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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι πρώτες εργασίες που αναφέρουν τη χρήση ακτινοβολίας λέιζερ για την 

αποµάκρυνση υλικού από ένα στερεό ή υγρό στόχο εµφανίζονται µε την ανακάλυψη 

των λέιζερ ruby, τη δεκαετία του ΄60.  

Από τότε η κατεργασία υλικών µε χρήση λέιζερ αποτελεί ένα ευρύ ερευνητικό πεδίο 

µε εφαρµογές στην ιατρική, στη βιοµηχανία αλλά και στην ανάπτυξη υλικών και 

χηµική ανάλυση. Η σύζευξη της ακτινοβολίας µε την ύλη καθιστά το λέιζερ ένα 

χρήσιµο εργαλείο για την επιφανειακή ανόπτηση ή σκλήρυνση, φωτοαποδόµηση, 

µικροµηχανική και χάραξη επιφανειών.  

Η ανάπτυξη λεπτών επιστρώσεων υλικών µε χρήση παλµικών πηγών λέιζερ (Pulsed 

Laser Deposition- PLD), εµπίπτει στο πεδίο επιφανειακών κατεργασιών και 

χρησιµοποιείται για την ανάπτυξη διατάξεων που αφορούν σε τοµείς όπως η 

µικροηλεκτρονική και η οπτοηλεκτρονική καθώς και σε εφαρµογές στη µηχανολογία 

και στη τεχνολογία αισθητήρων. 

Η τεχνική PLD βασίζεται στη δηµιουργία πλάσµατος (το οποίο περιλαµβάνει 

ιονισµένη ύλη και συσσωµατώµατα) κατά την απορρόφηση ακτινοβολίας λέιζερ από 

ένα υλικό-στόχο και στην εναπόθεση του µε µορφή επιστρώσεως σε κατάλληλο 

υπόστρωµα που βρίσκεται πλησίον του στόχου.  

Η ανάπτυξη και η ποιότητα των επιστρώσεων καθορίζεται από µια σειρά παραµέτρων 

όπως το είδος και η θερµοκρασία του υποστρώµατος καθώς επίσης η κινητική 

ενέργεια των συστατικών του πλάσµατος, η οποία εξαρτάται από το µήκος κύµατος 

διέγερσης, τη διάρκεια παλµού, την πυκνότητα ενέργειας και την πίεση του 

περιβάλλοντος αερίου. 

Στη παρούσα εργασία εφαρµόστηκε η µέθοδος PLD για την ανάπτυξη λεπτών 

επιστρώσεων oξείδιου του ψευδαργύρου (ZnO), χρησιµοποιώντας λέιζερ υπεριώδους 

εκποµπής µε βραχεία (ns) και υπερβραχεία (fs) διάρκεια παλµού.  

Μελετήθηκε η επίδραση της θερµοκρασίας του υποστρώµατος, της πίεσης του  

περιβάλλοντος αερίου και της διάρκειας παλµού του λέιζερ στην ποιότητα των 

εναποθέσεων. Παράλληλα µε το χαρακτηρισµό των παραγόµενων επικαλύψεων 

(όσον αφορά στην κρυσταλλική δοµή, µορφολογία και οπτικές ιδιότητες), 

εφαρµόστηκε η µέθοδος της φασµατοσκοπίας οπτικής εκποµπής για την 
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παρακολούθηση του φαινοµένου της αποδόµησης µε λέιζερ και την εξαγωγή 

πληροφοριών για τη σύσταση και την κινητική ενέργεια των σωµατιδίων του 

πλάσµατος. Επιχειρείται έτσι η σύνδεση των χαρακτηριστικών του πλάσµατος µε τις 

ιδιότητες των επιστρώσεων, µε τελικό στόχο τη βελτιστοποίηση της ποιότητας των 

επιστρώσεων και τον έλεγχο της διεργασίας. 
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Το κεφάλαιο αυτό χωρίζεται σε τρία τµήµατα. Το πρώτο τµήµα εστιάζεται στην 

παρουσίαση της µεθόδου εναπόθεσης µε λέιζερ (PLD), µε τα πλεονεκτήµατα, τα 

επιτεύγµατα και την προοπτική της µεθόδου. Στο δεύτερο τµήµα περιγράφεται η 

διαδικασία της φωτοαποδόµησης µε λέιζερ µε βραχέα και υπερβραχέα διάρκεια 

παλµού. Στο τρίτο µέρος δίνονται πληροφορίες για το υλικό (ZnO), στο οποίο 

εστιάζεται η παρούσα εργασία. 

 

1.1 ΜΕΘΟ∆ΟΣ PLD 

Η εναπόθεση µε φωτοαποδόµηση µε παλµικό λέιζερ είναι µια εξαιρετικά εύχρηστη 

τεχνική για την ανάπτυξη λεπτών επικαλύψεων και εφαρµόζεται σε ένα ευρύ φάσµα 

υλικών. Αποτελεί µια από τις καταλληλότερες µεθόδους για την ανάπτυξη 

στοιχειοµετρικών εναποθέσεων πολυσύνθετων υλικών.  

Κατά την τεχνική αυτή στερεός στόχος που βρίσκεται στο κενό ή σε χαµηλή πίεση 

περιβάλλοντος αερίου ακτινοβολείται από παλµικό λέιζερ. Η ακτινοβόληση προκαλεί 

θέρµανση, τήξη, εξάτµιση του υλικού του στόχου, παράγοντας πλάσµα που 

συνίσταται από νέφος σωµατιδίων µεγάλης κινητικής ενέργειας. Τα σωµατίδια αυτά 

είναι ιόντα, ουδέτερα άτοµα, µόρια και συσσωµατώµατα, ταξιδεύουν στο κενό και 

επικάθονται στο υπόστρωµα, το οποίο είναι τοποθετηµένο παράλληλα πρός το στόχο, 

δηµιουργώντας έτσι ένα επιφανειακό στρώµα. Η διαδικασία απορρόφησης της 

ακτινοβολίας και παραγωγής του πλάσµατος περιγράφεται αναλυτικά στην 

παράγραφο 1.2. 

Οι παράµετροι που επηρεάζουν την ποιότητα των επιστρώσεων ενός υλικού είναι το 

είδος και η θερµοκρασία του υποστρώµατος, η απόσταση µεταξύ στόχου και 

υποστρώµατος, η πίεση του περιβάλλοντος αερίου, καθώς και παράµετροι του λέιζερ 

δηλαδή το µήκος κύµατος και η διάρκεια παλµού, η πυκνότητα ενέργειας και ο 

αριθµός παλµών. 

Ανάµεσα στα πλεονεκτήµατα της µεθόδου σε σύγκριση µε άλλες µεθόδους, όπως η 

µοριακή επιταξία (Molecular Beam Epitaxy-MBE), η τεχνική sputtering, η χηµική 

εναπόθεση ατµών (Chemical Vapor Deposition-CVD), είναι η δυνατότητα 

αναπαραγωγής της στοιχειοµετρικής σύστασης του στόχου σε χαµηλές θερµοκρασίες 

υποστρώµατος. Η τεχνική αυτή παρέχει µεγάλη ευελιξία και σηµαντικά χαµηλό 
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κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας. Με χρήση πολλαπλών στόχων και κατάλληλο 

προγραµµατισµό, η µέθοδος PLD επιτρέπει την ανάπτυξη πολυστρωµατικών 

εναποθέσεων, χρήσιµων στην παραγωγή νανοσύνθετων υλικών και διατάξεων (π.χ. 

ανάπτυξη πυκνωτών και πιεζοηλεκτρικών στοιχείων). Μειονέκτηµα αποτελεί η 

εναπόθεση σωµατιδίων σχετικά µεγάλου µεγέθους στην επιφάνεια των επιστρώσεων, 

τα οποία δηµιουργούν ανεπιθύµητα επιφανειακά χαρακτηρηστικά που 

προσοµοιάζουν σταγονίδια (droplets). To γεγονός αυτό έχει περιορίσει την 

εκτεταµένη χρήση και την καθιέρωση της µεθόδου σε βιοµηχανικό επίπεδο. Αν και 

υπάρχουν διάφορες µέθοδοι ελαχιστοποίησης του σχηµατισµού σωµατιδίων, η 

πλήρης εξάλειψη τους δεν έχει επιτευχθεί τεχνικά ακόµη και σήµερα.   

Μετά την ανακάλυψη του πρώτου λέιζερ υψηλής ισχύος, λέιζερ ruby (1963), 

ακολούθησε καταιγισµός θεωρητικών και πειραµατικών µελετών για την 

αλληλεπίδραση ακτινοβολίας προερχόµενης από ισχυρές πηγές λέιζερ µε την 

επιφάνεια στερεών υλικών. Η ευκολία µε την οποία τα υλικά εξαχνώνονται 

(φωτοαποδοµούνται) όταν ακτινοβολούνται µε λέιζερ οδήγησε στη χρήση ενός λέιζερ 

ruby (λ=694.3 nm) για να εναποτεθούν λεπτές επικαλύψεις σε ηµιαγωγούς, 

διηλεκτρικά και οργανοµεταλλικά υλικά. Κινητήρια δύναµη των παραπάνω µελετών 

αποτέλεσε η ανάγκη για αναπαραγωγή και βελτίωση της κλασσικής τεχνικής 

εναπόθεσης (εξάχνωση), µε σκοπό την παραγωγή επικαλύψεων µε ακριβή έλεγχο της 

στοιχειοµετρίας που απορρέει από το µικρο θερµικό κύκλο που δηµιουργεί η δράση 

του λέιζερ. Το υψηλότερο επίπεδο καθαρότητας των παραγόµενων υµενίων και η 

ευκολία ελέγχου της διεργασίας µε τη χρήση λέιζερ, αποτέλεσαν το προφανέστερο 

πλεονέκτηµα της µεθόδου.  

Σταθµοί στην εξέλιξη της τεχνικής PLD αποτελούν η ανάπτυξη νέων παλµικών 

πηγών λέιζερ (π.χ. λέιζερ Νd:YAG, λέιζερ διηγερµένων διµερών -excimer laser), τα 

οποία προσφέρουν την δυνατότητα υψηλής πυκνότητας ενέργειας στην επιφάνεια του 

στόχου. Ιδιαίτερα τα λέιζερ τύπου excimer που λειτουργούν στην περιοχή του 

υπεριώδους (UV) επιτρέπουν την διάσπαση σταθερών χηµικών δεσµών οδηγώντας σε 

πιο αποτελεσµατική φωτοαποδόµηση. Σ’ αυτήν την περίπτωση το βάθος 

απορρόφησης είναι µικρότερο, τα θερµικά φαινόµενα και η τήξη του υλικού 

περιορίζονται, οδηγώντας σε καλύτερα ελεγχόµενη αποδόµηση. 
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Με την επιτυχή ανάπτυξη, το 1987, εναποθέσεων υπεραγώγιµων υλικών µε υψηλή 

κρίσιµη θερµοκρασία1, ενώ οι άλλες µέθοδοι εναπόθεσης είχαν αποτύχει να 

αναπαραγάγουν την πολύπλοκη στοιχειοµετρία, ακολουθεί ένας τεράστιος αριθµός 

µελετών για την ανάπτυξη διαφόρων υλικών.   

Στον πίνακα 1.1 παρουσιάζεται ένα δείγµα των υλικών αυτών, αποδεικνύοντας 

ταυτόχρονα την ευελιξία της µεθόδου. 

Οι τελευταίες τάσεις της µεθόδου PLD είναι η ετερο-επιταξιακή ανάπτυξη οξειδίων 

σε ηµιαγωγούς όπως MgO/GaAs2. H ανάπτυξη φερροηλεκτρικών οξειδίων, διαφανών 

αγώγιµων οξειδίων (Transparent Conductive Oxides) όπως Sn:Ga2O3
3 και 

πολυστρωµατικών επικαλύψεων αποτελεί επίσης µια περιοχή µε δυναµικές 

εφαρµογές. Τα επιστρώµατα αυτά είναι δυνατό να αναπτυχθούν µε την µέθοδο PLD 

χωρίς να απαιτείται ανόπτηση σε υψηλές θερµoκρασίες. Η µέθοδος PLD έχει επίσης 

εφαρµοστεί για την επιτυχή εναπόθεση άνθρακα µε δοµή διαµαντιού (diamond like 

carbon)4 και πρόσφατα χρησιµοποιήθηκε για την ανάπτυξη επιστρώσεων 

φουλλερενίων  (C60)5 και νανοδοµών όπως ράβδων ZnO6 και ινών C7. 

 

Πίνακας 1.1: Υλικά που έχουν αναπτυχθεί µε τη µέθοδο PLD µε ns λέιζερ  

Κατηγορία  Yλικό 

Οξείδια YBCO8, ZnO9, TiO10, In:SnO11, InOx12, 

LaSrCoO13, BaTiO3
14 

Νιτρίδια AlN15, GaN16, BN17, CN18 

Ανθρακας,  Καρβίδια DLC19, Diamond4, Carbon nanotubes7, 

TiC20 

Μέταλλα Al21, Cu22, Fe23 

Mαγνητικά NiMnSb24 

Ετεροδοµές ΥBa2Cu3O7/SrTiO3/LaxSr1-x MnO3
25 

 

Παραδοσιακά τα λέιζερ που χρησιµοποιούνται στα πειράµατα PLD είναι διάρκειας 

παλµού µερικών nanosecond και µε µήκη κύµατος που εκτείνονται από το εγγύς 

υπέρυθρο (NIR) και το ορατό (Nd:YAG στη θεµελιώδη και την δεύτερη αρµονική 

στα 1064 nm, 532 nm αντίστοιχα) έως το υπεριώδες, µε έµφαση στα λέιζερ excimer 

(XeCl:308 nm, KrF:248 nm, ArF:193 nm).  
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Σε επέκταση της τεχνικής άρχισε πρόσφατα η χρήση συστηµάτων λέιζερ µε ακόµη 

µικρότερη διάρκεια παλµού picosecond και femtosecond για την ανάπτυξη υλικών. 

Aυτό ξεκίνησε µε στόχο την ελαχιστοποίηση των ανεπιθύµητων σωµατιδίων στην 

επιφάνεια των επιστρώσεων και µε βάση την παραδοχή ότι τα µεγαλύτερης κινητικής 

ενέργειας σωµατίδια που εκτοξεύονται από το στόχο, διαχέονται ευκολότερα στο 

υπόστρωµα σε κατάλληλες θέσεις του πλέγµατος. Κατ’ επέκταση ευνοείται η 

σύνθεση πολυκρυσταλλικών υλικών µε βελτιωµένες ιδιότητες. Οι παράγοντες που 

ενίσχυσαν αυτήν την πρόβλεψη είναι η απουσία αλληλεπίδρασης του 

εκτινασσόµενου υλικού µε την προσπίπτουσα δέσµη λέιζερ και το µικρό βάθος 

θερµικής διάχυσης.   

Είναι γνωστό από τους νόµους διάχυσης θερµότητας σε στερεό, ότι το µήκος 

θερµικής διάχυσης z δίνεται από την εξίσωση  

z=2(Dt)1/2                                                                                          1.1 

όπου D είναι ο συντελεστής θερµικής διάχυσης και t είναι ο χρόνος δράσης του 

λέιζερ (διάρκεια παλµού). Ο συντελεστής θερµικής διάχυσης είναι: 

vC
KD

ρ
=                                                                                            1.2 

όπου ρ η πυκνότητα του στόχου, Κ η θερµική αγωγιµότητα και Cv η ειδική θερµότητα 

του υλικού του στόχου. Σύµφωνα µε την σχέση 1.1, η χρήση λέιζερ µε βραχύτερους 

παλµούς t προσφέρει µικρότερο µήκος θερµικής διάχυσης (z) κατά τη διάρκεια της 

δράσης του παλµού και κατά συνέπεια περιορισµένο θερµικά όγκο. 

Πειράµατα εναποθέσεων µε λέιζερ υπερβραχείας διάρκειας παλµού έχουν 

πραγµατοποιηθεί σε περιορισµένο αριθµό υλικών όπως (CN)x, BN, AlN, Er:YAG, 

Er:YAP (πίνακας 1.2). Παρά τα αναµενόµενα, η ποιότητα των επιστρώσεων από 

άποψη µορφολογίας και κρυσταλλικότητας είναι συγκρίσιµη ή υποδεέστερη σε σχέση 

µε την ποιότητα των επιστρώσεων µε ns λέιζερ και ως αποτέλεσµα έρευνες πάνω 

στην κατανόηση των µηχανισµών βρίσκονται σε εξέλιξη. 
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Πίνακας 1.2: Υλικά που έχουν εναποτεθεί µε λέιζερ υπερβραχείας διάρκειας παλµού 

Yλικό Λέιζερ 

Diamond Like Carbon (DLC)26 Τi:sapphire, λ=780nm, τ=100fs  

CNx
27 KrF excimer laser, λ=248nm, τ=450fs 

SnO2
28 Τi:sapphire, λ=780nm, τ=100fs 

AlN29 KrF excimer laser, λ=248nm, τ=450fs 

Τi:sapphire, λ=780nm, τ=200fs 

BN/TiN30 Τi:sapphire, λ=780nm, τ=200fs 

ZnO31,32 CPM dye laser, λ=620nm, τ=90fs 

Ti:sapphire, λ=790nm, τ=130 fs 

Er:YAP, Er:YAG33 KrF excimer laser, λ=248nm, τ=450fs 

La 0.5Sr 0.5CoO3
34 Τi:sapphire, λ= 800nm, τ=50fs 

 

 

Η µελέτη για την κατανόηση του φαινοµένου και των µηχανισµών που λαµβάνουν 

χώρα, µε σκοπό τη βελτιστοποίηση των διεργασιών PLD, πραγµατοποιείται είτε µε 

τεχνικές ανάλυσης της δοµής και των ιδιοτήτων των παραγόµενων υλικών (ex situ) ή 

µε τεχνικές άµεσης παρακολούθησης (in situ) της διαδικασίας. 

Παραδείγµατα τεχνικών της πρώτης κατηγορίας αποτελούν τεχνικές όπως 

ηλεκτρονική µικροσκοπία σάρωσης (Scanning Electron Microscopy-SEM), 

περιθλασιµετρία ακτίνων Χ (X-Rays Diffraction-XRD), µικροσκοπία διέλευσης 

ηλεκτρονίων (Transmission Electron Microscopy-TEM), φασµατοσκοπία 

φωτοηλεκτρονίων (XPS),  φασµατοσκοπία FTIR και Raman κά. 

Στην δεύτερη κατηγορία εντάσσονται τεχνικές που παρακολουθούν την δηµιουργία 

του πλάσµατος και την εκτόνωση του (π.χ. φασµατοσκοπία οπτικής εκποµπής, 

φασµατοσκοπία φθορισµού επαγόµενου από λέιζερ ή φασµατοµετρία µάζας). 

Παράλληλα τεχνικές ακτίνων περίθλασης ηλεκτρονίων έχουν χρησιµοποιηθεί για την 

άµεση (on line και in situ) παρακολούθηση της ανάπτυξης της δοµής των 

επιστρώσεων σε επίπεδο δηµιουργίας των διαδοχικών ατοµικών στοιβάδων35.    
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1.2 ΦΩΤΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΗ ΜΕ ΛΕΙΖΕΡ 

Η τεχνική PLD είναι µιά µέθοδος εναπόθεσης υλικών η οποία βασίζεται στην 

συλλογή των σωµατιδίων του πλάσµατος, το οποίο παράγεται ως αποτέλεσµα της 

αλληλεπίδρασης της ακτινοβολίας από ένα παλµικό λέιζερ µε την επιφάνεια ενός 

στερεού στόχου.  

Πιο συγκεκριµένα, µιά ισχυρή δέσµη παλµικού λέιζερ που εστιάζεται στην επιφάνεια 

του στερεού στόχου απορροφάται από το στόχο και οδηγεί – µέσω ενός συνδυασµού 

θερµικών, χηµικών και µηχανικών φαινοµένων – στη διάσπαση και αποµάκρυνση 

µικρής ποσότητας υλικού από την επιφάνεια µε τη µορφή πλάσµατος. Η διαδικασία 

αυτή είναι σύνθετη, συµβαίνει όταν η πυκνότητα ενέργειας στην επιφάνεια 

υπερβαίνει µια τιµή κατωφλίου και περιγράφεται από τον όρο φωτοαποδόµηση 

(ablation). 

Εξαρτάται από τις φυσικές και χηµικές ιδιότητες του υλικού του στόχου καθώς 

επίσης και από το µήκος κύµατος και τη διάρκεια του παλµού του λέιζερ. 

 

1.2.1 Φωτοαποδόµηση µε λέιζερ βραχέων παλµών 

Η αποδόµηση του στερεού υπό τη δράση λέιζερ µε διάρκεια παλµού µερικών 

nanosecond (πυκνότητα ισχύος 107-108 Watt/cm2) και η εναπόθεση του σε µορφή 

επιστρώσεως περιλαµβάνει τα εξής στάδια36:  

• Αλληλεπίδραση της δέσµης λέιζερ µε το υλικό του στόχου µε αποτέλεσµα την 

εξάτµιση των επιφανειακών στρωµάτων 

• Αλληλεπίδραση του εξατµιζόµενου υλικού µε τη διερχόµενη δέσµη και το 

σχηµατισµό πλάσµατος 

• Αδιαβατική εκτόνωση του πλάσµατος  

• Αλληλεπίδραση των σωµατιδίων του πλάσµατος µε το υπόστρωµα και 

σχηµατισµό της εναπόθεσης 

Τα δύο πρώτα στάδια αρχίζουν µε τον παλµό και συνεχίζονται µέχρι τη λήξη του, ενώ 

τα δύο τελευταία αρχίζουν µε τη λήξη του παλµού. 
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Α. Αλληλεπίδραση της δέσµης λέιζερ µε το υλικό του στόχου  

Κατά την ακτινοβόληση ενός στερεού µε λέιζερ, τα ηλεκτρόνια της ζώνης σθένους (ή 

τα ελεύθερα ηλεκτρόνια στην περίπτωση µετάλλων) απορροφούν την ενέργεια των 

φωτονίων του λέιζερ και µεταβαίνουν σε υψηλότερες ενεργειακά καταστάσεις (ζώνη 

αγωγιµότητας). Τα διεγερµένα ηλεκτρόνια συγκρούονται µε τα άτοµα του στερεού 

στο πλέγµα και µεταφέρουν την ενέργεια τους σε αυτό µε µορφή φωνονίων σε χρόνο 

µικρότερο ή ίσο µε 10-12 s (ps). Η ενέργεια αυτή µετατρέπεται µέσω των δονήσεων 

του πλέγµατος σε θερµότητα, µε αποτέλεσµα την θέρµανση του υλικού στο σηµείο 

τήξης και στη συνέχεια στη θερµοκρασία εξάτµισης. Λόγω της πίεσης των ατµών 

(recoil pressure) οι ατµοί ωθούνται έξω από το στόχο. Ταυτόχρονα η ίδια πίεση ασκεί 

δύναµη στο υγρό και το αποβάλλει37.  

Ο παραπάνω µηχανισµός αποδόµησης που είναι γνωστός και ως θερµικός γενικά 

κυριαρχεί όταν χρησιµοποιούνται µέτριες πυκνότητες ενέργειες και παλµοί µε 

διάρκεια nanosecond ή και µεγαλύτερη. Ευνοείται στις περιπτώσεις όπου ο στόχος 

έχει µικρή ανακλαστικότητα (στο δεδοµένο µήκος κύµατος), µεγάλο συντελεστή 

Χρόνος 

30 ns 

Απορρόφηση  
Ι=Ιο(1-R)exp(-az) 

Επιφανειακή τήξη- Εξάτµιση 
 

Πολυφωτονικός ιονισµός- Inverse 
Breammstrahlung 
∆ηµιουργία πλάσµατος 

Στάδιο Ι 

Στάδιο ΙV 

Στάδιο ΙΙΙ 

Στάδιο ΙΙ 

Αδιαβατική εκτόνωση πλάσµατος 

Σχηµατισµός εναπόθεσης 

Εικόνα 1.2: Σχηµατική αναπαράσταση της διαδικασίας φωτοαποδόµησης και
εναπόθεσης µε λέιζερ  
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απορρόφησης, χαµηλό συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας και σχετικά χαµηλό 

σηµείο βρασµού Τb. 

Η εξίσωση που περιγράφει τον µηχανισµό της θερµικής αποµάκρυνσης του υλικού 

και από την οποία υπολογίζεται η θερµοκρασία του πλέγµατος είναι η γνωστή 

εξίσωση της θερµικής αγωγιµότητας38: 

 

az
p etaIR

z
TTk

zt
TTCT −−+⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

∂
∂

∂
∂

=
∂
∂ )()1()()()(ρ                         1.3 

 

όπου ρ είναι η πυκνότητα του υλικού Cp η ειδική θερµότητα του υλικού, Τ η 

θερµοκρασία, t ο χρόνος, z το βάθος στο υλικό, k η θερµική αγωγιµότητα, R η 

ανακλαστικότητα του υλικού, α ο συντελεστής απορρόφησης και I ή ένταση της 

ακτινοβολίας του λέιζερ.  

Ο συντελεστής απορρόφησης α, είναι ο µόνος όρος που εξαρτάται από το µήκος 

κύµατος της ακτινοβολίας και για τα περισσότερα υλικά αυξάνεται µε την ενέργεια 

των φωτονίων, γεγονός που ερµηνεύει την χρήση των UV λέιζερ για την αποδόµηση 

των υλικών. Μεγάλος συντελεστής απορρόφησης σηµαίνει µικρότερη περιοχή 

αλληλεπίδρασης υλικού-λέιζερ (εξασφαλίζοντας µικρό βάθος οπτικής διείσδυσης) 

και τελικά σε περισσότερο αποτελεσµατική σύζευξη της ακτινοβολίας στην επιφάνεια 

του υλικού στόχου. 

Ο µηχανισµός αποµάκρυνσης και η ποσότητα του εκτινασσόµενου υλικού αλλάζει 

δραµατικά, µε την αύξηση της πυκνότητας ενέργειας που εναποτίθεται στο στόχο.  

Όταν η θερµοκρασία του στόχου φτάσει το κρίσιµο σηµείο Tc, λόγω απορρόφησης 

της ενέργειας του λέιζερ, προκαλείται εκκρηκτικός βρασµός στο υλικό µε συνέπεια 

την συνύπαρξη και την ταυτόχρονη αποµάκρυνση σωµατιδίων τηγµένου υλικού και 

ατµών.  Η διαδικασία αυτή που πολλές φορές αναφέρεται και σαν phase explosion, 

είναι η αιτία εµφάνισης ανεπιθύµητων σωµατιδίων στην επιφάνεια των επιστρώσεων 

µε λέιζερ, µε διαστάσεις από δεκάδες nm έως µερικά µm39.   

Η εκτίναξη µακροσκοπικών σωµατιδίων εµφανίζεται επίσης στη περίπτωση 

πορώδους στόχου, όπου η εντοπισµένη θέρµανση προκαλεί πολύ γρήγορη διαστολή 

του αέρα που βρίσκεται εγκλωβισµένος ακριβώς κάτω από την ακτινοβολούµενη 

επιφάνεια µε συνέπεια τη βίαιη εκτίναξη του επιφανειακού υλικού.  
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Εάν η ενέργεια των φωτονίων είναι τόσο µεγάλη, η απορρόφηση της ενέργειας του 

λέιζερ µπορεί να προκαλέσει την διάσπαση δεσµών του υλικού. Ως αποτέλεσµα 

άτοµα, µόρια, συσσωµατώµατα εγκαταλείπουν την επιφάνεια του στόχου.  Αυτός ο 

µηχανισµός, ο οποίος δεν προκαλεί µεταβολή στην θερµοκρασία του στόχου, λέγεται 

φωτοχηµική αποδόµηση40.  

 

Β. Αλληλεπίδραση εξατµιζόµενου υλικού µε λέιζερ 

Η µεγάλη θερµοκρασία στην επιφάνεια του στόχου λόγω της απορρόφησης της 

ακτινοβολίας του λέιζερ έχει ως αποτέλεσµα την εκποµπή ιόντων και ηλεκτρονίων 

(θερµιονική εκποµπή). Όσο διαρκεί ο παλµός λέιζερ λαµβάνουν χώρα διάφορες 

διαδικασίες απορρόφησης της ακτινοβολίας που οδηγούν στην παραγωγή 

ηλεκτρονίων ή στην αύξηση της ενέργειας αυτών που ήδη βρίσκονται. Το 

αποτέλεσµα των διαδικασιών αυτών είναι η αύξηση του βαθµού ιονισµού του υλικού 

που εγκαταλείπει το θερµό στόχο και η δηµιουργία πλάσµατος.   

Προσεγγίζοντας το πλάσµα µε αέριο που βρίσκεται σε συνθήκες τοπικής 

θερµοδυναµικής ισορροπίας, ο βαθµός ιονισµού του πλάσµατος υπολογίζεται από την 

εξίσωση Saha-Egger39:  

ni=[2.4x1015T3/2nne-Ei/KT]1/2                                                                   1.4 

όπου ni και nn η πυκνότητα των ουδετέρων και ιονισµένων ατόµων, Τ η απόλυτη 

θερµοκρασία, Ei το δυναµικό ιονισµού σε eV. 

Οι δύο βασικοί µηχανισµοί απορρόφησης της ακτινοβολίας για την παραγωγή 

ηλεκτρονίων είναι: 

Ι. Πολυφωτονικός ιονισµός (Multi-Photon Ionization-MPI) 

Περιλαµβάνει την ταυτόχρονη απορρόφηση από ένα άτοµο ή µόριο ενός ικανού 

αριθµού φωτονίων για να προκαλέσουν ιονισµό (ή να εξαχθεί ένα ηλεκτρόνιο από τη 

ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιµότητας). Περιγράφεται από την σχέση:   

eAmhA +→+ +ν , m≥2                                            1.5 

όπου m, ο απαραίτητος αριθµός φωτονίων ενέργειας hν για τον ιονισµό του στοιχείου 

Α. 
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Ο πολυφωτονικός ιονισµός είναι πιο πιθανός όταν ο απαιτούµενος αριθµός φωτονίων 

είναι µικρός, δηλαδή για µεγάλες τιµές ενέργειας φωτονίων (µικρά µήκη κύµατος) ή 

στην περίπτωση ατόµων σε διεγερµένη κατάσταση. 

Ο συντελεστής απορρόφησης του πλάσµατος λόγω  MPI είναι41: 

∑=
k

m
kk InAa                                                     1.6 

όπου Ak η ενεργός διατοµή απορρόφησης για µια δεδοµένη ηλεκτρονική κατάσταση 

k, nk η συγκέντρωση των ατόµων ή ιόντων στην κατάσταση k, I η ένταση της 

ακτινοβολίας λέιζερ και m ο απαραίτητος για τον ιονισµό αριθµός φωτονίων. Η 

άθροιση γίνεται σε όλες τις ηλεκτρονικές καταστάσεις του υπό ιονισµό ατόµου ή 

ιόντος.  

II. Αντίστροφη εµπέδηση ηλεκτρονίου-ιόντος (Inverse Bremsstrahlung-ΙΒ) 

Περιλαµβάνει την απορρόφηση ενός φωτονίου από ελεύθερο ηλεκτρόνιο το οποίο 

διεγείρεται σε µια ανώτερη συνεχή ενεργειακή κατάσταση. Για λόγους διατήρησης 

της ορµής απαιτείται η απορρόφηση να συµβαίνει στην περιοχή ενός ιόντος ή 

ατόµου.  

O ιονισµός του εκτινασσόµενου υλικού και η διέγερση του, προάγεται µέσω 

κρούσεων των ηλεκτρονίων µε τα διεγερµένα και τα βασικής κατάστασης ουδέτερα 

άτοµα και ιόντα (εφόσον τα ηλεκτρόνια έχουν αποκτήσει ενέργεια που να υπερβαίνει 

το δυναµικό ιονισµού στα µέταλλα ή την ενέργεια του χάσµατος στους ηµιαγωγούς), 

µε βάση την αντίδραση: 

e-+M→ 2e-+M+                                                                           1.7 

H αντίδραση θα οδηγήσει σε κατάρρευση χιονοστοιβάδας (avalanche breakdown), 

δηλαδή η συγκέντρωση ηλεκτρονίων θα αυξάνει εκθετικά µε το χρόνο, εφόσον η 

ακτινοβολία είναι αρκετή για να υπερσκελίσει τις απώλειες των ελεύθερων 

ηλεκτρονίων λόγω διάχυσης έξω από τον εστιακό όγκο, ή λόγω επανασύνδεσης. Η 

διαδικασία που συνίσταται σε απορρόφηση µέσω Inverse Bremsstrahlung και ιονισµό 

µέσω κρούσεων ονοµάζεται ιονισµός χιονοστοιβάδας (avalanche ionization). 

Ο συντελεστής απορρόφησης µέσω ΙΒ σε θερµοκτασία πλάσµατος Τ και για ενέργεια 

φωτονίου hν ώστε hν/kT»1 δίνεται από τη σχέση42: 
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ne είναι η πυκνότητα των ηλεκτρονίων, λ το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας λέιζερ, 

Te η θερµοκρασία των ηλεκτρονίων.  

Η εξάρτηση από την τρίτη δύναµη του µήκους κύµατος (λ3) κάνει τη θέρµανση µέσω 

αυτού του µηχανισµού λιγότερο σηµαντική στο υπεριώδες σε σχέση µε το υπέρυθρο 

και για τις µεσαίες τιµές ηλεκτρονικής πυκνότητας που υπάρχουν- σε αυτή την 

περίπτωση- στο θερµικά ιονισµένο εκτινασσόµενο υλικό. 

 

1.2.2 Φωτοαποδόµηση µε λέιζερ υπερβραχέων παλµών  

Oπως περιγράφηκε στην παράγραφο 1.2.1 κατά την ακτινοβόληση µε ns λέιζερ το 

πλάσµα δηµιουργείται από την αλληλεπίδραση των φωτονίων του λέιζερ µε τα 

σωµάτια που εγκαταλείπουν το στόχο στην αέρια φάση (ιόντα, ατοµα, κλπ.). Η 

διέγερση του εκτινασόµενου υλικού και ο ιονισµός είναι το κύριο αποτέλεσµα του 

µηχανισµού πολυφωτονικής απορρόφησης και Inverse Brehmsstrahlung στην αέρια 

φάση κατά την διάρκεια του παλµού.  

Για την περίπτωση ακτινοβόλησης µε λέιζερ υπερβραχέων παλµών (ps και fs), 

πυκνότητας ισχύος της τάξεως 1013-1014 Watt/cm2, o παραπάνω µηχανισµός δεν 

ισχύει λόγω της µικρής κλίµακας χρόνου του παλµού. Σε αντίθεση µε τους παλµούς 

nanosecond το εκτινασσόµενο υλικό δεν αλληλεπιδρά µε το λέιζερ µια και ο παλµός 

έχει στο σύνολο του αφιχθεί στην επιφάνεια του στερεού πριν αρχίσει οποιαδήποτε 

αποµάκρυνση του υλικού. Τα σωµάτια εκτινάσσονται από το πλέγµα σε υψηλά 

διεγερµένες ιοντικές καταστάσεις. Η δηµιουργία πλάσµατος εποµένως 

πραγµατοποείται εξαιτίας της αλληλεπίδρασης της ακτινοβολίας πολύ υψηλής 

έντασης µε το υλικό, η οποία οδηγεί σε µή γραµµικές διεργασίες µε αποτέλεσµα τη 

διέγερση, ιονισµό και διάσπαση του ακτινοβολούµενου υλικού. 

Στη βιβλιογραφία, τα κύρια µοντέλα που περιγράφουν την αλληλεπίδραση 

υπερβραχέων παλµών µε στερεούς στόχους, είναι το µοντέλο των δύο θερµοκρασιών 

και το µοντέλο Coulomb explosion.  
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1.2.2.1 Μοντέλο δύο θερµοκρασιών 

Το µοντέλο42 αυτό περιλαµβάνει πολύ γρήγορη (<1ps) διέγερση της ηλεκτρονιακής 

κατανοµής µε αποτελεσµατική σύζευξη ηλεκτρονίου–ηλεκτρονίου. Η ακαριαία 

αύξηση της θερµοκρασίας των ηλεκτρονίων, προκαλεί διαδοχική θέρµανση του 

πλέγµατος, σε µεγαλύτερη κλίµακα χρόνου (1-10 ps), µε ρυθµό που εξαρτάται από το 

µέτρο σύζευξης ηλεκτρονίων–φωνονίων και τελική εξάχνωση του θερµαινόµενου 

στόχου. 

Στα πλαίσια αυτού του µοντέλου, η αποδόµηση παρουσιάζεται ως µια πολύ γρήγορη 

θερµική εξάχνωση. Το σύνολο των ηλεκτρονίων και το πλέγµα αντιµετωπίζονται σαν 

δύο χωριστά υποσυστήµατα, τα οποία χαρακτηρίζονται από διαφορετικές 

θερµοκρασίες Τe και Tl αντίστοιχα. Οι θερµοκρασίες αυτές υπολογίζονται από τις 

αντίστοιχες µονοδιάστατες εξισώσεις θερµικής αγωγιµότητας:  

),()()()()( tzSTTgTK
t

TTCT leee
e

eee +−−∇∇=
∂

∂ρ                         1.9 

)()()()( lell
l

lll TTgTK
t

T
TCT −+∇∇=

∂
∂

ρ                               1.10                              

)exp()( azAtIS −= α                                              1.11 

όπου η z είναι η κάθετη στην επιφάνεια του στόχου διεύθυνση, ρ, C, K, T είναι η 

πυκνότητα, η ειδική θερµότητα, η θερµική αγωγιµότητα και η θερµοκρασία των δύο 

υποσυστηµάτων.  

Οι εξισώσεις αυτές συνδέονται µε τον όρο που εξαρτάται από τη διαφορά 

θερµοκρασίας των δύο υποσυστηµάτων και µια σταθερά αλληλεπίδρασης g, η οποία 

ανακλά το µέτρο της σύζευξης ηλεκτρονίων- φωνονίων. Ο όρος S που εµφανίζεται 

στην ηλεκτρονιακή εξίσωση αγωγιµότητας είναι παράγοντας του λέιζερ. Στην 

εξίσωση 1.11, Ι είναι η ένταση του λέιζερ, Α=1-R η επιφανειακή διαπερατότητα και α 

ο συντελεστής απορρόφησης του υλικού. 

Οι πειραµατικές παρατηρήσεις που ερµηνεύονται µε τη θερµική συµπεριφορά της 

αποδόµησης µε λέιζερ υπερβραχείας διάρκειας είναι: 

  Τα εκτινασσόµενα σωµάτια έχουν παρόµοιες τιµές κινητικής ενέργειας 

  Οι θερµοκρασίες των εκτινασσόµενων σωµάτιων είναι κοντά στο σηµείο 

εξάτµισης (vaporization point). 
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1.2.2.2 Μοντέλο Coulomb explosion 

Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό43-45, στη διάρκεια του παλµού του λέιζερ, τα ελεύθερα 

ηλεκτρόνια µπορούν, µέσω του µηχανισµού πολυφωτονικού ιονισµού και του 

µηχανισµού Inverse Brehmsstrahlung, να αποκτήσουν την κατάλληλη ενέργεια ώστε 

να εγκαταλείψουν το στόχο. 

Η αποµάκρυνση των ηλεκτρονίων αυτών από το στόχο και ο διαχωρισµός φορτίου µε 

τα µητρικά ιόντα, έχει ως αποτέλεσµα την δηµιουργία ενός ισχυρού ηλεκτρικού 

πεδίου. Η ένταση του πεδίου εξαρτάται από την κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων 

εe και την παράγωγο της πυκνότητας των ηλεκτρονίων ne ως προς τη  κάθετη στην 

επιφάνεια του στόχου: 

ze
nt

E ee
a ∂

∂
−=

ln)(ε
                                              1.12 

Το επαγόµενο αυτό πεδίο έλκει τα ιόντα έξω από το στερεό στόχο, εάν η ενέργεια 

των ηλεκτρονίων είναι µεγαλύτερη από την ενέργεια σύνδεσης των ιόντων µε το 

πλέγµα.  

Η ηλεκτροστατική δύναµη που ασκεί το πεδίο ast qEF = προσδίδει στα ιόντα ορµή   

aqE
dt
dP

≈ , µε αποτέλεσµα: 

 Τα ίσα φορτισµένα ιόντα διαφορετικών ατόµων να έχουν παρόµοιες τιµές 

ορµής  

 Τα διπλά ιοντισµένα ιόντα του ίδιου στοιχείου να έχουν διπλάσια ορµή, άρα 

και διπλάσια ταχύτητα από τα απλά ιοντισµένα. 
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1.3 ΤΟ ΥΛΙΚΟ: ΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΥ (ZnO)  

1.3.1 Βασικές ιδιότητες και εφαρµογές 

Το οξείδιο του ψευδαργύρου, ZnO, είναι ένας ηµιαγωγός τύπου n της οµάδας ΙΙ-VΙ. 

Αποτελεί ένα τυπικό µέλος της οικογένειας εξαγωνικής δοµής βουρτσίτη µε 

πλεγµατικές σταθερές a=3.25Å και c=5.12 Å. Η κρυσταλλική δοµή του δίνεται στο 

διάγραµµα 3.3.1 και οι βασικές παράµετροι του στον πίνακα 3.3.146. 

 

 

 
To ZnO ως υλικό διαθέτει ορισµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:  

 Είναι ηµιαγωγός µε µεγάλο ενεργειακό χάσµα (3.3 eV) και µεγάλη ενέργεια 

σύνδεσης εξιτονίου (60 meV). Παρουσιάζει φωτοεκποµπή σε θερµοκρασία 

δωµατίου στο εγγύς υπεριώδες, και ταυτόχρονα είναι διαφανές και αγώγιµο 

υλικό. Οι ιδιότητες αυτές το καθιστούν κατάλληλο για οπτοηλεκτρονικές 

διατάξεις που λειτουργούν στο υπεριώδες (UV λέιζερ ή φωτοδίοδος). 

 

   [001] 

 
C 

 

O 

Ζn 

Εικόνα 1.3.1: Κρυσταλλική δοµή του ZnO  

a 
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 Λόγω της µη κεντρικής συµµετρίας του έχει πιεζοηλεκτρικές και πυροηλεκτρικές 

ιδιότητες, οι οποίες είναι σηµαντικές για την ανάπτυξη ηλεκτροµηχανικών 

αισθητήρων και µεταλλακτών (transducers).  

 Είναι βιοσυµβατό υλικό και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για ιατρικές εφαρµογές 

χωρίς επικάλυψη.  

Λόγω αυτών των χαρακτηριστικών και σε συνδυασµό µε το πλήθος των εφαρµογών 

του, το ZnO συγκαταλέγεται στα σηµαντικότερα υλικά της σύγχρονης τεχνολογίας 

και έχει αποτελέσει το αντικείµενο πολλών ερευνών.  

Πλεονεκτεί έναντι του GaN46, το οποίο χρησιµοποιείται ευρέως στις παραπάνω 

εφαρµογές, για το λόγο ότι το ZnO διατίθεται στο εµπόριο σε µορφή 

µονοκρυστάλλων και επίσης η µεγαλύτερη ενέργεια σύνδεσης εξιτονίου (60 meV του 

ZnO  έναντι 25 meV του GaN), επιτρέπει εντονότερη εκποµπή φωτός. Επίσης, µπορεί 

ν’ αναπτυχθεί ως επίστρωση σε θερµοκρασίες πολύ µικρότερες από αυτές που 

απαιτούνται για την ανάπτυξη του GaN.  

Πρόσφατες εξελίξεις στον έλεγχο της αγωγιµότητας του ZnO και η επίδειξη 

αγωγιµότητας τύπου p (µε εισαγωγή προσµίξεων αρσενικού As) έχουν εντείνει το 

ενδιαφέρον για το υλικό αυτό για εφαρµογές ως µεταβλητή αντίσταση (varistors) σε 

µεγάλης ισχύος ηλεκτρονικά, για διατάξεις επιφανειακών ακουστικών κυµάτων,  και 

αισθητήρων χηµικών ουσιών και αερίων.  

Έχει προβλευθεί ότι το ZnO σχηµατίζει επίσης την πλουσιότερη οικογένεια 

νανοδοµών συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων του άνθρακα, και είναι από τα πιο 

σηµαντικά υλικά για µελλοντικές εφαρµογές στην νανοτεχνολογία47. 

Είναι ηµιαγωγός αµέσου χάσµατος. Οι ηλεκτρικές ιδιότητες του καθορίζονται από τη 

συγκέντρωση των προσµίξεων (dopants), οι οποίες προσδιορίζουν αν το ρεύµα (και 

τελικά η πληροφορία που επεξεργάζεται η διάταξη στην οποία χρησιµοποιούνται) 

οφείλεται σε ηλεκτρόνια ή οπές. Οι προσµίξεις καλούνται ρηχού επιπέδου ατέλειες 

επειδή εισάγουν ενεργειακά επίπεδα κοντά στις επιτρεπόµενες ενεργειακά ζώνες του 

υλικού και αλλάζουν το ενεργειακό του χάσµα (π.χ. προσθήκη Cd προκαλεί µείωση 

του ενεργειακού χάσµατος σε ~3.0  eV, ενώ η προσθήκη Ga αύξηση σε ~4.0 eV)46. 

Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του ΖnΟ δηµιουργούνται ατέλειες οι οποίες 

καλούνται προσµίξεις βαθέος επιπέδου και προέρχονται είτε από ακαθαρσίες από το 

περιβάλλον ανάπτυξης, είτε από ατέλειες στον κρύσταλλο του ΖnΟ. Αυτές οι δοµικές 
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ατέλειες µπορεί να είναι κενά στην κρυσταλλική δοµή ή άτοµα παρεµβολής, δηλαδή 

άτοµα τοποθετηµένα σε ανοιχτές περιοχές γύρω από τις θέσεις του πλέγµατος. Και 

στις δύο περιπτώσεις εισάγουν ενεργειακά επίπεδα µέσα στην απαγορευµένη περιοχή 

του χάσµατος του ΖnΟ και λειτουργούν ως παγίδες των φορέων του υλικού, 

καθιστώντας δύσκολη την επαναλήψιµη και αξιόπιστη λειτουργία των διατάξεων που 

χρησιµοποιούν το υλικό αυτό. 

Πίνακας 1.3.1: Φυσικές σταθερές του ZnO 

Iδιότητα Τιµή 

Σταθερές πλέγµατος στους 300K: 
aο 
co 
co/ao  

 
0.32495 nm 
0.52069 nm 
1.602  

Πυκνότητα 5.606 g/cm3 

Σταθερή φάση Βουρτσίτης 

Σηµείο τήξης 1975 οC 

Θερµική αγωγιµότητα 0.6 Wcm-1oC-1 

Συντελεστής γραµµικής διαστολής (/oC) a0: 6.5x10-6 
c0: 3.0x10-6 

∆ιηλεκτρική σταθερά 8.656 

∆είκτης διάθλασης 2.008, 2.029 

Ενεργειακό χάσµα 3.4 eV 

Συγκέντρωση φορέων <106/cm3 

∆εσµική ενέργεια εξιτονίου 60 meV 

Ανηγµένη µάζα ηλεκτρονίου 0.24 

Κινητικότητα ηλεκτρονίων κατά Hall 

στους 300 Κ για αγωγιµότητα τύπου n  

200 cm2/V.s 

Ανηγµένη µάζα οπής 0.59 

Κινητικότητα οπών κατά Hall στους 300 

Κ για αγωγιµότητα τύπου p 

5-50 cm2/V.s 

 

Οι οπτικές ιδιότητες του ΖnΟ µελετώνται κυρίως µέσω φωταύγειας, 

φωτοαγωγιµότητας και απορρόφησης. Τρεις διαφορετικές περιοχές φωταύγειας, στο 

υπεριώδες, στο πράσινο και στο κίτρινο τµήµα του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος, 
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εµφανίζονται στα αντίστοιχα φάσµατα. Η εκποµπή στο υπεριώδες (3.2 eV) σχετίζεται 

µε απευθείας επανασύνδεση των φορέων φορτίου (εξιτονική εκποµπή), ενώ οι 

εκποµπές στο ορατό είναι το αποτέλεσµα των ενεργειακών καταστάσεων των 

ατελειών.  

1.3.2 Μέθοδοι εναπόθεσης του ZnO 

Επιστρώσεις ZnO έχουν αναπτυχθεί µε µια ποικιλία µεθόδων όπως η τεχνική 

sputtering µε ραδιοσυχνότητες (rf sputtering)48-52, χηµική εναπόθεση ατµών (chemical 

vapour deposition-CVD)53-56, spray pyrolysis57, µοριακή επιταξία (molecular beam 

epitaxy-MBE)58 και εναπόθεση µε παλµικό λέιζερ (PLD)59,60. 

Οι δύο τελευταίες τεχνικές έχουν προσελκύσει µεγάλο ενδιαφέρον και οι επιστρώσεις 

ZnO που έχουν εναποτεθεί µε PLD µε ή χωρίς την προσθήκη προσµίξεων61-63 έχουν 

αξιολογηθεί ως συνάρτηση του µήκους κύµατος του λέιζερ, της πυκνότητας 

ενέργειας και της διάρκειας παλµού. Η επίδραση της πίεσης του οξυγόνου, του 

υλικού του υποστρώµατος και της θερµοκρασίας έχει επίσης µελετηθεί.  

Η περιθλασιµετρία ακτίνων Χ παρέχει ένα µέτρο της ποιότητας των επιστρώσεων. Οι 

επιστρώσεις σε θερµοκρασία δωµατίου παράγουν άµορφο υλικό, αλλά σε αυξηµένες 

θερµοκρασίες παρουσιάζουν κρυσταλλικότητα µε υψηλή κατευθυντικότητα, µε το 

άξονα c να είναι κάθετος στο υπόστρωµα. Η ποιότητα, όπως κρίνεται από το εύρος 

της κορυφής (002) στο φάσµα θ-2θ ή από το εύρος (FWHM) της rocking curve (002) 

κορυφής, φαίνεται να βελτιώνεται όταν χρησιµοποιείται: 

 χαµηλή πίεση οξυγόνου  

 κρυσταλλικό υπόστρωµα µε πλέγµα συµβατό µε το πλέγµα του ZnO (lattice 

match), όπως το ζαφείρι (Al2O3) και το GaAs  

 θέρµανση του υποστρώµατος  

Οι οπτικές ιδιότητες των επιστρώσεων έχουν µελετηθεί µε φασµατοσκοπία 

απορρόφησης (UV-VIS) και φασµατοσκοπία φωταύγειας, και οι καλής ποιότητας 

επιστρώσεις παρουσιάζουν υψηλή διαπερατότητα στο ορατό και εξιτονική εκποµπή.  

Οι ηλεκτρικές ιδιότητες µελετώνται µε τη µέτρηση της ειδικής αντίστασης, 

αγωγιµότητας Van der Pauw κ.ά. 

∆ράση λέιζερ στο UV σε θερµοκρασία δωµατίου έχει ανακοινωθεί τόσο από 

επιστρώσεις64,65 όσο και από νανοράβδους66 ZnO σε υποστρώµατα από ζαφείρι. 
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Επιστρώσεις ZnO µπορεί να επιδείξουν αρκετά µεγάλη οπτική µη γραµµική 

απόκριση ώστε να υποστηρίξουν την δηµιουργία δεύτερης αρµονικής. Επίσης 

κυµατοδηγοί ZnO ραβδωτής γεωµετρίας έχουν κατασκευαστεί σε υποστρώµατα 

πυριτίου67. 

1.3.3 Στόχος της εργασίας 

Σε αντίθεση µε την εκτενή βιβλιογραφία γύρω από την ανάπτυξη και τις ιδιότητες µε 

λέιζερ nanosecond διαφόρων µηκών κύµατος εκποµπής, µικρή προσπάθεια έχει γίνει 

στην ανάπτυξη του υλικού µε λέιζερ femtosecond καθώς και στο χαρακτηρισµό του 

πλάσµατος που δηµιουργείται κατά την αλληλεπίδραση του λέιζερ µε το στόχο ZnO.   

Ο κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση βέλτιστων συνθηκών για 

σύνθεση του υλικού µε τη µέθοδο PLD χρησιµοποιώντας λέιζερ ίδιου µήκους 

κύµατος µε βραχεία (ns) και υπερβραχεία (fs) διάρκεια παλµού και η συγκριτική 

µελέτη των ιδιοτήτων των αντίστοιχων επιστρώσεων. Στα πλαίσια κατανόησης του 

διαφορετικού µηχανισµού της αποδόµησης του υλικού µε  διαφορετικής διάρκειας 

παλµού λέιζερ επιχειρείται, µε την βοήθεια της τεχνικής της οπτικής εκποµπής, ο 

χαρακτηρισµός των ακτινοβολούντων συστατικών του αναπτυσσόµενου πλάσµατος 

και ο προσδιορισµός των ταχυτήτων τους. Έµµεσο στόχο αποτελεί η σύνδεση των 

χαρακτηριστικών του πλάσµατος µε τις ιδιότητες των εναποτιθέντων επιστρώσεων. 



Επισκόπηση τεχνικών και υλικών 
 

 23

BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ  

1. D. Dijkkamp, T. Venkatesan, X.D. Wu, “Preparation of Y-Ba-Cu oxide superconductor thin films 

using Pulsed Laser evaporation from high Tc bulk material”, Appl. Phys. Lett. 51, 619 (1987) 

2. L.D. Chang M.Z. Tseng, E.L. Hu, D.K. Fork, “Epitaxial MgO buffer layers for YBa2Cu3O7-x thin 

films GaAs”, Appl. Phys. Lett. 60,14, 1753 (1992) 

3. M. Orita, H. Ohta, H. Hiramatsu, M. Hiranao, S. Den, M. Sasaki, T. Katagiri, H. Mirmura, H. 

Hosono, “Pulsed laser deposition system for producing oxide thin films at high temperatures”, 

Rev, Sci. Instrum. 72, 3340 (2001) 

4. M. Yoshimoto, K. Yoshida, H. Maruta, T. Hishitani, H. Koinuma, S. Nishio, M. Kakihana, T. 

Tachibana, “Epitaxial diamond growth on sapphire in an oxidizing enviroment”, Nature 399, 340 

(1999) 

5. R.F. Curl, R.E. Smalley, “Fullerenes”, Scientific American 265, 4, 32-41 (1991) 

6. Y. Sun, G.M. Fuge, M.N.R. Ashfold, “Growth of aligned ZnO nanorod arrays by catalyst-free 

pulsed laser deposition methods”, Chem. Phys. Lett. 396, 21(2004) 

7. F. Kokai, K. Takahashi, M. Yudasaka, S. Ijima, “Emission imaging spectroscopic and 

shadowgraphic studies on the growth dynamics of graphitic carbon particles synthesized by CO2 

laser vaporization”, J. Phys. Chem. 103, 8686 (1999) 

8. T.J. Jackson, S.B. Palmer, Physica D 27, 1581 (1994) 

9. X.W. Sun, H.S. Kwok, “Optical properties of epitaxially grown zinc oxide films on sapphire by 

pulsed laser deposition”, J. Appl. Phys. 86, 408 (1999) 

10. B. Major, R. Ebner, P. Zieba, W. Wolczynski, “Titanium-based films deposited using a Nd:YAG 

pulsed laser”, Appl. Phys. A 69, S921 (1999) 

11. H. Kim, J.S. Horwitz, G.P. Kushto, D.B. Chrisey, “Indium tin oxide thin films grown on flexible 

plastic substrates by pulsed-laser deposition for organic light-emitting diodes”, Appl. Phys. Lett. 

79, 284 (2001) 

12. C. Grivas, D.S. Gill, S. Mailis, L. Boutsikaris, N.A. Vainos, “Indium oxide thin-film lolographic 

recorders grown by excimer laser reactive sputtering”, Appl. Phys. A 66, 201 (1998) 

13. E.A.F. Span, F.J.G. Roesthuis, D.H.A. Blank, H. Rogalla, “Structural and electrical properties of 

La0.5Sr0.5CoO3 films on SrTiO3 and porous α-Al2O3 substrates”, Applied Physics A 69, 783 (1999)  

14. D. H. Kim, H. S. Kwoka, “Pulsed laser deposition of BaTiO3 thin films and their optical 

properties”, Appl. Phys. Lett.67, No. 13, 1803 (1995) 

15. Z.M. Ren, Y.F. Lu, H.Q.Ni, T.Y.F. Liew, B.A. Cheong, S.K. Chow, M.L.Ngu, J.P. Wang, “Room 

temperature synthesis of c-AlN thin films by nitrogen-ion-assisted pulsed laser deposition”, 

J.Appl. Phys. 88, 7346 (2000) 

16. D. O'Mahony, J.G. Lunney, G. Tobin, E. McGlynn, “Pulsed laser deposition of manganese doped 

GaN thin films”, Solid State Electronics 47 (3), 533, (2003) 



Επισκόπηση τεχνικών και υλικών 
 

 24

17. M.B. Guseva, V.G. Babaev, V.S. Guden, V.V. Khvostov, A.U. Bregadze, I. Konyashin, 

“Deposition of cubic boron nitride by laser ablation”, Diamond and Related Materials 10, 1385 

(2001) 

18. T. Szorenyi, F. Antoni, E. Fogarassy, I. Bertoti, “Dependence of nitrogen content and deposition 

rate on nitrogen pressure and laser parameters in ArF excimer laser deposition of carbon nitride 

films”, Appl. Surf. Science 168, 248 (2000) 

19. R.J. Lade, F. Claeyssens, K.N. Rosser, M.N.R. Ashfold, “193-nm laser ablation of CVD diamond 

and graphite in vacuum: plume analysis and film properties”, Appl. Phys. A 69, S935 (1999) 

20. G. Radhakrishnan, P.M. Adams, “Pulsed-laser deposition of particulate-free TiC coatings for 

tribological applications”, Appl. Phys. A 69, S33-S38 (1999) 

21. Z. Andreic, L. Aschke, H.J. Kunze, “The presence of droplets in pulsed laser deposition of 

aluminum with capillary ablation targets”, Appl. Surf. Science 153, 235 (2000) 

22. Y.G. Mourzina, M.J. Schoning, J. Schubert, W. Zander, A.V. Legin, Y.G. Vlasov, H. Luth, 

“Copper, cadmium and thallium thin film sensors based on chalcogenide glasses”, Analytica 

Chimica Acta 433, 103 (2001)     

23. M. Weinelt, M.J. Schwarz, H. Baier, S. Muller, L. Hammer, K. Heinz, T. Fauster, “Structure of 

ultrathin Fe films on Cu(100) prepared by pulsed laser deposition”, Phys. Rev. B 63, 20, 5413 

(2001) 

24. J. Giapintzakis, C. Grigorescu, A. Klini, A. Manousaki, V. Zorba, J. Androulakis, Z. 

Viskadourakis, and C. Fotakis, “Low- temperature growth of NiMnSb thin films by pulsed laser 

deposition”, Appl. Phys. Lett., 80,15, 2716 (2002) 

25. J.S. Horwitz, D.B. Chrisey, R.M. Stroud, A.C. Carter, J. Kim, W. Chang, J.M. Pond, S.W. 

Kirchoefer, M.S. Osofsky, D. Koller, “Pulsed laser deposition as a material research tool”, Appl. 

Surf. Sci. 507, 127 (1998) 

26. F. Qian, V. Craciun, R.K. Singh, S.D. Dutta, P.P.Pronko, “High intensity femtosecond laser 

deposition of diamond like carbon thin films”, J. Appl. Phys. 86, 2281 (1999)  

27. S. Acquaviva, A. Perrone, A. Zocco, A. Klini, C. Fotakis, “Deposition of carbon nitride films by 

reactive sub- picosecond pulsed laser ablation”, Thin Solid films 373, 266-272(2000) 

28. J.E. Dominguez, X.Q. Pan, L. Fu, P.A. Van Rompay, Z. Zhang, J.A. Nees, P.P. Pronko, “Epitaxial 

SnO2 thin films grown on (1’012) sapphire by femtosecond pulsed laser deposition”, J. Appl. Phys. 

91, 1060 (2002) 

29. E. Gyorgy, C. Ristoscu, I.Michailescu, A. Klini, N. Vainos, C. Fotakis, C. Ghica, G. Schmerber, J. 

Faerber,  “Role of laser pulse duration and gas pressure in deposition of AlN thin films”, J. Appl. 

Phys. 90, 456- 461(2001) 

30. Z. Zhang, P.A. VanRompay, J.A. Nees, R. Clarke, X. Pan, P.P Pronko, “Nitride deposition by 

femtosecond and nanosecond laser ablation in low-pressure nitrogen discharge gas”, Appl. Surf. 

Science 154-155, 165-171 (2000) 



Επισκόπηση τεχνικών και υλικών 
 

 25

31. M. Okoshi, K.Higashikawa, M. Hanabusa, “Pulsed laser deposition of ZnO thin films using 

femtosecond laser”, Applied Surface Sience 154-155, 424-427 (2000) 

32. E. Millon, O. Albert, J.C Loulergue, J. Etchepare, D. Hulin, W. Seiler, J. Perrière, “Growth of 

heteroepitaxial ZnO thin films by femtosecond pulsed-laser deposition”, J. Appl. Phys. 88, No 11, 

6937 (2000) 

33. M. Jelinek, A. Klini, C. Grivas, J. Lančok, V. Studnička, J. Chval, A. Macková, C. Fotakis, 

“Deposition of Er:YAG (YAP) layers by subpicosecond  and nanosecond KrF   excimer laser 

ablation”, Appl. Surf. Science 197-198, 416 (2002) 

34. D. Brodoceanu, A. Manousaki, I. Zergioti, A. Klini, M. Dinescu, C. Fotakis, “Growtth of 

polycrystalline La0.5Sr0.5CoO3 films by femtosecond pulsed laser deposition”, Appl. Phys. A 79, 

911 (2004) 

35. G.J.M. Rijnders, G. Koster, D.H.A. Blank, H. Rogalla, “In situ monitoring pulsed laser deposition 

of complex oxides using reflection high energy diffraction under high oxygen pressure”, Appl. 

Phys. Lett. 70 (14), 1888 (1997) 

36. R.K. Singh, J. Narayan, “Pulsed laser evaporation technique for deposition of thin films: Physics 

and theoretical model”, Phys. Rev. B, 41 (13), 8843 (1990) 

37. Handbook of crystal growth, vol 3, Chapter 9, O. Aucielo, “Pulsed laser ablation- deposition of 

multicomponent oxide thin films: Basic laser ablation and deposition process and influence on film 

characteristics”, Elsevier Science B.N. (1994) 

38. R. Kelly, A. Miotello, “Comments on explosive mechanism of laser sputtering”, Appl. Surf. 

Science 96-98, 205 (1996) 

39. M.N.R. Ashfold, F. Claeyssens, G.M. Fuge, S.J. Henley, “Pulsed laser ablation and deposition of 

thin films”, Chem. Soc. Rev. 33, 23 (2004) 

40. Dieter Bauerle, “Laser processing and chemistry”, third edition, Springer 

41. ∆ιδακτορική διατριβή Frederik Claeyssens, www.chm.bris.ac.uk/pt/diamond/fredthesis 

42. L. J. Radziemski, D.A. Cremers, “Laser Induced Plasmas and Applications”, ed. L. J. Radziemski, 

D.A. Cremers, New York and Basel 

42. B.N. Chichkov, C. Momma, S. Nolte, F. Von Alvensleben, A. Tünnermann, “Femtosecond, 

picosecond and nanosecond laser ablation of solids”, Appl. Phys. A 63, 109 (1996) 

43. E.G. Gamaly, A.V. Rode, B. Luther-Davies, V.T. Tikhonchuk, “Ablation of solids by femtosecond 

lasers: Ablation mechanism and ablation thresholds for metals and dielectrics”, Phys. Plasmas 9, 

949 (2002) 

44. I.V. Hertel, R. Stoian, D. Ashkenasi, A. Rosenfeld, E.E.B. Campbell, “On the physiscs of material 

processing with femtosecond lasers”, RIKEN Review 32, 23 (2001) 

45. R. Stoian, D. Ashkenasi, A. Rosenfeld, E.E.B. Campbell, “Coulomb explosion in ultrashort laser 

ablation of Al2O3”, Physical Review B 62, 19, 13167 (2000) 

46. D.P. Norton, Y.W. Heo, M.P. Ivill, KIp, S.J. Pearton, M.F. Chisholm, T. Steiner, “ZnO: growth, 

doping and processing”, Materials Today, June 2004, 34  

47. Ζ.L. Wang, “Nanostructures of zinc oxide”, Materials Today, June 2004, 26 



Επισκόπηση τεχνικών και υλικών 
 

 26

48. H. Kim, C.M Gilmore, J.S. Horwitz, A. Pique, H. Murata, G.P. Kuhsto, R. Schlaf, Z.H. Kafafi, 

D.B. Chrisey, “Transparent conducting aluminum-doped zinc oxide thin films for organic light-

emitting devices”, Appl. Phys. Lett. 76, 259 (2000) 

49. K.K. Kim, J.H. Song, H.J. Jung, W.K. Choi, S.J.Park, J.H. Song, “The grain size effects on the 

photoluminescence of ZnO/ -Al2O3 grown by radio-frequency magnetron sputtering”, J. Appl. 

Plys. 87, 3573 (2000) 

50. B. Lin, Z. Fu, Y. Jia, “Green luminescent center in undoped zinc oxide films deposited on silicon 

substrates”, Appl. Plys. Lett. 79, 943 (2001) 

51. D. L. Raimondi, E. Kay, “High Resistivity Transparent ZnO Thin Films”, J. Vac. Sci. Techn.7, 96 

(1970) 

52. F.S. Hickernell, “dc triode sputtered zinc oxide surface elastic wave transducers”, J. Appl. Phys. 

44, 1061 (1973) 

53. C.R. Gorla, N.W. Emanetoglu, S. Liang, W.E. Mayo, Y. Lu, M. Wraback, H. Shen, “Structural, 

optical, and surface acoustic wave properties of epitaxial ZnO films grown on (01 2) sapphire by 

metalorganic chemical vapor deposition”, J. Appl. Phys. 85, 2595 (1999) 

54. G. H. Lee, Y. Yamamoto, M. Kourogi, M. Ohtsu, “Blue shift in room temperature 

photoluminescence from photo-chemical vapor deposited ZnO films”, Thin Solid Films 386, 117 

(2001) 

55.  T. Shiosaki, S. Ohnishi, A. Kawabata, “Optical properties of single-crystalline ZnO film smoothly 

chemical-vapor deposited on intermediately sputtered thin ZnO film on sapphire”, J. Appl. Phys. 

50, 3113 (1979) 

56.  C. Galli, J.E. Cooker, “Epitaxial ZnO on sapphire”, Appl. Phys. Lett. 16, 439 (1970) 

57.  A.S. Riad, S.A. Mahmoud, A.A. Ibrahim, Physica B 296, 319 (2001) 

58.  S.H. Lim, J. Washburn, Z. Lilietalk-Weber, D. Shindo, “Transmission electron microscopy of 

threading dislocations in ZnO films grown on sapphire”, J. Vac. Sci. Technol. A 19, 2601 (2001) 

59. V. Craciun, S. Amirhaghi, D. Craciun, J. Elders, J.G.E. Gardeniers, I.W. Boyd, “Effects of 

wavelength anf fluence on the growth of ZnO thin films by pulsed laser deposition”, Appl. Surf. 

Science 86, 99 (1995) 

60.  I. Ozerov, D. Nelson, A.V. Bulgakov, W. Marin, M. Sentis, “Synthesis and laser processing of 

ZnO nanocrystalline thin films”, Appl. Surf. Science 212-213, 349 (2003) 

61. E. Holmelund, J. Schou, S. Tougard, N.B. Larsen, “Pure and Sn-doped ZnO films produced by 

pulsed laser deposition”, Appl. Surf. Science 197-198, 476 (2002) 

62.  A.V. Singh, R.M. Mehra, A. Yoshida, A. Wakahara, “Doping mechanism in aluminum doped zinc 

oxide films”, J. Appl. Phys. 95, 3640 (2004) 

63.  S.J. Henley, M.N.R. Ashfold, D. Cherns, “The growth of transparent conducting ZnO films by 

pulsed laser ablation”, Surface and coating technology 177/8, 271 (2004) 

64.  D. M. Bagnall, Y.F. Chen, Z. Zhu, T. Yao, S. Koyama, M.Y. Shen, T. Goto, “Optically pumped 

lasing of ZnO at room temperature”, Appl. Phys. Lett. 70, 2230 (1997)  



Επισκόπηση τεχνικών και υλικών 
 

 27

65.  P.Yu, Z.K. Tang, G.K.L. Wong, M. Kawasaki, A. Ohtomo, H. Koinuma, Y. Segawa, “Room-

temperature gain spectra and lasing in microcrystalline ZnO thin films”, J. Cryst. Growth 184/5, 

601 (1998)  

66.  M.H. Huang, S. Mao, H. Feick, H.Q.Yan, Y.Y. Wu, H. Kind, E. Weber, R. Russo, P.D. Yang, 

“Room-temperature ultraviolet nanowire nanolaser”, Science 292, 1897  

67.  S.F. Yu, C. Yuen, S.P. Lau, Y.G. Wang, H.W. Lee, B.K. Tay, “Ultraviolet amplified spontaneous 

emission from zinc oxide ridge waveguides on silicon substrate”, Appl. Phys. Lett. 83, 4288 

(2003) 

 



Πειραµατικές τεχνικές 
 

 28



Πειραµατικές τεχνικές 
 

 29

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEΦΑΛΑΙΟ 2 
 

Πειραµατικές τεχνικές 
 



Πειραµατικές τεχνικές 
 

 30



Πειραµατικές τεχνικές 
 

 31

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται λεπτοµερής περιγραφή των πειραµατικών διατάξεων που 

χρησιµοποιήθηκαν στα πλαίσια των πειραµάτων. Συγκεκριµένα περιγράφονται:  
1. Η πειραµατική διάταξη που χρησιµοποιήθηκε για την αποδόµηση και την 

εναπόθεση λεπτών επιστρώσεων του ηµιαγωγού ZnO.  

2. Οι αναλυτικές τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν για το χαρακτηρισµό της δοµής, της 

µορφολογίας και των οπτικών ιδιοτήτων των παραγόµενων επιστρώσεων. 

3. Η διάταξη µε την οποία πραγµατοποιήθηκαν οι µετρήσεις οπτικής εκποµπής του 

πλάσµατος. 

2.1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 

Η τεχνική που χρησιµοποιήθηκε για την ανάπτυξη των επιστρώσεων είναι η 

εναπόθεση µε φωτοαποδόµηση µε παλµικό λέιζερ ( Pulsed Laser Deposition-PLD) 

(Κεφάλαιο 1).  

Η βασική πειραµατική διάταξη φαίνεται στο σχήµα 2.1 και αποτελείται από δύο 

βασικά στοιχεία, την πηγή λέιζερ και τον θάλαµο εναπόθεσης, καθώς και 

συµπληρωµατικό εξοπλισµό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράθυρο 1 

Εικόνα 2.1: Πειραµατική διάταξη της τεχνικής εναπόθεσης µε παλµικό λέιζερ 

Υπόστρωµα  Στόχος 

Σύστηµα άντλησης  

f=+300mm 

ΛΕΙΖΕΡ



Πειραµατικές τεχνικές 
 

 32

2.1.1 Πηγές λέιζερ 

Τα λέιζερ που χρησιµοποιήθηκαν είναι παλµικά λέιζερ υπεριώδους εκποµπής (KrF 

excimer laser, λ=248 nm) µε διάρκεια παλµού 30 ns και 450 fs.  

2.1.1.1 nanosecond λέιζερ διηγερµένων διµερών KrF  

Στα λέιζερ διηγερµένων διµερών (excimer) το ενεργό υλικό είναι διεγερµένα µόρια 

αλογονούχων αλάτων ευγενών αερίων, όπως το φθοριούχο κρυπτό (KrF), φθοριούχο 

αργό (ArF), φθοριούχο ξένο (XeF), χλωριούχο ξένο (XeCl). Η ιδιοµορφία αυτών των 

µορίων οφείλεται στο γεγονός η θεµελιώδης ηλεκτρονική καταστάση, είναι µη δέσµια 

(απωστική) µε αποτέλεσµα την αδυναµία δηµιουργίας µοριακού δεσµού. Αντίθετα η 

διεγερµένη κατάσταση είναι δέσµια και το διεγερµένο διµερές εµφανίζει σταθερότητα 

έχοντας χρόνο ζωής της τάξεως των 5-10 ns. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατό να 

δηµιουργηθούν εύκολα αναστροφές πληθυσµών µεταξύ της διεγερµένης και της 

βασικής κατάστασης των µορίων αυτών, καθώς τα αποδιεγειρόµενα στη βασική 

κατάσταση µόρια διασπώνται αυτόµατα, δηµιουργώντας µόνιµα έλλειµα πληθυσµού 

σε αυτήν και άρα κατάλληλες συνθήκες αναστροφής πληθυσµού, απαραίτητη για την 

εκποµπή ακτινοβολίας λέιζερ. Η άντληση αυτών των λέιζερ γίνεται µε ταυτόχρονη 

εκκένωση µεγάλης συστοιχίας πυκνωτών, κάθετα προς τον οπτικό άξονα του λέιζερ. 

Τα παραγόµενα ηλεκτρόνια αποκτούν υψηλή κινητική ενέργεια την οποία 

µεταφέρουν µε κρούσεις στα µόρια του αλογόνου (τα οποία είναι διατοµικά και 

διασπώνται, π.χ. F2, Cl2) και του ευγενούς αερίου (τα οποία διεγείρονται) µε 

αποτέλεσµα το σχηµατισµό των διεγερµένων διµερών. 

Στα πειράµατα που περιγράφονται σε αυτή την εργασία χρησιµοποιήθηκε ένα λέιζερ 

ΚrF excimer laser LPX 200 Lambda Physik που εκπέµπει στα 248 nm µήκος 

κύµατος. Η ενέργεια παλµού παίρνει τιµές µεταξύ 200 και 600 mJ σε αντίστοιχα 

δυναµικά αποφόρτισης 18 και 24 kV. Το χρονικό εύρος του παλµού στο µισό της 

µέγιστης έντασης (FWHM) είναι 30 ns. Οι διαστάσεις της δέσµης είναι  25 x 10 mm2. 

µε τη  χωρική κατανοµή της δέσµης να είναι “top hat” κατά µήκος του οριζόντιου 

άξονα και Gaussian κατά µήκος του κατακόρυφου άξονα. 
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2.1.1.2 femtosecond λέιζερ διηγερµένων διµερών KrF 

To σύστηµα λέιζερ εκποµπής υπερβραχέων παλµών αποτελείται από ένα 

διαµορφωµένο excimer λέιζερ ΕMG 150 δύο κοιλοτήτων και µια µονάδα λέιζερ 

χρωστικών µε υπερβραχέα διάρκεια παλµού. Η έξοδος από µια κοιλότητα λέιζερ 

XeCl (λ=308 nm) χρησιµοποιείται για την άντληση ενός συστήµατος λέιζερ 

χρωστικών, το οποίο παρέχει ένα παλµό σε µήκος κύµατος 496 nm µε διάρκεια 450 

fs, η συχνότητα του οποίου διπλασιάζεται µε τη βοήθεια ενός µη γραµµικού 

κρυστάλλου (BBO). O διπλασιασµένης συχνότητας (248 nm) παλµός ενισχύεται µετά 

από τριπλό πέρασµα σε µια δεύτερη κοιλότητα λέιζερ µε µίγµα KrF, παρέχοντας 

παλµούς µε µήκος κύµατος 248 nm και ενέργεια περίπου15 mJ. H χρονική διάρκεια 

είναι 450fs. 

2.1.2 Θάλαµος εναποθέσεων 

Ο θάλαµος κενού είναι ο χώρος στον οποίο λαµβάνει χώρα η εναπόθεση και περιέχει 

έναν υποδοχέα για το στόχο και ένα για το υπόστρωµα καθώς και κατάλληλα 

διαγνωστικά και ηλεκτρικές συνδέσεις. Είναι κατασκευασµένος από ανοξείδωτο 

χάλυβα, έχει κυλινδρική γεωµετρία, µε διάµετρο 300 mm και ύψος 200 mm (σχήµα 

2.1). 

∆ιαθέτει στα πλευρικά του τοιχώµατα ένα παράθυρο εισόδου της δέσµης λέιζερ και 

κατάλληλες φλάντζες για τη σύνδεση του συστήµατος περιστροφής του στόχου, του 

θερµαντικού στοιχείου για τη θέρµανση του υποστρώµατος, της ροή αερίων, τις 

αντλίες κενού και τα όργανα µέτρησης κενού. 

Το σύστηµα κενού περιλαµβάνει µία µηχανική αντλία, αντλητικής ικανότητας 10-2 

mbar και µία περιστροφική αντλία (turbomolecular) αντλητικής ικανότητας 10-6 

mbar. Η πίεση στο θάλαµο µετράται µε µετρητές Pirani και Penning και κυµαίνεται 

από 5.10-5 mbar στην περίπτωση κενού, έως 5.10-3 mbar στις περιπτώσεις εισαγωγής 

οξυγόνου. Η πίεση του οξυγόνου στο θάλαµο ρυθµίζεται µε τη βοήθεια 

µικροµετρικής βαλβίδας, η οποία επιτρέπει ελεγχόµενη και σταθερή ροή του αερίου 

για όλη τη χρονική διάρκεια της εναπόθεσης (20 min-1 h). 

Σχηµατικό διάγραµµα της πειραµατικής διάταξης για τα πειράµατα εναποθέσεων και 

των µετρήσεων οπτικής εκποµπής παρουσιάζεται στις εικόνες 2.1 και 2.3. 



Πειραµατικές τεχνικές 
 

 34

Το άνω µέρος του θαλάµου αποτελείται από φλάντζα, η οποία µετακινείται κι 

επιτρέπει πρόσβαση στο εσωτερικό του θαλάµου, ενώ διαθέτει παράθυρο 

παρατήρησης για την παρακολούθηση των πειραµάτων. Το παράθυρο αυτό επιτρέπει 

επίσης την πραγµατοποίηση µετρήσεων οπτικής εκποµπής για την ανάλυση του 

παραγόµενου πλάσµατος, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στην παράγραφο 2.3. 

Κατά τη διαδικασία της εναπόθεσης, η δέσµη από το λέιζερ εισέρχεται στο θάλαµο 

από το παράθυρο 1. Μεταξύ της εξόδου του λέιζερ και της εισόδου του θαλάµου 

εναποθέσεων παρεµβάλλονται οπτικά στοιχεία τα οποία κατευθύνουν και εστιάζουν 

τη δέσµη. Η δέσµη εστιάζεται στην επιφάνεια του στόχου µε τη χρήση ενός 

επιπεδόκυρτου σφαιρικού φακού µε εστιακή απόσταση f=+300 mm και διάµετρο 50 

mm, τοποθετηµένο εξωτερικά του θαλάµου εναπόθεσης.  

H τιµή της γωνίας µεταξύ της δέσµης του λέιζερ και του επιπέδου της επιφάνειας του 

στόχου επιλέγεται έτσι ώστε να να µην παρεµποδίζεται η δέσµη από το υπόστρωµα. 

Στο σύστηµα εναπόθεσης που χρησιµοποιήθηκε, η γωνία πρόσπτωσης στην 

επιφάνεια του στόχου ήταν 45ο, η οποία και αναφέρεται στην βιβλιογραφία ως η 

καταλληλότερη. 

Ο στόχος κατά τη διάρκεια της εναπόθεσης περιστρέφεται χρησιµοποιώντας 

κινητήρα κατάλληλο για λειτουργία σε κενό αέρος, εσωτερικά στο θάλαµο. Η κίνηση 

αυτή αποτρέπει την ανοµοιόµορφη κατανάλωση του στόχου, όπως επίσης και τον 

σχηµατισµό κρατήρα. Στην περίπτωση αυτή η δέσµη του λέιζερ ακτινοβολεί στο ίδιο 

σηµείο της επιφάνειας του στόχου και σχηµατίζει ανεπιθύµητη χάραξη του στόχου. 

Αφού το πλάσµα των σωµατιδίων εκτοξεύεται µε κατεύθυνση κάθετη στην επιφάνεια 

του στόχου, η χάραξη προκαλεί απόκλιση της κατεύθυνσης σε γωνίες έως και 25ο. Η 

απόκλιση αυτή, δεδοµένης της σταθερής θέσης του υποστρώµατος, προκαλεί την 

εναπόθεση από την πλευρική περιοχή του λοβού του πλάσµατος, οδηγώντας σε 

χαµηλότερο ρυθµό εναπόθεσης και πιθανές αλλαγές στη σύσταση της επίστρωσης.  

Ο υποδοχέας του υποστρώµατος συγκρατεί το υπόστρωµα στην κατάλληλη θέση και 

θερµοκρασία. Το υπόστρωµα τοποθετείται ώστε να συλλέγει το µέγιστο νέφος των 

σωµατιδίων. Αφού η µέγιστη συγκέντρωση του νέφους των σωµατιδίων εκτοξεύεται 

µε διεύθυνση κάθετη στην επιφάνεια του στόχου (άξονας εναπόθεσης), ανεξάρτητα 

από τη γωνία πρόσπτωσης της δέσµης λέιζερ, οι υψηλότεροι ρυθµοί εναπόθεσης 

επιτυγχάνονται εάν το κέντρο του υποστρώµατος βρίσκεται στον άξονα εναπόθεσης. 



Πειραµατικές τεχνικές 
 

 35

Ο ρυθµός εναπόθεσης, κατά µήκος του άξονα εναπόθεσης, µεταβάλλεται µε το 

αντίστροφο τετράγωνο της απόστασης στόχου-υποστρώµατος. Ο υποδοχέας του 

υποστρώµατος επιτρέπει την ρύθµιση της απόστασης στόχου υποστρώµατος. 

Το υπόστρωµα θερµαίνεται ώστε να επιτυγχάνεται καλή πρόσφυση των επιστρώσεων 

και να ευνοείται η επιθυµητή κρυσταλλικότητα του υλικού. Η θέρµανση 

πραγµατοποιείται µε θερµαντικό νήµα Κanthal (κράµα FeCrAl: 72.7% Fe, 22% Cr, 

5.3% Al), το οποίο έχει αυξηµένη αντοχή στην οξείδωση, τοποθετηµένο σε 

λεπτότοιχο σύστηµα πλακών από χάλυβα. Το υπόστρωµα στηρίζεται στην εξωτερική 

επιφάνεια του πλαισίου µε κατάλληλους συνδετήρες, ώστε να θερµαίνεται µέσω 

επαφής. Η θερµοκρασία της θερµαινόµενης πλάκας µεταβάλλεται, αλλάζοντας το 

ρεύµα τροφοδοσίας και ελέγχεται µε θερµοζεύγος Ni-Cr. 



Πειραµατικές τεχνικές 
 

 36

2.2 TEXNIKEΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ 

2.2.1 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (Scanning Electron Microscopy-

SEM) 

Κατά την ηλεκτρονική µικροσκοπία σάρωσης µια πολύ λεπτή εστιασµένη δέσµη 

ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας σαρώνει την υπό εξέταση επιφάνεια, παρέχοντας 

πληροφορίες για τη µορφολογία καθώς και τη σύσταση της επιφάνειας του 

αντικειµένου (όταν υπάρχει κατάλληλη διάταξη ανίχνευσης των εκπεµποµένων 

ακτίνων Χ).  

Τα ηλεκτρόνια παράγονται µε θερµιονική εκποµπή από θερµαινόµενο νήµα 

βολφραµίου και επιταχύνονται σε σωλήνα κενού (10-5 Τοrr) µε δυναµικό επιτάχυνσης 

10-40 kV, δηµιουργώντας ρεύµα της τάξης 10-12-10-10 Α, σε µια δέσµη διαµέτρου 20-

30 Å. Η δέσµη των ηλεκτρονίων διαµορφώνεται µε δύο µαγνητικούς 

συγκεντρωτικούς φακούς (magnetic condenser system) και στη συνέχεια µε ένα  

µαγνητικό αντικειµενικό φακό (magnetic οbjective lens) προβάλλεται πάνω στο 

αντικείµενο. Το αντικείµενο τοποθετείται σε ένα “κεντραρισµένο” γωνιοµετρικό 

υποδοχέα µε δυνατότητα κίνησης x-ψ, περιστροφής και κλίσης.  

Κατά την αλληλεπίδραση ηλεκτρονίων-αντικειµένου παράγονται: α) 

οπισθοσκεδαζόµενα ηλεκτρόνια (backscattered electrons) β) δευτερογενή ηλεκτρόνια  

(secondary electrons) γ) ηλεκτρόνια Auger (Auger electrons) και δ) ακτίνες Χ (X 

rays). 

- Tα οπισθοσκεδαζόµενα ηλεκτρόνια, µε ενέργεια περίπου όση και τα πρωτογενή, 

προέρχονται από την ελαστική ή σχεδόν ελαστική σκέδαση των ηλεκτρονίων της 

προσπίπτουσας δέσµης και είναι περισσότερα όσο µεγαλύτερος είναι ο ατοµικός 

αριθµός των στοιχείων σύστασης του αντικειµένου. Η εικόνα που λαµβάνεται από τα 

οπισθοσκεδαζόµενα ηλεκτρόνια απεικονίζει τις περιοχές µε διαφορετικό µέσο 

ατοµικό αριθµό στοιχείων σύστασης. 

- Tα δευτερογενή ηλεκτρόνια, µε πολύ χαµηλή ενέργεια λόγω τυχαίων (aleatory) 

απωλειών πριν εξέλθουν από το αντικείµενο (µέγιστη ενέργεια 50 eV), προέρχονται 

συνήθως από την στοιβάδα Κ λόγω ιονισµού του αντικειµένου από τα ηλεκτρόνια της 

προσπίπτουσας δέσµης. Τα δευτερογενή ηλεκτρόνια είναι πολύ περισσότερα από τα 

οπισθοσκεδαζόµενα και δίνουν την εικόνα της τοπογραφίας και της µορφολογίας της 

επιφάνειας. 
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- Τα ηλεκτρόνια Auger εκπέµπονται µετά τη δηµιουργία των δευτερογενών 

ηλεκτρονίων, µε σκοπό να διατηρήσουν µέσα στο άτοµο το ενεργειακό ισοζύγιο, το 

οποίο διαταράσσεται από τις µεταπτώσεις των ηλεκτρονίων των εξωτερικών 

στιβάδων προς τις εσωτερικές. Τα ηλεκτρόνια Auger προέρχονται από την εξωτερική 

στιβάδα, έχουν χαρακτηριστική ενέργεια και ταυτοποιούν το στοιχείο προέλευσης 

τους.   

- Οι ακτίνες Χ, εκπέµπονται κατά τις µεταπτώσεις των ηλεκτρονίων των εξωτερικών 

στιβάδων προς τις εσωτερικές, εναλλακτικά ως προς τα ηλεκτρόνια Auger, µε σκοπό 

να διατηρήσουν µέσα στο άτοµο το ενεργειακό ισοζύγιο, το οποίο διαταράσσεται από 

τις µεταπτώσεις των ηλεκτρονίων των εξωτερικών στιβάδων προς τις εσωτερικές. 

Έχουν χαρακτηριστική ενέργεια, ανάλογα τη µετάπτωση από την οποία προέρχονται 

και έτσι ταυτοποιούν το στοιχείο προέλευσης τους.   

To βάθος αλληλεπίδρασης ηλεκτρονίων-αντικειµένου (<10µm) εξαρτάται από: 

• τον ατοµικό αριθµό του υλικού, (µεγαλύτερος ατοµικός αριθµός συνεπάγεται 

µικρότερο βάθος αλληλεπίδρασης, λόγω της  µεγαλύτερης απορρόφησης των 

ηλεκτρονίων από την επιφάνεια) 

• το δυναµικό επιτάχυνσης των ηλεκτρονίων 

• τη γωνία πρόσπτωσης της δέσµης των ηλεκτρονίων (το βάθος διείσδυσης αυξάνει 

καθώς η διεύθυνση πρόσπτωσης πλησιάζει την κάθετη προς την επιφάνεια του 

δείγµατος) 

Τα τυπικά χαρακτηριστικά ενός ηλεκτρονικού µικροσκοπίου σάρωσης είναι: 

• διακριτική ικανότητα της τάξης 30-100 Å 

• µεγέθυνση κυµαινόµενη από 10 έως 100 000  

• δυνατότητα παρατήρησης δειγµάτων µεγάλου µεγέθους (έως µερικά εκατοστά), 

µε µεγάλο βάθος πεδίου παρατήρησης, δηµιουργώντας εικόνα τρισδιάστατης 

απεικόνισης. 

Για την ανάλυση των επιστρώσεων της παρούσας εργασίας χρησιµοποιήθηκε 

ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης JEOL JSM 840. 
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2.2.2 Μικροσκοπία Ατοµικής ∆ύναµης (Αtomic Force Microscopy- AFM) 

Η µικροσκοπία ατοµικής δύναµης (Αtomic Force Microscopy–AFM) είναι µια 

κατηγορία µικροσκοπίας ακίδας (Scanning Probe Microscopy) κατά την οποία µια 

λεπτή ακίδα σαρώνει την υπό µελέτη επιφάνεια και καταγράφοντας τις 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ δείγµατος και ακίδας, δίνοντας έτσι πληροφορίες για τη 

µορφολογία του δείγµα τος σε επίπεδο νανοµέτρου.  

Οι πιό γνωστές µέθοδοι µικροσκοπίας ατοµικής δύναµης είναι: α) Mέθοδος ακίδας 

επαφής (Contact mode AFM) και β) Μέθοδος παλλόµενης ακίδας (Τapping mode 

AFM). 

Α)  Mέθοδος ακίδας επαφής (Contact mode AFM) 

Με τη µέθοδο επαφής ακίδας η επιφάνεια σαρώνεται µε ακίδα προσαρµοσµένη στο 

άκρο ενός πολύ ευαίσθητου βραχίονα-ελατηρίου. Κατά την κίνηση της ακίδας πάνω 

στο δείγµα οι εναλλαγές στο επιφανειακό ανάγλυφο προκαλούν αλλαγές στην 

απόκλιση του βραχίονα και στη συνέχεια µεταφέρονται µέσω µιας ανακλόµενης 

δέσµης λέιζερ σε διδιάστατη συστοιχία φωτοδιόδων. Ένα κύκλωµα ανάδρασης κινεί 

κατακόρυφα το δείγµα µέσω πιεζοηλεκτρικού κρυστάλλου (scanner), µε σκοπό να 

διατηρηθεί σταθερή η απόκλιση του βραχίονα σε κάθε σηµείο (x,ψ) του δείγµατος. 

∆ιατηρώντας σταθερή την απόκλιση του βραχίονα διατηρείται σταθερή και η δύναµη 

µεταξύ ακίδας και δείγµατος. Αυτή η δύναµη υπολογίζεται από το νόµο του Hooke: 

F = -kx 

όπου  F = δύναµη 

k = σταθερά ελατηρίου 

x = απόκλιση βραχίονα-ελατηρίου.  

Η σταθερά του ελατηρίου κυµαίνεται από 0.01 έως 1.0 Ν/m, καταγράφοντας έτσι 

δυνάµεις της τάξης nN έως µΝ σε συνθήκες ατµοσφαιρικής πίεσης.  

Η κατακόρυφη µετατόπιση του δείγµατος σε κάθε σηµείο (χ,ψ) αποθηκεύεται από 

ένα  υπολογιστή και δηµιουργεί ένα είδωλο της τοπογραφίας της επιφάνειας. 

Β) Μικροσκοπία παλλόµενης ακίδας (Τapping mode AFM) 

Με τη µέθοδο παλλόµενης ακίδας η επιφάνεια σαρώνεται µε µια ακίδα 

προσαρµοσµένη στο άκρο ενός βραχίονα-ελατηρίου, o oποίος ταλαντώνεται κοντά 

στη συχνότητα συντονισµού του µε πλάτος ταλάντωσης, από 20 nm έως 100 nm. 

Κατά τη σάρωση η ακίδα “αγγίζει” την επιφάνεια του δείγµατος στο κατώτερο 
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σηµείο της ταλάντωσης προκαλώντας έτσι αλλαγή στο πλάτος της. Ένα κύκλωµα 

ανάδρασης διατηρεί σταθερό το πλάτος της ταλάντωσης, διατηρώντας σταθερό το 

RMS  του σήµατος της ταλάντωσης το οποίο µεταφέρεται µέσω µιας ανακλόµενης 

δέσµης λέιζερ από κάθε σηµείο (x,ψ) του δείγµατος σε διδιάστατη συστοιχία 

φωτοδιόδων. Η κατακόρυφη κίνηση του δείγµατος µέσω πιεζοηλεκτρικού 

κρυστάλλου (scanner) για τη διατήρηση του αρχικού πλάτους της ταλάντωσης για 

κάθε σηµείο (x,ψ) του δείγµατος αποθηκεύεται σε υπολογιστή, διαµορφώνοντας έτσι 

το είδωλο της τοπογραφίας της επιφάνειας του δείγµατος. ∆ιατηρώντας σταθερό το 

αρχικό πλάτος της ταλάντωσης, διατηρείται σταθερή η αλληλεπίδραση µεταξύ ακίδας 

και δείγµατος κατά τη διάρκεια της σάρωσης. 

Για την παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε µικροσκόπιο ατοµικής δύναµης (Digital 

Instruments- Νanoscope IIIA) µε παλλόµενη ακίδα (tapping mode) και µετρήθηκε η 

RMS τραχύτητα, η οποία είναι η τυπική απόκλιση από την µέση τραχύτητα σε µια 

δεδοµένη περιοχή. 

2.2.3 Περιθλασιµετρία ακτίνων Χ (X Ray Diffractometry – XRD) 
Η περιθλασιµετρία ακτίνων Χ παρέχει πληροφορίες για την κρυσταλλική δοµή ενός 

υλικού, καθώς η απόσταση δύο πλεγµατικών επιπέδων σε ένα κρύσταλλο είναι της 

τάξης του µήκους κύµατος της ακτινοβολίας ακτίνων Χ. Ακτινοβολώντας ένα 

κρύσταλλο µε συγγραµική και µονοχρωµατική δέσµη ακτίνων Χ, δηµιουργείται 

καταστρεπτική ή ενισχυτική συµβολή των σκεδαζόµενων από τα κρυσταλλικά 

επίπεδα ακτίνων Χ σύµφωνα µε το νόµο του Βragg: 

nλ=2dsinθ                                                          2.1 

όπου  n = ακέραιος αριθµός  

λ = το µήκος κύµατος της προσπίπτουσας δέσµης ακτίνων Χ  

d = η απόσταση δύο κρυσταλλικών επιπέδων (interlattice spacing) και 

θ = η γωνία πρόσπτωσης των ακτίνων Χ,  

όπως φαίνεται στο σχήµα 2.2.1. 
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Εικόνα 2.2.1: ∆ιάγραµµα που περιγράφει την εξίσωση Bragg 

Σύµφωνα µε το νόµο του Βragg, ενισχυτική συµβολή από παράλληλα κρυσταλλικά 

επίπεδα συµβαίνει όταν η διαφορά δρόµου ΑΒC (σχήµα 2.3.1) των ακτίνων που 

συµβάλλουν είναι ίση µε ακέραιο πολλαπλάσιο του µήκους κύµατος των ακτίνων. 

Για κάθε κρυσταλλικό υλικό η περιθλασιµετρία ακτίνων Χ δηµιουργεί µια οµάδα 

δεδοµένων που περιλαµβάνει τη γωνία περίθλασης (θ), την ένταση της περιθλόµενης 

δέσµης καθώς και τα αντίστοιχα κρυσταλλικά επίπεδα περίθλασης, καθώς οι 

διαφορετικές οικογένειες κρυσταλλικών επιπέδων µε αποστάσεις µεταξύ τους d1, d2, 

d3 κ.ο.κ. έχουν γωνίες περίθλασης αντίστοιχα θ1, θ2, θ3 κ.ο.κ. (Μέθοδος θ-2θ). 

Η χρήση της περιθλασιµετρίας ακτίνων Χ στην ανάλυση των υλικών προσδιορίζει: 

1) Το είδος των κρυστάλλων, δίνοντας το διάγραµµα της έντασης της περίθλασης ως 

συνάρτηση των γωνιών και για τον υπολογισµό των πλεγµατικών σταθερών. 

2) Την ποιότητα των κρυστάλλων, καθώς αποκλίσεις από την ιδανική γωνία 

περίθλασης υποδεικνύουν την ύπαρξη διαταραχών στο κρυσταλλικό πλέγµα. 

Τέτοιες αποκλίσεις µπορεί να δηµιουργούνται από εσωτερικές τάσεις ή αλλαγή 

στη στοιχειοµετρία του υλικού. 

3) Τον τρόπο ανάπτυξης των κρυστάλλων, ανάλογα µε τον οποίο προκύπτει: 

i) πολυκρυσταλλικό υλικό µε τυχαίο προσανατολισµό ανάπτυξης των 

κρυσταλλικών κόκκων 

ii) πολυκρυσταλλικό υλικό µε προτιµητέα διεύθυνση ανάπτυξης των κρυσταλλικών 

κόκκων 

iii) µονοκρυσταλλικό υλικό 
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Η διάκριση στα τρία παραπάνω είδη γίνεται µε την πρόσπτωση των ακτίνων Χ σε 

µικρό εύρος γωνιών γύρω από τη γωνία της επικρατέστερης κορυφής θ του φάσµατος 

περίθλασης, τοποθετώντας τον ανιχνευτή σε σταθερή θέση 2θ. Αυτή η µέθοδος 

µέτρησης (rocking curve) αναλύει τη µωσαϊκότητα (mosaicity) του υλικού και από το 

εύρος της κορυφής ∆θ (FWHM: Full Width at Half Maximum) προσδιορίζεται το 

είδος της ανάπτυξης των κρυστάλλων του υλικού, µε τιµές κατά προσέγγιση∆θ=0.15ο 

για τα µονοκρυσταλλικά υλικά, ∆θ~5ο-7ο για τα προτιµητέας διεύθυνσης 

κρυσταλλικά υλικά και ∆θ > 7ο για τα τυχαίου προσανατολισµού κρυσταλλικά υλικά. 

4) Το µέγεθος των κρυστάλλων, από το εύρος της επικρατέστερης κορυφής του 

φάσµατος ακτίνων Χ στο µισό της έντασης της (FWHM), υπολογίζεται το 

µέγεθος των κρυστάλλων του υλικού σύµφωνα µε την εξίσωση του Scherrer:  

B
g B

d
ϑ
λ

cos
9.0

=                                                  2.2 

όπου:  dg = µέγεθος των κόκκων 

 λ = το µήκος κύµατος των ακτίνων Χ 

Β = FWHM  της επικρατέστερης κορυφής, σε rad και 

θΒ = η γωνία εµφάνισης αυτής της κορυφής. 

Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε ένα περιθλασίµετρο RIGAKU µε άνοδο 

χαλκού (30 kV/80 mA), το οποίο εκπέµπει ακτινοβολία CuKa1 µήκους κύµατος 

1.5405 Å. 

Η ανάλυση έγινε χρησιµοποιώντας: α) την µέθοδο θ-2θ µε 20ο<2θ<75ο και β) τη 

µέθοδο rocking curve µε το ανιχνευτή σταθερό στη γωνία 2θ=34.2ο και 5ο<θ<30ο.  

2.2.4 Φασµατοσκοπία ορατού- υπεριώδους (UV-VIS Spectrometry) 

Το φάσµα απορρόφησης ενός υλικού στην περιοχή ορατού-υπεριώδους παρέχει 

πληροφορίες για τις οπτικές του ιδιότητες, οι οποίες σχετίζονται άµεσα µε την 

ηλεκτρονική του δοµή. ∆ίνει τη δυνατότητα υπολογισµού του οπτικού χάσµατος Εg 

και αποτελεί µέτρο της ποιότητας των υλικών. 

Τα φάσµατα απορρόφησης καταγράφηκαν µε φασµατοφωτόµετρο Varian-Cary 50 

απλής δέσµης, στην περιοχή 190-1100 nm. 
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2.2.5 Φωτοφωταύγεια 

Φάσµατα φωταύγειας καταγράφηκαν σε ένα ευαίσθητο εργαστηριακό σύστηµα που 

χρησιµοποιεί ένα λέιζερ He-Cd (Ηλίου-Καδµίου, συνεχούς λειτουργίας) µε 

ακτινοβολία εξόδου στα 325nm (30mW) και ένα σύστηµα ανίχνευσης που 

αποτελείται από φασµατογράφο περίθλασης (ActonRes) και ανιχνευτή CCD. To 

δείγµα (επίστρωση σε υπόστρωµα) τοποθετείται σε ειδικό υποδοχέα που ευρίσκεται 

σε θάλαµο κενού όπου και είναι δυνατή η διεξαγωγή µετρήσεων σε χαµηλές 

θερµοκρασίες (µέχρι 25K), οι οποίες επιτυγχάνονται µε τη βοήθεια κρυοστάτη ηλίου 

κλειστού κυκλώµατος.  
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2.3 TEXNIKEΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ- ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ 

ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (OPTICAL EMISSION SPECTROSCOPY-OES) 

Oι υψηλές θερµοκρασίες οι οποίες αναπτύσονται στην επιφάνεια του στόχου 

προκαλούν εκποµπή πολλών σωµατιδίων από την επιφάνεια. Θερµιονικές εκποµπές 

ιόντων και ηλεκτρονίων όπως επίσης και ουδετέρων ατόµων και µορίων τα οποία 

διασπώνται από το στερεό σώµα µπορεί να παρατηρηθούν σε αυτές τις θερµοκρασίες. 

Πολλές φασµατικές τεχνικές έχουν χρησιµοποιηθεί ώστε να χαρακτηριστεί η 

σύσταση των αποδοµηµένων σωµατιδίων. Τέτοιες τεχνικές είναι η φασµατοσκοπία 

εκποµπής, απορρόφησης και ο φθορισµός επαγόµενος µε λέιζερ. Παράλληλα έχουν 

χρησιµοποιηθεί τεχνικές φασµατοσκοπία µάζας χρόνου πτήσης και ηλεκτρικές 

µετρήσεις µε τη βοήθεια ηλεκτροδίων Langmuir. 

Η φασµατοσκοπία εκποµπής είναι µια από τις απλούστερες τεχνικές µελέτης του 

πλάσµατος µια και δεν απαιτεί την χρήση εξωτερικής πηγής φωτός. Χρησιµοποιείται 

για την ταυτοποίηση των σωµατιδίων που εκπέµπουν ακτινοβολία στο πλάσµα σε 

χαρακτηριστικά µήκη κύµατος. Η ένταση της φασµατικής εκποµπής είναι αρχικά 

έντονη και µε συνεχή φασµατική κατανοµή, κατά την διάρκεια των αρχικών σταδίων 

της εκτόνωσης του πλάσµατος, εξαιτίας της εκποµπής Βremsstrahlung (µετάβαση 

ελεύθερου ηλεκτρονίου-ηλεκτρονίου) από το θερµό πλάσµα. Η φασµατοσκοπία µε 

χρονική ανάλυση κατά τη διάρκεια της εκτόνωσης αποκαλύπτει διαπλάτυνση των 

γραµµών εκποµπής από τα άτοµα και τα ιόντα επιπλέον µε το συνεχές της 

ακτινοβολίας πέδησης. Μετά την εκτόνωση σε µερικά χιλιοστά επιτρέπει την 

καταγραφή της εκποµπής σε χρόνους µεταγενέστερους της ακτινοβόλησης του 

στόχου οπότε το πλάσµα εµφανίζει µια πούσια συλλογή ατοµικών και ιοντικών 

γραµµών.  

 Η απεικόνιση και φασµατοσκοπική ανάλυση του παραγόµενου πλάσµατος 

πραγµατοποιήθηκαν στον ίδιο θάλαµο µε αυτό των εναποθέσεων (εικόνα 2.3). Το 

παράθυρο παρατήρησης που βρίσκεται στην κορυφή του θαλάµου, επιτρέπει την 

καταγραφή της οπτικής εκποµπής του πλάσµατος που παράγεται κατά την 

αποδόµηση. 
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Tα φάσµατα της χωρικής και χρονικής εξέλιξης της εκποµπής του πλάσµατος 

καταγράφηκαν µετά από απεικόνισή του στην είσοδο µιας οπτικής ίνας. H απεικόνιση 

πραγµατοποιείται µε χρήση σφαιρικό φακό f=+ 100 mm σε απόσταση 2f από το ίχνος 

του λέιζερ στο στόχο καθώς και από την είσοδο της οπτικής ίνας, οδηγώντας σε λόγο 

ειδώλου- αντικειµένου 1:1. 

H oπτική ίνα τοποθετείται ώστε να συλλέγει µια κατακόρυφη στήλη του πλάσµατος, 

κατά µήκος του άξονα διάδοσης του, ο οποίος στην εικόνα 2.3 σηµειώνεται ως 

άξονας x. Η διαµόρφωση αυτή περιορίζει την ζώνη παρατήρησης σε στήλη διαµέτρου 

~1 mm, και µήκους 1 mm εισαγάγοντας έτσι το ελάχιστο πειραµατικό λάθος στις 

χωρικές µετρήσεις.  

f=+100 mm 

KrF Laser 

ICCD 

Delay  
Generator

x (mm) 

Optical 
Fiber 

f=+300 mm 

Εικόνα 2.3: Πειραµατική διάταξη για τις µετρήσεις Οπτικής Εκποµπής 

Spectrograph 
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Η έξοδος της οπτικής ίνας συνδέεται µε τη σχισµή εισόδου (πλάτους 40 µm) ενός 

φασµατογράφου TRIAX-320 (Jobin Yvon/Spex), o οποίος είναι εξοπλισµένος µε τρία 

φράγµατα περίθλασης των 600, 1800 και 2400 γραµµών/mm, παρέχοντας φασµατική 

ανάλυση 0.4, 0.15, 0.1 nm αντίστοιχα. Στα παρόντα πειράµατα χρησιµοποιήθηκε το 

φράγµα περίθλασης των 600 γραµµών /mm. Το συλλεγόµενο φάσµα καταγράφεται 

σε ανιχνευτή ICCD (intensified charge coupled κάµερα, DH520-18F, Andor 

Technology), o οποίος επιτρέπει ρυθµιζόµενο παράθυρο ανίχνευσης όσο αφορά το 

χρονικό εύρος αλλά και τη θέση στο χρόνο ως προς τον παλµό του λέιζερ. 

Ο ανιχνευτής συλλέγει δεδοµένα για χρονικό διάστηµα 40ns, ενώ η χρονική 

καθυστέρηση µεταξύ του παλµού λέιζερ και της καταγραφής ενός φάσµατος αλλάζει 

µε την βοήθεια γεννήτριας καθυστέρησης παλµών (delay generator). Ο χρόνος  

«µηδέν» καθορίζεται παρακολουθώντας το σήµα µιας γρήγορης φωτοδιόδου, η οποία 

τοποθετείται ώστε να ανιχνεύει µέρος της διαχεόµενης ακτινοβολίας λέιζερ. Ο 

ελάχιστος χρόνος καθυστέρησης στον οποίο ένα φάσµα µπορεί να καταγραφεί 

περιορίζεται στα 100 ns, λόγω του χρόνου απόκρισης των διαθέσιµων ηλεκτρονικών 

(παλµογεννήτρια). Μετακινώντας την θέση της οπτικής ίνας µε τη βοήθεια 

µικροµετρικής βάσης καταγράφεται η χωρική εξάρτηση του φάσµατος εκποµπής, µε 

χωρική ανάλυση 0.5 mm. 

Τα φάσµατα προκύπτουν από την άθροιση 20 παλµών, για την αύξηση του λόγου 

σήµατος προς θόρυβο (S/N), ενώ η βαθµονόµησή τους έχει γίνει µε τη βοήθεια 

λυχνίας υδραργύρου. 
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KEΦΑΛΑΙΟ 3 
 

Ανάπτυξη επιστρώσεων ZnO  
µε τη µέθοδο της φωτοαποδόµησης µε 

 παλµικό λέιζερ υπεριώδους (PLD)  
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Οπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 1 στόχος της παρούσας έρευνας είναι η 

ανάπτυξη λεπτών επιστρώσεων ΖnΟ µε τη µέθοδο PLD και η συγκριτική µελέτη των 

ιδιοτήτων των επιστρώσεων που προκύπτουν µε χρήση πηγών λέιζερ υπεριώδους 

βραχέων (30 ns) και υπερβραχέων παλµών (450fs). 

Για το σκοπό αυτό µελετήθηκαν µια σειρά από επιστρώσεις ΖnΟ που 

παρασκευάστηκαν υπό διαφορετικές συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας και σε δύο 

διαφορετικού τύπου υποστρώµατα (Si, SiO2) και αξιολογήθηκε ο ρόλος και η 

σηµασία των πειραµατικών παραµέτρων στην ποιότητα των επιστρώσεων. 

Οι επικαλύψεις χαρακτηρίστηκαν ως προς τις µορφολογικές, κρυσταλλικές κι οπτικές 

ιδιότητες τους, χρησιµοποιώντας, Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM), 

Μικροσκοπία Ατοµικής ∆ύναµης (AFM), Περιθλασιµετρία ακτίνων Χ (XRD), 

Φασµατοσκοπία UV-VIS απορρόφησης και Φασµατοσκοπία φωτοφωταύγειας (PL). 

Τα αποτελέσµατα παρατίθενται λεπτοµερώς στη συνέχεια του κεφαλαίου. 

Παράλληλα πραγµατοποιήθηκαν και µελέτες του πλάσµατος µε τη µέθοδο 

φασµατοσκοπίας οπτικής εκποµπής µε σκοπό τη συσχέτιση της δυναµικής εκτόνωσης 

του πλάσµατος µε την ποιότητα των επιστρώσεων. Τα αποτελέσµατα αναλύονται στο 

κεφάλαιο 4.  

 

3.1 ΥΛΙΚΑ 

Τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν ως στόχοι είναι δίσκοι ΖnΟ οι οποίοι 

κατασκευάστηκαν από σκόνη ZnO (καθαρότητας 99.9%, Aldrich 20,553-2) που 

διατίθεται στο εµπόριο, µε µέγεθος κόκκου περίπου 10 µm. H σκόνη συµπιέστηκε σε 

δισκία διαµέτρου 15 mm και πάχους 2 mm και πυροσυσσωµατώθηκε σε 

ατµοσφαιρική πίεση στους 1000 οC για πέντε ώρες. 

Ως υποστρώµατα χρησιµοποιήθηκαν: 

1. Πυρίτιο τύπου n, δοµή µονοκρυστάλλου µε προσανατολισµό (100), σε σχήµα 

ορθογωνίου µε διαστάσεις 10x15mm2. 

2. Χαλαζίας (άµορφο SiO2), σε σχήµα δισκίων µε διάµετρο 20mm και πάχος 

1mm. 
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Τα υποστρώµατα καθαρίστηκαν σε διαδοχικά λουτρά ακετόνης, αιθανόλης µε υψηλή 

καθαρότητα και απιονισµένο νερό σε σύστηµα υπερήχων. Ακολούθησε ξήρανση µε 

αέριο άζωτο.  

Το οξυγόνο που χρησιµοποιήθηκε κατά την διάρκεια των εναποθέσεων ήταν 

καθαρότητας 99.9%. 

 

3.2 ΕΝΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΛΕΙΖΕΡ BΡΑΧΕΩΝ ΠΑΛΜΩΝ (30 ns) 

Για όλη την µελέτη χρησιµοποιήθηκε KrF excimer λέιζερ µε πυκνότητα ενέργειας 1.6 

J/cm2 στο στόχο. Ο αριθµός παλµών ήταν 6000 µε συχνότητα 10 Hz. Η απόσταση 

στόχου υποστρώµατος ήταν σταθερή και ίση µε 6 cm. Η πίεση του οξυγόνου στο 

θάλαµο µεταβλήθηκε από 5x10-5 έως 5x10-3 mbar, ενώ η θερµοκρασία του 

υποστρώµατος από 300-650 οC. Στο πίνακα 3.2 δίνονται λεπτοµερώς οι πειραµατικές 

συνθήκες που εφαρµόστηκαν για την ανάπτυξη των επιστρώσεων.  

Το πάχος των επιστρώσεων µετρήθηκε από 400 έως 600 nm, χρησιµοποιώντας  

προφιλόµετρο A-step, TENCOR. 

 

Πίνακας 3.2: Πειραµατικές συνθήκες εναπόθεσης επιστρώσεων ZnO µε ns λέιζερ 

 
Υπόστρωµα: 

 
Si(100) 
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Ίχνος δέσµης:  

6.9  mm2 

Πυκνότητα ενέργειας  
F: 1.6 Jcm-2 
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Ι. Κρυσταλλική δοµή 

Η κρυσταλλική δοµή των επιστρώσεων εξετάστηκε χρησιµοποιώντας τη µέθοδο 

περιθλασιµερίας ακτίνων Χ. Η ανάλυση έγινε χρησιµοποιώντας την µέθοδο θ-2θ µε 

20ο<2θ<75ο και rocking curve µε το ανιχνευτή σταθερό στη γωνία 2θ=34.2ο και 

5ο<θ<30ο.  

Όλες οι επιστρώσεις παρουσιάζουν ανάπτυξη κατά την [001] κρυσταλλογραφική 

διεύθυνση, ανεξαρτήτου υποστρώµατος. Στο διάγραµµα 3.2.1 δίνονται τα φάσµατα 

περίθλασης ακτίνων X για την περίπτωση εναποθέσεων σε χαλαζία, µε πίεση 

οξυγόνου 10-3 mbar και διαφορετικές θερµοκρασίες.  

Η έντονη (002) κορυφή στις 34ο περίπου και η ασθενέστερη (004) στις 72ο του ZnO 

είναι χαρακτηριστικές της εξαγωνικής δοµής βουρτσίτη, µε τον c άξονα κάθετο στην 

επιφάνεια του υποστρώµατος1. Στο ένθετο του ίδιου διαγράµµατος παρουσιάζονται οι 

αντίστοιχες µετρήσεις rocking curve στην κορυφή (002). 
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Εικόνα 3.2.1: Φάσµατα περίθλασης ακτίνων X επιστρώσεων ZnO, σε υποστρώµατα χαλαζία 
και PO2=10-3 mbar και θερµοκρασίες α) 650 οC β) 400 οC γ) 300 οC 
 Ένθετο: ZnO (002) rocking curve 
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Το εύρος FWHM της κορυφής (002) και της rocking curve σε αυτήν, σχετίζονται µε 

την ποιότητα της κρυσταλλικής δοµής του υλικού και συγκεκριµένα µε το µέγεθος 

των κρυστάλλων (grain size) που το συνιστούν και τη κατευθυντικότητα (ή 

µωσαϊκότητα-mosaicity) τους αντίστοιχα. 

Χρησιµοποιώντας την εξίσωση του Scherrer:  

 
B

g B
d

ϑ
λ

cos
9.0

=                                                       3.1 

όπου: dg= µέγεθος των κόκκων 

λ=  το µήκος κύµατος των ακτίνων Χ, 1.5405Å για την περίπτωση µας  

Β= FWHM  της κορυφής (002) 

θΒ= η γωνία εµφάνισης της κορυφής (002)  

υπολογίστηκε το µέγεθος των κρυστάλλων και τα αποτελέσµατα των υπολογισµών 

δίνονται γραφικά στο διαγράµµατα 4.1.2, για την περίπτωση των επιστρώσεων σε 

χαλαζία. Είναι εµφανής η αύξηση των διαστάσεων των κόκκων µε την θερµοκρασία 

και την πίεση, µε το µέγεθος τους να ποικίλλει από 10 έως 100 nm περίπου. 
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Εικόνα 3.2.2: Εξάρτηση του µέγεθους των κόκκων επιστρώσεων ΖnO σε
υποστρώµατα χαλαζία από την θερµοκρασία και την πίεση οξυγόνου 
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Ταυτόχρονα, η αύξηση της πίεσης και της θερµοκρασίας ευνοεί την 

κατευθυντικότητα των κρυστάλλων, όπως φαίνεται από την εξάρτηση του εύρους της 

(002) rocking curve από τις πειραµατικές αυτές συνθήκες (διάγραµµα 3.2.3), η οποία 

παίρνει την ελάχιστη τιµή της για την περίπτωση των 10-3 mbar και 600 οC 

αντίστοιχα.  

Το αποτέλεσµα αυτό είναι σε αντίθεση µε εκείνο της αναφοράς 2 σύµφωνα µε την 

οποία η αύξηση της θερµοκρασίας από 150-350 οC ευνοεί την κρυσταλλικότητα, 

όπως αυτή αξιολογείται από το εύρος των XRD κορυφών, τάση όµως που 

αντιστρέφεται για θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 400 οC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όµοια ισχύουν για την περίπτωση επιστρώσεων στο πυρίτιο. Συγκρίνοντας τις 

µετρούµενες τιµές για τα δύο υποστρώµατα, παρατηρούµε ότι για τις ίδιες συνθήκες 

θερµοκρασίας υποστρώµατος και πίεσης οξυγόνου, στο πυρίτιο ευνοείται η ανάπτυξη 

µεγαλύτερου µεγέθους κόκκων (διάγραµµα 3.2.4) µε καλύτερη κατευθυντικότητα 

(διάγραµµα 3.2.5).   

0,0 2,0x10-4 4,0x10-4 6,0x10-4 8,0x10-4 1,0x10-3 1,2x10-3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

650 oC
400 oC
300 oC

R
oc

ki
ng

 C
ur

ve
 F

W
H

M
 ( 

o )

Πίεση οξυγόνου (mbar)

Εικόνα 3.2.3: Εξάρτηση του FWHM της rocking curve (002) κορυφής επιστρώσεων
ΖnO σε υποστρώµατα χαλαζία από την θερµοκρασία και την πίεση οξυγόνου 
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Εικόνα 3.2.4: Μέγεθος των κόκκων επιστρώσεων ΖnO σε υποστρώµατα χαλαζία και πυριτίου
σε διάφορες θερµοκρασίες και πιέσεις οξυγόνου 
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Εικόνα 3.2.5: Εύρος της rocking curve 002 κορυφής επιστρώσεων ΖnO σε υποστρώµατα χαλαζία και
πυριτίου σε διάφορες θερµοκρασίες και πιέσεις οξυγόνου 
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι για όλες τις θερµοκρασίες και για πιέσεις οξυγόνου 

µεγαλύτερες από 10-4 mbar, το εύρος της (002) κορυφής είναι µικρότερο από 0.18ο 

υποδεικνύοντας κρυσταλλική δοµή πολύ καλής ποιότητας, τόσο για τις επιστρώσεις 

στο χαλαζία, όσο και στο πυρίτιο.  

Η τιµή της 0.0861ο για το εύρος της (002) κορυφής για την περίπτωση εναπόθεσης σε 

χαλαζία σε θερµοκρασία 650 οC και 10-3 mbar πίεση οξυγόνου είναι η µικρότερη που 

έχει δηµοσιευθεί σε άµορφο υλικό2-4. 

Αντίστοιχα οι τιµές του εύρους της rocking curve στην 002 είναι πάντοτε µικρότερες 

από 3ο, ενισχύοντας το δεδοµένο της ανάπτυξης επιστρώσεων µε πολύ καλή 

κατευθυντικότητα. 

H µικρότερη τιµή για το FWHM της (002) κορυφής και το FWHM της rocking curve 

για επιστρώσεις σε άµορφο υπόστρωµα (γυαλί, SiO2) είναι 0.17ο και 2.5ο -3.0ο 

αντίστοιχα. Η µικρότερη τιµή του εύρους της rocking curve που έχει δηµοσιευτεί 

είναι 0.04ο για την περίπτωση εναπόθεσης ZnO σε ζαφείρι (χρησιµοποιώντας τρίτη 

αρµονική  Nd: YAG λέιζερ)5. 

 

II. Φασµατοσκοπία απορρόφησης υπεριώδους-ορατού (UV-VIS) / 

Φωτοφωταύγεια  

Τα φάσµατα διαπερατότητας στο UV-VIS των επιιστρώσεων που αναπτύχθηκαν σε 

χαλαζία χρησιµοποιώντας διαφορετικές συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας 

απεικονίζονται στο διάγραµµα 3.2.6. Εµφανής είναι η έντονη εξάρτηση από την 

πίεση και την θερµοκρασία. 

Σε όλες τις περιπτώσεις εµφανίζεται έντονη απορρόφηση στα 380 nm αντιστοιχώντας 

σε ενεργειακό χάσµα Εg=3.26 eV. 

Οι επιστρώσεις που πραγµατοποίθηκαν στο κενό ή σε χαµηλές πιέσεις οξυγόνου και 

χαµηλές θερµοκρασίες εµφανίζουν σηµαντική απορρόφηση στην περιοχή του ορατού 

(60%), υποδεικνύοντας πιθανότητα την ύπαρξη µεταλλικού ψευδαργύρου στο υλικό,  

η οποία όµως µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας. Εµφανίζουν επίσης γκρίζα 

απόχρωση. 

Σε υψηλές πιέσεις (10-3 mbar) οι επιστρώσεις έχουν στο ορατό περίπου 85% 

διαπερατότητα, ανεξάρτητα από την θερµοκρασία εναπόθεσης, χαρακτηριστικό πολύ 

καλής ποιότητας επιστρώσεων. Στις τιµές της διαπερατότητας δεν έχει γίνει διόρθωση 

για τις απώλειες λόγω υποστρώµατος και λόγω επιφανειακών ανακλάσεων. 
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Εικόνα 3.2.6: Εξάρτηση της διαπερατότητας στο UV-VIS επιστρώσεων ZnO σε υπόστρωµα 
χαλαζία από την πίεση οξυγόνου και τη θερµοκρασία  
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Οι επιστρώσεις µε διαπερατότητα 85% εξετάστηκαν µε φασµατοσκοπία φωταύγειας 

(PL) σε θερµοκρασία δωµατίου. ∆ιέγερση µε µήκος κύµατος 325 nm (He:Cd λέιζερ), 

έχει σαν αποτέλεσµα την εκποµπή στα 3.27 eV, η οποία αντιστοιχεί στο ενεργειακό 

χάσµα6. Ένα τυπικό φάσµα δίνεται στο διάγραµµα 3.2.7, για σύγκριση παρατίθεται το 

αντίστοιχο φάσµα απορρόφησης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Μορφολογία  

Η εξέταση µε ηλεκτρονική µικροσκοπία SEM αποκάλυψε ότι η µορφολογία της 

επιφάνειας των εναποθέσεων ΖnO, ήταν λεία και συνεχής µε ελάχιστα σωµατίδια 

(droplets). ∆ιαφορές στην µορφολογία δεν παρατηρήθηκαν στις επιστρώσεις µε 

διαφορετικές συνθήκες ανάπτυξης, στα πλαίσια της ανιχνευτικής ικανότητας του 

SEM. Μια τυπική µορφολογία δίνεται στην εικόνα 3.2.8. 
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 Εικόνα 3.2.7: Φάσµα φωτοφωταύγειας επιστρώσεων ΖnO σε υπόστρωµα Si(100) µε ns λέιζερ
(Ts=300 οC, PO2= 10-3 mbar). Για σύγκριση παρατίθεται το αντίστοιχο φάσµα απορρόφησης 
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Παράλληλα, οι µετρήσεις AFM ανέδειξαν ότι οι επιστρώσεις αποτελούνται από 

κόκκους διαστάσεων από 30-100 nm, ενώ η RMS τραχύτητα τους είναι της τάξεως 

nm, ανάλογα µε τις συνθήκες ανάπτυξης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.2.8: Εικόνες από ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης (SEM) επιστρώσεων ZnO  σε 
υπόστρωµα Si(100) (ns λέιζερ,Ts=300 oC, PO2=10-3mbar)  
 

Εικόνα 3.2.9: Εικόνες από µικροσκόπιο ατοµικής δύναµης (AFM) επιστρώσεων ZnO 
σε υπόστρωµα Si(100) µε ns λέιζερ: 

α) RMS=1.10 nm (Ts=300 oC, PO2=10-3mbar)  
β) RMS=1.93 nm (Ts=400 oC, PO2=10-3 mbar) 
γ) RMS=21.07 nm (Ts=650 oC, PO2=10-3 mbar) 

α. 
β. 

γ. 
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Στην εικόνα 3.2.9 φαίνονται οι εικόνες από AFM επιστρώσεων που αναπτύχθηκαν σε 

πίεση οξυγόνου 10-3 mbar και διαφορετικές θερµοκρασίες. Ενώ για την συγκεκριµένη 

τιµή πίεσης, φαίνεται ότι η αύξηση της θερµοκρασίας σχετίζεται µε την αύξηση της 

τραχύτητας, αυτό δεν µπορεί να θεωρηθεί κανόνας για τις υπόλοιπες πιέσεις και 

θερµοκρασίες. Οι µετρούµενες τιµές δίνονται στον πίνακα 3.2.1. 

 
 
Πίνακας 3.2.1: Τιµές επιφανειακής τραχύτητας (RMS) επιστρώσεων ZnO σε υπόστρωµα Si 

(100) µε ns λέιζερ 

 
Θερµοκρασία ( οC) Πίεση Οξυγόνου 

(mbar) 

Τραχύτητα RMS 

(nm) 

300 10-4 8.85 

300 10-3 1.10 

400 10-4 4.96 

400 10-3 1.93 

650 10-4 1.77 

650 10-3 21.07 

 

 

Συµπερασµατικά, οι υψηλές τιµές θερµοκρασίας υποστρώµατος και πίεσης οξυγόνου 

ευνοούν την ανάπτυξη επιστρώσεων ZnO µε µεγάλο µέγεθος κόκκων και 

κατευθυντικότητα των κρυστάλλων ως προς την επιφάνεια, ενώ το υπόστρωµα παίζει 

δευτερεύοντα ρόλο. Σε αυτές τις τιµές, οι επιστρώσεις παρουσιάζουν υψηλή 

διαπερατότητα στο ορατό και φωτοφωταύγεια στα 3.27 eV. 
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3.3 ΕΝΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΛΕΙΖΕΡ ΥΠΕΡΒΡΑΧΕΩΝ ΠΑΛΜΩΝ (450 fs) 

Προκειµένου να εξεταστεί η επίδραση της διάρκειας του παλµού στην ποιότητα των 

επιστρώσεων, πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα εναποθέσεων µε KrF λέιζερ, διάρκειας 

παλµού 450 fs, χρησιµοποιώντας συνθήκες ανάπτυξης ταυτόσηµες µε εκείνες των 

επιστρώσεων µε ns λέιζερ και οι οποίες βρέθηκαν να έχουν τις βέλτιστες ιδιότητες. 

Συγκεκριµένα οι εναποθέσεις ΖnΟ πραγµατοποιήθηκαν σε υποστρώµατα πυριτίου Si 

(100), σε πίεση 10-3mbar οξυγόνου και τρεις διαφορετικές θερµοκρασίες 300, 400, 

650 oC .  

Η πυκνότητα ενέργειας στο στόχο ήταν 1.7 J/cm2, ενώ ο αριθµός παλµών που 

χρησιµοποιήθηκε ήταν 25000 µε συχνότητα επανάληψης 4 Hz. Η απόσταση στόχου 

υποστρώµατος ήταν ίση µε 6cm. 

 

Πίνακας 3.3.1: Πειραµατικές συνθήκες εναπόθεσης επιστρώσεων ZnO µε fs λέιζερ 

 
Υπόστρωµα: 

 
Si(100) 

  

Παράµετροι Λέιζερ: λ: 248 nm 

τ: 450 fs 

Ενέργεια παλµού: 10 mJ  
Ίχνος δέσµης:  

0.6  mm2 

Πυκνότητα ενέργειας  
F: 1.7 Jcm-2 

Αριθµός παλµών: 
25000  

Συχνότητα: 4Hz 

Απόσταση στόχου 
υποστρώµατος:  

 
 

6cm 

  

Πίεση οξυγόνου PO2 
(mbar): 

 
10-3 

  
 

Θερµοκρασία 
υποστρώµατος Ts ( οC): 

 
 

300 

 
 

400 

 
 

650 

 

Το πάχος των επιστρώσεων ήταν της τάξεως των 100 nm, επιβεβαιώνοντας τη συχνά 

δηµοσιευµένη παρατήρηση του µικρού ρυθµού εναπόθεσης, όταν χρησιµοποιείται 

λέιζερ µικρής διάρκειας παλµού, γεγονός που σχετίζεται τόσο µε τη µικρή ενέργεια 

10 mJ ανά παλµό (άρα και µικρό αριθµό φωτονίων) όσο και µε την µικρή επιφάνεια 

(0.6 mm2) αλληλεπίδρασης εστιασµένης δέσµης-στόχου. 

H εξέταση µε ηλεκτρονική µικροσκοπία ανέδειξε λεία µορφολογία µε πολύ λίγα 

σωµατίδια, των οποίων η πυκνότητα είναι σταθερή σε όλη την επιφάνεια της 

εναπόθεσης (εικόνα 3.3.1).  
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Αντίθετα, η ανάλυση µε AFM (η οποία παρέχει υψηλότερη ακρίβεια σε σχέση µε την 

ανάλυση µε SEM) ανέδειξε πολύ τραχείες επιφάνειες για όλες τις επιστρώσεις και 

ιδιαίτερα για εκείνη που αναπτύχθηκε στους 650 οC. Στην εικόνα 3.3.2 δίνονται τα 

αντίστοιχα είδωλα, συνοδευόµενα από τις µετρούµενες τιµές της τραχύτητας RMS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εικόνα 3.3.2: Εικόνες από µικροσκόπιο ατοµικής δύναµης (AFM) επιστρώσεων ZnO
σε υπόστρωµα Si(100) µε fs λέιζερ: 
α) RMS=11.98 nm (Ts=300 oC, PO2=10-3mbar)  
β) RMS=17.30 nm (Ts=400 oC, PO2=10-3 mbar) 
γ) RMS=22.33 nm (Ts=650 oC, PO2=10-3 mbar) 

Εικόνα 3.3.1: Εικόνες από ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης (SEM) επιστρώσεων ZnO 
σε Si(100) (fs λέιζερ, Ts=300 oC, PO2=10-3mbar)  
 

α. 
β. 

γ.



Ανάπυξη επιστρώσεων ZnO µε τη µέθοδο PLD 
 

 64

 

Συγκρίνοντας τις τιµές αυτές µε εκείνες των εναποθέσεων µε ns λέιζερ (πίνακας 

3.3.1) παρατηρούµε ότι για τις χαµηλότερες θερµοκρασίες η τραχύτητα RMS για τις 

επιστρώσεις µε fs λέιζερ είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από εκείνη των επιστρώσεων 

µε ns λέιζερ, ενώ για τη θερµοκρασία των 650 οC δεν παρατηρείται αντίστοιχη 

απόκλιση. ∆ιαφορά παρατηρείται επίσης ως προς την δοµή των δύο επιστρώσεων, η 

οποία στην περίπτωση του ns λέιζερ δείχνει να είναι αποτελείται από πολλούς 

κρυστάλλους διαστάσεων νανοµέτρων, ενώ για την περίπτωση των fs εναποθέσεων 

(εικόνες 3.3.7 και 3.3.2) έχουµε περισσότερο ‘κολωνοειδή’ ανάπτυξη. 

 

Πίνακας 3.3.2: Σύγκριση µέσης RMS τραχύτητας επιστρώσεων ZnO που εναποτέθηκαν 
σε Si (100) µε fs και ns λέιζερ 

Θερµοκρασία (ο C)  300 400 650 

RMS Τραχύτητα (nm)  

fs 

 

11.98 

 

17.30 

 

22.33 

 ns 1.10 1.93 21.07 

 

 

Σύµφωνα µε τις µετρήσεις XRD, οι επιστρώσεις ZnO έχουν αναπτυχθεί σε Si(100) µε 

προτιµητέα κρυσταλλογραφική διεύθυνση την [001]. Όπως και στην περίπτωση 

ενεπόθεσης µε ns λέιζερ, τα φάσµατα XRD παρουσιάζουν τις γνωστές (002) και 

(004) κορυφές της εξαγωνικής δοµής βουρτσίτη, στις 34ο και 72 ο  περίπου αντίστοιχα 

(διάγραµµα 3.3.3). 
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Οι τιµές των υπολογισµών του εύρους της κορυφής (002) και της αντίστοιχης rocking 

curve δίνονται στον πίνακα 3.3.2, όπου φαίνεται η µείωση τους µε την αύξηση της 

θερµοκρασίας του υποστρώµατος, όπως και στην περίπτωση εναποθέσεων µε ns 

λέιζερ.  

Εικόνα 3.3.3: Φάσµατα περίθλασης ακτίνων Χ επιστρώσεων ZnO σε υποστρώµατα Si(100) 
µε fs λέιζερ (PO2=10-3 mbar, Τs= 400 οC ) 
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Εικόνα 3.3.4: Σύγκριση rocking curve επιστρώσεων ZnO που εναποτέθηκαν σε Si (100) µε fs 
και ns λέιζερ (PO2=10-3 mbar, Τs= 400 οC) 
 

Συγκρίνοντας τις τιµές του εύρους της κορυφής (002) και της rocking curve για τις 

επιστρώσεις που έχουν εναποτεθεί µε λέιζερ διάρκειας παλµού ns και fs (εικόνα 3.3.4 

και πίνακας 3.3.2), είναι φανερό ότι εκείνες που αντιστοιχούν σε ανάπτυξη fs είναι 

πάντοτε µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες του ns, υποδεικνύοντας την υποδεέστερη 

ποιότητα κρυστάλλου και µωσαϊκότητα, στις δεδοµένες συνθήκες εναπόθεσης. Η 

παρατήρηση αυτή είναι σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα εναποθέσεων ΖnΟ µε 

χρήση fs λέιζερ που εκπέµπουν στο ορατό δηλ. femtosecond CPM dye λέιζερ 

(λ=620nm, τ=90fs)8,9 και Ti:sapphire (λ=790nm, τ=130 fs)7. 
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Πίνακας 3.3.3: Σύγκριση δοµικών ιδιοτήτων επιστρώσεων ZnO που εναποτέθηκαν σε Si (100) 
µε fs και ns λέιζερ 

Θερµοκρασία (ο C)  300 400 650 

 

(002) FWHM ( ο)  

fs 

 

0.306 

 

0.222 

 
* 

 ns 0.104 0.116 0.094 

Μέγεθος κόκκων (nm)  

fs 

 

27.17 

 

37.42 

 

* 

 ns 79.98 71.78 88.57 

Rocking Curve 

FWHM ( ο) 

 

fs 

 

4.169 

 

3.354 

 
* 

 ns 2.153 1.662 1.080 
* ∆ε µπορεί να εκτιµηθεί 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι τιµές του FWHM της (002) και rocking curve των 

παρόντων επιστρώσεων είναι µικρότερες από τις αντίστοιχες της αναφοράς 4 που 

αναπτύχθηκαν στην ίδια θερµοκρασία και υπόστρωµα χρησιµοποιώντας Ti:sapphire 

λέιζερ, αλλά µεγαλύτερες από εκείνες της αναφοράς 5 και 6, οι οποίες όµως έχουν 

αναπτυχθεί σε κρυσταλλικό υπόστρωµα (ζαφείρι) και µεγαλύτερες θερµοκρασίες, 

700 οC. 

Ενδεχοµένως, η µείωση της πίεσης οξυγόνου να ευνοούσε την ανάπτυξη 

επιστρώσεων µε καλύτερες κρυσταλλικές ιδιότητες, καθώς στη βιβλιογραφία 

αναφέρεται ότι στοιχειοµετρικές επιστρώσεις ΖnΟ αναπτύσονται µε fs λέιζερ σε πολύ 

χαµηλές πιέσεις οξυγόνου (<10-5mbar), ενώ µε ns λέιζερ απαιτούνται µεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις8, 9. 
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3.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Με την τεχνική της εναπόθεσης µε λέιζερ (PLD) πραγµατοποιήθηκαν λεπτές 

επιστρώσεις του υλικού οξείδιου του ψευδαργύρου ZnO. Επιβεβαιώθηκε ότι η 

ποιότητα των επιστρώσεων καθορίζεται από µια σειρά παραµέτρων, όπως η πίεση 

του περιβάλλοντος οξυγόνου και η θερµοκρασία του υποστρώµατος. Σηµαντικό ρόλο 

φαίνεται έχει και η διάρκεια παλµού του λέιζερ που χρησιµοποείται για την 

αποδόµηση. 

Για την περίπτωση φωτοαποδόµησης µε λέιζερ KrF διάρκειας παλµού 30ns 

προσδιορίστηκαν οι συνθήκες ανάπτυξης υψηλής ποιότητας επιστρώσεων. Οι υψηλές 

τιµές της θερµοκρασίας υποστρώµατος, της πίεσης οξυγόνου και το κρυσταλλικό 

υπόστρωµα Si(100), ευνοούν την ανάπτυξη επιστρώσεων ZnO µε µεγάλο µέγεθος 

κόκκων και υψηλή κατευθυντικότητα ως προς την επιφάνεια. Σε αυτές τις τιµές, οι 

επιστρώσεις παρουσιάζουν υψηλή διαπερατότητα στο ορατό και φωτοφωταύγεια σε 

θερµοκρασία δωµατίου. Πιο συγκεκριµένα: 

 Το πάχος των εναποθέσεων είναι 400-600 nm. Η µορφολογία της επιφάνειας 

είναι συνεχής και λεία, µε ελάχιστα σωµατίδια τηγµένου υλικού (droplets).  

 Η κρυσταλλική δοµή των επιστρώσεων είναι η εξαγωνική δοµή βουρτσίτη µε 

την διεύθυνση c ως προτιµητέα διεύθυνση ανάπτυξης. Η ανάπτυξη είναι 

νανοκρυσταλλική, το µέγεθος των κόκκων (30-100 nm) αυξάνεται µε την 

αύξηση της θερµοκρασίας και της πίεσης, όπως µετρήθηκε από µικροσκόπιο 

ατοµικής δύναµης και υπολογίστηκε από τα φάσµατα των ακτίνων Χ. Η 

τραχύτητα της επιφάνειας παίρνει τιµές RMS από 1.1 έως 21.0 nm.  

 Η τιµή του εύρους (FWHM) της rocking curve στη (002) κορυφή του 

φάσµατος XRD είναι µικρότερη από 3ο, για πιέσεις µεγαλύτερες από 5x10-4 

mbar, ενδεικτικό της πολύ καλής κατευθυντικότητας των κρυστάλλων. Στις 

βέλτιστες συνθήκες εναπόθεσης (Τs=300-650 οC, PO2=10-3 mbar) η ανάπτυξη 

είναι σχεδόν επιταξιακή.   

• Οι οπτικές ιδιότητες των επιστρώσεων µετρήθηκαν ως προς την 

διαπερατότητα στο υπεριώδες-ορατό µε τη φασµατοσκοπία φωταύγειας. 

Καταγράφηκε µια έντονη απορρόφηση στα 380 nm σε όλες τις περιπτώσεις.  

Η διαπερατότητα βελτιώνεται µε την αύξηση της πίεσης και θερµοκρασίας 



Ανάπυξη επιστρώσεων ZnO µε τη µέθοδο PLD 
 

 69

(έως την τιµή 85%), για πιέσεις οξυγόνου 10-3 mbar ανεξάρτητα της 

θερµοκρασίας.  

• Οι επιστρώσεις µε µεγάλη διαπερατότητα παρουσιάζουν εκποµπή στα 3.27 eV 

σε θερµοκρασία δωµατίου. Αυτό ενισχύει την καλή ποιότητα κρυστάλλου που 

ανέδειξαν οι µετρήσεις µε περιθλασιµετρία ακτίνων Χ στα αντίστοιχα 

δείγµατα. 

 
Έντονες διαφορές παρατηρούνται στις κρυσταλλικές ιδιότητες και στη µορφολογία 

των επιστρώσεων που αναπτύσονται µε λέιζερ KrF διάρκειας παλµού 450 fs. 

Χρησιµοποιώντας ισοδύναµες πειραµατικές συνθήκες (πίεση οξυγόνου και 

θερµοκρασία υποστρώµατος) µε εκείνες που εφαρµόστηκαν στην περίπτωση 

ανάπτυξης µε ns λέιζερ, αναπαράγεται η εξαγωνική δοµή βουρτσίτη του ZnO µε 

προτιµητέα διεύθυνση ανάπτυξης εκείνη του c άξονα. Το µέγεθος όµως των κόκκων 

και η κατευθυντικότητα των κρυστάλλων που συνιστούν τις επιστρώσεις είναι 

µικρότερο από τα αντίστοιχα των επιστρώσεων µε ns λέιζερ, υποδεικνύοντας την 

υποδεέστερη ποιότητα κρυστάλλου. Η µικρότερη διάρκεια παλµού έχει επίσης 

αρνητικές επιπτώσεις στην RMS τραχύτητα της επιφάνειας των επικαλύψεων, η 

οποία αυξάνεται δραµατικά. 

Με αφορµή τις παρατηρήσεις αυτές µελετήθηκε η δυναµική του πλάσµατος που 

δηµιουργείται κατά την ακτινοβόληση του στόχου ZnO µε λέιζερ βραχείας και 

υπερβραχείας διέρκειας παλµού. Χρησιµοποιώντας τη µέθοδο φασµατοσκοπίας 

οπτικής εκποµπής προσδιορίστηκε η σύσταση και η κατανοµή των ταχυτήτων των 

σωµατιδίων που φτάνουν στην επιφάνεια της αναπτυσσόµενης επίστρωσης, µε 

κίνητρο τη συσχέτιση των στοιχείων αυτών µε τα δοµικά χαρακτηριστικά των 

επιστρώσεων. 

Τα αποτελέσµατα αναλύονται στο κεφάλαιο 4 που ακολουθεί.  
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Φασµατοσκοπία Οπτικής Εκποµπής 

Optical Emission Spectroscopy (OES) 
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Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η µελέτη δυναµικής της φωτοαποδόµησης στόχου 

ZnO, µε έµφαση στον προσδιορισµό των χαρακτηριστικων του πλάσµατος, όπως 

αυτά εµφανίζονται από την φασµατική, χρονική και χωρική ανάλυση της οπτικής 

εκποµπής του. Αντικείµενο της µελέτης είναι η συγκριτική ανάλυση του πλάσµατος 

παραγόµενου µε χρήση παλµών nanosecond και femtosecond µε σκοπό τη συσχέτιση 

της δυναµικής του πλάσµατος µε τη φύση και µορφολογία των παραγόµενων 

υµενίων. 

Η τεχνική της φασµατοσκοπίας οπτικής εκποµπής επιτρέπει τον προσδιορισµό της 

κατανοµής των ταχυτήτων των ακτινοβολούντων συστατικών του πλάσµατος καθώς 

και το βαθµό ιονισµού του αποδοµούµενου υλικού. 

Η φωτοαποδόµηση του ΖnΟ µελετήθηκε στο κενό (P=5x10-5mbar), χρησιµοποιώντας 

για την αποδόµηση KrF Excimer λέιζερ (KrF, λ=248nm) µε διάρκεια παλµού 35 ns 

και 450 fs. Τα χαρακτηριστικά των παλµών που χρησιµοποιήθηκαν συγκεντρώνονται 

στον πίνακα 4.1.  Παρότι η πυκνότητα ενέργειας είναι η ίδια και για τα δύο είδη 

παλµών, η πυκνότητα ισχύος είναι κατά πολύ µεγαλύτερη (περίπου 5 τάξεις 

µεγέθους) στην περίπτωση των υπερβραχέων παλµών.  

 

Πίνακας 4.1: Παράµετροι λέιζερ που χρησιµοποιήθηκαν στις µετρήσεις οπτικής εκποµπής 
 

∆ιάρκεια 

παλµού 

Ενέργεια 

ανά παλµό 

(mJ) 

∆ιαστάσεις 

εστιασµένης 

δέσµης (mm2) 

Πυκνότητα 

ενέργειας 

(J/cm2) 

Πυκνότητα 

ισχύος 

(W/cm2) 

30 ns 110 6.9 1.6 6x107 

450 fs 3.8 0.22 1.7 4x1012 

450 fs 7.9 0.22 3.6 8x1012 

450 fs 14.8 0.22 6.5 14x1012 
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 Tο πλάσµα που προκύπτει από την φωτοαποδόµηση του ΖnΟ στο κενό είναι ορατό 

µε γυµνό µάτι. Eµφανίζει ένα µικρό έντονο λευκό όγκο που εντοπίζεται στην εστία 

του λέιζερ και που αποδίδεται σε ακτινοβολία πέδησης (Bremsstrahlung) και µια πιο 

έντονη διάχυτη εκποµπή πράσινης απόχρωσης, µε συµµετρική κατανοµή ως προς την 

κάθετη στο στόχο. 

Ένα φάσµα εκποµπής του ZnO υπό την δράση του λέιζερ KrF απεικονίζεται στο 

διάγραµµα 4.2.  
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Εικόνα 4.2: Φάσµα εκποµπής που καταγράφεται κατά την αποδόµηση στόχου ZnO µε KrF excimer laser (λ=248 nm,
τ=450 fs, F= 2.8 J/cm2) στο κενό, σε απόσταση 1 mm από την επιφάνεια του στόχου 
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Όλες οι παρατηρούµενες φασµατικές γραµµές αποδίδονται σε εκποµπή από 

ηλεκτρονικά διεγερµένα ουδέτερα και ιοντισµένα άτοµα ψευδαργύρου, τα οποία στο 

εξής θα συµβολίζονται µε Zn* και Zn+* αντίστοιχα. Οι εντονότερες  από αυτές 

δίνονται στον πίνακα 4.2 µε τα λεπτοµερή στοιχεία των αντίστοιχων µεταβάσεων.   

Εκποµπές από ηλεκτρονικά διεγερµένα ουδέτερα ή ιόντα οξυγόνου και διεγερµένα 

µόρια ZnO δεν παρατηρήθηκαν στις πειραµατικές συνθήκες που χρησιµοποιήθηκαν.   

 

Πίνακας 4.2: Εντονότερες εκποµπές των Zn* και Zn+*στό φάσµα εκποµπής του ZnO  

Α. Zinc (ZnI) [1]: 
Θεµελιώδης κατάσταση: 1S                         ∆υναµικό ιονισµού: 9.39 eV 
Μετάβαση E' (eV) E'' (eV) ∆E (eV) Εκποµπή (nm) 

3P0 - 3D1 4.0061 7.7823 3.7762 328.233 
3P1 - 3D2 4.0297 7.7827 3.7531 330.259 
3P1 - 3D1

 4.0297 7.7823 3.7527 330.294 
3P2 - 3D3 4.0779 7.7834 3.7055 334.502 
3P2 - 3D2

 4.0779 7.7827 3.7048 334.597 
3P2 - 3D1

 4.0779 7.7823 3.7044 334.593 
3P0 - 3S1 4.0061 6.6545 2.6484 468.014 
3P1 - 3S1 4.0297 6.6545 2.6248 472.216 
3P2 - 3S1 4.0779 6.6545 2.5766 481.053 
1P1 - 1D2 5.7957 7.7439 1.9482 636.235 

  

Β. Zinc (ZnII) [1]:  
Θεµελιώδης κατάσταση: 2S1/2                                                    ∆υναµικό ιονισµού: 27.36 eV 

Μετάβαση E' (eV) E'' (eV) ∆E (eV) Παρατηρούµενη 

εκποµπή (nm) 
2D3/2 – 2F5/2 12.0153 14.5389 2.5236 491.162 
2D5/2 – 2F5/2 12.0216 14.5389 2.5173 492.403 
2P1/2  – 2D5/2 12.5678 14.6263 2.0585 602.126 
2P3/2  – 2D5/2 12.5982 14.6293 2.0311 610.254 

 [1] NIST Atomic spectra database (http://physics.nist.gov/cgi-bin/AtData/main_asd) 

 



Φασµατοσκοπία οπτικής εκποµπής (OES) 
 

 78

Οι παρατηρούµενες µεταβάσεις του διεγερµένου ουδετέρου και κατιόντος του 

ψευδαργύρου, δηλώνονται µε βέλη στο διάγραµµα ενεργειακών σταθµών του Ζn και 

Zn+  (σε eV) του σχήµατος 4.3.  

 

 

  

Εικόνα  4.3: ∆ιάγραµµα ενεργειακών σταθµών του Ζn (α) και Zn+ (β) σε eV . Τα βέλη 
υποδεικνύουν τις παρατηρούµενες στο φάσµα εκποµπής µεταβάσεις  
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14.54 eV 
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0.00 
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12.02 eV 
12.01 eV 
 

12.60 eV 
12.57 eV 

β)491.16 nm 
492.32 nm 

7.78 eV 

6.65 eV 

635.27 nm 

468.08 nm 
472.08 nm 
481.07 nm

3S1 

1D2 

3D1,2,3 

3P0,1,2

3P0,1,2  

1S0 

IP=9.39 eVZn+ 

1S0 

1P1 
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α)

328.31 nm 
330.35 nm 
334.66 nm 

7.74 eV

4.01 eV 
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4.08 eV 
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Ο χρόνος ζωής (radiative life-time) των παραπάνω διεγερµένων καταστάσεων, 

δηλαδή ο χρόνος που απαιτείται για να µειωθεί ο πλυθυσµός τους στο e-1 της αρχικής 

του τιµής, χωρίς την ύπαρξη κρούσεων, είναι της τάξεως µερικών ns1, χαρακτηρισικά 

µικρότερος από την πειραµατικά παρατηρούµενη διάρκεια της εκποµπής τους στο 

πλάσµα, η οποία εκτείνεται στην κλίµακα µs. Η διάρκεια της εκποµπής οφείλεται στις 

συνεχής διεγέρσεις που υφίστανται τα άτοµα στο περιβάλλον υψηλής πυκνότητας του 

πλάσµατος, µέσω συγκρούσεων µε ηλεκτρόνια άλλα άτοµα και ιόντα. Προοδευτικά 

λόγω της εκτόνωσης η πυκνότητα του πλάσµατος µειώνεται (και αντίστοιχα η 

θερµοκρασία) οπότε και ο ρυθµός διέγερσης των ατόµων φθίνει.  

 O µηχανισµός δηµιουργίας και διατήρησης των ηλεκτρονικά διεγερµένων 

σωµατιδίων στο πλάσµα, είναι µέσω της διαδικασίας επανασύνδεσης ηλεκτρονίου-

ιόντος (electron-ion recombination- EIR) της µορφής: 

Χm+ + e- + M → Χ(m-1)* +  M                                        4.1 

όπου για την περίπτωση µας Χ=Ζn και M είναι ένα ανενεργό τρίτο σώµα, το οποίο 

χρησιµοποιείται για να µεταφέρει την περίσσεια ορµής και ενέργειας2, 3 . 

Ετσι, πρωτογενή ιόντα του πλάσµατος, επανασυνδέονται µε ηλεκτρόνια και 

δηµιουργούνται υψηλά διεγερµένα προϊόντα. Η επιστροφή αυτών στην θεµελιώδη 

στάθµη δεν έχει κάποια προτιµητέα πορεία, µε αποτέλεσµα οι πιο έντονες 

αποδιεγέρσεις να εµφανίζονται στο φάσµα εκποµπής.  

Η υπόθεση ότι ο µηχανισµός επανασύνδεσης ηλεκτρονίου- ιόντος είναι ο υπεύθυνος 

για τις παρατηρούµενες εκποµπές µηχανισµός, υποδεικνύει την ύπαρξη ενός 

αντιδρώντος κατιόντος  

Ζn+ + e- + M → Zn* +  M και                                        4.2 

Ζn2+ + e- + M → Zn+* +  M                                          4.3 

Κατά συνέπεια η εκποµπή του Zn+* αποτελεί µέτρο της κατανοµής ταχυτήτων του 

Zn2+, ενώ οι εκποµπές των ουδετέρων Ζn* αντανακλούν πληροφορίες γαι την κίνηση 

των αντιστοίχων µητρικών ιόντων Zn+.  
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4.1 ΑΠΟ∆ΟΜΗΣΗ ΜΕ ΛΕΙΖΕΡ ΒΡΑΧΕΩΝ ΠΑΛΜΩΝ (30 ns) 

Στις συνθήκες ακτινοβόλησης που χρησιµοποιήθηκαν (F=1.7 J/cm2, κενό) 

παρατηρείται εκποµπή που αποδίδεται στο Ζn*.  

Με βάση το µοντέλο επανασύνδεσης ηλεκτρονίου-ιόντος, αντιλαµβανόµαστε την 

εκποµπή από τα Ζn* ως αποτέλεσµα της διαδικασίας επανασύνδεσης των Ζn+ µε 

ηλεκτρόνια. Τα Zn+ δηµιουργούνται, κατά την αλληλεπίδραση (πολυφωτονική 

απορρόφηση) των ουδετέρων στοιχείων που εγκαταλείπουν το στόχο µε τη δέσµη 

λέιζερ, κατά τη διάρκεια του παλµού του λέιζερ. ∆εδοµένου επίσης ότι το δυναµικό 

ιονισµού του ατοµικού Zn (9.39 eV) είναι µικρό σε σχέση µε αυτό των άλλων 

συστατικών του πλάσµατος (13.62 eV για το οξυγόνο και 27.36 eV για το Zn2+) 

δικαιολογείται η παρατήρηση ότι τα Ζn+ είναι τα κυρίαρχα ιοντικά προιόντα του 

πλάσµατος.  

Καταγράφηκε η χρονική εξέλιξη της οπτικής εκποµπής στην περιοχή µηκών κύµατος 

420-560 nm, σε διαφορετικές θέσεις της στήλης παρατήρησης. H χρονική 

καθυστέρηση της παρατήρησης κυµάνθηκε από 100-1100 ns (εύρος παράθυρου 

παρατήρησης 40 ns) και η απόσταση παρατήρησης από το στόχο είναι x=0.1-8.7 mm.  

Από τη χωρική και χρονική εξέλιξη της εκποµπής του Zn* είναι δυνατός ο 

υπολογισµός της µέσης ταχύτητας του απλά ιονισµένου Ζn (Zn+), σύµφωνα µε το 

µοντέλο επανασύνδεσης ηλεκτρονίου-ιόντος.  

Στο διάγραµµα 4.1.1 φαίνεται η χρονική εξάρτηση της έντασης της εκποµπής,  για 

αποστάσεις 1.3 και 4.0 mm από την επιφάνεια του στόχου. 
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Εικόνα 4.1.1: Χρονική εξέλιξη της εκποµπής των Zn* κατά τη διάρκεια της αποδόµησης
στόχου ZnO µε ns λέιζερ (F=1.6 J/cm2) στο κενό, σε απόσταση x=1.3 και 4.0 mm από την
επιφάνεια του στόχου 
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Στο διάγραµµα 4.1.2 δίνεται η µεταβολή της έντασης της κορυφής του Ζn* στα 

472.08 nm, σαν συνάρτηση του χρόνου σε διαφορετικές θέσεις της στήλης 

παρατήρησης (0.1-8.7 mm). 

Γίνεται φανερό ότι σε πολύ µικρές αποστάσεις (<1.5 mm) από το στόχο, εµφανίζεται 

έντονη εκποµπή κοντά στην επιφάνεια, η οποία φθίνει προοδευτικά καθώς το 

εκτινασσόµενο υλικό κινείται µε κατεύθυνση µακριά από την επιφάνεια. Σε 

µεγαλύτερες αποστάσεις, η ένταση της εκποµπής εµφανίζεται αρχικά χαµηλή, η 

οποία προοδευτικά αυξάνει µε το χρόνο καθώς ο κύριος όγκος του εκτινασσόµενου 

υλικού διέρχεται από τη ζώνη παρατήρησης, και στη συνέχεια µειώνεται. Σε πολύ 

µεγαλύτερες αποστάσεις (>8.7 mm) η ένταση της εκποµπής φθίνει σηµαντικά, καθώς 

η πυκνότητα του πλάσµατος άρα και η πιθανότητα συγκρούσεων µειώνεται. 
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Εικόνα 4.1.2: Χρονική εξέλιξη της έντασης εκποµπής από Zn* (472.08 nm) σε
διαφορετικές θέσεις x =0.1-8.7 mm από την επιφάνεια του στόχου ZnO  
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Παριστάνοντας γραφικά τη θέση παρατήρησης µε το χρόνο που εµφανίζεται η 

µέγιστη εκποµπή (διάγραµµα 4.1.3) προκύπτει µια ευθεία, από την κλίση της οποίας 

υπολογίζεται η µέση ταχύτητα διάδοσης των ιόντων Ζn+ στο πλάσµα, ίση µε 10.3 

kms-1. Η ταχύτητα αυτή αντιστοιχεί σε κινητική ενέργεια ( 2
2
1 υmK = ) 36 eV. 

Στη βιβλιογραφική αναφορά 4 έχει υπολογιστεί η µέση ταχύτητα διάδοσης του 

πλάσµατος κατά τη διάρκεια ακτινοβόλησης στόχου ZnO µε KrF λέιζερ (λ=248nm, 

τ=25ns, F=2J/cm2), καταγράφοντας διδιάστατες εικόνες του πλάσµατος µε κάµερα 

ICCD, σε διαφορετικές τιµές πίεσης οξυγόνου. Η ταχύτητα αυτή έχει τιµή 14 kms-1 

δεν επηρεάζεται από την πίεση και είναι σε πολύ καλή συµφωνία µε την ταχύτητα 

που προκύπτει χρησιµοποιώντας τη µέθοδο οπτικής εκποµπής.  

Η ταχύτητα διάδοσης του µετώπου του πλάσµατος της τάξεως 10 kms-1 έχει επίσης 

µετρηθεί σε πειράµατα ακτινοβόλησης ZnO µε CPM λέιζερ χρωστικών (λ= 620 nm, 

τ=5ns, F=2.5 J/cm2) χρησιµοποιώντας κάµερα ICCD για την απεικόνηση του 

πλάσµατος5. 
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Εικόνα 4.1.3: Μέτρηση της µέσης ταχύτητας διάδοσης των Zn+ στο πλάσµα κατά
την φωτοαποδόµηση του στόχου ΖnO µε ΚrF λέιζερ (τ=30 ns,  F=1.7J/cm2) 
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4.2 ΑΠΟ∆ΟΜΗΣΗ ΜΕ ΛΕΙΖΕΡ ΥΠΕΡΒΡΑΧΕΩΝ ΠΑΛΜΩΝ (450 fs) 

Μελετήθηκε η χωρική και χρονική εξέλιξη της εκποµπής του πλάσµατος στην 

περιοχή  420-560 nm µηκών κύµατος, σε τρεις διαφορετικές πυκνότητες ενέργειας: 

1.7, 3.5 και 6.5 J/cm2.  

H χρονική καθυστέρηση της παρατήρησης κυµάνθηκε από 100-1600 ns και η 

απόσταση παρατήρησης από το στόχο ήταν στην περιοχή x=0.5-13.5 mm.  

Η συνολική ένταση της µετρούµενης οπτικής εκποµπής είναι σηµαντικά ασθενέστερη 

σε σχέση µε την εκποµπή που καταγράφεται στην περίπτωση αποδόµησης µε ns 

λέιζερ, γεγονός που δικαιολογείται από τη µικρή ενέργεια ανά παλµό άρα και 

µικρότερο αριθµό φωτονίων. Σηµιώνεται επίσης ότι η αλληλεπίδραση του παλµού 

λέιζερ µε το εκτινασόµενο υλικό κατά την περίπτωση ακτινοβόλησης µε παλµούς 

nanosecond οδηγεί σε σηµαντική αύξηση της εκποµπής µέσω θέρµανσης του 

πλάσµατος. 

Για όλες τις τιµές πυκνότητας ενέργειας που χρησιµοποιήθηκαν, παρατηρούνται τόσο 

οι φασµατικές γραµµές που αποδίδονται στο Ζn* (468.08, 472.08, 481.07 nm) όσο και 

στο Zn+* (491.16, 492.32 nm), πίνακας 4.2, η ένταση των οποίων αυξάνεται µε την 

πυκνότητα ενέργειας.  

Στο διάγραµµα 4.2.1 απεικονίζεται η χρονική εξάρτηση του φάσµατος εκποµπής, σε 

απόσταση 5 mm από την επιφάνεια του στόχου, κατά τη διάρκεια της 

φωτοαποδόµησης µε πυκνότητα ενέργειας 1.7 J/cm2. 

Όπως και στην περίπτωση της φωτοαποδόµησης µε ns λέιζερ, καταγράφοντας την 

χωρική και χρονική εξάρτηση της έντασης της εκποµής του Zn* (στα  472.08 nm) και 

της εκποµπής του Zn+* (492.32 nm), υπολογίζουµε τις µέσες ταχύτητες των µητρικών 

ιόντων Zn+ και Zn2+ αντίστοιχα σύµφωνα µε το µοντέλο επανασύνδεσης ηλεκτρονίου 

ιόντος.  
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Η εκποµπή που προέρχεται από τα ουδέτερα παρουσιάζει διαφορετική εξάρτηση από 

την απόσταση x (διάγραµµα 4.2.1),  σε σχέση µε αυτήν που προέρχεται από τα ιόντα. 

Η ένταση της εκποµπής των Zn+* φθίνει γρηγορότερα, σε σχέση µε την εκποµπή των 

ουδετέρων.  

Κοντά στην επιφάνεια του στόχου (x< 4 mm, διάγραµµα 4.2.2.) στο φάσµα εκποµπής 

κυριαρχούν οι κορυφές από τα Ζn*, ενώ οι εκποµπές από τα Zn+* είναι στην 

εκτόνωση τους, γεγονός που υποδεικνύει την µεγάλη ταχύτητα διάδοσης των Zn2+, 

λόγω της οποίας έχουν δραπετεύσει από τον όγκο παρατήρησης. 

Σε µεγάλες αποστάσεις (x>8 mm, διάγραµµα 4.2.2), όπου είναι δυνατή η καταγραφή 

της διέλευσης τόσο των Zn+ όσο και των Zn2+, κυριαρχούν οι εκποµπές από τα Zn+* 

µε το µέγιστο τους να εµφανίζεται σε µικρότερους χρόνους σε σχέση µε το µέγιστο 

της εκποµπής από τα Ζn*, επιβεβαιώνοντας τη µεγαλύτερη ταχύτητα των Zn2+ στο 

πλάσµα. 
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Εικόνα 4.2.1: Χρονική εξέλιξη της εκποµπής των Zn* και Zn+* κατά τη διάρκεια της
φωτοαποδόµηση του ZnO µε fs λέιζερ (F=1.7 J/cm2) σε απόσταση 5 mm από το στόχο  
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Εικόνα  4.2.2: Χρονική εξέλιξη της έντασης εκποµπής των ουδετέρων και απλά ιονισµένων Zn
κατά τη διάρκεια της φωτοαποδόµησης µε fs λέιζερ (F=1.7J/cm2) 
Zn*: 472.08 nm  
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Οπως και στην περίπτωση της φωτοαποδόµησης µε παλµούς nanosecond (και λόγω 

του µηχανισµού EIR - εξίσωση 4.2, 4.3) από τη σχέση της θέσης παρατήρησης και 

του χρόνου που εµφανίζεται η µέγιστη εκποµπή των Zn* και Zn+* , υπολογίστηκε η 

µέση ταχύτητα διάδοσης των ιόντων Ζn+και Ζn2+ σε 13.0 και 33.4 kms-1 αντίστοιχα, 

σύµφωνα µε το διάγραµµα 4.2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όµοια υπολογίστηκαν οι τιµές των ταχυτήτων των Ζn+ και Ζn2+ για τις διάφορες 

τιµές πυκνότητας ενέργειας που χρησιµοποιήθηκαν και οι οποίες παρατίθενται στον 

επόµενο πίνακα 4.2.1.  

Πίνακας 4.2.1: Τιµές µέσης ταχύτητες και κινητικής ενέργειας των Zn+ και Zn2+ στο πλάσµα 
κατά την αποδόµηση στόχου ZnO µε fs  λέιζερ µε διαφορετικές πυκνότητες ενέργειας 
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Εικόνα 4.2.3: Μέτρηση της µέσης ταχύτητας διάδοσης των Zn +  και Zn2+ στο 
πλάσµα κατά την φωτοαποδόµηση στόχου ZnO µε fs λέιζερ (F=1.7 J/cm2) 
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Οι τιµές αυτές είναι συγκρίσιµες µε τις τιµές των ταχυτήτων των ιόντων Al+, O+, O+2 

οι οποίες έχουν µετρηθεί µε φασµατοσκοπία µάζας χρόνου πτήσης κατά τη διάρκεια 

ακτινοβόλησης Al2O3 µε fs λέιζερ (Τi:Sapphire, λ=800nm, τ=0.1 ps)6.   

Χρησιµοποιώντας απεικονιστικές τεχνικές έχει επίσης υπολογιστεί η ταχύτητα 

διάδοσης του πλάσµατος της τάξεως 50 kms-1 κατά την ακτινοβόληση ZnO µε CPM 

λέιζερ χρωστικών (λ= 620 nm, τ=90fs)5. 

Από τις τιµές του πίνακα 4.2.1 προκύπτουν δύο σηµαντικές παρατηρήσεις. Η 

ταχύτητα των Ζn2+ (η οποία υπολογίζεται από την εκποµπή του Ζn+*) εµφανίζει 

περίπου διπλάσια τιµή από τη ταχύτητα των Ζn+ (η οποία υπολογίζεται από την 

εκποµπή του Ζn*), δηλαδή τα πολλαπλά ιονισµένα στοιχεία εντοπίζονται στο µέτωπο 

του εξελισόµενου πλάσµατος. Επίσης φανερό είναι ότι οι ταχύτητες των Zn+ και Zn2+ 

δείχνουν µικρή εξάρτηση από την πυκνότητα ενέργεια που εναποτίθεται στο στόχο. 

Η πρώτη παρατήρηση µπορεί να ερµηνευτεί στα πλαίσια των µοντέλων που 

περιγράφουν το µηχανισµό φωτοαποδόµησης µε χρήση υπερβραχέων παλµών (ισχύος 

1013-1014 W/cm2). Σύµφωνα µε τα µοντέλα αυτά7,8, η αποδόµηση αρχίζει όταν τα 

ηλεκτρόνια του στόχου απορροφούν ενέργεια που είναι µεγαλύτερη από την ενέργεια 

σύνδεσης τους µε τα ιόντα του πλέγµατος, οπότε κι εγκαταλείπουν το στερεό. Λόγω 

του διαχωρισµού φορτίου δηµιουργείται ένα ηλεκτρικό πεδίο Ε, το οποίο εξωθεί τα 

ιόντα έξω από τον στερεό στόχο.  Η ηλεκτροστατική επιτάχυνση (Εq/m) που 

υφίσταται τα ιόντα είναι ανάλογη του φορτίου τους, µε αποτέλεσµα τα διπλά 

φορτισµένα συστατικά του πλάσµατος να έχουν διπλάσια ταχύτητα από τα απλά 

φορτισµένα.  

Η δεύτερη παρατήρηση συνδέεται µε το πάχος του υλικού που επηρεάζεται από το 

λέιζερ. Η αύξηση της ενέργειας του λέιζερ, οδηγεί σε αύξηση της ποσότητας του 

αποδοµούµενου υλικού κι όχι στη µέση θερµοκρασία του9,10,  συµπεριφορά που 

αποδίδεται στο γεγονός ότι η µεταφορά ενέργειας ηλεκτρονίου-ηλεκτρονίου είναι 

πολύ γρηγορότερη από την µεταφορά ενέργειας ηλεκτρονίου-πλέγµατος. Κατά 

συνέπεια οι ταχύτητες των Zn+ και Zn2+ δεν επηρεάζονται από την πυκνότητα 

ενέργειας, οπότε και δεν παρατηρείται καµία µεταβολή στη δυναµική του πλάσµατος.  
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4.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 
Χρησιµοποιώντας την τεχνική φασµατοσκοπίας οπτικής εκποµπής ανιχνεύτηκε η 

σύσταση του πλάσµατος που δηµιουργείται κατά την ακτινοβόληση στόχου ZnO, στο 

κενό, µε KrF excimer λέιζερ διάρκειας παλµού 30 ns και 450 fs.  

Όλες οι παρατηρούµενες γραµµές αποδίδονται σε εκποµπή από ηλεκτρονικά 

διεγερµένα ουδέτερα Zn* και ιονισµένα Zn+* άτοµα ψευδαργύρου. Παρατηρώντας τη 

χωρική και χρονική εξέλιξη της έντασης αυτών και χρησιµοποιώντας το µοντέλο 

επανασύνδεσης ηλεκτρονίου-ιόντος, σύµφωνα µε το οποίο τα διεγερµένα σωµάτια 

είναι προιόντα επανασύνδεσης ηλεκτρονίων µε Zn+ και Zn2+ αντίστοιχα, 

υπολογίστηκαν οι ταχύτητες διάδοσης τους στο πλάσµα. Και στις δύο περιπτώσεις 

διάρκειας παλµού, τα παραγόµενα κατά την αποδόµηση σωµατίδια έχουν ταχύτητα 

πολύ µεγαλύτερη από εκείνη που θα αντιστοιχούσε σε θερµικής φύσης εξάχνωση. 

Συγκεκριµένα: 

• Στην περίπτωση ακτινοβόλησης µε λέιζερ nanosecond, χρησιµοποιώντας 

τιµές πυκνότητας ενέργειας ίσες µε αυτές που γίνονται οι εναποθέσεις, 

ανιχνεύτηκε η εκποµπή ουδετέρων ατόµων ψευδαργύρου Zn. Η ταχύτητα 

διάδοσης των µητρικών τους Ζn+ υπολογίστηκε σε 10 kms-1, αντιστοιχώντας 

σε κινητική ενέργεια 36 eV. 

• Κατά την ακτινοβόληση µε λέιζερ femtosecond παρατηρείται εκποµπή από 

ουδέτερα και απλά ιονισµένα άτοµα Zn. Η µέση ταχύτητα διάδοσης των Zn2+ 

και Zn+ από τα οποία προέρχονται, δεν επηρεάζεται σηµαντικά από την 

αύξηση της πυκνότητας ενέργειας στο στόχο, ενώ η τιµή της ταχύτητας των 

Zn2+ είναι περίπου διπλάσιες (33.4-35.4 kms-1) από την αντίστοιχη των Zn+ 

(13-16.7 kms-1). Οι παρατηρήσεις αυτές είναι σε συµφωνία µε τις 

πειραµατικές µετρήσεις άλλων οµάδων καθώς και µε τα υπάρχοντα µοντέλα 

που περιγράφουν το µηχανισµό αποδόµησης µε λείζερ υπερβραχέας διάρκειας 

παλµού. 

• Η τιµή της ταχύτητας των απλά ιονισµένων ατόµων Zn στο πλάσµα που 

δηµιουργείται µετά από ακτινοβόληση µε ns λέιζερ και fs λέιζερ είναι περίπου 

ίση. 

Επιπλέον, συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα των µετρήσεων για τις δύο περιπτώσεις 

διάρκειας παλµού, προκύπτει ότι η χρήση πυκνότητας ενέργειας 1.6 J/cm2 κατά την 
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ακτινοβόληση µε fs λέιζερ, οδηγεί στην ανίχνευση ιόντων Zn2+, τα οποία όµως δεν 

ανιχνεύονται στην αντίστοιχη ακτινοβόληση µε ns λέιζερ. Αυτό ενδεχοµένως να 

σχετίζεται µε τον διαφορετικό µηχανισµό δηµιουργίας των παρατηρούµεναν ιόντων. 

Στη διάρκεια του παλµού nanosecond (πυκνότητας ισχύος 6x107 W/cm2), τα σωµάτια 

(ιόντα, ουδέτερα κλπ) που εγκαταλείπουν το στόχο στην αέρια φάση (λόγω θερµικής 

εξάτµισης), αλληλεπιδρούν µε τα φωτόνια του προσπίπτοντος παλµού λέιζερ µε 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία πλάσµατος µέσω πολυφωτονικού ιονισµού και 

αντίστροφου Brehmstrahlung. Κατά συνέπεια η προσφερόµενη ισχύς ανά παλµό δεν 

είναι αρκετή ώστε να ευνοείται η παραγωγή ιόντων µε υψηλό βαθµό ιονισµού. 

Αντίθετα κατά την ακτινοβόληση µε fs λέιζερ η προσφερόµενη ισχύς (4x1012 W/cm2) 

είναι αρκετά µεγάλη, ώστε τα ιόντα να αποµακρύνονται απευθείας από το πλέγµα.  
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4.4 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα εργασία αναπτύχθηκαν λεπτές επιστρώσεις του υλικού οξειδίου του 

ψευδαργύρου ZnO µέσω της τεχνικής εναπόθεσης µε λέιζερ (PLD). Η ποιότητα των 

επιστρώσεων, η οποία αξιολογήθηκε µε µια σειρά µεθόδων χαρακτηρισµού, 

καθορίζεται από παραµέτρους, όπως η πίεση του περιβάλλοντος οξυγόνου και η 

θερµοκρασία του υποστρώµατος. Σηµαντικό ρόλο φαίνεται να έχει και η διάρκεια 

παλµού του λέιζερ που χρησιµοποείται για την αποδόµηση. 

Για την περίπτωση φωτοαποδόµησης µε λέιζερ KrF διάρκειας παλµού 30ns 

προσδιορίστηκαν οι βέλτιστες συνθήκες ανάπτυξης υψηλής ποιότητας επιστρώσεων. 

Οι υψηλές τιµές θερµοκρασίας υποστρώµατος (300-650 οC) και πίεσης οξυγόνου (10-

3 mbar) και το κρυσταλλικό υπόστρωµα Si(100), ευνοούν την ανάπτυξη επιστρώσεων 

ZnO νανοκρυσταλλικής δοµής, µε µέγεθος κόκκων περίπου 50-100 nm και υψηλή 

κατευθυντικότητα ως προς την επιφάνεια. Οι αντίστοιχες επιστρώσεις παρουσιάζουν 

υψηλή διαπερατότητα (85%) στο ορατό και φωτοφωταύγεια (3.27 eV) σε 

θερµοκρασία δωµατίου.  

Έντονες διαφορές παρατηρούνται στις κρυσταλλικές ιδιότητες και στη µορφολογία 

των επιστρώσεων που αναπτύσονται µε λέιζερ KrF διάρκειας παλµού 450 fs. 

Χρησιµοποιώντας ταυτόσηµες πειραµατικές συνθήκες  µε εκείνες που εφαρµόστηκαν 

στην περίπτωση ανάπτυξης µε ns λέιζερ, αναπαράγεται υποδεέστερη ποιότητα 

υλικού.  

Στη προσπάθεια ερµηνείας αυτών των παρατηρήσεων µελετήθηκε η δυναµική του 

πλάσµατος που δηµιουργείται κατά την ακτινοβόληση του στόχου ZnO µε ΚrF λέιζερ 

βραχείας και υπερβραχείας διέρκειας παλµού. Χρησιµοποιώντας τη µέθοδο 

φασµατοσκοπίας οπτικής εκποµπής, προσδιορίστηκε η σύσταση και η κατανοµή των 

ταχυτήτων των σωµατιδίων που φτάνουν στην επιφάνεια της αναπτυσσόµενης 

επίστρωσης. Κίνητρο αποτέλεσε η µελέτη του µηχανισµού εναπόθεσης και η 

συσχέτιση των χαρακτηριστικών του πλάσµατος µε τις ιδιότητες των επιστρώσεων.   

Χρησιµοποιώντας πυκνότητες ενέργειας ταυτόσηµες µε αυτές της εναπόθεσης (1.6 

J/cm2), παρατηρείται διαφορετικός βαθµός ιονισµού του παραγόµενου πλάσµατος, 

όχι όµως σηµαντικά διαφορετικές ταχύτητες των αντιστοίχων σωµατιδίων. Στο 

πλάσµα που παράγεται από την ακτινοβόληση µε λέιζερ femtosecond υπολογίστηκε η 

ταχύτητα διάδοσης των απλά και διπλά ιονισµένων ατόµων ψευδαργύρου (Ζn+ και 



Φασµατοσκοπία οπτικής εκποµπής (OES) 
 

 92

Zn2+) καταγράφοντας τη χωρική και χρονική εξέλιξη της εκποµπής των Zn* και Zn+*. 

Η ταχύτητα των διπλά ιονισµένων εµφανίζεται περίπου διπλάσια της ταχύτητας των 

απλά ιονισµένων ατόµων. 

Το πλάσµα που ακολουθεί την ακτινοβόληση µε λέιζερ nanosecond περιέχει µόνο 

απλά ιονισµένα άτοµα Ζn+. Η ταχύτητα διάδοσης τους στο πλάσµα (104 ms-1) είναι 

περίπου ίση µε την ταχύτητα των Ζn+ στο πλάσµα που δηµιουργείται από τη δράση 

του fs λέιζερ. 

Η ταυτοποίηση των ιόντων αυτών σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι δεν 

παρατηρήθηκαν εκποµπές από διεγερµένα µόρια ZnO, οδηγούν στην ένδειξη ότι η 

εναπόθεση επιστρώσεων είναι αποτέλεσµα αντίδρασης των ιόντων ψευδαργύρου και 

οξυγόνου στην επιφάνεια του υποστρώµατος.  

Οι πληροφορίες ωστόσο που προκύπτουν από τη δυναµική του πλάσµατος και τη 

µέτρηση των κινητικών ενεργειών των παρατηρούµενων ιόντων, δεν επαρκούν ώστε 

να ερµηνευτεί η εµφανής διαφορά στις ιδιότητες των επιστρώσεων µε χρήση λέιζερ 

ns και fs διάρκειας παλµού. Η αδυναµία αυτή θα µπορούσε εν µέρη να δικαιολογηθεί 

από το γεγονός ότι µε τη φασµατοσκοπία οπτικής εκποµπής ταυτοποιείται ένα µέρος 

των συστατικών του πλάσµατος, το οποίο όµως δεν αντιπροσωπεύει τη συνολική του 

σύσταση. Εκτός από τα ουδέτερα και τα φορτισµένα άτοµα, µικρά ουδέτερα ή 

ιονισµένα µόρια ZnO καθώς και µεγαλύτερα συσσωµατώµατα εγκαταλείπουν το 

στόχο µετά τη δράση του λέιζερ και συµµετέχουν στο σχηµατισµό της επίστρωσης. Η 

συµβολή αυτών των σωµατιδίων είναι δύσκολο να αξιολογηθεί.   
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