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Σκοπός της διπλωµατικής εργασίας
Η κάτωθι µεταπτυχιακή εργασία αναφέρεται στην παρασκευή και µελέτη των λεπτών
υµενίων ZnN καθώς και των ιδιοτήτων τους. Για την εργασία αυτή, λεπτά φιλµ ZnN
παρασκευάσθηκαν µε την τεχνική του RF Sputtering από στόχο ZnN σε διάφορες συνθήκες
εναπόθεσης (αέρια πλάσµατος: Ar, Ν2, Ο2, ισχύος: 50-300W και πίεσης: 5-15mTorr)) και
εξετάσθηκε η επίδρασή τους στις ιδιότητες των λεπτών φιλµ, τόσο µετά τη παρασκευή τους
όσο και µετά από θερµική κατεργασία.
Η εργασία έλαβε πέρας στα πλαίσια της διακρατικής Ελληνο –Σλοβακικής
συνεργασίας και αξίζει να σηµειωθεί ότι ήταν η πρώτη φορά , σε ερευνητικό επίπεδο, που η
παρασκευή υµενίων ZnN έγινε από στόχο ZnN.
Καταρχήν σκοπός της εργασίας ήταν να µελετηθούν εις βάθος τα λεπτά υµένια ZnN
καθώς πρόκειται για σχετικά νέο υλικό. Πέραν αυτού όµως στόχος ήταν παρασκευασθούν
υψηλής ποιότητας λεπτά υµένια ZnN τα οποία θα δύναται να λειτουργήσουν ακόµα και σαν
υλικά για την κατασκευή επαφών και τρανζίστορ.
Η µελέτη των υµενίων αφορούσε αρχικά στην παρασκευή τους στον θάλαµο
sputtering. Έπειτα έγινε η επιλογή των καταλληλότερων συνθηκών εναπόθεσης. Μελετήθηκε
η πίεση, η ισχύς, το περιβάλλον αερίων καθώς και ο χρόνος εναπόθεσης.
Όλα τα υµένια που παρασκευάσθηκαν µελετήθηκαν τόσο για τις ηλεκτρικές τους ιδιότητες
όσο και για την οπτική και δοµική τους συµπεριφορά. Μελετήθηκαν οι περισσότερες από τις
παραµέτρους που καθορίζουν την ποιότητα ενός υµενίου και εφαρµόσθηκαν τεχνικές
βελτίωσης των ιδιοτήτων τους. Στα πλαίσια αυτής της έρευνας έγινε προσπάθεια θεωρητικής
κατανόησης των ιδιοτήτων τους.
Για την πλήρη µελέτη των υµενίων ZnN θα ήταν σκόπιµο να γίνει προσπάθεια
µετατροπής τους σε ZnO καθώς το τελευταίο είναι ένα υλικό που έχει αναπτυχθεί αρκετά
συγκαταλέγεται στα διάφανα αγώγιµα οξείδια (Transparent Conductive Oxides TCO) και
παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον. Πλήθος ερευνών και δηµοσιεύσεων συσχετίζουν τα υµένια
ZnN µε τα υµένια ZnO καθώς τα δεύτερα προέρχονται από την οξείδωση των πρώτων. Στην
συγκεκριµένη εργασία παρασκευάστηκε ZnO τόσο από την µετατροπή (οξείδωση) ZnN
υµενίων , όσο και µε απευθείας εναπόθεση από στόχο ZnN.
Τα υµένια ZnO που παρασκευάσθηκαν µελετήθηκαν µε όµοιο τρόπο όπως και τα
υµένια ZnN αλλά δόθηκε έµφαση στις ηλεκτρικές τους ιδιότητες καθώς εδώ και χρόνια
υπάρχει ένα ερώτηµα σχετικά µε την δυνατότητα µετατροπής του n-τύπου ZnO σε p- τύπου
ZnO.
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Τέλος , τα λεπτά υµένια που κρίθηκαν κατάλληλα, χρησιµοποιήθηκαν ως πύλη σε
τρανζίστορ µε σκοπό την διερεύνηση της τεχνολογικής τους χρήσης.

Στα κεφάλαια που θα ακολουθήσουν θα παρουσιαστούν αναλυτικά
Θεωρητική αναφορά στο είδος των υλικών που θα µελετηθούν
Βιβλιογραφική αναδροµή σε ήδη δηµοσιευµένες µελέτες που αφορούν στα υλικά της
παρούσης εργασίας.
Ανάλυση των τεχνικών µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν για την παρασκευή των
υλικών µας .
Τεχνικές χαρακτηρισµού των υµενίων
Παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσµάτων
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Κεφάλαιο 1
Λεπτά υµένια
1.1 Εισαγωγικά στοιχεία
Λεπτό υµένιο ονοµάζουµε την µικροδοµή που δηµιουργείται από τα ατοµικά στρώµατα
ενός υλικού-εναποθέτη πάνω στην επιφάνεια ενός στερεού υλικού και που η µια διάστασή του
είναι τάξεις µεγέθους µικρότερη από τις άλλες δύο.
Τα λεπτά υµένια, µε πάχη που κυµαίνονται από λίγα nm έως και µερικά µm, έχουν
ιδιότητες που είναι σηµαντικά διαφορετικές από αυτές των στερεών υλικών και των
επιφανειών. Οι διαφοροποιήσεις αυτές είναι ιδιαίτερα σηµαντικές όταν τα πάχη τους είναι
πολύ µικρά ή στα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους. Αυτές οι διαφορές οφείλονται κυρίως στη
µικροδοµική συγκρότηση και συσσωµάτωση που λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του
µετασχηµατισµού των ελευθέρων ατόµων µιας αέριας φάσης απευθείας σε στερεά φάση. Στις
περισσότερες τεχνικές εναπόθεσης, τα λεπτά υµένια εναποτίθενται στην επιφάνεια ενός
υλικού σε θερµοκρασίες πολύ µικρότερες από το µισό της θερµοκρασίας τήξης του
αντίστοιχου στερεού υλικού ενώ η ανάπτυξη λαµβάνει χώρα κάτω από συνθήκες πολύ
µακριά από τη θερµοδυναµική ισορροπία. Αυτές ακριβώς οι συνθήκες είναι υπεύθυνες για το
σχηµατισµό

διαφόρων

µετασταθών

φάσεων,

άµορφων

και

νανοδοµικών

υλικών

(nanostructured materials). Η ανάπτυξη µονοστρωµατικών ή πολυστρωµατικών δοµών
λεπτών υµενίων, θα προσδώσει στο συνολικό σύστηµα τις επιθυµητές ιδιότητες (φυσικές,
χηµικές, βιολογική δράση) που απαιτούνται για την συγκεκριµένη χρήση του αλλά και νέες
εξαιρετικές ιδιότητες που θα επεκτείνουν το πεδίο εφαρµογών του και τη διάρκεια ζωής του.
Τα τελευταία χρόνια, η επιστήµη λεπτών υµενίων έχει αυξηθεί παγκοσµίως και
παρουσιάζεται ως ένας σηµαντικός ερευνητικός τοµέας. Η σηµασία των επιστρωµάτων και η
σύνθεση των νέων υλικών για τη βιοµηχανία έχει οδηγήσει στην τεράστια αύξηση των
καινοτόµων τεχνολογιών επεξεργασίας λεπτών υµενίων.
Αυτήν την περίοδο, η ανάπτυξη αυτή συνοδεύεται και απο την έκρηξη σηµαντικών
επιστηµονικών και τεχνολογικών ανακαλύψεων στη µικροηλεκτρονική, την οπτική και τη
νανοτεχνολογία . Ένας δεύτερος σηµαντικός τοµέας περιλαµβάνει τις ανάγκες των ερευνητών
για υµένια µε τα πάχη που κυµαίνονται από ένα ως µερικά µικρά.
Η τεχνολογία των λεπτών υµενίων βρίσκει εφαρµογές στην µικροηλεκτρονική σε
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τηλεπικοινωνίες αισθητήρες (sensors), βιοϋλικά (βιοσυµβατές,
αντι-µικροβιακές επικαλύψεις), οπτοηλεκτρονική, οπτική (ανακλαστικές, αντι-ανακλαστικές
επικαλύψεις, απορροφητικές επικαλύψεις, κτλ), επιφανειακή κατεργασία-προστασία υλικών
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(surface engineering-materials protection), χηµικώς ενεργά υλικά (καταλυτικές επικαλύψεις,
corrosion resistant coatings, κτλ.) Υπάρχει µάλιστα ένας νέος ερευνητικός τοµέας που
ασχολείται αποκλειστικά µε τις ιδιότητες και την επιφάνεια λεπτών υµενίων κατευθυνόµενος
πάντα απο τις βιοµηχανικές ανάγκες και ονοµάζεται ‘επιστήµη της µηχανικής επιφανειών’.
Βέβαια πέραν απο τις γενικές τεχνολογικές εφαρµογές των λεπτών υµενίων , η άµεση ανάγκη
για την µελέτη τους και την βελτίωση των ιδιοτήτων τους έγκειται στην χρήση τους στα
φωτοβολταικά συστήµατα. Η παγκόσµια ανάγκη για ανανεώσιµες πηγές ενέργειας έχει
αυξήσει τις µελέτες πάνω στα ηλιακούς συλλέκτες µε σκοπό να βρεθούν υλικά που να έχουν
υψηλούς δείκτες απόδοσης είτε σε επίπεδο διαπερατότητας είτε ως προς τις ηλεκτρικές τους
ιδιότητες.
Προς το παρόν, οι γρήγορα µεταβαλλόµενες ανάγκες για νέα υλικά λεπτών υµενίων
και συσκευών δηµιουργούν νέες ευκαιρίες για την βιοµηχανική παραγωγή και αυξάνουν την
ερευνητική δραστηριότητα. Εποµένως, οι νέες έρευνες θα είναι απαραίτητες στο άµεσο
µέλλον, για να αυξηθεί η γνώση, η κατανόηση και η εφαρµογή των καταλληλότερων
παραµέτρων ανάπτυξης λεπτών υµενίων για το συσχετισµό θεµελιωδών φυσικών και
χηµικών ιδιοτήτων τους µε τις διάφορες τεχνολογικές εφαρµογές τους.

1.2 Υλικά της παρούσας εργασίας
1.2.1 Λεπτά υµένια Zn3N2
Αναφορά και µελέτη δηµοσιεύσεων που αφορούν στο Zn3N2
Οι αζωτούχες ενώσεις έχουν αποτελέσει αντικείµενο µεγάλης έρευνας χάρη στις
ιδιότητες τους όπως, το ευρύ χάσµα , την υψηλή ταχύτητα κόρου των ηλεκτρονίων τους κλπ.
Έχουν µελετηθεί διάφορα είδη ενώσεων µε άζωτο, όπως GaN AlN, InN [1,2,3,4] τα οποία όµως
ανήκουν όλα στην οµάδα III-V του περιοδικού συστήµατος. Οι µελέτες για τις ενώσεις της ΙΙV οµάδας είναι σχετικά περιορισµένες στον αριθµό. Ιδιαίτερα το Zn3N2 έχει µελετηθεί πολύ
λίγο και υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για ορισµένες απο τις ιδιότητες του όπως την τιµή
του χάσµατος του.
Το Zn3N2 παρασκευάσθηκε για πρώτη φορά το 1940 απο τους Juda και Hahn, σε
µορφή σκόνης [5]. Το 1993 εµφανίζεται για πρώτη φορά ως λεπτό υµένιο απο τους
K.Kuriyama et al.[6] οι οποίοι το παρασκεύασαν µε άµεση αντίδραση αµµωνίας και
ψευδαργύρου. Έπειτα ακολούθησαν µελέτες που ανέφεραν οτι είναι ένα υλικό µε άµεσο
χάσµα [7] και έχει κυβική κρυσταλλική δοµή [5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10].
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Καταρχήν το λεπτό υµένιο ZnN ανήκει στους n-type ηµιαγωγούς. Η δοµή του είναι
παρόµοια µε αυτήν του CaF2, µε το άζωτο να καταλαµβάνει την θέση του Ca και τον
ψευδάργυρο να καταλαµβάνει τα ¾ της θέσης του F[7]. Στην βιβλιογραφία η κρυσταλλική
του δοµή παρουσιάζεται ως κυβική antibixbyite. Είναι παρόµοια µε την κυβική bixbyite δοµή
(η δοµή του CaF2) µόνο που το ανιόν τοποθετείται στην θέση του κατιόντος.[Εικόνα1.1α) και
1.1β)]

Εικόνα 1.1 α)Κρυσταλλογραφικό πλέγµα του CaF2 (Άσπρες µπάλες Ca, πράσινες

µπάλες F.) β)Κρυσταλλογραφικό πλέγµα του Zn3N2(Άσπρες µπάλες N,
πράσινες µπάλες Zn.)

Σε αυτήν την δοµή τα άτοµα του ψευδαργύρου καταλαµβάνουν τετραεδρικές θέσεις
σε ένα κυβικό σχήµα FCC και τα άτοµα του N καταλαµβάνουν θέσεις απλού κυβικού
πλέγµατος SC.Πρόκειται για µια δοµή που έχουν και άλλες αζωτούχες ενώσεις όπως για
παράδειγµα τα Mg3N2, Be3N2, Cd3N2.
Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του υλικού είναι η ευκολία µε την
οποία απορροφά οξυγόνο. Μια πρόσφατη δηµοσίευση [8] αναφέρει ότι το ατοµικό Ο µπορεί
να αντικαταστήσει εύκολα είτε τον ψευδάργυρο είτε το άζωτο. Και αυτό οφείλεται κυρίως
στην δοµή του υλικού που κατά πάσα πιθανότητα περιέχει κενά Zn ή N και προσµίξεις των
ιδίων αυτών στοιχείων.
Στην Εικόνα 1.2α) παρουσιάζεται η κρυσταλλική δοµή του Zn3N2 όπως την
κατέγραψαν οι Run Long, Ying Dai, Lin Yu, Meng Guo, και Baibiao Huang [13] µε σκοπό να
µελετήσουν την ευκολία πρόσληψης οξυγόνου. Οι σκούρες µπάλες είναι το άζωτο και οι
µεγαλύτερες σε µέγεθος είναι ο ψευδάργυρος. Η πιθανές κενές θέσεις αζώτου είναι
τοποθετηµένο σε 2 διαφορετικές θέσεις στον χώρο. Έτσι το οξυγόνο (Ο) µπορεί να το
αντικαταστήσει είτε καλύπτοντας την µια θέση Ν(1) είτε την άλλη Ν(2). Οι πιθανές κενές
θέσεις ψευδαργύρου παρουσιάζονται ως Zn. Στις εικόνες 1.2β και 1.2γ 12.δ διακρίνονται οι
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επιπλέον θέσεις αζώτου και ψευδαργύρου αντίστοιχα οι οποίες δρουν σαν προσµίξεις στον
κρύσταλλο. Το σχήµα 1.1ε παρουσιάζει την περίπτωση πρόσµιξης από ένα άτοµο Ο χωρίς να
καταλαµβάνει κάποια κενή θέση του ενδογενούς κρυστάλλου.

(β)

(α)

(δ)

(γ)

(ε)

Εικόνα 1.2 Κρυσταλλογραφική δοµή του Zn3N2. Παρουσιάζονται τα κενά Zn (Zn) και Ν (N1) (N2) καθώς
και οι πιθανές θέσεις κατάληψης τους από άτοµα οξυγόνου (O). ∆ηµοσίευση [13]

Σύµφωνα µε τους Long et al. [8-11] η κρυσταλλική δοµή που µελέτησαν περιλαµβάνει
80 άτοµα στην κυψελίδα µε σταθερά πλέγµατος 9.769Å. Το µήκος δεσµού Zn-N ήταν 2.122
Å (Zn-N(1)) , 2.002 Å , 2.060 Å και 2.287 Å (Zn-N(2)) αντίστοιχα τα οποία είναι σε
συµφωνία µε τα αποτελέσµατα µια παλιότερης δηµοσίευσης [12,13].
Χάσµα ηµιαγωγού Zn3N2
Υπήρχε ωστόσο µια διαφωνία όπως προαναφέραµε σε σχέση µε την τιµή του
χάσµατος που παρουσιάζει.
Σύµφωνα µε τους Masanobu Futsuhara, Katsuaki Yoshioka και Osamu Takai [2] το
οπτικό χάσµα που παρουσιάζει το ZnN είναι 1,23±0,02eV.
Όµως οι Toshikazu Suda και Kazuhiko Kakishita [3] απέδωσαν την τιµή 1,06eV στο
ίδιο υλικό.
Μεγάλη απόκλιση από τα παραπάνω παρουσιάζει η δηµοσίευση των K.Kuriyama ,
Yukimi Takahashi και F. Sunohara [4] (η οποία ήταν απο τις πρώτες που µελετούσαν το
συγκεκριµένο υλικό). Σύµφωνα µε τους παραπάνω η τιµή του οπτικού χάσµατος του ZnN
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ήταν 3,2eV. Στον Πίνακα 1.1 φαίνονται ορισµένες χαρακτηριστικές ιδιότητες των υµενίων
ZnN.

∆ηµοσίευση

Μέθοδος παρασκευής

M. Futsuhara, et al.

R.F.Magnetron Sputtering

(1997)

/ N2-Ar / Zn target

T. Suda et all
(2006)

2)MOCVD/ DMZ+NH3

K.Kuriyama et all
(1993)

∆ηµοσίευση

1)R.F. MBE

Reaction NH3 +Zn films

Μέθοδος
παρασκευής

Zhang Jun et

R.F.Reactive

al.

Sputtering /

(2007)

Egap

ΝD (cm-3)

1,23

1,4Ε-3 – 1,0Ε-2

1,2Ε+20 – 6,0Ε+18

100

1,06

----------------

1,00E+20-1,6E+20

24-156

0,15E+20-1,6E+20

8,6-118

3,2

------------------

--------------------------

---------------

(eV)

Substrate

Egap
o

Temperature ( C)

N2-Ar / Zn target

mobility

ρ (Ωcm)

(eV)

(cm2V-1sec-1)

ρ (Ωcm)

ΝD (cm-3)

mobility
(cm2 V-1sec-1)

200

1,23

0,49

2,7E+16

115

300

1,26

0,023

8,2Ε+19

32

Πίνακας 1.1 Ενεργειακό χάσµα και ιδιότητες των υµενίων Zn3N2

Στις Εικόνες 1.1 – 1.3 παρουσιάζονται ορισµένα απο τα αποτελέσµατα των παραπάνω
δηµοσιεύσεων.
Το οπτικό χάσµα σύµφωνα µε τους K.Kuriyama, Y.Takahashi και F. Sunohara που
υπολογίστηκε κοντά στην τιµή των 3,2eV ήταν άµεσο και παρουσιάζεται στην Εικόνα 1.1α)
και β). Την υψηλή τιµή του χάσµατος την απέδωσαν στον µεγάλο βαθµό ιονισµού του
δεσµού Zn-Ν.
Επίσης απο τις µετρήσεις XRD (Εικόνα 1.3) που πραγµατοποίησαν οι ίδιοι ερευνητές
βρέθηκε οτι το µέγεθος του κρυσταλλίτη που παρασκεύασαν ήταν 9,78 ± 0,01 Å και οτι
πρόκειται για ένα πολυκρυσταλλικό υλικό. Να σηµειωθεί οτι ήταν η πρώτη ολοκληρωµένη
µελέτη για το συγκεκριµένο υλικό.
Οι M. Futsuhara, et al. πιστοποίησαν την n-type αγωγιµότητα του υλικού αλλά το χάσµα
(Εικόνα 1.3) βρέθηκε 1,23eV σε αντίθεση µε τους K.Kuriyama, Y.Takahashi και F. Sunohara.
Μάλιστα σύµφωνα µε την δηµοσίευση του Run Long [8] ο λόγος της διαφοράς αυτής
είναι ότι ο Μ. Futsuhara µετράει την απόσταση (την µετάβαση του ηλεκτρονίου δηλαδή) από
την ζώνη σθένους ΕV στην ζώνη προσµίξεων ΕD ή την απόσταση µεταξύ ΕD - ΕC ενώ οι
K.Kuriyama, Y.Takahashi και F. Sunohara µετράνε την απόσταση από ζώνη σε ζώνη. Στην
ίδια δηµοσίευση [8] αναφέρεται ότι είναι δυνατόν να υπολογισθούν διαφορετικά οπτικά
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χάσµατα και να είναι αποδεκτά. Εξαρτάται κυρίως από τις συνθήκες παρασκευής του
δείγµατος.
Φαίνεται λοιπόν και απο τα ίδια τα αποτελέσµατα των παραπάνω ερευνών, οτι το
οπτικό χάσµα του Zn3N2 δεν έχει καθοριστεί µε σιγουριά.
Το 2006 παρασκευάσθηκαν υµένια Zn3N2 µε την µέθοδο του RF Mangetron
Sputtering από στόχο Zn3N2 και αέριο πλάσµατος N2 σε πίεση 7,5mTorr και ισχύ 110Watt
[14] . Το ενδιαφέρον µέρος της µελέτης αυτής ήταν το έµµεσο χάσµα που υπολογίσθηκε στα
2,11 eV. Τα αποτελέσµατα αυτά επαληθευτήκαν από την δηµοσίευση των F. Zong, H. Ma
[15] και δηµιουργούν ακόµα µεγαλύτερες συγχύσεις πλέον όχι µόνο για την τιµή αλλά και για
το είδος του χάσµατος του Zn3N2.

(α)

Θεωρητικό Μέρος-Λεπτά Υµένια

(β)
Εικόνα 1.1 ∆ιαπερατότητα (α) και οπτικό χάσµα (β) απο τους K.Kuriyama, Y.Takahashi και F.
Sunohara

Εικόνα 1.2 XRD απο τους K.Kuriyama, Y.Takahashi και F. Sunohara

12
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Εικόνα 1.3 Χάσµα απο τους M. Futsuhara et al.

Οι περισσότερες δηµοσιεύσεις αναφέρουν οτι παρασκεύασαν λεπτά υµένια Zn3N2.
Ωστόσο η σωστή στοιχειοµετρία του υλικού δεν είναι δεδοµένη και θα πρέπει να
επιβεβαιωθεί απο συγκεκριµένες µετρήσεις όπως XRD XPS κλπ..

Καθώς αναµένεται όµως οτι το Zn3N2 θα παρουσιάζει ιδιαίτερες οπτικές και ηλεκτρικές
ιδιότητες, είναι βέβαιο οτι θα υπάρξουν πολλές ακόµα µελέτες σε σχέση µε αυτό το υλικό.
Χηµική παρασκευή
Η ένωση αζωτούχου ψευδάργυρου µπορεί να παραχθεί χηµικά από την θερµική
αποσύνθεση της ένωσης Zn(NH2)2 σε περιβάλλον αέρα και σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες
των 2000C. Το υποπροϊόν της χηµικής αντίδρασης είναι η αµµωνία.
3Zn(NH2)2 → Zn3N2 + 4NH3
Zn3N2 µπορεί να παραχθεί και από την θέρµανση ψευδάργυρου σε περιβάλλον αµµωνίας και
σε θερµοκρασίες κοντά στους 3000C . το υποπροϊόν εδώ θα είναι αέριο υδρογόνο.
3Zn + 2NH3 → Zn3N2 + 3H2
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Ο αζωτούχος ψευδάργυρος αντιδρά άµεσα µε το νερό για να παράγει αµµωνία και οξείδιο
του ψευδαργύρου.
Zn3N2 + 3H2O → 3ZnO + 2NH3
Είναι διαλυτό στο υδροχλωρικό οξύ και όπως και άλλες ενώσεις µε άζωτο (Mg3N2,
Li3N) έχει πολύ υψηλό σηµείο τήξης.
Εδώ τελειώσαµε την αναφορά µας στο υλικό αζωτούχος ψευδάργυρος (Zn3N2).
Όπως έχουµε ήδη πει, στην παρούσα εργασία θα µελετηθεί και η οξείδωση των υµενίων
Zn3N2 καθώς και η απευθείας εναπόθεση, µέσω του sputtering, υµενίων ZnO:N µε σκοπό την
παρασκευή p – τύπου αγωγιµότητας υµένια ZnO.
Γι αυτό τον λόγο στην παρακάτω ενότητα θα αναφέρουµε ορισµένες από τις ιδιότητες
του ZnO µαζί µε µια πλήρη περιγραφή αυτού του υλικού.
1.2.2 ZnO
Παρουσίαση του υλικού ZnO και γενικές ιδιότητες
Στην συγκεκριµένη εργασία τα λεπτά υµένια ZnxNy θα οξειδωθούν µε σκοπό την
παρασκευή υµενίων ZnO. Λόγω της µεγάλης ερευνητικής και τεχνολογικής σηµασίας του
τελευταίου, παρουσιάζονται παρακάτω ορισµένες απο τις βασικές ιδιότητες του καθώς και
κάποιοι τρόποι παρασκευής του.
Το οξείδιο του Ψευδαργύρου είναι µια χηµική ένωση οξυγόνου (Ο) και ψευδαργύρου (Zn),
µε µοριακό τύπο ZnO. Είναι σχεδόν αδιάλυτη στο νερό αλλά διαλυτή σε οξέα ή αλκάλια.
Υφίσταται ως λευκή σκόνη [Εικόνα 1.4], κοινώς γνωστή ως το "λευκό του ψευδαργύρου" σε
λευκούς εξαγωνικούς κρυστάλλους. Παραµένει λευκή όταν εκτεθεί στο σουλφίδιο του
υδρογόνου όπως και την υπεριώδη ακτινοβολία.

Εικόνα 1.4 Λευκή σκόνη οξειδίου του ψευδαργύρου
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Το κρυσταλλικό οξείδιο του ψευδαργύρου εµφανίζει το πιεζοηλεκτρικό φαινόµενο
και είναι θερµοχρωµικό (δηλαδή αλλάζει χρώµα από λευκό σε κίτρινο όταν θερµανθεί και
επανακτά το λευκό, όταν επανέλθει στην αρχική θερµοκρασία). Αποσυντίθεται σε ατµούς
ψευδαργύρου και οξυγόνο στους 1975 °C περίπου. Το υψηλής ποιότητας µονοκρυσταλλικό
ZnO είναι σχεδόν διαφανές. Καπνοί οξειδίου του ψευδαργύρου παράγονται κατά το λιώσιµο
ορειχάλκου διότι το σηµείο τήξης του ορειχάλκου είναι κοντά στο σηµείο τήξης του
ψευδαργύρου.
Έκθεση του ανθρώπου σε οξείδιο του ψευδαργύρου αιωρούµενου στον αέρα όπως
επίσης και κατά την διάρκεια συγκόλλησης µπορεί να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις,
προκαλώντας νευρική ασθένεια γνωστή ως "ασθένεια του µεταλλικού καπνού". Εµφανίζεται
στην φύση στο ορυκτό του ψευδαργυρίτη (zincite).
Το οξείδιο του ψευδαργύρου σε µίξη µε περίπου 0.5% οξείδιο του σιδήρου (Fe2O3)
ονοµάζεται καλαµίνα και χρησιµοποιείται στην λοσιόν καλαµίνας.
Το υπεροξείδιο τώρα, του ψευδαργύρου, ZnO2.½ H2O, είναι µια λευκή προς κίτρινη
σκόνη η οποία χρησιµοποιείται στην παρασκευή αντισηπτικών αλοιφών. Το λευκό του
ψευδαργύρου χρησιµοποιείται ως χρωστική ουσία σε µπογιές και είναι πιο διαυγές από την
λιθοφώνη, αλλά λιγότερο διάφανο από το διοξείδιο του τιτανίου. Χρησιµοποιείται επίσης ως
επίστρωση χαρτιών.
Επειδή αντανακλά και στις UVA (400 nm – 315 nm) αλλά και στις UVB (315 nm –
280 nm) ακτίνες του υπεριώδους φωτός, το οξείδιο του ψευδαργύρου µπορεί να
χρησιµοποιηθεί σε αλοιφές, κρέµες και λοσιόν, προστατεύοντας από το κάψιµο του ηλίου και
άλλες ζηµιές που προκαλούνται στο δέρµα από την υπεριώδη ακτινοβολία.
Μαζί µε το στεαρικό οξύ (stearic acid) αποτελούν σηµαντικά συστατικά στην
εµπορική

βιοµηχανία ελαστικών ειδών. Σωστή ανάµιξη αυτών των δύο συστατικών

επιτρέπει γρηγορότερη και περισσότερο ελεγχόµενη σύνθεση ελαστικού. Το οξείδιο του
ψευδαργύρου µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί και ως πληρωτικό σε ορισµένα µίγµατα
ελαστικών.
Ηµιαγωγός ZnO
Το ZnO είναι ένας ηµιαγωγός µε άµεσο ενεργειακό χάσµα (direct band gap) 3,37 eV
(σε θερµοκρασία δωµατίου πρόκειται για 368 nm, περιοχή του βαθέως ιώδους χρώµατος, στα
όρια της ακτινοβολίας UV). Πρόκειται για έναν ηµιαγωγό τύπου n της οµάδας ΙΙ-VΙ. Η δοµή
του είναι η εξαγωνική δοµή βουρτσίτη µε πλεγµατικές σταθερές a=3.25Å και c=5.12 Å.Κοινή
εφαρµογή απαντά σε εφαρµογές αισθητήρων αερίων. Με στοιχεία του 2003, είναι γνωστό
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πως στα πλαίσια καινοτόµου έρευνας χρησιµοποιείται για την παρασκευή µπλέ LED [Εικόνα
1.5] και διαφανών TFT.

Εικόνα 1. 5 Μπλε Led ZnO

Συγκρινόµενο µε άλλα ηµιαγώγιµα υλικά, το ZnO παρουσιάζει υψηλότερη δεσµική
ενέργεια εξιτονίου (60 meV), είναι περισσότερο ανθεκτικό έναντι της ακτινοβολίας και
πολυλειτουργικό.
Στον Πίνακα 1.2 παρουσιάζονται ορισµένες από τις πιο βασικές ιδιότητες του
ηµιαγωγού ZnO.
Σταθερές πλέγµατος στους 300K:
aο
co
co/ao
Πυκνότητα
Σταθερή φάση
Σηµείο τήξης
Θερµική αγωγιµότητα
Συντελεστής γραµµικής διαστολής (/oC)
∆ιηλεκτρική σταθερά
∆είκτης διάθλασης
Ενεργειακό χάσµα
∆εσµική ενέργεια εξιτονίου
Ανηγµένη µάζα ηλεκτρονίου
Κινητικότητα ηλεκτρονίων κατά Hall
στους 300 Κ για αγωγιµότητα τύπου n
Ανηγµένη µάζα οπής
Κινητικότητα οπών κατά Hall στους 300
Κ για αγωγιµότητα τύπου p
Πίνακας 1.2 Ιδιότητες ηµιαγωγού ZnO

0.32495 nm
0.52069 nm
1.602
5.606 g/cm3
Βουρτσίτη
1975 οC
0.6 Wcm-1C-1
a0: 6.5x10-6
c0: 3.0x10-6
8.656
2.008, 2.029
3.4 eV
60 meV
0.24
200 cm2/V.s
0.59
5-50 cm2/V.s
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Χηµικές µέθοδοι παραγωγής
Το οξείδιο του ψευδαργύρου παράγεται µε οξείδωση µεταλλικού Ψευδαργύρου σε
υψηλές θερµοκρασίες. Κατά την άµεση µέθοδο, κοιτάσµατα ψευδαργύρου αναµιγνύονται µε
άνθρακα. Σε κατάλληλο φούρνο, o ψευδάργυρος µεταπίπτει σε µεταλλικό ψευδάργυρο και
ατµούς ψευδαργύρου. Οι ατµοί αντιδρούν µε οξυγόνο προς παραγωγή ZnO:

Κατά την έµµεση µέθοδο, µεταλλικός ψευδάργυρος ατµοποιείται σε κατάλληλα δοχεία. Οι
ατµοί αντιδρούν µε το οξυγόνο το οποίο βρίσκεται στον αέρα µε αποτέλεσµα το σχηµατισµό
ZnO. Ως εκ τούτου λαµβάνεται Οξείδιο σε λεπτοµερή καλοσχηµατισµένη µορφή.

Μπορεί επίσης να παρασκευαστεί ZnO µέσω πυρόλυσης του υδροξειδίου του Zn, ανθρακικού
Zn ή αζωτούχου ψευδάργυρου [. Σε υψηλές θερµοκρασίες λοιπόν το υδροξείδιο του Zn δίνει
ZnO και νερό:

Μέσω πυρόλυσης του ανθρακικού σε υψηλές θερµοκρασίες:

Μέθοδοι εναπόθεσης των υµενίων ZnO
Μέχρι σήµερα έχουν παρασκευασθεί υµένια ZnO µε διάφορες µεθόδους εναπόθεσης.
Πρώτη σε επιλογή είναι η τεχνική του Sputtering η οποία χρησιµοποιήθηκε και στην
παρούσα έρευνα και θα αναλυθεί εκτενώς σε επόµενο κεφάλαιο. Η εξάχνωση ψευδαργύρου
µε την βοήθεια της θερµότητας αποτελούσε επί χρόνια µια διαδεδοµένη τεχνική όµως πλέον
έχει αντικατασταθεί από πιο σύγχρονες. Αρκετούς οπαδούς έχει και η εναπόθεση µε παλµικό
λέιζερ- PLD υστερεί όµως σε κόστος και σε επανάληψη των δειγµάτων.
Οι κυριότερες µέθοδοι παρασκευής υµενίων ZnO αναφέρονται παρακάτω.
o Metal-Organic Chemical Vapor Deposition (MOCVD)
o Vapor Phase Transport (VPT)
o Magnetron Sputtering
o Liquid Phase Growth
o Hydrothermal Method
o Growth from Sollution
o Molecular Beam Epitaxy (MBE)
o Pulsed Laser Deposition
o Plasma-Assisted MBE
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Νόθευση του ZnO
Τα λεπτά υµένια τύπου-n µετά από προσθήκες (n-type doped films) χρησιµοποιούνται
συχνά στην τεχνολογία των λεπτών υµενίων, όπου το οξείδιο του ψευδαργύρου εξυπηρετεί
ως διαφανές αγώγιµο οξείδιο (Transparent Conducting Oxide - TCO). Η προσθήκη τύπου-n
καθίσταται δυνατή µε εισαγωγή διάµεσων ατελειών υδρογόνου ή ψευδαργύρου.
Η προσθήκη τύπου-p είναι δύσκολη και αποτελεί ένα σύγχρονο πεδίο έρευνας.
Ηλιακοί συλλέκτες λεπτών υµενίων, LCD και επίπεδες οθόνες αποτελούν τυπικές εφαρµογές
αυτού του υλικού. Το οξείδιο του ψευδαργύρου είναι διαφανές και αγώγιµο µε αποτέλεσµα
να είναι δυνατή η χρήση του ως διαφανές ηλεκτρόδιο. Το Indium tin oxide (ITO) αποτελεί
άλλο ένα παράδειγµα διαφανούς αγώγιµου οξειδίου n- τύπου το οποίο χρησιµοποιείται πολύ
στην µικροηλεκτρονική.
Σήµερα, οι περισσότερες προσπάθειες νόθευσης του ZnO αφορούν το N2. Η πρώτη
αναφορά για p-type ZnO:N έγινε το 1983 απο τον Kobayashi. Ωστόσο µακροχρόνια
ερευνητική δραστηριότητα έχει αποδείξει οτι η p-τύπου αγωγιµότητα του ZnO ακόµα και µε
το δραστικό Ν2 ως πρόσµιξη, είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί. Ο κυριότερος λόγος
είναι είτε η περίσσεια Zn είτε τα κενά οξυγόνου που προσθέτουν ηλεκτρόνια στην δοµή του
ZnO και κατά συνέπεια ενισχύουν την n- τύπου αγωγιµότητα του υλικού.
Η χηµική δραστηριότητα του Ο είναι πολύ µεγαλύτερη απο αυτήν του Ν , και έτσι
είναι πιο εύκολο για τον Zn να δηµιουργήσει δεσµό µε το Ο παρά µε το Ν. Αυτό έχει ως
αποτέλεσµα την δυσκολία νόθευσης του ZnO µε Ν.
Για αυτόν τον λόγο ίσως τελικά να είναι προτιµότερο να οξειδωθούν λεπτά υµένια
Zn3N2 .Πρόκειται δηλαδή για την ανάστροφη διαδικασία νόθευσης. Κατά την θερµική
οξείδωση Zn3N2 , τα άτοµα του N αντικαθιστούνται απο τα εξωτερικά άτοµα του Ο και έτσι
τα εναποµείναντα άτοµα Ν πιθανόν να δράσουν σαν αποδέκτες.
Στην Εικόνα 1.5 φαίνεται η ηλεκτρονική δοµή του Ο και του Zn. Το Zn έχει δύο 4s
ηλεκτρόνια σθένους τα οποία δίνει στην 2p ζώνη του Ο, και εποµένως αν το ZnO είναι
στοιχειοµετρικό, έχει µια πλήρη 2p ζώνη σθένους και µια άδεια 4s ζώνη. Έτσι
στοιχειοµετρικό ZnO είναι µονωτής. Εάν το ZnO είναι µη στοιχειοµετρικό (ενδοπλεγµατικό
Zn, κενά Ο) τότε εύκολα ένα απο τα 2s ηλεκτρόνια του Zn διεγείρεται στην ζώνη
αγωγιµότητας και εποµένως συµπεριφέρεται σαν n-type ηµιαγωγός.
Η προσθήκη τύπου-p είναι δύσκολη και αποτελεί ένα σύγχρονο πεδίο έρευνας.
Ηλιακοί συλλέκτες λεπτών υµενίων, LCD και επίπεδες οθόνες αποτελούν τυπικές εφαρµογές
αυτού του υλικού. Το οξείδιο του ψευδαργύρου είναι διαφανές και αγώγιµο µε αποτέλεσµα
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να είναι δυνατή η χρήση του ως διαφανές ηλεκτρόδιο. Το Indium tin oxide (ITO) αποτελεί
άλλο ένα παράδειγµα διαφανούς αγώγιµου οξειδίου το οποίο χρησιµοποιείται συχνά στην
µικροηλεκτρονική. Τα νανοϋλικά βασισµένα στο ZnO αποτελούν πολλά υποσχόµενους
υποψηφίους για την τεχνολογία της νανοηλεκτρονικής και των φωτονικών εφαρµογών

(1s)2

Ηλεκτρονική δοµή O

(2s)2

(2p)4

Σχήµα 1.5 Ηλεκτρονική µορφή
του Zn και του Ο.
(1s)2
(2s)2

(2p)6

(3s)2
(4s)2

(3p)6

(3d)10

Ηλεκτρονική δοµή Zn
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1.3 ∆ιάφανα Αγώγιµα Οξείδια -Transparent Conductive Oxides -TCOs
Τα υλικά που χαρακτηρίζονται απο ένα συνδυασµό υψηλής οπτικής διαφάνειας στην
ορατή περιοχή και η υψηλή (σχεδόν µεταλλική) αγωγιµότητα είναι ταξινοµηµένα ως
διαφανείς αγωγοί. Τέτοια υλικά είναι πολύ ενδιαφέροντα απο τεχνολογική άποψη επειδή
συνδυάζουν συγκεκριµένες ιδιότητες µετάλλων όπως την καλή ηλεκτρική αγωγιµότητα και
τον υψηλό υπέρυθρο συντελεστή ανάκλασης µε την υψηλή ορατή διαφάνεια ενός
διηλεκτρικού.
Λόγω αυτού του ειδικού συνδυασµού ιδιοτήτων οι διαφανείς αγωγοί έχουν µια ευρεία
ποικιλία εφαρµογών. Οι πρώτοι διαφανείς αγωγοί χρησιµοποιήθηκαν στον 2ο παγκόσµιο
πόλεµο ως διαφανή στοιχεία θέρµανσης στα παράθυρα αεροσκαφών για να αποτρέψουν το
πάγωµα τους. Σήµερα λεπτά υµένια ενός διαφανούς αγώγιµου υλικού χρησιµοποιούνται ως
διαφανή ηλεκτρόδια στις οπτοηλεκτρονικές συσκευές όπως τα φωτοβολταικά στοιχεία και οι
οθόνες υγρού κρυστάλλου (LCD) ή ως διάφανη πύλη στους αισθητήρες στερεάς κατάστασης
εικόνας (φωτογραφικές µηχανές CCD). Οι διαφανείς αγωγοί µελετώνται επίσης για την
χρήση σε εκτυπωτές (ως φωτοαγωγός στο τονωτικό). Οι φασµατικές εκλεκτικές ιδιότητες
(υψηλή ορατή διαφάνεια , υψηλή υπέρυθρη ανακλαστικότητα και χαµηλή θερµική εκποµπή )
των διάφανων αγωγών τους καθιστούν εξαιρετικά χρήσιµους για καθρέφτες ή για απεικόνιση
θερµότητας (ηλιακούς συσσωρευτές, διπλά βερνικωµένα παράθυρα , λαµπτήρες νατρίου).
Επιπλέον λόγω άριστης µηχανικής και χηµικής σταθερότητας, οι διαφανείς αγωγοί µπορούν
να χρησιµοποιηθούν για να δηµιουργήσουν τα αντιστατικά στρώµατα των προστατευτικών
επιστρωµάτων παραδείγµατος χάριν στους φακούς, τα γυαλιά και τα µπουκάλια.
Οι διαφανείς αγωγοί µπορούν κατά προσέγγιση να ταξινοµηθούν σε δύο κατηγορίες :
τα λεπτά µεταλλικά υµένια και τα ηµιαγώγιµα οξείδια. Τα πρώτα πρέπει να είναι υπερβολικά
λεπτά (<5nm) έτσι ώστε να επιτευχθεί καλή διαφάνεια. Παραδείγµατα διαφανών
ηµιαγωγικών µετάλλων είναι τα λεπτά επιστρώµατα Au και Al.
Τα ηµιαγώγιµα υλικά οξειδίων πρέπει να παρασκευασθούν κάτω απο τις σωστές
συνθήκες και να νοθευτούν (doped) µε τα κατάλληλα υλικά πρόσµιξης για να εµφανίσουν τις
διαφανείς αγώγιµες ιδιότητες. Αυτές οι ιδιότητες εξαρτώνται έντονα απο την στοιχειοµετρία
του στρώµατος και την νόθευση. Τα ευρύτατα χρησιµοποιηµένα διαφανή αγώγιµα οξείδια
είναι : In2O3, SnO2, και ZnO, που νοθεύονται µε στοιχεία όπως Sb, F, Al, N2.
Τα διαφανή αγώγιµα οξείδια (Transparent Conductive Oxide’s) έχουν χρησιµοποιηθεί
σε διάφορες εφαρµογές για τρεις ή τέσσερις δεκαετίες αλλά, παρά τον την µεγάλη έρευνα που
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έχει γίνει στον τοµέα, παραµένουν πολλές αναπάντητες ερωτήσεις και σε εφαρµοσµένο και
θεµελιώδες επίπεδο.
Για να επιτύχει τα η µέγιστη απόδοση, η κοινότητα που ασχολείται µε TCO πρέπει
είτε να ανακαλύψει νέα και βελτιωµένα υλικά είτε πρέπει να βρει τους καλύτερους τρόπους
λειτουργίας και βελτίωσης των ήδη υπαρχόντων. Είναι λογική απαίτηση να γίνονται
περισσότερες έρευνες σε αυτά τα υλικά ώστε να υπάρχει η δυνατότητα µαζικής κατανάλωσης
και χρήσης τους από την βιοµηχανία. ∆ιαφορετικά δεν υπάρχει κανένας λόγος προόδου, αν οι
έρευνες γίνονται µόνο κεκλισµένων των θυρών. Φυσικά υπάρχουν πολλά ζητήµατα βασικής
έρευνας που οφείλουν να αντιµετωπιστούν, όµως αναγνωρίζουµε ότι οι ανάγκες της
βιοµηχανίας πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά.
Ένα TCO είναι ένας ηµιαγωγός µε χάσµα wide band gap που έχει µια σχετικά υψηλή
συγκέντρωση των ελεύθερων ηλεκτρονίων στη ζώνη αγωγιµότητας του. Αυτοί οι φορείς
προκύπτουν είτε από τις ατέλειες στο υλικό είτε από τα εξωγενή υλικά πρόσµιξης. Η υψηλή
συγκέντρωση φορέων (τα υλικά υποτίθεται ότι είναι n-τύπου ή p-τύπου αν πρόκειται για
οπές) προκαλεί την απορρόφηση της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας και στις ορατές και
στις υπέρυθρες περιοχές του φάσµατος ηλίου.
Ένα TCO πρέπει απαραιτήτως να συνδυάζει µια καλή ηλεκτρική αγωγιµότητα και µια
υψηλή τιµή διαπερατότητας. Η µείωση της ειδικής αντίστασης συνήθως αντιστοιχεί είτε σε
µια αύξηση στη συγκέντρωση φορέων είτε στην ευκινησία. Η αύξηση των πρώτων οδηγεί
επίσης σε µια αύξηση της απορρόφησης στο ορατό. Η αύξηση της ευκινησίας, εντούτοις, δεν
έχει καµία επιβλαβή επίδραση. Για να επιτευχθεί υψηλή τιµή στην ευκινησία των φορέων
απαιτείται οπωσδήποτε βελτίωση στις οπτικές ιδιότητες των υµενίων.
Σήµερα, για την παρασκευή ηλιακών κυττάρων υψηλής απόδοσης απαιτούνται υλικά
και µε χαµηλές αλλά και µε ιδιαίτερα υψηλές τιµές αγωγιµότητας. Ο ρόλος του υµενίου
υψηλής-ειδικής αντίστασης µπορεί να είναι λιγότερο προφανής, αλλά φαίνεται ότι απαιτείται
για να αποτραπεί η µείωση στην τάση. Η βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων των TCOs απαιτεί
συνήθως µια ανόπτηση σε υψηλές θερµοκρασίες κατά την επεξεργασία τους.
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Κεφάλαιο 2
Sputtering
2.1 Μέθοδος εναπόθεσης Sputtering
Η κονιορτοποίηση στόχου (sputtering) έχει αναχθεί τα τελευταία 30 χρόνια περίπου
σαν την κυρίαρχη τεχνική παραγωγής υµενίων, ειδικά σε βιοµηχανική κλίµακα. Μπορεί να
παράγει ένα µεγάλο εύρος λεπτών υµενίων µε εξαιρετικό έλεγχο της δοµής τους. Έχει
αποδειχθεί ως µια από τις πιο αποτελεσµατικές µεθόδους εναπόθεσης είτε λεπτών αγώγιµων
υµενίων, είτε µονωτικών υλικών, πάνω σε ποικίλα υποστρώµατα. Ένα από τα µεγαλύτερα
πλεονεκτήµατα του είναι η οµοιοµορφία των υµενίων που παρασκευάζει καθώς και ο
µεγάλος ρυθµός εναπόθεσης.
Πρωτοεµφανίστηκε σαν τεχνική το 1877 όπου η χρήση του περιοριζόταν τότε στην
επικάλυψη καθρεπτών. Με το πέρασµα των χρόνων βελτιώθηκε σαν τεχνική και απέκτησε
σηµαντικό ρόλο στην βιοµηχανική αλλά και επιστηµονική-ερευνητική δραστηριότητα.
Ουσιαστικά πρόκειται για την απόξεση επιφανειακών ατόµων ή µορίων από την
επιφάνεια ενός υλικού, που συνήθως καλείται στόχος (target), µε βοµβαρδισµό
ενεργοποιηµένων ιόντων, συνήθως Ar, υπό συνθήκες µεγάλου κενού. Για να αποµακρυνθούν
τυχόν ακαθαρσίες από το σύστηµα, απαιτείται και πολύ µικρή αρχική πίεση, της τάξεως των
10-6 mbar.
Ωστόσο καθώς η τεχνολογία κενού έγινε πιο εξειδικευµένη, η τεχνική του sputtering
αντικαταστάθηκε κατά ένα µεγάλο µέρος από την εξάχνωση κενού χρησιµοποιώντας τις
δέσµες ηλεκτρονίων ή τις τεχνικές θερµαντικής αντίστασης οι οποίες προσέφεραν
µεγαλύτερους ρυθµούς εναπόθεσης.
Το ενδιαφέρον, όµως, για το sputtering ως τεχνική εναπόθεσης φιλµ παρέµεινε λόγω
του ότι πολλά υλικά δεν µπορούσαν να εξαχνωθούν µε τις µεθόδους θερµαντικής αντίστασης.
Έτσι αντί να εξαρτάται από την θερµότητα για να ατµοποιήσει το υλικό, το sputtering είναι
µία διαδικασία άτοµο ανά άτοµο.
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2.2 Τρόπος λειτουργίας -Φυσική διαδικασία εναπόθεσης
Ο τρόπος λειτουργίας του sputtering µπορεί πολύ απλά να παροµοιαστεί µε µια
φυσική διαδικασία κρούσης. Για αυτόν τον λόγο αναφέρεται ότι ανήκει στην κατηγορία
συστηµάτων Physical Vapor Deposition. Καµία χηµική αντίδραση δεν λαµβάνει χώρα κατά
την παρασκευή των υµενίων.
Εν γένει sputtering είναι µια φυσική διαδικασία που µπορεί να συγκριθεί µε την
κρούση µιας ατσάλινης σφαίρας µε έναν ακλόνητο τοίχο. Σαν αποτέλεσµα η µπάλα
αποµακρύνει από τον τοίχο κάποια κοµµάτια του τα οποία όµως διατηρούν την χηµική και
φυσική τους σύσταση. Εφόσον η διαδικασία συνεχίζεται, οι επιφάνειες που βρίσκονται κοντά
στην κρούση καλύπτονται από ένα λεπτό στρώµα τοίχου .
Στο sputtering οι µπάλες από ατσάλι είναι τα ιονισµένα άτοµα. Ο τοίχος είναι ένα
κοµµάτι υλικού το οποίο θέλουµε να εναποθέσουµε και καλείται στόχος . Η διαδικασία του
sputtering λαµβάνει µέρος σε έναν θάλαµο κενού. Όταν το κενό του θαλάµου είναι
ικανοποιητικό (<<10-6 ), εισάγουµε ένα αέριο στον θάλαµο. Έπειτα, το αέριο ιονίζεται µέσα
στον θάλαµο ο οποίος περιέχει και το υπόστρωµα και τον στόχο του υλικού που θέλουµε να
εναποτεθεί. Ο στόχος υποστηρίζεται από αρνητική διαφορά δυναµικού σε σχέση µε τα θετικά
φορτισµένα άτοµα αερίου. Τα θετικά φορτισµένα άτοµα αντιδρούν µε τα αρνητικά
προσκρούοντας στον στόχο µε δύναµη τέτοια ώστε να µετακινηθεί υλικό. Τα άτοµα του
αερίου δεν αφοµοιώνονται από τον στόχο αλλά πέφτουν βίαια πάνω του, σαν µπάλες από
ατσάλι πάνω σε τοίχο , και του αποσπούν υλικό. Καθώς ο θάλαµος βρίσκεται σε εκκένωση
τα ελεύθερα υλικά εγκαθίστανται µόνιµα πάνω σε οτιδήποτε µέσα στον θάλαµο και κυρίως
στο υπόστρωµα .
Φυσικά η παραπάνω εξήγηση είναι υπερβολικά απλή και δεν λαµβάνει υπόψη
διάφορες σχετικές παραµέτρους όπως : την κινητική ενέργεια των ιόντων, την ηλεκτρονική
δοµή των συνεργατών σύγκρουσης (άτοµα, µόρια του στόχου ή του πλάσµατος ή ακόµα και
του υποστρώµατος) την δοµή και τον προσανατολισµό του δικτυωτού πλέγµατος, την
ενέργεια σύνδεσης των ατόµων του πλέγµατος κλπ.
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2.3 Παράµετροι Sputtering
Οι ιδιότητες των υµενίων µπορούν να ελεγχθούν βάση ορισµένων βασικών παραµέτρων του
sputtering.
•

Η πίεση µέσα στον θάλαµο καθορίζει την µέση ελεύθερη διαδροµή για τα υλικά
(στοιχεία , άτοµα, µόρια, ιόντα) , που βρίσκονται στον θάλαµο. Η µέση ελεύθερη
διαδροµή, λ, είναι ανάλογη του 1/p , όπου p η πίεση του θαλάµου. Ως εκ τούτου όσο
µεγαλύτερη πίεση υπάρχει στον θάλαµο, δηλαδή όσο µεγαλύτερη είναι η ροή των
αερίων, τόσο µικρότερο είναι το λ. Συνεπώς σε συστήµατα που η πίεση θαλάµου δεν
είναι αρκετά µικρή , τα στοιχεία του πλάσµατος δεν µπορούν να επιταχυνθούν
επαρκώς και να αποκτήσουν µεγάλες ταχύτητες πρόσπτωσης στον στόχο.

•

Η ισχύς που θα χρησιµοποιηθεί για την εναπόθεση θα παίξει µεγάλο ρόλο στην
τιµή του ρυθµού εναπόθεσης αλλά και στην ποιότητα των υµενίων. Εάν είναι πολύ
χαµηλή πιθανότατα να µην µπορούν τα στοιχεία του πλάσµατος να αποσπάσουν
στοιχεία από τον στόχο ή ακόµα και αν τα καταφέρουν να µην υπάρχει αρκετή
ενέργεια για να φτάσουν στο υπόστρωµα και να ‘συνδεθούν’ ισχυρά κατά την
δηµιουργία του υµενίου. Σε αντίθετη περίπτωση, αν η ισχύς είναι πολύ υψηλή µπορεί
ακόµα και να προκληθούν ρωγµές στον στόχο λόγω του υψηλού ρυθµού εναπόθεσης
και του re-sputtering από το υπόστρωµα.

•

Η απόσταση στόχου –υποστρώµατος, µαζί µε την πίεση, θέτουν ένα φραγµό στον
αριθµό των συγκρούσεων των στοιχείων του θαλάµου. Το γεγονός αυτό µπορεί να
επηρεάσει την κρυσταλλικότητα και την σύσταση των υµενίων. Είναι µια παράµετρος
που διαφέρει συχνά σε συστήµατα sputtering καθώς οι περισσότεροι θάλαµοι αφήνουν
τον χρήστη να επιλέξει εκείνος την προτιµότερη απόσταση.

•

Το αέριο που θα χρησιµοποιηθεί για την δηµιουργία πλάσµατος θα καθορίσει και
την στοιχειοµετρία του δείγµατος, ανάλογα από το βάρος των ατόµων του και από το
πόσο δραστικό είναι.

•

Η θερµοκρασία του υποστρώµατος

µπορεί να αποτελεί µια πολύ βασική

παράµετρο του sputtering. Υπάρχει µια ισχυρή εξάρτηση του τρόπου ανάπτυξης των
υµενίων από την θερµοκρασία, χωρίς να επηρεάζεται φυσικά η πυκνότητα και η
κρυσταλλικότητα των δειγµάτων. Μπορεί να ρυθµιστεί από την τιµή 27ο C
(θερµοκρασία δωµατίου) ως την τιµή των 500ο C περίπου. Παρόλα αυτά, ακόµα και
αν η εναπόθεση πραγµατοποιείται χωρίς εξωτερική θέρµανση, η θερµοκρασία του
υποστρώµατος µπορεί να αυξηθεί αρκετά όταν πρόκειται για πολύωρες εναποθέσεις.
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•
Τέλος, σε ορισµένα συστήµατα sputtering το υπόστρωµα µπορεί να ρυθµιστεί έτσι
ώστε να µην είναι παράλληλο µε τον στόχο. Θα υπάρξει έτσι µια νέα κατεύθυνση για
την ανάπτυξη των υµενίων, η οποία θα εξαρτάται από την γωνία κλίσης του
υποστρώµατος.
Από τα παραπάνω αντιλαµβάνεται κανείς ότι η επίτευξη εναπόθεσης υµενίου µε
ελεγχόµενες ιδιότητες είναι µια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί άριστη γνώση του
sputtering και σαν σύστηµα και σαν φυσική διαδικασία.

2.4 Παραδείγµατα εναπόθεσης
Μαγνητικά υλικά για αποθήκευση δεδοµένων.

Παραδείγµατα : Co-Ni, Tb-Fe

Οπτικά υλικά για χαρακτηρισµό φακών.

Παραδείγµατα : MgO και MgF2

Λιπαντικά υλικά για την µείωση της τριβής.

Παραδείγµατα : MoS2, WS2, και PTFE

∆ιάφανα αγώγιµα υλικά.

Παραδείγµατα : xLn2O3-ySnO2,ZnO,ITO

Λεπτά υµένια µονωτών.

Παραδείγµατα : Ni-Cr, Cr-Si, Cr- SiO

Άµορφα υλικά για συσκευές µνήµης.

Παραδείγµατα : Gd-Co, Lu3Fe5O12

Επιµετάλλωση υλικών για µικροκυκλώµατα.

Παραδείγµατα : Al,W-Ti, Al-Si, Al-Cu.

Μάσκες για µικροηλεκτρονικά κυκλώµατα.

Παραδείγµατα : Cr

Πρόσθετες εφαρµογές αποτελούν τα µονωτικά υλικά οξειδίων, άµορφα οπτικά υλικά
για ολοκληρωµένες οπτικές συσκευές, επικαλύψεις φωτοβολταικών πανέλων, dvd, cd,
αεροδιαστηµικά υλικά (π.χ. σε καθρέπτες για optical και x-ray τηλεσκόπια, σε συσκευές
νυκτερινής όρασης), διακοσµητικά υλικά (ρούχα και κοσµήµατα), ρολόγια, υπολογιστές κλπ.

2.5 ∆ιάκριση και διαφορές των συστηµάτων Sputtering
Τα συστήµατα του sputtering διακρίνονται κυρίως βάση 3 παραµέτρων.
1) Συνεχές ρεύµα τροφοδοσίας του συστήµατος ή εναλλασσόµενο ρεύµα.
•

DC Sputtering
Το DC sputtering, το οποίο λέγεται και δίοδος σύστηµα (D.C. glow discharge

sputtering) ή και τρίοδος σύστηµα, λειτουργεί σε περιοχή πίεσης από 10-1 mTorr έως 10-2
mTorr µε µια αντίστοιχη περιοχή εφαρµοζόµενης τάσης από 1kV έως 15kV , µε ρεύµα
καθόδου πυκνότητας από 5 έως 0.1 Α/cm2. Είναι απαραίτητο, όταν πρόκειται για εναπόθεση,
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να λειτουργεί σε πιέσεις αερίων µικρότερες των 2x10-1 mTorr όπου η εφαρµοζόµενη τάση
βρίσκεται πάνω από την τιµή των 500V για τον εξής λόγο :
Σε µια πίεση αερίου περίπου άνω των 2x10-1 mTorr η µέση ελεύθερη διαδροµή ενός
ελευθερωµένου ατόµου µέσα στο αέριο είναι τόσο µικρή ώστε είναι ανίκανο να φτάσει στον
δέκτη πριν επιστρέψει στην κάθοδο. Μια πίεση αερίου των 2x10-1 mTorr αντιστοιχεί σε
εφαρµοζόµενη τάση εκκένωσης περίπου 500V.

•

RF Sputtering
Η µέθοδος sputtering ραδιοφωνικής συχνότητας (R.F. Sputtering), αρχικά

αναπτύχθηκε για εναπόθεση διηλεκτρικών υλικών διότι η αναστροφή του ηλεκτρικού πεδίου
επιτρέπει στο θετικό φορτίο που αναπτύχθηκε κατά την διάρκεια του µισού κύκλου του R.F.
ηλεκτρικού πεδίου, να εξουδετερωθεί µε την άφιξη των ηλεκτρονίων κατά την διάρκεια του
υπολειπόµενου κύκλου του ηλεκτρικού πεδίου. Παρόλα αυτά µπορεί, να υποστούν sputtering
και δύστηκτα υλικά, µε αυτή τη µέθοδο. Μερικά από αυτά τα υλικά είναι δύσκολο να
παραχθούν σε λεπτά υµένια µε άλλες µεθόδους.
2) Reactive ή no-reactive πλάσµα
Ανάλογα µε το είδος του αερίου που χρησιµοποιείται για την παρασκευή πλάσµατος,
τα συστήµατα Sputtering διακρίνονται σε Reactive ή non-reactive. Για παράδειγµα το Ar, που
χρησιµοποιείται ευρέως στις εναποθέσεις, είναι ένα αδρανές αέριο που καταρχήν είναι
απίθανο να βρεθεί σαν υλικό στο υµένιο πάνω. Επίσης, το Ar δεν µπορεί να αντιδράσει µε
στοιχεία του στόχου και να δηµιουργήσει ενώσεις.
Τ
ο Ν2 ή το Ο2 όµως είναι δραστικά αέρια τα οποία είναι δυνατόν αρχικά να δηµιουργήσουν
ενώσεις µε τα στοιχεία του στόχου και έπειτα να εναποτεθούν µε αυτή την µορφή στο
υπόστρωµα. Υπάρχει βέβαια και η πιθανότητα πάνω στο υµένιο να υπάρξουν άτοµα
µεµονωµένα από το πλάσµα του δραστικού αερίου.
3) Magnetron
Στις αρχές του 1970 ξεκίνησε η µελέτη για ένα νέο σύστηµα sputtering προκειµένου
να αυξηθεί ο ρυθµός εναπόθεσης και η ποιότητα των films. Ουσιαστικά η µόνη διαφορά του
magnetron µε άλλα συστήµατα ήταν η τοποθέτηση µαγνητών στο πίσω µέρος (ή και πλάγιο)
του στόχου. Η σηµασία της ενέργειας αυτής είναι η εξής:
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Στο R.F. ή D.C. Sputtering, δεν αντιδρούν όλα τα ηλεκτρόνια που φεύγουν από τον στόχο
µε το αέριο του πλάσµατος για να το ιονίσουν, αλλά ορισµένα ξεφεύγουν. Τα χαµένα
ηλεκτρόνια ταξιδεύουν στην γύρω περιοχή προκαλώντας ακτινοβόληση και άλλα
προβλήµατα όπως η θέρµανση του στόχου και του θαλάµου.
Αυτοί οι µαγνήτες συλλαµβάνουν τα ηλεκτρόνια που απέδρασαν και τα περιορίζουν
να κινούνται στην κοντινή περιοχή πάνω από τον στόχο σε κυκλικές τροχιές. Αυξάνουν το
ωφέλιµο µήκος της τροχιάς τους, οπότε πλέον στην περιοχή πάνω από τον στόχο υπάρχουν
περισσότερα στοιχεία από το πλάσµα. Άρα αυξάνεται η πιθανότητα πρόσκρουσης στον
στόχο. Έτσι το ρεύµα ιονισµού (πυκνότητα των ιονισµένων ατόµων Ar που χτυπάνε τον
στόχο) αυξάνεται κατά µία τάξη µεγέθους σε σχέση µε το D.C. Sputtering ή το R.F.
Sputtering και µπορούν να πραγµατοποιηθούν εναποθέσεις ακόµα και µε 100 φορές
µικρότερη πίεση ή και σε µικρότερες αποστάσεις στόχου υποστρώµατος..
Ένα άµεσο συµπέρασµα από τις µικρότερες πιέσεις είναι ότι µειώνεται η πιθανότητα
σύγκρουσης των αποσπώµενων στοιχείων από τον στόχο µε άτοµα του πλάσµατος και έτσι
φτάνουν στο υπόστρωµα µε µεγαλύτερες ενέργειες. ∆ηλαδή ο ρυθµός εναπόθεσης αυξάνεται
δραµατικά.
2.6 Περιγραφή συστήµατος R.F. Magnetron Sputtering
Σε αυτό το τµήµα της εργασίας περιγράφεται λίγο πιο αναλυτικά το σύστηµα
Sputtering που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία.

2.6.1 Πλάσµα
Το πλάσµα είναι οµογενές µείγµα, σε ρευστή κατάσταση, που αποτελείται κυρίως
από πρωτόνια, ηλεκτρόνια και ιονισµένα άτοµα και µόρια, χωρίς συγκρότησή τους σε άτοµα
και µόρια. Συµπεριφέρεται σαν ένα σώµα χωρίς διακεκριµένες χηµικές ιδιότητες, µολονότι
περιλαµβάνει, σε µορφή πρόσµειξης, κι ένα µικρό ποσοστό από ιονισµένα άτοµα και µόρια.
Σχηµατίζεται σε υψηλές θερµοκρασίες (π.χ. στους 10000°C) και χαρακτηρίζεται ως η βασική
υποδοµή για την επίτευξη πυρηνικών αντιδράσεων και ιδιαίτερα αντιδράσεων σύντηξης
υψηλής ενεργειακής στάθµης.
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Είναι σώµα ηλεκτρικώς ουδέτερο µε µεγάλη ηλεκτρική αγωγιµότητα, λόγω των ελεύθερων
πρωτονίων (p+) και ηλεκτρονίων (e-). Όλη σχεδόν η ύλη του σύµπαντος (µε εξαίρεση το
απειροελάχιστο ποσοστό των εξωτερικών στρωµάτων των πλανητών) αποτελείται από
πλάσµα και τέτοια είναι κυρίως η ύλη του ήλιου και των άστρων ως και του διαστρικού
χώρου. Ακόµα, από πλάσµα συνίστανται οι κεραυνοί και οι αστραπές ως και το αραιό αέριο
των λαµπτήρων αιγλοβολίας (φθορισµού), αλλά και το κρυσταλλικό πλέγµα πολλών
κρυστάλλων.
Εργαστηριακά ένα πλάσµα παρασκευάζεται µε θέρµανση αερίων σε πολύ υψηλές
θερµοκρασίες, πράγµα που αυξάνει τις κρούσεις µεταξύ των µορίων και συντελεί στον
κατατεµαχισµό τους σε σωµατίδια και στον τέλειο ιοντισµό τους.
συµπεριφορά των ελεύθερων ηλεκτρονίων (που συνιστούν το πλάσµα) στα µέταλλα, είναι
τελείως διαφορετική από την συµπεριφορά των ιονισµένων ατόµων και µορίων στα αέρια.
Οι σύγχρονες αντιλήψεις σχετικά µε το πλάσµα ανάγονται στη δεκαετία του 1950.
Εντούτοις οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται η συγκρότηση του ανάγονται στις
αρχές του 18ου αιώνα, όταν ο Άγγλος φυσικός Faraday (1791-1867), διατύπωσε την θεωρία
των ιόντων. Τη θεωρία αυτή, σχετικά µε την λεπτή υφή της ύλης ανέπτυξε σε συνέχεια ο
επίσης Άγγλος Thomson (1857-1940) και επεξέτεινε την θεωρία του ιονισµού των αερίων
στην έρευνα των ισοτόπων. Όµως µόλις το 1933, εισήχθη ο όρος «πλάσµα», από τον Irving
Languir (1881-1957), για την υποδούλωση της λεγόµενης “τέταρτης κατάστασης” της ύλης,
ενώ το 1929 ο Αµερικανός Tonx (1885-1964) και οι David Boom και David Pains, το 1952,
θεώρησαν ότι η συµπεριφορά των ελεύθερων ηλεκτρονίων (που συνιστούν το πλάσµα) στα
µέταλλα, είναι τελείως διαφορετική από την συµπεριφορά των ιονισµένων ατόµων και
µορίων στα αέρια. H συµπεριφορά του πλάσµατος της ενιαίας οντότητας, είχε διαπιστωθεί
στα τέλη του 1930-1942, όταν µε την έρευνα µαγνητο-ηλεκτρονικών φαινοµένων της
ηλιακής επιφάνειας, διαπιστώθηκε η παραγωγή ακτινοβολιών – γνωστές ως µαγνητουδροδυναµικές – προέρχονται από ένα πλάσµα που συµπεριφέρεται ως ενιαία οντότητα. Η
µελέτη των µαγνητικών και των ηλεκτροστατικών ιδιοτήτων του πλάσµατος οδήγησε έτσι,
στην παραδοχή της σηµερινής θεώρησης του ως ένα ιδανικό ρευστό. Από άποψη κινητικής, η
έρευνα ανάγεται στις παλαιότερες απόψεις του Ολλανδού Lorenz (1853-1928),ο οποίος
ανέπτυξε την θεωρία των αερίων το 1905, στα ελεύθερα ηλεκτρόνια των µετάλλων,
δεχόµενος τις απόψεις περί θερµοδυναµικής και µοριακής στατιστικής του Αυστριακού
Boltzmann (1844-1906). Στις απόψεις αυτές βασίστηκαν τελικά διάφοροι φυσικοί και
µαθηµατικοί, οι οποίοι θεµελίωσαν (κατά την δεκαετία του 1950), τη σηµερινή
ολοκληρωµένη άποψη. Οι διαστηµικές εξερευνήσεις, η σύγχρονη τεχνολογία της
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µικροφυσικής συνέτειναν αποφασιστικά στην εµφάνιση µιας καινούργιας κατεύθυνσης προς
καθαρά ενεργειακές εφαρµογής της πυρηνικής.
2.6.2 Θάλαµος
Η

λειτουργία

εναπόθεσης

γίνεται

µέσα

στον

θάλαµο.

Ο

θάλαµος

που

χρησιµοποιήθηκε ήταν κυλινδρικός, ανοξείδωτος. Στην κάτω βάση του, υπάρχει το
σύστηµα του ηλεκτροδίου του στόχου και στην πάνω βάση το αντίστοιχο ηλεκτρόδιο του
υποστρώµατος.
Κατά την λειτουργία της εναπόθεσης, υλικό αποµακρύνεται από τον στόχο και
εναποτίθεται σε ένα υπόστρωµα , σχηµατίζοντας έτσι µια επίστρωση. Ο στόχος, συνήθως
είναι ένα επίπεδο κοµµάτι υλικού (µέταλλο , µονωτής , ηµιαγωγός , οξείδιο). Τα άτοµα , τα
οποία βρίσκονται στην επιφάνεια του στόχου, υπόκεινται σε βοµβαρδισµό από ταχέως
κινούµενα σωµατίδια ατοµικών διαστάσεων. Όταν αυτά τα γρήγορα κινούµενα σωµατίδια,
χτυπούν την επιφάνεια του στόχου, προκαλούν µια αναταραχή στα επιφανειακά άτοµα, σε
τέτοιο βαθµό, ώστε µερικά αποσπώνται από την επιφάνεια και µεταφέρονται, ουσιαστικά,
κατευθείαν σε άλλες επιφάνειες – στο υπόστρωµα- σε µικρή απόσταση από τον στόχο.
Μέσα στον θάλαµο έχουµε δηµιουργήσει κατάλληλο κενό , τέτοιο ώστε τα άτοµα που
αφήνουν την επιφάνεια του στόχου να είναι ικανά να µεταφερθούν στο υπόστρωµα.
Απαιτείται λοιπόν ο αριθµός των µορίων του αερίου που θα ιονίσουµε (στην περίπτωση µας
Ar) να είναι καταλλήλως µικρός ( δηλαδή χαµηλή πίεση). Αν η πίεση είναι µεγάλη τότε τα
περισσότερα από τα άτοµα του στόχου θα συγκρουσθούν µε τα µόρια του αερίου και θα
επιστρέψουν στον στόχο.
Ο ευκολότερος τρόπος µε τον οποίο πετυχαίνουµε ένα µεγάλο αριθµό από ταχέα,
ατοµικών διαστάσεων, σωµατίδια να βοµβαρδίσουν τον στόχο, είναι να εµβαπτίσουµε τον
στόχο µέσα σε ένα πλάσµα ( το οποίο περιέχει θετικά ιόντα και e- ) και να εφαρµόσουµε µια
υψηλή αρνητική τάση στην επιφάνεια του στόχου και έτσι η αρνητική αυτή τάση να
προσελκύσει τα θετικά ιόντα από το πλάσµα στην επιφάνεια του στόχου.
Η δηµιουργία πλάσµατος επιτυγχάνεται αφενός µεν µε την διοχέτευση αδρανούς αερίου στον
θάλαµο που βρίσκεται ήδη σε µικρή πίεση και αφετέρου στην ύπαρξη ενός ηλεκτρονίου, που
µε την βοήθεια υψηλής τάσης, θα δηµιουργήσει τον αρχικό ιονισµό του αερίου. Στην
περίπτωση µας τον ρόλο του αδρανούς αερίου έχει το Ar ( κρυπτόν και άλλα αδρανή αέρια
µπορούν να χρησιµοποιηθούν σπάνια). Όσο για το e- η παραδοχή της παρουσίας του µπορεί
πάντοτε να γίνει όταν δεν υπάρχει προφανές εξωτερικό αίτιο, διότι
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αφενός η κοσµική δευτερογενής ακτινοβολία προκαλεί διαρκώς ασθενή ιονισµό του αερίου
και αφετέρου οι συγκρούσεις λόγω θερµικής κινήσεως του αερίου, προκαλούν τον ιονισµό
(η κατανοµή των ταχυτήτων κατά Maxwell προβλέπει ήδη, σε συνήθη θερµοκρασία, για
ορισµένα µόρια, τιµές ταχυτήτων ικανές να προκαλέσουν ιονισµό).
Η διαφοροποίηση του r.f. magnetron sputtering που χρησιµοποιήσαµε εµείς σε σχέση
µε ένα κοινό σύστηµα r.f. sputtering είναι ότι το πρώτο χρησιµοποιεί µαγνητικό πεδίο , η τιµή
του οποίου µπορεί να µεταβληθεί µέχρι 100 Gauss στο κέντρο της περιοχής µεταξύ
υποστρώµατος και στόχου. Το µαγνητικό αυτό πεδίο µπορεί να δηµιουργηθεί διαβιβάζοντας
ένα ρεύµα µέχρι 4 A d.c. σε ένα πηνίο το οποίο στηρίζεται στην βάση του θαλάµου. Το
αποτέλεσµα του µαγνητικού πεδίου είναι ότι αναγκάζει τα e-

του πλάσµατος να

ακολουθήσουν ελικοειδείς τροχιές και έτσι να αυξηθεί το ωφέλιµο µήκος της τροχιάς των e,το οποίο συνεπάγεται και αύξηση της πιθανότητας ιονισµού. Η υψηλότερη πυκνότητα (
θετικών ιόντων ) έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση του ρυθµού εναπόθεσης. Η αύξηση της
πιθανότητας ιονισµού , επίσης ,σηµαίνει ότι η εκκένωση µπορεί να διατηρηθεί σε
χαµηλότερες πιέσεις ή σε µικρότερες αποστάσεις στόχου- υποστρώµατος. Η επίδραση του
µαγνητικού πεδίου, αναγκάζει το πλάσµα να βρίσκεται µέσα στον επιθυµητό χώρο εργασίας,
εξασφαλίζοντας αφενός µεν µηδενικές απώλειες ενέργειας και αφετέρου µια σταθερότητα
στην κατάσταση του πλάσµατος. Παρόλα αυτά ακόµα και µε µαγνητικό πεδίο είναι αν όχι
αδύνατο, αρκετά δύσκολο να διατηρηθεί το πλάσµα στον επιθυµητό χώρο, µε αποτέλεσµα να
απλώνεται σε άλλες περιοχές του θαλάµου. Αν αυτή η επέκταση διαρκέσει για αρκετό
χρονικό διάστηµα, είναι δυνατόν να προκαλέσει βλάβες , αν όχι και καταστροφή της κεφαλής
του µανόµετρου, που βρίσκεται στην βάση του θαλάµου µε σκοπό να παρακολουθεί την
εκάστοτε πίεση του.
2.6.3 Σύστηµα παραγωγής κενού
Το σύστηµα παραγωγής κενού που συνοδεύει κάθε σύστηµα Sputtering , εκτελεί δύο
βασικές λειτουργίες. Αντλεί τον θάλαµο µέχρι µια ικανοποιητική χαµηλή πίεση ( µεταξύ 10-7
και 10-6 mTorr) και διατηρεί το κενό στον θάλαµο κατά την διάρκεια της λειτουργίας του
sputtering σε µία πίεση µεταξύ 10-3 και 10-2 mTorr , ενώ το αέριο του sputtering διοχετεύεται
συνεχώς µέσα στο θάλαµο. Κατά την διάρκεια της αρχικής άντλησης του θαλάµου οι αντλίες
κενού έχουν να αντιµετωπίσουν τα αέρια που έχουν αποµείνει στο θάλαµο και τα αέρια που
αποβάλλουν λόγω προσρόφησης τα µόνιµα τµήµατα του θαλάµου όπως τα τοιχώµατα , ο
στόχος και το υπόστρωµα.
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Η τεχνική πίεση που επιτυγχάνεται στον θάλαµο εξαρτάται από τους ρυθµούς
αποβολής των διάφορων αερίων , µε την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν διαρροές.
Ο ρυθµός αποβολής των αερίων που έχουν προσροφηθεί µετριέται σε µονάδες
torr*sec-1 και σχετίζεται µε την πίεση P και µε την ταχύτητα άντλησης S , όταν η πίεση δεν
µεταβάλλεται , σύµφωνα µε τον τύπο Q=(P x S) .Έτσι , σε ένα σύστηµα r.f. Sputtering µε
θάλαµο που αποτελείται από ένα κύλινδρο µε βάση και κορυφή από ανοξείδωτο χάλυβα, ο
ρυθµός αποβολής των προσροφηθέντων αερίων είναι γενικά µεταξύ 6x10-4 και 6x10-5
Torr*sec-1 . Τέλος ένα υπόστρωµα στο οποίο δεν έχει γίνει ακόµα εναπόθεση αυξάνει τον
ρυθµό αποβολής και µπορεί να φτάσει µέχρι ~10-4 Torr*sec-1 . κατά την διάρκεια του
sputtering και συγκεκριµένα όταν εµφανιστεί η εκκένωση , όλες οι επιφάνειες που θα
βρίσκονται σε επαφή µε την εκκένωση , θα αποβάλλουν απορροφηθέντα αέρια µε ένα
µεγαλύτερο ρυθµό , από τον κανονικό .
Όλοι οι παραπάνω ρυθµοί αποβολής των αερίων που έχουν προσροφηθεί αφορούν την
περίπτωση που το σύστηµα έχει αντλήσει ικανοποιητικά και η πίεση παραµένει σταθερή.
Στην περίπτωση που η πίεση µέσα στον θάλαµο πρέπει να φτάσει την τιµή των 760Torr για
να ανοίξει ο θάλαµος αποφεύγεται η διοχέτευση ατµοσφαιρικού αέρα επειδή έχει µεγάλη
περιεκτικότητα σε υδρατµούς .
Πρέπει να σηµειωθεί πως , αν και το σύστηµα αντλεί και τον θάλαµο σε πιέσεις µέχρι
και των 10-7 mTorr , είναι δυνατόν να βρεθούν µέσα σε αυτόν ξένες προσµίξεις όπως
υδρατµοί , υδροκαρβίδια , κ.α. Όταν το σύστηµα διατηρείται σε εξαιρετικά υψηλές
θερµοκρασίες (π.χ. φωτίζοντας διαρκώς τον θάλαµο µε υπέρυθρο ακτινοβολία) το
µεγαλύτερο µέρος του υπολειπόµενου αερίου είναι υδρατµοί οι οποίοι συνεχώς αποβάλλονται
από τα τοιχώµατα του θαλάµου και τα άλλα µέρη. Οι υδρατµοί αυτοί, µπορούν να
παρατηρηθούν πριν από sputtering µε ένα φασµατογράφο µάζας, ενώ κατά την διάρκεια του
sputtering είναι δυνατόν να µην παρατηρηθούν. Οι υδρατµοί µπορεί επίσης να αντιδράσουν
µε το υλικό του στόχου που πηγαίνει προς το υπόστρωµα.
Έτσι τα υπολειπόµενα αέρια είναι δυνατόν όχι µόνο να

µας εµποδίσουν στην

παρασκευή λεπτών υµενίων από καθαρούς στόχους , αλλά και να δηµιουργήσουν σπουδαία
και απρόβλεπτα επακόλουθα στην λειτουργία εκείνη του sputtering όπου επιδιώκεται
παρασκευή λεπτών υµενίων µε προσµίξεις. Το αντλητικό σύστηµα αποτελείται από την
αντλία διαχύσεως και την περιστροφική αντλία.
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Α . Αντλία διαχύσεως
Η αντλία διαχύσεως είναι η από τις πιο δηµοφιλείς αντλίες υψηλού κενού σε σύστηµα
sputtering λόγω της αποδεδειγµένης της αξιοπιστίας ,απλότητας και χαµηλού κόστους.
Η αντλία αυτή δεν λειτουργεί µε, µηχανική κίνηση. Στο κάτω µέρος της υπάρχει
κατάλληλο λάδι το οποίο θερµαίνεται , εξαερώνεται και ανεβαίνει προς τα πάνω. Τα µόρια
λαδιού αναγκάζονται να περάσουν µέσα από τα λεπτά ακροφύσια που υπάρχουν στα
τοιχώµατα της και να κατευθυνθούν προς τα κάτω µε µεγάλη ταχύτητα , παρασύροντας µαζί
τους τα ελαφρύτερα µόρια του αέρα. Όταν το ζεστό λάδι έρθει σε επαφή µε τα τοιχώµατα
του δοχείου , τα οποί διατηρούνται ψυχρά µε την κυκλοφορία νερού , συµπυκνώνονται και
επιστρέφουν στον πυθµένα του δοχείου, ακολουθώντας πάλι τον ίδιο κύκλο. Με τον τρόπο
αυτόν τα µόρια του αερίου συγκεντρώνονται στο κάτω µέρος της αντλίας το οποίο είναι
συνδεδεµένο µε µία µηχανική (περιστροφική) αντλία.
Επειδή σε πιέσεις µικρότερες των 10-5 mTorr ,το κύριο συστατικό στα αέρια που
έχουν αποµείνει µέσα στο θάλαµο είναι υδρατµοί ,χρησιµοποιείται µια παγίδα υγρού αζώτου
, έτσι ώστε η µερική πίεση των υδρατµών να είναι πολύ χαµηλή. Η παγίδα αυτή του υγρού
αζώτου τοποθετείται µεταξύ της αντλίας διαχύσεως και της βαλβίδας του υψηλού κενού που
συνδέει το θάλαµο, έτσι ώστε η παγίδα να µην εκτίθεται στο αέρα όταν ανοίγεται ο θάλαµος
και το αντλητικό σύστηµα είναι σε πλήρη

λειτουργία. Εάν η αντλία ήταν µια αντλία

διαχύσεως του οίκου Edwards ,1400 ls-1 6 inch και µε ταχύτητα αντλήσεως στην περιοχή της
βαλβίδας του υψηλού κενού ~ 360 ls-1. Η αντλία συνδέεται µε τον θάλαµο µε σωλήνα
διαµέτρου 150mm και µήκους 200mm. Στην είσοδο του θαλάµου, όταν η βαλβίδα υψηλού
κενού είναι ανοιχτή, η αντλία έχει µια ταχύτητα αντλήσεως 110 ls-1. Σύµφωνα µε τη σχέση
Q=PS και λαµβάνοντας Q1=6X10-4 Torr ls-1 θα έχουµε P1=6X10-6 mTorr και µε Q2=6X10-5
Torr ls-1 και P2=6X10-7 mTorr που είναι και οι τελικές πιέσεις για ένα γυάλινο θάλαµο. Η
πίεση αυτή για έναν θάλαµο από ανοξείδωτο χάλυβα φτάνει µεταξύ των 10-6 και 10-7 mTorr.
Χρησιµοποιώντας διηλεκτρικούς στόχους περιµένουµε µια αύξηση τελικής πίεσης για τους
λόγους που προαναφέραµε.
Β. Περιστροφική αντλία
Η περιστροφική αντλία έχει σαν σκοπό, αφενός µεν την αρχική άντληση του θαλάµου
µέχρι του σηµείου εκείνου που µπορεί να τεθεί σε λειτουργία η αντλία διαχύσεως για την
δηµιουργία του υψηλού κενού, και αφετέρου να διατηρηθεί καθ’ όλη την διάρκεια
λειτουργίας της αντλίας διαχύσεως την πίεση στην έξοδο της αντλίας (διαχύσεως) σε χαµηλή
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τιµή. Εάν η περιστροφική αντλία δεν είναι κατάλληλη για να διατηρήσει την πίεση στην
έξοδο της αντλίας διαχύσεως κάτω από µια τιµή , που την ονοµάζουµε κρίσιµη πίεση και που
χαρακτηρίζει κάθε αντλία διαχύσεως. Τότε ο πρώτος πίδακας της αντλίας διαχύσεως θα
σταµατήσει να λειτουργεί και µεγάλες ποσότητες ατµών λαδιού θα διαχυθούν µέσα στον
θάλαµο. Ο πρώτος πίδακας σταµατάει να λειτουργεί εάν η πίεση στην είσοδο της διαχύσεως
υπερβεί περίπου τα 10-3 mTorr
Η αντλία διαχύσεως των 6 inch έχει µια ταχύτητα άντλησης στην είσοδο της περίπου
1300 ls-1 .Έτσι το µέγιστο φορτίο αερίου, το οποίο η αντλία µπορεί να χειριστεί ,είναι 1.3
mTorr ls1.Όλα τα αέρια που θα εισέλθουν στην διαχύσεως, αφού περάσουν στην συνέχεια
στους σωλήνες θα αντληθούν από την περιστροφική αντλία.
Η κρίσιµη στιγµή για την αντλία διαχύσεως των 6inch είναι περίπου 0.5 mTorr
.Παρόλα αυτά για να είµαστε σίγουροι , ως προς τα αποτελέσµατα, η πίεση δεν πρέπει να
υπερβεί τα 0.2 mTorr. Έτσι , στην έξοδο της αντλίας διαχύσεως απαιτείται µια ταχύτητα
άντλησης 1.3 mTorr ls-1 / 0.21 s-1 δηλαδή, 6.5 ls-1
Η περιστροφική συνδέεται µε την αντλία διαχύσεως µέσω σωλήνα διαµέτρου 25mm
στον οποίο τα αέρια έχουν µία ταχύτητα διέλευσης µε ταχύτητα άντλησης 25 ls-1.Τελικά η
ταχύτητα άντλησης SP που πρέπει να έχει η περιστροφική αντλία , µπορεί να υπολογισθεί
χρησιµοποιώντας το τύπο που δίνει την εν σειρά σύνδεση στοιχείων : 1/Sd = 1/S1 +1/S2 όπου
S2=6.5 ls-1 . Η ταχύτητα άντλησης που απαιτείται στην έξοδο της αντλίας διαχύσεως , S1 =
25ls-1 η ταχύτητα άντλησης µέσω του σωλήνα και Sp η ταχύτητα άντλησης που πρέπει έχει η
περιστροφική αντλία.
Άρα 1/Sp = 1/Sd – 1/S1 = 1/6.5 – 1/25 = 530 l min-1
Γ. Όργανα µέτρησης της πίεσης
Ένα από τα πιο σηµαντικά σηµεία καθ’ όλη την λειτουργία του sputtering είναι η
παρακολούθηση των πιέσεων που επικρατούν σε κάθε σηµείο του συστήµατος κάθε χρονική
στιγµή, διότι η πίεση επηρεάζει την οµοιοµορφία του υµενίου. Υπάρχουν µανόµετρα
θερµοζεύγους τα οποία µετρούν πιέσεις στην περιοχή των 1-10-3 mTorr. Για πιέσεις στην
περιοχή 10-3 έως 10-7 mTorr χρησιµοποιείται το µανόµετρο Penning.
Κατά την διάρκεια της εναπόθεσης η πίεση που κυµαίνει µεταξύ 10-3 και 20.10-3
mTorr, µετριέται από ένα µανόµετρο τύπου Hastings CVT-15, που η κεφαλή του είναι
τοποθετηµένη στην βάση του θαλάµου.
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Κεφάλαιο 3
Τρανζίστορ
3.1 Τρανζίστορ
Παρότι τα τρανζίστορ επίδρασης πεδίου δεν ήταν διαδεδοµένα µέχρι την δεκαετία του
1960, η εφεύρεση τους προηγήθηκε από τα τρανζίστορ επαφής. Όπως συµβαίνει στις
περισσότερες καινοτοµίες , έτσι και εδώ, τα τρανζίστορ επίδρασης πεδίου – επαφής (Junction
Field Effect Transistors –JFET) ξεκίνησαν να παρασκευάζονται και να µελετούνται όταν
βρέθηκαν τα κατάλληλα υλικά µαζί µε την απαραίτητη τεχνολογική υποστήριξη.
Θα περιγράψουµε τις βασικές αρχές λειτουργίας των JFET τρανζίστορ καθώς
σχετίζονται άµεσα µε τα τρανζίστορ διάφανων υµενίων (Transparent Thin Film Transistor) τα
οποία σχετίζονται µε τα υλικά που µελετήθηκαν σε αυτή την εργασία.
Το τρανζίστορ (transistor) είναι µία ηµιαγωγική διάταξη στερεάς κατάστασης, που
έχει διάφορες εφαρµογές στην ηλεκτρονική, µερικές εκ των οποίων είναι η ενίσχυση, η
σταθεροποίηση τάσης, η διαµόρφωση συχνότητας, η λειτουργία ως διακόπτης και ως
µεταβλητή ωµική αντίσταση. Το τρανζίστορ µπορεί, ανάλογα µε την τάση µε την οποία
πολώνεται, να ρυθµίζει τη ροή του ρεύµατος που απορροφά από συνδεδεµένη πηγή τάσης.
Τέλος τα τρανζίστορ κατασκευάζονται είτε ως ξεχωριστά ηλεκτρονικά εξαρτήµατα, είτε ως
µέρη κάποιου ολοκληρωµένου κυκλώµατος
3.2 Τρανζίστορ Επίδρασης Πεδίου (Field Effect Transistor-FET)
Τα τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (αγγλικά: Field Effect Transistor) ή FET από τα
αρχικά των αγγλικών λέξεων είναι µια ηλεκτρονική διάταξη µε τρεις ακροδέκτες η οποία
περιλαµβάνει µια επαφή p-n. Η λειτουργία του βασίζεται στον έλεγχο ενός εσωτερικού
ηλεκτρικού πεδίου µε την εφαρµογή εξωτερικού δυναµικού στον έναν από τους τρεις
ακροδέκτες που ονοµάζεται πύλη (gate). Το πεδίο αυτό ελέγχει την αγωγιµότητα µεταξύ των
άλλων δυο ακροδεκτών, που ονοµάζονται επαγωγός ή εκροή ή υποδοχή (drain) και πηγή
(source). Το ρεύµα που διέρχεται από αυτούς τους δύο ακροδέκτες ελέγχεται από το πεδίο
αυτό και έτσι, ενώ στα διπολικά τρανζίστορ ο έλεγχος του ρεύµατος στην έξοδο γίνεται µε το
ρεύµα βάσης, στα FETs ο έλεγχος γίνεται µε το δυναµικό της πύλης. Επίσης, η αγωγιµότητα
γίνεται µε ένα τύπο φορέων (οπές ή ηλεκτρόνια) ανάλογα µε την πολικότητά τους, οπότε τα
τρανζίστορ αυτά χαρακτηρίζονται σαν µονοπολικά (unipolar).
Υπάρχουν δυο τύποι FET που ονοµάζονται FET επαφής, JFET (Junction FET) και
FET µονωµένης πύλης ή Μετάλλου-Οξειδίου-Ηµιαγωγού, (MOSFET, Metal-Oxide-
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Semiconductor FET). Κάθε τύπος µπορεί να κατασκευαστεί µε κανάλι αγωγιµότητας
ηµιαγωγού τύπου n ή τύπου p, οπότε χαρακτηρίζεται αντίστοιχα σαν n-καναλιού (n-channel)
ή p-καναλιού (p-channel). Επιπλέον, υπάρχουν δύο κατηγορίες των παραπάνω, τα FET
αραίωσης (depletion mode) και τα FET πύκνωσης (enhancement mode). Ένα τρανζίστορ
αραίωσης άγει όταν η τάση πύλης είναι ίση µε την τάση πηγής. Ένα τρανζίστορ πύκνωσης
άγει όταν η τάση πύλης και η τάση πηγής έχουν θετική (αρνητική) διαφορά. Ένα σηµαντικό
χαρακτηριστικό του FET είναι ότι συχνά είναι απλούστερο να κατασκευαστεί και ότι
καταλαµβάνει µικρότερο χώρο πάνω σε ένα chip απ’ ότι ένα διπολικό τρανζίστορ επαφής
(Bipolar Junction Transistor).
3.3 Τρανζίστορ επαφής επίδρασης πεδίου -Junction Field Effect Transistor
Στο παρακάτω σχήµα 1.3 φαίνεται η βασική δοµή ενός JFET καναλιού τύπου n. Οι
ακροδέκτες επαγωγού και πηγής κατασκευάζονται από τις ωµικές επαφές στα άκρα ενός
κοµµατιού ηµιαγωγού τύπου n. Ηλεκτρόνια, που είναι φορείς πλειονότητας, αναγκάζονται να
κινηθούν κατά µήκος του κοµµατιού µε µια τάση που εφαρµόζεται µεταξύ επαγωγού και
πηγής. Ο τρίτος ακροδέκτης, που ονοµάζεται πύλη, σχηµατίζεται συνδέοντας ηλεκτρικά τις
δυο ρηχές περιοχές τύπου p+. Η περιοχή τύπου n µεταξύ των δυο πυλών p+ ονοµάζεται
κανάλι µέσα από το οποίο οι φορείς πλειονότητας µετακινούνται µεταξύ της πηγής και του
επαγωγού.

Εικόνα 3.1 Βασική δοµή ενός JFET καναλιού τύπου n.
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Λειτουργία του JFET
Στο σχήµα 3.2 αποτυπώνεται η σχηµατική παράσταση µιας συσκευής καναλιού
τύπου-n, που παριστάνει την συνδεσµολογία κοινής πηγής. Παρατηρούµε ότι οι περιοχές
πύλης και το κανάλι αποτελούν µια επαφή pn που, στην λειτουργία του JFET, διατηρούνται
σε κατάσταση ανάστροφης πόλωσης. Αν εφαρµοστεί µια αρνητική τάση πύλης – πηγής η
επαφή πολώνεται κατά την ανάστροφη φορά. Το ίδιο συµβαίνει αν εφαρµοστεί µια θετική
τάση επαγωγού – πηγής. Στις δυο πλευρές της επαφής pn µε ανάστροφη πόλωση υπάρχουν
περιοχές φορτίων χώρου. Οι φορείς ρεύµατος έχουν διαχυθεί κατά µήκος της επαφής,
αφήνοντας µόνο ακάλυπτα θετικά ιόντα στην πλευρά n και αρνητικά ιόντα στην πλευρά p.
Καθώς αυξάνει η ανάστροφη πόλωση κατά µήκος της επαφής, αυξάνει και το πάχος της
περιοχής απογύµνωσης. Έτσι το αποτέλεσµα είναι ένα στρώµα φορτίων χώρου που βρίσκεται
σχεδόν εξ ολοκλήρου στο κανάλι n. Η αγωγιµότητα της περιοχής αυτής είναι µηδέν επειδή
δεν υπάρχουν διαθέσιµοι φορείς ρεύµατος. Έτσι, βλέπουµε ότι όταν η ανάστροφη τάση
αυξάνει το ενεργό πλάτος του καναλιού στο παρακάτω σχήµα ελαττώνεται. Σε τάση πύλης –
πηγής VGS = Vp, που ονοµάζεται τάση pinch off (‘φαινόµενο στραγγαλισµού’), το πλάτος
του καναλιού γίνεται µηδέν επειδή όλο το ελεύθερο φορτίο έχει αποµακρυνθεί από το κανάλι.
Έτσι, για σταθερή τάση επαγωγού – πηγής, το ρεύµα επαγωγού θα είναι συνάρτηση της
τάσης ανάστροφης πόλωσης κατά µήκος της επαφής πύλης. Επειδή ο µηχανισµός ελέγχου
του ρεύµατος είναι αποτέλεσµα της ύπαρξης του πεδίου που σχετίζεται µε την περιοχή
εκκένωσης, στην ονοµασία της διάταξης χρησιµοποιείται ο όρος <<φαινόµενο πεδίου>>.

Εικόνα 3.2 ∆οµή πολωµένου JFET καναλιού τύπου n όπου φαίνεται η περιοχή εκκένωσης που
συσφίγγει το κανάλι
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Χαρακτηριστικές του JFET
Οι χαρακτηριστικές εξόδου ενός συνηθισµένου διακριτού JFET καναλιού τύπου n,
που φαίνονται στο Σχήµα 3.3, δίνουν το ID σαν συνάρτηση της VDS µε παράµετρο την VGS.
Για να δούµε ποιοτικά τον λόγο για τον οποίο οι χαρακτηριστικές έχουν αυτήν την µορφή,
έστω πρώτα η περίπτωση όπου VGS = 0. Για ID = 0 το κανάλι µεταξύ των επαφών πύλης
είναι εντελώς ανοικτό. Αν εφαρµοστεί µια µικρή τάση VDS, το κοµµάτι τύπου n αντιδρά σαν
µια απλή αντίσταση από ηµιαγωγό και το ρεύµα ID αυξάνεται γραµµικά µε την VDS
(αναφερόµαστε φυσικά σε JFET αραίωσης - depletions mode). Όταν αυξάνει το ρεύµα, η
ωµική πτώση τάσης κατά µήκος της περιοχής του καναλιού τύπου n πολώνει την επαφή
πύλης κατά την ανάστροφη φορά και το τµήµα του καναλιού που άγει αρχίζει να κλείνει µε
µορφή λαβίδας λόγω της κατανοµής της πτώσης τάσης κατά µήκος του καναλιού (σύσφιγξη
του καναλιού). Εξαιτίας της ωµικής πτώσης τάσης κατά µήκος του καναλιού, η σύσφιγξη δεν
είναι οµοιόµορφη, αλλά είναι εντονότερη σε αποστάσεις που απέχουν περισσότερο από την
πηγή, όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.3. Στο τέλος, φτάνουµε σε µια τάση VD στην οποία
παρουσιάζεται η διάτρηση του καναλιού. Αυτή είναι η τάση όπου η καµπύλη του ρεύµατος
ID αρχίζει να γίνεται οριζόντια και να πλησιάζει σε µια σταθερή τιµή. Βέβαια, θεωρητικά δεν
είναι δυνατό να κλείσει τελείως το κανάλι και το ρεύµα ID να γίνει µηδέν. Στην
πραγµατικότητα αν συνέβαινε αυτό, δεν θα ήταν απαραίτητη η ωµική πτώση τάσης που
χρειάζεται για την ανάστροφη πόλωση. Παρατηρούµε στις χαρακτηριστικές ότι: α) Κάθε
χαρακτηριστική έχει µια ωµική περιοχή ή περιοχή µη κορεσµού για µικρές τιµές της VD,
όπου το ID είναι ανάλογο µε την VDS β) Κάθε καµπύλη έχει ακόµη και µια περιοχή
σταθερού ρεύµατος ή περιοχή κορεσµού ρεύµατος για µεγάλες τιµές της VDS, όπου το ID
αντιδρά πολύ λίγο στην VDS. Αν τώρα η τάση VGS γίνει µηδέν, τότε η τάση που χρειάζεται
η επαφή για να πολωθεί ανάστροφα παρέχεται από την VDS. Αν εφαρµοστεί αρνητική VGS,
η περιοχή εκκένωσης που δηµιουργείται ελαττώνει το πλάτος του καναλιού ακόµη και µε
VDS = 0. Έτσι, η διάτρηση εµφανίζεται σε µικρότερη τιµή της VDS και η µέγιστη τιµή της
ID ελαττώνεται, όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.3. Σε VGS = Vp, την τάση διάτρησης, είναι ID =
0 γιατί το κανάλι έχει συσφιχθεί εντελώς για όλες τις τιµές της VDS ≥ 0.
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Εικόνα 3.3 Χαρακτηριστικές ενός JFET αραίωσης.

3.4 Τρανζίστορ ∆ιάφανων Λεπτών Υµενίων ( Transparent Thin Film Transistor -TTFT)
Το TTFT αποτελεί µια κατηγορία τρανζίστορ επίδρασης πεδίου στην οποία ένα λεπτό
και διαφανές στρώµα εναποτίθεται για να δηµιουργήσει την πύλη, το ενεργό στρώµα
καναλιού, και τις επαφές πηγής και επαγωγού. Η λειτουργία του σε τίποτα δεν διαφέρει από
την λειτουργία ενός κλασικού τρανζίστορ επίδρασης πεδίου.
Η πρώτη µελέτη και παρασκευή τρανζίστορ TFT έγινε το 1962 από τον Weimer στο
συνέδριο IRE-AIEE Device Research Conference στο New Jersey [16]. Χρησιµοποίησε
λεπτό υµένιο πολυκρυσταλλικού καδµίου σαν στρώµα καναλιών, όµοια µε εκείνα που
χρησιµοποιούσαν για τους φωτοανιχνευτές και χρυσό για τις επαφές πηγής και επαγωγού.
Την ίδια εποχή είχαν ερευνηθεί και άλλα υλικά όπως το CdSe, Te, InSb, και το Ge για την
κατασκευή TFT’s. Όµως στα µέσα περίπου της ίδιας δεκαετίας το ενδιαφέρον της
επιστηµονικής κοινότητας στράφηκε στην ανάγκη για τρανζίστορ µε επαφή µέταλλου και
οξειδίου, βασισµένα στην τεχνολογία πυριτίου και στην άµεση υλοποίηση ολοκληρωµένων
κυκλωµάτων. Έτσι η έρευνα και η µελέτη των TFT’s σταµάτησε να προκαλεί το ενδιαφέρον
µέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 60.
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Την επόµενη δεκαετία όµως η επιστηµονική κοινότητα αντιλήφθηκε ότι το χαµηλό
κόστος του κρυσταλλικού πυριτίου ήταν άµεσα συνδεδεµένο µε τις µικρές επιφάνειες στις
οποίες χρησιµοποιείτο. Ήδη όµως υπήρχαν µελέτες για την κατασκευή οθόνων υγρών
κρυστάλλων και έτσι θα έπρεπε να βρεθούν υλικά που θα κάλυπταν συγχρόνως το χαµηλό
κόστος και την παρασκευή ολοκληρωµένων κυκλωµάτων µεγάλης επιφάνειας. Έτσι ξεκίνησε
και πάλι η αναζήτηση για λεπτά υµένια που θα βοηθούσαν στην παρασκευή TFT.
Η πρώτη συσκευή υγρών κρυστάλλων που παρασκευάσθηκε µε TFT το 1973, ανήκει στον
Brody [17]. Χρησιµοποιήθηκε TFT από ηµιαγώγιµο υλικό CdSe ως στοιχείο µετατροπής
(switching element )για κάθε εικονοκύτταρο (pixel) µιας µήτρας 120x120.
Όµως η παραπάνω µελέτη δεν προκάλεσε το ενδιαφέρον της βιοµηχανίας για τις
οθόνες υγρών κρυστάλλων. Το κοµβικό σηµείο αναφοράς αποτέλεσαν οι µετέπειτα µελέτες
που αφορούσαν την νόθευση του άµορφου πυριτίου (a-Si:H) µε την τεχνική της ηλεκτρικής
εκκένωσης σε σωλήνα κενού [18,19]. Λίγο αργότερα, το 1979 οι LeComper, Spear και Ghaith
περιέγραψαν ένα TFT χρησιµοποιώντας a-Si:H σαν ενεργό ηµιαγώγιµο υλικό [20].
Όµως ακόµα και αν η τελευταία έρευνα προκάλεσε το ενδιαφέρον της επιστηµονικής
κοινότητας, υπήρχε ένα µεγάλο µειονέκτηµα σε αυτό το υλικό. Η ευκινησία των ηλεκτρονίων
ήταν πολύ χαµηλή µε αποτέλεσµα η απόδοση των συσκευών να είναι εξίσου µικρή.
Εντούτοις είχε γίνει ένα µεγάλο βήµα για την κατασκευή διατάξεων υγρών κρυστάλλων.
Στα µέσα της δεκαετίας του ’80 το πυρίτιο είχε ήδη γίνει ένα από τα βασικά υλικά
κατασκευής ενεργών µητρών υγρών κρυστάλλων και η βιοµηχανία το είχε πλέον κατατάξει
στην παραγωγή της.
Το 1990 εισήλθε στην αγορά ένα νέο είδος TFT τα οποία βασίζονταν σε οργανικούς
ηµιαγωγούς [21] µε ευκινησία παρόµοια µε εκείνη των a-Si:H. Τα νέα αυτά TFT’s
χαρακτηρίστηκαν ως ελπιδοφόρα για την κατασκευή ολοκληρωµένων κυκλωµάτων πάνω σε
εύκαµπτα πλαστικά υποστρώµατα που θα βελτίωναν κυρίως την τεχνολογία των
φωτοβολταϊκών κυττάρων.
Τα τελευταία χρόνια οι έρευνές έχουν στραφεί στην κατηγορία των τρανζίστορ
διάφανων λεπτών υµενίων (Transparent Thin Film Transistor – TTFT). Η πρώτη µελέτη για
TTFT ανήκει στους ερευνητές του πανεπιστηµίου του Oregon και ξεκίνησε το 2003[22].
Τα διάφανα κυκλώµατα, κατασκευάζονται βάση των TTFT’s και χρησιµοποιούνται
σε πλήθος εφαρµογών (ηλεκτρονική και στρατιωτική βιοµηχανία [7,23] Τα διαφανή
ηλεκτρονικά υλικά δύναται να παρασκευαστούν πάνω σε

χαµηλού κόστους, εύκαµπτα,

πλαστικά υποστρώµατα τα οποία θα είναι ενδεχοµένως σηµαντικά για τις νέες τεχνολογικές
απαιτήσεις.[24,25,26] Οι εύκαµπτες ηλεκτρονικές διατάξεις (Flexible Electronic Devices) θα
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φέρουν επανάσταση στη ζωή µας, αφού θα ενσωµατωθούν, θα βελτιώσουν και θα
επεκτείνουν πολλές από τις καθηµερινές µας ενέργειες που σχετίζονται µε την απεικόνιση,
µεταφορά και αποθήκευση πληροφοριών (π.χ. εύκαµπτες οθόνες - Organic Light-Emitting
Diode, ηλεκτρονικά κυκλώµατα και µέσα αποθήκευσης), καθώς και τη παραγωγή ενέργειας
από ανανεώσιµες πηγές (εύκαµπτα φωτοβολταϊκά στοιχεία – Organic PhotoVoltaic‘s). Τα
περισσότερα παραδείγµατα διαφανούς TFTs (TTFTs) χρησιµοποιούν λεπτά υµένια των
ανόργανων οξειδίων ως ηµιαγώγιµα και αγώγιµα στρώµατα επίστρωσης.[27,28,29]. Βέβαια αν
και οι ηλεκτρικές ιδιότητες των οξειδίων είναι αρκετά καλές µέχρι τώρα (ευκινησία και
αγωγιµότητα ~20 cm2V-1 s-1 [30] και 4.8 × 103 Ω-1 cm-1 [31] αντίστοιχα), τα µηχανικά
χαρακτηριστικά τους δεν είναι αρκετά καλά για τη χρήση τους σε εύκαµπτες και µηχανικά
γερές συσκευές και αυτό είναι και το επόµενο στοίχηµα για την επιστηµονική κοινότητα.
Μέχρι τώρα έχουν µελετηθεί πλήθος υλικών που θα ταίριαζαν στην τεχνολογία των
τρανζίστορ επίδρασης πεδίου, µεταξύ των οποίων είναι και τα διάφανα λεπτά υµένια οξειδίων
σαν ενεργό υλικό για τα ΤTFT . Σύµφωνα µε µια πρόσφατη δηµοσίευση[32], τα λεπτά υµένια
οξειδίων µπορούν κάλλιστα να λειτουργήσουν σαν ενεργά υλικά (κανάλι) για ένα τρανζίστορ
είτε σαν πηγή και επαγωγός.
Η συγκεκριµένη µελέτη αφορά στην κατασκευή δύο ειδών TFT’s. Στην πρώτη
διάταξη το κανάλι ήταν υµένια κρυσταλλικού ZnO ενώ η πηγή και ο επαγωγός ZGO ( zinc
gallium oxide). Στην δεύτερη διάταξη τον ρόλο του καναλιού ανέλαβαν τα υµένια άµορφου
IZO (indium zinc oxide). Όλα τα υµένια που χρησιµοποιήθηκαν στην εργασία ήταν διάφανα.
Η διάταξη των τρανζίστορ απεικονίζεται στην Εικόνα 3.4 ενώ στην Εικόνα 3.5 α) και β)
παρουσιάζονται οι χαρακτηριστικές Ι-V των δυο αυτών τρανζίστορ.
Και τα δύο τρανζίστορ φάνηκε να ανήκουν στην κατηγορία πύκνωσης, όµως τα
τρανζίστορ που κατασκευάσθηκαν µε χρήση άµορφου ΙZO έδειξαν καλύτερη συµπεριφορά
(mobility 49.9cm2V-1sec-1 , on/off ratio 4.3x108) από ότι τα TFT µε ZnO (mobility 26cm2V1

sec-1 , on/off ratio 3x106).Αν λάβουµε υπόψη ότι τα υµένια παρασκευάσθηκαν µε την

τεχνική του magnetron sputtering, σε θερµοκρασία δωµατίου , αντιλαµβανόµαστε ότι
πρόκειται για ελπιδοφόρα υλικά τα οποία θα συντελέσουν στην ανάπτυξη διάφανων
τρανζίστορ µε χαµηλό κόστος.
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β)

γ)

Εικόνα 3.4 ∆ιάταξη τρανζίστορ FET. ∆ιακρίνονται οι περιοχές α) του καναλιού
β)της πηγής και γ)του επαγωγού. [32]

α)

β)

Εικόνα 3.5 Χαρακτηριστικές I-V για τρανζίστορ µε κανάλι α)ZnO και β)IZO [32]
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Κεφάλαιο 4
Ηλεκτρικός Χαρακτηρισµός
4.1 Εισαγωγή
Εφόσον ο ηλεκτρικός χαρακτηρισµός των υµενίων καθορίζει καταρχήν την κατηγορία
στην οποία θα ανήκουν (αγώγιµα υλικά ή µονωτικά υλικά) και µετέπειτα το είδος
αγωγιµότητας τους (p ή n µε βάση τις µετρήσεις Hall), είναι σκόπιµο να αναλυθεί λίγο
περισσότερο. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούµε µε υλικά των οποίων οι ηλεκτρικές
ιδιότητες πολλές φορές δεν θα είναι ξεκάθαρες. Περιγράφοντας την διαδικασία µέτρησης ο
αναγνώστης θα αντιληφτεί τον λόγο για την παραπάνω ασάφεια καθώς και την δυσκολία
καταγραφής και αποδοχής των δεδοµένων.

4.2 Μέτρηση επιφανειακής αντίστασης.
Στις µετρήσεις επιφανειακής αντίστασης (sheet resistance

Ohm /square)

,

εφαρµόζουµε ένα ρεύµα (την τιµή του οποίου επιλέγουµε εµείς ) και µετράµε τάση. Αυτό
γίνεται µε την βοήθεια 4 ακροδεκτών τους οποίους τοποθετούµε µε τέτοιο τρόπο που να
εφαρµόζουν τέλεια πάνω στις επαφές.
Ο τρόπος µε τον οποίο συµβολίζονται οι τάσεις για τα εκάστοτε ρεύµατα είναι ο έξης:

Rij ,kl =

Vkl Vk − Vl
=
I ij
I ij

Όπου το ρεύµα εισέρχεται στο δείγµα από την επαφή i και εξέρχεται από την επαφή j και η
τάση µετριέται µεταξύ των k και l επαφών.

Σχήµα 4.1. Όλοι οι δυνατοί συνδυασµοί για µέτρηση τάσης

V1=V+12.43
V6=V-43.12

V2=V-12.43 V3=V+23.14 V4=V-23.14
V7=V+14.23
V8=V-14.23

V5=V+43.12
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Όπως φαίνεται και στο Σχήµα 4.1 ρεύµα περνάει από το σηµείο 1 στο 2 και µετριέται
η τάση µεταξύ των σηµείων 4 και 3 (δηλαδή η V+12.43 =V1) Αντιστρέφοντας την φορά του
ρεύµατος µετριέται η τάση µεταξύ των σηµείων 4 και 3 (V-12.43 =V2) .Οι µετρήσεις αυτές
επαναλαµβάνονται

για

όλους

τους

δυνατούς

συνδυασµούς

που

µπορούν

να

πραγµατοποιηθούν κατά µήκος της περιφέρειας του δείγµατος ακολουθώντας πάντα κυκλική
φορά. Αφού µετρηθούν όλες οι τάσεις (8 συνολικά) , υπολογίζονται

2 τιµές για την

επιφανειακή αντίσταση .
RA =

π
ln 2

RB =

π
ln 2

fA

(V+12.34 − V−12.34 + V+23.14 − V−23.14 )
4I

fB

(V+43.12 − V−43.12 + V+14.23 − V−14.23 )
4I

Όπου RA και RB είναι οι δύο τιµές της επιφανειακής αντίστασης (sheet resistance Ohm
/square), I είναι το ρεύµα
Η τιµή π/ln2 είναι µία διορθωτική σταθερά γεωµετρίας που ακολουθεί τα f .
fA και fB είναι κάποιοι γεωµετρικοί παράγοντες διόρθωσης για πιθανές ασυµµετρίες του
δείγµατος
( fA= fB=1 σε τέλεια συµµετρία ) οι οποίοι σχετίζονται µε τους παράγοντες συµµετρίας QA
και QΒ βάση των παρακάτω σχέσεων:
Οι παράγοντες συµµετρίας υπολογίζονται από τις µετρούµενες τάσεις ως εξής :
V
− V−12.43
Q A =  +12.43
 V+ 23.14 − V− 23.14

V
− V− 43.12
Q B =  + 43.12
 V+14.23 − V−14.23





Η τιµή του f σχετίζεται µε την τιµή του Q µε την σχέση :

 e0.693/ f
Q −1
f
=
arc cos 
Q +1 0.693
 2





Η γραφική παράσταση αυτής της σχέσης δίνεται στην κάτωθι γραφική παράσταση
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Έτσι , αν έχουµε υπολογίσει την τιµή του Q από τις µετρούµενες τάσεις , τότε
µπορούµε να βρούµε από την γραφική και την αντίστοιχη τιµή του f.

Τελικά η συνολική τιµή της επιφανειακής αντίστασης σύµφωνα µε την θεωρία Van
Der Pauw υπολογίζεται από την σχέση :
 − πR A
exp
 RSh


 − πRB
 + exp

 RSh


 = 1


H επιφανειακή αντίσταση θα βοηθήσει στον υπολογισµό της αντίστασης ρ (resistivity
Ohm * cm), αν γνωρίζουµε το µήκος του δείγµατος και το εµβαδόν της επιφάνειας του, από
την σχέση.
l
RSh = ρ
S
Αν υποθέσουµε ότι το δείγµα έχει διαστάσεις µήκους l , πλάτους w, και πάχους d τότε
η παραπάνω σχέση γίνεται:
l
RSh = ρ
wd
Και τέλος , εφόσον το δείγµα µας είναι τετράγωνο (w=l) , καταλήγουµε στην βασική
σχέση υπολογισµού της αντίστασης ρ του δείγµατος πάχους d:
RSh =

ρ
d

Η αντίσταση ρ (resistivity Ohm * cm ) είναι η κύρια ένδειξη που χρησιµοποιούµε
για την εκτίµηση της αγωγιµότητας ενός δείγµατος .
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4.3 Μετρήσεις Hall
Η πιστοποίηση του είδους της αγωγιµότητας ενός υλικού γίνεται συνήθως µε την
µέθοδο µετρήσεων του φαινοµένου Hall. Ο χαρακτηρισµός των δειγµάτων όσον αφορά στις
ηλεκτρικές τους ιδιότητες θα γίνει βάση του φαινοµένου Hall.
Γενικά είναι γνωστό ότι όταν ένα αγώγιµο έλασµα που διαρρέεται από ρεύµα
τοποθετηθεί σε µαγνητικό πεδίο αναπτύσσεται διαφορά δυναµικού σε διεύθυνση κάθετη στο
επίπεδο που σχηµατίζουν η διεύθυνση του ρεύµατος και το µαγνητικό πεδίο. Το φαινόµενο
αυτό ονοµάζεται φαινόµενο Hall.
Οι µετρήσεις Hall είναι πολύ σηµαντικές στον χαρακτηρισµό των δειγµάτων διότι από
την τάση Hall µπορούµε να υπολογίσουµε την συγκέντρωση φορέων την ευκινησία τους και
το είδος τους (n ή p τύπου).
Εφαρµόζουµε ένα µαγνητικό πεδίο ( Positive magnetic field ) στο δείγµα µας και ένα
ρεύµα µεταξύ των σηµείων 1 και 3. Μετράµε την τάση µεταξύ των σηµείων 2 και 4 (V 13.24

P

). Αντιστρέφουµε το ρεύµα και µετράµε την τάση µεταξύ

)

4 και 2 (V

31.42 P

.Επαναλαµβάνουµε για το άλλο ζεύγος αντιδιαµετρικών σηµείων , δηλαδή ρεύµα στο 2 και 4
και τάση στο 1 και 3 (V42.13 P) και ανάστροφα V24.31 P. (Σχήµα 4.2)

Σχήµα 4.2 . ( συνδυασµοί τάσεων Hall )

Τέλος αντιστρέφουµε την φορά του µαγνητικού πεδίου ( Negative magnetic field) και
επαναλαµβάνουµε τις µετρήσεις .
Έτσι από τις 8 τάσεις που µετρήσαµε µπορούµε τώρα να πάρουµε το ακόλουθο ζεύγος
τάσεων Hall
VHC= (V 13.24 P - V13.42 N + V13.42 P- - V31.24 N- )
VHD= (V42.13 P - V24.13 N + V24.31 P- - V42.31

N -)
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Αν το άθροισµα των VHC και VHD είναι θετικό τότε το δείγµα είναι p-τύπου .
∆ιαφορετικά είναι n-τύπου.
Ο συντελεστής Hall είναι ο συντελεστής αναλογίας της έντασης του ηλεκτρικού
πεδίου που δηµιουργείται µε το φαινόµενο Hall, µε το µέτρο του µαγνητικού πεδίου και της
έντασης του ρεύµατος που διαρρέει το δείγµα και ορίζεται από την ακόλουθη σχέση :
r
E
RH=
BI

r
To πεδίο E ισούται µε V*d.
Άρα οι συντελεστές Hall ( cm2/ C) για το ζεύγος τάσεων Hall γίνεται :
V
RHC= HC
BI

RHD =

VHD
BI

( cm2/ C)

Vij είναι οι µετρούµενες τάσεις Hall
I είναι το εφαρµοσµένο ρεύµα
Β είναι η τιµή του εφαρµοσµένου µαγνητικού πεδίου. Στο σύστηµα που χρησιµοποιούµε η
τιµή του µαγνητικού πεδίου είναι 0.32 Tesla , όµως η σχέση υπολογισµού του συντελεστή
Hall απαιτεί το µαγνητικό πεδίο να είναι σε µονάδες Vs / cm2 = 108 Gauss.
Ο συνολικός συντελεστής Hall είναι ίσος µε την µέση τιµή των RHC και RHD
Άρα

RH =

R HC + R HD
2

Από την στιγµή που υπολογίσαµε τον συντελεστή Hall και έχοντας υπολογίσει την
αντίσταση από τις µετρήσεις Van der Pauw , µπορούµε να προσδιορίσουµε την ευκινησία του
δείγµατος µας και την πυκνότητα των φορέων .

Η επιφανειακή πυκνότητα φορέων δίνεται από τον τύπο :

N sh =
cm-2

1
qRH
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Και η καθαρή πυκνότητα φορέων :
ND =

N sh
d

cm-3
H αγωγιµότητα δίνεται από τον τύπο :
1
σ=
(Ohm * cm)-1

ρ

Αυτός είναι ο τρόπος µε τον οποίο υπολογίζουµε την επιφανειακή αντίσταση [sheet
resistance (σε Ohm/square)] , την επιφανειακή συγκέντρωση φορέων (σε #/cm2 ) και της
ευκινησίας µ (cm2/V*sec) των φορέων του δείγµατος µας.
4.4 Σφάλµατα

Ο προσδιορισµός του είδους αγωγιµότητας των δειγµάτων, πολλές φορές δεν είναι
πολύ εύκολος. Οι πιθανές αιτίες για κάτι τέτοιο είναι συνήθως οι εξής:
•

Το δείγµα έχει πολύ µεγάλη αντίσταση (GOhm) µε αποτέλεσµα να µην µπορεί
να καθοριστεί από τα µετρητικά όργανα του συστήµατος (αµπερόµετρο και
βολτόµετρο). Αυτό που συµβαίνει τελικά είναι να προσδιορίζεται πολλές
φορές η εσωτερική αντίσταση των οργάνων µέτρησης που καµία σχέση δεν
έχουν βέβαια µε την τιµή της ειδικής αντίστασης του δείγµατος.

•

Ένας δεύτερος παράγοντας σφάλµατος είναι η ασυµµετρία του υλικού και των
επαφών του. Οι επαφές θα πρέπει να είναι συµµετρικά τοποθετηµένες στο
δείγµα και απολύτως σηµειακές, διαφορετικά τα αποτελέσµατα θα έχουν
σφάλµα.

•

Τέλος ένας από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες λάθους όσο αναφορά στις
µετρήσεις Hall, είναι το είδος της αγωγιµότητας των δειγµάτων. Εάν το δείγµα
είναι n τύπου τότε κατά πάσα πιθανότητα οι µετρήσεις Hall θα είναι ακριβείς.
Εάν όµως πρόκειται για p τύπου δείγµα τότε υπάρχει η πιθανότητα
σφάλµατος. Το τελευταίο συµβαίνει διότι η ευκινησία των οπών είναι κατά
κανόνα πολύ µικρότερη από εκείνη των ηλεκτρονίων (µe>µh). Η ευκινησία
των οπών ειδικά για ZnO είναι συνήθως µικρότερη από 1 (cm2/ Vsec).
Επίσης σφάλµα µπορεί να υπάρξει όταν το µετρούµενο υλικό βρίσκεται στα
όρια της µετατροπής του από την µια µορφή αγωγιµότητας στην άλλη. Σε
αυτήν την περίπτωση και ιδιαίτερα όταν η συγκέντρωση φορέων είναι πολύ
χαµηλή δεν µπορούµε να λάβουµε υπόψη µας 100% τα αποτελέσµατα του
Hall. Και φυσικά όταν µετράται ένα υλικό το οποίο έχει λίγους σε αριθµό
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φορείς τότε είναι πιθανόν να µην µπορεί να προσδιοριστεί η αγωγιµότητα του.
Όµως ακόµα και αν οι φορείς είναι σε πλεονασµό τότε µπορεί να διαπιστωθεί
πολύ µικρή ευκινησία εξαιτίας του µικρού ελεύθερου µήκους διαδροµής των
φορέων.

Για όλους τους παραπάνω λόγους θα πρέπει οι ηλεκτρικές µετρήσεις να
καταγράφονται µε µεγάλη ακρίβεια και η επεξεργασία τους να γίνεται µε πολλή προσοχή
λαµβάνοντας υπόψη τα παρακάτω.
Καταρχήν όλες οι φυσικές ιδιότητες του υλικού πρέπει να έχουν θετικές τιµές. Όταν
το ρεύµα ακολουθεί την ίδια φορά τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπολογισθεί
διαφορετική τιµή για την τάση. Για παράδειγµα οι τάσεις V+ 12,43 και V+ 43,12 πρέπει να
έχουν παρόµοια τιµή ενώ οι τάσεις V+ 12,43 , V- 12,43 θα πρέπει να έχουν αντίθετο
πρόσηµο. Άρα η αντίσταση θα πρέπει να είναι παρόµοια οποιανδήποτε κατεύθυνση και αν
ακολουθεί το ρεύµα. Πρόκειται για το ίδιο υλικό οπότε και απαιτείται να έχει την ίδια ειδική
αντίσταση παντού στην επιφάνεια του. Το ίδιο ισχύει και για την διαφορά δυναµικού των
τάσεων Hall. Οι δύο τιµές επιφανειακής αντίστασης και τάσεων Hall που προσδιορίζονται, θα
πρέπει να διαφέρουν ελάχιστα. Έτσι ο µέσος όρος τους θα είναι πλέον η επιφανειακή
αντίσταση του υλικού και η τάση Hall του υλικού.
Θα πρέπει επίσης να παρατηρηθεί ο ρυθµός των φορέων. Εάν είναι πολύ χαµηλός
τότε το είδος τους και η ευκινησία τους µπορεί να µην είναι έγκυρα.
Στους Πίνακες 4.1, 4.2, 4.3 καταγράφονται τα αποτελέσµατα από 3 διαφορετικά
δείγµατα και σχολιάζονται ως προς την αξιοπιστία τους.
Ο Πίνακας 4.1 αποτελεί ένα τυπικό παράδειγµα µέτρησης µε βάση την τεχνική
τεσσάρων επαφών του Van der Pauw και του φαινοµένου Hall.
Κατά τις µετρήσεις αντίστασης παρατηρούµε καταρχήν ότι όταν η φορά του ρεύµατος
αλλάζει, τότε αλλάζει και το πρόσηµο στις µετρούµενες τάσεις χωρίς να υπάρχει φυσικά ,
µεγάλη απόκλιση στην τιµή τους. Οι δύο τιµές επιφανειακής αντίστασης που υπολογίζονται
είναι σχεδόν ίσες όπως και οι τάσεις Hall. Κατά συνέπεια ο µέσος όρος τους είναι µια πολύ
καλή προσέγγιση της πραγµατικής τιµής της ειδικής αντίστασης και της συγκέντρωσης
φορέων. Στον Πίνακα 4.2 έχει καταγραφεί µια εντελώς εσφαλµένη µέτρηση καθώς η
αντίσταση και η συγκέντρωση φορέων, υπολογίστηκε µε αρνητική τιµή ενώ στον Πίνακα 4.3
οι διαφορές δυναµικού των τάσεων Hall έχουν διαφορετικό πρόσηµο οπότε και
απορρίπτονται.
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V+ 12,43 = 5.033E-4

V- 12,43 = -4.851E-4

V+ 43,12 = 5.035E-4

V- 43,12 = -4.855E-4

V+ 23,14 = 7.433E-4

V- 23,14 = -7.256E-4

V+ 14,23 = 7.433E-4

V- 14,23 = -7.249E-4

V+ 31,42 (+B) = 2.485E-4

V- 31,42 (+B) = -2.298E-4

V+ 31,42 (-B) = 2.504E-4

V- 31,42 (-B) = -2.310E-4

V+ 42,13 (+B) = -2.321E-4

V- 42,13 (+B) = 2.492E-4

V+ 42,13 (-B) = -2.302E-4

V- 42,13 (-B) = 2.482E-4

Resistance A [Ohm/sq]=1.374E+3
Resistance B [Ohm/sq]=1.374E+3
fa=8.252E-1

fb=8.257E-1

Vhc = -7.750E-7
Vhd = -7.250E-7
Analysis - Results

Sheet Resistance is 1.374E+3 Ohm/square
Resistivity is 6.868E-3 Ohm*cm
Sheet carriers concentration is 5.000E+14 cm^-2
Carriers concentration is 1.000E+20 cm^-3
Carriers mobility is 9.100E+0 cm^2/V*sec
Conductivity Type : N-type

Πίνακας 4.1 Αποτελέσµατα µετρήσεων Hall.

Resistivity Data [Volts]

Hall Voltage Data [Volts]

V+ 12,43 = 6.074E-2
V+ 43,12 = 1.832E-1
V+ 23,14 = -9.116E-1
V+ 14,23 = -4.938E-1

V- 12,43 = 4.287E-2
V- 43,12 = 1.320E-1
V- 23,14 = -5.272E-1
V- 14,23 = -3.784E-1

V+ 31,42 (+B) = 4.036E-1
V+ 31,42 (-B) = -8.329E-2
V+ 42,13 (+B) = 1.231E+0
V+ 42,13 (-B) = 1.252E+0

V- 31,42 (+B) = 2.081E-1
V- 31,42 (-B) = 4.281E-2
V- 42,13 (+B) = 8.182E-1
V- 42,13 (-B) = 8.531E-1

Resistance A [Ohm/sq]= 3.265E+6
Resistance B [Ohm/sq]=-2.219E+7
fa=-3.749E-2

fb=8.480E-1

Vhc = 8.041E-2
Vhd = 3.560E-3
Analysis - Results

Sheet Resistance is -9.464E+6 Ohm/square
Resistivity is -9.464E+2 Ohm*cm
Sheet carriers concentration is -4.466E+7 cm^-2
Carriers concentration is -4.466E+11 cm^-3
Carriers mobility is 1.479E+4 cm^2/V*sec
Conductivity Type : P-type

Πίνακας 4.2 Αποτελέσµατα µετρήσεων Hall 2.
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V+ 12,43 = 3.095E+0
V+ 43,12 = 1.199E+0
V+ 23,14 = -1.391E+0
V+ 14,23 = 4.576E-1

V- 12,43 = 7.590E-1
V- 43,12 = -9.431E-1
V- 23,14 = -2.115E+0
V- 14,23 = -4.251E-1

V+ 31,42 (+B) = 1.561E+0
V+ 31,42 (-B) = 1.690E+0
V+ 42,13 (+B) = 8.122E-1
V+ 42,13 (-B) = 8.320E-1

V- 31,42 (+B) = 2.342E+0
V- 31,42 (-B) = 2.360E+0
V- 42,13 (+B) = -3.893E-1
V- 42,13 (-B) = -3.361E-1

Resistance A [Ohm/sq]=3.105E+8
Resistance B [Ohm/sq]=3.211E+8
fa=1.892E+0

fb=1.605E+0

Vhc = -2.796E-2
Analysis - Results

Vhd = 8.375E-3
Sheet Resistance is 3.158E+8 Ohm/square
Resistivity is 3.158E+4 Ohm*cm
Sheet carriers concentration is 1.915E+8 cm^-2
Carriers concentration is 1.915E+12 cm^-3
Carriers mobility is 1.034E+2 cm^2/V*sec
Conductivity Type : N-type

Πίνακας 4.3 Αποτελέσµατα µετρήσεων Hall 3.
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4.5 Οπτικό χάσµα λεπτών υµενίων

Μπορούµε να παρατηρήσουµε και τον τρόπο που µεταβάλλεται το ενεργειακό χάσµα
στα υµένια. Αυτό µπορεί να γίνει πάλι µέσω της διαπερατότητας, για την οποία ισχύει ότι :

όπου R η ανακλαστικότητα, d το πάχος του εκάστοτε δείγµατος και α ο συντελεστής
απορρόφησης, οποίος µπορεί να υπολογιστεί από την ακόλουθη σχέση:

Όπως είναι γνωστό, υπάρχουν δύο είδη µεταπτώσεων, οι άµεσες και οι έµµεσες. Το
µέτρο και η µεταβολή µε την ενέργεια της σταθεράς απορρόφησης, εξαρτώνται από το αν η
µετάπτωση περιλαµβάνει ένα µόνο φωτόνιο, (άµεση µετάπτωση), ή αν περιλαµβάνει
ένα φωτόνιο και ένα φωνόνιο (έµµεση µετάπτωση). Η σταθερά απορρόφησης ελαττώνεται
κατά πολλές τάξεις µεγέθους, καθώς η ενέργεια φωτονίου πέφτει χαµηλότερα από την
ενέργεια του χάσµατος.
Οι µεταπτώσεις που παρατηρούνται στους ηµιαγωγούς (κβαντικό φαινόµενο), είναι το
κύριο αίτιο της θεµελιώδους ακµής απορρόφησης του υλικού.
Στις άµεσες µεταπτώσεις η διατήρηση της ενέργεια πετυχαίνετε µε

Όπου hv είναι η ενέργεια του φωτονίου, ΕGap το άµεσο ενεργειακό χάσµα (διαφορά ενέργειας
µεταξύ των ζωνών αγωγιµότητας και σθένους, που συµβαίνει για την ίδια τιµή του k), ακόµα
k0 είναι η τιµή του κυµατανύσµατος για την οποία γίνεται η οπτική µετάβαση και τέλος m*
είναι η ανηγµένη µάζα που δίνεται από την σχέση

Θεωρητικό Μέρος – Οπτικό Χάσµα Υµενίων- Φωτοφωταύγεια
Αν

η

πιθανότητα

µετάπτωσης

εξεταστεί

κβαντοµηχανικά,

53
βρίσκεται

µια

χαρακτηριστική εξάρτηση

Εποµένως, για να µπορέσουµε να υπολογίσουµε σε κάθε υµένιο το ενεργειακό χάσµα,
πρέπει να γίνει γραφική παράσταση του α2 µε την ενέργεια , από όπου θα προκύψει µία
ευθεία που θα τέµνει των άξονα των ενεργειών.
4.6 Φωτοφωταύγεια
Φωταύγεια γενικά ονοµάζεται η εκποµπή ορατής ακτινοβολίας από ένα σώµα, η οποία
προκαλείται µε οποιαδήποτε αιτία, εκτός αυτής της θέρµανσης έως πυράκτωσής του. Τα
φωταυγάζοντα ή φωτογενή υλικά, όπως ονοµάζονται, χαρακτηρίζονται από την ικανότητα να
απορροφούν ένα συγκεκριµένο τύπο ενέργειας, ν’ αποθηκεύουν µέρος αυτής για κάποιο χρονικό
διάστηµα, και στην συνέχεια να το επανεκπέµπουν σε µορφή οπτικής ακτινοβολίας.
Η χρήση προθεµάτων στη λέξη «φωταύγεια» σηµατοδοτεί, βεβαίως, την ύπαρξη πολλών
παρόµοιων ειδικών φαινοµένων, και συνήθως, υποδηλώνει είτε τον τρόπο διέγερσης (δηλαδή το
είδος της ενέργειας, µε το οποίο διεγείρεται το υλικό) είτε τον τρόπο, µε τον οποίο «διαβάζεται»
η αποθηκευµένη πληροφορία του υλικού που φωταυγάζει.

Η φασµατοσκοπία φωταύγειας χρησιµοποιείται για την εξέταση ηλεκτρονικών
µεταβάσεων σε µονωτές και ηµιαγωγούς (ενδογενείς και εξωγενείς). Η πιο γνωστή τεχνική
είναι η φωτοφωταύγεια (photoluminescence), κατά την οποία συµβαίνει φωταύγεια από
φωτόνια, συνήθως λέιζερ. Η τεχνική αυτή ανιχνεύει οπτικές µεταβάσεις από µία διεγερµένη
ηλεκτρονική κατάσταση προς µία χαµηλότερη ηλεκτρονική κατάσταση, έπειτα από
απορρόφηση µονοχρωµατικού φωτός µε ενέργεια µεγαλύτερη από το ενεργειακό χάσµα του
ηµιαγωγού. Αν υπάρχει µεγάλος αριθµός διεγερµένων καταστάσεων, µόνο µεταβάσεις από τη
χαµηλότερη διεγερµένη κατάσταση µπορούν γενικά να παρατηρηθούν σε χαµηλές
θερµοκρασίες εξαιτίας της γρήγορης θερµικής κίνησης. Όταν οι µετρήσεις γίνονται σε
χαµηλές θερµοκρασίες µπορεί να αποφευχθεί η θερµική διέγερση των φορέων. Το
πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι ότι χρησιµοποιείται σε όλους τους ηµιαγωγούς χωρίς να
γίνεται ιδιαίτερη προετοιµασία στα δείγµατα.
Εάν λοιπόν µια πηγή διέργεσης , όπως το φώς, δηµιουργήσει πρόσθετα ζευγάρια
ηλεκτρονίων – οπών στον ηµιαγωγό θα συµβούν µεταβάσεις επανασύνδεσης ηλεκτρονίων
οπών και εκποµπή οπτικής ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας που καλείται φωταύγεια
(luminescence) , µε τους κάτωθι τρόπους τρόπους:
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Επανασύνδεση εξιτονίων

Η επανασύνδεση του ζευγαριού ηλεκτρονίου οπής του εξιτονίου, δίνει εκποµπή
φωτονίου µε ενέργεια :
hv=Eg-Ex
όπου Ex είναι η ενέργεια του εξιτονίου.
Επανασύνδεση µεταβάσεων από ζώνη σε ζώνη

Η ελάχιστη ενέργεια από την ζώνη αγωγιµότητας στην ζώνη σθένους θα πρέπει να
είναι βέβαια:
hvmin=Eg
και αυτός είναι ένας από τους τρόπους που µπορούµε να υπολογίσουµε το χάσµα των
ηµιαγωγών.
Μεταβάσεις µεταξύ δότη – αποδέκτη και πρόσµιξης-ζώνης

Είναι δυνατόν να παρατηρηθούν µεταβάσεις επανασύνδεσης µεταξύ σταθµών δοτών
και αποδεκτών που βρίσκονται µέσα στο χάσµα. Η ενέργεια του εξιτονίου θα είναι:
hv=Eg-ED-EA+ q2/εsεor
όπου ΕA,D είναι οι δεσµικές ενέργειες αποδέκτη και δότη αντίστοιχα και ο τελευταίος όρος
αφορά στην αλληλεπίδραση Coulomb των δύο ατόµων.
Βέβαια µπορεί να παρατηρηθούν µεταβάσεις και µεταξύ στάθµης – ζώνης, όπου η
ενέργεια του φωτονίου θα είναι:
hv=Εg-ΕD,A
Μεταβάσεις µέσω βαθιών καταστάσεων

Φωτόνια ελκύονται και από µεταβάσεις µέσω βαθιών καταστάσεων (στο κεντρικό
µέρος του χάσµατος), οι οποίες κατά κανόνα θεωρούνται κέντρα µη οπτικής επανασύνδεσης.
Όµως το µέρος του φάσµατος της φωταύγειας που οφείλεται σε βαθιές καταστάσεις είναι
πρακτικά άχρηστο , αφού οι οπτοηλεκτρονικές διατάξεις σχεδιάζονται να λειτουργούν κοντά
στο Eg.
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Κεφάλαιο 5
5.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τετράγωνα γυαλάκια , Corning 7059 ( µήκος πλευράς 1 ίντσα) και πάχους 0.50mm.
Καθαρίζονται αρχικά σε ακετόνη σε λουτρό υπερήχων για ~ 20 λεπτά , έπειτα σε προπανόλη
και τέλος ξεπλένονται µε απιονισµένο νερό και στέγνωµα µε άζωτο. Για να δηµιουργηθούν
υµένια κατάλληλης γεωµετρίας, πριν από την εναπόθεση τα υποστρώµατα καλύφθηκαν µε
φωτοριτίνη Νο 5214.
Τα φιλµ Zn3N2 και ZnN:O στα οποία µελετήθηκαν οι ιδιότητες, παρασκευάσθηκαν
µε την χρήση του RF Magnetron Sputtering (13.56ΜΗz, Nordiko NS2500).
Για την κατασκευή τους χρησιµοποιήθηκε στόχος ZnxNy διαµέτρου 6 ιντσών (15,24cm)
και πάχους 0,250 ιντσών. Η καθαρότητα του ήταν 99,9%. Περιείχε προσµίξεις ξένων
στοιχείων µε τις ακόλουθες εκατοστιαίες συγκεντρώσεις:
Ca 0,003

Pb 0,0054

Fe

0,005

Cb 0,0002

Η απόσταση στόχου – υποστρώµατος κατά την διάρκεια της διαδικασίας ήταν 11cm, και
η εναπόθεση έγινε πάνω σε γυαλιά Corning 7059.
Οι συνθήκες που εξετάστηκαν ήταν 5mTorr ή 10mTorr πίεση θαλάµου και η ισχύς
µεταβλήθηκε από 50W έως 300W.
Το περιβάλλον εναπόθεσης ήταν καθαρό αργό αρχικά και στην συνέχεια µίξεις αερίων µε
Ν2 και Ο2 στο πλάσµα.
Μετά την εναπόθεση αφαιρέθηκε η φωτοριτίνη από τα υµένια µε πλύσεις σε ακετόνη και
λουτρό υπερήχων. Έπειτα τοποθετούνται πάνω στα υµένια (στις ειδικά διαµορφωµένες
επιφάνειες) επαφές ασηµόκολλας για να πραγµατοποιηθούν οι ηλεκτρικές µετρήσεις
αργότερα.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συγκεντρωτικά τις συσκευές που χρησιµοποιήθηκαν
για τον χαρακτηρισµό των δειγµάτων.
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∆ιαδικασία µέτρησης

Συσκευή

Χαρακτηρισµός

Ακίδα σάρωσης profilometer A - step

TENCOR

Μέτρηση πάχους

Μέθοδος τεσσάρων επαφών

BIORAD

Van der Pauw – φαινόµενο Hall

(HL5200)

Οπτικό µικροσκόπιο
Ταχεία ανόπτηση
Rapid Thermal Annealing – RTA

Nomarski σε
κλίµακα Χ400
JIBELEC FAV4

Ηλεκτρικές ιδιότητες

Φωτογραφία επιφάνειας
Θέρµανση σε φούρνο
κενού σε περιβάλλον N2
Καταγραφή

Φασµατοφωτόµετρο

(Varian,Cary 50)

διαπερατότητας και
αντανάκλασης
Καταγραφή φάσµατος

Φασµατοφωτόµετρο
λέιζερ He-Cd (CW325nm)
Φασµατοφωτόµετρο
οπτικής εκποµπής
Περιθλασίµετρία ακτινών χ µε άνοδο
χαλκού (30 kV/80 mA)
Ακτινοβολίας CuKa1
Μήκους κύµατος = 1.5405 Å.
(X-Rays–Diffraction- XRD)

φωτοφωταύγειας
DGTWIN 350,

Χαρακτηρισµός

JY-HORIDA

πλάσµατος

RIGAKU

∆οµικός χαρακτηρισµός

Πίνακας χαρακτηρισµού δειγµάτων και συσκευών µέτρησης.
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5.2 Οπτική φασµατοσκοπία εκποµπής -Χαρακτηρισµός πλάσµατος

Το πρώτο βήµα για να πιστοποιήσουµε την στοιχειoµετρία των δειγµάτων µας είναι
να διαπιστώσουµε αν κατά την ώρα της εναπόθεσης εµφανίζονται στον θάλαµο µας τα
επιθυµητά στοιχεία. Εφόσον στην εργασία αυτή αναφερόµαστε σε Zn3N2 και ZnO:N , ZnO,
θα έπρεπε µέσα στον θάλαµο να υπάρχουν Ζn ,O και N σε οποιαδήποτε χηµική µορφή τους
(µόρια, ιόντα, άτοµα, ενώσεις). Ο καλύτερος τρόπος για να διαπιστωθεί αυτό είναι να
καταγράψουµε τα φάσµατα του πλάσµατος των αερίων που χρησιµοποιήθηκαν για την
εναπόθεση.
Τα στοιχεία που υπάρχουν στο πλάσµα σε καµία περίπτωση δεν σηµαίνει ότι
βρίσκονται σίγουρα και στα υµένια. Είναι απλώς µια πιστοποίηση ότι η εναπόθεση µας έγινε
κάτω από συνθήκες που ευνοούσαν την δηµιουργία υµενίων µε Zn, N, O. Η επισφράγιση της
σύστασης των υµενίων θα γίνει συλλογικά λαµβάνοντας υπόψη και τις µετρήσεις που
παρουσιάστηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο.
Η οπτική φασµατοσκοπία εκποµπής (Optical Emission Spectroscopy) είναι η µέθοδος
που χρησιµοποιήθηκε για την παρατήρηση και την καταγραφή του φάσµατος. Πρόκειται για
την πιο διαδεδοµένη µέθοδο λήψης πληροφοριών σε σχέση µε την στοιχειοµετρία του
πλάσµατος καθώς επίσης και των παραµέτρων εκείνων που την επηρεάζουν(ισχύς,πίεση,
θερµοκρασία).Υπάρχουν ήδη αρκετές µελέτες που χρησιµοποίησαν την µέθοδο OES ώστε
να αποκτήσουν µια εικόνα για το τι συµβαίνει µέσα στον θάλαµο εναπόθεσης [33,34,35]. Η
µέθοδος αυτή φυσικά εφαρµόζεται σε οποιανδήποτε διαδικασία εναπόθεσης (PLD, CVD,
κτλ) και όχι αποκλειστικά στο sputtering.
Το σύστηµα που χρησιµοποιήθηκε για να καταφέρουµε να συλλέξουµε αυτά τα
φάσµατα εκποµπής για την εκπλήρωση της ακόλουθης έρευνας, ήταν το DGTWIN 350, JYHORIDA, και απαρτιζόταν από µία οπτική ίνα, η οποία συνέλλεγε το φως από το πλάσµα
µέσω ενός παραθύρου που βρισκόταν ενσωµατωµένο στον θάλαµο του Sputtering, ένα
µονοχρωµάτορα σάρωσης (µε εύρος µήκους κύµατος 200-900nm) και από έναν ηλεκτρονικό
υπολογιστή, που ελέγχει την όλη διαδικασία και καταγράφει τα αποτελέσµατα. Η οπτική ίνα
που τοποθετήσαµε, είχε µήκος 3m και ήταν τοποθετηµένη έξω από τον θάλαµο σε ειδική
κατασκευή, σε απόσταση περίπου 20cm από το πλάσµα και στόχευε στο µέσο της απόστασης
στόχου και δείγµατος. Τα αέρια που χρησιµοποιήθηκαν ήταν Ar, Ο2, Ν2 καθώς και µίξεις
αυτών των αερίων.
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Η θερµοκρασία κρατήθηκε σταθερή σε θερµοκρασία δωµατίου. Η πίεση παρέµεινε
στα 5mTorr και η ισχύς κυµάνθηκε από τα 100-200 Watt. Στο Σχήµα 5.1 αποτυπώνεται η
καταγραφή λήψης του φάσµατος.
Εύκολα αντιλαµβάνεται κανείς ότι για να παραχθεί το επιθυµητό υµένιο θα πρέπει να
παρουσιαστούν εκποµπές των στοιχείων των αερίων και κυρίως του στόχου.
Θα πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι δεν θα ήταν παράξενο αν εµφανίζονταν και
ορισµένες άγνωστες κορυφές. Ο θάλαµος του sputtering που χρησιµοποιήθηκε περιέχει
άλλους 2 στόχους , κατά συνέπεια ίσως και να εµφανιστούν κάποιες ελάχιστες εκποµπές από
στοιχεία που δεν έχουν καµία σχέση µε τον στόχο µας ούτε και µε τα αέρια µας.

.
Θάλαµος Sputtering

Οπτική
Ίνα

Μονοχρωµάτορας

Τζάµι (πλάσµα µέσα
στον θάλαµο)

Υπολογιστής για
καταγραφή
Φάσµα

Σχήµα 5. 1 Απεικόνιση λήψης φασµάτων µε το Optical Emission Spectroscopy.

5.3 Καταγραφή και επεξεργασία φασµάτων οπτικής εκποµπής
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Καταγράφηκαν λοιπόν, 6 διαφορετικά φάσµατα τα οποία επεξεργάστηκαν κατάλληλα
για την διαπίστωση της στοιχειοµετρίας του πλάσµατος κατά την διάρκεια της εναπόθεσης.
Παραθέτονται τα αποτελέσµατα ανάλογα µε τις εκποµπές που παρατηρήθηκαν ανά στοιχείο.
Εκ πρώτης αυτό που ελέγχτηκε ήταν η ύπαρξη ή µη , του ψευδαργύρου. Ο Zn είναι
ένα βαρύ µέταλλο και η ενέργεια απόσπασης που απαιτείται (είτε για να αποσπαστεί Zn σε
ατοµική µορφή είτε µέσα σε κάποια ένωση), είναι µεγάλη σε σχέση µε το δεύτερο στοιχείο
του στόχου, το άζωτο. Είναι λοιπόν αναµενόµενο ότι θα προτιµηθεί για εναπόθεση το αέριο
εκείνο το οποίο είναι ικανό να εναποθέσει και ψευδάργυρο στο υπόστρωµα.

Πίνακας 5.1. Εµφάνιση κορυφών εκποµπής Zn. Όπου ZnI το διεγερµένο ουδέτερο άτοµο και όπου ZnII το ιόν του Zn. Τα
θεωρητικά αποτελέσµατα ανήκουν στην βιβλιοθήκη δεδοµένων NIST Atomic Spectra Database[36]
100% Ar
Πειραµατική
τιµή

Θεωρητική
τιµή

467,66

468,14

471,95

472,31

610,26

610,25

636,30

636,30

773,03

773,25

100%N2
&
50% Ν2 – 50% Ο2

100% O2
Μετάβαση
3

P0- 3S1
(ZnI)
3
P1- 3S0
(ZnI)
2
D5/2 –
2
P1/2
(ZnII)
1
P- 1D
(ZnI)
2
P1/2-2S1/2
(ZnII)

Πειραµατική
τιµή

Θεωρητική
τιµή

480,60

480,94

Μετάβαση
3

P2- 3S1+
(ZnI)

50% Ar – 50% Ο2
Πειραµατική
τιµή

Θεωρητική
τιµή

610.73

610.25

773.01

773,25

Μετάβαση

∆εν εµφανίζονται καθόλου κορυφές
Zn

2

D5/2 -2P1/2
(ZnII)
2
P1/2-2S1/2
(ZnII)

Πίνακας 5.2. Εµφάνιση κορυφών Ο2 Όπου ΟI το διεγερµένο ουδέτερο άτοµο και όπου ΟII το ιόν του Ο και ΟΙΙΙ το διπλά
ιονισµένο άτοµο Ο.

Πειραµατική
τιµή

100% O2
Θεωρητική
τιµή

436,30

436,80

496,38

Στοιχείο

Πειραµατική
τιµή

50% Ar – 50% Ο2
Θεωρητική
τιµή

Στοιχείο

50% Ν2 – 50% Ο2
Πειραµατική Θεωρητική
Στοιχείο
τιµή
τιµή
374.83

376,23

376,00

Ο (ΙΙΙ)

497,00

ΟΙ
ατοµικό
Ο

777,98

777,20

Ο

532,96

533,00

ΟΙ

844,99

844,60

ΟΙ

615,95

615,80

Ατοµικό

645,91

645,40

ΟΙ

777,40

777,20

Ο

844,98

844,60

ΟΙ

374.9

Ο (ΙΙ)

∆εν εµφανίζονται αρκετές κορυφές .
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Πίνακας 5.3 Εµφάνιση κορυφών εκποµπής Ν2
Πειραµατική
τιµή

100% Ar
Θεωρητική τιµή

Στοιχείο

100% O2
Θεωρητική
τιµή

Πειραµατική
τιµή

Στοιχείο

50% Ν2 – 50% Ο2
Πειραµατικ Θεωρητική
Στοιχείο
ή τιµή
τιµή

333.41

333.90

N2

356.63

356.39

N2+

314.75

313.90

N2

354.38

353.80

N2+

639.61

639.50

N2

355.78

356.39

N2+

367.06

367.20

N2

374.84

375.50

N2

379.53

380.40

N2

405.08

405.90

N2

426.14

427.00

N2

388.67

388.40

N2

394.12

394.30

N2

414.71

414.20

N2

426.60

427.00

591.22

+

50% Ar – 50% Ο2

N2+

Πειραµατική
τιµή
354.41

Θεωρητική
τιµή
353.80

Στοιχείο
N2

427.15

427.81

N2+

590.60

N2

414.79

414.20

N2

715.43

716.50

N2

687.55

687.50

N2

426.45

427.00

N2+

727.50

727.30

N2

591.13

590.60

N2

Γραφικές παραστάσεις

Ar 100% 100W att

Intensity (counts)

150

100

50

0
600

620

640

660

W avelength (nm)
Γράφηµα 5.1 α) Πλάσµα 100%Ar
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Ar 100% 100W att

700

600

Intensity (counts)

500

400

471,56nm

300

200

467,66nm

100

0
400

420

440

460

480

W avelength (nm)
Εικόνα 5.1 β) Μεγέθυνση περιοχών που εµφανίζονται οι κορυφές Zn (467,66nm, 471,56nm)

Ar 100% 100W att

700

600

Intensity (counts)

500

400

300

200

773,03nm

100

0
760

780

W avelength (nm)
Εικόνα 5.1 γ) Μεγέθυνση περιοχών που εµφανίζονται οι κορυφές Zn (773,03nm)
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Ar 100% 100W att
160
140

Intensity (counts)

120

636,30nm

100
80
60
40

610,25nm

20
0
605

610

615

620

625

630

635

640

W avelength (nm)
Εικόνα 5.1 δ) Μεγέθυνση περιοχών που εµφανίζονται οι κορυφές Zn (610,25 nm, 636,30nm)

ΠΛΑΣΜΑ 100% Αr

Zn
17,24%

Ar
Zn
N2

N
34,48%

Ar
48,28%

Εικόνα 5.2 α) Ποσοστιαία σύσταση του πλάσµατος 100% Αr

Η εισαγωγή νέων αερίων στο πλάσµα µεταβάλλει την εκατοστιαία σύνθεση του ,
όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 5.2 β)
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Εικόνα 5.2 β) Αλλαγή σύστασης πλάσµατος µε την εισαγωγή Ν2 και Ο2
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Γράφηµα 5.3 Πλάσµα 100%Ar και 50%Αr - 50%Ο2.
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Γράφηµα 5.4 Πλάσµα Ο2 σε διαφορετικές τιµές ισχύος
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Γράφηµα 5.5 α) Σύγκριση πλάσµατος 50%Αr - 50%Ο2 µε 50%Ν2 - 50%Ο2
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Εικόνα 5.5 β) Μεγέθυνση περιοχών που εµφανίζονται οι κορυφές Zn (610,73 nm, 773,00nm)
σε πλάσµα 50%Αr - 50%Ο2
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Γενικά αποτελέσµατα

1) Καταρχήν πιστοποιήθηκε η ύπαρξη όλων των επιθυµητών στοιχείων στα φάσµατα
100% Ar, 50%Ar – 50% O2 [Πίνακες 5.1, 5.2, 5.3 και Εικόνες 5.1 και 5.3]
2) Τα φάσµατα των 100% O2 , 100%N2 , 50% Ν2 – 50% Ο2 έδειξαν κορυφές εκποµπής
µόνο για άζωτο και οξυγόνο. ∆εν βρέθηκαν κορυφές Zn. [Πίνακες 5.1, 5.2, 5.3]
3) Όσο αυξάνεται το ποσοστό του Ο2 στο πλάσµα τόσο µειώνονται οι εντάσεις των
κορυφών εκποµπής Ar και εµφανίζονται κορυφές εκποµπής για το Ο [Εικόνα 5.3].
4) Μείωση του ποσοστού Ar έχει ως αποτέλεσµα την µείωση και της έντασης αλλά και
του αριθµού εµφάνισης του Zn [5.7].
5) Παρατήρηση ελάχιστων κορυφών εκποµπής στο πλάσµα που δηµιουργήθηκε από το
αέριο µείγµα 50% Ν2 – 50% Ο2 .
6) Οι κορυφές των φασµάτων δεν αλλάζουν µε την αύξηση της ισχύος. ∆εν εµφανίζονται
νέες εκποµπές , απλώς αυξάνουν λίγο σε ένταση οι καθώς αυξάνεται και η ισχύς
[Εικόνα 5.4]

Επεξεργασία αποτελεσµάτων- Συµπεράσµατα

ΙΙΟ λόγος για τον οποίο έγιναν οι καταγραφές του φάσµατος του πλάσµατος ήταν η
πιστοποίηση των στοιχείων Zn, Ο2 και Ν2. Όπως φάνηκε και από τα αποτελέσµατα το
πλάσµα Ar είναι ικανό να δηµιουργήσει λεπτά υµένια Zn3N2 εφόσον κατά την διάρκεια της
εναπόθεσης βρέθηκαν στοιχεία Zn και N2.Οµοίως και για το πλάσµα 50%Ar – 50% O2. Η
εναπόθεση µε πλάσµα 100%Ο2, 100%N2 και 50% Ν2 – 50% Ο2 φαίνεται να δίνει κάποιες
κορυφές εκποµπής Zn αλλά πολύ µικρής εντάσεως.
Το ατοµικό βάρος του Zn είναι 30, συνεπώς για να προκληθεί αποκόλληση του
ψευδαργύρου από τον στόχο απαιτείται ένα βαρύ στοιχείο. Το Ar είναι πολύ βαρύτερο
(Α.Β.=18) από το Ν2 (Α.Β.=7) καθώς και από το Ο2 (Α.Β.=8). Κατά συνέπεια το φάσµα του
πλάσµατος Ar εµφανίζει περισσότερες κορυφές εκποµπής Zn . Όσο µειώνεται το ποσοστό Ar
στο πλάσµα τόσο µειώνονται και οι πιθανότητες να βρεθεί στοιχείο ικανό να αποσπάσει Zn
από τον στόχο. Στα πλάσµατα που δεν υπάρχει καθόλου Ar, πιθανό να υπάρχει Zn αλλά είναι
σε πολύ µικρή ποσότητα και η φασµατοσκοπία δεν δύναται να εντοπίσει τις εκποµπές του. Το
γεγονός αυτό φάνηκε καθαρά από τα φάσµατα , όπου µε την µείωση του ποσοστού Ar
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µειώθηκαν οι παρατηρούµενες κορυφές εκποµπής του Zn [Πίνακας 5.1]. Όπως φαίνεται και
από την Εικόνα 5.7 σε 100% πλάσµα Ο2 οι φασµατικές γραµµές του Zn µηδενίζονται.
Στους πίνακες 5.1, 5.2, 5.3 έχουν σηµειωθεί µόνο οι κορυφές εκείνες για τις οποίες
είµαστε σίγουροι για την προέλευση τους. Στο φάσµα , φυσικά υπήρξαν και αρκετές κορυφές
ενώσεων όπως το CO, αλλά η ένταση και η συχνότητα εµφάνισης τους ήταν ελάχιστη οπότε
και δεν τις λάβαµε υπόψη. Παρόλα αυτά ακόµα και µε συγκρατηµένη ταυτοποίηση κορυφών,
το πλάσµα Αr δείχνει να περιέχει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την
παρασκευή λεπτών υµενίων Zn3N2.
Το πλάσµα 100%Ar στα 100Watt, φαίνεται να είναι αρκετά ικανοποιητικό, καθώς
σηµειώνει αρκετές κορυφές εκποµπής [Εικόνα 5.1]. Αν αυξήσουµε την ισχύ θα
παρατηρήσουµε ότι σχεδόν όλες οι κορυφές του Ar µειώνονται σε ένταση αλλά όλες οι
κορυφές Zn και αρκετές του Ν αυξάνουν την ένταση τους.
Με την είσοδο του 50% O2 πλάσµα ξεκίνησαν να εµφανίζονται κάποιες κορυφές Ο.
Είναι σηµαντικό, το ότι υπάρχουν κορυφές εκποµπής του Zn ή του N. Σε αυτή τη σύσταση
του , το πλάσµα είναι αρκετά ενδιαφέρον διότι περιέχει όλα εκείνα τα επιθυµητά στοιχεία που
έχουµε αναφέρει , και επιπλέον και οξυγόνο. Κατά συνέπεια σε ένα τέτοιο πλάσµα θα
µπορούσε πιθανόν να ανατοποθετηθεί κάποια ένωση µε Zn, Ο, και Ν. Με 50% Ο2 στο
πλάσµα εξαφανίστηκαν τελείως κάποιες κορυφές. Συγκεκριµένα 2 κορυφές Zn (467.608nm
και 636.059nm) και αρκετές κορυφές Ν (333.41nm 367.06nm 388.67nm 394.11nm 560.56nm
687.55nm 727.500nm). Η αύξηση της ισχύος δεν αλλάζει τις κορυφές παρά µόνο αυξάνει την
ένταση τους.
Όσο τώρα, το ποσοστό Ο2 αυξανόταν τόσο µεγάλωσε η ένταση των κορυφών Ο και
αυξάνονταν η εµφάνιση νέων. Το Ο2 από µόνο στου δεν είναι ικανό να προκαλέσει sputtering
στον στόχο καθώς είναι αρκετά ελαφρύτερο από τον Zn. Έτσι το φάσµα 100% Ο2 είναι
αρκετά ‘φτωχό’ σε γραµµές εκποµπής Zn και N2. Οι περισσότερες γραµµές που εµφανίζει το
φάσµα 100% Ο2 είναι αυτές του οξυγόνου.
Είναι , αναµενόµενο ότι όσο µεγαλύτερο είναι το ποσοστό Ο2 στο πλάσµα Ar, τόσο
χαµηλότερη ένταση θα εµφανίζουν οι κορυφές εκποµπής του ψευδαργύρου και του αζώτου,
και αντίστοιχα µεγαλύτερη ένταση οι κορυφές του Ο.
Στις γραφικές παραστάσεις 5.1, 5.3, 5.4 παρουσιάζεται ακριβώς αυτό το γεγονός.
Μπορούµε µε σιγουριά να πούµε ότι κατά την διάρκεια της εναπόθεσης το ποσοστό του Zn
που εµφανίζεται στο πλάσµα είναι µεγαλύτερο (λόγω µεγαλύτερης ποσότητας Ar στο
πλάσµα, όπως έχουµε ήδη πει). ∆εν θα µπορούσαµε να γνωρίζουµε µε σιγουριά αν τα υµένια
που παρασκευάσθηκαν για παράδειγµα µε 100% Ο2 έχουν λιγότερο Zn από αυτά που
παρασκευάσθηκαν µε 50%Ο2 , αν δεν είχαµε τις µετρήσεις XRD.
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Στο επόµενο κεφάλαιο θα διαπιστωθεί ότι τα υµένια που παρασκευάσθηκαν σε
πλάσµα Ar µε 50% O2, έδειξαν κρυσταλλογραφικά επίπεδα του ZnO ενώ τα υµένια σε 100%
Ο2 ήταν άµορφα χωρίς κανένα εµφανές κρυσταλλογραφικό επίπεδο. Άρα συνδέοντας τα
αποτελέσµατα του XRD για τα υµένια και τα αποτελέσµατα της φασµατοσκοπίας οπτικής
εκποµπής για το πλάσµα εναπόθεσης , µπορούµε µε µεγάλη σιγουριά να πιστοποιήσουµε την
εναπόθεση Zn (σε µορφή Zn3N2 ή ZnO) από τον στόχο στο υπόστρωµα µας όταν η σύσταση
του πλάσµατος είναι Ar 50% - O250%.Αλλά προς το παρόν ας αρκεστούµε στα
αποτελέσµατα του OES.
Επίσης, διαφορά στις εντάσεις εκποµπής παρουσιάζεται και µε την αλλαγή της R.F.
ισχύος. Όσο µεγαλύτερη είναι η ισχύς που εφαρµόζουµε στον θάλαµο, τόσο εντονότερες
είναι οι κορυφές εκποµπής.
Όµως στα φάσµατα που πήραµε η εφαρµογή υψηλότερης ισχύος δεν έδωσε νέες
κορυφές απλώς αύξησε την ένταση τους και αυτό ενισχύει το γεγονός ότι το Ο2 είναι πολύ
ελαφρύ στοιχείο για να κατορθώσει να αποσπάσει στοιχεία/άτοµα/µόρια/υλικό από τον
στόχο.
Στο σχήµα 5.5 του πλάσµατος Ο2, παρατηρείται απλώς η αύξηση των εντάσεων µε
την αύξηση της ισχύος. ∆εν εµφανίζονται νέες κορυφές και από την µελέτη του φάσµατος
(Πίνακας 5.1) διαπιστώνεται η έλλειψη σε εκποµπές Zn.
Η µόνη παρατήρηση που θα µπορούσε να γίνει είναι ότι στα 480,600nm , δηλαδή µια
φασµατική γραµµή του Zn, η ισχύς δεν φαίνεται να λειτουργεί αναλογικά. Η µέγιστη ένταση
για αυτήν την γραµµή διαπιστώθηκε στα 150 Watt και όχι στα 200Watt όπως θα ήταν
αναµενόµενο.
Όσο αναφορά στο πλάσµα N2 κρίνεται εντελώς ακατάλληλο να εναποθέσει Zn στον
στόχο. ∆εν εµφανίζει καµία κορυφή εκποµπής Ζn. Όπως θα φανεί και στην συνέχεια τα
υµένια που παρασκευάσθηκαν σε πλάσµα N2 ήταν άµορφα και κακής ποιότητας. Ακόµα και
σε πλάσµα που περιείχε 50% Ν2 – 50% Ο2 δεν φάνηκε να υπάρχουν κορυφές για τον Zn.
Το συµπέρασµα που µπορεί να ληφθεί από τον χαρακτηρισµό του πλάσµατος είναι ότι
τόσο για υµένια Zn3N2 όσο και για υµένια ZnO:N είναι απαραίτητη η παρουσία του Ar στο
πλάσµα εναπόθεσης. Φυσικά ότι υπάρχει στο πλάσµα δεν σηµαίνει ότι θα εµφανιστεί και στα
υµένια. Οι µετρήσεις XRD όµως πιστοποίησαν την παρουσία των επιθυµητών
κρυσταλλογραφικών επιπέδων όπως αναλύσαµε και παραπάνω. Είναι ο µόνος τρόπος για να
επιτευχθεί σίγουρη απόσπαση ψευδαργύρου από τον στόχο. Το ποσοστό του Ar στο πλάσµα
εξαρτάται από το είδος των υµενίων που θέλουµε να παρασκευάσουµε. Είναι όµως βέβαιο ότι
το αέριο που θα αναµειχθεί µε το αργό (Ν2 ή Ο2) δεν θα ξεπερνά σε ποσοστό το 50%.
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Κεφάλαιο 6
Παρασκευή και Χαρακτηρισµός Υµενίων
6.1 Υµένια σε πλάσµα 100% Ar
6.1.1 Παρασκευή υµενίων

Ρυθµός εναπόθεσης

Μελετήθηκε καταρχήν ο ρυθµός εναπόθεσης των υµενίων που παρασκευάσθηκαν στο
σύστηµα R.F. Magnetron Sputtering.
Σε περιβάλλον καθαρού Ar [Εικόνα 6.1.1] ο ρυθµός εναπόθεσης ήταν αρκετά υψηλός και
έφτασε στην τιµή των 18.3 nm/min σε συνθήκες ισχύος 300Watt και 5mTorr πίεσης.
Όσο αυξανόταν η πίεση στον θάλαµο, τόσο µειωνόταν ο ρυθµός εναπόθεσης το οποίο ήταν
αναµενόµενο καθώς µεγαλύτερη πίεση σηµαίνει µικρότερη µέση ελεύθερη διαδροµή για τα
ιόντα και τα άτοµα του πλάσµατος. Άρα τα στοιχεία του πλάσµατος αποκτούν µικρότερη
κινητική ενέργεια δηλαδή µικρότερη ταχύτητα (ρυθµό) εναπόθεσης.
Επίσης µεγαλύτερη ισχύς θα δώσει µεγαλύτερη ενέργεια στα στοιχεία του πλάσµατος µε
αποτέλεσµα να φτάνουν πολύ πιο γρήγορα στον στόχο και να εναποτίθενται ταχύτερα στο
υπόστρωµα.
Σηµειώνεται ότι στην Εικόνα 6.1.1 ο ρυθµός εναπόθεσης παραµένει σταθερός στον
χρόνο εκτός από την εφαρµογή ισχύς 50Watt. Ίσως διότι σε τόσο χαµηλή τιµή ισχύος
χρειάζεται περισσότερος χρόνος µέχρι να σταθεροποιηθεί η ταχύτητα εναπόθεσης.
Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι η ισχύς είναι ανάλογη του ρυθµού εναπόθεσης και η πίεση
του θαλάµου αντιστρόφως ανάλογη. Βέβαια µέχρι τώρα αναφέρουµε αποκλειστικά και µόνο
την µεταβολή της τιµής του ρυθµού εναπόθεσης σε σχέση µε τις παραµέτρους ισχύς και
πίεση χωρίς ακόµα να έχουµε ελέγξει την ποιότητα των υµενίων. Αυτό είναι ένα διαφορετικό
θέµα και θα µελετηθεί σε επόµενη ενότητα.
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Εικόνα 6.1.1 Ρυθµός εναπόθεσης σε πλάσµα 100%Ar, σε διαφορετικές τιµές πίεσης και ισχύος.

6.1.2 Παρουσίαση ιδιοτήτων των υµενίων

Οπτικός και ηλεκτρικός χαρακτηρισµός

Παρατηρούµε ότι η ειδική αντίσταση των υµενίων [Εικόνα 6.1.2] κυµαίνεται από
5,5x10-1 Ohm*cm (100Watt, 10mTorr) έως την τιµή 6,48x10-3 Ohm*cm (300Watt, 10mTorr).
Η µεταβολή στην ειδική αντίσταση δεν εξαρτάται τόσο από τις συνθήκες παρασκευής των
υµενίων όσο από το πάχος τους. Όπως ήδη αναφέραµε, η υψηλότερη ισχύς θα δώσει
µεγαλύτερη ενέργεια κρούσης στα στοιχεία του πλάσµατος και κατά συνέπεια θα
δηµιουργήσει παχύτερα στρώµατα υλικού (µεγαλύτερο ρυθµό εναπόθεσης) υλικού σε σχέση
µε εκείνα που δηµιουργεί η εναπόθεση σε χαµηλότερη ισχύ. Παρατηρήθηκε ακόµα ότι και η
συγκέντρωση φορέων µεταβάλλεται µε την ισχύ αλλά όχι µε την πίεση του θαλάµου. Στην
εικόνα 6.1.3 διακρίνεται η µεταβολή της συγκέντρωσης φορέων σε σχέση µε το πάχος για
δυο διαφορετικές τιµές ισχύος.

ρ (ohm * cm)

RSH (ohm / sq)
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Εικόνα 6.1.2 Ειδική αντίσταση και επιφανειακή αντίσταση δειγµάτων που παρασκευάστηκαν σε 100% πλάσµα
Ar και σε ισχύ 300Watt και 100Watt. Μεγαλύτερη ειδική αντίσταση εµφανίζεται σε δείγµα µε συνθήκες
100Watt και 10mTorr.
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Εικόνα 6.1.3 Συγκέντρωση φορέων δειγµάτων που παρασκευάστηκαν σε 100% πλάσµα Ar σε 2 διαφορετικές
τιµές ισχύος.
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Τα υµένια αµέσως µετά την εξαγωγή τους από τον θάλαµο του sputtering
φωτογραφήθηκαν µε χρήση ενός οπτικού µικροσκοπίου. Οι Εικόνες 6.1.4α και 6.1.4β
παρουσιάζουν τα δείγµατα που παρασκευάσθηκαν σε 100% πλάσµα Ar. Τα δείγµατα
βρέθηκαν να έχουν σκούρο χρώµα και τραχιά επιφάνεια.
Στην Εικόνα φαίνεται µια περιοχή που έχει χαραχθεί µε πολύ λεπτή ακίδα (κατά τη
µέτρηση του πάχους) και φανερώνει την ύπαρξη επιπλέον υλικού πάνω στο δείγµα που
αφαιρείται εύκολα ακόµα και κατά την µέτρηση του πάχους. Επίσης στην Εικόνα 6.1.5
παρουσιάζονται φωτογραφίες από το ηλεκτρονικό µικροσκόπιο SEM. Σε αυτές τις
φωτογραφίες µπορούµε να διακρίνουµε την τραχύτητα της επιφάνειας του.

Εικόνα 6.1.4 Φωτογραφίες από το οπτικό µικροσκόπιο

Εικόνα 6.1.5 Φωτογραφίες από το ηλεκτρονικό µικροσκόπιο SEM
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Καταγράφοντας την διαπερατότητα των υµενίων επαληθεύσαµε την παραπάνω
διαπίστωση που είχε γίνει αµέσως µόλις αφαιρέθηκαν τα δείγµατα από τον θάλαµο
εναπόθεσης. Τα υµένια που παρασκευάσθηκαν σε συνθήκες 100% Ar πλάσµατος έχουν κακή
οπτική συµπεριφορά [Εικόνα 6.1.6] σε ότι αφορά τουλάχιστον την διαφάνεια τους (σε αυτήν

T%

την εργασία ενδιαφερόµαστε για διάφανα και αγώγιµα υλικά).
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Εικόνα 6.1.6 ∆ιαπερατότητα υµενίων που παρασκευάστηκαν σε 100% πλάσµα Ar.

∆οµικές ιδιότητες των υµενίων µε χρήση X-Rays-Analysis (XRD)

Ένα τυπικό δείγµα φασµατοσκοπίας µε ακτίνες Χ πραγµατοποιήθηκε σε ένα
τυπικό δείγµα και φάνηκαν κορυφές τόσο από καθαρό Zn όσο και από στοιχειοµετρικό
Zn3N2.
Από την Εικόνα 6.1.7 φαίνεται καθαρά ότι τα υµένια που παρασκευάζονται σε
100% πλάσµα Ar έχουν περίσσεια ψευδαργύρου στην δοµή τους. Κατά την διάρκεια του
sputtering λοιπόν τα στοιχεία που αποσπώνται από τον στόχο είτε είναι πλούσια σε Zn
είτε φεύγουν µε την δοµή Zn-N αλλά µέχρι να φτάσουν στο υπόστρωµα έχουν
διασπαστεί σε Zn και N. Φυσικά η ύπαρξη κορυφής Zn3N2 αποδεικνύει ότι τα υµένια δεν
αποτελούνται µόνο από Zn και από άµορφες ενώσεις Zn-N. Υπάρχει η στοιχειoµετρική
µορφή του αζωτούχου ψευδαργύρου απλώς συνοδεύεται από περίσσεια Zn. Υµένια
πλούσια σε ψευδάργυρο έχουν αναφερθεί ξανά έπειτα από θερµική εξάχνωση του ZnO
[37]
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Εικόνα 6.1.7 XRD ανάλυση σε υµένιο που παρασκευάσθηκε σε πλάσµα 100 % Ar

6.1.3 Θερµική ανόπτηση

Οπτικός και ηλεκτρικός χαρακτηρισµός

Εξαιτίας της πολύ µικρής διαπερατότητας των υµενίων και της ανάγκης για βελτίωση
των ιδιοτήτων τους, πραγµατοποιήθηκε ανόπτηση σε θερµοκρασίες από 300οC µέχρι τους
550οC σε ροή αζώτου για 1 λεπτό.
Η βελτίωση των οπτικών ιδιοτήτων των υµενίων ήταν εµφανής και η διαπερατότητα τους
έφτασε µέχρι το 80% [Εικόνα 6.1.8].
Όµως µαζί µε την βελτίωση των οπτικών ιδιοτήτων των υµενίων , φάνηκε στην
καµπύλη διαπερατότητας µια καµπή στα (350-360nm) η οποία πριν από την ανόπτηση είτε
δεν υπήρχε είτε δεν ήταν καθαρά εµφανής στα δείγµατα.. Αυτή η συµπεριφορά έχει
αναφερθεί ξανά σε υµένια ZnO και την συσχετίζουν είτε µε κάποια εξιτονική κορυφή [38] είτε
µε το µέγεθος του κρυστάλλου[39]
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Εικόνα 6.1.8 ∆ιαπερατότητα υµενίων µετά από ανόπτηση

Εκτός όµως από την διαπερατότητα , φάνηκε να αλλάζουν και οι ηλεκτρικές ιδιότητες
των υµενίων. Όπως φαίνεται στις Εικόνες 6.1.9, 6.1.10, 6.1.11 η συγκέντρωση φορέων
µειώθηκε και η ευκινησία αυξήθηκε. Το κόστος των παραπάνω όµως ήταν να µειωθεί η
ειδική αντίσταση των υµενίων.
Στην εικόνα 6.1.12 παρουσιάζονται αναλυτικά οι αλλαγές των ηλεκτρικών ιδιοτήτων
των υµενίων σε συνάρτηση µε την θερµοκρασία της ανόπτησης. Εδώ θα πρέπει να
επισηµανθεί ότι µετά την ανόπτηση τα υµένια παρέµειναν n –τύπου αγωγιµότητας και ότι στα
περισσότερα το πάχος αυξήθηκε κατά 12% περίπου.
Ανόπτηση σε θερµοκρασία 300oC βελτίωσε κατά µία τάξη µεγέθους τις ηλεκτρικές
ιδιότητες των υµενίων καθώς όµως η θερµοκρασία αυξανόταν η αγωγιµότητα µειώθηκε όπως
και η συγκέντρωση φορέων. Όταν η θερµοκρασία ανόπτησης έφτασε στους 550οC, η
αγωγιµότητα µειώθηκε κατά 4 τάξεις µεγέθους και η συγκέντρωση φορέων κατά 6 τάξεις
µεγέθους. Η ευκινησία των υµενίων όµως αυξήθηκε σχεδόν γραµµικά από 10-1cm2/Vs σε
10cm2/Vs κάτι το οποίο θα εξηγηθεί αργότερα. Έχει αναφερθεί ότι η αντίσταση των υµενίων
Zn3N2 είναι περίπου 10-2Ωcm [40,41,42] και η συγκέντρωση φορέων τους 1020cm-3. Τα
αποτελέσµατα της παρούσης εργασίας συµφωνούν µε τις παραπάνω δηµοσιεύσεις µόνο για
την θερµοκρασία ανόπτησης 300οC.
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Εικόνα 6.1.11 Επιφανειακή και ειδική αντίσταση υµενίων µετά από ανόπτηση

Annealing temperature (o C)

Εικόνα 6.1.12 Αντίσταση υµενίων και συγκέντρωση φορέων σε συνάρτηση µε την θερµοκρασία ανόπτησης.
Αντίσταση (µαύρα σύµβολα) και συγκέντρωση φορέων (λευκά σύµβολα) των υµενίων Zn3N2 που εναποτέθηκαν σε
2 διαφορετικές τιµές πίεσης, σε συνάρτηση µε την θερµοκρασία ανόπτησης. Τετράγωνα σύµβολα: 5mTorr,
thickness 160nm, κυκλικά σύµβολα: 5mTorr, thickness 63nm και τριγωνικά σύµβολα: 10mTorr pressure,
thickness 95nm
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Η µείωση των φορέων αγωγιµότητας µπορεί να δικαιολογηθεί ίσως από την υψηλή
θερµοκρασία ανόπτησης η οποία προσφέρει την δυνατότητα βελτίωσης των ατελειών του
κρυστάλλου και πιθανόν να συνοδεύεται και από την ‘’εξαέρωση‘’

κάποιων ατόµων

ψευδαργύρου.
Συγχρόνως όµως αυξήθηκε και η ευκινησία των δειγµάτων. Το γεγονός αυτό µπορεί
να οφείλεται είτε στην βελτίωση του κρυστάλλου είτε στην µείωση των φορέων. Εάν οι
φορείς σε έναν κρύσταλλο µειωθούν τότε η µέση ελεύθερη διαδροµή τους αυξάνεται , άρα
αυξάνεται και η ευκινησία τους.
Εξακολουθεί όµως να υπάρχει µια πολύ χαµηλή αντίσταση φορέων η οποία µάλιστα
µειώθηκε περισσότερο µε την θέρµανση σε υψηλές θερµοκρασίες στον θάλαµο ανόπτησης.
Ας θυµηθούµε την σχέση που συνδέει την αγωγιµότητα µε την συγκέντρωση φορέων
και την ευκινησία
σ= 1/ρ = ΝD e µ
όπου σ η αγωγιµότητα, ρ η ειδική αντίσταση του υλικού, ΝD η συγκέντρωση φορέων, e το
φορτίο ηλεκτρονίου, και µ η ευκινησία.
Ουσιαστικά θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι δύο πράγµατα µπορεί να έχουν συµβεί :
Η µείωση των φορέων αγωγιµότητας µπορεί να δικαιολογηθεί ίσως από την υψηλή
θερµοκρασία ανόπτησης η οποία προσφέρει την δυνατότητα βελτίωσης των ατελειών του
κρυστάλλου και πιθανόν να συνοδεύεται και από την εξάχνωση

κάποιων ατόµων

ψευδαργύρου. Το σηµείο τήξης του Zn είναι 419,6 °C εποµένως σε πολύ υψηλές
θερµοκρασίες ανόπτησης είναι δυνατόν να φεύγει από τα υµένια.
Συγχρόνως όµως αυξήθηκε και η ευκινησία των δειγµάτων. Το γεγονός αυτό µπορεί
να οφείλεται είτε στην βελτίωση του κρυστάλλου (αυτό θα φανεί και από τις µετρήσεις XRD)
είτε στην µείωση των φορέων. Εάν οι φορείς σε έναν κρύσταλλο µειωθούν , καθώς και οι
ατέλειες τότε η µέση ελεύθερη διαδροµή τους αυξάνεται , άρα αυξάνεται και η ευκινησία
τους.
Εξακολουθεί όµως να υπάρχει µια πολύ χαµηλή αντίσταση φορέων η οποία µάλιστα
µειώθηκε περισσότερο µε την θέρµανση σε υψηλές θερµοκρασίες στον θάλαµο ανόπτησης.
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∆οµικές ιδιότητες των υµενίων µε χρήση X-Rays-Analysis (XRD)

Μετά την ανόπτηση σε ροή αζώτου µε χρήση φασµατοσκοπικής ανάλυσης µε ακτίνες Χ,
παρατηρήθηκε µετατροπή ορισµένων κορυφών Zn σε στοιχειοµετρικό Zn3N2 [Εικόνα
6.1.13]. Εµφανίστηκε και µια κορυφή ZnO η οποία µάλλον οφείλεται στην ευκολία του
Zn3N2 να απορροφά οξυγόνο, όπως έχει αναφερθεί και σε πρόσφατη µελέτη [20]. Η αιτία για
µια τέτοια απορρόφηση είναι η ύπαρξη οξυγόνου στον αέρα ή σε κάποιες ακαθαρσίες που
πιθανόν να υπήρχαν στον θάλαµο ανόπτησης.
Στον Πίνακα 6.1 καταγράφονται αναλυτικά αυτές οι αλλαγές.

Treatment
As-prepared
RTA – 400oC
JCPDS No. cards
Zn3N2
75-0762
Zn
04-0831
ZnO
36-1451

31.76

2 theta (degrees)
36.28 39.00 43.20
34.36 36.30
2 theta (degrees)

56.66

31.66

34.28

36.73

39.04

43.37

54.41

-

-

36.29

38.99

43.23

-

31.77

34.42

36.25

-

-

56.60

Πίνακας 6.1 Καταγραφή εµφανιζόµενων κορυφών περίθλασης ακτινών χ. Παρουσιάζονται και οι
θεωρητικές τιµές βάση των οποίων γίνεται η ταυτοποίηση των κορυφών.
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Εικόνα 6.1.13 Σύγκριση αποτελεσµάτων XRD σε δείγµα που υπέστη ανόπτηση.
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Μετρήσεις φωτοφωταύγειας

Τα υµένια αµέσως µετά την εναπόθεση ή µετά από ανόπτηση στους 400oC εµφάνισαν
πλατιές κορυφές οι οποίες ακολουθούσαν κυρίως την φωτοφωταύγεια του υποστρώµατος
(πυρίτιο-Si) ή πιθανών να οφείλονταν σε καταστάσεις βαθιά στο χάσµα (deep levels). Σε
θερµοκρασία 550οC, εµφανίστηκε µια νέα κορυφή (370nm) η οποία µετατράπηκε σε 2 καλά
σχηµατισµένες κορυφές µετά την ανόπτηση στους 800oC. Μια από αυτές (3.360eV -369nm)
εµφανίστηκε και σε υµένια µε ποσοστό αζώτου στο πλάσµα παρασκευής τους όπως θα δούµε
αργότερα. Η δεύτερη κορυφή εµφανίστηκε στα 3.310eV (374.6nm).
Για να διαπιστωθεί κάτι µέσω της φωτοφωταύγειας θα πρέπει ύπαρξη σύγκριση
µεταξύ υµενίων µε διαφορετικές συνθήκες παρασκευής. Συνεπώς θα επανέλθουµε στις
µετρήσεις αυτές στην παρακάτω ενότητα.
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Εικόνα 6.1.14 α) Φωτοφωταύγεια σε δείγµα παρασκευασµένο σε 100%Ar πλάσµα β) µεγέθυνση της γραφικής
για µεγαλύτερη ευκρίνεια.

6.1.4 Οξείδωση των υµενίων Zn3N2

Η µελέτη του υλικού Zn3N2 δεν θα µπορούσε να µην περιέχει και την οξείδωση των
υµενίων καθώς σχετίζεται άµεσα µε το δηµοφιλέστατο υλικό ZnO.
Μετά την παρασκευή και µελέτη των υµενίων Zn3N2, επιλέχθηκαν τα υµένια που
κρίθηκαν κατάλληλα για περαιτέρω χαρακτηρισµό. Η επιλογή αυτή έγινε βάση των
καλύτερων οπτικών , ηλεκτρικών και οπτικών ιδιοτήτων τους.
Καταρχήν τα υµένια Zn3N2 οξειδώθηκαν σε φούρνο µε ροή καθαρού Ο2 και σε
θερµοκρασίες που έφτασαν µέχρι τους 550οC.
Οι οπτικές τους ιδιότητες βελτιώθηκαν πλήρως καθώς η διαπερατότητα των υµενίων
έφτασε σε τιµές >80% [Εικόνα 6.1.15].
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Η πιστοποίηση της παρασκευής ZnO µέσω της οξείδωσης από υµένια Zn3N2 ,
φαίνεται στις µετρήσεις φασµατοσκοπίας µε ακτίνες χ. [Εικόνα 6.1.16α και 6.1.16β]
Όπως καταγράφεται και στον Πίνακα 6.2, µετά την οξείδωση των υµενίων
εµφανίστηκαν καθαρές κορυφές ZnO (34,4o , 31,77o). Βέβαια η ύπαρξη κορυφών Zn ακόµα
και µετά την οξείδωση δηλώνει ότι θα πρέπει να αναφερόµαστε σε ένωση ZnO:N και όχι σε
καθαρό κρυσταλλικό ZnO.
Οι ηλεκτρικές ιδιότητες ωστόσο ακολουθούν µια γνωστή πορεία. Μείωση της
αγωγιµότητας και της συγκέντρωσης φορέων και αύξηση της ευκινησίας [Εικόνα 6.1.17].
Μάλιστα σε ορισµένα δείγµατα η αντίσταση έφτασε τιµές GOhm.
*Η µελέτη της οξείδωσης των δειγµάτων Zn3N2 και ο χαρακτηρισµός τους έγινε στα πλαίσια της
προπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας της Καλλιόπης Βουλγαροπούλου του Τµήµατος
Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης. *
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Εικόνα 6.1.16 Καµπύλη διαπερατότητας µετά από οξείδωση σε θερµοκρασίες 400οC και 550οC. Στην
γραφική παράσταση διακρίνεται και η διαπερατότητα του υµενίου αµέσως µετά την παρασκευή του για
λόγους σύγκρισης.

Πειραµατικό Μέρος – 100% Πλάσµα Ar

85

o

Intensity (a.u.)

oxidation 400 C

As prepared

o

oxidation 550 C

20

30

40

50

60

70

80

90

2 Theta (degrees)

(α)

o Zn
* Zn 3N 2

x

x ZnO

o

x

o

oxidation 400 C

Intensity (a.u.)

o
o
x

As prepared
*
o
x
o

oxidation 550 C

30

35

40

45

2 Theta (degrees)

(β)
Εικόνα 6.1.16 α) XRD analysis µετά από οξείδωση σε θερµοκρασίες 400οC και 550οC. β) Μεγέθυνση του εύρους
γωνιών που εµφανίζονται οι κορυφές για καλύτερη ευκρίνεια.
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Εικόνα 6.1.17 Ηλεκτρικές µετρήσεις σε συνάρτηση µε την θερµοκρασία οξείδωσης.

Treatment
As-prepared
Oxidation 400oC
Oxidation 550oC
JCPDS No. cards
Zn3N2
75-0762
Zn
04-0831
ZnO
36-1451

31.78
31.76

2 theta (degrees)
36.28 39.00 43.20
34.44 36.32
34.46 32.26
-

56.64
56.62

31.66

2 theta (degrees)
34.28 36.73 39.04 43.37

54.41

-

-

36.29

38.99

43.23

-

31.77

34.42

36.25

-

-

56.60

Πίνακας 6.2 Αποτελέσµατα κορυφών εµφάνισης των κρυσταλλογραφικών επιπέδων καθώς και
βιβλιογραφική καταγραφή.
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6.2 Εισαγωγή N2 στο πλάσµα Ar

Κρατήσαµε σταθερές τις συνθήκες εναπόθεσης σε 100Watt και 5mTorr και
εισαγάγαµε στο πλάσµα αέριο Ν2 µαζί µε το Ar. Αυτό που παρατηρήθηκε καταρχήν ήταν η
µείωση του ρυθµού εναπόθεσης [Eικόνα 6.2.1]. Τα υµένια που παρασκευάσθηκαν σε µείγµα
Ar-N2 ήταν αρκετά λεπτά και τα περισσότερα από αυτά ήταν άµορφα. Ο λόγος είναι ότι το
άζωτο είναι αρκετά ελαφρύτερο στοιχείο και δεν είναι ικανό να προκαλέσει κονιορτοποίηση
του στόχου τόσο γρήγορα και τόσο αποτελεσµατικά όσο το Ar. Επιστηµονικά, η παραπάνω
πρόταση αναφέρετε σαν µικρότερη τιµή της απόδοσης κονιορτοποίησης του στόχου
(sputtering yield) του αζώτου σε σχέση µε αυτή του αργού (αφού το Ar είναι βαρύτερο από
το N2 ) Και λέµε ότι είναι βαρύτερο γιατί έχει πολύ µεγαλύτερη µάζα από αυτή του µοριακού
αζώτου (Ατοµική µάζα αργού : 39.948gr/mol, µοριακή µάζα αζώτου : 28.0134gr/mol). Ο
όρος sputtering yield περιγράφει ουσιαστικά , τα άτοµα που αποσπώνται από τον στόχο ανά
ιόν που προσπίπτει σε αυτόν.

Deposition rate (nm/min)
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% N2 in Ar plasma
Εικόνα 6.2.1 Ρυθµός Εναπόθεσης σε συνάρτηση µε το ποσοστό N2 στο πλάσµα Ar + N2 σε 100Watt ισχύ
και 5mTorr πίεση θαλάµου. Το υπόστρωµα ήταν γυαλί.

Οπτικές Μετρήσεις

Οι οπτικές µετρήσεις που καταγράφηκαν παρουσιάζονται στις Εικόνες 6.2.2α) και
6.2.2β). Καταρχήν, φαίνεται ότι η διαπερατότητα των υµενίων αµέσως µετά την εναπόθεση
είναι έχει πολύ υψηλότερες τιµές από ότι στα υµένια που παρασκευάζονται σε καθαρό Ar.
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Και φυσικά, σε δείγµατα µε παρόµοιο πάχος η καµπύλη διαπερατότητας αυξάνεται µε
την αύξηση αζώτου στο πλάσµα.
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Εικόνα 6.2.2 Καµπύλη διαπερατότητας α)5mTorr και β)10mTorr. Και στις 2 γραφικές παρατηρείται
η αύξηση της τιµής της διαπερατότητας µε την εισαγωγή αζώτου στο πλάσµα Ar.
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Αξιοσηµείωτο όµως είναι το γεγονός της αλλαγής των οπτικών ιδιοτήτων τους µετά
από την έκθεση των υµενίων στην ατµόσφαιρα. Συγκεκριµένα και όπως παρουσιάζεται στην
Εικόνα 6.2.3, µετά την παραµονή των υµενίων στην ατµόσφαιρα για 2 µήνες , βελτιώθηκε
αρκετά η καµπύλη διαπερατότητας τους.
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Εικόνα 6.2.3 Βελτίωση της καµπύλης διαπερατότητας έπειτα από έκθεση στην ατµόσφαιρα για 2 µήνες.

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει στην προηγούµενη ενότητα (µε καθαρό πλάσµα Ar),
παρατηρείται ένα βύθισµα στην καµπύλη διαπερατότητας περίπου σε µήκος κύµατος 350360nm.
Παροµοίως και εδώ σε υµένια µε 50% Ν2 [Εικόνα 6.2.4α)], η καµπύλη
διαπερατότητας ξεκινά να βυθίζεται στα 340nm και σε θερµοκρασία 300oC. Με την αύξηση
της θερµοκρασίας ανόπτησης το βύθισµα γίνεται εντονότερο όπως και στην περίπτωση του
καθαρού Ar.
Ακόµα και σε υµένια που παρασκευάσθηκαν σε περιβάλλον καθαρού αζώτου [Εικόνα
6.2.4β)], η καµπή αυτή στην διαπερατότητα εµφανίζεται (ελάχιστα) από την στιγµή που θα
παρασκευασθεί το δείγµα. Και εδώ βέβαια σε υψηλότερες θερµοκρασίες ανόπτησης γίνεται
εντονότερο το χαρακτηριστικό αυτό της διαπερατότητας.
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Εικόνα 6.2.4 ∆ιαπερατότητα σε συνάρτηση µε την θερµοκρασία ανόπτησης α)50%Ar και 50%N2 β)100%Ν2
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Μετρήσεις Φωτοφωταύγειας

Η Εικόνα 6.2.5 αφορά δείγµατα που παρασκευάσθηκαν σε πλάσµα 50%N2 και όπως
στην περίπτωση δειγµάτων µε 100% Ar έτσι και εδώ µέχρι την θερµοκρασία ανόπτησης
550oC δεν εµφανίστηκε κάτι. Στους 550oC όµως εµφανίζονται πάλι οι εξιτονικές µεταβάσεις
2.54eV, 2.30eV και 3.360eV (λίγο µετατοπισµένη σε σχέση µε το 100% Ar).Mετά την
ανόπτηση στους 800οC η τελευταία µετατράπηκε σε διπλή κορυφή 3.360eV & 3.325eV.
‘Όσων αφορά στα υµένια µε 100% πλάσµα αζώτου[Εικόνα 6.2.6], παρατηρήθηκε η κορυφή
3.337eV σε θερµοκρασία 550οC ενώ και εδώ µετά τους 800οC µετατράπηκε σε διπλή κορυφή
3.360eV & 3.310eV. η διαφορά σε αυτά τα υµένια είναι ότι η κορυφή στα 2.35eV
παρουσιάστηκε µόνο µετά τους 800οC.
Εφόσον η κρίσιµη θερµοκρασία ανόπτησης υπήρξε 550οC , στην Εικόνα 6.2.7
παρουσιάζονται οι PL υµενίων σε πλάσµα 100%Ar , 50%Ar – 50% N2 και 100%Ν2 για
καλύτερη σύγκριση.

50% N2 / 50% Ar
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as prepared
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RTA @ 400 C
o
RTA @ 550 C
RTA @ 800oC
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1500
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Εικόνα 6.2.5 Φωτοφωταύγεια σε υµένια παρασκευασµένα σε πλάσµα 50%Ar - 50% Ν2 και σε διάφορες
θερµοκρασίες ανόπτησης.
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Εικόνα 6.2.6 Φωτοφωταύγεια σε υµένια παρασκευασµένα σε πλάσµα 100% Ν2 και σε διάφορες θερµοκρασίες
ανόπτησης.
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Εικόνα 6.2.7 Σύγκριση φωτοφωταύγειας υµενίων µετά την ανόπτηση σε 550οC για πλάσµα 50%Ar - 50% Ν2 ,
100%Ar και 100%Ν2.
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6.3 Εισαγωγή O2 στο πλάσµα Ar.

Μετά την χρήση των αερίων Ar και Ν2 , πραγµατοποιήθηκε εισαγωγή αέριου Ο2 στο
πλάσµα σε συνδυασµό πάντα µε το Ar. Χρησιµοποιήθηκε πλάσµα σύστασης από 5% O2 ,
έως 100% Ο2.
Καταρχήν , ο ρυθµός εναπόθεσης µειώθηκε και σε αυτήν την περίπτωση καθώς και
εδώ εµφανίζεται µικρότερη τιµή της απόδοσης του Sputtering yield του οξυγόνου σε σχέση
µε αυτή του αργού. Στην Εικόνα 6.3.1 φαίνεται ο ρυθµός εναπόθεσης σε πλάσµα Ar + O2.
Παρατηρούµε ότι ενώ το Ο2 είναι βαρύτερο στοιχείο από το Ν2 , εντούτοις ο ρυθµός
εναπόθεσης σε πλάσµα οξυγόνου παρουσιάζει µικρότερες τιµές. ∆ηλαδή παρά την ικανότητα
του λόγω µεγέθους και κατά συνέπεια, λόγω µεγαλύτερης κινητικής ενέργειας, το οξυγόνο
δεν είναι ικανό να εναποθέσει γρηγορότερα υλικό από τον στόχο στο υπόστρωµα µας (γυαλί).
Ενδιαφέρον προκαλεί επίσης και η παρατήρηση της µερικής πίεσης του Ο2 σε σχέση
µε το ποσοστό που βρίσκετε στο µείγµα Ar + Ο2 [Εικόνα 6.3.2]. Σε ισχύ των 100Watt
υπάρχει µια οµαλή αύξηση της µερικής πίεσης σε σχέση µε την περιεκτικότητα σε οξυγόνο.
Όµως όταν η ισχύς εναπόθεσης βρίσκεται στην τιµή των 200Watt παρατηρούµε µια ανώµαλη
σχετικά , συµπεριφορά της µερικής πίεσης οξυγόνου. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο ότι το
οξυγόνο στα 200W να είναι αρκετά δραστικό αέριο (φάνηκε και από το 5ον κεφάλαιο και την
καταγραφή φάσµατος εκποµπής του πλάσµατος Ar-O2) και να καταναλώνεται σε οξειδωτικές
αντιδράσεις στο θάλαµο, οι οποίες είναι ικανές να µεταβάλουν την πυκνότητα του.
Η αύξηση του ποσοστού οξυγόνου στο πλάσµα Ar κατά 10% προκαλεί σηµαντική
µείωση του ρυθµού εναπόθεσης. Από τα 10% µέχρι και την τιµή ~80% Ο2 υπάρχει πολύ
µικρότερη µείωση του ρυθµού εναπόθεσης (από 0.9 στα 0.7nm/min). Με την επιπλέον
εισαγωγή όµως µειώνεται πιο γρήγορα ο ρυθµός εναπόθεσης ξανά και τελικά πέφτει κοντά
στην τιµή των 0.23 nm/min.
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Εικόνα 6.3.1 Ρυθµός Εναπόθεσης σε συνάρτηση µε το ποσοστό Ο2 στο πλάσµα Ar + O2 σε 100Watt
ισχύ και 5mTorr πίεση θαλάµου. Το υπόστρωµα ήταν γυαλί.
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Εικόνα 6.3.2 Μερική πίεση O2 στον θάλαµο εναπόθεσης σε συνάρτηση µε το ποσοστό Ο2 στο µείγµα Ar + O2.

Πειραµατικό µέρος – Πλάσµα Ar & Ο2

95

Οπτικές Ιδιότητες

Οι οπτικές ιδιότητες των υµενίων που παρασκευάσθηκαν σε πλάσµα µείγµατος Ar-O2
ήταν αρκετά βελτιωµένες σε σχέση µε το καθαρό πλάσµα Ar. Στην Εικόνα 6.3.3 και 6.3.4
αποτυπώνονται οι διαπερατότητα και η ανάκλαση των υµενίων .Η εισαγωγή οξυγόνου στο
πλάσµα ήταν καταλυτική για την βελτίωση των οπτικών ιδιοτήτων των υµενίων. Θα πρέπει
να επισηµανθεί ότι οι υψηλές τιµές διαπερατότητας δεν οφείλονται στο λεπτό πάχος των
φιλµ. Πρόκειται για υµένια ισοπαχή σε σχέση µε εκείνα που παρασκευάσθηκαν σε πλάσµα
καθαρού Ar και όµως είχαν πολύ χαµηλή διαπερατότητα. Για να αποδειχθεί µάλιστα η
παραπάνω πρόταση παραθέτουµε το Εικόνα 6.3.5 όπου γίνεται σύγκριση µεταξύ 2
διαφορετικών υµενίων.

100

80

T%

60

40

20

0
200

400

600

800

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

W avelength (nm)
Εικόνα 6.3.3 ∆ιαπερατότητα υµενίων σε συνάρτηση µε το ποσοστό O2 στο πλάσµα.
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Εικόνα 6.3.4 Καµπύλη ανάκλασης υµενίων σε συνάρτηση µε το ποσοστό O2 στο πλάσµα.
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Εικόνα 6.3.5 Σύγκριση καµπύλης διαπερατότητας για δείγµατα που παρασκευάσθηκαν σε 100% Ar πλάσµα
(……..) και σε 10% O2 - 90%Ar πλάσµα (_____).

Το ένα από τα δείγµατα της Εικόνας 6.3.5 παρασκευάσθηκε σε πλάσµα 100% Ar
πίεση 5mTorr και ισχύ100Watt και είχε πάχος 110nm και το δεύτερο παρασκευάσθηκε σε
πλάσµα 90%Ar - 10% O2, σε πίεση 5mTorr, ισχύ 100Watt και πάχους 112,5nm. Η διαφορά

Πειραµατικό µέρος – Πλάσµα Ar & Ο2

97

είναι εµφανής και σχετίζεται µόνο µε την εισαγωγή οξυγόνου στο πλάσµα καθώς όλες οι
άλλες παράµετροι έµειναν σταθερές.
Στην Εικόνα 6.3.6 παρουσιάζεται το οπτικό χάσµα των υλικών σε συνάρτηση µε το
ποσοστό του οξυγόνου στο πλάσµα. Να θυµίσουµε ότι το οπτικό χάσµα του ZnO που
αναφέρεται στην βιβλιογραφία είναι περίπου 3,4 eV. Τα φιλµ που πλησιάζουν αυτήν την τιµή
είναι εκείνα που παρασκευάσθηκαν µε 50% Ο2. Επίσης τα λεπτά υµένια Zn3N2, όπως έχουµε
ήδη αναφέρει στο θεωρητικό τµήµα της εργασίας, έχουν αµφιλεγόµενη τιµή χάσµατος. Όµως
στην παρούσα εργασία υπολογίσθηκε στην τιµή των 3,2eV και αυτή θα χρησιµοποιηθεί για
τις αναλύσεις και τα συµπεράσµατα µας.
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Εικόνα 6.3.6 Υπολογισµός οπτικού χάσµατος για διαφορετική σύσταση του πλάσµατος εναπόθεσης. Η
µεγαλύτερη τιµή είναι τα 3,351 eV για πλάσµα 50% Ο2.
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X-Rays-Analysis

Τα αποτελέσµατα από τις µετρήσεις ακτινών χ παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.3 και
στην Εικόνα 6.3.7.
Η εισαγωγή Ο2 στο πλάσµα, ακόµα και σε µικρή ποσότητα, είναι ικανή να
προκαλέσει µεγάλες αλλαγές στον κρύσταλλο του υµενίου που παρασκευάζεται.
Ενώ στα υµένια που φτιάχνονται σε 100% Ar παρουσιάζονται 3 έως 4 κορυφές [Εικόνα 6.7],
στα υµένια µε πλάσµα από Ar και O2 , εµφανίζεται κυρίως µια µόνο κορυφή [Εικόνα 6.3.7].
Η γωνία εµφάνισης των κορυφών ποικίλει ανάλογα µε το ποσοστό O2 στο πλάσµα και µε την
ισχύ εναπόθεσης (100Watt ή 200Watt).
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Εικόνα 6.3.7 XRD analysis σε συνάρτηση µε το ποσοστό οξυγόνου στο πλάσµα.

Πίνακας 6.3 Grain Size δειγµάτων µετά από ανάλυση.

∆είγµα
ZnN147
ZnN145
ZnN148
ZnN142
ZnN149
ZnN100

Πίεση mTorr
/ Ισχύς Watt /
% Ο2
5 / 200 / 5%
5 / 200 / 20%
5 / 200 / 50%
5 / 100 / 30%
5 / 100 / 75%
5/ 100 / 0%

Γωνία κορυφής
(ο µοίρες)
33,95917
34,10578
34,14618
34,09109
34,09919
43,18

FWHM

dgrain size

(ο µοίρες)
0,90322
0,90877
0,91088
0,80069
0,76462
0,42137

(nm)
10,60681
13,55508
11,20076
15,0046
13,55508
25,85691
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Στην παρούσα έρευνα έπρεπε να γίνει πιστοποίηση των κορυφών που βρέθηκαν
καθώς είναι η πρώτη φορά που εφαρµόζονται οι συγκεκριµένες συνθήκες εναπόθεσης
(στόχος ZnN περιβάλλον Ar + O2). Όµως θεωρητικά, αναµένεται να εντοπιστούν κορυφές
είτε από ZnN είτε από ZnO ή Zn και τέλος είτε από ‘’κράµατα ‘’ µε τα στοιχεία Zn , O και Ν.
Βιβλιογραφικά οι κορυφές του επιπέδου (321) του Zn3N2 και του επιπέδου (002)του
ZnO είναι πάρα πολύ κοντά. Συνεπώς είµαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε ότι αφορά την
πλήρη πιστοποίηση αυτών των κορυφών.
Οπωσδήποτε κάτι έχει αλλάξει στα δείγµατα αν παρακολουθήσουµε την
διαπερατότητα πριν και µετά την εισαγωγή οξυγόνου στο πλάσµα. Η µόνη αλλαγή που
πραγµατοποιήθηκε όµως κατά την διάρκεια της εναπόθεσης ήταν η σύσταση του πλάσµατος.
Πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις XRD αµέσως µετά την ανόπτηση δειγµάτων σε
περιβάλλον N2 και σε θερµοκρασία 400οC. Τα δείγµατα αυτά ήταν αρκετά λεπτά και πριν
από την ανόπτηση δεν φάνηκε να δίνουν κάποιες κορυφές στο XRD. Όµως αυτό είναι πολύ
πιθανόν να οφείλεται στο πάχος τους καθώς δείγµατα µε παρόµοιες συνθήκες εναπόθεσης
αλλά µε µεγαλύτερο πάχος, εµφάνισαν κρυσταλλογραφικές κορυφές.
Στην Εικόνα 6.3.8 βλέπουµε την αλλαγή στις µετρήσεις XRD ενός δείγµατος µε
συνθήκες εναπόθεσης 100Watt / 50% O2 / d=55nm µετά την ανόπτηση. Σε αυτό το δείγµα
παρουσιάστηκε η κοντινότερη κορυφή στο κρυσταλλογραφικό επίπεδο (002) του ZnΟ και
βρέθηκε και το µεγαλύτερο µέγεθος κόκκων του κρυστάλλου µετά την ανόπτηση
(21.721nm).
Ακολουθούν οι Εικόνες 6.3.9 α) όπου παρουσιάζουµε το µέγεθος των κρυσταλλιτών
σε συνάρτηση µε το ποσοστό οξυγόνου στο πλάσµα σε 2 διαφορετικές τιµές ισχύος και β)
µια γενική συµπεριφορά των δειγµάτων σε συνάρτηση µόνο µε το πάχος τους (ανεξάρτητα
από τις συνθήκες εναπόθεσης). Στο τελευταίο σχήµα φαίνεται ότι υπάρχει µια αύξηση του
grain size καθώς αυξάνεται το πάχος αν και αυτό γίνεται αντιληπτό για πάχη άνω των 250nm.
Όσο παραµένουµε σε πάχη µικρότερα , το µέγεθος των κρυσταλλιτών µοιάζει να είναι
περιορισµένο µεταξύ 10 και 15 nm.
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Εικόνα 6.3.8 XRD σε δείγµα που υπέστη ανόπτηση.
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Εικόνα 6.3.9 α) Μέγεθος των κόκκων σε συνάρτηση µε το ποσοστό O2 στο πλάσµα σε 2 τιµές ισχύος
εναπόθεσης (100 και 200 Watt)
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Εικόνα 6.3.9 β) Μέγεθος των κόκκων σε συνάρτηση µε το πάχος των δειγµάτων.

Ηλεκτρικές ιδιότητες

Η µέτρηση των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των δειγµάτων απέδειξε ότι η εισαγωγή
οξυγόνου στο πλάσµα µειώνει εξαιρετικά την αγωγιµότητα των υµενίων [Εικόνα 6.3.10α]. Σε
πολλά δείγµατα ήταν αδύνατον να µετρηθεί η επιφανειακή αντίσταση των δειγµάτων.
Οι φορείς των δειγµάτων φάνηκε να µειώνονται όσο αυξανόταν το ποσοστό του O2
[Εικόνα 6.3.10β] Ωστόσο η συµπεριφορά αυτή στην εισαγωγή Ο2, ήταν ήδη γνωστή από
άλλες µελέτες. [123]. Sang-Moo Park, Tomoaki Ikegami, Kenji Ebihara, Paik – Kyun Shin
Applied Surface Science 253 (2006) 1522-1527.
Όσο το ποσοστό οξυγόνου στο πλάσµα ήταν µέχρι 20%, το είδος των φορέων
αγωγιµότητας ήταν τα ηλεκτρόνια. Όσο όµως η µερική πίεση οξυγόνου αυξανόταν στον
θάλαµο τόσο δυσκόλευε και η αναγνώριση του είδους των φορέων. Οι µετρήσεις Hall
δείχνουν ότι από 30-40% υπάρχει µια σύγχυση όσων αφορά στο γεγονός n τύπου υλικό ή p
τύπου. ∆είγµατα µε 50% Ο2 στις συνθήκες παρασκευής τους είχαν καθαρά θετικού τύπου
φορείς (p-type) όµως η αντίσταση τους ήταν πολύ µεγάλη έτσι ώστε να τα καθιστά ανίκανα
για χρήση ως αγώγιµα υλικά.
Το βάρος µιας µελλοντικής µελέτης στα παρόντα υλικά θα πρέπει να δοθεί στα
πλαίσια ενός πλάσµατος 30-40% O2 µε σκοπό την αύξηση των φορέων των υµενίων και την
πλήρη διευκρίνιση του είδους αγωγιµότητας τους.
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Εικόνα 6.3.10 α) Συγκέντρωση φορέων β) Αντίσταση φορέων γ) Ευκινησία σε συνάρτηση µε το ποσοστό
Ο2 στο πλάσµα.

Ροή οξυγόνου

Το τελευταίο µέρος αυτής της ενότητας αφορά στην συµπεριφορά των δειγµάτων
κάτω από την ροή οξυγόνου. Για τον σκοπό αυτό παρασκευάσαµε υµένια σε 100% πλάσµα
Ar και σε 100% πλάσµα N2 και σε 50% Ar – 50%Ν2.
Έπειτα , χωρίς να αφαιρέσουµε τα δείγµατα από τον θάλαµο εναπόθεσης, αφήσαµε
το Ο2 να ρέει πάνω από τα δείγµατα για 3 ώρες. Το αέριο οξυγόνο δεν ήταν σε µορφή
πλάσµατος αφού δεν εφαρµόσαµε καµία διαφορά δυναµικού (ισχύ) κατά την διάρκεια αυτών
των 3 ωρών.
Τα υµένια που παρασκευάσθηκαν ήταν άµορφα , όµως εµφάνισαν ενδιαφέρουσες
ηλεκτρικές ιδιότητες. Στον παρακάτω πίνακα [Πίνακας 6.5] παρουσιάζονται οι ηλεκτρικές
ιδιότητες των υµενίων.
Πίνακας 6.5 Ηλεκτρικές ιδιότητες υµενίων µετά από ροή Ο2

∆είγµα

Πίεση mTorr
/ Ισχύς Watt

Resistivity
ρ (Ω*cm)

ND (cm-3)

Mobility
(cm2/Vsec)

Type

ZnN161

5 / 100 / 100% Ar

7,40E-02

2,15E+19

3,93E+00

n

ZnN163

5 / 100 / 100%N2

8,99E+01

4,7E+12

1,479E+04

p/n

4,51E+02

5,76E+13

2,41E+02

p

8,71E+02

3,95E+11

ZnN164
ZnN165

5 / 100 / 50%Ar50%N2
5 / 100 / 50%Ar50%N2

1.817E+4

p
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Παρατηρήσαµε δηλαδή ότι το είδος των φορέων αγωγιµότητας αλλάζει (λαµβάνοντας
πάντοτε υπόψη µας το ποσοστό σφάλµατος των µετρήσεων Hall). Βέβαια ο αριθµός των
φορέων είναι σχεδόν απαγορευτικός για να βγάλουµε οποιαδήποτε συµπεράσµατα , αλλά
λαµβάνοντας υπόψη µας τις δηµοσιευµένες µελέτες που έχουµε ήδη αναφέρει [13] και που
εµφανίζουν το Ζn3N2 σαν ένα υλικό που απορροφά πολύ εύκολα οξυγόνο καταλαβαίνουµε
ότι πιθανόν να έχει γίνει κάτι τέτοιο και εδώ. Ας θυµηθούµε ότι στις αρχές του κεφαλαίου 6
βρήκαµε κορυφές ZnO σε δείγµα που παρασκευάσθηκε µε 100% πλάσµα Ar και είχε υποστεί
ανόπτηση σε περιβάλλον Ar [Εικόνα 6.1.13] το οποίο ενισχύει την άποψη για ευκολία στην
απορρόφηση οξυγόνου. Και τέλος είδαµε στην Εικόνα 6.2.3 ότι τα υµένια που
παρασκευάσθηκαν σε πλάσµα Ar και N2 γίνονται διαπερατά µετά από την πάροδο 2 µηνών
στην ατµόσφαιρα.
Αν δεχτούµε λοιπόν ότι και εδώ έχουµε απορρόφηση οξυγόνου τότε είναι πιθανόν οι
φορείς να αλλάζουν τύπο καθώς το Ο2 θα δράσει σαν αποδέκτης. Αν συµβαίνει κάτι τέτοιο
εµείς εδώ παρακολουθούµε ουσιαστικά την ΄΄προσπάθεια΄΄ του υλικού να µεταβεί σε άλλο
είδος αγωγιµότητας.
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Κεφάλαιο 7
Τρανζίστορ Zn3N2

Βάση όλων των παραπάνω κατασκευάσθηκαν Thin Films Transistor (TFTs) τα οποία
χαρακτηρίστηκαν ως προς τις ιδιότητες τους. Τα υµένια ZnN έδρασαν ως το κανάλι των
τρανζίστορ ενώ κατάλληλα µέταλλα (Ti/Au) δηµιούργησαν την πηγή και τον επαγωγό. Η
πύλη δηµιουργήθηκε από λεπτό (ITO - indium tin oxide) που παρασκευάσθηκε µε R.F
Sputtering και είχε αντίσταση 2x10-4Ωcm και το διηλεκτρικό ήταν HfO2 που
παρασκευάσθηκε µε Atomic Layer Epitaxy. Η µορφή του τρανζίστορ φαίνεται στην Εικόνα
7.1 ενώ ο λόγος πλάτος/µήκος του τρανζίστορ ήταν width/length = W/L = 17/1.
Τα τρανζίστορ, αµέσως µετά την κατασκευή τους, µε κανάλι ZnN φτιαγµένο σε
πλάσµα 100% Ar, δεν εµφάνισαν χαρακτηριστικές τρανζίστορ. Όµως µετά την ταχεία
ανόπτηση τους για 1 λεπτό στους 300 οC αλλά και 400οC και σε περιβάλλον Ν2 έδωσαν
µετρήσεις Ι-V, οι οποίες παρουσιάζονται στις Εικόνες 7.2 (α) και (β). Η υστέρηση στις
χαρακτηριστικές του τρανζίστορ οφείλεται µάλλον στην παγίδευση-ελευθέρωση φορέων σε
παγίδες στο υλικό ή στην επαφή καναλιού-διηλεκτρικού. Η υστέρηση αυτή φαίνεται να
µειώνεται µε τη θερµική κατεργασία του τρανζίστορ στους 400οC (Σχ.7.2 (α) και (β)). Όµως
η αύξηση της θερµοκρασίας ανόπτησης πάνω από τους 450οC καταστρέφει τα TFT’s.

Πηγή (Ti/Au)

Επαγωγός
(Ti/Au)
Κανάλι (ZnN 70nm)

Μονωτής (HfO2 – 220nm)
Πύλη (ITO – 200nm)

Υπόστρωµα (γυαλί)
Εικόνα 7.1 Thin Film Transistor µε κανάλι ZnN φτιαγµένο σε πλάσµα 100% Ar.
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Εικόνα 7.2(α) Mετρήσεις I-V µετά από ανόπτηση (300οC / 1min / N2)
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Εικόνα 7.2(β) Mετρήσεις I-V µετά απο ανόπτηση (410οC / 1min / N2)

Για να αποφανθούµε αν τα υµένια Zn3N2 ή τα υµένια ZnO:N, µε τον τρόπο που
παρασκευάσθηκαν στην παρούσα εργασία, µπορούν να βρουν εφαρµογή σε τρανζίστορ
επίδρασης πεδίου θα πρέπει να ακολουθήσουν και άλλες κατασκευές FETs.
Μέχρι στιγµής απλώς φάνηκε ότι είναι δυνατόν να λειτουργήσουν έστω και µε µικρή
απόδοση.
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Αποµένει να δοκιµαστούν σαν layers όλα τα είδη υµενίων που παρασκευάσαµε (σε
διαφορετικό πλάσµα, µετά από οξείδωση, µετά από ανόπτηση κτλ.) και να διερευνηθούν
πλήρως οι ιδιότητες των διατάξεων που θα κατασκευασθούν.
Αυτό όµως αποτελεί από µόνο του ένα ξεχωριστό κοµµάτι έρευνας και ανήκει στην
µελλοντική εργασία που πρόκειται να ακολουθήσει.
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Κεφάλαιο 8
Συµπεράσµατα

Με την µέθοδο του RF Magnetron Sputtering παρασκευάστηκαν λεπτά υµένια Zn3N2 σε
διαφορετικές συνθήκες πίεσης, ισχύος και πλάσµατος.
Κατάλληλες συνθήκες για εναπόθεση υµενίων σε πλάσµα 100% Ar κρίθηκαν αρχικά
η πίεση των 5mTorr και η ισχύς των 100Watt. Η πρώτη διότι όπως έχουµε ξαναπεί
όσο µεγαλώνει η πίεση του θαλάµου τόσο µικραίνει η µέση ελεύθερη διαδροµή των
στοιχείων του πλάσµατος. Συνεπώς µικραίνει και η κινητική τους ενέργεια οπότε και
ο ρυθµός εναπόθεσης. Η ισχύς των 100Watt προτιµήθηκε διότι σε µεγαλύτερες τιµές
τα υµένια δεν εµφάνισαν πολύ καλή συµπεριφορά.
Τα υµένια που παρασκευάζονται σε ισχύ 100Watt πίεση 5mTorr και πλάσµα 100%Ar
είναι n-τύπου ηµιαγωγοί µε ειδική αντίσταση που ξεκινά από 2,0Ε-1 Ω*cm (για
δείγµα 63nm) µέχρι τιµές 3,5Ε-2 Ω*cm (για ένα δείγµα 355nm). Η αύξηση της
ειδικής αντίστασης έχει µια εξάρτηση από το πάχος. Έτσι για µεγάλα πάχη η ειδική
αντίσταση είναι χαµηλότερη. Αυτό συνοδεύεται και από αύξηση των φορέων σε
αναλογία µε το πάχος(1019- 1020). Βεβαίως θα πρέπει η διαφορά στα πάχη να είναι
αρκετά σηµαντική για να µπορούµε να διακρίνουµε την µείωση της αντίστασης.
Η εναπόθεση σε 100% πλάσµα Ar δηµιουργεί υµένια µε χαµηλή διαπερατότητα και
σκούρο χρώµα. Μάλιστα, τα δείγµατα φαίνονται να χαράσσονται κατά την µέτρηση
του πάχους.
Εµφανίζονται κρυσταλλογραφικά επίπεδα του Zn3N2 (39,00o) αλλά και κορυφές του
ψευδαργύρου. Οδηγούµαστε λοιπόν στο συµπέρασµα ότι τα υµένια είναι πλούσια σε
Zn το οποίο συµφωνεί και µε το σκούρο χρώµα τους. Το τελευταίο πιστοποιείται και
από τον χαρακτηρισµό του πλάσµατος όπου κατά την µέτρηση φασµατοσκοπικής του
εκποµπής, (σε συνθήκες 100Watt , 5%mTorr και 100%Ar πάντα) παρουσιάστηκαν
γραµµές εκποµπής τόσο από ψευδάργυρο όσο και από άζωτο.
Το οπτικό χάσµα των υµενίων υπολογίσθηκε 3,20eV και ήταν άµεσο.
Μετά την διαδικασία ανόπτησης των υµενίων σε θερµοκρασίες µέχρι 550οC και µε
ροή αζώτου, τα υµένια παρουσίασαν, καταρχάς βελτίωση στις οπτικές τους ιδιότητες.
Η διαπερατότητα έφτασε σε τιµές <80%.
Οι ηλεκτρικές ιδιότητες βελτιώθηκαν κατά µία τάξη µεγέθους όταν η θερµοκρασία
ανόπτησης ήταν 300oC. Σε αυτήν την θερµοκρασία ανόπτησης φαίνεται ότι
βελτιώνεται η κρυσταλλική δοµή των υµενίων. Καθώς όµως η θερµοκρασία
αυξανόταν η αγωγιµότητα µειώθηκε όπως και η συγκέντρωση φορέων. Όταν η
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θερµοκρασία ανόπτησης έφτασε στους 550οC, η αγωγιµότητα µειώθηκε κατά 4 τάξεις
µεγέθους και η συγκέντρωση φορέων κατά 6 τάξεις µεγέθους. Η ευκινησία των
υµενίων όµως αυξήθηκε σχεδόν γραµµικά από 10-1cm2/Vs σε 10cm2/Vs.
Τα υµένια Zn3N2 που αναφέρθησαν παραπάνω οξειδώθηκαν σε φούρνο µε ροή Ο2. Το
XRD έδειξε κορυφές ZnO και οι ηλεκτρικές µετρήσεις αγωγιµότητα p –τύπου µε
αύξηση όµως της ειδικής αντίστασης. Οι φορείς µειώθηκαν και η ευκινησία
αυξήθηκε.
∆είγµατα που παρασκευάσθηκαν σε πλάσµα Ar & N2 δεν έδειξαν καλή ηλεκτρική
συµπεριφορά και από τις µετρήσεις XRD βρέθηκαν άµορφα. Η διαπερατότητα τους
ήταν υψηλή και µετά την παραµονή τους στην ατµόσφαιρα για 2 µήνες βελτιώθηκε
περισσότερο. Το άζωτο δεν είναι αρκετά δραστικό αέριο και είναι και αρκετά
ελαφρύτερο από το αργό. Κατά συνέπεια ο ρυθµός εναπόθεσης µειώθηκε και
χρειάζονται αρκετές ώρες εναπόθεσης για την παρασκευή υµενίου µε ένα πάχος
~180nm.
Κατά την εισαγωγή O2 στο πλάσµα αργού παρατηρήθηκε και εδώ µείωση του ρυθµού
εναπόθεσης για τους ίδιους λόγους όπως και µε το άζωτο. Όµως καθώς το οξυγόνο
είναι πολύ δραστικό αέριο βοήθησε για την παρασκευή υµενίων µε πολύ καλά
κρυσταλλογραφικά επίπεδα τα οποία είναι κοντά στα βιβλιογραφικά επίπεδα του
ZnO. Το µέγεθος του κρυσταλλίτη µειώθηκε αρκετά αµέσως µετά την εισαγωγή 5%
οξυγόνου στο πλάσµα Ar (από 25,8nm σε 10,60nm). Με περαιτέρω αύξηση του
ποσοστού Ο2 στο πλάσµα αυξάνεται και το µέγεθος του κρυσταλλίτη µέχρι να πάρει
την µέγιστη τιµή του στα 50%O2 (21,78nm) έπειτα όµως από διαδικασία ανόπτησης
στους 400οC. Έπειτα µειώνεται και πάλι και σε πλάσµα 100% O2 βλέπουµε πάλι
άµορφα υµένια.
Η πιστοποίηση της ύπαρξης Ο2 στο πλάσµα έγινε µε καταγραφή του φάσµατος
εκποµπής. Το πλάσµα Ar&Ο2 (σε αντίθεση µε το άζωτο) είναι ικανό να προκαλέσει
γραµµές εκποµπής τόσο από Zn όσο και από N. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό αφού
και τα 2 αυτά στοιχεία προήλθαν καθαρά από τον στόχο (το πλάσµα δεν περιέχει
άζωτο τώρα). Παρατηρήθηκαν επίσης γραµµές εκποµπής και για το οξυγόνο. Όλα τα
παραπάνω ενισχύουν το γεγονός ότι τα υµένια έχουν φτιαχτεί µε κάποιον συνδυασµό
Zn, N, O. Όµως από το XRD οδηγούµαστε µάλλον στην ύπαρξη ZnO:N υµενίου.
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Σύνδεση αποτελεσµάτων οπτικής φασµατοσκοπίας εκποµπής και ακτινών X.

Όσο το πλάσµα περιείχε µόνο Ar, τα υµένια που παρασκευάσθηκαν εµφάνισαν
κρυσταλλογραφικές κορυφές του Zn και του Zn3N2 [Εικόνα 6.1.7]. Η ισχύς της παραπάνω
µέτρησης εδραιώνεται από την παρατήρηση ότι στο πλάσµα 100% Ar βρέθηκαν
φασµατοσκοπικές κορυφές εκποµπής µόνο από τα στοιχεία Zn, Ν2 (ZnI, ZnII , N2, N2+).
Αυξάνοντας τώρα την εισαγωγή Ν2 στο πλάσµα και καταλήγοντας τελικά σε 100%
πλάσµα Ν2. παρατηρούµε ότι εκποµπές από ψευδάργυρο δεν παρατηρήθηκαν (ή είχαν τόσο
µικρή ένταση που δεν µπορούσαν να καταγραφούν. Αυτό έρχεται σε πλήρη συµφωνία µε τις
µετρήσεις XRD σε υµένια που παρασκευάσθηκαν σε 50% (50% Ar) και 100% πλάσµα
αζώτου και ήταν εντελώς άµορφα αλλά και µε τις ηλεκτρικές οι οποίες κατέγραψαν πολύ
υψηλές τιµές αντίστασης.
Τέλος όσο αυξάναµε το ποσοστό του οξυγόνου στο πλάσµα Ar τόσο παρατηρούσαµε
την µείωση εµφάνισης και έντασης κορυφών εκποµπής Zn και N2. Άρα θα έπρεπε και εδώ να
παρατηρηθούν χαµηλές τιµές της ειδικής αντίστασης , όπως και έγινε. Η ύπαρξη Ο2 στο
πλάσµα δεν σηµαίνει βεβαίως την ύπαρξη οξυγόνου και στο υµένιο. Όµως µετά τις µετρήσεις
XRD σε αυτά τα υµένια [Εικόνα 6.3.7] όπου παρατηρήθηκαν κορυφές πολύ κοντά στα
κρυσταλλογραφικά επίπεδα του ZnO, µπορούµε µε µεγάλη βεβαιότητα να πούµε ότι το Ο
κατάφερε να φτάσει το υπόστρωµα είτε µε την µορφή του ZnO είτε σαν στοιχείο της ένωσης
ZnO:N.

Εδώ τελειώνει η µελέτη µας για το υλικό αζωτούχου ψευδαργύρου. Έγινε προσπάθεια
να διερευνηθούν πλήρως οι ιδιότητες των υµενίων Zn3N2 που παρασκευάσθηκαν σε
διαφορετικές συνθήκες εναπόθεσης. Τα υµένια εναποτέθηκαν µε χρήση 3 διαφορετικών
πλασµάτων. Υπέστησαν ανόπτηση σε θερµοκρασίες µέχρι 800οC, οξείδωση, µελέτη της
συµπεριφοράς τους στο περιβάλλον και τέλος χρήση τους σε τρανζίστορ TFT.
Πιστεύουµε κλείνοντας το κεφάλαιο ‘’λεπτά υµένια αζωτούχου ψευδαργύρου’’ ότι
έγινε πλήρης έρευνα για το υλικό και η µελλοντική έρευνα αποσκοπεί στη περαιτέρω
βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων του (παρασκευή σε πλάσµα µίγµατος Ar+O2+N2 ή εναπόθεση
σε

θερµαινόµενο

υπόστρωµα)

και

ηλεκτρονικές/οπτοηλεκτρονικές διατάξεις.

τη

χρήση

όλων
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Phys. Stat. sol. © 2, No.3, 1119-1124 (2005)
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Improved p-type conductivity and acceptor states in N-doped ZnO thin films
J. Phys. D: Appl. Phys. 40 (2007) 3177–3181
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Control of p- and n-type conductivity in sputter deposition of undoped ZnO
Applied Physics Letters volume 80 number 7 (2002)
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Growth of p-type ZnO by Chemical Vapor Deposition
J.Appl. Phys. Vol. 36 (1997) pp.L1453-L1455
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Electrical activity of nitrogen acceptors in ZnO films grow by metal organic vapor phase epitaxy
Applied Physics Letters volume 83 number 2 (2003)
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Electrical characterization of p-type N doped ZnO films prepared by thermal oxidation of sputtered Zn3N2
Applied Physics Letters 88, 172103 (2006)
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Optical materials (2006)
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