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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
 

Στη παρούσα εργασία αναπτύχθηκαν δοµές λεπτών υµενίων NiO µε τη µέθοδο 

της παλµικής εναπόθεσης µε laser (PLD) σε υποστρώµατα Si.  

Αρχικά αναπτύχθηκαν µονοστρωµατικές δοµές λεπτών υµενίων NiO µε τη χρήση 

της 3ης αρµονικής του Nd:YAG laser (λ=355 nm), µεταλλικού στόχου Ni 

καθαρότητας 99.998% και οξυγόνου (Ο2) σαν αντιδρόν αέριο. Οι εναποθέσεις έγιναν 

σε σταθερή θερµοκρασία υποστρώµατος (200 οC) και σε διαφορετικές τιµές πίεσης 

οξυγόνου (0,05 - 0,5 mbar).  

Για τον χαρακτηρισµό των υµενίων καταγράφηκαν φάσµατα ανακλαστικότητας 

µε τη βοήθεια των οποίων υπολογίστηκε το πάχος των υµενίων ενώ στη συνέχεια µε 

τη µέθοδο van der Pauw (τεσσάρων σηµείων) µετρήθηκαν η ηλεκτρική αντίσταση, η 

ευκινησία των φορέων και ο τύπος αγωγιµότητας των υµενίων. Οι µετρήσεις έδειξαν 

ότι στη χαµηλή περιοχή της πίεσης τα δείγµατα έχουν ηλεκτρική συµπεριφορά τύπου 

n, δηλαδή επικρατούν οι δότες σαν ηλεκτρικοί φορείς. Αντίθετα, στην περιοχή των 

υψηλών πιέσεων οξυγόνου τα υµένια έδειξαν ηλεκτρική συµπεριφορά τύπου p.  

Κατόπιν βασιζόµενοι στα παραπάνω αποτελέσµατα επιχειρήθηκε η ανάπτυξη 

διστρωµατικών δοµών τύπου p-NiO/n-NiO, µε κατάλληλη επιλογή της πίεσης του 

οξυγόνου. Αρχικά η εναπόθεση έγινε σε πίεση οξυγόνου 0,5 mbar και στη συνέχεια 

µε τη χρήση κατάλληλης µάσκας σε πίεση οξυγόνου 0,05 mbar. Λήφθηκαν οι 

χαρακτηριστικές καµπύλες I-V των δειγµάτων που έδειξαν τυπική συµπεριφορά p-n 

διόδου.  

Οι δοµές αυτές δίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης και µελλοντικής εφαρµογής τους 

σε συσκευές ανίχνευσης αερίων (gas sensors) και στην οπτοηλεκτρονική.  

 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ 

 

Οξείδιο νικελίου, Λεπτά Υµένια, Ηµιαγώγιµα Οξείδια Μετάλλων, Παλµική 

Εναπόθεση µε Laser (PLD), ∆ιστρωµατικές δοµές τύπου pn, µέθοδος van der Pauw, 

αισθητήρες αερίων, τύπος αγωγιµότητας υµενίων NiO. 
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ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

In this MSc thesis the method of Pulsed Laser Deposition (PLD) has been applied for 

the development of thin films NiO structures on silicon (Si) substrates.  

Initially were developed monolayer structures of thin NiO films with the use of the 

UV pulses of a Quantel Nd:YAG laser (λ=355 nm). Pure metallic target of Ni 

(99.998%) has been irradiated in ambient (O2) reactive gas by the UV laser. The 

depositions has been performed under constant substrate temperature (200 oC) and the 

oxygen pressure was varied in the range of 0,05 - 0,5 mbar. 

The thicknesses of the films were defined with the help of a Perkin Elmer λ19 

spectrophotometer by recording the reflectivity spectra’s of the films. Afterwards the 

electrical characterisation of the films was done with the 4-point van der Pauw 

method. This method gives the possibility to measure the electrical resistance, the 

mobility and the type of the films conductivity. The measurements showed that in the 

low region of pressure the samples behave as n type semiconductors, that is to say that 

donors are the majority of the carriers. On the contrary, in the region of high oxygen 

pressures films showed p type conductivity.  

Based on the above results was attempted the deposition of double layer structures 

type p-NiO/n-NiO. Initially the deposition has been performed under 0,5 mbar oxygen 

pressure and then with the use of smaller mask on the sample, under 0,05mbar oxygen 

pressure. Afterwards they were received the I-V characteristics of the samples that 

showed diode behaviour.  

These structures give the possibility of their future application in detection of 

hazardous gases (gas sensors) and in the area of optoelectronics.   

 

KEYWORDS 

 

Nickel Oxide, Thin Films, Semiconducting Metal Oxides, Pulsed Laser Deposition 

(PLD), Double Layer Structures pn type, Van der Pauw method, gas sensors, 

conductivity type of thin films NiO. 
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Ι. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
 

ΛΕΠΤΑ ΥΜΕΝΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ 
 

 
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Η επιστήµη των υλικών διαδραµάτισε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της 

ανθρωπότητας από την λίθινη εποχή ακόµη. Ίσως περισσότερο από οποιοδήποτε 

άλλο επιστηµονικό κλάδο αποτελεί το θεµέλιο των τεχνολογικών επαναστάσεων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα, η βιοµηχανική επανάσταση κατά την διάρκεια του 19ου 

αιώνα, η οποία θα ήταν αδύνατη χωρίς τη σηµαντική αύξηση τόσο στην ποσότητα, 

όσο και στην ποιότητα των ευδιάκριτων διαθέσιµων τύπων χάλυβα. Πιο πρόσφατα, η 

επανάσταση στον τοµέα των ψηφιακών τηλεπικοινωνιών βασίστηκε στη δυνατότητα 

αφ' ενός της παραγωγής ιδιαίτερα καθαρών υλικών - τόσο σε µεγάλη ποσότητα, όσο 

και στη µορφή λεπτών υµενίων - και αφ’ετέρου στην παραγωγή δοµών της τάξης των 

µερικών µικρών. 

Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της φυσικής της συµπυκνωµένης ύλης, είναι 

η δηµιουργία νέων υλικών µε σκοπό την χρήση τους σε πληθώρα τεχνολογικών 

εφαρµογών, ειδικά µε την µορφή λεπτών υµενίων.  

 
 
 
 
 

ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ   
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1.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ 
 

H ανάγκη για νέα, προηγµένα υλικά και συστήµατα µε νέες ιδιότητες, oδήγησε 

στην Τεχνολογία των Λεπτών Υµενίων (Thin Film Technology). Η διαδικασία και 

οι µηχανισµοί εναπόθεσης µορίων από την αέρια φάση στην επιφάνεια του στερεού 

υλικού αποτελεί τη βάση της τεχνολογίας αυτής [1]. 

 
 
Σχήµα 1.1: Η πορεία στρέψης του επιστηµονικού ενδιαφέροντος προς τις ολοένα και πιο µικρές 
κλίµακες της ύλης [2]. 
 
 

Λεπτό υµένιο ονοµάζουµε την µικροδοµή που δηµιουργείται από τα ατοµικά 

στρώµατα ενός υλικού-στόχου πάνω στην επιφάνεια ενός στερεού (bulk) υλικού και 

που η µία διάσταση του είναι τάξεις µεγέθους µικρότερη από τις άλλες δύο [2].  

Τα λεπτά υµένια, µε πάχος που κυµαίνεται από λίγα nm έως και µερικά µm, 

έχουν ιδιότητες που είναι σηµαντικά διαφορετικές από αυτές των στερεών υλικών και 

των επιφανειών. Οι διαφοροποιήσεις αυτές είναι ιδιαίτερα σηµαντικές όταν το πάχος 

τους είναι πολύ µικρό ή στα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους.  

Οι διαφορές αυτές οφείλονται κυρίως στη µικροδοµή και στην δηµιουργία 

συσσωµατωµάτων που δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια του µετασχηµατισµού των 

ελεύθερων ατόµων µιας αέριας φάσης απευθείας σε στερεά φάση [3]. Στις 

περισσότερες τεχνικές εναπόθεσης, τα λεπτά υµένια εναποτίθενται στην επιφάνεια 

ενός υλικού σε θερµοκρασίες πολύ µικρότερες από τη θερµοκρασία τήξης του 

αντίστοιχου υλικού, η δε ανάπτυξη του υµενίου σε συνθήκες µη θερµοδυναµικής 

ισορροπίας. Οι συνθήκες αυτές είναι υπεύθυνες για το σχηµατισµό διαφόρων 

µετασταθών φάσεων, άµορφων και νανοδοµικών υλικών (nanostructured materials). 

Η ανάπτυξη µονοστρωµατικών ή πολυστρωµατικών δοµών λεπτών υµενίων 

10-3

10-6

10-9

mm 

µm 

nm 
ΑΤΟΜΑ
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προσδίδει στο συνολικό σύστηµα τις επιθυµητές ιδιότητες (φυσικές, χηµικές, 

βιολογικές) που απαιτούνται για την συγκεκριµένη χρήση τους αλλά και νέες 

εξαιρετικές ιδιότητες που θα επεκτείνουν το πεδίο εφαρµογών τους και τη διάρκεια 

ζωής τους. 

 

1.3 ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΤΩΝ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ 
 

Ανεξάρτητα από την τεχνική της εναπόθεσης λεπτών υµένιων, που εφαρµόζεται 

κάθε φορά υπάρχει ένα σύνολο θεµελιωδών παραµέτρων που µπορούν να ελεγχθούν. 

Οι σηµαντικότερες εκ των οποίων είναι:  

• η θερµοκρασία του υποστρώµατος ST , 

• ο ρυθµός της εναπόθεσης R , 

• η πίεση του περιβάλλοντος αερίου που βρίσκεται εντός του θαλάµου 

εναπόθεσης P , και  

• η ενέργεια  της ροής των σωµατιδίων εναπόθεσης FE .  

Στις τεχνικές θερµικής εναπόθεσης, η συνεισφορά στη δυναµική της επιφάνειας της 

ενέργειας της ροής των σωµατιδίων εναπόθεσης FE ~0.1eV/σωµατίδιο είναι 

ασήµαντη δεδοµένου ότι είναι ένα έως δύο µεγέθη µικρότερη από τις δυνάµεις 

δεσµών των συστατικών της επιφάνειας [3].  

Στις τεχνικές µη θερµικής εναπόθεσης ωστόσο η FE  επηρεάζει σηµαντικά τις 

ιδιότητες των υµενίων. Φυσικά υπάρχουν και άλλες παράµετροι όπως οι 

θερµοδυναµικές ιδιότητες του συστήµατος, η κρυσταλλικότητα, ο προσανατολισµός, 

οι χηµικές ιδιότητες και οι σταθερές του πλέγµατος του υποστρώµατος. Οι παραπάνω 

ιδιότητες δεν είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους και η προσπάθεια βελτιστοποίησης της 

µιας επηρεάζει την άλλη. Είναι προφανές οτι η αλληλοεξάρτηση των παραµέτρων 

αυτών συντελεί στην επιλογή της καταλληλότερης τεχνικής εναπόθεσης.  
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1.3.1 Πίεση Αερίου 

Τα ενεργά σωµατίδια που βρίσκονται εντός του θαλάµου εναπόθεσης µπορούν να 

χάσουν µέρος από την ενεργειά τους και συνεπώς να επιβραδυνθούν ή ακόµη και να 

απενεργοποιηθούν πλήρως, µέσω των συγκρούσεων µε τα µόρια του περιβάλλοντος 

αερίου.  

Σύµφωνα µε τον P. R. Willmott et al.[3] η ιδανική κλίµακα ενεργειών για την 

διάχυση προς την επιφάνεια και την εναπόθεση σωµατιδίων είναι κυµαίνεται µεταξύ 

10 και 40eV. Παρόλο που τόσο η Παλµική Εναπόθεση µε Laser (PLD) όσο και η 

Ιοντοβολή (Sputtering Deposition, SD) (τεχνικές ανάπτυξης υµενίων, οι οποίες θα 

αναπτυχθούν σε παρακάτω κεφάλαιο) παράγουν ροή σωµατιδίων εναπόθεσης σε 

αυτή την ενεργειακή περιοχή, καταστρέφεται η κρυσταλλικότητα του υµενίου λόγω 

της τάσης που έχουν να δηµιουργούν µεγάλες «ουρές ενέργειας». Επιπρόσθετα, έχει 

αποδειχθεί οτι τα σωµατίδια που έχουν ενέργεια πάνω από τα 50eV µπορούν να 

οδηγήσουν στην βίαιη αποβολή του υλικού από την επιφάνεια του υµενίου. Αυτό όχι 

µόνο µειώνει τον ρυθµό εναπόθεσης αλλά στην περίπτωση πολυστοιχειακών υµενίων 

οδηγεί σε αλλαγή της στοιχειοµετρίας καθώς είναι δυνατόν ένα στοιχείο να 

αποδοµείται ευκολότερα από κάποιο άλλο. 

 

1.3.2 Θερµοκρασία Υποστρώµατος 

Αρκετοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί µε την κρυσταλλικότητα του υµενίου και την 

εξάρτησή της από τη µορφολογία του. Η µορφολογία επιπλέον του υµενίου 

επηρεάζεται και από την θερµοκρασία του υποστρώµατος. Έχει αποδειχθεί οτι 

θερµοκρασίες υποστρώµατος µεταξύ 0,3 mT  και 0,5 mT  ( mT  : θερµοκρασίας τήξης  του 

υµενίου) είναι ιδανικές για να εντείνουν την διάχυση των σωµατιδίων προς την 

επιφάνεια [3]. Για το λόγο αυτό µε τις συγκεκριµένες τεχνικές ανάπτυξης λεπτών 

υµενίων η εναπόθεση µπορεί να λάβει χώρα και σε χαµηλότερες θερµοκρασίες 

υποστρώµατος.  
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1.3.3 Ρυθµός Εναπόθεσης  

Οι µηχανισµοί ανάπτυξης λεπτών υµενίων εξηγούνται συχνά στη βιβλιογραφία µε 

την χρήση της κινητικής µη αντιστρεπτών δράσεων. Αυτό προυποθέτει ότι η παροχή 

µορίων από την αέρια φάση ξεπερνά το ποσοστό των µορίων που οδηγούνται σε 

καταστάσεις ισορροπίας. Αν και αυτό ισχύει στις µέτριες θερµοκρασίες ανάπτυξης 

λεπτών υµενίων, οι Tromp και Hannon [4] επεσήµαναν ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο 

να συµβαίνει σε υψηλότερες θερµοκρασίες ανάπτυξης.  

Η ανάπτυξη λεπτών υµενίων επηρεάζεται (α) από την διάχυση των σωµατιδίων 

προς την επιφάνεια, η οποία είναι δυνατόν να δυσχεραίνεται κινητικά ή 

θερµοδυναµικά και να οδηγεί σε άµορφες ή πολυκρυσταλλικές εναποθέσεις, και (β) 

από τις υψηλές θερµοκρασίες ανάπτυξης, όπου η εισερχόµενη ροή των σωµατιδίων 

είναι οριακά µεγαλύτερη από τον ρυθµό εκρόφησης και είναι ίση ή ακόµη και 

µικρότερη από το ρυθµό µε τον οποίο τα άτοµα που βρίσκονται στην επιφάνεια του 

κρυστάλλου διαχέονται θερµοδυναµικά σε καταστάσεις ισορροπίας, γεγονός που 

οδηγεί σε χαµηλούς ρυθµούς εναπόθεσης και βελτιωµένη κρυσταλλικότητα του 

υµενίου [3]. 

Το παραπάνω µοντέλο γίνεται πιο σύνθετο εάν τα σωµατίδια που προσκρούουν 

στην επιφάνεια του υποστρώµατος έχουν ικανοποιητική κινητική ή/και εσωτερική 

ενέργεια, µε αποτέλεσµα να µπορούν να τροποποιήσουν τοπικά την περιοχή γύρω 

από την οποία προσκρούουν. Η τροποποίηση οφείλεται στη µεταφορά ενέργειας στη 

περιοχή της επιφάνειας του πλέγµατος του υµενίου. Αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι 

µπορεί να ενισχυθεί η επιφανειακή διάχυση των ατόµων, ενώ η εκρόφηση να 

παραµένει σε χαµηλά επίπεδα. Το τι ακριβώς συµβαίνει εξαρτάται άµεσα από το 

χρονοδιάγραµµα της ανάπτυξης και τις ενέργειες ενεργοποίησης των διαδικασιών 

αυτών. 
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1.4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ 

Η Τεχνολογία των Λεπτών Υµενίων είναι το µέσο και το κατάλληλο εργαλείο για 

την παραγωγή νέων προηγµένων υλικών και συστηµάτων που παρουσιάζουν  

άγνωστες µέχρι σήµερα ιδιότητες. Σε πολλές περιπτώσεις δίνουν τη δυνατότητα να 

αναδειχθούν και να παρατηρηθούν νέα φαινόµενα. Αυτές οι νέες ιδιότητες καθιστούν 

τα Λεπτά Υµένια ιδανικά για ένα πλήθος επιστηµονικών και τεχνολογικών 

εφαρµογών. Μερικοί από τους τοµείς που βρίσκουν εφαρµογές τα Λεπτά Υµένια 

είναι οι εξής [5]: 

• Μικροηλεκτρονική (FET-τρανζίστορ πεδίου) 

• Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές  

• Τηλεπικοινωνίες (κυµατοδηγοί) 

• Αισθητήρες   

• Βιοϋλικά (βιοσυµβατές, αντι-µικροβιακές επικαλύψεις)  

• Οπτοηλεκτρονική (ανιχνευτές φωτός, LEDs-δίοδοι εκποµπής) 

• Οπτική (ανακλαστικές, αντι-ανακλαστικές, απορροφητικές επικαλύψεις, κτλ).  

• Επιφανειακή κατεργασία-προστασία υλικών   

• Χηµικώς ενεργά υλικά (καταλυτικές επικαλύψεις κτλ.)  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται υπό µορφή φωτογραφιών µερικές από τις εφαρµογές 

της Τεχνολογίας των Λεπτών Υµενίων στη Μικροηλεκτρονική, στους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, στην επιφανειακή κατεργασία για προστασία υλικών και συστηµάτων, 

στα βιοϋλικά και στην οπτική [2, 6]. 

 

 

Μικροηλεκτρονική & Η/Υ 

 

 

Βιο-υλικά (Συνθετικά τµήµατα)
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Οπτική (ανακλαστικά & 
αντιανακλαστικά επιστρώµατα)

Επιφανειακή κατεργασία υλικών 
 

Επίσης η Τεχνολογία των Λεπτών Υµενίων χρησιµοποιείται εκτενώς και σε 

εφαρµογές µεγάλης κλίµακας, όπως π.χ.: 

• Συσκευασία τροφίµων (food packaging)  

• Κατασκευή εύκαµπτων ηλεκτρονικών διατάξεων (επίπεδες οθόνες 

απεικόνισης, φωτοβολταϊκά στοιχεία)  

• Επιστρώσεις από ηλεκτροχρωµικά υλικά σε κατασκευές κτιρίων (Glass 

buildings)  

• ∆ιακοσµητική κτλ.. 

Στις επόµενες παραγράφους του κεφαλαίου αυτού παρουσιάζονται µε περισσότερες 

λεπτοµέρειες ορισµένες από τις σηµαντικότερες εφαρµογές των λεπτών υµενίων. 

 

1.5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Η χρήση λεπτών υµενίων στην τεχνολογία των φωτοβολταϊκών έχει ως σκοπό την 

ουσιαστική µείωση του κόστους των φωτοβολταϊκών συστηµάτων [7]. Είναι 

επιθυµητή επίσης η µαζική παραγωγή φωτοβολταικών που να κατασκευάζονται από 

φθηνά υλικά. Παρά ταύτα ήταν απαραίτητη η ανάπτυξη λεπτών υµενίων από 
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ηµιαγώγιµα υλικά, συµπεριλαµβανοµένου του άµορφου πυριτίου, του τελουριούχου 

καδµίου (CdTe) και του κρυσταλλικού πυριτίου. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές, η 

τεχνολογική εφαρµογή αντιµετώπισε σηµαντικά τεχνικά και οικονοµικά προβλήµατα. 

Στις µέρες µας, έχει σηµειωθεί αλµατώδης πρόοδος και η απόδοση των καλύτερων 

λεπτών εργαστηριακών κυψελίδων πλησιάζει την καλύτερη απόδοση των 

πολυκρυσταλλικών κυψελίδων πυριτίου.  

Βέβαια ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα των συστηµάτων αυτών έγκειται στη 

σταθερότητά που επιδεικνύουν όταν τοποθετούνται στο περιβάλλον. Ειδικά το 

άµορφο πυρίτιο, παρουσίαζε προβλήµατα αλλά τώρα τόσο αυτό όσο και άλλα λεπτά 

υµένια νέων υλικών επιδεικνύουν άριστη σταθερότητα.  

Αρχίζει να φαίνεται ότι βρισκόµαστε κοντά στην υλοποίηση της ανάπτυξης λεπτών 

υµενίων µε αληθινά χαµηλό κόστος φωτοβολταικής ηλεκτρικής ενέργειας και στη 

πώλησή τους σε σηµαντικές αγορές όπως είναι των  Η.Π.Α και της ΑΣΙΑΣ. 

Αξίζει να σηµειωθεί οτι σε πρόσφατο άρθρο του περιοδικού Compound 

Semiconductor αναφέρεται οτι ένας αριθµός αποµακρυσµένων σπιτιών που 

βρίσκονται στο εσωτερικό της Αυστραλίας είναι τα πρώτα σπίτια στον κόσµο που θα 

χρησιµοποιούν ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ηλιακές κυψελίδες γεωµετρίας 

τριπλής διόδου. Οι σταθµοί ενέργειας που θα κατασκευαστούν από την εταιρεία Solar 

Systems προσδοκάται να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια της τάξης των 11MW, 

ενέργεια αρκετή για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις 3500 νοικοκυριών [8]. 

 

 

 
Σχήµα 1.2: Ο συλλέκτης στην περιοχή Hermannsburg και η τριπλή δίοδος [8]. 
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1.6 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ 

 

Με την τεράστια ανάπτυξη των ηλεκτρονικών και ιδίως αυτή των Η/Υ είµαστε πλέον 

σε θέση να πραγµατοποιήσουµε τα πιο εξεζητηµένα και πολύπλοκα συστήµατα 

ελέγχου και λήψεως αποφάσεων. Τα αυτοµατοποιηµένα συστήµατα, που µε 

αυξανόµενο ρυθµό παρουσιάζονται στη ζωή µας, εδώ και πολλά χρόνια έχουν γίνει 

αναπόσπαστο τµήµα σε κάθε σύγχρονη βιοµηχανία. Εξάλλου δεν είναι λίγα τα 

ατυχήµατα που οφείλονται σε διαρροές αερίων σε εγκαταστάσεις όπου η µη ύπαρξη 

κατάλληλων συστηµάτων ασφαλείας για τον εντοπισµό της διαρροής είναι το 

κυριότερο αίτιο [9]. 

Για την αποφυγή τέτοιου είδους ατυχηµάτων χρησιµοποιούνται οι αισθητήρες 

αερίων. Η τεχνολογική πρόοδος έχει οδηγήσει στην κατασκευή ολοένα πιο ευέλικτων 

και αποτελεσµατικών συστηµάτων ανίχνευσης αερίων, τα οποία επιπρόσθετα 

διακρίνονται για το µικρό µέγεθος τους, το ελάχιστο κόστος τους, τη γρήγορη 

απόκριση και την επαναληψιµότητα της µέτρησης. 

Ο αισθητήρας δεν είναι τίποτα άλλο παρά µια συσκευή η οποία ανιχνεύει ένα 

µακροσκοπικό φυσικό µέγεθος και το µετατρέπει σε ένα ηλεκτρικά µετρήσιµο 

µέγεθος συγκεκριµένων χαρακτηριστικών. Στην πραγµατικότητα ο αισθητήρας 

αερίων είναι η τεχνολογική προσπάθεια του ανθρώπου να δηµιουργήσει ένα 

ηλεκτρικό ανάλογο του συστήµατος όσφρησης του ανθρώπου, το οποίο θα ανιχνεύει 

µικρές συγκεντρώσεις αερίου εύκολα και γρήγορα.  

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες αισθητήρων αερίων [10, 11], µερικές εκ των οποίων 

θα παρουσιαστούν παρακάτω, και η διαφορά µεταξύ τους έγκειται στην ιδιότητα που 

χρησιµοποιούν για την ανίχνευση του αερίου.  

 

 

1.6.1 Αισθητήρες Οπτικών Ινών 

 

Τη βασική αρχή λειτουργίας των αισθητήρων τέτοιου τύπου διατύπωσε πρώτος ο 

Walt το 1998. Μια οπτική ίνα αποτελείται από δύο τύπους διαφανών µέσων, τον 

πυρήνα, στον οποίο διαβιβάζεται το οπτικό σήµα και το περιβληµά του. Το 

περίβληµα είναι ένα λεπτό στρώµα κατασκευασµένο από υλικό µικρότερου δείκτη 

διάθλασης. Η κατάλληλη διαφορά στους δείκτες διάθλασης επιτρέπει στη διεπιφάνεια 

πυρήνα-περιβλήµατος να ενεργήσει αποτελεσµατικά ως κάτοπτρο επιτρέποντας την 
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ελαφριά µετάδοση του σήµατος µέσω του φαινοµένου της ολικής εσωτερικής 

ανάκλασης.  

Για τη χρήση των οπτικών ινών ως αισθητήρες τοποθετείται στην άκρη της ίνας ένα 

υλικό αναφοράς. Η χηµική αλληλεπίδραση αυτού του υλικού µε το προς ανίχνευση 

αέριο οδηγεί σε φυσική αλλαγή της έντασης του φθορισµού, του µήκους κύµατος, της 

φασµατικής µετατόπισης ή ενός εκ των προηγουµένων, το οποίο µεταφέρεται στο 

σύστηµα ανίχνευσης όπου και αναλύεται. 

 

 

1.6.2 Αισθητήρες Αγώγιµων Πολυµερών 

 

Ο αισθητήρας αυτός αποτελείται από µια σειρά στοιχείων τα οποία έχουν το αγώγιµο 

πολυµερές ως επίστρωση. Η αλλαγή στην ηλεκτρική αντίσταση κατά την έκθεση στα 

διάφορα αέρια οδηγεί στην ταυτοποιήση και τον ποσοτικό προσδιορισµό των ατµών 

του εκάστοτε αερίου. Η συσκευή αυτή παράγει πολύ µικρά σήµατα συνεχούς 

ρεύµατος, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ταυτοποιήση του αερίου 

είτε από κάποιο λογισµικό είτε από κάποιο τεχνικοµηχανικό εξοπλισµό νευρωνικών 

δικτύων.  

Αυτή η σχεδίαση της σειράς αισθητήρων είναι ιδιαιτέρως εύκολη για την κατασκευή 

του πολυµερούς οργανικού στρώµατος και δίνει άµεσο έλεγχο πάνω στις χηµικές 

ιδιότητες του αισθητήρα, οι οποίες επηρεάζουν άµεσα το τρόπο απόκρισης του στο 

αέριο. Όσο πιο λεπτό είναι το υµένιο του πολυµερούς τόσο µικρότερος γίνεται και ο 

χρόνος απόκρισης του αισθητήρα.  

 

 

1.6.3 Αισθητήρες Επιφανειακών Ακουστικών Κυµάτων 

 

Οι αισθητήρες αυτοί µετρούν την απόσβεση ενός επιφανειακού ακουστικού κύµατος 

που διαδίδεται κατά µήκος της επιφάνειας ενός στερεού όταν µεταβάλλεται η µάζα 

της επιφάνειας του. Η απόσβεση εξαρτάται από το πλήθος των µορίων που 

προσροφούν και κατά συνέπεια και από τη συγκέντρωση του αερίου. Ως στερεό µέσο 

επιλέγεται συνήθως κάποιο πιεζοηλεκτρικό υλικό όπως είναι ο χαλαζίας (quartz) µε 

σκοπό τη δηµιουργία µε ηλεκτρική διέγερση, επιφανειακών ακουστικών κυµάτων. 
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1.6.4 Ηλεκτροχηµικοί Αισθητήρες 

 

Οι αισθητήρες αυτοί βασίζονται σε ηλεκτροχηµικές κυψελίδες δύο ή τριών 

ηλεκτροδίων, τα οποία έρχονται σε επαφή µε ένα στερεό ή έναν υγρό ηλεκτρολύτη. Η 

εκλεκτικότητα και η ευαισθησία των ηλεκτροδίων διαφέρουν από αέριο σε αέριο. Για 

την ακρίβεια κάθε αέριο αλληλεπιδρά διαφορετικά µε την ηλεκτροχηµική κυψελίδα 

και παράγει διαφορετικό και συγκεκριµένο σήµα. Η φυσική ιδιότητα, η µεταβολή της 

οποίας µετράται µπορεί να είναι η χωρητικότητα της κυψελίδας, η αντίσταση, η τάση 

ή ακόµη και το ρεύµα. Με βάση τους ανωτέρω παράγοντες, οι ηλεκτροχηµικοί 

αισθητήρες µπορούν να ταξινοµηθούν ως αισθητήρες χωρητικότητας ή αγώγιµοι 

αισθητήρες, αισθητήρες αντίστασης και αισθητήρες ρεύµατος αντίστοιχα.  

Για παράδειγµα ένας ηλεκτροχηµικός αισθητήρας αγωγιµότητας µετρά την αλλαγή 

στην αγωγιµότητα µιας ηλεκτροχηµικής κυψελίδας. Οι αισθητήρες αντίστασης από 

την άλλη πλευρά, βασίζονται στη µεταβολή της συγκέντρωσης λόγω της 

οξειδοαναγωγικής αντίδρασης που λαµβάνει χώρα στη διεπιφάνεια ηλεκτρόδιου-

ηλεκτρολύτη. 

 

 
Σχήµα 1.3: Ηλεκτροχηµικός Αισθητήρας [12] 
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1.6.5 Αισθητήρες Μηχανικού Τύπου 

 

Οι αισθητήρες µηχανικού τύπου [12]είναι κατασκευασµένοι από συστοιχίες που 

αποτελούνται από µικροδοκούς πυριτίου. Οι διαστάσεις των µικροδοκών αυτών είναι 

της τάξης των µερικών µικροµέτρων και το πάχος του δεν ξεπερνά µερικά 

νανόµετρα. 

Η µία επιφάνεια των µικροδοκών είναι καλυµµένη µε υλικά ευαίσθητα στο προς 

προσρόφηση αέριο, µε αποτέλεσµα κατά την προσρόφηση του αερίου η µικροδοκός 

να κάµπτεται και να µεταβάλλονται έτσι οι µηχανικές ιδιότητες της. Το βασικό 

µειονέκτηµα των συγκεκριµένων αισθητήρων είναι ο πολύπλοκος µηχανισµός 

υποστήριξης και κατά συνέπεια η δυσκολία µεταφορά τους. 

 

 

 
Σχήµα 1.4: Αισθητήρας µηχανικού τύπου[13] 
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1.6.6 Θερµιδοµετρικοί Αισθητήρες (Calorimetric Sensors) 

 

Πρόκειται για θερµιδοµετρικές διατάξεις υψηλής θερµοκρασιακής αντοχής που 

βασίζονται στη µεταβολή της θερµοκρασίας. Η µεταβολή θερµοκρασίας οφείλεται 

στην έκλυση ποσού θερµότητας κατά την καταλυτική οξείδωση των πρός ανίχνευση 

αερίων. Ως θερµιδοµετρικοί αισθητήρες χρησιµοποιούνται ευγενή µέταλλα όπως Pt, 

Pd σε µορφή σφαιριδίων, υµενίων ή συρµάτων και σε θερµοκρασίες 500-600 oC. 

Παρουσία καύσιµου αερίου απαιτείται λιγότερη ενέργεια για να διατηρηθεί ο 

καταλύτης σε σταθερή θερµοκρασία, λόγω της εξώθερµης αντίδρασης καύσης του 

αερίου και η µείωση της κατανάλωσης ισχύος µετράται εύκολα, προσδιορίζοντας τη 

συγκέντρωση του αερίου. 

Οι αισθητήρες αυτού του τύπου χρησιµοποιούνται ευρέως στη βιοµηχανία για την 

ανίχνευση εύφλεκτων αερίων [10, 11, 14].  

 

 

1.6.7 Αισθητήρες βασισµένοι στη τεχνολογία του SiC  

 

Ο Chen και οι συνεργάτες του (1996) εκµεταλλεύτηκαν το σηµαντικότερο 

πλεονέκτηµα του καρβιδίου του πυριτίου, το οποίο δεν είναι άλλο από το γεγονός οτι 

λειτουργεί σε υψηλές θερµοκρασίες πάνω από 600 oC κυρίως λόγω του ευρέως 

ενεργειακού του χάσµατος και της χαµηλής εγγενούς συγκέντρωσης φορέων.  

Εξαιτίας αυτής της ιδιότητάς τους οι ηµιαγωγοί καρβιδίου του πυριτίου έχουν 

χρησιµοποιηθεί ως αισθητήρες αερίου τύπου διόδων Schottky. Τα αέρια, που δεν 

είναι ανιχνεύσιµα στις χαµηλές θερµοκρασίες όπως το υδρογόνο και οι 

υδρογονάνθρακες, µπορούν πλέον να ανιχνευθούν [15]. Ο Lundstorm το 1998 

ερεύνησε τη δοµή «µέταλλο-µονωτής-ηµιαγωγός» µε το καρβίδιο του πυριτίου ως 

ηµιαγωγό. Το καρβίδιο του πυριτίου ως ηµιαγώγιµο υλικό επιδεικνύει καλή 

συµπεριφορά στην ανίχνευση του υδρογόνου και των υδρογονανθράκων ακόµη και 

σε χαµηλές συγκεντρώσεις της τάξης των 2,5 ppm και σε θερµοκρασία 800 oC. Αυτά 

τα όρια ανίχνευσης έχουν αναφερθεί και για υδρογονάνθρακες όπως το µεθάνιο, το 

αιθάνιο και το προπάνιο. Ο αναφερόµενος χρόνος απόκρισης είναι περίπου 100 

miliseconds. 

Σε αντίθεση µε την εργασία του Lundstorm όπου το καρβίδιο του πυριτίου 

χρησιµοποιείται ως πυκνωτής, ο Chen χρησιµοποίησε το SiC ως ηµιαγωγό που 
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αποκρίνεται δίνοντας µεγάλα σήµατα για χαµηλή συγκέντρωση του αερίου. Στον 

αισθητήρα αυτό πάνω στη δίοδο του καρβιδίου του πυριτίου έχει εναποτεθεί 

παλλάδιο λόγω της ιδιότητας του να προσροφά υδρογόνο. Έτσι δηµιουργείται ένα 

στρώµα διπόλων µεταξύ της διεπιφάνειας µετάλλου-ηµιαγωγού. Οι ηλεκτρικές 

ιδιότητες του στρώµατος αυτού των διπόλων µεταβάλλονται µε το ποσοστό του 

υδρογόνου που βρίσκεται στο περιβάλλον.  

Οι αισθητήρες που βασίζονται στο καρβίδιο του πυριτίου χρησιµοποιούνται κυρίως 

για την ανίχνευση του υδρογόνου σε υψηλές θερµοκρασίες. 

 

 

1.6.8 Αισθητήρες Ηµιαγώγιµων Υµενίων  

 

Οι αισθητήρες αυτοί χαρακτηρίζονται και ως αισθητήρες τύπου αντίστασης και 

αναφέρονται κυρίως σε µη στοιχειοµετρικά οξείδια µετάλλων όπως ZnO, SnO2, 

In2O3, NiO και άλλα, τα οποία παρουσιάζουν επιφανειακή αγωγιµότητα λόγω 

ενδοκρυσταλλικών ατελειών και αποκλίνουν από τη στοιχειοµετρία. Στην κατηγορία 

των αισθητήρων αυτών ανήκουν και ηλεκτρονικές διατάξεις που χρησιµοποιούν 

διόδους τύπου MIS (Metal Insulator Semiconductor) όπως είναι τα τρανζίστορ 

επίδρασης πεδίου (Field Εffect Τransistors). Στο κεφάλαιο 3 θα γίνει περαιτέρω 

ανάλυση των αισθητήρων των ηµιαγώγιµων υµενίων. 

 

 
Σχήµα 1.5: Σχεδιασµός και λειτουργία ενός αισθητήρα ηµιαγώγιµων στρωµάτων [14] 
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Ανίχνευση Αερίων στο Μέλλον 

 

Οι µελλοντικές εφαρµογές θα συµπεριλαµβάνουν τη χρήση των αισθητήρων αερίου 

για την αξιόπιστη ανίχνευση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα αποτελούν η ανίχνευση του όζοντος και ο προσδιορισµός της 

µόλυνσης του αέρα από αέρια όπως το SO2, NOx ή οι αρωµατικές οργανικές ενώσεις. 

Απώτερος στόχος είναι να συνδυάστουν διάφορες κατηγορίες αισθητήρων έτσι ώστε 

συνδεδεµένοι εν σειρά να οδηγούν στον προσδιορισµό διαφόρων αερίων. Ο 

προσδιορισµός του αερίου θα εξάγεται κατόπιν συνδυασµού των σηµάτων που θα 

λαµβάνονται από το κάθε ένα εξ αυτών. 

 

Σήµερα στη αγορά των αισθητήρων αερίων υπάρχει πληθώρα µικροσκοπικών 

συσκευών ανίχνευσης αεριών όπως είναι του CO2, CO, LPG (Liquid Petroleum Gas) 

και του φυσικού αερίου. Παρακάτω παρατίθενται αισθητήρες του εµπορίου για την 

ανίχνευση των συγκεκριµένων αερίων. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

α. Αισθητήρας ανίχνευσης CO2 

 

 

 

 

 

 

β.Αισθητήρας ανίχνευσης CO 

 

 

 

 

 

 

 

γ. Αισθητήρας ανίχνευσης LPG 

 

 

 

 

 

 

 

δ. Αισθητήρας ανίχνευσης φυσικού αερίου 

Σχήµα 1.6: Αισθητήρες διαφόρων αερίων εµπορίου[16] 
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ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ 

ΚΑΙ ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

 

 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Στο κεφάλαιο 1, έγινε λόγος για την ευρεία χρήση των λεπτών υµενίων και των 

στρωµατικών υλικών σε πλήθος τεχνολογικών και επιστηµονικών εφαρµογών. 

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται κάποιες από τις µεθόδους ανάπτυξης λεπτών 

υµενίων πάνω σε υπόστρωµα ή πάνω σε προεναποτειθέµενα στρώµατα που 

χρησιµοποιούνται σε βιοµηχανική κλίµακα. Έµφαση δίνεται στην περιγραφή της 

µεθόδου της παλµικής εναπόθεσης µε laser (PLD), η οποία και χρησιµοποιείται στην 

εργασία αυτή. 

 

 

 

 

 

ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ   
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2.2 ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ 

 
Στη σύγχρονη εποχή, υπάρχει πληθώρα διαδικασιών και τεχνολογιών εναπόθεσης 

λεπτών υµενίων, οι οποίες µπορούν να χαρακτηριστούν αµιγώς φυσικές ή χηµικές 

διαδικασίες.  

Στη βιοµηχανική παραγωγή λεπτών υµενίων και στρωµατικών υλικών, δυο είναι οι 

σηµαντικότερες κατηγορίες τεχνικών ανάπτυξης που χρησιµοποιούνται [1]: 

 

• Η Φυσική Εναπόθεση Ατµών (Physical Vapor Deposition, P.V.D) 

• Η Χηµική Εναπόθεση Ατµών (Chemical Vapor Deposition, C.V.D) 

Σε µικρότερη κλίµακα η ανάπτυξη των λεπτών υµενίων δύναται να γίνει τόσο µε 

ηλεκτρολυτικό τρόπο όσο και µε συνδυασµό των πιο πάνω τεχνικών.  

Κοινό στοιχείο των προαναφερόµενων τεχνικών (P.V.D και C.V.D) είναι η 

εναπόθεση από την αέρια φάση ενώ συχνά υποστηρίζονται από διαδικασίες 

ιοντοβολής. Θεωρείται, ότι ο βοµβαρδισµός µε ιόντα συµβάλλει στη βελτιστοποίηση 

των ιδιοτήτων των εναπότιθέµενων υµενίων [1]. 

Η βασικότερη διαφορά τους έγκειται στην εκκίνηση της διαδικασίας εναπόθεσης 

των λεπτών υµενίων, που στην περίπτωση της P.V.D γίνεται µε φυσική µεταφορά 

ατόµων, ιόντων ή µορίων, ενώ στην C.V.D µέσω µιας χηµικής αντιδράσεως [2].   

Στις επόµενες παραγράφους περιγράφονται λεπτοµερέστερα οι διαδικασίες της 

φυσικής και της χηµικής εναπόθεσης λεπτών υµενίων µε ατµούς. 

 

2.3 ΧΗΜΙΚΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΤΜΩΝ (C.V.D) 

 
Η χηµική εναπόθεση ατµών είναι µια αµιγώς χηµική διαδικασία ανάπτυξης λεπτών 

υµενίων πάνω σε διάφορα υλικά. 

Κατά την µέθοδο αυτή, λαµβάνει χώρα µια σειρά χηµικών αντιδράσεων µεταξύ 

υλικών που καλούνται πρόδροµα υλικά (precursors) και βρίσκονται συνήθως στην 

αέρια φάση. Η απαιτούµενη ενέργεια για την πραγµατοποίηση των χηµικών 

αντιδράσεων παρέχεται µέσω θέρµανσης του υποστρώµατος στην περίπτωση του 

κλασσικού C.V.D. Υπάρχουν όµως και παραλλαγές της µεθόδου, οι οποίες 

αναφέρονται παρακάτω.   
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Οι αντιδράσεις λοιπόν αυτές πραγµατοποιούνται στο εσωτερικό ενός αντιδραστήρα 

κενού, ο οποίος αποτελεί κεντρικό τµήµα της πειραµατικής διάταξης. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι οι αντιδραστήρες κενού είναι συστήµατα τα οποία διαιρούνται σε 

τέσσερα επιµέρους τµήµατα [3, 4]: 

 

• Το δοχείο του αντιδραστήρα, στο οποίο αναπτύσσεται το υλικό. 

• Τη διάταξη ανάµειξης  των πρόδροµων υλικών. 

• Την πηγή θερµότητας ή ηλεκτρικής ενέργειας, που οδηγεί στην έναρξη 

των χηµικών αντιδράσεων. 

• Το σύστηµα απαγωγής των αερίων.  

 

Τα παραπροϊόντα της µεθόδου θεωρούνται δηλητηριώδη, εύφλεκτα και διαβρωτικά 

µε συνέπεια να απαιτείται η ανάπτυξη µιας ελεγχόµενης διαδικασίας αποµάκρυνσης 

τους [2].  

 
Σχήµα 2.1: Βασικές ∆ιεργασίες κατά τη χηµική εναπόθεση από ατµό [3] 

 

Επίσης τα τοιχώµατα των αντιδραστήρων είναι κατασκευασµένα έτσι ώστε µε την 

κατάλληλη ρύθµιση να θερµαίνονται ή να ψύχονται. Με την ψύξη των τοιχωµάτων 

µειώνεται η συσσωµάτωση και τα προβλήµατα προσµίξεων που παρουσιάζονται από 

αποθέσεις στα τοιχώµατα. Με τη θέρµανση εξάλλου, µειώνονται οι αναπτυσσόµενες 

θερµοκρασιακές βαθµίδες (επιτυγχάνεται σταθερή τιµή της θερµοκρασίας σε όλο τον 

αντιδραστήρα) και κατά συνέπεια εµποδίζεται η δηµιουργία περίπλοκων 

δευτερευουσών ανωστικών ροών που παρεµποδίζουν την εναπόθεση του υλικού [3].  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ & ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 

20 

Τέλος η δηµιουργία κενού κρίνεται απαραίτητη για δυο λόγους: 

 

1. Μειώνεται η πίεση του αερίου τόσο όσο τα αεριοποιηµένα άτοµα να 

έχουν µεγάλη µέση ελεύθερη διαδροµή εντός του δοχείου του αντιδραστήρα 

και να µη µπορούν να δηµιουργήσουν µέσω συγκρούσεων µε το περιβάλλον 

αέριο κάποιο ανεπιθύµητο ίζηµα. 

2. Μειώνεται το επίπεδο «µόλυνσης» του υµενίου και ελέγχονται 

καλύτερα οι συνθήκες ανάπτυξής του. 

 

Ειδικότερα η διαδικασία της χηµικής εναπόθεσης ατµών (C.V.D) ξεκινά µε τη 

µεταφορά των πρόδροµων υλικών εντός του αντιδραστήρα, τη διάχυση και την 

προσρόφηση µέρους αυτών από την επιφάνεια. Στη συνέχεια µε την εφαρµογή της 

κατάλληλης ενέργειας ξεκινά η χηµική αντίδραση µεταξύ τους, η οποία µπορεί να 

λάβει χώρα τόσο στην επιφάνεια του υποστρώµατος όσο και στον αέριο χώρο πάνω 

από την επιφάνεια. 

Συγκροτείται εποµένως κρυσταλλικό πλέγµα και αρχίζει η δηµιουργία στερεών 

λεπτών υµενίων. 

Τελικό στάδιο της διαδικασίας αποτελεί η εκρόφηση των παραπροϊόντων της 

αντίδρασης, η αέρια µεταφορά και αποµάκρυνση τους από τον χώρο της αντίδρασης. 

Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές της C.V.D που χρησιµοποιούνται ευρέως [5, 6].  

 

• AP-C.V.D (Atmospheric Pressure CVD). Η διαδικασία της 

εναπόθεσης γίνεται σε περιβάλλον ατµοσφαιρικής πίεσης. 

• AL-C.V.D (Atomic Layer CVD). Η διαδικασία αυτή αναφέρεται ως 

Atomic Layer Epitaxy και ως Atomic Layer Deposition (ALD). 

Χαρακτηριστικό της  AL-C.V.D είναι η ύπαρξη δυο πρόδροµων υλικών 

(π.χ. Al (CH3)3 και H2O) τα οποία συµπληρώνουν το ένα το άλλο και 

εισάγονται εναλλακτικά εντός του δοχείου του αντιδραστήρα. Κανονικά, 

ένα από τα δύο πρόδροµα υλικά θα προσροφηθεί στην επιφάνεια του 

υποστρώµατος, χωρίς όµως να µπορεί να αντιδράσει  όταν απουσιάζει το 

δεύτερο υλικό. Καταφέρνει όµως να καλύψει µέρος της επιφάνειας η 

ανάπτυξη δε του υµενίου αρχίζει µόνο µετά την εισαγωγή και του δεύτερου 

πρόδροµου υλικού.  
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Για αυτό το λόγο, µε τη συγκεκριµένη διαδικασία εναπόθεσης 

επιτυγχάνεται έλεγχος του πάχους του υµενίου µέσω του αριθµού των 

κύκλων (επαναλήψεων εισαγωγής) των πρόδροµων υλικών. Η AL-CVD 

επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο του πάχους και της οµοιοµορφίας του υµενίου. 

• AA-CVD (Aerosol Assisted CVD ή AA-CVD). Σε αυτή την 

διαδικασία τα πρόδροµα υλικά µεταφέρονται στο υπόστρωµα µέσω υγρού / 

αερίου  aerosol και διεγείρονται µε τη βοήθεια υπερήχων. Η AA-CVD είναι 

κατάλληλη στην περίπτωση µη πτητικών πρόδροµων υλικών. 

• LP-CVD (Low Pressure CVD). Η εναπόθεση γίνεται σε χαµηλές 

πιέσεις (κάτω της ατµοσφαιρικής) µε σκοπό την εξάλειψη των 

ανεπιθύµητων αντιδράσεων της αέριας φάσης και τη βελτίωση της 

οµοιοµορφίας του υµενίου σε όλη την επιφάνεια του υποστρώµατος. ‘’Ο 

ρυθµός εναπόθεσης καθορίζεται κυρίως από την ταχύτητα της αντίδρασης 

των πρόδροµων υλικών’’ [7]  

• MO-CVD (Metal Organic CVD) Βασίζεται σε ορφανό-µεταλλικά 

υλικά όπως είναι το αιθοξείδιο του τανταλίου (Ta(OC2H5)5) για την 

παραγωγή Ta2O5. Στην περίπτωση που γίνεται κάτω από υπερύψηλό κενό  

καλείται Metal Organic Molecular Beam Epitaxy (Οργανοµεταλλική 

επιταξία µοριακής δέσµης MOMBE). 

• PE-CVD (Plasma Enhanced CVD). Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιεί τη 

δηµιουργία πλάσµατος ως το µέσο βελτίωσης του ρυθµού της χηµικής 

αντίδρασης µεταξύ των πρόδροµων υλικών. Με την εφαρµογή 

εναλλασσόµενου πεδίου υψηλής συχνότητας δηµιουργείται το πλάσµα, το 

οποίο ιονίζει τα άτοµα του αερίου και παράγει ιόντα και ηλεκτρόνια. Η PE-

CVD χρησιµοποιείται στην παραγωγή ηµιαγωγών λόγω των χαµηλών 

θερµοκρασιών εναπόθεσης στις οποίες λειτουργεί. 

• RT-CVD (Rapid Thermal CVD). Χαρακτηριστικό γνώρισµα της 

διαδικασίας αυτής είναι η θέρµανση του υποστρώµατος µε τη χρήση 

θερµαντικών λαµπτήρων ή ακόµη και µε αλλά µέσα. Πιστεύεται ότι η 

θέρµανση µόνο του υποστρώµατος αντί του αερίου ή των τοιχωµάτων του 

δοχείου αντίδρασης συντελεί στη µείωση των ανεπιθύµητων αντιδράσεων 

αέριας φάσης, που µπορούν να οδηγήσουν στο σχηµατισµό σωµατιδίων. 
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• RPE –CVD (Remote Plasma Enhanced CVD). Η συγκεκριµένη 

µέθοδος έχει αρκετές οµοιότητες µε την PE-CVD µε τη µόνη διαφορά ότι το 

υπόστρωµα πάνω στο οποίο θα εναποτεθεί το υλικό δεν βρίσκεται στη 

περιοχή της εκκένωσης του πλάσµατος. Αυτό επιτρέπει τη λειτουργία της 

µεθόδου σε χαµηλές τιµές θερµοκρασίας ακόµη και σε θερµοκρασία 

περιβάλλοντος. 

• UHV-CVD (Ultra High Vacuum CVD). Η εναπόθεση γίνεται σε 

χαµηλές πιέσεις της τάξης των 1 έως 10Pa (Pascals). 

• L-CVD (Laser Induced CVD). Η διάσπαση των µορίων στην 

επαγόµενη από laser χηµική εναπόθεση ατµών, µπορεί να ενεργοποιηθεί: 

1. Θερµικά (πυρολυτικό LCVD) όπου είτε το πρόδροµο υλικό είτε το 

υπόστρωµα θερµαίνεται τοπικά απορροφώντας την ενέργεια της δέσµης του 

laser και κατά συνέπεια έχουµε τη διάσπαση ή τη θερµική ενεργοποίηση των 

αντιδράσεων στην επιφάνεια του υποστρώµατος. Για τη διαδικασία αυτή 

γίνεται χρήση κυρίως laser εκποµπής στην υπέρυθρη περιοχή του φάσµατος. 

2. Μη Θερµικά (φωτολυτικό LCVD). Η χηµική αντίδραση προωθείται 

από την επενέργεια φωτονίων υψηλής ενέργειας που παράγονται συνήθως µε 

laser υπεριώδους ακτινοβολίας. Η ενέργεια της δέσµης του laser απορροφάται 

από τα αντιδρώντα, τα οποία φωτοδιασπώνται ή/και αντιδρούν φωτοχηµικά 

µεταξύ τους στο υπόστρωµα. Πλεονέκτηµα της µεθόδου αποτελεί το γεγονός 

ότι η εναπόθεση γίνεται σε χαµηλές θερµοκρασίες. Πρακτικά γίνεται σε 

θερµοκρασία περιβάλλοντος. Μειονέκτηµα της µεθόδου αποτελούν οι 

χαµηλοί ρυθµοί εναπόθεσης και η περιορισµένη διάθεση των κατάλληλων 

πρόδροµων ουσιών [8, 9]. 

3. Με συνδυασµό των δυο παραπάνω τρόπων (φωτοφυσικό LCVD).  

 

Γενικότερα η µέθοδος της χηµικής εναπόθεσης µε ατµούς (CVD) παρέχει 

σηµαντικά πλεονεκτήµατα όπως είναι ο µεγάλος ρυθµός εναπόθεσης, η εξαιρετική 

πρόσφυση, η δυνατότητα ελέγχου της στοιχειοµετρίας ή ακόµη και της κρυσταλλικής 

δοµής των επιστρώσεων. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα επικαλύψεως µεγάλων 

επιφανειών και ο έλεγχος της οµοιοµορφίας του πάχους των λεπτών υµενίων [9]. 

Υπάρχουν όµως και µειονεκτήµατα όπως είναι οι απαιτούµενες υψηλές 

θερµοκρασίες, οι οποίες προκαλούν αλλαγή στις µηχανικές ιδιότητες πολλές φορές δε 
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και θερµική καταστροφή στα µεταλλικά υποστρώµατα. Επιπλέον λόγω του 

περιορισµένου αριθµού πρόδροµων υλικών δεν είναι δυνατή η εναπόθεση 

οποιουδήποτε υλικού. Τέλος η χρήση διαβρωτικών και τοξικών αντιδραστηρίων 

αυξάνει την πιθανότητα να επηρεαστεί το υπόστρωµα, το οποίο πρέπει να είναι 

καθαρό και προστατευµένο από την ύπαρξη ανεπιθύµητων σωµατιδίων που µπορούν 

να δράσουν ως καταστρεπτικοί παράγοντες στη χηµική σύσταση του επιστρώµατος. 

Στις µέρες µας η πλειοψηφία των εταιρειών που ασχολούνται µε την ανάπτυξη 

λεπτών υµενίων χρησιµοποιούν τη µέθοδο της χηµικής εναπόθεση ατµών µε σκοπό 

την εναπόθεση λεπτών υµενίων πάνω σε επιφάνειες υλικών για την προστασία τους 

από φθορά και διάβρωση. Επιπλέον η CVD παρέχει τη δυνατότητα δηµιουργίας 

λεπτών υµενίων µε συγκεκριµένες ιδιότητες σε αντίθεση µε άλλες µεθόδους. Η 

ικανότητα της CVD να ελέγχει τη µικροδοµή και/ή τη χηµική σύσταση του 

εναπότιθέµενου υλικού την καθιστά ιδιαίτερα σηµαντική για ορισµένες εφαρµογές, 

όπως είναι η εναπόθεση επικαλύψεων και ο σχηµατισµός σύνθετων υλικών, 

σφαιρικών εξαρτηµάτων, συνθετικών διαµαντιών, καταλυτών, πολυκρυσταλλικών 

και άµορφων υλικών και διάφορων διηλεκτρικών µε υψηλό συντελεστή διηλεκτρικής 

σταθεράς k. Η πλειοψηφία των παραπάνω υλικών χρησιµοποιείται στη βιοµηχανία 

των ηµιαγωγών και των ηλεκτρονικών για την παραγωγή συστηµάτων όπως για 

παράδειγµα φωτοβολταικών, οπτο-ηλεκτρονικών συσκευών κ.α [5, 10]. 

 

 

2.4 ΦΥΣΙΚΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΤΜΩΝ (PVD) 

 
Ο όρος φυσική εναπόθεση ατµών δόθηκε από τους συγγραφείς C.F. Powell, J.H. 

Oxley και J.M. Blocher Jr. στο βιβλίο τους «Vapor Deposition» του 1966 παρόλο που 

διαδικασίες PVD είχαν αναπτυχθεί νωρίτερα [11]. 

Κατά τη µέθοδο της Φυσικής Εναπόθεσης Ατµών (PVD) η διαδικασία της 

ανάπτυξης λεπτών υµενίων γίνεται µε φυσική µεταφορά ιόντων, ατόµων και µορίων 

στην επιφάνεια του στερεού υποστρώµατος. Με τον όρο «φυσική µεταφορά» 

εννοείται ότι δεν λαµβάνει χώρα καµµιά χηµική αντίδραση, όπως συµβαίνει στη 

Χηµική Εναπόθεση Ατµών (CVD) [6]. 

Η φυσική εναπόθεση ατµών αφορά ξηρές µεθόδους εναπόθεσης σε περιβάλλον 

κενού όπου το προς εναπόθεση υλικό βρίσκεται εντός ενός περιβάλλοντος υψηλής 
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ενέργειας και εντροπίας έτσι ώστε σωµατίδια (ιόντα, άτοµα, µόρια) να διαφεύγουν 

από την επιφανειά του. Απέναντι από το προς εναπόθεση υλικό τοποθετείται το 

υπόστρωµα, το οποίο απορροφά την ενέργεια των σωµατιδίων που φθάνουν στην 

επιφανειά του, επιτρέποντας τον σχηµατισµό ενός στερεού επιστρώµατος. Η ύπαρξη 

περιβάλλοντος κενού µέσα στο οποίο γίνεται η διαδικασία της εναπόθεσης 

εξυπηρετεί την ανεµπόδιστη από συγκρούσεις µεταφορά των σωµατιδίων. 

Ουσιαστικά αυξάνεται η µέση ελεύθερη διαδροµή των σωµατιδίων. Καθώς τα 

περισσότερα σωµατίδια έχουν την τάση να ακολουθούν µια ευθεία διαδροµή, τα 

εναπότιθέµενα µε φυσικό τρόπο υµένια είναι τις περισσότερες φορές καλά 

διατεταγµένα [5]. 

Οι περισσότερες τεχνικές εναπόθεσης λεπτών υµενίων, οι οποίες αποτελούν 

παραλλαγές της φυσικής εναπόθεσης ατµών συνδυάζουν [10]: 

1. Μια µέθοδο εναπόθεσης του µετάλλου 

2. Ένα αντιδρών αέριο όπως είναι το οξυγόνο, το µεθάνιο, το άζωτο κ.α. 

3. Βοµβαρδισµό µε πλάσµα του υποστρώµατος για τη δηµιουργία 

πυκνού και σκληρού επιστρώµατος. 

 

Οι πιο χαρακτηριστικές τεχνικές της µεθόδου PVD είναι: 

 

• Η Θερµική Εξάχνωση (Thermal Evaporation) σε περιβάλλον κενού. 

Χρησιµοποιεί µια ηλεκτρική αντίσταση, ένα ηλεκτρικό τόξο ή µια δέσµη 

ηλεκτρονίων (e-beam evaporation) για τη θέρµανση του προς εξάχνωση 

υλικού πάνω από το σηµείο ζέσεως. Κατά συνέπεια οι ατµοί που προέρχονται 

από το θερµαινόµενο υλικό συµπυκνώνονται στην επιφάνεια του ψυχρού 

υποστρώµατος υπό µορφή λεπτών υµενίων. Η συγκεκριµένη µέθοδος 

διακρίνεται για τους µεγάλους ρυθµούς εναπόθεσης (75µm/min) και τη 

σχετικά απλή και φθηνή διάταξη. Ανασταλτικός παράγοντας στην εφαρµογή 

της αποτελεί η αδυναµία ελέγχου της στοιχειοµετρίας, καθώς επίσης και η 

παρατηρούµενη µειωµένη πρόσφυση του υµενίου. Χρησιµοποιείται κυρίως 

για το σχηµατισµό επικαλύψεων καθρεφτών, διακοσµητικών επιστρωµάτων, 

ηλεκτρικά αγώγιµων υµενίων και επικαλύψεων για προστασία από τη 

διάβρωση. Τέλος όταν χρησιµοποιείται για εναπόθεση µετάλλων καλείται 

Μεταλλοποίηση εν Κενώ (vacuum metallization) [2, 3, 4, 5, 9,12]. 
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• Η Ιοντική Επιµετάλλωση (Ion Plating) είναι µια υβριδική µέθοδος η 

οποία παρουσιάζει αρκετές οµοιότητες µε τη θερµική εξάχνωση. Η διαφορά 

ανάµεσα στις δύο µεθόδους έγκειται στο γεγονός ότι µέρος των παραγόµενων 

σωµατιδίων ιονίζεται πριν φθάσει στο υπόστρωµα. Ο ιονισµός των 

σωµατιδίων επιτυγχάνεται είτε µε εκκένωση αίγλης αερίου είτε συνηθέστερα 

µε δηµιουργία πλάσµατος. Στην περίπτωση της ιοντικής επιµετάλλωσης µε τη 

βοήθεια πλάσµατος, τα ιόντα επιταχύνονται λόγω του υψηλού αρνητικού 

δυναµικού (5KV) που εφαρµόζεται στο υπόστρωµα. Τα επιταχυνόµενα ιόντα 

και τα υψηλής ενέργειας ουδέτερα άτοµα λόγω των φαινοµένων ανταλλαγής 

φορτίου µέσα στο πλάσµα εναποτίθενται στην επιφάνεια του υποστρώµατος 

µε ένα εύρος ενεργειών [10]. Σηµαντική ιδιότητα των υµενίων που 

παράγονται µε τη συγκεκριµένη τεχνική και παίζει σηµαντικό ρόλο στις 

εφαρµογές είναι η καλή σύµφυση τους µε το υπόστρωµα εξαιτίας του 

συνεχούς βοµβαρδισµού από ιόντα που αποµακρύνει πολλά άτοµα της 

επιφάνειας του υποστρώµατος. Η ιοντική επιµετάλλωση χρησιµοποιείται για 

την εναπόθεση µετάλλων και κραµµάτων αυτών όπως του τιτανίου, αργιλίου, 

χαλκού, χρυσού και παλλαδίου. Στη βιοµηχανία χρησιµοποιείται για την 

παραγωγή θαλάµων ακτίνων Χ (X-Ray tubes), παρεµβυσµάτων από αργίλιο 

για θαλάµους κενού, διακοσµητικών ειδών, εξαρτηµάτων για 

αεροδιαστηµικές εφαρµογές κ.α. 

• Η ιοντοβολή (sputtering) αποτελεί την πιο εµπορική µη θερµική 

τεχνική παραγωγής ηµιαγώγιµων στρωµάτων. Η κύρια εφαρµογή της είναι η 

εναπόθεση υλικών τα οποία είναι δύσκολο να αναπτυχθούν µε την CVD ή την 

MOCVD λόγω της έλλειψης κατάλληλων πρόδροµων υλικών. Στα παραπάνω 

υλικά περιλαµβάνονται οι µεταλλικές ωµικές συνδέσεις (όπως αλουµινίου, 

χαλκού, χρυσού και βολφραµίου), τα φράγµατα διαχύσεως όπως είναι το TiN 

και οι ηλεκτρικοί µονωτές όπως είναι το SiO2. Στον ερευνητικό τοµέα ωστόσο 

η ιοντοβολή χρησιµοποιείται για την εναπόθεση παρόµοιων σύνθετων υλικών 

και νανοδοµών, µε αυτά που εναποτίθενται µε την Παλµική Εναπόθεση µε 

Laser (PLD). Για τους λόγους αυτούς η τεχνική της ιοντοβολής θα 

παρουσιαστεί εκτενέστερα παρακάτω και θα επιχειρηθεί µια συγκριτική 

µελέτη αυτής µε την PLD. 
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• Και η Παλµική Εναπόθεση µε Laser (PLD) κατά την οποία ένας 

στερεός στόχος, µε τη βοήθεια ενός laser παλµικής λειτουργίας, αποδοµείται 

µε αποτέλεσµα την παραγωγή πλάσµατος και την εναπόθεση σωµατιδίων του 

πάνω στην επιφάνεια του υποστρώµατος. Περισσότερα στοιχεία για την PLD 

παρατίθενται σε επόµενα εδάφια της παρούσας εργασίας. 

Στον πίνακα 2.1 παρουσιάζονται ορισµένα χαρακτηριστικά των µεθόδων που 

χρησιµοποιούνται ευρέως για την εναπόθεση λεπτών υµενίων [2]. 

 

Πίνακας 2.1: Χαρακτηριστικά Μεθόδων Εναπόθεσης  

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ 
∆ΟΜΗ ΥΜΕΝΙΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ($) 

CVD 
Μονοκρυσταλλικά ή 

Πολυκρυσταλλικά 
>10.000.000 

PLD Πολυκρυσταλλικά ~1.000.000 

SPUTTERING Πολυκρυσταλλικά ~1.000.000 

THERMAL 

EVAPORATION 

Πολυκρυσταλλικά ή 

Άµορφα 
~250.000 

 

 

2.4.1 Εναπόθεση µε Ιοντοβολή (Sputtering Deposition) 

 

Η τεχνική της εναπόθεσης µε Ιοντοβολή ή αλλιώς η τεχνική του Καθοδικού 

Θρυµµατισµού επικρατεί στη βιοµηχανία των ηµιαγωγών. Η εκτενής υπάρχουσα 

βιβλιογραφία, σχετικά τόσο µε τις ιδιότητες όσο και µε τις κατασκευαστικές 

παραµέτρους που τις επηρεάζουν, οξειδίων που αναπτύσσονται µε την τεχνική της 

ιοντοβολής, επιτρέπει την επιτυχή εφαρµογή της, για την κατασκευή 

µικροηλεκτρονικών συστηµάτων [12]. 

Η Ιοντοβολή είναι µια διαδικασία εγχάραξης, η οποία αλλάζει τις φυσικές ιδιότητες 

µιας επιφάνειας. Κατά τον βοµβαρδισµό της επιφάνειας ενός στόχου µε ιόντα, τα 

άτοµα της επιφάνειας οπισθοσκεδάζονται µε αποτέλεσµα να αποσπώνται από τον 

στόχο [10]. 

Ένα απλοποιηµένο σχηµατικό διάγραµµα ενός συστήµατος ιοντοβολής φαίνεται 

στο σχήµα 2.2. 
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Σχήµα 2.2: Απλοποιηµένο σύστηµα ιοντοβολής  

 

Στο θάλαµο κενού τοποθετείται ο στόχος από το υλικό που πρόκειται να 

εναποτεθεί. Στο στόχο εφαρµόζεται αρνητικό δυναµικό(γι’αυτό το λόγο αποτελεί τη 

κάθοδο). Η βάση για την τοποθέτηση των υποστρωµάτων πάνω στα οποία θα 

εναποτεθεί λεπτό υµένιο από το υλικό του στόχου τοποθετείται απεναντί από το 

στόχο και µπορεί να αποτελεί την άνοδο, να είναι γειωµένη ή να έχει πολωθεί µε 

κάποια τάση [13]. 

Μετά, τη δηµιουργία κενού µέσα στο θάλαµο εισέρχεται αέριο, συνήθως αργό Ar, 

επειδή είναι σχετικά φθηνό σε σχέση µε τα άλλα ευγενή αέρια και παρουσιάζει καλή 

καµπύλη του ρυθµού εναπόθεσης όπως φαίνεται στην παρακάτω γραφική που 

παρουσιάζει τον αριθµό των ατόµων που αποσπά κάθε προσπίπτον ιόν σε σχέση µε 

την ενέργεια του ιόντος. 
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Σχήµα 2.3: Αριθµός των ατόµων που αποσπά κάθε προσπίπτον ιόν σε σχέση µε την ενέργεια του 

ιόντος 

 

Σκοπός της εισαγωγής του αερίου στο θάλαµο κενού είναι η δηµιουργία και η 

συντήρηση της εκκένωσης αίγλης. Η πίεση του αερίου µπορεί να είναι από 10-5 mbar 

έως 10-2mbar, εξαρτώµενη πάντα και από τις υπόλοιπες παραµέτρους του 

συστήµατος. 

Με τη δηµιουργία αυτο-συντηρούµενης εκκένωσης αίγλης µεταξύ των 

ηλεκτροδίων, το ρεύµα άγεται και αρχίζει ο σταδιακός σχηµατισµός του υµενίου 

πάνω στο υπόστρωµα. 

 

Εκκένωση Αίγλης 

 

Μικροσκοπικά τα φαινόµενα που λαµβάνουν χώρα σε µια εκκένωση αίγλης, η 

οποία όπως αναφέρθηκε αποτελεί την αρχή της διαδικασίας εναπόθεσης µε 

ιοντοβολή, είναι τα ακόλουθα: 

Αρχικά, το ρεύµα από την άνοδο στην κάθοδο είναι µικρό εξαιτίας κυρίως του 

µικρού αριθµού διεγερµένων σωµατιδίων (ιόντων και ηλεκτρονίων) που υπάρχουν 

µέσα στο θάλαµο. Καθώς η εφαρµοζόµενη τάση αυξάνεται, οι φορείς αποκτούν 

αρκετή ενέργεια, έτσι ώστε να δηµιουργούνται νέα φορτισµένα σωµατίδια. 

Η εκκένωση αίγλης αποτελείται από ουδέτερα άτοµα, θετικά ιόντα και ηλεκτρόνια. 

Λόγω του ηλεκτρικού πεδίου τα ηλεκτρόνια επιταχύνονται προς την άνοδο και 

προκαλούν µέσω αλλεπάλληλων κρούσεων µε τα άτοµα του αερίου αύξηση του 
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βαθµού ιονισµού, δηλαδή δηµιουργούνται περισσότερα ιόντα. Τα ιόντα µε τη σειρά 

τους «χτυπούν» την κάθοδο, απελευθερώνουν περισσότερα δευτερεύοντα 

ηλεκτρόνια, ενώ µεταφέρουν µέρος της ενέργειάς τους στα ουδέτερα άτοµα που 

βρίσκονται στην επιφάνεια του στόχου. Κάποια λοιπόν από αυτά τα άτοµα αποκτούν 

αρκετή ενέργεια έτσι ώστε να αποσπαστούν από την επιφάνεια του στόχου και 

διασχίζοντας την περιοχή εκκένωσης να εναποτίθενται τελικά πάνω στο υπόστρωµα. 

Όταν ο αριθµός των δευτερευόντων ηλεκτρονίων είναι αρκετός για να παράγει 

ιόντα, που µε την κρούση τους µε την κάθοδο θα παράγουν τον ίδιο αριθµό 

δευτερευόντων ηλεκτρονίων, η εκκένωση χαρακτηρίζεται ως αυτο-συντηρούµενη 

(self-sustaining). Στην περίπτωση αυτή, έχουµε πλήθος ηλεκτρονίων και θετικών 

ιόντων στην περιοχή µεταξύ ανόδου και καθόδου, τα οποία σχηµατίζουν το πλάσµα. 

Το αέριο αρχίζει να φωτοβολεί, η τάση πέφτει και το ρεύµα αυξάνεται απότοµα. 

Βρισκόµαστε στην περιοχή της «κανονικής αίγλης» (normal discharge), όπως 

φαίνεται στο σχήµα 2.4. 

Η επιφάνεια της καθόδου που υπόκειται σε βοµβαρδισµό αυτορυθµίζεται για να 

επιτευχθεί η σταθερή τάση της κανονικής αίγλης. Αρχικά βοµβαρδίζονται οι άκρες 

της καθόδου ή άλλες ασυνέχειες (όπως τυχόν προεξοχές). Στην συνέχεια καλύπττεται 

τόση περιοχή της καθόδου, ώστε να παρέχεται η κατάλληλη ισχύς, επιτυγχάνοντας 

σταθερή σχεδόν πυκνότητα ρεύµατος.  

Αφού καλυφθεί όλη η περιοχή της καθόδου, περαιτέρω αύξηση της ισχύος οδηγεί 

σε αύξηση και της τάσης του ρεύµατος. Η περιοχή αυτή λέγεται «µη κανονική αίγλη» 

(abnormal discharge) και είναι η περιοχή λειτουργίας της διαδικασίας της ιοντοβολής. 

 

 
Σχήµα 2.4: ∆ηµιουργία εκκένωσης αίγλης  
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι η αύξηση της πυκνότητας ρεύµατος άνω των 0,1A/cm2, 

στην περίπτωση που η κάθοδος δεν ψύχεται, οδηγεί σε παραγωγή επιπλέον 

ηλεκτρονίων µε θερµιονική εκποµπή εκτός από τα δευτερεύοντα ηλεκτρόνια που 

παράγονται µε κρούσεις. Το ρεύµα παρουσιάζει αυξητική τάση σε αντίθεση µε την 

τάση που πέφτει λόγω περιορισµών ισχύος του τροφοδότικού, µε αποτέλεσµα τη 

δηµιουργία ηλεκτρικών τόξων. Το σηµείο αυτό αποτελεί και το όριο της περιοχής της 

«µη κανονικής αίγλης». 

Η δοµή της εκκένωσης αίγλης φαίνεται στο σχήµα 2.4 µαζί µε την κατανοµή τάσης 

και φορτίου συναρτήσει της θέσης ανάµεσα στα ηλεκτρόδια. Πέντε περιοχές 

διακρίνονται στην εκκένωση αίγλης: 

1. Καθοδική Αίγλη 

2. Καθοδική Σκοτεινή Περιοχή (Περιοχή Crookes) 

3. Αρνητική Αίγλη 

4. Σκοτεινή Περιοχή Faraday 

5. Θετική Αίγλη 

Σε συστήµατα εναπόθεσης µε ιοντοβολή, η άνοδος συνήθως βρίσκεται στην 

περιοχή της αρνητικής αίγλης και η σκοτεινή περιοχή Faraday και η περιοχή της 

θετικής αίγλης, στις οποίες ουσιαστικά δεν υπάρχει ηλεκτρικό πεδίο, δεν υφίστανται. 

Κοντά στην κάθοδο βρίσκεται µια ιδιαίτερα φωτεινή περιοχή, η καθοδική αίγλη. Το 

εκπεµπόµενο φως εξαρτάται άµεσα από τα ιόντα που προσπίπτουν στην κάθοδο 

καθώς και από το υλικό από το οποίο είναι φτιαγµένη. Επιπρόσθετα, στην περιοχή 

αυτή χάνουν το φορτίο τους τα εισερχόµενα ιόντα της εκκένωσης εξαιτίας της 

παραγωγής στην κάθοδο θετικών ιόντων και δευτερευόντων ηλεκτρονίων. Τα 

δευτερεύοντα ηλεκτρόνια απωθούνται από το δυναµικό της καθόδου και 

επιταχύνονται γρήγορα. 

Η περιοχή που τα δευτερεύοντα ηλεκτρόνια αρχίζουν να συγκρούονται µε τα 

ουδέτερα άτοµα του φέροντος αερίου ονοµάζεται «καθοδική σκοτεινή περιοχή» 

(περιοχή Crookes) και είναι σαφώς καθορισµένη. Στη σκοτεινή αυτή περιοχή, η τιµή 

της εφαρµοζόµενης τάσης πέφτει, φθάνει δηλαδή στο επίπεδο της τάσης ανόδου, 

γεγονός που σηµαίνει ότι τα δευτερεύοντα ηλεκτρόνια έχουν αποκτήσει την µέγιστη 

κινητική ενέργεια. 

Η επόµενη περιοχή καλείται «αρνητική αίγλη» όπου τα εισερχόµενα ηλεκτρόνια 

έχοντας αποκτήσει σχεδόν όλη την ενέργεια που αντιστοιχεί στο δυναµικό ανόδου-
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καθόδου, την καταναλώνουν σε µια σειρά από ιονίζουσες ή απλά διεγερτικές 

συγκρούσεις µε τα ουδέτερα άτοµα του αερίου. 

 

Φυσικά και Χηµικά Φαινόµενα στη ∆ιαδικάσια της Ιοντοβολής  

 

Όταν ένα ιόν προσκρούει στην επιφάνεια της καθόδου εκτός από τα άτοµα του 

στόχου που αποβάλλονται και εναποτίθενται πάνω στα υποστρώµατα, συµβαίνουν 

και άλλα δευτερεύοντα φαινόµενα που επηρεάζουν την ποιότητα των εναπότιθέµενων 

υµενίων. Μερικά από τα φαινόµενα αυτά αναφέρονται παρακάτω [12, 14]: 

 

 

 
Σχήµα 2.5 : Αλληλεπιδράσεις εξαιτίας του βοµβαρδισµού µε ιόντα [15]  

 

• Εκποµπή δευτερευόντων ηλεκτρονίων και δευτερευόντων θετικών και 

αρνητικών ιόντων. Τα δευτερεύοντα ηλεκτρόνια και αρνητικά ιόντα 

αποµακρύνονται από το στόχο λόγω της ύπαρξης ισχυρού ηλεκτρικού πεδίου. 

Τα συγκεκριµένα σωµατίδια, κατά τη διαδροµή τους καταναλώνουν µέρος της 

ενέργειάς τους στον ιονισµό ουδέτερων ατόµων του φέροντος αερίου ενώ όταν 

φτάσουν στην άνοδο η εναποµείνουσα ενεργειά τους µετατρέπεται σε 

θερµότητα του αναπτυσσόµενου υµενίου. Από την άλλη πλευρά τα θετικά ιόντα 
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αντί να µεταφέρουν την ενέργειά τους στο στόχο και να αναγκάσουν ουδέτερα 

σωµατίδια να εξαχθούν από αυτόν, ανακλώνται, χάνουν το φορτίο τους και 

βοµβαρδίζουν το αναπτυσσόµενο υµένιο. Το ποσοστό ανάκλασης είναι 

αντιστρόφως ανάλογο της ενέργειας βοµβαρδισµού. 

• Εκποµπή Ακτινοβολίας (φωτονίων και ακτίνων Χ). Η δηµιουργία φωτονίων 

από το βοµβαρδισµό µιας επιφάνειας µε ιόντα ή ηλεκτρόνια,  ή ως αποτέλεσµα 

αποδιέγερσης µε εκποµπή ακτινοβολίας ιονισµένων σωµατιδίων οδηγεί σε 

υποβάθµιση της ποιότητας του εναπότιθέµενου υµενίου. Εκτός από φωτόνια 

εκπέµπονται και ακτίνες Χ, χαρακτηριστικές του υλικού του στόχου. Ακτίνες Χ 

µπορούν να παραχθούν και στην επιφάνεια του υµενίου από δευτερεύοντα 

ηλεκτρόνια που προσπίπτουν σ’αυτή. 

• Συντελεστής Εξαγωγής S µε Ιοντοβολή. Ο συντελεστής εξαγωγής S αποτελεί 

τη σηµαντικότερη παράµετρο κατά τη διαδικασία εναπόθεσης µε ιοντοβολή. 

Ορίζει τον αριθµό των ατόµων που εκπέµπονται από το στόχο για κάθε 

προσπίπτον ιόν. Είναι προφανές ότι εκφράζει τόσο το ρυθµό διάβρωσης του 

στόχου όσο και το ρυθµό εναπόθεσης του υλικού. Ο συντελεστής εξαγωγής 

σχετίζεται άµεσα µε τη µεταφορά ενέργειας από τα προσπίπτοντα ιόντα στα 

άτοµα του στόχου γι’αυτό και επηρεάζεται από τη µάζα και την ενέργεια του 

προσπίπτοντος ιόντος καθώς και από την δοµή της επιφάνειας, ενώ δεν 

επηρεάζεται από τη θερµοκρασία του στόχου. Από το σχήµα 2.6 φαίνεται ότι 

µέχρι τα 100eV της ενέργειας των προσπιπτόντων ιόντων ο συντελεστής 

εξαγωγής S αυξάνεται γραµµικά. Από τα 100eV και µέχρι τα 1000eV ενέργεια 

ιόντων, επικρατούν οι καταλληλότερες συνθήκες για εναπόθεση. Με περαιτέρω 

αύξηση της ενέργειας ο συντελεστής εξαγωγής φθάνει σε κάποια µέγιστη τιµή, 

όπου στην περιοχή εκείνη συµβαίνει ανακατάταξη των ατόµων σε µεγάλη 

κλίµακα και καταστροφή τους εξαιτίας κυρίως του µεγάλου βάθους διείσδυσης 

των ιόντων στην επιφάνεια του στόχου. 

         Σε υψηλότερες ενέργειες τα ιόντα που προσπίπτουν στο στόχο χάνουν το φορτίο 

τους και εµφυτεύονται σ’αυτόν. 
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Σχήµα 2.6: Συντελεστής εξαγωγής S 

 

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται πειραµατικά υπολογισµένοι συντελεστές 

εξαγωγής για διάφορα µέταλλα, οι οποίοι δεν ισχύουν στην περίπτωση που ο 

στόχος αποτελείται από ενώσεις ή κράµµα [16, 17]. 

Η στοιχειοµετρία του στόχου που αποτελείται από περισσότερα του ενός 

στοιχεία µεταβάλλεται κατά τη διαδικασία της ιοντοβολής λόγω του 

διαφορετικού συντελεστή εξαγωγής του κάθε στοιχείου. ∆ηµιουργείται λοιπόν 

ένα στρώµα µε αλλοιωµένη χηµική σύσταση, το οποίο προχωρεί οµοιόµορφα 

στο βάθος του στόχου καθώς αφαιρείται υλικό από την επιφάνεια. 

• Εξάρτηση από την πίεση του αερίου κατά τη διάρκεια της εναπόθεσης. Η 

αύξηση της πίεσης οδηγεί σε αύξηση των ανελαστικών συγκρούσεων και κατά 
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συνέπεια επιβραδύνονται τα προσπίπτοντα στο στόχο σωµατίδια. 

Χρησιµοποιώντας την κινητική θεωρία των αερίων, υπολογίζεται η συχνότητα ν 

µε την οποία τα σωµατίδια του αερίου προσκρούουν σε µια επιφάνεια 

συναρτήσει της πίεσης P του αερίου: 

 

                                                      
2 B

P
mk T

ν
π

=                                                  (2.1) 

Όπου m :η µάζα των αέριων σωµατιδίων 

          Bk : η σταθερά του Boltzmann 

          T : η θερµοκρασία 

Στην περίπτωση της διαδικασίας εναπόθεσης µε ιοντοβολή τα σωµατίδια, που 

ενδιαφέρουν, είναι αυτά που εξαχνώνονται από το στόχο και παρουσιάζουν 

µικρές τιµές της συχνότητας. 

Ένας ακόµη σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει την οµοιοµορφία του 

αναπτυσσόµενου λεπτού υµενίου είναι ο τρόπος εισαγωγής στο θάλαµο της 

εναπόθεσης του φέροντος αερίου. Η εισαγωγή του αερίου θα πρέπει να γίνεται 

µε τέτοιο τρόπο ώστε να µη δηµιουργούνται βαθµίδες πίεσης εντός του 

θαλάµου εναπόθεσης. 

• Πηγές Μόλυνσης του Εναποτιθέµενου Υµενίου [13, 14] 

  Οι κύριες αιτίες µόλυνσης του εναπότιθέµενου υµενίου είναι τα παραµένοντα 

αέρια εντός του θαλάµου εναπόθεσης. Αυτά µπορεί να είναι: 

1. Υδρατµοί που δηµιουργούνται κατά την αρχική άντληση του χώρου 

εναπόθεσης και τη δηµιουργία κενού 

2. Αποβολή αερίων από τα τοιχώµατα του θαλάµου µετά το 

βοµβαρδισµό τους. 

3. Προσροφηµένα αέρια στην επιφάνεια του στόχου τα οποία 

αποβάλλονται κατά τη διάσπασή του. Αρχικά αποβάλλονται τα 

προσροφηµένα µε φυσικό τρόπο, µετά τα χηµειορροφηµένα ενώ σε 

µεγαλύτερες ενέργειες αυτά που βρίσκονται παγιδευµένα σε 

κοιλότητες. 

4. Λάδια από τις αντλίες που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία κενού. 

Στην περίπτωση που τα άτοµα που «µολύνουν» το υµένιο είναι χηµικά ενεργά, η 

«µόλυνση» θα είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική ενώ για να εξαλειφθεί θα πρέπει να 
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µειωθεί η µερική πίεση των αερίων που συντελούν στη µόλυνση. Επιπλέον για να 

µειωθεί η επίδραση των παραπάνω αερίων θα πρέπει η ταχύτητα άντλησης του 

θαλάµου να είναι η µέγιστη δυνατή µε ανάλογη αύξηση της ροής του φέροντος 

αερίου έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυµητή πίεση στο θάλαµο. 

Υπάρχουν βέβαια πλήθος άλλα φαινόµενα όπως η διάχυση σωµατιδίων σε βάθος 

στο εναποτιθέµενο υµένιο, οι αλλαγές στην κρυσταλλογραφία του υµενίου, η 

θέρµανση του στόχου από προσπίπτοντα ιόντα κ.α τα οποία δεν θα µελετηθούν 

περαιτέρω στην παρούσα εργασία αλλά πλήρης περιγραφή τους βρίσκεται στις 

αναφορές [14, 15]. 

 

 

Παραλλαγές της Μεθόδου της Ιοντοβολής 

 

Ανάλογα µε το αν σε µια διαδικασία ιοντοβολής λαµβάνει χώρα ή όχι αντίδραση 

µεταξύ των αερίων που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία πλάσµατος και του 

υλικού του στόχου, η τεχνική της ιοντοβολής διαχωρίζεται στις εξής δυο κύριες 

κατηγορίες: 

1. Ιοντοβολή φυσικής διεργασίας (Physical Sputtering), η διαδικασία της οποίας 

περιγράφηκε στις προηγούµενες παραγράφους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι για να 

επιτευχθεί ο ιονισµός του αδρανούς αερίου σε µια εκκένωση αίγλης υπό συνθήκες 

που το πλάσµα δεν µπορεί να αυτοσυντηρηθεί, χρησιµοποιούνται διάφορες τεχνικές 

όπως [18, 19]: 

• DC Sputtering όπου χρησιµοποιείται τροφοδοσία συνεχούς υψηλής 

τάσης όπως φαίνεται στο σχήµα 2.7 

• RF Sputtering όπου χρησιµοποιείται πεδίο ραδιοσυχνοτήτων και η 

εκκένωση περιορίζεται στην περιοχή του στόχου 

• Magnetron Sputtering όπου εκτός από το ηλεκτρικό πεδίο το οποίο 

αναπτύσσεται µεταξύ του στόχου και του υποστρώµατος, εφαρµόζεται 

κάθετα σε αυτό ένα µαγνητικό πεδίο, το οποίο συντελεί στην αύξηση 

του ρυθµού εναπόθεσης. 
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Σχήµα 2.7: Συστήµατα Ιοντοβολής a)DC b)RF [18] 

 

Για τη δηµιουργία του µαγνητικού πεδίου γίνεται χρήση διαφόρων µαγνητών, όπως 

φαίνεται στο σχήµα 2.8 

 
Σχήµα 2.8: Γεωµετρίες µαγνητών 

 

 

Καθοριστικός παράγοντας στην επιλογή της κατάλληλης γεωµετρίας µαγνήτη είναι 

η απαίτηση να δηµιουργείται ένας κλειστός βρόχος από το µαγνητικό πεδίο, όπως 

συµβαίνει µε τη χρήση επίπεδου µαγνήτη (σχήµα 2.9). 
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Σχήµα 2.9: Μαγνητικό πεδίο και κίνηση ηλεκτρονίων σε επίπεδο σύστηµα µαγνητικής ιοντοβολής 

[18] 

 

Έτσι τα ηλεκτρόνια που εκπέµπονται από την κάθοδο επιταχύνονται αρχικά πρός 

την άνοδο ακολουθώντας ελικοειδή τροχιά αλλά όταν φθάνουν στην περιοχή του 

παράλληλου µαγνητικού πεδίου αναγκάζονται να γυρίσουν πίσω στον στόχο. 

Επιτυγχάνεται χωρικός περιορισµός του πλάσµατος και αύξηση της οµοιοµορφίας 

του παραγόµενου υµενίου µε τη συγκεκριµένη τεχνική 

2. Ιοντοβολή χηµικής αντίδρασης (Reactive Sputtering). Στη συγκεκριµένη 

τεχνική το εναπότιθέµενο υµένιο έχει σχηµατιστεί κατόπιν χηµικής αντίδρασης 

µεταξύ του υλικού του στόχου και του ενεργού αερίου που εισάγεται µέσα στο 

θάλαµο εναπόθεσης. Η χηµική σύσταση του αναπτυσσόµενου υµενίου ελέγχεται µε 

τη µεταβολή των σχετικών πιέσεων τόσο του φέροντος όσο και του αντιδρώντος 

αερίου. Η συγκεκριµένη διεργασία χρησιµοποιείται συχνά για την παραγωγή λεπτών 

υµενίων οξειδίων και νιτριδίων. 
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2.5 ΠΑΛΜΙΚΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΜΕ LASER (PULSED LASER DEPOSITION) 

 

Η Παλµική Εναπόθεση µε Laser (PLD) αποτελεί µια φυσική µέθοδο ανάπτυξης 

λεπτών υµενίων κατά την οποία δέσµη παλµικού laser µε µήκος κύµατος στην 

περιοχή της υπεριώδους ακτινοβολίας χρησιµοποιείται για την αποδόµηση στόχου 

από το επιθυµητό πρός εναπόθεση υλικό. 

Ως µέθοδος εναπόθεσης υλικών, η αποδόµηση µε laser άρχισε να αξιοποιείται τη 

δεκαετία του 1960, όταν εφευρέθηκαν τα πρώτα lasers. Για την ακρίβεια το 1962 οι 

Breech και Cross χρησιµοποίησαν ένα laser ρουβιδίου µε σκοπό την εξάχνωση και 

διέγερση των ατόµων µιας επιφάνειας στερεού. Όµως η αρχή της ανάπτυξης της PLD 

ως τεχνικής εναπόθεσης υλικών τοποθετείται στα 1965 όταν οι Smith και Turner µε 

χρήση ενός laser ρουβιδίου εναπόθεσαν λεπτά υµένια από ηµιαγωγούς, διηλεκτρικά 

και οργανοµεταλλικά υλικά. Παρόλα αυτά η PLD δεν κατάφερε να κερδίσει το 

ενδιαφέρον της επιστηµονικής κοινότητας παρά µόνο πολύ αργότερα, το 1987 όταν οι 

Dijkamp και Venkatesan χρησιµοποίησαν µε επιτυχία τη συγκεκριµένη µέθοδο για 

την εναπόθεση υπεραγώγιµου λεπτού υµενίου από YBa2Cu3O7-x (YBCO). Από τότε 

και έπειτα η ανάπτυξη της PLD ήταν ραγδαία καθώς πολλά υλικά τα οποία ήταν 

δύσκολο να εναποτεθούν µε άλλες µεθόδους, όπως είναι τα πολυστοιχειακά οξείδια 

µπορούσαν µε την PLD να εναποτεθούν [2, 7, 9]. 

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η λίστα του Saenger το 1992 (5 µόλις χρόνια 

µετά τη δουλειά των Dijkamp&Venkatesan) στην οποία υπήρχαν περίπου 200 υλικά 

που είχαν εναποτεθεί µε τη µέθοδο της παλµικής εναπόθεσης µε laser [21]. Σήµερα ο 

αριθµός αυτός των υλικών είναι κατά πολύ µεγαλύτερος και η κατάταξή τους σε µια 

αντίστοιχη λίστα κρίνεται πρακτικά αδύνατη. 
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2.5.1 Αρχή Λειτουργίας της PLD 

 

Η γενική ιδέα της ανάπτυξης λεπτών υµενίων µε τη διαδικασία της Παλµικής 

Εναπόθεση µε Laser είναι ιδιαιτέρως απλή, όπως φαίνεται στο σχήµα.2.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 2.10: Τυπική Πειραµατική ∆ιάταξη PLD 

 

Μια δέσµη ακτινοβολίας (συνήθως υπεριώδους) προερχόµενη από ένα σύστηµα 

laser υψηλής ενέργειας εστιάζεται µε τη βοήθεια φακών και µέσω του παραθύρου 

εισόδου του θαλάµου εναπόθεσης, πάνω στην επιφάνεια του στόχου υπό γωνία 450. 

Για να εξασφαλιστεί η οµοιόµορφη αποδόµηση του στόχου ένας τρόπος είναι µε 

σάρωση του στόχου από τη δέσµη του laser και ένας άλλος τρόπος είναι ο ίδιος ο 

στόχος να περιστρέφεται ή/και να µετακινείται. 

Απέναντι από το στόχο και σε απόσταση 3-5cm τοποθετείται το υπόστρωµα, πάνω 

στο οποίο θα γίνει η εναπόθεση του υλικού. Το υπόστρωµα στηρίζεται σε µια 

διάταξη, η οποία έχει τη δυνατότητα να το θερµαίνει οµοιόµορφα. Η θερµοκρασία 

του υποστρώµατος κυµαίνεται από RT (Room Temperature-Θερµοκρασία 

Περιβάλλοντος) έως τους 800 oC [20]. 

Σε αντίθεση µε την απλότητα της πειραµατικής διάταξης µε σκοπό την Παλµική 

Εναπόθεση Λεπτών Υµενίων µε Laser (PLD), τα φαινόµενα που λαµβάνουν χώρα 

κατά τις διεργασίες της µεθόδου είναι ιδιαιτέρως πολύπλοκα. Τα φαινόµενα αυτά δεν 

περιλαµβάνουν µόνο την φυσική αλληλεπίδραση laser-στόχου από την επίδραση της 

υψηλής ενέργειας παλµικής ακτινοβολίας πάνω στο στερεό στόχο αλλά το 

σχηµατισµό πλάσµατος από σωµατίδια υψηλών ενεργειών και ακόµη, τη µεταφορά 

του αποδοµηµένου υλικού µέσω του πλάσµατος πάνω στην επιφάνεια του 

Παλµικό     
laser 

 
Υπόστρωµα 

Στόχος

Πλάσµα 

Θάλαµος κενού
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θερµαινόµενου υποστρώµατος. Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η 

ανάπτυξη λεπτών υµενίων µέσω της µεθόδου της Παλµικής Εναπόθεσης µε Laser 

διακρίνεται στα τέσσερα ακόλουθα στάδια [20, 21]: 

1. Αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας laser µε το στόχο 

2. ∆υναµική των προς αποδόµηση υλικών 

3. Εναπόθεση των αποδοµηµένων υλικών στο υπόστρωµα 

4. Πυρηνοποίηση και ανάπτυξη του λεπτού υµενίου πάνω στην επιφάνεια 

του επιλεγµένου υποστρώµατος. 

Καθένα από τα παραπάνω στάδια της PLD παίζει σηµαντικό ρόλο στο σχηµατισµό 

καλής ποιότητας επιταξιακά κρυσταλλικού, στοιχειοµετρικού, οµοιόµορφου και 

µικρής επιφανειακής τραχύτητας λεπτού υµενίου. Στη συνέχεια αναπτύσσονται 

ξεχωριστά το κάθε ένα από τα τέσσερα βασικά στάδια της Παλµικής Εναπόθεσης µε 

Laser (PLD). 

 

 

2.5.2 Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας Laser-Στερεού Στόχου 

 

Οι µηχανισµοί που συνδέονται µε τη µεταφορά ενέργειας από τη δέσµη του laser 

στο στόχο εξαρτώνται σε σηµαντικό βαθµό από τις ιδιότητες του ίδιου του laser όπως 

είναι η ροή ενέργειας, η συχνότητα, η διάρκεια του παλµού και το µήκος κύµατος. 

Καθώς δεν υπάρχουν πολλές αναφορές για εναποθέσεις που χρησιµοποιούν παλµούς 

ιδιαίτερα µικρής διάρκειας όπως picosecond (ps) και femtosecond (fs), οι µηχανισµοί 

αλληλεπίδρασης που θα συζητηθούν στην παρούσα εργασία θα αφορούν κυρίως 

εναποθέσεις που γίνονται µε nanosecond (ns) παλµούς. 

 

ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 

Ο θρυµµατισµός λόγω συγκρούσεων σχετίζεται άµεσα µε τη µεταφορά ορµής: τα 

σωµατίδια που χτυπούν τον στόχο χάνουν µέρος της ορµής τους και συντελούν στην 

αποδόµηση σωµατιδίων από το υλικό του στόχου.  

Η ορµή των φωτονίων είναι σχετικά µικρή συγκριτικά µε την ορµή σωµατιδίων που 

έχουν κάποια µάζα, όπως είναι τα ηλεκτρόνια και τα ιόντα της ίδιας ενέργειας. 

Γι’αυτό το λόγο η επίδραση του θρυµµατισµού λόγω συγκρούσεων στην PLD 

θεωρείται αµελητέα. Παρόλα αυτά είναι δυνατή η εµφανισή έµµεσου θρυµµατισµού 
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λόγω συγκρούσεων δηλαδή µέρος των εκπεµπόµενων ιόντων δύναται να επιστρέψει 

στον στόχο και να προκαλέσει την εκποµπή νέων σωµατιδίων. 

 

ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  

Στην πραγµατικότητα συµβαίνει εξάχνωση του υλικού του στόχου ως αποτέλεσµα 

της τοπικής θέρµανσης που προκαλεί η δέσµη του laser. Ο θερµικός θρυµµατισµός 

του στόχου συχνά προυποθέτει, η θερµοκρασία του να είναι πάνω από το σηµείο 

ζέσεως και να διατηρείται εκεί µέχρις ότου να είναι εφικτή η αποδόµηση του. 

 

ΑΠΟΦΛΟΙΌΤΙΚΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Ο αποφλοιότικός θρυµµατισµός του στόχου προκαλείται από τα 

επαναλαµβανόµενα θερµικά σοκ, όταν οι παλµοί του laser θερµαίνουν το στόχο αλλά 

η θερµοκρασία της επιφανειάς του δεν πλησιάζει το σηµείο τήξης. ∆εδοµένου ότι οι 

θερµικές πιέσεις δεν µπορούν να µετριαστούν µε την τήξη, ο θερµικός κύκλος οδηγεί 

τελικά στο ράγισµα του στόχου και στην εκτίναξη λεπτών φολίδων από το υλικό του 

στόχου. Οι στόχοι που αποτελούνται από υλικά τα οποία έχουν υψηλό συντελεστή 

θερµικής επέκτασης, υψηλό µέτρο Young ή/και υψηλό σηµείο τήξης είναι συνήθως 

ευαίσθητοι στον αποφλοιότικό θρυµµατισµό. 

Μερικά παραδείγµατα αυτών των υλικών είναι τα πυρίµαχα µέταλλα, όπως το 

βολφράµιο και τα οξείδια όπως το Al2Ο3. 

 

Υ∆ΡΟ∆ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Οι διαδικασίες που οδηγούν στην τήξη της επιφάνειας του στόχου και κατά 

συνέπεια στην εκτίναξη λειωµένων σταγονίδιων καλούνται υδροδυναµικός 

θρυµµατισµός. Αυτός ο µηχανισµός είναι χαρακτηριστικό γνώρισµα των 

διαδικασιών, που χρησιµοποιούν φωτόνια για το βοµβαρδισµό του στόχου. Ο 

υδροδυναµικός θρυµµατισµός δεν λαµβάνει χώρα στην περίπτωση που ως 

προσπίπτουσα δέσµη για τον βοµβαρδισµό του στόχου χρησιµοποιείται δέσµη 

ηλεκτρονίων ή ιόντων.  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Ο ηλεκτρονικός θρυµµατισµός περιλαµβάνει διάφορες διαδικασίες, οι περισσότερες 

εκ των οποίων αφορούν κάποιο είδος διέγερσης ή ιονισµού. Τα φωτόνια της δέσµης 

του laser δηµιουργούν ένα αρκετά ισχυρό ηλεκτρικό φορτίο µε αποτέλεσµα ορισµένα 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ & ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 

42 

από τα ηλεκτρόνια που βρίσκονται εντός του βάθους της οπτικής απορρόφησης του 

υλικού να αποµακρύνονται από τα άτοµα τους µέσω µη γραµµικών 

διαδικασιών·συγκεκριµένα µέσω Πολυφωτονιακού Ιονισµού (Multiphoton 

Ionization:MPI).  

Είναι γνωστό ότι το πλάσµα αποδόµησης προέρχεται από αυτά τα αρχικά ελεύθερα 

ηλεκτρόνια που δηµιουργούνται στα 10 πρώτα picoseconds για ns-παλµούς laser. 

∆εδοµένου ότι κάθε παλµός laser περιέχει µόνο 1014 UV-φωτόνια, µπορεί να 

οδηγηθεί εσφαλµένα, κανείς στο συµπέρασµα ότι ο Πολυφωτονιακός Ιονισµός (MPI) 

είναι ιδιαίτερα ανεπαρκής [21]. Εντούτοις, ενισχύεται από την ύπαρξη 

µικροσκοπικών ρωγµών, κόνδυλων και κενών στην επιφάνεια του στόχου, τα οποία 

αυξάνουν το τοπικό ηλεκτρικό πεδίο µε ένα συντελεστή κοντά στο n4, όπου n είναι ο 

δείκτης διάθλασης στο αντίστοιχο µήκος κύµατος του laser. 

Τα ηλεκτρόνια ταλαντεύονται υπό την επίδραση του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου 

που δηµιουργείται από τη φωτεινή δέσµη του laser και συγκρούονται µε τα γειτονικά 

άτοµα ή ιόντα. Με αυτόν τον τρόπο µεταφέρουν µέρος από την ενέργειά τους στο 

κρυσταλλικό πλέγµα της επιφάνειας του στόχου. Στη συνέχεια η ενέργεια αυτή µέσω 

των δονήσεων του πλέγµατος µετατρέπεται σε θερµότητα. Εξαιτίας της αυξανοµένης 

έντασης του laser, η θερµοκρασία στην επιφάνεια του στόχου αυξάνεται µε 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός υπέρθερµου λεπτού στρώµατος αερίου στην 

επιφάνεια του υλικού (στρώµα Knudsen) µέσα στο οποίο πραγµατοποιούνται 

κρούσεις µεταξύ των ατόµων του στόχου. 

Η θερµότητα, που αναπτύσσεται στην επιφάνεια του υλικού προκαλεί διαδοχικά 

συνθήκες θέρµανσης, τήξης και εκρηκτικής αποδόµησης. Ο ρυθµός θέρµανσης του 

στόχου από την ακτίνα του laser θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικός για την διατήρηση 

της σύστασης του στόχου στο αποδοµηθέν µέρος του στόχου και για την παραγωγή 

στοιχειοµετρικών υµενίων. Εξάλλου είναι γνωστό ότι η προσπίπτουσα ακτινοβολία 

laser χαρακτηρίζεται από πολυ υψηλή πυκνότητα ροής, πολύ µικρή διάρκεια παλµών 

και ρυθµούς θέρµανσης που φθάνουν µέχρι και τα 1010K/s. Το γεγονός αυτό 

συντελεί στην εξάχνωση όλων των στοιχείων του στόχου και την εναποθεσή τους στο 

υπόστρωµα µε την ίδια στοιχειοµετρία µε αυτή που επικρατεί στο στόχο. 

Οι παλµοί του laser απορροφούνται από το στόχο σε βάθος ίσο µε 1/α όπου α είναι 

ο συντελεστής απορρόφησης στο δεδοµένο µήκος κύµατος της ακτινοβολίας του 

laser που προσπίπτει στο στόχο. Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται laser µε 

βραχύτερους παλµούς, η θερµική διάχυση είναι µικρότερη κατά τη διάρκεια της 
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δράσης του παλµού ( 2Tl Dτ= , όπου D είναι ο συντελεστής θερµικής διάχυσης και 

τ είναι η διάρκεια του παλµού) µε µήκος που είναι µικρότερο ή ίσο του βάθους του 

φωτοαποδοµηµένου υλικού ανά παλµό. Το αποτέλεσµα είναι  

 

1. η ενέργεια να συσσωρεύεται µε µεγάλο ρυθµό και  

2. η αλληλεπίδραση µε το πλάσµα, του οποίου ο χρόνος σχηµατισµού 

είναι τυπικά της τάξης κάποιων nanosec-µsec, να είναι µικρή 

 

Αξίζει να σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο, ότι η χρήση femtosecond laser [23, 21] µε 

σκοπό την αποδόµηση υλικών και την εναποθεσή τους σε κατάλληλα υποστρώµατα 

έχει προσελκύσει τα τελευταία χρόνια την προσοχή του ερευνητικού κοινού ως 

ισχυρή τεχνική για τη βέλτιστη αποδόµηση υλικού. Το πλεονέκτηµα της χρήσης των 

συγκεκριµένων lasers βρίσκεται πρώτιστα στη δυνατότητα σύζευξης όλης της 

ενέργειας των φωτονίων µε τα ηλεκτρόνια στο αποδοµηµένο υλικό πολύ πριν 

συζευχθούν µε το κρυσταλλικό πλέγµα (απαιτούνται µερικά picoseconds). Η 

αποδότικότητα της αποδόµησης είναι εποµένως κοντά στην µονάδα, ή εναλλακτικά, 

το κατώφλι αποδόµησης µειώνεται αντίστοιχα. Συνέπεια αυτού, αποτελεί το γεγονός 

ότι το υλικό κοντά στην περιοχή αποδόµησης δεν καταστρέφεται, όπως συµβαίνει µε 

τη χρήση nanosecond lasers, τα οποία συχνά οδηγούν στην εκτίναξη µακροσκοπικών 

µορίων, ή σταγονιδίων από το υλικό (σχήµα 2.11).  

 
Σχήµα 2.11: Αποδόµηση στόχου µε παλµό διάρκεια µs και ns, αντίστοιχα [9]. 
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Η αποδόµηση υλικού µε χρήση femtosecond lasers δεν είναι τόσο συχνή κυρίως 

λόγω του υψηλού κόστους αγοράς και της δυσχέρειας λειτουργίας τέτοιων lasers.  

Τέλος, η παραγωγή του πλάσµατος δεν είναι ένα δευτερογενές φαινόµενο, αλλά 

είναι άµεσο αποτέλεσµα της εκρηκτικής αποδόµησης. Μόλις δηµιουργηθεί ένας 

ικανοποιητικός αριθµός ελεύθερων ηλεκτρονίων, η αρχική διαδικασία ακολουθείται 

από εκποµπή ανάστροφης ακτινοβολίας πέδησης (inverse Bremsstrahlung) ως 

κατάλοιπο του παλµού του laser, για ροές ενέργειας µεγαλύτερες από 108 (W.cm-2). 

Τελικό αποτέλεσµα της παραπάνω διαδικασίας είναι η δηµιουργία ενός θερµού 

υψηλά ιονισµένου πλάσµατος.  

Συµπερασµατικά, ο κύριος µηχανισµός θρυµµατισµού στην περίπτωση της PLD 

είναι ο ηλεκτρονικός. Ο ρόλος του θερµικού θρυµµατισµού είναι επίσης αρκετά 

σηµαντικός, αλλά ο θρυµµατισµός λόγω συγκρούσεων, ο αποφλοιοτικός και ο 

υδροδυναµικός έχουν συνήθως αµελητέα σηµασία. Στο παρακάτω σχήµα 2.12 

παρουσιάζονται τα βήµατα που ακολουθούνται διαδοχικά, κατά την αλληλεπίδραση 

του laser µε το στόχο. 

 
Σχήµα 2.12: Σχηµατική παράσταση της αλληλεπίδρασης laser-στερεού στόχου [9]. 
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2.5.3 Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας Laser-Πλάσµατος  

 

Ως συνέπεια της επαγόµενης µε laser αποδόµησης στερεού στόχου είναι η 

δηµιουργία ενός αερίου στρώµατος υψηλής πίεσης κοντά στην επιφάνεια του στόχου. 

Αυτή η βαθµίδα πίεσης ενεργεί ως κατευθυντήρια δύναµη που αποβάλλει τα 

εξαχνώµενα µόρια µακρυά από το στόχο. Αρχικά η δέσµη των µορίων που 

εκτοξεύονται από το στόχο κινείται κάθετα στην κατεύθυνση του στόχου, αλλά η 

διασπορά που υφίστανται αλλάζει την κίνηση και από µονοκατευθυντική την κάνει 

πιο ισοτροπική. Η θερµοκρασία αυξάνεται και κατά συνέπεια και οι κινητικές 

ενέργειες των ελεύθερων ηλεκτρονίων του αερίου στρώµατος. Ανάλογα µε την 

ενέργεια που θα αποκτήσουν τα ελευθέρα ηλεκτρόνια θα διεγείρουν (ιονίσουν) το 

περιεχόµενο του νέφους. Όταν η ένταση φτάσει σε µια κρίσιµη τιµή, Ιc, το ενεργειακό 

περιεχόµενο θα λάβει τροµερά υψηλές τιµές (θερµοκρασίες πάνω από 20000 Κ έχουν 

παρατηρηθεί) και τελικά θα παραχθεί πλάσµα. Οι παράγοντες που επηρεάζουν το 

σχηµατισµό του πλάσµατος στην επιφάνεια του στόχου κατά την επίδραση της 

ακτινοβολίας του laser είναι: 

1. το µήκος κύµατος εκποµπής του laser 

2. η χρονική διάρκεια του παλµού του laser και 

3. η τιµή της έντασης της ακτινοβολίας του laser 

Οι συγκεκριµένοι παράγοντες συνοψίζονται στην ακόλουθη σχέση, η οποία ορίζει 

την έναρξη του σχηµατισµού του πλάσµατος. Σύµφωνα µε µελέτες που έχουν γίνει 

θεωρείται ότι το κατώφλι έναρξης σχηµατισµού του πλάσµατος προσεγγίζει την τιµή 

Β/2. 

 

                                                        I Bτ ≥                                                          (2.2) 

όπου B µια σταθερά ίση µε 48 10⋅ Ws1/2/cm2, για παλµούς διάρκειας από 1msec 

µέχρι 10nanosec και µήκη κύµατος στην περιοχή 0,25-10µm, I  η ένταση της 

ακτινοβολίας (W/cm2) και τ  η χρονική διάρκεια του παλµού (sec). 

Το πλάσµα περιέχει πλήθος από σωµατίδια όπως: άτοµα, ιόντα, ηλεκτρόνια και 

συσσωµατώµατα ατόµων ενώ τα συνηθισµένα θερµά αέρια περιέχουν µερικά (σαφώς 

λιγότερα) ιόντα και ηλεκτρόνια. Το πλάσµα είναι ηλεκτρικός αγωγός και αντιδρά 

κατά δραστικό τρόπο στα ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία, ενώ τα συνηθισµένα αέρια 

είναι µονωτές (διάκριση πλάσµατος από τα θερµά αέρια). 
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Όπως αναφέρθηκε η θερµοκρασία του πλάσµατος είναι υψηλή της τάξης των 

10000Κ µε αποτέλεσµα τα άτοµα στο πλάσµα να ιονίζονται εύκολα εξαιτίας της 

περίσσειας θερµικής ενέργειας που είναι διαθέσιµη. Καθώς το πλάσµα αλληλεπιδρά 

µε τη δέσµη του laser τα ελεύθερα ηλεκτρόνια του πλάσµατος αποκτούν κινητική 

ενέργεια, αυξάνεται ο βαθµός ιονισµού τους και ανυψώνεται η θερµοκρασία του 

πλάσµατος. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η θέρµανση του πλάσµατος µεταβάλλεται µε το 

συντελεστή απορρόφησης (του πλάσµατος), ο οποίος εξαρτάται από τη συγκέντρωση 

των ιονισµένων σωµατιδίων, τη θερµοκρασία του πλάσµατος, το µήκος κύµατος του 

laser, τη διάρκεια του παλµού κ.α. Η δευτερογενής λοιπόν, θέρµανση του πλάσµατος 

από τη δέσµη του laser είναι αποδοτικότερη όταν χρησιµοποιούνται lasers 

µεγαλύτερου µήκους κύµατος, αν και στην περίπτωση αυτή, τα φαινόµενα θωράκισης 

του πλάσµατος είναι ισχυρά και έχουν ως άµεσο αποτέλεσµα την ανάκλαση του 

µεγαλύτερου µέρους της ακτινοβολίας του laser. Λόγω της ανάκλασης αυτής 

προκαλείται σηµαντική µείωση της σύζευξης της ακτινοβολίας µε το στόχο και 

διακόπτεται η παραγωγή πλάσµατος. Με την επίδραση όµως laser µικρότερου µήκους 

κύµατος (π.χ ορατού ή υπεριώδους), ο βαθµός ιονισµού των σωµατιδίων του 

πλάσµατος είναι µεγαλύτερος εξαιτίας των δύο κυρίαρχων µηχανισµών, του 

ηλεκτρονικού θρυµµατισµού και της εκρηκτικής αποδόµησης του στόχου.  

Ένας άλλος παράγοντας από τον οποίο εξαρτάται η συµπεριφορά του πλάσµατος 

είναι και από το περιβάλλον µέσα στο οποίο γίνεται η διαδικασία της αποδόµησης, αν 

γίνεται υπό κενό ή παρουσία φέροντος αερίου. Το προφίλ λοιπόν του πλάσµατος 

ακολουθεί το νόµο του συνηµιτόνου cosnφ όπου 4<n<15 µεταβάλλεται ανάλογα µε τη 

πίεση του φέροντος αερίου. Επιπλέον η παρουσία φέροντος αερίου εντός του 

θαλάµου της αποδόµησης επηρεάζει τόσο τη διασπορά και τη κινητική ενέργεια των 

σωµατιδίων όσο και το ρυθµό της εναπόθεσης. 

Αποτέλεσµα του φθορισµού και του µηχανισµού επανασύνδεσης που συµβαίνουν 

στο πλάσµα είναι η εκποµπή δέσµης φωτός στη περιοχή του ορατού. Αυτό το 

φαινόµενο αποτελεί µέσο ελέγχου της διαδικασίας εναπόθεσης. Χαρακτηριστικές 

µέθοδοι ελέγχου του πλάσµατος είναι η φασµατοσκοπία οπτικής εκποµπής και η 

ιοντική φασµατοσκοπία µάζας µε χρήση laser. Περαιτέρω µέθοδοι για τον 

χαρακτηρισµό του πλάσµατος περιλαµβάνουν µετρήσεις της ταχύτητας, της 

θερµοκρασίας και της ενέργειας των σωµατιδίων του πλάσµατος. 
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2.5.4 Σχηµατισµός λεπτού υµενίου  

Στην επόµενη υποενότητα, θα εξεταστούν τα θεωρητικά µοντέλα σχηµατισµού και 

ανάπτυξης των λεπτών υµενίων. Έπειτα, θα συζητηθούν τα πιο κοινά προβλήµατα σε 

σχέση µε την εναπόθεση, δηλαδή, τα σωµατίδια που δηµιουργούνται κατά την 

εναπόθεση και το προφίλ του πάχους των επιστρώσεων.  

 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΜΕΝΙΟΥ 

Γενικά, κατά εξέταση των θεωρητικών µοντέλων σχηµατισµού και ανάπτυξης 

υµενίων µε τη µέθοδο της Παλµικής Εναπόθεσης µε laser (PLD), υπάρχουν τρεις 

διαφορετικοί τρόποι:  

1. Ανάπτυξη σε νησίδες (island growth) ή ανάπτυξη Volmer-Weber,VW 

[1, 20]. Ο τρόπος αυτός ανάπτυξης των λεπτών υµενίων εµπλέκει ένα αριθµό 

διαδικασιών ατοµικής κλίµακας που λαµβάνουν χώρα από τη στιγµή που τα 

σωµατίδια φθάνουν στο υπόστρωµα. Το σχήµα  παρουσιάζει τους πιθανούς 

µηχανισµούς της ατοµικής αλληλεπίδρασης. Η συνολική ελεύθερη ενέργεια 

κάθε συσσωµατώµατος καθορίζει την ισορροπία µεταξύ των διαδικασιών 

ανάπτυξης και αποσύνθεσης. Με τη µείωση της θερµοκρασίας ή µε την 

αύξηση του ρυθµού εναπόθεσης η ελεύθερη ενέργεια της ανάπτυξης 

συσσωµατωµάτων (clusters) µπορεί να γίνει αρνητική, δηλ. το ποσοστό 

ανάπτυξης συσσωµατωµάτων µπορεί να αυξηθεί. Εντούτοις, η µείωση της 

θερµοκρασίας µπορεί να επιβραδύνει το σχηµατισµό της δοµής ισορροπίας 

της εναπόθεσης, η οποία αυξάνει τη πιθανότητα δηµιουργίας µετασταθών ή 

άµορφων φάσεων. 

2. Ανάλογα µε το µέγεθος και το σχήµα των πυρήνων καθώς και των 

τιµών των ενεργειών των διεπαφών µεταξύ των συσσωµατωµάτων, του 

υποστρώµατος και του ατµού µπορεί να είναι ενεργειακά ευνοϊκότερο για το 

λεπτό υµένιο να αναπτύσσεται ως µονοστρωµατικό αντί να αναπτύσσεται σε 

νησίδες. Ο συγκεκριµένος τρόπος ανάπτυξης καλείται Frank der Merwe 

ανάπτυξη λεπτών υµενίων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο τρόπος αυτός, είναι 

πιθανότερο να συµβεί όταν η η ενέργεια επιφάνειας των υµενίων είναι χαµηλή 

και η ενέργεια επιφάνειας του υποστρώµατος είναι υψηλή.  

3. Ο τρίτος πιθανός τρόπος ανάπτυξης καλείται Stranski-Krastinov [1, 

20] και η ανάπτυξη του υµενίου ξεκινάει ως πλήρεις µονοστρωµατικές 

εναποθέσεις αλλά µετά από 1-5 στρώµατα η ανάπτυξη συνεχίζεται µε το 
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σχηµατισµό νησίδων. Η συγκεκριµένη συµπεριφορά είναι πιθανό να 

οφείλεται παραµένουσα τάση του πλέγµατος που είναι µεγαλύτερη στην 

επιφάνεια των µονοστρωµατικών εναποθέσεων απ’ότι στο υπόστρωµα. 

 

 
Σχήµα 2.13 : Ατοµικές διαδικασίες που επηρεάζουν την ανάπτυξη στις τρεις διαστάσεις, µε τη 

µέθοδο της PLD, λεπτού υµενίου [20] 

 

 

2.5.5 Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα της µεθόδου PLD 

 

Ένα από τα σηµαντικότερα µειονεκτήµατα της παλµικής εναπόθεσης µε laser είναι 

και η δηµιουργία ανεπιθύµητων σωµατιδίων στην επιφάνεια των παραγόµενων 

λεπτών υµενίων, µε αποτέλεσµα να αποτελεί και τον ανασταλτικό παράγοντα χρήσης 

της µεθόδου στον τοµέα των εφαρµογών. Για παράδειγµα οι υψηλής απόδοσης 

ηλεκτρονικές, οπτικές και οπτοηλεκτρονικές συσκευές απαιτούν την πλήρη απουσία 

τέτοιων σωµατιδίων. Τα σχηµατιζόµενα σωµατίδια ελαττώνουν το κατώφλι 

καταστροφής των υµενίων, προκαλούν το σχηµατισµό ατελειών που µπορούν να 

ελαττώσουν την κινητικότητα των φορέων σε ηλεκτρονικές εφαρµογές, αυξάνοντας 

την αντίστασή τους και επηρεάζουν σηµαντικά τις οπτικές ιδιότητες (απορρόφηση, 

διαπερατότητα) των υµενίων [13]. Το µέγεθος των σωµατιδίων κυµαίνεται από 

µερικά νανόµετρα µέχρι κάποια µικρά. Το σχήµα και η µικροδοµή τους 

µεταβάλλονται µε το υλικό και τις παραµέτρους της διαδικασίας εναπόθεσης. 
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Υπάρχουν λοιπόν κάποιες παράµετροι που µπορούν να µεταβάλλονται επιδρώντας 

έτσι στις ιδιότητες του υµενίου. Αυτές είναι: 

 

1. Οι παράµετροι του laser, όπως η ενέργεια, το µήκος κύµατος, η 

διάρκεια του παλµού και η επαναληψιµότητα.  

2. Οι ιδιότητες του στόχου όπως για παράδειγµα κάνοντας το στόχο πιο 

πυκνό ή βελτιώνοντας την ποιότητα της επιφάνειας του µε στίλβωση. 

3. Οι συνθήκες προετοιµασίας, όπως η απόσταση στόχου υποστρώµατος, 

η θερµοκρασία του υποστρώµατος, το περιβάλλον αέριο και η πίεση του. 

4. Τροποίηση της διαδικασίας εναπόθεσης χρησιµοποιώντας παραλλαγές 

της µεθόδου PLD (βλέπε § 2.5.6) 

 

Ένας επιπλέον παράγοντας που αποτρέπει την µέθοδο της παλµικής εναπόθεσης µε 

laser να γνωρίσει εµπορική αναγνώριση είναι η ανοµοιοµορφία του πάχους του 

αναπτυσσόµενου υµενίου. Αυτό συµβαίνει εξαιτίας της ανοµοιογενούς κατανοµής 

του υλικού εντός του πλάσµατος και η ανάπτυξη επιταξιακών υµενίων είναι δυνατή 

µόνο στο κέντρο του πλάσµατος.  

Παρά τα µειονεκτηµατά της, η PLD χρησιµοποιείται για την ανάπτυξη πολλών 

ειδών οξειδίων, νιτριδίων, καρβιδίων αλλά και πολυµερών, φουλερενίων ή 

µεταλλικών συστηµάτων κάτω από υψηλό κενό ή µε αντιδρών αέριο εντός του 

θαλάµου εναπόθεσης.  

Σηµαντικό πλεονέκτηµα [22] της µεθόδου αποτελεί το γεγονός ότι η πηγή ενέργειας 

(laser) βρίσκεται εκτός του θαλάµου εναπόθεσης και επιτρέπεται η ανάπτυξη 

διαφορετικών υλικών µε την ίδια πειραµατική διάταξη και είναι διαθέσιµη προς 

επιλογή µια µεγάλη περιοχή µηκών κύµατος [23].  

Επιπρόσθετα το παραγόµενο πλάσµα χαρακτηρίζεται από υψηλή ενέργεια µε 

αποτέλεσµα να αναπτύσσονται καλής ποιότητας υλικά ακόµη και σε θερµοκρασία 

περιβάλλοντος. Επεξηγηµατικά, ακόµη και στη «δύσκολη» θερµοκρασία 

περιβάλλοντος τα υµένια παρουσιάζουν καλή συνοχή µε το υπόστρωµα. 

Το µικρό µέγεθος της εστιασµένης δέσµης του laser συντελεί στην αποδόµηση 

στόχων πολύ µικρών διαστάσεων επιφανείας (<1cm2). ∆ίνεται η δυνατότητα λοιπόν 

να χρησιµοποιηθούν ταυτόχρονα δύο ή περισσότεροι στόχοι χωρίς να διακοπεί το 

πείραµα και να χαλάσει το κενό [17]. 
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Σε πολλές περιπτώσεις, µεταφέρεται η στοιχειοµετρία από το στόχο στο υµένιο και 

µέσω της PLD µπορεί κανείς να αναπτύξει υµένια από ένα κεραµικό στόχο κραµάτων 

[17, 23]. Τα τελευταία χρόνια χάρη στη συγκεκριµένη ιδιοτητά της, η PLD 

χρησιµοποιείται για την ανάπτυξη σύνθετων υλικών όπως διόδων για χρήση σε 

εφαρµογές αίσθησης αερίων, ηλιακών κυψελίδων αλλά και σιδηροηλεκτρικών 

υλικών µε δοµές περοβσκίτη. 

Τέλος η παλµική φύση της PLD επιτρέπει τη ρύθµιση των παραµέτρων του laser 

για κάθε στόχο και γι αυτό είναι εύκολο να παραχθούν σύνθετα υλικά όπου 

διαφορετικές ενέργειες laser απαιτούνται για την εναπόθεση πολυµερών και 

µετάλλων [17].  

 

2.5.6 Παραλλαγές της µεθόδου PLD 

 

Όπως οι περισσότερες τεχνικές εναπόθεσης έτσι και η PLD έχει αρκετές 

παραλλαγές. Μερικές από τις πιο πρόσφατες παραλλαγές της PLD είναι εκείνες που 

αναπτύχθηκαν για να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα της δηµιουργίας των σωµατιδίων 

[24] και να βελτιώσουν την χηµική αντίδραση. Το πρώτο πρόβληµα λύθηκε 

χρησιµοποιώντας, για παράδειγµα, «εκτός άξονα» PLD [25], PLD υγρού στόχου [26] 

και εναπόθεση κατά την διάρκειας της οποίας λειτουργεί µια µηχανική αντλία 

αποµακρύνει τα µακροσκοπικά σωµατίδια [27]. Η χηµική αντίδραση βελτιώθηκε 

κάνοντας χρήση χηµικά ενεργών φέροντων αερίων ή µε την προσθήκη µιας 

ξεχωριστής πηγής παραγωγής δέσµης ιόντων.  

Τα τελευταία χρόνια έµφαση δόθηκε από τη µια πλευρά, στη βελτίωση της 

αντίδρασης και στη µείωση της θερµοκρασίας εναπόθεσης και από την άλλη πλευρά 

στην ανάπτυξη πρωτότυπων υλικών. Στη συνέχεια της παραγράφου συνοψίζονται 

κάποιες ιδιαίτερα υποσχόµενες παραλλαγές της PLD όπως είναι: 

• Η παλµική αποδόµηση διασταυρούµενης δέσµης Laser παρουσία 

αερίου (Pulsed Reactive Crossed- Beam Laser Ablation). Ο στόχος 

αποδόµησης είναι µια ράβδος, η οποία επιτρέπει στο ακροφύσιο µιας 

παλόµενης βαλβίδας αερίου να τοποθετηθεί κοντά της. Το laser εστιάζεται 

πάνω στη ράβδο στο επίπεδο της βαλβίδας και ως εκ τούτου είναι δυνατό να 

διαχωριστεί το πλάσµα αποδόµησης µε την επέκταση του αερίου στην 

περίπτωση που η καθυστέρηση µεταξύ της βαλβίδας και του laser 

ρυθµίζεται κατάλληλα (της τάξης των 400µm). Οι αλληλεπιδράσεις κοντά 
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στην πηγή προελευσή τους µεταξύ του πλάσµατος αποδόµησης και του 

αερίου έχουν ως αποτέλεσµα την βελτίωση της χηµείας της επιφάνειας του 

αναπτυσσόµενου υµενίου. 

 
Σχήµα 2.14: Σχηµατικό διάγραµµα της PRCLA [23] 

 

• Παλµική Εναπόθεση µε χρήση δύο Lasers (Crossed Beam PLD). Η 

ενσωµάτωση των σταγονίδιων στα υµένια που αναπτύσσονται µε τη 

συµβατική µέθοδο PLD µπορεί να αποφευχθεί µε τη χρήση δύο lasers, µε 

αποτέλεσµα τα δυο διαφορετικά δηµιουργούµενα πλάσµατα να 

αλληλεπιδρούν κοντά στο σηµείο όπου η πυκνότητα των σωµατιδίων είναι 

υψηλή ώστε να επιτρέψει τις πολλαπλές µεταξύ τους συγκρούσεις. Το 

πλάσµα που προκύπτει από τον συνδυασµότων δυο αρχικών κατευθύνεται 

µπροστά πρός το υπόστρωµα ενώ τα σταγονίδια είναι πάρα πολύ βαριά για 

να διασκορπιστούν σηµαντικά.  
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Σχήµα 2.15: Σχηµατικό διάγραµµα της (Crossed Beam PLD) [23].  

Υπόµνηµα: laser beam=ακτίνα laser, droplets=σταγονίδια, substrate=υπόστρωµα, 

film=υµένιο, dropletfreezone=περιοχη χωρίς σταγονίδια, diaphragm=διάφραγµα, 

target=στόχος 

 

 

• Τέλος µια παραλλαγή της παραπάνω µεθόδου είναι αυτή που 

αναπτύχθηκε στο εργαστήριο Laser του ΕΙΕ κάνοντας χρήση δυο 

διαφορετικών laser δυο ξεχωριστών στόχων, οι τελευταίοι τοποθετούνται 

πάνω σε µια κινητή βάση XY έτσι ώστε κάθε στόχος να αποδοµείται από 

µια ξεχωριστή δέσµη laser. Οι δυο δέσµες των σωµατιδίων αποδόµησης 

τέµνονται πάνω στην επιφάνεια του υποστρώµατος λίγα εκατοστά µακριά 

από τον κάθε στόχο [28]. 

 
Σχήµα 2.16: ∆ιάταξη PLD µε δυο laser δυο στόχους [28] 

Υπόµνηµα: laser=ακτίνα laser, substrate=υπόστρωµα, target=στόχος 
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2.6 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ PLD-SPUTTERING 

 

Σε αυτή την παράγραφο επιχειρείται η σύγκριση κάποιων χαρακτηριστικών 

γνωρισµάτων της PLD και της Ιοντοβολής. Το πρώτο χαρακτηριστικό γνώρισµα δεν 

είναι άλλο από εκείνο που κάνει πιο ελκυστικές την PLD και την ιοντοβολή σε σχέση 

µε άλλες τεχνικές εναπόθεσης, δηλαδή τη µεταφορά της στοιχειοµετρίας του στόχου 

στο υµένιο. 

Ενώ λοιπόν και οι δύο τεχνικές είναι αρκετά αξιόπιστες για τη δηµιουργία 

παρόµοιας χηµικής σύστασης στο υµένιο µε αυτή του στόχου, µειονεκτούν γιατί η 

αποδόµηση ή η ιοντοβολή γίνεται προς µια κατεύθυνση.  

∆εύτερον, η γωνιακή κατανοµή διαφέρει για το κάθε συστατικό. Μια θεµελιώδης 

διαφορά που σχετίζεται µε την αποδόµηση του στόχου µεταξύ της PLD και της MSD 

(Magnetron Sputtering Deposition) είναι ότι η πρώτη χρησιµοποιεί τα φωτόνια που 

αλληλεπιδρούν µόνο µε τα ηλεκτρόνια και σχηµατίζουν τους δεσµούς του υλικού του 

στόχου, ενώ η τελευταία χρησιµοποιεί τη µεταφορά ορµής µεταξύ του προσπίπτοντος 

ιόντος και του ατόµου του στόχου.  

Επιπλέον, το µήκος κύµατος του laser είναι τάξεις µεγαλύτερο από το µέγεθος της 

µοναδιαίας κυψελίδας. Κατά συνέπεια το Laser «βλέπει» το υλικό ως οµογενές. 

Αντίθετα, η αλληλεπίδραση της δέσµης των ιόντων στην ιοντοβολή εξαρτάται από τη 

φύση των µεµονωµένων ατόµων (συγκεκριµένα, από τη µάζα τους και από το είδος 

των µεταξύ τους δεσµών) [10]. 
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ΗΜΙΑΓΩΓΙΜΑ ΟΞΕΙ∆ΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ Η 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ 

 
 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι πιο απλοί αισθητήρες αερίων είναι αυτοί που βασίζονται σε ηµιαγώγιµα µη 

στοιχειοµετρικά οξείδια µετάλλων, κυρίως οξειδίου του κασσιτέρου. Εκτός από το 

πλεονέκτηµα της απλότητας οι αισθητήρες αυτοί παρουσιάζουν και πολλά άλλα 

πλεονεκτήµατα έναντι των άλλων τύπων αισθητήρων που περιγράφηκαν στο 

κεφάλαιο 1. Τα πλεονεκτήµατα αυτά είναι η µεγάλη τους ευαισθησία τόσο σε 

αναγωγικά όσο και σε οξειδωτικά αέρια, το µικρό κόστος κατασκευής τους κ.α. Στο 

κεφάλαιο 3 λοιπόν γίνεται λόγος για τη χρήση των ηµιαγώγιµων οξειδίων των 

µετάλλων ως αισθητήρες αερίων και τους µηχανισµούς που διέπουν τη λειτουργία 

τους. Οι ενότητες 3.2 και 3.3 που ακολουθούν, αποτελούν µια εισαγωγή στη θεωρία 

των ηµιαγωγών και της ηµιαγώγιµης διάταξης, της επαφής pn. 

 

 

 

 

 

ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ   
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3.2 ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ 

Οι ηλεκτρικές ιδιότητες τωv στερεώv καθoρίζovται από τη δoµή τωv εvεργειακώv 

ζωvώv τoυ υλικoύ και ιδιαίτερα, της ζώvης αγωγιµότητας και της ζώvης σθέvoυς. Τα 

στερεά διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες: 

1. Αγωγοί 
2. Μονωτές  

3. Ηµιαγωγοί 

Στo σχήµα 3.1 δεικνύovται τα εvεργειακά διαγράµµατα για τις τρείς κατηγoρίες και 

γίνεται εύκολα αντιληπτή η διαφoρά στη δoµή τωv εvεργειακώv ζωvώv σθέvoυς και 

αγωγιµότητας [1]. 

 

 
Σχήµα 3.1: Ενεργειακά ∆ιαγράµµατα α) Μονωτή β) Ηµιαγωγού και γ) Αγωγού 

 

Από το σχήµα 3.1 φαίνεται ότι στην περίπτωση των µονωτών µεταξύ της ζώvης 

αγωγιµότητας και της ζώvης σθέvoυς, υπάρχει µια ευρεία, απαγoρευµέvη εvεργειακά, 

περιoχή. Το εύρος της περιoχής αυτής είvαι µεγάλo, µε αποτέλεσµα να µην γίνεται 

µεταπήδηση ηλεκτρovίωv από τη ζώvη σθέvoυς στη ζώvη αγωγιµότητας. Συvεπώς, η 

ζώvη σθέvoυς είvαι πλήρης ηλεκτρονίων. Για τo λόγo αυτό, όταv εφαρµoστεί τάση 

στα άκρα τoυ υλικoύ, δεv υπάρχει ηλεκτρική αγωγή επειδή δεv υπάρχoυv ελεύθερoι 

φoρείς αγωγιµότητας. 

Στηv περίπτωση τωv αγωγώv (µέταλλα), όχι µόvo δεv υπάρχει απαγoρευµέvη 

περιoχή αλλά oι ζώvες αγωγιµότητας και σθέvoυς αλληλοκαλύπτovται. Για τo λόγo 
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αυτό, υπάρχει πoλύ µεγάλoς αριθµός ηλεκτρovίωv αγωγιµότητας (φoρέωv), ακόµα 

και σε πoλύ χαµηλές θερµoκρασίες. 

Οι ηµιαγωγοί µε τους οποίους ασχολούµαστε στην παρούσα εργασία είναι µία ειδική 

κατηγορία υλικών, που εµφανίζουν οµοιοπολικό δεσµό. Στα υλικά αυτά το 

ενεργειακό διάκενο (Eg) είναι µερικά eV και υπερκαλύπτεται µε σχετικά µικρή 

προσφορά ενέργειας. Οι ηµιαγωγοί σε χαµηλές θερµοκρασίες είναι κακοί αγωγοί του 

ηλεκτρισµού, ενώ σε υψηλές θερµοκρασίες γίνονται καλοί αγωγοί [2]. 

Για τoυς ηµιαγωγoύς, στην θερµoκρασία τoυ απολύτoυ µηδεvός, η ζώvη σθέvoυς 

είvαι πλήρης. Επoµέvως, στην ζώvη αγωγιµότητας δεv υπάρχoυv ηλεκτρόvια. Στις 

συνηθισµένες θερµοκρασίες περιβάλλοντος όµως, η διαθέσιµη θερµική ενέργεια είναι 

αρκετή ώστε να προκαλέσει τη µεταπήδηση ηλεκτρονίων από τη ζώνη σθένους στη 

ζώνη αγωγιµότητας. Όταν ένα ηλεκτρόνιο µεταπηδά από τη ζώνη σθένους στη ζώνη 

αγωγιµότητας, δηµιουργείται στην αρχική του θέση µια ηλεκτρονική οπή. Τα 

ηλεκτρόvια, που µεταπήδησαν στην ζώvη αγωγιµότητας και oι κεvές εvεργειακές 

στάθµες (oπές), που αυτά άφησαν στην ζώvη σθέvoυς, απoτελoύv τoυς φoρείς 

αγωγιµότητας τωv ηµιαγωγώv. Οι ταχύτητες µετατόπισης των ηλεκτρονίων και των 

οπών έχουν αντίθετες διευθύνσεις αλλά τα ηλεκτρικά ρεύµατά τους έχουν τη 

διεύθυνση του ηλεκτρικού πεδίου (σχήµα 3.2). 

 

 

 

 
Σχήµα 3.2: Κίνηση των ηλεκτρονίων στη ζώνη αγωγιµότητας και των οπών στη ζώνη σθένους µέσα 

σε ένα ηλεκτρικό πεδίο Ε [3] 
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Σ’ έvαν τελείως καθαρό κρύσταλλo, o αριθµός τωv εvδoγεvώς παραγόµεvωv 

ελεύθερωv ηλεκτρovίωv είvαι, πρoφαvώς, ίσoς µε τov αριθµό τωv oπώv. Έvας 

τέτoιoς ηµιαγωγός ovoµάζεται "εvδoγεvής", (intrinsic semicoductor) δηλαδή, 

 

                                                          in p n= =                                                   (3.1) 

όπου n : η συγκέντρωση των ενδογενώς παραγόµενων ελεύθερων ηλεκτρονίων 

         p : η συγκέντρωση των οπών και  

         in : η συγκέντρωση των θερµικά παραγόµενων ζευγών ηλεκτρονίων-οπών ή 

αλλιώς η συγκέντρωση των ενδογενών φορέων. 

Η ενδογενής αγωγιµότητα και η συγκέντρωση των ενδογενών φορέων ελέγχονται 

άµεσα από το λόγο του χάσµατος ζώνης (Eg) πρός τη θερµοκρασία (Τ): 

 

                                                                       g

B

E
k T

                                                   (3.2) 

 

Όταν ο λόγος είναι µεγάλος, η συγκέντρωση των ενδογενών φορέων θα είναι µικρή, 

το ίδιο και η αγωγιµότητα [3].  

Το ενεργειακό χάσµα µεταξύ των ζωνών υπολογίζεται µε τους εξής τρόπους: 

 

1. Από την εξάρτηση της αγωγιµότητας από τη θερµοκρασία 

2. Από τη συγκέντρωση των φορέων στην ενδογενή περιοχή. Η συγκέντρωση 

των φορέων στην ενδογενή περιοχή υπολογίζεται από µετρήσεις του 

δυναµικού Hall. 

3. Μέσω οπτικών µετρήσεων, οι οποίες προσδιορίζουν κυρίως εάν το χάσµα 

είναι άµεσο ή έµµεσο. 

 

Σε ένα ενδογενή ηµιαγωγό η στάθµη Fermi βρίσκεται στο µέσο του ενεργειακού 

χάσµατος. Όµως οι ενδογενείς ηµιαγωγοί έχουν στη συνήθη θερµοκρασία πολύ µικρό 

αριθµό ευκίνητων φορέων µε αποτέλεσµα η αγωγιµότητα τους να είναι µικρή και να 

µην µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή ηλεκτρονικών κυκλωµάτων. 

Για τον σκοπό αυτό στα ηµιαγώγιµα αυτά υλικά εισάγονται προσµίξεις ξένων 

στοιχείων [4] στo κρυσταλλικό τoυς πλέγµα. Με τov τρόπo αυτό βελτιώvεται η 

αγωγιµότητα τoυς, πoυ µπoρεί πλέον vα απoκτήσει πρoκαθoρισµέvη τιµή αvάλoγα µε 
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τo πoσoστό τωv ξέvωv πρoσµίξεωv. Οι συγκεκριµένοι ηµιαγωγoί ovoµάζovται 

εξωγεvείς (extrinsic semicoductors) και είvαι δύo τύπωv:  

1. Τύπoυ n αv oι κύριoι φoρείς στov ηµιαγωγό είvαι τα ηλεκτρόvια και  

2. Τύπoυ p αv oι κύριoι φoρείς αγωγιµότητας είvαι oι oπές. 

 

Στην κατηγορία των εξωγενών ηµιαγωγών ανήκει και το οξείδιο του νικελίου (NiO) 

το οποίο µε τη µορφή λεπτών υµενίων αναπτύσσεται και χαρακτηρίζεται στα επόµενα 

κεφάλαια. 

 

3.2.1 Ηµιαγωγοί n-τύπου 

 

Στους ηµιαγωγούς αυτού του τύπου οι κύριοι φορείς είναι ελεύθερα ηλεκτρόνια, τα 

οποία δεν πρoέρχονται από τo σχάση oµoιoπoλικώv δεσµώv, λόγω θερµικής 

εvέργειας αλλά δηµιουργούνται όταν άτοµα στοιχείων µε µεγαλύτερο σθένος 

(τουλάχιστον κατά 1) εισαχθούν στο κρυσταλλικό πλέγµα ενδογενούς ηµιαγωγού. 

∆ηµιουργούν εποµένως οµοιοπολικούς δεσµούς µε τα γειτονικά άτοµα ενώ το 

ηλεκτρόνιο που δεν συµµετέχει σε οµοιοπολικό δεσµό µπορεί εύκολα να 

µεταπηδήσει στη ζώνη αγωγιµότητας, όπου και συµπεριφέρεται σαν ελεύθερος 

φορέας. ∆ηλαδή διεγείρεται στη ζώνη αγωγιµότητας, αφήνοντας πίσω του ένα 

ιονισµένο άτοµο, το οποίο ονοµάζεται δότης [4] διότι δίνει ηλεκτρόνιο στη ζώνη 

αγωγιµότητας. Οι στάθµες τωv ηλεκτρovίωv τoυ δότη βρίσκovται πoλύ κovτά στην 

ζώvη αγωγιµότητας του ηµιαγωγού, γεγovός πoυ δικαιoλoγεί τηv εύκoλη 

µεταπήδηση τωv ηλεκτρovίωv αυτώv στην ζώvη αγωγιµότητας. Για το λόγο αυτό, η 

στάθµη Fermi τoυ εξωγεvoύς πλέov ηµιαγωγoύ µετατoπίζεται πλησιέστερα πρoς τη 

ζώvη αγωγιµότητας, όπως δεικνύεται στo εvεργειακό διάγραµµα ηµιαγωγoύ τύπoυ n 

(σχήµα 3.3). 

 
Σχήµα 3.3: Ενεργειακό διάγραµµα εξωγενούς ηµιαγωγού τύπου n [1] 
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Σηµαντική παρατήρηση είναι ότι δεν δηµιουργούνται αντίστοιχη οπή για κάθε 

ηλεκτρόνιο στη ζώνη σθένους, όπως συµβαίνει στην περίπτωση των ενδογενών 

ηµιαγωγών κι αυτό γιατί τα ηλεκτρόνια δεν προέρχονται από τη σχάση οµοιοπολικών 

δεσµών [3]. Συνεπώς η συγκέντρωση n των ελεύθερων ηλεκτρονίων θα είναι 

µεγαλύτερη από την συγκέντρωση p των οπών. Αυτό συµβαίνει διότι συνήθως η 

συγκέντρωση DN  προσµίξεων ξένων ατόµων είναι µεγαλύτερη από την 

συγκέντρωση in  των ενδογενών φορέων [3] και είναι αυτή που καθορίζει την τιµή 

της ειδικής αγωγιµότητας του ηµιαγωγού.  

 

 

3.2.2 Ηµιαγωγοί p-τύπου 

 

Ηµιαγωγοί τύπου p δηµιουργούνται όταν άτοµα στοιχείων µε µικρότερο σθένος 

(τουλάχιστον κατά 1) εισαχθούν στο κρυσταλλικό πλέγµα ενδογενούς ηµιαγωγού. 

Κατά αντιστοιχία µε τους ηµιαγωγούς τύπου n, δηµιουργούνται και σε αυτή την 

περίπτωση οµοιοπολικοί δεσµοί µεταξύ αυτών και των γειτονικών ατόµων, µε τη 

διαφορά ότι εξαιτίας της µη συµπλήρωσης ενός οµοιοπολικού δεσµού δηµιουργείται 

οπή αντί για ηλεκτρόνιο. Στην προκειµένη περίπτωση η συγκέντρωση των οπών p  

είναι µεγαλύτερη από την συγκέvτρωση n  τωv ηλεκτρovίωv. Έτσι, oι oπές 

απoτελoύv τoυς φoρείς πλειovότητας, γι' αυτό και έvας τέτoιoς ηµιαγωγός 

ovoµάζεται τύπoυ p ενώ τα άτοµα των στοιχείων που εισάγονται καλούνται 

αποδέκτες ηλεκτρονίων.  

Οι στάθµες τωv ηλεκτρovίωv τoυ δέκτη βρίσκovται πoλύ κovτά στη ζώvη σθέvoυς 

τoυ ηµιαγωγoύ. Το γεγovός αυτό δικαιoλoγεί τηv εύκoλη µεταπήδηση ηλεκτρovίωv 

από τη ζώvη σθέvoυς του ηµιαγωγού στις στάθµες ηλεκτρονίων τoυ δέκτη. Με τov 

µηχαvισµό αυτό δηµιoυργoύvται oπές στην ζώvη σθέvoυς τoυ ηµιαγωγoύ. Η στάθµη 

Fermi τoυ εξωγεvoύς ηµιαγωγoύ τύπoυ p, δεv βρίσκεται στo µέσo τoυ εvεργειακoύ 

χάσµατoς αλλά πλησιέστερα πρός τη ζώvη σθέvoυς, όπως δεικνύεται στo εvεργειακό 

διάγραµµα ηµιαγωγoύ τύπoυ p (σχήµα 3.4).  
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Σχήµα 3.4: Ενεργειακό διάγραµµα εξωγενούς ηµιαγωγού τύπου p [1] 

 

Τέλος η ειδική αγωγιµότητα ηµιαγωγού τύπου p καθορίζεται από την συγκέντρωση 

AN  των προσµίξεων των δεκτών και είναι µεγαλύτερη από την συγκέντρωση των 

ενδογενών φορέων in . 

 

3.2.3  Συγκέντρωση φορέων στους ηµιαγωγούς 

Φορείς του ηλεκτρικού ρεύµατος όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι τα ηλεκτρόνια 

(συγκέντρωσης n ) και οι οπές (συγκέντρωσης p ). Για τον υπολογισµό της 

συγκέντρωσης των φορέων χρησιµοποιείται η συνάρτηση της κατανοµής Fermi-

Dirac, η οποία ορίζει την πιθανότητα µια ενεργειακή στάθµη Ε να είναι κατειληµµένη 

στην θερµοκρασία Τ [5]: 

 

                                               ( )
1( )

1
F

B

E E
k T

f E
e

−=
+

                                                  (3.3) 

Όταν F BE E k T−  τότε από την παραπάνω σχέση µπορεί να παραληφθεί η µονάδα 

του παρανοµαστή και προκύπτει η σχέση της κατανοµής Maxwell-Boltzmann [4]: 

 

                                        ( )
1( )

F
B

MB E E
k T

f E
e

−=                                                        (3.4) 

Από το γινόµενο της σχέσης 3.4 µε την πυκνότητα καταστάσεων gc(E) στη ζώνη 

αγωγιµότητας προκύπτει η συγκέντρωση n(E) των ηλεκτρονίων στη ζώνη αυτή. 
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                                                                    (3.5) 

 

Θεωρώντας γνωστή την σχέση που δίνει την πυκνότητα καταστάσεων στη ζώνη 

αγωγιµότητας (ο υπολογισµός της είναι σχετικά απλός µε τη βοήθεια της θεωρίας του 

Sommerfeld και το υπόδειγµα του αερίου των ελεύθερων ηλεκτρονίων [6]): 

 

                                             
3* 2

3

8 2( )c e Cg E m E E
h
π

= −     για CE E≥                 (3.6) 

όπου *
em  είναι η ενεργός µάζα του ηλεκτρονίου.  

Το τελικό αποτέλεσµα είναι: 

                                             (3.7) 

 

µε    
3

* 2

2

22 e B
C

m k TN
h

π 
=  

 
                                                                                       (3.8) 

 

Με ανάλογο τρόπο υπολογίζεται και η συγκέντρωση των οπών. Βρίσκεται τελικά: 

 

                                               (3.9) 

 

µε     
3

* 2

2

22 h B
V

m k TN
h

π 
=  

 
                                                                                     (3.10) 

και *
hm  η ενεργός µάζα της οπής. 

Οι εξισώσεις αυτές ισχύουν για κάθε είδος ηµιαγωγού ενώ η διαφοροποίηση µεταξύ 

τους έγκειται στη θέση της στάθµης Fermi. Η στάθµη αυτή στους ενδογενείς 

ηµιαγωγούς βρίσκεται στο µέσο του ενεργειακού χάσµατος, στον ηµιαγωγό τύπου n 

πιο κόντα στην ζώνη αγωγιµότητας (σχήµα 3.3) και στον ηµιαγωγό τύπου p πιο κοντά 

στην ζώνη σθένους (σχήµα 3.4). 
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3.3 ΗΜΙΑΓΩΓΙΜΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΕΠΑΦΗ pn 

 

Σχεδόν αµέσως µετά την ανακάλυψη των ιδιαίτερων ιδιοτήτων των ηµιαγώγιµων 

υλικών άρχισε η κατασκευή και η µελέτη ηµιαγώγιµων διατάξεων όπως είναι η 

επαφή pn, που µε βραδείς αρχικά και σαρωτικούς στη συνέχεια ρυθµούς κατέκλυσαν 

τις εφαρµογές. Σήµερα η ποικιλία των διαθέσιµων αυτών διατάξεων είναι 

εντυπωσιακή και καλύπτει ένα εξαιρετικά ευρύ φάσµα εφαρµογών µε τυπικούς 

εκπροσώπους τις διόδους, τα transistors, τα transistors πεδίου (FETs) κ.ο.κ. Από 

ανασκοπήσεις των φυσικών αρχών λειτουργίας όλων αυτών των διατάξεων 

διαπιστώνεται ότι οι περισσότερες εξ αυτών βασίζονται στη δράση της απλής 

ανορθωτικής επαφής pn των ηµιαγωγών προσµίξεων. 

Πρoϋπόθεση για τo σχηµατισµό της επαφής pn, αvεξάρτητα από τov τρόπo, πoυ αυτή 

κατασκευάζεται, είvαι vα υπάρχει απότoµη µεταβoλή συγκεvτρώσεωv πρoσµίξεωv 

από τη µία περιoχή στηv άλλη. Αv αυτό δεv συµβαίvει, τότε o κρύσταλλoς 

συµπεριφέρεται σαv εξωγεvής ηµιαγωγός µε δύo είδη φoρέωv [1]. Θεωρoύµε ότι, δύo 

ηµιαγώγιµα υλικά τύπoυ p και n µε συγκεvτρώσεις διαφορετικές µεταξύ τους, 

έρχovται σε στεvή επαφή. Στην πλευρά p της επαφής υπάρχουν ελεύθερες οπές και 

στην πλευρά n της επαφής υπάρχουν ελεύθερα ηλεκτρόνια, που είναι και οι φορείς 

πλειονότητας αντίστοιχα στην κάθε πλευρά (σχήµα 3.5). 

 
Σχήµα 3.5: α) Απεικόνιση δυο ηµιαγωγών p και n σε στενή γειτονία, πριν από το σχηµατισµό της 

επαφής. ∆ιακρίνονται µόνο τα άτοµα των προσµίξεων, β) Κατανοµή συγκεντρώσεων φορέων κατά 

περιοχές [1] 
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Σχήµα 3.6: α) Σχηµατισµός επαφής pn. ∆ιακρίνονται τα φορτία χώρου, β) Κατανοµή των 

συγκεντρώσεων φορέων µετά το σχηµατισµό της επαφής, γ) Ιδεατή κατανοµή πυκνότητας φορτίων 

χώρου [1] 

 

Αµέσως µετά τηv επαφή τωv δυo υλικώv, oπές της περιoχής p διαχέoνται πρoς τηv 

περιoχή n και ηλεκτρόvια της περιoχής n διαχέoνται πρoς τηv περιoχή p. Η 

αµφίπλευρη αυτή διάχυση των φορέων έχει ως αποτέλεσµα οι oπές της περιoχής p, 

πoυ διαχέoνται πρoς τηv περιoχή n, να αφήνoυv πίσω τoυς, κoντά στηv επαφή, 

αρvητικά ιόvτα απoδεκτώv. Οµoίως, ηλεκτρόvια της περιoχής n, πoυ διαχέovται πρoς 

τηv περιoχή p, αφήvoυv ακάλυπτα θετικά ιόvτα δoτώv. Στην περιοχή της ένωσης οι 

φορείς συναντώνται και επανασυνδέονται, δηµιουργείται εποµένως µία περιοχή 

αποτελούµενη από ιόντα δοτών και αποδεκτών. Η περιοχή αυτή ονοµάζεται περιοχή 

απογύµνωσης (depletion region) [5]. 
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3.3.1 Εξήγηση του σχηµατισµού επαφής pn µε βάση τις ζώνες ενέργειας των 

ηµιαγωγών 

 

Η εvεργειακή εικόvα δύo ηµιαγώγιµωv κρυστάλλωv τoυ ίδιoυ υλικoύ, εvός τύπoυ p 

και εvός τύπoυ n, µπoρεί vα δoθεί σ' έvα διάγραµµα, όπως δεικνύεται στo σχήµα 3.7, 

όταv τα δύo υλικά βρίσκoνται χωριστά.  

 
Σχήµα 3.7: α) Σχηµατισµός επαφής pn, β) Ζώνες ενέργειας των δυο ηµιαγώγιµων τµηµάτων πριν από 

τον σχηµατισµό της επαφής, γ) Μετατόπιση των ζωνών ενέργειας µετά το σχηµατισµό της επαφής 

 

Η εvεργειακή αυτή εικόvα αλλάζει, όταv τα υλικά βρεθoύv σε στεvή επαφή. Στηv 

περίπτωση αυτή ηλεκτρόvια πλειovότητας της ζώvης αγωγιµότητας τoυ ηµιαγωγoύ n, 

κιvoύvται για vα καταλάβoυv κεvές εvεργειακές στάθµες της ζώvης αγωγιµότητας 

τoυ ηµιαγωγoύ p. Οµoίως, oπές της ζώvης σθέvoυς τoυ ηµιαγωγoύ p κιvoύvται πρoς 
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τη ζώvη σθέvoυς τoυ ηµιαγωγoύ n. Η κίvηση αυτή φoρέωv πλειovότητας είvαι 

συvέπεια τoυ γεγovότoς ότι, oι στάθµες Fermi για τα δύo υλικά δεv βρίσκovται στο 

ίδιο επίπεδo (σχήµα 3.7β). Γενικά ισχύει, η στάθµη Fermi σε ηµιαγωγό τύπου-n να 

βρίσκεται πιο ψηλά απ΄ ότι σε ηµιαγωγό τύπου p [1]. Παρά τηv αρχική αυτή εικόvα, 

τo σύστηµα τωv υλικώv στηv κατάσταση ισoρρoπίας πρέπει vα έχει κoιvή στάθµη 

Fermi, όπως δεικνύεται στo σχήµα 3.7γ. Η κoιvή στάθµη Fermi, πρέπει vα διατηρεί 

σταθερή τηv σχετική της απόσταση από τις εvεργειακές ζώvες, όπως και πριv τηv 

επαφή τωv υλικώv. Αυτό επιτυγχάνεται µε σχετική µετατόπιση κατά Εο τωv 

εvεργειακώv σταθµώv της µιας περιoχής ως πρoς τηv άλλη, (σχήµα 3.7γ). Η 

δηµιoυργoύµεvη, µ’ αυτό τov τρόπo, εvεργειακή διαφoρά Εo, µεταξύ τωv 

αvτίστoιχωv εvεργειακώv σταθµώv τωv δύo περιoχώv, απoτελεί εµπόδιo στηv 

παραπέρα κίvηση φoρέωv πλειovότητας, γι' αυτό και ovoµάζεται φράγµα δυvαµικής 

εvέργειας (potential-energy barrier). Avτίθετα µε ότι συµβαίvει µε τoυς φoρείς 

πλειovότητας, oι φoρείς µειovότητας ευvooύvται από τo φραγµα δυvαµικής 

εvέργειας.  

 

3.3.2 I-V χαρακτηριστική ηµιαγωγού διόδου επαφής pn 

 

Αν µε χρήση κατάλληλου ηλεκτρικού κυκλώµατος περάσει ρεύµα από το ένα 

ηµιαγώγιµο τµήµα στο άλλο της επαφής pn τότε, δηµιουργείται ένα διπολικό 

ηλεκτρικό στοιχείο, το οποίο ονοµάζεται ηµιαγωγός δίοδος επαφής pn, (pn junction 

diode). Το ρεύµα I της διόδου και η τάση V στους ακροδέκτες της συνδέονται µε την 

σχέση του Schockley, που γράφεται ως εξής [7]: 

 

                                              exp 1e
S

B

q VI I
k Tη

  
= −  

  
                                            (3.11) 

 
όπου, SI είναι το ρεύµα κόρου ανάστροφης πόλωσης (V<0) της διόδου. 

q=1,6x10-19Cb είναι το ηλεκτρικό φορτίο του ηλεκτρονίου 

kΒ=8,620x10-5eV/K είναι η σταθερά του Boltzmann 

T είναι η απόλυτη θερµοκρασία 

η είναι µια σταθερά, που εξαρτάται από το είδος του ηµιαγωγού και τον τρόπο 

κατασκευής της διόδου και καλείται συντελεστής ποιότητας διόδου. 

Στο σχήµα 3.8 φαίνεται η χαρακτηριστική I-V της διόδου.  
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Σχήµα 3.8: α) Ηµιαγωγός δίοδος επαφής pn, β) I-V χαρακτηριστική της διόδου 

 

Για τάσεις V>100mV, η εξίσωση 3.11 προσεγγιστικά γράφεται: 

                                                            exp e
S

B

q VI I
k Tη

 
=  

 
                                      (3.12) 

Η δίοδος όπως φαίνεται από τη χαρακτηριστική I-V της επιτρέπει την αγωγή 

ρεύµατος κατά τη µία φορά. Όταν η άνοδος είναι θετικότερη από την κάθοδο, η 

δίοδος είναι ορθά πολωµένη δηλαδή επιτρέπει την αγωγή του ρεύµατος. Όταν η 

άνοδος είναι αρνητικότερη από την κάθοδο τότε η δίοδος είναι ανάστροφα πολωµένη. 

Επιπλέον ο συντελεστής ποιότητας η της διόδου υπολογίζεται από την κλίση λ: 

                                                      (log )I
V

λ ∂
=

∂
                                                      (3.13) 

της ηµιλογαριθµικής που φαίνεται στο σχήµα 3.9 και από την προέκταση της ευθείας 

µε τον κατακόρυφο άξονα βρίσκεται και η τιµή του ρεύµατος κόρου της διόδου, IS. 

 
Σχήµα 3.9: Ηµιλογαριθµική χαρακτηριστική διόδου [1] 
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Η εξίσωση Schockley δίνει ικανοποιητικές προσεγγίσεις στην περίπτωση χαµηλών 

ρευµάτων. Σε επαφές pn ηµιαγώγιµων οξειδίων µετάλλων όπως είναι το NiO 

υπάρχουν σηµαντικές αποκλίσεις από τα πειραµατικά δεδοµένα. Οι αποκλίσεις αυτές 

οφείλονται κυρίως στους εξής παράγοντες [8]: 

1. Επιφανειακά φαινόµενα. 

2. Γέννηση και επανασύνδεση φορέων στην περιοχή απογύµνωσης.  

3. Φαινόµενο σήραγγος (tunelling) µεταξύ καταστάσεων του ενεργειακού 

διακένου. 

4. Φαινόµενα ρευµάτων υψηλής έγχυσης στην περιοχή ορθής πόλωσης. 

5. Φαινόµενα σειριακής αντίστασης σε υψηλές τιµές της ορθής πόλωσης.  

 

 

ln(I/IS)         ιδανική                       υψηλή έγχυση (n>2) 
  ορθή πόλωση 
      106       πραγµατική 
    n=2 
 
           
      104        n=1      διάχυση 
        
               
         επανασύνδεση 
      102       πραγµατική ανάστροφη     
              (ρεύµα γέννησης) 
 
       ιδανική ανάστροφο ρεύµα 
         1 
          
 
  

0  5  10    20      qV/kΒT 
 

Σχήµα 3.10: Χαρακτηριστικές I-V πραγµατικής και ιδανικής διόδου [8] 
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3.4 ΗΜΙΑΓΩΓΙΜΑ ΟΞΕΙ∆ΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΩΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ 

 

 

3.4.1 Ιστορική Αναδροµή 

 

Στη δεκαετία του '50 ανακαλύφθηκε ότι οι ηλεκτρικές ιδιότητες µερικών οξειδίων 

µετάλλων αλλάζουν όταν εκτίθενται σε αναγωγικά αέρια, ειδικά σε υψηλές 

θερµοκρασίες. Χρησιµοποιώντας την αλλαγή των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των 

οξειδίων παρουσία αναγωγικών αερίων, το 1962 ο Seiyama πρότεινε την ιδέα των 

αισθητήρων αερίων χρησιµοποιώντας λεπτά υµένια ZnO. Τον ίδιο χρόνο µε τον 

Seiyama, ο Tagushi πρότεινε τη χρήση του SnO2 ως υλικού ανίχνευσης σε 

αισθητήρες αερίων. Από το 1968 και έπειτα οι αισθητήρες αυτοί είναι εµπορικά 

διαθέσιµοι µέσω της εταιρείας Figaro [9].  

Εκτός λοιπόν από τα παραπάνω οξείδια µετάλλων και άλλα όπως τα Fe2Ο3, TiO2, 

WO3 και Cο3Ο4 έχουν επίσης χρησιµοποιηθεί ως αισθητήρες αερίων. Παρά τις 

ευρείες µελέτες που έχουν γίνει στην περιοχή της ανίχνευσης αερίων µε αισθητήρες 

ηµιαγώγιµων οξειδίων µετάλλων, τα προβλήµατα όπως η ανεπαρκής εκλεκτικότητα 

αερίου, η ανικανότητα να ανιχνευθούν οι πολύ χαµηλές συγκεντρώσεις αερίου, και η 

µειωµένη απόδοση των αισθητήρων από τη µόλυνση της επιφάνειας τους,  

παραµένουν ακόµα άλυτα [10].  

Στο σχήµα 3.11 φαίνεται η εξέλιξη στον αριθµό των δηµοσιευµένων εργασιών κατά 

τη δεκαετία του 90. Ο αριθµός αυτός αποτελεί και ένα ενδεικτικό µέτρο της 

κατεύθυνσης του ενδιαφέροντος για τη συγκεκριµένη έρευνα και την τεχνολογία, 

παγκοσµίως. 
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Σχήµα 3.11: Ο αριθµός των δηµοσιευµένων εργασιών για αισθητήρες αερίων ανά έτος [10] 

 

 

3.4.2 Μηχανισµός Ανίχνευσης Αερίων 

 

Η λειτουργία των αισθητήρων αερίων που κατασκευάζονται από ηµιαγώγιµα οξείδια 

µετάλλων βασίζεται στο φαινόµενο της µεταβολής των ηλεκτρικών τους ιδιοτήτων, 

παρουσία ενός αερίου [11]. 

Η παραπάνω θεώρηση έρχεται φαινοµενικά σε αντίθεση µε το γεγονός ότι τα 

περισσότερα στοιχειοµετρικά οξείδια των µετάλλων είναι µονωτές. Κι όµως οι 

περισσότερες τεχνικές εναπόθεσης δεν καταφέρνουν να αναπτύξουν πλήρως 

στοιχειοµετρικά υλικά κατά συνέπεια υπάρχει σχεδόν πάντα µια διαδικασία σχετική 

µε πλεόνασµα οξυγόνου (p-τύπου οξείδια µετάλλων). Συνεπώς, το οξυγόνο έχει 

ελεύθερα σθένη, τα οποία προσδίδουν ηλεκτρική αγωγιµότητα στα οξείδια.  

Η µεταβολή της αγωγιµότητας στα ηµιαγώγιµα οξείδια µετάλλων στηρίζεται στη 

παρουσία ή όχι οξυγόνου στο αέριο περιβάλλον τους. ∆ηλαδή αν η συγκέντρωση 

οξυγόνου στο περιβάλλον είναι διαφορετική από τη συγκέντρωση ισορροπίας του 

οξυγόνου στο κυρίως σώµα του οξειδίου τότε πραγµατοποιείται διάχυση οξυγόνου 

και η αγωγιµότητα αλλάζει.  

Σε θερµοκρασία περιβάλλοντος παρουσία ατµοσφαιρικού αέρα, το οξυγόνο 

προσροφάται σε οποιαδήποτε επιφάνεια (συµπεριλαµβανοµένης και της επιφάνειας 
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των οξειδίων των µετάλλων). Εποµένως, τα µόρια του οξυγόνου προσλαµβάνουν 

ηλεκτρόνια από την επιφάνεια των οξειδίων και οδηγούν σε µείωση της 

συγκέντρωσης των ελεύθερων ηλεκτρονίων. Συνεπώς στην περίπτωση υλικών n-

τύπου έχουµε µείωση της αγωγιµότητας τους. Το ποσό των προσροφηµένων 

µοριακών ιόντων οξυγόνου O2
- εξαρτάται από τη µερική πίεση του οξυγόνου. 

Στην περίπτωση που το οξείδιο του µετάλου βρίσκεται σε περιβάλλον οξειδωτικού ή 

αναγωγικού αερίου, το οποίο αντιδρά µε το προσροφηµένο οξυγόνο, τότε θα υπάρξει 

αλλαγή στη συγκέντρωση επιφάνειας του προσροφηµένου οξυγόνου. Προς τούτο θα 

πρέπει να δοθεί ένα ποσό ενέργειας εξωτερικά.  

Οι συνήθεις θερµοκρασίες λειτουργίας των αισθητήρων αερίων από ηµιαγώγιµα 

οξείδια µετάλλων (Semiconducting Metal Oxides, SMO) κυµαίνονται από 50 oC έως 

900 oC. Η αντίδραση τότε θα πραγµατοποιηθεί µόνο στο µέρος εκείνο της επιφάνειας 

του αισθητήρα, που θερµαίνεται.  

Η εξαρτώµενη από το αέριο µεταβολή της ηλεκτρικής αγωγιµότητας των 

ηµιαγώγιµων οξειδίων των µετάλλων ελέγχεται από τις ακόλουθες διαδικασίες: 

1. Αλλαγή στο ποσοστό οξυγόνου επιφάνειας µε αλλαγή της συγκέντρωσης του 

πρός ανίχνευση αερίου.  

2. Μεταβολή της κατανοµής των φορτισµένων φορέων στο υλικό µε την 

µεταβολή της συγκέντρωση του οξυγόνου επιφανείας 

3. Άµεση εξάρτηση της ηλεκτρικής αγωγιµότητας από τη συγκέντρωση των 

ελεύθερων φορέων. 

Προκειµένου να γίνει καταννοητή η αντίδραση που συµβαίνει στην επιφάνεια είναι 

απαραίτητο να µελετηθούν ξεχωριστά οι παραπάνω διαδικασίες. 

 

3.4.3 Χηµεία επιφάνειας 

 

Η ιδιότητα ανίχνευσης αερίων των ηµιαγώγιµων οξειδίων των µετάλλων εξαρτάται 

από τα φαινόµενα ρόφησης/εκρόφησης µεταξύ των µορίων του προς ανίχνευση 

αερίου και των επιφανειών [12]. Η διαδικασία ανίχνευσης αερίου µπορεί να χωριστεί 

σε πέντε διαδοχικά βήµατα:  

 

1. ∆ιάχυση των αντιδρώντων στην επιφάνεια 

2. Προσρόφηση ενός ή περισσοτέρων αντιδρώντων στην επιφάνεια  

3. Αντίδραση στην επιφάνεια  
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4. Εκρόφηση των προϊόντων της αντίδρασης από την επιφάνεια  

5. ∆ιάχυση των προϊόντων της αντίδρασης µακρυά από την επιφάνεια 

 

Η επιφανειακή συγκέντρωση των µορίων (cεπιφ. ) ορίζεται ως  

                                              
.ά

ό
C

ό άεπιφ νεια

µ ρια
εµβαδ επιφ νειας

= ∑                                (3.14) 

Προκειµένου να περιγραφούν τα φαινόµενα της ρόφησης/εκρόφησης θεωρούµε το 

µέγεθος της κάλυψης της επιφάνειας (θ ) [13]. Η κάλυψη αυτή εξαρτάται από την 

επιφανειακή συγκέντρωση και τη συγκέντρωση κόρου της επιφάνειας (cκόρου). 

Ορίζεται ως:  

                                                            ά

ό

C
C
επιφ νεια

κ ρου

θ =                                                (3.15) 

 

Η κάλυψη (θ) της επιφάνειας εξαρτάται από την πίεση του αερίου πάνω από την 

επιφάνεια σε σταθερή θερµοκρασία και µπορεί να περιγραφεί, στην απλούστερη 

περίπτωση, από την ισόθερµο ρόφησης που προτάθηκε από τον Langmuir.  

Ακολουθούν συνοπτική περιγραφή των φαινοµένων προσρόφησης και εκρόφησης.  

 

Προσρόφηση 

Η µελέτη των επιφανειακών φαινοµένων είναι ένας από τους σηµαντικότερους 

κλάδους της Φυσικοχηµείας. Οι σπουδαιότερες διεπιφάνειες είναι εκείνες που 

σχηµατίζονται από: 

1. αέριο-στερεό 

2. υγρό-στερεό 

3. αέριο-υγρό 

4. υγρό-υγρό 

Στην προκειµένη περίπτωση µας ενδιαφέρει η διεπιφάνεια αερίου-στερεού. Η 

σπουδαιότερη ιδιότητα προς µελέτη, των διεπιφανειών είναι η προσρόφηση. Η 

προσρόφηση των µορίων µιας αέριας ουσίας σε στερεή επιφάνεια µπορεί να διαιρεθεί 

σε δυο κατηγορίες: 

1. Στη φυσική ρόφηση 

2. Στη χηµειορόφηση 
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Η φυσική ρόφηση προκαλείται από δυνάµεις διασποράς και δυνάµεις 

ηλεκτροστατικής φύσης. Στην ουσία η φυσική ρόφηση αποδίδεται σε ασθενείς 

δυνάµεις van der Waals και όπως φαίνεται στο σχήµα 3.12 το φαινόµενο της φυσικής 

ρόφησης συµβαίνει σε µεγάλες αποστάσεις R από τον προσροφητή (R> σταθεράς του 

πλέγµατος) [14]. ∆εν υπάρχει εποµένως αλληλοεπικάλυψη µεταξύ της συνάρτησης 

Bloch και της κυµατοσυνάρτησης του ελεύθερου ηλεκτρονίου της επιφάνειας.  

Υπάρχει αλληλεπίδραση van der Waals [14]:  

                                                  (2)
6

constE
R

∆ = −                                                    (3.16) 

 

Ως εκ τούτου ένα σωµατίδιο της αέριας φάσης έλκεται από την επιφάνεια του 

ηµιαγωγού. Από το πόσο κοντά στην επιφάνεια πλησιάζει το σωµατίδιο εξαρτάται 

από την «κβαντοµηχανική» του φύση (δηλαδή από τη συµµετρία και την φορά του 

spin του ηλεκτρονίου Bloch ή του προυπάρχοντος ηλεκτρονίου µιας εντοπισµένης 

επιφανειακής κατάστασης).  

Από την άλλη πλευρά η χηµική ρόφηση αποδίδεται σε δυνάµεις χηµικού δεσµού. 

Εξαιτίας λοιπόν των ισχυρών ελκτικών δυνάµεων οδηγούµαστε σε αλληλοεπικάλυψη 

µεταξύ της συνάρτησης Bloch και της κυµατοσυνάρτησης του ελεύθερου 

ηλεκτρονίου της επιφάνειας (σχήµα 3.12). Η χηµειορόφηση βασίζεται στη µερική 

µεταφορά ηλεκτρονίων µεταξύ της επιφάνειας του στερεού και του προσροφηµένου 

αερίου.  

 
Σχήµα 3.12: Οι καµπύλες ρόφησης των δύο διαφορετικών καταστάσεων ρόφησης και η 

αλληλοεπικάλυψη µεταξύ της συνάρτησης Bloch και της κυµατοσυνάρτησης του ελεύθερου 

ηλεκτρονίου της επιφάνειας [14]. 
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Ο ρυθµός προσρόφησης ενός µορίου επηρεάζεται κυρίως από τη ροή  µε την οποία τα 

µόρια φθάνουν στην επιφάνεια του στερεού και το κλάσµα των προσροφηµένων 

µορίων στην επιφάνεια. Είναι εποµένως δυνατό να περιγραφεί ο ρυθµός 

προσρόφησης ( adsR ) από τη ροή των µορίων ( F ) και την πιθανότητα 

αλληλεπίδρασης  αυτών µε την επιφάνεια ( S ).  

                                                              adsR S F= ⋅                                                 (3.17) 

 

Η ροή των µορίων ορίζεται µέσω της εξίσωσης Hertz-Knudsen: 

 

                                                        
2

PF
mk Tπ Β

=                                                (3.18) 

όπου P είναι η πίεση του αερίου, m είναι η µάζα του ενός µορίου, kΒ η σταθερά 

Boltzmann και T η θερµοκρασία. 

Η πιθανότητα αλληλεπίδρασης (S) από την άλλη πλευρά ορίζεται µέσω του νόµου 

του Arrhenius: 

 

                                                   ( ) exp( )
ads
aES f

RT
θ −

= ⋅                                           (3.19) 

όπου ( )f θ  είναι η συνάρτηση κάλυψης της επιφάνειας, Eαads είναι η ενέργεια 

ενεργοποίησης της χηµειορόφησης, R η παγκόσµια σταθερά των αερίων και T η 

θερµοκρασία. 

Έτσι ο ρυθµός προσρόφησης (Rads) σε περίπτωση χηµειορόφησης εκφράζεται ως εξής 

[13]: 

 

                                        ( ) exp( )
2

ads
a

ads
Ef PR
RTmk T

θ
π Β

−⋅
= ⋅                                         (3.20) 

 

Αξίζει να σηµειωθεί οτι εξαιτίας της διαφορετικής φύσης και µεγέθους των 

ασκούµενων δυνάµεων στη φυσική ρόφηση και τη χηµειορρόφηση, υπάρχουν 

ορισµένες βασικές διαφορές µεταξύ τους [15]: 

1. Στη φυσική ρόφηση οι θερµότητες που εκλύονται είναι της τάξης των 8-

40KJ.mol-1, δηλαδή της ίδιας τάξης µεγέθους µε τις θερµότητες υγροποίησης. 
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Στη χηµειορρόφηση η εκλυόµενη θερµότητα είναι της τάξης των 40-800 

KJ.mol-1, δηλαδή της τάξης των θερµοτήτων των χηµικών αντιδράσεων. 

2. Στη φυσική ρόφηση ο αριθµός των καλυπτόµενων επιπέδων ενός στερεού 

µπορεί να είναι άπειρος, ενώ στη χηµειορρόφηση τα µόρια καλύπτουν ένα 

µονοµοριακό στρώµα. Αυτό απέδειξε ο Langmuir, ο οποίος µετρώντας 

ποσότητες ορισµένων αερίων, που προσροφούνται σε διάφορα στερεά, 

διαπίστωσε οτι αυτές αντιστοιχούν σε µονοµοριακή επικάλυψη. 

3. Στη φυσική ρόφηση τα µόρια δεν ενεργοποιούνται καθόλου ή 

ενεργοποιούνται πολύ λίγο, ενώ στη χηµειορρόφηση τα µόρια υφίστανται 

ενεργειακές αλλά και χηµικές µεταβολές, µε αποτέλεσµα την αύξηση της 

δραστικότητας τους. 

4. Η φυσική ρόφηση είναι µη εξειδικευµένη διεργασία. Το µεγεθός της 

εξαρτάται από την ικανότητα που έχουν τα µόρια, που πρόκειται να 

προσροφηθούν, να υγροποιηθούν και είναι ανεξάρτητη από τη χηµική φύση 

των ουσιών. Η χηµειορρόφηση από την άλλη είναι χηµικά εξειδικευµένη 

διεργασία. Έτσι το υδρογόνο, για παράδειγµα χηµειορροφάται από το 

βολφράµιο και το νικέλιο αλλά όχι από το χαλκό. 

5. Η φυσική ρόφηση δεν συνδέεται µε ενέργεια ενεργοποίησης και συνεπώς τα 

µόρια προσροφούνται φυσικά µε µεγάλες ταχύτητες και σε πολύ χαµηλές 

θερµοκρασίες. Η χηµειορρόφηση είναι «ενεργοποιηµένη διεργασία». Αυτό 

σηµαίνει οτι υπάρχει ένα ποσό ενέργειας απαραίτητο για να χηµειορροφηθεί 

ένα µόριο, που λέγεται ενέργεια ενεργοποίησης της χηµειορρόφησης.  

Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι αισθητήρες που βασίζονται αποκλειστικά σε 

φυσική ρόφηση παρουσιάζουν ευαισθησία σε µεγάλο πλήθος αερίων ενώ εκείνοι που 

βασίζονται στη χηµειορόφηση δείχνουν υψηλή εκλεκτικότητα στα αέρια [10]. 

 

Εκρόφηση 

Οι αντιδράσεις που λαµβάνουν χώρα στην επιφάνεια των αισθητήρων αερίου 

εντάσσονται στον τοµέα της ετερογενούς κατάλυσης. Σε µια καταλυόµενη αντίδραση 

η κατάσταση της ισορροπίας δεν επηρεάζεται από τον καταλύτη. Εκείνο που 

επηρεάζεται είναι ο ρυθµός µε τον οποίο επιτυγχάνεται αυτή η ισορροπία [16, 17].  

Η επιφάνεια των αισθητήρων δεν θα πρέπει να αλλάζει από τις αντιδράσεις που 

λαµβάνουν χώρα σε αυτή. Επιπλέον, όλα τα προϊόντα της αντίδρασης θα πρέπει να 
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εκροφούνται κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας των αισθητήρων, 

διαφορετικά ο αισθητήρας δεν θα µπορούσε να ξαναχρησιµοποιηθεί [10].  

Σε χαµηλές θερµοκρασίες το µόριο που προσροφάται από την επιφάνεια µπορεί να 

παραµείνει σε αυτή για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Καθώς η θερµοκρασία της 

επιφάνειας αυξάνεται το µόριο θα λάβει ποσό ενέργειας, και έτσι µπορεί να: 

1.  αντιδράσει µε την επιφάνεια  

2. διασπαστεί είτε σε αέρια κατάσταση είτε στη στερεά κατάσταση   

3. εκροφηθεί από την επιφάνεια 

Το φαινόµενο της εκρόφησης µπορεί να λάβει χώρα και στη περίπτωση που τα 

προσροφηµένα µόρια διασπώνται και ένα εξ’ αυτών είναι αέριο[13].  

Ο συντελεστής του ρυθµού εκρόφησης δίνεται από τον τύπο του Arrhenius:  

 

                                                  ( ) exp( )
des
a

des
ER f
RT

ν θ −
= ⋅ ⋅                                    (3.21) 

 

όπου Eαdes είναι η ενέργεια ενεργοποίησης της εκρόφησης και ν είναι ένας 

παράγοντας ο οποίος µπορεί να θεωρηθεί ως η συχνότητα του δεσµού µεταξύ του 

µορίου και της επιφάνειας [13].  

Καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι αρχικά είναι απαραίτητη η φυσική ρόφηση του 

αερίου από την επιφάνεια του στερεού για να µπορέσουν στη συνέχεια τα 

προσροφηµένα µόρια να αντιδράσουν (χηµειορόφηση). Υπάρχουν δύο κύριοι 

µηχανισµοί που ερµηνεύουν τη συγκεκριµένη αντίδραση [10, 18]: 

 

1. Μηχανισµός Langmuir-Hinshelwood κατά τον οποίο η αντίδραση 

λαµβάνει χώρα µεταξύ των χηµικά ροφηµένων µορίων 

2. Μηχανισµός Langmuir-Rideal κατά τον οποίο θεωρείται ότι η αντίδραση 

είναι αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης ενός σωµατιδίου της αέριας φάσης 

και ενός προσροφηµένου µορίου. 

 

3.4.4 Μοντέλο Μεταφοράς Φορτίου  

 

Το µοντέλο µεταφοράς φορτίου (Charge Transfer Model, CTM) περιγράφει την 

αλληλεπίδραση του αερίου και του οξειδίου του µετάλλου στη διεπιφάνεια. Για την 
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ακρίβεια, περιγράφει τη διαδικασία της χηµικής ρόφησης των αερίων µορίων, τα 

οποία είναι δυνατό να δεχτούν ή να δώσουν ηλεκτρόνια από/στο κυρίως υλικό.  

Αυτή η διαδικασία είναι ισοδύναµη µε την δηµιουργία επιφανειακών καταστάσεων, 

τέτοιων που δρούν ως αποδέκτες επιφάνειας ή ως δότες επιφάνειας και εξαρτώνται 

από την φύση του προσροφηµένου αερίου καθώς επίσης και από τον τύπο του 

ηµιαγωγού.  

Η παρουσία των χηµικά ροφηµένων ατόµων ή µορίων παριστάνεται µε ένα 

εντοπισµένο παράγοντα µέσα στο ενεργειακό χάσµα του ηµιαγωγού, του οποίου η 

πιθανότητα κατάληψης δίνεται από την κατανοµή Fermi-Dirac. Γι’αυτό το λόγο η 

χηµική ρόφηση οδηγεί σε µεταφορά φορτίου στα όρια των κόκκων και κατά συνέπεια 

σε κλίση της ζώνης στην περιοχή της επιφάνειας [14]. 

Το σχήµα 3.13 παρουσιάζει την επίδραση ενός χηµικά ροφηµένου δέκτη ηλεκτρονίων 

(π.χ.O2 ) σε ένα n-τύπου και ένα p-τύπου ηµιαγωγό. Εξαιτίας της µεταφοράς φορτίου 

δηµιουργείται στην περιοχή της επιφάνειας µια φορτισµένη θετικά ζώνη [13] 

 
Σχήµα 3.13: Το σχήµα δείχνει τη µεταφορά φορτίου στην επιφάνεια ενός n-τύπου ηµιαγωγού και ενός 

p-τύπου λόγω της χηµειορόφησης ενός δέκτη ηλεκτρονίων.(Space charge region= περιοχή 

απογύµνωσης φορέων). 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΗΜΙΑΓΩΓΙΜΑ ΟΞΕΙ∆ΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ&Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ 

79 

 

Πολυκρυσταλλικά Οξείδια Μετάλλων 

 

Μέχρι τώρα η παραδοχή αφορούσε ένα µονοκρυσταλλικό στερεό υλικό, όµως τα 

οξείδια των µετάλλων είναι πολυκρυσταλλικά. Η ιδιότητα αυτή επιτρέπει την 

διάχυση των αερίων κατά µήκος των ορίων των κόκκων και έτσι τα αέρια µπορούν να 

επηρεάσουν κάθε κόκκο ξεχωριστά. Σε αυτήν την περίπτωση η αναλογία του 

µεγέθους του κόκκου και του µήκους Debye επιδρά στην ευαισθησία ανίχνευσης 

αερίου.  

Για την ερµηνεία της επίδρασης στην ευασθησία ανίχνευσης αερίου χρησιµοποιείται 

ένας n-τύπου ηµιαγωγός όπως φαίνεται στο σχήµα 3.14. Εάν το µήκος Debye είναι 

µικρότερο από το µισό του µεγέθους του κόκκου, τότε η αγωγή εξουσιάζεται από το 

φαινόµενο της απογύµνωσης των φορέων στα άκρα των κόκκων. Οδηγούµαστε έτσι 

στην καµπή της ζώνης στη περιοχή της διεπιφάνειας µεταξύ των κόκκων [19]. 

Όταν το µήκος Debye είναι µεγαλύτερο τότε η µεταφορά φορτίου συµβαίνει σε όλο 

τον κόκκο και όχι µόνο στα άκρα του. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη µετακίνηση της 

ζώνης αγωγιµότητας σε σχέση µε το επίπεδο Fermi.  

 
Σχήµα 3.14: Πολυκρυσταλλικό ηµιαγώγιµο οξείδιο τύπου n και το µοντέλο της µεταφοράς φορτίου 
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3.4.5 Ηλεκτρική Αγωγιµότητα των Ηµιαγώγιµων Οξειδίων των Μετάλλων 

 

Υπάρχουν δύο είδη ηλεκτρικής αγωγής στους µη µεταλλικούς κρυστάλλους, η 

ηλεκτρονική αγωγιµότητα και η ιοντική αγωγιµότητα.  

Η πρώτη είναι βασισµένη στην παρουσία ελεύθερων ηλεκτρονίων ή/και οπών 

(αγωγιµότητα n ή p τύπου) ενώ η ιοντική αγωγιµότητα παρέχεται από τα 

ενδοπλεγµατικά ιόντα ή κενά του κρυστάλλου.  

Στη περίπτωση των οξειδίων των µετάλλων υπερισχύει η ηλεκτρονική αγωγιµότητα 

και κατά συνέπεια ο µηχανισµός της αγωγιµότητας εξαρτάται άµεσα από την 

πυκνότητα των ελεύθερων φορέων και από την ευκινησία τους (σχέση 3.22).  

Η σχέση 3.22 ορίζει το µέγεθος της ηλεκτρικής αγωγιµότητας: 

 

                                                ( )n pq n pσ µ µ= ⋅ ⋅ + ⋅                                              (3.22) 

 

όπου q είναι το φορτίο των φορέων, n και p η συγκέντρωση των ελεύθερων 

ηλεκτρονίων και οπών αντίστοιχα και µn, µp οι ευκινησίες των ηλεκτρονίων και των 

οπών.  
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∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ 

ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ 

 
4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ευρεία βιοµηχανική παραγωγή και χρήση λεπτών υµενίων για διάφορες εφαρµογές 

αλλά και οι υψηλές απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας για σύνθεση νέων υλικών 

µε ιδιαίτερες φυσικές, χηµικές και µηχανικές ιδιότητες έχει ως αποτέλεσµα την 

ανάπτυξη και εφαρµογή ποικίλων µεθόδων ανάλυσης και χαρακτηρισµού υλικών, 

προκειµένου να καθορισθεί και να διασφαλισθεί η ποιότητα των παραγόµενων 

προιόντων. Οι µέθοδοι χαρακτηρισµού διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: 

1.  Καταστροφικές µέθοδοι, είναι εκείνες στις οποίες είναι αναγκαία, για τον 

χαρακτηρισµό του υλικού, η απόσπαση από αυτό, δείγµατος καθορισµένων 

διαστάσεων. Στη κατηγορία αυτή έχουµε και τις µη-µηχανικές 

καταστροφικές µεθόδους όπως είναι η περιθλασιµετρία µε ακτίνες X, που 

περιγράφεται στο παρόν κεφάλαιο.  

2. Μη καταστροφικές µέθοδοι, είναι εκείνες που η εφαρµογή τους δεν 

επηρεάζει την ακεραιότητα ή τη λειτουργικότητα του πρός µελέτη υλικού. 

Χαρακτηριστικές είναι η οπτικές µέθοδοι όπως η φασµατοφωτοµετρία UV-

Vis και ο ηλεκτρικός χαρακτηρισµός των δειγµάτων µε τη µέθοδο van der 

Pauw, που χρησιµοποιούνται στη παρούσα εργασία. 

 

ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ   
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4.2 ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ (X-RAY DIFFRACTION, XRD) 

Η περίθλαση ακτίνων X (XRD) είναι µια διαδικασία εκποµπής (ανάκλασης) ακτίνων-

X κάτω από ορισµένες συνθήκες αλληλεπίδρασης ύλης και ακτινοβολίας. Στην 

περίπτωση των κρυσταλλικών στερεών η διαπλεγµατική απόσταση d είναι της ίδιας 

τάξης µεγέθους µε το µήκος κύµατος (λ) της προσπίπτουσας ακτινοβολίας X. Κατά 

την πρόπτωση ακτίνων-X, συγκεκριµένου µήκους κύµατος λ, σε ένα κρυσταλλικό 

στερεό παράλληλων επιπέδων (hkl), τότε υπάρχουν δυο περιπτώσεις [1]: 

I. Οι διάφορες ανακλώµενες δέσµες να µην είναι οµοφασικές οπότε δεν 

παρατηρείται ενίσχυση της έντασης της ακτινοβολίας και  

II. Οι διάφορες ανακλώµενες δέσµες για κάποια συγκεκριµένη γωνία πρόσπτωσης 

θ (γωνία Bragg) να είναι οµοφασικές και να συµβάλλουν µε αποτέλεσµα την 

ενίσχυση της εξερχόµενης ακτινοβολίας. 

 

 
Σχήµα 4.1: Ενίσχυση της έντασης των ακτίνων X κατά την πρόσπτωσή τους σε ένα κρύσταλλο [1] 

 

Η σχέση µεταξύ της γωνίας θ, του µήκους κύµατος λ, των ακτίνων-X αλλά και της 

διαπλεγµατικής απόστασης d, δίνεται από τη γνωστή εξίσωση Bragg: 

 

                                                    2 sinn dλ θ⋅ =                                                       (4.1) 

 

όπου n: η τάξη της περίθλασης (στις περισσότερες περιπτώσεις ισχύει η πρώτης 

τάξης περίθλαση, δηλαδή n=1). Οι εντάσεις των ανακλάσεων καθορίζονται και από 

την κατανοµή των ηλεκτρονίων στη µοναδιαία κυψελίδα.  

Η µεγαλύτερη ηλεκτρονιακή πυκνότητα βρίσκεται γύρω από τα άτοµα. Έτσι οι 

εντάσεις εξαρτώνται από το είδος των ατόµων που βρίσκονται µέσα στη µοναδιαία 

κυψελίδα. Τα επίπεδα που διαπερνούν περιοχές µε υψηλή ηλεκτρονιακή πυκνότητα 
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θα ανακλούν ισχυρά, ενώ τα επίπεδα που διαπερνούν περιοχές µε χαµηλή 

ηλεκτρονιακή πυκνότητα θα δώσουν χαµηλές εντάσεις [2].  

 

4.2.1 Πειραµατική ∆ιάταξη XRD 

 

Η πειραµατική διάταξη XRD αποτελείται από: 

I. Πηγή ακτίνων X συγκεκριµένου µήκους κύµατος 

II. Ανιχνευτή ακτίνων-X (απαριθµητής) 

III. Γωνιόµετρο 

 
Σχήµα 4.2: ∆ιάταξη Bragg-Bretano 2θ:θ [2] 

 

Η απόσταση από το σηµείο εστίασης των ακτίνων Χ µέχρι το δείγµα είναι η ίδια µε 

αυτή από το δείγµα µέχρι τον ανιχνευτή. Το γωνιόµετρο είναι κατασκευασµένο µε 

τέτοιο τρόπο ώστε ενώ η λυχνία ακτίνων Χ είναι στάσιµη, περιστροφή του δείγµατος 

κατά γωνία θ να συνδυάζεται µε περιστροφή του ανιχνευτή κατά γωνία 2θ. Με τον 

τρόπο αυτό η ανακλώµενη (περιθλώµενη) δέσµη θα παραµένει εστιασµένη σε 

σταθερή ακτίνα κύκλου πάνω στην σχισµή εισόδου του ανιχνευτή. 

Καταγράφεται η ένταση της περιθλώµενης ακτινοβολίας σε συνάρτηση µε τη γωνία 

2θ και από την εξίσωση Bragg υπολογίζονται οι χαρακτηριστικές διαπλεγµατικές 

αποστάσεις d για τα διάφορα επίπεδα (hkl). Ένα τυπικό φάσµα περίθλασης 

αποτελείται από ένα γράφηµα των ανακλώµενων εντάσεων σαν συνάρτηση της 
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γωνίας 2θ του ανιχνευτή. Οι κορυφές που αντιστοιχούν σε κάποια συγκεκριµένη 

γωνία συγκρίνονται µε κρυσταλλογραφικά δεδοµένα του ICDD (International Center 

Diffraction Data) που υπάρχουν για κάθε υλικό και χαρακτηρίζονται µε τους δείκτες 

h, k και l. Έτσι ταυτοποιείται το υλικό και οι διάφορες φάσεις κρυστάλλωσής τους 

(παράδειγµα σχήµα 4.3). 

Η περιθλασιµετρία ακτίνων-X είναι η βασικότερη τεχνική ανάλυσης της 

κρυσταλλικής δοµής και χαρακτηρισµού υλικών, τόσο σε ερευνητικές όσο και σε 

βιοµηχανικές εφαρµογές.  
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Σχήµα 4.3: Φάσµα XRD NiO πάνω σε υπόστρωµα Si εναποτιθέµενο σε θερµοκρασία περιβάλλοντος  
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4.3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Όταν µια φωτεινή ακτίνα που διαδίδεται σε ένα µέσο συναντήσει τη διαχωριστική 

επιφάνεια ανάµεσα στο αρχικό µέσο διάδοσης µε ένα άλλο, τότε ένα µέρος της 

αρχικής ακτίνας ανακλάται πίσω στο αρχικό µέσο διάδοσης [3]. Στο σχήµα 4.4(α) 

φαίνονται οι ανακλώµενες ακτίνες φωτός που προσπίπτουν πάνω σε µια λεία και 

στιλπνή επιφάνεια, η οποία µοιάζει µε κάτοπτρο. Οι ανακλώµενες ακτίνες 

εξακολουθούν να είναι παράλληλες µεταξύ τους. Για το λόγο αυτό η ανάκλαση αυτή 

ονοµάζεται κατοπτρική ανάκλαση. 

Εάν όµως η επιφάνεια πάνω στην οποία προσπίπτουν οι ακτίνες είναι τραχιά και 

ανώµαλη, τότε οι ακτίνες ανακλώνται προς διαφορετικές κατευθύνσεις και 

διασκορπίζονται στο γύρω χώρο, σχήµα 4.4(β). Η ανάκλαση αυτή, κατά την οποία σι 

ακτίνες κατευθύνονται ακανόνιστα προς όλες τις κατευθύνσεις, ονοµάζεται διάχυση. 

Μια επιφάνεια θα παίξει το ρόλο του κατόπτρου µόνο όταν οι ατέλειές της είναι 

µικρές σε σύγκριση µε το µήκος κύµατος του προσπίπτοντος φωτός. 

 
Σχήµα 4.4: Σχηµατική παράσταση (α) κατοπτρικής ανάκλασης, όπου όλες σι ανακλώµενες ακτίνες 

είναι παράλληλες και (β) της διάχυτης ανάκλασης (διάχυσης), όπου οι ανακλώµενες ακτίνες 

κατευθύνονται σε τυχαίες διευθύνσεις [3]. 

 

 

Έστω ότι µία φωτεινή ακτίνα διαδίδεται στον αέρα και προσπίπτει υπό γωνία πάνω 

σε µια λεία επιφάνεια, όπως στο Σχήµα 4.5. Η προσπίπτουσα και η ανακλώµενη 

ακτίνα σχηµατίζουν γωνίες θ1 και θ1΄ αντίστοιχα, µε την κάθετο προς την ανακλώσα 

επιφάνεια στο σηµείο ανάκλασης. Γνωρίζουµε από πειράµατα ότι η γωνία ανάκλασης 

ισούται µε τη γωνία πρόσπτωσης, δηλαδή θ1= θ1΄. 
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Σχήµα 4.5: Νόµος ανάκλασης θ1= θ1΄[3]. 

 

4.3.1 Φασµατοφωτόµετρο 

Η φασµατοφωτοµετρία υπεριώδους - ορατού φωτός στηρίζεται στην απορρόφηση 

ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας (100-800nm) από τα µόρια του υλικού. Στην πράξη 

οι µετρήσεις περιορίζονται στην περιοχή 800-400nm (ορατό) και 400-190nm (εγγύς 

υπεριώδες) αφού στην περιοχή 190-100nm (απώ υπεριώδες) απορροφάει ο αέρας και 

οι µερτήσεις θα έπρεπε να γίνουν υπό κενό. 

Σε ένα φασµατοφωτόµετρο UV-Vis το µετρούµενο µέγεθος είναι η διαπερατότητα Τ 

(Transmittance), η οποία ορίζεται από τη σχέση [4]: 

 

                                                              
o

IT
I

=                                                          (4.2) 

Όπου Io: η αρχική ένταση της ακτινοβολίας και Ι: η ένταση της ακτινοβολίας µετά τη 

µερική απορροφησή της από το δείγµα. 

Η αρχή λειτουργίας του φασµατοφωτοµέτρου που χρησιµοποιήθηκε για τη µέτρηση 

της ανακλαστικότητας των δειγµάτων φαίνεται στο σχήµα 4.6 [3]. 

 

 
 
Σχήµα 4.6: Σχηµατική αναπαράσταση της αρχής λειτουργίας του φασµατοφωτοµέτρου, όπου 

διακρίνεται η πρόσπτωση της δέσµης (Ι), η ανάκλαση (R), η απορρόφηση (Α) και η διαπερατότητα (T) 

[3]. 

T
I 

R 

A

∆είγµα 
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Η συσχέτιση µεταξύ απορροφητικότητας Α (Absorbance) και διαπερατότητας δίνεται 

από τη σχέση: 

 

                                              log log( )
o

IA T
I

= − = −                                                (4.3) 

Η σχηµατική αναπαράσταση του οπτικού συστήµατος φαίνεται στο σχήµα 4.7. Ως 

πηγές ακτινοβολίας χρησιµοποιούνται µία λάµπα δευτερίου (DL) και µία αλογόνου 

(ΗL), ώστε να είναι δυνατό να καλυφθεί όλο το φάσµα των µηκών κύµατος, από το 

εγγύς υπέρυθρο (NIR), το ορατό (VIS), έως το υπεριώδες (UV). 

Για τη λειτουργία του οργάνου στο εγγύς υπέρυθρο και στο ορατό φάσµα, ο 

καθρέπτης Μ1 ανακλά την ακτινοβολία από τη λάµπα αλογόνου στον καθρέπτη Μ2, 

ενώ ταυτόχρονα εµποδίζει τη διέλευση της ακτινοβολίας από τη λάµπα δευτερίου. 

Για λειτουργία στο υπεριώδες, ο καθρέπτης Μ1 µετατοπίζεται κατάλληλα και ο Μ2 

ανακλά την ακτινοβολία από τη λάµπα δευτερίου [4]. 

Οι δύο µονοχρωµάτορες της διάταξης αποτελούνται από δύο φράγµατα, τα οποία 

επιλέγονται αυτόµατα, µε βάση το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας. 

 

 

 
 

Σχήµα 4.7: Σχηµατική αναπαράσταση της οπτικής διάταξης του φασµατοφωτοµέτρου. ∆ιακρίνονται 

οι λάµπες αλογόνου (HL) και δευτερίου (DL), οι δύο µονοχρωµάτορες, τα διάφορα κάτοπτρα Μ, ο 

χώρος τοποθέτησης του δείγµατος S, ο χώρος τοποθέτησης του υποστρώµατος R, προκειµένου να γίνει 

η βαθµονόµηση του οργάνου και ο ανιχνευτής [4]  
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Με την εγκατάσταση ενός ειδικού εξαρτήµατος (specular reflectance accessory) στο 

χώρο του δείγµατος, είναι δυνατόν να µετρηθεί η ανακλαστικότητα της επιφάνειας 

του υµενίου [3]. 

 

 

4.4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ ΟΞΕΙ∆ΙΩΝ ΜΕ 

ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο VAN DER PAUW 

 

Έστω ένας ηµιαγωγός τύπου n παραλληλεπιπέδου σχήµατος. Στον ηµιαγωγό αυτό 

κυρίαρχο είδος φορέων είναι τα ελεύθερα ηλεκτρόνια, έστω συγκέντρωσης n. Αν 

υποθέσουµε οτι ένα σταθερό ρεύµα έντασης I ρέει κατά µήκος του άξονα x όπως στο 

σχήµα και η διάταξη βρίσκεται σε χώρο µε µαγνητικό πεδίο µε ροή κάθετη στην 

επιφάνεια του ηµιαγωγού. Η δύναµη Lorentz αναγκάζει τα κινούµενα ηλεκτρόνια να 

παρεκκλίνουν από την ευθύγραµµη πορεία τους προς τις αρνητικές τιµές του άξονα y, 

µε αποτέλεσµα την εµφάνιση περίσσειας ηλεκτρικού φορτίου στη µια πλευρά του 

δείγµατος. Αυτή η περίσσεια αρνητικού ηλεκτρικού φορτίου δηµιουργεί την τάση 

Hall, µια διαφορά δυναµικού κατά µήκος των απέναντι πλευρών του δείγµατος. Η 

ασκούµενη δύναµη στις οπές έχει φορά προς την ίδια κατεύθυνση, λόγω της 

αντίρροπης ταχυτητάς τους και του θετικού τους φορτίου. Η εγκάρσια αυτή διαφορά 

δυναµικού είναι η τάση Hall και το µέτρο της ισούται µε IB
qnt

, όπου I η ένταση του 

ρεύµατος, B η µαγνητική επαγωγή, t το πάχος του δείγµατος και q το στοιχειώδες 

φορτίο. Πολλές φορές αντί της χωρικής πυκνότητας φορέων χρησιµοποιείται η 

επιφανειακή ( Sn n t= ⋅ ). Έτσι προκύπτει η ακόλουθη εξίσωση: 

 

                                                            S
H

IBn
q V

=                                                     (4.4) 

 

Μετρώντας τη τάση Hall και γνωρίζοντας τις τιµές των I, B, q µπορεί κανείς να 

προσδιορίσει την επιφανειακή πυκνότητα ns ελεύθερων φορέων στους ηµιαγωγούς. 

Αν η διάταξη µέτρησης συνδεθεί όπως θα φανεί παρακάτω, η τάση Hall είναι 

αρνητική για ηµιαγωγούς τύπου n και θετική για τύπου p. Η επιφανειακή αντίσταση 

(ή αντίσταση φύλλου) Rs του ηµιαγωγού µπορεί εύκολα να προσδιορισθεί µέσω της 
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µεθόδου προσδιορισµού της ειδικής αντίστασης του van der Pauw. Αφού η 

επιφανειακή αντίσταση εµπλέκει επιφανειακή συγκέντρωση και κινητικότητα, η 

κινητικότητα κατά Hall υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση: 

 

                                                     1H

S S S

V
R IB qn R

µ = =                                              (4.5) 

 

Αν το πάχος του αγώγιµου στρώµατος (t) είναι γνωστό, εύκολα υπολογίζεται η ειδική 

αντίσταση ( SR tρ = ⋅ ) και η χωρική πυκνότητα ( snn
t

=  ). 

Ο προσδιορισµός της κινητικότητας µ και της συγκέντρωσης φορέων n µπορεί να 

γίνει µε µετρήσεις ειδικής αντίστασης και µετρήσεις φαινοµένου Hall. Η µέθοδος που 

προτάθηκε από τον van der Pauw χρησιµοποιείται ευρύτατα στη βιοµηχανία 

ηµιαγωγών για τον προσδιορισµό της ειδικής αντίστασης οµογενών δειγµάτων. Όπως 

προτάθηκε αρχικά από τον van der Pauw, η µέτρηση µπορεί να γίνει σε αυθαίρετου 

σχήµατος λεπτά δείγµατα (χωρίς οπές ή µη αγώγιµες νησίδες), όπου υπάρχουν 

τέσσερις κατά το δυνατόν σηµειακές ωµικές επαφές στην περιφερειά τους (κατά 

προτίµηση στις γωνίες του δείγµατος) (σχήµα 4.8) [5].  

 
Σχήµα 4.8: Προτεινόµενη γεωµετρία ηµιαγώγιµων δειγµάτων [5] 

 

Η σχηµατική αναπαράσταση της διάταξης που χρησιµοποιείται στη µέτρηση της 

ειδικής αντίστασης στη µέθοδο van der Pauw φαίνεται στο σχήµα 4.9. Σκοπός της 

µέτρησης της ειδικής αντίστασης είναι ο προσδιορισµός της αντίστασης φύλλου Rs. 
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Ουσιαστικά προκύπτουν δυο τιµές αντίστασης RA και RB που καθεµία αντιστοιχεί στα 

διαφορετικά στιγµιότυπα του σχήµατος 4.9. 

Οι τιµές αυτές σχετίζονται µε την αντίσταση φύλλου µέσω της εξίσωσης του van der 

Pauw: 

 

                                   exp exp 1A B

S S

R R
R R

π π− −   + =   
   

                                     (4.6) 

 

1η οµάδα µετρήσεων (ειδική αντίσταση) 

 

Η διαδικασία προσδιορισµού φαίνεται σχηµατικά παρακάτω. Προσάγοντας 

ηλεκτρικό ρεύµα στον ακροδέκτη 1 το οποίο εξέρχεται από το ακροδέκτη 2, 

παράγεται µετρήσιµη διαφορά δυναµικού µεταξύ των ακροδεκτών 3 και 4. Έτσι 

προκύπτει εύκολα η τιµή RA. Αντίστοιχα ισχύουν για την RB. 

43

12
A

VR I=  

και 

14

23
B

VR I=  

 
Σχήµα 4.9 : Προσδιορισµός των αντιστάσεων RA και RB 
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Η αντίσταση φύλλου κατά την οποία προκύπτει η κινητικότητα των φορέων µπορεί 

να υπολογιστεί από την εξίσωση του van der Pauw: 

 

                                         exp exp 1A B

S S

R R
R R

π π− −   + =   
   

                               (4.7) 

 

Για οµογενή δείγµατα (σε ολόκληρη την επιφάνεια) η ειδική αντίσταση είναι: 

 

                                                      
ln(2) 2

A BR Rt Fπρ + =  
 

                                       (4.8) 

Όπου ο παράγοντας F προκύπτει από το παρακάτω σχήµα για τις διάφορες τιµές του 

λόγου RA/RB [6]. 

  

Σχήµα 4.10 : Προσδιορισµός του παράγοντα Fµέσω του λόγου των αντιστάσεων RA και RB 

 

Η ειδική αντίσταση για οµογενή δείγµατα µόνο δίνεται και από την ακόλουθη σχέση: 

                                                              SR
t
ρ

=                                                       (4.9) 

Όπου t το πάχος του αγώγιµου στρώµατος  

RS η αντίσταση φύλλου 

 

Η αντίσταση φύλλου σχετίζεται µε την ειδική αντίσταση µέσω της εξίσωσης 

(4.9) άρα µπορούµε να υπολογίσουµε την SR από την εξίσωση (4.8). 

Επίσης η ειδική αγωγιµότητα είναι 1σ
ρ

=  ( Ω.m)-1                                              (4.10) 
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2η σειρά µετρήσεων (φαινόµενο Hall) 

 
Σχήµα 4.11: Μέτρηση τάσης Hall. 

Όπως φαίνεται παραπάνω οι ακροδέκτες συνδέονται διαφορετικά µε το εξωτερικό 

κύκλωµα µέτρησης για την πραγµατοποιήση των µετρήσεων του φαινοµένου Hall. Η 

ιδέα είναι ίδια µε της πρώτης σειράς µετρήσεων, µόνο που το δείγµα τοποθετείται σε 

µαγνητικό πεδίο, όπου η µαγνητική ροή είναι κάθετη στην επιφάνεια του δείγµατος. 

Οι τιµές των αντιστάσεων Ro και RB (πριν και µετά την εισαγωγή του δείγµατος στο 

µαγνητικό πεδίο, αντίστοιχα) υπολογίζονται από τη σχέση V42/I13. 

Ο συντελεστής Hall δίνεται τότε από την ακόλουθη εξίσωση [7]: 

                                  
23

B o
H B o

t t V VR R R
B B I

−
= − =      (m3/Cb)                            (4.11) 

Η κινητικότητα επίσης είναι: HRµ
ρ

=  (cm2 / V.sec)                                           (4.12) 

Και η συγκέντρωση φορέων είναι: 

• Για n-τύπου ηµιαγωγό:   1

e

n
qµ ρ

=
⋅ ⋅

   (m-3)                                         (4.13) 

• Για p-τύπου ηµιαγωγό:  1

h

p
qµ ρ

=
⋅ ⋅

   (m-3)                                          (4.14) 

Όπου eq ή hq  το φορτίο του ηλεκτρονίου ή της οπής αντίστοιχα. 
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ΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΕΛΙΟΥ (NiO) 
 
 
 

 

 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον των µελετών έχει εστιαστεί στα διαφανή αγώγιµα 

οξείδια (Transparent Conductive Oxides, TCO) τα οποία βρίσκουν πληθώρα 

εφαρµογών στον τοµέα της οπτοηλεκτρονικής. Τα περισσότερα, προς το παρόν, 

γνωστά υµένια TCO είναι ηµιαγωγοί n-τύπου µε τα ελεύθερα ηλεκτρόνια να είναι 

αποτέλεσµα τόσο εξωγενών όσο και ενδογενών δοτών. Εντούτοις, για 

οπτοηλεκτρονικές εφαρµογές συσκευών µεγάλης κλίµακας απαιτούνται διαφανή 

οξείδια ηµιαγωγών p-τύπου. Το NiO είναι ένας εκπρόσωπος της κατηγορίας αυτής 

και γι’αυτό στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει αναφορά στις ιδιότητές του καθώς και σε 

κάποιες από τις εφαρµογές στη σύγχρονη τεχνολογία που απαντάται. 

 

 

 

 

 

ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ   
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5.2 Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ ΤΟΥ ΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΕΛΙΟΥ  

 

Το οξείδιο του νικελίου είναι ένας ηµιαγωγός p-τύπου µε ευρύ ενεργειακό χάσµα 

ζωνών µεταξύ 3.6 - 4.0 eV [1] και παρουσιάζει χαµηλή ηλεκτρική αγωγιµότητα της 

τάξης των 10-13 (Ω.cm)-1. Όταν είναι στοιχειοµετρικό το NiO σε θερµοκρασία 

δωµατίου θεωρείται µονωτής “Mott-Hubbard” [2], ενώ η ειδική αντίστασή του 

µπορεί να µειωθεί µε την αύξηση των ιόντων Ni3+, ως αποτέλεσµα προσθήκης ενός 

µονοσθενούς ατόµου, όπως είναι το Li ή από την εµφάνιση κενών ατόµων Ni ή/και 

ενδοπλεγµατικών ατόµων O2 εντός των κρυσταλλιτών του NiO.  

H κρυσταλλική δοµή του είναι όµοια µε του NaCl, δηλαδή είναι αυτή του κυβικού 

πλέγµατος όπως φαίνεται στο σχήµα 5.1. Αποτελείται από εξαπλό οκταεδρικό πλέγµα 

[3] µε σταθερά πλέγµατος α= 4,17 Å [4]. 

  

 
Σχήµα 5.1: Μοναδιαία Κυψελίδα NiO 

 

Κάτω από τη θερµοκρασία Néel (523K) το οξείδιο του νικελίου παρουσιάζει 

αντισιδηροµαγνητικές ιδιότητες [5]. 

Λεπτά υµένια NiO έχουν αναπτυχθεί µε διάφορες τεχνικές όπως sol-gel [6], RF [7] ή 

DC [8] ιοντοβολή και παλµική εναπόθεση µε laser (PLD) [9, 10]. H PLD παρουσιάζει 

αρκετά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε άλλες τεχνικές εναπόθεσης, όπως η δυνατότητα 
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ελέγχου της στοιχειοµετρίας, της κρυσταλλικής δοµής του υλικού και της πρόσφυσης 

του στο υπόστρωµα. 

Στον πίνακα 5.1 παρουσιάζονται συνοπτικά οι ιδιότητες του NiO. 

 

Πίνακας 5.1: Βασικές Ιδιότητες NiO 

Χρώµα Πράσινο 

Μορφή Κρυσταλλικό στερεό 

Μοριακός Τύπος NiO 

Μοριακή Μάζα 74.69 g/mol 

Σηµείο τήξης 1984°C 

Πυκνότητα 6700 kg/cm3 

Θερµοκρασία Neel 523 K 

∆ιαλυτότητα στο Νερό Αµελητέα 

 

Λόγω της εξαιρετικής χηµικής σταθερότητας, τα υµένια του NiO έχουν ένα ευρύ 

φάσµα εφαρµογών όπως καταλύτες [11], ηλεκτροχρωµικά υλικά µε εφαρµογή σε 

οθόνες [6], κυψελίδες καυσίµων [9] κ.α. Επιπλέον, λεπτά υµένια NiO έχουν δείξει 

ευαισθησία σε ανίχνευση αερίων όπως NOx, CO, H2 και ανίχνευση υγρασίας [12, 13].   

 

5.2. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ NiO 

Το οξείδιο νικελίου έχει µια σειρά εφαρµογών όπως είναι στην παραγωγή 

ηλεκτρικών κεραµικών (thermistors) και θερµικών αντιστάσεων (varistors) καθώς και 

ως χρωστική ουσία σε κεραµικά και γυαλιά [14].  

Κατά τη διάρκεια όµως των τελευταίων ετών, η τεχνολογία των «έξυπνων» 

παραθύρων δηλαδή εκείνων των παραθύρων που θα ελέγχουν τη ροή του φωτός 

καθώς και της θερµότητας από και πρός το εσωτερικό του κτιρίου, έχει οδηγήσει στη 

χρήση ενός µεγάλου αριθµού οξειδίων µετάλλων µετάβασης όπως το γνωστό WO3, 

το οποίο αλλάζει το χρώµα του από διαφανές σε µπλε µε την εισαγωγή λίθιου ή 

πρωτονίων [15]. Μεταξύ άλλων ηλεκτροχρωµικών υλικών συµπεριλαµβάνονται και 

τα υµένια οξειδίου του νικελίου, των οποίων το σχετικά καφετί χρώµα στην 

οξειδωτική κατάσταση σε συνδυασµό µε το µπλε χρώµα του αναγωγικού WO3 

παράγει µια ουδέτερη (γκρίζα) περιοχή χρώµατος.  
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Ο ηλεκτροχρωισµός ως φαινόµενο στο NiO είναι µάλλον περίπλοκο αν και γενικά 

γίνεται αποδεκτό ότι η µετάβαση από τη χρωµατισµένη στην αποχρωµατισµένη 

κατάσταση σχετίζεται άµεσα µε τη διαδικασία µεταφοράς φορτίου µεταξύ του Ni(II) 

και του Ni(ΙΙΙ) δηλαδή αποτελεί µια καθαρά οξειδοαναγωγική διαδικασία [16]. Ως 

ηλεκτροχρωµικό υλικό το οξείδιο του νικελίου διακρίνεται για την υψηλή 

αποδοτικότητα χρωµατισµού, το χαµηλό κόστος του και την υψηλή σταθερότητα του 

ως ηλεκτρόδιο στις ηλεκτροχρωµικές συσκευές. Για την εφαρµογή του όµως στα 

«έξυπνα» παράθυρα συνεχίζεται η µελέτη της βελτιστοποίησης των ιδιοτήτων του 

χωρίς να έχει ξεκινήσει ακόµα η εµπορευµατοποίησή του.  

Το NiO δεν είναι µόνο ένα οξείδιο µετάλλου µετάβασης, του οποίου οι δεσµοί µεταξύ 

των ηλεκτρονίων είναι ιδιαιτέρως ισχυροί αλλά αποτελεί και ένα σηµαντικό 

καταλύτη για πολλές καταλυτικές αντιδράσεις [16, 17, 18, 19, 20]. Χρησιµοποιείται 

σε οξειδώσεις διαφόρων οργανικών ενώσεων καθώς και στους ηλεκτροκαταλύτες [3]. 

Στους ηλεκτροκαταλύτες επιδιώκεται η τροποποίηση της κρυσταλλικής δοµής του 

οξειδίου µέσω της χρήσης προσµίξεων [21, 22].  

Μια άλλη σηµαντική εφαρµογή του NiO είναι η ανίχνευση τοξικών και µη αερίων. 

Για την εφαρµογή αυτή χρησιµοποιείται µε τη  µορφή υµενίου πάνω σε κεραµικά 

υποστρώµατα και στους ενσωµατωµένους αισθητήρες αερίων που χρησιµοποιούν τις 

τεχνικές της µικροηλεκτρονικής και την τεχνολογία του πυριτίου. Όπως αναφέρθηκε 

στο κεφάλαιο 1, υπάρχουν διάφορα είδη αισθητήρων αερίων των οποίων η 

λειτουργία στηρίζεται στην αλλαγή κάποιας ιδιότητας του υλικού αίσθησης παρουσία 

του αερίου και τη µετατροπή της µεταβολής αυτής σε ηλεκτρικό σήµα [3].  

Τέλος η χρήση του NiO ως καθόδου βρίσκει εφαρµογή στις κυψελίδες καυσίµου (fuel 

cells) λόγω κυρίως της σταθερότητας που παρουσιάζει στις θερµοκρασίες λειτουργίας 

αυτών. Ένα από τα προβλήµατα που προκύπτουν είναι ότι το ηλεκτρόδιο του NiO 

διαλύεται στον ηλεκτρολύτη. Περαιτέρω έρευνα διεξάγεται για τη λύση του 

προβλήµατος [3]. 
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ΙΙ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ 

ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ 

LASER 

 
6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στόχος του πειραµατικού µέρους της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη µε τη µέθοδο 

της Παλµικής Εναπόθεσης µε Laser (PLD), δοµών λεπτών υµενίων οξειδίου του 

νικελίου (NiO) πάνω σε υποστρώµατα Si για τον ηλεκτρικό χαρακτηρισµό τους. Με 

την ίδια µέθοδο αναπτύχθηκαν ακόµη, δοµές τύπου p-NiO/n-NiO (οµοεπαφές) µε 

σκοπό τη λήψη των χαρακτηριστικών I-V.  

Στο κεφάλαιο 6 περιγράφεται η πειραµατική διάταξη του εργαστηρίου Laser του 

Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χηµείας του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, που 

χρησιµοποιήθηκε για την ανάπτυξη των λεπτών υµενίων. Επιπρόσθετα αναφέρεται η 

διαδικασία προετοιµασίας του δείγµατος πριν την εναπόθεση καθώς και η 

πειραµατική διαδικασία που ακολουθήθηκε για την εναπόθεση των δειγµάτων 

οξειδίου του νικελίου. Τέλος παρατίθεται πίνακας µε τους κωδικούς των δειγµάτων 

και τις πειραµατικές συνθήκες ανάπτυξης τόσο των λεπτών µονοστρωµατικών 

υµενίων NiO όσο και των οµοεπαφών NiO τύπου pn. 

 

 

 

ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ   
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6.2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ 
 

Σε προηγούµενη ενότητα έχει αναφερθεί οτι για την ανάπτυξη λεπτών υµενίων µε την 

τεχνική της Παλµικής Εναπόθεσης µε Laser, ένας από τους παράγοντες που 

επηρεάζει την ποιότητα τους είναι και το µήκος κύµατος εκποµπής του 

χρησιµοποιούµενου laser. Είναι γνωστό οτι ο συντελεστής απορρόφησης αυξάνεται 

όσο η συχνότητα µετατοπίζεται σε µικρότερα µήκη κύµατος ενώ αντίστοιχα το βάθος 

διείσδυσης στο υλικό µειώνεται [1]. Γι’αυτό το λόγο η χρήσιµη περιοχή µηκών 

κύµατος εκποµπής laser για τη βέλτιστη ποιότητα των υµενίων ορίζεται µεταξύ 200 - 

550nm και τα lasers που χρησιµοποιούνται είναι κυρίως τύπου excimer ή Nd:YAG. 

Στα πειράµατα τα οποία περιγράφονται στην εργασία αυτή χρησιµοποιήθηκε ένα 

excimer laser το οποίο εκπέµπει στο υπεριώδες τµήµα του ηλεκτροµαγνητικού 

φάσµατος και συγκεκριµένα στα 248nm για την ανάπτυξη των οµοεπαφών NiO ενώ 

για την ανάπτυξη των µονοστρωµατικών ηµιαγώγιµων υµενίων NiO επιλέχθηκε η 

χρήση του Nd:YAG στα 355nm. Παρακάτω παρατίθεται η οργανολογία που 

χρησιµοποιήθηκε για την εναπόθεση των υµενίων ενώ στη συνέχεια αφιερώνεται µια 

παράγραφος για την περιγραφή του κάθε οργάνου. 

 

• Excimer laser υπεριώδους ακτινοβολίας  

• Nd:YAG laser υπεριώδους ακτινοβολίας 

• Γεννήτρια παλµών του laser 

• Φακός για την εστίαση της ακτινοβολίας του laser στο στόχο  

• Ενεργόµετρο για την καταγραφή της ενέργειας του laser 

• Περιστροφικές αντλίες και αντλίες διαχύσεως 

• Θάλαµος εναπόθεσης στον οποίο τοποθετούνται ο στόχος και το υπόστρωµα 

• XY µεταφορέας για το χειρισµό του στόχου µέσω του προγράµµατος NEAT 

• Όργανο µέτρησης της πίεσης στο εσωτερικό του θαλάµου 

• Ψηφιακό µανόµετρο για την καταγραφή της πίεσης του παρεχόµενου αερίου 

• Σωλήνας παροχής οξυγόνου 
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Σχήµα 6.1: Σχηµατικό διάγραµµα της πειραµατικής διάταξης.  

 

 

 

Nd:YAG LASER 

 

Ένα από τα πιο γνωστά laser στερεάς κατάστασης είναι και το Nd:YAG laser. Ο όρος 

laser στερεάς κατάστασης χρησιµοποιείται γενικά για lasers στα οποία το ενεργό 

υλικό είναι ιόντα εµποτισµένα σε διαφανή διηλεκτρικά υλικά κρυσταλλικής ή 

γυάλινης δοµής, που λειτουργούν ως υλικά υποδοχής [2, 3]. Στη προκειµένη 

περίπτωση το το υλικό υποδοχής είναι ένας κρύσταλλος Y3Al5O12 (YAG) στον οποίο 

έχουν εµποτισθεί µερικά ενεργά ιόντα Nd3+, δηλαδή µερικά ιόντα Y3+ έχουν 

αντικατασταθεί από ιόντα Nd3+. Βασική προυπόθεση είναι τα ενεργά ιόντα που 

εµποτίζονται να είναι οµοίου µεγέθους και φορτίου µε αυτά του υλικού υποδοχής που 

αντικαθιστούν. Οι ακριβείς ιδιότητες των υλικών laser εξαρτώνται από την 

αλληλεπίδραση µεταξύ του υλικού υποδοχής και ενεργού ιόντος. Στο τοµέα των 

lasers ο κρύσταλλος Y3Al5O12 χρησιµοποιείται συχνά µια και είναι εύκολο να 

κατασκευαστεί υψηλής ποιότητας υλικό. Όταν µέσα στο κρύσταλλο υπάρχουν 

προσµίξεις Νεοδυµίου, αποκτά ελαφρώς κόκκινο χρώµα και επιτυγχάνονται καλές 

δράσεις laser. 

Εστιακός Φακός 

Πρίσµα 

Θάλαµο
ς Κενού

Είσοδος Αερίου 

Nd:YAG  laser ή 
Excimer laser 

Θερµαινόµενο 
Υπόστρωµα 

XY  Κινητή 
Βάση

Στόχος 

Θάλαµος 
Κενού 
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Τα lasers Nd:YAG µπορούν να λειτουργήσουν είτε ως παλµικά είτε ως Laser 

συνεχούς ακτινοβολίας (CW). Τα συγκεκριµένα lasers εκπέµπουν χαρακτηριστικά 

φως µε µήκος κύµατος στα 1064 nm, στην υπέρυθρη περιοχή του φάσµατος. Ωστόσο, 

µε τη βοήθεια µη γραµµικών κρυστάλλων παράγεται η δεύτερη αρµονική (532nm) 

ενώ µε µίξη της IR συχνότητας µε τη δεύτερη αρµονική, η τρίτη (355nm) και τέλος η 

τέταρτη (266nm) µε υποδιπλασιασµό της δεύτερης αρµονικής. Η επιλογή του 

επιθυµητού µήκους κύµατος επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια χειροκίνητων µοχλών οι 

οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό της συσκευής.  

Τα παλµικά laser Nd:YAG χρησιµοποιούν ένα ιδιαίτερα σηµαντικό χαρακτηριστικό 

τον διακόπτη Q ή αλλιώς Q-switch: Ο συγκεκριµένος διακόπτης δεν είναι τίποτα 

άλλο παρά ένας ηλεκτροοπτικός διακόπτης (αποτελείται από ένα πολωτή και µια 

κυψελίδα Pockels, η οποία στρέφει το επίπεδο πόλωσης κατά 90ο ) που 

παρεµβάλλεται στην κοιλότητα του laser. Ανοίγει όταν η αναστροφή πληθυσµών 

φθάσει σε µια µέγιστη τιµή και τότε επιτρέπει τη δράση laser. Με το άνοιγµα του 

διακόπτη η αποθηκευµένη ενέργεια απελευθερώνεται µε τη µορφή ενός παλµού 

µικρής χρονικής διάρκειας και µεγάλης έντασης. Έτσι µε αυτό το τρόπο 

επιτυγχάνονται εντάσεις της τάξης των 20 MW και διάρκειας παλµού µικρότερης των 

10ns.  

Για την ασφαλή λειτουργία του laser υπάρχει ηλεκτροµαγνητικό διάφραγµα εντός του 

οπτικού αντηχείου που δεν επιτρέπει την ενίσχυση της ακτινοβολίας σε περίπτωση 

εσφαλµένης λειτουργίας από τον χειριστή [4]. 

Στη συγκεκριµένη εργασία, το Nd:YAG laser δούλεψε στην υπεριώδη περιοχή του 

φάσµατος δηλαδή στα 355nm µε σκοπό την ανάπτυξη λεπτών ηµιαγώγιµων 

στρωµάτων NiO µε τη συχνότητα του laser ρυθµισµένη στα 10Hz και την ενεργειά 

του να µεταβάλλεται από 37 έως 40 mJ / παλµό. Η δέσµη του laser κατευθύνθηκε και 

εστιάστηκε στο στόχο µε τη βοήθεια κάποιων οπτικών στοιχείων, τα οποία ήταν:τρία 

πρίσµατα και ένας φακός. 

 

 

EXCIMER LASER 

 

Τα excimer lasers είναι µια ειδική κατηγορία µοριακών δονητικών-ηλεκτρονιακών 

lasers των οποίων η κάτω στάθµη laser είναι απωστική όπως φαίνεται στο σχήµα 6.2 

[2]. 
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Σχήµα 6.2: Ενεργειακό ∆ιάγραµµα excimer laser [2] 

 

Εποµένως το διµερές µόριο υφίσταται µόνο στη διεγερµένη κατάσταση (Α2
* ή ΑΒ*). 

Ένα τέτοιο µόριο καλείται excimer, µια σύντµηση των λέξεων excited dimer 

(διεγερµένο διµερές). Στη θεµελιώδη κατάσταση το µόριο του διεγερµένου διµερούς 

διασπάται στα µονοµερή του και γι’αυτό η κάτω στάθµη laser θεωρείται πάντα άδεια 

και τα excimer lasers έχουν µεγάλο κέρδος. Οι µεταβάσεις είναι στην υπεριώδη (UV) 

περιοχή του φάσµατος και λόγω της έλλειψης ενεργειακών επιπέδων στη θεµελιώδη 

κατάσταση δεν υπάρχουν περιστροφικές-δονητικές µεταβάσεις µε αποτέλεσµα η 

παρατηρούµενη µετάβαση να είναι σχετικά διευρυµένη (~5nm), όπως φάνηκε στο 

παραπάνω σχήµα. 

Μια ενδιαφέρουσα κατηγορία excimer lasers είναι εκείνη στην οποία ένα άτοµο 

ευγενούς αερίου (Kr,Ar,Xe) ενώνεται στην διεγερµένη κατάσταση µε ένα άτοµο 

αλογόνου (F, Cl) για να σχηµατιστεί ένα διεγερµένο διµερές. Ένα διεγερµένο άτοµο 

ευγενούς αερίου είναι όµοιο µε ένα άτοµο αλκαλίου (ένα ηλεκτρόνιο στην εξωτερική 

στοιβάδα) και ενώνεται ιοντικά µε ένα άτοµο κάποιου αλογόνου. Ειδικά 

παραδείγµατα είναι τα ArF (λ=193nm), KrF (λ=248nm), XeF (λ=351nm) και XeCl 

(λ=309nm). Όλα εκπέµπουν στο UV. Στη θεµελιώδη κατάσταση τα άτοµα των 

ευγενών αερίων ενώνονται µε τα αλογόνα µε πάρα πολύ ασθενείς δεσµούς ώστε 
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αµέσως και πολύ εύκολα να διασπώνται και η θεµελιώδης κατάσταση να εµφανίζεται 

σχεδόν άδεια.  

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα laser αυτής της κατηγορίας είναι το laser KrF που 

χρησιµοποιήσαµε για την διεξαγωγή των πειραµάτων. Οι δυο κύριοι µηχανισµοί 

διέγερσης που παράγουν το excimer KrF περιλαµβάνουν συγκρούσεις ηλεκτρονίων 

µε άτοµα Kr και δείχνονται από τις εξισώσεις: 

 

e       +       Kr       e     +      Kr* 

Kr*     +    F2      (KrF)*   +    F 

e       +       Kr       2e     +      Kr+ 

e     +    F2     F-   +  F 

F-  +   Kr+   +  M     (KrF)*    +   M 

 

Όπου M άτοµο αερίου απαραίτητο για τη διατήρηση της ολικής ορµής και ενέργειας 

(στην περίπτωση µας He). Κατά τη διάρκεια της δράσης laser ηλεκτρόνια 

µεταφέρονται από το F- στο Kr+ λόγω της µεγάλης αφετικής ικανότητας των 

ηλεκτρονίων από το άτοµο του φθορίου. 

Λεπτοµερέστερα το ενεργό µέσο του laser είναι αέριο µίγµα που αποτελείται από 45 

Torr F2, 127 Torr Kr και µέχρι τα 35 psi He. To He όπως προαναφέρθηκε λειτουργεί 

ως αδρανές ρυθµιστικό αέριο (buffer gas) [5].  

Για να διεγερθούν λοιπόν, είτε τα άτοµα του ευγενούς αερίου είτε του αλογόνου µε 

σκοπό τη δηµιουργία του διµερούς απαραίτητη είναι, η εφαρµογή γρήγορης 

ηλεκτρικής εκκένωσης που φτάνει µέχρι τα 35 kV. Η διάρκεια του παλµού του laser 

είναι 10ns, περιοριζόµενη από την έναρξη ασταθειών στην εκκένωση (δηµιουργία 

τόξου). Η εξωτερική γεννήτρια παλµών τροφοδοτεί το laser µε 10 Hz και η µέση 

ενέργεια ανά παλµό φθάνει τα 60 mJ. 

Για να εστιαστεί η δέσµη της υπεριώδους ακτινοβολίας, που προέρχεται από το 

συγκεκριµένο laser στο στόχο τοποθετήθηκε µπροστά από το θάλαµο εναπόθεσης, σε 

κατάλληλη θέση, ένας φακός. Ως κατάλληλη θέση κρίνεται εκείνη, όπου κατά τη 

λειτουργία του laser στη χαµηλότερη δυνατή ενέργεια, παράγεται πλάσµα ορατό δια 

γυµνού οφθαλµού. 
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ΘΑΛΑΜΟΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ 

 

Ο θάλαµος µέσα στον οποίο γίνεται η διαδικασία της εναπόθεσης είναι 

κατασκευασµένος από ανοξείδωτο χάλυβα µε κυλινδρική γεωµετρία. Περιµετρικά 

του θαλάµου βρίσκονται δεκατέσσερα ανοίγµατα (παράθυρα), ένα εξ αυτών 

χρησιµοποιείται για την είσοδο της δέσµης του laser, ενώ ένα άλλο πλησίον του, για 

την παρατήρηση της εναπόθεσης που λαµβάνει χώρα µέσα στο θάλαµο.  

Σε ένα άλλο άνοιγµα βρίσκεται ο φασµατογράφος µάζας χρόνου πτήσης, µε τη 

βοήθεια του οποίου µπορεί να γίνει στοιχειακή ανάλυση των παραγόµενων υµενίων. 

Τέλος µέσω ενός τέταρτου παράθυρου µε τη βοήθεια µιας οπτικής ίνας που 

καταλήγει στο µονοχρωµάτορα δίνεται η δυνατότητα in situ µελέτης του πλάσµατος 

[6]. Σε τρια ακόµα παράθυρα είναι τοποθετηµένες οι βαλβίδες εισόδου των αερίων 

(O2, N2) καθώς και τα µετρητικά (pirani, penning, baratron) της πίεσης που επικρατεί 

στο θάλαµο. 

Εκτός από τα παράθυρα υπάρχουν και δυο είσοδοι άντλησης του κενού. Υπάρχει έτσι 

η δυνατότητα, η εναπόθεση του λεπτού υµενίου να γίνει σε ελεγχόµενο περιβάλλον 

είτε κάτω από υψηλό κενό, είτε όπως συµβαίνει στην περίπτωση της ανάπτυξης των 

οξειδίων µετάλλων µε ροή οξυγόνου σε συγκεκριµένη πίεση που διατηρείται µε 

δυναµικό τρόπο. Το σύστηµα κενού περιλαµβάνει δυο περιστροφικές αντλίες, 

αντλητικής ικανότητας έως 10-2 mbar και δυο αντλίες διαχύσεως έως 10-6 mbar. Η 

ροή του οξυγόνου ρυθµίζεται από τις αντλίες που βρίσκονται κάτω από το θάλαµο. 

Μέσα στο θάλαµο εναπόθεσης τοποθετείται ο µεταλλικός στόχος καθώς και το 

υπόστρωµα παράλληλα και σε συγκεκριµένη απόσταση από τον στόχο, στη 

συγκεκριµένη περίπτωση η απόσταση ορίζεται στα 50mm. 
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Σχήµα 6.3: Θάλαµος Εναπόθεσης [7] 

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΕΝΟΥ 

 

Το σύστηµα άντλησης κενού του θαλάµου εναπόθεσης της συγκεκριµένης 

πειραµατικής διάταξης αποτελείται από 2 περιστροφικές αντλίες και από 2 αντλίες 

διαχύσεως. Υπάρχουν λοιπόν δύο επιµέρους αντλητικά συστήµατα, καθένα από τα 

οποία αποτελείται από δύο αντλίες, µία περιστροφική και µία αντλία διαχύσεως.  

Γενικά οι περιστροφικές αντλίες αποτελούνται κυρίως από το κέλυφος ή περίβληµα 

που είναι σταθερό (ή ακίνητο) και περικλείει ένα χώρο, µέσα στον οποίο 

περιστρέφεται ο ρότορας (ή οι ρότορες), που µπορεί να είναι οδοντωτοί τροχοί 

(γρανάζια), λοβοί, κοχλίες κτλ. Ο άξονας του ρότορα συνδέεται µηχανικά µε 

κατάλληλο κινητήρα, που προσδίδει στο ρότορα την απαραίτητη ροπή για την 

περιστροφή του. Η σύνδεση άξονα-ρότορα είναι δυνατό να γίνει και µαγνητικά, ενώ 
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η παροχή της αντλίας αυτής ρυθµίζεται από τη συχνότητα περιστροφής του ρότορα. 

Όταν αυξηθεί υπερβολικά η πίεση στην περιοχή της κατάθλιψης των περιστροφικών 

αντλιών, θα προκληθεί βλάβη. Για την αποφυγή βλαβών θα πρέπει να τοποθετούνται 

στην κατάθλιψη κατάλληλες βαλβίδες εκτόνωσης (ή ανακούφισης), οι οποίες θα 

ανοίγουν όταν η πίεση ξεπεράσει µία ορισµένη τιµή, οπότε θα προστατεύεται η 

αντλία από ζηµιά.  

Η διαδικασία άντλησης στις περιστροφικές αντλίες µπορεί να χωριστεί σε τρεις 

φάσεις, καθώς µία ορισµένη µάζα αερίου, που καθορίζεται από τη σχετική θέση και 

τη διαµόρφωση του κελύφους και του ρότορα, µεταβαίνει από την αναρρόφηση προς 

την κατάθλιψη. Αρχικά, η µεταφερόµενη µάζα του αερίου βρίσκεται σε επαφή µε το 

αέριο στην αναρρόφηση και είναι αποµονωµένη από την κατάθλιψη. Στη δεύτερη 

φάση η µάζα του αερίου βρίσκεται µεταξύ ρότορα και κελύφους, αποµονωµένη και 

από την αναρρόφηση και από την κατάθλιψη. Στην τρίτη φάση, η µάζα του αερίου 

έρχεται σε επαφή µε την κατάθλιψη, αποµονωµένη από την αναρρόφηση. Για τη 

σωστή λειτουργία της αντλίας θα πρέπει η επαφή των πτερυγίων του ρότορα µε την 

αναρρόφηση και την κατάθλιψη να γίνεται βαθµιαία, ενώ επίσης, δεν θα πρέπει σε 

καµµία φάση να υπάρχει επαφή µεταξύ αναρρόφησης και κατάθλιψης [8].  

Στις αντλίες µε συρταρωτά πτερύγια ο ρότορας είναι κυλινδρικός και τοποθετηµένος 

έκκεντρα µέσα στο θάλαµο του κελύφους. Στην επιφάνεια του ρότορα υπάρχουν 

εσοχές (ισαπέχουσες µεταξύ τους), µέσα στις οποίες µπορούν να διολισθαίνουν 

κατάλληλα ορθογωνικά πτερύγια (σύρτες). Κατά την περιστροφή του ρότορα, τα 

πτερύγια κινούνται προς το κέλυφος και εφάπτονται σε αυτό, ώστε να εξασφαλίζεται 

η αναγκαία στεγανότητα (Σχήµα 6.5). Η περιστροφική αντλία λειτουργεί αποδοτικά, 

λόγω κατασκευής της, σε πιέσεις από 103 mbar (1 atm) µέχρι 10-2 mbar (σχήµα 6.4). 

 

 
Σχήµα 6.4: Περιστροφική αντλία  
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Σχήµα 6.5:Αρχή λειτουργίας της περιστροφικής 

αντλίας συρταρωτών (µετατοπιζόµενων) πτερυγίων: 

(1) κινούµενο τµήµα (2) σταθερό κέλυφος (3) 

σύρτης (4) είσοδος αερίου (5) έξοδος αερίου 

Σχήµα 6.6: Πτερυγιοφόρος αντλία µετατοπιζόµενου 

στάτη 

 

Αντίθετα οι αντλίες διαχύσεως χρειάζονται κατάλληλες αντλίες υποστήριξης, κυρίως 

περιστροφικές, οι οποίες δηµιουργούν το απαραίτητο προκενό. Οι αντλίες διαχύσεως 

λειτουργούν σε πιέσεις από 10-2 mbar µέχρι και 10–6 mbar και γενικά έχουν 

υψηλότερες ταχύτητες άντλησης για ελαφριά αέρια απ’ότι για βαριά. Στη βάση της 

αντλίας διαχύσεως υπάρχει µία ποσότητα ειδικού συνθετικού λαδιού (συνήθως λάδι 

σιλικόνης που είναι ιδανικό λόγω της χαµηλής πίεσης των ατµών του) το οποίο 

θερµαίνεται µέχρι το σηµείο ζέσεως του και εξατµίζεται. Ο ατµός του λαδιού 

ανεβαίνει από ένα κεντρικό σωλήνα της αντλίας και εκτονώνεται µέσα από 

ακροφύσια µε κατεύθυνση προς τη βάση της, παρασέρνοντας το αέριο µέσα από το 

θάλαµο κενού. Το µεν αέριο αντλείται από την περιστροφική αντλία, οι δε ατµοί του 

λαδιού συµπυκνώνονται στα ψυχρά τοιχώµατα της αντλίας και καταλήγουν στη βάση 

της αντλίας όπου θερµαίνονται εκ νέου και επαναλαµβάνεται ο ανωτέρω κύκλος 

(σχήµα 6.7). Τα τοιχώµατα της αντλίας ψύχονται εξωτερικά είτε µε σύστηµα ροής 

ψυχρού αέρα είτε µε σερπαντίνα από την οποία περνάει νερό ψύξης [8]. 

Ένα σηµαντικό µειονέκτηµα των αντλιών διάχυσης είναι το φαινόµενο της 

αναρρόφησης (back-streaming) του λαδιού της αντλίας µέσα στο θάλαµο κενού [8]. 

Γι’ αυτό το λόγο οι αντλίες διαχύσεως δεν είναι κατάλληλες για χρήση σε ιδιαίτερα 

ευαίσθητο αναλυτικό εξοπλισµό ή άλλες εφαρµογές που απαιτούν εξαιρετικά καθαρό 

περιβάλλον. Στην περίπτωση όµως της ανάπτυξης των δειγµάτων στα πλαίσια της 

εργασίας αυτής ο βαθµός «καθαρότητας» του περιβάλλοντος ήταν εξαιρετικά 

επαρκής. 
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Σχήµα 6.7: Αντλία ∆ιαχύσεως [9]  

 

 

6.3 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

 

6.3.1. Προετοιµασία του δείγµατος 

 

Η ανάπτυξη των λεπτών υµενίων NiO έγινε πάνω σε υπόστρωµα πυριτίου (Si) 

κοµµένο σε ορθογώνιο σχήµα και διαστάσεων µερικών εκατοστών. Πριν από την 

εναπόθεση των υµενιών το υπόστρωµα καθαρίζεται προσεκτικά ακολουθώντας τη 

παρακάτω διαδικασία: 

• Γεµίζουµε ένα γυάλινο δοχείο µε µερική ποσότητα διαλύτη (AR-grade 

Ακετόνη) και το θερµαίνουµε προσέχοντας να µην ξεπεράσει η θερµοκρασία 

τους 55 oC.  

• Μέσα στο θερµαινόµενο διάλυµα ακετόνης τοποθετούµε τα υποστρώµατα 

πυριτίου για περίπου 10min.  

• Κατόπιν εξαιτίας του γεγονότος οτι η ακετόνη αφήνει υπολείµµατα πάνω 

στην επιφάνεια των υποστρωµάτων, τα εµβαπτίζουµε µέσα σε δοχείο που 

περιέχει διάλυµα µεθανόλης. Τα αφήνουµε µέσα στο δοχείο για 2-5min. 

• Τέλος τα ξεπλένουµε µε απιονισµένο νερό και τα στεγνώνουµε µε ροή αερίου 

N2. 
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Μετά το καθαρισµό του υποστρώµατος, το τοποθετούµε σε κατάλληλη διάταξη εντός 

του θαλάµου εναπόθεσης και ακριβώς απέναντι από το στόχο, ώστε το κέντρο του να 

βρίσκεται στη διεύθυνση της δέσµης µε τη µέγιστη συγκέντρωση σωµατιδίων και να 

επιτυγχάνεται η οµοιόµορφη εναπόθεση του υλικού. Η διάταξη είναι έτσι 

κατασκευασµένη ώστε µε εφαρµογή ρεύµατος, η τιµή της έντασης του οποίου 

ρυθµίζεται από εξωτερικό τροφοδοτικό, να καθορίζεται η τιµή της θερµοκρασίας του 

υποστρώµατος. Για τον έλεγχο της τιµής της θερµοκρασίας χρησιµοποιείται ένα 

θερµοστοιχείο το οποίο βρίσκεται εντός της συσκευής θέρµανσης και µετράει τη 

θερµοτάση (mV). 

Τα επιµέρους τµήµατα της στήριξης και θέρµανσης του υποστρώµατος φαίνονται στο 

σχήµα 6.8α), ενώ στο σχήµα 6.8β) φαίνεται ολοκληρωµένη η διάταξη.  

 

 

 
Σχήµα 6.8: Σχηµατική διάταξη στήριξης και θέρµανσης του υποστρώµατος [7] 
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Ο στόχος που χρησιµοποιείται στη παρούσα εργασία είναι λεπτό φύλλο Ni 

καθαρότητας 99,998% το οποίο τοποθετείται πάνω στο XY µεταφορέα. Ο XY 

µεταφορέας είναι συνδεδεµένος µε ηλεκτρονικό υπολογιστή και µέσω του 

προγράµµατος NEAT µπορεί να εκτελεί κινήσεις στον οριζόντιο και κάθετο άξονα 

ακολουθώντας σχηµατισµό µαίανδρου (διαστάσεων 16mm x 16mm). Με τη κίνηση 

του στόχου κατά τη διάρκεια της εναπόθεσης επιτυγχάνεται η οµοιόµορφη 

αποδόµηση του και αποφεύγεται ο σχηµατισµός κρατήρα, ο οποίος θα είχε ως 

αποτέλεσµα την αύξηση των σωµατιδίων που θα εκπέµπονταν προς το υπόστρωµα, ή 

ακόµη και τη διάτρηση του στόχου. Η επίτευξη οµοιόµορφης αποδόµησης του 

στόχου είναι ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα προς επίλυση σε οτι αφορά την 

Παλµική Εναπόθεση µε laser, διότι σε περίπτωση ύπαρξης ανωµαλιών στην 

επιφάνεια του στόχου η κατεύθυνση του πλάσµατος αποκλίνει έως και 25ο. Αυτή η 

απόκλιση και θεωρώντας ως δεδοµένη τη σταθερή θέση του υποστρώµατος, οδηγεί 

στη µείωση του ρυθµού εναπόθεσης καθώς και στην ανοµοιοµορφία του υµενίου [6].  

Ο στόχος πριν την τοποθέτηση του λειαίνεται µε υαλόχαρτο και καθαρίζεται µε 

διάλυµα ακετόνης. Ο χρόνος αποδόµησης του στόχου επιλέγεται τόσο µε βάση την 

ενέργεια της προσπίπτουσας ακτινοβολίας όσο και µε το πόσο «παχύ» ή όχι 

επιθυµείται να είναι το υµένιο.  

Αξίζει να σηµειωθεί οτι στόχος της PLD είναι η ανάπτυξη καλής ποιότητας υµενίων 

(χωρίς πολλά σταγονίδια τήγµατος) σε συνδυασµό µε ένα αρκετά ικανοποιητικό 

ρυθµό εναπόθεσης και επιτυγχάνεται µε την επιλογή της κατάλληλης απόστασης 

µεταξύ του στόχου και του υποστρώµατος. Κατά τη διάρκεια ανάπτυξης των 

δειγµάτων της παρούσας εργασίας η βέλτιστη απόσταση στόχου-υποστρώµατος 

βρέθηκε στα 50mm. 

 

6.3.2. ∆ιαδικασία εναπόθεσης των λεπτών µονοστρωµατικών υµενίων NiO 

 

Για την ανάπτυξη λεπτών µονοστρωµατικών δοµών NiO πάνω σε υπόστρωµα Si 

χρησιµοποιήθηκε η τρίτη αρµονική (355nm) ενός IR, Nd:YAG laser της Quantel, που 

υπάρχει στο εργαστήριο Laser του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών. Η επιφάνεια του 

στόχου σχηµατίζει γωνία 45ο µε τη δέσµη του laser, έτσι ώστε η ακτινοβολία να 

φθάνει ανεµπόδιστη στο στόχο και να µην σκιάζεται από το υπόστρωµα. 
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Η εναπόθεση έλαβε χώρα σε περιβάλλον δραστικού αερίου σταθερής πίεσης, η οποία 

διατηρείται µε συνεχή ροή οξυγόνου, που ρυθµίζεται κατάλληλα µε δύο βαλβίδες 

εισόδου και εξόδου (δυναµική πίεση). 

Η διαδικασία εναπόθεσης των µονοστρωµατικών δοµών οξειδίου του νικελίου µε τη 

µέθοδο της παλµικής εναπόθεσης µε laser περιλαµβάνει τα παρακάτω βήµατα:  

 

• Τοποθετείται ο στόχος του καθαρού Ni (99,998%) πάνω στον XY µεταφορέα. 

• Ευθυγραµµίζεται η δέσµη του laser ώστε να προσπίπτει στο κέντρο του στόχου. 

• Μετά από την προετοιµασία του, το υπόστρωµα τοποθετείται στη βάση στήριξης 

και σε απόσταση 50 mm από το στόχο (όπως φαίνεται στο σχήµα 6.9). 

 

Σχήµα 6.9: Τοποθέτηση συσκευής στήριξης και θέρµανσης υποστρώµατος παράλληλα στον στόχο 
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• Ο θάλαµος εναπόθεσης κλείνει και αντλείται το εσωτερικό του µε τη βοήθεια του 

συστήµατος άντλησης (2 περιστροφικές και 2 αντλίες διαχύσεως). 

∆ηµιουργούνται συνθήκες υψηλού κενού της τάξης των 10-6 mbar στο εσωτερικό 

του θαλάµου. Για να δηµιουργηθεί κενό στο θάλαµο απαιτούνται περίπου 12 

ώρες και γι’αυτό γίνεται προεργασία από το προηγούµενο απόγευµα. 

• Ταυτόχρονα αρχίζει η διαδικασία θέρµανσης του υποστρώµατος µε τη σταδιακή 

τροφοδότηση της βάσης στήριξης µε ρεύµα. Στα δείγµατα µε θερµοκρασία 

µεγαλύτερη από αυτή του περιβάλλοντος, χρειάζεται κάποια ώρα µέχρι να φθάσει 

το υπόστρωµα και να σταθεροποιηθεί στην επιθυµητή θερµοκρασία.  

• Την επόµενη µέρα, η πίεση εντός του θαλάµου έχει φθάσει τα 10-6 mbar. Τότε 

κλείνουν οι αντλίες διαχύσεως και γίνεται εισαγωγή αέριο Ο2. Ο χώρος σε αυτή 

τη περίπτωση αντλείται µόνο από τη µια περιστροφική και ρυθµίζοντας 

κατάλληλα τη ροή οξυγόνου και το ρυθµό άντλησης σταθεροποιούµε την πίεση 

στην επιθυµητή, κάθε φορά, τιµή. Η τιµή της πίεσης ελέγχεται µέσω ενός 

ψηφιακού µανοµέτρου. 

• Όπως προαναφέρηκε, κάνοντας χρήση του προγράµµατος NEAT ρυθµίζεται ο 

αριθµός επαναλήψεων της κίνησης (εκτελεί µαίανδρο) του XY µεταφορέα καθώς 

και ο χρόνος παραµονής του σε κάθε σηµείο. 

• Μέσω ενός διαφράγµατος και µε τη βοήθεια του ενεργοµέτρου ρυθµίζεται η 

ενέργεια του χρησιµοποιούµενου laser. Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα 

παρακολουθείται, έτσι ώστε καθ’όλη τη διάρκεια της εναπόθεσης να διατηρείται 

σταθερή. Στη συγκεκριµένη περίπτωση η τιµή της ενέργειας του laser ήταν 

µεταξύ 37-40mJ/παλµό. 

• Μετά το τέλος της εναπόθεσης το δείγµα παρέµεινε σε θερµοκρασία 200oC για 1h 

σε στατική πίεση οξυγόνου 0,4mbar ενώ µετά ακολουθεί σταδιακή µείωση του 

ρεύµατος και κατά συνέπεια της θερµοκρασίας του υποστρώµατος µέχρις ότου να 

γίνει ίση µε του περιβάλλοντος.  

• Προκειµένου να ανοιχθεί ο θάλαµος εναπόθεσης εισάγεται αέριο Ν2 έτσι ώστε να 

αποκτήσει πίεση ίση µε 1 atm. Προτιµήθηκε η παροχή N2 αντί ατµοσφαιρικού 

αέρα για την αποφυγή εισόδου υγρασίας, σκόνης κτλ στον θάλαµο που θα 

οδηγούσε στην καταστροφή του δείγµατος. 
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• Αφαιρείται το δείγµα από τη βάση που φέρει το υπόστρωµα, πάνω στο οποίο έχει 

εναποτεθεί το λεπτό υµένιο. Στη συνέχεια το δείγµα φυλάσσεται εντός ενός 

ξηραντήρα υπό κενό. 

Επαναλήφθηκε η παραπάνω διαδικασία για άλλα 7 δείγµατα µονοστρωµατικών 

υµενίων NiO. Η οµάδα λοιπόν των 8 µονοστρωµατικών υµενίων NiO έχει ως κοινό 

χαρακτηριστικό την ανάπτυξη κάτω από τις ίδιες συνθήκες όπως ενέργεια laser, 

θερµοκρασία υποστρώµατος, χρόνο εναπόθεσης και διαφοροποιούνται µόνο ως προς 

την τιµή της πίεσης του οξυγόνου κατά τη διάρκεια της εναπόθεσης. Οι συνθήκες 

ανάπτυξης κάθε υµενίου καθώς και ο κωδικός του, αναφέρονται στον πίνακα 6.1. 

 

Πίνακας 6.1: Πειραµατικές συνθήκες ανάπτυξης µονοστρωµατικών υµενίων NiO µε 

το Nd:YAG Laser (λ=355nm) πάνω σε υπόστρωµα Si. 

Κωδικός 
∆είγµατος  

Πίεση O2 
(mbar) 

Μήκος 
Κύµατος 

Laser 
(nm) 

∆ιάρκεια 
Εναπόθεσης 

(min) 

Θερµοκρασία 
Υποστρώµατος  

(oC) 

Ενέργεια 
Laser  

(mJ/pulse)

280206-1 0,05 355 90 200 40 
240206-1 0,1 355 90 200 40 
230206-1 0,2 355 90 200 39 

210306-1 0,3 355 90 200 37 

010306-1 0,4 355 90 200 40 

150306-1 0,5 355 90 200 38 

300306-1 0,5 355 90 200 40 

310306 0,1 355 90 200 40 
 

Στη συνέχεια τα δείγµατα του NiO θα χαρακτηριστούν όπως περιγράφεται στο 

κεφάλαιο 7.  

Η παραπάνω πειραµατική διαδικασία επαναλήφθηκε άλλες δυο φορές, 

χρησιµοποιώντας αντί για το Nd:YAG laser ένα excimer laser υπεριώδους 

ακτινοβολίας µε µίγµα αερίων KrF στα λ=248nm. 
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Πίνακας 6.2: Πειραµατικές συνθήκες ανάπτυξης λεπτών υµενίων NiO µε το Excimer 

Laser (λ=248nm) πάνω σε δυο διαφορετικά υποστρώµατα Si 

Κωδικός 
∆είγµατος  

Υπό-
στρωµα 

Πίεση 
O2 

(mbar) 

Μήκος 
Κύµατος 

Laser 
(nm) 

∆ιάρκεια 
Εναπόθεσης 

(min) 

Θερµοκρασία 
Υποστρώµατος  

(oC) 

Ενέργεια 
Laser  

(mJ/pulse)

070406-1 p-Si 0,5 248 58,24 200 60 
070406-2 n-Si 0,5 248 58,24 200 60 
 

Τα υµένια µε κωδικούς 070406-1 και 070406-2 ήταν πολύ λεπτά και γι’αυτό το λόγο 

δεν εφαρµόστηκε καµµιά διαγνωστική µέθοδος σε αυτά. 

 

6.3.3. ∆ιαδικασία εναπόθεσης διστρωµατικών δοµών τύπου p-NiO/n-NiO 

 

Για την ανάπτυξη διστρωµατικών δοµών NiO πάνω σε υποστρώµατα διαφορετικού 

είδους πυριτίου (Si) χρησιµοποιήθηκε το excimer laser µε µίγµα αερίων KrF 

(λ=248nm), που υπάρχει στο εργαστήριο Laser του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών. Η 

επιφάνεια του στόχου και σε αυτή τη περίπτωση, σχηµατίζει γωνία 45ο µε τη δέσµη 

του laser, έτσι ώστε η ακτινοβολία να φθάνει ανεµπόδιστη στο στόχο και να µην 

σκιάζεται από το υπόστρωµα. 

Οι εναποθέσεις έλαβαν χώρα σε περιβάλλον δραστικού αερίου σταθερής πίεσης, η 

οποία διατηρείται µε συνεχή ροή οξυγόνου, που ρυθµίζεται κατάλληλα µε δύο 

βαλβίδες εισόδου και εξόδου (δυναµική πίεση). 

Η διαδικασία εναπόθεσης των διστρωµατικών δοµών τύπου p-NiO / n-NiO µε τη 

µέθοδο της παλµικής εναπόθεσης µε laser περιλαµβάνει επανάληψη της διαδικασίας 

που περιγράφηκε στη παράγραφο §6.3.2 άλλη µια φορά µε σκοπό την ανάπτυξη και 

του δεύτερου στρώµατος οξειδίου του νικελίου.Αναλυτικά η διαδικασία είναι: 

 

1. Για την ανάπτυξη του πρώτου στρώµατος NiO τύπου αγωγιµότητας p 

ακολουθήθηκαν τα εξής βήµατα: 

 

• Τοποθετείται ο στόχος του καθαρού Ni (99,998%) πάνω στον XY µεταφορέα. 

• Ευθυγραµµίζεται η δέσµη του laser ώστε να προσπίπτει στο κέντρο του στόχου. 
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• Μετά από την προετοιµασία του, το υπόστρωµα τοποθετείται στη βάση στήριξης 

και σε απόσταση 50 mm από το στόχο. 

• Ο θάλαµος εναπόθεσης κλείνει και αντλείται το εσωτερικό του µε τη βοήθεια του 

συστήµατος άντλησης (2 περιστροφικές και 2 αντλίες διαχύσεως). 

∆ηµιουργούνται συνθήκες υψηλού κενού της τάξης των 10-6 mbar στο εσωτερικό 

του θαλάµου.  

• Ταυτόχρονα αρχίζει η διαδικασία θέρµανσης του υποστρώµατος µε τη σταδιακή 

τροφοδότηση της βάσης στήριξης µε ρεύµα. Τα δείγµατα έγιναν όλα σε 

θερµοκρασία 200 oC και γι’αυτό χρειαζόταν κάποια ώρα µέχρι το υπόστρωµα να 

φθάσει και να σταθεροποιηθεί στη συγκεκριµένη θερµοκρασία.  

• Όταν η πίεση εντός του θαλάµου φθάσει τα 10-6 mbar τότε κλείνουν οι αντλίες 

διαχύσεως και γίνεται εισαγωγή αέριο Ο2. Ο χώρος σε αυτή τη περίπτωση 

αντλείται µόνο από τη µια περιστροφική και ρυθµίζοντας κατάλληλα τη ροή 

οξυγόνου και το ρυθµό άντλησης σταθεροποιούµε την πίεση στην επιθυµητή, 

κάθε φορά, τιµή. Η τιµή της πίεσης επιλέχθηκε να είναι στα 0,5mbar διότι 

βρέθηκε, κατά τον ηλεκτρικό χαρακτηρισµό των µονοστρωµατικών υµενίων NiO, 

ότι σε αυτή τη τιµή της πίεσης τα υµένια παρουσίαζαν αγωγιµότητα τύπου p. Η 

τιµή της πίεσης επιθυµείται να διατηρείται σταθερή κατά τη διάρκεια της 

εναπόθεσης και ελέγχεται, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, µέσω ενός ψηφιακού 

µανοµέτρου. 

• Όπως προαναφέρηκε, κάνοντας χρήση του προγράµµατος NEAT ρυθµίζεται ο 

αριθµός επαναλήψεων της κίνησης (εκτελεί µαίανδρο) του XY µεταφορέα καθώς 

και ο χρόνος παραµονής του σε κάθε σηµείο.  

• Μέσω ενός διαφράγµατος και µε τη βοήθεια του ενεργοµέτρου ρυθµίζεται η 

ενέργεια του χρησιµοποιούµενου laser. Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα 

παρακολουθείται, έτσι ώστε καθ’όλη τη διάρκεια της εναπόθεσης να διατηρείται 

σταθερή. Στη συγκεκριµένη περίπτωση η τιµή της ενέργειας του laser ήταν 

µεταξύ 60 – 70 mJ/παλµό. 

• Μετά το τέλος της εναπόθεσης κλείνεται η τροφοδοσία ρεύµατος της συσκευής 

θέρµανσης του υποστρώµατος. Το δείγµα αρχίζει να κρυώνει υπό στατική πίεση 

οξυγόνου 10mbar. Με αυτό τον τρόπο το δείγµα ψύχεται γρηγορότερα. 

• Όταν η θερµοκρασία του υποστρώµατος φθάσει στη θερµοκρασία του 

περιβάλλοντος και προκειµένου να ανοιχθεί ο θάλαµος εναπόθεσης, εισάγεται 
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αέριο Ν2 µέχρι 1 atm. Προτιµήθηκε η παροχή N2 αντί ατµοσφαιρικού αέρα για 

την αποφυγή εισόδου υγρασίας, σκόνης κτλ στον θάλαµο που θα οδηγούσε στην 

καταστροφή του δείγµατος. 

• Αντί να αφαιρεθεί το δείγµα από τη συσκευή θέρµανσης και στήριξης του 

υποστρώµατος γίνεται αλλαγή της µάσκας εναπόθεσης και επιλέγεται µια µε 

µικρότερη διάµετρο (5mm), έτσι ώστε να εναποτεθεί και το δεύτερο στρώµα 

οξειδίου του νικελίου. 

 

 

2. Για την ανάπτυξη του δεύτερου στρώµατος NiO αγωγιµότητας τύπου n 

ακολουθήθηκαν τα εξής βήµατα: 

 

• Το υπόστρωµα τοποθετείται στη βάση στήριξης και σε απόσταση 50 mm από το 

στόχο. 

• Ο θάλαµος εναπόθεσης κλείνει και αντλείται το εσωτερικό του µε τη βοήθεια του 

συστήµατος άντλησης (2 περιστροφικές και 2 αντλίες διαχύσεως). 

∆ηµιουργούνται συνθήκες υψηλού κενού της τάξης των 10-6 mbar στο εσωτερικό 

του θαλάµου.  

• Ταυτόχρονα αρχίζει η διαδικασία θέρµανσης του υποστρώµατος µε τη σταδιακή 

τροφοδότηση της βάσης στήριξης µε ρεύµα. Τα δείγµατα έγιναν όλα σε 

θερµοκρασία 200 oC και γι’αυτό χρειαζόταν κάποια ώρα µέχρι το υπόστρωµα να 

φθάσει και να σταθεροποιηθεί στη συγκεκριµένη θερµοκρασία.  

• Όταν η πίεση εντός του θαλάµου φθάσει τα 10-6 mbar τότε κλείνουν οι αντλίες 

διαχύσεως και γίνεται εισαγωγή αέριο Ο2. Ο χώρος σε αυτή τη περίπτωση 

αντλείται µόνο από τη µια περιστροφική και ρυθµίζοντας κατάλληλα τη ροή 

οξυγόνου και το ρυθµό άντλησης σταθεροποιούµε την πίεση στην επιθυµητή, 

κάθε φορά, τιµή. Η τιµή της πίεσης επιλέχθηκε να είναι στα 0,05mbar διότι 

βρέθηκε, κατά τον ηλεκτρικό χαρακτηρισµό των µονοστρωµατικών υµενίων NiO, 

ότι σε αυτή τη τιµή της πίεσης τα υµένια παρουσίαζαν αγωγιµότητα τύπου n. Η 

τιµή της πίεσης επιθυµείται να διατηρείται σταθερή κατά τη διάρκεια της 

εναπόθεσης και ελέγχεται, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, µέσω ενός ψηφιακού 

µανοµέτρου. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ PLD 
 

120 

• Όπως προαναφέρηκε, κάνοντας χρήση του προγράµµατος NEAT ρυθµίζεται ο 

αριθµός επαναλήψεων της κίνησης (εκτελεί µαίανδρο) του XY µεταφορέα καθώς 

και ο χρόνος παραµονής του σε κάθε σηµείο.  

• Μέσω ενός διαφράγµατος και µε τη βοήθεια του ενεργοµέτρου ρυθµίζεται η 

ενέργεια του χρησιµοποιούµενου laser. Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα 

παρακολουθείται, έτσι ώστε καθ’όλη τη διάρκεια της εναπόθεσης να διατηρείται 

σταθερή. Στη συγκεκριµένη περίπτωση η τιµή της ενέργειας του laser ήταν 

µεταξύ 60 – 70 mJ/παλµό. 

• Μετά το τέλος της εναπόθεσης κλείνεται η τροφοδοσία ρεύµατος της συσκευής 

θέρµανσης του υποστρώµατος. Το δείγµα αρχίζει να κρυώνει υπό κενό και όχι 

όπως στην περίπτωση του p –τύπου στρώµατος NiO σε 10mbar O2 για να µη 

προσροφηθεί επιπλέον οξυγόνο στην επιφάνεια του n-τύπου NiO.  

• Όταν η θερµοκρασία του υποστρώµατος φθάσει στη θερµοκρασία του 

περιβάλλοντος και προκειµένου να ανοιχθεί ο θάλαµος εναπόθεσης, εισάγεται 

αέριο Ν2 µέχρι 1 atm. Προτιµήθηκε η παροχή N2 αντί ατµοσφαιρικού αέρα για 

την αποφυγή εισόδου υγρασίας, σκόνης κτλ στον θάλαµο που θα οδηγούσε στην 

καταστροφή του δείγµατος. 

• Αφαιρείται το δείγµα από τη συσκευή θέρµανσης και στήριξης του 

υποστρώµατος, κωδικοποιείται και φυλάσσεται εντός του ξηραντήρα. 

 

Με τη συγκεκριµένη διαδικασία αναπτύχθηκαν 3 δοµές τύπου p-NiO / n-NiO όπως 

φαίνεται στο σχήµα  ενώ οι συνθήκες εναπόθεσης κάθε δείγµατος καθώς και ο 

κωδικός του, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Σχήµα 6.10: Σχηµατική διάταξη 

 

 

 

Πίνακας 6.3: Πειραµατικές συνθήκες ανάπτυξης λεπτών δοµών τύπου p-NiO / n-NiO 

µε το Excimer Laser (KrF, λ=248nm) 

Κωδικός 
∆είγµατος  

Πίεση O2 
1ου 

Στρώµατος 
(mbar) 

Πίεση O2 
2ου 

Στρώµατος 
(mbar) 

Μήκος 
Κύµατος 

Laser 
(nm) 

∆ιάρκεια 
Εναπόθεσης 
1ο Στρώµα / 
2ο Στρώµα 

(min) 

Ηλεκτρό-
διο 

 

Θερµοκρασία 
Υπο-

στρώµατος 
(oC) 

Ενέργεια 
Laser 

(mJ/pulse) 

020306-1 0,5 0,4 355 90’ / 90’  
 200 40 

060406 0,5 0,05 248 15’/ 60’ /30’ Au 200 60 

100406-1 0,5 0,05 248 117’ / 59’  
 200 60 

100406-2 0,5 0,05 248 117’ / 59’  
 200 60 

140406 0,5 0,05 248 180’ / 90’  
 200 67/71 

 

Στη συνέχεια (βλέπε Κεφάλαιο 7) λήφθηκαν οι χαρακτηριστικές καµπύλες I-V των 

δειγµάτων 100406-1, 100406-2 και 140406. Τα άλλα δυο δείγµατα αποτελούν 

προσπάθειες δηµιουργίας επαφής τύπου p-NiO/n-NiO, οι οποίες δεν έδειξαν αξιόλογα 

αποτελέσµατα. Ειδικά στη περίπτωση του δείγµατος 060406, επιχειρήθηκε να 

χρησιµοποιηθεί ως ηλεκτρόδιο, στρώµα Au µεταξύ του p-στρώµατος NiO και του 

υποστρώµατος Si. Η αγωγή του ρεύµατος έγινε εξ ολοκλήρου µέσω του στρώµατος 

Au και το δείγµα δεν επέδειξε συµπεριφορά διόδου. 
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ΙΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ 

NiO & ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

 

 

7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται και σχολιάζονται τα αποτελέσµατα του 

χαρακτηρισµού των δοµών λεπτών υµενίων NiO που αναπτύχθηκαν µε Παλµική 

Εναπόθεση µε Laser. Στο πρώτο µέρος παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των 

οπτικών µετρήσεων, ενώ στο δεύτερο µέρος παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του 

ηλεκτρικού χαρακτηρισµού.  

Λήφθηκε XRD φάσµα ενός µόνο δείγµατος για τον έλεγχο του κρυσταλλικού 

προσανατολισµού των υµενίων. Με τις οπτικές µετρήσεις λήφθηκαν τα φάσµατα 

ανακλαστικότητας των µονοστρωµατικών υµενίων NiO και υπολογίστηκε το πάχος 

των υµενίων, απαραίτητο στοιχείο για τον υπολογισµό κατόπιν της εδικής ηλεκτρικής 

αντίστασης. Με τις ηλεκτρικές µετρήσεις προσδιορίστηκαν η ειδική ηλεκτρική 

αντίσταση, η συγκέντρωση και η κινητικότητα των κυρίαρχων ελεύθερων φορέων 

καθώς και ο τύπος αγωγιµότητας, όσο αφορά τις µονοστρωµατικές δοµές NiO. Ενώ 

για τις διστρωµατικές δοµές τύπου p-n λήφθηκαν οι χαρακτηριστικές I-V και 

υπολογίστηκε ο συντελεστής ποιότητας (η) των διόδων. 

 

ΚΚΚΕΕΕΦΦΦΑΑΑΛΛΛΑΑΑΙΙΙΟΟΟ   
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7.2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ XRD 

 

Ο κρυσταλλογραφικός χαρακτηρισµός έγινε µε τη βοήθεια των ακτίνων-Χ σε ένα 

δείγµα NiO πάνω σε υπόστρωµα Si. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε ένα 

περιθλασίµετρο το οποίο ήταν εξοπλισµένο µε ειδικό εξάρτηµα για τη µελέτη λεπτών 

υµενίων. Η πηγή του περιθλασιµέτρου ήταν µια λυχνία χαλκού Cu µε Ka=1,54 Å και 

λειτουργούσε σε τάση 35 kV. Ακόµη το µηχάνηµα είχε τη δυνατότητα να περιστρέφει 

το υπόστρωµα έτσι ώστε κατά τη διάρκεια της µέτρησης µεταξύ των 20ο και 80ο να 

βρεθούν όλοι οι κρυσταλλικοί προσανατολισµοί του υλικού. 

Το φάσµα που ακολουθεί αφορά όπως προαναφέρθηκε ένα δείγµα NiO πάνω σε 

υπόστρωµα πυριτίου µε θερµοκρασία υποστρώµατος κατά τη διάρκεια της 

εναπόθεσης 200oC και πίεση O2 0,1mbar.  

 

 
Σχήµα 7.1: XRD φάσµατα λεπτού υµενίου NiO που έχει αναπτυχθεί σε θερµοκρασία υποστρώµατος 

200oC και πίεση Ο2 0,1 mbar. 

 
Από το φάσµα λοιπόν XRD του συγκεκριµένου υµενίου εξάγεται το συµπέρασµα ότι 

εµφανίζεται η διεύθυνση (002) ως πρότιµητέος κρυσταλλικός προσανατολισµός ενώ 

ως δευτερεύοντες προσανατολισµοί εµφανίζονται και οι διευθύνσεις (111) και (202). 
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7.3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Η µέτρηση της ανακλαστικότητας των παραγόµενων υµενίων πραγµατοποιείται µε τη 

βοήθεια του φασµατοφωτοµέτρου Perkin Elmer Lambda 19 για την περιοχή µηκών 

κύµατος που αναγράφεται κάθε φορά στο διάγραµµα. Παρακάτω παρουσιάζεται η 

φασµατική συµπεριφορά των δειγµάτων NiO για διάφορες πιέσεις O2 και κρατώντας 

σταθερή τη θερµοκρασία του υποστρώµατος στους 200oC. Επίσης λήφθηκε και το 

φάσµα ανακλαστικότητας του υποστρώµατος. 
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Σχήµα 7.2: Φάσµα ανακλαστικότητας των µονοστρωµατικών υµενίων NiO που έχουν αναπτυχθεί σε 

διάφορες πιέσεις O2 και σταθερή θερµοκρασία υποστρώµατος 200 oC. 
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Σχήµα 7.3: Φάσµα ανακλαστικότητας των µονοστρωµατικών υµενίων NiO που έχουν αναπτυχθεί σε 

δυο ακραίες πιέσεις O2   0,05mbar και 0,5mbar ενώ η θερµοκρασία υποστρώµατος ήταν σταθερή στους 

200 oC. 

 

Είναι γνωστό από την εργασία του Manifacier [1] ότι η θέση των µεγίστων και 

ελαχίστων, οι τιµές τους και η αποστασή τους στο φάσµα καθορίζονται από τις τιµές 

του δείκτη διάθλασης n(λ), της ανακλαστικότητας R(λ), του πάχους του δείγµατος t 

και του συντελεστή της απορρόφησης α(λ).  

Παρατηρώντας λοιπόν το παραπάνω φάσµα ανακλαστικότητας που αφορά δύο 

δείγµατα NiO που διαφέρουν µόνο ως προς την πίεση του οξυγόνου κατά τη διάρκεια 

της εναπόθεσης, εξάγεται το συµπέρασµα ότι αυτή διαφορά στον αριθµό των 

µεγίστων και ελαχίστων που εµφανίζουν οφείλεται στο διαφορετικό πάχος που έχουν. 

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται παρακάτω από τις τιµές του πάχους των υµενίων 

που λαµβάνονται από τον τύπο (7.1). 
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Σχήµα 7.4: Φάσµα ανακλαστικότητας του υποστρώµατος Si. 

 

7.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΧΟΥΣ ΥΜΕΝΙΩΝ 

 

Με τη βοήθεια των φασµάτων ανακλαστικότητας και του παρακάτω τύπου 

υπολογίστηκε το πάχος ενός υµενίου, για την ακρίβεια του 280206-1 [1], λόγω του 

ότι είναι το πιο παχύ δείγµα και τα µέγιστα που χρησιµοποιήθηκαν για τον 

υπολογισµό δεν βρίσκονται κοντά στη περιοχή απορρόφησης του υλικού. Ο 

υπολογισµός του πάχους των υµενίων είναι απαραίτητος για τον υπολογισµό της 

ειδικής αντίστασης:  

 

                          (7.1) 

 

όπου λ1, λ2 τα µήκη κύµατος 2 µεγίστων ή ελαχίστων στο φάσµα  

          n(λ1), n(λ2) οι δείκτες διάθλασης του υλικού για λ1 και λ2 

          το Μ=1 όταν τα λ1 και λ2 είναι διαδοχικά  
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Οι δείκτες διάθλασης του υλικού για τα αντίστοιχα µήκη κύµατος έγιναν γνωστοί 

κατόπιν µετρήσεων ελλειψοµετρίας δειγµάτων αναφοράς.  

Με βάση παλαιότερες µετρήσεις του Εργαστηρίου Laser του ΕΙΕ κατά τις οποίες 

βρέθηκε η εξάρτηση του πάχους του υµενίου από τη πίεση του οξυγόνου κατά τη 

διάρκεια της εναπόθεσης, υπολογίστηκε το πάχος και των υπόλοιπων υµενίων. 

Στον πίνακα 7.1 καταχωρήθηκαν οι τιµές του πάχους των υµενίων. 

 

Πίνακας 7.1: Αποτελέσµατα πάχους των µονοστρωµατικών υµενίων NiO. 

Κωδικός 
∆είγµατος  

Πίεση 
O2 

(mbar) 

∆ιάρκεια 
Εναπόθεσης 

(min) 

Θερµοκρασία 
Υποστρώµατος 

(oC) 

Ενέργεια 
Laser  

(mJ/pulse) 

Πάχος 
Υµενίου 

(nm) 
280206-1 0,05 90 200 40 174 
240206-1 0,1 90 200 40 144 
230206-1 0,2 90 200 39 114 

210306-1 0,3 90 200 37 100 

010306-1 0,4 90 200 40 100 

150306-1 0,5 90 200 38 100 
 

 

7.5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ 

NiO 

 

Ο ηλεκτρικός χαρακτηρισµός των λεπτών µονοστρωµατικών δοµών NiO έγινε στο 

Εργαστήριο Υλικών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. Τα λεπτά υµένια αναπτύχθηκαν όλα υπό 

σταθερή θερµοκρασία υποστρώµατος 200oC και σε διαφορετικές πιέσεις οξυγόνου µε 

τη µέθοδο της Παλµικής Εναπόθεσης µε Laser. Οι ηλεκτρικές µετρήσεις µε σκοπό 

τον προσδιορισµό της ειδικής ηλεκτρικής αγωγιµότητας (ρ), της συγκέντρωσης των 

κυρίαρχων ελεύθερων φορέων, της κινητικότητας των φορέων και τέλος του τύπου 

αγωγιµότητας του υµενίου. Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος van der Pauw, µια µέθοδο 

τεσσάρων σηµείων (ωµικών επαφών), ιδιαίτερα πρακτική και συχνά 

χρησιµοποιήσιµη στον τοµέα των ηµιαγωγών. 

Αφού λοιπόν γίνει η ανάπτυξη του υλικού πάνω στο κατάλληλο υπόστρωµα, 

κατασκευάζονται οι ωµικές επαφές. Ωµική επαφή λέγεται η επαφή που δεν 

δυσκολεύει την κίνηση των φορέων του ηλεκτρικού ρεύµατος, δηλαδή η αντίσταση 
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της επαφής ηλεκτροδίου-ηµιαγωγού είναι µικρή σε σχέση µε την αντίσταση του 

ηµιαγωγού. Ένας σηµαντικός παράγοντας που επιδρά στον χαρακτήρα µιας επαφής 

είναι οι επιφανειακές καταστάσεις στη διαχωριστική επιφάνεια. Στην ελεύθερη 

επιφάνεια επειδή εκεί τελειώνει η δοµή υπάρχουν ελεύθεροι δεσµοί και αυξηµένη 

αταξία. Στην ουσία οι επιφανειακές καταστάσεις επηρεάζουν την πυκνότητα φορτίου 

µιας ετεροεπαφής.  

Ο πιο απλός τρόπος ελέγχου της ωµικότητας των επαφών είναι η µελέτη της 

χαρακτηριστικής I-V η οποία πρέπει να είναι γραµµική (µε κλίση ίση µε τη µονάδα), 

σύµφωνα µε τον νόµο του Ohm και ανεξάρτητη από την πολικότητα της τάσης.  

Στη παρούσα εργασία επιλέχθηκε οι επαφές να δηµιουργηθούν µε τη χρήση ειδικής 

αγώγιµης ασηµόκολλας (silver paint), που χρησιµοποιείται για την κατασκευή 

ηλεκτρονικών κυκλωµάτων. Επειδή η κόλλα περιέχει κάποιο διαλύτη απαιτείται να 

στεγνώσει καλά, να εξατµιστεί δηλαδή ο διαλύτης έτσι ώστε να αποκτήσει η επαφή 

συνοχή µε το υµενίο και να µην επηρεάζει την µέτρηση σε µεγάλο βαθµό. Στο 

παρακάτω σχήµα φαίνεται η πλακέτα πάνω στην οποία τοποθετείται το υµένιο και 

δηµιουργούνται οι επαφές για τον ηλεκτρικό χαρακτηρισµό του. 

 

 
Σχήµα 7.5: Πλακέτα πάνω στην οποία τοποθετείται το δείγµα και δηµιουργούνται οι ωµικές επαφές  
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Σύµφωνα λοιπόν µε τον van der Pauw το πρώτο µέγεθος που προσδιορίζεται µε τη 

µέθοδο των τεσσάρων σηµείων είναι η ειδική ηλεκτρική αντίσταση (ρ). Για να βρεθεί 

η τιµή της πρέπει να προσδιοριστούν οι τιµές των δύο χαρακτηριστικών αντιστάσεων 

RA, RB που εµφανίζονται στον τύπο 7.2 που ισχύει για οµογενή δείγµατα: 

                                              
ln(2) 2

A BR Rt Fπρ + =  
 

                                               (7.2) 

όπου F παράγοντας που προκύπτει από τη παρακάτω γραφική παράσταση και 

ελαχιστοποιεί το σφάλµα της µέτρησης. 

 
Σχήµα 7.6: Γραφική παράσταση υπολογισµού του παράγοντα F  

 

 

Για να βρεθούν οι τιµές των χαρακτηριστικών αντιστάσεων εφαρµόζεται συνεχές 

ρεύµα I, µε τη βοήθεια της πηγής ρεύµατος 225 Current Source της Keithley, από την 

επαφή 1 πρός την επαφή 2 (όπως φαίνεται στο σχήµα 7.7) και καταγράφεται η τιµή 

της τάσης V43 δηλαδή η τάση µεταξύ των επαφών 4 και 3, που δείχνει το βολτόµετρο 

34401A της Agilent.  

  

Σχήµα 7.7: Σηµεία µέτρησης πάνω στο δείγµα για τον υπολογισµό των χαρακτηριστικών αντιστάσεων  
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Έπειτα, εφαρµόζεται ρεύµα από την επαφή 2 πρός την επαφή 3 και µετράται η τάση 

V14. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται για διάφορες τιµές ρευµάτων και υπολογίζεται η 

µέση τιµή των V43, V14 και I12, I23. .Οι RA και RB υπολογίζονται µε τη βοήθεια του 

νόµου του Ohm. 

                          43

12
A

VR I=                    και            14

23
B

VR I=                              (7.3) 

Στη συνέχεια µέσω του τύπου (7.4) υπολογίζεται η αντίσταση φύλλου Rs εφόσον 

είναι γνωστή η τιµή του πάχους του υµενίου. 

 

                                                                          SR tρ =                                           (7.4) 

όπου t το πάχος του ηµιαγώγιµου στρώµατος  

        Rs η αντίσταση φύλλου (Ω/επιφάνεια) 

Ενώ µέσω του παρακάτω τύπου υπολογίζεται η ειδική αγωγιµότητα:   

                                                            1σ
ρ

=     (Ω.cm)-1                                        (7.5) 

 
Σχήµα 7.7: Μέτρηση τάσης Hall µε εφαρµογή κάθετου µαγνητικού πεδίου  
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Για τη µέτρηση της τάσης Hall, της συγκέντρωσης και της ευκινησίας των κυρίαρχων 

φορέων είναι απαραίτητη η ύπαρξη µαγνητικού πεδίου. Για το σκοπό αυτό 

χρησιµοποιείται ο ηλεκτροµαγνήτης Leybold 562 13 και τοποθετείται έτσι ώστε η 

ροή του µαγνητικού πεδίου να είναι κάθετη στην επιφάνεια του δείγµατος (σχήµα 

7.7). Συνεχές ρεύµα I γνωστής τιµής περνάει µέσω των επαφών 1 και 3 µε 

αποτέλεσµα η τάση που µετράται µεταξύ των επαφών 2,4 υπό την επίδραση του 

µαγνητικού πεδίου να είναι η τάση Hall, δηλαδή:    

                                                                   V24=VH                                                 (7.6) 

Από το πρόσηµο της τάσης Hall εξάγεται το συµπέρασµα για τον τύπο αγωγιµότητας 

του υµενίου. Αν η τάση Hall είναι αρνητική τότε σύµφωνα µε τη συνδεσµολογία του 

σχήµατος 7.7, το υµένιο έχει n-τύπου αγωγιµότητα ενώ αν η τάση Hall είναι θετική 

τότε η αγωγιµότητα του υµενίου είναι p-τύπου. 

Επιπλέον από την τιµή της τάσης Hall προκύπτει ο συντελεστής Hall και κατά 

συνέπεια η κινητικότητα και η συγκέντρωση των φορέων: 

 

 

Κινητικότητα                                HRµ ρ=             (cm2 / V.sec)                           (7.7) 

 

 

Συγκέντρωση φορέων   

 

• Για n-τύπου ηµιαγωγό:   1

e

n
qµ ρ

=
⋅ ⋅

  (m-3)                                            (7.8) 

• Για p-τύπου ηµιαγωγό:   1

h

p
qµ ρ

=
⋅ ⋅

   (m-3)                                           (7.9) 

Όπου eq  ή hq  το φορτίο του ηλεκτρονίου ή της οπής αντίστοιχα. 

 

Η διαφορά των δυο τύπων για την συγκέντρωση των φορέων έγκειται στο γεγονός ότι 

στην περίπτωση του n-τύπου ηµιαγωγού οι φορείς είναι ελεύθερα ηλεκτρόνια ενώ 

στην περίπτωση του p-τύπου οι φορείς είναι οπές. 

Στον πίνακα 7.2 καταχωρήθηκαν τα αποτελέσµατα των ηλεκτρικών µετρήσεων για τα 

µονοστρωµατικά υµένια NiO. 
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Πίνακας 7.2: Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα ηλεκτρικών µετρήσεων 

µονοστρωµατικών δοµών NiO 

Κωδικός 
∆είγµατος  280206-1 240206-1 230206-1 210306-1 010306-1 150306-1 300306-1

Θερµοκρασία 
Υποστρώµατος 

( oC)  
200 200 200 200 200 200 200 

Πίεση 
Οξυγόνου 

(mbar) 
0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 

Πάχος 
Στρώµατος 

NiO 
(nm) 

174 144 114 100 100 100 100 

Ειδική 
Ηλεκτρική 
Αντίσταση ρ 

(Ω.cm) 

2,85 1,10 0,73 0,30 0,90 1,15 2,83 

Ειδική 
Ηλεκτρική 

Αγωγιµότητα σ 
(Ω.cm)-1 

0,35 0,90 1,36 3,33 1,11 0,86 0,35 

Αντίσταση 
Φύλλου 

Rs 
(KΩ/επιφάνεια) 

163,79 76,38 64,03 30 90,0 115 283 

Τύπος 
Αγωγιµότητας  n n n n p p p 

Συγκέντρωση 
Φορέων (cm-3) 2,48E+15 1,10E+16 2,58E+17 2,51E+16 7,06E+16 9,67E+16 1,03E+17

Ευκινησίας 
Φορέων µ 

(cm2/V.sec) 
883,41 515,05 32,77 808,71 98,36 56,13 21,29 
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Επιπρόσθετα λήφθηκε η χαρακτηριστική I-V καµπύλη του πυριτίου έτσι ώστε µέσα 

από την κλίση της ευθείας να υπολογιστεί η ειδική ηλεκτρική αντίσταση του 

υποστρώµατος πάχους 0,5mm. 
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Σχήµα 7.8: Χαρακτηριστική I-V του πυριτίου Si 

 

Τελικά βρέθηκε ίση µε : 

 

ρ = 967,44 (Ω.cm) 

 

Παρατηρείται οτι η ειδική αντίσταση του Si είναι κατά πολύ µεγαλύτερη από την 

ειδική ηλεκτρική αντίσταση των ηµιαγώγιµων λεπτών υµενίων NiΟ. Συνεπώς η 

αγωγή του ρεύµατος γίνεται κυρίως µέσω του υµενίου και η κίνηση του δεν 

επηρεάζεται από το υπόστρωµα. 
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Στη συνέχεια µε βάση τις τιµές του πίνακα 7.2 σχεδιάζεται η γραφική παράσταση της 

ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης ρ συναρτήσει της πίεσης του οξυγόνου κατά τη 

διάρκεια της εναπόθεσης (σχήµα 7.9). 
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Σχήµα 7.9: Εξάρτηση της ειδικής αντίστασης και του τύπου αγωγιµότητας των υµενίων NiO από την 

πίεση οξυγόνου κατά την εναπόθεση 
 
 
Από το σχήµα 7.9 εξάγεται το συµπέρασµα ότι σε χαµηλές πιέσεις οξυγόνου, το NiO 

συµπεριφέρεται ως n-τύπου ηµιαγωγός, ενώ σε υψηλές πιέσεις ως p-τύπου 

ηµιαγωγός. Πιθανή εξήγηση της συγκεκριµένης µεταβολής της αγωγιµότητας του 

NiO είναι η ύπαρξη περίσσειας ατόµων Ni απ’ότι O2, στη περίπτωση των χαµηλών 

πιέσεων. Μετά από κάποιο οριακό σηµείο µεταξύ των 0,3mbar και των 0,4mbar 

πίεσης οξυγόνου, η περίσσεια ατόµων Ni αντισταθµίζεται από το οξυγόνο και την 

ίδια στιγµή οι οπές που δηµιουργούνται από τα κενά Ni είναι οι φορείς που 

υπερισχύουν (p-τύπου ηµιαγωγός) [2]. 
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7.6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΩΝ ∆ΟΜΩΝ NiO ΤΎΠΟΥ p-n 

 

Συσκευές που έχουν επαφές p-n αποτελούν το βασικότερο στοιχείο στις µοντέρνες 

ηλεκτρονικές εφαρµογές. Το κυριότερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι επιτρέπουν τη 

διέλευση ηλεκτρικού ρεύµατος κατά τη µια µόνο φορά. Χρησιµοποιούνται σε 

ηλεκτρονικά κυκλώµατα ως δίοδοι, ή ως διακόπτες. Αποτελούν τη βάση λειτουργίας 

του τρανζίστορ και του θυρίστορ όπως και του JFET (Junction Field Effect 

Transistor) και MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor). 

Επιπλέον οι ηλιακές κυψελίδες είναι επαφές pn που µετατρέπουν µέρος της ηλιακής 

ενέργειας σε ηλεκτρική. Ακόµα η επαφή pn χρησιµοποιείται ευρύτατα ως φωτοδίοδος 

για την ανίχνευση ακτινοβολιών (detector). 

Κίνητρο για τη δηµιουργία διστρωµατικών δοµών τύπου p-NiO / n-NiO πάνω σε 

υπόστρωµα πυριτίου Si αποτέλεσε η εξάρτηση του τύπου αγωγιµότητας του υµενίου 

από την πίεση του οξυγόνου, όπως βρέθηκε από τα αποτελέσµατα των ηλεκτρικών 

µετρήσεων της παραγράφου §7.5. Παρατηρήθηκε ότι σε µικρές πιέσεις οξυγόνου τα 

µονοστρωµατικά υµένια είναι ηµιαγωγοί τύπου n ενώ σε µεγαλύτερες τύπου p.  

Ο τρόπος εναπόθεσης του κάθε στρώµατος της επαφής p-n έγινε όπως περιγράφηκε 

στη παράγραφο § 6.3.3. Η δοµή της φαίνεται στο σχήµα 7.10. Ως υπόστρωµα 

χρησιµοποιήθηκαν τρια διαφορετικά είδη πυρίτιου των οποίων η θερµοκρασία κατά 

τη διάρκεια της εναπόθεσης ήταν σταθερή στους 200 oC. Το πρώτο στρώµα που 

εναποτέθηκε ήταν και στις τρείς περιπτώσεις το NiO αγωγιµότητας p-τύπου κυρίως 

λόγω της µεγάλης πίεσης οξυγόνου 0,5mbar που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη 

του. Μετά για την εναπόθεση και του δεύτερου στρώµατος NiO n-τύπου 

αγωγιµότητας υπό πίεση 0,05mbar ανοίγει ο θάλαµος εναπόθεσης και τοποθετείται 

µάσκα µικρότερης διαµέτρου (5mm) στη διάταξη στήριξης και θέρµανσης του 

υποστρώµατος. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των επιφανειακών καταστάσεων 

και να επιβαρύνει την ποιότητα της επαφής µε την προσρόφηση περισσότερου O2 

σ’αυτή. 

Στη παράγραφο αυτή µελετάται η ηλεκτρική συµπεριφορά των συγκεκριµένων 

δοµών NiO καθώς και των υποστρωµάτων και µε βάση τις χαρακτηριστικές I-V τους 

εξετάζεται για µεν τις πρώτες η πιθανότητα να παρουσιάζουν τυπική συµπεριφορά 

διόδου και για δε τα δεύτερα το κατά πόσο επηρεάζουν τη µέτρηση. Επειδή τα 

στρώµατα της επαφής p-n είναι µικρής αγωγιµότητας 0,41(Ω.cm)-1 και 0,58(Ω.cm)-1 

για το n-τύπου και p-τύπου στρώµα αντίστοιχα, τα ρεύµατα που τη διαρρέουν είναι 
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µικρά και γι’αυτό το λόγο για τη µετρησή τους χρησιµοποιήθηκε το ηλεκτρόµετρο 

602 Solid State Electrometer της Keithley και µια απλή πηγή τάσης, όπως φαίνεται 

στο σχήµα   . 

 
Ορθή πόλωση 

 
Ανάστροφη Πόλωση 

Σχήµα 7.10: Επαφή p-n λεπτών υµενίων NiO πάνω σε Si και κύκλωµα µέτρησης κατά την ορθή και 

ανάστροφη φορά πόλωσης. 
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Σχήµα 7.11: Χαρακτηριστική I-V των υποστρωµάτων p-Si και n-Si σε ηµιλογαριθµική µορφή 
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Σχήµα 7.12: Χαρακτηριστική I-V του υποστρώµατος Si µε ειδική ηλεκτρική αντίσταση ρ=967,44 

Ω.cm σε ηµιλογαριθµική µορφή 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι χαρακτηριστικές I-V των διστρωµατικών δοµών 

NiO τύπου p-n. 
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Σχήµα 7.13: Χαρακτηριστική I-V του δείγµατος 100406-1 πάνω σε p-Si µε θερµοκρασία 200 oC 
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Σχήµα 7.14: Χαρακτηριστική I-V του δείγµατος 100406-2 πάνω σε n-Si µε θερµοκρασία 200 oC 
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Σχήµα 7.15: Χαρακτηριστική I-V του δείγµατος 140406 πάνω σε Si ρ = 967,44 (Ω.cm)  
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Σχήµα 7.16: Χαρακτηριστικές I-V του δείγµατος 140406 πάνω σε Si ρ = 967,44 (Ω.cm) 
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Κατόπιν παρατηρήσεως των παραπάνω χαρακτηριστικών I-V των δειγµάτων 100406-

1, 100406-2, 140406, βρέθηκε ότι παρουσιάζουν τυπική συµπεριφορά διόδου. 

Γι’αυτό το επόµενο βήµα ήταν ο υπολογισµός του συντελεστή ποιότητας (η) της κάθε 

διόδου, όπως φαίνεται στα παρακάτω σχήµατα. 

-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

0,04979

0,13534

0,36788

1

2,71828

7,38906

100406-1 πάνω σε p-Si

 ln
J/

J s

qV/kT

n=22

n=7
n=11,5

n=15

 
Σχήµα 7.17: Υπολογισµός του συντελεστή ποιότητας της επαφής 100406-1 
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Σχήµα 7.18: Υπολογισµός του συντελεστή ποιότητας της επαφής 100406-2 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO  

142 

0 50 100 150 200 250

0,1

1

10

n=28,3

n=25,3

n=16

 ln
J/

J s

qV/kT

 140406 πάνω σε Si

 
Σχήµα 7.19: Υπολογισµός του συντελεστή ποιότητας της επαφής 140406 

 

Οι συντελεστές ποιότητας των συγκεκριµένων δειγµάτων παρουσιάζονται 

συγκεντρωτικά στον πίνακα 7.3: 

 

Πίνακας 7.3: Αποτελέσµατα συντελεστών ποιότητας των διστρωµατικών δοµών NiO 

Κωδικός 
∆είγµατος  

Πίεση O2 
(mbar) 

Μήκος 
Κύµατος 

Laser 
(nm) 

∆ιάρκεια 
Εναπόθεσης 

(min) 

Θερµοκρασία 
Υποστρώµατος 

(oC) 

Ενέργεια 
Laser  

(mJ/pulse) 

Συντελεστής 
Ποιότητας 

η 

100406-1 0,5/0,05 248 117/59 200 60 15 
100406-2 0,5/0,05 248 117/59 200 60 12,7 
140406 0,6/0,05 248 180/90 200 67/71 25,3 

 

Οι συγκεκριµένες τιµές φαίνεται να αποκλίνουν από τις τιµές που δίνει η εξίσωση 

Schockley για τις ιδανικές διόδους (1< η <2). Οι αποκλίσεις αυτές οφείλονται κυρίως 

στους εξής παράγοντες: 

1. Επιφανειακά φαινόµενα,  

2. Γέννηση και επανασύνδεση φορέων στην περιοχή απογύµνωσης 

3. Φαινόµενο σήραγγος (tunelling) µεταξύ καταστάσεων του ενεργειακού 

διακένου,  
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4. Φαινόµενα ρευµάτων υψηλής έγχυσης στην περιοχή ορθής πόλωσης,  

5. Φαινόµενα σειριακής αντίστασης σε υψηλές τιµές της ορθής πόλωσης [12].  

 

Ειδικά στην περίπτωση µας, που η εγχεόµενη πυκνότητα φορέων µειονότητας είναι 

συγκρίσιµη µε την πυκνότητα των φορέων πλειονότητας τότε τα φαινόµενα που 

λαµβάνουν χώρα οφείλονται στην υψηλή έγχυση φορέων που δίνουν ρεύµατα κοντά 

στην περιοχή επαφής µεγαλύτερα από 10 A/cm2 έναντι 10-1 Α/cm2 στην χαµηλή 

έγχυση. Στην περίπτωση αυτή, η πτώση τάσης στις ουδέτερες περιοχές της επαφής 

είναι σηµαντική µε αποτέλεσµα την εµφάνιση σειριακής ωµικής αντίστασης RS λόγω 

της οποίας η χαρακτηριστική I-V αποκλίνει σηµαντικά από την εκθετική µορφή Ι ~ 

exp(V/2kT) όπου αντί η=2, το η > 2 . 

Επιπλέον ένας άλλος πιθανός παράγοντας που συντελεί στην υψηλή τιµή του 

συντελεστη ποιότητας είναι το γεγονός ότι ολόκληρη η συσκευή αποτελείται από 

τρεις κύριες διεπιφάνειες Ag / n-NiO, Ag / p-NiO και p-NiO / n-NiO [3] και όπως 

αναφέρεται από τον Shah et al. [4] ο συνολικός συντελεστής ποιότητας που 

υπολογίζεται από τη χαρακτηριστική I-V είναι το άθροισµα όλων των συντελεστών 

ποιότητας των επιµέρους διόδων.  

 

7.7 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΖΩΝΩΝ 

ΜΙΑΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ p-NiO/n-NiO 

 

Η απόσταση του επιπέδου Fermi στο στρώµα του n-NiO από τη ζώνη αγωγιµότητας 

σε θερµοκρασία περιβάλλοντος, δηλαδή το δ2=(EF-EC) µπορεί να υπολογιστεί από τις 

ακόλουθες δυο εξισώσεις [3]: 

                                                                                              (7.10) 

                                               
3

* 2

2

22 e B
C

m k TN
h

π 
=  

 
                                              (7.11) 

όπου NC είναι η ενεργή πυκνότητα των καταστάσεων στη ζώνη αγωγιµότητας, m*
e 

είναι η ενεργός µάζα του ηλεκτρονίου, kB η σταθερά Boltzmann, T είναι η απόλυτη 

θερµοκρασία κλίµακας και no (= 2,88x1015 cm-3) είναι η συγκέντρωση των φορέων 

όπως λαµβάνεται από τη µελέτη του φαινοµένου Hall.  
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Επειδή όµως το NiO είναι γνωστό κυρίως ως p- τύπου ηµιαγωγός – στην εργασία 

αυτή παρατηρήθηκε ότι κάτω από κατάλληλες συνθήκες παρουσιάζει και n-τύπου 

αγωγιµότητα- δεν έχουν γίνει έρευνες για την ενεργό µάζα του ηλεκτρονίου. Είναι 

γνωστή όµως η ενεργός µάζα της οπής για το NiO όπου m*
h=1,82x10-30kg. 

Χρησιµοποιώντας λοιπόν την τιµή αυτή και την εµπειρική σχέση ότι στους 

ηµιαγωγούς ισχύει 
h e

* *m =3 m  [5], βρίσκεται η τιµή της ενεργού µάζας του 

ηλεκτρονίου ίση µε m*
e=0,61x10-30kg. 

Ως εκ τούτου, δ2 = ( EF – EC )= kT ln( no / NC ) = - 0,22eV 

Παρόµοιοι υπολογισµοί έγιναν στο στρώµα του p-NiO για να βρεθεί η απόσταση του 

επιπέδου Fermi από τη ζώνη σθένους δηλαδή το δ1=(EV-EF), αντικαθιστώντας το m*
e 

µε m*
h=1,82x10-30kg και το no µε το po=6,45x1016cm-3 

                                                       
V F

B

E E
k T

Vp N e
−

=                                                    (7.12) 

                                              
3

* 2

2

22 h B
V

m k TN
h

π 
=  

 
                                                (7.13) 

Κατά συνέπεια, δ1 = ( EV – EF )= kT ln( po / NV ) = - 0,18 eV 

Στο σχήµα 7.20 παρουσιάζεται το διάγραµµα των ενεργειακών ζωνών της επαφής p-

NiO/n-NiO καθώς και η θέση του επιπέδου 

Fermi. 1 ( ) ln 0,18o
V F B

V

pE E k T eV
N

δ
 

= − = ⋅ =− 
 

 

 

 
 

Σχήµα 7.20: ∆ιάγραµµα ενεργειακών ζωνών της επαφής p-NiO/n-NiO 
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Επιπρόσθετα µε τη βοήθεια του µοντέλου Anderson [6] υπολογίστηκε η µετατόπιση 

των ενεργειακών ζωνών στην ετεροεπαφή ηµιαγωγών p-NiO / Si δηλαδή η επαφή 

που σηµιουργείται µεταξύ του κάτω στρώµατος NiO και του υποστρώµατος. 

Γνωρίζοντας τις ηλεκτρονιακές συγγένειες χ1 του πυριτίου (χ1=4,05eV)και χ2 του 

NiO (χ2=1,470eV) καθώς και τα ενεργειακά χάσµατα Eg1=1,14eV και Eg2=3,7eV 

αντίστοιχα, υπολογίζεται η ασυνέχεια στις ζώνες αγωγιµότητας ως εξής: 

 

∆EC = χ1 - χ2 = (4,05 -1,47)eV = 2,58eV 

 

Ενώ η ασυνέχεια µεταξύ των ζωνών σθένους υπολογίζεται ως εξής: 

 

∆EV = Eg2 - Eg1- ∆EC = (3,7 -1,14-2,58)eV = - 0,02eV 

 

Στο σχήµα 7.21 παρουσιάζεται το διάγραµµα των ενεργειακών ζωνών µεταξύ του 

στρώµατος p-NiO και του υποστρώµατος.  

 

 
 

Σχήµα 7.21: ∆ιάγραµµα ενεργειακών ζωνών µεταξύ p-NiO / Si  
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7.7 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 

Στην παρούσα εργασία έγινε ανάπτυξη δοµών λεπτών υµενίων οξειδίου του νικελίου 

(NiO) µε τη µέθοδο της παλµικής εναπόθεσης µε laser (PLD) σε υποστρώµατα Si. 

Για την ανάπτυξη των υµενίων χρησιµοποιήθηκε µεταλλικός στόχος Ni και οξυγόνο 

(Ο2) σαν αντιδρόν αέριο. Οι εναποθέσεις έγιναν σε σταθερή θερµοκρασία  

υποστρωµάτος (200 οC) και σε διαφορετικές τιµές πίεσης οξυγόνου (0,05 - 0,5 mbar). 

Στη συνέχεια µελετήθηκε η εξάρτηση των ηλεκτρικών και οπτικών ιδιοτήτων από την 

πίεση του οξυγόνου κατά την εναπόθεση. Μετρήθηκαν η ηλεκτρική αντίσταση, η 

ευκινησία των φορέων και ο τύπος αγωγιµότητας των µονοστρωµατικών υµενίων 

NiO µε τη µέθοδο van der Pauw.  

Βρέθηκε ότι η διαφορετική πίεση οξυγόνου έχει ως αποτέλεσµα, την ανάπτυξη 

υµενίων µε διαφορετικό πάχος. Χαρακτηριστικό είναι το σχήµα 7.3 όπου 

παρατηρείται ότι το υµένιο που αναπτύχθηκε υπό πίεση οξυγόνου 0,05mbar και 

αναµένεται πιο παχύ, παρουσιάζει περισσότερα µέγιστα και ελάχιστα στο φάσµα 

ανακλαστικότητας του σε σχέση µε αυτό του υµενίου που αναπτύχθηκε υπό πίεση 

οξυγόνου 0,5mbar και είναι πιο λεπτό. Όταν η πίεση του οξυγόνου κατά τη διάρκεια 

της εναπόθεσης είναι µεγάλη γίνεται πιο δύσκολη η κίνηση των σωµατιδίων από το 

στόχο προς το υπόστρωµα εξαιτίας των συγκρούσεων που υφίστανται µε τα µόρια 

του οξυγόνου. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα λιγότερα σωµατίδια να φθάνουν το 

υπόστρωµα και έτσι το υµένιο που αναπτύσσεται να είναι πιο λεπτό.  

Επιπλέον βρέθηκε ότι οι ενδογενείς ηλεκτρικές παράµετροι (ειδική ηλεκτρική 

αντίσταση, συγκέντρωση και ευκινησία φορέων) καθώς και ο τύπος αγωγιµότητας 

µεταβάλλονται µε τη πίεση του οξυγόνου. Οι µετρήσεις έδειξαν ότι στη χαµηλή 

περιοχή της πίεσης τα δείγµατα έχουν ηλεκτρική συµπεριφορά τύπου n, δηλαδή 

επικρατούν οι δότες σαν ηλεκτρικοί φορείς. Αντίθετα, στην περιοχή των υψηλών 

πιέσεων οξυγόνου τα υµένια έδειξαν ηλεκτρική συµπεριφορά τύπου p (σχήµα 7.9).  

Κατόπιν µε κατάλληλη επιλογή της πίεσης του οξυγόνου, έγινε εναπόθεση 

διστρωµατικών δοµών τύπου p-NiO/n-NiO και λήφθηκαν οι χαρακτηριστικές 

καµπύλες I-V των δειγµάτων.  

Γενικά ισχύει ότι κάθε διαφορά δυναµικού που εφαρµόζεται σε µια επαφή p-n 

διαταράσσει την ισορροπία µεταξύ των ρευµάτων διαχύσεως και πεδίου. Υπό 
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συνθήκες ορθής πόλωσης το ηλεκτροστατικό πεδίο εξασθενεί κατά µήκος της 

περιοχής απογύµνωσης, µε το ρεύµα πεδίου να ελαττώνεται σε σχέση µε το ρεύµα 

διάχυσης. Υπάρχει µια εκτεταµένη διάχυση οπών από την p-πλευρά στην n-πλευρά 

και ανάλογα ηλεκτρονίων κατά την αντίθετη κατεύθυνση. Κάτω από συνθήκες 

ανάστροφης πόλωσης τα αποτελέσµατα είναι ακριβώς τα αντίθετα µε ορατή την 

εµφάνιση ενός µικρού ανάστροφου ρεύµατος. 

Στις περιπτώσεις των διόδων που αναπτύχθηκαν στις παρούσες εργαστηριακές 

συνθήκες υπάρχουν αποκλίσεις από την ιδανική περίπτωση µε αποτέλεσµα να 

υπάρχει συµφωνία µόνο από ποιοτική απόψη. Το γεγονός αυτό έρχονται να 

επιβεβαιώσουν και οι υπολογισµοί του συντελεστή ποιότητας των διόδων αυτών 

(Πίνακας 7.3).  

Παρ’όλα αυτά οι δοµές αυτές δίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης και µελλοντικής  

εφαρµογής τους σε συσκευές ανίχνευσης αερίων (gas sensors) και στην 

οπτοηλεκτρονική. 

Τα οξείδια των µετάλλων όπως το NiO είναι εκπρόσωποι µιας ιδιαιτέρως ελκυστικής 

κατηγορίας υλικών, οι ιδιότητες των οποίων καλύπτουν ολόκληρη περιοχή από τα 

µέταλλα έως τους ηµιαγωγούς και τους µονωτές και σχεδόν όλους τους τοµείς της 

επιστήµης των υλικών και της φυσικής. Συµπεριλαµβανοµένων και των τοµέων της 

υπεραγωγιµότητας και του µαγνητισµού. Στον τοµέα των αισθητήρων αερίων γίνεται 

χρήση της µεταβολής κάποιας εκ των ιδιοτήτων του οξειδίου κατά την αλλαγή της 

σύνθεσης της ατµόσφαιρας που το περιβάλλει µε αποτέλεσµα, η µεταβολή αυτή να 

µετατρέπεται σε ηλεκτρικό σήµα και έτσι να γίνεται η ανίχνευση. 

H µελέτη λοιπόν των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των µονοστρωµατικών αλλά και των 

πολυστρωµατικών υµενίων NiO έγινε µε σκοπό την εφαρµογή τους στην ανίχνευση 

αερίων. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε θάλαµος κενού (σχήµα 7.22) µε ελεγχόµενη 

συγκέντρωση του προς ανίχνευση αερίου µέσα σε τεχνητό αέρα. ∆ιακρίνονται τα 

ροόµετρα για την είσοδο των αερίων µε γνωστή περιεκτικότητα, ο µετρητής πίεσης 

Baratron και το σύστηµα άντλησης και τα περιφερειακά του. Στη συγκεκριµένη 

περίπτωση η ανίχνευση του αερίου θα γίνεται µε µέτρηση της µεταβολής της 

ηλεκτρικής αντίστασης του υµενίου τόσο µε συγκεκριµένη συγκέντρωση αερίου όσο 

και χωρίς αέριο.  

Καµπύλες βαθµονόµησης προκύπτουν από το µέγεθος S = ∆R/Ro σαν συνάρτηση της 

περιεκτικότητας του αερίου στον τεχνητό αέρα, όπου: Ro η αντίσταση του υµενίου 

χωρίς αέριο ∆R η διαφορά µε και χωρίς αέριο 
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