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1.1 Εισαγωγή

Η  αναγνώριση  του  πλάσματος  ως  μιας  ιδιαίτερης  κατάστασης  της  ύλης

οφείλεται  στον  Langmuir [1].  Κατά  τη  διάρκεια  πειραμάτων  του  το  1923  σε

ηλεκτρικές εκκενώσεις ατμών υδραργύρου χαμηλής πίεσης, ονόμασε ως πλάσμα το

ιονισμένο αέριο το οποίο βρισκόταν σε μια ιδιαίτερη κατάσταση ύλης, με ιδιαίτερες

οπτικές και ηλεκτρικές ιδιότητες.

Στις  ηλεκτρικές  εκκενώσεις  το  πρόδρομο  αέριο  μπορεί  να  ιονιστεί  ή  να

διασπασθεί  προς  ελεύθερες  ρίζες  ή  να  διεγερθεί  περιστροφικά,  δονητικά  ή

ηλεκτρονιακά. Τα προϊόντα αυτών των διεργασιών είναι ελεύθερα ηλεκτρόνια, άτομα

και μόρια που μπορούν στη συνέχεια να συμμετάσχουν σε αντιδράσεις στην αέρια

φάση  ή  σε  επιφανειακές  αντιδράσεις  οδηγώντας  είτε  στην  εναπόθεση  είτε  στην

εγχάραξη λεπτών υμενίων. Επιπλέον, η ενέργεια που μεταφέρεται από το πλάσμα στο

υπόστρωμα, μπορεί να προκαλέσει τη θέρμανση του υποστρώματος ή την ενίσχυση

των επιφανειακών αντιδράσεων.

Το  πλάσμα  είναι  κατά  μέσο  όρο  ηλεκτρικά  ουδέτερο.  Κάθε  φορτισμένο

σωματίδιο μέσα στο πλάσμα αλληλεπιδρά ταυτοχρόνως με πολλά άλλα, επειδή οι

ηλεκτροστατικές  δυνάμεις  που  αναπτύσσονται  μπορούν  και  επιδρούν  σε  μεγάλες
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αποστάσεις.  Αυτός  είναι  ο  λόγος  που  παρουσιάζει  το  πλάσμα  μια  συλλογική

συμπεριφορά  [2].  Λεπτομερής  περιγραφή  του  πλάσματος  μπορεί  να  βρεθεί  στη

βιβλιογραφία [3-7]. 

1.2 Μερικώς ιονισμένο πλάσμα χαμηλής θερμοκρασίας

Στο  σχήμα  1.1  παρουσιάζονται  διάφορα  είδη  πλάσματος  τα  οποία

κατατάσσονται με βάση την πυκνότητα και την ενέργεια των ηλεκτρονίων. Ένα από

τα  πιο  ενδιαφέροντα  τεχνολογικά  είδη  πλάσματος  είναι  οι  ηλεκτρικές  εκκενώσεις

χαμηλής  πίεσης.  Το  μεγαλύτερο  ποσοστό  της  ύλης  στο  σύμπαν  βρίσκεται  σε

κατάσταση  πλάσματος,  δεδομένου  ότι  τα  άστρα  είναι  και  αυτά  σε  κατάσταση

θερμικού  πλάσματος  και  θερμοδυναμικής  ισορροπίας.  Αντίθετα,  οι  μερικώς

ιονισμένες  ηλεκτρικές  εκκενώσεις  χαμηλής  πίεσης  δεν  βρίσκονται  σε  κατάσταση

θερμοδυναμικής ισορροπίας. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των εκκενώσεων είναι

ότι τα ηλεκτρόνια του πλάσματος έχουν πολύ μεγαλύτερη θερμοκρασία από ότι όλα

τα υπόλοιπα σωματίδια (Te  1-10 eV, Tgas< Ti Te, όπου Te είναι η θερμοκρασία των

ηλεκτρονίων,  Ti είναι η θερμοκρασία των ιόντων και Tgas είναι η θερμοκρασία του

αερίου)  και  ο  αριθμός  των συγκρούσεών  τους  με  τα  μόρια  του  αερίου  δεν  είναι

αρκετός ώστε να επιφέρει τη θερμική εξισορρόπηση.

Το  μερικώς  ιονισμένο  πλάσμα  χαμηλής  θερμοκρασίας  είναι  το  είδος

πλάσματος  που  μας  απασχολεί  σε  αυτή  την  εργασία.  Ο  λόγος  ιονισμού  του

πλάσματος δίνεται από τη εξής σχέση:

iz

i

g i

n
n n

 =
+                                                      (1.1)

όπου  ng είναι  η  πυκνότητα  του  αέριου  και  ni η  πυκνότητα  των  φορτισμένων

σωματιδίων.  Για   iz
  1  το  πλάσμα  θεωρείται  ελαφρά  ή  μερικώς  ιονισμένο.

Εργαστηριακά και βιομηχανικά αυτό το είδος χρησιμοποιείται για τη εγχάραξη και

εναπόθεση  λεπτών  υμενίων  υψηλού  τεχνολογικού  ενδιαφέροντος.  Η  πίεση

λειτουργίας του κυμαίνεται από 1 mTorr μέχρι 10 Torr (0.133-1330 Pa) [8], και έχει

τα εξής χαρακτηριστικά:
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Σχήμα 1.1: Σχηματική αναπαράσταση των διάφορων καταστάσεων του πλάσματος
που  καθορίζονται  από  τη  συγκέντρωση  του  πλάσματος  και  την  ενέργεια  των
ηλεκτρονίων. Οι δύο γραμμές αντιπροσωπεύουν τα όρια του μήκους Debye (λD).
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1. Τα ηλεκτρόνια δεν είναι σε θερμική ισορροπία ούτε με τα ιόντα ούτε με τα

μόρια του αερίου.

2. Το  πλάσμα  συντηρείται  με  συνεχή   ιονισμό  των  μορίων  που  όταν  είναι

αρκετός για να εξισορροπήσει τις απώλειες φορτίων στα τοιχώματα οδηγεί

τις ηλεκτρικές εκκενώσεις σε μόνιμη κατάσταση.

3. Η απώλεια των φορτισμένων σωματίδιων στα τοιχώματα είναι σημαντική

και ορίζει τις συνοριακές του συνθήκες.

4. Οι  συγκρούσεις  μεταξύ  φορτισμένων  σωματίδιων  και  ουδέτερων  είναι

σημαντικές.

5. Η θερμοκρασία του αερίου παραμένει χαμηλή.

1.3 Αντιδραστήρας πλάσματος

Ο  τύπος  αντιδραστήρα  που  συνήθως  χρησιμοποιείται  στις  ηλεκτρικές

εκκενώσεις  χαμηλής  πίεσης,  αποτελείται  από  δύο  παράλληλες  μεταλλικές  πλάκες

όπου  εφαρμόζεται  μια  εξωτερική  τάση  (συνεχής  ή  εναλλασσόμενη).  Η  πίεση

λειτουργίας του αερίου μέσα το αντιδραστήρα είναι συνήθως από 100 mTorr ως 10

Torr.  Με  τη  εφαρμογή  της  τάσης  τα  λίγα  ελεύθερα  ηλεκτρόνια  που  βρίσκονται

σχεδόν σε κάθε αέριο κερδίζουν ενέργεια από το εφαρμοζόμενο ηλεκτρικό πεδίο και

ξεκινούν  μια  διαδικασία  επιτάχυνσης  και  πολλαπλασιασμού  μέσω  ιονιστικών

κρούσεων  με  τα  μόρια  του  αερίου.  Ο  πολλαπλασιασμός  των  ηλεκτρόνιων  είναι

γρήγορος και κάθε ηλεκτρόνιο που συμμετέχει σε μια σύγκρουση ιονισμού παράγει

ακόμα ένα ηλεκτρόνιο  που με  τη σειρά του θα συμμετάσχει  σε  άλλες  διαδοχικές

συγκρούσεις.  Η  διεργασία  αυτή  αποκτά  χαρακτήρα  μόνιμης  κατάστασης,  όταν  ο

ρυθμός  παραγωγής  ηλεκτρόνιων  μέσω  ιονισμού  ισούται  με  το  ρυθμό  των

ηλεκτρόνιων  που  χάνονται  στις  επιφάνειες  συν  το  ρυθμό  ηλεκτρόνιων  που

επανασυνδέονται μέσω δευτερογενών αντιδράσεων. 

1.3.1 Εκκενώσεις αίγλης ραδιοσυχνότητας

Η εκκένωση  ενός  αερίου  μπορεί  να  παραχθεί  χρησιμοποιώντας  συνεχές  ή

εναλλασσόμενο  ρεύμα.  Στην  πράξη  όμως  σήμερα  η  χρήση  του  εναλλασσόμενου

ρεύματος  έχει  επικρατήσει.  Γενικά  η  συμπεριφορά  του  περιβλήματος  του
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ηλεκτροδίου (ο ορισμός του οποίου θα δοθεί  στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου)

ισοδυναμεί ηλεκτρικά με πυκνωτή. Έτσι στην περίπτωση του συνεχούς ρεύματος η

ένταση του ρεύματος που διέρχεται από τον πυκνωτή θα μειώνεται συνεχώς καθώς

αυτός  φορτίζεται,  και  τελικά  θα  μηδενιστεί.  Τα  ιόντα  που  βομβαρδίζουν  την

επιφάνεια  του  ηλεκτρόδιου  εξουδετερώνονται  αφαιρώντας  ηλεκτρόνια  και  έτσι  το

δυναμικό  του  ηλεκτροδίου  θα  αυξάνει  συνεχώς  ανεξάρτητα  από  το  εξωτερικά

εφαρμοζόμενο δυναμικό. Τελικά, η συνεχώς ελαττούμενη διαφορά δυναμικού μεταξύ

του πλάσματος και του ηλεκτρόδιου δε θα είναι ικανή να επιταχύνει τα ηλεκτρόνια

και τα ηλεκτρόνια με υψηλές κινητικές ενέργειες θα μειώνονται συνεχώς, κάνοντας

δύσκολη τη συντήρηση της εκκένωσης. Το πρόβλημα αυτό γίνεται ακόμα πιο έντονο

όταν ο σκοπός της διεργασίας είναι εναπόθεση κάποιου διηλεκτρικού υλικού.

Με την εφαρμογή όμως  μιας  εναλλασσόμενης  τάσης  ο πυκνωτής  δεν  άγει

ρεύμα κατά τη διάρκεια της μισής περιόδου όπου θετικό φορτίο συσσωρεύεται στο

περίβλημα.  Στο  υπόλοιπο  ήμισυ  της  περιόδου  το  περίβλημα  αποφορτίζεται

επιτρέποντας στο ρεύμα να διέλθει μέσω αυτού. Δηλαδή, το πολωμένο ηλεκτρόδιο

δρα εναλλακτικά σαν κάθοδος ή άνοδος. Η συχνότητα 1  MHz θεωρείται ελάχιστη

συχνότητα  εναλλαγής  του  πεδίου  για  λειτουργήσει  μια  εκκένωση  σε  μόνιμη

κατάσταση.  Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  για  σχετικά  χαμηλές  συχνότητες  το  πεδίο

επιταχύνει τα ιόντα προς την επιφάνεια των ηλεκτρόδιων προκαλώντας με αυτό τον

τρόπο  την  παραγωγή δευτερογενών ηλεκτρονίων όπως  συμβαίνει  στις  εκκενώσεις

συνεχούς ρεύματος.   Άλλα με την αύξηση της συχνότητας τα ιόντα αδυνατούν να

ανταποκριθούν στις εναλλαγές του πεδίου με αποτέλεσμα να μη μπορούν να φτάσουν

στα ηλεκτρόδια κατά τη διάρκεια ενός κύκλου της ραδιοσυχνότητας.

Η  συχνότητα  διέγερσης  σε  αυτές  τις  εκκενώσεις  συνήθως  κυμαίνεται  στο

κλίμακα f = ω/2π = 1 – 100 MHz, που αντιστοιχεί σε μήκος κύματος λ = 3 – 300 m,

μήκος  αρκετά  μεγαλύτερο  από  τις  διαστάσεις  των  συνηθισμένων  αντιδραστήρων

πλάσματος.  Τα  13.56  MHz καθώς  και  οι  τέσσερις  ανώτερες  αρμονικές  της  είναι

συχνότητες προορισμένες για βιομηχανικές εφαρμογές και είναι επιτρεπτές από τις

διεθνείς  τηλεπικοινωνιακές  αρχές.  Στην  παρούσα  εργασία  χρησιμοποιήθηκαν  οι

συχνότητες  13.56 MHz και 27.12 MHz που είναι οι πιο συνήθεις συχνότητες και στη

βιομηχανία.
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1.3.2 Χωρικά συζευγμένη εκκένωση -ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα-

Η συμπεριφορά του περιβλήματος που είναι σε επαφή με την επιφάνεια του

ηλεκτρόδιου  είναι  πολύ  σημαντική  σε  μια  χωρικά  συζευγμένη  rf εκκένωση.  Με

εφαρμογή  μιας  χρόνο-μεταβαλλόμενης  τάσης,  το  μήκος  του  περιβλήματος

μεταβάλλεται, λόγω της μετακίνησης των ηλεκτρόνιων από ή προς το ηλεκτρόδιο. Αν

το  ηλεκτρικό  πεδίο  ταλαντώνεται  με  συχνότητες  >  1  MHz,  τότε  τα  ιόντα   δεν

μπορούν να ανταποκριθούν έτσι ώστε να αλλάζουν την πυκνότητα τους σε ένα κύκλο

της  rf.  Έτσι,  οι  περισσότερες  μεταβολές  οφείλονται  στην  υψηλή  ευκινησία  των

ηλεκτρόνιων.

Καθώς το ηλεκτρόδιο γίνεται όλο και πιο αρνητικό περισσότερα ηλεκτρόνια

απωθούνται από το ηλεκτρόδιο δημιουργώντας έτσι μια περίσσεια θετικού φορτίου

στη  άκρη  του  περιβλήματος.  Επειδή  πάντα  θα  υπάρχουν  λίγα  ηλεκτρόνια  στην

περιοχή  του  περιβλήματος  και  επειδή  τα  ιόντα  κινούνται  αργά,  το  ρεύμα

αγωγιμότητας που διέρχεται στο περίβλημα είναι πολύ μικρό. Έτσι αναπτύσσεται ένα

ισχυρό πεδίο στη άκρη του περιβλήματος λόγω της συσσώρευσης των ιόντων που

απαιτεί ανάλογο αρνητικό φορτίο στο ηλεκτρόδιο. 

Το  γεγονός  ότι  το  ρεύμα  μετατόπισης  επικρατεί  στο  περίβλημα  κάνει  τη

συμπεριφορά του περιβλήματος να είναι όμοια με αυτή ενός μεταβλητού πυκνωτή.

Το  συνολικό  ρεύμα  είναι  το  άθροισμα  του  ρεύματος  μετατόπισης  συν  το  ρεύμα

αγωγιμότητας και πρέπει να είναι ίδιο στο περίβλημα με αυτό στο πλάσμα (bulk) σε

κάθε συγκεκριμένη χρονική στιγμή του κύκλου της ραδιοσυχνότητας. Έτσι, καθώς

μεταβαίνουμε  από  το  περίβλημα  στο  πλάσμα  ένα  μεγάλο  ποσοστό  ρεύματος

μετατόπισης μετατρέπεται σε ρεύμα αγωγιμότητας. Ως εκ τούτου, το πλάσμα (bulk)

τείνει  να  συμπεριφέρεται  ωμικά.  Το  ισοδύναμο  κύκλωμα  του  σχήματος  1.2

αναπαριστάνει το κύριο σώμα του πλάσματος να έχει ωμικό χαρακτήρα και χωρητικό

το κομμάτι μεταξύ πλάσματος και ηλεκτροδίου. Υπάρχει  μια περίπτωση που αυτή

εικόνα αλλάζει και αυτή είναι η περίπτωση όπου το μήκος του περιβλήματος γίνεται

ελάχιστο.

Η προσομοίωση του περιβλήματος με πυκνωτή είναι λόγω της συμπεριφοράς

των ηλεκτρόνιων που απωθούνται έκτος περιβλήματος κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια

του κύκλου της ραδιοσυχνότητας.  Στην περίπτωση που,  για οποιοδήποτε λόγο,  το

εξωτερικό κύκλωμα απομακρύνει το αρνητικό φορτίο από το ηλεκτρόδιο, αυτό θα 
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Σχήμα  1.2: Γενικό ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα της εκκένωσης [9].  Η μάζα του
πλάσματος  αντιπροσωπεύεται  από  την  αντίσταση  Rp και  το  περίβλημα
αντιπροσωπεύεται από ένα πυκνωτή Cs , μια αντίσταση Rs και μια δίοδο.

οδηγήσει στην κατάρρευση του περιβλήματος με αποτέλεσμα την μαζική μετατόπιση

των ηλεκτρόνιων προς το ηλεκτρόδιο [10].  Όταν όμως το περίβλημα καταρρέει το

δυναμικό του περιβλήματος πλησιάζει το μηδέν. Μια τέτοια συμπεριφορά μπορεί να

αποδοθεί  ηλεκτρικά ως μια δίοδος.  Από την άλλη,  η  αντίσταση (Rs)  επιτρέπει  το

ρεύμα των ιόντων να διέρχεται μέσω του περιβλήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δίοδος του ισοδύναμου ηλεκτρικού κυκλώματος της

εκκένωσης είναι διαμορφωμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει στα ηλεκτρόνια

να απωθούνται από το ηλεκτρόδιο στην μη αρνητική του στιγμιαία μεταβολή. Έτσι η

δίοδος αποκτά χαρακτήρα βαλβίδας ασφαλείας του ηλεκτρόδιου ώστε να μην γίνει
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πιο θετικό από το πλάσμα, την στιγμή που το πλάσμα έλκει ραγδαία τα ηλεκτρόνια

και γίνεται πάλι πιο θετικό.

1.3.3 Συμμετρική και ασύμμετρη εκκένωση

Όταν  η  ηλεκτρική  τροφοδοσία  συνδεθεί  μέσω  ενός  πυκνωτή  (χωρητική

σύζευξη),  όπως  συμβαίνει  συνήθως  στις  εκκενώσεις  ραδιοσυχνότητας,  τότε  η

κατανομή του δυναμικού είναι ασύμμετρη και επιπλέον αναπτύσσεται ένα σταθερό

δυναμικό αυτοπόλωσης Vdc (self-bias) στο πολωμένο ηλεκτρόδιο (σχήμα 1.3). 

Με  τη  σύνδεση  του  πυκνωτή  εμποδίζεται  η  καθαρή  κίνηση  φορτίου  στο

κύκλωμα,  το  συνεχές  ρεύμα δηλαδή είναι  μηδενικό.  Για  να  εξασφαλιστεί  αυτή  η

συνθήκη θα πρέπει το δυναμικό του πλάσματος να παίρνει κατάλληλη τιμή κατά τη

0

Ti
m

e-
A

ve
ra

ge
d 

P
ot

en
tia

l (
V

)

VP

Vdc

Asymmetric Symmetric

Ti
m

e-
A

ve
ra

ge
d 

P
ot

en
tia

l (
V

) Vp

Vdc

0
x x

Σχήμα 1.3: Σχηματική αναπαράσταση της χωρικής κατανομής του δυναμικού για δύο
γεωμετρίες  αντιδραστήρα.  Το  Vp είναι  δυναμικού του πλάσματος  και  το  Vdc είναι
δυναμικό αυτοπόλωσης
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διάρκεια  του  κύκλου  της  ραδιοσυχνότητας  ώστε  να  επιτρέπει  κατάλληλη  ροή

ηλεκτρονίων προς τα ηλεκτρόδια, καθώς η ροή των ιόντων προς τα ηλεκτρόδια είναι

σχεδόν  σταθερή  κατά  τη  διάρκεια  του  κύκλου  rf.  Έτσι,  στην  περίπτωση  της

χωρητικής σύζευξης το δυναμικό του πλάσματος σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές

συμπίπτει  με  το  δυναμικό  του  πολωμένου  ηλεκτροδίου  αλλά και  με  το  μηδενικό

δυναμικό του γειωμένου ηλεκτροδίου.

1.4 Μήκος Debye

Στο σχήμα 1.1. διακρίνουμε δυο γραμμές που αντιπροσωπεύουν το πάνω και

κάτω  όριο  του  μήκους  Debye 34 1
3 eDn  < και  1

eD >  cm,  αντίστοιχα.  Το  μήκος

Debye θεωρείται από τις πιο βασικές ιδιότητες του πλάσματος και ορίζεται ως την

ελάχιστη απόσταση όπου το πλάσμα μπορεί  να διατηρήσει  τον ηλεκτρικά ψευδο-

ουδέτερο  χαρακτήρα  του.  Αν  το  δυναμικό  του  πλάσματος  διαταραχθεί  τότε  το

πλάσμα  αντιδρά  έτσι  ώστε  να  αναιρέσει  αυτή  την  διαταραχή.  Το  μήκος  Debye

καθορίζει πόσο μακριά στη μάζα του πλάσματος διεισδύει η διαταραχή.

Ας υποθέσουμε ένα πλήθος από ιόντα και ηλεκτρόνια με μέση πυκνότητα nio =

neo. Το δυναμικό φ(r), γύρω από ένα προς εξέταση φορτίο qs, που βρίσκεται σε r = 0

μπορεί να υπολογιστεί από την εξίσωση Poisson:
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-

Ρ = - -                                         (1.2)

οπού ni(r) και ne(r) είναι οι πυκνότητες των ιόντων και των ηλεκτρόνιων ανά μονάδα

όγκου (m3) , e = 1.6 X 10-19 Cb είναι η μονάδα του ηλεκτρικού φορτίου, ε0 = 8.854 X

10-12 Fm-1 είναι η διαπερατότητα στο κενό και  δ(r) είναι η συνάρτηση δέλτα του

Dirac που υποδηλώνει ότι το φορτίο  qs βρίσκεται στο σημείο  r = 0. Τα ηλεκτρόνια

που είναι ελαφρύτερα και πιο ευκίνητα θα ανταποκριθούν γρηγορότερα προς το υπό

εξέταση  φορτίο.  Αντίθετα,  τα  ιόντα  που έχουν  σχετικά μεγάλη μάζα μπορούν  να

θεωρηθούν ακίνητα έτσι  ni(r) =  ni0. Αν, επιπλέον, θεωρήσουμε ότι οι ενέργειες των

ηλεκτρόνιων ακολουθούν κατανομή Maxwell-Boltzmann τότε ισχύει: 
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οπού kB = 1.38 X 10-23 JK-1 είναι σταθερά του Boltzmann και Τe είναι η θερμοκρασία

των ηλεκτρόνιων σε Κ. Η σχέση (1.3) υποδηλώνει ότι οι μεγάλες συγκεντρώσεις των

ηλεκτρόνιων βρίσκονται στις περιοχές του υψηλού δυναμικού. Αν υποθέσουμε (που

είναι  μια λογική υπόθεση σε αυτές  τις  περιπτώσεις)  ότι  η  δυναμική ενέργεια του

μορίου στις ενδομοριακές αποστάσεις είναι πολύ μικρότερη από τη σχετική κινητική

τους ενέργεια, τότε ισχύει {eφ/kBTe}  1. Προσεγγίζοντας το δεξί μέρος της (1.3) με

σειρά  Taylor δυο όρων και συνδυάζοντας τις εξισώσεις (1.2) και (1.4) προκύπτει η

σχέση:
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οπού ο τελεστής, λD, δίνεται από τη σχέση:
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συνήθως το μήκος Debye δίνεται από την γενική σχεση:

3

7440 744 ,eV eV
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-

= =                                           (1.6)

οπού ΤeV είναι η θερμοκρασία των ηλεκτρόνιων σε eV (1eV = 11600K) και ncm
-3 είναι

η πυκνότητα των ηλεκτρόνιων σε  cm-3.  Για ένα μερικώς ιονισμένο πλάσμα που η

ηλεκτρονική του θερμοκρασία έχει εύρος από 1-10 eV, το μήκος Debye για 4 eV, και

πυκνότητα 1016 m-3 υπολογίζεται λD  0,015 cm, μήκος που είναι πολύ μικρότερο από

τις διαστάσεις του πλάσματος.

Το  πλάσμα  μεταβάλλει  το  δυναμικό  που  θα  σχηματιζόταν  γύρω  από  το

σημειακό φορτίο qs, εξασθενώντας την επίδραση του σε απόσταση ίση με το μήκος

Debye. Αυτή η εξασθένηση του δυναμικού είναι το φαινόμενο της θωράκισης Debye
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το  οποίο  είναι  σε  απόλυτη  αντιστοίχιση  με  τη  φυσική  αιτία  που  προκαλεί  τη

δημιουργία του περιβλήματος στις ηλεκτρικές εκκενώσεις. 

1.5 Περιβλήματα

Το  ψευδο-ουδέτερο  πλάσμα  βρίσκεται  σε  επαφή  με  τα  τοιχώματα  του

θαλάμου μέσω μιας θετικής στοιβάδας που ονομάζεται περίβλημα (sheath). Ο τρόπος

με  το  οποίο  τα  φορτισμένα  σωματίδια  του  πλάσματος  αλληλεπιδρούν  με  τα

υποστρώματα  στις  διεργασίες  παραγωγής  φιλμ  ή  εγχάραξης  καθορίζεται  από  τις

ιδιότητες του περιβλήματος, πράγμα που το καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό. Λόγω της

μεγάλης μεταβολής του δυναμικού κατά μήκος του περιβλήματος η ενέργεια και η

κατεύθυνση των συγκρουόμενων ιόντων προς το υπόστρωμα καθορίζονται από την

κίνηση τους  μέσα στο  περίβλημα Έτσι  ιόντα  με  υψηλή ενέργεια  οδηγούν  σε  πιο

αποτελεσματικό  sputtering ενώ  ιόντα  με  χαμηλή  ενέργεια  αυξάνουν  την

δραστικότητα των επιφανειακών αντιδράσεων οδηγώντας σε καλύτερη εναπόθεση.

Το πως δημιουργείται το περίβλημα έχει να κάνει με τις μεγαλύτερες θερμικές

ταχύτητες (eTe/me)1/2 των ηλεκτρόνιων σε σχέση με αυτές των ιόντων (eTi/mi)1/2 επειδή

(mi/me  1836) και Te > Ti. Έτσι τα ηλεκτρόνια φτάνουν γρηγορότερα στις επιφάνειες

και δημιουργούν μια περίσσεια αρνητικού φορτίου στην πολωμένη επιφάνεια. Αυτό

οδηγεί σε μια διαταραχή στο πλάσμα με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια θωράκιση

Debye. Με αυτό τον τρόπο, αναπτύσσεται ένα πεδίο για να εξισώσει την διαφορά

μεταξύ  των  ροών  ηλεκτρόνιων  και  ιόντων  σε  αυτές  τις  περιοχές,  απωθώντας  τα

ηλεκτρόνια και  έλκοντας  τα ιόντα.  Τα πιο ενεργητικά ηλεκτρόνια καταφέρουν να

ξεπεράσουν την αναπτυσσόμενη  διαφορά δυναμικού και  φτάνουν στην επιφάνεια,

ενώ τα ιόντα έλκονται πάντα από την επιφάνεια.

Το σχήμα 1.4 παρουσιάζει το διάγραμμα του περιβλήματος, όπου φp είναι το

δυναμικό του πλάσματος και είναι πάντα πιο θετικό από τα τοιχώματα του θαλάμου.

Επιπλέον,  η  περιοχή  του  περιβλήματος  είναι  οπτικά  σκοτεινή  λόγω  της  μικρής

συγκέντρωσης των ηλεκτρόνιων σε αυτό το χώρο και την επακόλουθη μείωση του

πληθυσμού των διεγερμένων ειδών. Η ύπαρξη του περιβλήματος στο πλάσμα είναι
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Sheath Presheath Main
Plasma

ni

ni = ne
ne0

ne

φ(χ) φp

λD

d0
x

Wall

ui = uB

Σχήμα 1.4: Σχηματική αναπαράσταση του περιβλήματος του πλάσματος όπου ni και
ui είναι η πυκνότητα και η ταχύτητα των ιόντων, uB η ταχύτητα του Bohm, ne είναι η
πυκνότητα των ηλεκτρονίων,  ne0 είναι η πυκνότητα των ηλεκτρονίων στη μάζα του
πλάσματος και φp είναι το δυναμικό του πλάσματος.

μη-γραμμικό  πρόβλημα  για  αυτό  συνήθως  διαχωρίζεται  σε  τρεις  περιοχές  όπως

φαίνεται στο σχήμα 1.4. 

Για χαμηλή πίεση πλάσματος οι συγκρούσεις στην περιοχή του περιβλήματος

μπορούν  να θεωρηθούν  αμελητέες,  x <  d [11].  Η απόσβεση της  πυκνότητας  των

ηλεκτρονίων από την μάζα του πλάσματος προς την επιφάνεια προσδιορίζεται από

την  εξίσωση  του  Boltzmann (1.3)  και  η  συγκέντρωση  των  ιόντων  μπορεί  να

υπολογιστεί από την εξίσωση της συνέχειάς τους,

( ) ( ) ( ) ( ).=i i i in x u x n d u d                                                   (1.7)

 όπου ni (x) και ui (x) είναι η πυκνότητα και η ταχύτητα των ιόντων στη θέση x, ni (d)

και ui (d) είναι η πυκνότητα και η ταχύτητα των ιόντων (αρχική ταχύτητα) στη θέση d.

Επιπλέον,  η  αρχή διατήρησης  της  ενέργειας  των ιόντων σε  περιβλήματα  όπου  οι

συγκρούσεις είναι αμελητέες εκφράζεται ως:
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2 21 1( ) ( ) ( ) ( ) ,
2 2i i i im u x m u d e d x ι ω= + -λ ϋ                                 (1.8)

όπου Φ(x) είναι το δυναμικό του πλάσματος στη θέση x, και Φ(d) είναι το δυναμικό

του  πλάσματος  στην άκρη του  περιβλήματος  (x=d).  Το  δυναμικό  του  πλάσματος

ορίζεται από την εξίσωση του Poisson (1.2). 

Η πυκνότητα των ηλεκτρόνιων στο περίβλημα είναι παντού μικρότερη από

την  ανάλογη  των  ιόντων  [3]  και  για  να  συμβαίνει  αυτό  θα  πρέπει  τα  ιόντα  να

εισέρχονται στην περιοχή του περιβλήματος με μια ελάχιστη ταχύτητα που πρέπει να

υπερβαίνει τη ταχύτητα του Bohm, uB και ορίζεται ως [11,12]:

( ) ,B e
i B s

i

k Tu d u c
m

 = =                                              (1.9)

Η  σχέση  (1.8)  υποδηλώνει  ότι  τα  ιόντα  που  βρίσκονται  σε  κατάσταση  ψευδο-

ουδετερότητας στο σώμα του πλάσματος αρχίζουν και επιταχύνονται στην ταχύτητα

Bohm μόλις το δυναμικό 21
( ( ))

2 2
B e

p i i
k T

e d m u - = =  αρχίζει να ελαττώνεται σε μια

περιοχή προ του περιβλήματος (pre-sheath) [13]. Στην επιφάνεια αναπτύσσεται τέτοιο

δυναμικό  φf  (δυναμικό επίπλευσης) ως αποτέλεσμα της προοδευτικής μείωσης της

ροής των ηλεκτρονίων και της αύξησης της ροής των ιόντων, έτσι ώστε να ισχύει 

(0) (0)
( ) ,

4
e e

i B

n u
n d u=                                             (1.10)

όπου (0) 8 / 2 ,e B e eu k T m= και είναι η μέση ταχύτητα των ηλεκτρόνιων και  ne(0)

είναι η πυκνότητα των ηλεκτρόνιων σε απόσταση μιας ελεύθερης διαδρομής από το

τοίχωμα  και  ορίζεται  από  την  εξίσωση  του  Boltzmann ως

 (0) ( ) exp ( ) / .e e f B en n d e d k T ι ω= - -λ ϋ  Τέλος αντικαθιστώντας στη (1.10) δίνει

20



( ) ln ,
2 2
B e i

f
e

k T m
d

e m
 



μ όο ο
- = ν ύ

ο οξ ώ
                                           (1.11)

που είναι η διάφορα δυναμικού στη απόσταση d. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που

η  παραπάνω  ανάλυση  δεν  μπορεί  να  εφαρμοστεί  επακριβώς.  Μια  από  αυτές  τις

περιπτώσεις είναι η περίπτωση της διπλής στοιβάδας που θα μας απασχολήσει στα

κεφάλαια 3,4 και 5 όπου καθίσταται αναγκαία η ανάπτυξη ενός πεδίου στο περίβλημα

με  αντίθετη  φορά με  σκοπό  την  επιτάχυνση  των ηλεκτρονίων  προς  το  πολωμένο

ηλεκτρόδιο.

 

1.6 Χημικές διεργασίες σε εκκενώσεις μορίων

 

Οι ηλεκτρικές εκκενώνεις με μόρια που χρησιμοποιούνται για εναπόθεση φίλμ

παρέχουν τεράστια ποικιλία αντιδράσεων στην αέρια φάση αλλά και στην επιφάνεια.

Εδώ θα αναφερθούμε στις πιο σημαντικές αντιδράσεις  που λαμβάνουν χώρα στην

αέρια φάση και στις επιφάνειες.

 

1.6.1 Αντιδράσεις στην αέρια φάση

Η χημική εναπόθεση με πλάσμα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ροές των

ριζών αλλά και  των ιόντων από το πλάσμα προς το υπόστρωμα.  Ως εκ τούτο,  οι

διεργασίες  όπως  ιονισμός,  διέγερση  που  οδηγεί  σε  διάσπαση  του  μορίου,  έχουν

μεγάλη σημασία. Γενικά, οι αντιδράσεις της αέριας φάσης των εκκενώσεων χαμηλών

πιέσεων  περιλαμβάνουν  μεγάλη  συλλογή  από  αντιδράσεις  συγκρούσεων

ηλεκτρόνιων–μορίων, ριζών-ριζών, ριζών-ιόντων και ιόντων-ιόντων [14].

1.6.1.1 Αντιδράσεις ηλεκτρόνιων-μορίων

Για πολλά είδη πλάσματος οι αντιδράσεις ηλεκτρόνιων-μορίων αποτελούν το

πλέον καθοριστικό βήμα στη εξέλιξη της διεργασίας. Στις ηλεκτρικές εκκενώσεις ο

ιονισμός με ηλεκτρόνια είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της εκκένωσης. Έτσι ένα

ηλεκτρόνιο αποσπά ένα άλλο ηλεκτρόνιο από το άτομο παράγοντος ένα θετικό ιόν και

δυο ηλεκτρόνια.

2e A e A++ ® +
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Υπάρχει  πιθανότητα  το  ηλεκτρόνιο  να  συνδεθεί  με  το  μόριο  δημιουργώντας  ένα

αρνητικό  ιόν.  Αυτή  διεργασία  είναι  γνωστή  ως  ηλεκτρονική  επανασύνδεση

(attachemnt).

e A A-+ ®

Όταν η ενέργεια που μεταφέρεται από το ηλεκτρόνιο στο άτομο ή μόριο μέσω μιας

σύγκρουσης  προκαλεί  μόνο  αλλαγή στην  ενεργειακή  στάθμη  του  ατόμου,  τότε  η

διεργασία ονομάζεται ηλεκτρονική διέγερση
*e A e A+ ® +

και δονητική διέγερση όταν η συμβαίνει αλλαγή στη δονητική στάθμη των μορίων

( 0) ( 1)e AB e AB + = ® +  .

Υπάρχει και η πιθανότητα να μεταφέρει το ηλεκτρόνιο στο μόριο μόνο την ορμή του

e A e A+ ® + .

Εάν η ενεργεία είναι αρκετή, τότε έχουμε διάσπαση.

e AB e A B+ ® + + .

Εάν  η  διάσπαση  συνοδεύεται  με  ιονισμό  ή  με  επανασύνδεση  τότε  έχουμε

διασπαστικό ιονισμό 

2e AB e A B++ ® + +

και διασπαστική επανασύνδεση αντίστοιχα

.e AB A B-+ ® +

Αξίζει να σημειωθεί ότι για όλες τις παραπάνω διεργασίες η πιθανότητα να

συμβεί κάποια από αυτές εξαρτάται από την ενεργό διατομή καθεμιάς αλλά και από

τη συνάρτηση κατανομής της ενέργειας των ηλεκτρόνιων. Οι διεργασίες διάσπασης

στις ηλεκτρικές εκκενώσεις συνήθως έχουν σαν αποτέλεσμα να ενισχυθεί κατά πολύ

η  χημική  δραστικότητα  στην  εκκένωση,  αφού  τα  προϊόντα  της  διάσπασης  είναι

χημικώς πιο δραστικά από τα αντιδρώντα.

1.6.1.2. Αντιδράσεις των ουδέτερων ειδών στην αέρια φάση 

Οι  αντιδράσεις  ηλεκτρονίων-μορίων  παράγουν  ελεύθερες  ρίζες  που  στη

συνέχεια συμμετέχουν στη διεργασία εναπόθεσης ή εγχάραξης. Κατά τη διάρκεια της

μεταφοράς  μάζας  τους  προς  τις  επιφάνειες  υπάρχει  η  πιθανότητα  να  αντιδρούν

μεταξύ  τους  ή  με  το  πρόδρομο  αέριο  είναι  πολύ  μεγάλη.  Αυτές  οι  αντιδράσεις

εξαρτώνται  από  την  συνολική  πίεση  και  έτσι  οι  ρυθμοί  αντιδράσεων  που  έχουν
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μετρηθεί  σε  μεγάλες  πιέσεις  πολλές  φορές  δεν  ισχύουν  για  εκκενώσεις  χαμηλής

πίεσης  που  χρησιμοποιούνται  για  εναπόθεση  φίλμ.  Αντιδράσεις  που  μπορούν  να

συμβούν γρήγορα ακόμα και σε χαμηλές πιέσεις είναι οι αντιδράσεις αντικατάστασης

και αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης [15,16] 

A BC AB C+ ® +

AB CD AC BD+ ® + ,

αντιδράσεις διάσπασης 

.AB M A B M+ ® + +

αντιδράσεις επανασύνδεσης
*.A B M AB M+ + ® +

Οι διεργασίες μεταφορά ενέργειας και η αποδιέγερση των ριζών στην αέρια φάση

συνήθως  αναφέρονται  σε  μετασταθείς  καταστάσεις.  Σε  τέτοιες  περιπτώσεις  η

ηλεκτρονική  ενέργεια  μπορεί  να  μεταφερθεί  μεταξύ  των  ουδέτερων  σωματιδίων

προκαλώντας στη συνέχεια διάσπαση ή ακόμα και ιονισμό
*

* .
A BC A B C
A BC A BC e+

+ ® + +

+ ® + +

Ακόμα,  μια  μετασταθής  ρίζα  μπορεί  να  συγκρουσθεί  με  μια  άλλη  μεταφέροντας

ενέργεια που μεταφράζεται σε δονητική και περιστροφική διέγερση
* .A B A B+ ® +

1.6.1.3. Αντιδράσεις των ιόντων στην αέρια φάση

Οι αντιδράσεις ιόντων-ουδετέρων και ιόντων-ιόντων παίζουν πολύ σημαντικό

ρόλο  στη  χημεία  του  πλάσματος.  Οι  αντιδράσεις  εξουδετέρωσης  αποτελούν  στη

συνέχεια πηγή για αντιδράσεις αντικατάστασης ή διπλής  αντικατάστασης

.A B A B- ++ ® +

Αυτές αντιδράσεις είναι εξώθερμες και έτσι,  μπορεί να οδηγήσουν τελικά και στη

διάσπαση

.A BC AB C- ++ ® +

Επιπλέον, στις ηλεκτραρνητικές εκκενώσεις υψηλής πυκνότητας αρνητικών ιόντων οι

αντιδράσεις απόσπασης-σύνδεσης είναι αρκετά σημαντικές

.A B AB e- + ® +
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Οι αντιδράσεις ανταλλαγής φορτίου είναι αυτές που καθαρίζουν το ποιο ιόν επικρατεί

στην εκκένωση. Γενικά τα θετικά ιόντα που επικρατούν στην εκκένωση είναι αυτά

των  μορίων  και  ατόμων  με  το  χαμηλότερο  δυναμικό  ιονισμού.  Οι  αντιδράσεις

ανταλλαγής φορτίου είναι και ένας τρόπος για μεταφορά ενέργειας μεταξύ ιόντων και

ριζών

A B A B+ ++ ® +

.A B A B- -+ ® +

Τέλος στην περίπτωση που η διαφορά στο δυναμικό ιονισμού είναι αρκετά μεγάλη

τότε η ενέργεια που απελευθερώνεται από την αντίδραση ανταλλαγής φορτίου μπορεί

να προκαλέσει και διάσπαση

.A BC A B C+ ++ ® + +

1.6.2 Επιφανειακές αντιδράσεις

Οι επιφανειακές  διεργασίες  περιγράφουν  τις  αντιδράσεις  όπου  τα είδη  της

αέριας  φάσης  αλληλεπιδρούν  με  την  επιφάνεια  επαφής  με  το  πλάσμα.  Στην

περίπτωση του φιλμ θα αναπτυχθεί ή θα εγχαραχτεί.  Σαν επιφανειακά είδη (ρίζες)

εννοούμε τις χημικές ρίζες που εισέρχονται στην ζώνη ανάπτυξης του φιλμ (η ζώνη

μεταξύ υποστρώματος και αερίου είναι περίπου 10 Å). Κάθε μια από αυτές τις ρίζες

κατέχει μια ή περισσότερες θέσεις στην επιφάνεια. Η ροή των ειδών προς και από τη

ζώνη ανάπτυξης είναι τέτοια ώστε ο συνολικός αριθμός των θέσεων να διατηρείται.

Από την άλλη μεριά, τα προσροφημένα είδη στην επιφάνεια του προς ανάπτυξη φιλμ

είναι είδη που βρίσκονται στη στερεά φάση και μπορεί είτε να ενσωματωθούν στο

φιλμ είτε να εκροφηθούν πίσω στην αέρια φάση.

Οι μηχανισμοί μεταφοράς μάζας είναι αυτοί που καθορίζουν τη σύσταση της

ροής των ειδών που φτάνουν τελικά στις επιφάνειες. Από εκεί και πέρα ακολουθούν

μια σειρά από διεργασίες που αποτέλεσμα έχουν είτε την ανάπτυξη υμενίου είτε την

παραγωγή  δευτερογενών  προϊόντων  στην  επιφάνεια.  Τα  διαδοχικά  βήματα  που

λαμβάνουν χώρα είναι: 

a. Η μεταφορά των ενεργών ενδιαμέσων στην ζώνη ανάπτυξης του φιλμ

b. Η ρόφηση των ενεργών ενώσεων

c. Οι φυσικοχημικές αντιδράσεις  που οδηγούν σε φιλμ και δευτερογενή αέρια

προϊόντα
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d. Η εκρόφηση των δευτερογενών προϊόντων

e. Η μεταφορά των εκροφούμενων προϊόντων μακρυά από την αναπτυσσόμενη

επιφάνεια

Εδώ πρέπει να τονισθεί ότι η περιγραφή των επιφανειακών αντιδράσεων μόνο

από την πλευρά του συντελεστή ενσωμάτωσης κάθε είδους δεν είναι επαρκής επειδή

δεν λαμβάνει υπόψη την ιδιομορφία θέσης αλλά ούτε και τις αντιδράσεις που γίνονται

στην επιφάνεια. Έτσι, μια πλήρη περιγραφή είναι αυτή που περιλαμβάνει όλες τις

πιθανές επιφανειακές διεργασίες στις  οποίες μπορεί  να συμμετάσχει  ένα είδος που

φτάνει  στην  επιφάνεια.  Αυτές  μπορούν  είτε  να  οδηγούν  στο  σχηματισμό  ενός

σταθερού  πτητικού  μορίου  (πιθανότητα  επανασύνδεσης  γ)  είτε  στην  τελική

ενσωμάτωση του είδους στο αναπτυσσόμενο υμένιο (πιθανότητα  s). Στη παρακάτω

παράγραφο  θα  παρουσιαστούν  οι  πιο  σημαντικές  επιφανειακές  αντιδράσεις  που

λαμβάνουν χώρο στις εκκενώσεις που χρησιμοποιούνται για εναπόθεση λεπτού φιλμ.

1.6.2.1 Αντιδράσεις ουδέτερων ειδών στην επιφάνεια 

Αρχικά, μόρια που είναι αρκετά ευσταθή (π.χ SiH4) είναι χημικά αδρανή και

δεν συμμετέχουν στους μηχανισμούς αντιδράσεων πλάσματος-επιφάνειας.  Από την

άλλη μεριά, οι ρίζες που παράγονται από τις αντιδράσεις διάσπασης στο πλάσμα είναι

αυτές που παίζουν το καθοριστικό ρόλο στις επιφανειακές αντιδράσεις. Οι τύποι των

αντιδράσεων ριζών-επιφάνειας είναι:

1. Ρόφηση

( ) ( )A s A s+ ® *

2. Εκρόφηση

( ) ( )A s A s® +

3. Διασπαστική ρόφηση

2( ) ( ) ( )AB s A s B s+ ® +

4. Συνδυαστική εκρόφηση

( ) ( ) 2( )A s B s AB s+ ® +

5. Αντιδράσεις  μεταξύ  μιας  προσροφημένης  ρίζας  και  μιας  ρίζας  στη  ζώνη

ανάπτυξης

( ) ( )A B s AB s+ ®

6. Αντιδράσεις μεταξύ δύο προσροφημένων ριζών
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( ) ( ) ( ) ( )A s B s AB s s+ ® +

7. Αντιδράσεις μερικής απόσπασης

( ) ( )ABC s AB C s® +

8. Αντιδράσεις απευθείας εναπόθεσης

( )
( ) ( ) ( )

A A sb
A B s A s B sb
®
+ ® +

*

9. Αντιδράσεις απόσπασης

( )
( ) ( )

A B sb AB
A B s AB s
+ ®
+ ® +

10. Αποδιέγερση μέσω επιφανειακής σύγκρουσης
* ( ) ( )A s A s+ ® +

Το (s) αντιπροσωπεύει μια θέση στην επιφάνεια,  A είναι το είδος που συνδέεται με

κάποιο δεσμό στην επιφάνεια και το B(sb) προσροφημένο είδος στη δομή κάτω από

την επιφανειακή στοιβάδα.

1.6.2.2 Αντιδράσεις των ιόντων στην επιφάνεια

 Στις διεργασίες εναπόθεσης και χάραξης με πλάσμα, η ροή των ιόντων προς

την επιφάνεια αλλά και οι αντιδράσεις τους εκεί παίζουν σημαντικό ρόλο. Ωστόσο,

αυτός ο ρόλος είναι αρκετά πιο σημαντικός για τη χάραξη [17,18].

Η  εξουδετέρωση  των  θετικών  ιόντων  μέσω  της  επανασύνδεσής  τους  με

ηλεκτρόνια στην επιφάνεια αντιπροσωπεύει τον κυριότερο τρόπο απώλειας φορτίων

στις ηλεκτρικές εκκενώσεις χαμηλής πίεσης

( ) ( )A e s A s+ + + ® + .

 Γενικά  είναι  γνωστό,  ότι  ο  ρυθμός  εξουδετέρωσης  των ιόντων  είναι  ίδιος  με  τη

συνολική ροή των ιόντων προς την επιφάνεια. Έτσι, η πυκνότητα και η ταχύτητα των

ιόντων στα όρια πλάσματος-περιβλήματος είναι που καθορίζουν τη ροή των ιόντων

[19-21]. Αυτό όμως δεν συμβαίνει στις ηλεκτραρνητικές εκκενώσεις όπου η ροή των

ιόντων καθορίζεται από τη θερμική ταχύτητα των ιόντων.

O βομβαρδισμός  της  επιφάνειας  με  ιόντα  υψηλής  ενέργειας  μπορεί  να

επιφέρει “Sputtering”. 

( )A e B sb A B+ + + ® + .
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Από την άλλη μεριά, όταν αυτή η αντίδραση συμβαίνει στην επιφάνεια και όχι στον

κύριο όγκο του υλικού τότε έχουμε υποβοηθούμενη εκρόφηση προσροφημένων ριζών

( ) ( )A e B s A B s+ + + ® + + .

Όταν ο βομβαρδισμός της επιφάνειας γίνεται με ιόντα χαμηλής ενέργειας,  τότε τα

ιόντα συμμετέχουν στην ενίσχυση άλλων διεργασιών π.χ εγχάραξης ή εναπόθεσης

[22].  Στην  περίπτωση  της  εναπόθεσης,  τα  ιόντα  όχι  απλά  συμμετέχουν  αλλά

συμβάλουν και στην ποιότητα των υλικών που αναπτύσσονται όπως θα δούμε στο

κεφάλαιο 6.

( ) ( )A e B s C sb A BC s+ + + + ® + +

Τέλος, υπάρχουν περιπτώσεις όπου το αποτέλεσμα της σύγκρουσης του ιόντος με την

επιφάνεια είναι απλά η ενσωμάτωσή του στην δομή του αναπτυγμένου υλικού

( )A e A b+ + ® .

Εδώ  αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  η  ολική  πίεση  της  εκκένωσης  και  η  επακόλουθη

πυκνότητα φορτίου του πλάσματος είναι η πιο σημαντική εξωτερική παράμετρος που

καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρει ένα ιόν την ενέργεια του στην επιφάνεια.

Συγκρούσεις  με  γωνία  σύγκρουσης  900 είναι  πάντα  πιο  αποδοτικές  και  είναι

χαρακτηριστικές για εκκενώσεις πολύ χαμηλής πίεσης.

1.7 Εφαρμογές 

Η  επιστήμη  του  πλάσματος  περιλαμβάνει  μεγάλη  ποικιλία  από  διάφορες

επιστήμες  που εκτείνεται  από τη φυσική  έως τη χημεία και  από την ατομική και

μοριακή  φυσική  ως  και  την  επιστήμη  των  υλικών.  Η  πολύπλευρη  φύση  που

χαρακτηρίζει  τα  φαινόμενα  του  πλάσματος,  δίνει  τη  δυνατότητα  να  υφίστανται

διάφορες  φυσικές  διεργασίες  που  χαρακτηρίζουν  κάθε  είδος  πλάσματος,

διευρύνοντας έτσι και τις εφαρμογές του. Πλάσμα υψηλής πίεσης με μικρό ποσοστό

ιονισμένων ατόμων και σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες σωματίδιων χρησιμοποιείται

για  computer-chip processing και για συστήματα φωτισμού. Από την άλλη, πλάσμα

πολύ  χαμηλής  πίεσης  με  μεγάλο  ποσοστό  ιονισμένων  ατόμων  και  πολύ  υψηλές

θερμοκρασίες  σωματίδιων  χρησιμοποιείται  για  συστήματα  παραγωγή  ηλεκτρικής

ενέργειας με σύντηξη.

Το  πλάσμα  σήμερα  αποτελεί  τη  βάση  για  όλο  και  πιο  μεγάλο  αριθμό

τεχνολογικών εφαρμογών και παρασκευής ηλεκτρονικών ιδιοσυσκευών. Το πλάσμα
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παρέχει  την  θεμελίωση  αλλά  και  την  βασική  υποστήριξη  για  εφαρμογές  όπως  η

παραγωγή ημιαγώγιμων και μονωτικών υλικών με πλάσμα, η αποστείρωση ιατρικών

υλικών,  ηλεκτρονικών  λαμπτήρων  και  laser,  η  εναπόθεση  προστατευτικών

επιστρώσεων μετάλλων και εργαλείων κοπής και γεννήτριες μικροκυμάτων υψηλής

ισχύος. 

Η μεγάλη εφαρμογή του πλάσματος και ειδικότερα των εκκενώσεων αίγλης

είναι η αλληλεπίδρασή του με επιφάνειες. Από τεχνικής άποψης μεγάλο ενδιαφέρον

παρουσιάζει  η  εναπόθεση  υλικών  μέσω  εκκενώσεων  αίγλης.  Τέτοια  υλικά  έχουν

ιδιαίτερες ηλεκτρικές, οπτικές και επιφανειακές ιδιότητες. Σύμφωνα με τις ηλεκτρικές

τους ιδιότητες μπορούν να συμπεριφέρονται από άριστοι μονωτές έως ημιαγωγοί, με

τις  οπτικές  τους  ιδιότητες  μπορούν  να  ανακλούν  ή να  απορροφούν  συγκεκριμένα

μήκη κύματος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, ενώ οι επιφανειακές τους ιδιότητες

έχουν να κάνουν με την σκληρότητα και τη διαβρεξιμότητα.

Τέτοια  υλικά  είναι  ο  άμορφος  και  ο  μικροκρυσταλλικός  άνθρακας,  το

διοξείδιο του πυριτίου, πολυμερισμένοι υδρογονάνθρακες, μεταλλοργανικές ενώσεις,

υπεραγωγοί.  Το  πεδίο  έρευνας  σε  αυτή  τη  διατριβή  είναι  το  άμορφο  και  το

μικροκρυσταλλικό υδρογονωμένο πυρίτιο.

1.7.1 Άμορφο υδρογονωμένο πυρίτιο

Τα  άμορφα  υλικά  είναι  υλικά  σε  μετασταθή  κατάσταση,  η  δομή  τους

παρουσιάζει περιοδικότητα μικρής εμβέλειας και η ποικιλομορφία που χαρακτηρίζει

τη δομή τους εξαρτάται πολύ από τις συνθήκες ανάπτυξής τους. Η παραγωγή του

άμορφου πυριτίου μέσω εκκενώσεων αίγλης δεν βασίζεται μόνο στις επιφανειακές

αντιδράσεις των ενεργών ενδιαμέσων αλλά και στις αντιδράσεις στην αέρια φάση οι

οποίες λαμβάνουν χώρα υπό συνθήκες εκτός ισορροπίας. Αυτό κάνει τη δομή του

φιλμ να ποικίλει σημαντικά ανάλογα με τις συνθήκες της εναπόθεσης του υλικού.

Αυτό  που  χαρακτηρίζει  τα  άμορφα  υλικά  είναι  η  έλλειψη  τρισδιάστατης

περιοδικότητας,  αυτό δεν σημαίνει  όμως πως η διάταξη των ατόμων είναι τυχαία.

Έτσι, στη δομή του υλικού καθορίζονται σχετικά καλά τόσο το μήκος και η γωνία του

δεσμού, όσο και ο αριθμός σύνταξης, επιτρέποντας έτσι να μιλούμε για μιας μικρής

κλίμακας περιοδικότητα. Οι βασικές παράμετροι που διέπουν τη δομή των άμορφων

υλικών, είναι ο τύπος του χημικού δεσμού, ο αριθμός σύνταξης, οι αλληλεπιδράσεις

των  γειτονικών  ατόμων  και  ο  αριθμός  των  ακόρεστων  δεσμών  λόγω  της
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παραμόρφωσης  του  πλέγματος.  Από  την  άλλη  μεριά,  ο  τρόπος  που  αυτές  οι

παράμετροι  συνδυάζονται  οδηγεί  κάθε  φορά  σε  ένα  υλικό  με  μοναδικές  οπτο-

ηλεκτρονικές ιδιότητες.

Η ενσωμάτωση του υδρογόνου εντός του ιστού του άμορφου πυριτίου μειώνει

κατά πολύ τον αριθμό των ακόρεστων δεσμών. Έτσι, καθιστά εφικτό τον επιτυχημένο

p-  ή  n-  εμπλουτισμό  (doping)  του  άμορφου  υδρογονωμένου  πυριτίου,  μέσω

ενσωμάτωσης  στοιχείων  των  ομάδων  ΙΙΙ  ή  V του  περιοδικού  πίνακα.

Χρησιμοποιώντας  μια ελεγχόμενη  πλήρωση των κενών θέσεων του  πλέγματος  με

πεντασθενή  (αρσενικό,  φώσφορος,  βισμούθιο,  αντιμόνιο)  ή  τρισθενή  (αλουμίνιο,

βόριο, ίνδιο, γάλλιο) άτομα μπορούμε να δημιουργήσουμε ημιαγωγούς τύπου n- ή p-

αντίστοιχα.

 Η αρχική επιτυχία αυτού του εμπλουτισμού του άμορφου υδρογονωμένου

πυριτίου, οφείλεται στον Chittick το 1969 [23] και τους Spear και LeComber το 1975

[24,25]  οι  όποιοι  χρησιμοποίησαν  εκκένωση  αίγλης  (GD)  σιλανίου  για  την

παρασκευή  του.  Από  τότε  ένας  μεγάλος  αριθμός  εργασιών  έχουν  παρουσιαστεί

σχετικά με τον τρόπο παραγωγής του άμορφου υδρογονωμένου πυριτίου [26] αλλά

και την εφαρμογή του σε φωτοβολταϊκά στοιχεία [27,28], αισθητήρες εικόνας [29],

τρανσίστορς λεπτών φιλμ [30,31], Xerographies [32]. 

Η  εναπόθεση  του   άμορφου  υδρογονωμένου  πυριτίου  μέσω  ηλεκτρικών

εκκενώσεων αίγλης οδηγεί σε φιλμ με ιδιαίτερες ιδιότητες [33,34] που το καθιστούν

τεχνολογικά  εκμεταλλεύσιμο  όπως:  η  δυνατότητα  παρασκευής  πολύ  λεπτών  φιλμ

(<1μm),  η  χαμηλή  θερμοκρασία  εναπόθεσης,  η  δυνατότητα  εναπόθεσης  σε

διαφορετικές  και  μεγάλες  επιφάνειες,  η  χημική  σταθερότητα,  η  δυνατότητα

εναπόθεσης διάφορων διαδοχικών στρωμάτων και η εύκολη διαμόρφωση τους με την

τεχνική της ξηρής λιθογραφίας.

1.7.2 Μικροκρυσταλλικό υδρογονωμένο πυριτίου

Η  δομή  και  οι  οπτο-ηλεκτρικές  ιδιότητες  του  μικροκρυσταλλικού

υδρογονωμένου πυριτίου (μc-Si:H) είναι αυτές που το κάνουν πιο περίπλοκο από το

άμορφο υδρογονωμένο πυρίτιο (a-S:H) και το πολυκρυσταλλικό (pc-Si).  Το μικρό

μέγεθος των κόκκων του που κυμαίνεται μεταξύ 100 έως και 1 μm και από την άλλη,

ο  τερματισμός  των  κόκκων  με  υδρογόνο  καθιστούν  αυτό  το  υλικό  ακόμα  πιο

περίπλοκο [35]. Πολλές εργασίες έχουν δημοσιευθεί για την εξερεύνηση του τρόπου
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ανάπτυξης αυτού του υλικού με  ex situ και  in situ μετρήσεις ωστόσο, οι διεργασίες

ανάπτυξης των κόκκων του εξακολουθούν να είναι υπό διερεύνηση [36-44].  Όπως

και στο  a-S:H η δομή του μc-Si:H καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες

εναπόθεσης. 

Αντίθετα από το a-Si:H που εναποτίθεται από εκκενώσεις καθαρού σιλανίου

σε  πιέσεις  50-200  mTorr και  γενικά  σε  συνθήκες  χαμηλής  ισχύος,  το  μc-Si:H

εναποτίθεται  από  εκκενώσεις  σιλανίου/υδρογόνου  σε  πιέσεις  0.5-10  Torr και  σε

σχετικά  υψηλές  καταναλώσεις  ισχύος.  Τα  άτομα  του  υδρογόνου  σε  αυτές  τις

εκκενώσεις  είναι  αυτά  που  καθορίζουν  τους  μηχανισμούς  σχηματισμού  των

κρυσταλλιτών πάνω σε  ένα  άμορφο πλέγμα  στη  χαμηλή  θερμοκρασία  των 2500C

[37,45,46].  Ο  μεγάλος  λόγος  υδρογόνου/πυριτίου  προκαλεί  αύξηση  στο  ρυθμό

εγχάραξης ”etching” [46-48] (αποκόλλησης Si από την επιφάνεια) ενώ ταυτοχρόνως,

αυξάνει και την τοπική θερμοκρασία της επιφάνειας. Καθώς τα άτομα του υδρογόνου

φθάνουν  στην  επιφάνεια  μεταφέρουν  την  ενέργεία  τους  η  οποία  μετατρέπεται  σε

θερμότητα στην επιφάνεια. Ενισχύεται έτσι και η επιφανειακή διάχυση των ριζών.

Αυτή  είναι  μια  πιθανή  εξήγηση  γιατί  η  κρυστάλλωση  μπορεί  να  επιτευχθεί  σε

χαμηλές θερμοκρασίες (< 2500C) [49].

Η ιστορία του μc-Si:H ξεκίνησε 1968 όταν οι Veprek et al. [50] κατάφεραν να

εναποθέσουν  μc-Si:H,  χρησιμοποιώντας  εκκένωση  υδρογόνου  με  σιλάνιο  σαν

πρόδρομο αέριο σε θερμοκρασία των 6000C. Σύμφωνα με αρκετές μελέτες που έγιναν

μετά  το  1968  το  μc-Si:H είναι  ημιαγώγιμο  υλικό  που  βρίσκεται  στην  ενδιάμεση

κατάσταση  μεταξύ  a-Si:H και  pc-Si.  Αργότερα  το  1979,  έγινε  και  ο  πρώτος

εμπλουτισμός του μc-Si:H από μια ιαπωνική ομάδα [51], ανοίγοντας έτσι το δρόμο

και  για  αυτό  το  υλικό  να  παίξει  το  ρόλο  του  στη  παρασκευή  φωτοβολταϊκών

ιδιοσυσκευών λεπτών υμενίων.

Ως  εκ  τούτου,  το  μικροκρυσταλλικό  υδρογονωμένο  πυρίτιο,  μαζί  με  το

άμορφο  υδρογονωμένο  πυρίτιο  αποτελούν  τη  βάση  για  τη  παρασκευή,  χαμηλού

κόστους, φωτοβολταϊκών ιδιοσυσκευών λεπτών υμενίων [52]. Τα τελευταία χρόνια

το  (μc-Si:H)  τείνει  να  αντικαταστήσει  το  (a-S:H)  ως  ενδογενής  ημιαγωγός  στην

παραπάνω  εφαρμογή  εξαιτίας  των  χαρακτηριστικών  πλεονεκτημάτων  που

παρουσιάζει  αυτό  το  υλικό  σε  σχέση  με  το  (a-S:H):  i)  η  ενισχυμένη  οπτική

απορρόφηση  του  μc-Si:H στην  περιοχή  του  υπεριώδους  και  ii)  Η  δομή  του  δεν

υφίσταται αλλαγές κατά την έκθεση του υλικού στο φως (Light induced degradation).

Αυτό το φαινόμενο πρωτοανακαλύφθηκε από τους  Staebler και  Wronski [53]  απ’
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όπου  πήρε  και  το  όνομα  τους.  Η  εξήγηση  που  δόθηκε  από  τους  αναφερόμενους

ερευνητές  για  την  υποβάθμιση  της  απόδοσης  των  ιδιοσυσκευών  a-Si:H κατά  την

έκθεση τους  στο  φως,  ήταν  η μετατόπιση του  επιπέδου  Fermi προς  το  μέσο  του

ενεργειακού  χάσματος.  Αργότερα,  μια  άλλη  ερμηνεία  που  δόθηκε  για  αυτό  το

φαινόμενο, ήταν η επανασύνδεση των φορέων φορτίου στον κύριο όγκο του υλικού

και στη συνέχεια η ελάττωση της αγωγιμότητάς του.

Ωστόσο, στην εφαρμογή του μc-Si:H στην παρασκευή των φωτοβολταϊκών

ιδιοσυσκευών  λεπτών  υμενίων,  παρουσιάζεται  και  ένα  μειονέκτημα,  η  μικρή  του

απορρόφηση στην περιοχή του ορατού. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με τρεις

τρόπους:

 μεγαλύτερο  πάχος  Φιλμ  μc-Si:H (~2  μm),  με  αυτό  να  απαιτεί  αναζήτηση

συνθηκών και τρόπων εναπόθεσης μc-Si:H οι οποίες να οδηγούν σε υψηλούς

ρυθμούς  εναπόθεσης  ώστε  να  περιοριστεί  το  κόστος  παραγωγής  τους.  Με

αυτό το θέμα πραγματεύεται το δεύτερο μέρος της παρούσας διατριβής.

 Η μέθοδος το ‘Light Trapping’ και γίνεται με δυο τεχνικές:

i. Με την  διαμόρφωση της  άνω στοιβάδας  επαφής  των ιδιοσυσκευών

έτσι ώστε το προσπίπτον φως να εγκλωβίζεται,  μέσω της σκέδασης

του στην επιφάνεια του διαφανούς αγώγιμου οξειδίου [42].

ii. Με την αύξηση της τραχύτητας της επιφάνειας του μc-Si:H δίνοντας

έτσι τη δυνατότητα στο φως να σκεδαστεί σε αυτήν.

Με αυτούς τους δυο τρόπους το φως μπορεί να σκεδάζεται αποτελεσματικά

μέσα στη ιδιοσυσκευή αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα απορρόφησης του από

το υλικό.

 Παρασκευή  των  φωτοβολταϊκών  ιδιοσυσκευών  με  ανάστροφες  δομές  που

χρησιμοποιούν ως ενδογενή στοιβάδα μc-Si:H στο κάτω και a-Si:H στο πάνω

κελί (τo λεγόμενo ‘micromorph concept’) που παρουσιάζουν το πλεονέκτημα

της υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης (~12%) [41-44] . 

1.8 Διάρθρωση της διατριβής

Δύο  ήταν  οι  στόχοι  της  παρούσας  εργασίας  που  στην  ουσία  ο  ένας

συμπληρώνει τον άλλον. Ο πρώτος ήταν η διερεύνηση του φαινομένου της διπλής

στοιβάδας  ως  επιπλέον  μηχανισμού  θέρμανσης  των  ηλεκτρονίων  που  είναι

χαρακτηριστικό  των  ηλεκτρικών  εκκενώσεων  υδρογόνου  και  σιλανίου  σε  υψηλή
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αραίωση σε  υδρογόνο  που χρησιμοποιούνται  για  εναπόθεση  μc-Si:H.  Ο δεύτερος

στόχος  αφορούσε την  ίδια  την  εναπόθεση του  μc-Si:H και  πιο  συγκεκριμένα  την

αναζήτηση συνθηκών και εναλλακτικών μεθόδων εναπόθεσης μc-Si:H οι οποίες θα

οδηγούσαν  σε  υψηλούς  ρυθμούς  εναπόθεσης.  Η  βελτιστοποίηση  αυτής  της

διεργασίας απαιτεί αρχικά την πλήρη κατανόηση του μηχανισμού δημιουργίας των

φορτισμένων  σωματιδίων  και  ριζών  (π.χ.  μηχανισμός  διπλής  στοιβάδας),  που  σε

συνδυασμό με την αναζήτηση συνθηκών και εναλλακτικών μεθόδων εναπόθεσης μc-

Si:H συμβάλλουν στην ενίσχυση του ρυθμού εναπόθεσης που αποτελεί  τον κύριο

σκοπό της παρούσας διατριβής. Έτσι, η διατριβή έχει την παρακάτω διάρθρωση με

βάση τη σειρά που εμφανίζονται τα κεφάλαια:

Στο  κεφάλαιο  2  παρουσιάζεται  η  πειραματική  διάταξη  όπου  γίνεται

λεπτομερής αναφορά στους δύο αντιδραστήρες που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα

εργασία. Επίσης παρουσιάζονται οι διαγνωστικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν.

Στο κεφάλαιο 3 γίνεται  μια σύνοψη για τους  μηχανισμούς  θέρμανσης  των

ηλεκτρονίων στο πλάσμα και τοποθετείται το πρόβλημα του μηχανισμού θέρμανσης

των  ηλεκτρονίων  λόγω  ύπαρξης  διπλής  στοιβάδας  σε  ηλεκτρικές  εκκενώσεις

υδρογόνου ή εκκενώσεις πλούσιες σε υδρογόνο. Προτείνεται ένα θεωρητικό κριτήριο

για  την  ερμηνεία  της  κατωφλικής  συμπεριφοράς  του  ανάστροφου  πεδίου  που

καθορίζει  την εμφάνιση αλλά και την ένταση αυτού του μηχανισμού.  Μελετώνται

εκκενώσεις καθαρού Η2 στη συχνότητα διέγερσης των 13.56 MHz για δυο συνολικές

πιέσεις  όπου  εμφανίζεται  αυτός  ο  μηχανισμός,  χρησιμοποιώντας  χωρικά

διακεκριμένη φασματοσκοπία αυθόρμητης εκπομπής και ηλεκτρικές μετρήσεις. Στη

συνέχεια εφαρμόζεται το θεωρητικό κριτήριο στα πειραματικά δεδομένα. 

Στο κεφάλαιο 4 εξετάζεται η επίδραση της τάσης διέγερσης, της συνολικής

πίεσης και της μερικής πίεσης του SiH4 στην ένταση του μηχανισμού θέρμανσης των

ηλεκτρονίων  λόγω ύπαρξης  διπλής  στιβάδας  σε  ηλεκτρικές  εκκενώσεις  Η2/  SiH4,

χρησιμοποιώντας χωρικά διακεκριμένη φασματοσκοπία αυθόρμητης εκπομπής, LIF

και ηλεκτρικές μετρήσεις. Επιπλέον, εφαρμόζεται το θεωρητικό κριτήριο (που ήδη

είχε αναπτυχθεί στο τρίτο κεφάλαιο) για την εμφάνιση αλλά και την ένταση αυτού

του μηχανισμού.

Στο κεφάλαιο 5 διερευνάται η επίδραση του σχηματισμού διπλών στοιβάδων

στη  σύνθεση  της  αέριας  φάσης  και  στην  εναπόθεση  του  υδρογονωμένου

μικροκρυσταλλικού πυριτίου σε εκκενώσεις SiH4/H2 υψηλής αραίωσης με τη χρήση

φασματομετρίας μάζας, ενώ παράλληλα ο ρυθμός ανάπτυξης του φιλμ καταγράφηκε
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κατά  τη  διάρκεια  της  διεργασίας  με  τη  χρήση  ανακλαστικής  συμβολομετρίας  με

λέιζερ.  Στη  συνέχεια  γίνεται  σύνδεση  των  πειραματικών  αποτελεσμάτων  με  τα

αποτελέσματα ενός προσομοιωτή της χημείας της αέριας φάσης, που μας επιτρέπει

την πρόβλεψη του ρυθμού διάσπασης του SiH4 με ηλεκτρόνια και της συνεισφοράς

κάθε ρίζας στην ανάπτυξη του φιλμ.

Στο  κεφάλαιο  6  χρησιμοποιείται  σιλάνιο  υψηλής  αραίωσης  σε  εκκενώσεις

υδρογόνου  για  την  εναπόθεση  υδρογονωμένου  μικροκρυσταλλικού  πυριτίου,  σε

υψηλές συνολικές πιέσεις με παράλληλη μεταβολή της απόστασης των ηλεκτροδίων.

Οι  μελέτες  εναπόθεσης  λεπτών  υμενίων  μc-Si:H  επιτελούνται  με  την  εφαρμογή

συχνότητας 27.12 MHz, ενώ η πραγματική πυκνότητα ισχύος και η μερική πίεση του

σιλανίου  στο  αέριο  μείγμα  διατηρούνται  σταθερές  έτσι  ώστε  να  απομονωθεί  η

επίδραση της ολικής πίεσης στον αντιδραστήρα. Τα αποτελέσματα φανερώνουν την

ύπαρξη  ενός  βέλτιστου  στο  ρυθμού  ανάπτυξης  και  στη  συνέχεια  οι  λόγοι  που

οδηγούν σε αυτό το βέλτιστο διερευνώνται με την εφαρμογή διαφόρων διαγνωστικών

μεθόδων. Τέλος, χρησιμοποιείται ένας  προσομοιωτής  της χημείας της αέριας φάσης

που  τροποποιήθηκε  στις  συνθήκες  υψηλής  πίεσης  για  περαιτέρω  διερεύνηση  των

αποτελεσμάτων.

Στο  κεφάλαιο  7 παρουσιάζονται  τα  αποτελέσματα που  αφορούν  τη  χρήση

δισιλανίου  υψηλής  αραίωσης  σε  υδρογόνο  και  μείγματα  υδρογόνου-σιλανίου-

δισιλανίου,  για  την  αύξηση  του  ρυθμού  εναπόθεσης  λεπτών  υμενίων  μc-Si:H.

Συγκεκριμένα,  διερευνώνται δύο σειρές πειραμάτων που εστιάζονται στις συνθήκες

που διασφαλίζουν την σταθερή κατανάλωση ισχύος. Η πρώτη σειρά  επιτελείται σε

δύο συνολικές πιέσεις αερίων (0.5 και 1 Torr), καθώς το αέριο μείγμα μεταβάλλεται

από SiH4/H2 σε Si2H6/H2 μέσω της διαδοχικής αύξησης του ποσοστού του Si2H6  στο

μίγμα.  Η  δεύτερη,  επιτελείται  με  μικρή  προσθήκη  Si2H6 στο  αέριο  μείγμα  των

εκκενώσεων υψηλής αραίωσης SiH4 σε H2. Εδώ διενεργήθηκαν δύο είδη πειραμάτων:

α) το κλάσμα Si2H6 στο μίγμα SiH4/H2 διατηρήθηκε σταθερό στα 0.3 % και 0.6% ενώ

μεταβαλλόταν η μερική πίεση SiH4 από 6% σε 9%, β) το κλάσμα SiH4 στο μίγμα

διατηρήθηκε σταθερό σε 6% ενώ το κλάσμα Si2H6 κυμαινόταν από 0% σε 0.6%. Σε

αυτή  τη  μελέτη  διερευνήθηκαν  οι  ηλεκτρικές  και  οπτικές  ιδιότητες  καθώς  και  ο

ρυθμός εναπόθεσης και η συνολική κατανάλωση/παραγωγή του πρόδρομου αέριου σε

αυτές  τις  εκκενώσεις. Στη  συνέχεια  γίνεται  σύνδεση  των  πειραματικών

αποτελεσμάτων με τα αποτελέσματα του προσομοιωτή της χημείας της αέριας φάσης

που παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 6, για περαιτέρω διερεύνηση των αποτελεσμάτων.
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Τέλος,  στο  κεφάλαιο  8  συνοψίζονται  τα  συμπεράσματα  της  εργασίας  και

διατυπώνονται προτάσεις για τη συνέχιση της ερευνητικής προσπάθείας στο μέλλον.

34



35



35



36

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Πειραματική διάταξη



2.1 Εισαγωγή
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Τα πειράματα  της  παρούσας  διατριβής  διενεργήθηκαν  σε  δύο  διαφορετικά

συστήματα  που  προϋπήρχαν  στο  Εργαστήριο  Τεχνολογίας  Πλάσματος.  Για  τις

ανάγκες του πρώτου μέρους της διατριβής, που αφορά την διερεύνηση της εμφάνισης

των  διπλών  κορυφών  εκπομπής  κοντά  στο  πολωμένο  ηλεκτρόδιο  (επιπρόσθετος

μηχανισμός  θέρμανσης  ηλεκτρονίων  διπλής  στιβάδας)  στις  συνθήκες  ανάπτυξης

λεπτών υμενίων  μικροκρυσταλλικού υδρογονωμένου πυριτίου χρησιμοποιήθηκε το

σύστημα  υψηλού  κενού.  Για  τη  πραγματοποίηση  της  πειραματικής  διαδικασίας

κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση του αντιδραστήρα υψηλού κενού και συγκεκριμένα,

η διαμόρφωση του γειωμένου ηλεκτροδίου ώστε να επιδέχεται:

 Τοποθέτηση  υποστρωμάτων στην  πρόσοψη του  ηλεκτρόδιου  με  σκοπό  τη

μέτρηση  του  ρυθμού  εναπόθεσης  με  την  τεχνική  ανακλαστικής

συμβολομετρίας με λέιζερ.

 Τη θέρμανση των υποστρωμάτων από το πίσω μέρος του ηλεκτρόδιου.

 Την  τοποθέτηση  θερμοζεύγους  στο  σώμα  του  ηλεκτρόδιου  που  για  την

μέτρηση της θερμοκρασίας.

Για τα πειράματα του δεύτερου  μέρους  της διατριβής,  τα οποία αφορούν στη

βελτιστοποίηση  του  ρυθμού  εναπόθεσης  λεπτών  υμενίων  μικροκρυσταλλικού

υδρογονωμένου πυριτίου χρησιμοποιήθηκε το σύστημα υπερυψηλού κενού. Όπως και

στο  σύστημα  υψηλού  κενού  χρειάστηκαν  και  εδώ  τροποποιήσεις.  Έτσι,  για  τα

πειράματα που αφορούν στη χρήση εναλλακτικών προδρόμων ενώσεων απαιτήθηκε η

προσθήκη μιας επιπλέον γραμμής τροφοδοσίας αέριου (δισιλανίου).  Επιπλέον, στα

πειράματα που αφορούν στη μέθοδο εξάντλησης σιλανίου με χρήση υψηλών πιέσεων

χρειάστηκε να τροποποιηθεί το σύστημα έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν πειράματα

με πίεση λειτουργίας μέχρι 10 Torr.

2.2 Σύστημα υψηλού κενού

Σε  αυτό  το  σύστημα  διενεργήθηκαν  τα  πειράματα  που  αφορούν  στον

επιπρόσθετο  μηχανισμό  θέρμανσης  ηλεκτρονίων  (της  διπλής  στοιβάδας)  και  της

επίδρασής του στον ρυθμό εναπόθεσης του μc-Si:H. Το σύστημα αποτελείται από τα

εξής τμήματα: 

2.2.1 Αντιδραστήρας
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Η εκκένωση δημιουργείται μέσα σε ένα θάλαμο κυλινδρικής συμμετρίας το

όποιο αποτελείται από ένα ανοξείδωτο ασύμετρο σταυρό έξι οδών με διάμετρο 160

mm και  μήκος  210  mm  (σχήμα  2.1).  Στα  δύο  μεγαλύτερα  ανοίγματα  του  άξονα

συμμετρίας, υπάρχουν ανοξείδωτες φλάντζες κενού  LF160, οι οποίες αποτελούν τα

πλαΐνά “καπάκια” του αντιδραστήρα και τις βάσεις στήριξης των δύο ηλεκτροδίων. Η

φλάντζα στήριξης του γειωμένου ηλεκτροδίου είναι συνδεμένη με ένα σταυρό στο

κεντρικό άνοιγμα του οποίου στηρίζεται το ηλεκτρόδιο, στο αριστερό του άνοιγμα

συνδέεται  με  ένα  μεταγωγό  για  την  τροφοδοσία  της  αντίστασης  θερμάνσεως  με

ηλεκτρικό ρεύμα και στο δεξιό του άνοιγμα συνδέεται με τις αντλίες. Επιπλέον, αυτή

η φλάντζα έχει και άλλη μια οπή που επιτρέπει την είσοδο του θερμοζεύγους μέσου

ενός δεύτερου μεταγωγού, για τη μέτρηση της θερμοκρασίας. Ο αντιδραστήρας είναι

εξοπλισμένος  με  τέσσερα  παράθυρα  από  χαλαζία  (quartz)  κατάλληλα  για

φασματοσκοπικές  παρατηρήσεις  που  κλείνουν  τα  άλλα  τέσσερα  ανοίγματα  του

θαλάμου (φλάντζες κενού διαμέτρoυ 50 mm (KF50)).

Το  πολωμένο  ηλεκτρόδιο  (κάθοδος)  είναι  ένας  ανοξείδωτος  δίσκος  με

διάμετρο 55  mm (υπάρχει η δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών ηλεκτροδίων άλλων

μεγεθών). Ολόκληρη η πλευρική επιφάνεια του ηλεκτροδίου από το σημείο εισόδου

στον  αντιδραστήρα  μέχρι  την  επιφάνεια  που  είναι  παράλληλη  με  το  γειωμένο

ηλεκτρόδιο,  περιβάλλεται  από  μια  κυλινδρική  ανοξείδωτη  γειωμένη  καλύπτρα  (rf

shield), με εσωτερική διάμετρο 57 mm. Η καλύπτρα χρησιμεύει στον περιορισμό της

εκκένωσης  στο  χώρο  ανάμεσα  στα  δύο  ηλεκτρόδια.  Το  διάκενο  ανάμεσα  στη

γειωμένη καλύπτρα και το ηλεκτρόδιο καλύπτεται από ένα κύλινδρο teflon ο οποίος

εφαρμόζει  ακριβώς  στον  άξονα  του  ηλεκτροδίου,  το  πίσω  και  πλαϊνό  μέρος  του

ηλεκτροδίου. Η τροφοδοσία των αερίων γίνεται από μια οπή που βρίσκεται λίγο πιο

κάτω από τον άξονα στήριξης του πολωμένου ηλεκτροδίου. 

Το γειωμένο ηλεκτρόδιο (άνοδος)  αποτελείται επίσης από έναν ανοξείδωτο

κυλινδρικό  δίσκο  που  καλύπτεται  από  μια  μάσκα  στερέωσης  υποστρωμάτων

διαμέτρου  55  mm.  Η  μάσκα  έχει  πάχος  2  mm και  καλύπτει  όλο  το  σώμα  του

ηλεκτροδίου με ένα άνοιγμα στο κέντρο, διαμέτρου 20 mm, που χρησιμοποιείται για

την τοποθέτηση του υποστρώματος.
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Σχήμα  2.1:  Σχηματική  περιγραφή  του  συστήματος  υψηλού  κενού.  Φαίνεται  ο
αντιδραστήρας,  το σύστημα κενού,  το σύστημα τροφοδοσίας της ραδιοσυχνότητας
και η διάταξη για τις ηλεκτρικές μετρήσεις.
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Στο πίσω μέρος του ηλεκτροδίου υπάρχει μια οπή στη οποία τοποθετείται ένα

θερμοζεύγος τύπου J σε πολύ κοντινή απόσταση με τα υποστρώματα. Το ηλεκτρόδιο

είναι βιδωμένο στον άξονα ενός μεταγωγού γραμμικής κίνησης, που επιτρέπει την

ρύθμιση  της  απόστασης  των  ηλεκτροδίων,  έχοντας  το  πολωμένο  ηλεκτρόδιο  ως

σταθερό σημείο αναφοράς.

Τέλος,  ο αντιδραστήρας εδράζεται σε μια oριζόντια βάση, παράλληλη με τoν

άξoνά τoυ, πoυ επιτρέπει την μετακίνηση τoυ αντιδραστήρα κατά τη διεύθυνση τoυ

άξoνά τoυ καθώς επίσης και τη ρύθμιση τoυ ύψoυς του. Το συγκεκριμένο σύστημα

κίνησης παρέχει τη δυνατότητα χωρικά διακεκριμένων οπτικών μετρήσεων.

2.2.2 Σύστημα κενoύ

Τo σύστημα  κενoύ  απoτελείται  από  δύo αντλίες  πρωτoγενoύς  κενoύ  (πoυ

αντλoύν  παράλληλα),  μια  αντλία  δευτερoγενoύς  κενoύ,  την  απαραίτητη

συνδεσμoλoγία  και  τα  στoιχεία  ρύθμισης  και  μέτρησης  της  πίεσης.  Οι  αντλίες

πρωτoγενoύς κενoύ είναι τα μoντέλα 2033C και 2033CP+ της εταιρείας  Alcatel με

ταχύτητα  άντλησης  35  m3/h η  κάθε  μία  και  oριακό  κενό <5x10-3 Torr.  Η αντλία

δευτερoγενoύς κενoύ είναι μια αντλία διαχύσεως λαδιoύ, τo μoντέλo crystal 100 της

εταιρείας  Alcatel,  με ταχύτητα άντλησης 300  l/s σε πίεση 4x10-4 mbar και  oριακό

κενό 5x10-9 mbar. Η μέτρηση της πίεσης στην κεφαλή της αντλίας διαχύσεως γίνεται

με έναν αισθητήρα  pirani, μoντέλo PI2 της εταιρείας  Alcatel, με περιoχή μέτρησης

από 1 atm μέχρι 10-4 mbar, ενώ η μέτρηση της πίεσης στoν αντιδραστήρα γίνεται με

έναν αισθητήρα Penning, μoντέλo CF 2P της εταιρείας Alcatel, με περιoχή μέτρησης

από 10-2 μέχρι 10-7 mbar. Η μέτρηση της πίεσης στoν αντιδραστήρα κατά τη διάρκεια

της διεργασίας γίνεται με δύo χωρητικά μανόμετρα  Baratron, τα μoντέλα 222B και

227A της εταιρείας  MKS, πoυ καλύπτoυν την περιoχή πιέσεων από 10-5 μέχρι  10

Torr.  Η  ρύθμιση  της  πίεσης  γίνεται  μέσω  ενός  ρυθμιστή  PID πoυ  oδηγεί  μια

ηλεκτρική βάνα στραγγαλισμoύ στην είσoδo των περιστρoφικών αντλιών πoυ είναι τo

μoντέλo 252A της εταιρείας MKS.

2.2.3 Σύστημα παρoχής των αερίων

Τo σύστημα  παρoχής  αερίων  απoτελείται  από  τρία  ανεξάρτητα  ρoόμετρα

μάζας με ηλεκτρoμαγνητικές βαλβίδες για τη ρύθμιση της ρoής. Τo ρoόμετρo τoυ
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σιλανίoυ  είναι  τo μoντέλo 1258B 00100SΝ  της  εταιρείας  MKS με  δυνατότητα

ρύθμισης 0 μέχρι 100 sccm (cm3 ανά λεπτό μετρημένα σε standard συνθήκες, πίεση 1

atm και  θερμoκρασία  0oC).  Τo μoντέλo τoυ  δεύτερoυ  ρooμέτρoυ  είναι  τo 1258B

00500SΝ της  εταιρείας  MKS, με  δυνατότητα ρύθμισης  0 μέχρι  500  sccm, και  τo

μoντέλo τoυ  τρίτoυ  ρooμέτρoυ  είναι  τo 1258B 00200SΝ της  εταιρείας  MKS,  με

δυνατότητα ρύθμισης 0 μέχρι 200 sccm Τα ρoόμετρα ελέγχoνται από τρείς ρυθμιστές

PID.  Οι  γραμμές  μεταφoράς  έχoυν  κατασκευαστεί  από  ανoξείδωτo σωλήνα  με

εξωτερική διαμέτρo 1/4" . Ο σωλήνας καμπυλώθηκε ανάλoγα σε διάφoρα σημεία και

oι ενώσεις των γραμμών πραγματoπoιήθηκαν τόσo με συνδέσμoυς τύπoυ Cajon VCR

όσo και με τύπoυ Swagelok. Η διάταξη της γραμμής τoυ σιλανίoυ έχει σχεδιαστεί με

τέτoιo τρόπo ώστε να πρoβλέπει δύo by pass για λόγoυς ασφαλείας: ένα by pass τoυ

ρυθμιστή της φιάλης τoυ σιλανίoυ και ένα by pass τoυ ρooμέτρoυ σε περίπτωση πoυ

αυτό φραγεί από εναπόθεση oξειδίων τoυ σιλανίoυ.

2.2.4 Σύστημα τρoφoδoσίας της ραδιoσυχνότητας

Τo σύστημα  της  ηλεκτρικής  τρoφoδoσίας  απoτελείται  από  μια  γεννήτρια

εναλλασσόμενης τάσης με συχνότητα 13.56  MHz, μια γέφυρα στασίμων κυμάτων,

έναν πρoσαρμoστή σύνθετης αντίστασης και τρία oμoαξoνικά καλώδια. Η γεννήτρια

πoυ χρησιμoπoιήθηκε είναι τo μoντέλo ACG3 της εταιρείας ENI, ισχύoς από 0 μέχρι

300Watts. Η γέφυρα στασίμων κυμάτων συνδέεται αμέσως μετά τη γεννήτρια μέσω

ενός oμoαξoνικoύ καλωδίoυ τύπoυ RG8/U και εμπέδησης 50 Ω. Η γέφυρα στασίμων

κυμάτων είναι τo μoντέλo 4410A thruline της εταιρείας Bird. 

Ο πρoσαρμoστής  σύνθετης  αντίστασης  είναι  τύπoυ  L και  απoτελείται  από

έναν εν σειρά μεταβλητό πυκνωτή αέρoς 0-100 pF, ένα εν σειρά μεταβλητό πηνίo 0-

13 μH, και έναν παράλληλo μεταβλητό πυκνωτή αέρoς 0-500 pF. Συνδέεται αμέσως

μετά από τη γέφυρα στασίμων κυμάτων με τη βoήθεια ενός  oμoαξoνικoύ καλωδίoυ

τύπoυ RG8/U. Ο προσαρμοστής σύνθετης αντίστασης χρησιμεύει στην προσαρμογή

της σύνθετης αντίστασης του κυκλώματος αντιδραστήρα-εκκένωσης (η οποία γενικά

εξαρτάται από τη γεωμετρία του αντιδραστήρα, την πίεση, την ισχύ και τη σύσταση

του αερίου) στην αντίσταση εξόδου της γεννήτριας (50Ω). 

Τέλoς  η  έξoδoς  τoυ  πρoσαρμoστή  σύνθετης  αντίστασης  συνδέεται  στo

πoλωμένo ηλεκτρόδιo με τη βoήθεια ενός oμoαξoνικoύ καλωδίoυ RG8/U. Γύρω από

τo σημείo σύνδεσης  της  γραμμής  μεταφoράς  της  ραδιoσυχνότητας  στo πoλωμένo
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ηλεκτρόδιo έχει κατασκευαστεί ένας κλωβός Faraday από φύλλo χαλκoύ πάχoυς 0.6

mm και διαστάσεων: μήκoς 30 cm, ύψoς 23 cm και πλάτoς 20 cm.

2.3 Σύστημα υπερυψηλού κενού

Στο  δεύτερο  μέρος  της  παρούσας  εργασίας  χρησιμοποιήθηκε  ένας

αντιδραστήρας  υπερυψηλού  κενού  που  επίσης  προϋπήρχε  στο  εργαστήριο

τεχνολογίας  πλάσματος.  Στις  παρακάτω  παραγράφους  θα  δοθεί  μια  συνοπτική

περιγραφή αυτού του συστήματος ενώ λεπτομερή περιγραφή μπορεί να βρεθεί στις

αναφορές [54,55].

 

2.3.1 Ο αντιδραστήρας

2.3.1.1 Ο κυρίως θάλαμος και οι βοηθητικοί θάλαμοι

Το  σώμα  του  αντιδραστήρα  αποτελείται  από  τέσσερα  τμήματα  σε  σχήμα

ασύμμετρου σταυρού κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι συνδέσεις  των

τμημάτων άλλα και όλου του συστήματος γίνονται με χρήση φλαντζών τύπου CF. Οι

τέσσερις  θάλαμοι  κυλινδρικής  συμμετρίας  είναι  ο  κυρίως  θάλαμος,  ο  βοηθητικός

θάλαμος, ο προθάλαμος και ένας δεύτερος βοηθητικός θάλαμος (σχήμα 2.2).

Πιο  αναλυτικά,  ο  θάλαμος  στον  οποίο  δημιουργείται  η  εκκένωση  είναι  ο

κυρίως  θάλαμος  ή  ο  αντιδραστήρας  εναπόθεσης  αφού  σε  αυτό  το  χώρο

πραγματοποιείται  η ανάπτυξη του υμενίου.  Ο θάλαμος αυτός αποτελείται από ένα

κύλινδρο εσωτερικής  διαμέτρου  200  mm και  μήκους  300  mm.  Συνολικά  έχει  έξι

οδούς, οι δύο από τις οποίες βρίσκονται στον άξονα συμμετρίας και καταλήγουν σε

φλάντζες (DN200  CF).  Η μία από τις φλάντζες συνδέει  τον κυρίως θάλαμο με το

βοηθητικό θάλαμο και άλλη καταλήγει σε μία τυφλή φλάντζα που στο κέντρο της

στηρίζεται ο μεταγωγός τροφοδοσίας του πολωμένου ηλεκτροδίου. Η φλάντζα αυτή

έχει άλλα ανοίγματα διαμέτρου 16 mm και σε ένα από αυτά είναι τοποθετημένο ένα

χωρητικό  μανόμετρο  (Baratron),  για  τη  μέτρηση  της  πίεσης  λειτουργίας  κατά  τη

διάρκεια του πειράματος.
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ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ

ΚΥΡΙΩΣ ΘΑΛΑΜΟΣ

GATE VALVE

GATE VALVE

ΑΝΤΛΙΑ TURBO

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΠΟΛΩΜΕΝΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ

FEEDTHROUGH

FEEDTHROUGH

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ
ΘΑΛΑΜΟΣ

Σχήμα 2.2: Σχηματική περιγραφή του αντιδραστήρα υπερυψηλού κενού. Φαίνονται ο
κυρίως θάλαμος και οι βοηθητικοί θάλαμοι.
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Οι  υπόλοιπες  τέσσερις  οδοί  του  κυρίου  θαλάμου  βρίσκονται  περιμετρικά

αυτού και καταλήγουν σε παράθυρα τύπου  quartz. Αντίθετα από τον αντιδραστήρα

υψηλού  κενού  αυτός  ο  αντιδραστήρας  δεν  έχει  τη  δυνατότητα  να  μετακινείται.

Αντίθετα είναι δυνατή η μετακίνηση του εξωτερικού οπτικού συστήματος.

Ο δεύτερος θάλαμος που συνδέεται με το κυρίως θάλαμο μέσω της φλάντζας

DN200 CF, είναι ο βοηθητικός θάλαμος που αποτελείται και αυτός από ένα σταυρό

έξι οδών και έχει διάμετρο 200  mm  και μήκος 300  mm. Μία από τις δύο μεγάλες

φλάντζες που βρίσκονται στον άξονα συμμετρίας, συνδέει το βοηθητικό θάλαμο με

τον κυρίως θάλαμο ενώ η άλλη καταλήγει σε μια τυφλή φλάντζα που χρησιμοποιείται

και σαν βάση του μεταγωγού τροφοδοσίας του ηλεκτροδίου εναπόθεσης. Η σύνδεση

του μεταγωγού με τη φλάντζα γίνεται μέσω ενός κεραμικού συνδέσμου κενού που

δίνει τη δυνατότητα της ηλεκτρικής απομόνωσης του ηλεκτροδίου εναπόθεσης από τα

γειωμένα  τμήματα  του  αντιδραστήρα.  Η  φλάντζα  αυτή  έχει  άλλα  ανοίγματα

διαμέτρου 16 mm, στα οποία είναι προσαρμοσμένοι: α) ένας μεταγωγός ηλεκτρικής

τροφοδοσίας για την θέρμανση του ηλεκτροδίου και β) ένας μεταγωγός θερμοζεύγους

για την μέτρηση της θερμοκρασίας.

Τα  υπόλοιπα  τέσσερα  ανοίγματα  του  βοηθητικού  θαλάμου  βρίσκονται

περιμετρικά του θαλάμου. Τα τρία από αυτά καταλήγουν σε φλάντζες  DN100 CF η

μία εκ των οποίων συνδέει τον βοηθητικό θάλαμο με τον προθάλαμο μέσω βάνας-

πύλης, ενώ η δεύτερη με τον θάλαμο όπου είναι τοποθετημένη η αντλία Turbo, επίσης

μέσω μίας δεύτερης βάνας-πύλης. Η τρίτη φλάντζα βρίσκεται στο πάνω μέρος του

θαλάμου  και  σφραγίζεται  με  οπτικό  παράθυρο  που  χρησιμοποιείται  για  την

παρατήρηση  του  εσωτερικού  του  θαλάμου.  Η  θέση  αυτού  του  παραθύρου  είναι

σημαντική επειδή δίνει  οπτική πρόσβαση στο σημείο  τομής των διευθύνσεων των

αξόνων των δύο μεταγωγών του ηλεκτροδίου  εναπόθεσης ώστε να γίνεται  σωστά

αλλαγή του ηλεκτροδίου από τον ένα μεταγωγό (που προέρχεται από τον προθάλαμο)

στον άλλο (που προέρχεται από τη βάση της τυφλής φλάντζας).

Η τέταρτη (DN35 CF) φλάντζα από τις τέσσερις που βρίσκονται περιμετρικά

του  βοηθητικού  θαλάμου,  βρίσκεται  στο  κάτω  μέρος  του  θαλάμου  και  είναι

συνδεμένη μέσω μίας βάνας με το σύστημα άντλησης. Τέλος, αυτός ο θάλαμος έτσι

όπως  είναι  σχεδιασμένος  και  σε  συνδυασμό  με  τον  προθάλαμο,  μας  παρέχει  την

δυνατότητα  της  πλήρους  απομόνωσης  του  εσωτερικού  του  αντιδραστήρα  από  το

περιβάλλον.
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Οι  δύο  μικρότεροι  θάλαμοι  (ο  προθάλαμος  και  ο  δεύτερος  βοηθητικός

θάλαμος) αποτελούν τους βοηθητικούς χώρους του αντιδραστήρα που συμμετέχουν

μόνο στη προετοιμασία της διεργασίας. Η σύνδεση τους γίνεται διαμέσου δύο θυρών

χρησιμοποιώντας φλάντζες DN100 για τη σύνδεση τους.

Ο  προθάλαμος  είναι  σχεδιασμένος  έτσι  ώστε  να  επιτρέπει  στον  κυρίως

αντιδραστήρα να παραμένει απομονωμένος από το περιβάλλον. Αυτός είναι ο μόνος

χώρος του εσωτερικού συστήματος που εκτίθεται στην ατμοσφαιρική πίεση κατά τη

διάρκεια της εισαγωγής/εξαγωγής των υποστρωμάτων. Επιπλέον, είναι το τμήμα που

αναλαμβάνει  την  απαραίτητη  προετοιμασία  των  υποστρωμάτων  πριν  από  την

εισαγωγή τους στο χώρο εναπόθεσης (απομάκρυνση της υγρασίας). Έτσι, δίνεται η

δυνατότητα της αλλαγής των υποστρωμάτων χωρίς να υπάρξει διακοπή του κενού

στον κύριο θάλαμο. Απoτελείται από ένα ασύμμετρο σταυρό έξι oδών πoυ έχει μήκoς

300  mm και  διάμετρo 100  mm.  Τα  τρία  από  τα  έξι  ανoίγματα  καταλήγoυν  σε

φλάντζες  διαμέτρoυ  100  mm (DN100  CF),  oι  δύo στoν  άξoνα  συμμετρίας  τoυ

σωλήνα  και  η  τρίτη  σε  πλευρικό  άνoιγμα  σε  απόσταση  150  mm από  τoν  άξoνα

συμμετρίας. Τα υπόλoιπα τρία ανoίγματα καταλήγoυν σε φλάντζες διαμέτρoυ 40 mm

(DN40 CF). Η μία από τις φλάντζες διαμέτρoυ 100  mm συνδέεται στην βάνα-πύλη

πρoς τoν βoηθητικό θάλαμo, η δεύτερη καταλήγει σε τυφλό καπάκι στo κάτω μέρoς,

και η τρίτη σε ανoιγόμενη πύλη στo πάνω μέρoς. Στη μία από τις φλάντζες 40  mm

στηρίζεται  o μεταγωγός  τρoφoδoσίας  τoυ  ηλεκτρoδίoυ  εναπόθεσης,  o άξoνας  τoυ

oπoίoυ έχει  σπείρωμα στην άκρη τoυ για τo βίδωμα τoυ ηλεκτρoδίoυ.  Η δεύτερη

φλάντζα 40  mm συνδέει  τoν πρoθάλαμo με  τo σύστημα άντλησης  διαμέσoυ μιας

βάνας και στην τρίτη φλάντζα υπάρχει ένας μεταγωγός ηλεκτρικής τρoφoδoσίας και

μια βάνα, πoυ συνδέoνται μεταξύ τoυς με τη βoήθεια ενός συνδέσμου τύπου Τ. Η

βάνα χρησιμoπoιείται  για την εισαγωγή αέρα στoν πρoθάλαμo όταν χρειάζεται  να

ανoιχτεί στην ατμόσφαιρα. Ο μεταγωγός ηλεκτρικής τρoφoδoσίας παρέχει ηλεκτρικό

ρεύμα σ’έναν λαμπτήρα πυρακτώσεως  πoυ βρίσκεται  μέσα στο θάλαμο,  ο  oπoίος

χρησιμοποιείται  για  την  απομάκρυνση  της  υγρασίας  αλλά  και  την  απομάκρυνση

προσροφημένων μορίων από τα υποστρώματα.

Τέλος,  ο  δεύτερος  βοηθητικός  θάλαμος  πραγματοποιεί  την  σύνδεση  της

αντλίας  Turbo με  τον  αντιδραστήρα.  Η  αντλία  Turbo χρησιμοποιείται  για  την

άντληση του χώρου πριν από την έναρξη του πειράματος, και κατόπιν απομονώνεται.

Για την σύνδεση αυτού του θαλάμου στο βοηθητικό θάλαμο αλλά και με την αντλία
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Turbo, υπάρχουν δύο οδοί μεγέθους DN100, ενώ περιμετρικά του θαλάμου υπάρχουν

επιπλέον τέσσερις φλάντζες DN38 CF για μελλοντικές χρήσεις.

2.3.1.2 Τα ηλεκτρόδια

Τo πoλωμένo ηλεκτρόδιo έχει συνoλικό μήκoς 526  mm, και διάμετρο 120

mm. Ο άξoνας τoυ με εξωτερική διάμετρo 12 mm είναι διάτρητος στo εσωτερικό τoυ

ώστε  να  εξυπηρετεί  στην  εισαγωγή  τoυ  αερίoυ.  Στο  κέντρο  της  επιφάνειας  τoυ

ηλεκτρoδίoυ έχει συγκoλληθεί ένα ανoξείδωτo πoρώδες (διαστάσεις πόρων - 2 μm)

κυλινδρικό φίλτρo με διάμετρo 16 mm και πάχoς 2.5 mm. Ο άξoνας τoυ ηλεκτρoδίoυ

είναι συγκολημένος στην τυφλή φλάντζα του κύριου θαλάμου.

Ο άξoνας τoυ ηλεκτρoδίoυ καθώς επίσης και η επιφάνεια τoυ πίσω από τo

πλάσμα  περιβάλλεται  από  μία  καλύπτρα  η  oπoία  είναι  γειωμένη.  Τo πάχoς  της

γειωμένης καλύπτρας είναι 1 mm και ισαπέχει τόσo από τoν άξoνα όσo και από την

πίσω επιφάνεια τoυ ηλεκτρoδίoυ κατά 1  mm. Η απόσταση αυτή διατηρείται με τη

βoήθεια ενός διηλεκτρικού υλικού (Teflon).

Το  ηλεκτρόδιο  εναπόθεσης  (γειωμένο  ηλεκτρόδιο)  αποτελείται  από  δύο

τμήματα, την πρόσοψη του ηλεκτροδίου (μάσκα στήριξης των υποστρωμάτων) και το

πίσω μέρος  του  ηλεκτροδίου  (καμπάνα).  Το  πρώτο  τμήμα  παρέχει  την  επιφάνεια

εναπόθεσης και το χώρο τοποθέτησης των υποστρωμάτων και αποτελείται από μια

ανoξείδωτη  κυλινδρική  πλάκα  με  διάμετρo 89.5  mm και  πάχoς  11.9  mm.  Στην

επιφάνεια της μάσκας υπάρχουν τέσσερα ανoίγματα συμμετρικά κατανεμημένα γύρω

από τo κέντρo της και σε απόσταση 15 mm από αυτό. Τα ανοίγματα έχουν σχεδιαστεί

έτσι ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν τα υποστρώματα όσο το δυνατόν πιο κόντα

στην επιφάνεια της μάσκας. Τα υποστρώματα που χρησιμοποιούνται στη διεργασία

είναι από γυαλί corning 7059, τα οποία είναι κομμένα σε τετράγωνο σχήμα με πλευρά

12 mm.

 Το πίσω μέρος  του ηλεκτροδίου  εναπόθεσης  (η  καμπάνα),  έχει  το σχήμα

ανοιχτού δοχείου με διάμετρο 79.2 mm και μήκος 33.2 mm και πάχος τοιχωμάτων 2.6

mm. Στο εσωτερικό του δοχείου έχει κατασκευαστεί μία κατάλληλη διάταξη για τη

στήριξη  μιας  λυχνίας  πυράκτωσης.  Το  ρεύμα  παρέχεται  στη  λυχνία  μέσω  δύο

ελασμάτων που είναι τοποθετημένα στη βάση του ηλεκτροδίου με τη βοήθεια ενός

κεραμικού  το  οποίο  εμποδίζει  την  επαφή  των  ελασμάτων  με  το  σώμα  του

ηλεκτροδίου.
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2.3.2 Σύστημα παροχής των αερίων

Το  σύστημα  παροχής  αερίων  που  προϋπήρχε  πριν  να  πραγματοποιηθεί  η

παρούσα  εργασία,  ικανοποιούσε  τη  παροχή  τεσσάρων  αερίων:  1)  το  σιλάνιο  που

χρησιμοποιείται σαν πρόδρομο αέριο στις διεργασίες εναπόθεσης μικροκρυσταλλικού

και  άμορφου  πυριτίου,  2)  Το  υδρογόνο  που  είναι  απαραίτητο  για  τη  διεργασία

εναπόθεσης μικροκρυσταλλικού και χρησιμοποιείται για την αραίωση του σιλανίου

σε  διάφορες  αναλογίες,  3)  Κάποιο  αδρανές  αέριο  (συνήθως  Αργόν),  το  οποίο

χρησιμοποιείται είτε σε περίσσεια για τον καθαρισμό της γραμμής παροχής (purge),

είτε  για  τη αραίωση των υπολοίπων αερίων,  4)  Το σύστημα είχε  και  μια  παροχή

αερίου NF3 που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του αντιδραστήρα από το υλικό

που  εναποτίθεται  στα  τοιχώματα  με  etching (εγχάραξη).  Κατά  την  διάρκεια  του

δεύτερου  μέρους  της  παρούσας  εργασίας  και  συγκεκριμένα  στα  πειράματα  που

αφορούν  στη  χρήση εναλλακτικών πρόδρομων  ενώσεων,  απαιτήθηκε  η  προσθήκη

μιας επιπλέον γραμμής τροφοδοσίας αέριου για το δισιλάνιου.

Οι  γραμμές  μεταφoράς  έχoυν  κατασκευαστεί  από  ανoξείδωτo σωλήνα  με

εξωτερική  διάμετρo 1/4".  Οι  ενώσεις  των  γραμμών  έχoυν  πραγματoπoιηθεί  με

συνδέσμoυς τύπoυ Cajon® VCR oι oπoίoι χρησιμoπoιoύν φλάντζες από χαλκό για να

επιτύχoυν τη στεγανότητα. Η διάταξη των γραμμών τoυ σιλανίoυ και του δισιλανίου

έχει  σχεδιαστεί  με  τέτoιo τρόπo ώστε  να  πρoβλέπει  τρία  bypass για  λόγoυς

ασφαλείας:

 ένα bypass για κάθε ρυθμιστή πίεσης της φιάλης τoυ σιλανίoυ και του δισιλανίου. 
 μια παράκαμψη για κάθε ρoόμετρo των δύο γραμμών.
 και  μια  παράκαμψη  τoυ  αντιδραστήρα  για  κατευθείαν  άντληση  τών  γραμμών

χωρίς να είναι αναγκαίo τo πέρασμα τoυ αερίου από τo θάλαμo.

Τo σύστημα παρoχής των αερίων διαθέτει  επίσης τέσσερα ρoόμετρα μάζας

της εταιρείας MKS τα οποία ελέγχονται από δύο ρυθμιστές PID : 

1. Τoυ σιλανίoυ με δυνατότητα ρύθμισης  0 μέχρι 100  sccm (cm3 ανά

λεπτό μετρημένα σε standard συνθήκες, πίεση 1 atm και θερμoκρασία

0oC).

2. Του υδρογόνου (500 sccm).

3. Του δισιλανίου (50 sccm).

4. Του αδρανούς αερίου (200 sccm).
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Επίσης χρησιμοποιούνται στο σύστημα βαλβίδες κενού τύπου διαφράγματος

για τον έλεγχο της κατεύθυνσης ροής των αερίων.

2.3.3 Το σύστημα κενού

Η διάταξη του συστήματος κενού σχεδιάστηκε έτσι ώστε η λειτουργία της να

ικανοποιήσει  δύο  σκοπούς:  ο  πρώτος,  η  εξασφάλιση  των απαραίτητων  συνθηκών

πίεσης  πριν  από  την  έναρξη  του  πειράματος  και  πιο  συγκεκριμένα  η  επίτευξη

υπερυψηλού κενού στο θάλαμο (<10-8 Torr).  Ο δεύτερος,  αφορά την ρύθμιση της

επιθυμητής πίεσης λειτουργίας κατά τη διάρκεια του πειράματος (<10 Torr).

Αναλυτικά, για την επίτευξη του πρώτου σκοπού επιστρατεύεται μία αντλία

δευτερoγενoύς  κενoύ  τύπoυ  turbo,  μoντέλo ATP 150  της  εταιρείας  Alcatel,  με

ταχύτητα άντλησης 100  l/s και  oριακό κενό  510-9 mbar. Υπoστηρίζεται από μια

μηχανική περιστρoφική αντλία, μoντέλo 2012AC της Alcatel, με ταχύτητα άντλησης

15.7 m3/h και oριακό κενό 110-4 mbar. Η άντληση του χώρου του αντιδραστήρα για

επίτευξη του υπερυψηλού κενού γίνεται μέσω του δεύτερου βοηθητικού θαλάμου του

συστήματος.  Η μέτρηση της πίεσης κατά τη διαδικασία επίτευξης  βασικού κενού,

γίνεται στην είσοδο της αντλίας  turbo με έναν αισθητήρα ιονισμού, ο οποίος είναι

τοποθετημένος σε μια από τις ελεύθερες οδούς του δευτέρου βοηθητικού θαλάμου. Η

περιοχή ενδείξεων του αισθητήρα είναι από 10-3 mbar έως 3x 10-11 mbar.

Για  την  επίτευξη  του  δεύτερου  σκοπού  χρησιμοποιείται  μία  αντλία

πρωτoγενoύς κενoύ τύπoυ  roots, μoντέλo RSΝ 150B της εταιρείας  Alcatel, η  oπoία

έχει  δυνατότητα  άντλησης  150  m3/h στην  είσoδό  της  και  υπoστηρίζεται  από  μια

μηχανική περιστρoφική αντλία, μoντέλo 2033CP της εταιρείας  Alcatel. Τo σύστημα

των  δύo αντλιών  έχει  oριακό  κενό  210-4 mbar.  Η  άντληση  του  χώρου  του

αντιδραστήρα γίνεται μέσω του βοηθητικού θαλάμου από την οδό που υπάρχει στο

κάτω  μέρος  του,  ενώ  η  άντληση  του  προθαλάμου  γίνεται  μέσω  μιας  σειράς

εύκαμπτων,  γωνιακών  και  γραμμικών  συνδέσεων.  Η  μέτρηση  της  πίεσης  στην

κεφαλή της αντλίας roots γίνεται με έναν αισθητήρα τύπoυ Pirani, μoντέλo PI3C της

εταιρείας  Alcatel με περιoχή μέτρησης από 1  atm μέχρι 10-4 Τorr. Η μέτρηση της

πίεσης  λειτουργίας  στoν αντιδραστήρα γίνεται  με  ένα χωρητικό μανόμετρo τύπoυ

Baratron, μoντέλo 127Α της εταιρείας  MKS, με δυνατότητα ρύθμισης πιέσεων έως

και  1  Torr.  Επειδή  στην  παρούσα  εργασία  χρειάστηκε  να  πραγματοποιηθούν

πειράματα σε συνθήκες σχετικά υψηλών πιέσεων (έως 10  Torr) για πρώτη φορά σε
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αυτό το σύστημα, πραγματοποιήθηκαν μερικές μετατροπές ώστε να υπάρξει αυτή η

δυνατότητα. Έτσι, αντικαταστάθηκε το προυπάρχον μανόμετρο με ένα αντίστοιχο που

έχει  τη  δυνατότητα  μέτρησης  έως  10  Torr,  τύπoυ  Baratron,  μoντέλo 622  Α  της

εταιρείας MKS.

Η ρύθμιση της πίεσης κατά τη διάρκεια του πειράματος γίνεται με τη βoήθεια

μιας ηλεκτρικής βάνας στραγγαλισμoύ (τύπoυ πεταλoύδας) που είναι τοποθετημένη

ακριβώς  στην  είσoδo της  αντλίας  roots.  Η  βάνα  αυτή  είναι  μoντέλo 153C της

εταιρείας  MKS.  Τέλος,  όλα  τα  παραπάνω  μανόμετρα  καθώς  επίσης  και  η  βάνα

στραγγαλισμoύ  τρoφoδoτoύνται  και  ελέγχoνται  από  την  ίδια  συσκευή  ελέγχoυ,

μoντέλo 146A της εταιρείας MKS.

2.3.4 Σύστημα τροφοδοσίας της ραδιοσυχνότητας

Η ηλεκτρική ενέργεια που διοχετεύεται στην εκκένωση, παρέχεται από ένα

σύστημα  που  αποτελείται  από  μια  γεννήτρια  και  έναν  ενισχυτή  (amplifier)  και

χρησιμοποιήθηκε  για  πρώτη  φορά  στο  Εργαστήριο  Τεχνολογίας  Πλάσματος.

Συγκεκριμένα, η γεννήτρια εναλλασσόμενης ημιτονοειδούς τάσης μοντέλο  TM 501

με  περιοχή  συχνοτήτων  εναλλαγής  από  0.25  έως  250  MHz,  συνδέεται  με  ένα

γραμμικό ενισχυτή της εταιρείας AR μοντέλο 150A100B με περιοχή συχνοτήτων 1-

1000  MHz και  δυνατότητα ρύθμισης  της  μέγιστης  ισχύος  έως  150  W. Η γέφυρα

στασίμων  κυμάτων  συνδέεται  αμέσως  μετά  το  ενισχυτή  μέσω  ενός  oμoαξoνικoύ

καλωδίoυ τύπoυ RG8/U και εμπέδησης 50 Ω. Η γέφυρα στασίμων κυμάτων έχει τη

δυνατότητα μέτρησης της ισχύος σε δύο κατευθύνσεις.

Για την σωστή προσαρμογή της εμπέδησης του αντιδραστήρα στην εμπέδησης

της γεννήτριας, χρησιμοποιείται ένας προσαρμοστής σύνθετης αντίστασης τύπου  L.

Ο προσαρμοστής σύνθετης αντίστασης αποτελείται από δύο μεταβλητούς πυκνωτές

(14 pF-100pF και 13pF-70pF) και ένα μεταβλητό πηνίο (0-40μΗ). Ο προσαρμοστής

σύνθετης αντίστασης συνδέεται αμέσως μετά από τη γέφυρα στασίμων κυμάτων με

τη βoήθεια ενός oμoαξoνικoύ καλωδίoυ τύπoυ RG8/U.

Τέλoς  η  έξoδoς  τoυ  πρoσαρμoστή  σύνθετης  αντίστασης  συνδέεται  στo

πoλωμένo ηλεκτρόδιo με τη βoήθεια ενός oμoαξoνικoύ καλωδίoυ RG8/U. Γύρω από

τo σημείo σύνδεσης  της  γραμμής  μεταφoράς  της  ραδιoσυχνότητας  στo πoλωμένo

ηλεκτρόδιo έχει κατασκευαστεί ένας κλωβός Faraday από φύλλo χαλκoύ. Ο κλωβός

έχει στο εσωτερικό του ένα παράλληλο κλάδο που αποτελείται από ένα πηνίο και ένα
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μεταβλητό πυκνωτή αέρος. Στο εσωτερικό του κλωβού είναι συνδεμένοι επίσης, οι

καθετήρες τάσης και ρεύματος που χρησιμοποιούνται για τις ηλεκτρικές μετρήσεις.

2.4 Διαγνωστικές μέθοδοι

Οι διαγνωστικές μέθοδοι που εφαρμόστηκαν στα πλαίσια αυτής της διατριβής

έχουν  αναπτυχθεί  εξ’  ολοκλήρου  στο  εργαστήριο  τεχνολογίας  πλάσματος  σε

προηγούμενες διατριβές [54,56-58] Σε αυτή τη εργασία χρησιμοποιήθηκαν οι εξής

διαγνωστικές  μέθοδοι:  ηλεκτρικές  μετρήσεις  τάσης  και  ρεύματος,  χωρικά

διακεκριμένη  φασματοσκοπία  αυθόρμητης  εκπομπής,  φασματογραφία  μάζας,

ανακλαστική  συμβολομετρία  με  λέιζερ  για  τις  μετρήσεις  ρυθμού  εναπόθεσης  και

σκέδαση φωτεινής δέσμης από λέιζερ για την ανίχνευση σχηματισμού σωματιδίων

στην αέρια φάση. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε μια συνοπτική περιγραφή για κάθε

τεχνική:

2.4.1 Ηλεκτρικές μετρήσεις

Η ισχύς  και  γενικότερα  τα  ηλεκτρικά  χαρακτηριστικά  της  εκκένωσης  στα

περισσότερα συστήματα εναποθέσεων υλικών με πλάσμα ραδιοσυχνότητας συνήθως

ελέγχονται, ενώ οι περισσότερες ερευνητικές προσπάθειες εστιάζονται στη διεργασία

της  εναπόθεσης  και  τις  ιδιότητες  του  υλικού,  παραμελώντας  αυτές  τις  βασικές

παραμέτρους της διεργασίας. Αυτό όμως συμβάλει αρνητικά στη πρόοδο της έρευνας

καθώς δεν είναι δυνατή η εκτίμηση της επίδρασης των παραμέτρων της εκκένωσης

(π.χ.  πίεση,  σύσταση του αερίου κλπ.)  γιατί  κάθε αλλαγή αυτών των παραμέτρων

οδηγεί στην αλλαγή της εμπέδησης της εκκένωσης και της ισχύος που καταναλώνεται

σε αυτή. Έτσι, γίνεται σχεδόν αδύνατη η ακριβής μεταφορά δεδομένων ανάμεσα στα

εργαστήρια  αλλά  και  στο  ίδιο  το  εργαστήριο  γίνεται  αρκετά  δύσκολη,  η

επαναληψιμότητα των ίδιων εναποθέσεων. Για αυτό η ανάπτυξη μιας μεθόδου που

μπορεί  να  προσδιορίσει  την  ακριβή  κατανάλωση  ισχύος  και  την  εμπέδηση  των

ηλεκτρικών εκκενώσεων γίνεται ιδιαίτερης σημασίας καθώς συμβάλει σημαντικά στο

σωστό έλεγχο της διεργασίας.

Η παρούσα μέθoδoς έχει ως σκοπό τον υπολογισμό του πλάτους της τάσης και

ρεύματoς  καθώς  και  της  διαφοράς  φάσης  μεταξύ  αυτών  στην  επιφάνεια  τoυ

πoλωμένoυ ηλεκτρoδίoυ. Για την μέτρηση χρησιμoπoιoύνται ένας ακρoδέκτης τάσης,
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τo μoντέλo HZ 53 της εταιρείας Hameg, με λόγo μεταφoράς τoυ πλάτoυς της τάσης

100:1,  και  ένας  ακρoδέκτης  ρεύματoς,  τo μoντέλo F-35-1  της  εταιρείας  FCC,  με

εμπέδηση μεταφoράς 4.5 Ω. Οι κυματoμoρφές τάσης και ρεύματoς καταγράφoνται σε

έναν ψηφιακό παλμoγράφo, τo μoντέλo 9400 της εταιρείας  Lecroy, με δυνατότητα

καταγραφής σημάτων συχνότητας έως και 125 MHz και στη συνέχεια μεταφέρoνται

με τη βoήθεια μιας θύρας GPIB σε έναν υπoλoγιστή για ανάλυση Fourier.

Το ηλεκτρικό κύκλωμα (σχήμα 2.3) χρησιμοποιείται για να μετασχηματιστούν

οι μετρούμενες τιμές τάσης και ρεύματος έξω από τον αντιδραστήρα στις αντίστοιχες

τιμές στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου.  Με βάση αυτό το ισοδύναμο κύκλωμα, οι

μετρούμενες τιμές και οι τιμές στο ηλεκτρόδιο συνδέονται με τις εξής σχέσεις:
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Σχήμα 2.3. Ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα που λαμβάνει υπ’ όψη τις απώλειες από 
την ύπαρξη κατανεμημένης αντίστασης (R
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Όπου Ve και Vm είναι το μετρούμενο και το μετασχηματιζόμενο πλάτος της τάσης, Ie

και  Im  το μετρούμενο και το μετασχηματιζόμενο πλάτος του ρεύματος,  C και  L η

χωρητική  και  η  επαγωγική  απόκριση  του  ηλεκτροδίου  στην  διέγερσή του  με  την

ακτινοβολία ραδιοσυχνότητας. Τα Cs και  Ls αποτελούν τα στοιχεία του παράλληλου

κλάδου ο οποίος συνδέεται στο πολωμένο ηλεκτρόδιο με σκοπό την ελαχιστοποίηση

του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα χωρίς εκκένωση. Η επιλογή ενός LC κλάδου

γίνεται με το σκεπτικό ότι το πολωμένο ηλεκτρόδιο περιγράφεται από ένα ισοδύναμο

ηλεκτρικό  κύκλωμα  LC.  Η  ρύθμιση  του  κλάδου  γίνεται  για  να  αναιρέσει  την

χωρητική ή επαγωγική συμπεριφορά του ηλεκτροδίου. 

Με αυτή την τεχνική επιτυγχάνεται συντονισμός του εξωτερικού κυκλώματος

ο  οποίος  οδηγεί  σε  ελαχιστοποίηση  του  ρεύματος  που  διαρρέει  το  εξωτερικό

κύκλωμα και σε μηδενισμό της διαφοράς φάσης ανάμεσα στο ρεύμα και την τάση στο

σημείο μέτρησης. Αν τα στοιχεία του κυκλώματος ήταν ιδανικά θα έπρεπε να είχαμε

μηδενισμό του ρεύματος. Ακόμα και το ελαχιστοποιημένο ρεύμα μπορεί να εισάγει

σημαντικό σφάλμα στον υπολογισμό της ισχύος και της εμπέδησης του πλάσματος.

Για αυτό το λόγο στο ηλεκτρικό κύκλωμα εισάγουμε μια αντίσταση RL, στην ύπαρξη

της οποίας αποδίδεται το εναπομένον ρεύμα και η οποία εκφράζει τις κατανεμημένες

αντιστάσεις στα μη ιδανικά στοιχεία του κυκλώματος (καλωδιώσεις, επαφές, κλπ).

2.4.2 Φασματοσκοπία εκπομπής

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις χωρικά διακεκριμένης

εκπομπής  διεγερμένων  ειδών  και  στους  δύο  αντιδραστήρες.  Στον  αντιδραστήρα

υψηλού κενού χρησιμοποιήθηκε μια διάταξη που δίνει τη δυνατότητα καταγραφής

της  εκπομπής  από  ένα  τμήμα  της  εκκένωσης  πλάτους  0.5  mm.  Όσον  αφορά  τη

διάταξη του αντιδραστήρα υψηλού κενού, η κίνηση του αντιδραστήρα κάθετα στη
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σταθερή  διάταξη  των  σχισμών  επιτρέπει  την  καταγραφή  χωρικά  διακεκριμένων

σημάτων εκπομπής (σχήμα 2.4). Η ακτινοβολία που εκπέμπεται από την εκκένωση

συλλέγεται  από  μια  οπτική  διάταξη  αποτελούμενη  από  δύο  επιμήκη  ανοίγματα

πλάτους 0.5  mm, τα οποία τοποθετήθηκαν σε απόσταση 100  mm μεταξύ τους και

έναν φακό εστιακής απόστασης 55 mm. Στη συνέχεια το οπτικό σήμα διέρχεται μέσω

ενός μονοχρωμάτορα μοντέλου THR-1000 της εταιρίας Jobin-Yνon, μήκος 1m. Στην

περίπτωσή  μας  το  οπτικό  φράγμα  που  χρησιμοποιήθηκε  είναι  χαραγμένο  με

πυκνότητα  3600  γραμμές/mm και  έχει  γραμμική  απόκριση  στην  περιοχή  που

μελετήθηκε, από 4080Å μέχρι 4900Å. Η κίνηση του φράγματος (ταχύτητα σάρωσης)

Σχήμα  2.4:  πειραματική  διάταξη  για  τη  διεξαγωγή  πειραμάτων  φασματοσκοπίας

εκπομπής.

ελέγχεται πλήρως από υπολογιστή μέσω σειριακής σύνδεσης (RS232). Στη σχισμή

εξόδου  υπάρχει  προσαρμοσμένος  ένας  φωτοπολλαπλασιαστής  τύπου  1P28  με

συνδεσμολογία  δυνόδων  κατάλληλη  για  συνεχή  σήματα.  Το  σήμα  του

φωτοπολλαπλασιαστή παρατηρείται είτε σε καταγραφικό είτε σε υπολογιστή ανάλογα
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με  τις  ανάγκες  του  πειράματος.  Έτσι  στην  περίπτωση  των  πειραμάτων  χωρικά

κατανεμημένης  εκπομπής,  ο  μονοχρωμάτορας  τοποθετείται  στο  προς  παρατήρηση

μήκος κύματος και ο αντιδραστήρας μετακινείται με βήμα 1  mm, σαρώνοντας όλη

την περιοχή ανάμεσα στα δύο ηλεκτρόδια.

Στον αντιδραστήρα υπερυψηλού κενού μετακινείται το οπτικό σύστημα και

όχι  το  σώμα  του  αντιδραστήρα.  Έτσι,   η  ακτινοβολία  που  εκπέμπεται  από  την

εκκένωση  συλλέγεται  από  μια  οπτική  διάταξη  αποτελούμενη  από  δύο  σχισμές

πλάτους 0.5 mm, μια οπτική ίνα, ένα φίλτρο αποκοπής μήκους κύματος, έναν φακό

εστιακής απόστασης 6  mm και ένα φωτοπολλαπλασιαστή. Οι σχισμές και η οπτική

ίνα  είναι τοποθετημένα πάνω σε μια ράγα που έχει τη δυνατότητα να μετακινείται

παράλληλα  στον  άξονα  των  δύο  ηλεκτροδίων  επιτρέποντας  έτσι  την  καταγραφή

χωρικά  διακεκριμένων  σημάτων  εκπομπής.  Τα  φίλτρα  αποκοπής  που

χρησιμοποιήθηκαν ήταν: α) της εταιρίας  Ealing τύπου 35-3250 (407-416nm) για τη

ρίζα  SiH και  β)  της  εταιρίας  Ealing τύπου  35-3474 (484-492nm) για  το  ατομικό

υδρογόνο.

2.4.3 Ανακλαστική συμβολομετρία με λέιζερ

Η  συμβολή  εμφανίζεται  όταν  δύο  ή  περισσότερες  δέσμες  φωτός  που

προέρχονται  από  μια  κοινή  πηγή,  φτάνουν,  αφού  έχουν  διανύσει  διαφορετικές

διαδρομές,  στο ίδιο  σημείο του χώρου.  Το φαινόμενο είναι εύκολα παρατηρήσιμο

όταν  χρησιμοποιείται  μονοχρωματική  ακτινοβολία.  Αυτό  συμβαίνει  γιατί  δύο

μονοχρωματικές  δέσμες  φωτός  που  φτάνουν  στο  ίδιο  σημείο  του  χώρου  την ίδια

χρονική  στιγμή  θεωρείται  ότι  έχουν  συντελεστή  συσχέτισης  μονάδα  (απόλυτη

συσχέτιση).  Το  φυσικό  αποτέλεσμα  αυτής  της  υπέρθεσης  των  κυμάτων  είναι  η

παρατήρηση φωτεινών και  σκοτεινών περιοχών που καλούνται  κροσσοί.  Φωτεινές

περιοχές παρατηρούνται όταν ένας αριθμός κυμάτων προστίθενται δίνοντας ένα κύμα

μεγίστης έντασης (συμβολή με ενίσχυση) ενώ σκοτεινές περιοχές όταν ένας αριθμός

κυμάτων  προστίθενται  δίνοντας  ένα  κύμα  ελάχιστης,  συχνά  μηδενικής,  έντασης

(συμβολή με απόσβεση). 
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Η πειραματική διάταξη αυτής της τεχνικής αποτελείται από ένα λέιζερ He-Ne

μήκους  κύματος  632.8nm και  έντασης  10mW,  δύο  εστιακούς  φακούς  (εστιακής

απόστασης 25cm και 7cm), μια ίριδα και μία φωτοδίοδο (RS-OSI100) με απόκριση

σε μήκη κύματος  400 – 950  nm (σχήμα 2.5).  Η φωτεινή δέσμη του λέιζερ αφού

πρώτα  εσταστεί,  προσπίπτει  στο  υμένιο  υπό  γωνίες  77–82ο για  τη  συγκεκριμένη

γεωμετρία  του  αντιδραστήρα  και  τις  αποστάσεις  των  ηλεκτροδίων  που

χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την εργασία. Η ανακλώμενη ακτινοβολία μετά τη ίριδα,

εστιάζεται  στη  φωτοδίοδο  και  το  σήμα  οδηγείται  για  καταγραφή  σε  ηλεκτρονικό

υπολογιστή. 

2.4.4 Φασματογραφία μάζας

Η διάταξη φασματογραφίας μάζας αποτελείται από έναν ασύμμετρο σταυρό

έξι οδών που έχει μήκος 20  cm και διάμετρο 7  cm. Το ένα από τα έξι ανοίγματα

βρίσκεται στον άξονα συμμετρίας και καταλήγει σε φλάντζα διαμέτρου 100 mm όπου
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είναι προσαρμοσμένη η αντλία  turbo ενώ το άνοιγμα που είναι επίσης στον άξονα

συμμετρίας, καταλήγει σε φλάντζα διαμέτρου 40 mm και είναι καλυμμένο από τυφλή

φλάντζα. Τα τρία από τα έξι ανοίγματα καταλήγουν σε φλάντζες διαμέτρου 40 mm. Η

μια δέχεται έναν αισθητήρα πίεσης με περιoχή μέτρησης 10-3-310-11 mbar. Η δεύτερη

δέχεται την κεφαλή από το φασματoγράφo μάζας μοντέλου ‘Hidden Analytical’ HAL

301, ενώ στην τρίτη είναι πρoσαρμoσμένη μία leak νalνe για δειγματoληψία από την

έξoδo τoυ πρώτoυ βoηθητικoύ θαλάμoυ και πριν την είσoδo της αντλίας roots (σχήμα

2.5).  Τo δειγματoληπτoύμενo αέριo περνάει  μέσω  της  βαλβίδας  απ’ευθείας  στo

θάλαμo τoυ  φασματoγράφoυ  μάζας  και  αναλύεται,  αφoύ  πρώτα  ιoνιστεί  από  μια

δέσμη ηλεκτρoνίων ενέργειας 70 eV.

2.4.5 Σκέδαση φωτεινής δέσμης από  laser για την ανίχνευση σωματιδίων στην

αέρια φάση

Ο σχηματισμός  σωματίδιων στη αέρια φάση προκύπτει  από την αντίδραση

τoυ σιλανίoυ με τις  ελεύθερες ρίζες και τα ιόντα που προκύπτουν από τη πρωτογενή

διάσπαση του σιλανίου με ηλεκτρόνια [59-65]. Με την παρoυσία σωματιδίων στην

αέριo φάση, τόσo τo ρεύμα της εκκένωσης όσo και η εμπέδησή της επηρεάζoνται με

απρόβλεπτo (μη  επαναλήψιμo)  τρόπo και  αυτό  έχει  ως  απoτέλεσμα  την  μεγάλη

αύξηση  της  κατανάλωσης  ισχύος  αλλά  και  της  κατανάλωσης  τoυ  σιλανίoυ.  Οσο

αφορά  το  αναπτυσσόμενο  φιλμ,  η  άποψη  που  επικρατούσε  μέχρι  τα  μέσα  τις

δεκαετίας  του 90,  ήταν ότι  αυτά τα σωματίδια οδηγούσαν σε εναπόθεση φιλμ με

μειωμένες  οπτο-ηλεκτρονικές  ιδιότητες.  Ωστόσο,  τα  τελευταία  χρόνια

παρουσιάζονται  μελέτες  οι  οποίες  ισχυρίζονται  ότι  (υπό  ορισμένες  συνθήκες)  ο

σχηματισμός σωματιδίων δεν οδηγεί αναγκαστικά σε φιλμ περιορισμένων ιδιοτήτων

[66,67].  Αξίζει  να σημειωθεί  ότι  στα πλαίσια αυτής  της  εργασίας  δόθηκε μεγάλη

προσοχή  στην  αποφυγή  σχηματισμού  των  σωματιδίων  έτσι,  ώστε  όλα  τα

αποτελέσματα που παρουσιάζονται  εδώ να προκύπτουν από εκκενώσεις  ελεύθερες

από σωματίδια.

Η πειραματική διάταξη της τεχνικής αυτής είναι αρκετά απλή και με βάση

αυτήν  o χώρoς  της  εκκένωσης  φωτίζεται  από  τη  δέσμη  ενός  laser He-Ne.  Η

τοποθέτηση  του  laser He-Ne γίνεται  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  είναι  δυνατή  η

μετακίνηση  της  δέσμης  και  η  σάρωση  όλου  του  χώρου  του  αντιδραστήρα,

ανεξάρτητα  από  την  εκάστοτε  θέση  του  αντιδραστήρα  όπως  επιβάλλεται  από  το
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πείραμα. Η παρατήρηση των σωματιδίων γίνεται με γυμνό μάτι και η σάρωση πρέπει

να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή επειδή ο σχηματισμός τους  δεν είναι άμεσος και

μπορεί να εμφανιστούν αρκετά λεπτά μετά την έναρξη της εκκένωσης.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΔΙΠΛΕΣ ΣΤΟΙΒΑΔΕΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Διπλές στoιβάδες σε ηλεκτρικές

εκκενώσεις υδρογόνου



3.1 Μηχανισμοί θέρμανσης των ηλεκτρονίων
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Η θέρμανση των ηλεκτρόνιων μέσω της αλληλεπίδρασής του με το χρόνο-

μεταβαλλόμενο  ηλεκτρικό  πεδίο  αποτελεί  βασική  φυσική  διεργασία  για  την

συντήρηση μιας ηλεκτρικής εκκένωσης ράδιο-συχνότητας. Ο τρόπος που κερδίζουν

τα ηλεκτρόνια ενέργεια και η επιτάχυνση τους από μια διαφορά δυναμικού καθώς και

η χρονική και χωρική διαμόρφωση του πεδίου λέγεται ‘μηχανισμός θέρμανσης των

ηλεκτρόνιων’. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα ιόντα δεν θερμαίνονται από το πεδίο. Αλλά

λόγω  της  μεγάλης  τους  συχνότητας  ταλάντωσης  (μεγάλη  μάζα)  σχετικά  με  τα

ηλεκτρόνια, τα ιόντα αποκρίνονται μόνο στις μέσες τιμές του πεδίου, κάνοντας έτσι

τη κατανόηση των μηχανισμών θέρμανσης για τα ιόντα πολύ πιο εύκολη από ότι για

τα ηλεκτρόνια.

3.1.1  Ταξινόμηση  των  μηχανισμών θέρμανσης  των  ηλεκτρόνιων  με  βάση την

ενέργεια που κερδίζεται μεταξύ συγκρούσεων

Γενικά οι μηχανισμοί θέρμανσης των ηλεκτρονίων σε αυτή την ταξινόμηση

συνοψίζονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες:

1. Ωμική  θέρμανση  (Collisional Heating):  σε  ένα  περιοδικά  ταλαντούμενο

ηλεκτρικό πεδίο  E(t) =  ReE0ejωt, ένα ηλεκτρόνιο έχει μια σταθερή ταχύτητα

κινήσεως που υστερεί κατά 900 σε φάση από την συνιστώσα του ηλεκτρικού

πεδίου (-eE). Με βάση αυτό, η μέση τιμή της ισχύος που μεταφέρεται από το

πεδίο στο ηλεκτρόνιο είναι μηδέν. Αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα

έχει  μια  απόκλιση  από  όσα  αναφέρθηκαν  παραπάνω.  Στις  πιέσεις  που

πραγματοποιούνται  οι  ηλεκτρικές  εκκενώσεις  (0.05  Torr -10  Torr,  οι

συγκρούσεις ηλεκτρόνιων με άλλα σωματίδια (ειδικά οι ελαστικές κρούσεις

και οι συγκρούσεις μεταφοράς ορμής) μεταβάλλουν τη φάση της ταλάντωσης

των ηλεκτρονίων σε σχέση με το ηλεκτρικό πεδίο. Έτσι παρ’ ότι η ενέργεια

που καταναλώνεται  ανά σύγκρουση είναι  σχετικά μικρή,  η μεταβολή στην

ορμή είναι πολύ σημαντική, λόγω της αλλαγής της διεύθυνσης της ταχύτητας

των ηλεκτρονίων, οδηγώντας σε μετασχηματισμό της ηλεκτρικής ενέργειας σε

θερμική (Thermal) ενέργεια των ηλεκτρόνιων. Με αυτό το τρόπο, η ενέργεια

που κερδίζεται  από το πεδίο εξισορροπείται  από την ενέργεια που χάνεται

μέσω συγκρούσεων με τα άλλα είδη. Για n ηλεκτρόνια ανά μονάδα όγκου η

πυκνότητα  ρεύματος  εκφράζεται  ως:  J =  enu οπού  u είναι  η  ηλεκτρονική
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ταχύτητα στη διεύθυνση του πεδίου και  e το φορτίο του ηλεκτρονίου. Το  J

σχετίζεται με την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου E μέσω της αγωγιμότητας σp

με βάση την έκφραση: J0 = σp E0 οπού σp = e2n/m(νm+jω) με νm τη συχνότητα

συγκρούσεων  μεταφοράς  ορμής.  Η μέση  ηλεκτρονική  ταχύτητα  μπορεί  να

συνεχίζει  να ταλαντώνεται με το πεδίο αλλά η φάση της ταλάντωσης τους

υστερεί  πλέον  κατά  γωνία  μικρότερη  από  900 κάτι  που  οδηγεί  σε  ωμική

μεταφορά της ισχύος ανά μονάδα όγκου η οποία και εκφράζεται ως [68]:

 2 2* 1
0 0 0 0

1 1 1Re . Re( ) Re .
2 2 2ohm p pP J E E J  -= = =                 (3.1)

Η 3.1 με αντικατάσταση της σp γίνεται:

2
1 2

1
2

m
ohm

m l
P J

e n


=                                         (3.2)

όπου  l είναι το μήκος της κύριας μάζας του πλάσματος και  m η μάζα των

ηλεκτρονίων

Παρόλο που η μέση ταχύτητα είναι συνεχής συνάρτηση του πεδίου, ο βασικός

μηχανισμός  που  μετατρέπει  την  ηλεκτρική  ενέργεια  σε  θερμική  είναι  η

διακοπή  της  συνέχειας  της  ταλάντωσης  η  οποία  συμβαίνει  λόγω  των

συγκρούσεων  των  ηλεκτρόνιων  με  τα  μόρια.  Επειδή  όμως  η  απώλεια

ενέργειας ανά σύγκρουση είναι  αρκετά μικρή,  τα ηλεκτρόνια θα πρέπει  να

θερμανθούν σε αρκετά υψηλή ενέργεια έτσι ώστε να εξασφαλισθεί όχι μόνο η

εξισορρόπηση της ενέργειας αλλά και η εξισορρόπηση της ορμής τους. Αυτό

σημαίνει ότι οι τυχαίες ταχύτητες (random velocities) των ηλεκτρονίων στις

εκκενώσεις  θα  είναι  πολύ  υψηλότερες  από  την  ταχύτητα  μετατόπισης  του

σμήνους  κατά  τη  διεύθυνση  του  πεδίου  (drift velocities).  Οι  εξωτερικές

παράμετροι που επηρεάζουν άμεσα το μηχανισμό αυτό είναι η συνολική πίεση

και  το  είδος  του  αερίου.  Όπως  δείξαμε  παραπάνω  αυτός  ο  μηχανισμός

εξαρτάται από τη συχνότητα συγκρούσεων μορίων-ηλεκτρόνιων, δηλαδή τη

συνολική πίεση. Από την άλλη, θα περίμενε κανείς μεγαλύτερη μέση ενέργεια
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στις  εκκενώσεις  ατομικών  αερίων  λόγω  των  συχνότερων  ελαστικών

συγκρούσεων  που  ευνοούν  τη  μεταφορά  ορμή.  Όπως  παρουσιάζεται  στο

σχήμα 3.1 ο μηχανισμός ωμικής θέρμανσης εμφανίζεται με διάφορες μορφές
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Σχήμα 3.1: Σχηματική αναπαράσταση των κυρίων μηχανισμών θέρμανσης των
ηλεκτρονίων στο πλάσμα.



στις  εκκενώσεις:  α)  μηχανισμός  θέρμανσης  Joule στο  περίβλημα

(θέρμανση κύματος) όπου τα ηλεκτρόνια που βρίσκονται στη περιοχή κοντά

στο  όριο  κύριας  μάζας  -περιβλήματος  επιταχύνονται  από  το  τοπικά

δημιουργούμενο ταλαντούμενο πεδίο. β) μηχανισμός θέρμανσης Joule στην

μάζα του πλάσματος όταν τα ηλεκτρόνια βρίσκονται στη περιοχή της μάζας

του πλάσματος. Στη περίπτωση ηλεκτραρνητικού αερίου όπου τα ηλεκτρόνια

υφίστανται  σημαντικές  απώλειες  του  πληθυσμού  τους,  η  ένταση  του

ηλεκτρικού  πεδίου  στη  μάζα  του  πλάσματος  αυξάνει  και  ενισχύει  τη

συνεισφορά αυτού του μηχανισμού στη συνολική θέρμανση των ηλεκτρονίων

[69].  γ)  Επιτάχυνση των δευτερογενών ηλεκτρονίων από τις επιφάνειες

προς τη μάζα του πλάσματος. Η εκπομπή των δευτερογενών ηλεκτρονίων

από την  επιφάνεια  του  ηλεκτροδίου  προκαλείται  από το  βομβαρδισμό  των

ιόντων [70]. Τέλος δ) θέρμανση λόγω ύπαρξης διπλής στιβάδας που είναι η

μορφή του μηχανισμού που θα μας απασχολήσει σε αυτό το κεφάλαιο αλλά

και τα δυο επόμενα.

 

2. Στοχαστική θέρμανση ηλεκτρόνιων (Collisionless Heating).  Όταν η πίεση

του αερίου είναι χαμηλή αλλά και όταν η ενέργεια των ηλεκτρόνιων ξεπερνά

την ενέργεια του πεδίου, ο τρόπος που κερδίζουν τα ηλεκτρόνια την ενέργεια

ή τη χάνουν από το πεδίο αλλάζει. Τα ηλεκτρόνια που έχουν υψηλή θερμική

ενέργεια  και  κινούνται  προς  τη  ταλαντούμενη  διεπιφάνεια  μάζας-

περιβλήματος μπορούν να κερδίζουν ενέργεια κατά τη σύγκρουση τους με το

κύμα. Αυτός ο μηχανισμός αντιστοιχεί με σύγκρουση των ηλεκτρόνιων με ένα

κινούμενο τοίχωμα και είναι αρκετά γνωστό στη φυσική του πλάσματος σαν

στοχαστική  απόσβεση  του  ηλεκτροστατικού  κύματος  μέσα  στο  θερμικό

πλάσμα [68,71-78]. Αυτός ο μηχανισμός μπορεί να γίνει και αιτία να χάσουν

τα ηλεκτρόνια ενέργεια.  Αυτό γίνεται  στην περίπτωση που ένα ηλεκτρόνιο

έχει  ταχύτητα με φορά όμοια με τη φορά της ταλαντούμένης  διεπιφάνειας.

Ετσι,  κατά  τη  σύγκρουση ανακλάται  προς  τα  πίσω με  απώλεια  ενέργειας.

Επειδή τα ηλεκτρόνια έχουν πολύ μεγάλη ταχύτητα οι  μετωπικές  κρούσεις

τους με τη διεπιφάνεια είναι περισσότερες με αποτέλεσμα ο μηχανισμός αυτός

να λειτουργεί  προς όφελος των ηλεκτρόνιων. Για μια ομογενή εκκένωση η

στοχαστική  μεταφορά  της  ισχύος  ανά  μονάδα  όγκου  για  ένα  περίβλημα

ορίζεται ως εξής: 
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όπου  η  e =(8eTe/πm)1/2 είναι  η  μέση  θερμική  ταχύτητα  των  ηλεκτρόνιων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρουσία του μηχανισμού στοχαστικής θέρμανσης

στα  όρια  της  κύριας  μάζας  του  πλάσματος,  μειώνει  την  ένταση  του

ηλεκτρικού πεδίου αλλά και τη συχνότητα ταλάντωσης των ηλεκτρόνιων στη

μάζα  του  πλάσματος.  Αυτό  συμβαίνει  λόγω  της  ύπαρξης  μιας  μη-τοπικής

ενεργειακής ισορροπίας των ηλεκτρονίων σε εκκενώσεις χαμηλής πίεσης. Το

φαινόμενο αυτό είναι αποτέλεσμα της σχετικά μεγάλης απορρόφησης ισχύος

στα περιβλήματα. Έτσι οι απώλειες φορτίου σε όλο τον όγκο του πλάσματος

εξισορροπούνται  από  τον  ιονισμό  του  αερίου  στα  όρια  της  μάζας  με  το

περίβλημα, πράγμα που καθιστά μη απαραίτητη την ανάπτυξη μεγάλου πεδίου

στη μάζα ώστε να διατηρηθεί η εκκένωση. 

3.1.2  Ταξινόμηση των  μηχανισμών  θέρμανσης  των  ηλεκτρόνιων  με  βάση  τον

έλεγχο του ρυθμού ιονισμού

Στην ενότητα 1.3.2 παρουσιάσαμε προσομοίωση μιας χωρητικά συζευγμένης

εκκένωσης  σαν  ένα  κύκλωμα  με  δύο  πυκνωτές  και  μια  αντίσταση  σε  σειρά.  Ο

πυκνωτής αντιπροσωπεύει το περίβλημα όπου αναπτύσσεται ένα ισχυρό πεδίο μεταξύ

των τοιχωμάτων και του πλάσματος. Ενώ η αντίσταση αντιπροσωπεύει τη μάζα της

εκκένωσης  που  είναι  μια  περιοχή  που  επικρατεί  η  ψευδο-ουδετερότητα.  Το

περίβλημα προσομοιώνεται  με πυκνωτή γιατί  υπάρχει σαφής διαχωρισμός φορτίου

στα δύο άκρα του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το ρεύμα αγωγιμότητας δια μέσου αυτού

να  είναι  πολύ  μικρό  και  η  αγωγή  ρεύματος  να  γίνεται  μέσω  του  ρεύματος

μετατόπισης. Από την άλλη, στη μάζα του πλάσματος που συμπεριφέρεται ωμικά, η

αγωγή του ρεύματος γίνεται κατά κύριο λόγω μέσω του ρεύματος αγωγιμότητας. Οι

μηχανισμοί  θέρμανσης  μπορούν  να  εντοπιστούν  στη  μάζα  της  εκκένωσης,  αν  το

ηλεκτρικό πεδίο σε αυτή την περιοχή δεν είναι πολύ μικρό. Σε αυτή την περίπτωση ο

μηχανισμός λέγεται ‘Εντοπισμένος’ αφού μπορεί και ελέγχει το ρυθμό ιονισμού στη

μάζα της εκκένωσης. Από την άλλη, αν τα ηλεκτρόνια που έχουν απομείνει κατά τη

συστολή του περιβλήματος είναι αρκετά ώστε, όταν απωθούνται επιταχυνόμενα προς
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τη μάζα της εκκένωσης κατά τη διαστολή του περιβλήματος να ελέγχουν το ρυθμό

ιονισμού τότε ο μηχανισμός γίνεται "μη εντοπισμένος". Αναλυτικά:

1) Εντοπισμένη  θέρμανση  των  ηλεκτρονίων  (Local Heating):  ο  λόγος  της

έντασης  του  πεδίου  προς  την  πυκνότητα  του  πλάσματος  (E/N)  αποτελεί

κριτήριο  ελέγχου  του  ιονισμού  που  προέρχεται  από  την  εντοπισμένη

θέρμανση. Ο παραπάνω λόγος ορίζεται ως εξής:

.
2
o s rfbb

e
m

fE E
N n e


 

F
                                (3.4)

Όπου Eb είναι η ένταση του πεδίου στη κύρια μάζα του πλάσματος, Φef το rf

δυναμικό και  μe είναι η ευκινησία των ηλεκτρονίων (electron mobility) και

εκφράζει το λόγο μεταξύ της ταχύτητας μετατόπισης σμήνους (drift velocity)

υ των φορτισμένων σωματιδίων στο πλάσμα και της έντασης του πεδίου

.
E


 =                                               (3.5)

Τέλος nm είναι η πυκνότητα των ιόντων στο κέντρο του πλάσματος και είναι

ανάλογη της πυκνότητας των ιόντων στο περίβλημα ns  

 0.1 .s s m sn f n f=                                            (3.6)

Αυτό που συμπεραίνει κανείς από τη σχέση (3.4) είναι το εξής: αν η αύξηση

της πυκνότητας  nm είναι γρηγορότερη από την αύξηση της τάσης (που είναι

αλήθεια)  τότε  η  Eb ελαττώνεται  καθώς  η  πυκνότητα  του  πλάσματος

μεγαλώνει.  Και  αν το  E/N ελαττώνεται  με  τη αύξηση της  πυκνότητας  του

πλάσματος τότε η εντοπισμένη θέρμανση δεν θα είναι αρκετά  αποδοτική σε

πλάσμα υψηλής  πυκνότητας  που σημαίνει  ότι  η  μη-εντοπισμένη θέρμανση

είναι απαραίτητη ώστε να διατηρηθεί η εκκένωση.
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2) Μη-εντοπισμένη θέρμανση (Non-local Heating): Ο ρυθμός θέρμανσης των

ηλεκτρονίων ανά μονάδα όγκου του περιβλήματος που θερμαίνονται ορίζεται

ως εξής:

3/ 2
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η χη χ
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                              (3.7)

Με διαίρεση αυτού του ρυθμού δια τον συνολικό αριθμό των ηλεκτρονίων για

την περιοχή περιβλήματος/ηλεκτροδίου που είναι περίπου nmL, παρατηρούμε

ότι αυτός ρυθμός εξαρτάται άμεσα από το λόγο Φrf/nm. Έτσι υποδηλώνεται ότι

όταν  ο  παραπάνω  λόγος  είναι  μικρός  τότε  επικρατεί  η  μη  εντοπισμένα

θέρμανση.

Οι  μηχανισμοί  θέρμανσης  που  αναφερθήκαν  παραπάνω  (ενότητα  3.1.1)

μπορούν και εδώ να ταξινομηθούν σε εντοπισμένους (όπως μηχανισμός θέρμανσης

Joule στη  μάζα  του  πλάσματος)   ή  μη-  εντοπισμένους  (όπως  μηχανισμός

θέρμανσης  Joule στο περίβλημα και στοχαστική θέρμανση ηλεκτρόνιων). Αυτό

που  παρουσιάζει  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  είναι  ο  μηχανισμός θέρμανσης  λόγω

ύπαρξης  διπλής  στιβάδας που  αφενός  είναι  ένα  είδος  ωμικής  θέρμανσης  που

συμβαίνει  στο  περίβλημα,  αφετέρου  ελέγχει  το  ρυθμό  ιονισμού  στο  περίβλημα

πράγμα που το κάνει να συμπεριφέρεται σαν εντοπισμένη θέρμανση. Η ικανότητα του

μηχανισμού  αυτού  να  επιταχύνει  τα  ηλεκτρόνια  στο  περίβλημα,  τα  οποία  στη

συνέχεια  συμμετέχουν  σε  διεργασίες  συγκρούσεων  ηλεκτρονίων-μορίων  υψηλής

ενέργειας καθιστά αυτό το φαινόμενο ενδιαφέρον από ερευνητικής πλευράς. Έτσι,

κανένα από τα παραπάνω κριτήρια (που έχουμε αναλύσει για εντοπισμένη και μη-

εντοπισμένη  θέρμανση)  δεν  μπορεί  να  εφαρμοστεί  με  ακρίβεια  για  αυτό  το

μηχανισμό.  Το  γεγονός  αυτό  ώθησε  αρκετούς  ερευνητές  να  αναζητήσουν  νέους

περιοριστικούς ή ενισχυτικούς παράγοντες για το φαινόμενο αυτό [79-87]. Σε αυτή

την κατεύθυνση κινήθηκε το πρώτο μέρος αυτής της διατριβής καθώς προτάθηκε ένα

θεωρητικό  κριτήριο  για  αυτό  το  μηχανισμό  και  στη  συνέχεια  επιβεβαιώθηκε

πειραματικά.

3.2 Διπλές στιβάδες -ιστορική ανάδρομη-

70



Σχήμα 3.2  α) Ισοδυναμικές επιφάνειες σταθερής εκπομπής Η
α

 και β) 
ισοδυναμικές επιφάνειες σταθερού ρυθμού διέγερσης σε εκκένωση καθαρού 
Η

2
 σε πίεση 1Torr και τάση διέγερσης 330V [79].

Αρχικά  πρέπει  να  ξεκαθαρίσουμε  ότι  διπλές  στιβάδες  είχαν  παρατηρηθεί

πρώτα σε εκκενώσεις ηλεκτραρνητικών αερίων που δεν είναι το θέμα μας σε αυτή τη

διατριβή  [88-95],  καθώς  όλα τα  πειράματα έγιναν  σε εκκενώσεις  ηλεκτροθετικών

αερίων  και  συγκεκριμένα  σε  εκκενώσεις  υδρογόνου  ή  εκκενώσεις  πλούσιες  σε

υδρογόνο  αφού  αυτές  οι  εκκενώσεις  είναι  που  χρησιμοποιούνται  για  ανάπτυξη

μικροκρυσταλλικού  υδρογονωμένου  πυριτίου  που  είναι  θέμα  της  παρούσας

διατριβής.  Ωστόσο,  η  ερμηνεία  που  δόθηκε  για  το  φαινόμενο  στις  εκκενώσεις

ηλεκτραρνητικών  αερίων,  είναι  ότι  η  θέρμανση  των  ηλεκτρονίων  οφείλεται  στο

εντοπισμένο ηλεκτρικό πεδίο που αναπτύσσεται λόγω της ιδιόμορφης διαμόρφωσης
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των θετικών και αρνητικών φορτίων στο χώρο. Πιο συγκεκριμένα, το διπλό στρώμα

φορτίων  στα  ηλεκτραρνητικά  αέρια  σχηματίζεται  από  τη  χωρική μετατόπιση  των

θετικών και αρνητικών ιόντων στις χαμηλότερες  συχνότητες (π.χ. 100ΚΗz) και από

τη  χωρική  μετατόπιση  των  ηλεκτρονίων  στις  υψηλότερες  συχνότητες  (π.χ.

13.56ΜΗz) όταν τα ιόντα δεν μπορούν να ακολουθήσουν τις γρήγορες μεταβολές του

πεδίου.

Η  ιστορία  της  εμφάνισης  των  διπλών  στιβάδων  στις  εκκενώσεις

ηλεκτροθετικών αερίων αρχίζει το 1989 όταν οι Mutsukura et al ανάφεραν για πρώτη

φορά την εμφάνιση μιας διπλής κορυφής εκπομπής σε εκκενώσεις Η2 στα 13.56MHz

[96].  Σε  αυτή  την  εργασία  παρουσιάστηκαν  κατανομές  καθώς  και  φωτογραφίες

εκπομπής εκκενώσεων Η2 σαν συνάρτηση της συνολικής πίεσης σε συνθήκες υψηλής

ισχύος.  Σε αυτές  τις  κατανομές εμφανιζόταν το διπλό στρώμα εκπομπής το οποίο

ήταν πολύ δύσκολο να διαχωριστεί στα 3 Torr. Η ερμηνεία που έδωσαν οι συγγραφείς

σε αυτό το φαινόμενο ήταν ότι η κορυφή που είναι δίπλα στο ηλεκτρόδιο οφείλεται

σε δευτερογενή ηλεκτρόνια. 

Διπλά στρώματα εκπομπής σε καθαρό υδρογόνο και σε μίγματα H2/CH4/SiH4

έχουν  παρατηρηθεί  επίσης  και  από  τους  Leroy et al.  [80].  Στην  εργασία  τους

εφαρμόστηκε και χωροχρονική μελέτη του φαινομένου, τα αποτελέσματα της οποίας

παρουσιάζονται στο σχήμα 3.2. Οι συγγραφείς σε αυτή την περίπτωση προτείνουν ότι

ο σχηματισμός της διπλής κορυφής προκύπτει από το σχηματισμό διπλού στρώματος

φορτίου εξαιτίας  της μεγάλης ταχύτητας μετατόπισης σμήνους (drift velocity) των

θετικών ιόντων του υδρογόνου που οδηγούν έτσι σε ισχυρές απώλειες ηλεκτρονίων. 

Τα ιόντα υδρογόνου δηλαδή που βρίσκονται στην περιοχή των περιβλημάτων

επειδή έχουν σχετικά μικρή μάζα επηρεάζονται πιο αποτελεσματικά από το πεδίο στο

περίβλημα και μεταφέρονται προς τα ηλεκτρόδια με πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς από

ότι  μεταφέρονται  από  τη  μάζα  της  εκκένωσης  προς  τη  διεπιφάνεια  μάζας-

περιβλήματος. Αυτό έχει  σαν αποτέλεσμα τα ηλεκτρόνια να έχουν στο περίβλημα

μεγαλύτερη  συγκέντρωση  από  αυτή  των  ιόντων.  Έχουμε  δηλαδή  ένα  στρώμα

αρνητικών φορτίων και ένα στρώμα θετικών φορτίων. Η διαμόρφωση αυτή οδηγεί

στη δημιουργία ενός πεδίου που επιταχύνει τα ηλεκτρόνια που βρίσκονται στον κύριο

όγκο  προς  τα  ηλεκτρόδια  κατά  τη  διαστολή  του  περιβλήματος,  όμοια  με  ένα

ηλεκτραρνητικό  αέριο.  Σημειώνεται,  ότι  αυτό  το  διπλό  στρώμα  δεν  μπορεί  να
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οφείλεται σε αρνητικά ιόντα καθώς το υδρογόνο είναι ηλεκτροθετικό αέριο. Τέλος σε

αυτή την εργασία οι συγγραφείς παρουσίασαν ένα απλοποιημένο μοντέλο δυναμικής

ανάλυσης για να υποστηρίξουν αυτή την άποψη.

Οι  Tochikubo et al.  εφάρμοσαν χωροχρονικά διακεκριμένη φασματοσκοπία

εκπομπής για να μελετήσουν εκκενώσεις Η2,  CH4/H2 και  SiH4/H2. Στην περίπτωση

του καθαρού Η2 εντοπίστηκε μια  μικρή κορυφή εκπομπής  που αποδόθηκε επίσης

στην  παρουσία  διπλού  στρώματος  [79].  Όσον  αφορά  τις  εκκενώσεις  SiH4/H2 η

ερμηνεία των αποτελεσμάτων τους στηρίχθηκε στην παρουσία αρνητικών ιόντων. Σε

αυτή την εργασία έδειξαν επίσης ότι η ελάχιστη τάση διέγερσης για τη διατήρηση του

μίγματος  SiH4/H2 είναι  μεγαλύτερη από ότι  για καθαρό υδρογόνο (135V και  75V

αντίστοιχα),  σαν  αποτέλεσμα  ενός  μηχανισμού  που  καταναλώνει  ηλεκτρόνια  και

δημιουργεί  αρνητικά  ιόντα  [97].  Στην  ίδια  συλλογιστική  συμπέραναν  ότι  στα

13.56ΜΗz υπάρχουν  τρεις  μηχανισμοί  θέρμανσης  ηλεκτρονίων:  α)διαστολή  του

περιβλήματος, β)ισχυρό πεδίο στον κύριο όγκο της εκκένωσης και γ)διπλό στρώμα

στη διεπιφάνεια πλάσματος περιβλήματος.

Ωστόσο, οι παραπάνω εργασίες παρουσιάζουν κάποιες αδυναμίες που έγιναν

φανερές από μετέπειτα εργασίες αλλά και από την παρούσα εργασία. Συγκεκριμένα,

για  την  περίπτωση  των  δευτερογενών  ηλεκτρονίων,  οι  Tochikubo et al.  δείχνουν

καθαρά  στην  εργασία  τους  ότι  η  εκπομπή  δευτερογενών  ηλεκτρονίων  είναι

χαρακτηριστικό των εκκενώσεων χαμηλής ραδιοσυχνότητας (100 kHz). Σε αυτή την

εργασία  έχουν  αναφερθεί  μετρήσεις  της  ελάχιστης  εφαρμοσμένης  τάσης  που

συντηρεί την εκκένωση, για εκκενώσεις  CH4 (100%),  CH4 (10%)/H2 και  H2 (100%)

στα 100 kHz και στα 13.56 MHz. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι στην περίπτωση των

13.56 MHz η ελάχιστη τάση είναι μεγαλύτερη στο CH4 (100%) από ότι είναι στο H2

(100%)  και  είναι  σχεδόν  ίδια  στην  περίπτωση  CH4 (10%)/H2 πράγμα  που  δεν

συμβαίνει στα 100 kHz. Αν αναλογιστεί κανείς τα χαμηλότερα κατώφλια ενέργειας

στο CH4 από ότι στο H2 για τις διεργασίες ηλεκτρονικής διέγερσης και ιονισμού (Eex

και  Ei είναι 7.5  eV και  12.6  eV για  CH4 και  8.9  eV και  15.4  eV για  H2)  και  τη

μεγαλύτερη ενεργό διατομή του CH4 από το H2, εύκολα συμπεράνει ότι η συμμετοχή

των δευτερογενών ηλεκτρονίων στα 13.56 MHz δεν είναι τόσο σημαντική.

Επιπλέον,  μια  άλλη  προσπάθεια  για  τη  διερεύνηση  της  συμβολής  των

δευτερογενών ηλεκτρονίων στο φαινόμενο διπλής στοιβάδας, έγινε στο Εργαστήριό

μας.  Είναι  γνωστό ότι  οι  εκκενώσεις  στις  οποίες  συμβάλει  σημαντικά η εκπομπή

δευτερογενών ηλεκτρονίων στη διατήρησή τους, χαρακτηρίζονται από ένα φαινόμενο
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υστέρησης (Hysteresis) [98]. Δηλαδή η ισχύς που πραγματικά καταναλώνεται στην

εκκένωση καθώς η εφαρμοσμένη τάση αυξάνεται, είναι μικρότερη από εκείνη όταν

μειώνεται (για τις  ίδιες μετρημένες τάσεις).  Πηγαίνοντας σε αυτή την κατεύθυνση

επιλέχτηκε μια περίπτωση όπου η εμφάνιση των διπλών στοιβάδων ήταν έντονη και

στη συνέχεια εφαρμόστηκε το παραπάνω μέθοδος (σχήμα 3.3).

Όπως φαίνεται στο σχήμα οι μετρήσεις ισχύος δεν παρουσιάζουν υστέρηση

και αυτό επιβεβαιώνει την άποψη ότι η συμμετοχή των δευτερογενών ηλεκτρονίων σε

συνθήκες όπου εμφανίζεται ο μηχανισμός διπλής στοιβάδας, είναι αμελητέα.
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Σχήμα 3.3: Μετρήσεις πυκνότητας ισχύος καθώς η εφαρμοσμένη τάση αυξάνεται και
μειώνεται (για τις ίδιες μετρημένες τάσεις) σε συνθήκες εμφάνισης διπλών στοιβάδων

Όσον  αφορά  την  προσέγγιση  που  υιοθετήθηκε  από  τους  Leroy et al.

παρουσιάζει και αυτή παρουσιάζει αδυναμίες στη εξήγηση κάποιων αποτελεσμάτων.

Για παράδειγμα δεν εξηγούν στα αποτελέσματα της δικής τους εργασίας, γιατί η θέση

αυτής  της  κορυφής είναι  ανεξάρτητη από την πίεση [80]  ενώ είναι  γνωστό ότι  η

ταχύτητα σμήνους των ιόντων είναι αντιστρόφως ανάλογη από την πίεση [1] και έτσι
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θα  ανέμενε  κανείς  ότι  η  θέση  της  μέγιστης  έντασης  της  κορυφής  θα  πρέπει  να

μετακινείται ανάλογα με την πίεση, όπως αναμένεται να μετακινηθεί και η κατανομή

των ιόντων με την πίεση στο σχήμα 3.2. Επιπλέον η θέση της μέγιστης έντασης των

κορυφών εκπομπής από διεργασίες  με διαφορετικές  ενέργειες  ενεργοποίησης είναι

ένα  άλλο  χαρακτηριστικό  που  δεν  μπορεί  να  εξηγηθεί  με  βάση  τον  παραπάνω

μηχανισμό. Επιπλέον, στο μοντέλο που παρουσίασαν έχουν συμπεριλάβει μόνο το ιόν

Η2
+ πράγμα που δεν είναι ακριβές αφού είναι γνωστό ότι στις εκκενώσεις υδρογόνου

κυριαρχεί το ιόν Η3
+ στις αναφερόμενες συνθήκες της εργασίας τους [99].

Τέλος, με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω διαμορφώθηκε ο σκοπός του πρώτου

μέρους  αυτής  της  διατριβής,  δηλαδή  να  αναζητηθούν  οι  συνθήκες  εκείνες  που

εμφανίζεται ο μηχανισμός διπλής στοιβάδας και οι συνθήκες όπου ενισχύεται αλλά

και εκείνες που τον περιορίζουν.

3.3 Ανάστροφο πεδίο στις εκκενώσεις ραδιοσυχνοτήτων

Στις ηλεκτρικές εκκενώσεις αίγλης συνεχούς ρεύματος και εναλλασσόμενου

ρεύματος το ηλεκτρικό πεδίο στο περίβλημα έχει τέτοια φορά ώστε να εξασθενεί τις

ροές των ηλεκτρονίων προς τις επιφάνειες. Αυτό εξηγεί την αρνητική φόρτιση του

πολωμένου  ηλεκτροδίου  που  είναι  σχεδόν  πάντα  πιο  αρνητικό  από  τη  μάζα  της

εκκένωσης.  Εν  τούτοις,  σε  ορισμένες  περιπτώσεις  rf εκκενώσεων  κατά  την

κατάρρευση του περιβλήματος και για πολύ μικρή χρονική διάρκεια της ανοδικής

φάσης του rf κύκλου, το πολωμένο ηλεκτρόδιο φορτίζεται θετικά. Έτσι σε αυτές τις

περιπτώσεις καθίσταται αναγκαία η ανάπτυξη ενός πεδίου στο περίβλημα με αντίθετη

φορά όπου θα είναι ο σκοπός του η επιτάχυνση των ηλεκτρονίων προς τον πολωμένο

ηλεκτρόδιο.  Αυτό  το  θέμα  έχει  απασχολήσει  την  ερευνητική  κοινότητα  για  πολύ

μεγάλο  χρονικό  διάστημα  όπου  αρκετοί  ερευνητές  έχουν  παρουσιάσει  μετρήσεις

ηλεκτρικού  πεδίου  που  άλλαζε  κατεύθυνση  για  πολύ  μικρή  χρονική  διάρκεια  της

ανοδικής φάσης του  rf κύκλου [100-102]. Επιπλέον, άλλοι ερευνητές παρουσίασαν

προσομοιώσεις που αφορούν το περίβλημα rf και προβλέπουν αυτή την αλλαγή του

ηλεκτρικού πεδίου [77,100, 103-106]. 

3.3.1 Ανάστροφο πεδίο στις εκκενώσεις υδρογόνου 
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Στο παρελθόν έγιναν μετρήσεις του ανάστροφου πεδίου μέσα στο περίβλημα

στις εκκενώσεις Ar και He αλλά δεν συνδέθηκαν με το φαινόμενο διπλών στοιβάδων

[100-102]. Μετρήσεις του ανάστροφου πεδίου και συσχέτισή τους με την εκπομπή

διπλών στοιβάδων έγιναν από τους Mahony et al.  [85,86]  και Czarnetzki et al. [81].

Συγκεκριμένα,  οι  πρώτοι  παρουσιάσαν  χρόνο-μεταβαλλόμενες  μετρήσεις  του

δυναμικού  στο  πολωμένο  ηλεκτρόδιο  καθώς  και  χωροχρονικές  φωτογραφίες  της

εκπομπής της γραμμής  Ha για εκκενώσεις καθαρού Η2 και καθαρού  D2 (δευτέριου).

Οι ερευνητές βρήκαν ότι το ανάστροφο πεδίο δεν συνδέεται με τη μάζα των ιόντων

αφού οι χωροχρονικές φωτογραφίες της εκπομπής της γραμμής Ha για Η2 και D2 είναι

σχεδόν ίδιες.  Αυτό το συμπέρασμα μας  δίνει  μια  ακόμα απόδειξη  για  την ελλιπή

ερμηνεία που προτάθηκε από τους Leroy et al. ότι ο σχηματισμός της διπλής κορυφής

οφείλεται στη μεγάλη ταχύτητα σμήνους (drift velocity) των θετικών ιόντων.

Πολύ ενδιαφέρουσα εργασία είναι αυτή των Czarnetzki et al. που παρουσιάζει

συγκριτικές  χωροχρονικές  μετρήσεις  του  ηλεκτρικού  πεδίου  στο  χώρο  του

περιβλήματος  για εκκενώσεις  H2 και  He.  Οι  μετρήσεις  έδειξαν ότι  το ανάστροφο

πεδίο μπορεί να συμβαίνει και σε άλλες εκκενώνεις αερίων έκτος H2, αλλά δεν είναι

τόσο ισχυρό ώστε να μπορεί  επιταχύνει  ηλεκτρόνια που να έχουν  την κατάλληλη

ενέργεια  που  να  τους  επιτρέπει  να  συμμετέχουν  σε  διεργασίες  που  έχουν  υψηλό

κατώφλι ενέργειας πχ. διέγερση. Οι αιτίες που κάνουν το ανάστροφο πεδίο να είναι

ισχυρό  στις  εκκενώσεις  H2 θα  αναλυθούν  παρακάτω  όταν  θα  αναφερθούμε  στο

κριτήριο εμφάνισης και ενίσχυσης αυτού του φαινόμενου.

Στο σχήμα 3.4 φαίνονται τα βήματα του σχηματισμού του ανάστροφου πεδίου

κατά την ανοδική φάση του κύκλου της ραδιοσυχνότητας. Το σχήμα απεικονίζει τις

χωρικές κατανομές του ηλεκτρικού πεδίου και του δικτύου πυκνότητας των φορτίων

(ni–ne)  στο  πολωμένο  ηλεκτρόδιο  για  διάφορους  χρόνους  του  κύκλου  της

ραδιοσυχνότητας στα 13.56 MHz εκκενώσεων H2 σχετικά υψηλής πίεσης, τα στάδια

του ηλεκτρικού πεδίου καθώς σχηματίζεται το ανάστροφο πεδίο συνοψίζονται στα

εξής βήματα:
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Σχήμα 3.4: Τα βήματα του σχηματισμού του ανάστροφου πεδίου κατά την ανοδική
φάση του κύκλου της ραδιοσυχνότητας. Το σχήμα απεικονίζει τις χωρικές κατανομές
του  ηλεκτρικού  πεδίου  και  του  δικτύου  πυκνότητας  των  φορτίων  (ni–ne)  στο
πολωμένο ηλεκτρόδιο για διάφορους χρόνους του κύκλου της ραδιοσυχνότητας στα
13.56 MHz εκκενώσεων H2 [81].

a. Συστολή του περιβλήματος: Σε αυτή την περίοδο (7-21ns) η πυκνότητα των

ιόντων έχει  την τιμή 1.5  x 1015 m-3 και  αυξάνεται  καθώς πλησιάζουμε στη

άκρη του περιβλήματος. Όταν το δυναμικό αρχίζει και πέφτει τα ηλεκτρόνια

μπορούν και διεισδύουν μέσα στο περίβλημα.

b. Εκκίνηση αναστροφής πεδίου: γύρω στα 25 ns περίσσεια αρνητικού φορτίου

εμφανίζεται  στην  άκρη  του  περιβλήματος.  Έτσι  λίγο  μετά  η  ένταση  του

ηλεκτρικού πεδίου μηδενίζεται λόγω αλληλοεξουδετέρωσης του θετικού και
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αρνητικού φορτίου που βρίσκονται σε δυο διαφορετικές περιοχές μέσα στο

περίβλημα.

c. Η περίοδος  του  ανάστροφου  πεδίου:  Το  ηλεκτρικό  πεδίο  σε  ολόκληρο  το

περίβλημα αναστρέφεται, έτσι ισχυρό ρεύμα ηλεκτρονίων μετακινείται προς

τον ηλεκτρόδιο.

d. Διαστολή  του  περιβλήματος:  Τέλος  αναπτύσσεται  ένα  αρνητικό  πεδίο  σε

ολόκληρο το περίβλημα με το μέγιστο του να είναι πάνω στο ηλεκτρόδιο. 

 

3.3.2 Κριτήριο εμφάνισης και ενίσχυσης του ανάστροφου πεδίου

Από  όσα  αναφέρθηκαν  παραπάνω  έγινε  φανερό  ότι  η  εμφάνιση  του

ανάστροφου πεδίου στις εκκενώσεις H2 δεν συσχετίζεται με τα αρνητικά ιόντα αλλά

με  την  παρεμπόδιση  της  κίνησης  των  ηλεκτρονίων  λόγω  των  πολλαπλάσιων

συγκρούσεων που υφίστανται κατά την κίνηση τους.  Έτσι, ένα ισχυρό ανάστροφο

πεδίο είναι αναγκαίο για να οδηγήσει ένα  ποσοστό ηλεκτρονίων προς το ηλεκτρόδιο

κατά την ανοδική φάση του κύκλου της ραδιοσυχνότητας, που να είναι αρκετό ώστε

να εξισορροπήσει το θετικό ρεύμα των ιόντων.

Το κεντρικό σημείο που πρέπει  να λάβει  κανείς  υπόψην προσπαθώντας να

ορίσει ένα κριτήριο για αυτό το φαινόμενο, είναι η μεγάλη συγκέντρωση των ιόντων

στην άκρη του περιβλήματος. Όταν το περίβλημα αρχίζει να καταρρέει τα ηλεκτρόνια

αρχίζουν να διεισδύουν στο πλέγμα των ιόντων δημιουργώντας μια ψευδο-ουδέτερη

κατάσταση, αρχικά στη άκρη του περιβλήματος. Έτσι, η πυκνότητα των ηλεκτρονίων

στην άκρη του περιβλήματος γίνεται περίπου ίδια με εκείνη των ιόντων. Το επόμενο

που περιμένει κανείς να γίνει είναι η μετακίνηση των ηλεκτρονίων που βρίσκονται

στην μάζα της εκκένωσης μέσω αυτής της περιοχής (της άκρης του περιβλήματος),

ενδυναμώνοντας έτσι το ρεύμα αγωγιμότητας προς του ηλεκτρόδιο. Επειδή όμως η

πυκνότητα των ηλεκτρονίων στη μάζα της εκκένωσης είναι μεγαλύτερη από εκείνη

στο περίβλημα, το ηλεκτρικό πεδίο θα πρέπει να οδηγήσει ένα ρεύμα σμήνους (drift

current) στο περίβλημα μεγαλύτερο από εκείνο στην μάζα της εκκένωσης έτσι ώστε

να εξασφαλισθεί η εξισορρόπηση του ρεύματος.  Επιπλέον, η μεγάλη συγκέντρωση

των φορτίων στη άκρη του περιβλήματος προκαλεί μια επιπλέον ροή ρεύματος λόγω

διάχυσης. Έτσι το ισοζύγιο της πυκνότητας ρεύματος των ηλεκτρονίων γράφεται:
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0 e e e e ej e n E kT n  Ά= +                                         (3.8)

Όπου  ο  πρώτος  όρος  περιγράφει  το  ρεύμα  αγωγιμότητας  λόγω  της  ταχύτητας

σμήνους και ο δεύτερος το ρεύμα αγωγιμότητας λόγω της διάχυσης των ηλεκτρονίων.

Το μe είναι η ευκινησία των ηλεκτρονίων, το Te η θερμοκρασία των ηλεκτρονίων, Ε

το ηλεκτρικό πεδίο, ne η πυκνότητα των ηλεκτρονίων και en η πρώτη παράγωγος της.

Για  δεδομένη  κατανομή  της  χωρητικής  πυκνότητας  των  ιόντων  ni(x) αυτή  η

συνάρτηση  μπορεί  να  λυθεί  προσεγγιστικά  αν  λάβουμε  άποψη ότι  για  τη ψευδο-

ουδέτερη κατάσταση ισχύει  / 1 1e in n - , τότε το ηλεκτρικό πεδίο σαν συνάρτηση

της πυκνότητας ρεύματος δίνεται από τη σχέση

01 e i

i e i

j kT n
E

en e n
Ά

= - .                                           (3.9)

όπου ο πρώτος όρος περιγράφει την επίδραση που έχει στην ένταση του πεδίου το

ρεύμα αγωγιμότητας λόγω της ταχύτητας σμήνους ενώ ο δεύτερος όρος σχετίζεται με

την επίδραση που έχει το ρεύμα αγωγιμότητας λόγω διάχυσης σαν αποτέλεσμα της

μεγάλης  συγκέντρωσης  φορτίων  στη  άκρη  του  περιβλήματος  (αμφιπολικό  πεδιο).

Από όσα αναφέρθηκαν γίνεται φανερό η φορά του ηλεκτρικού πεδίου συσχετίζεται με

το λόγο του ρεύματος αγωγιμότητας προς την ευκινησία των ηλεκτρονίων (j0/μe).

Γενικά,  η  συνολική  ροή  των  ιόντων και  ηλεκτρονίων  προς  του  πολωμένο

ηλεκτρόδιο θα πρέπει να είναι ιδία στο σύνολό της σε ένα  rf κύκλο. Έτσι, υψηλό

ρεύμα  ηλεκτρονίων  απαιτεί  επίσης  υψηλό  ρεύμα  ιόντων  ενώ  την  ίδια  ώρα  η

πυκνότητα των ιόντων στο χώρο του περιβλήματος πρέπει να είναι χαμηλή έτσι ώστε

το  ανάστροφο  πεδίο  που  θα  αναπτυχθεί  να  είναι  αρκετό  ισχυρό.  Από  όλα  αυτά

εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι η αιτία για την εμφάνιση του ανάστροφου πεδίου δεν

είναι μόνο η χαμηλή ευκινησία των ηλεκτρονίων (λόγω της παρεμπόδισης τους) αλλά

είναι  και  η  υψηλή  ευκινησία των  ιόντων.  Συνοψίζοντας  τους  λόγους  που  το

ανάστροφο  πεδίο  στις  εκκενώσεις  υδρογόνου  είναι  τόσο  ισχυρό ώστε  να  μπορεί

επιταχύνει ηλεκτρόνια που να έχουν την κατάλληλη ενέργεια για να συμμετέχουν σε

διεργασίες που απαιτούν υψηλό κατώφλι ενέργειας, έχουμε:

a) Στις εκκενώσεις υδρογόνου η παρουσία του ιόντος Η3
+ παίζει πολύ μεγάλο

ρόλο. Αυτό συμβαίνει επειδή το συγκεκριμένο ιόν μπορεί και κινείται εύκολα
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χωρίς να υφίσταται συγκρούσεις εναλλαγής φορτίου, τουλάχιστον για μικρές

και  μεσαίες  ενέργειες.  Συγκεκριμένα,  σε  εκκενώσεις  αίγλης  υδρογόνου

παράγονται τρία είδη ιόντων: Η+, Η2
+και Η3

+. Τα ιόντα Η+ και Η2
+ προέρχονται

από  τον  απευθείας  ιονισμό  των  μορίων  του  υδρογόνου  με  συγκρούσεις

ηλεκτρονίων. Στην συνέχεια τα ιόντα Η2
+   μετατρέπονται  σε Η3

+ μέσω της

ακόλουθης αντίδρασης:

2 2 3H H H H+ ++  +

Για  να  διαπιστωθεί  η  κυριαρχία  της  παραπάνω  αντίδρασης,  έγινε  μια

προσπάθεια εκτίμησης του ρυθμού της (
2 2H H

K + + ), της συχνότητας σύγκρουσης

των  αντιδρώντων  της  (
2 2H H

 + + )  και  της  μέσης  ελεύθερης  διαδρομής  της  (

2 2H H
 + + ) αναλυτικά:

Ο ρυθμός της παραπάνω αντίδρασης γράφεται ως:

2 2 2 2 2H H H H H
K u+ + ++ -

=                                         (3.10)

όπου 
2 2H H

 + - είναι η ενεργός διατομή της αντίδρασης αυτής και το 
2H

u + είναι η

ταχύτητα του ιόντος Η2
+ που υπολογίζεται από την εξίσωση

2

2

2 i
H

H

Eu
m

+

+

=                                                  (3.11)

όπου το  
2

273.32 10
H

m gr+
-= ΄ και είναι η μάζα του ιόντος Η2

+ και  Ei είναι η

ενέργεια των ιόντων του υδρογόνου η οποία υπολογίζεται από την διαφορά

δυναμικού στο περίβλημα διά τον αριθμό των συγκρούσεων του ιόντος καθώς

αυτό διέρχεται του περιβλήματος και θα είναι της μορφής:

ps
i

V
E

d +
=                                                   (3.12)
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όπου  d είναι  το  μέσο  μήκος  του  περιβλήματος  (προσδιορίστηκε  από  τις

κατανομές εκπομπής της Ηβ και είναι 7 mm στη περίπτωσης των 0.5 Torr), λ+

η μέση ελεύθερη διαδρομή των ιόντων του υδρογόνου (σε εκκενώσεις  0.5

Torr Η2 είναι περίπου 0.2  mm [1]).  Το  Vps είναι η διαφορά δυναμικού του

περιβλήματος του πολωμένου ηλεκτροδίου και δίνεται από τη σχέση:

1 ( )
2ps el dcV V V= -                                        (3.13)

με το Vel να είναι το πλάτος της εφαρμοζόμενης τάσης και Vdc το μετρούμενο

πειραματικά  δυναμικό  αυτοπόλωσης  που  έχει  την  τιμή  –30  V για  την

εκκένωση 0.5 Torr H2 για Vel = 100 V.

Με βάση τις παραπάνω εξισώσεις η ταχύτητα του ιόντος Η2
+ και η ενέργεια

των ιόντων του υδρογόνου θα έχουν τις τιμές  13389.4  m/sec και 1.86  eV,

αντίστοιχα  και  θα  έχει  ενεργό  διατομή  7  x 10-18 m2 για  τη  συγκεκριμένη

αντίδραση [99]. Αντικαθιστώντας τις παραπάνω τιμές στην εξίσωση (3.10) ο

ρυθμός  της  αντίδρασης  θα είναι  9.3725  x 10-8 cm3/sec που σημαίνει  ότι  η

αντίδραση  είναι  αρκετά  γρήγορη.  Πολλαπλασιάζοντας  το  ρυθμό  της

αντίδρασης με την συγκέντρωση του υδρογόνου στο θάλαμο (= 1.7 x 1016 για

0.5 Torr) υπολογίζεται η συχνότητα σύγκρουσης που θα έχει την τιμή 1.312 x

109 sec-1. Τέλος, η μέση ελεύθερη διαδρομή της αντίδραση υπολογίζεται από

τη σχέση:

2

2 2

2 2

H

H H
H H

u




+

+

+
+

+

=                                        (3.14)

με το  
2 2H H

 + + = 0.0102  mm d υποδηλώνοντας τη γρήγορη μετατροπή του

Η2
+ σε Η3

+.

b) Στις εκκενώσεις υδρογόνου η πιθανότητα να συμμετέχουν τα ηλεκτρόνια σε

διεργασίες  που  απαιτούν  χαμηλό  κατώφλι  ενέργειας  (πχ.  δονητικές,

περιστροφικές),  είναι  αρκετά  μεγάλη  με  αποτέλεσμα  να  παρεμποδίζεται  η
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κίνηση τους. Αυτό δε λαμβάνει χώρα στις εκκενώσεις ηλίου, παρόλο που τα

δυο στοιχεία αυτά διαθέτουν παραπλήσιες μάζες.

Έχοντας υποθέσει το λόγο του ρεύματος  αγωγιμότητας προς την  ευκινησία

των ηλεκτρονίων ως θεωρητικό κριτήριο της έναρξης και ενίσχυσης του ανάστροφου

πεδίου,  αυτό  μας  δίνει  την  ικανότητα  να  προχωρήσουμε  ακόμα  πιο  πέρα

εφαρμόζοντάς το στα πειραματικά αποτελέσματα. Στις επόμενες παραγράφους αυτού

του κεφάλαιου θα γίνει μια προσπάθεια προσδιορισμού των συνθηκών που ενισχύουν

το μηχανισμό διπλής στοιβάδας (που πιστεύεται ότι είναι αποτέλεσμα της ενίσχυσης

του ανάστροφου πεδίου) και στην συνέχεια εφαρμογής του υποτιθέμενου θεωρητικού

κριτηρίου.

3.4 Διπλές στιβάδες εκπομπής στις εκκενώσεις καθαρού υδρογόνου

Οι εκκενώσεις καθαρού Η2 μελετήθηκαν στη συχνότητα διέγερσης των 13.56

MHz για  δυο  συνολικές  πιέσεις,  0.5  Torr και  1  Torr,  χρησιμοποιώντας  χωρικά

διακεκριμένη φασματοσκοπία αυθόρμητης  εκπομπής και ηλεκτρικές  μετρήσεις.  Σε

κάθε πίεση, η τάση διέγερσης μεταβαλλόταν από 150 V εως 400 V.

3.4.1Φασματοσκοπία εκπομπής -Διασπαστική διέγερση Η2

Η εκπομπή της φασματικής γραμμής -β  Balmer του ατομικού υδρογόνου  Ηβ

προκύπτει από τη διασπαστική διέγερση του μοριακού υδρογόνου και έχει ενεργειακό

κατώφλι 17.2 eV

2 * *( 4 2) (1 )H e H n H s e+  =  + +                 17.2eV

Τα σχήματα 3.5 (α) και 3.5 (β) παρουσιάζουν την κατανομή της έντασης εκπομπής

της Ηβ σε εκκενώσεις καθαρού Η2 για τις δυο πιέσεις 0.5 Torr και 1 Torr. Γενικά τα

δυο σχήματα παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά με μερικές διαφορές μεταξύ τους.

Στις  σχετικά  μεγάλες  τάσεις  παρατηρούνται  καθαρά  δύο  κορυφές  εκπομπής  (με

ενδείξεις Ι και ΙΙΙ στο σχήμα) κοντά στο πολωμένο ηλεκτρόδιο κάτι που υποδηλώνει 
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Σχήμα 3.5: Κατανομή της έντασης εκπομπής της  Ηβ σε εκκενώσεις καθαρού Η2 για
δυο πιέσεις των α) 0.5 Torr και β) 1 Torr.

83



την  ύπαρξη  δύο  μηχανισμών  θέρμανσης  ηλεκτρονίων.  Επίσης  φαίνεται  ότι  η

κατανομή  της  εκπομπής  είναι  ασύμμετρη  κάτι  που  οφείλεται  στη  γεωμετρία  του

αντιδραστήρα.

Η  κορυφή  Ι (στα  7  mm για  0.5  Torr και  στα  6  mm για  1  Torr),  είναι

αποτέλεσμα των ανελαστικών συγκρούσεων των ηλεκτρονίων που έχουν κερδίσει

ενέργεια κατά την αλληλεπίδραση τους με το ταλαντούμενο περίβλημα (μηχανισμός

θέρμανσης Joule στο περίβλημα). Γενικά αυτός ο μηχανισμός είναι ο επικρατέστερος

σε τέτοιου είδους εκκενώσεις. Οι διαφορές που έχουν τα δύο σχήματα φαίνονται στο

μέγεθος της έντασης και της εξάρτησης της κορυφής ΙΙΙ από την τάση διέγερσης. Πιο

συγκεκριμένα, όταν αυξάνουμε την τάση στα 250 V, η ένταση της γίνεται συγκρίσιμη

με τη κορυφή Ι με το φαινόμενο διπλής στοιβάδας να είναι πιο ξεκάθαρο στα 1Torr

από ότι είναι στα 0.5  Torr. Η πιο σημαντική παρατήρηση στα παραπάνω σχήματα

είναι η δραματική μεταβολή της έντασης  στο χώρο κοντά στο ηλεκτρόδιο για τις

σχετικά υψηλές τάσεις. Συγκεκριμένα, η ένταση της κορυφής ΙΙΙ γίνεται μεγαλύτερη

από την ένταση της κορυφής Ι στα 400 V στην περίπτωση των 0.5 Torr, ενώ από την

άλλη μεριά, η ένταση της ίδιας κορυφής δείχνει να ξεπερνά την ένταση της κορυφής Ι

στα 350  V για την περίπτωση των 1  Torr. Αυτή η παρατήρηση υποδηλώνει  ότι  ο

μηχανισμός  θέρμανσης  των  ηλεκτρονίων  στο  χώρο  του  περιβλήματος  λόγω  των

διπλών  στοιβάδων  επικρατεί  του  μηχανισμού  θέρμανσης  Joule στο  περίβλημα

(θέρμανσης κύματος) τουλάχιστον για ηλεκτρόνια με ενέργειες μεγαλύτερες των 17.2

eV.

Η παραπάνω παρατήρηση επιβεβαιώνεται και από το σχήμα 3.6(α), στο οποίο

φαίνεται ο λόγος της έντασης της κορυφής  ΙΙΙ  προς την ένταση της  κορυφής Ι.  Η

ένταση  της  κάθε  κορφής  υπολογίζεται  από  την  αποσυνέλιξη  των  κορυφών  που

αντιστοιχούν  στη  συμβολή  των  προαναφερθέντων  μηχανισμών  θέρμανσης  των

ηλεκτρονίων, μηχανισμός θέρμανσης λόγω των διπλών στοιβάδων και  μηχανισμός

θέρμανσης Joule στο περίβλημα, αντίστοιχα. Όπως φαίνεται στο σχήμα, ο λόγος της

έντασης των κορυφών αυξάνεται με την αύξηση της τάσης διέγερσης και για τις δύο

πιέσεις, σημειώνοντας τις μεγαλύτερες τιμές του  για τις υψηλές τάσεις (350  V και

400  V).  Από την άλλη, η αύξηση της πίεσης οδηγεί επίσης σε αύξηση του λόγου

παρουσιάζοντας  δραματική  αύξηση  στα  400  V για  την  περίπτωση  των  1  Torr,

υποδεικνύοντας έτσι την επικράτηση του μηχανισμού θέρμανσης των ηλεκτρονίων

στο χώρο του περιβλήματος λόγω των διπλών στοιβάδων στο μηχανισμό θέρμανσης

Joule στο περίβλημα σε αυτή την περίπτωση.
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Σχήμα 3.6: (α) Ο λόγος της έντασης της κορυφής  ΙΙΙ  διά την ένταση της κορυφής  Ι
και (β) Η συνολική ένταση εκπομπής της Ηβ σαν συνάρτηση της τάσης διέγερσης για
τις πιέσεις των 0.5 Torr και 1 Torr.
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Παρόμοιο  συμπέρασμα  θα  μπορούσε  κανείς  να  εξάγει  παρατηρώντας  τη

συμπεριφορά της  συνολικής  εκπομπής  με  τη τάση στο σχήμα 3.6(β).  Η συνολική

εκπομπή  υπολογίζεται  ολοκληρώνοντας  τις  κατανομές  στο  χώρο  ανάμεσα  στα

ηλεκτρόδια. Όπως μπορεί να παρατηρήσει κανείς και στις δύο πιέσεις η κλίση της

συνολικής  εκπομπής  αρχίζει  να  αλλάζει  μετά  τα  250  V,  δείχνοντας  ταυτοχρόνως

διαφορετική εξάρτηση σε κάθε πίεση. Έτσι η αύξηση της τάσης πάνω από 350  V

οδηγεί σε απότομη αύξηση της παραγωγής διεγερμένων σωματιδίων με διαφορετικό

τρόπο για κάθε πίεση. Αυξάνοντας την τάση στα 400  V, η αύξηση της παραγωγής

διεγερμένων γίνεται ακόμα πιο έντονη ειδικά για την περίπτωση των 1 Torr.

 Από  τα  παραπάνω  φαίνεται  ότι  ο  επιπλέον  μηχανισμός  διέγερσης  είναι

εντονότερος στις υψηλές τάσεις διέγερσης και συνολικές πιέσεις. 

3.4.2 Μετρήσεις ισχύος και ρεύματος στην εκκένωση καθαρού υδρογόνου

Η πραγματική κατανάλωση ισχύος για διάφορες τάσεις διέγερσης και για τις

πιέσεις  των 0.5  Torr και 1  Torr,  παρουσιάζεται στο σχήμα 3.7.  Για τις  μετρήσεις

ισχύος χρησιμοποιήθηκε η τεχνική που περιγράφηκε στο κεφάλαιο 2 [54,107]. 
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Σχήμα 3.7: Η κατανάλωση ισχύος σα συνάρτηση της τάσης διέγερσης σε εκκενώσεις
0.5 Torr και 1 Torr Η2.
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Σχήμα 3.8: α) Το ρεύμα και β) Η φάση της εμπέδησης της εκκένωσης σαν συνάρτηση
της τάσης διέγερσης σε εκκενώσεις 0.5 Torr και 1 Torr Η2.

Γενικά, η κατανάλωση ισχύος αυξάνεται με τη αύξηση της πίεσης υπό σταθερή τάση

διέγερσης. Αυτή η αύξηση είναι πιο έντονη στις υψηλές τάσεις (>300  V), ενώ στις

χαμηλές τάσεις η κατανάλωση ισχύος τείνει να είναι περίπου ίδια για τις δύο πιέσεις.

Πέραν τούτου, παρατηρείται μια απότομη αύξηση της κατανάλωσης ισχύος στα 350

V η όποια ενισχύεται έντονα καθώς η τάση υπερβαίνει τα 400 V στην περίπτωση του

1 Torr.

Οι αλλαγές στην κατανάλωση ισχύος στις εκκενώσεις υπό συνθήκες σταθερής

τάσης  διέγερσης  ή/και  πίεσης  μπορεί  να  οφείλονται  στην  αλλαγή  του  συνολικού

ρεύματος και/ή της εμπέδησης της εκκένωσης. Η αύξηση του ρεύματος (ηλεκτρονίων

και  ιόντων)  μπορεί  να  παρατηρηθεί  στο  σχήμα  3.8  (α),  όπου  απεικονίζεται  η

μεταβολή του ρεύματος σαν συνάρτηση του πλάτους της εφαρμοζόμενης τάσης.

Η παρατηρούμένη αύξηση του ρεύματος της εκκένωσης είναι συνδυασμένο

αποτέλεσμα της αύξησης της πυκνότητας των ηλεκτρονίων και της ταχύτητας του

σμήνους των ηλεκτρονίων που και τα δύο αναμένονται να ενισχύονται με τη τάση.

Από  την  άλλη,  ενίσχυση  της  πυκνότητας  του  πλάσματος  αναμένεται  και  στις
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συνθήκες υψηλών πιέσεων αν και η ταχύτητα σμήνους των ηλεκτρονίων ελαττώνεται.

Το  σχήμα  3.8  (β)  παρουσιάζεται  η  φάση  της  εμπέδησης  της  εκκένωσης  σαν

συνάρτηση της τάσης διέγερσης για τις πιέσεις των 0.5 Torr και 1 Torr. Η αύξηση του

πλάτους της εφαρμοζόμενης τάσης από 75 V έως 175 V για την περίπτωση των 0.5

Torr και  από  75  V έως  150  V για  την  περίπτωση  των  1  Torr,  οδηγεί  σε  μια

μετατόπιση των φάσεων από ωμικές σε χωρητικές. Αντίθετα, παραπέρα αύξηση της

τάσης  οδηγεί  σε λιγότερο αρνητικές  φάσεις.  Από την άλλη,  η αύξηση της πίεσης

παρουσιάζει γενικά μια μετατόπιση των φάσεων από ωμικές σε χωρητικές  αν και

αυτό δεν συμβαίνει για Vel = 200 V.

3.5 Εφαρμογή του θεωρητικού κριτήριου της ύπαρξης του ανάστροφου πεδίου –

εμφάνισης των διπλών στοιβάδων- στα πειραματικά αποτελέσματα

Στη παράγραφο 3.3.2 υποθέσαμε ότι  ο λόγος που ρυθμίζει  την έναρξη του

ανάστροφου  πεδίου  καθώς  και  την  αποτελεσματικότητα  του  είναι ο  λόγος  του

ρεύματος αγωγιμότητας προς την ευκινησία των ηλεκτρονίων (j0/μe). Έτσι, σε αυτή τη

παράγραφο  θα  γίνει  μια  προσπάθεια  εφαρμογής  του  αναφερόμενου  λόγου  στις

συνθήκες όπου εμφανίζονται διπλές στοιβάδες και στη συνέχεια θα διερευνηθεί  η

συσχέτιση της εμφάνισης του μηχανισμού διπλών στοιβάδων με την ανάπτυξη του

ανάστροφου  πεδίου  κατά την  ανοδική  φάση  του  κύκλου  rf.  Αρχικά  θα  γίνει  μια

ανάλυση  του  συνολικού  ρεύματος  της  εκκένωσης  με  στόχο  την  εκτίμηση  του

ρεύματος αγωγιμότητας που διέρχεται δια μέσου του περιβλήματος του πολωμένου

ηλεκτροδίου. 

3.5.1 Ανάλυση του συνολικού ρεύματος στις εκκενώσεις αίγλης

Το χρονο-μεταβαλλόμενο ρεύμα στην εκκένωση αποτελείται από το άθροισμα

του ρεύματος αγωγιμότητας Ic και του ρεύματος μετατόπισης Id:

.c dI I I= +                                                   (3.15)
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Το ρεύμα αγωγιμότητας αντιπροσωπεύει τη ροή των ηλεκτρονίων και των ιόντων που

διέρχεται από το περίβλημα και μπορεί να εκφραστεί (χρησιμοποιώντας τη μέθοδο

που προταθεί από το Sobolewski) ως εξής [108]:

( )
exp .c i k

B e

eV t
I I I

k T
 

= +  
  

                                              (3.16)

Όπου kB είναι η σταθερά του Boltzmann και V(t) είναι η διαφορά δυναμικού στα άκρα

του περιβλήματος. Ik είναι το ρεύμα των ηλεκτρονίων στο ηλεκτρόδιο όταν η διαφορά

δυναμικού στα άκρα του περιβλήματος είναι μηδέν (Ie(t)=Ik για  V(t)=0). Το ρεύμα

αγωγιμότητας  των ιόντων,  Ii(t),  είναι  κατά το μεγαλύτερο  μέρος  του  ένα  συνεχές

ρεύμα  και  αυτό  συμβαίνει  επειδή  τα  ιόντα  έχουν  σχετικά  μεγάλη  μάζα  και  δεν

μπορούν  να  ακολουθήσουν  την  εναλλαγή  φοράς  του  πεδίου.  Έτσι,  το  ρεύμα

αγωγιμότητας των ηλεκτρονίων γίνεται [109]:

( )
exp .e k

B e

eV t
I I

k T
 

=  
  

                                                (3.17)
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Σχήμα  3.9:  α)  Η  κυματομορφή  ρεύματος  όπως  καταγράφεται  (Im)  και  η
μετασχηματισμένη  του  ρεύματος  ηλεκτροδίου  (Iel).  β)  Το  άρτιο  (το  ρεύμα
αγωγιμότητας  Ic) και το περιττό (το ρεύμα μετατόπισης  Id) μέρος του ρεύματος του
ηλεκτροδίου. 
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Εκτός από το ρεύμα αγωγιμότητας το συνολικό ρεύμα της εκκένωσης περιέχει και

ρεύμα  μετατόπισης  Id(t),  που  είναι  αποτέλεσμα  της  χωρητικής  συμπεριφοράς  του

πολωμένου περιβλήματος και δίνεται από την ακόλουθη σχέση:

0 .
( )d

A dV
I

s t dt


=                                                     (3.18)

Όπου s(t) είναι το χρονικά μεταβαλλόμενο πλάτος του περιβλήματος,  Α η επιφάνεια

του ηλεκτροδίου και ε0 η διηλεκτρική σταθερά του κενού.

Στο σχήμα 3.9 (α) φαίνεται η κυματομορφή του ρεύματος όπως καταγράφεται

και  η  μετασχηματισμένη  στην  επιφάνεια  του  πολωμένου  ηλεκτροδίου  για  μια

εκκένωση Η2 στα 0.5 Torr και τάση διέγερσης Vel = 100 V.

Ο  διαχωρισμός  της  κυματομορφής  του  συνολικού  ρεύματος  σε  δύο

κυματομορφές,  μιας  άρτιας  για  το  ρεύμα  αγωγιμότητας  και  μιας  περιττής  για  το

ρεύμα μετατόπισης φαίνεται στο σχήμα 3.9 (β). Ωστόσο, η ανάλυση βασίζεται στην

εξής λογική:

I. Η τάση του περιβλήματος μεταβάλλεται αρμονικά ως εξής:

( ) cosdc eV t V V t= +                                                 (3.19)

II. Το ρεύμα αγωγιμότητας για  –t θα περιέχει μόνο συνημιτονικούς όρους. Από

την εξίσωση (3.19) προκύπτει ότι:

( ) cos ( ) ( ).dcV t V t V t- = + - =                                     (3.20)

επομένως η εξίσωση (3.16) γίνεται:

( )
( ) exp ( )c i k c

B e

eV t
I t I I I t

k T
 -

- = + =  
 

                                (3.21)

Αυτό σημαίνει ότι το ρεύμα αγωγιμότητας δια μέσου το περιβλήματος είναι

μια άρτια κυματοσυνάρτηση γύρω από το μέγιστο της τάσης στο πολωμένο

ηλεκτρόδιο.
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III. Το ρεύμα μετατόπισης θα περιέχει μόνο ημιτονικούς όρους. Από την πρώτη

παράγωγος της (3.19) για –t προκύπτει ότι:

( ) ( )sin ( ) sin .e e
dV t dV tV t V t

dT dt
   

-
= - - = = -                        (3.22)

Έτσι, για την εξίσωση (3.18), ισχύει:

0 0( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )d d
A AdV t dV t

I t I t
s t dt s t dt
 -

- = = - = -
-

                          (3.23)

που σημαίνει ότι το ρεύμα μετατόπισης δια μέσου του περιβλήματος είναι μια

περιττή συνάρτηση.

Με  όσα  αναφέρθηκαν  πιο  πάνω  και  με  χρήση  κατάλληλου  αλγόριθμου,

γίνεται εφικτή η ανάλυση της κυματομορφής του συνολικού ρεύματος σε μια άρτια

και μια περιττή συνάρτηση. Έτσι, κάθε περιοδική συνάρτηση  f(t) με περίοδο  T,  (f

(T+t)=f(t)) μπορεί να γραφτεί σαν άθροισμα δύο συναρτήσεων [54]:

( ) ( ) ( ) ( )( ) .
2 2

f t f t f t f tf t + - - -
= +                                (3.24)

Στο  σχήμα  3.9  (β)  παρουσιάζεται  η  ανάλυση  της  κυματομορφής  του  συνολικού

ρεύματος σε δύο κυματομορφές: μιας άρτιας αρμονικής και μιας περιττής αρμονικής,

το  ρεύμα  αγωγιμότητας  και  το  ρεύμα  μετατόπισης  αντίστοιχα.  Η  συνεχής

συμπεριφορά  του  ρεύματος  αγωγιμότητας  των  ιόντων  στην  οποία  έχει  γίνει  ήδη

αναφορά διακρίνεται καθαρά και στο σχήμα. 

3.5.2 Μετρήσεις του ρεύματος αγωγιμότητας των ηλεκτρονίων στις εκκενώσεις

καθαρού υδρογόνου

Εφαρμόζοντας την προαναφερόμενη ανάλυση, τα σχήματα 3.10(α και β) και

3.11 (α και β) δείχνουν το υπολογισμένο ρεύμα μετατόπισης και ρεύμα αγωγιμότητας

των ηλεκτρονίων κατά τη διάρκεια δύο κύκλων της ραδιοσυχνότητας για διάφορες 
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 Σχήμα  3.10:  Το  ρεύμα  μετατόπισης  για  δύο  περιόδους  της  ραδιοσυχνότητας  σε
εκκενώσεις α) 0.5 Torr και β)1 Torr Η2 και για διαφορές τάσης διέγερσης.
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Σχήμα  3.11:  Το  ρεύμα  αγωγιμότητας  για  δύο  περιόδους  της  ραδιοσυχνότητας  σε
εκκενώσεις α) 0.5 Torr και β)1 Torr Η2 και για διάφορες τάσης διέγερσης.
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τάσεις διέγερσης και για τις δύο περιπτώσεις πιέσεων, αντίστοιχα. Ωστόσο, αυτό που

έχει  ενδιαφέρον για τη δική μας μελέτη είναι  η συμπεριφορά που παρουσιάζει το

ρεύμα αγωγιμότητας (που αποτελεί τον παρονομαστή του υποτιθέμενου θεωρητικού

κριτηρίου) με την μεταβολή της τάσης και της πίεσης. Τα πρώτα 20 ns της περιόδου

του  rf κύκλου  παρατηρείται  μια  ενίσχυση  του  ρεύματος  αγωγιμότητας  καθώς

αυξάνεται  η  τάση.  Το  χρονικό  αυτό  διάστημα  πιστεύεται  ότι  είναι  ο  χρόνος  που

αναπτύσσεται το ανάστροφου πεδίο μπροστά από το πολωμένο ηλεκτρόδιο. Αξίζει να

σημειωθεί ότι η μεγαλύτερη ενίσχυση του ρεύματος αγωγιμότητας παρατηρείται στις

υψηλές  τάσεις  αλλά  και  στην  υψηλή  πίεση.  Τέλος,  η  μικρή  διαταραχή  που

εμφανίζεται στο διάστημα χρόνου μεταξύ 25 ns και 73 ns είναι πιθανόν να οφείλεται

σε παράλειψη των ανώτερων αρμονικών του ρεύματος.

3.5.3 Μετρήσεις του λόγου του ρεύματος αγωγιμότητας προς την ευκινησία των

ηλεκτρονίων (j0/μe) σε συνθήκη υψηλής τάσης

Με  βάση  τις  μετρήσεις  του  ρεύματος  αγωγιμότητας  των  ηλεκτρονίων

καθορίστηκε ο παρονομαστής του επίμαχου λόγου. Όσον αφορά την  ευκινησία των

ηλεκτρονίων  μ εκτιμήθηκε μέσου  ενός  μοντέλου που βασίζεται  στην επίλυση της

συνάρτησης του Boltzmann [110]. Τα αποτελέσματα δίνουν την τιμή των 3.11 x 105

Torr cm2/V s, της ανηγμένης προς τη πίεση,  ευκινησίας των ηλεκτρονίων μ η όποια

παραμένει σταθερή για μεγάλη κλίμακα τιμών της έντασης του πεδίου (σχήμα 3.12).

Ανάλογες τιμές της ευκινησίας των ηλεκτρονίων έχουν βρεθεί στη βιβλιογραφία και

συμφωνούν με αυτές που προκύπτουν από την επίλυση της εξίσωσης Boltzman [111].

 Επειδή  ο  λόγος  του  ρεύματος  αγωγιμότητας  προς  την  ευκινησία των

ηλεκτρονίων  (j0/μe)  θεωρείται  ότι  παίζει  καθοριστικό  ρόλο  στη  επίδραση  του

ανάστροφου πεδίου, το σχήμα 3.13 παρουσιάζει την μεταβολή αυτής της παραμέτρου

στη διάρκεια ενός κύκλου  rf για τις περιπτώσεις των δύο πιέσεων (0.5  Torr και 1

Torr)  για  την  ίδια  τάση  των  400  V.  Η  ανάλυση  αυτού  του  σχήματος  μπορεί  να

επιτευχθεί σύμφωνα με την προσέγγιση που είχε προταθεί κατά την περιγραφή του

σχήματος 3.4, όπου παρουσιάστηκαν τα βήματα του σχηματισμού του ανάστροφου

πεδίου κατά την ανοδική φάση του κύκλου της ραδιοσυχνότητας.
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Σχήμα  3.12:  Η  ανηγμένη  προς  τη  πίεση,  ευκινησία  των  ηλεκτρονίων  μ,  όπως
εκτιμήθηκε από το μοντέλο. 

Σε  αυτό  το  σημείο  πρέπει  να  τονιστεί  ότι,  κάνοντας  τη  θεώρηση  της

ημιτονοειδούς τάσης (στα πειράματα της παρούσας εργασίας), κατά την έναρξη του

κύκλου  rf το μήκος του περιβλήματος βρίσκεται στη μέση τιμή του. Αντίθετα,  σε

θεώρηση της συνημιτονοειδούς τάσης (σχήμα 3.4), το μήκος του περιβλήματος κατά

την έναρξη του κύκλου rf έχει τη μεγίστη τιμή του. Κατά επέκταση, για τη σύγκριση

των δύο αυτών θεωρήσεων θα πρέπει να προστίθεται στη ημιτονοειδη τάση φάση π/2.

Έτσι, η εκκίνηση του ανάστροφου πεδίου κατά τη θεώρηση της ημιτονοειδούς τάσης

θα πρέπει να γίνεται γύρω στα 6.75 ns, κάτι που συμφωνεί απόλυτα με τις δικές μας

μετρήσεις. Συγκεκριμένα,  ο λόγος του ρεύματος αγωγιμότητας προς την  ευκινησία

των  ηλεκτρονίων  παρουσιάζει  απότομη  αύξηση  μερικά  ns από  την  έναρξη  του

κύκλου  rf,  φτάνοντας  τη μέγιστη τιμή του γύρω στα 13-14  ns υποδηλώνοντας  τη

περίοδο του ανάστροφου πεδίου όπου το ηλεκτρικό πεδίο σε ολόκληρο το περίβλημα

αναστρέφεται.

Αυτές  οι  παρατηρήσεις  συνδέονται  άμεσα  με  τη  ύπαρξη  του  φαινομένου

διπλής  στοιβάδας  (την  εμφάνιση  της  δεύτερης  κορυφής  εγγύς  του  πολωμένου
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ηλεκτροδίου,  σχήματα  3.5  (α)  και  (β))  που  είναι  αποτέλεσμα  του  επιπρόσθετου

μηχανισμού θέρμανσης ηλεκτρονίων που λαμβάνει χώρα πολύ κοντά στο πολωμένο

ηλεκτρόδιο.  Επιπλέον,  η  αύξηση  του  (  j0/μe)  με  την  πίεση  στην περίοδο  που

αναστρέφεται  το  ηλεκτρικό  πεδίο  (σχ.  3.13),  συμφωνεί  με  την  παρατηρούμενη

ενίσχυση της έντασης της πρώτης κορυφής εκπομπής στην περίπτωσης της υψηλής

πίεσης (σχήματα 3.5 (α) και (β)). Όπως παρατηρείται, ο λόγος είναι πολύ μικρός στην

περίπτωση  της  χαμηλής  πίεσης  στο  χρόνο  γύρω  στα  13  ns,  που  σημαίνει  ότι  η

επίδραση του ανάστροφου πεδίου είναι περιορισμένη.

Τέλος,  αυτές  οι  πειραματικές  μετρήσεις  δείχνουν  να  υποστηρίζουν  το

θεωρητικό κριτήριο που προτάθηκε προηγουμένως.  Συγκεκριμένα, στην περίπτωση

που η ευκινησία των ηλεκτρονίων θα είναι υψηλή ή/και το ρεύμα αγωγιμότητας των

ηλεκτρονίων  θα  είναι  χαμηλό,  η  επίδραση  του  ανάστροφου  πεδίου  θα  είναι

περιορισμένη  πράγμα  που  οδηγεί  στη  συνέχεια  σε  μείωση  της  εκπομπής  που

σχετίζεται με το φαινόμενο διπλών στοιβάδων.
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Σχήμα  3.13:  Ο  λόγος  του  ρεύματος  αγωγιμότητας  προς  την  ευκινησία  των
ηλεκτρονίων (j0/μe) για μια περίοδο της ραδιοσυχνότητας σε εκκενώσεις 0.5 Torr και
1 Torr Η2.

3.6 Συμπεράσματα
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Η ύπαρξη του φαινομένου της διπλής  στιβάδας μελετήθηκε σε εκκενώσεις

υδρογόνου  χρησιμοποιώντας  χωρικά  διακεκριμένη  φασματοσκοπίας  αυθόρμητης

εκπομπής και ηλεκτρικές μετρήσεις.

Η αύξηση της συνολικής πίεσης και της καταναλισκόμενης ισχύος βρέθηκε να

ενισχύει αυτόν τον μηχανισμό θέρμανσης ηλεκτρονίων.

Διαπιστώθηκε η συσχέτιση για την ερμηνεία της κατωφλικής συμπεριφοράς

του ανάστροφου πεδίου δηλαδή ότι είναι  ο λόγος του ρεύματος αγωγιμότητας προς

την  ευκινησία των ηλεκτρονίων  (j0/μe)  που  καθορίζει  την  εμφάνιση αλλά και  την

ένταση αυτού του πεδίου.

Χρησιμοποιώντας πειραματικά αποτελέσματα διαπιστώθηκε η συσχέτιση του

ανάστροφου  πεδίου  με  την  εμφάνιση  των  διπλών  στοιβάδων  στις  εκκενώσεις

καθαρού Η2 στη συχνότητα διέγερσης των 13.56 MHz.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Διπλές στοιβάδες σε ηλεκτρικές

εκκενώσεις SiH4/H2



4.1 Εισαγωγή
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Στις εκκενώσεις rf η κατανόηση των μηχανισμών θέρμανσης των ηλεκτρονίων

είναι εξαιρετικής σημασίας, καθώς σχετίζονται άμεσα με την παραγωγή φορτισμένων

σωματιδίων και ριζών. Σε χαμηλές τάσεις διέγερσης, η ταλάντωση του περιβλήματος

ευθύνεται  για  το  μεγαλύτερο  μέρος  της  θέρμανσης  των  ηλεκτρονίων  [112,113.

Επίσης,  οι  Popov και  Godyak απέδειξαν  πειραματικά  ότι  ο  κύριος  μηχανισμός

μεταφοράς ενέργειας σε χαμηλές πιέσεις είναι η αλληλεπίδραση των ηλεκτρονίων με

το περίβλημα [114], ενώ σε υψηλότερες πιέσεις η εκκένωση διατηρείται κυρίως με

την θέρμανση Joule των ηλεκτρονίων στη μάζα του πλάσματος [69]. Επιπλέον, όπως

είδαμε  στο  προηγούμενο  κεφάλαιο  έχει  παρατηρηθεί  ένας  άλλος  μηχανισμός

θέρμανσης σε εκκενώσεις υδρογόνου και εκκενώσεις πλούσιες σε υδρογόνο, ο οποίος

χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση μιας διπλής στιβάδας εκπομπής. Κατά τη διάρκεια

της  προηγούμενης  δεκαετίας  αυτός  ο μηχανισμός  αποτέλεσε  αντικείμενο μείζονος

ενδιαφέροντος [79-87,96], καθώς αυτές οι εκκενώσεις χρησιμοποιούνται πολύ συχνά

για την εναπόθεση μικροκρυσταλλικού πυριτίου [37] και άνθρακα με δομή αδάμαντα

[115].

Το φαινόμενο αυτό, το οποίο αρχικά αναφέρθηκε από τον Mutsukura κ.ά. [96]

ως δεύτερη κορυφή εκπομπής στην περιοχή της καθόδου εξετάστηκε στο κεφάλαιο 3.

Επιπλέον,  ο  σχηματισμός  ενός  επιπρόσθετου  μηχανισμού  θέρμανσης  ηλεκτρονίων

στις  εκκενώσεις  καθαρού  υδρογόνου  συνδυάστηκε  με  την  ανάπτυξη  ενός

ανάστροφου πεδίου στη διάρκεια της ανοδικής φάσης του κύκλου rf.

Η παρούσα μελέτη είναι εστιασμένη στη διερεύνηση των εκκενώσεων υψηλής

αραίωσης  SiH4 σε  H2  στη  συχνότητα  των  13.56  MHz,  με  την  εφαρμογή  χωρικά

διακεκριμένης  φασματοσκοπίας  αυθόρμητης  εκπομπής και  φασματοσκοπίας

φθορισμού  με  Laser.  Ταυτόχρονα  καταγράφεται  η  πραγματική  ισχύς  που

καταναλώνεται  στην  εκκένωση με  τη χρήση ακριβούς  μεθόδου  που περιλαμβάνει

μετρήσεις  των  κυματομορφών  τάσης  και  ρεύματος  [54,107]  και  υπολογίζεται  η

συνολική ροή ρεύματος  και η εμπέδηση. Καθώς το προτεινόμενο κριτήριο για  το

κατώφλι της εμφάνισης της αναστροφής πεδίου είναι ο λόγος πυκνότητας ρεύματος

αγωγιμότητας  των  ηλεκτρονίων  προς  την  ευκινησία  των  ηλεκτρονίων  [81],  έγινε

προσπάθεια να υπολογιστεί αυτός ο λόγος και στις παρούσες πειραματικές συνθήκες.

Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης χρησιμοποιούνται για να εξεταστεί η επίδραση

της αύξησης της μερικής πίεσης του σιλάνιου στην ένταση του φαινομένου.

4.2 Ηλεκτρικές μετρήσεις
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Η πραγματική ισχύς που καταναλώνεται  στην εκκένωση, σε πιέσεις 0.5 Torr

και  1  Torr και με  λόγο παροχής  SiH4/H2 1/150,  παρουσιάζεται  στο σχήμα 4.1 ως

συνάρτηση της τάσης διέγερσης. Παρατηρείται ότι η πυκνότητα της ισχύος αυξάνεται

με την αύξηση της τάσης. 

Από την άλλη, η κατανάλωση ισχύος είναι σχεδόν ίδια στις δύο πιέσεις, και

αυτή η συμπεριφορά μπορεί να αποδοθεί σε ταυτόχρονη αλλαγή της εμπέδησης της

εκκένωσης  και  του  ρεύματος,  όπως  θα  αποδειχθεί  παρακάτω.  Αντίθετα,  οι

προηγούμενες ηλεκτρικές μετρήσεις μας σε καθαρό H2 υπό τις ίδιες συνθήκες έδειξαν

ότι περισσότερη ισχύς καταναλώνεται στην περίπτωση της υψηλότερης πίεσης του

1Torr [116].  

Η κατανάλωση της ισχύος στα 0.5 Torr ως συνάρτηση της τάσης διέγερσης,

και  για  διάφορα  μίγματα  SiH4/H2,  παρουσιάζεται  επίσης  στο  σχήμα  4.1.  Η

κατανάλωση ισχύος μειώνεται με την αύξηση της περιεκτικότητας σε σιλάνιο. Για

παράδειγμα, για σταθερή τάση διέγερσης 300V, η ισχύς μειώνεται από 48.2 mW/cm2

για SiH4/H2=1/150 στα 28.3 mW/cm2 για SiH4/H2=3/150.

Εφόσον  η  συνολική  ροή  ρεύματος  και  η  ωμική  εμπέδηση  είναι  οι  δύο

παράγοντες που συμβάλλουν στην κατανάλωση ισχύος,  τα σχήματα 4.2(α) και (β)

δείχνουν  τη  μεταβολή τους  ως  συνάρτηση  της  τάσης  διέγερσης.  Γενικά,  η  ολική

εμπέδηση  της  εκκένωσης  δίνει  πληροφορίες  για  τη  συχνότητα  συγκρούσεων

ηλεκτρονίων-μορίων και την ένταση του πεδίου στη μάζα του πλάσματος (bulk)

eljel

el

V
Z e R jX

I
= = +                                        (4.1)

όπου  φel είναι η φάση της τάσης διέγερσης στο ηλεκτρόδιο σε σχέση με το ρεύμα

στην εκκένωση.

Για την κατανάλωση ισχύος στην εκκένωση υπεύθυνο είναι το ωμικό μέρος

της εμπέδησης R που δίνεται από την έκφραση:

cosel
el

el

V
R

I
=                                                     (4.2)
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Σχήμα  4.1  Η  κατανάλωση  ισχύος  σαν  συνάρτηση  της  εφαρμοζόμενης  τάσης  σε
εκκενώσεις SiH4/H2 στις συνολικές πιέσεις των 0.5 και 1 Torr. Το ποσοστό του SiH4

στα 0.5 Torr, μεταβάλλεται από 1 ως 3 Sccm.

Στα  σχ.  4.2(α)  και  (β)  παρατηρείται  μια  σχεδόν  γραμμική  αύξηση  του

συνολικού ρεύματος με την αύξηση της τάσης και στις  δύο πιέσεις,  ενώ η ωμική

εμπέδηση μειώνεται, εμφανίζοντας ένα μικρό ελάχιστο περίπου στα 300V. Επιπλέον,

παρουσιάζεται ένα υψηλότερο συνολικό ρεύμα για την ίδια τάση διέγερσης στα 0.5

Torr, αντίθετα με το R το οποίο είναι χαμηλότερο σε αυτήν την περίπτωση.

Συνοψίζοντας  τα  αποτελέσματα  των ηλεκτρικών μετρήσεων η αύξηση του

ρεύματος με την τάση και, παράλληλα, η μείωσή του με την πίεση συνοδεύεται από

την  ελαττούμενη  ωμική  εμπέδηση  με  την  αύξηση  της  εφαρμοζόμενης  τάσης.  Η

αντίθετη συμπεριφορά (αύξηση της εμπέδησης με την αύξηση της πίεσης) έχει ως

αποτέλεσμα την σχεδόν ίδια κατανάλωσης ισχύος και στις δύο πιέσεις. Δεν υπάρχει

καθαρή  ένδειξη  (όπως  στις  ηλεκτρικές  μετρήσεις  του  καθαρού  Η2 στο  τρίτο

κεφάλαιο)  από αυτές  τις  μετρήσεις  για  την  εμφάνιση  του  φαινομένου της  διπλής

στιβάδας που όπως θα δούμε παρακάτω ότι είναι παρόν και εδώ.
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Σχήμα 4.2: Η μεταβολή (α) του ρεύματος της εκκένωσης και (β) του ωμικού μέρους
της  εμπέδησης  της  εκκένωσης  σαν  συνάρτηση  της  εφαρμοζόμενης  τάσης  σε
εκκενώσεις  SiH4/H2 για λόγο ροής 1/150 και στις συνολικές πιέσεις των 0.5 και 1
Torr.
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4.3 Οπτικές μετρήσεις 

Μεγάλο εύρος  των οπτικών πειραματικών δεδομένων παρουσιάζονται στην

παρούσα εργασία σαν βάση για την συζήτηση του φαινομένου της διπλής στιβάδας

ως επιπρόσθετου μηχανισμού θέρμανσης ηλεκτρονίων.

4.3.1 Φασματοσκοπία εκπομπής - επίδραση της τάσης διέγερσης και της ολικής

πίεσης 

Στο  σχήμα  4.3(α)  παρουσιάζονται  οι  χωρικές  κατανομές  εκπομπής  που

προκύπτει από την διασπαστική διέγερση του σιλανίου προς SiH(A2Δ) με σύγκρουση

του με ένα ηλεκτρόνιο, με κατώφλι της διεργασίας αυτής τα 10.5  eV. Η συνολική

πίεση είναι 0.5  Torr και ο λόγος ροής  SiH4 /  H2 είναι 1/150, ενώ η τάση διέγερσης

κυμαίνεται μεταξύ 150 V και 350 V. Στα 150 V και 200 V παρατηρούνται ευκρινώς

δύο κορυφές εκπομπής, κοντά στα περιβλήματα του πολωμένου και του γειωμένου

ηλεκτροδίου  αντίστοιχα  (με  ενδείξεις  I και  II στο  σχήμα).  Όπως  μπορεί  να

παρατηρηθεί,  η  διαμόρφωση  της  εκκένωσης  δίνει  ασύμμετρα  προφίλ  εκπομπής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα 200 V η εκπομπή είναι μεγαλύτερη σε κάθε σημείο του

χώρου  μεταξύ  των  ηλεκτροδίων,  συγκριτικά  με  τα  150  V.  Η  θέση  της  μέγιστης

έντασης  της  κορυφής  I εντοπίζεται  8  mm μακριά  από  το  πολωμένο  ηλεκτρόδιο

ανεξάρτητα από την τάση. Όσον αφορά την κορυφή II, η θέση της μέγιστης έντασης

εντοπίζεται 7 mm μακριά από το γειωμένο ηλεκτρόδιο.

Κατά την περαιτέρω αύξηση του δυναμικού στα 250 V, εμφανίζεται μια νέα

κορυφή  εκπομπής  κοντά  στο  πολωμένο  ηλεκτρόδιο  (με  III στο  σχήμα)  που

εντοπίζεται ~3.8 mm μακριά από το ηλεκτρόδιο rf χαρακτηριστική της ύπαρξης του

φαινομένου διπλής στιβάδας. Συγχρόνως, η εκπομπή κοντά στο γειωμένο ηλεκτρόδιο

καταστέλλεται σημαντικά και το αντίστοιχο μέγιστο εκπομπής μετακινείται μακριά

από  το  γειωμένο  ηλεκτρόδιο,  υποδεικνύοντας  τη  μείωση  του  εύρους  του

περιβλήματος. Πράγματι, η ένταση εκπομπής σε αυτό το καθεστώς υψηλών τάσεων

(250-350 V) είναι χαμηλότερη απ’ ότι στα 200 V, σε κάθε σημείο της εκκένωσης από

τα 15 mm έως τα 25 mm. Επιπλέον, η ένταση της τρίτης κορυφής εμφανίζει δραστική

αύξηση  στα  350  V.  Τα  καταγραφόμενα  προφίλ  εκπομπής  SiH*  σε  1Torr

παρουσιάζονται στο σχήμα 4.3(β). Η αύξηση της πίεσης οδηγεί σε μείωση του εύρους

του περιβλήματος. Έτσι, η μέγιστη ένταση της κορυφής I εντοπίζεται πλέον στα 6mm
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Σχήμα 4.3: Η κατανομή της έντασης εκπομπής SiH(A2Δ) σε εκκενώσεις SiH4/H2 για
λόγο ροής 1/150, στις συνολικές πιέσεις των α) 0.5 και β) 1  Torr και για διάφορες
τάσεις διέγερσης.
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Ωστόσο, το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό σε αυτά τα σχήματα είναι η αύξηση της

κορυφής III συγκριτικά με την κορυφή I. Αυτό μπορεί να παρατηρηθεί ευκρινώς στα

350 V, όπου η ένταση της κορυφής III σχεδόν εξισώνεται με την ένταση της κορυφής

I.

Παρόμοιες  παρατηρήσεις  μπορούν  να  γίνουν  στο  σχήμα 4.4(α),  στο  οποίο

φαίνεται η χωρική κατανομή της έντασης εκπομπής από τη διέγερση του ατομικού

υδρογόνου (Balmer β), για τις ίδιες πειραματικές συνθήκες. Σε προηγούμενη εργασία

της  ομάδας  μας  είχε  αποδειχθεί  και  εδώ  ότι  σε  εκκενώσεις  υψηλής  αραίωσης

σιλανίου  στο  υδρογόνο  η  εκπομπή  του  ατομικού  υδρογόνου  οφείλεται  στη

διασπαστική διέγερση του μοριακού υδρογόνου από τη σύγκρουση ενός ηλεκτρονίου

με αυτό [117]. Γενικά, και τα δύο σχήματα εμφανίζουν τα ίδια χαρακτηριστικά, με

ορισμένες  διακριτές  διαφορές  μεταξύ  τους.  Πιο  συγκεκριμένα,  η  ένταση  της

εκπομπής αυξάνεται πολύ κοντά στο πολωμένο ηλεκτρόδιο (1 mm), αντίθετα με την

κορυφή III SiH* η οποία βρίσκεται πιο μακριά από το ηλεκτρόδιο και παρουσιάζει

λιγότερη απότομη αύξηση.  Επιπλέον,  στο ΗΒ η  κορυφή  III είναι  λιγότερο έντονη

συγκριτικά με την κορυφή I της οποίας η θέση μέγιστης έντασης είναι πλησιέστερη

στο πολωμένο ηλεκτρόδιο, περίπου στα 7.5 mm και η κατανομή της έντασης της είναι

πλατύτερη. Ως αποτέλεσμα, δεν παρατηρείται τοπικό ελάχιστο μεταξύ της κορυφής I

και της κορυφής III, όπως στο σχήμα 4.3(α) και επίσης η εκπομπή στα 15 mm είναι

μεγαλύτερη  (18% του  μέγιστου)  συγκριτικά  με  το  SiH*  (11% του  μέγιστου).  Σε

καμία  περίπτωση  δεν  παρατηρείται  κορυφή  εκπομπής  κοντά  στο  περίβλημα  του

γειωμένου ηλεκτροδίου και η ένταση εκπομπής αυξάνεται μονότονα με την αύξηση

της τάσης σε αυτήν την περιοχή. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η ένταση εκπομπής

Hβ είναι υπερδιπλάσια εκείνης του SiH*.

Η ένταση της εκπομπής σε κάθε σημείο του χώρου μεταξύ των ηλεκτροδίων

είναι  ανάλογη  των  μεταβολών  της  συνάρτησης  κατανομής  της  ενέργειας  των

ηλεκτρονίων F(E) με την ενεργό διατομή της συγκεκριμένης διεργασίας σ(E) και την

συγκέντρωση αέριας φάσης N: 

                                                      


=
0

)()( dEEFENI                                           (4.3)

Με βάση αυτό, οι διαφορές μεταξύ των προφίλ SiH* και  Hβ οφείλονται στο

διαφορετικό κατώφλι διέγερσης για τις δύο διεργασίες. Η διασπαστική διέγερση του 
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Σχήμα 4.4: Η κατανομή της έντασης εκπομπής Ηβ σε εκκενώσεις  SiH4/H2 για λόγο
ροής 1/150, στις συνολικές πιέσεις των α) 0.5 και β) 1 Torr και για διάφορες τάσεις
διέγερσης.
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Σχήμα 4.5: Η κατανομή της έντασης εκπομπής α) SiH(A2Δ) και β) Ηβ, σε εκκενώσεις
SiH4/H2 υπό συνθήκες σταθερής τάσης διέγερσης και συνολικής πίεσης και για λόγο
ροής SiH4/H2 από 1/150 σε 3/150.
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SiH4 προς  SiH(A2Δ) έχει ως κατώφλι τα 10.5  eV, ενώ η εκπομπή  Hβ έχει κατώφλι

17.2  eV όταν  προκύπτει  από την  διασπαστική  διέγερση του  μοριακού  υδρογόνου

[118], και περίπου 20  eV όταν προκύπτει από την διασπαστική διέγερση του  SiH4

[119]. 

Στο σχήμα 4.4(β) παρουσιάζονται τα προφίλ εκπομπής της  Hβ σε 1  Torr. Η

μέγιστη  ένταση  της  κορυφής  I εντοπίζεται  τώρα  στα  ~5.7  mm μακριά  από  το

πολωμένο  ηλεκτρόδιο.  Επιπλέον,  σημαντική  ένταση  παρατηρείται  κοντά  στο

γειωμένο ηλεκτρόδιο, αντίθετα από τα προφίλ που καταγράφηκαν σε πίεση 0.5 Torr.

4.3.2 Φασματοσκοπία εκπομπής - επίδραση της μερικής πίεσης του σιλανίου

Εκτός  από  την  επίδραση  της  πίεσης  για  σταθερό  λόγο  παροχής  SiH4/H2,

διερευνήθηκε επίσης η επίδραση της αύξησης του λόγου παροχής για σταθερή πίεση

και τάση διέγερσης. Συνεπώς, τα σχήματα 4.5(α) και (β) παρουσιάζουν την κατανομή

της εκπομπής στον χώρο μεταξύ των ηλεκτροδίων, μεταβάλλοντας τον λόγο παροχής

SiH4/H2 από 1/150 σε 3/150 για σταθερή τάση 350 V. Όπως παρατηρείται, η εκπομπή

SiH*  αυξάνεται  με  την  αύξηση  του  ποσοστού  σιλανίου  στο  μείγμα.  Αξίζει  να

σημειωθεί ότι η κορυφή  I επιδεικνύει περισσότερο απότομη αύξηση συγκριτικά με

την κορυφή III.

Όσον αφορά την εκπομπή  Hβ υπό τις  παρούσες  πειραματικές  συνθήκες,  η

αύξηση του λόγου ροής  SiH4/H2 έχει μικρή επίδραση στην παρατηρούμενη ένταση,

τείνοντας  να  μειώνεται  με  την  αύξηση  της  περιεκτικότητας  σε  σιλάνιο.  Η  πιο

δραστική μείωση παρατηρείται για την κορυφή III όταν αυξάνεται ο λόγος παροχής

από 1/150 σε 2/150 και στην περιοχή όπου υπάρχει η διπλή στιβάδα. Στην περίπτωση

αυτή δεν παρατηρείται σκοτεινή περιοχή μπροστά από το πολωμένο ηλεκτρόδιο.

4.4 Εφαρμογή του θεωρητικού κριτήριου της ύπαρξης του ανάστροφου πεδίου

-εμφάνισης των διπλών στοιβάδων - στις εκκενώσεις SiH4/H2

Στην παράγραφο που ακολουθεί εστιάζουμε την μελέτη στις  συνθήκες που

οδηγούν στην εμφάνιση του μηχανισμού διπλής στιβάδας όπως και στην ενίσχυσή

του, σε σύγκριση πάντα με το γνωστό μηχανισμό ωμικής θέρμανσης περιβλήματος ο

οποίος ευθύνεται για τον σχηματισμό της κορυφής I (βλέπε σχ. 4.3). 
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Για  την  κατανόηση  του  σχηματισμού  διπλής  στιβάδας  σε  εκκενώσεις

υδρογόνου και εκκενώσεις  πλούσιες  σε υδρογόνο, είναι  απαραίτητη η διερεύνηση

των διεργασιών που προκαλούν την αναστροφή του πεδίου και την επιτάχυνση των

ηλεκτρονίων προς το ηλεκτρόδιο rf. Η δυνατότητα ανάλυσης της κυματομορφής του

ρεύματος  σε  δύο  κυματομορφές  του  ρεύματος  αγωγιμότητας  και  μετατόπισης,

επιτρέπει τη μελέτη του μηχανισμού διπλής στιβάδας από μια άλλη οπτική γωνία. Το

ρεύμα αγωγιμότητας, το οποίο αντιπροσωπεύει τη ροή ιόντων και ηλεκτρονίων που

διέρχονται από το περίβλημα, εκτιμήθηκε με τη χρήση της μεθόδου που προτάθηκε

από τον Sobolewski [108] και έχει ήδη αναλυθεί στο τρίτο κεφάλαιο. Επιπλέον, αυτή

η ανάλυση μας επιτρέπει να υπολογίσουμε το ρεύμα αγωγιμότητας των ηλεκτρονίων

κατά τη διάρκεια του κύκλου rf και κατόπιν να υπολογίσουμε το λόγο του ρεύματος

αγωγιμότητας των ηλεκτρονίων προς την ευκινησία των ηλεκτρονίων ως το κριτήριο

για την εμφάνιση κατωφλίου της αναστροφής πεδίου.

Η  ανάλυση  αυτή  έχει  εφαρμοστεί  στις  πειραματικές  μετρήσεις  της

κυματομορφής του ρεύματος και για τις δύο περιπτώσεις: υψηλής και χαμηλής πίεσης

σε  200  V,  250V και  350V (σχ.4.6).  Διαπιστώθηκε  μια  αύξηση  του  ρεύματος

αγωγιμότητας των ηλεκτρονίων κατά τη διάρκεια της ανοδικής φάσης του κύκλου rf

και αυτή είναι περισσότερο έντονη σε υψηλότερο δυναμικό και υψηλότερη πίεση. Η

παραμόρφωση που υπάρχει στην περιοχή μεταξύ 25  ns και 73  ns της περιόδου  rf

αποδίδεται σε θόρυβο που οφείλεται στη συμβολή των υψηλότερων αρμονικών που

γίνεται πιο έκδηλη σε υψηλότερες τάσεις. Παρόμοια αποτελέσματα παρουσιάστηκαν

στο κεφαλαίο 3 για παρόμοια τάση διέγερσης και συνθήκες πίεσης σε εκκενώσεις

καθαρού  H2.  Τα  προηγούμενα  αποτελέσματα  επιβεβαίωσαν  ότι  το  ρεύμα

αγωγιμότητας  ηλεκτρονίων  αυξάνεται  κατά  τη  διάρκεια  της  ανοδικής  φάσης  της

περιόδου  rf για υψηλότερα εφαρμοζόμενα δυναμικά και αυξημένη πίεση κάτι που

συμπίπτει  με  την  ενίσχυση  της  κορυφής  της  εκπομπής  που  αποδίδεται  στον

μηχανισμό διπλής στιβάδας.

Επιπλέον,  η  αύξηση  του  ποσοστού  του  SiH4  στο  μίγμα  επιδρά  με

διαφορετικούς τρόπους στα προφίλ SiH* και Hβ, όπως καταδείχθηκε στα σχήματα 4.5

(α) και (β). Αυτό αποδίδεται στην κατανάλωση των ηλεκτρονίων με υψηλή ενέργεια

από τα μόρια του σιλανίου που έχει σχετικά μεγάλη ενεργό διατομή. Επιπρόσθετα, το

γεγονός ότι η ένταση της κορυφής III στα προφίλ εκπομπής Hβ σχ. 4.5(β) μειώνεται

με  την  αύξηση  του  λόγου  SiH4/H2,  μας  ώθησε  να  διερευνήσουμε  περαιτέρω  τη

συγκεκριμένη κορυφή. Η έρευνα αποκάλυψε ότι η συνολική ένταση
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Σχήμα  4.6:  Το  ρεύμα  αγωγιμότητας  για  δύο  περιόδους  της  ραδιοσυχνότητας  σε
εκκενώσεις α) 0.5 Torr και β)1 Torr SiH4/H2 και για διαφορές τάσης διέγερσης.
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εκπομπής  της  κορυφής  III,  η  οποία  είχε  συσχετιστεί  με  το  μηχανισμό  διπλής

στιβάδας, επιδεικνύει δραματική μείωση (έως 100%) καθώς το ποσοστό σιλανίου στο

αέριο μίγμα αλλάζει από 0.66% σε 2 %. Από την άλλη, η αύξηση της μερικής πίεσης

στην εκκένωση δεν φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά την συνολική ένταση εκπομπής

της  κορυφής  I (έως  6%).  Προκειμένου  να  υπολογίσουμε  το  ρεύμα  αγωγιμότητας

ηλεκτρονίων σε αυτήν την περίπτωση, η προαναφερθείσα ανάλυση κυματομορφής

ρεύματος  εφαρμόστηκε  και  σε  αυτά  τα  πειραματικά  δεδομένα.  Παρατηρείται  μια

μείωση  του  ρεύματος  αγωγιμότητας  ηλεκτρονίων  κατά  τη  διάρκεια  της  ανοδικής

φάσης του κύκλου rf με την αύξηση του ποσοστού του σιλανίου (σχ. 4.7).

Επιπρόσθετα, η ευκινησία των ηλεκτρονίων υπό τις παρούσες συνθήκες έχει

εκτιμηθεί με τη χρήση της εξίσωσης  Boltzmann η οποία είναι σε συμφωνία με την

τιμή  που  μετρήθηκε  από  τον  Ward [111]  σε  εκκενώσεις  καθαρού  υδρογόνου.  Η

ευκινησία  των  ηλεκτρονίων  για  τις  δύο  περιπτώσεις  μιγμάτων  SiH4/H2 1/150  και

2/150 παραμένει σχεδόν σταθερή [110]. 
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Σχήμα  4.7:  Το  ρεύμα  αγωγιμότητας  για  δύο  περιόδους  της  ραδιοσυχνότητας  σε
εκκενώσεις  SiH4/H2 υπό συνθήκες σταθερής τάσης διέγερσης και συνολικής πίεσης
και για λόγο ροής SiH4/H2 από 1/150 σε 3/150.
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Μπορούμε συνεπώς να συμπεράνουμε ότι η αύξηση του λόγου του ρεύματος

αγωγιμότητας ηλεκτρονίων προς την ευκινησία των ηλεκτρονίων είναι ενδεικτικό της

ενίσχυσης του ανάστροφου πεδίου. Από την άλλη, η μείωση της κορυφής III της ΗΒ

σχετίζεται  επίσης  καλά με  τη μείωση του λόγου,  που οφείλεται  στην αύξηση του

ποσοστού σιλανίου. Οι παρατηρήσεις αυτές ενισχύουν την εγκυρότητα του κριτηρίου

που προτάθηκε στο κεφάλαιο 3.

4.5. Συμπεράσματα

Μετρήσεις  χωρικά  διακεκριμένης  φασματοσκοπίας  αυθόρμητης  εκπομπής

απέδειξαν την εμφάνιση διπλής στιβάδας έμπροσθεν του πολωμένου ηλεκτροδίου σε

εκκενώσεις  SiH4/H2 και σε συνθήκες μεταβαλλόμενης πίεσης, τάσης και ποσοστού

του σιλανίου. Η αύξηση της πίεσης και του εφαρμοζόμενου δυναμικού βρέθηκε να

ενισχύει αυτόν τον μηχανισμό θέρμανσης ηλεκτρονίων ενώ από την άλλη η αύξηση

του ποσοστού σιλανίου μειώνει την ισχύ της διπλής στιβάδας.

Η εμφάνιση κατωφλίου της αναστροφής του πεδίου (το ρεύμα αγωγιμότητας

των  ηλεκτρονίων  προς  την  ευκινησία  των  ηλεκτρονίων),  η  οποία  είχε  προταθεί

θεωρητικά  επαληθεύθηκε  και  στις  εκκενώσεις  SiH4/H2 χρησιμοποιώντας  τα

πειραματικά αποτελέσματα.  Από την καλή συμφωνία των οπτικών μετρήσεων και

των  τιμών  του  προτεινόμενου  κριτηρίου,  συμπεράναμε  ότι  ο  μηχανισμός  διπλών

στιβάδων συσχετίζεται με την ύπαρξη της αναστροφής του πεδίου κατά την ανοδική

φάση του κύκλου rf.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Διπλές στoιβάδες και ρυθμός

εναπόθεσης  μικροκρυσταλλικού

υδρογονωμένου πυριτίου 



5.1 Εισαγωγή
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Το υδρογονωμένο μικροκρυσταλλικό πυρίτιο (μc-Si:H) που παρασκευάζεται

με  χημική  εναπόθεση  με  πλάσμα  (PECVD)  έχει  προσελκύσει  το  ερευνητικό

ενδιαφέρον  λόγω  της  εφαρμογής  του  ως  ενδογενούς  ημιαγωγού στη  παρασκευή

φωτοβολταϊκών κελλιών λεπτών υμενίων [κεφ.1]. Ο κύριος λόγος που προσέλκυσε το

ενδιαφέρον είναι ότι παρουσιάζει βελτιωμένες και πιο σταθερές οπτο-ηλεκτρονικές

ιδιότητες  συγκριτικά  με  το  άμορφο  υδρογονωμένο  πυρίτιο  [120].  Η  συχνότερα

χρησιμοποιούμενη  τεχνική  για  την  εναπόθεση  μc-Si:H είναι  μέσω  εκκενώσεων

υψηλής αραίωσης  SiH4 σε  H2 [37]. Η βελτιστοποίηση αυτής της διεργασίας απαιτεί

την  πλήρη  κατανόηση  του  μηχανισμού  δημιουργίας  των  πρόδρομων  ενώσεων,  ο

οποίος σχετίζεται άμεσα με τους κύριους μηχανισμούς θέρμανσης ηλεκτρονίων.

Ο σχηματισμός διπλών στιβάδων όπως έχουμε αναφέρει στα κεφάλαια 3 και 4

εμφανίζεται σε  εκκενώσεις  υδρογόνου  ή  σε  εκκενώσεις  υψηλής  αραίωσης  με

υδρογόνο, ως αποτέλεσμα ενός άλλου μηχανισμού θέρμανσης ηλεκτρονίων εκτός του

γνωστού  μηχανισμού  ωμικής  θέρμανσης  που  συνήθως  επικρατεί  σε  συνθήκες

εναπόθεσης πλάσματος.  Από την πρώτη αναφορά από τον  Mutsukura κ.ά.  [96]  οι

οποίοι παρατήρησαν την παρουσία δύο διακριτών κορυφών εκπομπής σε εκκένωση

αίγλης  H2,  έχει  πραγματοποιηθεί  ένας  μεγάλος  αριθμός  εργασιών προκειμένου  να

διερευνηθεί η προέλευση αυτών των διπλών στιβάδων στα ηλεκτροθετικά αέρια [79-

87]. Η πιθανότερη αιτία αυτού του φαινομένου είναι η ανάπτυξη ενός ανάστροφου

πεδίου κατά την ανοδική φάση του κύκλου της ραδιοσυχνότητας. Ωστόσο, αν και

αυτές οι μελέτες βοήθησαν σημαντικά στην κατανόηση του μηχανισμού που οδηγεί

στον σχηματισμό διπλών στιβάδων, εστιάστηκαν κυρίως στις φυσικές διεργασίες που

ευθύνονται για την εμφάνιση του επιπρόσθετου μηχανισμού θέρμανσης. Αυτό ισχύει

επίσης για τις δύο υπάρχουσες μελέτες [79,80], όπου εκκενώσεις αερίων μιγμάτων

που χρησιμοποιούνται συχνά για την εναπόθεση λεπτών υμενίων (υψηλής αραίωσης

SiH4/CH4 σε H2) έχουν διερευνηθεί. Δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια συσχέτισης του

μηχανισμού διπλής στιβάδας με τις κύριες διεργασίες που οδηγούν στην ανάπτυξη

φιλμ.

Αυτός  είναι  ο  σκοπός  του  παρόντος  κεφαλαίου,  στο  οποίο  αναφέρεται  η

επίδραση του σχηματισμού διπλών στιβάδων στην εναπόθεση του υδρογονωμένου

μικροκρυσταλλικού πυριτίου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε, σε εκκενώσεις  SiH4/H2

υψηλής αραίωσης με συχνότητα 13.56 MHz, μεταβάλλοντας την εφαρμοζόμενη τάση

(150 Volt – 400 Volt) και τη συνολική πίεση (0.5 Torr και 1  Torr). Οι περιπτώσεις
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που  εξετάστηκαν  επιλέχθηκαν έτσι  ώστε  να  αποκλειστεί  η  επίδραση  της  μερικής

πίεσης  του  SiH4 και  της  μεταβολής  της  συγκέντρωσης  του  σιλανίου  στο  υπό

ανάπτυξη  φιλμ.  Συγκεκριμένα,  χρησιμοποιήθηκαν δύο μίγματα  SiH4/H2 2/150 και

1/150 για τις περιπτώσεις χαμηλής και υψηλής ολικής πίεσης, αντίστοιχα. 

Η  εμφάνιση  των  διπλών  στιβάδων  έμπροσθεν  του  ηλεκτροδίου  rf

καταγράφηκε  με  τη  χρήση χωρικά  διακεκριμένης  φασματοσκοπίας  εκπομπής

(SROES). Οι μεταβολές της πραγματικής ισχύος που καταναλώθηκε στην εκκένωση

που προκύπτουν από την αύξηση του εφαρμοζόμενου δυναμικού, μετρήθηκε με τη

χρήση ακριβούς μεθόδου που έχει περιγραφεί λεπτομερώς στο κεφάλαιο 2. 

Επιπλέον, η επίδραση του επιπρόσθετου μηχανισμού θέρμανσης ηλεκτρονίων

στην συνολική κατανάλωση SiH4 διερευνήθηκε με τη χρήση φασματομετρίας μάζας,

ενώ παράλληλα ο ρυθμός ανάπτυξης του φιλμ καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της

διεργασίας με τη χρήση ανακλαστικής συμβολομετρίας με λέιζερ.

Τέλος, τα πειραματικά αποτελέσματα που αφορούν την συνολική κατανάλωση

SiH4 χρησιμοποιήθηκαν ως δεδομένα σε έναν μοντέλο προσομοίωσης της χημείας της

αέριας  φάσης  σε  συνδυασμό  με  επιφανειακό  μοντέλο  των εκκενώσεων  SiH4/H2

[121,122] που έχει αναπτυχθεί στο εργαστήριο.

5.2 Αποτελέσματα

Η επίδραση του σχηματισμού διπλής στιβάδας στην παραγωγή ριζών, στην

συνολική κατανάλωση SiH4 και στον ρυθμό εναπόθεσης του μc-Si:H μελετήθηκε σε

δύο συνολικές πιέσεις αερίων (0.5 Torr και 1 Torr), σε εκκενώσεις υψηλής αραίωσης

SiH4 σε H2 και συχνότητα διέγερσης πλάσματος 13.56 MHz. Χρησιμοποιήθηκαν δύο

διαφορετικά  μίγματα  SiH4 σε  H2  (2/150  και  1/150  αντίστοιχα)  προκειμένου  να

διατηρηθεί σταθερή η συγκέντρωση σιλανίου καθώς η πίεση αυξάνει από 0.5 σε 1

Torr. Σε κάθε πίεση, το εφαρμοζόμενο  peak-to-peak δυναμικό μεταβλήθηκε μεταξύ

150 V και 400 V.

5.2.1  Οπτικές  μετρήσεις  -  εκκενώσεις  υψηλής  αραίωσης  SiH4 σε  H2 υπό

συνθήκες σταθερής μερικής πίεσης του SiH4

Στα  σχήματα  5.1(α)  και  (β)  παρουσιάζονται  οι  κατανομές  της  έντασης

εκπομπής που προκύπτουν από τη διασπαστική διέγερση του σιλανίου μέσω 
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Σχήμα 5.1: Η κατανομή της έντασης της εκπομπής της ρίζας SiH (A2Δ) (α) για λόγο
ροής SiH4/H2 = 2/150 και συνολικής πίεσης 0.5 Torr και (β) για λόγο ροής SiH4/H2 =
1/150 και συνολικής πίεσης 1 Torr και για διάφορες τάσης διέγερσης.

συγκρούσεων  με  ένα  ηλεκτρόνιο  [SiH (A2Δ)]  για  τις  πιέσεις  0.5  και  1  Torr,

αντίστοιχα. Όπως και στις εκκενώσεις καθαρού H2 (κεφ. 3), αλλά και των μιγμάτων

SiH4/H2 (κεφ. 4), με την αύξηση της τάσης πάνω από 250 V στην περίπτωση 0.5 Torr

και πάνω από 200 V στην περίπτωση 1 Torr, εμφανίζεται μια νέα κορυφή εκπομπής

εγγύς του πολωμένου ηλεκτρόδιου.

Το σημείο μέγιστης έντασης της πρώτης κορυφής εντοπίζεται 4  mm μακριά

από  το  ηλεκτρόδιο  rf στις  δύο  περιπτώσεις  και  είναι  ανεξάρτητη  από  την  τάση

διέγερσης, ενώ η δεύτερη κορυφή εμφανίζει ένα μέγιστο στα 8 mm και 7 mm για το

σχ. 5.1 (α) και σχ. 5.1 (β) αντίστοιχα. Και στα δύο σχήματα είναι επίσης εμφανής ο

λιγότερο δραστικός μηχανισμός θέρμανσης ηλεκτρονίων στο γειωμένο ηλεκτρόδιο, η

σχετική σημασία του οποίου μειώνεται με την αύξηση της πίεσης. 

Στα σχήματα  5.1 (α) και (β) μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η ένταση της

εκπομπής  ενισχύεται  καθώς  η  τάση  διέγερσης  αυξάνεται,  τουλάχιστον  για  την

περιοχή από 0-15 mm. Επιπλέον, η αύξηση του δυναμικού rf ενισχύει αξιοσημείωτα

την επίδραση της διπλής στιβάδας. Στην περίπτωση της υψηλής πίεσης (σχ. 1(β)) η

ένταση  της  πρώτης  κορυφής  φθάνει  την  δεύτερη  κορυφή  και  την  ξεπερνά  για

δυναμικό 350 V και 400 V στις πιέσεις 0.5 και 1 Torr, αντίστοιχα.
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5.2.2 Επίδραση του μηχανισμού διπλών στοιβάδων στη συνολική κατανάλωση

του  SiH4 και  στο  ρυθμό  παραγωγής  ενεργού  πληθυσμού ηλεκτρονίων  για  τη

διάσπαση του SiH4 με ηλεκτρόνια

Οι  μεταβολές  στους  μηχανισμούς  θέρμανσης  των  ηλεκτρονίων  αναμένεται

φυσιολογικά  να  επηρεάσουν  την  συνολική  κατανάλωση  σιλανίου,  καθώς  η

πρωτογενής  διάσπαση  του  SiH4 με  ηλεκτρόνια  είναι  μια  πολύ  σημαντική  οδός

διάσπασης. Έτσι, στο σχήμα 5.2 φαίνονται οι μεταβολές της συνολικής κατανάλωσης

σιλανίου σαν συνάρτηση της ισχύος της εκκένωσης για τις δύο περιπτώσεις υψηλής

και χαμηλής πίεσης.  Η αύξηση της ισχύος έως 75  mW/cm2 οδηγεί σε αύξηση της

μετρήσιμης κατανάλωσης  SiH4 και στις δύο περιπτώσεις, ενώ η περαιτέρω αύξηση

της ισχύος για την περίπτωση 1 Torr έχει σχεδόν αμελητέο αποτέλεσμα στη διάσπαση

του SiH4. Επιπρόσθετα, η αύξηση της πίεσης αυξάνει την κατανάλωση SiH4 σε όλο το

φάσμα πυκνότητας ισχύος που χρησιμοποιήθηκε.
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Σχήμα 5.2: Η μεταβολή της κατανάλωσης του  SiH4 σα συνάρτηση της πυκνότητας
ισχύος για λόγο ροής SiH4/H2 = 2/150 στη συνολική πίεση των 0.5 Torr και για λόγο
ροής SiH4/H2 = 1/150 στη συνολική πίεση των 1 Torr.
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Τα  δεδομένα  αυτά  μπορούν  να  ερμηνευθούν  λαμβάνοντας  υπόψην  την

κατανάλωση των διαφόρων ριζών μέσω των δευτερογενών αντιδράσεων ως προς τη

διάχυσή τους.

Η  αύξηση  της  πίεσης  αυξάνει  την  πιθανότητα  συμμετοχής  ριζών  στις

δευτερογενείς αντιδράσεις αέριας φάσης σε σχέση με τη διάχυσή τους στις επιφάνειες

του  αντιδραστήρα.  Η  κατανάλωση  των  διαφόρων  ριζών  μέσω  των  δευτερογενών

αντιδράσεων ως προς τη διάχυσή τους, μπορεί να ελεγχθεί με τον απλό τύπο:

                      

nD
dSiHk 2

4sec ][
,                                                (5.1)

                    

όπου Dn είναι ο συντελεστής διάχυσης του είδος  n,  ksec είναι η σταθερά του ρυθμού

των δευτερογενών αντιδράσεων, [SiH4] είναι η συγκέντρωση του σιλανίου και d είναι

η  απόσταση  των  ηλεκτροδίων.  Η  αύξηση  της  πίεσης  οδηγεί  σε  μείωση  του

συντελεστή  διάχυσης  και  αυξάνει  τον  ρυθμό  των  αντιδράσεων  των  ριζών  με  το

σιλάνιο  [123],  ευνοώντας  έτσι  την  κατανάλωση  SiH4 μέσω  δευτερογενών

αντιδράσεων.  Οι  αντιδράσεις  σιλάνιου-  ελευθέρων  ριζών  που  ευνοούνται  σε

συνθήκες υψηλής πίεσης και οδηγούν σε ενίσχυση της κατανάλωσης του σιλάνιου

είναι οι εξής:
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Si H SiH SiH Si H

 

 

  

Επίσης μπορεί το σιλάνιο να καταναλωθεί μέσω της αντίδρασης (στη αέρια φάση)

του με άτομα υδρογόνου του οποίου το ποσοστό σε αυτές τις συνθήκες είναι αρκετά

υψηλό λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης του υδρογόνου:

4 3 2H SiH SiH H  

Αν και η ποιοτική ανάλυση που προηγήθηκε μπορεί να εξηγήσει μάλλον καλά

την επίδραση της πίεσης στην κατανάλωση σιλανίου,  η χημεία αέριας φάσης των

εκκενώσεων  SiH4/H2 είναι πολύ πιο περίπλοκη.  Με τις  μετρήσεις  φασματομετρίας
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μάζας  υπολογίζεται  η  συνολική  κατανάλωση  SiH4 λόγω διάσπασης,  διασπαστικής

διέγερσης,  διασπαστικού  ιονισμού  με  ηλεκτρόνια  καθώς  και  με  δευτερογενείς

αντιδράσεις  με  ελεύθερες  ρίζες,  ιόντα  και  άτομα  υδρογόνου.  Για  το  διαχωρισμό

λοιπόν  της  διάσπασης  του  SiH4 με  ηλεκτρόνια  από τις  υπόλοιπες  διεργασίες  που

οδηγούν σε κατανάλωση του SiH4 στην εκκένωση, απαιτείται εκτός από τις μετρήσεις

φασματομετρίας  μάζας  ένας  αναλυτικός  προσομοιωτής  της  χημείας  της  αέριας

φάσης.  Ο  προσομοιωτής  αυτός  έχει  αναπτυχθεί  στο  Εργαστήριο  Τεχνολογίας

Πλάσματος στα πλαίσια προηγούμενων διατριβών [57,58] και στην ουσία επιλύει το

ισοζύγιο μάζας των κυριοτέρων ειδών που βρίσκονται στην εκκένωση (μόρια, ρίζες,

ιόντα).

5.2.2.1 Σύντομη περιγραφή της προσομοίωσης της αέριας φάσης

Αναλυτική περιγραφή και λεπτομέρειες του μοντέλου το όποιο αναπτύχθηκε από

αυτήν την ομάδα, μπορούν να βρεθούν αλλού [57,58,122]. Εδώ θα δοθεί μια γενική

και συνοπτική περιγραφή αυτής της προσομοίωσης.

Η  ανάλυση  της  αέριας  φάσης  προσομοιώνει  εκκενώσεις  SiH4/H2 σε  ένα

αντιδραστήρα  πλάσματος  με  δύο  παράλληλα  ηλεκτρόδια  και  περιλαμβάνει  τις

χημικές  αλληλεπιδράσεις  των  ουδετέρων  μορίων  των  ριζών και  των ιόντων  στην

αέρια φάση, τη μεταφορά μάζας των ειδών αυτών και την αλληλεπίδρασή τους με την

επιφάνεια. Δεν είναι αυτάρκες από την άποψη ότι απαιτεί ως δεδομένα τη χωρική

κατανομή της διάσπασης του SiH4 προς ελεύθερες ρίζες και τη συνολική κατανάλωση

του  SiH4 στην εκκένωση. Η χρήση των δεδομένων αυτών δίνει τη δυνατότητα της

παράκαμψης του υπολογισμού της συνάρτησης κατανομής των ηλεκτρονίων. Αυτή η

προσέγγιση  προτιμήθηκε  γιατί  η  πρόβλεψη  της  συνάρτησης  κατανομής  των

ηλεκτρονίων οδηγεί συνήθως σε σημαντικά σφάλματα στις προβλέψεις των ρυθμών

διάσπασης του SiH4 και του Η2.

Έτσι, o ρυθμός της κατανάλωσης του  SiH4 μέσω των συγκρούσεών του με

ηλεκτρόνια σε κάθε σημείο μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων μπορεί  να εκφραστεί ως

[124]:
i

 )()(
44 TOT

SiHdeSiH I
xIdNkxW                                         (5.2)
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όπου kd είναι ο ρυθμός παραγωγής ηλεκτρονίων στην εκκένωση με ενέργεια ικανή να

διασπάσουν  το  SiH4  (>  8.4  eV),  d η  απόσταση  των  ηλεκτροδίων,  Ι(x)/ΙTOT η

κανονικοποιημένη κατανομή της διάσπασης του SiH4 και NSiH4 είναι η συγκέντρωση

του SiH4.

Για  το  ισοζύγιο  μάζας  του  SiH4 στην  εκκένωση  ο  όρος  της  πρωτογενούς

κατανάλωσης του SiH4, eSiHW
4

(εξ. 5.2) εισάγεται μαζί με τον όρο κατανάλωσης του

SiH4 από δευτερογενείς αντιδράσεις Wsec στην διαφορική εξίσωση:

) ( sec2

2

4
WW

dx
dcu

dx
cdD eSiH

nn
n   .                                (5.3)

όπου  Dn είναι  ο  συντελεστής  διάχυσης  του  είδους  n στο  μίγμα,  οι  οποίοι

υπολογίζονται  από  τη  θεωρία  Chapman-Enscog [124],  u η  ταχύτητα  ροής  του

μίγματος και cn η συγκέντρωση του είδους n.  

 Στον  όρο  Wsec περιλαμβάνονται  οι  39  πιο  σημαντικές  αντιδράσεις  ριζών-μορίων,

ιόντων-μορίων και ριζών-ριζών, καθώς και η διάσπαση με ηλεκτρόνια των μορίων

Si2H6, Si3H8 and H2.

Το μοντέλο προβλέπει τον ρυθμό διάσπασης του  SiH4, τη χωρική κατανομή

της συγκέντρωσης των ριζών και των μορίων, τις ροές ριζών προς τις επιφάνειες και

τον ρυθμό εναπόθεσης.
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Σχήμα 5.3: Ο ρυθμός παραγωγής ενεργού πληθυσμού ηλεκτρονίων για διάσπαση του
SiH4 με ηλεκτρόνια σα συνάρτηση της πυκνότητας ισχύος για λόγο ροής  SiH4/H2 =
2/150 στη  συνολική  πίεση  των 0.5  Torr και  για  λόγο  ροής  SiH4/H2 =  1/150  στη
συνολική πίεση των 1 Torr.

Η  εφαρμογή  του  μοντέλου  στις  παρούσες  πειραματικές  συνθήκες  για  τον

υπολογισμό του ρυθμού διάσπασης  k του  SiH4  προς ουδέτερες  ρίζες φαίνεται  στο

σχήμα 5.3. Το πρώτο πράγμα που μπορεί κανείς να παρατηρήσει σε αυτό το σχήμα

είναι  ότι  δεν  υπάρχει  μια  απλή εξάρτηση μεταξύ  του  ρυθμού  διάσπασης  και  της

πυκνότητας  ισχύος.  Αντίθετα  με  την  προηγούμενη  παρατήρηση  που  αφορά  την

κατανάλωση  SiH4, η  k είναι μικρότερη στην περίπτωση του 1  Torr σε σχέση με τη

πίεση των 0.5  Torr,  εκτός πυκνοτήτων ισχύος  μικρότερων από 20  mW/cm2.  Στην

περίπτωση της υψηλής πίεσης, η δραστική αύξηση της ισχύος από τα 47,9 σε 104,3

mW/cm2 δεν ακολουθείται από ανάλογη αύξηση της k, η οποία είναι σχεδόν σταθερή

σε αυτό το εύρος. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την ίδια αύξηση ισχύος, η διασπαστική

διέγερση του σιλανίου η οποία είναι μια διεργασία με πολύ υψηλότερες απαιτήσεις

ενέργειας ηλεκτρονίων συγκριτικά με την διάσπαση σιλανίου προς ρίζες, αυξήθηκε

με τον σχηματισμό διπλών στιβάδων (σχ. 5.1(β)). Αυτή η διαφορετική συμπεριφορά
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μεταξύ  διάσπασης  σιλανίου  και  διέγερσης  μπορεί  να  αποδοθεί  σε  μεταβολές  του

ποσοστού της ισχύος που καταναλώνεται σε συγκρούσεις ηλεκτρονίων-μορίων αλλά

και στην επιτάχυνση ιόντων. Διεργασίες με υψηλότερο ενεργειακό κατώφλι φαίνεται

να ευνοούνται υπό αυτές τις συνθήκες ενώ το κλάσμα της ισχύος που καταναλώνεται

στην επιτάχυνση των ιόντων αναμένεται επίσης να αυξηθεί με την αύξηση της ισχύος

[125].

5.2.3 Μετρήσεις ρυθμού εναπόθεσης

Εφόσον η παραγωγή ριζών σχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη του υμενίου,  η

ελάττωση του ρυθμού διάσπασης του σιλανίου με την πίεση αναμένεται επίσης να

επηρεάσει  τον  ρυθμό  ανάπτυξης  του  φιλμ.  Για  να  το  επαληθεύσουμε  αυτό  στα

σχήματα.  5.4(α)  και  (β),  παρουσιάζεται  η  μεταβολή του  πειραματικά  μετρημένου

ρυθμού εναπόθεσης σα συνάρτηση της πυκνότητας ισχύος για 0.5  Torr και 1  Torr,

αντίστοιχα. Ο ρυθμός εναπόθεσης κυμαίνεται από 0.03 Å/sec έως 0.12 Å/sec για την

περίπτωση υψηλής πίεσης  ενώ η χαμηλότερη πίεση εμφανίζει  πάντοτε υψηλότερο

ρυθμό εναπόθεσης που κυμαίνεται από 0.08 Å/sec έως 0.2 Å/sec. Οι παρατηρούμενοι

ρυθμοί εναπόθεσης είναι γενικά χαμηλοί, λόγω της μεγάλης απόστασης μεταξύ των

ηλεκτροδίων και της μικρής συγκέντρωσης του SiH4 στο αέριο μείγμα. Προηγούμενη

έρευνα αποκάλυψε τη σημασία τόσο της απόστασης μεταξύ των ηλεκτροδίων [126]

όσο και της μερικής πίεσης σιλανίου [127] στον ρυθμό εναπόθεσης και αυτό φαίνεται

επίσης ότι αληθεύει στις συνθήκες του σχηματισμού διπλών στιβάδων.

Το γεγονός ότι ο ρυθμός εναπόθεσης είναι πάντοτε χαμηλότερος για την πίεση

1 Torr απ’ ότι για 0.5 Torr οφείλεται σε τουλάχιστον τρεις λόγους:

 Πρώτον,  η  διάχυση όλων των ριζών προς  τις  επιφάνειες,  ο  οποίος  είναι  ο

κύριος μηχανισμός της μεταφοράς ριζών, παρεμποδίζεται στην υψηλή πίεση. 
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Σχήμα  5.4: Ο  πειραματικά  μετρούμενος  και  ο  θεωρητικά  προβλεπόμενος  ρυθμός
εναπόθεσης σα συνάρτησης της πυκνότητας ισχύος (α) για λόγο ροής SiH4/H2 = 2/150
και συνολικής πίεσης 0.5 Torr και (β) για λόγο ροής SiH4/H2 = 1/150 και συνολικής
πίεσης  1  Torr.  Οι  στήλες  στο  σχήμα  αντιπροσωπεύουν  τη  συνεισφορά  των
κυριοτέρων ριζών στο προβλεπόμενο ρυθμό εναπόθεσης.
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 Δεύτερον, ο μέγιστος ρυθμός παραγωγής πρόδρομων ενώσεων λαμβάνει χώρα

πιο  κοντά  στο  πολωμένο  ηλεκτρόδιο  λόγω  της  μείωσης  του  εύρους  του

περιβλήματος στην υψηλότερη πίεση. Συνεπώς, η συμβολή των ριζών με πολύ

μικρό  μήκος  διάχυσης,  στο  συνολικό  ρυθμό  εναπόθεσης,  μειώνεται  στην

περίπτωση 1 Torr.

 Τελος,  όπως  φαίνεται  στην  σχήμα  5.3  Ο  ρυθμός  παραγωγής  ενεργού

πληθυσμού  ηλεκτρονίων  για  διάσπαση  του  SiH4 με  ηλεκτρόνια  είναι

χαμηλότερος  στην  περίπτωση  υψηλής  πίεσης  προκαλώντας  μείωση  του

ρυθμού παραγωγής ριζών με ηλεκτρόνια.

Η αξιοπιστία των ανωτέρω εξηγήσεων μπορεί επίσης να ελεγχθεί, με τη χρήση

των αποτελεσμάτων της  προσομοίωσης  για  τον  ρυθμό  εναπόθεσης.  Συνεπώς,  στα

σχήματα 5.4(α) και (β) έκτος από τις πειραματικές μετρήσεις περιλαμβάνονται επίσης

οι προβλέψεις του μοντέλου όσον αφορά το ρυθμό εναπόθεσης και τη συμβολή των

κύριων ριζών στην ανάπτυξη του φιλμ. Παρατηρείται καλή συμφωνία μεταξύ των

αποτελεσμάτων του μοντέλου και των πειραματικών μετρήσεων και αυτό επιτρέπει

την  συζήτηση  της  συμβολής  των  κυρίων  ριζών  στην  ανάπτυξη  του  φιλμ.

Συγκεκριμένα, η ελεύθερη ρίζα σιλυλίο (SiH3) υπερισχύει με μεγάλη διαφορά όλων

των υπόλοιπων ριζών, συμβάλλοντας σχεδόν στο 50% της συνολικής ανάπτυξη του

δημιουργούμενου φιλμ υπό τις παρούσες συνθήκες. Αρκετά ενισχυμένη είναι επίσης

η συνεισφορά των ριζών πολύ-σιλυλίων (Si2H5, Si3H7) στην ανάπτυξη του φιλμ ειδικά

στην  περίπτωση  των  0.5  Torr.  Λαμβάνοντας  υπ’  όψιν  ότι  αυτές  οι  ρίζες

ενσωματώνονται στην επιφάνεια συνεισφέροντας δυο άτομα πυριτίου γίνεται εύκολα

κατανοητή  η  ενίσχυση  της  σημασίας  τους  στην  επίτευξη  υψηλών  ρυθμών

εναπόθεσης.

  Από  τη  άλλη  μεριά,  η  συνεισφορά  των  ριζών  με  υψηλό  συντελεστή

ενσωμάτωσης (SiH2,  Si2H4) παραμένει σε όλες τις περιπτώσεις μικρότερη από 35%

και μειώνεται με την αύξηση της πίεσης.  Η ρίζα  SiH2 καταναλώνεται εύκολα στη

αέρια φάση μέσω των αντιδράσεων 
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Σχήμα  5.5:  Η  χωρική  κατανομή  των  ριζών  SiH3 και  SiH2 για  σταθερή  τάσης
διέγερσης 400 V, για λόγο ροής SiH4/H2 = 2/150 στη συνολική πίεση των 0.5 Torr και
για λόγο ροής SiH4/H2 = 1/150 στη συνολική πίεση των 1 Torr

Η  ενισχυμένη  συνεισφορά  των  ριζών  με  χαμηλό  συντελεστή  ενσωμάτωσης

έναντι εκείνων με υψηλό συντελεστή ενσωμάτωσης στο συνολικό ρυθμό εναπόθεσης

μπορεί να κατανοηθεί λαμβάνοντας υπόψιν τις διαφορές στη χημική σύσταση των

ριζών στην αέρια φάση καθώς και τη δραστικότητα τους στις επιφάνειες. Αυτές οι

διαφορές αντανακλώνται στην χωρική κατανομή των συγκεντρώσεων των ριζών SiH2

και  SiH3 οι  οποίες  είναι  αποτέλεσμα του ισοζυγίου  μάζας  των ειδών αυτών στην

εκκένωση. Οι κατανομές των ριζών SiH2 και SiH3 παρουσιάζονται στο σχήμα 5.5 και

για τις δύο πιέσεις 0,5 Torr και 1 Torr και για το ίδιο εφαρμοζόμενο δυναμικό (400

V). Κατά την σύγκριση της χωρικής κατανομής των SiH2 και SiH3 για την ίδια πίεση,

μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η πυκνότητα των ριζών SiH3 παρουσιάζει μέγιστο

πιο μακριά από το πολωμένο ηλεκτρόδιο απ’ ότι των SiH2, ενώ η πυκνότητα του SiH3

σε κάθε σημείο του χώρου μεταξύ των δύο ηλεκτρόδιων και στις δύο πιέσεις είναι

πολύ υψηλότερη από ότι για το SiH2. Επιπλέον, το προφίλ της ρίζας SiH3 καθορίζεται

από την διάχυση και την κατανάλωση αυτής της ρίζας στις επιφάνειες, ενώ το προφίλ
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και η πυκνότητα του SiH2 καθορίζονται από την ταχεία κατανάλωσή της στην αέρια

φάση.

Από την άλλη, η αύξηση της πίεσης επηρεάζει τόσο τη θέση των μέγιστων της

συγκέντρωσης των ριζών που μετατοπίζονται προς το πολωμένο ηλεκτρόδιο όσο και

τις πυκνότητες των SiH2/SiH3. Η μετακίνηση του μέγιστου σχετίζεται με την μείωση

του πλάτους του πολωμένου περιβλήματος στα 1  Torr, ενώ η επίδραση της πίεσης

στις  πυκνότητες  SiH2/SiH3 είναι  πιο  περίπλοκη.   Όσον  αφορά  τη  SiH2,  η

προαναφερθείσα  ταχεία  κατανάλωση της  ρίζας  αυτής  στην  αέρια  φάση αυξάνεται

στην υψηλή πίεση (εξ. (2)), με αποτέλεσμα πολύ χαμηλές πυκνότητες. Όσον αφορά

τη ρίζα SiH3, η οποία δεν είναι ιδιαίτερα δραστική στην αέρια φάση, η συγκέντρωσή

της  παραμένει  αρκετά  υψηλή  στην  περίπτωση  1  Torr καθώς  ελαττώνονται  οι

απώλειες λόγω διάχυσης αυτής της ρίζας.  

Τέλος,  με  βάση  τα  κύρια  χαρακτηριστικά  της  χημείας  αέριας  φάσης  που

παρουσιάστηκαν προηγουμένως, η επίδραση του σχηματισμού διπλών στιβάδων στη

διαδικασία εναπόθεσης  του μικροκρυσταλλικού πυριτίου μπορεί  να συνοψιστεί  σε

δύο κύρια συμπεράσματα. Πρώτον, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι συνθήκες

που οδηγούν στην αύξηση αυτού του μηχανισμού δεν ακολουθήθηκαν από ανάλογη

αύξηση  της  συνολικής  κατανάλωσης  σιλανίου.  Δεύτερον,  ο  σχηματισμός  διπλών

στιβάδων  επηρεάζει  την  χωρική  παραγωγή  αυτών  των  ριζών  μόνο  εγγύς  του

πολωμένου ηλεκτρόδιου. Συνεπώς, η αρκετά μεγάλη απόσταση μεταξύ του σημείου

όπου  παράγονται  οι  ρίζες  μέσω  αυτού  του  μηχανισμού  και  του  ηλεκτροδίου

εναπόθεσης (γειωμένου) περιορίζει σημαντικά την επίδραση του σχηματισμού διπλών

στιβάδων στον ρυθμό εναπόθεσης.

5.3 Συμπεράσματα

Η  ύπαρξη  διπλών  στιβάδων  κοντά  στο  πολωμένο  ηλεκτρόδιο  παρατηρήθηκε

χρησιμοποιώντας  μετρήσεις  χωρικά  διακεκριμένης  φασματοσκοπίας  εκπομπής σε

εκκενώσεις  υψηλής  αραίωσης  SiH4 σε  H2 σε  δύο  ολικές  πιέσεις  και  διάφορες

πυκνότητες  ισχύος.  Οι  μετρήσεις  με  φασματομετρία  μάζας  της  συνολικής

κατανάλωσης  σιλανίου  διενεργήθηκαν  υπό  τις  ίδιες  συνθήκες  ενώ  ταυτόχρονα  ο

ρυθμός εναπόθεσης καταγράφηκε χρησιμοποιώντας ανακλαστική συμβολομετρία με

λέιζερ (LRI). Σε όλες τις περιπτώσεις, τα πειραματικά αποτελέσματα συνδυάστηκαν

με  τα  αποτελέσματα  ενός  προσομοιωτή,  επιτρέποντας  την  πρόβλεψη  του  ρυθμού
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διάσπασης του SiH4 με ηλεκτρόνια και της συμβολής κάθε ρίζας στην ανάπτυξη του

φιλμ. 

Έχει διαπιστωθεί ότι η αύξηση της ισχύος οδηγεί σε αύξηση της κατανάλωσης

SiH4 και τη διάσπαση του σιλανίου με ηλεκτρόνια και για τις δύο πιέσεις. Δηλαδή, η

κατανάλωση σιλανίου  αυξάνεται  με  την πίεση,  σε  όλο το  εύρος  των  πυκνοτήτων

ισχύος που παρουσιάζονται εδώ, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται η σταθερά του ρυθμού

διάσπασης  του  SiH4 με  ηλεκτρόνια.  Αυτή  η  συμπεριφορά  αποδίδεται  στην

κατανάλωση  SiH4 μέσω  δευτερογενών  αντιδράσεων  της  αέριας  φάσης  στην

περίπτωση υψηλής πίεσης.

Ο  ρυθμός  εναπόθεσης  του  φιλμ  βρέθηκε  ότι  στις  συγκεκριμένες  συνθήκες

αυξάνεται  με  την  ισχύ  και  μειώνεται  με  την  πίεση.  Οι  ρίζες  SiH3 βρέθηκαν  να

υπερισχύουν όλων των υπολοίπων ριζών στο υπό ανάπτυξη υμένιο, συμβάλλοντας

κατά  περισσότερο  από  50%  και  στις  δύο  πιέσεις.  Αυτό  αποδόθηκε  στην  αρκετά

μεγάλη  απόσταση  μεταξύ  των  ηλεκτρόδιων  και  στη  χαμηλή  συγκέντρωση  του

σιλανίου  που  χρησιμοποιήθηκε  σε  αυτήν  την  μελέτη,  δυο  παράγοντες  που  είναι

υπεύθυνοι για τους χαμηλούς ρυθμούς εναπόθεσης. Η σύσταση των ριζών που είναι

υπεύθυνες για την ανάπτυξη του υμενίου αναμένεται να μεταβληθεί δραστικά με τη

μείωση  της  απόστασης  μεταξύ  των  ηλεκτροδίων,  ενώ  επίσης  η  επίδραση  του

επιπρόσθετου  μηχανισμού  θέρμανσης  ηλεκτροδίων  στο  ρυθμό  εναπόθεσης

αναμένεται  επίσης  να  αυξηθεί.  Σε  τέτοιες  συνθήκες  έχουμε  παρατηρήσει  στο

εργαστήριο πολλαπλάσιους ρυθμούς εναπόθεσης.
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Μέθοδος εξάντλησης σιλανίου με

τη χρήση υψηλών πιέσεων
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6.1 Εισαγωγή

Ένα από τα πλεονεκτήματά του μc-Si:H είναι ότι μπορεί να εναποτεθεί με τη

χρήση εξοπλισμού ο οποίος χρησιμοποιείται ήδη βιομηχανικά για την εναπόθεση a-

Si:H, χρησιμοποιώντας ως πρόδρομο μίγμα σιλάνιο σε υψηλή αραίωση με υδρογόνο.

Η  παραπέρα  εφαρμογή  του  μc-Si:H σε  φωτοβολταϊκές  ιδιοσυσκευές  απαιτεί  την

επίλυση προβλημάτων, τα οποία έχουν να κάνουν με τις διαφορετικές απαιτήσεις που

αφορούν την ποιότητα και το ρυθμό ανάπτυξης αυτών των υμενίων. Κύριο πρόβλημα

παραμένει  ο  σχετικά  χαμηλός  ρυθμός  εναπόθεσης  σε  συνδυασμό  με  το   υψηλό

ποσοστό  κρυσταλλικότητας  που  απαιτείται.  Τόσο  η  κρυσταλλικότητα  όσο  και  ο

ρυθμός  εναπόθεσης  του  υμενίου  φαίνονται  να  επηρεάζονται  σημαντικά  από  τη

μεταβολή των παραμέτρων της εκκένωσης [120], όπως η συνολική πίεση του αερίου

[127],  η  απόσταση  μεταξύ  των  ηλεκτροδίων  [128,129],  η  ισχύς  rf [130]  και  η

συχνότητα  διέγερσης  [131].  Η  χαμηλή  κατανάλωση  σιλανίου  [132]  και  ο

βομβαρδισμός  με ιόντα υψηλής ενέργειας [133]  στην περίπτωση των εκκενώσεων

SiH4/H2 χαμηλής πίεσης έχουν προταθεί ως περιοριστικοί παράγοντες που ευθύνονται

για  τον  αρκετά  χαμηλό  ρυθμό  εναπόθεσης.  Πρόσφατα  έχει  προταθεί  η  μέθοδος

εξάντλησης  σιλανίου  με  χρήση  υψηλών πιέσεων  (high-pressure depletion regime)

[127,134-145],  με  βασικό σκεπτικό ότι  (α)  οδηγεί σε  πολύ υψηλότερους  ρυθμούς

εναπόθεσης εφαρμόζοντας σχετικά υψηλή ισχύ, (β) Η υψηλή αραίωση με υδρογόνο

ελαχιστοποιεί  την  παραγωγή  ανωτέρων  ομολόγων  του SiH4,  (γ)  Συντελεί  στην

μείωση της θερμοκρασίας των ηλεκτρονίων και ταυτόχρονα μειώνει το βομβαρδισμό

των υμενίων με ιόντα υψηλής ενέργειας και τέλος (δ) Η χαμηλή συγκέντρωση του

SiH4 στο αέριο μίγμα περιορίζει την κατανάλωση των ατόμων υδρογόνου (που έχουν

πολύ σημαντικό ρόλο στη δημιουργία του μικροκρυσταλλικού πυριτίου) μέσω της

αντίδρασης: Η + SiH4 → Η2 + SiH3.

Στην  παρούσα  εργασία  παρουσιάζουμε  μια  διερεύνηση  του  συνδυασμένου

αποτελέσματος της επίδρασης της συνολικής πίεσης και της απόστασης μεταξύ των

ηλεκτροδίων στο ρυθμό εναπόθεσης. Οι μελέτες εναπόθεσης λεπτών υμενίων μc-Si:H

επιτελέστηκαν με την εφαρμογή συχνότητας 27.12 MHz, υψηλής αραίωσης σιλανίου

σε υδρογόνο,  σε  ολικές  πιέσεις  λειτουργίας  εύρους  μεταξύ  1  και  10  Torr και  με

ταυτόχρονη μεταβολή της απόστασης μεταξύ των ηλεκτροδίων από 10 έως 17 mm. Η

συνολική ροή διατηρήθηκε σε όλα τα πειράματα στα 400  sccm. Σε όλες αυτές τις

περιπτώσεις,  η  πραγματική  ισχύς  rf στην  εκκένωση,  μετρήθηκε  επακριβώς  με  τη
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χρήση της μεθόδου που παρουσιάστηκε στο κεφαλαίο 2 και διατηρήθηκε σταθερή

στα 72 mW/cm2. Η μερική πίεση του σιλανίου στο αέριο μείγμα διατηρήθηκε στα 25

mTorr έτσι ώστε η συγκέντρωση του σιλανίου στον αντιδραστήρα να παραμένει η

ίδια σε όλες τις πιέσεις και να απομονωθεί η επίδραση της ολικής πίεσης.

Τα  αποτελέσματα  φανερώνουν  την  ύπαρξη  ενός  βέλτιστου  στο  ρυθμού

ανάπτυξης του υμενίου σε πίεση 2.5 Torr και σε απόσταση μεταξύ των ηλεκτροδίων

ίση με 15mm. Οι λόγοι που οδηγούν σε αυτό το βέλτιστο διερευνήθηκαν περαιτέρω

με  την εφαρμογή διαφόρων διαγνωστικών μεθόδων  πλάσματος.  Συγκεκριμένα,  η

παραγωγή  διεγερμένων  ριζών  καταγράφηκε  με  τη  χρήση  χωρικά  διακεκριμένης

φασματοσκοπίας  αυθόρμητης  εκπομπής (SROES),  ενώ  η  συνολική  κατανάλωση

σιλανίου, που οφείλεται σε πρωτογενή διάσπαση του σιλανίου από συγκρούσεις με

ηλεκτρόνια καθώς και σε δευτερογενείς αντιδράσεις αέριας φάσης, μετρήθηκαν με τη

χρήση  φασματογραφίας  μάζας.  Τα  πειραματικά  αποτελέσματα  που  αφορούν  την

συνολική κατανάλωση  SiH4 χρησιμοποιήθηκαν ως δεδομένα σε έναν  προσομοιωτή

της  αέριας  φάσης  που  προσαρμόστηκε  στις  συνθήκες  υψηλής  πίεσης.  Τέλος,

παρουσιάζονται  και  αναλύονται  ο  ενδεδειγμένος  συνδυασμός  του  ρεύματος  της

εκκένωσης και του εφαρμοζόμενου δυναμικού που διασφαλίζει σταθερή κατανάλωση

ισχύος στην εκκένωση.

6.2 Ηλεκτρικές μετρήσεις

Καθώς  ο  κύριος  σκοπός  της  παρούσας  μελέτης  είναι  η  απομόνωση  της

επίδρασης  της  συνολικής  πίεσης  στο  ρυθμό  εναπόθεσης,  πρέπει  να  διατηρούνται

σταθερές  οιεσδήποτε  άλλες  παράμετροι  της  εκκένωσης  (μερική  πίεση  SiH4,

συχνότητα διέγερσης, κατανάλωση ισχύος) που μπορεί να επηρεάζουν τις μετρήσεις.

Για  παράδειγμα,  είναι  γνωστό  ότι  η  αύξηση  της  πίεσης  οδηγεί  σε  υψηλότερη

κατανάλωση  ισχύος  λόγω  αύξησης  της  συχνότητας  συγκρούσεων  ηλεκτρονίων-

μορίων. 

Συνεπώς,  όπως  δείχνεται  στο  σχήμα  6.1(α),  προκειμένου  να  διατηρηθεί

σταθερή  η  κατανάλωση  ισχύος  είναι  απαραίτητη  η  μείωση  του  εφαρμοζόμενου

δυναμικού σε μια ελάχιστη τιμή, η οποία εμφανίζεται σε πίεση 2.5 Torr. Όσον αφορά

την αύξηση της απόστασης των ηλεκτροδίων, το δυναμικό πρέπει να αυξηθεί με την

απόσταση μεταξύ των ηλεκτροδίων για τη διατήρηση της ίδιας ισχύος. Παρόμοιες 

137



0 2 4 6 8 10

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

()

Power: 72 (mW/cm2)

SiH4 partial pressure: 
25 mTorr in H2/SiH4 discharges

V
el
 (

V
)

Total pressure (Torr)

 10mm
 11mm
 12mm
 13mm
 14mm
 15mm

138



0 2 4 6 8 10
0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

()

Power: 72 (mW/cm2)

SiH4 partial pressure: 
25 mTorr in H2/SiH4 discharges

D
ic

ha
rg

e 
cu

rre
nt

 (A
m

p)

Total pressure (Torr)

 10mm
 11mm
 12mm
 13mm
 14mm
 15mm

Σχήμα  6.1:  (α)  το  πλάτος  του  δυναμικού  του  ηλεκτροδίου  και  (β)  το  ρεύμα
εκκένωσης ως  συνάρτηση της  συνολικής  πίεσης  λειτουργίας,  ενώ μεταβάλλεται  η
απόσταση μεταξύ των ηλεκτροδίων από 10 έως 15 mm. 

παρατηρήσεις μπορούν να γίνουν για το ρεύμα της εκκένωσης, το οποίο μειώνεται

απότομα  για  πιέσεις  από  1  έως  3  Torr (σχήμα  6.1(β)). Ωστόσο,  αντίθετα  με  το

δυναμικό,  η  αύξηση  της  απόστασης  των  ηλεκτροδίων  οδηγεί  σε  μείωση  του

ρεύματος,  η  οποία  δείχνει  να  είναι  πιο  σημαντική  στις  χαμηλότερες  πιέσεις.  Η

διαφορά μεταξύ δυναμικού και ρεύματος έγκειται στο ότι η περαιτέρω αύξηση της

πίεσης από 2.5 Torr έως 10 Torr οδηγεί σε σημαντική αύξηση του δυναμικού, ενώ το

ρεύμα της εκκένωσης παραμένει σχεδόν σταθερό για το ίδιο εύρος πιέσεων.

Στο  σχήμα  6.2  παρουσιάζεται  η  φάση της  εμπέδησης  σαν συνάρτηση  της

πίεσης για διαφορετικές αποστάσεις ηλεκτροδίων (10-15 mm). Η αύξηση της πίεσης

από  1  έως  3  Torr οδηγεί  και  πάλι  σε  μια  μεγάλη  μετατόπιση  των  φάσεων  από

χωρητικές  σε  ωμικές.  Ωστόσο,  παραπέρα  αύξηση  της  πίεσης  αφήνει  σχεδόν

ανεπηρέαστη την εμπέδηση της εκκένωσης.

Η  παρατηρούμενη  μεταβολή  της  φάσης  είναι  το  αποτέλεσμα  της

ανταγωνιστικής επίδρασης της αύξησης της συγκέντρωσης των ηλεκτρονίων και της

συχνότητας συγκρούσεων ηλεκτρονίων-μορίων με τη πίεση. Η μετατόπιση προς 
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Σχήμα 6.2:  Η φάσης της εμπέδησης  της εκκένωσης  σα συνάρτηση της συνολικής
πίεσης για διάφορες αποστάσεις των ηλεκτροδίων

περισσότερο ωμικές αντιδράσεις  καθώς μεταβαίνουμε από το 1  Torr στα 2.5  Torr

υποδεικνύει μια αύξηση της συχνότητας συγκρούσεων χωρίς αντίστοιχη αύξηση της

πυκνότητας των ηλεκτρονίων.  Σε μεγαλύτερες  πιέσεις  η ενίσχυση της συχνότητας

συγκρούσεων εξουδετερώνεται αποτελεσματικά από την αύξηση της πυκνότητας των

ηλεκτρονίων. 

Στο σχήμα 6.3 φαίνεται η μεταβολή του ωμικού μέρους της εμπέδησης της

εκκένωσης σα συνάρτηση της  ολικής πίεσης  για  αποστάσεις  ηλεκτροδίων από 10

μέχρι 15 mm. Παρατηρείται μία σχεδόν γραμμική αύξηση της ωμικής εμπέδησης με

την αύξηση της πίεσης. Αυτό συμβαίνει επειδή με την αύξηση της πίεσης ενισχύεται

γραμμικά η συχνότητα συγκρούσεων ηλεκτρονίων-μορίων.

Από την άλλη, αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί  στις  μετρήσεις  διαφοράς

φάσης (δηλαδή γραμμική αύξηση με την πίεση) επειδή παραπέρα αύξηση της φάσης

(> 0) θα σήμαινε και ενίσχυση του επαγωγικού χαρακτήρα της εκκένωση κάτι όμως

που δεν είναι  εφικτό σε αυτές  τις  συνθήκες (χαμηλή συχνότητα,  μικρή απόσταση

ηλεκτροδίων και σχετικά χαμηλές συγκεντρώσεις ηλεκτρονίων). Έτσι, το φ παίρνει 
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Σχήμα  6.3:  Το  ωμικό  μέρος  της  εμπέδησης  της  εκκένωσης  σα  συνάρτηση  της
συνολικής πίεσης για αποστάσεις ηλεκτροδίων από 10 μέχρι 15 mm.

τιμές  που  πλησιάζουν  το  μηδέν  υποδεικνύοντας  ότι  ο  ωμικός  χαρακτήρας  της

εκκένωσης υπερισχύει σημαντικά τόσο της χωρητικής εμπέδησης των περιβλημάτων

όσο και του επαγωγικού χαρακτήρα της μάζας.

6.3 Μετρήσεις ρυθμού εναπόθεσης

Στο  Σχήμα.  6.4  απεικονίζεται  η  μεταβολή  του  ρυθμού  εναπόθεσης  (υπό

συνθήκες  σταθερής  ισχύος  και  μερικής  πίεσης  σιλανίου)  σαν  συνάρτηση  της

συνολικής  πίεσης,  ενώ  η  εξάρτηση  του  ρυθμού  εναπόθεσης  από  την  απόσταση

μεταξύ των ηλεκτροδίων συμπεριλαμβάνεται επίσης σε τρίτο άξονα (10-18 mm). Οι

μετρήσεις του ρυθμού εναπόθεσης αναδεικνύουν ένα ξεκάθαρο μέγιστο για την πίεση

των  2.5  Torr και  για  την  απόσταση  ηλεκτροδίων,  15  mm.  Με  τη  μείωση  της

απόστασης των ηλεκτροδίων, η θέση του μεγίστου μετατοπίζεται προς υψηλότερες

πιέσεις  (2.5-3.2  Torr)  ενώ  παράλληλα  η  μέγιστη  τιμή  του  ρυθμού  εναπόθεσης

μειώνεται  κατά περισσότερο από 50% στην περίπτωση των 10  mm. Επιπρόσθετα,
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αυτά  τα  αποτελέσματα  αποκαλύπτουν  δύο  διαφορετικές  περιοχές,  μια  σχετικά

χαμηλής πίεσης (1-4 Torr) και μια υψηλότερης πίεσης (4-10 Torr). Στη χαμηλή πίεση

η  αύξηση  της  απόστασης  των ηλεκτροδίων (10-15  mm) έχει  ως  αποτέλεσμα  την

ενίσχυση του ρυθμού εναπόθεσης. 

Διαφορετική συμπεριφορά παρατηρείται στην υψηλή πίεση, και στα 10 Torr,

οι ενδιάμεσες αποστάσεις των ηλεκτροδίων έχουν ως αποτέλεσμα ένα ελάχιστο του

ρυθμού ανάπτυξης του υμενίου.

Το βέλτιστο στο ρυθμό εναπόθεσης μπορεί επίσης να παρατηρηθεί στο σχήμα

6.5 όπου παρουσιάζεται ο ρυθμός εναπόθεσης σαν  συνάρτηση της  παραμέτρου PD~

Torr cm (η πίεση πολλαπλασιασμένη με την απόσταση μεταξύ των ηλεκτροδίων).

Αυτή η παράμετρος αποτελεί ένα μέτρο σύγκρισης εκκενώσεων από τη σκοπιά της

μάζας του πλάσματος [69]. Εκκενώνεις που έχουν ίδιο PD αναμένεται να έχουν την

ίδια γεωμετρία (μήκος περιβλημάτων προς μήκος κύριας μάζας) και κατά συνέπεια

παραπλήσια προφίλ διάσπασης του σιλάνιου. Έτσι, αυτή η ποσότητα αποτελεί ένα

μέτρο σύγκρισης εκκενώσεων που λειτουργούν υπό αρκετά διαφορετικές συνθήκες.

Με αυτό το τρόπο σύγκρισης ο ρυθμός εναπόθεσης παρουσιάζει μέγιστο για τη τιμή

PD = 4 Torr cm. 

Είναι  εύκολα  κατανοητό  ότι  η  παρατηρούμενη  συμπεριφορά  του  ρυθμού

εναπόθεσης επιβάλλει την ανάλυση της επίδρασης της πίεσης στην παραγωγή και τη
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Σχήμα  6.4:  Η διακύμανση του  ρυθμού  εναπόθεσης  ως  συνάρτηση της  συνολικής
πίεσης και της απόστασης μεταξύ των ηλεκτροδίων.

μεταφορά των προδρόμων ενώσεων για την εναπόθεση του υμενίου.  Σε αυτή την

ανάλυση  θα  πρέπει  να  συμπεριληφθούν  και  πρόδρομες  ενώσεις  που  περιέχουν

περισσότερα από ένα άτομα πυριτίου, και όχι μόνο τις γνωστές ρίζες σιλυλένιο (SiH2)

και  σιλύλιο  (SiH3),  διότι  η  παραγωγή  και  συνεισφορά  υψηλότερων  ριζών  στην

ανάπτυξη του υμενίου μπορεί να γίνει σημαντική υπό συνθήκες υψηλής πίεσης. 

Όπως  αναλύσαμε  και  στο  προηγούμενο  κεφάλαιο,  οι  ρίζες  SixH2x

καταναλώνονται  στην αέρια  φάση λόγω της  πολύ υψηλής  χημικής  δραστικότητάς

τους στην αέρια φάση και αυτή η κατανάλωση ευνοείται από την αύξηση της πίεσης.
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Σχήμα  6.5:  Ο  ρυθμός  εναπόθεσης  σαν  συνάρτηση  του DP~ Torr cm (η  πίεση
πολλαπλασιασμένη με την απόσταση μεταξύ των ηλεκτροδίων).

Από την άλλη μεριά, οι ρίζες SixH2x+1 αντιδρούν στην αέρια φάση μόνο με τον εαυτό

τους, αλλά η μικρή πιθανότητα ενσωμάτωσης τους στην αναπτυσσόμενη επιφάνεια

του  υμενίου  αποτρέπει  την  αποτελεσματική  συμβολή  τους  σε  πολύ  σημαντικές

μεταβολές  του  ρυθμού  εναπόθεσης,  είτε  με  τη  πίεση  είτε  με  την  απόσταση  των

ηλεκτροδίων.  Συνεπώς,  μπορούμε  να  υποθέσουμε  ότι  οι  αρκετά  υψηλοί  ρυθμοί

εναπόθεσης υπό καθεστώς υψηλής πίεσης οφείλονται σε αυξημένη συνεισφορά των

ριζών  SixH2x+1,  ωστόσο  οι  σημαντικές  αλλαγές  που  παρατηρήθηκαν  οφείλονται

κυρίως στην ενίσχυση ή όχι της συνεισφοράς των ριζών SixH2x με υψηλό συντελεστή

ενσωμάτωσης. Έτσι, το βέλτιστο καθορίζεται από τον υψηλό ρυθμό παραγωγής όλων

των ριζών (SixH2x όσο και του  SixH2x+1) και τη αυξημένη πιθανότητα των ριζών με

υψηλή  χημική  δραστικότητα  στην  αέρια  φάση  να  φτάσουν  στην  επιφάνεια,  σε

σχετικά χαμηλές πιέσεις. 

Παρόμοια,  η  πρωτογενής  διάσπαση  του  σιλανίου,  όπως  θα  αναλυθεί

παρακάτω,  στα  αποτελέσματα  των  μετρήσεων χωρικά  διακεκριμένης
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φασματοσκοπίας εκπομπής,  εμφανίζει  επίσης ένα μέγιστο στην ίδια πίεση των 2.5

Torr, που εμφανίζεται και ο μέγιστος ρυθμός εναπόθεσης. 

6.4 Μετρήσεις φασματοσκοπίας εκπομπής

Για  την  μελέτη  της  επίδρασης  της  συνολικής  πίεσης  και  της  απόστασης

μεταξύ  των  ηλεκτροδίων  στις  συγκρούσεις  ηλεκτρονίων–μορίων  με  υψηλές

ενεργειακές  απαιτήσεις  πραγματοποιήθηκαν  μετρήσεις  χωρικά  διακεκριμένης

φασματοσκοπίας αυθόρμητης εκπομπής της ελεύθερης ρίζας του  SiH (Α2Δ) καθώς

και της  –β γραμμής Balmer του ατομικού υδρογόνου.

6.4.1 Επίδραση της συνολικής πίεσης

Στα  σχήματα  6.6(α)  και  6.6(β)  παρουσιάζονται  οι  χωρικές  κατανομές  της

εκπομπής  των  διεγερμένων  ειδών  SiH* και  Hβ,  για  απόσταση  μεταξύ  των

ηλεκτροδίων 15  mm, σε πέντε διαφορετικές  πιέσεις.  Τόσο το  SiH* όσο και το  Hβ

φαίνεται να έχουν σχεδόν παρόμοιες κατανομές  παραγωγής στο χώρο μεταξύ των

ηλεκτροδίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεταβολή των προφίλ εκπομπής αντανακλά μεταβολές του

πληθυσμού  των  υψηλής  ενέργειας  ηλεκτρονίων  (πυκνότητα  των  ηλεκτρονίων  με

ενέργεια μεγαλύτερη από το κατώφλι της συγκεκριμένης διεργασίας >10.5  eV για

SiH* και >17.2 ή >20 eV για Hβ,), η οποία ευθύνεται για την παραγωγή ριζών μέσω

μη ελαστικών συγκρούσεων ηλεκτρονίων-μορίων.

Το  σημαντικότερο  χαρακτηριστικό  σε  αυτά  τα  σχήματα  είναι  η  δραστική

ενίσχυση  της  εκπομπής  στα  2.5  Torr,  η  οποία  είναι  πιο  σημαντική  εγγύς  του

πολωμένου  ηλεκτροδίου.  Η  εκπομπή  τόσο  του  SiH* όσο  και  του  Ηβ μειώνεται

μονότονα με  την  αύξηση  της  πίεσης  από  2.5  σε  10  Torr.  Τα  αποτελέσματα  που

παρουσιάζονται  στα  Σχ.  6.6(α)  και  6.6(β),  σε  σχέση  με  αυτά  του  Σχ.  6.4,

επιβεβαιώνουν  ότι  οι  διεργασίες  συγκρούσεων  ηλεκτρονίων-μορίων  σχετίζονται

άμεσα με τη διεργασία ανάπτυξης του υμενίου.

Αυτό παρατηρείται  επίσης  στο  Σχήμα 6.7,  όπου  απεικονίζεται  η  συνολική

ένταση  της εκπομπής,  υπολογισμένη  από  την  ολοκλήρωση  των  προφίλ  που

παρουσιάζονται στα Σχ. 6.6(α) και (β), για απόσταση μεταξύ των ηλεκτροδίων 15

mm και εύρος πιέσεων από 1 έως 10 Torr. Οι συνολικές εντάσεις της εκπομπής τόσο
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Σχήμα 6.6: Χωρική κατανομή της έντασης της εκπομπής (α)  SiH* (A2Δ) (β)  Hβ για
απόσταση μεταξύ των ηλεκτροδίων 15 mm, σε πέντε διαφορετικές συνολικές πιέσεις.
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του SiH* όσο και του Hβ παρουσιάζουν το ίδιο μέγιστο με το ρυθμό εναπόθεσης σε

πίεση 2.5 Torr (Σχ. 6.4).

Παρόμοιες παρατηρήσεις που αφορούν την επίδραση της συνολικής πίεσης

αερίου  στη  συνολική  εκπομπή  Si*  έγιναν  σε  προηγούμενη  εργασία  [134].  Οι

συγγραφείς διαπίστωσαν ότι ο ρυθμός εναπόθεσης εμφανίζει μέγιστο σε πίεση 4 Torr,

ενώ επίσης παρατήρησαν ομοιότητα στην εξάρτηση της εκπομπής Si* από την πίεση,

παρόμοια  με  του  ρυθμού  εναπόθεσης.  Το  συμπέρασμα που  προέκυψε  ήταν  ότι  η

ύπαρξη  μιας  βέλτιστης  πίεσης  για  την  επίτευξη  μέγιστου  ρυθμού  εναπόθεσης

οφείλεται στην ισορροπία μεταξύ της μερικής πίεσης σιλανίου και της θερμοκρασίας

των ηλεκτρονίων. Στα πειράματα αυτά ωστόσο, σε αντίθεση με την παρούσα εργασία

δεν διατηρείται σταθερή η μερική πίεση σιλανίου.
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Σχήμα 6.7: Συνολική ένταση της εκπομπής  SiH* (αριστερός άξονας) και συνολική
ένταση της εκπομπής Hβ (δεξιός άξονας) ως συνάρτηση της συνολικής πίεσης αερίου
για απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίων 15mm. 

6.4.2 Επίδραση της γεωμετρίας

147



Στο  σχήμα  6.8  παρουσιάζονται  για  την  περιοχή  αποστάσεων  μεταξύ

ηλεκτροδίων  από  10  έως  15  mm και  πίεση  2.5  Torr,  οι  χωρικές  κατανομές  της

έντασης εκπομπής της ρίζας SiH(A2Δ). Σε γενικές γραμμές οι κατανομές της έντασης

εκπομπής γίνονται πιο ευρείες καθώς η απόσταση αυξάνει. Τα προφίλ της εκπομπής

είναι  μεγαλύτερα  στην  απόσταση  των  15  mm και  ελαττώνονται  μονότονα  στις

αποστάσεις 10 και 13 mm, αντίστοιχα.
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Σχήμα 6.8: Χωρική κατανομή της έντασης εκπομπής της SiH* για απόστασες μεταξύ
των ηλεκτροδίων από 13 έως 15 mm, σε συνολική πίεση των 2.5 Torr.

Παρόμοιες  παρατηρήσεις  θα μπορούσε  να γίνουν  και  στο σχήμα 6.9 όπου

δείχνεται  η  συνολική  μεταβολή  της  έντασης  εκπομπής  της  ρίζας  SiH(A2Δ)  σαν

συνάρτηση  της  απόστασης  μεταξύ  των  ηλεκτροδίων.  Η  συνολική  μεταβολή  της

έντασης  εκπομπής  παρουσιάζει  γραμμική  αύξηση  με  την  απόσταση  που  έχει  την

μεγαλύτερη τιμή της στα 15 mm.
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Σχήμα 6.9:  η  συνολική μεταβολή της  έντασης  εκπομπής  της  ρίζας  SiH(A2Δ) σαν
συνάρτηση της απόστασης μεταξύ των ηλεκτροδίων

6.5 Η επίδραση των υψηλών πιέσεων στη συνολική κατανάλωση του SiH4

Εκτός  της  παραγωγής  ριζών  μέσω  συγκρούσεων  με  ηλεκτρόνια,  ένας

περιοριστικός παράγοντας στο ρυθμό ανάπτυξης του υμενίου που επηρεάζεται από

την αύξηση της πίεσης, σχετίζεται με τις δευτερογενείς αντιδράσεις αέριας φάσης, οι

οποίες μπορούν να περιορίσουν και να διαφοροποιήσουν τη συνεισφορά των ριζών

στην ανάπτυξη του υμενίου.  Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί σαφώς στο Σχήμα 6.10,

όπου φαίνεται η διακύμανση της % κατανάλωσης σιλανίου ως συνάρτηση της πίεσης

λειτουργίας, για εύρος αποστάσεων ηλεκτροδίων από 11 εώς 17 mm. 

Η  αύξηση  της  πίεσης  έχει  ως  αποτέλεσμα  την  αύξηση  της  κατανάλωσης

σιλανίου που είναι αρκετά υψηλή, ιδίως από 2.5 έως 10 Torr. Αυτό είναι εξάλλου και

το μείζον πλεονέκτημα της χρήσης υψηλής πίεσης (η μέθοδος εξάντλησης σιλανίου

με χρήση υψηλών πιέσεων) δηλ. της δυνατότητας της εξάντλησης του SiH4 ακόμη και

για σχετικά χαμηλές καταναλώσεις ισχύος. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι η σημαντική

ενίσχυση  της  κατανάλωσης  σιλανίου  σε  υψηλές  πιέσεις  δεν  ακολουθείται  από
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ανάλογη αύξηση του ρυθμού εναπόθεσης (σχ. 6.4). Αυτό σημαίνει ότι η κατανάλωση

σιλανίου είναι βασικά αποτέλεσμα της αύξησης του χρόνου παραμονής του σιλανίου

στον αντιδραστήρα και της ελάττωσης των απωλειών των ριζών λόγω διάχυσης προς

τα  τοιχώματα  του  αντιδραστήρα.  Και  οι  δύο  αυτοί  παράμετροι  ευνοούν  την

κατανάλωση SiH4 μέσω δευτερογενών αντιδράσεων με ρίζες κάτι που θεωρείται και ο

κύριος λόγος της αύξησης της συνολικής κατανάλωσης του σιλανίου. Επιπρόσθετα, η

αύξηση της ολικής συγκέντρωσης του αερίου με την πίεση ευνοεί τη σταθεροποίηση

των  προϊόντων  αυτών  των  αντιδράσεων  λόγω  της  υψηλότερης  συχνότητας

συγκρούσεων των παραγόμενων ειδών στην αέρια φάση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι

δευτερογενείς  αντιδράσεις  αυξάνουν τη συνολική κατανάλωση  SiH4 αλλά οδηγούν

στο σχηματισμό σταθερών μορίων (Si2H6, Si3H8) αντί να συμβάλλουν στην ανάπτυξη

του υμενίου,  εξηγώντας  συνεπώς τις  διαφορές  μεταξύ των αποτελεσμάτων για το

ρυθμό εναπόθεσης και τη συνολική κατανάλωση σιλανίου. 
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Σχήμα 6.10:  Συνολική κατανάλωση σιλανίου ως συνάρτηση της συνολικής πίεσης
αερίου για επτά διαφορετικές αποστάσεις μεταξύ των ηλεκτροδίων (11mm – 17mm)
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Όσον αφορά την επίδραση της απόστασης μεταξύ των ηλεκτροδίων για την

ίδια πίεση αερίου, τα αποτελέσματα δείχνουν μια διαδοχική αύξηση της συνολικής

κατανάλωσης  σιλανίου,  ανάλογη  της  απόστασης  μεταξύ  των  ηλεκτροδίων,  στην

περίπτωση των 1, 2.5 Torr. Η ερμηνεία αυτού του αποτελέσματος είναι παρόμοια με

την περίπτωση της αύξησης της πίεσης του αερίου για την ίδια απόσταση μεταξύ των

ηλεκτροδίων. Δηλαδή, η αύξηση του χρόνου παραμονής του σιλανίου μεταξύ των

δύο ηλεκτροδίων αυξάνει  τη σημασία των δευτερογενών αντιδράσεων στην αέρια

φάση, στη συνολική κατανάλωση σιλανίου. Από την άλλη μεριά, στην περίπτωση των

5  Torr η μεταβολή της απόστασης μεταξύ των ηλεκτροδίων δεν έχει σχεδόν καμία

επίδραση στη συνολική κατανάλωση σιλανίου, ενώ στην περίπτωση των 7.5  Torr η

κατάσταση  αναστρέφεται  τελείως,  δηλ.  όσο  μικρότερη  η  απόσταση  μεταξύ  των

ηλεκτροδίων τόσο μεγαλύτερη η κατανάλωση σιλανίου. Και στις δύο περιπτώσεις, η

διαφορετική συμπεριφορά σε αυτές τις δύο πιέσεις αντανακλά την ισορροπία μεταξύ

της ελάττωσης του ρυθμού πρωτογενούς διάσπασης σιλανίου από ηλεκτρόνια και της

ενίσχυσης  των δευτερογενών αντιδράσεων,  που τελικά οδηγεί  στην καταγραφείσα

διακύμανση της συνολικής κατανάλωσης σιλανίου.

6.6 Προσομοίωση της διεργασίας

Για  να  έχουμε  τη  δυνατότητα  να  παρουσιάσουμε  τους  επικρατέστερους

τρόπους διάσπασης του πρόδρομου αερίού, της σύστασης των ριζών που φτάνουν

στην επιφάνεια και τη σχετική συνεισφορά τους στην ανάπτυξη του φιλμ, απαιτείται

η εφαρμογή ενός αναλυτικού προσομοιωτή της αέριας φάσης. Ο προσομοιωτής αυτός

(όπως είχαμε αναφέρει στο κεφαλαίο 5) έχει αναπτυχθεί στο Εργαστήριο Τεχνολογίας

Πλάσματος  στα  πλαίσια  προηγούμενων  διατριβών  [57,58].  Για  τη  συγκεκριμένη

μελέτη προσαρμόστηκε στις συνθήκες υψηλής αραίωσης SiH4 σε Η2 και στις υψηλές

πιέσεις λειτουργίας.

Η  παραγωγή  και  συνεισφορά  ριζών  που  περιέχουν  περισσότερα  από  ένα

άτομα πυριτίου στην ανάπτυξη του υμενίου, μπορεί να γίνει σημαντική υπό συνθήκες

υψηλής πίεσης [141]. Για το λόγω αυτό προστέθηκαν άλλες τρείς ρίζες που δύνανται

να σχηματιστούν υπό συνθήκες υψηλής πίεσης, Si4H9, Si5H11 και Si5H12 και άλλες 18

αντιδράσεις ριζών-μορίων, ριζών -ριζών και διάσπασης μορίων με ηλεκτρόνια:
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Σχήμα 6.11: (α) Ο πειραματικά μετρούμενος και θεωρητικά προβλεπόμενος ρυθμός
εναπόθεσης σα συνάρτηση της συνολικής πίεσης υπό σταθερές ισχύ (72 mW/cm2) και
μερική  πίεση  του  SiH4 (25  mTorr).  Οι  στήλες  στο  σχήμα  αντιπροσωπεύουν  τη
συνεισφορά των κυριοτέρων ριζών στον προβλεπόμενο ρυθμό εναπόθεσης. (β) Η ροή
των κυριοτέρων ριζών και ατομικού υδρογόνου προς την επιφάνεια, σα συνάρτηση
της συνολικής πίεσης.
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     R                                  Process                                                          Reference

1 e + Si4H10 → Si4H9 + H + e                                             [146]

2 Si2H4 + SiH3 → Si3H7                                                      [147,148]

3 Si2H3 + SiH4 → Si3H7                                                      [148]

4 SiH3 + Si3H8 → Si3H7 + SiH4                                          [146,149]

5 Si2H5 + Si3H7 → Si5H12                                                    [146,148]  

6 Si2H4 + Si3H7 → Si5H11                                                    [148]      

7 2Si3H7 → Si5 H12 + SiH2                                                  [148]

8 SiH3 + Si4H10 → SiH4 + Si4H9                                         [146]

9 Si2H5 + Si2H4 → Si4H9                                                     [146]

10 H + Si4H10 → Si4H9 + H2                                                 [148]          

11 SiH3 + Si4H9 → Si5H12                                                     [148]        

12 Si2H5 + Si4H9 → Si5H12 + H2                                           [146]            

13 e + Si4H10 → Si3H8 + SiH2                                               [146]     

14 SiH3 + Si4H10 → SiH4 + Si4H9                                         [146]    

15 e + Si5H12 → Si5H11 + H                                                  [ * ]

16 e + Si5H12 → Si4H9 + SiH3                                               [ * ]

17 Si5H11 + SiH3 → Si5H12 + SiH2                                        [150]

18 Si5H11 + Si2 H5 → Si5H12 + Si2H4                                    [150]

[ * ] εκτιμήθηκε με βάση τις αντιδράσεις διάσπασης του SiH4, Si2H6, κτλ.

Στο  σχήμα  6.10(α)  παρουσιάζεται  ο  πειραματικά  μετρούμενος  και  ο

θεωρητικά  προβλεπόμενος  ρυθμός  εναπόθεσης  σαν  συνάρτηση  της  πίεσης,  για

σταθερή κατανάλωση ισχύος (72  mW/cm2) και σταθερή μερική πίεση του  SiH4 (25

mTorr).  Το  σχήμα  περιλαμβάνει  και  τη  συνεισφορά  των  κυριοτέρων  ριζών  στο

προβλεπόμενο  ρυθμό  εναπόθεσης.  Οι  προβλέψεις  της  προσομοίωσης  συμφωνούν

αρκετά  καλά  με  το  μετρούμενο  ρυθμό  εναπόθεσης  τουλάχιστον  όσο  αφορά  τη

συμπεριφορά του, όπου παρουσιάζει και αυτό ένα βέλτιστο στην πίεση των 2.5 Torr.

Οι  αποκλίσεις  που  παρουσιάζει  ο  θεωρητικά  προβλεπόμενος  ρυθμός  εναπόθεσης

είναι φυσιολογικές αν λάβουμε όψην την πολυπλοκότητα της διεργασίας [151,152].

Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι η προσομοίωση περιγράφει αρκετά καλά τη διεργασία

εναπόθεσης  στις  συνθήκες  υψηλών  πιέσεων.  Αυτό  καθιστά  δυνατή  την  άντληση

πληροφοριών  για  τις  σχετικές  συνεισφορές  των  ριζών  που  συμμετέχουν  στην

εναπόθεση, οι οποίες περιλαμβάνονται στο σχήμα 6.10(α).
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Τα  αποτελέσματα  του  σχήματος  6.10(α)  επιβεβαιώνουν  αυτό  που  έχουμε

προαναφέρει στην ενότητα 6.3 ότι οι σχετικά υψηλοί ρυθμοί εναπόθεσης στην υψηλή

πίεση οφείλονται  σε αυξημένη συνεισφορά των ριζών  SixH2x+1,  ενώ οι σημαντικές

μεταβολές  που  παρατηρήθηκαν  οφείλονται  στις  μεταβολές  της  συνεισφοράς  των

ριζών με υψηλό συντελεστή ενσωμάτωσης SixH2x. Συγκεκριμένα,  η συνεισφορά των

ριζών SixH2x (SiH2 και Si2H4) στο ρυθμό εναπόθεσης ξεπερνά το 68% στη περίπτωση

των 1 Torr, πέφτει στο 28% με την αύξηση της πίεσης στα 2.5 Torr και συνεχίζει να

ελαττώνεται  φτάνοντας  ποσοστό  9%  στην  περίπτωση  των  10  Torr.  Αυτή  η

συμπεριφορά γίνεται κατανοητή αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι η κατανάλωση αυτών των

ριζών στην αέρια φάση ευνοείται από την αύξηση της πίεσης. Από την άλλη μεριά, οι

ρίζες  SixH2x+1  (SiH3,  Si2H5,  Si3H7 και  Si4H9)  έχουν  μικρότερη   δραστικότητα στην

αέρια  φάση  αλλά  και  μικρή  πιθανότητα  ενσωμάτωσης  στην  αναπτυσσόμενη

επιφάνεια. Η συνεισφορά τους είναι περιορισμένη στην περίπτωση του 1 Torr αλλά

αυξάνεται με την πίεση φτάνοντας ποσοστό έως και 88% για τα 10 Torr.

Η ροή των  ριζών  προς  τις  επιφάνειες,  η  οποία  είναι  υπεύθυνη  για  τον

προβλεπόμενο  ρυθμό  εναπόθεσης  παρουσιάζεται  στο  σχήμα  6.10(β).  Η  ροή  του

ατομικού  υδρογόνου  υπερισχύει  όλων  των  υπόλοιπων  και  αυτό  οφείλεται  στη

διάσπαση του Η2 που βρίσκεται σε περίσσεια στη εκκένωση αλλά και στη διάσπαση

του SiH4 προς SiH2 που παράγει δύο άτομα υδρογόνου. Το γεγονός ότι η ροή του Η

αυξάνεται με την πίεση δείχνει ότι το ατομικό Η παράγεται και μέσω δευτερογενών

αντιδράσεων.

Όσο αφορά τις ελεύθερες ρίζες, η ροή των  SixH2x+1 δείχνει να ενισχύεται σε

αυτές συνθήκες και ειδικά των ριζών  SiH3,  Si2H5. Και εδώ η ροή των ριζών αυτών

παρουσιάζουν ένα βέλτιστο στην πίεση των 2.5 Torr. Από την άλλη μεριά, η ροή των

ριζών SixH2x μειώνεται μονότονα με την αύξηση της πίεσης τονίζοντας έτσι την πολύ

υψηλή αντιδραστικότητά τους στην αέρια φάση όπου ευνοείται με την αύξηση της

πίεσης.

6.7 Συμπεράσματα

Διερευνήθηκε  το  συνδυασμένο  αποτέλεσμα  της  συνολικής  πίεσης  και  της

απόστασης  των  ηλεκτροδίων,  υπό  σταθερή  ισχύ  και  μερική  πίεση  σιλανίου  στη

διεργασία εναπόθεσης μc-Si:H μέσω εκκενώσεων σιλανίου σε  υψηλή αραίωση με

υδρογόνο.  Για  τη  διερεύνηση  χρησιμοποιήθηκε  ανακλαστική  συμβολομετρία  με
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λέιζερ  (LRI),  σε  συνδυασμό  με  ηλεκτρικές  μετρήσεις,  μετρήσεις  χωρικά

διακεκριμένης φασματοσκοπίας αυθόρμητης εκπομπής και φασματογραφία μάζας. 

Οι  μετρήσεις  του  ρυθμού  εναπόθεσης υπέδειξαν  βέλτιστο  στο  ρυθμό

ανάπτυξης  των  υμενίων  στην  ολική  πίεση  των  2.5  Torr και  για  απόσταση

ηλεκτροδίων 15 mm.

Οι  ηλεκτρικές  μετρήσεις  υποδεικνύουν  ότι  η  διατήρηση  σταθερής

κατανάλωσης ισχύος στο πλάσμα, καθώς η συνολική πίεση αυξάνει από 1 έως 3 Torr,

απαιτεί σημαντική μείωση της εφαρμοζόμενης τάσης και του συνολικού ρεύματος

της εκκένωσης. Συγκεκριμένα, οδηγεί σε μια ελάχιστη τιμή της εφαρμοζόμενης τάσης

που εμφανίζεται στην πίεση των 2.5 Torr.

Οι διεργασίες σύγκρουσης ηλεκτρονίων-μορίων, όπως αυτές που εξετάστηκαν

με χωρικά διακεκριμένες  μετρήσεις  των εντάσεων εκπομπής από διεγερμένα είδη,

επιδεικνύουν  επίσης  αξιοσημείωτες  ομοιότητες  με  τις  μετρήσεις  για  το  ρυθμό

εναπόθεσης. Η ολική ένταση της εκπομπής τόσο του SiH* όσο και του Hβ εμφανίζει

ένα μέγιστο ακριβώς στην ίδια πίεση με το ρυθμό εναπόθεσης (2.5  Torr). Αυτές οι

παρατηρήσεις  υποδηλώνουν  ότι  η  ανάπτυξη  του  υμενίου  στις  εν  λόγω  συνθήκες

σχετικά υψηλής πίεσης σχετίζονται άμεσα με την πρωτογενή παραγωγή ριζών, ενώ οι

δευτερογενείς  αντιδράσεις  αέριας  φάσης  διαδραματίζουν  μείζονα ρόλο τόσο στην

κατανάλωση σιλανίου όσο και στην μεταφορά των προδρόμων στην αναπτυσσόμενη

επιφάνεια.

Τα  αποτελέσματα  της  προσομοίωσης  σχετικά  με  το  ρυθμό  εναπόθεσης

βρέθηκαν  σε  καλή  συμφωνία  με  τους  πειραματικά  μετρούμενους  ρυθμούς.  Οι

σχετικοί  υψηλοί  ρυθμοί  εναπόθεσης  υπό  καθεστώς υψηλής  πίεσης  οφείλονται  σε

αυξημένη  συνεισφορά  των  ριζών  SixH2x+1,  ενώ  οι  σημαντικές  διακυμάνσεις  που

παρατηρήθηκαν οφείλονται  στις  μεταβολές  της  συνεισφοράς  των ριζών με  υψηλό

συντελεστή ενσωμάτωσης (SixH2x).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Καταλυτική επίδραση δισιλανίου

στο ρυθμό εναπόθεσης

μικροκρυσταλλικού

υδρογονωμένου πυριτίου



7.1 Εισαγωγή
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Στο  κεφάλαιο  5  παρουσιάστηκε  η  επίδραση  του  φαινoμένου  των  διπλών

στοιβάδων στο ρυθμό εναπόθεσης λεπτών υμενίων μικροκρυσταλλικού πυριτίου (μc-

Si:H). Σε αυτή τη μελέτη όπως και σε πολλές άλλες μελέτες χαμηλής κατανάλωσης

ισχύος και χαμηλής συγκέντρωσης σιλανίου στο αέριο μίγμα, οι ρυθμοί εναπόθεσης

που παρατηρούνται είναι αρκετά χαμηλοί (<2 Å/s). Ωστόσο, ο μικρός συντελεστής

απορρόφησης φωτός αυτού του υλικού απαιτεί μια σημαντική αύξηση του πάχους της

ενδογενούς στιβάδας σε συνδυασμό με εφαρμογή τεχνικών παγίδευσης του φωτός,

έτσι  ώστε να ενισχυθεί  η οπτική απορρόφηση του υλικού στο ορατό φάσμα [42].

Έτσι,  στις   περιπτώσεις  όπου  το  μc-Si:H  χρησιμοποιείται  σε  οπτοηλεκτρονικές

εφαρμογές  υπάρχει  ανάγκη  υψηλότερων  ρυθμών  εναπόθεσης. Στο  παρόν  στάδιο

έρευνας γι’ αυτό το υλικό, είναι κοινή πεποίθηση ότι ένας ρυθμός εναπόθεσης κοντά

στα  10  Å/s απαιτείται  για  να  είναι  οικονομικά  συμφέρουσα  η  χρήση  του  σε

βιομηχανικές  εφαρμογές.  Μια  λύση  στο  πρόβλημα  θα  ήταν  αποδεκτή,  με  την

προϋπόθεση ότι μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα σε ίδιο ή παρόμοιο εξοπλισμό με τον

ήδη υπάρχοντα, δεν αυξάνει το κόστος και κατά προτίμηση δεν οδηγεί σε παραγωγή

σωματιδίων στην αέρια φάση.

Το θέμα απέκτησε πρόσφατα επιπρόσθετη σημασία λόγω της εισαγωγής του

μικροκρυσταλλικού πυριτίου σε φωτοβολταϊκές ιδιοσυσκευές ως λύση στο πρόβλημα

της  σταθερότητας  της  ενεργειακής  απόδοσης  αλλά  και  στην  προσπάθεια  για

υψηλότερες  ενεργειακές  αποδόσεις  μετατροπής  φωτός  [42].  Γενικά,  η  εναπόθεση

λεπτών υμενίων μικροκρυσταλλικού πυριτίου με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης είναι

ένα  πολύ  σημαντικό  θέμα  για  την  μαζική  παραγωγή   p-i-n κελιών  πλήρους

μικροκρυσταλλικής  συμπεριφοράς  αλλά  και  κελιών  πολλαπλής  ζεύξης  που

αποτελούνται από άνω κελί a-Si:H  και κάτω κελί μc-Si:H [42].

Η εύρεση συνθηκών που οδηγούν σε υψηλότερους ρυθμούς εναπόθεσης μc-

Si:H για φωτοβολταϊκές εφαρμογές έχει αποτελέσει αντικείμενο διερεύνησής και στο

παρελθόν.  Η αύξηση της  συχνότητας  διέγερσης  (VHF-Glow Discharge technique)

[130,153]  και  η  αύξηση  της  συνολικής  πίεσης  αερίου  (High Pressure Depletion

technique)  [127,134-145]  των  εκκενώσεων  υψηλής  αραίωσης  SiH4 σε  H2,  έχουν

προταθεί για την αύξηση του ρυθμού εναπόθεσης. Μια εναλλακτική προσέγγιση που

δεν  έχει  εξεταστεί  στην  περίπτωση  εναπόθεσης  μc-Si:H,  είναι  η  χρήση  ενός

πρόδρομου αερίου διαφορετικό από το SiH4 ή σε συνδυασμό με το SiH4. Αν λάβουμε

υπόψιν ορισμένα ελπιδοφόρα αποτελέσματα για τον ρυθμό εναπόθεσης a-Si:H [154-
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172],  η χρήση δισιλανίου ως πρόδρομου αερίου αντί ή σε συνδυασμό με σιλάνιο

υπόσχεται πολλά όσον αφορά την αύξηση του ρυθμού εναπόθεσης μc-Si:H [154, 160,

166,172].

Η χημική εναπόθεση των λεπτών υμενίων μc-Si:H και a-Si:H από εκκενώσεις

SiH4/H2 είναι  μια  περίπλοκη  διεργασία  που  περιλαμβάνει  έναν  αριθμό  φυσικών

διεργασιών  (αλληλεπίδραση  των  φορτισμένων  ειδών  με  το  ηλεκτρικό  πεδίο,

βομβαρδισμός ιόντων, μηχανισμοί κέρδους και απώλειας ενέργειας ηλεκτρονίων και

ιόντων  κ.λπ.),  έναν  αριθμό  χημικών  διεργασιών  αέριας  φάσης  (συγκρούσεις

ηλεκτρονίων-μορίων, συγκρούσεις ιόντων-μορίων, συγκρούσεις ριζών-μορίων κ.λπ.)

και έναν αριθμό διεργασιών αερίου-επιφανείας. Οι εκκενώσεις σιλανίου/υδρογόνου

έχουν  μελετηθεί  λιγότερο  από  τις  εκκενώσεις  σιλανίου  ενώ  γνωρίζουμε  ακόμη

λιγότερα για τις εκκενώσεις που περιέχουν δισιλάνιο. Η χρήση καθαρού δισιλανίου

ήταν μια από τις προτεινόμενες προσεγγίσεις από τις αρχές της δεκαετίας του 1980

[154-159].  Οι  πρώτες  ενθουσιώδεις  αναφορές  υποστήριζαν  έως  και  20  φορές

υψηλότερους  ρυθμούς  εναπόθεσης  με  ενεργειακές  αποδόσεις  των  συσκευών  που

εφαρμόστηκαν, παρόμοιες με αυτήν που θα μπορούσε να επιτευχθεί από εκκενώσεις

καθαρού  σιλανίου  [154].  Ωστόσο,  η  πιο  λεπτομερής  εξέταση  των  υμενίων  που

εναποτέθηκαν υπό αυτές τις συνθήκες δεν οδήγησε έως σήμερα στο συμπέρασμα ότι

υφίσταται σαφές πλεονέκτημα από την υιοθέτηση αυτής της μεθόδου. Εν τω μεταξύ,

υπήρξε ένας σημαντικός αριθμός  εργασιών τόσο στον χαρακτηρισμό των υμενίων

όσο και στη μελέτη της διεργασίας, πάντα σε σύγκριση με την εναπόθεση αμόρφου

πυριτίου  μέσω  εκκενώσεων  καθαρού  σιλανίου.  Πιο  πρόσφατες  μελέτες  των

εκκενώσεων  δισιλανίου  ανανέωσαν  το  ενδιαφέρον  της  εφαρμογής  τόσο  για  την

επίλυση του προβλήματος της αύξησης του ρυθμού εναπόθεσης [170-172] όσο και

για  τη  βελτίωση  της  σταθερότητας  των  αποκαλούμενων  “πρωτοκρυσταλλικών”

(protocrystalline)  υμενίων  που  εναποτίθενται  στην  περιοχή  μετάβασης  (transition

region) από άμορφο σε μικροκρυσταλλικό πυρίτιο [173-175].

Κατά την άποψή μας το θέμα του δισιλανίου πρέπει να επανεξεταστεί κυρίως

γιατί το μικροκρυσταλλικό πυρίτιο εναποτίθεται μέσω μιας διεργασίας διαφορετικής

από πολλές  πλευρές  από αυτήν  που χρησιμοποιείται  για  την εναπόθεση άμορφου

πυριτίου. Δηλαδή, χρησιμοποιούνται εκκενώσεις υψηλής αραίωσης και κατανάλωση

σιλανίου  και  σε  συνθήκες  κοντά  στην  περιοχή  μετάβασης  από  άμορφο  σε

μικροκρυσταλλικό πυρίτιο. Αυτό θα μπορούσε να επιλύσει πολλά από τα πρακτικά
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προβλήματα που περιορίζουν τη χρήση δισιλανίου ως προδρόμου αερίου αντί ή σε

συνδυασμό με σιλάνιο. 

Όσον αφορά τις υπάρχουσες μελέτες των εκκενώσεων δισιλανίου μπορούμε

να  πούμε  ότι  δε  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  να  εξαχθούν  ασφαλή

συμπεράσματα για την επίδραση του δισιλανίου καθώς χαρακτηρίζονται από ημιτελή

έλεγχο των παραμέτρων της εκκένωσης και ειδικά της ισχύος  που καταναλώνεται

στην  εκκένωση.  Στις  περισσότερες  περιπτώσεις  η  παρουσία  σωματιδίων  μπορεί

λογικά  να  υποτεθεί  λαμβάνοντας  υπόψιν  τις  συνθήκες  που  χρησιμοποιήθηκαν.

Δεδομένου ότι οι εκκενώσεις με υψηλούς πληθυσμούς σωματιδίων συμπεριφέρονται

τελείως διαφορετικά από εκκενώσεις σταθερών αερίων, οποιαδήποτε σύγκριση της

διεργασίας  όπως και  του τελικού  αποτελέσματος  (εναπόθεση υμενίου),  εμπεριέχει

υψηλό βαθμό αβεβαιότητας. Από την άλλη, η έλλειψη αξιόπιστων μετρήσεων ισχύος,

εκτός  του  ότι  επηρεάζει  την  επαναληψιμότητα  της  διεργασίας,  δεν  επιτρέπει  την

απομόνωση της επίδρασης οποιασδήποτε άλλης μακροσκοπικής παραμέτρου [107].

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα που αφορούν

τη  χρήση  δισιλανίου  υψηλής  αραίωσης  σε  υδρογόνο  και  μείγματα  υδρογόνου-

σιλανίου-δισιλανίου,  για την αύξηση του ρυθμού εναπόθεσης λεπτών υμενίων μc-

Si:H.  Συνθήκες  σταθερής  κατανάλωσης  ισχύος  και  απουσίας  ανιχνεύσιμων

σωματιδίων στην αέρια φάση, χρησιμοποιήθηκαν ώστε η μελέτη να είναι όσον το

δυνατόν πιο αξιόπιστη. Συγκεκριμένα,  τα αποτελέσματα εστιάζονται στις συνθήκες

που διασφαλίζουν την σταθερή κατανάλωση ισχύος: 

1. Σε δύο συνολικές  πιέσεις  αερίων (0.5 και  1  Torr),  καθώς το αέριο  μείγμα

μεταβάλλεται  από  SiH4/H2 σε  Si2H6/H2 μέσω  της  διαδοχικής  αύξησης  του

ποσοστού του Si2H6 στο μίγμα.

2. Μικρή προσθήκη Si2H6 στο αέριο μείγμα των εκκενώσεων υψηλής αραίωσης

SiH4 σε H2. Όπου εδώ διενεργήθηκαν δύο είδη πειραμάτων: 

α) το κλάσμα Si2H6 στο μίγμα SiH4/H2 διατηρήθηκε σταθερό στα 0.3

% και 0.6% ενώ μεταβαλλόταν η μερική πίεση SiH4 από 6% σε 9% 

β)  το κλάσμα  SiH4 στο μίγμα διατηρήθηκε σταθερό σε 6% ενώ το

κλάσμα Si2H6 κυμαινόταν από 0% σε 0.6%. 
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7.2  Μεταβολή  του  αέριου  μείγματος  από  SiH4/H2 σε  Si2H6/H2 με  διαδοχική

αύξηση του ποσοστού Si2H6

Για τη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν ηλεκτρικές και οπτικές μετρήσεις, μετρήσεις

ρυθμού εναπόθεσης και μετρήσεις φασματογραφίας μάζας των εκκενώσεων SiH4/H2,

SiH4/Si2H6/H2 και Si2H6/H2 σε δύο διαφορετικές πιέσεις (0.5 και 1 Torr). Η συχνότητα

διέγερσης ήταν 27.12  MHz και  η απόσταση μεταξύ των ηλεκτροδίων 15  mm. Τα

πειραματικά  αποτελέσματα  δείχνουν  ότι  μικρές  προσθήκες  δισιλανίου  στο  αέριο

μείγμα έχουν ισχυρή επίδραση τόσο στις ηλεκτρικές όσο και στις οπτικές ιδιότητες

των  εκκενώσεων  καθώς  και  στον  ρυθμό  εναπόθεσης  των  υμενίων  και  στην

κατανάλωση του πρόδρομου αέριου.

7.2.1 Ηλεκτρικές μετρήσεις

Μελετήθηκαν  τρία  διαφορετικά  μίγματα  αερίων  σε  δύο  διαφορετικές

συνολικές πιέσεις αερίων (0.5 Torr και 1 Torr): α) 2% SiH4, β) 1% SiH4/1% Si2H6 και

γ)  2% Si2H6 Στα  σχήματα  7.1  (α)  και  (β)  παρουσιάζονται  τα  αποτελέσματα  που

αφορούν την κατανάλωση ισχύος σαν συνάρτηση της εφαρμοζόμενης στο ηλεκτρόδιο

τάσης για τα τρία μίγματα στην περίπτωση χαμηλής και υψηλής πίεσης, αντίστοιχα.

Η  αύξηση  της  τάσης  του  ηλεκτροδίου  έχει  ως  αποτέλεσμα  μια  σχεδόν  γραμμική

αύξηση της κατανάλωσης ισχύος για όλα τα μίγματα αερίων και για τις δύο πιέσεις.

Αυτό δείχνει ότι τουλάχιστον σε αυτό το χαμηλό επίπεδο ισχύος σχεδόν όλη η ισχύς

καταναλώνεται  για  την  επιτάχυνση  των  ηλεκτρονίων  [125].  Στην  περίπτωση  της

χαμηλής  πίεσης  η μεταβολή από τις  εκκενώσεις  SiH4/H2 σε Si2H6/H2 οδηγεί  στην

αύξηση  της  κατανάλωσης  ισχύος  για  την  ίδια  εφαρμοζόμενη  τάση.  Πρέπει  να

σημειωθεί ότι, για να διατηρηθεί σταθερή κατανάλωση ισχύος καθώς αυξάνεται το

κλάσμα του  Si2H6 (διακεκομμένη  γραμμή  στο  σχήμα 7.1(α)  στα  ~17.7  mW/cm2),

πρέπει να μειώσουμε την τάση κατά ~30%. Από την άλλη μεριά, στην περίπτωση της

υψηλής πίεσης (σχήμα 7.1(β)) ακόμη και ένα μικρό ποσοστό Si2H6 στο αέριο μίγμα

φαίνεται να αλλάζει καθοριστικά την κατανάλωση ισχύος.  Δηλαδή, υπάρχει  μικρή

διαφορά  στην  κατανάλωση  ισχύος  για  τις  διάφορες  εφαρμοζόμενες  τάσεις  στην

περίπτωση 1%  SiH4/1%  Si2H6  σε σύγκριση με τις εκκενώσεις  2%  Si2H6  σε Η2 και

υπάρχει μια πολύ απότομη αύξηση της ισχύος ακόμη και για πολύ μικρή αύξηση της

τάσης. Η σταθερή κατανάλωση ισχύος σε αυτήν την περίπτωση, επιβάλει τη μείωση 
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Σχήμα 7.1: Η κατανάλωση ισχύος σα συνάρτηση του πλάτους της εφαρμοζόμενης
τάσης σε εκκενώσεις 2% SiH4, 1% SiH4/1% Si2H6 και 2% Si2H6 σε Η2 για (α) 0.5 Torr
και  (β)  1  Torr.  Ο  δείκτης  στο  σχήμα  ενώνει  τα  σημεία  σταθερής  ισχύος  (17.7
mW/cm2.

της τάσης από 37.5 σε 25  Volt καθώς μεταβαίνουμε από 2%  SiH4 σε 1%  SiH4/1%

Si2H6,  ενώ  για  την  περαιτέρω  αύξηση  του  ποσοστού  του  Si2H6  απαιτείται  μικρή

μείωση της τάσης.  Επιπλέον,  στην περίπτωση  SiH4/H2  η σχέση μεταξύ ισχύος  και

τάσης είναι διαφορετική, δηλαδή η ισχύς αυξάνεται πολύ βραδύτερα με την τάση.

Εκτός από τις διαφορές μεταξύ των δύο πιέσεων, και στις δύο περιπτώσεις η

αύξηση της περιεκτικότητας σε Si2H6 στο αέριο μίγμα οδηγεί σε πιο αποτελεσματική

μεταφορά ενέργειας  στην εκκένωση. Αυτό μπορεί να αποδοθεί είτε στην αύξηση της

ενεργού  διατομής  συγκρούσεων  του  αερίου  και  συνεπώς  στην  αύξηση  των

συγκρούσεων ηλεκτρονίων-μορίων ή/και στην αύξηση της πυκνότητας ηλεκτρονίων

λόγω  της  εισαγωγής  ενός  αερίου  (Si2H6)  με  χαμηλότερο  κατώφλι  ιονισμού  και

υψηλότερες ενεργές διατομές ιονισμού [176].

Επιπλέον,  οι  μετρήσεις  του ρεύματος  της εκκένωσης,  φέρουν πληροφορίες

που  αφορούν  και  τα  δύο:  την  πυκνότητα  των  ηλεκτρονίων  και  τις  συγκρούσεις

ηλεκτρονίων-μορίων και παρουσιάζονται για τις δύο πιέσεις στα σχήματα 7.2(α) και

(β), αντίστοιχα.
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Στην περίπτωση των 0.5  Torr (σχ. 7.2(α)), η αύξηση της τάσης, για όλα τα

αέρια μίγματα, έχει ως αποτέλεσμα μια γραμμική αύξηση του συνολικού ρεύματος.

Για τις συνθήκες σταθερής κατανάλωσης ισχύος (διακεκομμένη γραμμή, σχήμα 7.2

(α))  μπορούμε  να  παρατηρήσουμε  ότι  το  ρεύμα  της  εκκένωσης  αυξάνεται  καθώς

μεταβαίνουμε από εκκενώσεις SiH4/H2 σε εκκενώσεις Si2H6/H2. Λαμβάνοντας υπόψιν

ότι η ταχύτητα μετατόπισης ηλεκτρονίων μειώνεται με την αύξηση του ποσοστού του

Si2H6 εξαιτίας της αύξησης της συχνότητας συγκρούσεων ηλεκτρονίων-μορίων και

της χαμηλότερης εφαρμοζόμενης τάσης, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η συνολική

αύξηση του ρεύματος της εκκένωσης με το Si2H6  αντανακλά μια σημαντική αύξηση

της πυκνότητας των ηλεκτρονίων. Στην περίπτωση της υψηλής πίεσης (σχ. 7.2(β)), η

αύξηση της τάσης δίνει και πάλι μια γραμμική αύξηση του ρεύματος. Για σταθερή

ισχύ αυτή η αύξηση είναι πολύ εντονότερη σε μίγματα που περιέχουν Si2H6 ενώ και

πάλι η πρώτη μικρή προσθήκη Si2H6 καθορίζει τη ροή του ρεύματος.
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Μικρές  διαφορές  μπορούν  να  παρατηρηθούν  μεταξύ  των  μιγμάτων  1%

Si2H6/1%SiH4 και 2% Si2H6. Η μείωση της ταχύτητας μετατόπισης των ηλεκτρονίων

που αναμένεται να είναι υψηλότερη στην περίπτωση της υψηλής πίεσης, καθορίζει σε

αυτήν την περίπτωση τη ροή του ρεύματος που οδηγεί στην παρατηρούμενη μείωση.

Τα  αποτελέσματα  που  παρατηρήθηκαν  δεν  μπορούν  να
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Σχήμα 7.2: Το ρεύμα της εκκένωσης σαν συνάρτηση του πλάτους της εφαρμοζόμενης
τάσης σε εκκενώσεις 2% SiH4, 1% SiH4/1% Si2H6 και 2% Si2H6 σε Η2 για (α) 0.5 Torr
και  (β)  1  Torr.  Ο  δείκτης  στο  σχήμα  ενώνει  τα  σημεία  σταθερής  ισχύος  (17.7
mW/cm2.

οδηγήσουν  σε  αδιαμφισβήτητα  συμπεράσματα  όσον  αφορά  την  πυκνότητα  των

ηλεκτρονίων. Πράγματι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα για το ρεύμα εκκένωσης, η

πυκνότητα  των  ηλεκτρονίων  μπορεί  να  αυξηθεί,  ή  να  παραμείνει  σταθερή  ή  να

μειωθεί  ενώ η  παρατηρούμενη  σταθερή  κατανάλωση  ισχύος  μπορεί  να  οφείλεται

στην σημαντική ενίσχυση της ενεργείας που μεταφέρεται  μέσω  των συγκρούσεων

ηλεκτρονίων-μορίων.

Προκειμένου  να  αποσαφηνιστεί  αυτή  η  αμφιβολία  μπορούμε  να

χρησιμοποιήσουμε  την  εμπέδηση  της  εκκένωσης.  Στα  σχήματα  7.3  (α)  και  (β)

παρουσιάζονται  τα  αποτελέσματα  της  άεργου  εμπέδησης  της  εκκένωσης  ως

συνάρτηση  του  ρεύματος  για  δύο  πιέσεις,  αντίστοιχα.  Η  άεργος  εμπέδηση  της

εκκένωσης  προκύπτει  από  το  φανταστικό  μέρος  της  συνολικής  εμπέδησης  της

εκκένωσης  και  αντικατοπτρίζει  αλλαγές  της  χωρητικής  συμπεριφοράς  του

περιβλήματος.  Με τη σειρά της, η χωρητικότητα του περιβλήματος εξαρτάται από

την  πυκνότητα  των  ηλεκτρονίων  και  την  θερμοκρασία  των  ηλεκτρονίων.

Συγκεκριμένα,  η  αύξηση  της  πυκνότητας  των  ηλεκτρονίων  ή/και  η  μείωση  της

167



θερμοκρασίας των ηλεκτρονίων έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της χωρητικότητας

του  περιβλήματος  και  συνεπώς  τη  μείωση  (κατά  απόλυτη  τιμή)  της  άεργου

εμπέδησης  της  εκκένωσης.  Στην  περίπτωση  της  χαμηλής  πίεσης,  παρατηρείται

διαφορετική συμπεριφορά της εμπέδησης με το ρεύμα της εκκένωσης σε κάθε μίγμα.

Δηλαδή,  στα  μίγματα  SiH4/H2 η  XPl αυξάνεται,  στα  μίγματα  SiH4/Si2H6/H2 η  Xpl

παραμένει  σταθερή,  ενώ  στα  μίγματα  Si2H6/H2 η  Xpl μειώνεται  με  το  ρεύμα

εκκένωσης.

Επιπρόσθετα,  υπάρχει  σημαντική  μείωση  (κατά  απόλυτη  τιμή)  της  άεργου

εμπέδησης της εκκένωσης  με  την αύξηση της περιεκτικότητας σε  Si2H6 που είναι

ανεξάρτητη από το συνολικό ρεύμα. Για σταθερή κατανάλωση ισχύος (διακεκομμένη

γραμμή, σχ. 7.3(β)), η μείωση αυτή είναι περίπου 45% και υποδεικνύει την αύξηση

της πυκνότητας των ηλεκτρονίων που είχε προβλεφθεί και από την παρατηρούμενη

αύξηση του ρεύματος της εκκένωσης (σχ. 7.2(α)). Στην περίπτωση της πίεσης του 1

Torr, η εξάρτηση της Xpl του ρεύματος της εκκένωσης για κάθε μίγμα, είναι η ίδια με

την περίπτωση 0.5  Torr.  Η σταθερή κατανάλωση ισχύος σε αυτήν την περίπτωση

επάγει  μια  σημαντική  μείωση  της  άεργου  εμπέδησης  της  εκκένωσης  που  είναι

περίπου  80% από  το  μίγμα  SiH4/H2 στο  μίγμα  Si2H6/H2 (σχ.  7.3β,  διακεκομμένη

γραμμή). Αυτό οδηγεί αυτόματα στο συμπέρασμα ότι η  αύξηση του ποσοστού του

Si2H6 στο αέριο μίγμα οδηγεί σε αύξηση της πυκνότητα των ηλεκτρονίων ακόμη και 
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Σχήμα  7.3:  Το  άεργο  μέρος  της  εμπέδησης  της  εκκένωσης  σα  συνάρτηση  του
ρεύματος της εκκένωσης σε εκκενώσεις 2% SiH4, 1% SiH4/1% Si2H6 και 2% Si2H6 σε
Η2 για (α) 0.5 Torr και (β) 1 Torr. Ο δείκτης στο σχήμα ενώνει τα σημεία σταθερής
ισχύος (17.7 mW/cm2).

στην  περίπτωση  της  υψηλής  πίεσης.  Το  γεγονός  ότι  η  υψηλότερη  πυκνότητα

ηλεκτρονίων δεν ακολουθείται  από ανάλογη αύξηση του ρεύματος  της εκκένωσης

είναι το αποτέλεσμα της  ανταγωνιστικής  μείωσης  της  ταχύτητας  μετατόπισης  των

ηλεκτρονίων  που  τελικά  καθορίζει  την  παρατηρούμενη  μείωση  του  ρεύματος  της

εκκένωσης (σχήμα 7.2(β)).

Για να συνοψίσουμε τα αποτελέσματα των ηλεκτρικών μετρήσεων μπορούμε

να πούμε ότι η μεταβολή από εκκενώσεις SiH4/H2 σε Si2H6/H2 οδηγεί σε σημαντικές

αλλαγές  στις  ηλεκτρικές  ιδιότητες  της  εκκένωσης.  Η  εισαγωγή  του  δισιλανίου

αυξάνει την μεταφορά ισχύος στην εκκένωση για την ίδια εφαρμοζόμενη τάση ενώ

αυξάνει  και  τη  ροή  του  ρεύματος  και  ελαττώνει  (κατά  απόλυτη  τιμή) την  άεργο

εμπέδηση.  Η  επίτευξη  της  σταθερής  κατανάλωσης  ισχύος  επιτυγχάνεται  με  ένα

συνδυασμό τάσης, ρεύματος και εμπέδησης που διαφέρει σε κάθε πίεση. Πράγματι, η

τάση και η εμπέδηση μειώνονται για όλες τις πιέσεις, ενώ το ρεύμα αυξάνεται στη

χαμηλή και μειώνεται στην υψηλή πίεση. Και στις δύο περιπτώσεις, η πυκνότητα των
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ηλεκτρονίων αυξάνει με το ποσοστό του  Si2H6 και αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας

καθώς αυτή η αύξηση θα επηρεάσει όλες τις πρωτογενείς διεργασίες ηλεκτρονίων-

μορίων.

7.2.2 Οπτικές μετρήσεις

Η διεγερμένη  ρίζα  SiH*  προκύπτει  από συγκρούσεις  ηλεκτρονίων υψηλής

ενέργειας  (>10.5  eV)  με  τα  μόρια  του  SiH4.  Συνεπώς,  η  χωρική  κατανομή  της

έντασης εκπομπής SiH* στην περίπτωση εκκενώσεων SiH4/H2 απεικονίζει τη χωρική

κατανομή  του  πληθυσμού  των  ηλεκτρονίων  με  ενέργεια  υψηλότερη από 10.5  eV

καθώς  ο  χρόνος  ζωής  της  ρίζας  SiH*  είναι  πολύ  μικρός.  Στις  εκκενώσεις  που

περιέχουν Si2H6 η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη καθώς η καταγραφόμενη εκπομπή

οφείλεται στην αποδιέγερση του SiH* που παρήχθη από συγκρούσεις ηλεκτρονίων με

SiH4 που  προϋπάρχει  στο  μίγμα  (εκκενώσεις  SiH4/Si2H6/H2)  ή  από  το  SiH4 που

παράγεται από δευτερογενείς αντιδράσεις του Si2H6 με ελεύθερες ρίζες (εκκενώσεις

Si2H6/H2).  Επιπλέον,  το  SiH*  παράγεται  επίσης  απευθείας  από  τη  διασπαστική

διέγερση  Si2H6,  με  κατώφλι  διεργασίας  αρκετά υψηλότερο συγκριτικά με το  SiH4

(12.5 eV [177]). Συνεπώς, τα προφίλ εκπομπής σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορούν

να χρησιμοποιηθούν για άμεσες ποσοτικές συγκρίσεις των διαφορών των πληθυσμών

ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας μεταξύ των διαφορετικών μιγμάτων. 
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Σχήμα  7.4:  Η  χωρική  κατανομή  της  έντασης  εκπομπής  της  SiH*  σε  πέντε
διαφορετικές τιμές ισχύος για 0.5 Torr σε εκκενώσεις (α) 2% SiH4, (β) 1% SiH4/1%
Si2H6 και (γ) 2% Si2H6 σε Η2.
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Σχήμα  7.5:  Η  χωρική  κατανομή  της  έντασης  εκπομπής  της  SiH*  σε  τέσσερις
διαφορετικές τιμές ισχύος για 1  Torr σε εκκενώσεις (α) 2%  SiH4, (β) 1%  SiH4/1%
Si2H6 και (γ) 2% Si2H6 σε Η2.

Ωστόσο, υποθέτοντας ότι το SiH4, ακόμη και στην περίπτωση που παράγεται

από δευτερογενείς αντιδράσεις της αέριας φάσης, τελικά διαχέεται ομοιόμορφα στην

εκκένωση (η διάχυση επικρατεί μακράν της αντίδρασης και κατόπιν της μετατροπής

του), τα προφίλ εκπομπής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ποιοτικές αναλύσεις της

κατανομής του πληθυσμού ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας.

Στα  σχήματα  7.4(α),  (β)  και  (γ)  και  7.5(α),  (β)  και  (γ)  παρουσιάζονται  οι

χωρικές κατανομές της έντασης εκπομπής  SiH* για μίγματα SiH4/H2,  SiH4/Si2H6/H2

και  Si2H6/H2 σε συνολικές  πιέσεις  αερίου 0.5  Torr και 1  Torr αντίστοιχα,  και για

διαφορετικές  καταναλώσεις  ισχύος.  Σημειώνεται  εδώ ότι  το μέγιστο κατανάλωσης

ισχύος  (περίπου  40  mW/cm2 για  0.5  Torr,  30  mW/cm2 για  το  μίγμα  SiH4/H2, 28

mW/cm2  για το μίγμα  SiH4/Si2H6/H2 και 23  mW/cm2 για  το μίγμα  Si2H6/H2,  στην

περίπτωση του 1 Torr) περιορίζεται σε αυτό το επίπεδο για την αποφυγή σχηματισμό

σωματιδίων στην αέρια φάση. Η αύξηση της ισχύος που μεταφέρεται στην εκκένωση

(υπό σταθερή πίεση) οδηγεί σε αύξηση της έντασης εκπομπής σε κάθε σημείο, λόγω

της  αύξησης  του  ενεργού  πληθυσμού  των  ηλεκτρονίων  που  προκαλείται  από  τη

συνολική αύξηση της πυκνότητας των ηλεκτρονίων. Η μεταβολή είναι ομοιόμορφη

με τη αύξηση της ισχύος ενώ από την άλλη πλευρά οι κατανομές γίνονται πιο πλατιές

με την εισαγωγή του δισιλανίου στην εκκένωση.
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Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, και για να έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα

του  τι  ακριβώς  συμβαίνει  με  την  εισαγωγή  του  δισιλανίου  στην  εκκένωση,

εξετάζουμε  την  περίπτωση  της  σταθερής  ισχύος.  Στα  σχήματα  7.6(α)  και  (β)

παρουσιάζονται  τα  προφίλ  της  έντασης  εκπομπής  SiH*  για  μίγματα  SiH4/H2,

SiH4/Si2H6/H2 και  Si2H6/H2 σε  συνολικές  πιέσεις  αερίου  0.5  Torr και  1  Torr

αντίστοιχα, και σε συνθήκες σταθερής κατανάλωσης ισχύος (~17.7  mW/cm2). Στην

περίπτωση της χαμηλής πίεσης (σχ. 7.6(α)), η ένταση της εκπομπής παρουσιάζει ένα

μέγιστο για όλα τα αέρια μίγματα. Η μορφή των προφίλ παραμένει σχεδόν η ίδια

υποδεικνύοντας ότι ο ωμικός μηχανισμός περιβλήματος είναι ο κύριος μηχανισμός

θέρμανσης ηλεκτρονίων. Το μέγιστο της εκπομπής μετατοπίζεται προς το ηλεκτρόδιο

rf  καθώς  αυξάνεται  η  περιεκτικότητα  σε  Si2H6,  υποδεικνύοντας  μια  μείωση  του

μήκους του περιβλήματος σε συμφωνία με τα αποτελέσματα της άεργου μέρους της

εμπέδησης που παρουσιάστηκαν προηγουμένως.  Η συνολική ένταση εκπομπής του

SiH*, υπολογίζεται με την ολοκλήρωση των κατανομών της έντασης στο χώρο, και

παρουσιάζει  πτώση  καθώς  μεταβαίνουμε  από  το  μίγμα  SiH4/H2 σε  Si2H6/H2,

υποδεικνύοντας  ότι σε  αυτές  τις  συνθήκες  στις  οποίες  η  κατανάλωση της  ισχύος
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Σχήμα  7.6:  Η  χωρική  κατανομή  της  έντασης  εκπομπής  της  SiH*  υπό  συνθήκες
σταθερής ισχύος (17.7 mW/cm2) σε εκκενώσεις 2% SiH4, 1% SiH4/1% Si2H6 και 2%
Si2H6 σε Η2 για  (α) 0.5  Torr και  (β) 1  Torr.  Τα σχήματα περιλαμβάνουν και τις
συνολικές εντάσεις εκπομπής της SiH*.

διατηρείται σταθερή, δεν ευνοούνται οι διεργασίες σύγκρουσης ηλεκτρονίων-μορίων

υψηλής ενέργειας. 

Από  την  άλλη μεριά,  στην  περίπτωση  της  υψηλής  πίεσης,  τα  προφίλ  της

έντασης της εκπομπής παρουσιάζουν ομοιότητα με τις ηλεκτρικές μετρήσεις ως προς

το ότι καθορίζονται από την πρώτη μικρή προσθήκη Si2H6. Στην εκκένωση SiH4/H2 η

ένταση εκπομπής παρουσιάζει  δύο μέγιστα,  ένα εγγύς του ηλεκτροδίου  rf και  ένα

εγγύς του γειωμένου ηλεκτροδίου. Αυτό είναι βασικά αποτέλεσμα της αύξησης της

πίεσης που προκαλεί το διαχωρισμό των δύο ωμικών μηχανισμών θέρμανσης των δύο

περιβλημάτων.  Το μέγιστο  της  έντασης  που  είναι  εγγύς  του ηλεκτροδίου  rf είναι

μεγαλύτερο σε σχέση με εκείνο κοντά στο γειωμένο ηλεκτρόδιο καθώς το ηλεκτρικό

πεδίο εκεί είναι ισχυρότερο. Στην περίπτωση της προσθήκης  Si2H6 (1%  SiH4 / 1%

Si2H6),  η  κατανομή  της  έντασης  εμφανίζει  επίσης  ένα  μέγιστο  εγγύτερα  στο

ηλεκτρόδιο  rf αλλά η παραγωγή διεγερμένων ριζών στη μάζα του πλάσματος είναι

τώρα πολύ σημαντική, ενδεικτική του ότι οι ωμικός μηχανισμός θέρμανσης της μάζας

του πλάσματος παίζει τώρα πολύ σημαντικό ρόλο. Η μετάβαση σε ωμικό μηχανισμό
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θέρμανσης  των  ηλεκτρονίων  της  μάζας  του  πλάσματος  επηρεάζει  επίσης  και  την

ένταση της συνολικής εκπομπής (ένθετο, σχ. 7.6(β)) παρουσιάζοντας μέγιστο για την

περίπτωση των εκκενώσεων SiH4/Si2H6/H2.

Συνοψίζοντας  τα  αποτελέσματα  των  μετρήσεων  εκπομπής,  μπορούμε  να

πούμε  ότι  η  προσθήκη  Si2H6 στο  αέριο  μίγμα,  όπως  και  στην  περίπτωση  των

ηλεκτρικών  μετρήσεων,  καθορίζει  την  χωρική  και  την  συνολική  ένταση  της

εκπομπής.  Ακριβέστερα,  στην  περίπτωση  της  χαμηλής  πίεσης,  η  προσθήκη

δισιλανίου  μειώνει  την  συνολική  εκπομπή  ενώ  μετατοπίζει  τη  μέγιστη  παραγωγή

ριζών προς το ηλεκτρόδιο rf. Στην περίπτωση της υψηλής πίεσης, η προσθήκη Si2H6

οδηγεί στην δραστική μεταβολή της κατανομής της παραγωγής ριζών που αυξάνεται

στη  μάζα  του  πλάσματος.  Η  αύξηση  της  πυκνότητας  των  ηλεκτρονίων  που

παρατηρήθηκε από τις  οπτικές και ηλεκτρικές μετρήσεις επηρεάζει τον πρωτογενή

ρυθμό διάσπασης του πρόδρομου αερίου (είτε σιλάνιο είτε δισιλάνιο), ενώ η αλλαγή

στην χωρική παραγωγή των ριζών μπορεί  να αυξήσει  τη συμβολή των ειδών,  με

υψηλή δραστικότητα στη αέρια φάση και στην επιφάνεια, στην ανάπτυξη του υμενίου

κάτι  που  μπορεί  να  ερμηνεύσει  την  ευεργετική  επίδραση  του  Si2H6 στον  ρυθμό

εναπόθεσης που θα δούμε στη συνέχεια.

7.2.3 Μετρήσεις ρυθμού εναπόθεσης

Στα σχήματα 7.7(α) και (β) παρουσιάζονται οι μετρήσεις ρυθμού εναπόθεσης

σαν  συνάρτηση  της  ισχύος  που  καταναλώθηκε  στην  εκκένωση  για  τα  τρία

διαφορετικά μίγματα και  για συνολικές  πιέσεις  0.5  και  1  Torr αντίστοιχα.  Για το

μίγμα  2%  SiH4/H2 παρατηρείται  μια  σχεδόν  γραμμική  αύξηση  του  ρυθμού

εναπόθεσης με την ισχύ και για τις δύο πιέσεις, αλλά με τον ρυθμό εναπόθεσης να

μην υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το 1 Å/s. Η κατάσταση μεταβάλλεται δραματικά

με την εισαγωγή 1%  Si2H6 στο μίγμα με αποτέλεσμα μια θεαματική αύξηση κατά

περισσότερο από τέσσερις φορές του ρυθμού εναπόθεσης που εμφανίζεται και στις

δύο πιέσεις. Ρυθμοί εναπόθεσης έως και 7 Å/s επιτυγχάνονται στην πίεση 1 Torr για

το μίγμα 2%  Si2H6/H2. Συνεπώς, η βαθμιαία αντικατάσταση του πρόδρομου αερίου

οδηγεί  σε  σημαντική  αύξηση  του  ρυθμού  εναπόθεσης  ακόμη  και  στις  χαμηλές

πιέσεις. Πιο συγκεκριμένα, η κατά 4 φορές αύξηση του ρυθμού εναπόθεσης και η

εντυπωσιακή επίδραση της πρώτης μικρής προσθήκης δισιλανίου στην εναπόθεση,
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δείχνει μια “καταλυτική” επίδραση του δισιλανίου στην διάσπαση του σιλανίου. Από

την άλλη μεριά, η αύξηση της πίεσης δείχνει να ευνοεί ακόμα περισσότερο αυτό το

φαινόμενο  ενώ  οι  εκκενώσεις  υψηλότερης  πίεσης  είναι  πιο  ευαίσθητες  και  στην

αύξηση της ισχύος.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η παρατηρούμενη αύξηση στο ρυθμό εναπόθεσης με

τη προσθήκη δισιλανίου είναι πολύ πιο σημαντική από αυτήν που μπορεί κάποιος να

επιτύχει με την αύξηση του ποσοστού του σιλανίου στο μίγμα για παρόμοιες τιμές

ισχύος και πίεσης.

Όπως  παρουσιάστηκε  προηγουμένως,  είναι  φανερό  ότι  η  παρατηρούμενη

αύξηση  οφείλεται  σε  δύο  φαινόμενα  που  σχετίζονται  μεταξύ  τους  και  πρέπει  να

εξεταστούν  λεπτομερώς:  το  πρώτο  είναι  οι  διαφορές  στην  μεταφορά  ισχύος  που

οφείλονται στην προσθήκη δισιλανίου ενώ το δεύτερο σχετίζεται με την μεταφορά

μάζας,  τη σύνθεση του ρεύματος  των προδρόμων των υμενίων  και  τον ρόλο του

καθενός από αυτά.

Όσον αφορά το πρώτο θέμα, όπως έχει αποδειχθεί στην παράγραφο 7.2.1, η

προσθήκη δισιλανίου, ενός αερίου με χαμηλότερο ενεργειακό κατώφλι διάσπασης και

ιονισμού  και  μεγαλύτερες  ενεργειακές  διατομές  σύγκρουσης,  οδηγεί  σε  πολύ

δραστικότερη μεταφορά ισχύος στην εκκένωση. Είτε στη χαμηλή είτε στην υψηλή 
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Σχήμα  7.7:  Ο  ρυθμός  εναπόθεσης  σα  συνάρτηση  της  κατανάλωσης  ισχύος  σε
εκκενώσεις 27.12 MHz 2% SiH4, 1% SiH4/1% Si2H6 και 2% Si2H6 σε Η2 για (α) 0.5
Torr και (β) 1 Torr.

πίεση που εξετάστηκαν εδώ απαιτείται μια μείωση του δυναμικού για την επίτευξη

της ίδιας ισχύος με αύξηση του δισιλανίου, συνοδευόμενη με αύξηση της πυκνότητας

των ηλεκτρονίων (ενότητα 7.2.1) [178]. Η αύξηση αυτή, αναμένεται να ενισχύσει την

διάσπαση  των  μορίων  σιλανίου  και  υδρογόνου  ταυτόχρονα  με  την  αύξηση  της

διάσπασης  του  δισιλανίου.  Αυτή  η  ενισχυμένη  διάσπαση,  που  σχετίζεται  με  πιο

ομοιογενή,  χωρική  κατανομή  της  δημιουργίας  ριζών,  θα  οδηγήσει  σε  σημαντικά

υψηλότερες  ροές  ριζών στην επιφάνεια.  Το ρεύμα των ριζών αναμένεται να είναι

πλουσιότερο σε  ρίζες  που περιέχουν  δύο άτομα πυριτίου  που μπορούν  επίσης  να

συμβάλλουν αποτελεσματικά στην αύξηση του ρυθμού εναπόθεσης. Παρ’ όλα αυτά,

ο λεπτομερής μηχανισμός του παρατηρούμενου φαινομένου θα εξετασθεί παρακάτω

συνδέοντας αυτές τις μετρήσεις με μετρήσεις φασματογραφίας μάζας. 
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Όσο για τη δομή των υμενίων που εναποτίθενται υπό αυτές τις συνθήκες, η

φασματοσκοπία  Raman απέδειξε ότι όλα τα φιλμ είναι είτε μικροκρυσταλλικά είτε

άμορφα  που  κρυσταλλώνονται  μη  αντιστρεπτά  μετά  την  έκθεση  τους  σε  λέιζερ

χαμηλής  ισχύος.  Όπως  παρατηρείται  στο  σχήμα  7.8  αρχικά  το  φιλμ  παρουσιάζει

άμορφο χαρακτήρα αλλά καθώς η ισχύς του λέιζερ αυξάνεται ελαφρά μετατρέπεται

σε μικροκρυσταλλικό.

7.2.4 Μετρήσεις φασματογραφίας μάζας

Στις ίδιες συνθήκες (δύο συνολικές πιέσεις αερίων 0.5 Torr και 1 Torr, τα τρία

προαναφερθέντα  μίγματα  αερίων  και  υπό  σταθερή  κατανάλωση  ισχύος)

πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις συνολικής κατανάλωσης/παραγωγής  SiH4 και  Si2H6.
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Σχήμα  7.8:  Τα  φάσματα  Raman του  εναπoτιθέμενου  υμενίου από  μίγμα
SiH4+H2+Si2H6.  Το σχήμα δείχνει   τη  μη αντιστρεπτή κρυστάλλωση του  υμενίου
μετά την έκθεση τους σε λέιζερ χαμηλής. ισχύος
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Αρχικά,  παρουσιάζονται  οι  μεταβολές  της  συνολικής  κατανάλωσης  σιλανίου  σαν

συνάρτηση της ισχύος  της  εκκένωσης για  τις  δύο πιέσεις  σε  εκκενώσεις  SiH4/Η2,

ώστε  να συγκριθούν  στη συνέχεια με  εκείνες  που περιέχουν  και  Si2H6 στο αέριο

μίγμα (σχήμα 7.9(α)). Η αύξηση της ισχύος οδηγεί σε γραμμική αύξηση της 
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Σχήμα  7.9:  Η  μεταβολή  (α)  της  συνολικής  κατανάλωσης  του  SiH4 (β)  της  %
μετατροπής του  SiH4,  σα συνάρτηση της κατανάλωσης ισχύος για εκκενώσεις 2%
SiH4 στις πιέσεις των 0.5 Torr και 1 Torr.

μετρήσιμης κατανάλωσης SiH4 και στις δύο περιπτώσεις με διαφορετική κλίση για τη

κάθε  περίπτωση.  Επιπρόσθετα,  η  κατανάλωση  SiH4 αυξάνει  με  την  πίεση.  Το

αποτέλεσμα είναι  αναμενόμενο αφού η αύξηση της πίεσης μειώνει  το συντελεστή

διάχυσης και αυξάνει τον ρυθμό των αντιδράσεων ριζών με το σιλάνιο, ευνοώντας

έτσι  την  κατανάλωση  SiH4 μέσω  δευτερογενών  αντιδράσεων.  Στο  σχήμα  (7.9β)

παρουσιάζεται  ο  βαθμός  μετατροπής  του  σιλανίου  που  υπολογίζεται  από  την

έκφραση:

4

4

SiH

SiH

P
X

P


                                                           (7.1).
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Ο  βαθμός  μετατροπής  του  σιλανίου  αυξάνει  σχεδόν  γραμμικά  με  την  ισχύ

εμφανίζοντας  την  ιδία  κλίση  και  για  τις  δύο  πιέσεις.  Για  την  ερμηνεία  της

συμπεριφοράς αυτής σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της κατανάλωσης του SiH4

(σχήμα 7.9α) πρέπει να ληφθεί υπόψην ο τρόπος διάσπασης του πρόδρομου αερίου

στις  εκκενώσεις  υψηλής  και  χαμηλής  πίεσης  όπως  έχει  ήδη  συζητηθεί  στο

προηγούμενο κεφάλαιο.

Με την εισαγωγή 1% Si2H6 τα πράγματα αλλάζουν δραματικά, η κατανάλωση

του  SiH4 μετατρέπεται  σε  παραγωγή  ενώ  η  κατανάλωση  του  Si2H6 γίνεται  πολύ

σημαντική. Το σχήμα 7.10 δείχνει τις μεταβολές της κατανάλωσης του  Si2H6 (στο

αριστερό  άξονα)  καθώς  και  της  παραγωγής  του  SiH4 (στον  δεξιό  άξονα)  για  τα

μίγματα 1% SiH4 +1% Si2H6 σε Η2 και 2% Si2H6 σε Η2 ενώ η ολική πίεση παραμένει

σταθερή 0.5  Torr. Όπως φαίνεται στο σχήμα η κατανάλωση του  Si2H6 καθώς και η

παραγωγή του  SiH4 αυξάνονται με τη αύξηση της ισχύος ενώ η αλλαγή του αέριου

μίγματος από 1%  SiH4 +1%  Si2H6 σε Η2 σε 2%  Si2H6 σε Η2 ενισχύει  αρκετά την

κατανάλωση του Si2H6 αλλά και την παραγωγή του SiH4 που σχεδόν διπλασιάζονται.

Με την αύξηση της πίεσης σε 1  Torr παρατηρείται περαιτέρω ενίσχυση της

κατανάλωσης του  Si2H6 που συνοδεύεται  με ανάλογη αύξηση της παραγωγής του

SiH4 για  τα  δύο  μίγματα  αερίων  (σχήμα  7.11).  Αυτή  η  αύξηση  δεν  σημαίνει

απαραίτητα αύξηση του βαθμού μετατροπής που έχει διαφορετική συμπεριφορά για

κάθε μίγμα αερίων. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση της χαμηλής πίεσης και του

αέριου μίγματος 1% SiH4 +1% Si2H6 σε Η2, ο βαθμός μετατροπής μεταβάλλεται από 
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Σχήμα 7.10: Η μεταβολή της συνολικής κατανάλωσης του Si2H6 και της παραγωγής
του  SiH4 σε εκκενώσεις  27.12  MHz 1%  SiH4/1%  Si2H6 και  2%  Si2H6 σε  Η2,  σα
συνάρτηση της κατανάλωσης ισχύος για 0.5 Torr.
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Σχήμα 7.11: Η μεταβολή της συνολικής κατανάλωσης του Si2H6 και της παραγωγής
του  SiH4 σε εκκενώσεις  27.12  MHz 1%  SiH4/1%  Si2H6 και  2%  Si2H6 σε  Η2,  σα
συνάρτηση της κατανάλωσης ισχύος, για 1 Torr.
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40% μέχρι 74% και ενισχύεται στην περίπτωση της υψηλής πίεσης  έχοντας τιμές από

52% μέχρι και 82%. Αντίστροφη συμπεριφορά παρατηρείται όταν το μίγμα είναι 2%

Si2H6 σε  Η2,  σημειώνοντας  μείωση  με  την  αύξηση  της  πίεσης,  με  το  βαθμό

μετατροπής να πέφτει από 50% μέχρι 88% στην περίπτωση 0.5 Torr, σε 23% μέχρι

63% στην περίπτωση του 1 Torr.

Οι  παρατηρούμενες  υψηλές  καταναλώσεις  του  Si2H6 και  οι  αντίστοιχες

ενισχυμένες παραγωγές του  SiH4 θέτουν το εξής ερώτημα: πόσο δραστικά είναι τα

παραγόμενα είδη στην αέρια φάση; Για να απαντηθεί αυτή η ερώτηση χρειάστηκε να

υπολογιστεί ο θεωρητικός ρυθμός εναπόθεσης με την προϋπόθεση ότι όλα τα άτομα

πυριτίου που εισάγονται στον αντιδραστήρα συμμετέχουν στη ανάπτυξη του φιλμ.

Στη συνέχεια, εξετάστηκε η σχέση μεταξύ του υπολογισμένου ρυθμού εναπόθεσης

και  του  μετρημένου  πειραματικά  ρυθμού.  Ο  ρυθμός  εναπόθεσης  υπολογίστηκε

χρησιμοποιώντας την έκφραση,

8

.

Å / sec
10

Si

Ca
d

AW
NDR

A 




΄

                                                (7.2)

D.RCa είναι  ο  υπολογισμένος  ρυθμός  εναπόθεσης  θεωρώντας  ότι  τα  άτομα  του

πυριτίου εναποτίθενται σε όλες τις επιφάνειες του αντιδραστήρα, A.WSi το ατομικό

βάρος  του  πυριτίου, N ο  αριθμός  Avogadro,  Ad η επιφάνεια  εναπόθεσης  και  ρ η

πυκνότητα του μc-Si:H. Τέλος, το Δ ορίζεται ως

4 2 6 4 2 660 60
o o d dL L
SiH Si H SiH Si H

N F N FX X X X                                      (7.3)

Όπου
4 2 6

o o
SiH Si HX X και  

4 2 6

d d
SiH Si HX X τα ποσοστά του  SiH4 και του  Si2H6 στο αέριο

μίγμα  χωρίς  εκκένωση  και  με  εκκένωση  που  προκύπτουν  από  τις  μετρήσεις

φασματογραφίας  μάζας.  Τέλος,  ΝL=2.69*1019 μόρια/cm3 και  είναι  ο  αριθμός

Loschmidt [26].

Η  παραπάνω  ανάλυση  χρησιμοποιήθηκε  για  να  υπολογιστεί  ο  ρυθμός

εναπόθεσης για το αέριο μίγμα  1% SiH4 +1% Si2H6 σε Η2 και για τις δύο πιέσεις 0.5

Torr και  1  Torr (σχήμα 7.12).  Συγκρίνοντας τις  τιμές  του υπολογισμένου και του

μετρημένου ρυθμού εναπόθεσης, παρατηρούμε ότι οι τιμές του υπολογισμένου 
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Σχήμα 7.12: Ο υπολογισμένος και ο μετρούμενος ρυθμός εναπόθεσης σε εκκενώσεις
27.12 MHz 1% SiH4/1% Si2H6 σα συνάρτηση της κατανάλωσης ισχύος.

ρυθμού  εναπόθεσης  είναι  φυσικά  πολύ  μεγαλύτερες  του  μετρημένου  ρυθμού

εναπόθεσης.  Αυτό  οφείλεται  στην  κατανάλωση  των  ριζών  σε  αντιδράσεις  που

οδηγούν σε αέρια προϊόντα που δεν συμβάλλουν στις επιφανειακές αντιδράσεις.

Για  να  αναλύσουμε  περισσότερο  τη  συμβολή  των  πρόδρομων  ενώσεων

χρησιμοποιήσαμε  αριθμητική  προσομοίωση  όπως  παρατίθεται  στην  επόμενη

παράγραφο.

7.2.5 Προσομοίωση της διεργασίας

Όπως έχουμε αναφέρει προηγουμένως (κεφάλαια 5 και 6), η προσομοίωση

της αέριας φάσης που χρησιμοποιήθηκε έχει αναπτυχθεί στο εργαστήριο στα πλαίσια

προηγουμένων  διδακτορικών  διατριβών  [57,58]  και  για  τη  συγκεκριμένη  μελέτη

προσαρμόστηκε στις συνθήκες προσθήκης ενός ακόμα πρόδρομου αέριου (Si2H6).

Η ανάλυση εφαρμόστηκε για συνθήκες σταθερής ισχύος ~ 17 mW/cm2 , στα

τρία αέρια μείγματα των 2% SiH4 σε Η2, 1% SiH4 +1% Si2H6 σε Η2 και 2% Si2H6 σε
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Η2 και για τις δύο ολικές πιέσεις 0.5 και 1 Torr. Έτσι, στο σχήμα 7.13 παρουσιάζεται

ο πειραματικά μετρούμενος και ο θεωρητικά προβλεπόμενος ρυθμός εναπόθεσης σα

συνάρτηση  του  ποσοστού  του  SiH4 και  του  Si2H6 για  0.5  Torr.   Το  σχήμα

περιλαμβάνει και τη συνεισφορά των κυριοτέρων ριζών στον προβλεπόμενο ρυθμό

εναπόθεσης.

 Η  πρώτη  παρατήρηση  που  θα  μπορούσε  κανείς  να  κάνει  εδώ  είναι  η

εξαιρετική συμφωνία του προβλεπόμενου και μετρούμενου ρυθμού εναπόθεσης σε

όλο το εύρος των μετρήσεων. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε τους

επικρατέστερους τρόπους διάσπασης των πρόδρομων αερίων, τη σύσταση των ριζών

που φτάνουν στην επιφάνεια και σχετική συνεισφορά των ριζών στην ανάπτυξη του

φιλμ,  οι  οποίες  δείχνονται  στο σχήμα 7.13(α).  Έτσι,  η  συνεισφορά των ριζών με

μικρό συντελεστή ενσωμάτωσης SixH2x+1 ενισχύεται κατά πολύ μικρό ποσοστό με την

εισαγωγή  του  Si2H6 στην  εκκένωση.  Συγκεκριμένα,  οι  ρίζες  SiH3 και  Si2H5

αυξάνονται όταν μεταβάλλουμε το αέριο μίγμα από 2%  SiH4 σε Η2, 1%  SiH4 +1%

Si2H6 και παραμένουν σχεδόν σταθερές όταν μεταβάλλεται το αέριο μίγμα σε 2%

Si2H6 σε  Η2.  Από  την  άλλη,  η  ρίζα  Si4H9 αυξάνεται  συνεχώς  με  τη  αύξηση του

ποσοστού του Si2H6 στο αέριο μίγμα, πράγμα που αποτελεί το μεγάλο πλεονέκτημα

της  τεχνικής  αυτής  όπου περιμένει  κανείς  να αυξηθεί  η συνεισφορά των υψηλών

ριζών με παραπάνω από ένα άτομο πυριτίου με την αύξηση του ποσοστό του Si2H6.

Σε όλες τις περιπτώσεις η συνεισφορά των ριζών αυτών παραμένει μικρότερη από

13% και άρα δεν είναι οι ρίζες που καθορίζουν το ρυθμό εναπόθεσης. Αντίθετα η

συνεισφορά των ριζών με μεγάλο συντελεστή ενσωμάτωσης (αλλά και πολύ υψηλή

χημική δραστικότητα στην αέρια φάση) SixH2x είναι αυτές που καθορίζουν το ρυθμό

εναπόθεσης. Η συνεισφορά της ρίζας  SiH2 μαζί με την συνεισφορά της ρίζας  Si2H4

(και  τα  δύο  ισομερή  της  σιλυ-λσιλυλένιο  και  δισιλένιο)  υπερισχύουν  όλων  των

υπόλοιπων ριζών και φτάνουν να συνεισφέρουν στο ρυθμό εναπόθεσης κατά περίπου

86% με την εισαγωγή του  Si2H6 στην εκκένωση,  είναι  δηλαδή αυτές  που κυρίως

καθορίζουν την ανάπτυξη του φιλμ. 

Η ροή των  ριζών  προς  τις  επιφάνειες,  η  οποία  είναι  υπεύθυνη  για  τον

προβλεπόμενο ρυθμό εναπόθεσης παρουσιάζεται στο σχήμα 7.13(β). Η αύξηση του

ποσοστού του Si2H6 στο αέριο μίγμα οδηγεί σε ενίσχυση της ροής σχεδόν όλων των

ριζών με την επίδραση αυτή να είναι πιο ισχυρή στις περιπτώσεις των υψηλότερων
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Σχήμα 7.13: (α) Ο πειραματικά μετρούμενος και ο θεωρητικά προβλεπόμενος ρυθμός
εναπόθεσης σα συνάρτηση του ποσοστού του Si2H6 & SiH4 στη συνολική πίεση των
0.5 Torr και υπό σταθερή ισχύ (17 mW/cm2). Οι στήλες στο σχήμα αντιπροσωπεύουν
τη συνεισφορά των κυριοτέρων ριζών στον προβλεπόμενο ρυθμό εναπόθεσης. (β) Η
ροή  των  κυριοτέρων  ριζών  και  ατομικού  υδρογόνου  προς  την  επιφάνεια,  σα
συνάρτηση του ποσοστού του Si2H6 & SiH4.
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Σχήμα 7.14: (α) Ο πειραματικά μετρούμενος και ο θεωρητικά προβλεπόμενος ρυθμός
εναπόθεσης σα συνάρτηση του ποσοστού του Si2H6 & SiH4 στη συνολική πίεση των 1
Torr και υπό σταθερή ισχύ (17 mW/cm2). Οι στήλες στο σχήμα αντιπροσωπεύουν τη
συνεισφορά των κυριοτέρων ριζών στον προβλεπόμενο ρυθμό εναπόθεσης. (β) Η ροή
των κυριοτέρων ριζών και ατομικού υδρογόνου προς την επιφάνεια, σα συνάρτηση
του ποσοστού του Si2H6 & SiH4.

ριζών  (Si4H9 και  Si5H11).  Η  ροή  της  ρίζας  SiH3 είναι  αρκετά  μεγάλη  παρά  την

περιορισμένη  συνεισφορά της  στο  ρυθμό  εναπόθεσης  και  αυτό συμβαίνει  κυρίως

λόγω της χαμηλής χημικής δραστικότητας της στην αέρια φάση. Ωστόσο, ο μικρός

συντελεστής ενσωμάτωσης αυτής της ρίζας στην επιφάνεια [179,180] δεν επιτρέπει

την ισχυρή συνεισφορά της στο ρυθμό εναπόθεσης. Όσον αφορά τις ελεύθερες ρίζες

που  είναι  κυρίως  υπεύθυνες  για  τον  προβλεπόμενο  ρυθμό  εναπόθεσης  (SiH2 και

Si2H4)  και  οι  δύο  παρουσιάζουν  μεγάλες  ροές  στην  επιφάνεια,  με  τη  Si2H4 να

ενισχύεται σημαντικά με την αύξηση του ποσοστού του Si2H6, όπου εμφανίζεται να

υπερισχύει όλων των ελεύθερών ριζών στην περίπτωση του μίγματος 2% Si2H6 σε Η2.

Οι παραπάνω παρατηρήσεις της σχετικής συνεισφοράς των ριζών στο ρυθμό

εναπόθεσης και των αλλαγών στη σύσταση των ριζών που φτάνουν στη επιφάνεια

καθιστούν  δυνατή  την  κατανόηση  των  επικρατέστερων  τρόπων  διάσπασης  των

πρόδρομων  αερίων.  Έτσι,  θα  μπορούσε  κανείς  να  πει  ότι  η  επικρατέστερη  οδός

διάσπασης του Si2H6 είναι μέσω της αντίδρασης:
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2 6 4 2Si H e SiH SiH  

Έτσι  εξηγείται  η  μεγάλη  παραγωγή  του  SiH4 που  εμφανίζεται  στις  μετρήσεις

φασματογραφίας  μάζας  αλλά και  η  σχετικά  μεγάλη ροή της  ρίζας  SiH2 προς  την

επιφάνεια. Η αύξηση της συνεισφοράς της ρίζας  Si2H4 στο ρυθμό εναπόθεσης αλλά

και η ροή της προς την επιφάνεια καθώς το ποσοστό του Si2H6 αυξάνεται, εξηγείται

από την δευτερογενή αντίδραση:

2 4 2 4 2SiH SiH Si H H  

πού είναι υπεύθυνη για την παραγωγή της ρίζας αυτής. Αυτό φαίνεται επίσης από τη

συμπεριφορά της ρίζας SiH2 καθώς αυξάνεται το ποσοστό του Si2H6 στο αέριο μίγμα.

Παρόμοιες παρατηρήσεις θα μπορούσε κανείς να κάνει και στα σχήματα 7.14

(α) και 7.14(β),  όπου παρουσιάζεται ο  πειραματικά μετρούμενος και ο θεωρητικά

προβλεπόμενος ρυθμό εναπόθεσης σα συνάρτηση του ποσοστού του  SiH4 και του

Si2H6.  Συμπεριλαμβάνεται  επίσης  η  συνεισφορά  των  κυριοτέρων  ριζών  στο

προβλεπόμενο ρυθμό εναπόθεσης και η ροή των ριζών προς τις επιφάνειες, που είναι

υπεύθυνες για τον προβλεπόμενο ρυθμό εναπόθεσης, αντίστοιχα για την περίπτωση

του 1 Torr.  Συγκεκριμένα, η συμπεριφορά των ριζών SiH2 και Si2H4 στην περίπτωση

του 1 Torr είναι παρόμοια με εκείνη του 0.5 Torr.

7.3 Μικρή προσθήκη Si2H6 στο αέριο μείγμα των εκκενώσεων υψηλής αραίωσης

SiH4 σε H2

Με βάση τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν μέχρι τώρα γίνεται φανερό

ότι  η  προσθήκη  του  Si2H6 στην  εκκένωση  που  το  αρχικό  της  αέριο  μίγμα

αποτελούνταν  από  SiH4 σε  Η2,  προκαλεί  δραματικές  αλλαγές  στα  ηλεκτρικά

χαρακτηριστικά  της  εκκένωσης,  στη  χημεία  της  αέριας  φάσης  και  στο  ρυθμό

εναπόθεσης.  Ωστόσο,  η  αύξηση  του  ποσοστού  του  Si2H6 ευνοεί  το  σχηματισμό

σωματιδίων στην αέρια φάση πράγμα που γενικά δεν είναι επιθυμητό. 

Θέλοντας  να  διερευνήσουμε  περισσότερο  το  φαινόμενο  της  αύξησης  του

ρυθμού εναπόθεσης πραγματοποιήθηκαν δυο σειρές πειραμάτων με το ποσοστό του

Si2H6 να μη ξεπερνά το 0.6% της συνολικής παροχής (100 sccm). Συγκεκριμένα, το

κλάσμα  Si2H6 στο  μίγμα  SiH4/H2 διατηρήθηκε  σταθερό  στα  0.3%  και  0.6%  ενώ

μεταβαλλόταν η μερική πίεση  SiH4 από 6% σε 9% και το κλάσμα  SiH4 στο μίγμα

διατηρήθηκε σταθερό σε 6% ενώ το κλάσμα Si2H6 κυμαινόταν από 0% σε 0.6%. Σε
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όλα αυτά τα πειράματα εδώ διατηρήθηκε η πίεση σε 1 Torr, η συχνότητα στα 27.12

MHz και η απόσταση μεταξύ των ηλεκτροδίων στα 15 mm.

Τα  αποτελέσματα  δείχνουν  ότι  η  μικρή  προσθήκη  δισιλανίου  στο  αέριο

μείγμα  οδηγεί  σε  αύξηση  του  ρυθμού  εναπόθεσης  κατά  περίπου  90%  ενώ  μια

ισοδύναμη αύξηση του SiH4 έχει ως αποτέλεσμα αύξηση έως και 13%. Η θεαματική

επίδραση του  Si2H6 αποδίδεται στην αύξηση της πυκνότητας των ηλεκτρονίων όσο

και  στην  αλλαγή  της  σχετικής  σημασίας  των  δευτερογενών  αντιδράσεων  αέριας

φάσης και στη συμβολή των υψηλότερων ριζών στην ανάπτυξη του υμενίου.

7.3.1 Η καταναλισκόμενη ισχύς

Προκειμένου να διερευνήσουμε την επίδραση μικρής προσθήκης  Si2H6 στον

ρυθμό  ανάπτυξης  του  υμενίου,  διενεργήσαμε  διαφορετικά  σύνολα  ηλεκτρικών

μετρήσεων σε εκκενώσεις 6% SiH4 σε H2, 0.3%Si2H6/6%SiH4/H2 και 0.6%Si2H6/6%

SiH4/H2. Η συχνότητα διέγερσης ήταν 27.12 MHz, η συνολική πίεση αερίου ήταν 1

Torr και  ο  συνολικός  ρυθμός  ροής  διατηρήθηκε  στα  100  sccm.  Στο  σχήμα  7.15

φαίνεται η μεταβολή της ισχύος που καταναλώνεται στην εκκένωση σαν συνάρτηση

της εφαρμοζόμενης τάσης για τα προαναφερθέντα αέρια μίγματα.

Η αύξηση της τάσης του ηλεκτροδίου έχει  ως  αποτέλεσμα την υψηλότερη

κατανάλωση ισχύος  για  όλα τα αέρια  μίγματα.  Η διαδοχική προσθήκη  Si2H6 στις

εκκενώσεις  SiH4/H2 οδηγεί  σε  ενίσχυση  της  κατανάλωσης  ισχύος  για  την  ίδια

εφαρμοζόμενη  τάση,  ενώ  προκειμένου  να  διατηρηθεί  η  ίδια  κατανάλωση  ισχύος

απαιτείται μείωση του δυναμικού του ηλεκτροδίου (συμπαγής γραμμή, σχ.7.15). Η

μείωση  αυτή  οφείλεται  την  παρουσία  Si2H6,  ενός  αερίου  που  έχει  χαμηλότερο

κατώφλι ιονισμού και υψηλότερες ενεργές διατομές συγκρινόμενο με το SiH4 και το

Η2 [176].  Το  γεγονός  ότι  ακόμη  και  σε  τόσο  μικρές  συγκεντρώσεις  μπορεί  να

επηρεάσει  την κατανάλωση ισχύος  και  τις  ηλεκτρικές  ιδιότητες  των εκκενώσεων,

δείχνει  ότι  η  παρουσία  του  ακόμα  και  σε  τόσο  μικρά  ποσοστά  επιφέρει  ισχυρή

επίδραση στη χημεία της αέριας φάσης και στο ρυθμό ανάπτυξης του υμενίου.
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Σχήμα  7.15:  Η  μεταβολή της  συνολικής  κατανάλωσης  ισχύος  σα  συνάρτηση  του
πλάτους  του  εφαρμοζόμενου  δυναμικού  για  εκκενώσεις  6%  SiH4 σε  H2,  0.3%
Si2H6/6%SiH4/H2 και 0.6%Si2H6/6%SiH4/H2.

7.3.3 Μετρήσεις ρυθμού εναπόθεσης

Στο  σχήμα  7.16  παρουσιάζεται  η  μεταβολή  του  ρυθμού  εναπόθεσης  ως

συνάρτηση της ισχύος που καταναλώθηκε στα τρία αέρια μείγματα που αναφέρθηκαν

προηγουμένως. Η αύξηση της ισχύος έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του ρυθμού

ανάπτυξης των υμενίων ο οποίος είναι πολύ πιο σημαντικός όταν το κλάσμα  Si2H6

στο αέριο μείγμα είναι 0.6 %. Δηλαδή, στις περιπτώσεις 6%  SiH4 σε  H2 και 0.3%

Si2H6/6% SiH4 σε H2 η αύξηση της ισχύος από 25 σε 43 mW/cm2 έχει ως αποτέλεσμα

την  κατά  40%  αύξηση  του  ρυθμού  ανάπτυξης  των  υμενίων.  Στην  περίπτωση

προσθήκης  0.6%  Si2H6,  η  μικρότερη  μεταβολή της  πυκνότητας  ισχύος  (10  σε  27

mW/cm2) προκαλεί ενίσχυση του ρυθμού εναπόθεσης κατά περίπου 65%. Επιπλέον,

αν  συγκρίνουμε  την  επίδραση  της  προσθήκης  δισιλανίου  υπό συνθήκες  σταθερής

κατανάλωσης ισχύος (συμπαγής γραμμή, σχήμα 7.16) μπορεί να παρατηρηθεί η κατά

90% θεαματική αύξηση του ρυθμού εναπόθεσης. Τελικά, στην περίπτωση 0.6% Si2H6

οι ρυθμοί εναπόθεσης πλησιάζουν τις τιμές 7 Å/sec το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό
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αποτέλεσμα  αν  λάβουμε  υπόψιν  το  πολύ  χαμηλό  επίπεδο  ισχύος  (27  mW/cm2).

Προκειμένου  να  αποσαφηνισθεί  αν  η  ενίσχυση  του  ρυθμού  εναπόθεσης  είναι

αποτέλεσμα της υψηλότερης συνολικής συγκέντρωσης ατόμων Si στον αντιδραστήρα

ή  οφείλεται  στις  διαφορετικές  ιδιότητες  και  τη  χημεία  αέριας  φάσης  του  Si2H6,

μεταβάλλαμε  τη  συγκέντρωση  των  ατόμων  Si στον  αντιδραστήρα  αυξάνοντας  το

κλάσμα SiH4 στο αέριο μείγμα.
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Σχήμα  7.16: Η  μεταβολή  του  ρυθμού  εναπόθεσης  σα  συνάρτηση  της  ισχύος για
εκκενώσεις 6% SiH4 σε H2, 0.3%Si2H6/6%SiH4/H2 και 0.6%Si2H6/6%SiH4/H2.

Η  επίδραση  της  αύξησης  της  περιεκτικότητας  του  SiH4 στον  ρυθμό

εναπόθεσης διερευνήθηκε για τις δύο περιπτώσεις 0.3% Si2H6 σε H2 και 0.6% Si2H6

σε H2. Στο σχήμα 7.17 παρουσιάζεται η διακύμανση του ρυθμού ανάπτυξης υμενίων

ως συνάρτηση του ποσοστού σιλανίου στο αέριο μείγμα. Η κατανάλωση ισχύος ήταν

η ίδια (26 mW/cm2) για όλη την σειρά των πειραμάτων. Η αύξηση του κλάσματος του

σιλανίου στο αέριο μίγμα από 6% σε 9% έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ρυθμού

εναπόθεσης, η οποία είναι πιο έντονη (34% και 14%) για 0.3% Si2H6 σε σχέση με την

περίπτωση  0.6%  Si2H6.  Ωστόσο,  αυτή  η  αύξηση  είναι  πολύ  λιγότερο  ισχυρή

συγκρινόμενη με αυτήν που παρατηρείται από την αύξηση της περιεκτικότητας Si2H6

υπό συνθήκες σταθερής κατανάλωσης ισχύος (σχήμα 7.16).

Αυτό γίνεται πιο πειστικό αν εξετάσουμε και τις δύο περιπτώσεις του ρυθμού
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με  τον  οποίο  τα  άτομα  πυριτίου  εισάγονται  στον  αντιδραστήρα  και  του  ρυθμού

ενσωμάτωσης ατόμων πυριτίου στην ανάπτυξη του υμενίου. Τα αποτελέσματα αυτά
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Σχήμα 7.17: Η μεταβολή του ρυθμού εναπόθεσης σα συνάρτηση του ποσοστού SiH4

για τις δύο περιπτώσεις 0.3% Si2H6 και 0.6% Si2H6 σε H2.
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Σχήμα 7.18: Η μεταβολή του ρυθμού με τον οποίο τα άτομα πυριτίου εισάγονται στον
αντιδραστήρα  σαν  συνάρτηση  του  ρυθμού  ενσωμάτωσης  ατόμων  πυριτίου  στην
ανάπτυξη του υμενίου.

παρουσιάζονται  στο  σχήμα  7.18  όπου  δίνεται  γραφικά  η  αποδοτικότητα  της

εναπόθεσης:

. Si

Si

D R
F

                                                                 (7.4)

Ο ρυθμός με τον οποίο τα άτομα πυριτίου εισάγονται στον αντιδραστήρα  FSi και ο

ρυθμός με τον οποίο τα άτομα πυριτίου ενσωματώνονται στην ανάπτυξη του υμενίου

DRSi.  Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο σχήμα 7.18 και δείχνουν ότι η μικρή

αύξηση του ρυθμού με τον οποίο τα άτομα πυριτίου εισάγονται στην εκκένωση με

την αύξηση του ποσοστού του  Si2H6 (συμπαγής γραμμή) έχει  ως  αποτέλεσμα την

απότομη αύξηση των ατόμων πυριτίου που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του υμενίου. 

Η κλίση αυτής της γραμμής αποκαλύπτει ότι περίπου 40% των ατόμων Si που

εισάγονται στην εκκένωση, ενσωματώνονται τελικά στην αναπτυσσόμενη επιφάνεια.

Αυτό  είναι  πολύ  σημαντικό  αποτέλεσμα  αν  λάβουμε  υπόψιν  ότι  στην  περίπτωση
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εκκενώσεων  SiH4/H2 και σε συνθήκες υψηλών ρυθμών ανάπτυξης η αποδοτικότητα

της  εναπόθεσης  δεν  υπερβαίνει  το  12%  [181].  Από  την  άλλη,  αν  η  αύξηση  του

ρυθμού με τον οποίο τα άτομα πυριτίου εισάγονται στην εκκένωση γίνεται με την

αύξηση  του  κλάσματος  του  SiH4 στο  αέριο  μίγμα,  αυτό  δεν  ακολουθείται  από

ανάλογη αύξηση του  ρυθμού  με  τον  οποίο  τα  άτομα πυριτίου  συμμετέχουν  στην

ανάπτυξη  του  υμενίου  (σχήμα 7.18,  διακεκομμένες γραμμές).  Αυτό  στη συνέχεια

ακολουθείται από μια πτώση της αποδοτικότητας εναπόθεσης η οποία και στις δύο

περιπτώσεις μεταβολής του % ποσοστού του SiH4 (0.3% Si2H6 και 0.6% Si2H6 σε H2)

καθίσταται  μικρότερη  του  10%.  Συνεπώς,  η  μικρή  προσθήκη  Si2H6 σε  μείγματα

SiH4/H2 είναι  ένας  πολύ  πιο  αποτελεσματικός  τρόπος  βελτίωσης  του  ρυθμού

ανάπτυξης υμενίων σε σχέση με την αύξηση της μερικής πίεσης σιλανίου. 

Καθώς  διασαφηνίσαμε  ότι  η  επίδραση  της  προσθήκης  Si2H6 στον  ρυθμό

ανάπτυξης του υμενίου δεν σχετίζεται με την αύξηση της συγκέντρωσης των ατόμων

Si στον αντιδραστήρα, οι  λόγοι για  αυτήν την επίδραση έπρεπε να αποδοθούν σε

άλλα φαινόμενα. Επιπλέον, πρέπει να αναφερθεί ότι υπό συνθήκες σταθερής ισχύος,

η  προσθήκη  Si2H6 προκαλεί  αύξηση  του  ρυθμού  εναπόθεσης  κατά  3  φορές  στην

χαμηλή  πίεση  και  κατά  6  φορές  στην  περίπτωση  της  υψηλής  πίεσης  όπως

παρουσιάστηκε στην ενότητα 7.2.3. Στην ερμηνεία αυτής της σημαντικής επίδρασης

στον  ρυθμό  εναπόθεσης  πρέπει  να  περιλαμβάνεται  η  αύξηση  της  πυκνότητας

ηλεκτρονίων  με  το  Si2H6 που  επιβεβαιώθηκε  με  τις  ηλεκτρικές  μετρήσεις  και  τις

αλλαγές  της  χωρικής  παραγωγής  των  διεγερμένων  ειδών. Έτσι  και  σε  αυτές  τις

μετρήσεις  η  πιθανότερη εξήγηση είναι  ότι  η  παρουσία δισιλανίου στην εκκένωση

ευνοεί  την  επιπλέον  διάσπαση  του  SiH4 μέσω  της  αύξησης  της  πυκνότητας  των

ηλεκτρονίων. Σε κάθε περίπτωση, ο πολύ υψηλός ρυθμός εναπόθεσης στη περίπτωση

της  μικρής  προσθήκης  Si2H6,  οδηγεί  στο  συμπέρασμα  ότι  η  χρήση του  Si2H6 θα

πρέπει  να  ληφθεί  πολύ  σοβαρά  υπόψην  στην  παραγωγή  φωτοβολταϊκών

ιδιοσυσκευών λεπτών υμενιων μικροκρυστλλικού πυριτίου.

7.4 Συμπεράσματα

Διενεργήθηκε  πειραματική  μελέτη  των ηλεκτρικών και  οπτικών  ιδιοτήτων,

καθώς και του ρυθμού εναπόθεσης και της συνολικής κατανάλωσης/παραγωγής του

πρόδρομου αέριου σε εκκενώσεις SiH4/H2, SiH4/Si2H6/H2 και Si2H6/H2, υπό συνθήκες

χαμηλής (0.5  Torr) και υψηλής (1  Torr) πίεσης. Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν σε
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συνθήκες σταθερής συνολικής κατανάλωσης ισχύος προκειμένου να απομονωθεί όσο

το δυνατό περισσότερο  η πραγματική επίδραση της  προσθήκης  Si2H6 στον ρυθμό

εναπόθεσης και να αποφευχθεί η συνεργιστική επίδραση της μεταβολής της ισχύος.

Η επίτευξη  της  σταθερής  κατανάλωσης ισχύος  καθώς η περιεκτικότητα σε

Si2H6 στο  μίγμα  αυξάνεται  απαιτεί  μείωση  της  τάσης  της  εκκένωσης  και  της

εμπέδησης  τόσο για την  χαμηλή όσο και  για  την  υψηλή πίεση,  ενώ το  συνολικό

ρεύμα αυξάνεται στα  0.5  Torr και μειώνεται στην περίπτωση 1  Torr. Και στις δύο

πιέσεις,  η  διακύμανση  των  ηλεκτρικών  ιδιοτήτων  (τάση,  ρεύμα  και  εμπέδηση)

υποδεικνύει  μια  αύξηση  της  πυκνότητας  των  ηλεκτρονίων  με  την  αύξηση  του

ποσοστού του Si2H6.

Τα αποτελέσματα της φασματοσκοπίας εκπομπής στην περίπτωση χαμηλής

πίεσης αποκαλύπτουν μια σαφή μείωση της συνολικής εκπομπής των ειδών και μια

μετατόπιση του μέγιστου  των διηγερμένων ειδών προς  το ηλεκτρόδιο  RF, με  την

αύξηση της περιεκτικότητας σε  Si2H6. Στην περίπτωση υψηλής πίεσης, η επίδραση

της προσθήκης  Si2H6 συνίσταται στη διαδοχική αλλαγή του μηχανισμού θέρμανσης

ηλεκτρονίων από το περίβλημα στο ωμικό μηχανισμό στη μάζα του πλάσματος, το

οποίο έχει  ως  αποτέλεσμα μια δραστική αλλαγή της  κατανομής  των διηγερμένων

ειδών και την αυξημένη παραγωγή των ειδών στη μάζα του πλάσματος.

Οι μετρήσεις του ρυθμού εναπόθεσης έδειξαν ότι με τη μεταβολή του αέριου

μίγματος της εκκένωσης από 2%  SiH4/H2 σε 1%  SiH4/  1%  Si2H6  σε  H2 ο ρυθμός

εναπόθεσης δείχνει μια θεαματική αύξηση κατά περισσότερο από τέσσερις φορές για

τις δύο πιέσεις (0.5 και 1 Torr), με το φαινόμενο να είναι κατά πολύ πιο έντονο στην

περίπτωση  υψηλής  πίεσης.  Ο  ρυθμός  εναπόθεσης  αυξάνεται  κατόπιν  λίγο

περισσότερο για την περίπτωση 2% Si2H6/H2 σε H2.

Όσο αφορά τις μετρήσεις φασματογραφίας μάζας, η εισαγωγή 1% Si2H6 στο

αέριο μίγμα της εκκένωσης αλλάζει δραματικά την κατάσταση, η κατανάλωση του

SiH4 γίνεται παραγωγή SiH4, ενώ η κατανάλωση του Si2H6 είναι πολύ σημαντική .

Τα  αποτελέσματα  της  προσομοίωσης  σχετικά  με  το  ρυθμό  εναπόθεσης

βρέθηκαν σε καλή συμφωνία με τους πειραματικά μετρούμενους ρυθμούς. Αυτό μας

έδωσε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε τους επικρατέστερους τρόπους διάσπασης

των πρόδρομων αερίων, τη σύσταση των ριζών που φτάνουν στην επιφάνεια και τη

σχετική συνεισφορά των ριζών στην ανάπτυξη του φιλμ. Βρέθηκε ότι οι ρίζες SixH2x

(ειδικά  SiH2 και  Si2H4)  οι  οποίες  έχουν  υψηλό  συντελεστή  ενσωμάτωσης  στην

επιφάνεια,  καθορίζουν  το  ρυθμό  εναπόθεσης  συμμετέχοντας  σε  αυτόν  κατά
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περισσότερο  από  80%,  με  τη  ρίζα  Si2H4 να  υπερισχύει  στις  περιπτώσεις  υψηλής

πίεσης και αέριου μίγματος 2% Si2H6/H2 σε H2.

Όσο  αφορά  τη  μικρή  προσθήκη  Si2H6 (0.3%  και  0.6%)  στις  εκκενώσεις

SiH4/H2 βρέθηκε πως αλλάζει σημαντικά την κατανάλωση ισχύος γεγονός ενδεικτικό

πως ακόμη και σε μικρές συγκεντρώσεις μπορεί να επηρεάσει πολύ τις διεργασίες της

αέριας φάσης.  Η αύξηση του ποσοστού του  Si2H6 από 0% σε 0.6% υπό σταθερή

κατανάλωση ισχύος έχει  ως αποτέλεσμα την πολύ σημαντική αύξηση του ρυθμού

εναπόθεσης, κατά περισσότερο από έξι φορές. Η αύξηση αυτή αποδείχθηκε ότι δεν

επάγεται από την αύξηση της πυκνότητας των ατόμων πυριτίου στον αντιδραστήρα

και  αποδόθηκε  στην  αύξηση  της  πυκνότητας  των  ηλεκτρονίων  που  οδηγεί  σε

αυξημένη διάσπαση του πρόδρομου αέριου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Συμπεράσματα και προτάσεις



8.1 Συμπεράσματα
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Όπως έχουμε  αναφέρει  στην  αρχή της  διατριβής,  οι  σκοποί  της  παρούσας

εργασίας  ήταν  δύο.  Ο  πρώτος  ήταν  η  διερεύνηση  του  φαινομένου  της  διπλής

στοιβάδας  ως  επιπλέον  μηχανισμού  θέρμανσης  των  ηλεκτρονίων  που  είναι

χαρακτηριστικό των ηλεκτρικών εκκενώσεων υδρογόνου και υδρογόνου/σιλανίου σε

υψηλή αραίωση, που χρησιμοποιούνται για εναπόθεση μc-Si:H. Ο δεύτερος σκοπός

αφορούσε την ίδια την εναπόθεση του μc-Si:H και πιο συγκεκριμένα την αναζήτηση

συνθηκών και εναλλακτικών μεθόδων εναπόθεσης μc-Si:H οι οποίες θα οδηγούσαν

σε υψηλούς ρυθμούς εναπόθεσης.

Για  τον  πρώτο  σκοπό,  μελετήθηκε  η  ύπαρξη  του  φαινομένου  της  διπλής

στιβάδας  σε  εκκενώσεις  υδρογόνου  και  SiH4/H2 σε  υψηλή αραίωση σε  συνθήκες

μεταβαλλόμενης πίεσης, τάσης και ποσοστού του σιλανίου χρησιμοποιώντας χωρικά

διακεκριμένη  φασματοσκοπία  αυθόρμητης  εκπομπής  και  ηλεκτρικές  μετρήσεις.  Η

αύξηση της πίεσης και του εφαρμοζόμενου δυναμικού βρέθηκε να ενισχύει αυτόν τον

μηχανισμό  θέρμανσης  ηλεκτρονίων  ενώ  από  την  άλλη  η  αύξηση  του  ποσοστού

σιλανίου μειώνει την ισχύ της διπλής στιβάδας.

Η εμφάνιση κατωφλίου της αναστροφής του πεδίου (το ρεύμα αγωγιμότητας

των  ηλεκτρονίων  προς  την  ευκινησία  των  ηλεκτρονίων),  η  οποία  είχε  προταθεί

θεωρητικά προσδιορίστηκε και επαληθεύθηκε στις  εκκενώσεις  Η2 και SiH4/H2 στη

συχνότητα  διέγερσης  των  13.56  MHz, χρησιμοποιώντας  τα  πειραματικά

αποτελέσματα. Από την καλή συμφωνία των οπτικών μετρήσεων και των τιμών του

προτεινόμενου  κριτηρίου,  συμπεράναμε  ότι  ο  μηχανισμός  διπλών  στιβάδων

σχετίζεται άμεσα με την ύπαρξη της αναστροφής του πεδίου.

Επιπλέον, μελετήθηκε η επίδραση του φαινομένου αυτού στην εναπόθεση του

υδρογονωμένου  μικροκρυσταλλικού  πυριτίου.  Οι  μετρήσεις  με  φασματοσκοπία

μάζας  της  συνολικής  κατανάλωσης  σιλανίου  διενεργήθηκαν  υπό  τις  συνθήκες

εμφάνισης  του  φαινομένου  αυτού  ενώ  ταυτόχρονα  ο  ρυθμός  εναπόθεσης

καταγράφηκε  χρησιμοποιώντας  ανακλαστική  συμβολομετρία  με  λέιζερ  (LRI).  Σε

όλες  τις  περιπτώσεις,  τα  πειραματικά  αποτελέσματα  συνδυάστηκαν  με  τα

αποτελέσματα ενός προσομοιωτή της χημείας της αέριας φάσης, επιτρέποντας την

πρόβλεψη του ρυθμού διάσπασης του SiH4 με ηλεκτρόνια και της συμβολής κάθε

ρίζας στην ανάπτυξη του φιλμ. 

Διαπιστώθηκε ότι η αύξηση της ισχύος οδηγεί σε αύξηση της κατανάλωσης

SiH4 και τη διάσπαση του σιλανίου με ηλεκτρόνια και για τις δύο πιέσεις. Δηλαδή, η
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κατανάλωση σιλανίου  αυξάνεται  με  την πίεση,  σε όλο το εύρος  των πυκνοτήτων

ισχύος που παρουσιάζονται εδώ, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται η σταθερά του ρυθμού

διάσπασης του SiH4 με ηλεκτρόνια. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να αποδοθεί στον

μεγαλύτερο χρόνο παραμονής του SiH4 και στην ελάττωση των απωλειών προς τα

τοιχώματα λόγω διάχυσης που αυξάνουν την κατανάλωση SiH4 μέσω δευτερογενών

αντιδράσεων της αέριας φάσης στην περίπτωση της υψηλής πίεσης.

Ο ρυθμός εναπόθεσης του φιλμ βρέθηκε ότι ακολουθεί τον ρυθμό διάσπασης

του σιλανίου δηλ. αυξάνεται με την ισχύ και μειώνεται με την πίεση. Η ρίζα SiH3

βρέθηκε  να  υπερισχύει  όλων  των  υπολοίπων  ριζών  στο  υπό  ανάπτυξη  υμένιο,

συμβάλλοντας  κατά περισσότερο από 50% και  στις  δύο πιέσεις.  Αυτό αποδόθηκε

στην  αρκετά  μεγάλη  απόσταση  μεταξύ  των  ηλεκτρόδιων  και  στη  χαμηλή

συγκέντρωση  του  σιλανίου  που  χρησιμοποιήθηκαν  σε  αυτήν  την  μελέτη,  δυο

παράγοντες  που  είναι  κατά  κύριο  λόγο  υπεύθυνοι  για  τους  χαμηλούς  ρυθμούς

εναπόθεσης που παρατηρήθηκαν.

Όσο αφορά το δεύτερο στόχο, διερευνήθηκε το συνδυασμένο αποτέλεσμα της

συνολικής  πίεσης  και  της  απόστασης  των  ηλεκτροδίων  υπό  συνθήκες  υψηλών

πιέσεων, διατηρώντας σταθερή την ισχύ και τη μερική πίεση σιλανίου στη διεργασία

εναπόθεσης μc-Si:H μέσω εκκενώσεων σιλανίου σε υψηλή αραίωση με υδρογόνο στα

27.12 MHz.

Οι  μετρήσεις  του  ρυθμού  εναπόθεσης υπέδειξαν  βέλτιστο  στο  ρυθμό

ανάπτυξης  των  υμενίων  στην  ολική  πίεση  των  2.5  Torr και  για  απόσταση

ηλεκτροδίων 15 mm.

Οι ηλεκτρικές  μετρήσεις δείχνουν ότι  η διατήρηση σταθερής κατανάλωσης

ισχύος  στο  πλάσμα,  καθώς  η συνολική πίεση  αυξάνει  από 1 έως  3  Torr,  απαιτεί

σημαντική  ελάττωση  της  εφαρμοζόμενης  τάσης  και  του  συνολικού  ρεύματος  της

εκκένωσης.  Συγκεκριμένα,  οδηγεί  σε μια ελάχιστη τιμή της εφαρμοζόμενης τάσης

που  εμφανίζεται  στην  πίεση  των  2.5  Torr.  Επιπρόσθετα,  το  ρεύμα  εκκένωσης

ελαττώνεται έως και τα 3 Torr αλλά παραμένει σχεδόν σταθερό με περαιτέρω αύξηση

της πίεσης.

Οι  διεργασίες  σύγκρουσης  ηλεκτρονίων  –  μορίων,  όπως  αυτές  που

εξετάστηκαν  με  χωρικά  διακεκριμένες  μετρήσεις  των  εντάσεων  εκπομπής  από

διεγερμένα είδη,  παρουσιάζουν επίσης αξιοσημείωτες  ομοιότητες με τις  μετρήσεις

για το ρυθμό εναπόθεσης. Η ολική ένταση της εκπομπής τόσο του SiH* όσο και του

Hβ εμφανίζει  ένα μέγιστο  ακριβώς  στην ίδια  πίεση με  το ρυθμό εναπόθεσης  (2.5
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Torr). Αυτές οι παρατηρήσεις υποδηλώνουν ότι η ανάπτυξη του υμενίου στις εν λόγω

συνθήκες υψηλής πίεσης σχετίζονται άμεσα με την πρωτογενή παραγωγή ριζών, ενώ

οι δευτερογενείς αντιδράσεις αέριας φάσης διαδραματίζουν μείζονα ρόλο τόσο στην

κατανάλωση σιλανίου όσο και στην μεταφορά των προδρόμων στην αναπτυσσόμενη

επιφάνεια.

Τα  αποτελέσματα  της  προσομοίωσης  σχετικά  με  το  ρυθμό  εναπόθεσης

βρέθηκαν  σε  καλή  συμφωνία  με  τους  πειραματικά  μετρούμενους  ρυθμούς.  Οι

σχετικοί  υψηλοί  ρυθμοί  εναπόθεσης  υπό  καθεστώς υψηλής  πίεσης  οφείλονται  σε

αυξημένη  συνεισφορά  των  ριζών  Si2H2x+1,  ενώ  οι  σημαντικές  διακυμάνσεις  που

παρατηρήθηκαν οφείλονται  στις  μεταβολές  της  συνεισφοράς  των ριζών με  υψηλό

συντελεστή ενσωμάτωσης (Si2H2x).

Επιπλέον,  διενεργήθηκε  πειραματική  μελέτη  των  ηλεκτρικών  και  οπτικών

ιδιοτήτων,  καθώς  και  του  ρυθμού  εναπόθεσης  και  της  συνολικής

κατανάλωσης/παραγωγής  του  πρόδρομου  αέριου  σε  εκκενώσεις  SiH4/H2,

SiH4/Si2H6/H2 και  Si2H6/H2, υπό συνθήκες χαμηλής (0.5  Torr) και υψηλής (1  Torr)

πίεσης.  Τα  αποτελέσματα  συγκρίθηκαν  σε  συνθήκες  σταθερής  συνολικής

κατανάλωσης  ισχύος  προκειμένου  να  απομονωθεί  όσο  το  δυνατό  περισσότερο  η

πραγματική  επίδραση  της  προσθήκης  Si2H6 στον  ρυθμό  εναπόθεσης  και  να

αποφευχθεί η συνεργιστική επίδραση της μεταβολής της ισχύος.

Οι μετρήσεις του ρυθμού εναπόθεσης έδειξαν ότι με τη μεταβολή του αέριου

μίγματος της εκκένωσης από 2%  SiH4/H2 σε 1%  SiH4/  1%  Si2H6  σε  H2 ο ρυθμός

εναπόθεσης έδειξε μια θεαματική αύξηση κατά περισσότερο από τέσσερις φορές για

τις  δύο πιέσεις  (0.5  και 1 Torr),  με  το φαινόμενο να είναι  πολύ πιο έντονο στην

περίπτωση της υψηλής πίεσης. Όσο αφορά τις μετρήσεις φασματογραφίας μάζας, η

εισαγωγή  1%  Si2H6 στον  αέριο  μίγμα  της  εκκένωσης  αλλάζει  δραματικά  την

κατάσταση, η κατανάλωση του SiH4 γίνεται παραγωγή SiH4, ενώ η κατανάλωση του

Si2H6 ξεπερνάει το 85%.

Από τα αποτελέσματα της προσομοίωσης, βρέθηκε ότι οι ρίζες SixH2x (ειδικά

SiH2 και  Si2H4) οι  οποίες  έχουν υψηλό συντελεστή ενσωμάτωσης στην επιφάνεια,

καθορίζουν το ρυθμό εναπόθεσης συμμετέχοντας σε αυτόν κατά περισσότερο από

80%. Η ρίζα Si2H4 υπερισχύει στις περιπτώσεις υψηλής πίεσης και αέριου μίγματος

2% Si2H6/H2 σε H2.

Επίσης  διενεργήθηκαν  πειραματικές  μετρήσεις  σε  εκκενώσεις  SiH4/H2 με

μικρή προσθήκη Si2H6 (0.3% και 0.6%) και βρέθηκε πως η προσθήκη αυτή αλλάζει

198



σημαντικά την κατανάλωση ισχύος. Αυτό είναι ενδεικτικό του γεγονότος πως ακόμη

και σε μικρές συγκεντρώσεις το  Si2H6  μπορεί να επηρεάσει πολύ τις διεργασίες της

αέριας φάσης.  

Η  αύξηση  του  ποσοστού  του  Si2H6 από  0%  σε  0.6  %  υπό  σταθερή

κατανάλωση ισχύος έχει  ως αποτέλεσμα την πολύ σημαντική αύξηση του ρυθμού

εναπόθεσης, κατά περισσότερο από έξι φορές. Η αύξηση αυτή αποδείχθηκε ότι δεν

επάγεται από την αύξηση της πυκνότητας των ατόμων πυριτίου στον αντιδραστήρα

και  αποδόθηκε στην αύξηση της  συγκέντρωση των ηλεκτρονίων που οδηγεί  στην

αύξηση της διάσπασης του σιλανίου. 

8.2 Προτάσεις

Η  συνέχιση  της  ερευνητικής  προσπάθειας  όσο  αφορά  την  παραπέρα

διερεύνηση  του  φαινομένου  της  διπλής  στοιβάδας  ως  επιπλέον  μηχανισμού

θέρμανσης των ηλεκτρονίων στο μέλλον θα πρέπει να εμπεριέχει δύο στάδια:

α) Την παραπέρα θεωρητική προσέγγιση της εμφάνισης αυτού του μηχανισμού με

την εφαρμογή συχνοτήτων μεγαλύτερων από 13.56  MHz που χρησιμοποιήθηκε σε

αυτήν την εργασία. Σε υψηλότερες συχνότητες οι απώλειες φορτίων (και κατά πρώτο

λόγο των  θετικών  ιόντων)  προς  τα  τοιχώματα  ελαττώνεται  λόγω της  πτώσης  της

έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στα περιβλήματα [182].  Η  εξαφάνιση της διπλής

στοιβάδας με τη συχνότητα θα αποτελούσε ένα επιπλέον στοιχείο που θα αποδείκνυε

ότι το φαινόμενο οφείλεται στην σχετικά υψηλή ευκινησία των ιόντων του υδρογόνου

σε σχέση με την ευκινησία των ηλεκτρονίων, για τις συγκεκριμένες εκκενώσεις.

β)  Το  δεύτερο  στάδιο  θα  πρέπει  να  αφορά  την  προσπάθεια  εκμετάλλευσης  του

φαινομένου των διπλών στοιβάδων για την ενίσχυση του ρυθμού εναπόθεσης.  Πιο

συγκεκριμένα και με βάση το γεγονός ότι ο μηχανισμός αυτός ευνοεί την παραγωγή

ριζών στα περιβλήματα, θα ήταν δυνατόν να προκληθεί αυτό το φαινόμενο τεχνητά

στο ηλεκτρόδιο εναπόθεσης εφαρμόζοντας σε αυτό μια εναλλασόμενη τάση [183-

186].  Η  ενίσχυση  της  παραγωγής  ριζών  στο  γειωμένο  περίβλημα  μέσω  του

μηχανισμού  διπλής  στοιβάδας,  δύναται  να  ενισχύσει  το  ρυθμό  εναπόθεσης

αποτελώντας  έτσι  μια  εναλλακτική  μέθοδος  αύξησης  του  ρυθμού  ανάπτυξης  των

υμενίων.

Όσον αφορά την παραπέρα ενίσχυση του ρυθμού  εναπόθεσης  με βάση τις

εναλλακτικές  τεχνικές  που  χρησιμοποιήθηκαν  σε  αυτή  την  εργασία,  η  παραπέρα

199



έρευνα θα πρέπει να κινηθεί στα εξής πεδία:

α) Όσον αφορά τις  υψηλές  πιέσεις,  στο εργαστήριο βρίσκεται  ήδη υπό εξέλιξη  η

μελέτη  της  επίδρασης  της  πίεσης  στο  ρυθμό  εναπόθεσης  υπό  συχνότητες

διαφορετικές απ’ αυτή που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή τη διατριβή (27.12 MHz) και σε

μερικές  πιέσεις  μικρότερες  από τα 25  mTorr.  Σκοπός αυτής  της  μελέτης  είναι  να

διαπιστωθεί η εξάρτηση του βέλτιστου στο ρυθμό εναπόθεσης που παρατηρήθηκε σε

αυτή τη διατριβή, από τις παραπάνω παραμέτρους.

β) Η παραπέρα έρευνα της προσθήκης του δισιλανίου θα πρέπει να περιλαμβάνει την

πιο λεπτομερή εξέταση των ιδιοτήτων των υμενίων που παρασκευάζονται με αυτό το

πρόδρομο αέριο. Σε αυτή την διατριβή αποδείχθηκε ότι είναι δυνατή η εναπόθεση

υμενίων μικροκρυσταλλικού πυριτίου με τη χρήση εκκενώσεων που περιέχουν Si2H6

με υψηλούς ρυθμούς εναπόθεσης. Ωστόσο, παραπέρα εφαρμογή τέτοιων υμενίων σε

ιδιοσυσκευές απαιτεί μια πιο λεπτομερή μελέτη των οπτο-ηλεκτρονικών ιδιοτήτων

τους καθώς και του τρόπου που μεταβάλλονται αυτές με τη μεταβολή του ποσοστού

του Si2H6.
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