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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η χρήση λεπτών υμενίων στη φωτοβολταϊκή τεχνολογία γίνεται σε μία 

προσπάθεια για ελαχιστοποίηση του βάρους των χρησιμοποιούμενων υλικών 

και μείωση του κόστους. Παράλληλα, η εγχάραξη των παραγόμενων υμενίων 

αποτελεί το βήμα κλειδί για τη μετάβαση από μικρές και μεμονωμένες ηλιακές 

κυψέλες στη μονολιθική ολοκλήρωσή τους, σε μεγάλης επιφάνειας 

φωτοβολταϊκά πλαίσια. 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μικρο-επεξεργασία της πίσω 

επαφής της κυψέλης, η οποία αποτελείται από λεπτό υμένιο μολυβδενίου 

(Μο). Η ανάπτυξη του λεπτού υμενίου του Μο γίνεται με τη μέθοδο της 

παλμικής εναπόθεσης με laser (PLD), πάνω σε υπόστρωμα γυαλιού και σε 

συνθήκες κενού. Για την αποδόμηση του μεταλλικού στόχου χρησιμοποιήθηκε 

παλμικό KrF excimer laser, μήκους κύματος ακτινοβολίας 248nm.  

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η μικρο - επεξεργασία του λεπτού 

υμενίου. Για την εγχάραξή του αναπτύχθηκε πειραματική διάταξη 

αποτελούμενη από ένα παλμικό Nd:YAG laser (μήκους κύματος ακτινοβολίας 

355 nm, συχνότητας 2 Hz και πυκνότητας ενέργειας 1,81J/cm²), διάφορα 

οπτικά εξαρτήματα (διάφραγμα, φακοί) για τη μορφοποίηση και εστίαση της 

δέσμης του laser και μία κινούμενη τράπεζα 2 αξόνων πάνω στην οποία 

προσαρμοζόταν το υμένιο. Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων διερευνήθηκε 

συστηματικά η επίδραση της ενέργειας του laser και των οπτικών 

εξαρτημάτων στην ποιότητα και το πλάτος του καναλιού.  

Ο στόχος ήταν η δημιουργία συμπαγούς υμενίου πάχους 500nm και 

καναλιών, πλάτους λιγότερο από 80μm. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία 

υμενίου πάχους 390μm, και καναλιού της τάξεως των 70 μm. Στη συνέχεια, 

μελετήθηκε η δομή και η επιφάνεια του υμενίου και των καναλιών αντίστοιχα,  

με οπτικό μικροσκόπιο και μικροσκόπιο ατομικής δύναμης (AFM).  



5 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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   - GaAs  

   - Υβριδικά  
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2.3 Η τεχνολογία των λεπτών υμενίων στα Φ/Β 
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3. TΡΟΠΟΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ  ΚΥΨΕΛΩΝ  ΧΑΛΚΟΠΥΡΙΤΗ 
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  4.1.2.3 Βελτίωση της εικόνας του AFM με κατάλληλο λογισμικό 

   - Αφαίρεση μιας σταθερής κλίσης 

   - Απαλοιφή παραμορφώσεων που οφείλονται σε ατέλειες  

  του σαρωτή  

- Παραμορφώσεις που οφείλονται στην ακίδα του    

ανιχνευτή 

 

5. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
5.1 Περιγραφή – παρουσίαση της διάταξης PLD και των υποσυστημάτων της 
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7 

  5.1.1.2 Θάλαμος εναπόθεσης 

  5.1.1.3 Βάση τοποθέτησης στόχου 

  5.1.1.4 Συσκευή για θέρμανση και στήριξη υποστρώματος 

  5.1.1.5 Μετρητές πίεσης  

  5.1.1.6 Αντλίες 
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 5.2.3. Πειραματική διαδικασία εγχάραξης υμενίων  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 

Τα τελευταία χρόνια είναι συνεχώς στην επικαιρότητα το θέμα της 

μείωσης των ορυκτών ενεργειακών κοιτασμάτων (άνθρακας, πετρέλαιο, 

φυσικό αέριο), η αύξηση της τιμής του πετρελαίου, το υψηλό ενεργειακό 

κόστος και τα φαινόμενα που οδηγούν στην κλιματική αλλαγή του πλανήτη 

μας. Οι συμβατικές (κυρίως θερμοηλεκτρικές) μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας απελευθερώνουν παγκοσμίως δισεκατομμύρια τόνους καυσαερίων 

το χρόνο, σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής (ΒΙΟ), 

το οποίο αποτελεί ένα από τα βασικά αίτια του φαινομένου του θερμοκηπίου 

και της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Παράλληλα, ο πληθυσμός του πλανήτη 

αυξάνεται και η βελτίωση του βιοτικού του επιπέδου του ανθρώπου 

πολλαπλασιάζει τις δραστηριότητές του και συνακόλουθα τις απαιτήσεις για 

ενέργεια. 

Κατά γενική ομολογία, όλα αυτά οδηγούν στη πεποίθηση ότι είναι 

επιτακτική ανάγκη η στροφή προς καθαρότερες μορφές ενέργειας και η 

μείωση της χρήσης φυσικών καυσίμων, σε μία προσπάθεια για φθηνότερη 

ενέργεια και αποφυγή  περαιτέρω καταστροφής του περιβάλλοντος.  

 

Εικόνα (1): Εναλλακτικές μορφές ενέργειας 
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Συνεπώς, η κοινωνία και η επιστήμη έχει στρέψει το ενδιαφέρον της 

προς τις ήπιες - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), εκμεταλλευόμενη την 

ηλιακή ακτινοβολία, τον άνεμο, το νερό, τη γεωθερμία και τη βιομάζα, που 

αποτελούν τον κύριο άξονα της στρατηγικής για τη διατήρηση και προστασία 

του Περιβάλλοντος παγκοσμίως, όπως αυτή καθορίστηκε στη Διάσκεψη του 

Κιότο, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Οδηγία του 2001, η οποία ενθαρρύνει την 

παραγωγή ηλεκτρισμού μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  

Συγκριτικά με τις άλλες εναλλακτικές μορφές ενέργειας, αυτή που 

διαφαίνεται να είναι η πιο αποδοτική και αναπτυσσόμενη κατά τα τελευταία 

χρόνια είναι η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών διατάξεων.  

Οι ηλιακές κυψέλες έχουν μηδαμινή ρύπανση, είναι εύκολες στην 

εγκατάσταση, έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, ενώ παράλληλα παρουσιάζουν 

πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης. Έχουν τη δυνατότητα να 

προσαρμόζονται σε προσόψεις και οροφές κτηρίων, ενώ χρησιμοποιούνται σε 

ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης (υπολογιστές τσέπης, 

ρολόγια χειρός κ.λ.π.)  

Σε συνδυασμό και με τον νέο αναπτυξιακό νόμο θα πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα, 

εκμεταλλευόμενοι την προνομιακή γεωγραφική θέση που κατέχει η χώρα μας 

και τις μεγάλες περιόδους ηλιοφάνειας, όπως φαίνεται και από το χάρτη που 

ακολουθεί, όπου παρατηρούμε ότι ολόκληρη η επικράτεια βρίσκεται σε ζώνες 

με ηλεκτροπαραγωγή μεγαλύτερη των 1100 kWh/kWp.  
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Εικόνα (2): Απεικονίζεται η ηλεκτρική ενέργεια που θα παρήγαγε ένα φωτοβολταϊκό 

σύστημα ισχύος 1 kWp σε ένα έτος έχοντας βέλτιστο προσανατολισμό. [1] 

 

Τα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο δεν είχαν 

μέχρι σήμερα μεγάλη απήχηση στη χώρα μας, κυρίως λόγω της υψηλής τιμής 

αγοράς των φωτοβολταϊκών κυψελών και της χαμηλής τους απόδοσης. Η 

αύξηση της απόδοσης (μείωση του κόστους) προβλέπεται να επιτευχθεί με τη 

χρήση νέων τεχνολογικών υλικών που θα αντικαταστήσουν τη συμβατική 

τεχνολογία πυριτίου.  

Η φωτοβολταϊκή τεχνολογία λεπτών υμενίων, αναμένεται ότι θα μειώσει 

δραστικά το κόστος παραγωγής των ηλιακών κυψελών, έχοντας παράλληλα 

ήδη επιτύχει αποδόσεις συγκρίσιμες με αυτές της συμβατικής τεχνολογίας του 
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πυριτίου. Όλες οι τεχνολογίες φωτοβολταϊκών λεπτών υμενίων, ανεξάρτητα 

από το υλικό που η κάθε μία χρησιμοποιεί παρουσιάζουν σημαντικά 

πλεονεκτήματα, όπως η χαμηλή κατανάλωση ενεργού μέσου, το χαμηλό 

κόστος παραγωγής και η απεξάρτηση από τις εξαντλούμενες πηγές πυριτίου. 

Η τεχνολογία των λεπτών υμενίων απαιτεί λιγότερα στάδια επεξεργασίας του 

υλικού, σε σύγκριση με αυτή του πυριτίου και επιτρέπει μεγαλύτερο βαθμό 

αυτοματοποίησης.    

Το επόμενο βήμα για την περαιτέρω βελτίωση της τεχνολογίας αυτής 

είναι η δημιουργία μονολιθικών φωτοβολταϊκών συστοιχιών, οι οποίες θα 

αντικαταστήσουν τις μεμονωμένων ηλιακές κυψέλες, που συνδέονται εν σειρά 

χρησιμοποιώντας συρμάτινες συνδέσεις. Αυτό επιτυγχάνεται με την 

κατάλληλη εγχάραξη των στρωμάτων των λεπτών υμενίων που συνιστούν την 

φωτοβολταϊκή κυψέλη, με χρήση laser (laser scribing).   

Η διαδικασία της εγχάραξης μπορεί να γίνει μονολιθικά κατά την 

διάρκεια κατασκευής των φωτοβολταϊκών πλαισίων. Επιπλέον, οι κυψέλες 

που δημιουργούνται έχουν πολύ μικρές διαστάσεις και είναι συνδεμένες εν 

σειρά μεταξύ τους, λόγω των καναλιών που προκύπτουν από την εγχάραξη, 

με τη μικρότερη δυνατή απώλεια υλικού του κάθε λεπτού υμενίου. 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη του λεπτού 

υμενίου του μολυβδενίου, που αποτελεί την οπίσθια επαφής της ηλιακής 

κυψέλης και η εγχάραξή του για τη δημιουργία καναλιών πλάτους λιγότερο 

από 80 μm.    

Στο πρώτο στάδιο, γίνεται η ανάπτυξη του λεπτού υμενίου του 

μολυβδενίου με τη μέθοδο της Παλμικής Εναπόθεσης με laser (PLD), η οποία 

θεωρείται η πιο απλή, δεδομένου ότι απαιτεί χαμηλότερο επίπεδο 

βελτιστοποίησης των συνθηκών εναπόθεσης, για την ανάπτυξη υμενίου 

δεδομένης στοιχειομετρίας.  

Στο δεύτερο στάδιο, για την εγχάραξη των υμενίων και τη δημιουργία 

των καναλιών, αναπτύχθηκε πειραματική διάταξη με χρήση ενός Nd:YAG 

laser και οπτικών εξαρτημάτων, οι παράμετροι των οποίων μελετήθηκαν και 

βελτιστοποιήθηκαν με στόχο τη δημιουργία του λεπτότερου καναλιού.     
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 Τέλος, για των χαρακτηρισμό των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκαν, 

αφενός οπτικό μικροσκόπιο για την απεικόνιση και μελέτη των καναλιών ως 

προς την ανάπτυξη της θερμικά επηρεασμένης ζώνης που προκύπτει από τη 

διεργασία της εγχάραξης και αφετέρου μικροσκόπιο ατομικής δύναμης (AFM), 

για την μέτρηση του πάχους του υμενίου και τη μορφολογία του καναλιού στο 

εσωτερικό και κυρίως στα άκρα του.   
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1. Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ 

 
1.1  Ιστορία:  

Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο ανακαλύφθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα, 

το 1839 από τον Γάλλο φυσικό Edmond Becquerel, όταν παρατήρησε ροή 

ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη διάρκεια κάποιων χημικών αντιδράσεων υπό την 

επίδραση του φωτός. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1876, οι Αμερικανοί Adams 

και Day παρατήρησαν το ίδιο φαινόμενο με στερεό κρύσταλλο σεληνίου (Se). 

Η απόδοση στην περίπτωση αυτή ήταν μόνο 1%.  

Μεγαλύτερη εξέλιξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του 20ου, όταν 

αναπτύχθηκε η κβαντική θεωρία από τον Albert Einstein και έγινε πιο 

κατανοητή η φύση του φωτός. Το 1912, ο Πολωνός φυσικός Jan Czochralski 

ανέπτυξε αξιόπιστη μέθοδο παραγωγής μονοκρυσταλλικού πυριτίου και το 

1949, οι Αμερικανοί Shockley, Bardeen και Brattain ανακάλυψαν το 

τρανζίστορ, διευκρινίζοντας τη  φυσική των p και n ενώσεων των ημιαγώγιμων 

υλικών. [2]  

Το πρώτο φωτοβολταϊκό στοιχείο κατασκευάστηκε το 1956, με 

απόδοση κοντά στο 6%, ενώ αργότερα κατασκευάστηκε φωτοβολταϊκό 

στοιχείο από πυρίτιο, το οποίο λειτούργησε με απόδοση 10%. [3]  

Η γρήγορη ανάπτυξη της τεχνολογίας στη εξερεύνηση του διαστήματος 

διάνοιξε εξαιρετικές προοπτικές για τη χρήση των φωτοβολταϊκών στοιχείων. 

Το 1958, στάλθηκαν στο διάστημα για δοκιμή 108 μεμονωμένα ηλιακά 

στοιχεία. Η σύνδεσή τους σε σειρά άρχισε αργότερα. Το 1970, η ετήσια 

παραγωγή φωτοβολταϊκών πλαισίων για διαστημικές εφαρμογές ήταν 500 m²,  

ενώ το 1985 ο δορυφόρος Vanguard 1 (βλ. εικ. 1.1) αποτέλεσε το πρώτο 

όχημα που χρησιμοποιούσε ηλεκτρική ενέργεια προερχόμενη από τον ήλιο.[4]  
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Εικόνα (1.1): Ο δορυφόρος Vanguard 1 

Η επίγεια χρήση ξεκίνησε τα μέσα της δεκαετίας του ’70, παίρνοντας 

δυναμική από την πετρελαϊκή κρίση του 1973 – 74 και δίνοντας ερεθίσματα 

για την εκπόνηση πληθώρας μελετών. Το 1976 κατασκευάστηκαν οι πρώτες 

φωτοβολταϊκές κυψέλες άμορφου πυριτίου από τους David Carlson και 

Christopher Wronski των RCA Laboratories. Οι κυψέλες του άμορφου 

πυριτίου επέτρεψαν την ανάπτυξη της τεχνολογίας των thin film.  

Στη διάρκεια μέχρι το 1990, υπήρξε μειωμένο ενδιαφέρον εκ μέρους 

των Η.Π.Α. για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο και πολλές 

εταιρείες τους εξαγοράστηκαν από Γερμανικά και Ιαπωνικά συμφέροντα.  

Το 1990, ο Α’ Πόλεμος του Κόλπου πυροδότησε εκ νέου το ενδιαφέρον 

των Η.Π.Α. για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μετά τα μέσα της 

δεκαετίας άρχισε η ραγδαία ανάπτυξη της αγοράς των φωτοβολταϊκών 

συστημάτων. 

 

1.2 Το Φωτοβολταϊκό Φαινόμενο 

Στην εικόνα (1.2) που ακολουθεί φαίνεται η λειτουργία του 

φωτοβολταϊκού φαινομένου σε μία ηλιακή κυψέλη. [5] Πρόκειται για την 

απορρόφηση της ενέργειας του φωτός από τα ηλεκτρόνια των ατόμων του 

φωτοβολταϊκού στοιχείου και την απόδραση των ηλεκτρονίων αυτών από τις 

δέσμιές τους θέσεις, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ρεύματος. Το ηλεκτρικό 

πεδίο που προϋπάρχει στην ηλιακή κυψέλη οδηγεί το ρεύμα στο φορτίο. 
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Εικόνα (1.2): Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο στην ηλιακή κυψέλη [6] 

Πιο αναλυτικά, η ηλιακή ακτινοβολία προσπίπτει στην εμπρόσθια όψη 

της ηλιακής κυψέλης, όπου είναι τοποθετημένο το μεταλλικό πλέγμα και 

αποτελεί το ένα από τα δύο ηλεκτρόδια της κυψέλης. Εν συνεχεία, βρίσκεται η 

ετεροεπαφή p – n, η οποία επιτυγχάνεται με την επαφή ενός n-τύπου και ενός 

p-τύπου ημιαγωγού. Τέλος, στο πίσω μέρος της κυψέλης βρίσκεται το 

δεύτερο μεταλλικό ηλεκτρόδιο. Συμπερασματικά, μία ηλιακή κυψέλη αποτελεί 

μία δίοδο, που λειτουργεί απορροφώντας ηλιακή ακτινοβολία.   

Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, συμπεριλαμβανομένου και του 

ηλιακού φωτός, είναι φωτόνια που μεταφέρουν συγκεκριμένα ποσά ενέργειας. 

Η ενέργεια ενός φωτονίου Ε συνδέται με τη συχνότητα της ακτινοβολίας ν 

(Ηz) και το μήκος κύματος λ (m) με τη σχέση:  

 

λ
chvhE ⋅

=⋅=  

 

Όπου   h = 6,63 x 10‐34 Js (σταθερά του Planck) 

 c = 3 x 108 m/s (η ταχύτητα του φωτός).  

 Κάθε φωτόνιο της ακτινοβολίας με ενέργεια ίση ή μεγαλύτερη από το 

ενεργειακό διάκενο του p – τύπου ημιαγωγού, μπορεί να δημιουργήσει ζεύγη 

ηλεκτρονίων – οπών και να συνεισφέρει στη διαδικασία της ενεργειακής 
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μετατροπής. Επομένως, η φύση του φάσματος της ηλιακής ακτινοβολίας έχει 

καθοριστικό ρόλο στην απόδοση των ηλιακών κυψελών. 

Στην εικόνα (1.3) φαίνεται το φάσμα της ηλιακή ακτινοβολίας, όπου 

φαίνεται η ποσότητα των φωτονίων που φτάνουν στην επιφάνεια της 

θάλασσας σε συνάρτηση με το μήκος κύματός τους.  

 

Εικόνα (1.3): Το φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας 

 

1.3 Ημιαγωγοί – Ιδιότητες Ημιαγωγών 

Ημιαγωγοί (semiconductors) είναι υλικά με ηλεκτρική αγωγιμότητα 

μεταξύ των τιμών που αντιστοιχούν σε αγωγούς και μονωτές και η οποία 

αυξάνεται με αύξηση της θερμοκρασίας. Αντιπροσωπευτικά υλικά είναι στερεά 

ιοντικής και ομοιοπολικής κατασκευής καθώς και ορισμένα στερεά μοριακής 

κατασκευής.  

Η κατανόηση των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των υλικών και της λειτουργίας 

των ηλιακών κυψελών απαιτεί την κατανόηση βασικών εννοιών της φυσικής 

στερεάς κατάστασης των ημιαγωγών και ειδικότερα ορισμένες βασικές έννοιες 

πάνω στη θεωρία των ζωνών.  



‐ 17 ‐ 

1.3.1 Δομή ενεργειακών ζωνών 

Στην εικόνα (1.4) παρουσιάζεται μία απλοποιημένη αναπαράσταση 

των ενεργειακών ζωνών και των ενεργειακών σταθμών ενός κρυσταλλικού 

υλικού. 

 

Εικόνα(1.4): Ενεργειακές ζώνες και ενεργειακές στάθμες κρυσταλλικού υλικού.   

 

Η ζώνη που αντιστοιχεί στην εξώτατη στιβάδα του ατόμου και 

περιλαμβάνει τα ηλεκτρόνια σθένους καλείται ζώνη σθένους και μπορεί να 

είναι πλήρως ή μερικά κατειλημμένη.  

Οι κατώτερες ζώνες αντιστοιχούν στις ενεργειακές στάθμες των 

εσωτερικών στιβάδων του ατόμου, είναι πλήρως κατειλημμένες, δεν 

επικαλύπτονται και ονομάζονται εσωτερικές ζώνες.  

Η πρώτη μη κατειλημμένη ζώνη πάνω από τη ζώνη σθένους 

ονομάζεται ζώνη αγωγιμότητας και περιλαμβάνει τις πιθανές ενεργειακές 

καταστάσεις που μπορούν να καταλάβουν διεγερμένα ηλεκτρόνια της ζώνης 

σθένους.  

Μεταξύ γειτονικών ζωνών υπάρχουν περιοχές ενεργειών που δεν 

μπορούν να αποκτηθούν από τα ηλεκτρόνια και ονομάζονται ενεργειακά 

διάκενα.  
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Η περιοχή που παρεμβάλλεται μεταξύ ζώνης σθένους και ζώνης 

αγωγιμότητας ονομάζεται απαγορευμένη ζώνη. Το εύρος της 

απαγορευμένης ζώνης ονομάζεται ενεργειακό διάκενο (Εg) και καθορίζει την 

ηλεκτρονική συμπεριφορά των υλικών.  

Διακρίνουμε επίσης τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ενεργειακά μεγέθη:  

• ΕC: Κατώτερη τιμή ενέργειας στη ζώνη αγωγιμότητας.  

• ΕV: Ανώτερη τιμή ενέργειας στη ζώνη σθένους.  

• EF: Ενέργεια Fermi (αντιστοιχεί στη μέση τιμή περίπου των δύο 

παραπάνω ενεργειών)  

• Eg=( ΕC- ΕV)/2: Ενεργειακό διάκενο 

 

1.3.2 Εξήγηση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας με βάση τη θεωρία ζωνών 

Η σχετική διάταξη των ζωνών σθένους και αγωγιμότητας για τα 

διάφορα είδη υλικών έχει όπως φαίνεται στην εικόνα(1.5):  

 

Εικόνα (1.5): Εξήγηση της ηλεκτρική αγωγιμότητας υλικών με χρήση των ενεργειακών 

ζωνών. 1,2,3: Αγωγοί, 4: Μονωτής, 5: Ημιαγωγός. 

 

Οι ενδιάμεσες ζώνες είναι πλήρως κατειλημμένες, οπότε τα ηλεκτρόνιά 

τους δεν μπορούν να συνεισφέρουν στην αγωγιμότητα του υλικού, δηλαδή 

δεν μπορούν  να πάρουν ενέργεια από εξωτερική πηγή ή ηλεκτρικό πεδίο και 

να κινηθούν, εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμες ενεργειακές καταστάσεις 

κοντά στις συμπληρωμένες. Έτσι, η αγωγιμότητα του κάθε υλικού οφείλεται 
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μόνο στα ηλεκτρόνια της τελευταίας ζώνης, δεδομένου ότι αυτή δεν είναι 

πλήρως κατειλημμένη. Είναι προφανές ότι η τελευταία μη πλήρως 

κατειλημμένη ζώνη θα είναι η ζώνη αγωγιμότητας, ενώ η αμέσως χαμηλότερη, 

πλήρως κατειλημμένη ζώνη, θα είναι η ζώνη σθένους.  

Ανάλογα με το αν η τελευταία ενεργειακή ζώνη του στερεού είναι 

πλήρως ή μη πλήρως κατειλημμένη, τα υλικά διακρίνονται σε μονωτές, 

αγωγούς (μέταλλα) και ημιαγωγούς.  

Όπως παρατηρούμε, ειδικά για τους ημιαγωγούς, η ηλεκτρονική τους 

διάταξη που φαίνεται στην εικόνα (1.5) – περίπτωση 5, είναι όμοια με εκείνη 

των μονωτών με τη διαφορά ότι το ενεργειακό διάκενο είναι πολύ μικρότερο 

(0,5 – 2 eV). Έτσι, ενώ σε θερμοκρασία Τ = 0Κ οι ημιαγωγοί συμπεριφέρονται 

ως μονωτές, σε συνηθισμένες θερμοκρασίες, αρκετά ηλεκτρόνια μπορούν να 

διεγερθούν θερμικά στη ζώνη αγωγιμότητας και το υλικό να συμπεριφέρεται 

ως αγώγιμο.  

 

1.3.3 Η αγωγιμότητα στους ημιαγωγούς 

Η ηλεκτρική ειδική αγωγιμότητα των ημιαγώγιμων υλικών δεν είναι 

τόσο υψηλή όσο αυτή των αγωγών. Στους ημιαγωγούς το ενεργειακό διάκενο 

είναι μη μηδενικό και υπερκαλύπτεται από τα ηλεκτρόνια με σχετικά μικρή 

προσφορά ενέργειας. Γενικά σε χαμηλές θερμοκρασίες συμπεριφέρονται ως 

μονωτές, ενώ σε υψηλές θερμοκρασίες ως αγωγοί.  

Σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος, η διαθέσιμη ενέργεια είναι αρκετή, 

ώστε να προκαλέσει μεταπήδηση ηλεκτρονίων από τη ζώνη σθένους στη 

ζώνη αγωγιμότητας. Οι κενές θέσεις που αφήνουν ονομάζονται οπές και 

μπορούν να καταλαμβάνονται από γειτονικά ηλεκτρόνια της ζώνης σθένους 

και να συνεισφέρουν έτσι στην αγωγιμότητα του υλικού (βλ. εικ.(1.6)). 

Δηλαδή, στους ημιαγωγούς σημειώνεται αγωγιμότητα και στη ζώνη σθένους.  

Για την περιγραφή της αγωγιμότητας στη ζώνη σθένους βολεύει να μην 

χρησιμοποιείται η κίνηση των ηλεκτρονίων που καταλαμβάνουν τις οπές, 

αλλά η κίνηση των ίδιων των οπών (ως αποτέλεσμα της μετακίνησης 

ηλεκτρονίων). Οι οπές αλληλεπιδρούν με εξωτερικό πεδίο σαν να ήταν θετικά 

φορτισμένα ηλεκτρόνια.  
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Συνεπώς, στους ημιαγωγούς υφίστανται δύο ειδών φορείς 

αγωγιμότητας: ελεύθερα ηλεκτρόνια στη ζώνη αγωγιμότητας και οπές στη 

ζώνη σθένους. Προφανώς, σε έναν ημιαγωγό χωρίς προσμίξεις ο αριθμός 

των ελεύθερων ηλεκτρονίων είναι ίσος με τον αριθμό των οπών.  

Όσον αφορά την εξάρτηση της αγωγιμότητας από τη θερμοκρασία, 

στους ημιαγωγούς παρατηρείται αύξηση της αγωγιμότητας με τη 

θερμοκρασία, αφού αυξάνεται το πλήθος των ηλεκτρονίων και των οπών που 

συνεισφέρουν στην αγωγιμότητα.  

 

Εικόνα (1.6): Μηχανισμός ανάπτυξης ελεύθερων ηλεκτρονίων και οπών σε ημιαγωγό.  

 

1.3.4 Είδη Ημιαγωγών 

(α) Ενδογενείς ημιαγωγοί:  

Οι ενδογενείς ημιαγωγοί (intrinsic semiconductors) είναι εκείνοι στους 

οποίους η ηλεκτρική συμπεριφορά βασίζεται στην ενυπάρχουσα ηλεκτρονιακή 

δομή των καθαρών υλικών.  

Χαρακτηρίζονται από τη δομή ηλεκτρονιακών ζωνών της περίπτωσης 

5 της εικόνας (1.5).  

Το ενεργειακό τους διάκενο είναι μικρότερο από 2 eV, π.χ. στο καθαρό 

Ge είναι 0.66 eV και στο καθαρό Si 1.12 eV.  

Ενδογενή ημιαγώγιμα υλικά είναι:  

• Τα δύο φυσικά ημιαγώγιμα στοιχεία, Si (πυρίτιο) και Ge (γερμάνιο), της 

IVA ομάδας του περιοδικού πίνακα (βλ. εικ. (1.7)), τα οποία έχουν 
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σθένος 4 και τα άτομά τους συνδέονται με ομοιοπολικούς δεσμούς, 

όπως φαίνεται στην εικόνα (1.8).  

• Ενώσεις μεταξύ των στοιχείων των ομάδων ΙΙΙΑ και VA, γνωστές και 

ως ενώσεις ΙΙΙ-V, π.χ. αρσενικούχο γάλλιο (GaAs), αντιμονιούχο ίνδιο 

(InSb).  

• Ενώσεις μεταξύ των στοιχείων των ομάδων ΙΙB και ΙΙΙ-V, π.χ. θειούχο 

κάδμιο (CdS), τελλουριούχος ψευδάργυρος (ZnTe).  

 
Εικόνα (1.7): Περιοδικός πίνακας 
 

 

Εικόνα (1.8): Σχηματική παράσταση του μηχανισμού μεταπήδησης ηλεκτρονίου και 

σχηματισμού οπής ση ημιαγωγό Si.  

Σε αυτή την περίπτωση, η ηλεκτρική ουδετερότητα είναι αυτόματη και ο 

αριθμός των ελεύθερων ηλεκτρονίων (n) ισούται με τον αριθμό των οπών (p): 

n = p, ενώ η Ef είναι πρακτικά στη μέση του ενεργειακού χάσματος.  
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(β) Εξωγενείς ημιαγωγοί: 

Στους ενδογενείς ημιαγωγούς η ηλεκτρική αγωγιμότητα είναι πολύ 

μικρή. Υπάρχει η δυνατότητα να βελτιωθεί η αγωγιμότητα τους με ελεγχόμενη 

προσθήκη προσμίξεων (εμπλουτισμός). Η διαδικασία εμπλουτισμού του 

ενδογενούς ημιαγωγού ονομάζεται νόθευση (dopping) και τα παραγόμενα 

προϊόντα εξωγενείς ημιαγωγοί ή ημιαγωγοί προσμίξεων (extrinsic 

semiconductors).  

Υπάρχουν δύο τρόποι νόθευσης ημιαγωγού που αποτελείται από 

άτομα σθένους Α:  

• Προσθήκη ατόμων σθένους Α+1.  

• Προσθήκη ατόμων σθένους Α-1.  

 

Ημιαγωγοί Τύπου n:  

Στην εικόνα (1.9) περιγράφεται η περίπτωση εισαγωγής στο 

κρυσταλλικό πλέγμα του Si ενός πεντασθενούς ατόμου (P, As, Sb). Τα 4 

ηλεκτρόνια του ημιαγωγού σχηματίζουν ομοιοπολικούς δεσμούς με το ξένο 

άτομο, που ονομάζεται δότης (donor) και μένει ένα "αδέσμευτο" ηλεκτρόνιο 

του δότη, το οποίο έχει ενέργεια ED κοντά στη ζώνη αγωγιμότητας. Το 

ηλεκτρόνιο αυτό με μικρή θερμοκρασιακή διέγερση μπορεί να μεταπηδήσει 

στη ζώνη αγωγιμότητας και να γίνει ηλεκτρόνιο αγωγιμότητας, το δε άτομο-

δότης μεταπίπτει σε θετικό ιόν (κατιόν).  

Οι ημιαγωγοί με τέτοιου είδους εμπλουτισμό ονομάζονται τύπου n 

(negative) και οδηγούνται σε αύξηση της συγκέντρωσης ηλεκτρονίων. 

Συνεπώς, στους ημιαγωγούς-n, οι φορείς φορτίου πλειονότητας (φορείς 

αγωγιμότητας) είναι τα ηλεκτρόνια, ενώ οι φορείς φορτίου μειονότητας είναι οι 

οπές.  
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Εικόνα (1.9): Παραγωγή ημιαγωγού τύπου n 

 

Ημιαγωγοί Τύπου p:  

Στη εικόνα (1.10) παρουσιάζεται η περίπτωση εισαγωγής στο 

κρυσταλλικό πλέγμα του Si ενός τρισθενούς ατόμου (Β, Al, Ga, In). Τα 3 

ηλεκτρόνια του ημιαγωγού σχηματίζουν ομοιοπολικούς δεσμούς με το ξένο 

άτομο, το οποίο ονομάζεται αποδέκτης (acceptor), δεδομένου ότι εισάγει μία 

οπή που μπορεί να δεχθεί ένα "αδέσμευτο" ένα ηλεκτρόνιο του ημιαγωγού, ο 

δε αποδέκτης μεταπτίπτει σε αρνητικό ιόν (ανιόν). Δηλ. η προσθήκη του ξένου 

ατόμου-αποδέκτη έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας ενεργειακής 

στάθμης EA μέσα στο χάσμα, κοντά στη ζώνη σθένους, την οποία 

καταλαμβάνει το "αδέσμευτο" ηλεκτρόνιο της ζώνης σθένους, αφήνοντας έτσι 

νέα οπή στη ζώνη σθένους, η οποία με τον τρόπο αυτό συνεισφέρει στην 

αγωγιμότητα.  

Οι ημιαγωγοί με τέτοιου είδους εμπλουτισμό ονομάζονται τύπου p 

(positive) και οδηγούνται σε αύξηση της συγκέντρωσης οπών. Συνεπώς, 

στους ημιαγωγούς-p, οι φορείς φορτίου πλειονότητας (φορείς αγωγιμότητας) 

είναι οπές, ενώ οι φορείς φορτίου μειονότητας είναι τα ηλεκτρόνια.  
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Τυπικές τιμές πυκνότητας εμπλουτισμού που χρησιμοποιούνται στις 

εφαρμογές είναι 10
9
-10

13 
cm

-1
. (Να σημειωθεί ότι η τυπική πυκνότητα 

ελεύθερων ηλεκτρονίων στα συνήθη μέταλλα είναι της τάξης ~10
24 

cm
-1

). [7] 

 

Εικόνα (1.10): Παραγωγή ημιαγωγού τύπου p 

Η συνολική ενεργειακή εικόνα των εξωγενών ημιαγωγών 

παρουσιάζεται στην εικόνα (1.11).  

 

Εικόνα (1.11): Ενεργειακές στάθμες εξωγενών ημιαγωγών.  

Η διαδικασία που περιγράφτηκε παραπάνω αποτελεί τη βάση για την 

κατασκευή όλων των ημιαγώγιμων διατάξεων, συμπεριλαμβανομένων και των 

ηλιακών κυψελών. Ωστόσο, όταν σε έναν ημιαγωγό εισάγεται μεγάλη 

συγκέντρωση προσμίξεων, αυτός διαταράσσεται σημαντικά και θα πρέπει να 

εξετάζονται οι επιπτώσεις που έχει αυτή στην ενεργειακή του δομή. Συνήθως, 



‐ 25 ‐ 

το υψηλό ποσοστό προσμίξεων προκαλεί μείωση του ενεργειακού χάσματος 

EG και κατά συνέπεια, αύξηση της συγκέντρωσης των ενδογενών φορέων. Η 

μείωση αυτή του ενεργειακού χάσματος έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 

απόδοση των ηλιακών κυψελών. [8] 

 

1.3.5 Η επαφή p – n  

Όταν φέρουμε σε επαφή δύο ημιαγωγούς, έναν τύπου-n και έναν 

τύπου-p, δεδομένου ότι στον κάθε ένα υπάρχει διαφορετική συγκέντρωση 

φορέων (ηλεκτρονίων και οπών), σημειώνεται διάχυση ηλεκτρονίων από τον 

ημιαγωγό τύπου-n προς τον τύπου-p για να επανασυνδεθούν με τις οπές και 

αντίστροφα, όπως φαίνεται στην εικόνα (1.12).  

 

Εικόνα (1.12): Επαφή p – n.  

 

Εικόνα (1.13): Μεταβολή των συγκεντρώσεων οπών και ηλεκτρονίων κατά μήκος μίας 

επαφής στην οποία δεν εφαρμόζεται διαφορά δυναμικού. 

Αποτέλεσμα αυτής της δράσης είναι η αλληλοεξουδετέρωση των 

φορέων και η δημιουργία εκατέρωθεν της επαφής δύο τμημάτων 

«απογυμνωμένων» από τους φορείς τους, δηλ. ένα τμήμα στον ημιαγωγό-n 
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με θετικά ιόντα μόνο, χωρίς ηλεκτρόνια και ένα τμήμα στον ημιαγωγό-p με 

αρνητικά ιόντα μόνο, χωρίς οπές.  

 

Εικόνα (1.14): Ηλεκτροστατικό δυναμικό από τα ιόντα των δεκτών (-) και δοτών (+) 

κοντά στην επαφή.  [9] 

Σε αντίθεση με τους ευκίνητους φορείς των ημιαγωγών (ελεύθερα 

ηλεκτρόνια και oπές) που τείνουν να διαχέονται προς τις περιοχές με τη 

μικρότερη συγκέντρωσή τους, η συγκέντρωση των αρνητικών ιόντων στα 

οποία μετατράπηκαν οι αποδέκτες του τμήματος τύπου p και η συγκέντρωση 

των θετικών ιόντων στα οποία μετατράπηκαν οι δότες στο τμήμα τύπου n, 

παραμένουν αμετάβλητες, αφού τα ιόντα μένουν ακίνητα στο πλέγμα (βλ. εικ. 

(1.13)). Έτσι, το υλικό χάνει τοπικά την ηλεκτρική του ουδετερότητα και οι 

πλευρές της ένωσης φορτίζονται με αντίθετα ηλεκτρικά φορτία, με 

αποτέλεσμα να εμφανίζεται μια διαφορά δυναμικού (συνήθως 0.6-0.8 Vοlts), 

της οποίας το ηλεκτροστατικό πεδίο εμποδίζει την παραπέρα διάχυση των 

φορέων προς το απέναντι τμήμα της ένωσης (βλ. εικ. (1.14)).  

Τα δύο αυτά τμήματα συνιστούν την περιοχή απογύμνωσης (depletion 

region). (βλ. εικόνα (1.15)). Έξω από την περιοχή απογύμνωσης η δομή των 

ημιαγωγών παραμένει ως είχε.  

 

Εικόνα (1.15): Σχηματισμός ζώνης απογύμνωσης.  
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Η ζώνη απογύμνωσης δημιουργεί φραγμό στη μετακίνηση ηλεκτρονίων 

διαμέσου αυτής. Το ελάχιστο δυναμικό V0 που πρέπει να επιβληθεί για να 

υπερπηδηθεί η ζώνη απογύμνωσης από τα ηλεκτρόνια ονομάζεται δυναμικό 

φραγμού.[7]  

 

1.4 Αρχή λειτουργίας ηλιακής κυψέλης:  

Στην εικόνα (1.16) απεικονίζεται σχηματικά μια τυπική δομή ηλιακής 

κυψέλης.  

 

 Εικόνα (1.16): Η αρχή λειτουργίας της ηλιακής κυψέλης.  

Το κύριο μέρος της αποτελείται από την επαφή p – n, με πολύ λεπτή 

και έντονα προσμεμιγμένη περιοχή n, από την πλευρά της οποίας προσπίπτει 

και η ηλιακή ακτινοβολία. Η περιοχή απογύμνωσης (W) εκτείνεται κατά κύριο 

λόγο στην περιοχή p.1 

                                                            
1Για να ισχύει η ηλεκτρική ουδετερότητα,θα πρέπει το φορτίο της περιοχής p να ισούται με αυτό 

της περιοχής n. Έχοντας σαν δεδομένο ότι η συγκέντρωση των δοτών είναι μεγαλύτερη από τη 

συγκέντρωση των αποδεκτών, η περιοχή απογύμνωσης εκτίνεται περισσότερο στην περιοχή p 
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Στην περιοχή απογύμνωσης υπάρχει ένα εσωτερικό πεδίο Εο. Τα 

ηλεκτρόδια που είναι συνδεδεμένα στην περιοχή n πρέπει να επιτρέπουν 

στην ακτινοβολία να διέρχεται στη διάταξη, διατηρώντας παράλληλα χαμηλή 

την αντίσταση εν σειρά. Επιπλέον, στην επιφάνεια τοποθετείται μία 

ανακλαστική επικάλυψη για να μειώνεται η ανάκλαση της ακτινοβολίας.   

Η περιοχή n είναι πολύ λεπτή, γι’ αυτό και τα περισσότερα φωτόνια 

απορροφώνται εντός της περιοχής απογύμνωσης (W) και της ουδέτερης p-

περιοχής (lp), δημιουργώντας έτσι ζεύγη ηλεκτρονίων – οπών (ΖΗΟ). Τα ΖΗΟ 

που δημιουργούνται στην περιοχή απογύμνωσης διαχωρίζονται αμέσως, 

λόγω της επίδρασης του εσωτερικού πεδίου Εο. Το ηλεκτρόνιο ολισθαίνει και 

φθάνει στην ουδέτερη n – περιοχή, καθιστώντας την αρνητική κατά ένα ποσό 

φορτίου e-, ενώ η οπή ολισθαίνει και φθάνει στην ουδέτερη p – περιοχή, 

καθιστώντας της θετικά φορτισμένη. Με αυτή τη διαδικασία δημιουργείται μία 

τάση ανοιχτού κυκλώματος ανάμεσα στους ακροδέκτες της διάταξης. Με την 

εφαρμογή ενός εξωτερικού φορτίου, τα επιπλέον ηλεκτρόνια που έχουν 

καταφθάσει στην n – περιοχή μπορούν, καταναλώνοντας έργο, να 

μετακινηθούν διαμέσω του εξωτερικού κυκλώματος και να φθάσουν στην p – 

περιοχή, όπου και επανασυνδέονται με τις επιπλέον οπές που βρίσκονται 

εκεί. [10]  

Τα ΖΗΟ που δημιουργούνται λόγω της φωτοδιέγερσης από τα φωτόνια 

μεγάλου μήκους κύματος, απορροφώνται στην ουδέτερη p – περιοχή και 

διαχέονται, αφού δεν υπάρχει ηλεκτρικό πεδίο. Εάν ο χρόνος επανασύνδεσης  

των ηλεκτρονίων είναι τe, τότε το ηλεκτρόνιο διαχέεται σε μία μέση απόσταση 

eee DL τ⋅= , όπου eD  είναι ο συντελεστής διάχυσης στην p – περιοχή. Τα 

ηλεκτρόνια που βρίσκονται σε απόσταση eL από την περιοχή απογύμνωσης, 

μπορούν εύκολα να διαχυθούν μέχρι εκεί. Από την περιοχή αυτή και μετά 

ολισθαίνουν λόγω του πεδίου Εο και μεταβαίνουν στην n – περιοχή. 

Επομένως, παρατηρούμε ότι μόνο τα φωτοδημιουργούμενα ΖΗΟ που 

βρίσκονται σε απόσταση μήκους διάχυσης eL των φορέων μειονότητας από το 

στρώμα απογύμνωσης, συνεισφέρουν το φωτοβολταϊκό φαινόμενο.  

Μόλις ένα ηλεκτρόνιο διαχυθεί μέχρι την περιοχή απογύμνωσης, 

σαρώνεται προς την n – περιοχή από το πεδίο Εο δίνοντας ένα επιπλέον 
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αρνητικό φορτίο. Οι οπές που βρίσκονται στην p – περιοχή δημιουργούν ένα 

συνολικό θετικό φορτίο στην περιοχή. Τα ΖΗΟ που δημιουργούνται σε 

απόσταση από την περιοχή απογύμνωσης μεγαλύτερη του μήκους διάχυσης 

eL , χάνονται λόγω επανασύνδεσης. Οι ίδιες αρχές ισχύουν και για τα ΖΗΟ 

που δημιουργούνται στην n – περιοχή, λόγω της απορρόφηση φωτονίων 

μικρού μήκους κύματος. Οι οπές που δημιουργούνται την n – περιοχή εντός 

απόστασης μικρότερης του μήκους διάχυσης, hL , μπορούν να φτάσουν μέχρι 

το στρώμα απογύμνωσης όπου και σαρώνονται στην p – περιοχή. Συνεπώς, 

η φωτοδιέγερση των ΖΗΟ που συνεισφέρει στο φωτοβολταϊκό φαινόμενο 

λαμβάνει χώρα στην περιοχή μήκους hL + W + eL .  

Εάν οι ακροδέκτες της διάταξης είναι βραχυκυκλωμένοι, όπως στην 

εικόνα (1.17), τότε τα επιπλέον ηλεκτρόνια της n – περιοχής μπορούν να 

κινηθούν μέσω του εξωτερικού κυκλώματος και να εξουδετερώσουν τις οπές 

στην p – περιοχή. Το ρεύμα που οφείλεται στη ροή των φωτοδιεγερμένων 

φορέων ονομάζεται φωτορεύμα LI  και η τιμή του είναι ανάλογη προς τα 

ενεργά φωτόνια που απορροφά το στοιχείο. Για την πυκνότητα του 

φωτορεύματος ισχύει ικανοποιητικά η σχέση:  

 

)( heL LLgeI +⋅⋅=  

Όπου:  

e: το στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο.  

g: ο ρυθμός δημιουργίας ζευγών φορέων από τα φωτόνια της ακτινοβολίας 

eL : το μέσο μήκος διάχυσης των ηλεκτρονίων 

hL : το μέσο μήκος διάχυσης των οπών.  
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Εικόνα (1.17): Οι φορείς που φωτοδιεγείρονται εντός της περιοχής μήκους Lh + W + 

Le δημιουργούν το φωτόρευμα IL. Απεικονίζεται επίσης η διακύμανση της 

συγκέντρωσης των φωτοδιεγερμένων ζευγών ηλεκτρονίων – οπών με την απόσταση, 

όπου α, ο συντελεστής απορρόφησης στο εκάστοτε μήκος κύματος.  

 

Τα ΖΗΟ που φωτοδιεγείρονται λόγω της απορρόφησης των 

ενεργητικών φωτονίων στην n – περιοχή, κοντά στην επιφάνεια ή εκτός της 

περιοχής που απέχει από την περιοχή απογύμνωσης απόσταση μεγαλύτερη 

του μήκους διάχυσης hL , χάνονται λόγω επανασύνδεσης, αφού ο χρόνος 

ζωής στην n – περιοχή είναι πολύ μικρός, λόγω έντονης νόθευσης. [11] 
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2. ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ & ΕΓΧΑΡΑΞΗ 

2.1 Φωτοβολταϊκή διάταξη:   

Τα Φ/Β πλαίσια έχουν ως βασικό μέρος την ηλιακή κυψέλη (solar cell) 

που είναι ένας κατάλληλα επεξεργασμένος πολυστρωματκός ημιαγωγός (p/n 

επαφή), λεπτού πάχους σε επίπεδη επιφάνεια. Η πρόσπτωση ηλιακής 

ακτινοβολίας δημιουργεί ηλεκτρική τάση και με την κατάλληλη σύνδεση σε 

φορτίο παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα. 

Τα Φ/Β στοιχεία ομαδοποιούνται κατάλληλα και συγκροτούν τα 

φωτοβολταϊκά πλαίσια ή γεννήτριες (panel - module), τυπικής ισχύος από 

20W έως 300W. Οι Φ/Β γεννήτριες συνδέονται ηλεκτρικά μεταξύ τους και 

δημιουργούνται οι φωτοβολταϊκές συστοιχίες (arrays), όπως φαίνεται στην 

εικόνα (2.1). 

 

Εικόνα (2.1): Η δημιουργία μιας φωτοβολταϊκής συστοιχίας από την απλή κυψέλη.  

 

2.2 Υλικά κατασκευής και τύποι ηλιακών στοιχείων: 

2.2.1 Γενικά:  

Το πυρίτιο (Si) είναι η βάση για το 90% περίπου της παγκόσμιας 

παραγωγής Φ/Β. Η κυριαρχία αυτή οφείλεται αρχικά στην τεράστια παγκόσμια 

επιστημονική και τεχνική υποδομή για το υλικό αυτό από τη δεκαετία του '60. 

Μεγάλες κυβερνητικές και βιομηχανικές επενδύσεις έγιναν σε προγράμματα 

για τις χημικές και ηλεκτρονικές ιδιότητες του Si, ώστε να δημιουργηθεί ο 
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εξοπλισμός που απαιτείται στα βήματα της επεξεργασίας για την απόκτηση 

της απαραίτητης καθαρότητας και της κρυσταλλικής δομής του υλικού. 

Η γνώση που προέκυψε έτσι για το πυρίτιο, τα χαρακτηριστικά του και 

η αφθονία του στη γη, το κατέστησαν ικανό και συμφέρον μέσο για την 

εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας. Εντούτοις, λόγω του ότι είναι εύθραυστο, 

το πυρίτιο απαιτεί τον σχηματισμό στοιχείων σχετικά μεγάλου πάχους. Αυτό 

σημαίνει ότι μερικά από τα ηλεκτρόνια που απελευθερώνονται μετά την 

απορρόφηση της ηλιακής ενέργειας πρέπει να ταξιδέψουν μεγάλες 

αποστάσεις για να ενταχθούν στην ροή του ρεύματος και να συνεισφέρουν 

στο ηλεκτρικό κύκλωμα. Συνεπώς, το υλικό θα πρέπει να έχει υψηλή 

καθαρότητα και δομική τελειότητα, ώστε η ενέργεια του ηλεκτρονίου να μην 

μετατραπεί σε θερμότητα. Η παραγωγή θερμότητας, η οποία είναι επιθυμητή 

στα ηλιακά θερμικά πλαίσια, όπου αυτή η θερμότητα μεταφέρεται σε ένα 

ρευστό, είναι ανεπιθύμητη στα Φ/Β πλαίσια, όπου η ηλιακή ενέργεια θα 

πρέπει να μετατραπεί σε ηλεκτρική. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι το Si έχει 

χαμηλές αποδόσεις στο φάσμα απορρόφησης του φωτός. [12]  

Τα λεπτά υμένια (thin films) είναι μία τεχνολογία που αναπτύχθηκε για 

να αντικαταστήσει τις συμβατικές ηλιακές κυψέλες. Παρουσιάζουν 

μεγαλύτερες αποδόσεις και χαμηλότερο κόστος. Τα ημιαγώγιμα υλικά που 

χρησιμοποιούνται δεν χρειάζονται μεγάλο πάχος, γιατί απορροφούν 

αποτελεσματικά (μόνο 1/1000 ενός mm απαιτείται σαν υλικό απορροφητή) και 

έτσι δημιουργούν πολύ λεπτές, ελαφρές και ανθεκτικές κατασκευές. Ένα άλλο 

πλεονέκτημα είναι ότι ολόκληρα πλαίσια μπορούν να κατασκευαστούν 

παράλληλα με τη διαδικασία εναπόθεσης. Αυτό είναι συμφέρον οικονομικά, 

αλλά επίσης πολύ απαιτητικό τεχνικά, επειδή η επεξεργασία χωρίς ατέλειες 

αφορά μεγαλύτερη επιφάνεια. 

Τα λεπτά υμένια άμορφου πυριτίου (a-Si) ήταν τα πρώτα που 

κατασκευάστηκαν. Οι ατομικές ιδιότητες του υλικού χαρακτηρίζονται από μία 

στοχαστικότητα (τα άτομα δεν βρίσκονται τοποθετημένα σε ίσες αποστάσεις 

μεταξύ τους, οι γωνίες των δεσμών ποικίλουν κλπ), γεγονός που επηρεάζει 

δραστικά της ηλεκτρικές του ιδιότητες. Το 1969, η διείσδυση υδρογόνου (Η) 

στο a-Si, παρατηρείται ότι αδρανοποιεί τους ελεύθερους δεσμούς και 

συμβάλει θετικά στη βελτίωση της απόδοσής τους, όμως μετά το 1970 
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διαπιστώθηκε ότι η απόδοση της κυψέλης εξαρτάται από την ένταση της 

ηλιακής ακτινοβολίας και τη διάρκεια της έκθεσης σε αυτή. Γι’ αυτούς τους 

λόγους, η συγκεκριμένη τεχνολογία βρίσκει εφαρμογή σε μικρής κλίμακας 

συσκευές και υπολογιστές τσέπης. [13]  

Οι κλασσικές ηλιακές κυψέλες χρησιμοποιούσαν Si στις περιοχές 

αγωγιμότητας τύπου n και τύπου p. Οι νέες ηλιακές κυψέλες λεπτών υμενίων 

χρησιμοποιούν περιοχές είτε από κάδμιο τελλούριο (cadmium telluride - 

CdTe), είτε τριμερή χαλκού – ινδίου – σεληνίου/θείου (copper indium 

diselenide - CuInSe2 ή CIS), είτε τετραμερή χαλκού – ινδίου – γαλλίου - 

σεληνίου/θείου (copper indium gallium diselenide - Cu(In,Ga)Se2 ή CIGS).  

Το CdTe έχει ένα πολύ βολικό ενεργειακό διάκενο. Ωστόσο, είναι ουσία 

υψηλά οξική και συσσωρεύεται στην τροφική αλυσίδα. Έτσι, παρόλο που έχει 

πολύ καλές ιδιότητες και αποδόσεις, η χρήση του αποφεύγεται και το 

επιστημονικό ενδιαφέρον έχει στραφεί προς τους χαλκοπυρίτες. [14]  

Στα CIS/CIGS βασικό συστατικό είναι ο χαλκοπυρητικός πυρήνας. Τα 

υπόλοιπα μέρη επιλέγονται συνήθως από κατιόντα της 3ης ομάδας του 

περιοδικού πίνακα In, Ga, Al και ανιόντα Se, S. Με το συνδυασμό αυτών των 

στοιχείων επιτυγχάνεται μεγάλο εύρος ενεργειακών διακένων. Συνήθως, τα 

ενεργειακά διάκενα που αποδίδουν κυμαίνονται μεταξύ 1 – 1,7 eV. Με αυτή 

την τεχνολογία επιτυγχάνονται βαθμοί απόδοσης ~20%.  

 

2.2.2 Κατηγοριοποίηση απορροφητών:   

Μία κατηγοριοποίηση για τα φωτοβολταϊκά στοιχεία θα μπορούσε να 

γίνει με βάση το πάχος του υλικού που χρησιμοποιείται, σε δύο (2) βασικές 

κατηγορίες: 

 

2.2.2.1 Κρυσταλλικού Πυριτίου «μεγάλου πάχους» 

• Μονοκρυσταλλικού πυριτίου (Single Crystalline Silicon, sc – Si): 

Το πάχος τους είναι  γύρω στα 0,3 mm. Η απόδοσή τους στη 

βιομηχανία κυμαίνεται από 15 – 21 % για το κάθε πλαίσιο. Στο εργαστήριο 

έχουν επιτευχθεί ακόμα μεγαλύτερες αποδόσεις έως και 24,7%.  
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Τα μονοκρυσταλλικά solar cells χαρακτηρίζονται από το πλεονέκτημα 

της καλύτερης σχέσης απόδοσης/επιφάνειας ή «ενεργειακής πυκνότητας». 

Ένα άλλο μειονέκτημα είναι το υψηλό κόστος κατασκευής τους σε σχέση με τα 

πολυκρυσταλλικά.  

Βασικές τεχνολογίες των μονοκρυσταλλικών φωτοβολταϊκών είναι η 

μέθοδος Czochralski (CZ) και η μέθοδος Float Zone (FZ). Αμφότερες 

βασίζονται στην ανάπτυξη ράβδου πυριτίου. Το μονοκρυσταλλικό solar cell με 

την υψηλότερη απόδοση στο εμπόριο σήμερα είναι της Sun Power με 

απόδοση πλαισίου 18,5%. Είναι μάλιστα το μοναδικό που έχει μεταλλικές 

επαφές στο πίσω μέρος του πλαισίου, αποκομίζοντας έτσι μεγαλύτερη 

επιφάνεια αλληλεπίδρασης με την ηλιακή ακτινοβολία [15] (βλ. εικ. (2.2γ)). 

                        

                        (α)                                                                    (β) 

 

Εικόνα (2.2): Δομή κρυσταλλικού πυριτίου(α), Panel μονοκρυσταλλικού πυριτίου (β) 

και σχηματική παράσταση ενός τέτοιου solar cell (γ). [16], [17]  

 

• Πολυκρυσταλλικού πυριτίου (Multi Crystalline Silicon, mc – Si)        

Το πάχος τους είναι επίσης περίπου 0,3 mm. Η μέθοδος παραγωγής 

τους είναι φθηνότερη από αυτή των μονοκρυσταλλικών, γι’ αυτό και η τιμή 
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τους είναι συνήθως λίγο χαμηλότερη. Οπτικά μπορεί κανείς να παρατηρήσει 

τις επιμέρους μονοκρυσταλλικές περιοχές, όπως φαίνεται στην εικόνα (2.3α) 

Όσο μεγαλύτερες είναι σε έκταση οι μονοκρυσταλλικές περιοχές, τόσο 

μεγαλύτερη είναι και η απόδοση για τα πολυκρυσταλλικά solar cells.  

Σε εργαστηριακές εφαρμογές έχουν επιτευχθεί αποδόσεις έως και 20%, 

ενώ στο εμπόριο διατίθενται σε αποδόσεις από 13 – 15% για κάθε πλαίσιο.  

Οι βασικότερες τεχνολογίες παραγωγής τους είναι η μέθοδος της 

απευθείας στερεοποίησης DS (Directional Solidification), η ανάπτυξη 

λιωμένου πυριτίου και η ηλεκτρομαγνητική χύτευση EMC. [15]   

            

(α)                                                    (β) 

 

(γ) 

Εικόνα (2.3): Δομή πολυκρυσταλλικού πυριτίου (α), Panel πολυκρυσταλλικού πυριτίου 

(β) και σχηματική παράσταση ενός τέτοιου solar cell (γ). [12], [16] 
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• Ταινίας πυριτίου (Ribbon Silicon) 

Πρόκειται για μία σχετικά νέα τεχνολογία φωτοβολταϊκών στοιχείων. 

Αναπτύσσεται από την Evergreen Solar. Προσφέρει έως και 50% μείωση στη 

χρήση του πυριτίου σε σχέση με τις παραδοσιακές τεχνικές κατασκευής 

μονοκρυσταλλικών και πολυκρυσταλλικών φωτοβολταϊκών κυψελών πυριτίου.  

Η απόδοση για τα φωτοβολταϊκά στοιχεία έχει φθάσει κοντά στο 12 -
13%, ενώ το πάχος του είναι περίπου 0,3mm. Στο εργαστήριο έχουν 

επιτευχθεί αποδόσεις της τάξης του 18%. [15] 

 

2.2.2.2 Λεπτών Υμενίων (Thin Film) 

• Άμορφου Πυριτίου (a-Si),  

Οι συγκεκριμένες φωτοβολταϊκές κυψέλες, έχουν αισθητά χαμηλότερες 

αποδόσεις σε σχέση με τις προηγούμενες κατηγορίες. Πρόκειται για λεπτά 

υμένια που παράγονται με την εναπόθεση ημιαγώγιμου υλικού (πυρίτιο, στην 

περίπτωσή μας) πάνω σε υπόστρωμα χαμηλού κόστους, όπως γυαλί. 

Συνεπώς και λόγω της μικρότερης ποσότητας πυριτίου που χρησιμοποιείται, 

η τιμή είναι γενικότερα αρκετά χαμηλότερη.  

Ο χαρακτηρισμός άμορφο προέρχεται από τον τυχαίο τρόπο με τον 

οποίο είναι διατεταγμένα τα άτομα ου πυριτίου (βλ. Εικ. 2.4α). Οι αποδόσεις 

που επιτυγχάνονται χρησιμοποιώντας τα κυμαίνονται για το panel από 6 – 
8%, ενώ στο εργαστήριο έχουν επιτευχθεί αποδόσεις ακόμα και 14%.  

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα για την κυψέλη a-Si είναι το γεγονός ότι 

δεν επηρεάζεται πολύ από τις υψηλές θερμοκρασίες. Επίσης, πλεονεκτεί στην 

αξιοποίηση της απόδοσής του σε σχέση με τα κρυσταλλικά solar cells, όταν 

υπάρχει διάχυτη ακτινοβολία (συννεφιά).  

Το μειονέκτημα των άμορφων πλαισίων είναι η χαμηλή τους ενεργειακή 

πυκνότητα, κάτι που σημαίνει ότι για να παράγουμε την ίδια ενέργεια 

χρειαζόμαστε σχεδόν διπλάσια επιφάνεια, σε σχέση με τα κρυσταλλικά 

πλαίσια. Επιπλέον, υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά τη διάρκεια ζωής τους, 

μιας και δεν υπάρχουν στοιχεία από παλαιότερες εγκαταστάσεις, αφού η εν 
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λόγω τεχνολογία είναι σχετικά καινούργια. Παρόλα αυτά, οι κατασκευαστές 

πλέον δίνουν εγγυήσεις απόδοσης 20 ετών.  

Το πάχος του πυριτίου είναι περίπου 0,0001 mm, ενώ το υπόστρωμα 

πάνω στο οποίο γίνεται η εναπόθεσή του, μπορεί να είναι από 1 – 3 mm. [15] 

    

                              (α)                                                         (β) 

 

(γ) 

Εικόνα (2.4): Δομή άμορφου πυριτίου (α), panel άμορφου πυριτίου (β) και σχηματική 

παράσταση ενός τέτοιου solar cell (γ). [16], [12], [18]  

 

• Τελουριούχο Κάδμιο (cadmium telluride - CdTe) 

Το τελουριούχο κάδμιο έχει ενεργειακό διάκενο γύρω στο 1,5eV, το 

οποίο είναι στην περιοχή του υπερύθρου. Το γεγονός αυτό δίνει σοβαρά 

πλεονεκτήματα, όπως τη δυνατότητα να απορροφά το 99% της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Οι σύγχρονες τεχνικές όμως, προσφέρουν 

αποδόσεις πλαισίων γύρω στο 6 – 8%. Στο εργαστήριο, η απόδοση τέτοιων 

Φ/Β πλαισίων έχει φτάσει στο 16%.  

Μελλοντικά, αναμένεται το κόστος του να πέσει αρκετά. 

Σημαντικότερος κατασκευαστής του είναι η First Solar. Ανασταλτικό 
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προάγοντα για τη χρήση του αποτελεί το γεγονός ότι το κάδμιο, σύμφωνα με 

έρευνες είναι καρκινογόνο, με αποτέλεσμα να προβληματίζει το ενδεχόμενο 

της εκτεταμένης χρήσης του. Επιπλέον, πρόβλημα αποτελεί και η έλλειψη του 

τελλουρίου (Τe).  [15] 

  

Εικόνα (2.5): Panel CdTe (α) και σχηματική παράσταση ενός τέτοιου solar cell (β). 

[19], [20]  

 

• Αρσενιούχο Γάλλιο (gallium arsenide – GaAs) 

Το Γάλλιο είναι ένα παραπροϊόν της ρευστοποίησης άλλων μετάλλων, 

όπως το αλουμίνιο (Al) και ο ψευδάργυρος (Ζn). Είναι πιο σπάνιο ακόμα και 

από το χρυσό. Το Αρσενικό δεν είναι σπάνιο, αλλά έχει το μειονέκτημα ότι 

είναι δηλητηριώδες. Το αρσενιούχο γάλλιο έχει ενεργειακό διάκενο 1,43 eV, 

ιδανικό για την απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας.  

Η απόδοσή του στην μορφή πολλαπλών συνενώσεων (multijunction) 

(βλ. εικ. (2.6)) είναι η υψηλότερη που έχει επιτευχθεί και αγγίζει το 29%. 

Επίσης, τα φωτοβολταϊκά στοιχεία GaAs είναι εξαιρετικά ανθεκτικά στις 

υψηλές θερμοκρασίες, γεγονός που επιβάλλει σχεδόν τη χρήση τους σε 

εφαρμογές ηλιακών συγκεντρωτικών συστημάτων (solar concentrators). 

Ακόμα, έχουν το πλεονέκτημα ότι αντέχουν σε πολύ υψηλές ποσότητες 

ηλιακής ακτινοβολίας και σε συνδυασμό με την πολύ υψηλή τους απόδοση, 

ενδείκνυνται για διαστημικές εφαρμογές.  

Το μεγαλύτερο μειονέκτημα αυτής της τεχνολογίας είναι το υψηλό 

κόστος μονοκρυσταλλικού Ge υποστρώματος. [15] 
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                         (α)                                                                (β) 

Εικόνα (2.6): Ηλιακή κυψέλη GaAs (α) και η σχηματική του παράσταση (β) [21], [22] 

 

• Υβριδικά Φωτοβολταϊκά Στοιχεία 

Ένα υβριδικό φωτοβολταϊκό στοιχείο αποτελείται από στρώσεις 

υλικών, διαφόρων τεχνολογιών. 

ΗΙΤ (Heterojunction with Intrinsic Thin – layer). Τα πιο γνωστά 

εμπορικά υβριδικά φωτοβολταϊκά στοιχεία αποτελούνται από δύο στρώσεις 

άμορφου πυριτίου (πάνω και κάτω), ενώ ενδιάμεσα υπάρχει μία στρώση 

μονοκρυσταλλικού πυριτίου, όπως φαίνεται και στην εικόνα (2.7). [23] 

Το πλεονέκτημα που παρουσιάζουν είναι η μεγαλύτερη απόδοση σε 

υψηλές θερμοκρασίες και σε περιορισμένο εμβαδό πλαισίων. Η απόδοσή 

τους κυμαίνεται στο 17,4% σε εμπορικό επίπεδο, ενώ το Μάιο του 2009 

ανακοινώθηκε ότι επετεύχθη απόδοση 23%, η οποία είναι και η μεγαλύτερη 

που έχει επιτευχθεί μεταξύ των φωτοβολταϊκών τεχνολογιών λεπτών υμενίων.   

 

Εικόνα (2.7): Η εξέλιξη από μονοκρυσταλλικό σε υβριδικό φωτοβολταϊκό στοιχείο[15] 
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• Χαλκοπυριτών CIS / CIGS  

Ο δισεληνοϊνδιούχος χαλκός (CIS) έχει εξαιρετική απορροφητικότητα 

στο προσπίπτον φως, αλλά παρόλα αυτά η απόδοσή του με τις σύγχρονες 

τεχνικές κυμαίνεται στο 11% (ανά πλαίσιο).  

Σε εργαστηριακή κλίμακα έγινε εφικτή η απόδοση στο επίπεδο του 

18,8%. Με την πρόσμιξη γαλλίου (CIGS), η απόδοση μπορεί να αυξηθεί 

ακόμα περισσότερο. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι το ίνδιο υπάρχει σε 

περιορισμένες ποσότητες στη φύση. Στα επόμενα χρόνια πάντως, αναμένεται 

το κόστος του να είναι αρκετά χαμηλότερο. [15] 

   

                            (α)                                                            (β) 

Εικόνα (2.8): Panel χαλκοπυρίτη (α) και σχηματική παράσταση ενός τέτοιου solar cell 

(β). [23] 

 

2.2.3 Η τεχνολογία των λεπτών υμενίων στα φωτοβολταϊκά 

Η κατασκευή συνδεόμενων κυψελών με την τεχνολογία των λεπτών 

υμενίων, γίνεται με απλό τρόπο, εγκλωβίζοντας το υλικό του ημιαγωγού 

ανάμεσα σε δύο αγώγιμα επίπεδα, σαν “sandwich”, όπως φαίνεται στην 

εικόνα (2.9) και μονώνοντας το ένα από το άλλο. Επαναλαμβάνοντας τη 

διαδικασία σε καθορισμένα διαστήματα, δημιουργούνται διαδοχικές κυψέλες, 

οι οποίες συνιστούν το φωτοβολταϊκό πλαίσιο.   

Μία τυπική ηλιακή κυψέλη αποτελείται από τρία (3) βασικά συστατικά:  

1) Το πίσω ηλεκτρόδιο, το οποίο αποτελεί μία μεταλλική επαφή,  



‐ 41 ‐ 

2) Τον p – ημιαγωγό - απορροφητή, που αποτελεί την ενεργό περιοχή της 

κυψέλης και 

3) Το πρόσθιο n – ηλεκτρόδιο που αποτελεί διαφανές αγώγιμο οξείδιο 

(Transparent Conductive Oxide - TCO). 

Τα παραπάνω επίπεδα εναποτίθενται πάνω σε γυάλινο ή πλαστικό 

υπόστρωμα, ενώ ανάμεσα στο απορροφητή και το πρόσθιο ηλεκτρόδιο 

παρεμβάλλεται ένα στρώμα προσαρμογής (buffer layer), το οποίο εξομαλύνει 

τις διάφορες τάσεις που μπορεί να αναπτυχθούν στη διεπιφάνεια.  

 

Εικόνα (2.9): Τυπική σχηματική παράσταση ενός thin film solar cell 

Η επιλογή των υλικών που χρησιμοποιούνται σε κάθε στρώμα της 

κυψέλης δεν είναι τυχαία, αλλά εξυπηρετεί κάποιες παραμέτρους για τη 

σωστή λειτουργία και ανθεκτικότητά της.  

Συγκεκριμένα, το πρόσθιο ηλεκτρόδιο που αποτελείται από διαφανές 

αγώγιμο οξείδιο πρέπει να παρουσιάζει μικρή αντίσταση φύλλου (sheet 

resistance) ~10 Ω/sq και ταυτόχρονα μεγάλη διαπερατότητα για τα μήκη 

κύματος στο φάσμα του ορατού φωτός, ώστε να επιτρέπεται η μετάδοση της 

ηλιακή ακτινοβολίας και του ηλεκτρισμού, διαμέσου του, με τις λιγότερες 

δυνατές απώλειες. Τέτοια υλικά είναι το οξείδιο του ψευδαργύρου (ΖnO), το 

οξείδιο του κασσίτερου (SnO2) και το οξείδιο ινδίου – κασσιτέρου (ΙΤΟ). [24]  

Το πίσω ηλεκτρόδιο αποτελείται συνήθως από μολυβδένιο (Μο), παρά 

τη χαμηλή ανακλαστικότητα που παρουσιάζει λόγω του σκούρου του 

χρώματος. Η επιλογή του βασίζεται σε απαιτήσεις που επιβάλλονται από τη 

διεργασία και αφορά κατασκευαστικούς λόγους. Το Μο παρουσιάζει 

σταθερότητα σε υψηλές θερμοκρασίες λόγω του μεγάλου σημείου τήξεώς του 
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(2617οC) και είναι ανθεκτικό, όταν γίνεται η εναπόθεση του CIGS με τη 

μέθοδο της CVD (χημική εναπόθεση ατμών). Επιπλέον, το Μο ενώνεται με το 

σελήνιο, δημιουργώντας ένα πολύ λεπτό στρώμα ΜοSe2, το οποίο 

παρουσιάζει μικρή ηλεκτρική αντίσταση και καθιστά την επικάθιση του CIGS 

στο στρώμα του Μο πιο σταθερή. [25]  

Για τη μετάβαση από μία απλή Φ/Β κυψέλη (cell) σ’ ένα Φ/Β πλαίσιο 

(module), τα διάφορα στρώματα μονώνονται και συνδέονται μεταξύ τους 

ηλεκτρικά, με κανάλια (scribes). Αυτά τα κανάλια μπορούν να παραχθούν με 

διάφορους τρόπους, ανάλογα τις ιδιότητες του υλικού που χρησιμοποιείται. 

Ωστόσο, η αφαίρεση του υλικού με χρήση laser (laser scribing) προτιμάται 

λόγω της μεγάλης ακρίβειας και της δυνατότητας για πολύ στενά κανάλια [26]. 

Η διαδικασία περιλαμβάνει την έκθεση ενός πλαισίου σε στενή και εστιασμένη 

δέσμη laser που έχει σαν αποτέλεσμα την αφαίρεση ενός ή περισσότερων 

στρωμάτων της κυψέλης.    

 

2.4 Η κατασκευή μιας κυψέλης χαλκοπυρίτη (CIGS) 

Η διαδικασία παραγωγής μιας κυψέλης ξεκινά με την εναπόθεση του 

Μο με τη μέθοδο της PLD (Παλμικής εναπόθεσης με laser), η οποία 

περιγράφεται αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο. Μόλις ολοκληρωθεί η 

διαδικασία, γίνεται η πρώτη σειρά από αυλάκια, που ονομάζονται Ρ1, πάνω 

στο Μο. Ο ρόλος τους είναι να χωρίσουν και μονώσουν τις διάφορες κυψέλες 

πάνω στο μονολιθικό πλαίσιο.  

Εν συνεχεία, γίνεται η εναπόθεση του στρώματος του απορροφητή  

χαλκοπυρίτη (CIGS) πάνω στο Μο. Η εναπόθεση του CIGS γίνεται με τη 

μέθοδο της CVD, η οποία επίσης περιγράφεται παρακάτω και ακολουθείται 

μία πιο περίπλοκη διαδικασία σε σχέση με αυτή της εναπόθεσης του Μο. 

Αρχικά το Ιn και το Ga εξαερώνονται σε συνθήκες θερμοκρασίας ~350 oC 

παρουσία ατμού Se, σχηματίζοντας ένα λείο λεπτό στρώμα Ιn – Ga – Se. Στη 

συνέχεια, ο Cu και το Se εξαερώνονται σε θερμοκρασία ~550 oC και 

δημιουργούν ένα κοκκώδες στρώμα πλούσιο σε χαλκό. Τέλος, γίνεται 

εξαέρωση των Ιn – Ga – Se για να παραχθεί ένα στρώμα φτωχό σε χαλκό.  



‐ 43 ‐ 

Έπειτα γίνεται η εναπόθεση του στρώματος προσαρμογής (buffer 

layer), το οποίο είναι συνήθως CdS (και τελευταία ZnSe) και γίνεται με χημική 

εναπόθεση.  

Σε αυτό το σημείο γίνεται η δεύτερη σειρά από αυλάκια, που 

ονομάζονται Ρ2 και αφαιρείται το υλικό του απορροφητή CIGS μέχρι το 

στρώμα του Μο.  

Τέλος, γίνεται η εναπόθεση του ΖnO, συνήθως με προσμίξεις Αl, ώστε 

προσδίδουν καλύτερες ιδιότητες στο υλικό, με τη μέθοδο της PLD.  

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εναποθέσεων, γίνεται η τρίτη 

και τελευταία σειρά από κανάλια, που ονομάζεται Ρ3, όπου αφαιρείται το 

υλικό του CIGS και του οξειδίου μέχρι το στρώμα του Μο.  

Συνοψίζοντας, τα κανάλια εξυπηρετούν τις παρακάτω λειτουργίες, οι 

οποίες φαίνονται και στο σχήμα που ακολουθεί: 

• Ρ1: Χωρίζει τις κυψέλες στο πίσω ηλεκτρόδιο.  

• Ρ2: Καθοδηγεί τη ροή του ρεύματος από τη μία κυψέλη στην 

άλλη ενώνοντάς τα.  

• Ρ3: Κόβει το πρόσθιο ηλεκτρόδιο και μονώνει από πάνω την 

κυψέλη, ενώ παράλληλα ολοκληρώνει την εν σειρά διασύνδεση 

των κυψελών του πλαισίου. 

 
2.5 Εν σειρά διασύνδεση των κυψελών μέσω της εγχάραξης των 
λεπτών υμενίων 

Η ηλιακή ακτινοβολία προσπίπτει στην επιφάνεια της Γης με ένταση 

περίπου 1 kW/m2. Μια φωτοβολταϊκή κυψέλη 1 m2, με απόδοση 10%, 

παράγει περίπου 100 W ηλεκτρικής ενέργειας. Το ρεύμα της ηλιακής κυψέλης 

είναι ανάλογο με το εμβαδό της, ενώ η τάση είναι ανεξάρτητη και αποτελεί 

περίπου το 60% της τιμής που αντιστοιχεί στο ενεργειακό διάκενο του p-

ημιαγώγιμου υλικού.  

Επομένως, μία ηλιακή κυψέλη 1 m2 που παράγει 100 W , θα αναπτύξει 

ρεύμα 125 Α, καθότι η ηλεκτρική ενέργεια είναι προϊόν του ρεύματος και της 
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τάσης. Για ένα τόσο μεγάλο ρεύμα, οι γραμμές για τη μεταφορά του θα ήταν 

απαγορευτικά χονδρές.  

Η λύση στο παραπάνω πρόβλημα είναι η διασύνδεση των κυψελών εν 

σειρά, κόβοντας τα λεπτά υμένια. Με αυτόν τον τρόπο, η ίδια επιφάνεια του 

1m2 με 100 διασυνδεδεμένες κυψέλες θα παρήγαμε ρεύμα μόνο 1,25 Α σε 

τάση 80 V, αλλά θα απέφερε την ίδια ενέργεια.  

Η πρόκληση είναι να δημιουργηθούν οι διασυνδέσεις των κυψελών με 

τη μικρότερη δυνατή απώλεια υλικού, ενώ ένα επιπλέον πλεονέκτημα της 

μεθόδου αυτής είναι ότι το βήμα αυτό δεν θα γίνεται έπειτα από την 

δημιουργία των κυψελών, αλλά θα εντάσσεται στα πλαίσια της παραγωγής.  

Η εν σειρά διασύνδεση των κυψελών ενός φωτοβολταϊκού πλαισίου 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (2.10).  

 

Εικόνα (2.10): Η εν σειρά διασύνδεση των κυψελών ενός Φ/Β πλαισίου.   

Μία επιτυχημένη διασύνδεση θα πρέπει να παρουσιάζει μεγάλη 

αντίσταση εν σειρά και μικρή αντίσταση βραχυκύκλωσης. Το να παραμείνουν 

υπολείμματα υλικού του ημιαγωγού ή του οξειδίου, μετά την εγχάραξή τους, 

δημιουργούν προβλήματα στη διασύνδεση, διότι δεν μονώνονται σωστά 
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μεταξύ τους τα διάφορα στρώματα. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να 

δημιουργούνται εύκολα αναπαραγωγίσιμα και «καθαρά» κανάλια.     

 

2.6 Τρόποι εγχάραξης των λεπτών υμενίων 

Υπάρχουν το λιγότερο τρεις (3) τρόποι για να παράξουμε κανάλια σε 

λεπτά υμένια.  

(1) Φωτολιθογραφία ακολουθούμενη από χαρακτική με χημικό τρόπο. 

Είναι πολύ αργή διαδικασία και όχι φιλική προς το περιβάλλον. 

(2)  Εγχάραξη με μηχανικά μέσα (π.χ. λεπίδα κατασκευασμένη από 

διαμάντι). Έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία και ίσως αποτελεί μία 

αποδεκτή μέθοδο για την εγχάραξη των διαφόρων στρωμάτων των 

φωτοβολταϊκών, όπως το στρώμα του ημιαγωγού. Ωστόσο, η εγχάραξη 

σε σκληρότερα υλικά, όπως το μολυβδένιο σε υπόστρωμα γυαλιού, 

προκαλεί ζημιές στο υπόστρωμα και αυξάνει τον κίνδυνο καταστροφής 

του, όταν αυτό υποβληθεί σε επόμενη διεργασία.     

(3) Εγχάραξη με παλμικό laser. Αποτελεί τον πιο αξιόπιστο τρόπο 

εγχάραξης των λεπτών υμενίων. Παράγονται καλής ποιότητας κανάλια 

με μεγάλη ποικιλία παλμικών laser, όπως (lamp-pumped, diode – 

pumped, Q – switched και modelocked), Nd:YAG, XeCl (308 nm) και 

ΚrFl (248 nm) excimer lasers. Είναι σημαντικό για την επιλογή του 

laser κάθε φορά, να εξετάζονται οι ιδιότητες του υλικού (συντελεστής 

απορρόφησης, θερμοκρασία τήξης κ.λ.π.) των λεπτών υμενίων που θα 

χρησιμοποιηθούν στα φωτοβολταϊκά. [27]  
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3. ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΧΑΛΚΟΠΥΡΙΤΗ 

 

3.1 Λεπτό υμένιο (thin film): Ονομάζουμε τη μικροδομή που δημιουργείται 

από τα ατομικά στρώματα ενός υλικού πάνω στην επιφάνεια ενός στερεού 

υποστρώματος (bulk) και που η μία διάστασή του είναι τάξεις μεγέθους 

μικρότερη από τις άλλες δύο. [28] 

Τα thin films που δημιουργούνται έχουν πάχος από λίγα nm έως και 

μερικά μm και παρουσιάζουν σημαντικά διαφορετικές ιδιότητες από αυτές των  

μακροσκοπικών (bulk) στερεών υλικών από τα οποία αποτελούνται. Οι 

διαφορές αυτές οφείλονται κυρίως στη μικροδομή και τη δημιουργία 

συσσωματωμάτων κατά τη διάρκεια του μετασχηματισμού των ελεύθερων 

ατόμων μία αέριας φάσης απευθείας σε στερεή.  

Στις περισσότερες τεχνικές εναπόθεσης, τα λεπτά υμένια εναποτίθενται 

στην επιφάνεια του υποστρώματος με θερμοκρασίες πολύ μικρότερες από τη 

θερμοκρασία τήξης του αντίστοιχου υλικού, ενώ η ανάπτυξη του υμενίου σε 

συνθήκες μη θερμοδυναμικής ισορροπίας. Οι συνθήκες αυτές είναι 

καθοριστικές για τον σχηματισμό διαφόρων μετασταθών φάσεων, άμορφων 

και νανοδομικών υλικών. Η ανάπτυξη μονοστρωματικών ή πολυστρωματικών 

δομών λεπτών υμενίων προσδίδει στο συνολικό σύστημα τις επιθυμητές 

φυσικές, χημικές ή βιολογικές ιδιότητες, ανάλογα με τη μετέπειτα χρήση τους, 

αλλά και καινούργιες εξαιρετικές ιδιότητες που μπορούν να επεκτείνουν το 

πεδίο εφαρμογών τους, αλλά και τη διάρκεια ζωής τους. [29] 

 

3.2 Εναπόθεση λεπτών υμενίων  

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία διαδικασιών και τεχνικών εναπόθεσης λεπτών 

υμενίων, οι οποίες βασίζονται καθαρά σε χημικές ή φυσικές διεργασίες. Η 

εναπόθεση του χαλκοπυρίτη γίνεται με χημική εναπόθεση ατμών, ενώ τα 

υπόλοιπα στρώματα της κυψέλης κατασκευάζονται με μεθόδους φυσικής 
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εναπόθεσης ατμών, στις οποίες περιλαμβάνεται και η παλμική εναπόθεση με 

laser (PLD) που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία.  

 

3.2.1 Χημική Εναπόθεση Ατμών (Chemical Vapor Deposition – CVD) 

Χημική εναπόθεση ατμών χαρακτηρίζεται η διαδικασία της επίστρωσης 

του υμενίου, όταν κατά τη δημιουργία, τη μεταφορά του ατμού ή την 

εναπόθεση του λεπτού στρώματος λαμβάνουν χώρα χημικές αντιδράσεις.  

Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο ενεργοποιούνται οι χημικές 

αντιδράσεις, οι τεχνικές διακρίνονται σε CVD, plasma CVD ή laser CVD. Σε 

όλες τις περιπτώσεις, μία πρόδρομη χημική ένωση (precursor) αντιδρά 

(διασπάται πυρολυτικά ή με ακτινοβολία laser) και το επιθυμητό υλικό 

εναποτίθεται στην επιφάνεια του υποστρώματος.  

 

3.2.2 Φυσική Εναπόθεση Ατμών (Physical Vapor Deposition – PVD) 

Φυσική εναπόθεση ατμών χαρακτηρίζεται η μέθοδος κατά την οποία η 

μεταφορά, η συμπύκνωση του ατμού και η εναπόθεση ατόμων, ιόντων, 

μορίων ή συσσωματωμάτων στην επιφάνεια του υποστρώματος γίνεται με 

φυσικό τρόπο, χωρίς να λαμβάνει χώρα καμία χημική αντίδραση.  

Τέτοιου είδους μέθοδοι είναι η θερμική εξάχνωση με θέρμανση δι’ 

αγωγής, με ηλεκτρονιακή δέσμη ή με δέσμη ιόντων, η εναπόθεση με  plasma 

που δημιουργείται ηλεκτρικά και τέλος, η παλμική εναπόθεση με laser (PLD), 

την οποία και χρησιμοποιούμε στην παρούσα εργασία. [30] 

Γενικά, οι διαδικασίες ανάπτυξης θα πρέπει να οδηγούν σε λεπτά 

στρώματα με αναπαραγωγίσιμες ιδιότητες, όπως είναι η δομή και η σύνθεσή 

τους και να είναι ελεγχόμενες, ασφαλείς, εύκολα πραγματοποιήσιμες και 

οικονομικές. [31]  

 

3.2.2.1 Παλμική Εναπόθεση με Laser (Pulsed Laser Deposition - PLD).  

Στην παρούσα παράγραφο περιγράφεται η μέθοδος εναπόθεσης που 

χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη των υλικών της παρούσας εργασίας. Η 
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δημιουργία των υμενίων Μο πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της παλμικής 

εναπόθεσης με laser στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.  

Με την παλμική εναπόθεση με laser αναπτύσσονται λεπτά υμένια από 

την αποδόμηση ενός ή περισσότερων στόχων που ακτινοβολούνται από μία 

εστιασμένη δέσμη παλμικού laser. Η συγκεκριμένη τεχνική χρησιμοποιήθηκε 

για πρώτη φορά από τους Smith και Turner το1965 και καθιερώθηκε το 1987 

λόγω του έργου του Dijkkamp και της ομάδας του, σε μία προσπάθεια 

παραγωγής υπεραγωγών.  

 Λόγω του έργου τους αναδείχθηκαν τα κύρια χαρακτηριστικά της PLD τα 

οποία είναι:  

- Η μεταφορά της στοιχειομετρίας από το στόχο στο υμένιο.  

- Η μεγάλη ταχύτητα εναπόθεσης (1nm/pulse).  

- Η δημιουργία σωματιδίων στην επιφάνεια του υποστρώματος.  

 

3.2.2.2 Αρχές της μεθόδου PLD: 

Γενικά, η PLD είναι μία απλή τεχνική κατά την οποία χρησιμοποιείται η 

ενέργεια παλμών laser για την απομάκρυνση υλικού από την επιφάνεια ενός 

στόχου. Το υλικό που εξαερώνεται περιέχει ουδέτερα άτομα, ιόντα, 

ηλεκτρόνια και άλλου είδους σωματίδια και είναι γνωστό ως plasma 

(αποκαλείται και ως 4η κατάσταση της ύλης), επαγόμενο από δέσμη laser και 

εκτονώνεται ταχύτατα μακριά από την επιφάνεια του στόχου με ταχύτητες της 

τάξεως των 106 cm/s στο κενό. Η ανάπτυξη του υμενίου προκύπτει πάνω 

σ’ένα υπόστρωμα, όπου το υλικό του πλάσματος συμπυκνώνεται. [32]  

Στην πράξη, η διαδικασία είναι πιο σύνθετη απ’ ότι παρουσιάζεται, με 

έναν αρκετά μεγάλο αριθμό μεταβλητών που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη 

σύνθεση των ιδιοτήτων του υμενίου, όπως είναι η θερμοκρασία και το είδος 

του υποστρώματος, η ροή ενέργειας κατά μήκος της δέσμης του laser ή η 

πίεση του περιβάλλοντος αερίου.  

Η τυπική διάταξη της PLD φαίνεται στην εικόνα (3.1).  
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Εικόνα (3.1): Διάταξη εναπόθεσης υμενίων 

Η δέσμη laser παράγεται εκτός του θαλάμου εναπόθεσης. Τα οπτικά 

εξαρτήματα, όπως τα κάτοπτρα που κατευθύνουν τη δέσμη και οι φακοί που 

την εστιάζουν, είναι τοποθετημένα πριν την είσοδο στο θάλαμο, ενώ εντός του 

η δέσμη κατευθύνεται προς το στόχο. Για την επίτευξη ομοιόμορφης 

αποδόμησης του στόχου, αυτός μπορεί να μετατοπίζεται με την βοήθεια 

κατάλληλου μηχανικού κάθετα, οριζόντια ή και περιστροφικά, ενώ η δέσμη του 

laser παραμένει σταθερή. Απέναντι από το στόχο βρίσκεται το υπόστρωμα, 

τοποθετημένο σε κατάλληλη απόσταση. [33] 

Τα φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα κατά τις διεργασίες της PLD 

κατατάσσονται κατά χρονική σειρά και σύμφωνα με το είδος της 

αλληλεπίδρασης ως:  

- Αλληλεπίδραση της δέσμης laser με το στόχο, έχοντας ως αποτέλεσμα 

την εκρηκτική φωτοαποδόμηση επιφανειακού στρώματος τους στόχου, 

την παραγωγή του πλάσματος και πιθανόν την αλληλεπίδρασή του με 

τη διερχόμενη δέσμη.  

- Ανισότροπη αδιαβατική εκτόνωση του πλάσματος στο κενό ή σε αέριο 

και  
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- Αλληλεπίδραση των παραγόμενων σωματιδίων με την επιφάνεια του 

υποστρώματος, με αποτέλεσμα την εναπόθεση ενός λεπτού υμενίου. 

[30] 

Παρακάτω, φαίνονται οι προαναφερόμενες αλληλεπιδράσεις. (βλ. εικ. 3.2) [34] 

 

Εικόνα (3.2): Φαινόμενα που παρατηρούνται κατά την PLD 

 

3.2.2.3 Φαινόμενα αλληλεπίδρασης laser – στόχου:  

Η αρχή της αλληλεπίδρασης της ακτινοβολίας με την ύλη η οποία οδηγεί 

στην φωτοαποδόμηση (ablation) είναι ένα πολύπλοκο φυσικό φαινόμενο, το 

οποίο δεν έχει αμιγώς ούτε θερμικό ούτε και φωτοχημικό χαρακτήρα.  

Η αλληλεπίδραση μιας μεγάλης ισχύος δέσμης laser, χρονικής διάρκειας 

παλμού μερικών nanoseconds, με τα στερεά υλικά έχει σας αποτέλεσμα τη 

φωτοαποδόμηση και την παραγωγή πλάσματος και κατ’ επέκταση την 

εναπόθεση λεπτών υμενίων. [30] 

Οι μηχανισμοί που αφορούν την μεταφορά ενέργειας μέσω της δέσμης 

laser στο στόχο, εξαρτώνται κατά μεγάλο βαθμό από τις ιδιότητες του laser, 

όπως η ροή ενέργειας, η ένταση της ακτινοβολίας, το μήκος κύματος και η 

διάρκεια του παλμού.  

Στην εικόνα (3.3) φαίνεται η αλληλεπίδραση της επιφάνειας με παλμούς 

laser διαφορετικής χρονικής διάρκειας. Το πλεονέκτημα των παλμών σε 
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κλίμακα picoseconds (ps) και femptoseconds (fs) είναι ότι η απορρόφηση και 

η αλληλεπίδραση με την επιφάνεια του στόχου έχει τελειώσει πριν το πλάσμα 

να έχει απορροφήσει την ενέργεια του laser. Σε αυτή την περίπτωση 

συμμετέχουν πολυφωτονικές διαδικασίες, η επιφάνεια του υλικού ιονίζεται και 

το υλικό απομακρύνεται από την επιφάνεια με άπωση Coulomb παρά από 

θερμικά φαινόμενα. Αντιθέτως, οι αλληλεπιδράσεις με παλμούς laser 

διάρκειας micro- και nanoseconds, ενεργούν μέσω θέρμανσης, τήξης και 

εκρηκτικής αποδόμησης. Οι παλμοί μικρότερης διάρκειας από το χρόνο 

έναρξης του πλάσματος οδηγούν σε απευθείας εξάχνωση και έχουν την 

ικανότητα να κάνουν τομές ακριβείας. [32] 

 

Εικόνα (3.3): Αλληλεπίδραση laser διαφορετικής διάρκειας παλμού με επιφάνεια 

στερεών.  

Στη συνέχεια περιγράφονται οι μηχανισμοί αλληλεπίδρασης που 

λαμβάνουν χώρα κατά την πρόσπτωση παλμών laser διάρκειας μερικών 

nanoseconds (ns) (βλ. εικ. (3.4)).  

• Θρυμματισμός λόγω κρούσεων: Προκύπτει λόγω μεταφοράς ορμής. Τα 

φωτόνια που προσπίπτουν στο στόχο χάνουν την ορμή τους και 

ενεργοποιούν την αποδόμηση σωματιδίων του στόχου. Επειδή η ορμή 

των φωτονίων είναι μικρή, σε σύγκριση με την ορμή σωματιδίων 

σημαντικής μάζας όπως  ηλεκτρόνια ή ιόντα ισοδύναμης ενέργειας, ο 

θρυμματισμός που προκύπτει λόγω κρούσεων στην PLD θεωρείται 
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αμελητέος. Παρόλα αυτά, είναι δυνατό να συμβεί έμμεσα θρυμματισμός 

κατ’ αυτόν τον τρόπο. Σαν συνέπεια της διασκόρπισης των σωματιδίων 

του πλάσματος, μέρος των εκπεμπόμενων ιόντων δύναται να 

επιστρέψει στο στόχο προκαλώντας την απόσπαση νέων σωματιδίων 

από την επιφάνεια του στόχου.  

• Θερμικός θρυμματισμός: Λαμβάνει χώρα εξάχνωση του υλικού του 

στόχου, ως αποτέλεσμα τοπικής θέρμανσης που προκαλείται από τη 

δέσμη του laser. Σε αυτόν τον μηχανισμό απαιτείται συχνά η 

θερμοκρασία του στόχου να υπερβαίνει το σημείο ζέσεως έως ότου η 

αποδόμηση να γίνει εφικτή.  

• Ηλεκτρονιακός θρυμματισμός: Περιλαμβάνει διάφορες διεργασίες κατά 

τις οποίες συμβαίνει κάποιο είδος πολυφωτονικής διέγερσης ή 

ιονισμού. Όταν τα φωτόνια προσπίπτουν στο στόχο, παράγουν ζεύγη 

ηλεκτρονίων – οπών και ηλεκτρονιακές διεγέρσεις. Ως αποτέλεσμα των 

αλληλεπιδράσεων των ηλεκτρονίων με το κρυσταλλικό πλέγμα, η 

θερμοκρασία του πλέγματος αυξάνει σημαντικά. Ακολουθεί εκροή 

σωματιδίων, την οποία διευκολύνουν οι ατέλειες του πλέγματος και οι 

χαλαροί δεσμοί μεταξύ ατόμων. Στην περίπτωση της PLD, ο 

ηλεκτρονιακός θρυμματισμός είναι ο κύριος μηχανισμός κατά την 

αλληλεπίδραση στόχου – laser.  

• Αποφλοιοτικός θρυμματισμός: Προκαλείται από επαναλαμβανόμενα 

θερμικά σοκ, όταν οι παλμοί laser θερμαίνουν το στόχο, αλλά η 

θερμοκρασία της επιφάνειάς του δε φτάνει το σημείο τήξης. Εφόσον οι 

θερμικές τάσεις δεν εκτονώνονται μέσω τήξης, ο θερμικός κύκλος 

οδηγεί σε ράγισμα του στόχου και την εκτίναξη λεπτών φολιδίων. Υλικά 

που έχουν υψηλό συντελεστή θερμικής διαστολής, υψηλό μέτρο 

ελαστικότητας Young ή και υψηλό σημείο τήξης είναι συνήθως 

επιρρεπή σε αποφλοιοτικό θρυμματισμό. Παράδειγμα τέτοιων υλικών 

είναι τα δύστηκτα μέταλλα, όπως το βολφράμιο.  

• Υδροδυναμικός θρυμματισμός: Ο μηχανισμός αυτός οδηγεί στην τήξη 

της επιφάνειας του στόχου και την εκτίναξη λειωμένων σωματιδίων. 

Είναι χαρακτηριστικός των διεργασιών που χρησιμοποιούν τα φωτόνια 
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για το βομβαρδισμό του στόχου, δε λαμβάνει όμως χώρα στην 

περίπτωση που χρησιμοποιείται για βομβαρδισμό δέσμη ηλεκτρονίων 

ή ιόντων.  [32] 

 

Εικόνα (3.4): Διαδοχικά βήματα κατά την αλληλεπίδραση laser – στερεού στόχου. [30] 

Συμπερασματικά, ο κυριότερος μηχανισμός θρυμματισμούς στην PLD 

είναι ο ηλεκτρονιακός, ενώ ο ρόλος του θερμικού θρυμματισμού είναι επίσης 

σημαντικός. Οι υπόλοιποι μηχανισμοί έχουν αμελητέα σημασία. [35] 

Η θερμοκρασία η οποία αναπτύσσεται στην επιφάνεια του στόχου, λόγω 

των μηχανισμών που λαμβάνουν χώρα, οδηγεί διαδοχικά σε συνθήκες 

θέρμανσης, τήξης και εκρηκτικής αποδόμησης. [30] Συνέπεια της 

αποδόμησης είναι η δημιουργία ενός στρώματος υψηλής πίεσης ατμών κοντά 

στην επιφάνεια του στόχου. Η βαθμίδα πίεσης που παρουσιάζεται λειτουργεί 

ως ώθηση, εκτινάσσοντας τα σωματίδια μακριά από το στόχο. Καθώς το 

πλάσμα (ηλεκτρόνια) αλληλεπιδρά με τη δέσμη laser, αυτά αποκτούν 

μεγαλύτερη κινητικής ενέργεια, η θερμοκρασία τους αυξάνεται όπως επίσης 

και ο βαθμός ιονισμού. Η συμπεριφορά του πλάσματος εξαρτάται από το αν η 

διεργασία γίνεται στο κενό η παρουσία περιβάλλοντος αερίου (π.χ. οξυγόνο). 

Ως αποτέλεσμα των φαινόμενων φθορισμού και επανασύνδεσης σωματιδίων, 

το πλάσμα εκπέμπει ορατό φως, γεγονός που προσφέρει τη δυνατότητα 



‐ 54 ‐ 

παρακολούθησης και ελέγχου της PLD μέσω της μεθόδου Φασματοσκοπία 

Πλάσματος Επαγόμενο από Laser (Laser Induced Plasma Spectroscopy - 

LIPS). [35] 

 

3.2.2.4 Αδιαβατική εκτόνωση πλάσματος 

Το πλάσμα περιλαμβάνει από ηλεκτρόνια, ιόντα, ενεργές ρίζες, σύμπλοκα 

συσσωματώματα και μακροσκοπικά σωματίδια. Τα σωματίδια αυτά κινούνται 

σε κατεύθυνση κάθετη προς την επιφάνεια του υλικού, ανεξάρτητα της γωνίας 

πρόπτωσης της δέσμης. Οι ταχύτητες ποικίλουν από 104 cm/s για τα βαριά 

στοιχεία (π.χ. συσσωματώματα και σωματίδια σκόνης), έως μεγαλύτερες των 

106 cm/s για τα ηλεκτρόνια και τα ατομικά ιόντα. Τα υδροδυναμικά 

χαρακτηριστικά του πλάσματος εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εκροή 

ατόμων, μορίων και λοιπών συστατικών από την επιφάνεια του στόχου και 

από την ένταση των laser που χρησιμοποιούνται. Επιπρόσθετα, η 

στοιχειομετρία του πλάσματος και αυτή των παραγόμενων λεπτών υμενίων, 

εξαρτάται από την ένταση του laser. Άλλες παρατηρήσεις δείχνουν ότι η 

ένταση του laser επηρεάζει την κρυσταλλική δομή και τη μορφολογία της 

επιφάνειας των υμενίων και αυτό εξηγείται με την παρουσία στα υμένια 

μορίων διαστάσεων νανομέτρων, λόγω της δημιουργίας συσσωματωμάτων 

κατά τις διαδικασίες επανασύνδεσης μέσα στο πλάσμα. [30] 

Αρκετά μοντέλα έχουν προταθεί από διάφορες ομάδες (Kelly 1992, Sibold 

and Urbassek 1992, Kelly and Miotello 1993) προκειμένου να γίνει κατανοητή 

η υδροδυναμική του επαγόμενου από το laser πλάσματος, μιας και πολλές 

υδροδυναμικές παράμετροι όπως το σχήμα και η ταχύτητα του πλάσματος 

παίζουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση διεργασιών εναπόθεσης. [32]  

Στην εικόνα (3.5) φαίνονται δύο διαφορετικές φωτογραφίες πλάσματος, οι 

οποίες έχουν ληφθεί κατά την αποδόμηση διαφορετικών ειδών στόχων.  
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Εικόνα (3.5): Φωτογραφίες πλάσματος μέσα στο θάλαμο εναπόθεσης 

 

3.2.2.5 Σχηματισμός και ανάπτυξη υμενίου 

Γενικά κατά την εξέταση των θεωρητικών μοντέλων σχηματισμού και 

ανάπτυξης υμενίων με τη μέθοδο PLD, εντοπίζονται τρεις (3) τυπικοί τρόποι 

(εικόνα (3.6)):  

1. Τρισδιάστατη ανάπτυξη σε συσσωματώματα,  

2. Δισδιάστατη ανάπτυξη μονοστρωματικών επιπτώσεων και  

3. Η ανάπτυξη ξεχωριστών συσσωματωμάτων πάνω σε μία πλήρη 

μονοστρωματική επίστρωση.  

Τα θερμοδυναμικά φαινόμενα που σχετίζονται με την επιφανειακή 

ενέργεια του υμενίου καθορίζουν ποιος από αυτούς τους τρόπους ανάπτυξης 

υπερισχύει [36].  

Η ανάπτυξη σε συσσωματώματα, γνωστή και ως ανάπτυξη Volmer – 

Weber, εμπλέκει έναν αριθμό διαδικασιών ατομικής κλίμακας που λαμβάνουν 

χώρα από τη στιγμή που τα σωματίδια φτάνουν στο υπόστρωμα. Η 

ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης και απομάκρυνσης ενός συσσωματώματος 

καθορίζεται από τη συνολική ελεύθερη ενέργεια του συστήματος. Με τη 

μείωση της θερμοκρασίας ή με την αύξηση του ρυθμού εναπόθεσης, η 

ελεύθερη ενέργεια της ανάπτυξης νησίδων μπορεί να γίνει αρνητική, δηλαδή ο 

ρυθμός ανάπτυξης νησίδων μπορεί να αυξηθεί. Παρόλα αυτά, η μείωση της 

θερμοκρασίας μπορεί να επιβραδύνει το σχηματισμό της δομής ισορροπίας 

της εναπόθεσης, η οποία αυξάνει την πιθανότητα δημιουργίας μεταθέσεων ή 

άμορφων φάσεων.  
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Ανάλογα με το μέγεθος και το σχήμα των πυρήνων, καθώς και των τιμών 

ενεργειών των διεπιφανειών συσσωματώματος, υποστρώματος και ατμού 

μπορεί να είναι ενεργειακά ευνοϊκότερο για το λεπτό υμένιο να αναπτυχθεί ως 

μονοστρωματικό, αντί της μορφής συσσωματώματος. Ο συγκεκριμένος 

τρόπος ανάπτυξης, ο οποίος επίσης ονομάζεται Frank – van der Merwe 

ανάπτυξη, είναι πιο πιθανός σε συνθήκες όπου η επιφανειακή ενέργεια του 

υμενίου είναι χαμηλή, ενώ η επιφανειακή ενέργεια του υποστρώματος υψηλή. 

Ωστόσο, οι  ατομικές διεργασίες κατά την Frank – van der Merwe ανάπτυξη 

είναι επί της ουσίας ίδιες με της Volmer – Weber, αλλά το πάχος των 

συσσωματωμάτων είναι αντίστοιχο με της μονοστρωματικής επίστρωσης. Ο 

ρυθμός σχηματισμού πυρήνων ανάπτυξης του υμενίου μπορεί να ελεγχθεί 

αλλάζοντας τη θερμοκρασία ή το ρυθμό εναπόθεσης.  

Τέλος, υπάρχει η πιθανότητα ο σχηματισμός τους υμενίου να αρχίσει με 

πλήρεις μονοστρωματικές επιστρώσεις, 1 – 5 αριθμητικά, αλλά μετά η 

ανάπτυξη να συνεχίσει με σχηματισμό συσσωματωμάτων. Ο λόγος εμφάνισης 

μας τέτοιας συμπεριφοράς πιθανώς οφείλεται σε παραμένουσα τάση του 

κρυσταλλικού πλέγματος, η οποία είναι μεγαλύτερη στην επιφάνεια των 

εναποτιθέμενων μονοστρωμάτων παρά στο γυμνό υπόστρωμα.  

 

Εικόνα (3.6):  Μηχανισμοί ανάπτυξης υμενίων 

 

Σε κάθε περίπτωση γίνεται η παραδοχή ότι η δημιουργία πυρήνων 

ανάπτυξης υμενίου συμβαίνει σε τυχαίες θέσεις και ομογενώς σε όλη την 

επιφάνεια του υποστρώματος. Στην πράξη ωστόσο, η επιφάνεια του 

υποστρώματος δεν είναι αρκετά ομογενής ώστε να εξασφαλίζεται και 
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ομογενής πυρηνοποίηση, με τις ατέλειες αποτελούν τα πιο ευνοϊκά σημεία 

δημιουργίας πυρήνων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η προετοιμασία του 

υποστρώματος μπορεί να έχει αξιοσημείωτη επίδραση στην πυκνότητα των 

πυρήνων και το ρυθμό πυρηνοποίησης. [37,38]. 

 

3.2.2.6 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου PLD    

Η PLD είναι μία γενικά ευέλικτη τεχνική εναπόθεσης και δημιουργίας 

λεπτών υμενίων και πλεονεκτεί έναντι άλλων μεθόδων για τους παρακάτω 

λόγους:  

 Κατά την PLD πολλές παράμετροι μπορούν να μεταβάλλονται 

επιδρόντας στις ιδιότητες του υμενίου, όπως οι παράμετροι του laser 

και οι συνθήκες προετοιμασίας.  

 Παρέχει τη δυνατότητα στοιχειομετρικής μεταφοράς του υλικού από το 

στόχο στο υπόστρωμα. Λόγω αυτού μπορεί να γίνει εναπόθεση όλων 

των ειδών των υλικών, συμπεριλαμβανομένων πολυμερών και 

κεραμικών, ενώ βοηθά στην ανάπτυξη σύνθετων συστημάτων, όπως 

π.χ. αισθητήρων.  

Ειδικά για τα πολυμερή, η χημική τους δομή και το μήκος της αλυσίδας 

εξαρτάται από το μήκος κύματος και την ενέργεια του laser.  

 Οι σχετικά μεγάλοι ρυθμοί εναπόθεσης μπορούν να ελέγξουν το πάχος 

του υμενίου.  

 Το παραγόμενο πλάσμα χαρακτηρίζεται από υψηλή ενέργεια, η οποία 

διευκολύνει την ευκινησία των συστατικών στο υπόστρωμα και 

επιτρέπει την ανάπτυξη υλικών ακόμα και θερμοκρασία δωματίου.  

 Η δυνατότητα παραγωγής σωματιδίων σε μη χημική ισορροπία, 

επιτρέπει την παρασκευή νέων υλικών με μετασταθή συμπεριφορά, η 

οποία θα ήταν ανέφικτη με την ανάπτυξη σε περιβάλλον 

θερμοδυναμικής ισορροπίας.   

 Η πηγή ενέργειας (laser) για τη μεταφορά του υλικού βρίσκεται έξω 

από το θάλαμο κενού, γεγονός το οποίο ελαχιστοποιεί τις ακαθαρσίες 

εντός του θαλάμου, ενώ παρέχει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης 
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πολλών και διαφορετικών υλικών τα οποία μπορούν να εξατμιστούν με 

τη χρήση της ίδιας συσκευής laser, αλλάζοντας το μήκος κύματος κάθε 

φορά.  

 Παρέχει μεγαλύτερο εύρος πιέσεων, από υψηλό κενό σε κάποιες 

χιλιάδες atm. Επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντιδρών αέριο το 

οποίο διευκολύνει στη ρύθμιση των ιδιοτήτων του υμενίου.  

 Δεν έχει παρουσιάσει προβλήματα άλλων τεχνικών που βασίζονται σε 

e- ή ιόντα (π.χ. sputtering).  

 Εξαιτίας του μικρού μεγέθους της δέσμης του εστιασμένου laser, η 

επιφάνεια του στόχου είναι μικρότερη από 1 cm² διευκολύνει στην 

παρασκευή σύνθετων δειγμάτων εμπλουτισμένων με ισότοπα μέσα 

στο εναποτιθέμενο φιλμ. 

 Η χρήση ενός περιστροφικού εξαρτήματος, όπως αυτό της εικόνας 

(3.6), καθιστά ικανή την εναπόθεση πολυστρωματικών υμενίων, χωρίς 

την απαίτηση να διακοπεί το κενό κατά την αλλαγή μεταξύ των υλικών 

και να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα περισσότεροι από ένας στόχοι. 

[32] 

 

Εικόνα (3.6): Περιστροφική βάση όπου μπορούν να τοποθετηθούν πολλοί και 

διαφορετικοί στόχοι.   

 

Η μέθοδος όμως παρουσιάζει και ορισμένα βασικά μειονεκτήματα, η 

αντιμετώπιση των οποίων αποτελεί αντικείμενο έρευνας όπως:  

× Η παραγωγή μακροσκοπικών σωματιδίων κατά τη διάρκεια της 

εναπόθεσης.  
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× Η έως τώρα αδυναμία επίτευξης ομοιομορφίας πάχους του υμενίου 

σε μεγάλα επιστρώματα.  

× Πιθανή ετερογενής δομή, λόγω ανομοιομορφίας πλάσματος 

(ανάλογα με το υλικό).  

× Πιθανά ελαττώματα στην κρυσταλλογραφική δομή του υμενίου, τα 

οποία προκαλούνται από την πρόσκρουση των αποδομούμενων 

σωματιδίων, τα οποία έχουν πολύ υψηλές κινητικές ενέργειες.  

× Εάν στο θάλαμο χρησιμοποιείται αντιδρών αέριο, προκαλείται 

ανομοιομορφία στο πάχος και την επιφάνεια του υμενίου (βλ. εικ. 

(3.7)).  

 

Εικόνα (3.7): Αλλαγή στην επιφάνεια του υμενίου από την πίεση του αερίου. 
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4.Μέθοδοι Επεξεργασίας Πειραματικών Δεδομένων:  

 
4.1. Ιστορική Αναδρομή.  

Έχοντας δημιουργηθεί η ανάγκη για την παροχή τρισδιάστατης εικόνας 

συμπαγών επιφανειών σε ατομική κλίμακα, ξεκίνησε μία προσπάθεια για την 

κατασκευή ενός τέτοιου οργάνου από τον δρ. Gerd Binning και τους 

συνεργάτες του στο εργαστήριο ερευνών της ΙΒΜ στη Ζυρίχη της Ελβετίας.  

Η προσπάθεια αυτή απέφεφε καρπούς το 1981 με την κατασκευή του 

STM (Scanning Tunneling Microscope). Για την ανακάλυψή τους αυτή οι 

Binning & Rohrer τιμήθηκαν με το βραβείο νόμπελ φυσικής το 1986.  

Ωστόσο, το STM μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη μελέτη 

επιφανειών που είναι ηλεκτρικά αγώγιμες σε κάποιο βαθμό. Βασισμένος στο 

σχεδιασμό του STM, ο Binning ανέπτυξε το AFM (Atomic Force Microscopy) 

για να μπορεί μετρήσει όλων των ειδών τις επιφάνειες βάσει της δύναμης 

αλληλεπίδρασης, είτε αυτές είναι ηλεκτρικά αγώγιμες, είτε όχι. Έτσι, το AFM 

έχει γίνει ένα δημοφιλές μηχάνημα δημιουργίας προφίλ επιφανειών τόσο για 

τοπογραφικές μετρήσεις, όσο και για μέτρηση δυνάμεων στην micro – nano 

κλίμακα.  

Τα STM και AFM ανήκουν στην ευρύτερη οικογένεια των SPM 

(Scanning Probe Microscope), ενώ τα AFM που παρέχουν τη δυνατότητα 

μέτρησης δύναμης ανήκουν και στην οικογένεια των SFM (Scanning Force 

Microscopy).  

 

4. 1. 2 Μικροσκοπία Ατομικών Δυνάμεων (AFM) 

Η αρχή λειτουργίας του AFM είναι η μέτρηση των δυνάμεων 

αλληλεπίδρασης μεταξύ μιας ακίδας και της επιφάνειας του δείγματος, με τη 

χρήση ειδικών ανιχνευτών που αποτελούνται από έναν ελαστικό 

μοχλοβραχίονα και μία πολύ οξεία ακίδα στην άκρη του, όπως φαίνεται στην 

εικόνα (4.1).  
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Εικόνα(4.1): Σχηματική αναπαράσταση ενός ανιχνευτή AFM  [39] 

Η δύναμη που εφαρμόζεται από την επιφάνεια στην ακίδα έχει ως 

αποτέλεσμα την κάμψη του μοχλοβραχίονα. Μετρώντας κανείς τη μετατόπιση 

του μοχλοβραχίονα, είναι δυνατόν να εκτιμήσει τη δύναμη αλληλεπίδρασης 

ακίδας – επιφάνειας. Οι δυνάμεις που μετρώνται με το AFM μπορούν να 

εξηγηθούν ποιοτικά με τη θεώρηση των δυνάμεων Van der Waals [40]. Το 

δυναμικό Van der Waals μεταξύ δύο ατόμων του τοποθετούνται σε μία 

απόσταση r μεταξύ τους, μπορεί να προσεγγιστεί από μία συνάρτηση: τον 

τύπο Lennard – Jones 
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Ο πρώτος όρος του αθροίσματος περιγράφει την έλξη μακράς 

απόστασης που προκαλείται βασικά από μία αλληλεπίδραση διπόλου – 

διπόλου και ο δεύτερος όρος λαμβάνει υπόψη την άπωση που εμφανίζεται 
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στις πολύ μικρές αποστάσεις, λόγω της αρχής αποκλεισμού του Pauli. Η 

παράμετρος ro είναι η απόσταση ισορροπίας μεταξύ των ατόμων, εκεί που η 

τιμή της ενέργειας είναι ελάχιστη (βλ. εικ. (4.2)).     

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα (4.2): Ποιοτική μορφή του δυναμικού Lennard – Jones 

Το δυναμικό Lennard – Jones μας επιτρέπει να κάνουμε μία εκτίμηση 

της δύναμης αλληλεπίδρασης της ακίδας με το δείγμα. Η ενέργεια του 

συστήματος ακίδας – επιφάνειας μπορεί να προκύψει με πρόσθεση των 

στοιχειωδών αλληλεπιδράσεων για όλα τα άτομα της ακίδας και της 

επιφάνειας.  

Η αλληλεπίδραση της ακίδας με την επιφάνεια είναι αρκετά 

πολύπλοκη, ωστόσο τα βασικά της χαρακτηριστικά είναι αυτά που 

περιγράψαμε:  

Η ακίδα έλκεται από το δείγμα σε σχετικά «μεγάλες» αποστάσεις (της 

τάξης των λίγων nm) και απωθείται σε μικρότερες αποστάσεις. Η λήψη της 

επιφανειακής τοπογραφίας με μία εικόνα AFM μπορεί να πραγματοποιηθεί με 

καταγραφή των μικρών μετατοπίσεων του ελαστικού μοχλοβραχίονα. Για τον 

λόγο αυτό, στο AFM χρησιμοποιούνται ευρέως οπτικές μέθοδοι (βλ. εικ. 

(4.3)), ενώ η τεχνική αποκαλείται «αναπήδηση ακτίνας». [41] 
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Εικόνα (4.3): Αναπαράσταση του οπτικού συστήματος του ΑFM για ανίχνευση της 

κάμψης του μοχλοβραχίονα. [42] 

 
Το οπτικό σύστημα είναι ευθυγραμμισμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε η 

ακτίνα που εκπέμπεται από ένα laser διόδου, να επικεντρώνεται στο 

μοχλοβραχίονα του οποίου η πάνω επιφάνεια είναι έντονα ανακλαστική και η 

ανακλώμενη ακτίνα χτυπά το κέντρο ενός φωτοανιχνευτή. Τέτοιου είδους 

ανιχνευτές θέσης είναι φωτοδίοδοι χωρισμένοι σε τέσσερα (4) τμήματα. Με το 

οπτικό σύστημα που φαίνεται στην εικόνα (4.4) μπορούν να μετρηθούν δύο 

(2) ποσότητες: 

α) Η κάμψη του μοχλοβραχίονα λόγω των ελκτικών ή απωστικών 

δυνάμεων (Fz) και  

β) Η στρέψη του, λόγω των πλευρικών συνιστωσών (FL) των 

δυνάμεων αλληλεπίδρασης ακίδας επιφάνειας.   

Εάν οι τιμές αναφοράς του ρεύματος στα τέσσερα τμήματα της 

φωτοδιόδου οριστούν ως Ι01, Ι02, Ι03, Ι04 και εάν Ι1, Ι2, Ι3, Ι4 είναι οι τιμές των 

ίδιων ρευμάτων μετά την αλλαγή θέσης του μοχλοβραχίονα, τότε τα διαφορικά 

ρεύματα από τα τμήματα της φωτοδιόδου ΔΙi = Ii – I0i θα χαρακτηρίζουν την 

τιμή και την κατεύθυνση της κάμψης ή της στρέψης του μοχλοβραχίονα.  
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Εικόνα (4.4): Η σχέση μεταξύ του τύπου της παραμόρφωσης του μοχλοβραχίονα λόγω 

κάμψης (κάτω) και της αλλαγής της θέσης της φωτεινής κηλίδας επάνω στα τέσσερα 

τμήματα της φωτοδιόδου (επάνω).   

Στην πραγματικότητα, η διαφορά ρεύματος ΔΙz = (ΔΙ1 + ΔΙ2) – (ΔΙ3 + 

ΔΙ4) είναι ανάλογη με την κάμψη εξαιτίας μίας δύναμης κάθετης στην 

επιφάνεια του δείγματος (Εικ. 4.4α). Ο ακόλουθος συνδυασμός των 

διαφορικών ρευμάτων: ΔΙz = (ΔΙ1 + ΔΙ4) – (ΔΙ2 + ΔΙ3) χαρακτηρίζει τη στρέψη 

του μοχλοβραχίονα λόγω πλευρικών δυνάμεων (εικ. 4.4b).  

Η τιμή ΔΙz χρησιμοποιείται ως εισαγόμενη παράμετρος σε ένα βρόχο 

αλληλεπίδρασης του μικροσκοπίου (εικ. 4.5). Το σύστημα αλληλεπίδρασης 

(FS) κρατάει την τιμή αυτή σταθερή με τη βοήθεια ενός πιεζοηλεκτρικού 

μεταγωγέα (σαρωτής), ο οποίος ελέγχει την απόσταση ακίδας δείγματος, έτσι 

ώστε να καθιστά την κάμψη ΔΖ ίση με την προκαθορισμένη από το χειριστή 

τιμή ΔΖο. Όταν γίνεται σάρωση, ενός δείγματος έτσι ώστε το ΔΖ να είναι 

σταθερό, η ακίδα κινείται κατά μήκος της επιφάνειας κι έτσι το δυναμικό στο Ζ- 

ηλεκτρόδιο του σαρωτή καταγράφεται στη μνήμη του υπολογιστή ως η 

επιφανειακή τοπογραφία Ζ = f (x,y). Η πλευρική αναλυτική ικανότητα του 
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μικροσκοπίου καθορίζεται από την ακτίνα καμπυλότητας της ακίδας (1 – 50 

nm, αναλόγως της τεχνολογίας κατασκευής του, συνήθως 10 – 12 nm) και 

από την ευαισθησία του συστήματος στην ανίχνευση των αποκλίσεων του 

μοχλοβραχίονα. Τα σύγχρονα AFM σχεδιάζονται για να έχουν αναλυτική 

ικανότητα σε ατομικό επίπεδο.  

 

Εικόνα (4.5): Απλοποιημένο σχεδιάγραμμα του συστήματος ανάδρασης ενός ΑFM. 

[41]  

 

4.1.2.1 Οι ανιχνευτές του ΑFM 

Η ανάλυση της επιφάνειας από το ΑFM πραγματοποιείται με τη χρήση 

ειδικών ανιχνευτών, αποτελούμενων, όπως προαναφέρθηκε, από έναν 

ελαστικό μοχλοβραχίονα με μία οξεία ακίδα προσαρμοσμένη στην άκρη του. 

Τέτοιοι ανιχνευτές κατασκευάζονται με φωτολιθογραφία και εγχάραξη 

στρωμάτων πυριτίου SiO2 ή Si3N4 που εναποτίθενται σε δισκίο πυριτίου. Η 
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μία άκρη του μοχλοβραχίονα είναι μόνιμα στερεομένη στη βάση πυριτίου 

(βάση στήριξης) και η ακίδα τοποθετείται στην ελεύθερη άκρη του.  

Χρησιμοποιούνται δύο (2) τύποι ανιχνευτώ στα ΑFM:  

• Με μοχλοβραχίονες ορθογωνίου σχήματος και  

• Με μοχλοβραχίονες τριγωνικού σχήματος (βλ. εικ. (4.6)).  

 

    

Εικόνα (4.6): Απεικόνιση με SEM μιας ακίδας τριγωνικού σχήματος και του 

μοχλοβραχίονάς της [43] 

Η συχνότητα συντονισμού του μοχλοβραχίονα είναι μία σημαντική 

παράμετρος λειτουργίας του ΑFM στους ταλαντούμενους τρόπους 

λειτουργίας. Οι ιδιοσυχνότητες συντονισμού των μοχλοβραχιόνων 

καθορίζονται από την πρακάτω σχέση:  

 
2
i E J

l S
λω

ρ
⋅

=
⋅

 

Όπου l είναι το μήκος τους μοχλοβραχίονα, Ε το μέτρο του Young, J η 

ροπή αδράνειας της διατομής του μοχλοβραχίονα, ρ η πυκνότητα του υλικού, 

S η διατομή του μοχλοβραχίονα και λi ένας αριθμητικός συντελεστής (1 – 100) 

που διαφοροποιείται ανάλογα με τον τρόπο ταλάντωσης (βλ. εικ. (4.7)).  

 

Εικόνα (4.7): Βασικοί τρόποι ταλάντωσης του μοχλοβραχίονα και οι αντίστοιχες τιμές 

του συντελεστή λ.  



‐ 67 ‐ 

Οι ιδιοσυχνότητες των βασικότερων τρόπων ταλάντωσης κυμαίνονται 

συνήθως από 10 – 100 kHz. Οι ανιχνευτές με μοχλοβραχίονα σε σχήμα 

τριγώνου παρουσιάζουν μεγαλύτερη ακαμψία και κατ’ επέκταση υψηλότερες 

συχνότητες συντονισμού.  

 

4.1.2.2 Τρόποι λειτουργίας του ΑFM 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στο ΑFM για την παραγωγή 

εικόνων, εξαρτώνται από τη σχέση μεταξύ της δύναμης που αναπτύσσεται 

από την αλληλεπίδραση της ακίδας με την επιφάνεια του δείγματος και της 

απόστασης που μετακινείται ο μοχλοβραχίονας, όπως φαίνεται στο σχήμα της 

εικόνα (4.8) που ακολουθεί:  

 

Εικόνα (4.8): Δυνάμεις Van der Waals συναρτήσει της απόστασης της ακίδας από την 

επιφάνεια του δείγματος.  [44] 

 

Είναι ευκολότερο να κατανοηθεί η παραπάνω καμπύλη, με τη σκέψη 

της μύτης της ακίδας σαν μία ομάδα ατόμων που αλληλεπιδρούν με μία άλλη 

ομάδα ατόμων, τα οποία αποτελούν την επιφάνεια του δείγματος, όπως 

φαίνεται στην εικόνα (4.10).  
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Εικόνα (4.9): Αλληλεπίδραση ακίδας – επιφάνειας δείγματος 

 
Στη δεξιά πλευρά της καμπύλης τα άτομα των δύο επιφανειών έχουν 

μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Καθώς αυτά προοδευτικά έρχονται σε επαφή, 

αρχίζουν ελαφρώς να έλκονται. Αυτή η έλξη αυξάνεται μέχρι που τα άτομα 

είναι τόσο κοντά μεταξύ τους που τα ηλεκτρονιακά νέφη τους αρχίζουν να 

απωθούνται ηλεκτροστατικά. Η ηλεκτροστατική άπωση προοδευτικά 

εξασθενεί την ελκτική δύναμη, όσο η απόσταση μεταξύ των ατόμων μειώνεται. 

Ακολουθώντας το γράφημα, η δύναμη τείνει στο μηδέν όταν η απόσταση 

φθάσει σε μερικά angstroms. Σε οτιδήποτε πιο κοντά από αυτό, η συνολική 

δύναμη Van der Waals γίνεται θετική (απωθητική). Η απόσταση αυτή δεν 

δύναται να γίνει μικρότερη, γι’ αυτό και όποια προσπάθεια γίνει προς αυτή την 

κατεύθυνση θα έχει σαν αποτέλεσμα την αλλοίωση ή καταστροφή της ακίδας 

ή του δείγματος.  

Στην περιοχή ημιστατικής επαφής (contact mode), η αιχμή της ακίδας 

βρίσκεται τοποθετημένη λιγότερο από μερικά angstroms (10-10m) από την 

επιφάνεια του δείγματος και η ατομικές δυνάμεις που αναπτύσσονται είναι 

απωθητικές. Εξαιτίας της συνεχούς επαφής με το δείγμα, οι μοχλοβραχίονες 

που χρησιμοποιούνται είναι εύκαμπτοι, παρέχοντας έτσι υψηλή ευαισθησία 

και αποφεύγοντας υπερβολικές επιδράσεις της ακίδας επάνω στο δείγμα.    

Στην περιοχή ταλαντούμενης επαφής (non – contact mode) 

χρησιμοποιείται δύσκαμπτος μοχλοβραχίονας, ο οποίος πραγματοποιεί 
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εξαναγκασμένη ταλάντωση λόγω των ελκτικών δυνάμεων που 

αναπτύσσονται. Έτσι, η ακίδα βρίσκεται κοντά στο δείγμα αλλά δεν το αγγίζει. 

Οι δυνάμεις που αναπτύσονται είναι της τάξης των pN (10-12N) και η 

ανιχνευτική διάταξη μετρά τις αλλαγές στην συχνότητα ή το εύρος με το οποίο 

ταλαντώνεται ο μοχλοβραχίονας. Απαιτεί πολύ μεγάλη ακρίβεια και 

σταθερότητα του συστήματος ανάδρασης για να υπάρξει αξιόπιστη 

πληροφορία.  

Ανάμεσα σε αυτές τις περιοχές της καμπύλης βρίσκεται και η περιοχή 

διακοπτόμενης επαφής (intermittent ή tapping mode). Χρησιμοποιείται 

δύκαμπτος μοχλοβραχίονας που η εξαναγκασμένη ταλάντωση διεγείρεται 

κοντά ή ακριβώς στη συχνότητα συντονισμού του, με πλάτος 10-100nm. Το 

μεγαλύτερο μέρος της ταλάντωσης πραγματοποιείται στην περιοχή όπου η 

δύναμη είναι απωστική και η ακίδα διακοπτόμενα αγγίζει το δείγμα. Είναι 

κατάλληλο για μαλακά δείγματα. [45] 

 

4.1.2.3 Βελτίωση της εικόνας του ΑFM με κατάλληλο λογισμικό 

Λόγω της κατασκευής του ΑFM, οι εικόνες εμφανίζουν 

παραμορφώσεις. Για το λόγο αυτό τα μικροσκόπια συνοδεύονται από 

κατάλληλο λογισμικό, το οποίο αφαιρεί τις συνήθεις παραμορφώσεις. Τα 

βασικότερα από τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία 

είναι τα παρακάτω:  

a) Αφαίρεση μίας σταθερής κλίσης 

Οι εικόνες επιφανειακής τοπογραφίας, κατά κανόνα, επιδεικνύουν μία 

κλίση, η οποία μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους. Αρχικά, η κλίση 

μπορεί να προκύπτει από λανθασμένη τοποθέτηση του δείγματος επάνω στο 

σαρωτή, με τρόπο που να γέρνει προς μία κατεύθυνση ή σε μη επίπεδο 

δείγμα. Άλλοι λόγοι μπορεί να είναι η αλλαγή της θερμοκρασίας, η οποία να 

έχει ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση της ακίδας σε σχέση με το δείγμα ή η μη 

γραμμικότητα της κίνησης του πιεζοηλεκτρικού σαρωτή.  

Η κλίση αυτή καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του άξονα Ζ και κάνει τις 

λεπτομέρειες του δείγματος να μην είναι ορατές, γι’ αυτό και συνήθως 

αφαιρείται.  
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b) Απαλοιφή παραμορφώσεων που οφείλονται σε ατέλειες του σαρωτή 

Οι ατέλειες του πιεζοηλεκτρικού σαρωτή οδηγούν σε παραμορφώσεις 

(artifacts) των εικόνων του ΑFM. Τέτοιες ατέλειες όπως υστέρηση (διαφορές 

μεταξύ των ορθών και των αντίστροφων κινήσεων), ερπυσμός και μη 

γραμμικότητα της κίνησης μπορούν να αντισταθμιστούν μερικώς από το 

hardware και από την εξεύρεση τρόπων για βέλτιστη σάρωση.  

Ωστόσο, οι εικόνες δεν παύουν να περιέχουν υπολειμματικές 

παραμορφώσεις, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με επεξεργασία 

στο software, όπως έγινε στην εικόνα (4.10).  

 

Εικόνα (4.10): Αφαίρεση επιφάνειας δεύτερης τάξης από πραγματική εικόνα του AFM.  

 

c) Παραμορφώσεις που οφείλονται στην ακίδα του ανιχνευτή 

Οι εικόνες που παράγονται από το AFM αποτελούν μία δίπλωση 

μεταξύ του σχήματος της ακίδας και του σχήματος του αντικειμένου που 

απεικονίζεται. Αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα οι εικόνες του 

αντικειμένου να είναι πολύ μεγάλες, πολύ μικρές ή ακόμη να παραμορφώνεται 

το σχήμα τους. Αυτοί οι τύποι παραμορφώσεων (artifacts) μπορούν να 

αποφευχθούν, συνταιριάζοντας το σχήμα και το μέγεθος του ανιχνευτή με τη 

γεωμετρία του δείγματος. Η ακίδα θα πρέπει να είναι αρκετά στενή και 

αρκετού μήκους, ώστε να μπορεί να ανίχνευση με ακρίβεια το πραγματικό 

σχήμα του αντικειμένου επάνω στην επιφάνεια του δείγματος.  
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Μία πυραμιδοειδής ακίδα που σαρώνει ένα σφαιρικό αντικείμενο με 

μέγεθος συγκρίσιμο με αυτή, θα παράγει μία διαπλάτυνση του αντικειμένου 

(βλ. εικ (4.11)).  

 

Εικόνα (4.11): Το ίχνος μίας ακίδας που σαρώνει σφαιρική δομή. Η εικόνα θα δείχνει 

το αντικείμενο μεγαλύτερο.  

 

Μία άλλη περίπτωση είναι η κοιλότητα που εξετάζεται να είναι 

στενότερη σε πλάτος από την ακίδα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να φθάσει 

στον πυθμένα της και να πραγματοποιήσει σάρωση, όπως φαίνεται στην 

εικόνα (4.12). Σε αυτή την περίπτωση, η κατατομή απεικονίζει περισσότερο το 

σχήμα της ακίδας και το μετρούμενο βάθος δεν είναι ακριβές. Παρόλα αυτά, οι 

μετρήσεις του πλάτους μια οπής ή κοιλότητας θα είναι ακριβείς.  

 

Εικόνα (4.12): Το ίχνος μίας ακίδας που σαρώνει μία επιφάνεια στενότερη από το 

πλάτος της ακίδας. Η εικόνα θα δείχνει την κοιλότητα στενότερη.   

 

Μία φθαρμένη ακίδα επίσης μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση της 

εικόνας και να παράγει αντικείμενα με παράξενα σχήματα. Στην εικόνα (4.13) 

που ακολουθεί, απεικονίζεται το αποτέλεσμα μίας φθαρμένης ή ασύμμετρης 

κεφαλής, η οποία είναι πολύ μεγάλη σχέση με την τοπογραφία της δομής την 

οποία σαρώνει.  Έτσι η εικόνα θα είναι σημαντικά παραμορφωμένη.  
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Εικόνα (4.13): Η κίνηση μία φθαρμένης ή κατεστραμμένης ακίδας πάνω από μία 

επιφάνεια μπορεί να αλλοιώσει το σχήμα της δομής   

 

Εάν οι δομές στην επιφάνεια είναι πολύ μικρότερες από τη φθαρμένη 

ακίδα, είναι πιθανό να εμφανιστεί ένας μεγάλος αριθμός επαναλαμβανομένων 

δομών στην εικόνα, οι οποίες θα παρουσιάζουν μάλλον το σχήμα της ακίδας 

παρά την πραγματική γεωμετρία του δείγματος. Ένα τέτοιο παράδειγμα 

δείχνει η εικόνα (4.14) που ακολουθεί, όπου φαίνεται η φθαρμένη κεφαλή και 

τα παραμορφωμένα είδωλα τέλειων νανοσφαιρών.    

 

Εικόνα (4.14): Αριστερά η φθαρμένη ακίδα (από SEM) και δεξιά η απεικόνιση με τη 

χρήση αυτής κολλοειδών σφαιριδίων χρυσού διαμέτρου 28nm.  [45] 
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5,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται όλες οι πειραματικές διατάξεις που 

αναπτύχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για την εναπόθεση των λεπτών 

υμενίων και τη διαδικασία της εγχάραξης (scribing).     

5.1 Περιγραφή – παρουσίαση της διάταξης της PLD και των 
υποσυστημάτων της 

Στη παράγραφο αυτή γίνεται περιγραφή της πειραματικής διάταξης και 

της πειραματικής διαδικασίας για την εναπόθεση των λεπτών υμενίων με τη 

μέθοδο της Παλμικής Εναπόθεσης με laser.  

Στην παρούσα εργασία, εναποτέθηκαν υμένια μολυβδενίου (Μο) σε 

υπόστρωμα γυαλιού πλούσιο σε Νa. Όλες οι εναποθέσεις 

πραγματοποιήθηκαν σε ιδιοκατασκευασμένο σύστημα PLD, εγκατεστημένο 

στο Ινστιτούτο Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας του Εθνικού Ιδρύματος 

Ερευνών και συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Τεχνικών και Εφαρμογών laser.     

 

 5.1.1 Εναπόθεση λεπτών υμενίων με laser 

Στην εικόνα (5.1) φαίνεται το σχηματικό διάγραμμα της πειραματικής 

διάταξης για την εναπόθεση με το laser και στην εικόνα (5.2) η φωτογραφία 

του θαλάμου εναπόθεσης εξωτερικά.  

Η πειραματική διάταξη αποτελείται από τα παρακάτω υποσυστήματα:  

1. Excimer laser υπεριώδους ακτινοβολίας και γεννήτρια παλμών του 

laser. 

2. Θάλαμος εναπόθεσης υψηλού κενού, στον οποίο τοποθετούνται ο 

στόχος και το υπόστρωμα.  
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3. Κινητή βάση, στην οποία τοποθετείται ο στόχος.  

4. Συσκευή για τη θέρμανση και στήριξη του υποστρώματος.  

5. Όργανα μέτρησης της πίεσης στο εσωτερικό του θαλάμου.  

6. Περιστροφικές αντλίες και αντλίες διαχύσεως.  

 

Εικόνα (5.1): Σχηματική παράσταση της πειραματικής διάταξης 

 

Εικόνα (5.2): Φωτογραφία της πειραματικής διάταξης.  
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5.1.1.1 Το Excimer laser  

Ο όρος excimer laser προέρχεται από τη σύντμηση των λέξεων 

«excited dimer», που σημαίνει διεγερμένο διμερές. Κάποιες φορές αναφέρεται 

και ως exciplex laser, το οποίο προέρχεται από τη σύντμηση των λέξεων 

«excited complex», το οποίο σημαίνει διεγερμένο σύμπλεγμα και είναι ο όρος 

που θα έπρεπε να χρησιμοποιείται αντί του excimer laser . 

Το excimer laser ανήκει στην κατηγορία των laser, όπου το ενεργό 

μέσο είναι αέριο μίγμα. Για τη λειτουργία του χρησιμοποιείται συνήθως  

συνδυασμός ενός ευγενούς αερίου (αργό, κρυπτό, ξένο) και ενός αλογόνου 

(φθόριο, χλώριο). Οι πιέσεις των δύο (2) αυτών συστατικών ανέρχονται από 

μερικές δεκάδες μέχρι μερικές εκατοντάδες Torr. Το μίγμα συμπληρώνεται με 

ήλιο (He) και σε μερικές περιπτώσεις με νέον (Νe), τα οποία είναι γνωστά και 

ως buffer gases), μέχρι η συνολική πίεση να φθάσει μερικές ατμόσφαιρες. 

Συγκεκριμένα, για να λειτουργήσει το laser για 193nm, το μίγμα 

αποτελείται από 50 Torr F2, 300 Torr Ar και 30 psi He,σαν αδρανές ρυθμιστικό 

αέριο. Το διμερές που προκύπτει είναι ArF. Για να λειτουργήσει το laser στα 

248 nm, το μίγμα αποτελείται από 50 Torr F2, 130 Torr Kr και 35 psi He, ενώ 

το διμερές που προκύπτει είναι το KrF.  

Υπό συνθήκες ηλεκτρονικής διέγερσης, σχηματίζεται ένα 

«ψευδομόριο», το οποίο ονομάζεται διεγερμένο διμερές και μπορεί να 

υπάρξει μόνο σε διεγερμένη κατάσταση, παράγοντας ακτινοβολία laser στην 

υπεριώδη (UV) περιοχή του φάσματος. Το διεγερμένο διμερές έχει μία δέσμια 

διεγερμένη στάθμη και μία απωστική θεμελιώδη στάθμη. Αυτό συμβαίνει, διότι 

τα ευγενή αέρια είναι αδρανή και δεν σχηματίζουν χημικές ενώσεις στη 

θεμελιώδη κατάστασή τους. Μέσω ηλεκτρικής εκκένωσης αρκετών χιλιάδων 

Volts (έως και 35 kV), τα ευγενή αέρια μεταβαίνουν σε διεγερμένες 

καταστάσεις και τότε μπορούν να σχηματίσουν προσωρινώς «δέσμια» μόρια 

με τους εαυτούς τους (dimers) ή με αλογόνα (complexes) (Πιν.1). Το 

διεγερμένο διμερές που σχηματίστηκε, μπορεί να αποδιεγερθεί με το να 

μεταβεί στη θεμελιώδη στάθμη μέσω αυθόρμητης ή εξαναγκασμένης 

εκπομπής. Όταν μεταβεί στη θεμελιώδη κατάσταση, βρίσκεται σε μία 

απωθητική ηλεκτρονιακή κατάσταση και ταχύτατα (περίπου στη διάρκεια ενός 
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picosecond) διασπάται σε δύο (2) μη δέσμια άτομα. Για το λόγο αυτό η 

θεμελιώδης κατάσταση, θεωρείται πάντα άδεια. Η παραπάνω διαδικασία 

υποδηλώνει την αναστροφή πληθυσμών ανάμεσα στις δύο καταστάσεις 

(θεμελιώδη και διεγερμένη), δηλαδή την απαραίτητη προϋπόθεση για δράση 

laser.  

Η διάρκεια του παλμού είναι 10 ns, περιοριζόμενη από την έναρξη 

αστάθειας στην εκκένωση (δημιουργία τόξου). Η εξωτερική γεννήτρια παλμών 

τροφοδοτεί το laser με 10 Hz και η μέση ενέργεια ανά παλμό είναι 40 mJ για 

το laser στα 193 nm και 80 – 90 mJ στα 248 nm.  

Πίνακας 1: Τύποι excimer laser και τα μήκη κύματος της ακτινοβολίας στα οποία 

εκπέμπουν.  

Excimer
laser 

Μήκος κύματος
(nm) 

Ar2
* 126 

Kr2
* 146 

F2 157 

Xe2
* 172 & 175 

ArF 193 

KrF 248 

XeBr 282 

XeCl 308 

XeF 351 

KrCl 222 

Cl2 259 
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5.1.1.2 Θάλαμος εναπόθεσης 

Ο θάλαμος κενού έχει κυλινδρικό σχήμα και είναι κατασκευασμένος 

από ανοξείδωτο χάλυβα. Αποτελείται από δεκατέσσερα (14) κυκλικά 

ανοίγματα (φλάτζες) περιμετρικά του. Σε μία από αυτές στηρίζεται ένα 

παράθυρο από χαλαζία και χρησιμοποιείται για την είσοδο της δέσμης του 

laser (μπροστά από το οποίο βρίσκεται ο συγκεντρωτικός φακός), ενώ τα 

υπόλοιπα χρησιμοποιούνται για ποικίλες διαδικασίες, όπως για την 

παρατήρηση της εναπόθεσης που λαμβάνει χώρα μέσα στο θάλαμο, την 

ελεγχόμενη είσοδο του αερίου οξυγόνου διαμέσου βαλβίδων ακριβείας, την 

είσοδο των καλωδίων θέρμανσης του φούρνου για τη θέρμανση του 

υποστρώματος κ.α.. 

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στοιχειακής ανάλυσης των 

αναπτυσσόμενων υμενίων με τη χρήση φασματογράφου μάζας χρόνου 

πτήσης και in situ μελέτη του πλάσματος με τη βοήθεια οπτικής ίνας, η οποία 

συγκεντρώνει την εκπεμπόμενη ακτινοβολία των σωματιδίων του πλάσματος. 

Στη συνέχεια, αυτή αναλύεται σε φασματόμετρο, καταγράφεται και μελετάται.  

Η εναπόθεση του λεπτού υμενίου δύναται να γίνει είτε σε υψηλό κενό, 

όπως στην παρούσα εργασία (Μο), είτε με ροή οξυγόνου (στην περίπτωση 

της εναπόθεσης οξειδίου κάποιου μετάλλου) σε συγκεκριμένη πίεση, που 

διατηρείται σταθερή με δυναμικό τρόπο.  

Το κενό και η ροή του οξυγόνου ρυθμίζονται από τις αντλίες που 

βρίσκονται κάτω από το θάλαμο και τη βαλβίδα ακριβείας εισαγωγής του 

οξυγόνου. Επίσης, μέσα στο θάλαμο εναπόθεσης τοποθετείται ο στόχος και 

το υπόστρωμα, σε συγκεκριμένη απόσταση μεταξύ τους.           

 

5.1.1.3  Βάση τοποθέτησης στόχου 

Ο προς αποδόμηση στόχος τοποθετείται σε μία κινητή βάση, η οποία 

έχει τη δυνατότητα να κινείται σε δύο διαστάσεις (x,y) κατά τη διάρκεια της 

ακτινοβόλησής του από το laser, είναι συνδεδεμένη με τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή και ελέγχεται μέσω ενός προγράμματος (ΝΕΑΤ). Μέσω του 
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προγράμματος αυτού καθορίζεται η κίνηση της βάσης στην οριζόντια και 

κάθετη διεύθυνση, εκτελώντας σχήμα μαιάνδρου. 

Η κίνηση του στόχου κατά τη διάρκεια της εναπόθεσης είναι 

απαραίτητη, καθώς έτσι επιτυγχάνεται η ομοιόμορφη αποδόμησή του και η 

αποφυγή σχηματισμού κρατήρα, ο οποίος θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση 

των σωματιδίων που θα εκπέμπονταν προς το υπόστρωμα, αλλά και τη 

διάτρηση του στόχου.   

 

5.1.1.4 Συσκευή για θέρμανση και στήριξη του υποστρώματος 

Σε απόσταση 50mm από το στόχο τοποθετείται παράλληλα με την 

κινητή βάση του στόχου, η επιφάνεια στήριξης και θέρμανσης του 

υποστρώματος. Η PLD είναι μία μέθοδος εναπόθεσης που δίνει τη 

δυνατότητα ανάπτυξης λεπτών υμενίων καλής ποιότητας, ακόμα και χωρίς 

θέρμανση. Παρόλα αυτά, δεν είναι λίγες οι φορές που η θέρμανση του 

υποστρώματος κρίνεται απαραίτητη κατά τη διάρκεια της εναπόθεσης. Στην 

εικόνα (5.3) φαίνεται η συσκευή στήριξης και θέρμανσης του υποστρώματος.  

Εικόνα (5.3): Σχηματική διάταξη της στήριξης και θέρμανσης του υποστρώματος 

Το υπόστρωμα είναι τοποθετημένο πάνω σε φούρνο, μέσω του οποίου 

καθορίζεται κάθε φορά η επιθυμητή θερμοκρασία του υποστρώματος για την 

εναπόθεση. Η θερμοκρασία ρυθμίζεται μέσω των συρμάτων, από τα οποία 
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διέρχεται ρεύμα, που παρέχεται από τροφοδοτικό εκτός του θαλάμου 

εναπόθεσης, ανάλογα με την τιμή της έντασής του.  

Επιπλέον, μέσα στη συσκευή θέρμανσης ενσωματώνεται ένα 

θερμοστοιχείο, το οποίο καταγράφει συνεχώς τη θερμοκρασία του 

υποστρώματος, μέσω της καμπύλης βαθμονόμησής του, μετρώντας τη 

θερμοτάση σε mV.  

Η εικόνα (5.4) που ακολουθεί δείχνει όλα τα προαναφερόμενα 

εξαρτήματα, όπως τοποθετούνται μέσα στο θάλαμο εναπόθεσης.  

 

Εικόνα (5.4): Φωτογραφία του εσωτερικού του θαλάμου εναπόθεσης 

 

5.1.1.5 Μετρητές πίεσης 

Η μέτρηση της πίεσης στο θάλαμο γίνεται με τα αναλογικά όργανα 

Pirani και Penning για πιέσεις 105 – 10-1 και 10-1 – 10-4 Pa αντίστοιχα. Για την 

ακριβή μέτρηση της πίεσης, σημαντικό παράγοντα για την εναπόθεση ιδίως 

όταν αυτή λαμβάνει χώρα σε περιβάλλον Ο2, χρησιμοποιείται ψηφιακό 
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μανόμετρο, baratron, με ακρίβεια τριών (3) δεκαδικών ψηφίων στην κλίμακα 

των mbar.   

 

5.1.1.6 Αντλίες 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το κενό μέσα στο θάλαμο 

εναπόθεσης επιτυγχάνεται με τη χρήση αντλιών, που βρίσκονται κάτω από το 

θάλαμο, όπως φαίνεται και στην εικόνα (5.2). Στην πειραματική διάταξη που 

χρησιμοποιήθηκε για την παρούσα εργασία, υπάρχουν δύο συστήματα 

αντλιών, καθένα από τα οποία αποτελείται από δύο αντλίες: μία περιστροφική 

και μία αντλία διαχύσεως.  

 

Περιστροφικές αντλίες 

Περιστροφικές ονομάζονται οι αντλίες που απομακρύνουν τον αέρα 

χρησιμοποιώντας τις βασικές αρχές της περιστροφής [46]. Γενικά, οι 

περιστροφικές αντλίες αποτελούνται από σταθερό κυλινδρικό κέλυφος 

(στάτης) και περικλείει χώρο, μέσα στον οποίο περιστρέφεται το πτερύγιο 

(ρότορας), που εκτελεί έκκεντρη περιστροφή και σαρώνει τα περιεχόμενα 

αέρια.  

Ο αέρας εισέρχεται με κυκλική κίνηση στην αντλία από την είσοδο 

(αναρρόφηση), παγιδεύεται στο χώρο ανάμεσα στα περιστρεφόμενα μέρη και 

το κέλυφος και ωθείται με την περιστροφική κίνηση προς την έξοδο της 

αντλίας, απ’ όπου και ελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα (βλ. εικ. (5.5)). Ο 

άξονας του ρότορα συνδέεται μηχανικά με κατάλληλο ηλεκτροκινητήρα, ο 

οποίος του προσδίδει την απαραίτητη για την εκτέλεση της περιστροφής 

ροπή. Η σύνδεση του άξονα με το ρότορα δύναται να γίνει και μαγνητικά.  

Η παροχή της αντλίας αυτής εξαρτάται από τη συχνότητα περιστροφής 

του ρότορα. Με την υπερβολική αύξηση της πίεσης στην περιοχή κατάθλιψης 

των περιστροφικών αντλιών, δύναται να προκληθούν βλάβες, οι οποίες 

μπορούν να αποφευχθούν με την τοποθέτηση κατάλληλων βαλβίδων 
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εκτόνωσης. Αυτές θα ανοίγουν όταν η πίεση ξεπερνά μία ορισμένη τιμή, με 

σκοπό να προστατεύει την αντλία.   

Η διαδικασία άντλησης στις περιστροφικές αντλίες χωρίζεται σε τρεις 

(3) φάσεις. Η μάζα του αερίου που μεταφέρεται καθορίζεται από τη σχετική 

θέση και διαμόρφωση του κελύφους, αλλά και του ρότορα. Η μάζα του αερίου 

μεταβαίνει από την είσοδο προς την έξοδο. Αρχικά, η μεταφερόμενη μάζα 

βρίσκεται σε επαφή με το αέριο στην είσοδο και είναι απομονωμένη από την 

έξοδο. Στη δεύτερη φάση, η μάζα του αερίου  βρίσκεται μεταξύ ρότορα και 

στάτορα, απομονωμένη από την είσοδο και την έξοδο. Στην τρίτη και 

τελευταία φάση, η μάζα του αερίου έρχεται σε επαφή με την έξοδο, ενώ είναι 

απομονωμένη από την αναρρόφηση. Για τη σωστή λειτουργία της αντλίας θα 

πρέπει η επαφή των πτερυγίων του ρότορα με την είσοδο και την έξοδο να 

γίνεται βαθμιαία, ενώ δεν θα πρέπει να υπάρχει σε καμία φάση επαφή μεταξύ 

εισόδου (αναρρόφησης) και εξόδου (κατάθλιψης). [47] 

Σημειώνεται ότι ολόκληρος ο μηχανισμός είναι βυθισμένος σε λάδι, το 

οποίο λιπαίνει τα κινούμενα μέρη και λειτουργεί ως σφραγιστικό μέσο. Αυτός 

ο τύπος αντλίας είναι ο πλέον διαδεδομένος σήμερα για τη δημιουργία κενού 

σε πιέσεις που φτάνουν τα 10-2 – 10-3 mbar. Η περιστροφική αντλία λειτουργεί 

αποδοτικά, λόγω κατασκευής της σε πιέσεις από 103 έως και 10-2 mbar.  

 

Εικόνα (5.5): Περιστροφική αντλία [46] 
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Αντλίες διαχύσεως 

Για χαμηλότερες πιέσεις, που χαρακτηρίζονται ως Υψηλό Κενό (High 

Vacuum), ο αέρας δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στην προσπάθεια συμπίεσης 

και ώθησής του από έμβολα και ρότορες. Σε τόσο χαμηλές πιέσεις τα μόρια 

των αερίων λειτουργούν μάλλον ως ανεξάρτητα σωματίδια που περιφέρονται 

στο εσωτερικό της αντλίας, παρά ως ένα συνεχές ρευστό. Ο πλέον 

διαδεδομένος τύπος αντλίας υψηλού κενού (10-2 mbar μέχρι και 10-6 mbar) 

είναι η αντλία διαχύσεως (εικόνα (5.6)). 

 

Εικόνα (5.6): Αντλία διαχύσεως 

 

Η λειτουργία της προϋποθέτει την ύπαρξη μιας περιστροφικής αντλίας, 

η οποία είναι συνδεδεμένη στην έξοδο της αντλίας διαχύσεως (εικ. 5.7) και 

δημιουργεί το προαπαιτούμενο κενό.  
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Εικόνα (5.7): Διάγραμμα σύνδεσης περιστροφικής αντλίας και αντλίας διαχύσεως. [48] 

 

Ο μηχανισμός λειτουργίας της αντλίας διαχύσεως έχει όπως 

παρακάτω: Στη βάση της αντλίας διαχύσεως υπάρχει μία ποσότητα 

συνθετικού λαδιού η οποία ζεσταίνεται μέχρι το σημείο ζέσεώς της και 

εξατμίζεται. Ο ατμός του λαδιού ανεβαίνει διαμέσου ενός κεντρικού 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 υγροποιούνται 

ερχόμενοι σε επαφή με τα ψυχρά τοιχώματα της αντλίας και καταλήγουν στη 

βάση της, όπου θερμαίνονται εκ νέου και επαναλαμβάνεται ο ανωτέρω 

κύκλος. Τα τοιχώματα της αντλίας ψύχονται εξωτερικά, είτε με σύστημα ροής 

ψυχρού αέρα, είτε με εναλλάκτη θερμότητας του οποίου ψύχονται τα 

τοιχώματα.  

Οι αντλίες διαχύσεως παρουσιάζουν ένα σοβαρό μειονέκτημα, το 

οποίο καλείται «φαινόμενο αναρρόφησης» (back steaming), δηλαδή 

αναρροφάται το λάδι της αντλίας μέσα στο θάλαμο κενού. Για τον παραπάνω 

λόγο δεν συστήνονται για χρήση σε ευαίσθητο αναλυτικό εξοπλισμό ή άλλου 

είδους εφαρμογές που απαιτούν εξαιρετικά καθαρό περιβάλλον.      
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5.1.2 Πειραματική διαδικασία ανάπτυξης λεπτών υμενίων με τη μέθοδο 
της PLD  

5.1.2.1 Προετοιμασία δείγματος 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν στόχοι μολυβδενίου. Οι 

στόχοι λειαίνονται με υαλόχαρτο και καθαρίζονται με διάλυμα ακετόνης. Είναι 

σημαντικό για την πορεία του πειράματος, οι στόχοι να έχουν ομαλή 

επιφάνεια ώστε οι ακτίνες του laser να μη σκεδάζονται. Πριν αρχίσει η 

εναπόθεση των υμενίων, ο στόχος τοποθετείται στην κινητή βάση που 

βρίσκεται μέσα στο θάλαμο και είναι συνδεμένη με τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή.  

Το υπόστρωμα πάνω στο οποίο γίνεται η εναπόθεση των υμενίων είναι 

γυαλί, σχήματος ορθογωνίου και διαστάσεων 20 x 20 mm. Καθαρίζεται με 

διάλυμα ακετόνης με υπερήχους.  

Το υπόστρωμα τοποθετείται στη βάση στήριξης, όπου μπορεί να 

θερμαίνεται, όπως έχει προαναφερθεί, χωρίς να εκτελεί κάποια κίνηση. Η 

θέση του είναι τέτοια, ώστε το κέντρο του να βρίσκεται ακριβώς απέναντι από 

το στόχο, για να επιτευχθεί ομοιόμορφη εναπόθεση. Η απόσταση μεταξύ 

στόχου και υποστρώματος είναι 50 mm, για να πληρούνται οι προϋποθέσεις 

υψηλού ρυθμού εναπόθεσης, ικανοποιητικού πάχους και καλής ποιότητας 

των υμενίων. Η επιφάνεια του στόχου σχηματίζει γωνία 45ο με τη δέσμη του 

laser, καθότι έπειτα από δοκιμές, βρέθηκε ότι αυτή είναι η καταλληλότερη για 

να φθάνει η ακτινοβολία laser ανεμπόδιστη στο στόχο και να μην σκιάζεται 

από τη βάση του υποστρώματος.  

Επίσης, πριν την εναπόθεση τίθεται σε λειτουργία το Nd:YAG laser, 

ώστε να ζεσταθούν οι κρύσταλλοι και να σταθεροποιηθεί η ενέργεια του 

παλμού. Έπειτα, ρυθμίζεται η ροή ενέργειας του laser στην επιθυμητή τιμή.  

Ως ροή ενέργειας laser (fluence), σε μονάδες J/cm², ορίζεται το 

κλάσμα με αριθμητή την ενέργεια του παλμού του laser (J), προς το εμβαδό 

της επιφάνειας που εστιάζεται η δέσμη πάνω στον εκάστοτε στόχο (cm²).   
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5.1.2.2 Διαδικασία εναπόθεσης 

Η διαδικασία εναπόθεσης των υμενίων του μολυβδενίου (Μο) με τη 

μέθοδο της παλμικής εναπόθεσης με laser περιλαμβάνει τα ακόλουθα 

βήματα:  

 Ο στόχος τοποθετείται πάνω στην κινούμενη βάση.  

 Ευθυγραμμίζεται η δέσμη του laser, ώστε να προσπίπτει στο κέντρο 

του στόχου.  

 Το υπόστρωμα, έπειτα από την προετοιμασία του, τοποθετείται στη 

βάση στήριξής του και σε απόσταση 50 mm από το στόχο.  

 Ο θάλαμος εναπόθεσης κλείνει και τίθενται σε λειτουργία οι 

περιστροφικές αντλίες, μέχρις ότου ο μετρητής πίεσης δώσει την 

ένδειξη των 10-² mbar. Στη συνέχεια, τίθενται σε λειτουργία οι αντλίες 

διαχύσεως, ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες υψηλού κενού στο 

εσωτερικό του θαλάμου.  

 Την ίδια χρονική στιγμή, η βάση του υποστρώματος τροφοδοτείται με 

ρεύμα για τη θέρμανση του υποστρώματος στην επιθυμητή 

θερμοκρασία. Η θερμοκρασία καταγράφεται με τη βοήθεια 

θερμοστοιχείου.  

 Οι αντλίες διαχύσεως κλείνουν, όταν η πίεση φθάσει περίπου τα 10-6 

mbar.  

 Με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή, προγραμματίζεται ο 

αριθμός των κινήσεων της βάσης του στόχου, καθώς και ο χρόνος 

παραμονής του σε κάθε σημείο. 

 Με το ενεργόμετρο καταγράφεται και ελέγχεται η ενέργεια του 

χρησιμοποιούμενου laser ανά τακτά χρονικά διαστήματα.  

 Μετά το πέρας της εναπόθεσης, ακολουθεί ψύξη του υποστρώματος 

κλείνοντας την ένταση του ρεύματος και περιμένοντας μέχρις ότου η 

θερμοκρασία του υποστρώματος φθάσει αυτή του περιβάλλοντος. Για 
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ταχύτερη ψύξη μπορούμε να διοχετεύσουμε στο θάλαμο κάποιο 

αδρανές αέριο, όπως He ή N2.  

 Διοχετεύεται στο εσωτερικό του θαλάμου N2, μέχρι η πίεση να γίνεια 1 

atm, οπότε και μπορεί να ανοιχθεί ο θάλαμος. 

 Τέλος, αφαιρείται το υπόστρωμα από τη βάση του, πάνω στο οποίο 

έχει εναποτεθεί το λεπτό υμένιο.     

    

5.2 Περιγραφή – παρουσίαση διάταξης Scribing και των 
υποσυστημάτων της 

Στη παράγραφο αυτή γίνεται περιγραφή της πειραματικής διάταξης και 

της πειραματικής διαδικασίας για την εγχάραξη των λεπτών υμενίων με τη 

διάταξη που αναπτύχθηκε πειραματικά στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και η 

οποία φαίνεται στην εικόνα (5.8) που ακολουθεί: 

Εικόνα (5.8): Διαγραμματική παράσταση της διάταξης εγχάραξης. 
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Την ανωτέρω διάταξη θα μπορούσαμε να τη χωρίσουμε σε δύο (2) 

υποσυστήματα, τα οποία επιτελούν το καθένα ένα ξεχωριστό ρόλο, όπως 

παρακάτω:  

• Υποσύστημα (1):  Περιλαμβάνει το Nd:YAG laser και διάφορα οπτικά 

εξαρτήματα όπως διάφραγμα, τηλεσκόπιο και φακούς εστίασης, τα 

οποία διαμορφώνουν τη δέσμη του laser, μέχρι αυτή να φθάσει στο 

στόχο και  

• Υποσύστημα (2): Περιλαμβάνει φωτοδίοδο, παλμογράφο, οπτική ίνα, 

μονοχρωμάτορα και φωτοπολλαπλασιαστή, τα οποία είναι διαγνωστικά 

και βοηθούν στο να βρούμε την εστία του τελικού φακού, με κριτήριο τη 

μεγιστοποίηση του πλάσματος και επιπλέον να καθορίσουμε σε 

πόσους παλμούς αποδομείται το Μο από το υπόστρωμα.  

 

5.2.1 Υποσύστημα (1):  

5.2.1.1 Nd : YAG laser 

Το laser που χρησιμοποιείται για την χάραξη των υμενίων στην 

παρούσα εργασία είναι ένα Nd:YAG laser. Το εν λόγω laser, αποτελεί laser 

στερεάς κατάστασης που λειτουργεί παλμικά, με παλμούς διάρκειας 10 ns. Το 

ενεργό μέσο του ταλαντωτή αποτελείται από έναν κρύσταλλο μέσα στον 

οποίο ιόντα Nd3+ είναι ενσωματωμένα σε μία ράβδο (κρυσταλλικής μορφής) 

υττρίου – αλουμινίου τύπου γρανάτη (“Yttrium – Aluminum – 

Garnet”,Y3Al5O12, YAG), σε αναλογία περίπου 1%.  

Η αρχή λειτουργίας ενός τυπικού Nd:YAG laser είναι η εξής: Μέσα σ’ 

ένα οπτικό αντηχείο (oscillator) λαμβάνει χώρα η διέγερση ενός κρυστάλλου, 

από φως που παράγεται από ειδικές λυχνίες (flash lamps), όπως  φαίνεται 

στην εικόνα (5.9). Ακολουθεί η εξαναγκασμένη πορεία των παραγόμενων 

φωτονίων μέσα από τον κρύσταλλο, που αποτελεί το ενεργό μέσο, μέχρι την 

κατάλληλη χρονική στιγμή, οπότε και ανοίγει ένας διακόπτης (Q – switched) 

και περνά η ακτίνα laser. Ο κλειστός διακόπτης επιτρέπει την αναστροφή 

πληθυσμών χωρίς την εκπομπή ακτίνας laser μέχρι μία ορισμένη χρονική 
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στιγμή, όπου τότε ανοίγοντάς τον, παράγεται ακτινοβολία laser με πάρα πολύ 

μεγάλη ένταση, ένας γιγαντοπαλμός με χρονική διάρκεια ~10ns. [49] 

Με τη χρήση κρυστάλλων με μη γραμμικές οπτικές ιδιότητες, είναι 

δυνατός ο υποδιπλασιασμός (532nm) και ο υποτριπλασιασμός (355nm) του 

μήκους κύματος της θεμελειώδους ακτινοβολίας του (1064nm). Το επιθυμητό 

μήκος κύματος που εξέρχεται από τη συσκευή επιτυγχάνεται χειροκίνητα, 

ρυθμίζοντας κατάλληλα τη θέση των κατόπτρων εντός της συσκευής. Για την 

εναπόθεση και χάραξη του Μο χρησιμοποιήθηκε το μήκος κύματος 355 nm.  

Για ένα σταθερό μήκος κύματος, μεταβάλλοντας τη γωνιακή θέση των 

κρυστάλλων αυτών, είναι δυνατή η μεταβολή της ενέργειας του παλμού του 

laser. 

 

Εικόνα (5.9): Σχηματική παράσταση του εσωτερικού ενός Nd:YAG laser. [50] 

 

5.2.1.2 Οπτικά εξαρτήματα:  

Η δέσμη, όταν βγαίνει από το laser δεν είναι ομοιόμορφη, αλλά 

παρουσιάζει “hot spots”, δηλαδή σημεία στα οποία η ενέργεια είναι 

μεγαλύτερη (βλ. εικ. (5.10)). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, η αποδόμηση του 

υλικού να μην γίνεται ομοιόμορφα, αλλά να σχηματίζονται κρατήρες.  



‐ 89 ‐ 

  

 

Εικόνα (5.10): Το προφίλ της δέσμης όταν εξέρχεται από το Nd:YAG laser.  

Για το λόγο αυτό χρειάστηκε να αναπτυχθεί μία διάταξη φακών, η 

οποία να διαμορφώνει το προφίλ της δέσμης και να ομαλοποιεί τις ασυνέχειες 

και ανομοιομορφίες που παρουσιάζει, ώστε τελικά να επιτευχθεί ένα προφίλ 

κοντά σε αυτό που φαίνεται στην εικόνα (5.11)   

    

 

Εικόνα (5.11): Το ομογενοποιημένο προφίλ της δέσμης του laser. [51] 

Η διάταξη που αναπτύξαμε γι’ αυτό το σκοπό, περιλαμβάνει ένα 

διάφραγμα, ένα τηλεσκόπιο και ένα συγκεντρωτικό φακό.  

Όπως φαίνεται και στην εικόνα (5.12), η δέσμη του laser διέρχεται 

αρχικά από ένα διάφραγμα, διαμέτρου φ = 8 mm. Με αυτόν τον τρόπο, 

αποκόπτουμε τις περιφερειακές περιοχές της δέσμης, των οποίων η ενέργεια 

είναι χαμηλότερη και απομονώνουμε αυτές όπου η ενέργεια είναι μέγιστη. 

Επιπλέον, διαμορφώνουμε τη δέσμη στη διάμετρο των 8 mm, που είναι η 

είσοδος του τηλεσκοπίου.  
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Το τηλεσκόπιο (beam expander), αποτελεί ένα σύστημα δύο φακών, το 

οποίο έχει σαν στόχο να κάνει τη εισερχόμενη σε αυτό δέσμη παράλληλη και 

ταυτόχρονα να αυξάνει τη διάμετρό της στα 24 mm.  

 

Εικόνα (5.12): Διάφραγμα και τηλεσκόπιο (beam expander) πειραματικής διάταξης.    

Στη συνέχεια, η δέσμη εισέρχεται μέσω ενός παραθύρου quartz, ώστε 

να μην έχουμε απορρόφηση, στο θάλαμο που βρίσκεται το υμένιο. Εκεί 

διέρχεται από δύο φακούς με εστιακές αποστάσεις 5 cm και 10 cm αντίστοιχα 

για μήκος κύματος 653 nm. Όπως είναι γνωστό, η εστιακή του σύνθετου 

φακού υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση: 

21

111
fff total

+=  

Όπου 1f  και 2f  είναι οι εστιακές αποστάσεις των δύο φακών που 

χρησιμοποιούμε.  Έπειτα από υπολογισμούς, καταλήξαμε ότι η εστιακή 

απόσταση του σύνθετου φακού για το μήκος κύματος 355 nm του Nd:YAG 

laser, στο οποίο δουλεύουμε, είναι στα 45 mm.  

Επιπλέον, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο, αυξάνοντας τη διάμετρο 

της δέσμης (περνώντας από το τηλεσκόπιο) και μειώνοντας την εστιακή 

απόσταση (με το σύνθετο φακό), μειώνεται η τελική διάμετρος της εστίας του 

φακού, δηλαδή μειώνεται το πλάτος του καναλιού για το scribing.  
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φ
⋅

⋅= 22.1  

Beam expander
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Όπου,  

• φd :  διάμετρος εστίας του φακού 

• f : η εστιακή απόσταση 

• λ : το μήκος κύματος του laser  

LD : η διάμετρος της δέσμης 

Ο ανωτέρω σύνθετος φακός τοποθετήθηκε πάνω σε κινητή βάση με 

μικρομετρικό κοχλία (βλ. εικ. 5.13), με τη βοήθεια της οποίας μπορούμε να 

κινούμε το φακό μόνο ως προς τον άξονα που βρίσκεται παράλληλα με τη 

δέσμη. Η χρησιμότητα της βάσης έγκειται στο γεγονός ότι κάθε φορά που 

αλλάζει το μήκος κύματος του laser, αλλάζει και η εστιακή απόσταση του 

σύνθετου φακού. Επομένως, σε περίπτωση που αλλάξουμε το μήκος κύματος 

στο οποίο εργαζόμαστε, ή τύπο laser, να μπορούμε με ακρίβεια να 

επανατοποθετήσουμε τον σύνθετο φακό στη νέα εστιακή του απόσταση και 

να δουλεύει αποδοτικά η διάταξη. 

 

 

 

Εικόνα (5.13): Σύνθετος φακός εστίασης δέσμης laser, εντός του θαλάμου  

 

 

 

Σύνθετος φακός

Υμένιο Μο

Κινητή βάση στήριξης 
σύνθετου φακού  
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5.2.2 Υποσύστημα (2):  

Το ανιχνευτικό σύστημα αποτελείται από έναν μονοχρωμάτορα, μία 

γεννήτρια υψηλής τάσης, φωτοπολλαπλασιαστή και διάφορα περιφερειακά 

οπτικά εξαρτήματα, όπως φακοί, οπτική ίνα, φωτοδίοδος κλπ. 

 

5.2.2.1 Οπτική ίνα 

Η κατασκευή των οπτικών ινών βασίζεται στο φαινόμενο της ολικής 

εσωτερικής ανάκλασης, όπως φαίνεται στην εικόνα (5.14). 

 

Εικόνα (5.14): Ο μηχανισμός διάδοσης του φωτός στην οπτική ίνα με διαδοχικές 

ανακλάσεις 

Υπάρχουν πολλές γωνίες με τις οποίες το φως μπορεί να εισέλθει σε 

μια οπτική ίνα και να δημιουργήσει διαφορετικές γωνίες προσβολής της 

επικάλυψης, οι οποίες αναφέρονται ως ρυθμοί ή συχνότητες (modes) και 

αντιστοιχούν σε εγκάρσιους ρυθμούς ταλάντωσης. Οι ίνες που υποστηρίζουν 

πολλές συχνότητες διερχόμενου φωτός ονομάζονται πολύτροπες (MMF), ενώ 

εκείνες που μπορούν να μπορούν να μεταφέρουν φως μια μόνο συχνότητας 

ονομάζονται μονότροπες single-mode fibers (SMF) 

Οι μονότροπες (single - mode) οπτικές ίνες έχουν συνήθως διάμετρο 

πυρήνα περίπου 8 -10 μm, ενώ οι πολύτροπες 50 - 100 μm. Οι μονότροπες 

οπτικές ίνες, σε αντίθεση με τις πολύτροπες δεν διαχέουν τη δέσμη φωτός, 

αλλά απαιτούν συγκέντρωση φωτός μεγάλης έντασης σε πυρήνα μικρής 

διαμέτρου, γεγονός που απαιτεί τη χρήση Laser. Η διάμετρος δηλαδή του 

πυρήνα να είναι στο επίπεδο του μήκους κύματος του εκπεμπόμενου οπτικού 

σήματος. Αναφέρεται και σαν ομοαξονική μετάδοση. 

Oι αγωγοί φωτός που χρησιμοποιούνται ως οπτικές ίνες  συνίστανται 

γενικά από διάφορα μέρη (βλ. εικ. 5.15).  
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Εικόνα (5.15): Σχηματική παράσταση οπτικής ίνας 

 

O εσωτερικός κυλινδρικός κεντρικός πυρήνας (core) κατασκευάζεται 

συνήθως από τηγμένο διοξείδιο του πυριτίου  (σε καθαρή μορφή σχεδόν 

διαφανές γυαλί). Συγκεκριμένα, εάν το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί είναι 

γυαλί, ο δείκτης διάθλασής του είναι περίπου 1,5.  Ο περιορισμός μέσα στον 

πυρήνα του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που διαδίδεται κατά τον άξονα 

(κυματοδήγηση), επιτυγχάνεται κάνοντας το δείκτη διάθλασης του πυρήνα 

μόλις περί το ένα τοις εκατό μεγαλύτερο από αυτόν του μανδύα, ώστε να 

επανέρχεται το φως προς τον πυρήνα και να αποτρέπεται η διαφυγή του 

προς τον μανδύα.   

O μανδύας ή περίβλημα (cladding) περιβάλλει τον πυρήνα και 

αποτελείται από στρώμα γυαλιού πυριτίου ή πλαστικού υλικού με  χαμηλό 

δείκτη διάθλασης. Tο σύνολο προστατεύεται από πλαστικό στρώμα που 

αποτελείται από πολυαμίδια ή νήματα αραμιδίου και αυξάνει την αντοχή της 

οπτικής ίνας.  

Στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιείται μονότροπη οπτική ίνα από 

χαλαζία (quartz), η οποία βρίσκεται τοποθετημένη μέσα στο θάλαμο 

εναπόθεσης και κοιτάει απευθείας το πλάσμα για να συλλέξει τον 

εκπεμπόμενο φθορισμό και να τον οδηγήσει προς το μονοχρωμάτορα. Η 

οπτική ίνα που τοποθετείται εντός του θαλάμου, φαίνεται στην εικόνα (5.16) 

που ακολουθεί.  
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Εικόνα (5.16): Η οπτική ίνα μέσα στο θάλαμο  

 

5.2.2.2  Φασματόμετρο 

Το πιο σημαντικό όργανο είναι ο μονοχρωμάτορας ή φασματόμετρο 

τύπου Czerny – Turner, με φράγμα περίθλασης (grating). Είναι της εταιρείας 

Jobin – Yvon με εστιακή απόσταση f = 600 mm. Το όργανο αυτό είναι 

σχεδιασμένο να αναλύει το φως στις χρωματικές του συνιστώσες. Αυτό 

επιτυγχάνεται με ένα ανακλαστικό φράγμα περίθλασης που αποτελεί και το 

κεντρικό στοιχείο της διάταξης.  

Το φως εισέρχεται στη διάταξη από μία σχισμή εισόδου ελεγχόμενου 

πλάτους (entrance slit). Το αποκλίνον φως με χαρακτηριστική γωνία που 

καθορίζεται από τη γεωμετρία εισόδου, παραλληλίζεται είτε από έναν 

παραλληλιστή φακό, είτε από ένα κάτοπτρο παραλληλισμού (collimator 

optics), και η παράλληλη δέσμη απ’ όλες τις χρωματικές συνιστώσες 

προσπίπτει πάνω στο φράγμα περίθλασης. Εκεί αναλύεται στις επιμέρους 

δέσμες, ανάλογα τα μήκη κύματος από τα οποία αποτελείται. Τέλος, οι δέσμες 

αυτές εστιάζονται κατάλληλα πάνω σε κάποια διάταξη παρατήρησης μέσω 

του κατόπτρου εστίασης (βλ. εικ.(5.17)).   

Οπτική ίνα
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Εικόνα (5.17): Σχηματικό διάγραμμα μονοχρωμάτορα Czerny – Turner.  [52] 

 

Το φράγμα περίθλασης είναι μία πλάκα, συνήθως επικαλυμμένη με 

κατάλληλο υλικό που παρουσιάζει ανακλαστικές ιδιότητες και είναι χαραγμένη 

με ειδικό τρόπο. Είναι στηριγμένη πάνω σε μία περιστροφικά κινούμενη βάση. 

Υπάρχουν κάποια κατασκευαστικά δεδομένα για κάθε φράγμα, τα οποία 

καθορίζουν τη διασπορά και τη διαχωριστική ικανότητά του βάσει των 

παρακάτω σχέσεων:  

( )sin sinm d aλ β⋅ = +  

R N mλ
δλ

= = ×  

Όπου  

m: ένας ακέραιος αριθμός μηκών κύματος, η τάξη της ακτινοβολίας 

d: η απόσταση μεταξύ δύο (2) χαραγών 

α: η γωνία πρόσπτωσης 

β: η γωνία ανάκλασης (ενίσχυση ακτινοβολίας) 

και 

R: η διαχωριστική ικανότητα του φράγματος  

Ν: ο συνολικός αριθμός των χαραγών 

λ: ο μέσος όρος των μηκών κύματος των δύο γειτονικών φασματικών 

γραμμών  
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δλ: η διαφορά μήκους κύματος των δύο γειτονικών φασματικών 

γραμμών   

 

Εικόνα (5.18): Διαγραμματική απεικόνιση του μηχανισμού περίθλασης σε φράγμα 

ανάκλασης.  

Όπως φαίνεται και στην εικόνα (5.18), η ανάλυση της ακτινοβολίας 

οφείλεται στο φαινόμενο της περίθλασης. Θεωρώντας, για λόγους ευκολίας, 

ότι η εισερχόμενη δέσμη αποτελείται από μόνο δύο (2) μήκη κύματος λ1 και 

λ2, καθώς αυτή προσπίπτει στο φράγμα, η γωνιακή διασπορά των 

διαφορετικών μηκών κύματος γίνεται με περίθλαση [49]. 

Κάθε μονοχρωμάτορας έχει καλύτερη ανάλυση σε μία συγκεκριμένη 

περιοχή μηκών κύματος, γι’ αυτό συχνά αναφερόμαστε σε μονοχρωμάτορες 

υπέρυθρου, ορατού και υπεριώδους. Έτσι, ανάλογα με την περιοχή μηκών 

κύματος επιλέγονται και τα υλικά κατασκευής των διαφόρων εξαρτημάτων 

του.  

Η εξερχόμενη δέσμη από το μονοχρωμάτορα περιέχει πάντα μικρές 

ποσότητες ακτινοβολίας σε μήκη κύματος διαφορετικά από το επιλεγμένο. 

Αυτό είναι αποτέλεσμα ανακλάσεων που συμβαίνουν σε διάφορα μέρη του 

μονοχρωμάτορα. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να εξαλειφθεί με τη χρήση 

διπλού φασματόμετρου, το οποίο αποτελείται από δύο απλά που είναι 

τοποθετημένα το ένα μπροστά από το άλλο και ενώνονται μέσω μίας κοινής 

σχισμής.  [30] 
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Ευθυγράμμιση μονοχρωμάτορα 

Τα κρίσιμα σημεία λειτουργίας ενός μονοχρωμάτορα είναι η απεικόνιση 

του φωτός στο φράγμα περίθλασης και το πλάτος της σχισμής εισόδου.  

Για να λειτουργεί ικανοποιητικά ένας φασματογράφος θα πρέπει η 

κάλυψη του εισερχόμενου, από τη σχισμή εισόδου, φωτός πάνω στην 

επιφάνεια του φράγματος να είναι η μεγαλύτερη δυνατή. Από την απεικόνιση 

αυτή κρίνεται αν και κατά πόσο είναι ικανό το σύστημα να διαχωρίσει δύο 

πλαϊνές φασματικές γραμμές (διακριτότητα του μονοχρωμάτορα).  

Η βασική ρύθμιση για την σωστή γεωμετρία της δέσμης του φωτός 

μέσα στον μονοχρωμάτορα γίνεται με τη χρήση ενός laser ηλίου – νέου (He-

Ne). Ο μονοχρωμάτορας ρυθμίζεται στα 633,5 nm, όπου είναι το μήκος 

κύματος που εκπέμπει ένα  laser ηλίου – νέου και οι σχισμές εισόδου και 

εξόδου ανοίγονται στα 500 μm, ώστε να περνάει μεγάλη ποσότητα φωτός. Η 

ακτίνα του He – Ne περνάει από τη σχισμή εξόδου και χτυπάει στο κέντρο του 

συγκεντρωτικού κατόπτρου. Στη συνέχεια, κατευθύνεται στο κέντρο του 

φράγματος, έπειτα στο κέντρο του κατόπτρου ευθυγράμμισης και βγαίνει από 

τη σχισμή εισόδου. Η εξερχόμενη δέσμη τοποθετείται στην έξοδο της οπτικής 

ίνας.  

Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το κάτοπτρο ευθυγράμμισης να 

καλύπτεται πλήρως με φως (έχει διαστάσεις 10 x 10 cm), ώστε στέλνοντάς το 

στο φράγμα να φωτίζει όσο γίνεται περισσότερες γραμμές του (grooves). Όσο 

περισσότερες γραμμές φωτίζονται, τόσο αυξάνεται η διακριτική ικανότητα, 

δηλαδή η ικανότητα να διαχωρίζει όλο και πιο κοντινές μεταξύ τους 

φασματικές γραμμές. Αυτό επιτυγχάνεται με την κατάλληλη επιλογή της 

εστιακής απόστασης και της θέσης του φακού που μεταφέρει το φως από την 

έξοδο της οπτικής ίνας στη σχισμή εισόδου του φασματογράφου.  
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Εικόνα (5.19): Φασματικές γραμμές μολυβδενίου. 

 

Ο ρόλος της σχισμής εισόδου είναι διπλός:  

i. Να ρυθμίζει κάθε φορά πόσο φως θα εισέρχεται στο φράγμα 

περίθλασης για ανάλυση και  

ii. Όσο μικρότερη είναι η σχισμή εισόδου, τόσο καλύτερα αναλύεται στα 

επιμέρους μήκη κύματος.  

Το πλάτος των φασματικών γραμμών μικραίνει, δηλαδή οι γραμμές 

γίνονται πιο λεπτές, με συνέπεια να ξεχωρίζουν καλύτερα τα όριά τους. 

Μειώνοντας όμως το πλάτος της σχισμής εισόδου, η ένταση του σήματος 

μειώνεται, με αποτέλεσμα κάποιες φασματικές γραμμές να εξασθενούν μέχρις 

εξαφάνισής τους. Μελετώντας το σήμα συναρτήσει του πλάτους της σχισμής 

εισόδου παρατηρείται μία περιοχή τιμών για την οποία και η ένταση του 

σήματος είναι αρκετή ώστε να εξάγονται ασφαλή συμπεράσματα και η 

διακριτική ικανότητα του φασματόμετρου είναι η καλύτερη δυνατή. Από ένα 

σημείο και πέρα, η μείωση του πλάτους έχει αντίθετα αποτελέσματα.  

Στις δύο παρακάτω εικόνες, φαίνεται η επίδραση του πλάτους της 

σχισμής εισόδου στις δύο αυτές παραμέτρους. Στην εικόνα (5.20), όσο 

μικραίνει η σχισμή εισόδου, τόσο λεπταίνουν οι φασματικές γραμμές και 
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ελαττώνεται η μεταξύ τους επικάλυψη, σε αντίθεση με την εικόνα (5.21), όπου 

όσο μικραίνει η σχισμή εισόδου, μειώνεται και η ένταση των φασματικών 

γραμμών.        

 

Εικόνα (5.20): Επίδραση της σχισμής εισόδου στην ευκρίνεια του φάσματος. 

 

Εικόνα (5.21): Επίδραση της σχισμής εισόδου στην ένταση του φάσματος. [49] 
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5.2.2.3 Φωτοπολλαπλασιαστής 

Η εξερχόμενη δέσμη από τον μονοχρωμάτορα είναι ασθενής. Για το 

λόγο αυτό, χρησιμοποιείται ένας φωτοπολλαπλασιαστής, ο οποίος μετατρέπει 

το οπτικό σήμα σε ηλεκτρικό και ταυτόχρονα το ενισχύει, ώστε αυτό να μπορεί 

να καταγραφεί από τον παλμογράφο. Στην εικόνα (5.22) φαίνονται τα βασικά 

μέρη ενός φωτοπολλαπλασιαστή.  

 

Εικόνα (5.22): Διαγραμματική απεικόνιση της αρχής λειτουργίας των ηλεκτρικών 

κυκλωμάτων ενός φωτοπολλαπλασιαστή.  

 

Η φωτοευαίσθητη κάθοδος του οργάνου έχει την ιδιότητα να εκπέμπει 

ηλεκτρόνια. Κάθε φορά που πάνω της προσπίπτει ένα φωτόνιο. Τα 

εκπεμπόμενα ηλεκτρόνια βρίσκονται σε ηλεκτρικό πεδίο τέτοιο, που οδηγούν 

σε διαδοχικά ηλεκτρόδια (δύνοδοι) και έχουν την ιδιότητα να εκπέμπουν 

αρκετά ηλεκτρόνια για κάθε ένα ηλεκτρόνιο που προσπίπτει σε αυτά. Η 

δύνοδος (1) βρίσκεται σε δυναμικό 90 Volt σε σχέση με την κάθοδο, η 

δύνοδος (2) βρίσκεται σε δυναμικό 90 Volt σε σχέση με την δύνοδο (1) κ.ο.κ. 

Με αυτόν τον τρόπο, τα ηλεκτρόνια που εκπέμπονται από την κάθοδο 

πολλαπλασιάζονται στην πρώτη δύνοδο. Τα ηλεκτρόνια που εκπέμπονται 

από την πρώτη δύνοδο πολλαπλασιάζονται από τη δεύτερη κ.ο.κ. Στο τέλος 

της διαδρομής των ηλεκτρονίων, για κάθε φωτόνιο που έφτασε στην κάθοδο 

του οργάνου παράγονται από 106 έως και 107 ηλεκτρόνια, τα οποία 
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οδηγούνται στην άνοδο. Όπως είναι προφανές, το οπτικό σήμα έχει πλέον 

μετατραπεί σε ηλεκτρικό, που μπορεί να μετρηθεί.  

Οι φωτοπολλαπλασιαστές είναι πολύ ευαίσθητοι στην υπεριώδη και 

την ορατή ακτινοβολία, και έχουν πολύ μικρούς χρόνους απόκρισης. Επειδή η 

έκθεση σε έντονο φως μπορεί να καταστρέψει το όργανο, είναι σκόπιμο να 

προφυλάσσονται με κατάλληλα καλύμματα. [30] 

 

5.2.3 Πειραματική διαδικασία scribing υμενίων 

Η διαδικασία εγχάραξης (scribing) των υμενίων του μολυβδενίου (Μο) 

με laser περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:  

 Ευθυγραμμίζουμε το μονοχρωμάτορα και ανοίγουμε την τάση της 

γεννήτριας τροφοδοσίας σε τάση <700 Volts για τον 

φωτοπολλαπλασιαστή.  

 Επιλέγουμε στο μονοχρωμάτορα το μήκος κύματος που θέλουμε να 

καταγράψουμε. Εν προκειμένω, για το μολυβδένιο, τον ρυθμίζουμε στα 

550,6 nm.  

 Ανοίγουμε το Nd:YAG laser για να ζεσταθεί.  

 Συγχρονίζουμε τον παλμογράφο με το laser, μέσω της φωτοδιόδου. 

 Βελτιστοποιούμε τη θέση της οπτικής ίνας για να έχουμε καλύτερο 

σήμα στον παλμογράφο.  

 Τοποθετούμε το υμένιο Μο πάνω στην κινούμενη βάση.  

  Με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή, προγραμματίζεται ο 

αριθμός των κινήσεων της βάσης του στόχου, καθώς και ο χρόνος 

παραμονής του σε κάθε σημείο. 

 Με το ενεργόμετρο καταγράφεται και ελέγχεται η ενέργεια του 

χρησιμοποιούμενου laser. 
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 Η δέσμη του laser προσπίπτοντας στην επιφάνεια του υμενίου, την 

αποδομεί (scribing) παράγοντας πλάσμα κίτρινο – κόκκινου 

φθορισμού, υψηλής θερμοκρασίας.  

 Ο φθορισμός συλλέγεται από την οπτική ίνα και απεικονίζεται στη 

σχισμή του μονοχρωμάτορα, μέσω δύο (2) φακών εστίασης.  

 Ο μονοχρωμάτορας αναλύει το φως, μέσω του φράγματος περίθλασης, 

και οδηγεί στην έξοδο την προεπιλεγμένου μήκους κύματος 

ακτινοβολία. 

 Το οπτικό σήμα της εξερχόμενης από το μονοχρωμάτορα 

ακτινοβολίας, διέρχεται από τον φωτοπολλαπλασιαστή, όπου 

μετατρέπεται σε ηλεκτρικό σήμα, ενισχύεται και καταλήγει στον 

παλμογράφο.    
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6, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα και 

η μελέτη της ανάπτυξης και επεξεργασίας του λεπτού υμενίου του Μο. 

 
6.1 Εγχάραξη υμενίων Μο πάνω σε γυαλί και ΡΕΤ με ένα φακό εστίασης 

Αρχικά, ξεκινήσαμε την παραγωγή των υμενίων του μολυβδενίου με τη 

μέθοδο της παλμικής εναπόθεσης με laser, χρησιμοποιώντας το Nd:YAG 

laser, έχοντας σαν μεταβλητό παράγοντα την θερμοκρασία του 

υποστρώματος. Παράξαμε τρία (3) υμένια Μο, σε 100οC, 200οC και 300οC 

αντίστοιχα. Διαπιστώθηκε ότι τα πιο σταθερά ήταν αυτά που παρήχθησαν σε 

θερμοκρασία υποστρώματος 100οC, με διάρκεια εναπόθεσης 2 ώρες, πάνω 

σε γυαλί, καθότι τα άλλα οξειδώνονταν πολύ γρήγορα.  

Πρώτα έγιναν δοκιμές αποδομώντας το υμένιο σε διάφορα σημεία του 

(spots), πριν τη μίκρο-εγχάραξή του (scribing) για να μπορέσουμε να 

ποσοτικοποιήσουμε τους παράγοντες που επιδρούν σε αυτό.  

Ξεκινήσαμε την αποδόμηση του υμενίου σε διάφορα σημεία, έχοντας 

σαν μεταβλητό παράγοντα την ενέργεια του laser, με τη χρήση μόνο ενός 

εστιακού φακού, τοποθετημένο εντός του θαλάμου εγχάραξης. Οι ενέργειες 

που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 30 mJ/pulse, 25 mJ/pulse, 20 mJ/pulse, 15 

mJ/pulse και 10 mJ/pulse, αντίστοιχα.  

Τα υμένια, τα εξετάσαμε σε οπτικό μικροσκόπιο για να μετρήσουμε τη 

διάμετρο των σημείων αποδόμησης και στο ατομικό μικροσκόπιο δυνάμεων 

(AFM) για να μετρήσουμε το πάχος και να μελετήσουμε την επιφάνειά τους.  

Διαπιστώσαμε ότι όσο πιο μεγαλύτερη είναι η ενέργεια του laser ανά 

παλμό, τόσο πιο μεγάλη είναι η διάμετρος του σημείου αποδόμησης και τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω:  
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Ενέργεια laser σε mJ/παλμό Διάμετρος σημείου αποδόμησης 
(spot) σε μm 

30 - 25 250 – 200 
20 200 

15 - 10 150 – 120 

 Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία το πάχος του στρώματος του 

μολυβδενίου που χρησιμοποιείται στη παραγωγή είναι γύρω στα 500 nm, ενώ 

το πλάτος του καναλιού ανέρχεται στα 80 - 50 μm.  

Το AFM που χρησιμοποιήθηκε μπορεί να σαρώνει περιοχή μέχρι 

50μm. Για το λόγο αυτό, στις εικόνες που ακολουθούν δεν φαίνεται όλη η 

αποδομημένη περιοχή, αλλά μόνον ένα μέρος της.  

       

 

Εικόνα (6.1): Τρισδιάστατη απεικόνιση και προφίλ, με χρήση του AFM, της ακμής του 
σημείου αποδόμησης που παράχθηκε με εστιασμένο laser ενέργειας 30 mJ/p.  
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Εικόνα (6.2): Τρισδιάστατη απεικόνιση και προφίλ, με χρήση του AFM, της ακμής του 
σημείου αποδόμησης που παράχθηκε με εστιασμένο laser ενέργειας 25 mJ/p.  

 

    

 

Εικόνα (6.3): Τρισδιάστατη απεικόνιση και προφίλ, με χρήση του AFM, της ακμής του 
σημείου αποδόμησης που παράχθηκε με εστιασμένο laser ενέργειας 20mJ/p.  
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Εικόνα (6.4): Τρισδιάστατη απεικόνιση και προφίλ, με χρήση του AFM, της ακμής του 
σημείου αποδόμησης που παράχθηκε με εστιασμένο laser ενέργειας 15mJ/p.  

 

       

 

Εικόνα (6.5): Τρισδιάστατη απεικόνιση και προφίλ, με χρήση του AFM, της ακμής του 
σημείου αποδόμησης που παράχθηκε με εστιασμένο laser ενέργειας 10 mJ/p.  

Από τα ανωτέρω, συμπεραίνουμε ότι βρισκόμαστε αρκετά μακριά από 

τα επιθυμητά αποτελέσματα και όσον αφορά το πάχος του υμενίου, το οποίο 

είναι γύρω στα 169nm και όσον αφορά το πλάτος της αποδομούμενης 

περιοχής. Ένα θετικό σημείο είναι πάντως, ότι οι τομές γι’ αυτές τις ενέργειες 

παλμού δείχνουν κάθετες ακμές.  

Επιπλέον, ένα άλλο στοιχείο που παρατηρούμε είναι ότι υπάρχει μία 

αποκόλληση – ανασήκωση του υμενίου στις άκρες της αποδομημένης 

περιοχής. Καθώς η δέσμη του laser προσπίπτει στο στερεό υλικό, 

δημιουργείται ατμός μετάλλου, ο οποίος ανεβαίνει προς τα πάνω και 



‐ 107 ‐ 

επικάθεται στις άκρες (βλ. εικ. (6.6)). Το φαινόμενο αυτό έχει παρατηρηθεί και 

στη βιβλιογραφία.  

 

Εικόνα (6.6): Σχηματική παράσταση της επικάθισης των ατμών του μετάλλου στις 

άκρες της τομής.  

Στη συνέχεια, έγιναν εναποθέσεις υμενίων Μο πάνω σε πλαστικό 

υπόστρωμα (ΡΕΤ), εκτός από γυαλί, στα οποία δοκιμάσαμε να 

αποδομήσουμε σε διάφορες περιοχές, με διαφορετικές ενέργειες laser. Όπως 

φαίνεται και στις εικόνες (6.6) και (6.7), το μολυβδένιο δεν είναι σταθερό πάνω 

στο ΡΕΤ και παρουσιάζει πολλές ρωγμές στην επιφάνειά του, αλλά και 

περιμετρικά των αποδομούμενων περιοχών.     

 

Εικόνα (6.6): Η επιφάνεια του Μο πάνω σε ΡΕΤ, σκαναρισμένο από το AFM. 
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Εικόνα (6.7): Σημεία αποδομημένης περιοχής υμενίου Μο, με διαφορετικές ενέργειες 

laser, πάνω σε υπόστρωμα ΡΕΤ.   

6.2 Εγχάραξη υμενίων Μο πάνω σε γυαλί, με την οπτική διάταξη του   
Σχ. (6.8) 

Οι παρατηρήσεις που έγιναν στις εγχαράξεις Μο πάνω σε ΡΕΤ 

οδήγησαν στη χρήση της πειραματικής διάταξης (διάφραγμα, τηλεσκόπιο) 

που περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο και φαίνεται στην εικόνα (6.8), 

με στόχο να μορφοποιηθεί η δέσμη του laser, έτσι ώστε να ελαττωθεί η 

διάμετρος. 

Εικόνα (6.8): Σχηματική παράσταση πειραματικής διάταξης με διάφραγμα, τηλεσκόπιο 

και εστιακό φακό.  
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Σύμφωνα με την τύπο fdoF ⋅=
β
θ , όπου 

• oFd : η διάμετρος της αποδομούμενης περιοχής 

• od : η διάμετρος του διαφράγματος. 

• θ: η γωνία σύμφωνα με την οποία ανοίγει η δέσμη εξερχόμενη από το 

διάφραγμα 

• f : η εστιακή απόσταση του συγκεντρωτικού φακού και 

• 
−

+=
f
f

β : η μεγέθυνση της δέσμης του laser, καθώς αυτή περνά από το 

τηλεσκόπιο [50] 

Όσο πιο μεγάλη είναι η μεγέθυνση της δέσμης, τόσο πιο μικρή γίνεται η 

περιοχή που αποδομείται.   

Η εγχάραξη συνεχίστηκε σε υμένιο μολυβδενίου πάνω σε υπόστρωμα 

γυαλιού. Έγινε μία νέα εναπόθεση Μο, με διπλάσιο χρόνο εναπόθεσης με το 

Nd:YAG laser, δηλαδή 4 ώρες, για να αυξηθεί το πάχος του υμενίου. Για την 

εγχάραξη του νέου δείγματος Μο, χρησιμοποιήθηκαν ενέργειες laser από 25 

έως 15 mJ/pulse και αριθμός παλμών από 1 έως 2.  
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Εικόνα (6.9): Περιοχές αποδόμησης υμενίου μολυβδενίου πάνω σε υπόστρωμα 

γυαλιού, με ενέργειες από 25 – 15 mJ/p και έναν παλμό.  

 

     
                             (a)                                                             (b) 

 
(c) 

Εικόνα (6.10): Αποδομημένη περιοχή με έναν (1) παλμό: (a) ενέργεια laser 15 mJ/p, 

διαμέτρου 145 μm, (b) ενέργεια laser 20 mJ/p, διαμέτρου 152 μm και (c) ενέργεια laser 

25 mJ/p,  διαμέτρου 172 μm,  

25 mJ/p  20 mJ/p 15 mJ/p
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Εικόνα (6.11): Περιοχές αποδόμησης υμενίου μολυβδενίου πάνω σε υπόστρωμα 

γυαλιού, με ενέργειες από 25 – 15 mJ/p και δύο παλμούς.  

      
                              (a)                                                             (b) 
 

 
      (c) 

Εικόνα (6.12): Αποδομημένη περιοχή με δύο (2) παλμούς: (a) ενέργεια laser 15 mJ/p, 

διαμέτρου 148 μm, (b) ενέργεια laser 20 mJ/p, διαμέτρου 170 μm και (c) ενέργεια laser 

25 mJ/p,  διαμέτρου 175 μm,  

25 mJ/p

20 mJ/p
15 mJ/p 



‐ 112 ‐ 

Τα αποτελέσματα του AFM, για το ανωτέρω υμένιο παρουσιάζονται 

παρακάτω, στην εικόνα (6.13):   

           

 

 

Εικόνα (6.13): Τρισδιάστατη απεικόνιση και προφίλ, με χρήση του AFM, της ακμής του 
σημείου αποδόμησης που παράχθηκε με εστιασμένο laser ενέργειας 15 mJ/p.  

Όπως βλέπουμε το προφίλ της κοπής είναι, όπως και προηγουμένως, 

κάθετο (βελτιώθηκε σε σχέση με τα προηγούμενα), ενώ παρατηρούμε ότι και 

πάλι ανασηκώνεται το υμένιο στην άκρη. Το πάχος του είναι γύρω στα 

215nm. Δηλαδή αρκετά μικρότερο από αυτό που περιμέναμε για τις νέες 

συνθήκες και το χρόνο εναπόθεσης.  

Στη συνέχεια, ελαττώθηκε ακόμα περισσότερο η ενέργεια του laser και 

έγιναν δοκιμές με 3 mJ/p. Εργαστήκαμε με το laser στα 2Hz και σε απόσταση 

μεταξύ φακού και στόχου στα 37 mm. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες 

της εικόνας (6.14), και πάλι η διάμετρος της αποδομημένης περιοχής είναι 

πολύ μεγάλη και κυμαίνεται στα 155 – 160 μm, ενώ το σχήμα της είναι 

ακανόνιστο, τείνοντας προς κυκλικό, παρουσιάζοντας εσωτερικές και 

εξωτερικές απολήξεις  
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Εικόνα (6.14): Αποδομημένη περιοχή με έναν παλμό, ενέργεια laser 3 mJ/p και 

διάμετρο ~160 μm  

6.3 Εγχάραξη πλακιδίων ανοξείδωτου χάλυβα 

Επειδή η ποσότητα του μολυβδενίου ήταν περιορισμένη και η 

διαδικασία της ανάπτυξης των υμενίων με την PLD χρονοβόρα,  τα πειράματα 

συνεχίστηκαν με εγχαράξεις πάνω σε μεταλλικά πλακίδια ανοξείδωτου 

χάλυβα (stainless steel) πάχους 1mm, ώσπου να βελτιστοποιήσουμε τις 

παραμέτρους που επηρεάζουν τη διάμετρο των αποδομούμενων περιοχών 

και κατ’ επέκταση του καναλιού της μικρο – εγχάραξης.  

Δοκιμάσαμε με σταθερή την ενέργεια του laser στα 10 mJ/p να 

δημιουργούμε αποδομημένες περιοχές, έχοντας σαν μεταβλητό παράγοντα 

αυτή τη φορά τον αριθμό των παλμών που χτυπούν το κάθε σημείο. Ο 

αριθμός των παλμών κυμάνθηκε από 1 – 6. Τα αποτελέσματα που πήραμε 

φαίνονται αναλυτικά στις παρακάτω φωτογραφίες, κάθε μία από τις οποίες 

αναφέρει και τη μετρηθείσα διάμετρο της αποδομημένης περιοχής.  
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Εικόνα (6.14): Αποδομημένη περιοχή ανοξείδωτου χάλυβα με ενέργεια laser 10 mJ/p 

και (α) έναν παλμό, (β) δύο παλμούς.  

   
                                 (α)                                                                    (β) 

Εικόνα (6.15): Αποδομημένη περιοχή ανοξείδωτου χάλυβα με ενέργεια laser 10 mJ/p 

και (α) τρεις παλμούς, (β) τέσσερις παλμούς.  

    

                               (α)                                                           (β) 
Εικόνα (6.16): Αποδομημένη περιοχή ανοξείδωτου χάλυβα με ενέργεια laser 10 mJ/p 

και (α) πέντε  παλμούς, (β) έξι  παλμούς.  

d=69,16 μm

d=86,12 μm

d=93,33 μmd=100,14μm

d=77,54 μm

d=72,66 μm
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Όπως παρατηρούμε, όσο αυξάνουμε τον αριθμό των παλμών σε κάθε 

σημείο, τόσο πιο πολύ μεγαλώνει και η διάμετρος της αποδομημένης 

περιοχής, ενώ παρουσιάζονται όλο και πιο έντονα «καψίματα» στην 

περιφέρειά της. Επιπλέον, φαίνεται καθαρά ότι στο κέντρο υπάρχει ένας 

κρατήρας, ενώ περιμετρικά του εμφανίζεται μία τάφρος.  

           

Εικόνα (6.17): Προφίλ δέσμης εξερχόμενο από ένα Nd:YAG laser.   [53] 

Αυτό το φαινόμενο, οφείλεται στη δέσμη του συγκεκριμένου τύπου 

laser, που έχει τη μορφή της εικόνας (6.17) και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, 

διότι προκαλεί ανομοιομορφία του προφίλ του καναλιού.   

Συγκεντρωτικά, οι παραπάνω αποδομημένες περιοχές του 

ανοξείδωτου χάλυβα παρουσιάζονται στην εικόνα (6.18). Μετρώντας τη 

διάμετρο της κάθε μίας περιοχής, διαπιστώθηκε ότι τη μικρότερη την 

πετύχαμε με 1 παλμό και  μετρήθηκε ~ 65 μm. 
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Εικόνα (6.18): Περιοχές αποδόμησης ανοξείδωτου χάλυβα, με ενέργεια εστιασμένου 

laser 10 mJ/p..  

Εφόσον καταφέραμε να μειώσουμε το πλάτος του καναλιού στα 

αποδεκτά επίπεδα, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ξεκινήσαμε τη διαδικασία 

της μίκρο - εγχάραξης.  

6 παλμοί 3 παλμοί 

5 παλμοί 

2 παλμοί 

4  παλμοί 
1  παλμός 
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Εργαστήκαμε με τον ίδιο τρόπο, όπως προηγουμένως, δηλαδή 

κρατώντας σταθερή την ενέργεια του laser και μεταβάλλοντας τον αριθμό των 

παλμών στο κάθε σημείο. Τη διαδικασία την επαναλάβαμε τρεις (3) φορές, 

αλλάζοντας την εστιακή απόσταση του φακού μέσα στο θάλαμο εγχάραξης 

κατά 0,5 mm. Ρυθμίσαμε την κινητή βάση XY, στην οποία είναι τοποθετημένο 

το πλακίδιο του χάλυβα, να κινείται κατακόρυφα, με επικάλυψη της κάθε 

αποδομούμενης περιοχής κατά 75%. Η ενέργεια του laser ρυθμίστηκε στα 8,5 

mJ/p, στα 2 Ηz και η διάμετρος της δέσμης πριν την είσοδο στο θάλαμο 

μετρήθηκε στα 25 mm.  

Τα αποτελέσματα που λάβαμε, παρουσιάζονται στις εικόνες (6.19) – 

(6.21):  

        

 

Εικόνα (6.19): Κανάλι από μικρο – επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα, με ενέργεια 

εστιασμένου laser 8,5 mJ/,εστιακή απόσταση 42,5mm και αριθμό παλμών 6 .  
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Εικόνα (6.20): Κανάλι από μικρο – επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα, με ενέργεια 

εστιασμένου laser 8,5 mJ/,εστιακή απόσταση 43 mm και αριθμό παλμών 3.  

        

 

Εικόνα (6.21): Κανάλι από μικρο – επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα, με ενέργεια 

εστιασμένου laser 8,5 mJ/,εστιακή απόσταση 43,5 mm και αριθμό παλμών 2.  
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Όπως παρατηρούμε, όσο πιο μικρή είναι η εστιακή απόσταση του 

φακού, δηλαδή βρίσκεται πιο κοντά στην επιφάνεια του χάλυβα, τόσο πιο 

έντονο είναι το κάψιμο του καναλιού (φαίνεται μαύρο) και πιο μεγάλο το 

πλάτος του. Την ίδια συμπεριφορά παρατηρούμε να έχει και η θερμικά 

επηρεασμένη ζώνη (Heat Affected Zone – HAZ), η οποία εμφανίζεται πολύ 

έντονα, όσον αφορά το χρώμα και το πλάτος της και στις τρεις περιπτώσεις.   

Το πλάτος του καναλιού κυμαίνεται από 210 έως 120 μm, δηλαδή είναι 

πολύ μεγάλο σε σχέση με το επιθυμητό, ενώ το πλάτος της ΗΑΖ απλώνεται 

στα 400 μm αριστερά και δεξιά του καναλιού.  

Τα παραπάνω αποτελέσματα προφανώς οφείλονται:  

1. Στη μεγάλη ενέργεια του laser, με την οποία διεξήγαμε τη μικρο – 

επεξεργασία (scribing). 

2. Στον μεγάλο αριθμό των παλμών, με τους οποίους επιδρά το laser σε 

κάθε σημείο, αφού παρατηρούμε ότι τα παραπάνω φαινόμενα 

μειώνονται όσο μειώνουμε τον αριθμό των παλμών και τέλος  

3. Στη μεγάλη επικάλυψη που διαλέξαμε (80%), γιατί τμήματα της 

αποδομημένης περιοχής εκτείθεντο περισσότερο από μία φορές στην 

ενέργεια του laser, με επακόλουθο την οξείδωσή της.  

Για τους ανωτέρω λόγος, επαναλάβαμε το πείραμα, μειώνοντας την 

ενέργεια του laser στα 4 mJ/p και 2,5 mJ/p, αντίστοιχα, στα 2 Ηz, με έναν (1) 

παλμό και ρυθμίζοντας την επικάλυψη στο 50% περίπου. Τέλος, 

τοποθετήσαμε την εστιακή απόσταση του φακού στα 43 mm (maximum), για 

να έχουμε στενότερο κανάλι.   

Τα αποτελέσματα που λάβαμε με τις νέες συνθήκες φαίνονται στις 

φωτογραφίες της εικόνας (6.22): 
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Εικόνα (6.22): Κανάλι από μίκρο – επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα, με ενέργεια 

εστιασμένου laser 4 mJ/, εστιακή απόσταση 43 mm,  έναν παλμό. 

Όπως βλέπουμε, ακόμα και η ενέργεια των 4 mJ/p είναι μεγάλη, αφού 

παρατηρείται οξείδωση, ακόμα και με έναν παλμό. Φαίνεται ξεκάθαρα η 

κεντρική περιοχή με πιο σκούρο χρώμα, ενώ εμφανίζεται και πάλι ο 

δακτύλιος, ο οποίος τείνει να εξαφανιστεί όσο μειώνουμε την ενέργεια, όπως 

δείχνουν οι φωτογραφίες της εικόνας (6.23).  

Η διάμετρος της κεντρικής περιοχής μετρήθηκε στα 52 μm, ενώ ο 

μεγάλος δακτύλιος παρουσιάζει διάμετρο 410 μm. 

      

 

Εικόνα (6.23): Κανάλι από μικρο – επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα, με ενέργεια 

εστιασμένου laser 4 mJ/p, εστιακή απόσταση 43 mm,  έναν παλμό. 
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Στην περίπτωση των 2.5 mJ/p μπορούμε να δούμε με μεγαλύτερη 

ευκρίνεια το σχήμα και διάμετρο των αποδομούμενων περιοχών και του 

δακτυλίου. Η διάμετρος μετρήθηκε στα  53 μm. (βλ. εικ. 6.24) 

         

 

Εικόνα (6.24): Κανάλι από μικρο – επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα, με ενέργεια 

εστιασμένου laser 2.5 mJ/p, εστιακή απόσταση 43 mm,  έναν παλμό. 

Στην πρώτη εικόνα, βλέπουμε το τέλος του καναλιού, όπου αφέθηκε το 

laser να χτυπάει στο ίδιο σημείο. Από αυτό συμπεραίνουμε, ότι η δημιουργία 

της θερμικά επηρεασμένης ζώνης εξαρτάται άμεσα από τον αριθμό των 

παλμών, ενώ ότι με έναν παλμό δεν εμφανίζεται σχεδόν καθόλου. 

Παρατηρούμε, ότι μειώνοντας την ενέργεια, μειώθηκε και το κάψιμο του 

δακτυλίου, ενώ η διάμετρος της κεντρικής περιοχής μετρήθηκε στα 37μm. 

    



‐ 122 ‐ 

 

Εικόνα (6.25): Κανάλι από μίκρο – επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα, με ενέργεια 

εστιασμένου laser 2.5 mJ/, εστιακή απόσταση 43 mm,  έναν παλμό. 

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, αφήνοντας το laser να 

χτυπά στο ίδιο σημείο, εμφανίζεται η ΗΑΖ. Χωρίς επικάλυψη και με αυτή τη 

χαμηλή ενέργεια, φαίνονται ξεκάθαρα οι μεμονωμένες περιοχές αποδόμησης 

και δεν σχηματίζεται κανάλι (βλ. εικ. 6.25). Η διάμετρός τους μετρήθηκε στα 

34 μm. 

Για να εξαφανίσουμε τον εξωτερικό δακτύλιο, όπου προφανώς 

παρουσιάζεται αυξημένη συγκέντρωση ενέργειας του laser, τοποθετήθηκε ένα  

επιπλέον διάφραγμα, μετά το τηλεσκόπιο, με το οποίο μειώθηκε η διάμετρος 

της δέσμης που εισέρχεται στο θάλαμο στα 23 mm. Ωστόσο, επαναλάβαμε το 

πείραμα και διαπιστώθηκε ότι ο εξωτερικός δακτύλιος παρέμενε.  

 

6.4 Εγχάραξη πλακιδίων πυριτίου, με την οπτική διάταξη του Σχ. (6.26) 

Τα αποτελέσματα της προηγούμενης παραγράφου έδειξαν ότι θα 

έπρεπε εκ νέου να βελτιωθεί η πειραματική διάταξη διαμόρφωσης της δέσμης 

του laser. Ερευνώντας στη βιβλιογραφία, διαπιστώθηκε ότι ο δακτύλιος 

οφείλεται στις διαδοχικές περιθλάσεις στις οποίες υποβάλλεται η δέσμη του 

laser μέχρι να φτάσει στον εστιακό φακό και το στόχο. Συνεπώς, έπρεπε να 

ανακατασκευάσουμε τη διάταξη, ώστε να μειωθούν τα οπτικά εξαρτήματα (για 

να μειωθεί ο αριθμός των περιθλάσεων) με συνακόλουθο τη μείωση της 

διαμέτρου της αποδομούμενης περιοχής. Η νέα διάταξη που αναπτύχθηκε 

είναι η ακόλουθη, όπως φαίνεται στην εικόνα (6.26): 
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Εικόνα (6.26): Σχηματική παράσταση της νέας πειραματικής διάταξης με διάφραγμα 

και εστιακό φακό.  

Η παραπάνω διάταξη, διέπεται από τον τύπο  

o

o
oF z

fd
d

⋅
=  

• oFd : η διάμετρος της αποδομούμενης περιοχής 

• od : η διάμετρος του διαφράγματος 

• f : η εστιακή απόσταση του συγκεντρωτικού φακού και 

• oz : η απόσταση από το διάφραγμα μέχρι το φακό εστίασης [50]. 

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι όσο πιο πολύ αυξάνουμε την 

απόσταση μεταξύ διαφράγματος και εστιακού φακού, σε συνδυασμό με τη 

μείωση της διαμέτρου του διαφράγματος, τόσο πιο μικρή θα γίνει η διάμετρος 

της αποδομούμενης περιοχής.  

Επομένως, οι νέες πειραματικές συνθήκες που χρησιμοποιήθηκαν είναι 

οι ακόλουθες:  

• Εστιακή απόσταση φακού: 63 mm 
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• Διάμετρος διαφράγματος: 2,5 mm και  

• Απόσταση διαφράγματος – εστιακού φακού: 160 cm 

Οι πρώτες δοκιμές έγιναν χρησιμοποιώντας δείγμα πυριτίου, έχοντας 

σαν μεταβλητό παράγοντα την ενέργεια του laser και την επικάλυψη των 

παλμών. Τελικά, διαπιστώθηκε πειραματικά ότι η βέλτιστη επικάλυψη είναι 

στα 30% της αποδομούμενης περιοχής, όπως φαίνεται σχηματικά στην εικόνα 

(6.27).  

 

Εικόνα (6.27): Σχηματική παράσταση της αποδομούμενης περιοχής που σχηματίζει το 

κανάλι. 

 Τα αποτελέσματα, φαίνονται στις παρακάτω φωτογραφίες των εικ. 

(6.28) – (6.30): 

  

Εικόνα (6.28): Κανάλι από μικρο – επεξεργασία πυριτίου, με ενέργεια εστιασμένου 

laser 2.5 mJ/παλμό.  
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Εικόνα (6.29): Κανάλι από μικρο – επεξεργασία πυριτίου, με ενέργεια εστιασμένου 

laser 1 mJ/παλμό.  

 

  
Εικόνα (6.30): Κανάλι από μικρο – επεξεργασία πυριτίου, με ενέργεια εστιασμένου 

laser 0.5 mJ/παλμό.  

Παρατηρούμε, ότι όταν ελαττώνεται η ενέργεια του laser, μικραίνει το 

πλάτος του καναλιού, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:  

Ενέργεια laser (mJ/pulse) Διάμετρος αποδομημένης περιοχής (μm)

2,5 ~185 

1 ~100 

0,5 ~85 
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  Από το συγκεκριμένο δείγμα πυριτίου, πήραμε μέτρηση με το AFM για 

να δούμε την τοπολογία της αποδομημένης περιοχής, που προκύπτει για τις 

παραπάνω συνθήκες.   

 

Εικόνα (6.31): Τρισδιάστατη απεικόνιση του εσωτερικού της αποδομημένης περιοχής.  

Από την εικόνα (6.31), μπορούμε να παρατηρήσουμε τις διάφορες 

ασυνέχειες που παρουσιάζονται στο εσωτερικό, ενώ διαφαίνονται καθαρά οι 

ατμοί που έχουν επικαθίσει περιμετρικά της ακμής, όπως είχαμε παρατηρήσει 

και στα πρώτα υμένια που εξετάσαμε.   

 

6.5 Εγχάραξη υμενίου Μο, με την οπτική διάταξη του Σχ. (6.26) 

Για να αυξήσουμε το πάχος του υμενίου σε τιμές 500μm που 

απαιτούνται για εφαρμογές στις φωτοβολταϊκές κυψέλες, χρησιμοποιήθηκε το 

excimer laser στα 248nm και χρόνος εναπόθεσης 4 ώρες.  

Σύμφωνα με τη σχέση 

λ
κπα ⋅

=
2  

• κ: συντελεστής απόσβεσης  

• λ: το μήκος κύματος της ακτινοβολίας [cm] 

• α: ο συντελεστής απορρόφησης [cm-1] 
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όσο πιο μεγάλος είναι ο συντελεστής απορρόφησης ενός υλικού, τόσο 

περισσότερη αποδόμηση του στόχου πετυχαίνουμε, άρα και μεγαλύτερο 

πάχος υμενίου Μο.  

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι συντελεστές 

απορρόφησης για τα 355 nm του Nd:YAG laser και το 248 nm του excimer 

laser του μολυβδενίου.  

λ (nm) Ε (eV) κ α (cm-1) 

355 3,5 3,21 568.141,5 

248 5 3,62 917.142,4 

  

Συνεπώς, επειδή για το μήκος κύματος 248nm, ο στόχος Μο παρουσιάζει 

μεγαλύτερη απορρόφηση, για την PLD χρησιμοποιήσαμε το excimer laser. 

Το γεγονός αυτό επαληθεύτηκε από τη μέτρηση που έγινε με το AFM  

στο υμένιο που αναπτύχθηκε και η οποία φαίνεται στην εικ. (6.32):  
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Εικόνα (6.32): Τρισδιάστατη απεικόνιση και προφίλ, με χρήση του AFM, της ακμής του 
υμενίου του Μο που παράχθηκε με το excimer laser.  

Παρατηρούμε ότι η μορφολογία του υμενίου παρουσιάζει πολλές 

ανωμαλίες. Αυτό συμβαίνει, διότι το υμένιο είχε αρχίσει να οξειδώνεται, με 

αποτέλεσμα να μην εμφανίζει τη λεία μορφή που περιμέναμε. Επιπλέον, οι 

λεπτές κορυφές που εμφανίζονται πάνω στην επιφάνεια του υμενίου είναι 

σωματίδια του στόχου, που οφείλονται στη μεγαλύτερη πυκνότητα ενέργειας 

(ροή) του excimer laser, όπως έχει παρατηρηθεί και συχνά στη βιβλιογραφία 

και αποτελεί το βασικότερο μειονέκτημα της τεχνικής PLD. Τα σωματίδια αυτά 

μπορούν να ελαττωθούν σημαντικά με ελάττωση της ροής του laser, αλλά με 

σύγχρονη αύξηση του χρόνου εναπόθεσης, για εναποθέσεις ιδίου πάχους.     

Τέλος, στο συγκεκριμένο υμένιο ακολούθησε μικρο – επεξεργασία 

(scribing), με τη χρήση της τελευταίας οπτικής διάταξης. Για να διαπιστωθεί 

πόσοι παλμοί laser απαιτούνται για την πλήρη αποδόμηση του στρώματος 

του μολυβδενίου, χρησιμοποιήθηκε η ανιχνευτική διάταξη ανίχνευσης 

πλάσματος (οπτική ίνα, φασματόμετρο, φωτοπολλαπλασιαστής και 

παλμογράφος), που περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο.  

Τοποθετώντας την οπτική ίνα σε απόσταση 10 mm από το πλάσμα, 

ρυθμίζοντας το φασματόμετρο στα 550,6 nm, που αποτελεί μια ισχυρή 

γραμμή εκπομπής του φάσματος του Μο και παρατηρώντας το εξερχόμενο 

σήμα στον παλμογράφο, διαπιστώθηκε ότι χρειάζεται ένας (1) παλμός για να 

φύγει το στρώμα του Μο πλήρως, από το υπόστρωμα του γυαλιού.  
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Επομένως, χρησιμοποιώντας τη διάταξη, όπως την έχουμε περιγράψει 

παραπάνω, μειώνοντας την ενέργεια του laser στα 0.7 mJ/p και ρυθμίζοντας 

την επικάλυψη στα 30%, λάβαμε τα παρακάτω αποτελέσματα από το οπτικό 

μικροσκόπιο και τη διάταξη του AFM.   

 

Εικόνα (6.33): Κανάλι από μικρο – επεξεργασία υμενίου Μο, με ενέργεια εστιασμένου 

laser 0.7 mJ/παλμό.  

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε από την εικ. (6.33) τα πλαϊνά 

τοιχώματα του καναλιού που προέκυψε δεν είναι κάθετα, γεγονός που 

οφείλεται στη δέσμη του laser και στα οπτικά εξαρτήματα που 

χρησιμοποιούμε. Το πλάτος του ανέρχεται από 68 - 72μm, διότι όπως 

φαίνεται και στην εικόνα (6.33), η διάμετρός του παρουσιάζει διακυμάνσεις, 

λόγω μη συγχρονισμού του βηματικού κινητήρα της βάσης, στην οποία είναι 

τοποθετημένο το υμένιο και του laser. 
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Εικόνα (6.34): Τρισδιάστατη απεικόνιση και προφίλ, με χρήση του AFM, της ακμής της 
αποδομημένης περιοχής του υμενίου του Μο που παράχθηκε με εστιασμένο laser 
ενέργειας 0.7 mJ/παλμό 

 
Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στην εικ. (6.34), το προφίλ της 

κοπής δεν είναι εντελώς κάθετο, αλλά παρουσιάζει ένα μικρό σκαλοπάτι. 

Επιπλέον, φαίνεται να υπάρχουν περιοχές οι οποίες έχουν αποδομηθεί 

μερικώς. Σε αυτές τις περιοχές, είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν σωματίδια τα 

οποία έχουν αποκολληθεί από το στόχο και η ενέργεια του laser δεν έφτασε 

για να τις αποδομήσει πλήρως. 
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7, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 
Στα πλαίσια των μελλοντικών βελτιώσεων που θα μπορούσαν να 

γίνουν, μειώνοντας περαιτέρω το πλάτος που καναλιού, αλλά και την 

ποιότητά του είναι τα παρακάτω:  

1) Η μικρο – επεξεργασία να γίνει με χρήση ενός excimer laser σε μήκος 

κύματος 248 nm ή 193 nm. Σε αυτή την περίπτωση, η δέσμη είναι πιο 

ομογενής, προσεγγίζοντας το flat top προφίλ και επιτυγχάνοντας 

μικρότερο πλάτος καναλιού.  

2) Να τοποθετήσουμε ειδική οπτική ίνα για να κατευθύνουμε τη δέσμη του 

laser προς το συγκεντρωτικό φακό και  

3) Ένα σύστημα φακών flat top laser beam shaper (εικ. 7.1 – 7.2), το οποίο 

το οποίο κοστίζει 2.750,00€. Είναι ιδανικό για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. 

 

Εικόνα (7.1): flat top laser beam shaper.  

 

Εικόνα (7.2): Ιδανικό προφίλ flat top δέσμης laser.   [53] 
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(α) 

 

(β) 

Εικόνα (7.3): Κανάλι κατασκευασμένο από Gaussian δέσμη laser (α) και από flat top 

δέσμη laser (β). [54] 
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