الیهنشانی به روش کندوپاش یونی (اسپاترینگ)
نویسنده  :مرضیه شیرازی
 -1مقدمه
در سالهای اخیر ،علم الیههای نازک رشد قابل مالحظهای داشته و حجم وسیعی از تحقیقات را بهه خه د اختصهاا داد
است .بیشک رشد چشمگیر ارتباطات ،پردازش اطالعات ،ذخیر سازی ،صهححهههای نمهای  ،صهعای تزئیعهی ،ابهزارتالت
ن ری ،م اد سخت و عایقها نتیجه ت لید الیه های نازک براساس فعاوری های ن ین می باشد .در ساخت الیههههای نهازک
نیز در سالهای اخیر تح الت وسیعی ص رت گرفته است که خ د ناشی از پیشرفت در فعاوری خالء ،ت لید میکروسهک

-

های الکترونی و ساخت وسایل دقیق و پیچید ی شعاسایی م اد است .همچعین باز شدن مباحثی نظیر میکروالکترونیهک،
اپتیک و نان تکع ل ژی مدی ن اهمیت پ ش های الیهنازک میباشد.
تا به امروز روشهای مختلحی برای ساخت الیههای نازک معرفی شد است که روش کعدوپاش 1یکهی از انه ار روشههای
الیهنشانی فیزیکی بخار ( 2)PVDمحس ب میش د .در این مقاله به معرفی روش کعدوپاش ی نی (اسهااتریع)) بههععه ان
روشی برای ت لید الیههای نازک خ اهیم پرداخت.

 -2روش کندوپاش
مانعد سایر روشهای الیهنشانی فیزیکی تحت شرایط خال ،روش کعدوپاش نیز شامل سه مرحله است( :الف) تبخیهر مهاد
از معب ؛ (ب) انتقال بخار از معب بهه زیرالیهه و (ج) تشهکیل الیهه نهازک روی زیرالیهه بها انباشهت بخهار معبه  .در روش
کعدوپاش ،برای این که ماد معب به فاز بخار خ د معتقل ش د ،از برهم کع

فیزیکهی ذر ههایی کهه بهه مهاد معبه یها

هدف 3برخ رد میکععد استحاد میش د .ماد هدف که به ولتاژ معحی متصل است ،نق

کاتد را دارد .با بمباران و برخ رد

ذرات پر انرژی به سطح هدف ،اتمها یا م لک لهای تن از سطح جدا شد و به بیرون پرتاب مهیشه ند و درمیهدان ایجهاد
کععد پالسما شتاب میگیرند .زیرالیه به ولتاژ مثبت متصل است و در واق تند اسهت و الیههای از جهع

ههدف روی تن

انباشت میش د.
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Sputtering

1

Physical Vapor Deposition

2

target
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بهعبارت دیگر فرتیعد کعدوپاش (اسااتریع)) عبارت است از ایجاد یک پالسما گازی (معم الً گاز ترگه ن) بهین زیرالیهه و
هدف .بمباران ماد هدف ت سط ی نهای پرانرژی باعث کعدن اتمها از سهطح مهاد ههدف و رسه ب تنوها روی زیرالیهه و
تشکیل الیهنازک میش د .شکل ( )1طرح ساد ای از فرتیعد کعدوپاش را نشان میدهد.

شکل ( )1طرح ساد ای از فرتیعد کعدوپاش

در روش کعدوپاش ابتدا مححظه الیهنشانی ت سط پمپ خالء ،تخلیه شد و سا

گاز ترگ ن وارد مححظه میشه د .بعهداز

تن با روشن کردن معب تغذیه ،میدان الکتریکی بین زیرالیه و هدف اعمال میش د .اتمهای گاز ترگ ن م ج د در مححظه
تحت تاثیر میدان الکتریکی ی نیز شد و به سمت ماد هدف شتاب میگیرند و سطح ماد هدف را بمباران میکععهد .در
اثر برخ رد این ذرات پر انرژی با هدف ،اتمهای هدف به بیرون از تن پرتاب میش ند .این اتمهای کعد شهد روی سهطح
زیرالیه مینشیععد .بهاین ترتیب یک الیه نازک از ماد هدف روی سطح زیرالیه تشکیل میش د .ایهن فرایعهد ،کعهدوپاش
نامید میش د.
روش کعدوپاش در محیط خال انجام میش د ،برای این معظ ر ابتدا فشار اولیه مححظه کعدوپاش بهه  11-6تها  11-11ته ر
میرسد و از تن جایی که متداول-ترین شی برای فراهم کردن ی ن و ت لید پالسما ،عب ر مداوم گازی مانعد ترگ ن است،
با ورود این گاز به مححظه ،فشار به  1تا  111ت ر افزای

مییابد .با برقراری ولتاژ بین کاتد و تند و ت لید میدان الکتریکهی

بین تنوا ،پالسما تشکیل شد و فرتیعد کعدوپاش تغاز می ش د.
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از تن جایی که ترگ ن نسبت به سایر م اد کعدوپاش کععد نسبتا سعگینتر است ضریب نشر ثان یه بزرگتری دارد (مهی-
ت اند اتمها یا م لک لهای بیشتری را از سطح هدف جدا کعد) ،متداولترین گازی است که بهرای ت لیهد پالسهما در روش
کعدوپاش به کار برد می ش د .در این روش استحاد از سایر گازهای نجیب مانعد هلی م یا نئ ن نیز امکان پذیر اسهت .در
ص رت نیاز به واکع

حین کعدوپاش ،میت ان از گازهای اکسیژن و نیتروژن با نسبتهای مشخص نسبت بهه گهاز خعثهی

نیز استحاد کرد .از این روش می ت ان برای ت لید الیهه ههای اکسهیدی یها نیتریهدی اسهتحاد نمه د .ایهن روش بهه روش
کعدوپاش فعال یا کعدوپاش واکعشی 4معروف است.
از مزایای روش کعدوپاش میت ان به یکع اختی ضخامت ،پ ش دهی م اد سخت ،پ ش دهی م اد نارسانا ،رسانا و نیمه-
رسانا ،چسبعدگی خ ب الیه به زیر الیه ،خل ا باالی الیه و تکرارپذیری تن و امکان الیه نشانی بر روی زیهر الیهه هها بها
ابعاد باال اشار نم د.
مقدار ماد کعدوپاش شد  Qدر واحد زمان ،طبق رابطه ( ،)1-1تحت شرایط ثابت به ط ر معکه س بها فشهار گهاز  ،Pو
فاصله تندتا کاتد  ،dمتعاسب است .
K .V .I
P.d

()1-1
در رابطه ( I ، )1-1جریان تخلیه  ، v ،ولتاژ و  ، Kثابت تعاسب میباشد .با افزای
علت برخ رد با ذرات دیگر به زیر الیه نمیرسعد ،افزای
افزای

Q

فشار یا فاصله ،تعداد ذر هایی که بهه

مییابد .مقدار ماد کعدوپاش شهد بها جریهان ( )Iو ولتهاژ ()V

مییابد،که میت ان این فرتیعد را بص رت زیرت ضیح داد:

مقدارحداقل مشخصی از افت کاتدی وج د دارد که در کمتر از تن کعدوپاش اتحاق نمیافتد ،اما در باالتر از ایهن حهداقل،
مقدار کعدوپاش با اختالف بین افت حقیقی و افت بحرانی متعاسب است .تهع) کعدوپاش با جرم اتمهی یه نههایی کهه
روی کاتد برخ رد میکععد ،افزای

مییابد و هم چعین تهع) کعدوپاش به ن ر ماد هم بستگی دارد .بهازد کعهدوپاش

کاتدی با ضریب کعدوپاش کاتدی ( )Sداد میش د.

Na
W
 105.
NI
i.t. A

()1-2

که در رابطه ( : Na ،)2-1تعداد اتمهای کعدوپاش شد  : Ni ،تعداد ی نهای فرودی : Δw ،کاه

S

جرم هدف،

 :Aجرم اتمی ماد م رد نظر برای کعدوپاش : t ،زمان بمباران و  : iجریان ی نی میباشد.
Reactive Sputtering
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انرژی حداقل (تستانه) که در تن هع ز هم کعدوپاش اتحاق میافتد برای فلزها و ی نهای مختلف متغیر و در حدود د ها
الکترون ولت است .در انرژیهای بیشتر از انرژی تستانه کعدوپاش ،راندمان کعدوپاش با افزای
نمایی افزای

مییابد و به ماکزیمم تختی میرسد .با افزای

انرژی ی ن ،ابتدا به طه ر

بیشتر انرژی ی نها راندمان کعدوپاش مجدداً کهاه

مهی-

یابد .راندمان کعدوپاش بر خالف تستانه کعدوپاش به جرم ی ن (به ویژ درباز ماکزیم) بستگی دارد.
راندمانهای نسبی کعدوپاش در تعیین درجه راحتی انجام فرتیعد کعدوپاش محید هستعد ،به عع ان مثال میته ان گحهت
که برلی م به راحتی نقر کعدوپاش نمی ش د .در جدول( )1-1راندمان های کعدوپاش چعد ععصر که از ی نهای گازهای
خعثی در  011الکترون ولت بدست تمد اند ،ارائه شد است:
جدول ( )1راندمانهای کعدوپاش چعد ععصر که از ی نهای گازهای خعثی در  011الکترون ولت به دست تمد اند.

عنصر/گاز

He

Ne

Ar

Kr

Xr

Si

0/11

0/84

0/00

0/00

0/82

Ti

0/00

0/81

0/01

0/84

0/81

Al

0/11

0/01

1/00

0/61

0/42

 -1انواع روشهای کندوپاش
در حال حاضر روشهای مختلحی برای ت لید الیههای نازک به روش کعدوپاش وج د دارد ،روشهای کعدوپاش بهر اسهاس
ن ر معب تغذیه م رد استحاد  ،به روش کعدو پاش دی دی ،کعدو پهاش  RFمگعتهرون ،کعهدوپاش  DCمگعتهرون تقسهیم
میش ند .کعدوپاش دی دی ساد ترین روش کعدوپاش است که پالسما گازترگ ن بین کاتد (ماد ههدف) و تنهد (زیرالیهه)
برقرار میش د .به معظ ر افزای

چگالی پالسما و باال رفتن احتمال ی نیزاسی ن از میدان مغعاطیسی برای محدود کهردن

پالسما در نزدیکی ماد هدف استحاد مهیشه د .ایهن روش کهه بهه روش کعهدوپاش مغعاطیسهی معهروف اسهت ،میهدان
مغعاطیسی به م ازات سطح کاتد اعمال می ش د که باعث می گردد الکترون ها در پالسما به جای طی مسهیر بهه صه رت
مستقیم به ص رت مارپیچی حرکت کععد و عالو بر ایعکه الکترونوا پرانرژی تر میشه ند مسهیر بیشهتری را طهی کهرد و
اتموای بیشتری را ی نیز میکععد (شکل  .)2بعابراین میدان مغعاطیسی ،پالسما را در اطراف سطح هدف محدود می کعد
که این دام الکترونی تهع) برخ رد بین الکترون ها و م لک ل های گاز که کعدوپاش را به عود دارند افزای
سبب می ش د که الیه نشانی در فشارهای پایین تر قابل انجام ش د.
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مهی دههد و

به دلیل پایین ب دن فشار گاز ،ذرات کعد شد فضای مححظه را بدون برخ رد طی می کععد که معجر به افهزای

تهعه)

الیه نشانی می ش د .این روش در مقایسه با سایر روش ها ،قابلیت الیه نشانی درمقیاس بزرگ را داراسهت .بعهابراین بهرای
کاربردهای صععتی به ط رگسترد استحاد می ش د .این روش در تویه الیههای با کیحیت باال و ناخالصی کهم و تهعه)
پ ش دهی باال کامالً م فق ب د است.

شکل ( )2نمایی از روش کعدوپاش مغعاطیسی

چعان چه ولتاژ معب تغذیه  DCباشد کعدوپاش مستقیم نام دارد .درکعدوپاش مگعترون  DCاز یک معب تغذیهه جریهان
مستقیم برای ایجاد پالسما و فرتیعد الیه نشانی استحاد میش د .در این روش امکان پ ش دهی م اد نیمهرسهانا و عهایق
وج د ندارد ،و فقط م اد رسانا را میت ان به کمک روش کعدوپاش  DCروی سط ح الیه نشانی کرد .برای الیهنشانی مه اد
عایق و نیمهرسانا از پتانسیل فرکان
فرکان

رادی یی ( 0)RFاستحاد میش د ،که بهه ایهن روش کعهدوپاش  RFمهیگ یعهد .ههر

باالی  11 MHzمیت اند به ط ر م ثر برای کعدوپاش استحاد ش د .متداولتهرین فرکهان ههای مه رد اسهتحاد

13.06 MHzو  22 MHzفرکان های مجاز برای کاربردهای طبی و صععتی هسهتعد .در شهکل ( )3شهماتیکی از روش
کعدوپاش  RFنشان داد شد است.

Radio Frequency
0
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شکل ( )1شماتیک کلی از روش کعدو پاش مگعترونRF

دو مزیت اصلی کعدوپاش  RFعبارتعد از  :ت انایی کعدوپاش م اد نارسانا و کارتیی در فشارهای پایین .
متاسحانه ،تهع) کعدوپاش در  RFبه دلیل هدایت گرمایی ناچیز هدفهای نارسانا محدود است .تقریباً ههر مهاد ای ،در
تخلیه الکتریکی  RFبه ط ر واکعشی و غیرواکعشی ،قابل کعدوپاش است اما الیههای بدست تمهد ممکهن اسهت همهان
ترکیب اولیه هدف را نداشته باشعد .از م ارد کاربرد کعدوپاش  RFمیت ان پ ش

دهی فلزات ،تلیاژهای فلزی ،اکسیدها،

نیتریدها و کاربیدها را نام برد.
در کعدوپاش واکعشی از گازهایی مانعد  O2و  N2در کعهار گهاز بهی اثهر ترگه ن اسهتحاد مهیشه د .بععه ان مثهال بهرای
ت لیدکربن شبه الماسی از کعدوپاش واکعشی استحاد میش دکه بها وارد کهردن معهاب گهازی هیهدروکربعی مانعهد متهان،
استیلن و یا هیدروژن همرا با گاز ترگ ن به داخل مححظه خال ،کعدوپاش در حض رگازهای فعهال متهان و  ...انجهام مهی-
ش د.
عالو بر این برای ساخت بسیاری از ابزارهای الکترواپتیکی ،سعس رها ،پ ش
الیه نازک به بی

های ضدخ ردگی و سل ل های خ رشهیدی

از یک ماد برای الیهنشانی نیازاست که این م اد به ص رت همزمان و یها مرحلهه-ای بهر روی زیرالیهه

نشانی میش ند .از این رو محققین دستگا های کعدوپاش مگعترون را با چعد معب کعدپاش میسازند ،که این دستگا هها
قادر به الیهنشانی بص رت م لتیالیه و یا تلیاژی بهر روی سهطح مهیباشهعد .مومتهرین مزیهت ایهن روش ایهن اسهت کهه
دیگرمانعد روشهای سعتی پیشین نیاز به شکستن خال مححظه و تع یض تارگت نیست ،که این امر بهه شهدت در کهاه
6

میزان ناخالصیهای م ج د درالیه تاثیر دارد .از س یی دیگر همانگ نه که در شکل ( )4مالحظه میگردد ،ایهن ههدف هها
میت انعد در ابعاد مختلف ساخته ش ند و هیچ محدودیتی در انتخاب معب تغذیه و ن ر زیرالیه وج د ندارد .بهعع ان مثهال
میت ان از هدفهای رسانا و نارسانا در کعارهم استحاد کرد و هدفهای رسانا را به معب تغذیه  DCو هدفهای نارسانا را
به معب تغذیه  RFمتصل نم د.

شکل ( )8در الیهنشانی با چعدمعب کعدوپاش ،به ص رت م لتی الیه

 -8مزایا و معایب روش کندوپاش
از تن جایی که در روش کعدوپاش ،ماد ای که بهعع ان معب الیهنشهانی مهیباشهد بههجهای فرایعهد شهیمیایی یها تبخیهر
حرارتی ،با استحاد از تغییر تکانه از سطح هدف به فاز گاز وارد میش د ،هر ماد ای میت اند با این روش الیهنشهانی شه د.
بعابراین بسیاری از م اد که طی یک فرایعد شیمیایی قابل ت لید نیستعد و یا برای تبخیر حرارتی بهه حهرارت زیهادی نیهاز
دارند با استحاد از روش کعدوپاش میت انعد الیهنشانی ش ند .برای مثال فلز تعگستن برای تبخیر بهه قهدری حهرارت نیهاز
دارد که به تجویزات خالء دمای باال نیاز است ،اما با روش کعدوپاش به راحتی الیههنشهانی مهیشه د .بعهابراین مومتهرین
ویژگی و مزیت فرایعد کعدوپاش این است که برای گستر ای از م اد قابل استحاد است.
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یکی از معایب الیهنشانی به روش کعدوپاش این است که رس بگذاری در تن مانعهد سهایر روشههای  ،PVDبهه صه رت
جوتدار ص رت میپذیرد ،بعابراین برای پ ش

دادن شکلهای پیچید چعدان معاسب نیست .همانگ نه که در شکل ()0

بط ر شماتیک نشان داد شد رس ب گذاری در گ دیهای عمیق ،س راخها و گ شههای شکلههای سهه بعهدی پیچیهد
بخ بی ص رت نمیگیرد .برای الیهنشانی روی شکلهای پیچید روش الیهنشانی بخار شیمیایی ( )CVDمعاسبتر است.

شکل ( )0مقایسه شماتیک الیهنشانی زیرالیهها با شکلهای پیجید به روش  PVDو CVD

در حین الیهنشانی به روش کعدوپاش ،سطح الیه میت اند به وسیله ی نهای پرانرژی بمباران ش د کهه بهه خهاطر صهدمه
رساندن و یا کعد شدن اتمهای سطحِ الیه تشکیل شد روی زیرالیه ،اتحاق خ شهایعدی محسه ب نمهیشه د .بهه معظه ر
کاه

برخ رد ی نهای معحی و کاه

اثر تنها دو رهیافت وج د دارد (از تن جایی که زیرالیه بهه ععه ان تنهد مهیباشهد

ی نهای معحی به سمت تن شتاب میگیرند)
الف) استحاد از فشار باالی گاز ،در ایعص رت در اثر برخ ردهای ناخ استه ی نهای معحهی بها اتموها و یه نههای محهیط
پالسما ،انرژی تنوا کاه

یابد و

ب) کعدوپاش بدون مح ر که درتن زیرالیه در راستای هدف قرار ندارد.
طرح وار این چیدمان درشکل ( )6مشاهد میش د .این روش برای ایجاد الیههای نازک ابر رسانا در دماهای باال بهه کهار
گرفته میش د .از معایب تن کاه

سرعت الیهنشانی و محدودیت در استحاد برای زیرالیههای بزرگ است.
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شکل( )1طرح وار سیستم کعدوپاش برای کاه

میزان برخ رد ی نهای معحی به الیه که این سیستم به معظ ر کاه

تسیب

وارد شد به الیه ،طراحی شد است.

از تنجایی که م اد فرومغعاطی

قابلیت نح ذپذیری مغعاطیسی باالیی دارند برای الیههنشهانی تنهها بهه روش کعهدوپاش

نمیت ان از کعدوپاش مغعاطیسی متداول استحاد کرد که از کعدوپاش هدف نما 6استحاد می شه د .شهکل ( )2طهرح وار
این سیستم را نشان میدهد .در این سیستم کعدوپاش ،از دو هدف استحاد میش د که به مه ازات یکهدیگر قهرار دارنهد و
زیرالیه در بیرون معطقه پالسما میباشد .این چیدمان نه تعوا مزایای کعدوپاش مغعاطیسهی متهداول را دارد ،بلکهه باعهث
میش د که میزان بمباران سطح الیه تشکیل شد روی زیرالیه به وسیله ی نها کاه

یابد.

شکل( )0طرح وار سیستم کعدوپاش هدف نما
Facing Target Sputtering
9

6

 -0کاربردهای روش کندوپاش
محص الت زیادی با استحاد از کعدوپاش به ط ر صععتی ت لید میش دکه از تن جمله میت ان به الیه های اپتیکی تمه رف
برای ادوات ن ری مجتم  ،ن رتابها در نمایشگرها ،ادوات حافظه ن ری ،ادوات حافظه تم رف ،خازن و مقاومهتههای الیهه
نازک  ،دیسکهای ویدئ یی ،الکترولیت های جامد ،لیزرهای الیه نازک ،تحل ن در صعای خهانگی ،تله میعیم و فلهزات دیهر
گداز به عع ان رسانا و ان ار عایق در صعای الکترونیکی و الکترودهای شحاف روی زیرالیه های شحاف اشار کرد.
کاربردهای کعدوپاش را می ت ان به چوار کاربرد عمد دسته بعدی کرد:
 -1الیهنشانی :تمامی م ادی که قابلیت الیهنشانی به روش فیزیکی را دارا هستعد میت ان با روش کعدوپاش الیههنشهانی
کرد .این م اد شامل م اد رسانا  ،نیمه رسانا و عایق هستعد .امکان الیه نشانی روی زیرالیه ها با ابعاد بهزرگ در ایهن روش
وج د دارد .درص رت استحاد از خعک کععد  ،از زیر الیهها با دمای ذوب پایین مانعهد پلیمرهها و پالسهتیک هها مهیته ان
استحاد نم د.
 -2حکاکی ( :)Etchingدر صععت نیمه رساناها برای حکاکی هدف از روش کعدوپاش اسهتحاد مهی شه د .ایهن روش
زمانی استحاد می ش د که می خ اهیم حکاکی ها نامعظم و در راستای عم د بر هدف باشعد.
 -3تمیزکردن سط ح و زیر الیه ها :از تنجا که در روش کعدوپاش اتموای سطح ت سط بمباران ی نوای پرانهرژی ترگه ن
کعد میش ند ،می ت ان از روش کعدوپاش برای حذف تل دگی های سط ح استحاد نم د.
 -4هر چعد روش کعدوپاش برای ساخت الیه در مقیاس های نان تا میکرومتر استحاد می ش د ،تحهت شهرایط کعتهرل
شد می ت ان با به کارگیری تن نان ذرات فلزی و یا نان ذرات نیمه رسانا ت لید کرد .
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