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CVDپالسما
CVDدر . شودبا انرژي حرارتی انجام می،حرارتی با تکیه بر فعال سازي واکنشCVDسما که پال
و دماي الیه ه، واکنش به کمک پالسما فعال شدشودشناخته میPACVD2یا PECVD1به نام 

تواند آمیزد و میپالسما فرآیند فیزیکی و شیمیایی را در هم میCVD. تر استنشانی اساساً پایین
درPVDوش ربا توجه به این مسئله این روش مانند . باشدپلی براي رفع نواقص این دو فرآیند 

پالسما در CVD.باشدتواندمیی از این نوعمثالکه پراکنش واکنشی،محیط شیمیایی استیک
.الیه نشانی نیترید سیلیکون بکار رفتبراي کاربردهاي نیمه هادي خصوصا1960ًسال 

اصول الیه نشانی پالسما
) H2(ها نی داغ شود تمامی ملکولدار معیقتا دماي باالتر از م،هیدروژنمانند، اتمیگاز دویکاگر

ها یونیزه شده و الکترون از دست شوند و در نهایت بیشتر این اتمبه صورت اتمی از هم جدا می
و ) با بار منفی(ها ، الکترون)با بار مثبت(ها متشکل از یونپالسما. گیرددهند و پالسما شکل میمی
معموالً بسیار اما از آنجایی که دماي یونیزاسیون]. 1[است ) بدون بار و خنثی(یر یونیزه هاي غاتم

براي مثال اگر چه یک شعله . ، مقدار زیادي انرژي حرارتی الزم است)K5000بیشتر از (باال بوده 
ي مانندرسد، با این حال براي یونیزاسیون کامل گازمیK3700دماي تقریبی بیشینۀتااحتراق

.افتدعمل یونیزاسیون اتفاق می% 10ط در حدود هیدروژن کافی نبوده و در واقع فق
راه مناسب دیگر براي رسیدن به پالسما یک گاز، استفاده از انرژي الکتریکی مانند تخلیه الکتریکی 

ها در با افزایش انرژي الکتریکی تمامی مولکولثابت،حجمدر یک گاز با .با بسامد پایین است
به عنوان الیه نشانی بخار ،PECVD.یابندمل دست مینهایت تجزیه شده و به یونیزاسیون کا

به ) پالسما(در این فرآیند از انرژي الکترون . نیز شناخته شده است3شیمیایی به کمک تخلیه تابنده
عنوان روشی براي فعال سازي و دستیابی بر قابلیت الیه نشانی در دماي پایین و با نرخ معقول، 

تواند، می)>kPa3/1(کمدر گازي با فشار مناسبکتریکی با ولتاژ منبع توان ال. شوداستفاده می
ها و اجزا برانگیخته ها، یونتخلیه انرژي الکتریکی که تخلیه تابناك پالسمایی بوده و شامل الکترون

ها، یونیده و تجزیه شده و در نتیجه ها در اثر برخورد با الکترونبخار واکنش دهنده. است، شود
در نزدیکی سطح زیر الیه داغ یا روي آن دستخوش واکنش ،هاي شیمیایی فعالو یونها رادیکال

Kرتبه ــــتواند از ماي الکترون میــــدم. کنندشده و شروع به الیه نشانی میناهمگنشیمیایی 

1 - Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition
2 - Plasma Assisted Chemical Vapor Deposition
3 - Glow discharge chemical vapour deposition
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ها ممکن است برابر دماي اتاق باشد، که درحالیکه دماي بخار واکنش دهندهبودهیا بیشتر 20000
.ته به فشاري که در آن تخلیه الکتریکی رخ داده، بستگی داردالب

PECVDرآکتورهاي . تواند به صورت مستقیم یا به صورت کنترل از راه دور بکار گرفته شودمی
PECVD مستقیم مانند دوقطبیrf1هاي، مایکرویو و پالسماي تزویجی القایی، شامل پیش ماده

ها بوده که به طور مستقیم در ناحیه تولید پالسما قرار ر الیهگازي، گازهاي حمل کننده خنثی و زی
.دارند

از پالسمایی که دور از منطقه الیه نشانی ،RPECVD(2(کنترل از راه دورPECVDهاي اما روش
-ها و یونها در مقابل الکترونتواند از آسیب دیدن الیهاین مسئله می. کنندتولید شده، استفاده می

توان در نظر میPECVDسه نوع هندسه اصلی براي رآکتورهاي . محافظت کندهاي پر انرژي
. تخلیه صفحه موازي، محفظه پالسما با تزویج خازنی و محفظه پالسما با تزویج القایی: گرفت

مرور و شرح ] 3[و ] 2[شیمی و فیزیک پالسما و شکل گیري آن نسبت به نوع رآکتور در منابع 
هاي رآکتورهاي جدید دیگري که بتوانند بر محدودیت،ته به نیازالبته بس. داده شده است

. رآکتورهاي تجاري موجود فایق آیند، وجود دارند
توان رآکتورهایی را که بر اساس پدیده تشدید سیکلوترونی الکترون که قادر به تولید براي مثال می

اي ها با نرخ قابل قبولی که هستهاین رآکتور. هاي با انرژي پایین است، نام بردشار بزرگی از یون
این رآکتورها در مرحله  . ندهستالیه نشانی قادر به رسانند،شدن ذرات گاز را به حداقل می

R&D3و همکارانش از روش 4شیب. هستند و هنوز باید تا تجاري شدن، توسعه یابندECWR5

یدروژنی شده ــتال سیلیکونی ههاي نانو کریسراي برانگیختن پالسما در حین الیه نشانی فیلمــب
)nc-Si:H(ها با نرخ الیه نشانی زیاد در حدود این فیلم. ، استفاده کردندÅ/s5/6 به کمک ،SiH4

خالص به عنوان گاز فرآیند بر خالف شیوه تخلیه تابناك مرسوم که به رقیق سازي هیدروژن نیاز 
اي تواند بطور قابل مالحظهاین مسئله می. توانند تولید شونداست تا فاز کریستالی تشکیل یابد، می

.هاي رشد پایین شودموجب نرخ
ها هاي آنهدف. اندپالسماي توسعه یافته با فیالمان، استفاده کردهCVDاز 6آلوي و ماتیوس-دبی

-کاهش ولتاژ اعمال شده به کاتد و ت- افزایش درجه یونیزاسیون، ب-الف: ند ازدعبارت بو
بهبود یافته که از محتواي DLCهاي ر محصول پالسما براي الیه نشانی فیلمدC/Hکاهش نسبت 

1 - Precursor
2 - Remote PECVD
3 - Research and Development
4 - Scheib
5 - Electron Cyclotron Wave Resonance
6 - Dehbi-Alaoui and Matthews
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با استفاده از طراحی تخلیه .بزرگتري دارند1هیدروژنی کمتري برخودار بوده و شکاف باند نوري
هاي جریان تا چندین بار بزرگتر بود، در گسترة الکتریکی بهبود یافته که قادر به تهیه چگالی

ها را قــادر ساخت که این راه حــل آن. درجۀ یونیزاسیون افزایش یافته بود،فشارتري از وسیع
روي فوالد ضد زنگ بررا)mm/h3تا mm/h2با نرخ HK8000بــا سختی (هایی بتوانند فیلم

].4[متان بود، الیه نشانی کنند % 5/0تا % 1هیدروژن که شامل /و فوالد نرم با  پالسماي متان
توان دهند بسیار پیچیده هستند و میي شیمیایی، که در طی زمان تخلیه الکتریکی رخ میهاواکنش

. برخوردهاي فاز گازي همگن، برخوردهاي سطحی غیر همگن: ها را به دو دسته تقسیم کردآن
هاي آزاد واکنش پذیر را در برخوردهاي فاز گازي همگن ها و رادیکالهاي تولید یونراه] 5[2بل

هاي برخوردي اي از واکنشهایی کلیبررسی کرده و مثال،ها با بخارهاي واکنش دهندهنالکترو
برخوردهاي غیر االستیک بین ذرات سنگین در . ها را پیشنهاد کرده استالکترون و نرخ واکنش

].2[، ]5[، ]6[طی زمان واکنش برخورد همگن نیز بررسی شده است 
پیچیدگی کلی فرآیند پالسما و مفاهیم ،PECVDبه وسیله ها در الیه نشانی فیلم]7[کاترین 

آنکننده پالسما و مشخصات که شامل اثر پارامترهایی تولید . سنیتیک رشد را در نظر گرفته است
است که بر دماي زیر الیه و انرژي ) الکترون و غیره-، شارش و چگالی یون3مانند زمان سکون(

PECVDرتی، اطالعات اساسی دسترس دربارة فرآیند حراCVDبرخالف . گذاردیون اثر می

برقرار  کردن ارتباط بین پارامترهاي PECVDهاي بنابراین بخاطر پیچیدگی واکنش. محدود است
رود در کاربردهاي دماي پایین بکار میPECVDبنابراین . ها مشکل استفرآیند و خواص فیلم

.شدتواند داشته باحرارتی تالقی نمیCVDکه با 

انواع پالسما
غیر (4پالسما ناشی از تخلیه: شود که عبارتند ازدو نوع پالسما استفاده میبطور جاريCVDدر 

نشان داده شده 1هاي این دو نوع پالسما در جدولکه مشخصه). هم دما(6و پالسما قوس) 5هم دما
:است

1 - Optical band gap
2 - Bell
3 - Residence time
4 - Discharge plasma
5 - Non-isothermal
6 - Arc plasma
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1جدول 
قوس1تخلیه تابنده

غیر هم دمانوع پالسما
)ر تعادلیغی( 

هم دما
)تعادلی(

و MHz45/3فرکانس
GHz45/2)مایکرویو(

MHz1≈

kW100-1MW20-1توان
ـــــmg/ secسرعت جریان
cm1012-1093/cm1014/3غلظت الکترون

atm15/0-Pa200atm1-15/0فشار
K104K104دماي الکترون

K500K104دماي اتم

)مایکرویو(السما تخلیه تابنده پ
ایکرویو ـــانند مـیک میدان الکتریکی بسامد باال موسیله ـب) غیر هم دما(پالسما تخلیه تابنده 

)GHz45/2 (در چنین پاالسمایی مراحل زیر .]8[شودتولید میپایین با فشار نسبتاًدر یک گاز
:افتداتفاق می
العاده ها با جرم فوقالکترون. شودرون و یون تجزیه میدر میدان بسامد باال گازها به الکت

.گیرند، شتاب می)یا بیشترK5000متناظر با (کوچک به سرعت تا سطوح انرژي باال 
تواند در جهت تغییرات پر سرعت میدان نمیبزرگترشان خیلیها با توجه لختیرفتار یون

-ما بر خالف الکترون پایین باقی میآن هم در پالسيدر نتیجه دما. تحت تأثیر قرار گیرد

چون دماي گوییمبنابراین اسم پالسما را در این بسامد باال، پالسماي غیر هم دما می(ماند 
).یون و الکترون از هم بسیار تفاوت دارد

تجزیه و تولید گونهکنند و موجب هاي گاز برخورد میهاي پر انرژي با مولکولالکترون-

.شونداکنش شیمیایی را ناشی میواکنشی شده و وهاي

1 - Glow- Discharge
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تا GHz45/2مقدار با)MW(مایکرویو بسامدازعبارتند CVDرایج در هايترین بسامدمولمع
1یک دستگاه الیه نشانی پالسما مایکرویو در شکل . MHz45/13در حدود ) RF(رادیویی بسامد

:نشان داده شده است

1شکل

RFيپالسما

که از الکترودهاي موازي ،یک دستگاه نوعی. شودتولید میMHz56/13کانس در فرRFپالسماي 
اي که یک طراحی با دیوار سرد است و بطور گسترده،نشان داده شده2ت در شکلتشکیل شده اس

.روددر الیه نشانی نیترید سیلیکون و دي اکسید سیلیکون در ساخت نیمه هادي بکار می
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2شکل
پالسماCVDهاي مشخصه

پالسماCVDهايفایده
ییدر دماهایه نشانیالواکنشپالسما CVDفرمایید بکمک مشاهده می2همانطور که در جدول 

ن مسئله یرخ نخواهد داد و ایواکنشاینچنین ،یحرارتCVDچ وجه در یشود که به هیحاصل م
عمل 1نییپايها در دماهیر الیزيدهد تا بر رویبه ما اجازه مو شودیاز محسوب میتن امیترمهم

- ین صورت ذوب میر ایکه در غ(وم ینیر آلومینظییهاهیر الیمثال زي، برامیرا انجام دهیه نشانیال
-ید گاز میتولها شکسته شده و ل آنیطويرهاین صورت زنجیر ایکه در غ(یآليمرهای، پل)شود
فوالد (انند شوند میر مییدچار تغير اثر دمادیاژ فلزها که از لحاظ ساختمانیا آلیا فلزها ی) کنند
ها مانند برن و يمه هادیاضافه شده به نيهایناخالصبرسد C800اگر دما به باالتر از . )2تیآرتنز
مه یرا در خواص نيان آوریرات زییجه تغیکنند و در نتیمدفون نفوذ ميهاهیبسرعت در الفسفر

.کنندیجاد میايهاد

1 - Low-temperature  substrates
2 - Austenitic
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2جدول 

ادمو
)C(یه نشانیاليدما

CVDیحرارتCVDپالسما
1000750- 1250یتاکسیکون اپیلیس

200- 1650400يکون بلوریلیس
900300نیترید سیلیکون

800300- 1100دي اکسید سیلیکون
900500- 1100کاربید تیتانیوم
900500- 1100نیترید تیتانیوم
325- 1000525کاربید تنگستن

از یناش2عدم تطابقاثرات ،یه نشانیالين ماندن دماییپان است که بخاطر ید آن ایگر فوایاز د
.ابدییمنتجه کاهش ميهارخ نداده و لذا تنشه و پوشش یر الین زیبیانبساط حرارت

خلیه پالسما با تCVDدر حالت (یابد بعالوه سرعت الیه نشانی معموالً بخاطر فشار کم، افزایش می
سنیتیک سطح خواهد بود که در نتیجه موجب یکنواختی بیشتر ،و عامل کنترل کننده سرعت) تابنده

هاي بلوري دانه ریز که اغلب الیهل یتشکباعثن ییپايدمادریه نشانیال.خواهد شد،الیه نشانده
این CVDهاي نسبت به دیگر روشPECVDفایده اصلی .شونداي دارند، میخواص فوق العاده

و همچنین . تري در فضاي بزرگتر، انجام شودتواند نسبتاً با دماهاي پاییناست که الیه نشانی می
.استو الیه نشانی بطور جدا فیلم میکروسازه براي کنترلداراي انعطاف 

،توان بجاي پارامتر دماي الیه نشانی براي بدست آوردن چگالی الزم فیلمبمباران یونی را می
چنین دماي پایینی براي کاربردهایی که شامل زیر الیه حساس به دما است، مهم . کردجانشین 

از فرآیند الزم استSi3N4براي الیه نشانی C900˚الی C800˚براي مثال براي دماي بین . است
CVDچنین دماي باالیی مانع استفاده از . حرارتی استفاده شودCVD حرارتی براي الیه نشانی
Si3N4روي مدارهاي مجتمع به عنوان الیه برpassivationنهایی3متالیزاسیونزیراشود نهایی، می

، PECVDتوان به کمک در حالیکه می. شودانجام می) C660˚با نقطه ذوب (آلومینیوم به کمک

1 - Polysilicon
2 - Mismatch
3 Metallisation
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ي هابا استفاده از مخلوطی از پیش مادهC350˚با کیفیت عالی را در دماي حدوداً Si3N4هاي فیلم
SiH4 /NH3تشکیل نمونهدریک سازوکار الیه نشانی ] 9[اسمیت و همکارانش . الیه نشانی کرد-

Si(NH2[هاي میانی آمینوسیالن  و متحمل شدهبه داخل سطح رشد جذب پیشنهاد دادند که ] 3(
.شوندو حذف هیدروژن میSi3N4براي الیه نشانی 1یظلهاي تغواکنش

اشعهالکترون با کمک طیف سنجی فوتوSi3N4الیه نشانی اساسیمدل پیشنهاد شده شامل بررسی
X 10[است  .[PECVD 3باالي (تمایل دارد که مقدار قابل توجهی از هیدروژن -cm1021 ( را به

مقدار هیدروژن ]. 11[است SiNxHyهاي که نتیجه آن الیه نشانی فیلم،ها وارد کندداخل فیلم
، ضریب شکست، رسانایی الکتریکی، 2فیلم نظیر لبه جذب نوريهاي موجود در فیلم بر خاصیت

.گذارداثر می....نرخ سونش و 
NH3توان با استفاده از مخلوط می /NF3 به عنوان منبع نیتروژن، داخل شدن هیدروژن را به طور

ناخالصی دیگر ممکن است اکسیژن باشد، که غالب ]. 12[، ]13[موثر به کمترین مقدار رساند 
تواند باعث افزایش نرخ سونش و کاهش ضریب شکست شود و میها یافت میت در فیلماوقا

، بخار آب واجذب شده از خالتواند از نشت کوچک در سیستممنبع ناخالصی می]. 14[شود 
دماي الیه نشانی  . دیوارة رآکتورها یا در معرض هوا قرار گرفتن فیلم پس از الیه نشانی، ناشی شود

. تر آورده شودپایین) MOPECVD(3آلی-هاي فلزتواند با استفاده از پیش مادهمیPECVDدر 
آلی به عنوان پیش ماده در فرآیند -اند که استفاده از فلزو همکارانش  کشف کرده4براي مثال رآي

PECVD دماي الیه نشانی را از˚C550-˚C450 به حدود˚C14015[، ]16[دهدکاهش می[.
CVDرسوم در ـــــاي مـــاي کمتر از دمالحظهـــابل مـــور قــتالیه نشانی به طاین دماي

)˚C1100-˚C900 (توان استفاده کرد، افزایش هایی را که میاین مسئله دامنۀ زیر الیه. است
، TiN ،TiC ،TiCN ،ZrCN ،ZrBCNاي از اي و چند الیههاي تک الیهها سیستمآن. دهدمی

BCNو آلیاژهاي آلومینیوم 5سرمتهاي، فلزات سخت، زیر الیههاي فوالديوي زیر الیهرا ر
.سخت شده به منظور افزایش مقاومت خوردگی و پوشش، الیه نشانی کردند

6Si3N4اثر کنندهبیهايبراي الیه نشانی الیه1970رآکتور تجاري پالسما اولین بار در سال 

واجازه داد تا از بسته بندي ه، توسعه یافتراه با اکسید سیلیکونفلز هم7جایگزین فنآوري پکیجنگ
با . موجود است] 17-20[هایی نظیر در مرجعPECVDهاي مرور روش. پالستیکی استفاده کنیم

1 - Condensation
2 - Optical absorption edge
3 - Metalorganic
4 - Rie
5 - A cermet is a composite material composed of ceramic (cer) and metallic (met) materials
6 - Passivation
7 - Packaging
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هاي معقول، کاربردهاي آلی با فشارهاي بخار باال و با قیمت-هاي فلزدسترسی به پیش ماده
هاي فلزي تا ها و فیلمالکتریکها، ديی براي کارهاي نیمه هاديآل-همراه با فلزPECVDتجاري 

هاي هاي نوري، پوشش، پاالینده1الیه نشانی الماس سدهاي نفوذمشتمل برکاربردهاي جدید آن 
].17[، توسعه یافته است 2مقاوم در مقابل ساییدگی برروي پلیمرها، پوشش فیبر و مواد طبیعی

پالسماCVDهاينقص
اساساً این . ک ماده خالص بدست آوردیاز یه نشانیتوان الیمیبه سخت،پالسماCVDبکمک 

و ناقص محصول فرعی و پیش ماده واکنش نشده در دماي پایین است3مسئله مربوط به پس دهی
ی هایسرامیکاین مسئله در.ماندیمیباق،ه نشانده شدهیدروژن در الیو بخصوص هگازها ن یا

ها بر روي حضور ناخالصی، باسیلیسیدي، اکسیدي، نیتریدي و کاربیديهایی از نوعمانند سرامیک
گذارد و بنابراین خواص الکتریکی، مکانیکی، هاي الیه نشانی شده اثر میفیلم4استوکیومتري

شده و یکیزیدر خواص فیراتییتواند موجب تغیبخاطر م.کنندها تغییر میشمیایی و فیزیکی فیلم
هایی در بعضی اما چنین ناخالصی. شودییایمیسونش شيداریکاهش پارات مضر تابشی واثباعث
شکل موجب افزایش هاي سیلیکونی بیبراي مثال ترکیب هیدروژن در فیلم.ها سودمند استحالت

CVD. باشدبراي کاربردهاي سلول خورشیدي سودمند تواندکه میشدهخواص الکترونیک نوري 

يهاخصوصاً در فرکانسشدهه نشاندهینامطلوب در اليفشاريهاجاد تنشیه ال بیپالسما تما
هاي ضخیم در این مسئله به طور خاص باعث معیوب شدن فیلم]. 22[،]21[داردنییپا

تواند منجر به ترك خوردگی و که میه،شد....و5کاربردهاي شناخت سطح از لحاظ اصطکاك
.ها شودخرد شدن فیلم

یولمطرح نباشد،روندیها بکار ميمه هادینازك که در نیلیخيهاهیتواند در الیمرد آخرالبته مو
.ورقه شدن، شودتواند موجب ترك و ورق یميفلزکاريدر کاربردها،یتر نوعمیضخيهاهیدر ال

مواد شوند مانندیاستفاده مVLSI6که در ياشکنندهيهاهیر الیزدرن است که یگر ایاز نواقص د
توانند میپالسما موجود دريهاونی، در اثر بمباران II-VIو III-Vيهااز گروهيمه هادین

ن یعالوه بر ا.کندیتجاوز مeV20اشان از يانرژیی کههاونیدر اثرنند به خصوصیخسارت بب
است که آن ين مسئله به معنای، ادهدیشده واکنش میه نشانیپالسما به شدت با سطح پوشش ال

. داردیبستگپالسمایکنواختیه نشانده شده به یخواص الاوقاتو اغلبیه نشانیسرعت ال

1 - Diffusion barrier
2 - Bbiomaterial
3 - Desorption
4 - Soichiometry
5 - Tribological
6 - Very-Large-Scale Integration
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شتر یدارد بیکه حالت مخفید است از نواحیه که بطور کامل در معرض دیر الیاز زياینواح
.ستتر ادهیچیگرانتر و پ،پالسماCVDرات ینکه تجهیبالخره ا.خواهند بودیه نشانیتحت اثر ال

این است که نیاز به سیستم خال دارد تا پالسما تولید کند و این به معناي رآکتور PECVDاشکال 
فعال شده با حرارت، گرانتر APCVD1از سیستم PECVDبنابراین معموالً . تري استپیچیده

ی بر اما جایی که فنآوري  از قیمت ساخت مهمتر بوده و همچنین به دماهاي پایین الیه نشان. است
PECVDمرسوم استفاده کرد، CVDتوان از هاي حساس به دما نیاز است و نمیروي زیر الیه

یی با خلوص باال داراي هادر الیه نشانی فیلمPECVDبه طور کلی . تواند کاربرد  پیدا کندمی
ه پالسما بسیار بیشتر از نواقص آن بودCVDتوان گفت گه فواید با یک نظر کلی می.مشکل است

.تر و گسترده استدر نتیجه کاربردهاي آن روز افزون

1 - Atmospheric Pressure Chemical Vapor Deposition
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Schematic diagrams of (a) microwave plasma; (b) hot filament;
(c) plasma arc deposition apparatus for CVD of diamond.

3شکل 
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هایی از کاربردهامثال
الماس

ظ شیمیایی، انتقال حرارت باال، شفافیت نوري، فیلم الماس بخاطر سختی باال، بی اثر بودن از لحا
ترین و الکتریک پایین و تحرك زیاد حامل، یکی از کاربرديشکاف باند انرژي پهن، ثابت دي

.هاي مورد توجه از لحاظ فنآوري استمفیدترین ماده
الماس داراي ساختمان مکعبی مرکز سطحی است که اساساً از کربن خالص با درصدي کمتر از 

هاي کربن نسبت به چهار اتم کربن دیگر هر کدام از اتم. محتوي هیدروژن، تشکیل یافته است1%
2اند، بصورت چهار وجهیتشکیل یافته3spکه از هیبریداسیون اربیتالی 1از طریق پیوندهاي سیگما

قابل cm1332- 1در4با یک قله مشخصه3این مسئله به کمک طیف سنجی رامان. اندقرار گرفته
براي مثال با پوشش فیلم نازکی . اي هستندهاي الماس داراي کاربردهاي بالقوهفیلم. شناسایی است

هاي همچنین فیلم. توان خواص آکوستیکی آنرا بهبود بخشیداز الماس بر روي صفحه بلندگو، می
رونیک اي نظیر چاهک گرمایی براي قطعات میکروالکترونیک و الکتالماس داراي کاربردهاي بالقوه

-هاي مادون قرمز، آشکار سازهاي هستهنوري، حسگرها، افزارهاي مایکرویو، پوشش براي پنجره

ها الماس براي فیلمCVDمروري بر استفاده از . و کاتد، سرد استUVاي، تصویر برداري 
.موجود است] 12[و ] 23[هاي مصنوعی در مرجع

مرسوم یا روش الیه نشانی بخار به صورت حرارتیCVDتوان با هاي الماس خالص را نمیفیلم
تري مانند شکل انرژي قويبه.ایجاد کرد5کاري یونیپراکنش یا روکشفیزیکی مانند تبخیر،

.هاي الماس باشیمپالسما نیاز است تا قادر به رشد فیلم
این فرآیندها شامل . هاي الماس وجود داردبراي ساختن فیلمPECVDسه فرآیند اصلی بر اساس 

رجوع 16به شکل (پالسماي مایکرویو، فیالمان داغ و الیه نشانی پالسماي قوس الکتریکی است 
هاي الماس به عنوان هر چند از روش دیگري مانند الیه نشانی با شعله استیلن براي فیلم). فرمایید

استفاده شده است ولی در مقیاسه با الیه نشانیِ که بر اساس فرآیند یک روش ساده و ارزان قیمت 
PECVDبنابراین این . هاي الماس خیلی خالص با شعله استیلن مشکل استانجام شده تهیه فیلم

روش براي الیه نشانی الماس براي کاربردهاي میکروالکترونیک مناسب نیست و جزییات آن در 
یکی از MPCVD(6(انی بخار شیمیایی به کمک پالسما مایکرویو الیه نش. شوداینجا بیان نمی

پالسماي مایکرویو به کمک مولد . هاي الماس استهاي الیه نشانی براي فیلمترین شیوهمعمول

1 - Sigma bonds
2 - Tetrahedrally
3 - Raman
4 - Characteristic peak
5 - Ion plating
6 - Microwave-plasma-assisted chemical vapour deposition
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3electrons/m1020با چگالی الکترونی بطور نوعی ) استGHz45/2که بطور نوعی (مایکرویو

.شودتولید می
هاي الماس کیفیت باال با ضخامت یکنواخت در توانند براي الیه نشانی فیلمیپارامترهاي فرآیند م

هاي الیه نشانی و چگالی تشکیل نرخ. تغییر داده شوند،شرایط متفاوت براي کاربردهاي گوناگون
چگالی ]. 24[زیاد شوند هاي پیش ماده،اکسیژن در مخلوط% 5/0توانند با افزایش می1هسته

، %)10تا % 5در حدود (تواند از قبل با افزایش غلظت متان به مقدار بیشتر میتشکیل هسته نیز
.زیاد شود

با سازه نانوکریستالی با استفاده ) nm50-nm20با جذر میانگین مجذور (2هاي الماس صاففیلم
رشد داده ) به عنوان منبع کربن(3به کمک پالسماي مایکرویو در آرگون و فولرنCVDاز روش 

ضرایب . العاده پایینی دارندها خواص پوششی و اصطکاك فوقاین فیلم]. 25[، ]26[ه است شد
Si3هایی از جنس ها و گوياصطکاك بین این فیلم N4 درN2 و هواي خشک به ترتیب در حدود

است، که با ضرایب اصطکاك الماس طبیعی بر روي همان مواد قابل مقیاسه است، 12/0و 04/0
H2هاي زبر الماس است که در پالسماي متداولِ ، کمتر از فیلم10تا 5ب اما با ضرای +CH4 رشد ،
ایکرویو ــدر پالسماي م) nm15با سایز میانگین دانه (هاي نانوکریستال الماس فیلم. اندداده شده
Ar-C60دار شدهکربن هالوژن-با استفاده از پیش ماده الماس هیدروژن]. 27[شوند رشد داده می ،

هاي الماس در مقیاسه اي شدن و کیفیت فیلممشخص شده که رشد در دماي پایین، چگالی هسته
.           یابدکربن مرسوم، افزایش می-هاي هیدروژنبا سیستم

دار شده ممکن است بخاطر سونش ممتاز گرافیت هاي هالوژنافزایش در کیفیت الماس در سیستم
الماس توسط CVDدار شده در هاي هالوژنبرداري از پیش مادهبهره. باشدHFو Cl ،Fبوسیلۀ 

یا تانتالوم ) W(فیالمان داغ مانند فیالمان تنگستن ]. 28[و همکارانش بررسی شده است 4اسمن
)Ta) (بطور نوعی باالي (که تا دماهاي باال ) به شکل سیم یا لوله˚C2000 (توانند اند میداغ شده

.می و تولید پالسما شوندباعث تشکیل هیدروژن ات
اگر در فرآیند . شوندهاي الماس با استفاده از الیه نشانی بخار شیمیایی فیالمان داغ تولید میفیلم

الیه نشانی بخار شیمیایی با فیالمان داغ، تخلیۀ الکتریکی منفیِ تابناك در اطراف سیم کاتد باالي 
مشخص شده ]. 29[، ]30[یابد افزایش میاي شدن الماس بشدتزیر الیه تولید شود، نرخ هسته

است که ظهور جریان بایاس و پالسماي القا شده بر روي سطح زیر الیه براي افزایش چگالی 
ها در زیر الیه الیه نشانی الماس بستگی به جهت گیري دانه. اي شدن الماس، بحرانی استهسته

1 - Nucleation
2 - Smooth
3 - Fullerene
4 - Asmann
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ذرات الماس الیه . افتداي، اتفاق میو درههاي تپه دار با سازههاي تراشدارد، و ترجیحاً بر سطح
که بطور نوعی بین (دماي زیر الیه ]. 23[نشانی شده تمایل دارند که در یک سو جهت گیري کنند 

˚C1000 تا˚C850توانند بر می) یعنی فاصلۀ بین فیالمان داغ و زیر الیه(و فاصله کار ) است
معموالً در کمتر 1فاصله کار. اي الماس تاثیر بگذارندهمیکرو سازه، ترکیب و نرخ الیه نشانی فیلم

. شود تا از ترکیب مجدد هیدروژن اتمی ممانعت به عمل آیدنگهداري میcm1از 
هاي الماس است، ولی بخاطر ترکیب فیالمان داغ اگرچه شیوة آسان و ارزانی براي الیه نشانی فیلم

ر از هیدروکربن در دماي باال، طول عمر فیالمان و شکنندگی آن در اثر حضور در محیط پ2با کربن
هاي بعالوه فیالمان تمایل دارد که در دماهاي باال، تبخیر شود و در نتیجه فیلم. بسیار کوتاه است
.شوندالماس آلوده می

و آنود Wکاتد (الیه نشانی الماس با قوس پالسما شامل ایجاد یک قوس پر شدت بین دو الکترود 
Cu (شوند و از جریان فرکانس باال ا آب خنک میاست که ب)RF( ،AC یاDC استفاده کرده و
اي از طرح نماوارهc2شکل ]. 31[دست یابد ) C5500˚باالي (تواند به دماي خیلی باال می

چنین دماهاي باالیی . دهددستگاه الیه نشانی قوس پالسما را براي الیه نشانی الماس نشان می
کند تا الیه نشانی الماس انجام شود و به هیدروژن اتمی شده که کمک می2Hباعث تجزیه کامل 

CVDو MPCVDدر مقیاسه با ) <mm/h200براي مثال (موجب افزایش نرخ الیه نشانی 

- عالوه بر آن، نمونه. شوداست، میmm/h5/0تا mm/h1فیالمان داغ که بطور نوعی در گسترة 

شوند ناگهان منبسط شده و فوراً به سطح در قوس پالسما داغ میهاي کربن و هیدروژن اتمی که 
هاي فاز گازي بنابراین این مسئله موجب مینیموم شدن واکنش. یابندداغ شدة زیر الیه انتقال می

.شودمیبازترکیب هیدروژنگن و هم
کربن شبیه الماس

PECVDماس هاي کربن شبیه التواند به آسانی براي الیه نشانی فیلممی)DLC ( که شامل
تواند به عنوان تابعی می3sp:2spنسبت . است، بکار گرفته شود3spو 2spمخلوطی از پیوندهاي 
مانند الماس از لحاظ DLCهاي فیلم. تغییر کند) هیدروژن% 40تا حد (از محتوي هیدروژن 

ی آن بوسیله ضریب شکست و هدایت الکتریک. شیمیایی خنثی بوده و داراي سختی باالیی است
. تغییر محتوي هیدروژن در فیلم، قابل تغییر است

توان با استفاده از براي بهبود مقاومت پلی کربنات در مقابل فرسودگی القا شده در اثر تابش می
PECVDهاي فیلمDLCهنگامی که پلی کربنات پوشش. را بر روي پلی کربنات الیه نشانی کرد-

گیرد قرار می) rad106تا سطح (Co-60گسیل شده از منبع دار نشده در معرض تابش گاماي

1 - Working distance
2 - Carburisation
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اما در پلی کربنات پوشش . یابدکاهش می% 4/4هاي آزاد در آن بسرعت تا مقدار غلظت رادیکال
با توجه به این مسئله ]. 32[ماند ثابت باقی می% 60هاي آزاد در مقدار دار شده غلظت رادیکال

هاي آزاد و اکسیژن مانع از واکنش اکسیداسیون بین رادیکالDLCتوان اظهار عقیده کرد که می
و نوار کاست 1براي بهبود خواص سایشی بین طبلک هدDLCهاي فیلم. شودموجود در هوا می

. شود تا موجب خواص ضد سایشی و اصطکاك پایین شوداستفاده میVCR(2(ضبط ویدیویی 
بسامد باال PECVDرا با استفاده از ) mµ1/0±1با ضخامت (DLCالیۀ ] 33[و همکارانش 3لی

دار هاي هد پوششکارآیی طبلک. الیه نشانی کردندVCRبه کمک متان خالص بر روي طبلک هد 
با استفاده از حالت متغییر کار زمان بندي شده و VHSاز نوع VCRساعت کار 1000شده براي 

VCRبر روي طبلک هد DLCهاي ششمشاهده شد که پو. اندتحت شرایط محیطی آزمایش شده

VCRاز خرابی سطح هد در اثر نوار ویدیویی ممانعت به عمل آورده و همچنین نرخ سایش هد 

. یابدکاهش می% 50با ضریبی در حدود 
نیتریدها
. شودبهبود یافته با پالسما براي ساختن مواد غیر الماس، مانند نیتریدها استفاده میCVDهمچنین 
PECVDدر مرز استفاده از CVD-TiNدر مورد IC4ولید براي کاربردهاي فنآوري امکانات ت

تحقیق و . شوندکاهش داده میC500˚تا C600˚است جایی که دماهاي الیه نشانی به کمتر از 
با استفاده Ti(C,N)وTiNهاي تر براي الیه نشانی الیهاند که حتی دماهاي پایینتوسعه نشان داده

توان با استفاده از را می) BN(دیگر نیتریدها مانند نیترید برن . ، امکان پذیر استMOPECVDاز 
BCl3 وN2هاي نیترید برن نانو کریستالی شامل بعنوان گازهاي پیش ماده، الیه نشانی کرد، فیلم

5مشخصه گسیل الکترونی آرایۀ نوك سیلیکون]. 34[است nm3اي به اندازه هاي شش گوشهدانه

.هاي برن نیترید بسیار بهبود یافته استسیله پوشش دهی فیلمبو
شود که شکاف انـرژي در ماورابنفش تخمین زده مـی-هاي انتـقال نـوري مرئیگیرياز اندازه

تخمین eV1/0در حدود 6نوردهم-ارتفاع سد تونل زنی از روي طرح فولر. استeV0/6حدود 
و 8بوسیله وربويGaNو BN ،AlNهاي شده فیلم7داپدر اصل نانو کریستال . شودزده می

هاي بـخوبی سازهc-BN(n-type)/Si(p-type)در نتیجه . اندالیه نشانی شدههمکارانش

1 - Head drum
2 - Video cassette recorder
3 - Lee
4 - Integrated circuit
5 - Si tip
6 - Fowler–Nordheim plot
7 - Dop
8 - Werbowy
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، ساخته GaN(p-type)/Si(n-type)و AlN(p-type)/Si(n-type)پیــونـدگاه غــیر هــمجنس 
.اندشده
مقاومتAlNهاي الیه]. 35[مجنس، پیشنهاد شد هاي غیر هنمودار فرضی باند انرژي سازهو 

و نیز بطور استثنایی رفتار الکتریکی تکرار پذیر و خوبی در مقابل شکست از خود نشان داده
- رشد داده شده بر روي زیر الیهAlNهاي نانو کریستال الیه]. 34[پایداري را به نمایش گذاشتند 

رسد براي دهند و بنظر میبرانگیختگی کمی را نشان میهاي سیلیکونی، در دماي اتاق تسبتاً انرژي
نیتریدهاي نانوکریستالی هم / نیتریدهاي بی شکل]. 36-38[کاربردهاي گسیل نور مناسب باشند 

PECVDدار، با وششـــبه منظور افزایش سختی و مقاومت در مقابل اکسیداسیون تجهزات پ

از nm/s6/0تا nm/s1با نرخ PECVDاده از و همـــکارانش با استف] 39[وِپرك . اندشده
عادل ـــمتر یا مــاي الیه نشانی کـلزي متناظر، نیتروژن، هیدروژن و سیالن در دمــــهالیدهاي ف

C550˚با 
ت را از جــنس مـــــواد ــانو کریستالی با چــندین میـــکرون ضخامـــاي نــهفـــیلم
Si3N4-شکلبیMe(x)N/)Me= Ti, W, V (که با محتوي کلرین مساوي  . را الیه نشانی کردند

بی شکل از / فیلم نانو کریستالی. ، پایداري در مقابل خوردگی هوا تضمین شد% 3/0یا کمتر از 
افزایش و تشکیل نابجایی در فاز نانو کریستالی و از گسترش تَرَك در الیه نازك بی شکل با 

هاي نانو کریستال بزرگتر یا سختی این فیلم. دکنجلوگیري میnm3/0تا nm5/0ضخامت 
.است) ~GPa50)2mm/kg5000مساوي 

، C800˚است و در مقابل اکسیداسیون در هوا تا Gpa500ضریب ارتجاعی آن بزرگتر یا مساوي 
C3N4و c-BNبعالوه آنها از لحاظ ترمودینامیکی از الماس، . داراي پایداري باالیی است

.توانند براحتی تهیه شوندو میپایدارترهستند
مواد دیگر

هایی براي کاربردهاي الکترونیک سازد که افزارهما را قادر میPECVDالیه نشانی دماي پایین 
بهبود یافته با CVDنیترید که با / هاي اکسیدبراي مثال با استفاده از ترکیب. نوري را توسعه دهیم
اند  الیه نشانی اکسید یند اکسیداسیون تدارك دیده شدهفرآ) / RPECVD(پالسما کنترل از دور 

نیترید RPECVDو همکارانش با استفاده از ] 40[لی . شودهاي گیت معادل انجام میدي الکتریک
هاي گیت الیه دوگانه اکسید رشد داده شده با پالسما، دي الکتریک1هاي میانجیبر روي الیه

.ی را تولید کردندفوقالعاده نازک) ~nm7/0nm5/1(نیترید / اکسید

1 - Interface
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- اندازه گیري شد و ضخامت دي) µF/cm272/1(ظرفیت خازنی با ذخیره سازي بسیار باال 

nmدر مقیاسه با اکسیدهاي . استnm6/1الکتریک اکسید معادل پس از تصحیح اثر کوانتومی 

نیترید / الکتریک اکسیدديهایی با ي افزارهبرا1مرتبه100از ، کاهش جریان تونل زنی بیشتر 6/1
nm6/1مثال . شودبه علت افزایش ضخامت فیلم و نیتریداسیون الیه میانجی، تشخیص داده می

.اندخالصه شده2در جدول PECVDکاربردهاي اساسی 

PECVDهایی از کاربردهاي دیگر مثال-2جدول 

کاربرد)°C(دماي الیه نشانیسیستم پیش مادهلمیف
SiO2SiH4 + N2O300 -20041[الکتریک دي[

a-SiSiH4 + H2 - سلول خورشیدي، ترانزیستورهاي
]42[نازك کلیدهاي حافظه 

GaAs(CH3)3Ga, AsH3450<تاکسیالیه اپی
WWF6 + H2350رساتا
MoMoF6 + H2350رسانا

a-Ca400متان، استیلن<

، رساناي حرارتی، عایق الکتریکی
، ]43، 44[نیکی سختی مکا

قطعات مکانیکی دقیق، بخش ثبت 
داده مغناطیسی و هدهاي صوتی، 

ها در خالیاتاقان
a a-C, amorphous carbon, a metastable phase of carbon that contains hydrogen and exhibit
properties between graphite and diamond.

1 - Fold
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پالسماCVDمواد الیه نشانی در 
]:8] [21[فرمایید ول زیر فهرستی از مواد الیه نشانی و مورد کاربردشان را مشاهده میددر ج

3جدول

مواد الیه نشانی شده
هاي واکنش دهنده
مرسوم

دماي الیه 
نشانی 
 C

وضعیتکاربردها

a-SiSiH4 , H2250
نیمه هادي،

تولید1ولتاییکفوتو

R & Dنیمه هاديSiH4750تاکسیسیلیکون اپی

Si3N4SiH4 , N2 , NH3300Passivationدیتول

SiO2SiH4 , N2O300
Passivation،

،يبر نوریف
ونیدکوراس

دیتول

Boro-phospho-
silicate

SiH4 , TEOS ,
B2H6 , PH3

355Passivationنیمه هادي

WWF6400-250
اتصال در يهاسیم

ICهاR & D

WSi2WF6 , SiH4230
اتصال در يهاسیم

ICها
يدیمه تولین

TiSi2TiCl4 , SiH4450-380
اتصال در يهاسیم

ICها
يدیمه تولین

TiCTiCl4 , C2H2500
سایش،

R & Dابزار برشی

TiNTiCl4 , NH3500
سایش،

R & Dابزار برشی

CH4کربن شبه الماس , H2 ,
300هیدروکربن

روکش دهی، 
خوردگی، نوري

مه تولیدينی

1 - Photovoltaic
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