μεταξύ τους, παρατηρούμε ότι η 

ευκινησία των φορέων γιά τις διατάξεις των 635 οC είναι χαμηλότερη από την ευκινησία των διατάξεων των 

710 οC. Η αύξηση της πίεσης βελτιώνει την ευκινησία των ηλεκτρονίων γιά τα TFTs των 635 οC ενώ γιά τα 

TFTs των 710 οC η ευκινησία ελαττώνεται. Οι διατάξεις που διαθέτουν διηλεκτρικά πύλης που 

αναπτύχθηκαν σε πίεση 500 mTorr έχουν περίπου την ίδια ευκινησία, ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία 

ανάπτυξής τους. 

 Στο σχήμα 6.7 βλέπουμε την εξάρτηση της τάσης κατωφλίου από τις συνθήκες ανάπτυξης του 

διηλεκτρικού πύλης. Οι διαφορές ανάμεσα στα TFTs των 635 οC είναι μικρές, ενώ η ανόπτηση των 
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72 ωρών δεν φαίνεται να αλλάζει την κατάσταση. Η τάση κατωφλίου γιά τα TFTs των 710 οC είναι 

σημαντικά χαμηλότερη γιά τις διατάξεις που διαθέτουν οξείδιο πύλης που έχει αναπτυχθεί σε πίεση  

100 mTorr. Η τάση κατωφλίου αυξάνεται όσο αυξάνει η πίεση ανάπτυξης του διηλεκτρικού. Η 

συμπεριφορά της τάσης κατωφλίου η οποία παρατηρείται γιά τις διατάξεις των δυο θερμοκρασιών είναι σε 

συμφωνία με όσα συζητήσαμε παραπάνω σχετικά με την τραχύτητα και το μέγεθος των κόκκων των 

οξειδίων πύλης. Παρατηρούμε ότι το εύρος διακύμανσης της τάσης κατωφλίου των TFTs των 710 οC που 

έχουν οξείδια πύλης που αναπτύχθηκαν σε πίεση 100 mTorr εμφανίζουν πολύ υψηλή διακύμανση της 

τάσης κατωφλίου γύρω από τη μέση της τιμή. Όσο αυξάνεται η πίεση της ανάπτυξης του διηλεκτρικού 

πύλης, η διακύμανση ελλατώνεται, κάτι που αντικατοπτρίζει τη μεγαλύτερη ομοιομορφία των κόκκων που 

συνθέτουν το διηλεκτρικό. Στα TFTs των 635 οC η διακύμανση γύρω από τη μέση τιμή είναι ανεξάρτητη 

των συνθηκών ανάπτυξης ή ανόπτησης του διηλεκτρικού. Όπως εξηγήσαμε και παραπάνω, η μορφολογία 

αυτών των διηλεκτρικών δεν εξαρτάται από την πίεση της εναπόθεσης ή την ανόπτηση των 72 ωρών. 

 

 

 
 
 
 
 
Σχήμα 6.7: Η εξάρτηση της τάσης κατωφλίου από τις 

συνθήκες ανάπτυξης του οξειδίου πύλης. α. Η τάση κατωφλίου 

γιά διατάξεις με οξείδια πύλης που αναπτύχθηκαν στους 635 

οC. β. Η τάση κατωφλίου γιά TFTs που διαθέτουν οξείδια 

πύλης που αναπτύχθηκαν στους 635 οC και στα οποία έγινε 

ανόπτηση στην ίδια θερμοκρασία γιά 72 ώρες. γ. Η τάση 

κατωφλίου γιά TFTs με οξείδια πύλης που αναπτύχθηκαν 

στους 710 οC. 

 

 Η μελέτη της επίδρασης της ηλεκτρικής καταπόνησης στα χαρακτηριστικά και τις παραμέτρους 

των διατάξεων περιορίστηκε στα TFTs των 710 oC διότι τα TFTs των 635 οC αποδείχθηκαν ασταθή στις 

καταπονήσεις. Ωστόσο η μελέτη της εξέλιξης των χαρακτηριστικών μπορεί να οδηγήσει σε γενικότερα 

συμπεράσματα που θα βρίσκουν εφαρμογή και σε διατάξεις με βιομηχανική εφαρμογή. Οι τιμές της τάσης 
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κατωφλίου (threshold voltage), της κλίσης υπό της τάσης κατωφλίου (subthreshold slope), της 

διαγωγιμότητας (transconductance) και των υπολοίπων παραμέτρων, υπολογίστηκαν από τις 

χαρακτηριστικές Ids – Vgs σε γραμμική ή λογαριθμική κλίμακα και γιά τάση Vds = 1 Volt, τις οποίες 

λάβαμε μετά την εφαρμογή τάσεων καταπόνησης Vgs. Οι τάσεις καταπόνησης εφαρμόζοταν γιά 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στη συνέχεια διακόπτοταν γιά να γίνει η καταγραφή της χαρακτηριστικής 

και μετά εάν κρινόταν απαραίτητο εφαρμόζοταν η ίδια τάση καταπόνησης γιά νέο χρονικό διάστημα. 

 Στο σχήμα 6.8 βλέπουμε τη μεταβολή της τάσεως κατωφλίου όταν εφαρμόστηκαν τάσεις 

καταπόνησης από –30 έως 30 Volt [6]. Σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής της τάσεως καταπόνησης, η τάση 

Vds ήταν ίση με μηδέν. Παρατηρούμε ότι ύστερα από ένα μικρό χρονικό διάστημα στο οποίο η μεταβολή 

της τάσεως είναι αρνητική, η τάση κατωφλίου αυξάνεται. Η μεταβολή είναι εκθετική με το χρόνο, 

συμπεριφορά η οποία αποδίδεται σε μηχανισμούς συσσώρευσης φορτίου στο οξείδιο πύλης ή στη 

διεπιφάνεια [9]. Η αρχική αρνητική μεταβολή αποδίδεται σε συσσώρευση οπών σε παγίδες που 

προϋπήρχαν στο οξείδιο από την κατασκευή του. Η ακολουθούμενη θετική μεταβολή προκαλείται από 

ηλεκτρόνια που εισέρχονται στο οξείδιο από το στρώμα πολυκρυσταλλικού πυριτίου που βρίσκεται πάνω 

από το οξείδιο της πύλης (βλέπε σχήμα 3.14). Τα ηλεκτρόνια αυτά καταλαμβάνουν ενεργειακές 

καταστάσεις που δημιουργούνται από ασθενείς ή σπασμένους δεσμούς Si – Ο του οξειδίου. Κατά τη 

διάρκεια της ηλεκτρικής καταπόνησης, ηλεκτρόνια υψηλής ενέργειας μπορούν να δημιουργήσουν 

ενεργειακές καταστάσεις τόσο στη διεπιφάνεια οξειδίου πύλης – καναλιού, όσο και σε περιοχές στο 

εσωτερικό του οξειδίου οι οποίες μπορούν να παγιδεύσουν ηλεκτρόνια [10]. Αυτός ο ισχυρισμός μας  
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Σχήμα 6.8: Η εξέλιξη της τάσεως κατωφλίου από την τάση καταπόνησης ως προς το χρόνο εφαρμογής της. Τα πειραματικά 

σημέια που στο διάγραμμα εμφανίζονται ως μαύρα τρίγωνα, κύκλοι και τετράγωνα αντιστοιχούν σε τάσεις καταπόνησης Vgs ίσες 

με –10, -20 και –30 Volt. Τα λευκά τρίγωνα, κύκλοι και τετράγωνα αντιστοιχούν σε τάσεις καταπόνησης Vgs ίσες με 10, 20 και 

30 Volt. 
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Σχήμα 6.9: Η μεταβολή της τάσεως κατωφλίου ως προς την τάση καταπόνησης.. 

 

ενισχύεται επιπλέον από το γεγονός ότι η μεταβολή της τάσεως κατωφλίου είναι μεγαλύτερη όταν η τάση 

καταπόνησης είναι αρνητική συγκρινόμενη με τις μεταβολές που προκαλούνται όταν η τάση καταπόνησης 

είναι θετική. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι όταν η τάση καταπόνησης είναι αρνητική, τα ηλεκτρόνια 

προέρχονται από το n+ πολυκρυσταλλικό πυρίτιο της πύλης, ενώ δεν πρέπει να αποκλείουμε την 

πιθανότητα να εισάγονται ηλεκτρόνια και από το κανάλι όταν η τάση καταπόνησης είναι θετική. Ωστόσο 

αυτά τα ηλεκτρόνια είναι πολύ λιγότερα από αυτά που εισάγονται από το πολυκρυσταλλικό πυρίτιο της 

πύλης. Οι κλίσεις της μεταβολής της τάσεως κατωφλίου είναι μεγαλύτερες όταν οι τάσεις καταπόνησης 

είναι ± 30 Volt. Επιπλέον όσο μικρότερη κατ’ απόλυτη τιμή είναι η τάση καταπόνησης, τόσο 

περισσότερος χρόνος απαιτείται γιά να περάσουμε από την περιοχή όπου η τάση κατωφλίου μεταβάλλεται 

αρνητικά στην περιοχή όπου η τάση κατωφλίου μεταβάλλεται θετικά, όπως φαίνεται από το σχήμα 6.9. 

Αυτό είναι μια επιπλέον ένδειξη ότι η μεταβολή της τάσεως κατωφλίου γίνεται από ηλεκτρόνια υψηλής 

ενέργειας τα οποία εγχέονται στο οξείδιο. 

 Στο σχήμα 6.10 βλέπουμε τη μεταβολή της κλίσης κάτω από την τάση κατωφλίου της 

χαρακτηριστικής  Ιds - Vgs. Η μεταβολή του συγκεκριμένου μεγέθους εξαρτάται από παγίδες στα όρια ή 

στο εσωτερικό των κρυσταλλιτών του λεπτού υμενίου πάνω στο οποίο χτίζουμε την ηλεκτρονική διάταξη. 

Παρατηρούμε ότι η μεταβολή εξαρτάται εκθετικά από το χρόνο εφαρμογής της τάσεως καταπόνησης, 

τουλάχιστον γιά χρόνους καταπόνησης μεγαλύτερους των 100 sec. Επιπλέον, η κλίση της καμπύλης της 

μεταβολής είναι μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη κατ’ απόλυτη τιμή είναι η τάση καταπόνησης. Η μεταβολή 

της κλίσεως της χαρακτηριστικής μεταφοράς Ιds - Vgs σημαίνει ότι ταυτόχρονα με τη φόρτιση του οξειδίου 

της πύλης, εκφυλίζεται η διεπιφάνεια οξειδίου πύλης – καναλιού. Ο εκφυλισμός αυτός αφορά τουλάχιστον 
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Σχήμα 6.10: Η μεταβολή της κλίσης κάτω από την τάση κατωφλίου ως προς το χρόνο εφαρμογής της τάσεως καταπόνησης. Τα 

πειραματικά σημεία που σημειώνονται με τρίγωνα, κύκλους και τετράγωνα αντιστοιχούν σε τάσεις καταπόνησης –10, –20 και 

–30 Volt. 
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Σχήμα 6.11: Η μεταβολή της διαγωγιμότητας ως προς το χρόνο καταπόνησης. Τα πειραματικά σημεία που σημειώνονται με 

τρίγωνα, κύκλους και τετράγωνα αντιστοιχούν σε τάσεις καταπόνησης –10, –20 και –30 Volt. 
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κατά ένα μέρος του τη δημιουργία παγίδων φορτίου και την παγίδευση φορτίου η οποία γίνεται 

περισσότερο εμφανής όσο υψηλότερη κατ’ απόλυτη τιμή είναι η τάση καταπόνησης. 

 Στο σχήμα 6.11 βλέπουμε την εξέλιξη της διαγωγιμότητας με το χρόνο εφαρμογής της τάσεως 

καταπόνησης. Η διαγωγιμότητα είναι ανάλογη της ευκινησίας των φορέων, οπότε η εξέλιξη της 

διαγωγιμότητας δείχνει και τη μεταβολή της ευκινησίας των φορέων. Παρατηρούμε ότι η μεταβολή της 

διαγωγιμότητας είναι μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι κατ’ απόλυτη τιμή η τάση καταπόνησης. Η μείωση 

της διαγωγιμότητας αποδίδεται [11] στη δημιουργία παγίδων που δημιουργούν ενεργειακές καταστάσεις 

αποδεκτών (acceptor-like trap states) στο κανάλι ή στη διεπιφάνεια με το οξείδιο της πύλης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7            

Περίληψη και Συμπεράσματα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Η παρούσα διατριβή διαπραγματεύεται την ανάπτυξη και το χαρακτηρισμό ΕΠΧΕΑ 

διηλεκτρικών υμενίων που αναπτύχθηκαν από μίγματα βασισμένα στην τετρααιθόξυ-σιλάνη (TEOS) καθώς 

και τον ηλεκτρικό χαρακτηρισμό διατάξεων MOS τα οποία είχαν διηλεκτρικό πύλης, υμένιο από την 

πυρόλυση ατμών TEOS. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων ξεκίνησε από τα αποτελέσματα της 

θερμοδυναμικής προσομοίωσης του συστήματος C – H – N – O – Si – Cl με τη μελέτη να είναι 

προσανατολισμένη στην εναπόθεση από μίγματα TEOS – N2O, TEOS – NH3 και 

TEOS – SiH2Cl2 – NH3. Στην παράγραφο 4.2.1 είδαμε τα αποτελέσματα της προσομοίωσης γιά την 

εναπόθεση από μίγματα TEOS και Ν2Ο. Διαπιστώσαμε ότι η ανάπτυξη υμενίων οξεινιτριδίου του πυριτίου 

από αυτά τα μίγματα είναι δυνατή σε θερμοκρασίες πολύ υψηλές γιά να βρούν εφαρμογή στη 

μικροηλεκτρονική. Η σύσταση της στερεάς φάσης σε θερμοκρασίες μέχρι 900 οC είναι SiO2 + C. H συγκέντρωση 

του C ελαττώνεται όσο υψηλότερος είναι ο λόγος N2O / TEOS, κάτι που οφείλεται στην υψηλό λόγο οξυγόνου προς 

άνθρακα στο αέριο μίγμα εισαγωγής. Όταν ο λόγος N2O / TEOS γίνει μεγαλύτερος από 7, η στερεά φάση δεν 

περιέχει προσμίξεις άνθρακα. Η μελέτη της αέριας φάσης έδειξε ότι αυτή αποτελείται κυρίως από υδρογόνο, 

άζωτο και μονοξείδιο του άνθρακα. Η συγκέντρωση αυτών των αερίων δεν εξαρτάται σημαντικά από την 

πίεση ή τη θερμοκρασία της εναπόθεσης. Σε θερμοκρασίες μέχρι 900 οC είναι σημαντική η συγκέντρωση 

του διοξειδίου του άνθρακα, των υδρατμών και του μεθανίου, ωστόσο η συγκέντρωση αυτών των αερίων 

ελαττώνεται όσο αυξάνεται η θερμοκρασία της εναπόθεσης. 

 Στην παράγραφο 4.2.3 είδαμε τα αποτελέσματα της θερμοδυναμικής μελέτης της προσομοίωσης 

της εναπόθεσης από μίγματα TEOS – NH3. Διαπιστώσαμε ότι η ανάπτυξη υμενίων οξεινιτριδίου του 

πυριτίου είναι και σε αυτή την περίπτωση δυνατή σε θερμοκρασίες πολύ υψηλές γιά να βρουν εφαρμογή 

στη μικροηλεκτρονική. Προσμίξεις άνθρακα υπάρχουν σε ολόκληρο το διάγραμμα της στερεάς φάσης, αφού ο λόγος 

οξυγόνου  προς  άνθρακα  διατειρείται  σταθερός.  Αυτή  η  παρατήρηση  είναι  σε  συμφωνία  με το  αντίστοιχο  
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συμπέρασμα της προηγούμενης  παραγράφου. Η μελέτη της αέριας  φάσης έδειξε ότι αυτή αποτελείται 

κυρίως από υδρογόνο, άζωτο και μονοξείδιο του άνθρακα, η συγκέντρωση των οποίων δεν εξαρτάται από 

τη θερμοκρασία ή την πίεση της εναπόθεσης. Σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 900 οC βρίσκουμε σε 

σημαντικές συγκεντρώσεις διοξείδιο του άνθρακα, υδρατμούς και μεθάνιο, ωστόσο η συγκέντρωσή τους 

ελαττώνεται σημαντικά όσο αυξάνεται η θερμοκρασία. 

 Στα παραπάνω συμπεράσματα καταλήξαμε θεωρώντας ότι τα αέρια που εισάγονται στο σύστημα 

διασπώνται ολοκληρωτικά στα συστατικά τους στοιχεία και στη συνέχεια σχηματίζουν ενώσεις 

σχηματίζοντας τη στερεά και την αέρια φάση με κριτήριο η ελεύθερη ενέργεια Gibbs του συστήματος να 

είναι ελάχιστη. Οι υπολογισμοί αυτοί ονομάζονται υπολογισμοί ολικής ισορροπίας και μπορούν να 

περιγράψουν με καλή ακρίβεια διαδικασίες εναπόθεσης οι οποίες ελέγχονται από το ρυθμό μεταφοράς 

μάζας. Όταν η διαδικασία της εναπόθεσης ελέγχεται από το ρυθμό της επιφανειακής αντίδρασης τα 

συμπεράσματα της θερμοδυναμικής μελέτης προσεγγίζουν περισσότερο, παρά περιγράφουν την 

πραγματικότητα. Στη δική μας περίπτωση όπου η διαδικασία της εναπόθεσης περιορίζεται από το ρυθμό 

της επιφανειακής αντίδρασης, υπάρχουν αποκλίσεις όσον αφορά τον υπολογισμό των προσμίξεων άνθρακα που 

εισάγονται στη στερεά φάση. Γιά να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αποκλίσεις πραγματοποιήσαμε υπολογισμούς 

μερικής ισορροπίας γιά την εναπόθεση από μίγματα TEOS – N2O και TEOS – NH3 στους οποίους 

οδηγούμε το σύστημα προς την κατεύθυνση που εμείς θέλουμε, αποκλείωντας και επιτρέποντας κατά 

περίπτωση το σχηματισμό ενώσεων. Παράλληλα εμπλουτίσαμε την αρχική βάση δεδομένων έτσι ώστε να 

περιέχει όσο το δυνατόν περισσότερες από τις ενώσεις που έχουν καταγραφεί κατά την πυρόλυση των 

ατμών του TEOS. Τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς τα είδαμε στην παράγραφο 4.3. Οι υπολογισμοί 

ολικής ισορροπίας με τη νέα βάση δεδομένων δεν έδειξαν καμία σημαντική αλλαγή στη σύσταση της 

αέριας και της στερεάς φάσης γιά τις εναποθέσεις από μίγματα TEOS – N2O και TEOS – NH3. Στους 

υπολογισμούς μερικής ισορροπίας εμποδίσαμε αρχικά το σχηματισμό ενώσεων που περιέχουν ένα άτομο 

άνθρακα. Οι υπολογισμοί έδειξαν ότι η στερεά φάση αποτελείται αποκλειστικά από διοξείδιο του πυριτίου, ανεξάρτητα 

από τη θερμοκρασία, την πίεση και τους λόγους ροής των αερίων εισαγωγής. Η κατάσταση διορθώθηκε όταν 

επιτρέψαμε το σχηματισμό διοξειδίου και μονοξειδίου του άνθρακα, ενώσεις οι οποίες έχουν ανιχνευθεί 

κατά την πυρόλυση των ατμών του TEOS. Το διάγραμμα της στερεάς φάσης γιά την εναπόθεση από 

μίγματα TEOS – NH3 εμφανίζεται σημαντικά διαφοροποιημένο από το αντίστοιχο διάγραμμα που 

προέκυψε από τους υπολογισμούς ολικής ισορροπίας. Το άζωτο εμφανίζεται στη στερεά φάση σε όλες τις 

συνθήκες εναπόθεσης που μελετήθηκαν κάτι που βρίσκεται σε αντίθεση με τον ποιοτικό χαρακτηρισμό των 

υμενίων που αναπτύξαμε. Το διάγραμμα της αέριας φάσης εμφανίζεται και αυτό διαφοροποιημένο 

συγκρινόμενο με το αντίστοιχο δίαγραμμα των υπολογισμών ολικής ισορροπίας, αφού εμφανίζονται 

ενώσεις που έχουν ανιχνευθεί κατά την πυρόλυση του TEOS, όπως το ακετυλένιο και το αιθυλένιο, σε 

σημαντικές συγκεντρώσεις. Βλέπουμε έτσι ότι η στερεά φάση μπορεί να περιγραφεί με μεγαλύτερη ακρίβεια από 

τους υπολογισμούς ολικής ισορροπίας ενώ η αέρια φάση μπορεί να περιγραφεί καλύτερα από τους υπολογισμούς 

μερικής ισορροπίας. Στην ίδια παράγραφο χρησιμοποιήσαμε τους υπολογισμούς μερικής ισορροπίας γιά να 
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εντοπίσουμε τα ενδιάμεσα προϊόντα από τα οποία προέρχεται η στερεά φάση. Αυτό έγινε αποκλείοντας το 

σχηματισμό της στερεάς φάσης και συγκρίνοντας το διάγραμμα της αέριας φάσης με το διάγραμμα που 

υπολογίσαμε όταν επιτρέπουμε το σχηματισμό της στερεάς φάσης. Τα αέρια που εμφανίστηκαν σε αυτούς τους 

υπολογισμούς περιγράφονται από το γενικότερο τύπο SixOyHz. Τα κυριότερα από αυτά είναι το SiO και το Si(OH)4 

ενώ σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις εμφανίζονται τα Si2O2, SiOSiO, SiH(OH)3, Ο=Si(OH)2 και SiO2, με τα δυο 

τελευταία να εμφανίζονται σε ικανοποιητικές συγκεντρώσεις σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των περίπου 1150 Κ. 

Παρατηρούμε ότι το οργανικό μέρος του μορίου του TEOS έχει απομακρυνθεί από τα ενδιάμεσα 

προϊόντα. το άτομο του Si παραμένει δεσμευμένο με το οξυγόνο κάτι που το περιμέναμε αφού ο δεσμός  

Si – O είναι ο περισσότερο ισχυρός δεσμός του TEOS. Η εισαγωγή των προσμίξεων άνθρακα γίνεται με 

μηχανισμούς που περιλαμβάνουν την αντίδραση υδρογονανθράκων στην επιφάνεια του αναπτυσόμενου 

υμενίου. Έτσι περιμένουμε ότι όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία της εναπόθεσης τόσο λιγότερος θα 

είναι ο άνθρακας που θα εισάγεται στην στερεά φάση αφού οι υδρογονάνθρακες θα έχουν αρκετή θερμική 

ενέργεια γιά να παραμείνουν στην αέρια φάση και να μην αντιδράσουν με το αναπτυσόμενο υμένιο. 

Αντίθετα, όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία της εναπόθεσης, τόσο περισσότεροι υδρογονάνθρακες θα 

παραμένουν δεσμευμένοι στην επιφάνεια του αναπτυσόμενου υμενίου με αποτέλεσμα τα υμένια να 

εμφανίζουν περισσότερες προσμίξεις άνθρακα. 

 Στην παράγραφο 4.4 είδαμε τους υπολογισμούς ολικής ισορροπίας γιά την εναπόθεση από 

μίγματα TEOS – SiH2Cl2 – NH3. Η εναπόθεση υμενίων οξεινιτριδίου του πυριτίου είναι δυνατή σε θερμοκρασία 

710 οC όταν ο λόγος SiH2Cl2 / TEOS είναι μεγαλύτερος από ένα, αφού μόνο τότε καταναλώνεται όλο το διαθέσιμο 

οξυγόνο που παρέχεται από το TEOS και υπάρχει διαθέσιμο πυρίτιο γιά να αντιδράσει με το άζωτο. Το διάγραμμα 

της αέριας φάση έδειξε ότι τα σημαντικότερα αέρια όσο ο λόγος SiH2Cl2 / TEOS παραμένει μικρότερος 

της μονάδας είναι το υδρογόνο το άζωτο και το μονοξείδιο το άνθρακα. Επομένως δεν περιμένουμε 

σημαντικές διαφορές στη χημεία αυτού του συστήματος από τη χημεία TEOS – N2O και TEOS – ΝΗ3. 

Όταν ο λόγος SiH2Cl2 / TEOS είναι μεγαλύτερος της μονάδας, η συγκέντρωση του αζώτου και του 

μονοξειδίου του άνθρακα ελαττώνεται, ενώ παράλληλα αυξάνεται η συγκέντρωση των χλωροσιλανών. Γιά 

λόγους SiH2Cl2 / TEOS μεγαλύτερους από πέντε η συγκέντρωση του αζώτου και του μονοξειδίου του 

άνθρακα σχεδόν μηδενίζεται ενώ η συγκέντρωση των χλωροσιλανών μεγιστοποιείται. Αυτό σημαίνει ότι ένα 

μέρος μόνο της διχλωροσιλάνης διασπάται και παρέχει το πυρίτιο που σχηματίζει δεσμούς με το άζωτο. 

Έτσι η αύξηση του λόγου SiH2Cl2 / TEOS δεν οδηγεί σε ανάλογη αύξηση της συγκέντρωσης του αζώτου 

στη στερεά φάση αλλά περιμένουμε να υπάρχει ένα ανώτατο όριο πάνω από το οποίο δεν θα παρατηρείται 

καμία μεταβολή. 

 Ο χαρακτηρισμός των υμενίων έδειξε ότι η θερμοδυναμική προβλέπει με καλή ακρίβεια τη 

σύσταση των υμενίων. Οι φασματοσκοπίες XPS και RBS έδειξαν επιπλέον ότι τα υμένια είναι υποστοιχειομετρικά σε 

οξυγόνο (SiOx, x < 2). Τα υμένια που αναπτύχθηκαν από μίγματα TEOS – N2O είχαν προσμίξεις άνθρακα, 

η συγκέντρωση του οποίου ελαττώνεται όσο αυξάνεται ο λόγος Ν2Ο / TEOS στο μίγμα εισαγωγής κάτι 

που είναι σε συμφωνία με τις προβλέψεις της θερμοδυναμικής μελέτης. Τα υμένια που αναπτύχθηκαν από 



Χημική εναπόθεση από ατμό διηλεκτρικών υμενίων. Εφαρμογές σε ηλεκτρονικές διατάξεις πυριτίου. 

 208 

μίγματα TEOS – NH3 περιέχουν μικρή ποσότητα προσμίξεων άνθρακα η συγκέντρωση του οποίου δεν 

μεταβάλεται στις συνθήκες που μελετήσαμε. Αυτό είναι σε συμφωνία με τη θερμοδυναμική μελέτη, έχοντας 

ωστόσο πάντα στο νου μας ότι η θερμοδυναμική μελέτη υπερεκτιμά τη συγκέντρωση των προσμίξεων 

άνθρακα. Η φασματοσκοπία XPS έδειξε ότι ο άνθρακας βρίσκεται σε δεσμούς με άλλα άτομα άνθρακα σε 

ποσοστό περίπου 90%, ενώ το υπόλοιπο 10% βρίσκεται σε δεσμούς με άτομα οξυγόνου όπως είδαμε στην 

παράγραφο 6.1. Η φασματοσκοπία XPS δεν έδειξε δεσμούς Si – C κάτι που έδειξε η φασματοσκοπία FTIR μόνο 

γιά τα δείγματα που αναπτύχθηκαν από μίγματα TEOS – N2O. Οι κορυφές της δόνησης Si – C ήταν πολύ 

ασθενείς και δεν ήταν δυνατό να παρατηρηθούν απευθείας από το φάσμα διαπερατότητας, αλλά 

παρατηρήθηκαν στα φάσματα της δευτέρας παραγώγου. Ειδικά γιά τα υμένια που αναπτύχθηκαν στους 820 

οC έπρεπε να μεγενθύνουμε το φάσμα 40 φορές γιά να παρατηρήσουμε τις συγκεκριμένες κορυφές κάτι που 

δεν ήταν απαραίτητο να γίνει γιά τα υμένια που αναπτύχθηκαν στους 710 οC. Πιστεύουμε ότι η 

συγκέντρωση των δεσμών Si – C είναι πολύ χαμηλότερη από αυτές των δεσμών C – O αφού δεν είναι 

άμεσα παρατηρίσιμες στο φάσμα διαπερατότητας. Επιπλέον δεν παρατηρήθηκαν στα φάσματα των 

υμενίων που αναπτύχθηκαν από μίγματα TEOS – NH3 και ΤEOS – SiH2Cl2 – NH3. Αυτό πιθανότατα 

οφείλεται στην παλαιότητα της πηγής του TEOS κάτι που σημαίνει ότι η καθαρότητα του TEOS δεν ήταν 

τόσο υψηλή όσο η καθαρότητα του TEOS που χρησιμοποιήθηκε γιά τις λοιπές εναποθέσεις. Ο χαρακτηρισμός των 

υμενίων που αναπτύχθηκαν από μίγματα ΤEOS – SiH2Cl2 – NH3 και ο οποίος έγινε με φασματοσκοπία 

XPS και EELS, επιβεβαίωσε την πρόβλεψη των θερμοδυναμικών υπολογισμών γιά την εισαγωγή του 

αζώτου στη στερεά φάση όταν ο λόγος SiH2Cl2 / TEOS είναι μεγαλύτερος της μονάδας. Η συγκέντρωση 

του αζώτου δε φαίνεται να αυξάνεται ανάλογα με την αύξηση του λόγου SiH2Cl2 / TEOS, κάτι που 

επιβεβαιώνει την παρατήρηση που κάναμε στη μελέτη του διαγράματος της αέριας φάσης, σύμφωνα με την 

οποία ένα μέρος της διχλωροσιλάνης παραμένει στην αέρια φάση χωρίς να αντιδράσει. 

 Τα υμένια έχουν κοκκώδη μορφή όπως φάνηκε από τις εικόνες AFM. Το μέγεθος των κόκκων εξαρτάται 

από τη θερμοκρασία της εναπόθεσης και από το λόγο N2O / TEOS του μίγματος εισαγωγής όπως είδαμε 

στην παράγραφο 4.5, αλλά και από την πίεση της εναπόθεσης όπως είδαμε στην παράγραφο 6.2.2. 

Πειράματα ανόπτυσης που έγιναν σε υμένια πάχους από 10 έως 100 nm έδειξαν ότι αυτά συρικνώνονται όταν 

θερμανθούν στους 950 οC γιά 30 min. Αυτό σημαίνει ότι η κοκκώδης μορφή των υμενίων που παρατηρήθηκε 

από τις εικόνες της φασματοσκοπίας AFM, υπάρχει σε ολόκληρο των όγκο των υμενίων. Τα υμένια με το 

μικρότερο πάχος παρουσίασαν και τη μικρότερη σχετική μεταβολή κάτι που σημαίνει ότι στα πρώτα στάδια της 

εναπόθεσης δεν υπάρχουν σημαντικά κενά μεταξύ των κόκκων. Η μεταβολή σε αυτά τα υμένια δεν 

ξεπέρασε το 3% του αρχικού πάχους, ενώ στα παχύτερα υμένια που είχαν μεγαλύτερο πάχος η σχετική 

μεταβολή δεν ξεπέρασε το 7% του αρχικού πάχους. Αυτό σημαίνει ότι όταν το πάχος του υμενίου γίνει 

μεγαλύτερο από κάποιο όριο, τα κενά που υπάρχουν μεταξύ των κόκκων γίνονται μεγαλύτερα. Ωστόσο η 

σχετική μείωση του πάχους ήταν ανεξάρτητη από το πάχος του υμενίου, κάτι που σημαίνει ότι η 

συγκέντρωση των κενών εξαρτάται μόνο από τις συνθήκες εναπόθεσης και όχι από το πάχος του υμενίου. 
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 Στο πέμπτο κεφάλαιο μελετήσαμε το φάσμα διαπερατότητας των υμενίων SiO2. Η μορφή του 

φάσματος εξαρτάται από τη μέθοδο και τη θερμοκρασία ανάπτυξης του υμενίου. Η κορυφή του 

ασύμμετρου εκτατικού τρόπου δόνησης μπορεί να προσεγγιστεί θεωρώντας τέσσερις λορεντζιανούς 

ταλαντωτές. Οι δυο αυτές ομάδες ταλαντωτών υπάρχουν σε όλα τα υμένια SiO2 ανεξάρτητα από τη μέθοδο 

που χρησιμοποιήθηκε γιά την ανάπτυξη του υμενίου. Επιπλέον, οι δυο αυτές ομάδες ταλαντωτών 

εμφανίζονται στο φάσμα διαπερατότητας ακόμα και όταν εξασφαλίζουμε ότι με τον τρόπο καταγραφής του 

φάσματος δεν υπάρχει καμία επίδραση του υποβάθρου στο φάσμα. Αφού αποκλείσαμε κάθε πιθανή 

επίδραση στο φάσμα από παράγοντες εκτός του υμενίου, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι δυο αυτές ομάδες 

ταλαντωτών προέρχονται από το υμένιο. Οι δυο από τους ταλαντωτές περιγράφουν τον ασύμμετρο εκτατικό 

τρόπο δόνησης στον οποίο τα γειτονικά άτομα οξυγόνου κινούνται σε φάση (AS1 τρόπος δόνησης), ενώ οι 

άλλοι δυο περιγράφουν τον ασύμμετρο εκτατικό τρόπο δόνησης στον οποίο τα γειτονικά άτομα οξυγόνου 

δονούνται με διαφορά φάσης 180ο (AS2 τρόπο δόνησης). Η μελέτη των φασμάτων υμενίων διαφορετικών 

παχών που αναπτύχθηκαν με την ίδια μέθοδο στις ίδιες συνθήκες έδειξε ότι η μεταβολή των δυο ομάδων 

είναι ανάλογη. Επομένως δεν μπορεί κάποια από τις δυο ομάδες ταλαντωτών να περιγράφει τη μεταβατική περιοχή 

που βρίσκεται ανάμεσα στο υμένιο και το υπόβαθρο, αφού αυτή η περιοχή έχει σταθερό πάχος. Η σύγκριση των 

φασμάτων θερμικών υμενίων και υμενίων που αναπτύχθηκαν με πυρόλυση ατμών TEOS έδειξε ότι η μια 

ομάδα ταλαντωτών περιγράφει τις γέφυρες Si – O – Si οι οποίες βρίσκονται στο εσωτερικό του υμενίου, μακριά 

από τη διεπιφάνεια με το υπόβαθρο, την ελεύθερη επιφάνεια το υμενίου, τα όρια των κόκκων και οποιαδήποτε άλλη 

ατέλεια. Την ομάδα αυτών των γεφυρών την ονoμάσαμε “εσωτερικές” γέφυρες. Η άλλη ομάδα ταλαντωτών 

περιγράφει τις γέφυρες Si – O – Si που βρίσκονται σε κάποιο από τα όρια του υμενίου, όπως η διεπιφάνεια με το 

υπόβαθρο, η ελεύθερη επιφάνεια του υμενίου, τα όρια των κόκκων και οποιαδήποτε άλλη ατέλεια η οποία έχει σαν 

αποτέλεσμα η γωνία Si – O – Si να είναι διαφορετική από την αντίστοιχη γωνία των “εσωτερικών” γεφυρών. Την 

ομάδα αυτών των γεφυρών την ονoμάσαμε “εξωτερικές” γέφυρες. Η μελέτη των φασμάτων που 

αναπτύχθηκαν σε διαφορετικές θερμοκρασίες έδειξε ότι η κεντρική συχνότητα των ταλαντωτών δεν 

εξαρτάται από τη μέθοδο ανάπτυξης, αλλά μόνο από τη θερμοκρασία στην οποία αναπτύχθηκε το υμένιο. 

Όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία ανάπτυξης, η κορυφή εμφανίζεται σε χαμηλότερους 

κυματάριθμους. Η διαφορά των κεντρικών συχνοτήτων των δυο ταλαντωτών που συνθέτουν τον AS1 τρόπο 

δόνησης δείχνει να ελαττώνεται ελαφρά όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία ανάπτυξης του υμενίου κάτι 

που σημαίνει ότι οι δυο ομάδες ταλαντωτών εξακολουθούν να υπάρχουν ανεξάρτητα από τις συνθήκες 

ανάπτυξης του υμενίου. Το πλήρες εύρος ημίσειας τιμής των ταλαντωτών ελαττώνεται όσο υψηλότερη είναι η 

θερμοκρασία ανάπτυξης του υμενίου. Αυτό δείχνει ότι όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία ανάπτυξης του υμενίου, τόσο 

περισσότερο οι γωνίες των γεφυρών Si – O – Si συγκεντρώνονται γύρω από τη θερμοδυναμικά ευνοούμενη τιμή. Η 

ελάττωση είναι πολύ μεγαλύτερη γιά τους “εσωτερικούς” ταλαντωτές από τους “εξωτερικούς”. Αυτό είναι 

λογικό, αφού η κατανομή των “εσωτερικών” ταλαντωτών εξαρτάται μόνο από τη θερμοκρασία που 

αναπτύσεται το υμένιο. Αντίθετα η κατανομή των “εξωτερικών” ταλαντωτών εκτός από τη θερμοκρασία 
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στην οποία αναπτύσεται το υμένιο, επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες όπως π.χ. οι τάσεις που ασκεί 

το υπόβαθρο στο υμένιο. 

 Η μελέτη των συντελεστών απόσβεσης έδειξε ότι ο συντελεστής απόσβεσης των “εξωτερικών” 

ταλαντωτών αυξάνεται μέχρι τους 820 οC και στη συνέχεια ελαττώνεται. Θυμίζουμε ότι τα υμένια που 

αναπτύχθηκαν μέχρι τους 820 οC έχουν εναποτεθεί από πυρόλυση ατμών TEOS και επομένως έχουν 

κοκκώδη μορφή. Τα υμένια που αναπτύχθηκαν σε υψηλότερες θερμοκρασίες είναι θερμικά οξείδια και 

επομένως δεν αποτελούνται από κόκκους. Είναι λοιπόν λογικό τα θερμικά οξείδια να έχουν χαμηλότερο 

συντελεστή απόσβεσης των “εξωτερικών” ταλαντωτών αφού διαθέτουν σημαντικά μικρότερο πλήθος 

τέτοιων ταλαντωτών. Παρόμοια συμπεριφορά παρουσιάζει και ο συντελεστής απόσβεσης των “εξωτερικών” 

ταλαντωτών, με μόνη διαφορά ότι το μέγιστο εμφανίζεται στη θερμοκρασία των 920 οC. Αυτό πιθανότατα 

να οφείλεται στην υαλώδη μετάπτωση που παρατηρείται στους 960 οC. Η υαλώδης μετάπτωση έχει σαν 

αποτέλεσμα τα τετράεδρα SiO4 που σχηματίζονται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από τους 960 οC να 

σχηματίζονται με ένα τρόπο περισσότερο ελεύθερο συγκρινόμενο με αυτά που σχηματίζονται σε 

μικρότερες θερμοκρασίες. Αυτό μπορούμε να το ισχυριστούμε αφού το υμένιο σε αυτές τις θερμοκρασίες 

έχει ιδιότητες ρευστού. Επομένως τα τετράεδρα έχουν μεγαλύτερη ευκολία να καταλάβουν τις θέσεις με τη 

χαμηλότερη ενέργεια και η δόνηση των μεταξύ τους γεφυρών θα είναι ευκολότερη. 

 Η μελέτη της πολωσιμότητας έδειξε ότι η πολωσιμότητα των “εσωτερικών” ταλαντωτών αυξάνεται όσο 

αυξάνεται η θερμοκρασία ανάπτυξης του υμενίου, ενώ η πολωσιμότητα των “εξωτερικών” ταλαντωτών ελαττώνεται 

όσο αυξάνεται η θερμοκρασία. Η πολωσιμότητα είναι μέγεθος ανάλογο της συγκέντρωσης των ταλαντωτών. 

Επομένως η συγκέντρωση των “εξωτερικών” ταλαντωτών ελαττώνεται όσο αυξάνεται η θερμοκρασία 

ανάπτυξης του υμενίου και παράλληλα αυξάνεται η συγκέντρωση των “εσωτερικών” ταλαντωτών. Όπως 

είδαμε από τη μικροσκοπία AFM, το μέγεθος των κόκκων που συνθέτουν τα υμένια που αναπτύσονται από 

πυρόλυση ατμών TEOS, αυξάνεται όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία ανάπτυξης του υμενίου. Επομένως 

η συγκέντρωση των “εξωτερικών” ταλαντωτών ελαττώνεται όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία ανάπτυξης 

του υμενίου ενώ παράλληλα αυξάνεται η συγκέντρωση των “εσωτερικών” ταλαντωτών. Τα θερμικά οξείδια 

δεν έχουν κοκκώδη μορφή, οπότε η συγκέντρωση των “εξωτερικών” ταλαντωτών είναι ακόμα μικρότερη σε 

αυτά τα οξείδια. Επιπλέον, όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία ανάπτυξης του θερμικού οξειδίου 

ελαττώνεται ακόμα περισσότερο η συγκέντρωση των “εξωτερικών” ταλαντωτών κάτι που πιθανότατα 

οφείλεται στην υαλώδη μετάπτωση που παρατηρείται στους 960 οC. Η υαλώδης μετάπτωση έχει σαν 

αποτέλεσμα οι περιοχές γύρω από τα οριακά σημεία του υμενίου να γίνουν στενότερες, άρα ο αριθμός των 

“εξωτερικών” ταλαντωτών γίνεται μικρότερος. 

 Η δομή των υμενίων παρουσιάζεται αξιοθαύμαστα σταθερή σε θερμικές διεργασίες που δεν 

υπερβαίνουν τη θερμοκρασία ανάπτυξης. Πραγματοποιήσαμε μια μεγάλη σειρά ανοπτύσεων σε θερμοκρασίες που 

δεν ξεπέρασαν τη θερμοκρασία ανάπτυξης του υμενίου χωρίς να παρατηρήσουμε καμία αλλαγή στο φάσμα 

διαπερατότητας. Αρκετές από αυτές τις ανοπτύσεις έγιναν με ρυθμό ανόδου και πτώσης της θερμοκρασίας 

ίσο με 1 οC σε μια προσπάθειά μας να δώσουμε τον απαραίτητο χρόνο στις γέφυρες Si – O – Si να πάρουν 
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τη γωνία που ευνοείται. Ωστόσο καμία αλλαγή στο φάσμα δεν παρατηρήθηκε κάτι που αποδεικνύει την 

υψηλή σταθερότητα των ταλαντωτών. Όταν η θερμοκρασία ανόπτυσης ξεπέρασε τη θερμοκρασία 

ανάπτυξης του υμενίου, το φάσμα διαπερατότητας άλλαξε προς την κατεύθυνση των φασμάτων υμενίων που 

αναπτύχθηκαν σε αντίστοιχη θερμοκρασία. Η μεγαλύτερη μεταβολή παρουσιάστηκε στην κορυφή των 

“εξωτερικών” ταλαντωτών η οποία εξασθένησε σημαντικά, όμως το πλήρες εύρος ημίσειας τιμής παραμένει 

σταθερό κάτι που σημαίνει ότι η κατανομή των γωνιών των γεφυρών γύρω από την κεντρική τιμή παραμένει 

αναλοίωτη από την ανόπτυση. Εφαρμόζωντας το μοντέλο των Sen – Thorpe υπολογίσαμε ότι η διαφορά 

των γωνιών των δυο κατανομών είναι σχεδόν ανεξάρτητη από τη θερμοκρασία ανάπτυξης του υμενίου και κατά μέσο 

όρο είναι 6,5 ο. Το εύρος της κατανομής των γωνιών των “εσωτερικών” ταλαντωτών υπολογίστηκε γιά τα θερμικά 

οξείδια ίση με ± 27,8 ο, τιμή που δεν διαφέρει σημαντικά από τις ± 30 ο που αναφέρεται στη βιβλιογραφία γιά 

πλακίδια αμόρφου SiO2. Το εύρος της κατανομής γιά τα οξείδια TEOS είναι χαμηλότερο από τα θερμικά 

οξείδια και ελαττώνεται όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία ανάπτυξης του υμενίου. 

 Το εύρος της κατανομής γιά τους “εξωτερικούς” ταλαντωτές είναι γιά τα θερμικά οξείδια ίσο με ± 13 ο. Το 

εύρος είναι μεγαλύτερο γιά τα οξείδια TEOS κάτι που εξηγείται από την κοκκώδη μορφή που έχουν τα 

οξείδια αυτά. Το εύρος αυξάνεται όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία ανάπτυξης του υμενίου, κάτι που 

δείχνει ότι οι γωνίες θ Si – O – Si των εξωτερικών ταλαντωτών κατανέμονται με ένα περισσότερο ελεύθερο 

τρόπο. Αυτό είναι λογικό αν αναλογιστούμε ότι σε χαμηλές θερμοκρασίες, η θερμική ενέργεια που 

προσφέρεται στο σύστημα είναι χαμηλή και επομένως δεν είναι αρκετή γιά να ευνοήσει κάποια τιμή της 

γωνίας θ. 

 Η μελέτη της δεύτερης παραγώγου του φάσματος διαπερατότητας υμενίων που αναπτύχθηκαν από 

διάφορα μίγματα TEOS – Ν2Ο αποκάλυψε την ύπαρξη κορυφών που οφείλονται σε δονήσεις του δεσμού Si – C. 

Οι κορυφές αυτές ήταν πολύ ασθενής γιά να γίνουν εύκολα αντιληπτές από το φάσμα διαπερατότητας. 

Επιπλέον, η μελέτη της δεύτερης παραγώγου του φάσματος διαπερατότητας υμενίων οξεινιτριδίου του 

πυριτίου που αναπτύχθηκαν από μίγματα TEOS – SiH2Cl2 – NH3 στην περιοχή του ασύμετρου εκτατικού 

τρόπου δόνησης, έδειξε ότι στα υμένια υπάρχουν εκτός από δεσμούς Si – N και δεσμοί N – H. 

 Η μελέτη των χωρητικοτήτων MOS έδειξε ότι τα διηλεκτρικά που αναπτύχθηκαν από μίγματα 

TEOS – N2O έχουν υψηλή συγκέντρωση στατικών φορτίων και φορτίων διεπιφάνειας. Τα φορτία είναι 

περισσότερα γιά τα υμένια που αναπτύχθηκαν στους 710 οC συγκρινόμενα με αυτά που αναπτύχθηκαν 

στους 820 οC. Επιπλέον, τα υμένια που αναπτύχθηκαν με λόγο ροής Ν2Ο /ΤΕΟS παρουσιάζουν την 

υψηλότερη συγκέντρωση φορτίων διεπιφάνειας συγκρινόμενα με υμένια που αναπτύχθηκαν στην ίδια 

θερμοκρασία από καθαρό TEOS. 

 Χρησιμοποιώντας τα συμπεράσματα της μελέτης σε δομές MOS, αποφασίσαμε να 

κατασκευάσουμε transistors λεπτού υμενίου (TFTs) που θα είχαν ως διηλεκτρικό πύλης υμένιο SiO2 που 

θα αναπτύσοταν από πυρόλυση ατμών TEOS χωρίς την παρουσία κάποιου άλλου αερίου. Επιλέξαμε δυο 

θερμοκρασίες ανάπτυξης, μια στους 710 οC η οποία είναι η θερμοκρασία βέλτιστης λειτουργίας του 

αντιδραστήρα και μια στους 635 οC η οποία είναι η ελάχιστη θερμοκρασία γιά την ανάπτυξη υμενίων SiO2 
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χωρίς αυτά να περιέχουν ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις προσμίξεων άνθρακα. Όπως αποδείχθηκε από 

μετρήσεις φασματοσκοπίας FTIR, τα υμένια που αναπτύσονται στους 620 οC εμφανίζουν κορυφές που 

αντιστοιχούν σε δονήσεις των δεσμών C – C, C = C και C – O. Οι κορυφές αυτές δεν παρατηρήθηκαν σε 

κανένα από τα υμένια στα οποία η ανάλυση XPS έδειξε προσμίξεις άνθρακα, κάτι που μας οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι η συγκέντρωση του άνθρακα στα υμένια των 620 οC θα είναι υψηλότερη όλων των 

υπολοίπων. 

 Ο λόγος on – off των ρευμάτων Id είναι γιά όλες τις διατάξεις ίσος με 106. Η κλίση των 

χαρακτηριστικών, κάτω από την τάση κατωφλίου (subthreshold slope) είναι μεταξύ 1,34 και 1,44 

Volt / δεκάδα. Η ευκινησία των φορέων (ηλεκτρονίων) είναι μικρότερη γιά τις διατάξεις που αναπτύχθηκαν 

στους 635 οC συγκρινόμενη με την ευκινησία των φορέων των διατάξεων που αναπτύχθηκαν στους 710 οC. 

Με δεδομένο ότι το κανάλι είναι το ίδιο και στις δυο διατάξεις, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η 

διεπιφάνεια καναλιού – οξειδίου πύλης είναι καλύτερη γιά τις διατάξεις των 710 οC από αυτές των 635 οC. Η 

ευκινησία βελτιώνεται όταν το υμένιο των 635 οC υποστεί ανόπτυση στην ίδια θερμοκρασία γιά 72 ώρες χωρίς όμως να 

πλησιάσει την ευκινησία των διατάξεων των 710 οC. 

 Η εφαρμογή διαφόρων τάσεων καταπόνησης από –30 έως +30 Volt μεταξύ της πύλης και της 

πηγής έδειξε ότι η τάση κατωφλίου αυξάνεται με εξαίρεση ένα μικρό αρχικό διάστημα στο οποίο η τάση κατωφλίου 

ελαττώνεται. Η αρχικά παρατηρούμενη αρνητική μεταβολή αποδίδεται σε μηχανισμούς συσσώρευσης οπών 

σε παγίδες που προϋπήρχαν στο οξείδιο πύλης. Η ακολουθούμενη θετική μεταβολή προκαλείται από ηλεκτρόνια 

που εισέρχονται στο οξείδιο και καταλαμβάνουν ενεργειακές καταστάσεις που δημιουργούνται από ασθενείς ή 

σπασμένους δεσμούς ατόμων Si. Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρικής καταπόνησης, ηλεκτρόνια υψηλής ενέργειας 

μπορούν να δημιουργήσουν ενεργειακές καταστάσεις τόσο στη διεπιφάνεια οξειδίου πύλης – καναλιού, όσο 

και σε περιοχές στο εσωτερικό του οξειδίου οι οποίες μπορούν να παγιδεύσουν ηλεκτρόνια. Αυτός ο 

ισχυρισμός μας ενισχύεται επιπλέον από το γεγονός ότι η μεταβολή της τάσεως κατωφλίου είναι 

μεγαλύτερη όταν η τάση καταπόνησης είναι αρνητική συγκρινόμενη με τις μεταβολές που προκαλούνται 

όταν η τάση καταπόνησης είναι θετική. Η μεταβολή της τάσεως κάτω από την τάση κατωφλίου (subthreshold slope) 

εξαρτάται εκθετικά από το χρόνο εφαρμογής της τάσεως καταπόνησης, τουλάχιστον γιά χρόνους καταπόνησης 

μεγαλύτερους των 100 sec. Επιπλέον, η κλίση της καμπύλης της μεταβολής είναι μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη 

κατ’ απόλυτη τιμή είναι η τάση καταπόνησης. Η μεταβολή της κλίσεως της χαρακτηριστικής μεταφοράς  

Ιds - Vgs σημαίνει ότι ταυτόχρονα με τη φόρτιση του οξειδίου της πύλης, εκφυλίζεται η διεπιφάνεια οξειδίου 

πύλης – καναλιού. Ο εκφυλισμός αυτός αφορά τουλάχιστον κατά ένα μέρος του τη δημιουργία παγίδων 

φορτίου και την παγίδευση φορτίου η οποία γίνεται περισσότερο εμφανής όσο υψηλότερη κατ’ απόλυτη 

τιμή είναι η τάση καταπόνησης. Η διαγωγιμότητα (μέγεθος που είναι ευθέως ανάλογο της ευκινησίας των φορέων) 

ελαττώνεται όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος καταπόνησης ή οσο υψηλότερη είναι η τάση καταπόνησης. Η μείωση της 

διαγωγιμότητας αποδίδεται στη δημιουργία παγίδων που δημιουργούν ενεργειακές καταστάσεις αποδεκτών 

(acceptor-like trap states) στο κανάλι ή στη διεπιφάνεια με το οξείδιο της πύλης. 
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Οι προοπτικές εξέλιξης της παρούσας διατριβής είναι οι ακόλουθες: 

• Επέκταση και εκσυγχρονισμός της βάσης θερμοδυναμικών δεδομένων. 

• Μελέτη των χημικών μηχανισμών της εναπόθεσης με μελέτες μερικής θερμοδυναμικής 

ισορροπίας. 

• Σύνδεση των οπτικών με τις ηλεκτρικές ιδιότητες. 

• Ανάπτυξη υμενίων με καλύτερες ηλεκτρικές ιδιότητες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α           
 
Πρόγραμμα εναπόθεσης TEOSNH3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00 Step 0 
 Alarm Limit Setting for All Analog Output Channel at 0% 
 Normal recipe 01 Zone1 650.0 oC Slope 10.00 oC/min Zone2 650.0 oC Slope 
10.00 oC/min Zone3 650.0 oC Slope 10.00 oC/min profile table A 
 Digital out VAC.VALV[1]=OFF, SOFTSTRT[2]=OFF, N2-PUMP=ON, N2-MAIN[4]=OFF, 
,, PROC.GAS[7]=OFF, N2-PURGE[8]=OFF Variable Command: No 
 Digital out EVAC-DCS[9]=OFF, EVACTEOS=OFF,,,, Variable command: No 
 Gas PRESCONT[1] at 0 [MTOR] Variable command: No 
 Gas NH3 [5] at 0.0 [SCCM] Variable command: No 
 Gas SiH2Cl2 [6] at 0.0 [SCCM] Variable command: No 
 Gas [TEOSBUBL] [8]] at 65.0 [oC] Variable command: Yes 
 Gas O2 [10] at 0 [SCCM] Variable command: No 
 Gas TEOS [11] at 0.0 [SCCM] Variable command: No 
 Boat to 1040.0 mm at 300.0 mm/min with oscillation speed of 0.0 mm/min. 
Variable command: No 
 Alarm on digital in N2-PRESS[1]=ON, AIRPRESS[2]=ON, LOADDOOR[3]=OFF, 
VACFAIL[4]= OFF, N2-PUMP[5]=ON,, TEMPPUMP[7]=ON, EXCESSAL[8]=ON 
 Message START RECIPE [14]. Sonalert alarm No 
 
01 STEP 1 
 Message BACKFILL [13]. Sonalert alarm No 
 Time: 00:01:30 (hr:min:sec) Variable command: No 
 Digital out VAC.VALV[1]=OFF, SOFTSTRT[2]=OFF, N2-PUMP[3]=ON,            
N2-MAIN[4]=ON,,, PROC.GAS[7]=OFF, N2-PURGE[8]=ON Variable command: No 
 
02 STEP 2 
 Message BOAT OUT [3]. Sonalert alarm No 
 Time: 00:04:00 (hr:min:sec) Variable command: No 
 Boat to 10.0 mm at 300.0 mm/min with oscillation speed of 0.0 mm/min. 
Variable command: No 
 Normal recipe 04 Zone1 710.0 oC Slope 5.00 oC/min Zone2 710.0 oC Slope  
5.00 oC/min Zone3 710.0 oC Slope 5.00 oC/min, profile table A 
 Digital out VAV.VALV[1]=OFF, SOFTSTRT[2]=OFF, N2-PUMP[3]=ON,            
N2-MAIN[4]=OFF,,, PROC.GAS[7]=OFF, N2-PURGE[8]=ON Variable command: No 
 Wait for boat to reach setpoint 
 
03 STEP 3 
 Message LOAD WAFERS [4]. Sonalert alarm Yes 
 Digital out VAV.VALV[1]=OFF, SOFTSTRT[2]=OFF, N2-PUMP[3]=ON,            
N2-MAIN[4]=OFF,,, PROC.GAS[7]=OFF, N2-PURGE[8]=ON Variable command: No 
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 Wait for operator 
 
04 STEP 4 
 Message BOAT IN [2]. Sonalert alarm No 
 Normal recipe 04 Zone1 710 oC Slope 5.00 oC/min Zone2 710 oC Slope      
5.00 oC/min Zone3 710 oC Slope 5.00 oC/min, profile table A 
 Time: 00:04:00 (hr:min:sec) Variable command: No 
 Boat to 1040.0 mm at 300 mm/min with oscillation speed of 0.0 mm/min. 
Variable command: No 
 Wait for boat to reach setpoint 
 Wait on digital in N2-PRESS[1]=OFF, AIR-PRESS[2]=OFF, LOADDOOR[3]=ON, 
VACFAIL[4]=OFF, N2-PUMP[5]=OFF,, TEMPPUMP[7]=OFF, EXCESSAL[8]=OFF 
 
05 STEP 5 
 Message EVACUATE [7]. Sonalert alarm No 
 Time: 00:03:00 (hr:min:sec) Variable command: No 
 Alarm on digital in N2-PRESS[1]=ON, AIRPRESS[2]=ON, LOADDOOR[3]=ON, 
VACFAIL[4]=ON, N2-PUMP[5]=OFF,, TEMPPUMP[7]=OFF, EXCESSAL[8]=OFF 
 Branch on any alarm to step STEP 1. Sonalert alarm No 
 Normal recipe 04 Zone1 710 oC Slope 5.00 oC/min Zone2 710 oC Slope      
5.00 oC/min Zone3 710 oC Slope 5.00 oC/min, profile table A 
 Digital out VAC.VALV[1]=ON, SOFTSTRT[2]=ON, N2-PUMP[3]=ON, N2-MAIN[4]=OFF, 
,, PROC.GAS[7]=OFF, N2-PURGE[8]=OFF Variable command: No 
 
06 STEP 6 
 Message N2 PURGE [6]. Sonalert alarm No 
 Time: [00:10:00] (hr:min:sec) Variable command: No 
 Digital out VAC.VALV[1]=ON, SOFTSTRT[2]=OFF, N2-PUMP[3]=ON,             
N2-MAIN[4]=OFF,,, PROC.GAS[7]=OFF, N2-PURGE[8]=ON Variable command: No 
 Alarm on digital in N2-PRESS[1]=ON, AIRPRESS[2]=ON, LOADDOOR=[3]=ON, 
VACFAIL[4]=ON, N2-PUMP[5]=ON,, TEMPPUMP[7]=ON, EXCESSAL[8]=ON 

Alarm on in TEMP.-AL[9]=ON,,,,,,, 
 Alarm limit setting for Gas PRESCONT[1] at 0% (± 0.00 MTOR)        
Variable command: No 
 
07 STEP 7 
 Message EVACUATE [7]. Sonalert alarm No 
 Time: 00:10:00 (hr:min:sec) Variable command: No 
 Digital out VAC.VALV[1]=ON, SOFTSTRT[2]=OFF, N2-PUMP[3]=ON,             
N2-MAIN[4]=OFF,,, PROC.GAS[7]=OFF, N2-PURGE[8]=OFF, Variable command: No 
 Alarm on digital in N2-PRESS[1]=ON, AIRPRESS[2]=ON, LOADDOOR=[3]=ON, 
VACFAIL[4]=ON, N2-PUMP[5]=ON,, TEMPPUMP[7]=ON, EXCESSAL[8]=OFF 
 Branch on digital input VACFAIL[4] to step STEP 6. Sonalert alarm: Yes 
 
08 STEP 8 
 Message N2 PURGE [6]. Sonalert alarm No 
 Time: [00:05:00] (hr:min:sec) Variable command: No 
 Alarm limit setting for Gas PRESCONT[1] at 0% (± 0.00 MTOR)        
Variable command: No 
 Alarm on in TEMP.-AL[9]=ON,,,,,,, 
 Alarm on digital in N2-PRESS[1]=ON, AIRPRESS[2]=ON, LOADDOOR=[3]=ON, 
VACFAIL[4]=ON, N2-PUMP[5]=ON,, TEMPPUMP[7]=ON, EXCESSAL[8]=OFF 
 Digital out VAC.VALV[1]=ON, SOFTSTRT[2]=OFF, N2-PUMP[3]=ON,             
N2-MAIN[4]=OFF,,, PROC.GAS[7]=OFF, N2-PURGE[8]=ON Variable command: No 
 
09 STEP 9 
 Message EVACUATE [7]. Sonalert alarm No 
 Time: 00:05:00 (hr:min:sec) Variable command: No 
 Digital out VAC.VALV[1]=ON, SOFTSTRT[2]=OFF, N2-PUMP[3]=ON,             
N2-MAIN[4]=OFF,,, PROC.GAS[7]=OFF, N2-PURGE[8]=OFF, Variable command: No 
 Branch on digital input VACFAIL[4] to step STEP 6. Sonalert alarm: Yes 
 Alarm on digital in N2-PRESS[1]=ON, AIRPRESS[2]=ON, LOADDOOR=[3]=ON, 
VACFAIL[4]=ON, N2-PUMP[5]=ON,, TEMPPUMP[7]=ON, EXCESSAL[8]=OFF 
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10 STEP 10 
 Message LEAKCHECK [8]. Sonalert alarm Yes 
 Time: 00:01:00 (hr:min:sec) Variable command: No 
 Digital out VAC.VALV[1]=OFF, SOFTSTRT[2]=OFF, N2-PUMP[3]=ON,             
N2-MAIN[4]=OFF,,, PROC.GAS[7]=OFF, N2-PURGE[8]=OFF, Variable command: No 
 Branch on gas/pressure PRESCONT[1] to step STEP 6. Sonalert alarm Yes 
 Alarm limit setting for Gas PRESCONT [1] at 2% (± 40.00 MTOR)      
Variable command: No 
 Gas PRESCONT [1] at 0 [MTOR] Variable command: No 
 
11 STEP 11 
 Message EVAC.CONT [12]. Sonalert alarm No 
 Time: 00:05:00 (hr:min:sec) Variable command: No 
 Digital out VAC.VALV[1]=ON, SOFTSTRT[2]=OFF, N2-PUMP[3]=OFF, N2-
MAIN[4]=OFF,,, PROC.GAS[7]=ON, N2-PURGE=OFF Variable command: No 
 Alarm limit setting for Gas PRESCONT [1] at 0% (± 0.00 MTOR)       
Variable command: No 
 
12 STEP 12 
 Message PRE.PURGE [9]. Sonalert alarm No 
 Time: 00:02:30 (hr:min:sec) Variable command: No 
 Gas [O2 [10]] at 0 [SCCM] Variable command: Yes 
 Gas [PRESCONT [1]] at 300 [MTOR] Variable command: Yes 
 Alarm limit setting for Gas PRESCONT [1] at 50% (± 1000.00 MTOR)   
Variable command: No 
 Alarm limit setting for Gas O2 [10] at 5% (± SCCM)   Variable command: No 
 Branch on gas/pressure O2 [10] to step STEP 15. Sonalert alarm: Yes 
 Branch on gas/pressure PRESCONT [1] to step STEP 15. Sonalert alarm: Yes 
 Abort recipe 01 
 
13 STEP 13 
 Message DEPOSITION [10]. Sonalert alarm: No 
 Time: [00:30:00] (hr:min:sec) Variable command: Yes 
 Gas [NH3 [5]] at 50.0 [SCCM] Variable command: Yes 
 Gas [SiH2Cl2 [6]] at 50.0 [SCCM] Variable command: Yes 
 Gas [TEOS [11]] at 10.0 [SCCM] Variable command: Yes 
 Alarm limit setting for Gas NH3 [5] at 2% (± SCCM) Variable command: No 
 Alarm limit setting for Gas SiH2Cl2 [6] at 2% (± SCCM) Variable command: 
No 
 Alarm limit setting for Gas O2 [10] at 2% (± SCCM) Variable command: No 
 Alarm limit setting for Gas TEOS [11] at 2% (± SCCM) Variable command: No 
 Alarm limit setting for Gas TEOSBUBL [8] at 5% (± oC) Variable command: No 
 Alarm limit setting for Gas PRESCONT [1] at 20% (± 400 MTOR)       
Variable command: No 
 Normal recipe 04 Zone1 710 oC Slope 5.00 oC/min Zone2 710 oC Slope      
5.00 oC/min Zone3 710 oC Slope 5.00 oC/min, profile table A 
 Gas [PRESCONT [1]] at 300 [MTOR] Variable command: Yes 
 Branch on gas/pressure TEOSBUBL [8] to step STEP 14. Sonalert alarm Yes 
 Branch on gas/pressure O2 [10] to step STEP 14. Sonalert alarm Yes 
 Branch on gas/pressure TEOS [11] to step STEP 14. Sonalert alarm Yes 
 Branch on gas/pressure SiH2Cl2 [6] to step STEP 14. Sonalert alarm Yes 
 Branch on gas/pressure NH3 [5] to step STEP 14. Sonalert alarm Yes 
 Branch on gas/pressure PRESCONT [1] to step STEP 14. Sonalert alarm Yes 
 
14 STEP 14 
 Message POST PURGE [11]. Sonalert alarm No 
 Time: 00:05:00 (hr:min:sec) Variable command: No 
 Normal recipe 01 Zone1 650 oC Slope 10.00  oC/min Zone2 650 oC Slope    
10.00  oC/min Zone3 650 oC Slope 10.00  oC/min, profile table A 
 Gas PRESCONT [1] at 0 [MTOR] Variable command: No 
 Gas NH3 [5] at 0.0 [SCCM] Variable command: No 
 Gas TEOS [11] at 0.0 [SCCM] Variable command: No 
 Gas SiH2Cl2 [6] at 0.0 [SCCM] Variable command: No 
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 Alarm on digital in N2-PRESS[1]=ON, AIRPRESS[2]=ON, LOADDOOR[3]=OFF, 
VACFAIL[4]=OFF, N2-PUMP[5]=ON,, TEMPPUMP[7]=OFF, EXCESSAL[8]=OFF 
 Alarm Limit Setting for All Analog Output Channel at 0% 
 
15 STEP 15 
 Message EVACUATE [7]. Sonalert alarm No 
 Time: 00:05:00 (hr:min:sec) Variable command: No 
 Gas PRESCONT [1] at 0 [MTOR] Variable command: No 
 Gas O2 [10] at 0.0 [SCCM] Variable command: No 
 Gas NH3 [5] at 0.0 [SCCM] Variable command: No 
 Gas SiH2Cl2 [6] at 0.0 [SCCM] Variable command: No 
 Gas TEOS [11] at 0.0 [SCCM] Variable command: No 
 Alarm limit setting for Gas O2 [10] at 0% (± SCCM) Variable command: No 
 Alarm limit setting for Gas TEOS [11] at 0% (± SCCM) Variable command: No 
 Alarm limit setting for Gas TEOSBUBL [8] at 0% (± oC) Variable command: No 
 Alarm limit setting for Gas PRESCONT [1] at 10% (± 200.00 MTOR)    
Variable command: No 
 
16 STEP 16 
 Message EVAC.CONT [12]. Sonalert alarm No 
 Time: 00:05:00 (hr:min:sec) Variable command: No 
 Digital out VAC.VALV[1]=ON, SOFTSTRT[2]=OFF, N2-PUMP[3]=OFF,            
N2-MAIN[4]=OFF,,, PROC.GAS[7]=OFF, N2-PURGE[8]=OFF Variable command: No 
 Alarm limit setting for Gas PRESCONT [1] at 0% (± 0.00 MTOR)       
Variable command: No 
 
17 STEP 17 
 Message START RECIPE [14]. Sonalert alarm Yes 
 Digital out VAC.VALV[1]=ON, SOFTSTRT[2]=OFF, N2-PUMP[3]=ON,             
N2-MAIN[4]=OFF,,, PROC.GAS[7]=OFF, N2-PURGE[8]=ON Variable command: No 
 Wait for operator 
 
18 STEP 18 
 Message BACKFILL [13]. Sonalert alarm No 
 Time 00:01:30 (hr:min:sec) Variable command: No 
 Alarm on digital in N2-PRESS[1]=ON, AIRPRESS[2]=ON, LOADDOOR[3]=OFF, 
VACFAIL[4]=OFF, N2-PUMP[5]=ON, TEMPPUMP[7]=ON, EXCESSAL[8]=ON 
 Digital out VAC.VALV[1]=OFF, SOFTSTRT[2]=OFF, N2-PUMP[3]=ON,            
N2-MAIN[4]=ON,,, PROC.GAS[7]=OFF, N2-PURGE[8]=ON Variable command: No 
 Abort recipe 02 
 
19 STEP 19 
 Message BOAT OUT [3]. Sonalert alarm No 
 Time: 00:04:00 (hr:min:sec) Variable command: No 
 Digital out VAC.VALV[1]=OFF, SOFTSTRT[2]=OFF, N2-PUMP[3]=ON,            
N2-MAIN[4]=OFF,,, PROC.GAS[7]=OFF, N2-PURGE[8]=ON Variable command: No 
 Boat to 10.0 mm at 300 mm/min with oscillation speed of 0.0 mm/min. 
Variable command: No 
 Wait for Boat to reach setpoint 
 
20 STEP 20 
 Message UNLOADWAFERS [5]. Sonalert alarm Yes 
 Digital out VAC.VALV[1]=OFF, SOFTSTRT[2]=OFF, N2-PUMP[3]=ON,            
N2-MAIN[4]=OFF,,, PROC.GAS[7]=OFF, N2-PURGE[8]=ON Variable command: No 
 Wait for operator 
 
21 STEP 21 
 Message BOAT IN [2]. sonalert alarm No 
 Time 00:04:00 (hr:min:sec) Variable command: No 
 Boat to 1040.0 mm at 300 mm/min with oscillation speed of 0.0 mm/min. 
Variable command: No 
 Wait for boat to reach setpoint 
 Normal recipe 01 Zone1 650 oC Slope 10 oC/min Zone2 650 oC Slope 10 oC/min 
Zone3 650 oC Slope 10 oC/min, profile table A 
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 Wait on digital in N2-PRESS[1]=OFF, AIRPRESS[2]=OFF, LOADDOOR[3]=ON, 
VACFAIL[4]=OFF, N2-PUMP[5]=OFF, TEMPPUMP[7]=OFF, EXCESSAL[8]=OFF 
 
22 STEP 22 
 Message EVACUATE [7]. Sonalert alarm No 
 Normal recipe 01 Zone1 650 oC Slope 10 oC/min Zone2 650 oC Slope 10 oC/min 
Zone3 650 oC Slope 10 oC/min, profile table A 
 Time 00:03:00 (hr:min:sec) Variable command: No 
 Digital out VAC.VALV[1]=ON, SOFTSTRT[2]=ON, N2-PUMP[3]=ON, N2-
MAIN[4]=OFF,,, PROC.GAS[7]=OFF, N2-PURGE[8]=OFF Variable command: No 
 Wait on digital in N2-PRESS[1]=OFF, AIRPRESS[2]=OFF, LOADDOOR[3]=OFF, 
VACFAIL[4]=ON, N2-PUMP[5]=OFF, TEMPPUMP[7]=OFF, EXCESSAL[8]=OFF 
 
23 STEP 23 
 Message POST PURGE [11]. Sonalert alarm No 
 Digital out VAC.VALV[1]=ON, SOFTSTRT[2]=OFF, N2-PUMP[3]=ON,             
N2-MAIN[4]=OFF,,, PROC.GAS[7]=OFF, N2-PURGE[8]=OFF Variable command: No 
 Digital out EVAC-DCS[9]=OFF,,, EVACTEOS[12]=OFF,,,, Variable command: No 
 Time 00:10:00 (hr:min:sec) Variable command: No 
 Gas TEOS[11] at 0.0 [SCCM] Variable command: No 
 
24 STEP 24 
 Message STANDBY [1]. Sonalert alarm No 
 Normal recipe 01 Zone1 650 oC Slope 10 oC/min Zone2 650 oC Slope 10 oC/min 
Zone3 650 oC Slope 10 oC/min, profile table A 
 Gas NH3[5] at 0.0 [SCCM] Variable command: No 
 Gas SiH2Cl2[6] at 0.0 [SCCM] Variable command: No 
 Gas TEOS[11] at 0.0 [SCCM] Variable command: No 
 Gas PRESCONT[1] at 0 [MTOR] Variable command: No 
 Digital out VAC.VALV[1]=ON, SOFTSTRT[2]=OFF, N2-PUMP[3]=ON,             
N2-MAIN[4]=OFF,,, PROC.GAS[7]=OFF, N2-PURGE[8]=ON Variable command: No 
 Gas O2[10] at 0.0 [SCCM] Variable command: No 
 Digital out EVAC-DCS[9]=OFF,,, EVACTEOS[12]=OFF,,,, Variable command: No 
 Wait for operator 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β           
 
Πρόγραμμα ελαχιστοποίησης του φάσματος 
διαπερατότητας στο υπέρυθρο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      program minimizer 
      implicit real*8 (A-H,O-Z) 
      external FCN 
      open(unit=10,file='min1fi.dat',status='unknown') 
      open(unit=11,file='min1fi.wrt',status='unknown') 
 ics=0 
 call MINUIT(FCN,FUTIL) 
      close(10) 
      close(11) 
      stop 
      end 
       
      subroutine FCN(N,G,F,X,I) 
      implicit real*8 (A-H,O-Z) 
      dimension X(*),G(*),sf1(0:701) 
      dimension x1(0:701),y1(0:701) 
      dimension tf(0:1401),ts(0:1401),tmeas(0:1401) 
      dimension e1(0:1401),e2(0:1401) 
      dimension e11(0:1401),e12(0:1401),e13(0:1401),e14(0:1401) 
      dimension e011(0:1401),e012(0:1401),e013(0:1401),e014(0:1401) 
      dimension e21(0:1401),e22(0:1401),e23(0:1401),e24(0:1401) 
      dimension e021(0:1401),e022(0:1401),e023(0:1401),e024(0:1401) 
c************************************************************************      
      if (i.eq.1) then 
 print*, 'Reading input transmission file.' 
 print* 
 open (unit=13,file='ox3v4arc.dat') 
      do 10 j=1,260 
      read(13,*) x1(j),y1(j) 
 print 5,j 
    5 format('+',I5,' lines read.') 
   10 continue 
      close(13) 
 print*, 'Done.' 
 print* 
 print*, 'Calculating. This may take several minutes. Please Wait.' 
 print* 
      endif 
      f=0.0 
      pi=3.14159265359 
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      an0=1.0 
      einf=2.1 
      an2=3.42 
      ak2=0.0 
      e011(0)=0.0 
      e012(0)=0.0 
      e013(0)=0.0 
      e014(0)=0.0 
      e021(0)=0.0 
      e022(0)=0.0    
      e023(0)=0.0 
      e024(0)=0.0 
      d1=94.8/10000000.0 
      poll1=4.0*sqrt(pi)*x(1)/(1.201*x(13)) 
      poll2=4.0*sqrt(pi)*x(2)/(1.201*x(14)) 
      poll3=4.0*sqrt(pi)*x(3)/(1.201*x(15)) 
      poll4=4.0*sqrt(pi)*x(4)/(1.201*x(16)) 
      do 100 j1=1,260 
 v=x1(j1) 
c************************************************************************ 
      e11(j1)=0.0 
      e12(j1)=0.0 
      e13(j1)=0.0 
      e14(j1)=0.0 
      e21(j1)=0.0 
      e22(j1)=0.0 
      e23(j1)=0.0 
      e24(j1)=0.0 
c************************************************************************       
      j2=0 
      do 50 z=700.0,1400.0 
 j2=j2+1 
c************************************************************************       
 e011(j2)=exp(-((z-x(9))*(z-x(9))/(1.201*x(13)*1.201*x(13))))* 
     &(z*z-v*v)/((z*z-v*v)*(z*z-v*v)+x(5)*x(5)*z*z*v*v) 
      e012(j2)=exp(-((z-x(10))*(z-x(10))/(1.201*x(14)*1.201*x(14))))* 
     &(z*z-v*v)/((z*z-v*v)*(z*z-v*v)+x(6)*x(6)*z*z*v*v) 
 e013(j2)=exp(-((z-x(11))*(z-x(11))/(1.201*x(15)*1.201*x(15))))* 
     &(z*z-v*v)/((z*z-v*v)*(z*z-v*v)+x(7)*x(7)*z*z*v*v) 
      e014(j2)=exp(-((z-x(12))*(z-x(12))/(1.201*x(16)*1.201*x(16))))* 
     &(z*z-v*v)/((z*z-v*v)*(z*z-v*v)+x(8)*x(8)*z*z*v*v) 
 e021(j2)=exp(-((z-x(9))*(z-x(9))/(1.201*x(13)*1.201*x(13))))* 
     &(x(5)*z*v)/((z*z-v*v)*(z*z-v*v)+x(5)*x(5)*z*z*v*v) 
      e022(j2)=exp(-((z-x(10))*(z-x(10))/(1.201*x(14)*1.201*x(14))))* 
     &(x(6)*z*v)/((z*z-v*v)*(z*z-v*v)+x(6)*x(6)*z*z*v*v) 
 e023(j2)=exp(-((z-x(11))*(z-x(11))/(1.201*x(15)*1.201*x(15))))* 
     &(x(7)*z*v)/((z*z-v*v)*(z*z-v*v)+x(7)*x(7)*z*z*v*v) 
      e024(j2)=exp(-((z-x(12))*(z-x(12))/(1.201*x(16)*1.201*x(16))))* 
     &(x(8)*z*v)/((z*z-v*v)*(z*z-v*v)+x(8)*x(8)*z*z*v*v) 
c************************************************************************ 
      e11(j1)=e11(j1)+0.5*(e011(j2-1)+e011(j2)) 
      e12(j1)=e12(j1)+0.5*(e012(j2-1)+e012(j2)) 
 e13(j1)=e13(j1)+0.5*(e013(j2-1)+e013(j2)) 
      e14(j1)=e14(j1)+0.5*(e014(j2-1)+e014(j2)) 
 e21(j1)=e21(j1)+0.5*(e021(j2-1)+e021(j2)) 
      e22(j1)=e22(j1)+0.5*(e022(j2-1)+e022(j2)) 
 e23(j1)=e23(j1)+0.5*(e023(j2-1)+e023(j2)) 
      e24(j1)=e24(j1)+0.5*(e024(j2-1)+e024(j2)) 
c************************************************************************       
   50 continue 
c************************************************************************ 
     e1(j1)=einf+poll1*e11(j1)+poll2*e12(j1)+poll3*e13(j1)+ 
     &poll4*e14(j1) 
      e2(j1)=poll1*e21(j1)+poll2*e22(j1)+poll3*e23(j1)+poll4*e24(j1) 
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      an1=sqrt((sqrt(e1(j1)*e1(j1)+e2(j1)*e2(j1))+e1(j1))/2.0) 
      ak1=sqrt((sqrt(e1(j1)*e1(j1)+e2(j1)*e2(j1))-e1(j1))/2.0) 
      g1=(an0*an0-an1*an1-ak1*ak1)/((an0+an1)*(an0+an1)+ak1*ak1) 
      g2=(an1*an1-an2*an2+ak1*ak1-ak2*ak2)/((an1+an2)*(an1+an2)+ 
     &(ak1+ak2)*(ak1+ak2)) 
      h1=2.0*an0*ak1/((an0+an1)*(an0+an1)+ak1*ak1) 
      h2=2.0*(an1*ak2-an2*ak1)/((an1+an2)*(an1+an2)+(ak1+ak2)*(ak1+ak2)) 
      a=2.0*pi*ak1*d1*v 
 theta=2.0*pi*an1*d1*v 
      c=2.0*(g1*g2-h1*h2) 
      d=2.0*(g1*h2+g2*h1) 
      p2=exp(a)*cos(theta) 
      q2=exp(a)*sin(theta) 
      t2=exp(-a)*(g2*cos(theta)+h2*sin(theta)) 
      u2=exp(-a)*(h2*cos(theta)-g2*sin(theta)) 
      t12=t2+g1*p2-h1*q2 
      u12=u2+h1*p2+g1*q2 
      p12=p2+g1*t2-h1*u2 
      q12=q2+h1*t2+g1*u2 
      tf(j1)=(an2/an0)*((1+g1)*(1+g1)+h1*h1)*((1+g2)*(1+g2)+h2*h2)/ 
     &(exp(2.0*a)+(g1*g1+h1*h1)*(g2*g2+h2*h2)*exp(-2.0*a)+ 
     &c*cos(2.0*theta)+d*sin(2.0*theta)) 
      ts(j1)=(4.0*an0*sqrt(an2*an2+ak2*ak2))/ 
     &((an0+an2)*(an0+an2)+ak2*ak2) 
      tmeas(j1)=(tf(j1)/ts(j1)) 
c************************************************************************ 
      sf1(j1)=0.001*y1(j1) 
      f=f+(((y1(j1)-tmeas(j1))/sf1(j1))*((y1(j1)-tmeas(j1))/sf1(j1))) 
  100 continue 
 ics=ics+1 
      print 110,ics,' calls to minimization subroutine.' 
  110 format ('+',I7,A33) 
      if (i.eq.3) then  
      print* 
 print*,'Finished.' 
 print* 
      endif 
      return 
      end 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ           
 
Βήματα κατασκευής των transistors λεπτών υμενίων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βήμα 1ο: Καθαρισμός piranha. 

 

Βήμα 2ο: Υγρή Οξείδωση 

 Θερμοκρασία οξείδωσης  1100 οC. 

 Χρόνος οξείδωσης  1 ώρα. 

 Αναμενόμενο πάχος οξειδίου ≈ 2μ. 

Στο 2ο βήμα αναπτύσεται το υπόστρωμα SiO2. Πάνω στο υπόστρωμα αυτό αναπτύσουμε τα νησιά 

πολυκρυσταλλικού πυριτίου όπου κατασκευάζουμε τις ηλεκτρονικές διατάξεις. 

 

Βήμα 3ο: Εναπόθεση πολυκρυσταλλικού πυριτίου. 

 Χρόνος εναπόθεσης  45 min. 

 Θερμοκρασία εναπόθεσης 550 οC. 

 Πίεση εναπόθεσης  400 mTorr. 

 Ροή SiH4   90 sccm. 

Το 3ο βήμα ακολουθεί άμεσα το 2ο βήμα. γιά το λόγο αυτό δεν μεσολαβεί κάποιο βήμα καθαρισμού. Στις 

συνθήκες αυτές το υμένιο Si είναι άμορφο. 

 

Βήμα 4ο: Ανόπτηση κρυσταλλοποίησης υμενίου Si. 

 Θερμοκρασία   600 οC. 

 Χρόνος    17 ώρες 

Το 4ο βήμα γίνεται στον ίδιο φούρνο με αυτόν του βήματος 3. 
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Βήμα 5ο: Λιθογραφία 1. 

 Μάσκα NMOS #1. 

Καθορισμός νησιών πολυκρυσταλλικού πυριτίου. 

 

Βήμα 6ο: Εγχάραξη πλάσματος. 

 Αέριο    SF6 

 Ροή αερίου   25 sccm 

 Πίεση    10 mTorr 

 Ισχύς    400 W 

 Χρόνος Εγχάραξης  30 sec. 

 

Βήμα 7ο: Απομάκρυνση ρητίνης. 

 Εμβάπτιση σε ακετόνη (υπέρηχοι) 

 Εμβάπτιση σε προπανόλη 

 Ξέπλυμα με νερό 

 Καθαρισμός piranha. 

 

Βήμα 8ο: Καθαρισμός RCA. 

 

Βήμα 9ο: Εναπόθεση διηλεκτρικού πύλης. 

 Θερμοκρασία εναπόθεσης 635 οC, 710 oC. 

 Πίεση εναπόθεσης  100 mTorr, 300 mTorr, 500 mTorr. 

 Ροή TEOS   40 sccm 

 Χρόνος εναπόθεσης  Κατάλληλα επιλεγμένος γιά να έχουμε πάχος οξειδίου 50 nm. 

Στο 9ο βήμα εναποθέτουμε το διηλεκτρικό πύλης. Σε ορισμένα από τα δείγματα που αναπτύχθηκαν στους 

635 οC ακολούθησε ανόπτηση που πραγματοποιήθηκε στον ίδιο φούρνο. Θερμοκρασία ανόπτησης 635 οC, 

πίεση ανόπτησης 120 mTorr, χρόνος ανόπτησης 72 ώρες. 

 

Βήμα 10ο: Καθαρισμός piranha. 

 

Βήμα 11ο: Εναπόθεση πολυκρυσταλλικού πυριτίου πύλης. 

 Θερμοκρασία   610 οC. 

 Πίεση     230 mTorr. 

 Χρόνος    1 ώρα, 30 λεπτά. 

Στις συνθήκες αυτές το πάχος του πολυκρυσταλλικού πυριτίου είναι 500 nm. 
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Βήμα 12ο: Εμφύτευση As Πολυκρυσταλλικού πυριτίου πύλης. 

 Ενέργεια   150 keV. 

 Δόση     10 16 cm –3. 

 

Βήμα 13ο: Λιθογραφία 2. 

 Μάσκα NMOS #4 

Καθορισμός πύλης. 

 

Βήμα 14ο: Εγχάραξη πλάσματος. 

 Αέριο    SF6 

 Ροή αερίου   25 sccm 

 Πίεση    10 mTorr 

 Ισχύς    400 W 

 Χρόνος Εγχάραξης  100 – 104 sec. 

 

Βήμα 15ο: Απομάκρυνση ρητίνης. 

 Εμβάπτιση σε ακετόνη (υπέρηχοι) 

 Εμβάπτιση σε προπανόλη 

 Ξέπλυμα με νερό 

 Καθαρισμός piranha. 

 

Βήμα 16ο: Εμφύτευση As Πηγής – Εκροής. 

 Ενέργεια   80 keV. 

 Δόση     3 ∙ 10 15 cm –3. 

 

Βήμα 17ο: Εναπόθεση στρώματος SiO2 προστασίας των διατάξεων. 

 Θερμοκρασία εναπόθεσης 635 οC ή 710 oC γιά τα δείγματα που έχουν διηλεκτρικό πύλης 

αναπτυγμένο στους 710 οC. 

 Πίεση εναπόθεσης  300 mTorr. 

 Ροή TEOS   40 sccm 

 Χρόνος εναπόθεσης  Κατάλληλα επιλεγμένος γιά να έχουμε πάχος οξειδίου 500 nm. 

 

Βήμα 18ο: Ανόπτηση ενεργοποίησης εμφυτεύσεων Πηγής – Εκροής. 

 Θερμοκρασία   635 οC. 

 Πίεση    125 mTorr. 

 Χρόνος ανόπτησης  17 ώρες 
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Η ανόπτηση ενεργοποίησης έγινε ακολούθησε άμεσα και έγινε στον ίδιο φούρνο με αυτόν που 

χρησιμοποιήθηκε γιά την ανάπτυξη του υμενίου προστασίας. 

 

Βήμα 19ο: Λιθογραφία 3. 

 Μάσκα NMOS #5 

Άνοιγμα οπών επαφών Al. 

 

Βήμα 20ο: Υγρή εγχάραξη 

 ΒΗF γιά 2 min 15 sec. 

 

Βήμα 21ο: Απομάκρυνση ρητίνης. 

 Εμβάπτιση σε ακετόνη (υπέρηχοι) 

 Εμβάπτιση σε προπανόλη 

 Ξέπλυμα με νερό 

 Καθαρισμός piranha. 

 

Βήμα 22ο: Εξάχνωση Al. 

 

Βήμα 23ο: Λιθογραφία 4. 

 Μάσκα NMOS #6 

Καθορισμός επαφών Al. 

 

Βήμα 24ο: Υγρή εγχάραξη Al. 

 Θερμοκρασία   52 – 55οC. 

 Χρόνος    2 – 3 min. 

 

Βήμα 25ο: Απομάκρυνση ρητίνης. 

 Εμβάπτιση σε ακετόνη (υπέρηχοι) 

 Εμβάπτιση σε προπανόλη 

 Ξέπλυμα με νερό 
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