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WSTĘP

W ostatnich latach obserwowany jest szybki rozwój organicznej elektroniki,
tj. dziedziny

elektroniki

bazującej

na

półprzewodnikach

organicznych,

charakteryzujących się tzw. układem sprzężonych wiązań podwójnych. Rozwój ten
koncentruje

przede

się

wszystkim

wokół

konstrukcji

takich

przyrządów

półprzewodnikowych jak organiczne, cienkowarstwowe diody świecące, organiczne
ogniwa fotowoltaiczne czy organiczne tranzystory polowe. Do zalet półprzewodników
organicznych należą m.in. mechaniczna elastyczność, łatwość osadzania na dowolnych
(nie tylko monokrystalicznych) i bardzo tanich podłożach (np. szkło, plastik), na dużych
powierzchniach i

w niskich temperaturach (< 100°C) [Forrest04, Lewis09].

Różnorodność materiałów organicznych i łatwość ich syntezy zapewnia ponadto
szeroką

przestrajalność

charakterystyk

pracy

organicznych

przyrządów

półprzewodnikowych [Gan04].
Pierwsze

prace

poświęcone

właściwościom

optycznym

i

elektrycznym

półprzewodników organicznych datowane są na lata 50-te i 60-te ubiegłego wieku
[Akamatu54, McNeill63, Pigoń64]. Pierwszymi, efektywnie działającymi organicznymi
przyrządami półprzewodnikowymi były otrzymane pod koniec lat 80-tych XX wieku
diody świecące oparte o tzw. półprzewodniki małomolekularne [Tang87] oraz polimery
[Burroughes90]. Początek XXI wieku zaś to początek komercyjnych zastosowań
organicznej elektroniki [Lewis09].
W przyrządach organicznych warstwami czynnymi są materiały organiczne,
jednakże inne elementy tych przyrządów (np. podłoża, elektrody) mogą być wykonane
z

materiałów

nieorganicznych.

Na

przykład,

jako

przezroczyste

anody

w optoelektronicznych i fotowoltaicznych przyrządach organicznych stosowane są
najczęściej warstwy tlenku cynowo-indowego (ITO). Posiadają one dobre parametry
elektryczne (m. in. wysokie przewodnictwo właściwe) i optyczne (wysoką transmisję
optyczną w przedziale widzialnym) oraz są stabilne w czasie. Jednakże, materiał ten ma
kilka wad. Jedną z nich są stale rosnące ceny indu, wynoszące obecnie około 800
USD/kg

[http-indium],

powodowane

głównie

rzadkością

występowania

tego

pierwiastka na Ziemi. Ponadto, ITO może mieć szkodliwy wpływ na organizm
1

człowieka1. Jednym z rozwiązań jest zastąpienie warstw ITO innym związkiem
posiadającym podobne właściwości, tzn. charakteryzującym się jednocześnie wysokim
przewodnictwem właściwym i wysoką transmisją optyczną. Najbardziej obiecującym
materiałem spełniającym te kryteria jest tlenek cynku (ZnO). ZnO jest związkiem
nietoksycznym [http-GRAS_ZnO], a ponadto cynk – w odróżnieniu od indu – jest
obficie występującym i tanim pierwiastkiem2. Domieszkowanie ZnO pierwiastkami
grupy III, takimi jak gal czy aluminium, zwiększa dodatkowo jego przewodnictwo
właściwe. W ostatnich latach obserwuje się rosnące zainteresowanie warstwami
ZnO:Al3 do zastosowań jako przezroczyste elektrody nie tylko w strukturach
organicznych, ale również np. w nieorganicznych ogniwach słonecznych [Ellmer08].
Jednym z ograniczeń w komercyjnych zastosowaniach organicznych przyrządów
półprzewodnikowych jest zbyt mała stabilność czasowa materiałów organicznych.
Jest ona powodowana kontaktem warstw organicznych z powietrzem atmosferycznym
i przejawia się w pogorszeniu charakterystyk pracy struktur organicznych w miarę
upływu czasu4. Istotnym wyzwaniem staje się zatem odpowiednia ochrona warstw
(i struktur) organicznych przed wpływem powietrza. Jednym z rozwiązań jest osadzenie
na półprzewodniku organicznym warstwy nieorganicznej, która dokładnie pokrywałaby
materiał organiczny. Do tych celów optymalną metodą jest metoda osadzania warstw
atomowych (ALD), która pozwala na dokładne i gęste pokrycie warstwą nawet bardzo
złożonych geometrycznie powierzchni oraz umożliwia wzrost warstw w niskich
temperaturach (≤ 100°C). Ten ostatni czynnik ma duże znaczenie, gdyż materiały
organiczne charakteryzują się niskimi temperaturami topnienia5.
W niniejszej pracy użyto metodę ALD do otrzymania warstw ZnO które,
w zależności od parametrów technologicznych i uzyskanych właściwości, znalazłyby

1

Obserwowano m.in. przypadki zachorowań na choroby płuc u osób pracujących przy obróbce
tarcz ITO [Tanaka10].

2

Ceny cynku wynoszą obecnie około 1 USD/kg [http-zinc].

3

Oprócz oznaczenia ZnO:Al, w literaturze używa się również oznaczenia AZO (ZnO:Al = AZO
[Ellmer08]). Chociaż zawartości Al w warstwach ZnO:Al o najniższych opornościach właściwych
wynoszą kilka % at. (zwykle 2 – 3 % at.), to jednak przyjmuje się oznaczenie ZnO:Al (AZO) i mówi w
tym przypadku o domieszkowaniu, a nie o stopie. Stąd użyte w rozprawie jedno oznaczenie - ZnO:Al.

4

Na przykład, badana w pracy [Krebs07] organiczna struktura fotowoltaiczna po upływie 1.5 roku
ciągłej pracy wykazywała już tylko około 2% swej początkowej wydajności.
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2

Są one rzędu 80-400°C, w zależności od materiału organicznego [Baklar10].

zastosowanie w organicznej elektronice bądź jako warstwy chroniące materiały
organiczne przed wpływem powietrza, bądź też jako przezroczyste elektrody.
W pierwszym przypadku wymagana jest przede wszystkim niska temperatura wzrostu
umożliwiająca osadzanie na warstwach organicznych. Wiadomo, że niskie temperatury
wzrostu prowadzą do uzyskania półprzewodnikowych warstw ZnO o niskich
koncentracjach swobodnych elektronów (n ≤ 1017 cm-3)
dodatkową możliwość utworzenia w ten

[Guziewicz08]. Stwarza to

sposób hybrydowego (organiczno-

nieorganicznego) złącza p-n z materiałem organicznym typu p.
W drugim przypadku zaś, optymalizacja procesu technologicznego powinna prowadzić
do uzyskania możliwie najniższych oporności właściwych przy zachowaniu wysokiej
transmisji optycznej w przedziale widzialnym. Dlatego też, oprócz otrzymania
przewodzących i niedomieszkowanych warstw ZnO zastosowane zostanie również
intencjonalne domieszkowanie aluminium w celu dalszego obniżenia ich oporności.
Otrzymanie wysokoprzewodzących warstw ZnO:Al stwarza również możliwość
osadzania metodą ALD na elastycznym podłożu polimerowym przy niższej
temperaturze wzrostu.
Układ pracy jest zatem następujący. Rozdziały I – III poświęcone są wprowadzeniu
teoretycznemu i przeglądowi literatury dotyczącej:
- półprzewodników organicznych, organicznych przyrządów cienkowarstwowych oraz
zagadnieniu stabilności czasowej warstw i struktur organicznych (rozdział I);
- warstwom ZnO – ich właściwościom, metodom otrzymywania i zastosowaniom
w organicznej elektronice (rozdział II);
- opisie metody osadzania warstw atomowych (ALD) oraz warstwom ZnO i ZnO:Al
otrzymywanym z jej zastosowaniem (rozdział III).
Rozdział IV zawiera omówienie wszystkich technik eksperymentalnych, za pomocą
których dokonano charakteryzacji otrzymanych w pracy warstw i struktur.
W rozdziałach V – VII przedstawione są rezultaty prac eksperymentalnych
dotyczących:
- optymalizacji

procesów

niedomieszkowanych

technologicznych

warstw

ZnO,

ALD

w

półprzewodnikowych

celu
i

uzyskania

przewodzących,

do zastosowań odpowiednio jako element złącza p-n oraz jako przezroczyste
elektrody – rozdział V. W rozdziale tym przedstawiono charakteryzację otrzymanych
warstw ZnO oraz podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, co jest przyczyną wysokich

3

koncentracji nośników i wysokiego przewodnictwa warstw ZnO otrzymywanych
metodą ALD;
- optymalizacji procesów ALD i charakteryzacji warstw ZnO:Al otrzymanych tą
metodą do zastosowań jako przezroczyste elektrody – rozdział VI. Zaprezentowane
zostaną wyniki badań wpływu domieszkowania Al na jednorodność jego rozkładu
w otrzymanych warstwach ZnO:Al. Przedstawione będą także właściwości warstw
ZnO:Al osadzonych metodą ALD na elastycznym podłożu polimerowym;
- zastosowania otrzymanych warstw ZnO w dwóch strukturach organicznych –
rozdział VII. W pierwszej z nich – strukturze fotowoltaicznej – półprzewodnikowa
warstwa ZnO jest użyta jako element złącza p-n. Warstwę tą osadzono w niskiej
temperaturze wzrostu (100°C) na półprzewodniku organicznym. Zostanie zbadany
wpływ umieszczenia warstwy ZnO na charakterystyki pracy i stabilność czasową
otrzymanej struktury.
Drugą otrzymaną strukturą jest organiczna dioda świecąca emitująca zielone światło.
Zawiera ona przewodzącą i niedomieszkowaną warstwę ZnO jako przezroczystą
elektrodę. Przeprowadzona charakteryzacja pokaże, czy zastosowanie warstwy ZnO
zamiast warstwy ITO prowadzi do podobnych parametrów pracy otrzymanej diody.
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ROZDZIAŁ I
ORGANICZNA ELEKTRONIKA

1.1. Półprzewodniki organiczne
Półprzewodniki organiczne są materiałami zawierającymi atomy węgla jako ich
główny budulec. W cząsteczkach półprzewodników organicznych występują sprzężone
wiązania podwójne, odpowiedzialne za półprzewodnikowe właściwości tych
materiałów. Podwójne wiązania pomiędzy atomami węgla powstają na skutek
hybrydyzacji sp2. Tworzą się wówczas trzy zdegenerowane orbitale z jednego orbitalu
s oraz dwóch orbitali p. Są one współpłaszczyznowe i tworzą wzajemnie kąty 120°.
Wiązania chemiczne utworzone przez te orbitale nazywają się wiązaniami σ. Czwarty
orbital, pz, pozostaje niezmieniony i skierowany prostopadle do płaszczyzny orbitali sp2
(tj. prostopadle do płaszczyzny atomów C). Orbitale pz sąsiednich atomów węgla
przekrywają się, co prowadzi do powstania dodatkowego wiązania nazywanego
wiązaniem π oraz do zdelokalizowanej gęstości elektronowej powyżej i poniżej
płaszczyzny cząsteczki.
(a)

PPV

PFO

P3AT

(b)

CuPc

C60

Alq3

Pentacen

Rys. 1.1. Przykłady półprzewodników organicznych: (a) polimery i (b) materiały
małomolekularne. ([Brütting05], str. 4)
Oznaczenia: PPV – poli(p-fenylowinylen), PFO – polifluoren,
P3AT – poli(3-alkiltiofen), Alq3 – tris(8-hydroxyquinolino)aluminium, C60 – fuleren,
CuPc – ftalocyjanina miedziowa.
5

Możemy wyróżnić dwie klasy półprzewodników organicznych. Są nimi tzw.
materiały małomolekularne (rys. 1.1 a) oraz polimery (rys. 1.1 b). Ich wspólną cechą
jest to, iż posiadają sprzężone wiązania π. Różnica natomiast dotyczy między innymi
sposobu otrzymywania cienkich warstw. Materiały małomolekularne są zwykle
osadzane w procesie wzrostu z fazy gazowej, np. poprzez naparowanie termiczne.
Warstwy polimerów zaś mogą być otrzymane jedynie z roztworu, np. przez powlekanie
obrotowe (ang. spin-coating) ([Brütting05], str. 4). Ponadto, materiały małomolekularne
mogą tworzyć dobrze uporządkowaną strukturę krystaliczną.
Podstawowym składnikiem zarówno półprzewodników małomolekularnych jak
i polimerów są pierścienie benzenowe. Cząsteczka benzenu (C6H6), której schemat
przedstawia rys. 1.2 (a), zawiera 18 orbitali sp2 oraz 6 orbitali pz (rys. 1.2 b). Orbitale
sp2 tworzą wiązania σ (i antywiązania σ*), zaś orbitale pz – wiązania π
(i antywiązania π*). Orbitale wiążące π są obsadzone elektronami, zaś orbitale
antywiążące π* są nieobsadzone. Najwyższy obsadzony orbital π nosi nazwę HOMO
(ang. highest occupied molecular orbital), zaś najniższy nieobsadzony orbital π* LUMO (ang. lowest unoccupied molecular orbital). Pomiędzy nimi występuje przerwa
energetyczna Eg. Sprzężenie między orbitalami cząsteczki (np. wzdłuż łańcucha
polimeru) prowadzi do poszerzenia stanów π i π* i powstania odpowiednio
(zapełnionego) pasma walencyjnego i (pustego) pasma przewodnictwa.

(a)

σ*

(b)

Pasmo
przewodnictwa

π*

Pasmo
walencyjne

π

6 × pz
18 ×

sp2

C6H6

σ
Rys. 1.2. (a) Schemat cząsteczki benzenu (C6H6). (b) Schemat struktury pasmowej
półprzewodnika organicznego pochodzącej od poziomów energetycznych
cząsteczki benzenu. ([Grundmann06], str. 369)
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W półprzewodnikach organicznych występują wiązania Van der Waalsa pomiędzy
cząsteczkami (same cząsteczki zawierają atomy związane ze sobą wiązaniami
kowalencyjnymi [Pope99], str. 1). Wiązania Van der Waalsa powstają na skutek
istnienia

słabych

oddziaływań

dipolowych

pomiędzy

obojętnymi

ładunkowo

cząsteczkami posiadającymi całkowicie obsadzone orbitale molekularne. Orbitale te nie
mogą wówczas tworzyć ani wiązań jonowych ani kowalencyjnych, ani metalicznych.
Wiązania Van der Waalsa są słabe i krótkozasięgowe (w porównaniu np. do wiązań
kowalencyjnych w Si czy GaAs), stąd właściwości materiałów organicznych są
w znacznie większym stopniu determinowane właściwościami pojedynczych cząsteczek
organicznych, aniżeli jest to w przypadku materiałów nieorganicznych i tworzących je
atomów. Konsekwencją występowania wiązań Van der Waalsa jest np. znacznie
mniejsza twardość materiałów organicznych i ich niższa temperatura topnienia
w porównaniu do materiałów nieorganicznych. Dla przykładu w tabeli 1.1 zestawiono
porównanie niektórych właściwości fizycznych kryształów germanu i antracenu.
Znacznie słabsza delokalizacja elektronowych funkcji falowych cząsteczek implikuje
specyficzne właściwości optyczne i elektryczne materiałów organicznych. Na przykład
ekscytony w materiałach organicznych są zwykle zlokalizowane w obrębie jednej
cząsteczki i stąd posiadają wysokie energie wiązania wynoszące od 0.5 do 1 eV. Może
stanowić to pewne ograniczenie np. dla zastosowań w organicznych ogniwach
fotowoltaicznych, gdzie dla separacji wygenerowanej pary elektron-dziura konieczna
jest odpowiednio wysoka energia.

Tab. 1.1. Porównanie niektórych właściwości fizycznych kryształów germanu i antracenu.
([Schwoerer07], str.12)
Właściwość

German

Antracen

Masa atomowa

72.63

178.22

Temperatura topnienia (°C)

937

217

3

Gęstość (g/cm )

5.3
3

1.28
22

0.42×1022

Gęstość (cząsteczek/cm )

4.42×10

Struktura krystalograficzna

diamentu

jednoskośna

Stałe sieci* (Å)

5.66

6.04-11.16

Przerwa energetyczna (eV), T = 300 K
(cm2/Vs)
Ruchliwość elektronów*
T = 300 K
Ruchliwość dziur*

0.66
3800
1800

4.0
≈1

* W kryształach organicznych są to wielkości anizotropowe.
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Materiały organiczne są zwykle izolatorami, w których ewentualne domieszki
zazwyczaj pełnią rolę pułapek dla nośników ładunku aniżeli są źródłem dodatkowych
nośników ([Kalinowski05], str. 177). Zatem przewodnictwo elektryczne takich
materiałów jest bardzo niskie. Jednakże, jeśli z kontaktów zostanie wstrzyknięta
odpowiednio duża liczba nośników (tj. elektronów z katody i/lub dziur z anody),
wówczas materiały te mogą przewodzić prąd elektryczny. Przewodnictwo takie jest
ograniczone nie tylko właściwościami transportowymi samego materiału organicznego,
ale również możliwościami wstrzykiwania nośników z elektrod. Wyróżnić możemy
zatem:
(a) Przewodnictwo ograniczone ładunkiem przestrzennym (ang. space-chargelimitted conduction, SCLC).
Warunkiem wystąpienia prądów SCLC jest, aby elektrody mogły dostarczyć
większą liczbę nośników na jednostkę czasu niż ta, która może być
przetransportowana przez materiał (warstwę) organiczny. W tym przypadku
charakterystyka

prądowo-napięciowa

(I-V)

struktury

elektroda1/warstwa

organiczna/elektroda2 przybiera charakter potęgowy:
I ~Vα

Tabela 1.2 zawiera informację o niektórych mechanizmach wstrzykiwania
i rekombinacji nośników w strukturach organicznych.

Tab. 1.2. Mechanizmy wstrzykiwania i rekombinacji w strukturach typu elektroda1/warstwa
organiczna/elektroda2. [Smertenko05]
Wartość α

Cechy mechanizmu

0 −1

tzw. reżim stałego pola

1

I) prawo Ohma
II) prąd ograniczony elektrodami (ILC)

1− 1.5

słabe wstrzykiwanie

1.5 − 2

I) wstrzykiwanie z obu kontaktów; rekombinacja elektron-dziura
II) wstrzykiwanie jednego rodzaju nośników; możliwa obecność pułapek

>2

I) prąd ograniczony pułapkowaniem nośników (w przypadku
wstrzykiwania jednego nośnika)
II) prąd ograniczony rekombinacją (dla wstrzykiwania obu rodzajów
nośników)

4

bardzo wysoki poziom wstrzykiwania z obu kontaktów
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(b) Przewodnictwo ograniczone wstrzykiwaniem (ang. injection-limitted conduction,
ILC).
Prąd staje się ograniczony wstrzykiwaniem nośników z kontaktów, jeśli
koncentracja nośników w materiale organicznym osiągnie wartość koncentracji
nośników w kontakcie. Taki kontakt nie może działać już jako rezerwuar nośników
i charakterystyka I-V staje się liniowa. Przy odpowiednio dużych napięciach prąd
płynący przez strukturę ulegnie nasyceniu. Przypadek ten dotyczy stosowania
bardzo dużych napięć.

1.2. Organiczne przyrządy półprzewodnikowe
Najważniejsze zastosowania półprzewodników organicznych w elektronice obejmują
następujące przyrządy:
- organiczne diody świecące (ang. organic light emitting diodes, OLEDs)
[Kalinowski05];
- organiczne ogniwa fotowoltaiczne (ang. organic photovoltaic cells, OPVCs) [Sun05];
- organiczne tranzystory polowe (ang. organic field-effect transistors, OFETs)
[Kymissis09];
- organiczne elementy pamięci [Ling08];
- organiczne sensory gazowe [Bai07].

Warunkiem koniecznym klasyfikacji danego przyrządu jako „organiczny” nie jest, aby
składał się on wyłącznie z materiałów organicznych, lecz jedynie aby jego elementy
czynne (np. warstwa emitująca światło) były materiałami organicznymi.
Ze względu na zastosowania w niniejszej pracy, omówione będą dwa pierwsze
z powyższych przyrządów.
Najważniejszym zastosowaniem półprzewodników organicznych w elektronice są
diody

OLED,

które

z

kolei

znalazły

już

zastosowania

komercyjne

np. w wyświetlaczach telefonów komórkowych [http-Samsung]. Rys. 1.3 przedstawia
możliwe konfiguracje warstw w diodach OLED. Konstruuje się struktury zawierające
warstwę przewodzącą dziury (ang. hole transport layer, HTL), warstwę przewodzącą
elektrony (ang. electron transport layer, ETL) oraz warstwę emitującą światło
(ang. emission layer, EML). Warstwa ETL lub HTL może być zarazem warstwą EML.
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Rys. 1.3. Struktury organicznych diod świecących:
cych: (a) dwuwarstwowa,
(b) trójwarstwowa, (c) wielowarstwowa. ([Kalinowski05],
([
], str. 172)

Strumień światła
wiatła emitowanego przez warstwę
warstw emitera zależy
ży od koncentracji
elektronów i dziur w warstwie, a te z kolei związane
zwi
są z prądami
dami elektronów i dziur
wstrzykiwanych odpowiednio z katody i anody. Charakterystycznymi wielkościami
wielko
są
tutaj czas przepływu nośnika
śnika (elektronu lub dziury) przez warstwę
warstwę emitera, τ t (zwany
również czasem rekombinacji monomolekularnej), oraz czas rekombinacji elektronu
i dziury w warstwie emitera, τ rec (zwany czasem rekombinacji bimolekularnej).
Wyróżnić możemy:
(a) elektroluminescencjęę kontrolowaną
kontrolowan wstrzykiwaniem nośników
ników (ang. injectioninjection
controlled electroluminescence, ICEL), która zachodzi dla τ t << τ rec . Strumień
emitowanego

światła

jest

proporcjonalny

do

tzw.

prądu
ądu

rekombinacji

(proporcjonalnego z kolei do iloczynu prądów
pr dów wstrzykiwania elektronów i dziur),
który nie ma nic wspólnego z prądem
pr dem przewodzenia mierzonym w charakterystyce
prądowo-napięciowej.
ciowej. Elektroluminescencja zaś
za w tym przypadku
adku jest jedynie
„produktem ubocznym” przepływu prądu
pr
przez strukturę.
(b) elektroluminescencjęę kontrolowaną
kontrolowan objętościowo (ang. volume-controlled
controlled EL,
VCEL), kiedy τ t >> τ rec . W tym przypadku elektrony i dziury rekombinują
rekombinuj
ze sobą w warstwie emitera (tzn. prąd
pr d upływu elektronów i dziur do przeciwległych
elektrod jest bardzo mały) i mierzony prąd
pr d przewodzenia jest (w przybliżeniu)
przybli
równy prądowi
dowi rekombinacji oraz proporcjonalny do strumienia emitowanego
światła ([Kafafi05], str. 347).
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Wstrzykiwanie jednakowo dużej
du ej liczby elektronów i dziur do warstwy emitera oraz
efektywna ich rekombinacja w tej warstwie warunkują
warunkuj wydajnąą elektroluminescencję.
elektroluminescencj
Stądd w technologii diod OLED ważną
wa
rolę pełni dobór odpowiednich materiałów
poprawiających
cych np. efektywność
efektywno wstrzykiwania dziur z anody czy też blokujących zbyt
szybkie opuszczanie warstwy emitera przez elektrony [Smith04].
[
Drugim ważnym
żnym
nym zastosowaniem półprzewodników organicznych są
s ogniwa
fotowoltaiczne (rys. 1.4). Na złączu
zł
organicznym

(złączu
ączu Schottky’ego

lub

heterozłączu)
czu) absorpcja światła
ś
generuje parę elektron-dziura,
dziura, która tworzy związany
zwi
ekscyton Frenkla. Jednakże
Jednakż wewnętrzne
trzne pole elektryczne, którego źródłem jest różnica
ró
prac wyjścia pomiędzy
ędzy elektrodami (a nie, jak w przypadku złącza
zł cza nieorganicznego,
np. złącza p-n na krzemie, różnica
ró nica poziomów Fermiego w materiałach typu n i p) jest
zazwyczaj niewystarczające
niewystarczają do jonizacji powstałego ekscytonu.

Rys. 1.4. Struktura organicznego ogniwa słonecznego zawierającego
zawieraj cego (a) złącze
złą
Schottky’ego,
(b) heterozłącze
heterozł
planarne oraz (c) heterozłącze objętościowe.
ę ściowe.
Rysunek opracowany na podstawie [http-wiki1].
[

Rys. 1.5. (a) Generacja oraz separacja pary elektron-dziura
elektron dziura na heterozłączu organicznym.
(b) Przykład generacji i separacji nośników
no
w strukturze z heterozłączem
ączem objętościowym.
obj
Rysunek opracowany na podstawie [http-wiki1]
[
oraz [Sun05
Sun05].
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Z tego powodu ogniwa oparte na złączu Schottky’ego są bardzo mało wydajne.
Na heterozłączu organicznym jonizacja powstałego ekscytonu zachodzi w wyniku
tzw. reakcji fotoindukowanego przeniesienia ładunków (ang. photoinduced charge
transfer reaction) pomiędzy cząsteczką materiału typu n oraz typu p. Reakcja ta ma
miejsce

na

skutek

różnicy

powinowactw

elektronowych

lub/i

potencjałów

jonizacyjnych materiałów tworzących heterozłącze. Istotnymi parametrami są tutaj
również tzw. transfer wsteczny ładunku oraz czas rekombinacji elektron-dziura.
Pierwszy z nich powinien być jak najniższy, drugi – jak najwyższy. Jako że
przeniesienie ładunku odbywa się na heterozłączu, absorpcja musi mieć miejsce
na międzywierzchni lub w obrębie drogi dyfuzji ekscytonu w tych materiałach. Jednym
ze

sposobów

zwiększenia

obszaru

generacji

nośników

jest

stosowanie

tzw. objętościowego heterozłącza (nazywanego również heterozłączem dyspersyjnym
[Żmija06]), które tworzy się w obszarze styku mieszaniny dwóch materiałów
organicznych o przeciwnych typach przewodnictwa (rys. 1.4 c i 1.5 b).

1.3. Problem długookresowej stabilności warstw organicznych
Podstawową wadą półprzewodników organicznych jest brak ich długookresowej
stabilności na skutek kontaktu z reaktywnymi gazami, takimi jak tlen oraz para wodna
znajdującymi się w atmosferze [Jurchescu04, Jurchescu05]. Niech za przykład posłuży
cząsteczka pentacenu (C22H14) – półprzewodnika organicznego stosowanego
najczęściej w organicznych tranzystorach cienkowarstwowych. Atomy tlenu mogą
przyłączać się do środkowego pierścienia pentacenu (zob. rys. 1.1), tj. w najbardziej
reaktywnym miejscu tej cząsteczki. Tworzy się wówczas nowa cząsteczka, w której
występują stany akceptorowe dla elektronów. Ich konsekwencją jest np. gromadzenie
się ładunków ujemnych na granicach ziaren materiału organicznego, które to ładunki
działają jako centra rozpraszania powodując pogorszenie właściwości elektrycznych
materiału (np. obniżenie przewodnictwa elektrycznego). Cząsteczki wody mogą z kolei
dyfundować do półprzewodnika oraz, na skutek przyłożonego pola elektrycznego
ulegać dysocjacji na jony H+ i OH- przyczepiające się następnie do cząsteczek
pentacenu. Jony te działają jako pułapki dla dziur. Spułapkowane w ten sposób ładunki
dodatnie są w pentacenie (materiale typu p) nośnikami mniejszościowymi.
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W przypadku pentacenu ocenia się,
si iż woda w znacznie większym
ększym stopniu wpływa
na degradację właściwoś
ściwości elektrycznych tego materiału aniżeli
żeli tlen ([Wöll09],
([
str. 395).
Degradacja materiałów organicznych pociąga
po
za sobą pogorszenie charakterystyk pracy
organicznych przyrządów
ądów
dów cienkowarstwowych. Autorzy pracy [Krebs07]
[
poddali
analizie pracę struktury fotowoltaicznej opartej o heterozłącze
heterozłącze P3CT/C606 zawarte
pomiędzy
dzy elektrodami ITO i Al. Otrzymaną
Otrzyman strukturę (rys. 1.6 a) umieszczono
umieszc
w próżni
(pod ciśnieniem < 10-6 mbar) na 12200 godzin w temperaturze 72°C oświetlając
o
ją
światłem o natężeniu
ężeniu 100 mW/cm2, a następnie
pnie przez kolejne 800 godzin
w temperaturze
ze 25°C w atmosferze 20% 18O2 i 80% N2 przy braku oświetlenia.
oś
Na rys. 1.6 (b) podane są
s jasne charakterystyki prądowo-napię
napięciowe struktury,
mierzone po upływach czasu podanych w ramce wykresu. Przez pierwszych 800 godzin
pracy przyrządd jest stabilny w czasie. Po jego upływie zaczynają uwidaczniać się
ograniczenia w transporcie elektrycznym, co widać
wida w postaci charakterystycznego
„stopnia” na wykresie I-V,
I , widocznego dla krzywej mierzonej po upływie 3300 godz.
(i w następnych
pnych krzywych). Stopień
Stopie ten świadczy
dczy o tworzeniu się
si w strukturze
izolującej międzywierzchni.
ędzywierzchni. Zmniejsza się
si również sprawność
ść ogniwa (z 0.07 %
do 0.0022 % po upływie 12200 godz. i 0.0013 % po upływie 13000 godz.)
oraz współczynnik wypełnienia (z 49 % do odpowiednio 17 % i 21 %). Ustalono,
że za degradacjęę przyrządu
przyrządu odpowiedzialny jest tlen, który wnika do przyrządu
przyrz
poprzez
górną elektrodę Al.

Rys. 1.6. (a) Schemat struktury ITO/P3CT/C60/Al. (b) Jasne charakterystyki I-V tej struktury
zmierzone po upływach czasu podanych w ramce. [Krebs07
[Krebs07]
6

P3CT – ang. poly(3-carboxythiophene
carboxythiophene-2,5-diyl-co-thiophene-2,5-diyl);
C60 – ang. buckminsterfullerene.
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Tlen dyfunduje następnie do warstw organicznych i przemieszcza się w nich we
wszystkich kierunkach osiągając dolną elektrodę (ITO). Ponadto zaobserwowano
dyfuzję pierwiastków obu elektrod do warstw organicznych, która również ma wpływ
na degradację przyrządu.
Bardzo ważnym zadaniem stanowiącym zarazem istotne wyzwanie jest pasywacja
(ang.

encapsulation,

passivation

[Kang10])

warstw

organicznych

w

celu

niedopuszczenia do ich kontaktu z powietrzem, a co za tym idzie – niedopuszczenia
do pogorszenia ich właściwości. Pasywacja najczęściej odbywa się poprzez osadzenie
na półprzewodniku organicznym warstwy organicznej lub nieorganicznej, która
powinna:
- być osadzona w odpowiednio niskich temperaturach (np. poniżej 100°C), gdyż
materiały organiczne posiadają niskie temperatury parowania;
- być osadzona w możliwie niskim tempie wzrostu, aby uniknąć uszkodzenia warstwy
organicznej;
- posiadać właściwości hydrofobowe, aby zminimalizować wnikanie cząsteczek wody
do warstwy organicznej;
- charakteryzować się możliwie gęstym upakowaniem atomów w celu uniknięcia
dyfuzji tlenu.
Przykładami materiałów stosowanych do pasywacji warstw i struktur organicznych są
teflon (politetrafluoroetylen, PTFE) osadzany metodą rozpylania magnetronowego
([Wöll09], str. 396), warstwy Al2O3 otrzymane metodą osadzania warstw atomowych
(ALD) [Ferrari07, Potscavage07], czy też nanolaminaty Al2O3/ZrO2 otrzymane
również techniką ALD [MeyerJ09-1]. Metoda ALD pozwala nie tylko na osadzanie
w niskich temperaturach, w niskim tempie wzrostu, ale również zapewnia równomierne
pokrycie nawet bardzo skomplikowanych geometrycznie powierzchni warstwą
o gęstym upakowaniu atomów, co czyni ją bardzo konkurencyjną w tej dziedzinie.
W pracy [MeyerJ09-2] autorzy proponują stosowanie nanolaminatów Al2O3/ZrO2
otrzymanych metodą ALD w 80°C jako powłok pasywujących diody OLED.
Otrzymane warstwy charakteryzują się około 2-4 rzędy wielkości mniejszą
przepuszczalnością pary wodnej aniżeli warstwy Al2O3.
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Rys. 1.7. Wykresy luminancji diody OLED, opisanej w pracy [MeyerJ09--2], w funkcji czasu
dla różnych powłok pasywujących.

Rys. 1.7 przedstawia wykresy luminancji (w funkcji czasu) otrzymanej przez autorów
pracy [MeyerJ09-2] diody OLED, pokrytej różnymi
ró nymi powłokami pasywującymi.
pasywuj
Dioda
bezpośrednio
rednio po otrzymaniu
otrzyman emituje światło o luminancji 1000 cd/m2. W przypadku
diody niepasywowanej po 1000 godz. ciągłej
ci głej pracy obserwowane jest zmniejszenie
luminancji do 85% wartości
warto
początkowej, zaś w przypadku pokrycia warstwą
warstw
Al2O3/ZrO2 – do 95% wartości
warto
początkowej. Widać więc,
ęc, że
ż pasywacja nie
powstrzymuje degradacji warstw organicznych, lecz może
mo e prowadzić do wydatnego jej
spowolnienia.
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ROZDZIAŁ II
OTRZYMYWANIE, WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA
WARSTW TLENKU CYNKU (ZnO)

2.1. Struktura krystaliczna i elektronowa ZnO
Tlenek cynku (ZnO) jest związkiem
zwi
grupy II-VI,
VI, w postaci naturalnej znany jako
rzadki minerał zwany cynkitem krystalizujący
krystalizuj cy w fazie wurcytu. Komórka sieci
krystalicznej ZnO (a1 = a2 = 3.250 Å, c = 5.207 Å [Pearton05])
]) pokazana jest
na rys. 2.1.

Rys. 2.1. Komórka elementarna (linie pogrubione) struktury wurcytu. Cztery atomy

1 2
3 3

1 
2 

3 1 2
8 3 3

7
8

na komórkę, o współrzędnych
ędnych (0,0,0,0) ,  , ,−1,  ,  0,0,0,  i  , ,−1, 
zaznaczone są
s ciemniejszym kolorem.

Atomy cynku otoczone sąą atomami tlenu tworząc
tworz konfigurację tetraedryczną.
tetraedryczn Wzdłuż
osi c odległość Zn-O
O jest mniejsza (d
( Zn-O[1] = 1.9 Å) w porównaniu do trzech
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pozostałych sąsiednich
siednich atomów tlenu (d
( Zn-O[2] = 1.98 Å). Dla ZnO, obok heksagonalnej
fazy wurcytu znana jest również
równie metastabilna faza kubiczna soli kuchennej, do której
przejście
cie zachodzi pod wysokim ciśnieniem
ci
rzędu 10 GPa ([Ellmer08
Ellmer08], str.4).
ZnO jest półprzewodnikiem o przerwie energetycznej prostej wynoszącej
wynosz
3.3 eV
w temperaturze pokojowej [Özgür05].
[
Orbitale s i p odpowiednio kationów (Zn++)
i anionów (O--) tworzą hybrydy sp3, które przekrywając
ąc się tworzą
tworz wiązania
i antywiązania.
zania. Pasmo przewodnictwa powstaje głównie z orbitali 4s jonów Zn++
(o symetrii Γ7), zaśś górne stany pasma walencyjnego tworzą
tworzą stany 2p jonów O-z domieszką stanów 3d jonów Zn++. Na skutek sprzężenia spin-orbita
orbita ∆so i wpływu pola
krystalicznego ∆cr pasmo walencyjne rozszczepia się
si na trzy podpasma, oznaczone jako
A, B i C (rys. 2.2) w kolejności
kolejno malejącej energii. W odróżnieniu
żnieniu od innych związków
zwi
II-VI
VI o strukturze wurcytu, w ZnO ∆cr >> ∆so. Ponadto, oddziaływanie z blisko
leżącymi
cymi stanami 3d jonów Zn++ sprawia, że poziom o symetrii Γ7 znajduje się
si powyżej
poziomu o symetrii Γ9, co daje w rezultacie następującą
nast
kolejność podpasm: A[Γ7],
B[Γ9], C[Γ7], a nie A[Γ9], B[Γ7], C[Γ7], która jest typowa dla innych związków
zwi
II-VI
o wyższym ładunku jądra
ądra anionu,
anionu np. CdS. Jednakże kolejność
ść podpasm i ich symetrii
w ZnO jest ciągle
gle w literaturze dyskutowana [Klingshirn07].
[

Rys. 2.2. Schemat struktury pasmowej i symetrie heksagonalnej fazy ZnO. Na rysunku
zaznaczono rozszczepienie pasma walencyjnego na trzy podpasma A, B i C. Podane wartości
warto
energii sąą wyznaczone eksperymentalnie w temperaturze 4.2 K. [[MeyerB04]
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2.2. Rodzime defekty punktowe w ZnO
Rodzime defekty punktowe (tj. odchylenia od idealnej struktury na skutek
przemieszczenia lub usunięcia atomów sieci) w ZnO wpływają w istotny sposób na jego
właściwości elektryczne. W ZnO rodzimymi defektami punktowymi są:
– luki cynkowe (VZn)
– luki tlenowe (VO)
– atomy cynku w położeniach międzywęzłowych (Zni)
– atomy tlenu w położeniach międzywęzłowych (Oi)
– atomy cynku w miejscu tlenu (ZnO)
– atomy tlenu w miejscu cynku (OZn)

defekty antypołożeniowe

W ZnO występują ponadto kombinacje defektów, np. pary Schottky’ego (luka
anionowa i kationowa) oraz pary Frenkla (luka kationowa i kation międzywęzłowy).
Energia potrzebna do powstania defektu zależy od różnicy pomiędzy ładunkiem danego
defektu a ładunkiem miejsca sieci, w którym ten defekt się znajduje. W ZnO luki
i atomy międzywęzłowe posiadają stan ładunkowy ±2, zaś defekty antypołożeniowe ±4.
To sprawia, że luki i atomy międzywęzłowe są bardziej prawdopodobne w związkach
polarnych aniżeli atomy antypołożeniowe, które z kolei są ważniejsze np. w związkach
III-V. Z termodynamicznego punktu widzenia utworzenie defektu o koncentracji
jednego mola wymaga energii ∆H d . Rozkład powstałych defektów na dostępnych N
miejscach sieci zwiększa entropię S układu. Zmiana energii swobodnej ∆Gd kryształu
na skutek powstania defektów

∆Gd = ∆H d − T∆S

(2.1)

jest najmniejsza przy koncentracji defektów N d wynoszącej:

N d = N exp(− ∆H d k B T )

(2.2)

gdzie: T – temperatura, kB – stała Boltzmanna.
Wartość N d definiuje liczbę defektów w równowadze termodynamicznej.
Energia tworzenia defektów rodzimych może zależeć również od położenia poziomu
Fermiego E F . Zależność ta przedstawiona jest schematycznie na rys. 2.3. Obsadzony
donor (dla E F > E D ) jest elektrycznie obojętny i ∆H d nie zależy od E F . Obniżenie EF
poniżej poziomu donorowego ED powoduje zysk energetyczny δ = q(E D − E F )
(q – stan ładunkowy donora), który obniża energię tworzenia donorów. Jako że defekty
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punktowe w ZnO posiadają
posiadaj stany ładunkowe ±2, maksymalny zzysk energetyczny
wynosi ponad 6 eV (tj. ~ 2 × E g ) i jest on rzędu typowej energii tworzenia
defektu [Ellmer08].

Rys. 2.3. Schematycznie przedstawiona zależność
zale
energii tworzenia defektu ∆Hd
od energii Fermiego EF. Przecięcie
cie naładowanego i neutralnego stanu ładunkowego
danego defektu wyznacza położenia
poło
ED i EA odpowiednio poziomu
donorowego i akceptorowego. ([Ellmer08],
([
str. 15)

W ZnO donorem o najni
najniżższej energii tworzenia jest luka tlenowa VO, zaś akceptorem

o najniższej
szej energii tworzenia jest luka cynkowa VZn. Obniżenie energii tworzenia
defektu na skutek przesunięcia poziomu Fermiego prowadzi do wzrostu koncentracji

defektów. Domieszkowanie donorowe (akceptorowe) prowadzi do wzrostu (obniżenia)
energii Fermiego i stą
stąd do obniżenia energii tworzenia rodzimych akceptorów
(donorów). Mechanizm ten, zwany samokompensacją, skutkuje ograniczeniem

przesunięcia
cia

poziomu

Fermiego

i

ograniczeniem

wpływu

domieszkowania

na koncentracjęę swobodnych elektronów (dziur) w półprzewodnikach. W skrajnym
przypadku dotyczącym
ącym izolatorów,
izolatorów, domieszkowanie nie prowadzi do zwiększenia
koncentracji nośników
śników lecz jedynie wprowadza kompensujące defekty rodzime.
Ograniczenia domieszkowania w ZnO dotyczą dwóch aspektów:

- możliwości
ci domieszkowania na typ p,
- możliwości
ci domieszkowania na zdeg
zdegenerowany typ n.
Przewodnictwo typu p wymaga poziomu Fermiego leżącego blisko maksimum pasma
walencyjnego. Wówczas energia tworzenia kompensujących donorów jest bardzo niska.

Najważniejszym
niejszym defektem rodzimym kompensującym przewodnictwo typu p jest luka
tlenowa. Domieszkowanie na typ n ogranicza z kolei tworzenie luk cynkowych.
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ZnO otrzymywany różnymi metodami jest prawie zawsze półprzewodnikiem typu n,
jednakże wyjaśnienie tego faktu nie jest w literaturze jednoznaczne. Po pierwsze luka
tlenowa jest głębokim donorem i nie może wprowadzić wystarczającej ilości nośników
ze względu na wysoką energię jonizacji. Z drugiej strony, cynk międzywęzłowy posiada
niską energię jonizacji lecz wysoką energię tworzenia i stąd nie jest obecny
w wystarczającej ilości. Niektórzy autorzy tłumaczą typ n w ZnO obecnością
wodoru [VdWalle00].

2.3. Procesy transportu elektrycznego w ZnO
Procesy transportu elektrycznego w ZnO są ograniczone przez następujące
mechanizmy rozpraszania ([Ellmer08], str. 41-66):
a) rozpraszanie na fononach;
b) rozpraszanie na zjonizowanych domieszkach (lub defektach);
c) rozpraszanie na neutralnych domieszkach (lub defektach);
d) rozpraszanie na dyslokacjach;
e) rozpraszanie na granicach ziaren.

Tab. 2.1. Zestawienie podstawowych mechanizmów rozpraszania i odpowiednich zależności
temperaturowych  lub . [Ellmer08, Ellmer08-2, Eringsoy50]
Proces
rozpraszania
Na fononach

Przyczyny
Pole elektryczne indukowane przez podłużne
fonony optyczne
Deformacje sieci powodowane lokalnym
przesunięciem jonów
Właściwości piezoelektryczne materiału

Na zjonizowanych
domieszkach

Potencjał kulombowski pochodzący od
naładowanych domieszek lub defektów

Na neutralnych
domieszkach

Płytkie neutralne domieszki

 - ruchliwość nośników,  - oporność właściwa, T – temperatura.
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Typowe
zależności
temperaturowe
~  ; > 0
~  ;
~

>0
/

 ≈ 
 ≈ 

Procesy a) – c)

mogą

występować zarówno

w monokryształach,

warstwach

epitaksjalnych jak i polikrystalicznych ZnO, natomiast procesy d) i e) typowe są już
tylko dla warstw polikrystalicznych. Tabela 2.1 zawiera zestawienie podstawowych
mechanizmów rozpraszania oraz odpowiadających im zależności ruchliwości nośników
(lub oporności właściwej) od temperatury.
Warstwy polikrystaliczne posiadają ziarnistą strukturę, a co za tym idzie – dużą
liczbę barier związanych z granicami ziaren. Granice ziaren stanowią obszary
zaburzone krystalograficznie, w wyniku których powstają stany defektowe w przerwie
energetycznej. Są one obsadzone nośnikami (dla materiału typu n – elektronami)
pochodzącymi z wnętrza ziaren. To powoduje powstanie warstw zubożonych
w elektrony po obu stronach granicy ziarna i związanej z tym bariery o wysokości  .
Bariera ta wynika z faktu, iż stany defektowe na granicach ziaren mają charakter
pułapkowy.
Analizując wpływ barier  na przewodnictwo elektryczne warstw, rozróżnia się dwa
przypadki [Roth81, Heluani06]:
(1) Kiedy półprzewodnik posiada niskie koncentracje nośników lub znajduje się
w wysokich temperaturach, mają miejsce procesy termoemisji (ang. thermionic
emission) – transport nośników zachodzi „nad” barierą  ;
(2) Kiedy półprzewodnik posiada wysokie koncentracje nośników lub znajduje się
w niskich temperaturach, dominuje emisja polowa (ang. thermal-field emission,
thermally assisted tunneling) – tunelowanie nośników przez barierę.
Wówczas przewodnictwo elektryczne σ w funkcji temperatury można zapisać
jako [Heluani06]:
 =  exp − " !$% +  exp − " '$%
#

#

(2.3)

gdzie wartości E1 i E2 oznaczają energie aktywacji transportu opisanego odpowiednio
w punktach (1) i (2).
Dla przykładu, w pracy [Heluani06] dla warstw ZnO otrzymano następujące wartości
E1 = 49 meV i E2 = 10 meV w przedziałach temperatur odpowiednio 150–250 K
i 50–110 K. W przypadku mniejszych energii aktywacji, np. ≈ 1 meV, energie te wiąże
się z procesami transportu w paśmie domieszkowym [Heluani06].
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2.4. Metody otrzymywania i właściwości elektryczne warstw ZnO
Cienkie warstwy ZnO posiadają najczęściej strukturę polikryształu teksturowanego
o osi c krystalitów skierowanej prostopadle do płaszczyzny warstwy. ZnO osadzony
na podłożu amorficznym lub Si tworzy z reguły warstwę polikrystaliczną bez
uporządkowania w płaszczyźnie warstwy, zaś warstwa epitaksjalna ZnO może
powstawać na podłożu monokrystalicznym takim jak GaN, Al2O3, LiNbO3, MgO nawet
w temperaturze pokojowej ([Ellmer08], str. 10).
Warstwy ZnO są otrzymywane m. in. za pomocą następujących metod:
a)

rozpylania magnetronowego [Schropp89];

b) osadzania chemicznego z fazy gazowej związków metaloorganicznych
(ang. Metal-Organic Chemical Vapor Deposition, MOCVD) [Ye05];
c)

osadzania warstw atomowych (ang. Atomic Layer Deposition, ALD) [Lujala94];

d) osadzania

laserem

impulsowym

(ang.

Pulsed

Laser

Deposition,

PLD)

[Hayamizu96];
e)

naparowania próżniowego [Ma96];

f)

epitaksji z wiązek molekularnych [Ohgaki03];

g) osadzania pyrolitycznego (ang. spray pyrolysis) [Krunks99];
h) zol-żel (ang. sol-gel) [Li04];
i)

osadzania elektrochemicznego [Cao06].

Metody a) – d) pozwalają na otrzymanie przezroczystych warstw ZnO o najniższych
raportowanych w literaturze opornościach, zaś metody a) – c) umożliwiają dodatkowo
osadzanie na dużych powierzchniach, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia
zastosowań na skalę przemysłową.
Na dzień dzisiejszy rozpylanie magnetronowe jest dominującą techniką
otrzymywania warstw ZnO dla zastosowań jako przezroczyste elektrody. Rozpylanie
magnetronowe umożliwia osadzanie warstw ZnO na dużych powierzchniach oraz
w niskich temperaturach (T < 150°C), które to warstwy posiadają najlepsze dotychczas
raportowane właściwości, w tym najniższe oporności wynoszące 2×10-4 Ωcm
(dla ZnO:Al), które są porównywalne z opornościami uzyskiwanymi dla powszechnie
stosowanych w elektronice warstw ITO, tj. 1×10-4 Ωcm ([Ellmer08], str. 62).
Metoda MOCVD również jest stosowana do wzrostu warstw ZnO. Jednak wymaga
ona stosowania wyższych temperatur podłoża niż w przypadku rozpylania
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magnetronowego (T > 150°C). Metodą tą osadza się ZnO na ogniwach słonecznych
wykonanych z amorficznego krzemu ([Ellmer08], str. 57).
Metoda ALD umożliwia osadzanie warstw w niskich temperaturach oraz na bardzo
dużych powierzchniach (np. 1.2×1.2 m2 ([Martin10], str. 373)). Najniższe raportowane
oporności przezroczystych warstw ZnO (domieszkowanych Al) otrzymanych metodą
ALD wynosiły około 8×10-4 Ωcm [Lujala94].
Metoda PLD znajduje często zastosowanie w otrzymywaniu warstw ZnO
do dalszych badań ich właściwości, w tym właściwości elektrycznych. Pozwala ona
na otrzymanie warstw ZnO o bardzo niskiej oporności właściwej (np. 2×10-4 Ωcm dla
warstw ZnO domieszkowanych Ga [Bhosle07]). Jednakże niemożność osadzania
na dużych powierzchniach stanowi przeszkodę w zastosowaniach tej metody na skalę
przemysłową.
Z punktu widzenia zastosowań warstw ZnO jako przezroczyste elektrody głównym
celem jest uzyskanie jak najniższych oporności warstw przy możliwie wysokiej
transmisji optycznej (co najmniej 85% w przedziale widzialnym). Cel ten zrealizować
można na dwa sposoby:
a)

wytworzenie rodzimych defektów (tj. luk tlenowych i/lub atomów cynku
w położeniach międzywęzłowych);

b) wprowadzenie domieszki (metalu o stopniu utlenienia +3 w miejsce Zn, np. Al, Ga,
In; lub pierwiastka o stopniu utlenienia -1 w miejsce O, np. F, Cl).
Rys. 2.4 przedstawia dane eksperymentalne ruchliwości i oporności polikrystalicznych
warstw ZnO (domieszkowanych i niedomieszkowanych) w funkcji koncentracji
elektronów, otrzymane w ciągu ostatnich 25-ciu lat ([Ellmer08], str. 62). Warstwy ZnO
osadzane były głównie na szkle. Najniższe uzyskane oporności są rzędu
1.5 - 3×10-4 Ωcm, tj. porównywalne z opornościami warstw ITO (1×10-4 Ωcm).
Najwyższe ruchliwości są rzędu 50-60 cm2/Vs. Użytymi domieszkami były pierwiastki
grupy III (B, Al, Ga, In) oraz grupy VII (F, Cl). Z danych wynika, że domieszkowanie
różnymi pierwiastkami prowadzi do niemal tak samo niskich oporności, jednak
najczęściej stosowaną domieszką jest aluminium, a następnie gal i bor. Wszystkie
metody osadzania mogą dać oporności mniejsze niż ~10-3 Ωcm, lecz rozpylanie
magnetronowe i osadzanie laserem impulsowym pozwalają na uzyskanie najniższych
oporności dla warstw domieszkowanych. Chociaż warstwy ZnO osadzane są już
od ponad 30-tu lat, to jednak najniższe uzyskiwane oporności (i najwyższe ruchliwości)
nie zmieniły się, mimo dużego wysiłku technologicznego, od ponad 20-tu lat.
23

To wskazuje na ograniczenia w domieszkowaniu i transporcie elektrycznym
przedstawione odpowiednio w podrozdziałach 2.2. i 2.3.

Rys. 2.4.. (a) Ruchliwości
Ruchliwoś oraz (b) oporności właściwe
ciwe domieszkowanych
i niedomieszkowanych polikrystalicznych warstw ZnO w funkcji koncentracji nośników.
no
Warstwy osadzono m. in. metodą
metod rozpylania magnetronowego (■, □, ), MOCVD ()
oraz PLD (○).
). Krzywe (kreskowana, punktowe i ciągła) oznaczają dopasowania róż
różnych modeli
teoretycznych. ([Ellmer08],
([
str. 62)

2.5. Zastosowania warstw ZnO w organicznej elektronice
Warstwy ZnO charakteryzują się,, oprócz szerokiej przerwy energetycznej (3.3 eV)
wysoką transmisją optyczną w przedziale widzialnym,
widz
jak równieżż parametrami
elektrycznymi kontrolowanymi, w zależności
zale
ci od warunków osadzania, w szerokim
zakresie koncentracji swobodnych elektronów (np. w metodzie ALD n ~1015-1020 cm-3
[Guziewicz09])
]) oraz ich ruchliwości
ruchliwo
(maksymalnie ~ 50-60 cm2/Vs dla warstw
polikrystalicznych). Dlatego możliwe
mo liwe jest zastosowanie warstw ZnO (zależnie
(zależ
od ich
właściwości)
ci) w organicznych przyrządach
przyrz
półprzewodnikowych jako:
(a) element typu n w złączu
ączu p-n,, gdzie wymagana jest od ZnO niska koncentracja
elektronów (≤ 1017 cm-3), która zmniejsza prądy
pr
zaporowe [Pra08], oraz niska
temperatura wzrostu, która umożliwia
umo liwia osadzanie warstw ZnO na podłożach
organicznych;
(b) przezroczyste elektrody, gdzie wymagana jest bardzo niska oporność
oporno właściwa
warstw (~10-4 Ωcm) oraz wysoka transmisja
transmisja optyczna (>85%) w przedziale
widzialnym.
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Ad (a). Przykładem struktury z hybrydowym (organiczno-nieorganicznym)
(organiczno nieorganicznym) złączem
zł
p-n jest raportowana w pracy [Na09-2]
[
dioda świecąca,
ca, której schemat przedstawia
rys. 2.5 (a). Partnerem typu p do warstwy ZnO jest warstwa α-NPD
α
(ang. N,N’diphenyl-N,N’-bis(1--naphthyl)-1,1’-biphenyl-4, 4’-diamine).
diamine). Elektrodę
Elektrod dolną (w tym
przypadku katodę)
ę) stanowi warstwa Al-Si
Al (1:1 % at.) o grubości
ści 80 nm. Elektroda ta,
jak równieżż warstwa ZnO osadzone zostały metodą
me
rozpylania magnetronowego.
Anodę tworząą warstwy MoO3/Al o powierzchni 500×500 µm
µ 2 i grubościach
odpowiednio 5 i 35 nm [Na09-1].
[
Warstwę ZnO osadzono w temperaturze
pokojowej, przy niskim tempie wzrostu w celu uzyskania możliwie
mo
gładkiej
powierzchni. Jednakż
ednakżee powstałe warstwy posiadały bardzo wysokie oporności
oporno
(> ~MΩcm).
cm). Dlatego w celu poprawy przewodnictwa część
część warstw ZnO wygrzano,
przed osadzeniem warstwy α-NPD,
NPD, w temperaturach 100°C, 150°C oraz 200°C.
Rys. 2.5 (b) przedstawia charakterystyki I-V hybrydowych
rydowych diod LED w zależności
zale
od temperatury wygrzewania warstw ZnO. Zwłaszcza wygrzanie w 150°C poprawiło
istotnie pracęę diody. Na rys. 2.5
2. (c) pokazane są równieżż fotografie struktury
z warstwą ZnO wygrzewaną
wygrzewan w 150°C, świecącej
cej przy podanych gęstościach
gę
prądu.
Warto jednakże
że zwrócić
zwróci uwagę, iż konieczność wygrzewania w temperaturze
co najmniej 150°C stanowi ograniczenie możliwości
mo
ci osadzania na podłożach
podło
(warstwach) organicznych, dla których takie temperatury (w zależności
zale
zależ
od materiału
organicznego) mogą być
b za wysokie i powodować termicznąą dekompozycję
dekompozycj tych
materiałów.

Rys. 2.5.. (a) Schemat struktury diody świecącej z hybrydowym złączem
ączem p-n, otrzymanej
w pracy [Na09-2]. (b) Charakterystyki I-V diody z warstwą ZnO wygrzewaną w temperaturach
podanych w ramce. (c) Elektroluminescencja diody (dla różnych
różnych gęstości
gę
prądu)
z warstwą ZnO wygrzewaną w 150°C.
25

Przykładem struktury z heterozłączem
heterozł czem ZnO/warstwa organiczna, z warstwą
warstw ZnO
osadzoną na półprzewodniku organicznym jest struktura Au/P3HT/ZnO/Al (P3HT –
poli(3-heksyltiofen)
heksyltiofen) opisana w pracy [Katsia09] i przedstawiona
awiona schematycznie na
rys. 2.6 (a). Warstwa ZnO
nO o grubości
grubo 90 nm została osadzona metodąą ALD w niskiej
temperaturze wzrostu (100°C). Otrzymana struktura stanowi diodę
diod prostującą
charakteryzującą sięę wysokim współczynnikiem prostowania (~105 przy napięciu
napi
±4V), wysokim prądem
ądem w kierunku przewodzenia ((~104 A/cm2) oraz niewielkim
i stałym (do -3.5 V) prądem
ądem zaporowym. Właściwości
Wła
te są pożądane
żądane dla zastosowań
zastosowa
takiej struktury jako selektora w tzw. nieulotnych pamięciach
pami ciach (ang. non-volatile
non
memory devices) typu cross-bar.
cross
Niska temperatura wzrostu umożliwi
żliwiła osadzenie
ZnO na warstwie organicznej, a przez to dokładne jej pokrycie (rys. 2.6 b) blokujące
dostępp powietrza atmosferycznego do warstwy P3HT. Jednakże
Jednakże procesy degradacji
tej struktury nie były przez autorów analizowane.

Rys. 2.6. (a) Schemat struktury Au/P3HT/ZnO/Al. (b) Zdjęcie
Zdj cie przekroju poprzecznego
struktury Au/P3HT/ZnO wykonane mikroskopem skaningowym (SEM). [Katsia09
Katsia09]

Ad. (b) Do tej pory przewodzące,
przewodzące, ale niedomieszkowane warstwy ZnO nie znalazły

zastosowania jako przezroczyste elektrody, głównie ze względu
ędu na przekonanie,
iż minimalne oporności
ści właściwe
właś
takich warstw (~10-2-10-3 Ωcm) sąą zbyt wysokie.
Ponadto stwierdza się,
ę że warstwy te nie są
s stabilne w kontakcie z powietrzem, gdyż
gdy
zawarty w nim tlen może
mo
powodować utlenianie warstw weń ubogich
([Ellmer08], str. 57). W cytowanej pracy zakłada się
si zatem, iżż przyczyną wysokiego
przewodnictwa niedomieszkowanych warstw ZnO są
s przede wszystkim luki tlenowe,
a nie międzywęzłowy
złowy cynk. Raportowano natomiast w literaturze zastosowania
warstw
arstw ZnO domieszkowanych np. glinem [Jiang03]
[
] lub galem [Bhosle07]
[
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(wówczas minimalne oporności właściwe są rzędu 10-4 Ωcm). W pracy [Park05]
zastosowano warstwy ZnO:Al otrzymane metodą ALD w konstrukcji diody OLED
z warstwą emitującą światło Alq3 (ang. tris(8-hydroxyquinoline)aluminum).
Warstwa ZnO:Al o grubości 200 nm i oporności powierzchniowej 91.2 Ω/□7 (co daje
oporność właściwą 1.8×10-3 Ωcm) była osadzona w temperaturze 180°C. Dla
porównania wykonano również analogiczną strukturę, jedynie że z warstwą ITO jako
anodą. Dioda z warstwą ZnO:Al osiągnęła nieco wyższą zewnętrzną sprawność
kwantową elektroluminescencji (2.1%) niż dioda z warstwą ITO (1.9%). Zauważmy
jednak, iż stosowane warstwy ZnO:Al miały oporności właściwe rzędu 10-3 Ωcm,
a więc

takie

jakie

są

możliwe

do

osiągnięcia

nawet

przez

warstwy

niedomieszkowane. To sugeruje potencjalne zastosowanie również warstw
niedomieszkowanych ZnO jako przezroczyste elektrody w organicznych przyrządach
półprzewodnikowych.
Innym przykładem zastosowania warstwy ZnO:Al jako przezroczystej elektrody
jest struktura fotowoltaiczna z heterozłączem CuPc/C60 (CuPc – ftalocyjanina
miedziowa) [Murdoch09]. Warstwa ZnO:Al o grubości około 325 nm została
otrzymana metodą rozpylania magnetronowego, a następnie, przed osadzeniem
warstw organicznych została poddana procesingowi w armosferze ozonu w wyniku
czego oporność właściwa obniżyła się z 1.4×10-3 Ωcm do 8.5×10-4 Ωcm. Również
w tym przypadku wykonano dla porównania strukturę z warstwą ITO jako anodą
(oporność powierzchniowa warstw ITO wynosiła 15 Ω/□ w porównaniu do 26 Ω/□
dla warstwy ZnO:Al). Struktura z warstwą ITO charakteryzowała się minimalnie
lepszymi parametrami niż struktura z warstwą ZnO:Al, mianowicie sprawnością
ηITO = 1.1% (ηAZO = 1.0%), prądem w obwodzie zwartym Jsc(ITO) = 4.04 mA/cm2
(Jsc(AZO) =3.96 mA/cm2)

oraz

współczynnikiem

wypełnienia

FFITO = 0.6

(FFAZO = 0.53). Natomiast napięcie w obwodzie rozwartym Uoc było minimalnie
niższe (dla ITO 0.46 V; dla ZnO:Al 0.49 V). Podsumowując można powiedzieć,
że zastosowanie warstwy ITO o niemal dwa razy niższej oporności powierzchniowej
nie przyczyniło się istotnie do poprawy charakterystyk pracy struktury organicznej.
To z kolei sugeruje, iż stosowanie jako przezroczystych elektrod warstw o najniższej
możliwej oporności nie zawsze jest konieczne.

7

Definicja oporności powierzchniowej jest przedstawiona w podrozdziale 4.2 (str. 44).
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ROZDZIAŁ III
METODA OSADZANIA WARTSW ATOMOWYCH (ALD)

3.1. Opis metody ALD

Metoda osadzania warstw atomowych (ang. Atomic Layer Deposition, ALD) jest
metodą osadzania chemicznego cienkich warstw z fazy gazowej. Metodę ALD
wyróżniają dwie cechy: sekwencyjność procesu oraz samoograniczenie tempa wzrostu
warstw. Sekwencyjność polega na tym, iż reagenty (prekursory) są wprowadzane
do komory wzrostu naprzemiennie, zaś każda dawka prekursora jest oddzielona od
kolejnej poprzez płukanie komory obojętnym gazem (np. azotem). Proces ALD składa
się zatem z cykli obejmujących sekwencyjne wprowadzanie prekursorów do komory
wzrostu. W jednym cyklu wyróżnić możemy następujące etapy:
(1) wprowadzenie prekursora I;
(2) płukanie;
(3) wprowadzenie prekursora II;
(4) płukanie.
Przebieg cykli procesu ALD pokazany jest schematycznie na rys. 3.1.
Sekwencyjność powoduje, iż reagenty w komorze wzrostu spotykają się ze sobą
jedynie na powierzchni (podłożu), a zatem reakcja chemiczna pomiędzy nimi zachodzić
może jedynie na podłożu, nie zaś w fazie gazowej. W ‘klasycznej’ metodzie osadzania
chemicznego z fazy gazowej (CVD) prekursory wprowadzane są do komory wzrostu
jednocześnie. Stąd konieczność stosowania w tej metodzie mało reaktywnych
prekursorów, dla których energia aktywacji reakcji chemicznej powinna być relatywnie
wysoka. Pozwala to wówczas na osiągniecie jednorodności osadzonych warstw oraz na
uniknięcie reakcji między prekursorami w fazie gazowej, tzn. przed ich dotarciem na
podłoże. W metodzie ALD natomiast, stosowane prekursory mogą, a nawet powinny
‘agresywnie’ reagować ze sobą, tzn. energia aktywacji reakcji powierzchniowej
powinna być jak najmniejsza.
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Rys. 3.1. (a) Schemat przebiegu cykli procesu ALD. (b) Kontrola procesu za pomocą
pomoc miernika
ciśnienia panującego
ącego w komorze wzrostu reaktora Savannah
Savannah-100
100 (Cambridge NanoTech).
Nan

Możliwość reakcji w fazie gazowej jest tutaj wyeliminowana poprzez sekwencyjność
sekwencyjno
wprowadzania prekursorów. Dużą
Du jednorodność warstw osiąga
ąga się zaś na skutek
występowania tzw. efektu nasycenia.
nasycenia. Efekt ten oznacza w istocie, iż
i przy
wprowadzeniu prekursora
kursora do komory wzrostu, na powierzchni podłoża
podło powstaje jedna
podłoż
monowarstwa tego materiału. Powierzchnia staje się
si wówczas całkowicie pokryta
cząsteczkami
steczkami danego prekursora i każda
ka da dodatkowa jego dawka nie powoduje
powstania kolejnej monowarstwy. Efekt nasycenia
nasycenia jest zapewniony poprzez dużą
du
reaktywność prekursorów i powoduje, żee tempo wzrostu warstwy staje się
si
proporcjonalne jedynie do liczby cykli (czyli liczby naprzemiennego wprowadzania
prekursorów do komory), nie zależy
zale
zaś od ilości
ci wprowadzanego do komory
k
prekursora – jest to tzw. samoograniczenie tempa wzrostu warstw. W wyniku reakcji
powierzchniowych powstaje (w jednym cyklu ALD przy występowaniu
wyst
wystę
efektu
nasycenia) jedna monowarstwa. Monowarstwa ta może
mo byćć ‘pełna’ lub ‘niepełna’
(częściowa). Pełna monowarstwa
onowarstwa powstaje, gdy gęstość
g
atomów w nowoutworzonej
płaszczyźnie
nie jest porównywalna z gęstością
g
atomów w próbce objętoś
ętościowej.
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A

- pierwiastek atomu najczęściej
ciej grupy I, II, III;

B

- pierwiastek atomu najczęściej
ciej grupy VII, VI, V;

X, Y - ligandy;
AX, BY - reagenty;
(s)

- atom lub związek w fazie stałej;

(g)

- atom lub związek w fazie gazowej.

Rys. 3.2. Formalizm symboli chemicznych używanych
u ywanych do opisu reakcji chemicznych
zachodzących
ących w procesie ALD. ([
([Suntola94], str. 610)

Przyczyną powstania częściowej
ęściowej
ciowej monowarstwy (przy spełnieniu warunku nasycenia)
może być rekonstrukcja powierzchni podłoża
podło lub duży rozmiar cząsteczki
ąsteczki prekursora.
Metoda ALD może byćć stosowana do otrzymywania warstw:
(a) pojedynczego pierwiastka, np. pierwiastka grupy IV układu
układu okresowego;
(b) związków
zków dwuskładnikowych, np. związków
zwi
typu AIIBVI lub AIIIBV;
(c) związków
zków wieloskładnikowych, np. materiałów typu A1-xCxB.
Rys. 3.2 przedstawia oznaczenia symboli chemicznych użytych
u ytych do opisu powyższych
powy
procesów. Ze względu na zastosowania w niniejszej pracy omówione zostaną
zostan dwa
ostatnie przypadki.
Osadzanie metodą ALD związków
zwi
dwuskładnikowych odbywa się za pomocą
reakcji syntezy lub reakcji wymiany (pojedynczej
(
lub podwójnej).
Otrzymywanie warstw związku
zwią
AB w wyniku reakcji syntezy ilustruje rys. 3.3 (a).
Reakcja przebiega zgodnie z równaniami:
(I) A(s) + B(g) → AB(s)
(II) AB(s) + A(g) → ABA(s)
Reakcja (I) zatrzymuje się,
ę, jeśli
jeśli powierzchnia A(s) jest całkowicie pokryta atomami
B(s). Warunkiem koniecznym ku temu jest wystarczająco
wystarczaj
dużaa dawka prekursora B(g)
wprowadzonego do komory wzrostu oraz odpowiednia temperatura procesu.
Temperatura ta powinnaa być na tyle wysoka, aby zapobiec dodatkowej kondensacji
atomów B(g) na powierzchni B(s), oraz na tyle niska, aby nowoutworzona
xxxxxxxxxxx
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Rys. 3.3. Przebieg procesu osadzania warstwy związku
zwi zku dwuskładnikowego metodą
metod ALD
poprzez reakcje (a) syntezy oraz (b) podwójnej wymiany. ([Suntola94
Suntola94], str. 606)

powierzchnia B(s) była stabilna przynajmniej do czasu wprowadzenia do komory
prekursora A(g). Występuje wówczas tzw. selektywna desorpcja polegająca na tym,
iż szybkość desorpcji atomów B z powierzchni B(s)
B(s jest dużo
żo większa
wię
od szybkości
desorpcji atomów B z powierzchni A(s). Analogiczne uwagi dotyczą
dotycz etapu II.
Otrzymywanie związków
ązków za pomocą
pomoc reakcji syntezy jest ograniczone jedynie do tych
pierwiastków, które posiadają
posiadaj odpowiednio wysoką prężność
ść pary nasyconej
nasy
w danej
temperaturze procesu. Niska prężność
pr
pary prowadzi do bardzo powolnego wzrostu
warstw, zwłaszcza w przypadku osadzania na dużych
du ych powierzchniach.
Poprzez reakcje syntezy osadzane są metodą ALD przede wszystkim związki
zwi
II-VI
z pierwiastków Zn, Cd oraz S, Se, Te.
Rys. 3.3 (b) przedstawia przebieg procesu osadzania związku
związku dwuskładnikowego
za pomocą reakcji podwójnej wymiany.
wymiany
Związek
zek AB powstaje z użycia
u ycia prekursorów AX(g) oraz BY(g) w następujących
nast
etapach:
(I) BY(s) + AX(g) → BAX(s) + XY(g)
(II) AX(s) + BY(g) → ABY(s) + XY(g)
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Jeśli
li stosowane reagenty oraz ligandy znajdujące
znajduj
się na powierzchni w wyniku reakcji
powierzchniowych pozostająą stabilne w czasie trwania danego cyklu, wówczas reakcje
wymiany odgrywająą zasadniczą
zasadnicz rolę w nasyceniu powierzchni. Prowadzą
Prow
one
mianowicie do szerokiego przedziału temperatur osadzania (tzw. okna wzrostu),
wzrostu
w którym występuje nasycenie
ycenie (rys. 3.4 z objaśnieniami).
). W przypadku termicznej
dysocjacji reagentów lub termicznego uwolnienia ligandów z powierzchni, nasycenie
staje się bardziej wrażliwe
żliwe na temperaturę
temperatur oraz na inne parametry procesu takie jak
dawki prekursorów, czasy płukania oraz rodzaj obojętnego
oboj
gazu użytego
żytego w procesie.
Okno wzrostu jest zatem przedziałem temperatur osadzania, w których następuje
nast
utworzenie jednej monowarstwy w jednym cyklu ALD.

Rys. 3.4. Możliwe
liwe zależ
zależności
ci tempa wzrostu warstwy od temperatury wzrostu
w procesie ALD. ([Suntola94],
([
str. 614)

L1 - Malejące
ce tempo wzrostu na cykl przy rosnących
rosn
temperaturach (niższych
ższych od okna
temperaturowego) będącee prawdopodobnie rezultatem nadmiernej kondensacji reagenta na podłożu.
podło
L2 - Rosnące
ce tempo wzrostu na cykl przy rosn
rosnących temperaturach (niższych
szych od okna wzrostu) –
energia dostarczana reagentom poprzez ciepło za niska w stosunku do energii aktywacji reakcji
chemicznej (mała reaktywność
ść prekursorów w tej temperaturze).
W1 - Pełna monowarstwa na cykl oznaczająca
oznaczaj
również, iż procesy rekonstrukcji powierzchni zostały
powstrzymane.
W2 - Niepełna monowarstwa na cykl. Jej przyczyną
przyczyn mogą być procesy rekonstrukcji
ukcji powierzchni oraz
dużee rozmiary ligandów. Ten typ przebiegu jest obecny zwłaszcza w warstwach polikrystalicznych
i amorficznych.
H1 - Rosnące
ce tempo wzrostu na cykl przy rosn
rosnących temperaturach (wyższych
ższych od okna
temperaturowego) – prawdopodobne gromadzenie
gromad
się na powierzchni ligandów lub produktów reakcji nie
wypłukanych przez obojętny gaz.
ce tempo wzrostu na cykl przy rosnących
rosn
temperaturach (wyższych
szych od okna wzrostu) –
H2 - Malejące
desorpcja części
ci utworzonej monowarstwy lub desorpcja bądź
b
dysocjacja ligandów istotnych dla
aktywacji powierzchni dla drugiego reagenta.

32

Proces wzrostu związku trójskładnikowego A1-xCxB może być zrealizowany
np. poprzez wprowadzenie co najmniej jednego cyklu wzrostu materiału zawierającego
pierwiastek C (np. związku CB) pomiędzy cykle wzrostu materiału AB:
……………………………………………………
AB (i razy)

ABY(s) + AX(g) → BAX(s) + XY(g)
AX(s) + BY(g) → ABY(s) + XY(g)

l razy
ABY(s) + CZ(g) → BCZ(s) + ZY(g)
CB (j razy)

CZ(s) + BY(g) → CBY(s) + ZY(g)
……………………………………………………
CBY(s) + AX(g) → BAX(s) + XY(g)

AB (i razy)

AX(s) + BY(g) → ABY(s) + XY(g)
……………………………………………………

Wówczas całkowita liczba cykli c procesu wynosi:
c = (iAB + jCB)×l + iAB
W zależności od stosunku i/j otrzymujemy różny skład procentowy pierwiastka C
w związku ACB.
Rys. 3.5 przedstawia schemat budowy reaktora ALD. Osadzanie warstw następuje
w komorze reakcyjnej (komorze wzrostu), do której wprowadzane są naprzemiennie
prekursory. Prekursory mogą początkowo znajdować się w fazie stałej, ciekłej lub
gazowej. W pierwszych dwóch przypadkach konieczne jest zapewnienie optymalnej
temperatury dla powstania fazy gazowej o odpowiedniej prężności pary nasyconej.
komora
wzrostu

grzejnik

zawory
N2
do
pompy

podłoże
reagent 1

reagent 2

Rys. 3.5. Schemat budowy reaktora ALD.
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Reaktor ALD jest przystosowany do osadzania warstw w atmosferze gazu obojętnego,
oboj
który jest jednocześnie
śnie gazem nośnym.
no nym. Wzrost warstw w modzie ALD (tzn. przy
zapewnieniu sekwencyjności
ści i samoograniczenia wzrostu) może
może również przebiegać
w wysokiej próżni ([Suntola9
Suntola94], str. 616). Jednakżee w układach próżniowych
pró
(jak również w metodzie epitaksji z wiązek
wi
molekularnych - MBE, czy metodzie
osadzania chemicznego z fazy gazowej związków
zwi zków metaloorganicznych – MOCVD)
efektywność uderzeńń jest na ogół mniejsza od jedności
jedno (tzn.. jedynie część cząsteczek
reagenta trafi w powierzchnię podłoża).
a). W układach ALD z gazem nośnym
no
ta
efektywność może byćć o rzędy
ędy wielkości
wielko większa od jedności (tzn. cząsteczki
ąsteczki reagenta,
które trafiając na podłoże
że nie przereagują,
przereaguj mogą dokonać jeszcze wielu takich trafień
zanim opuszczą komoręę wzrostu).

3.2. Zalety metody ALD
Do zalet metody ALD należą
żą ([Martin10],
([
str. 366-375):
a) konformalność powierzchni osadzonej warstwy;
b) pokrycia wolne od tzw. pinholi (ang. pin-holes);
pin
c) powtarzalność procesów;
d) skalowalność procesów;
e) możliwość osadzania warstw bardzo cienkich, gęstych
g
ch i o gładkich powierzchniach;
f) różnorodność materiałów otrzymywanych metodą
metod ALD;
g) możliwość osadzania w niskich temperaturach.

Rys. 3.6. Porównanie metod osadzania warstw z punktu widzenia ich jednorodności
jednorodno
i konformalności.
konformalno
([Martin10], str. 366)
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Rys. 3.7. Nanostruktury typu core-shell
core shell otrzymane poprzez pokrycie nanodrutów ZnTe,
widocznych na rys. (a), warstwą
warstw ZnO osadzoną metodą ALD (rys. b). Zdję
Zdjęcia wykonano
mikroskopem skaningowym (SEM). [Janik10]
[

Ad. a) Wyjątkowąą zaletą metody ALD jest możliwość uzyskania warstw, które bardzo
dobrze pokrywają złożone
one geometrycznie powierzchnie, takie jak różnego
ró
rodzaju wnęki,
ęki, a także
tak nanodruty, nanocząstki,
stki, materiały porowate, a nawet całe
trójwymiarowe obiekty ze wszystkich stron (rys. 3.6 i 3.7). Pod tym względem
wzgl
metoda ALD jest bezkonkurencyjna.
Ad. b) Warstwy osadzone metodą
metod ALD są w sposób ‘naturalny’ wolne od tzw. pinholi,
a zapewnia
ewnia to mechanizm nasycenia. Ta cecha metody czyni ją
j atrakcyjną
z punktu widzenia zastosowań
zastosowa w wytwarzaniu powłok pasywujących
pasywuj
oraz
warstw dielektrycznych, także
tak na dużych
ych powierzchniach. Warstwy takie mogą
mog
równieżż blokować dostęp powietrza i pary wodnej do materiałów organicznych,
które pokrywają.
Ad. c) Metodę ALD cechuje doskonała powtarzalność
powtarzalno procesów. Większość
Wię
procesów
ALD (równieżż tych w produkcji przemysłowej) odbywa się
si bez żadnej kontroli
in-situ.
situ. Procesy przebiegają
przebiegaj automatycznie bez potrzeby ciągłej
ągłej uwagi operatora.
Ad. d) Opracowana w laboratorium technologia ALD danego materiału czy przyrządu,
przyrz
dokonywana zazwyczaj w reaktorze o małej średnicy,
rednicy, np. 10 cm, może być
z powodzeniem przeskalowana na reaktor o dużej
duż średnicy, np. 80 cm,
stosowany do produkcji na masową
masow skalę. Skalowalność
ść zapewnia mechanizm
nasycenia.
Ad. e) W metodzie ALD większość
wi
warstw wzrasta w tempie około 1-2
1 Å na cykl.
Umożliwia
liwia to precyzyjne osadzanie jednorodnych warstw o grubości
grubo
rzędu
nanometrowego lub subnanometrowego, co pokazuje rys. 3.8.
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Rys. 3.8. Zdjęcia SEM (w różnym
żnym powi
powiększeniu)
kszeniu) przekroju poprzecznego warstw laminatów
Al2O3/HfO2 osadzonych metodą ALD na Si. Grubości warstw Al2O3 oraz HfO2 wynoszą
odpowiednio 8 nm i 12 nm.

Ad. f) Metoda ALD umożliwia
żliwia otrzymywanie bardzo wielu materiałów, przede
wszystkim

tlenków

(np.

Al2O3,

TiO2,

HfO2,

ZnO),

zwi
związków

wieloskładnikowych (np. ZnO:Al, ZnO:Ga, In2O3:Sn), tellurków (np. ZnTe,
CdTe), siarczków (np. ZnS, CdS), jak również
równie warstw pojedynczego pierwiastka
(np. Pt, Cu, Si, Ge) ([Martin10],
([
str. 375). Podstawowym warunkiem
(i ograniczeniem) otrzymania danego materiału jest dobór odpowiednich
reagentów, które powinny charakteryzować
charakteryzowa się:
- wystarczająco
ąco wysoką prężnością pary nasyconej w danej temperaturze
osadzania,
- stabilnościąą chemiczną w danej temperaturze wzrostu,
- zdolnością do adsorpcji do podłoża
podło lub do reakcji z podłożem,
- wysoką reaktywnością
ścią z drugim prekursorem,
- dostępnościąą na rynku oraz możliwie
mo
niską ceną.
Ad. g) Użycie bardzo reaktywnych
wnych prekursorów o odpowiednich prężnoś
prężnościach pary
nasyconej pozwala na osadzanie warstw metodą
metod ALD nawet w temperaturze
pokojowej. Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia osadzania warstw
na podłożach
ach organicznych, które, w zależności od materiału, mogą ulegać
termicznej dekompozycji w temperaturach nawet poniżej 100°C [Baklar10
Baklar10].
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3.3. Osadzanie warstw ZnO i ZnO:Al metodą ALD z użyciem
metaloorganicznych prekursorów cynkowych
Raportowane w literaturze warstwy ZnO otrzymywane metodą ALD wzrastane są
najczęściej z użyciem metaloorganicznych prekursorów cynkowych, tj. dwuetylocynku
(Zn(C2H5)2, DEZ) i dwumetylocynku (Zn(CH3)2, DMZ) oraz wody dejonizowanej
(H2O) jako prekursora tlenowego. Zaletą tych prekursorów są wysokie prężności pary
nasyconej już w temperaturze pokojowej (~101 mbar dla DEZ i ~102 mbar dla DMZ)
w porównaniu do innych prekursorów cynkowych (np. chlorek cynku, ZnCl2), które
w temperaturze pokojowej są ciałami stałymi (DEZ i DMZ to ciecze), a więc konieczne
jest ich podgrzanie w celu uzyskania fazy gazowej o odpowiedniej prężności pary
nasyconej. Dodatkową zaletą DEZ i DMZ jest ich wysoka reaktywność z parą wodną.
Proces wzrostu warstwy ZnO (w jednym cyklu) z użyciem powyższych dwóch
prekursorów metaloorganicznych przebiega następująco [Lujala94, Na09-3]:
(a) dla DMZ i H2O:
(I)

powierzchnia-OH(s) + Zn(CH3)2(g) → OZnCH3(s) +CH4(g)

(II) OZnCH3(s) + H2O(g) → OZnOH(s) + CH4(g)
(b) dla DEZ i H2O:
(I)

powierzchnia-OH(s) + Zn(C2H5)2(g) → OZnC2H5(s) +C2H6(g)

(II) OZnC2H5(s) + H2O(g) → OZnOH(s) + C2H6(g)
Domieszkowanie aluminium, w przypadku stosowania trójmetyloaluminium (Al(CH3)3,
TMA) jako prekursora aluminium oraz wody jako prekursora tlenowego zachodzi
za pomocą następujących reakcji [Na09-3]:
(I) powierzchnia-OH(s) + Al(CH3)3(g) → OAl(CH3)2(s) + CH4(g)
(II) OAl(CH3)2(s) + 2H2O(g) → OAl(OH)2(s) + 2CH4(g)
Jedna z pierwszych prac na temat wzrostu warstw ZnO i ZnO:Al metodą ALD
z użyciem DEZ i DMZ pochodzi z roku 1994 [Lujala94]. Autorzy tej pracy otrzymali
warstwy w temperaturach wzrostu 120-350°C, o grubościach 550 nm – 1 µm
do zastosowań jako przezroczyste elektrody. Do domieszkowania aluminium użyto
trójmetyloaluminium oraz wody. Otrzymano warstwy o wysokiej transmisji optycznej
(≈90%) w przedziale widzialnym, których najniższe oporności wynosiły 5×10-3 Ωcm
i 8×10-4 Ωcm odpowiednio dla warstw niedomieszkowanych i domieszkowanych Al
przy temperaturze wzrostu 250°C.
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Od tamtego czasu nie raportowano w literaturze warstw ZnO:Al otrzymanych metodą
ALD posiadających oporności niższe niż 8×10-4 Ωcm, z wyjątkiem pracy [An08],
w której autorzy użyli innych prekursorów niż metaloorganiczne, jednakże nie są
zamieszczone w niej dane na temat transmisji optycznej warstw.
Autorzy pracy [Na09-3] zbadali jednorodność rozkładu aluminium w warstwach
ZnO:Al otrzymanych metodą ALD w 125°C. Stwierdzili oni, iż rozkład ten jest
periodyczny względem głębokości warstwy, zaś jego maksima znajdują się w miejscach
domieszkowania Al. Periodyczność tego rozkładu nie zmieniła się znacząco
po wygrzewaniu w 500°C, jednak autorzy nie podali warunków wygrzewania ani czasu
jego trwania.
W pracy [Lim08] otrzymano półprzewodnikowe warstwy ZnO dwiema metodami,
mianowicie metodą ALD (z DEZ i H2O) i rozpylaniem magnetronowym, jak również
dokonano porównania właściwości strukturalnych i elektrycznych tych warstw.
Warstwy ZnO osadzone metodą rozpylania posiadały lepsze uporządkowanie
strukturalne z dominującą orientacją (00.2) w porównaniu do warstw otrzymanych
metodą ALD, których struktura była bardziej polikrystaliczna. W warstwach ZnO
otrzymanych

metodą

ALD

zaobserwowano

jednoczesny

wzrost

koncentracji

elektronów i ich ruchliwości, inaczej niż w warstwach otrzymanych metodą rozpylania,
gdzie ze wzrostem koncentracji elektronów ich ruchliwość malała. Autorzy nie podają
jednak wyjaśnienia tego faktu.
Niewiele natomiast jest publikacji porównujących właściwości warstw ZnO
otrzymanych metodą ALD z użyciem DEZ i DMZ. W pracy [Wachnicki10] dokonano
takiego porównania z punktu widzenia wzrostu epitaksjalnego. W obu przypadkach
otrzymano warstwy epitaksjalne o porównywalnej jakości strukturalnej.
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ROZDZIAŁ IV
METODY CHARAKTERYZACJI OTRZYMANYCH WARSTW
I STRUKTUR CIENKOWARSTWOWYCH

4.1. Badania struktury, morfologii i składu chemicznego warstw
W badaniach struktury krystalograficznej otrzymanych warstw zastosowano
metodę dyfrakcji promieni rentgenowskich (ang. X-Ray
Ray Diffraction, XRD). Schemat
tej metody pomiarowej przedstawia rys. 4.1. Monochromatyczna wiązka
wi
wią
równolegle
biegnących promieni
ni rentgenowskich padając
padaj na próbkę wnika do niej i oddziałuje
z elektronami atomów tej próbki. Na skutek dyfrakcji na elektronach fale zaczynają
zaczynaj
rozchodzić się we wszystkich kierunkach interferując
interferuj ze sobąą destruktywnie dla niemal
każdego kierunku. Jeśli
śli atomy w materiale uporządkowane sąą w pewien regularny
sposób, w niektórych kierunkach nastąpi
nast pi interferencja konstruktywna. Załóżmy,
Załó
że atomy ułożone sąą tak, że
ż tworzą równoległe płaszczyzny (P1, P2 itd. na rys. 4.1)
oddalone od siebie o d. Odległości te determinowane sąą kształtem komórek
elementarnych. Z pomiaru krzywych dyfrakcyjnych (zależności
(zależ ści natężenia
nat
wiązki
ugiętej od kąta
ą ugięcia
ęcia 2θ)
2
można wyznaczyć odległości
ści międzypłaszczyznowe
mię
([Cullity64], str. 121):

d=

λ
2 sinϑ

(4.1)

gdzie θ jest kątem,
ątem,
tem, przy którym obserwowane jest maksymalne natężenie
nat
krzywej
dyfrakcyjnej, zaś λ – długością
długo
fali promieniowania rentgenowskiego.

Rys. 4.1. „Odbicie” promieni rentgenowskich od płaszczyzn sieciowych P1 i P2.
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Dla układu heksagonalnego odległości międzypłaszczyznowe oblicza się korzystając
z równania ([Cullity64], str. 629):
1
4  h 2 + hk + k 2

=
2
3 
d hkl
a2

 l2
 + 2
 c

(4.2)

gdzie: a i c są stałymi sieci; indeks hkl oznacza rodzinę płaszczyzn (hkl); h, k , l
są wskaźnikami Millera.
Stąd, stałe sieci a i c są równe:
a=

2
4 d 100
; c = 2d 002
3

(4.3)

Pomiar szerokości połówkowej β (ang. full width at half maximum, FWHM) krzywej
dyfrakcyjnej

pozwala

oszacować

rozmiar

średni

D

krystalitów

ze

wzoru

([Cullity64], str. 141):

0.9λ
β cosϑ

D=

(4.4)

gdzie: β jest mierzona w jednostkach 2ϑ i podana w radianach, ϑ - kąt, przy którym
obserwowane jest maksymalne natężenie krzywej dyfrakcyjnej.
W pomiarach zastosowano dyfraktometr rentgenowski Philips X’ Pert wykorzystujący
promieniowanie monochromatyczne CuKα ( λ = 1.54 Å).

Do badań morfologii powierzchni oraz składu chemicznego otrzymanych warstw
ZnO i ZnO:Al użyto skaningowego mikroskopu elektronowego (ang. Scanning
Electron Microscope, SEM).
Wiązka elektronów (tzw. wiązka pierwotna) o energii E0 mogącej wynosić od kilku
keV do kilkudziesięciu keV ([Lüth01], str. 121-127) padając na próbkę powoduje
wybicie z niej elektronów różnego pochodzenia, jak również emisję promieni
rentgenowskich. W badaniach wykorzystano pracę mikroskopu w następujących
trybach:
(a) SE, czyli wybijanych z próbki elektronów wtórnych (ang. secondary electrons),
(b) BSE,

czyli

wybijanych

z

próbki

elektronów

wstecznie

rozproszonych

(ang. backscattered electrons),
(c) emitowanych
ang. Electron

z

próbki

Dispersive

promieni

rentgenowskich

Spectroscopy,

ang. Electron Dispersive X-ray analysis).
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zwana

(spektroskopia

również

analizą

EDS

–

EDX

–

Ad. (a). Elektrony te emitowane są w wyniku nieelastycznych oddziaływań elektronów
wiązki pierwotnej z polem elektrycznym pochodzącym od elektronów atomów
próbki. Następuje wówczas transfer energii do atomu mogący powodować następnie
wybicie elektronu z tego atomu – elektronu wtórnego (rys. 4.2 a). Energie
elektronów wtórnych są przeważnie mniejsze niż 50 eV. W obrazie SEM uzyskanym
w modzie SE kontrast uwidacznia przede wszystkim zmiany w morfologii
i chropowatości powierzchni.
(a)
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Rys. 4.2. Schemat procesów oddziaływania wiązki elektronów pierwotnych (1°e-)
z atomami próbki: (a) nieelastyczne rozpraszanie na elektronach, (b) elastyczne rozpraszanie
na jądrach, (c) emisja promieniowania rentgenowskiego: I – promieniowanie ciągłe,
II – promieniowanie charakterystyczne. [http-SEM, http-wiki2]

Ad. (b). Elektrony wiązki pierwotnej oddziałują z polem elektrycznym pochodzącym
od jąder atomów próbki. W rezultacie tego elastycznego oddziaływania następuje
zmiana kierunku pędu elektronu przy niewielkiej zmianie jego energii. Jeśli
rozpraszany w ten sposób elektron jest kierowany z powrotem ku powierzchni próbki
i z niej wybijany, nazywany jest elektronem wstecznie rozproszonym (rys. 4.2 b).
Elektrony BSE mogą osiągać energie od około 50 eV do energii niemal równej
energii wiązki pierwotnej E0, przy czym większość tych elektronów zachowuje co
najmniej 50% energii E0. Detektor ustawiony na ten zakres energii rejestruje obraz,
który jest niezmiernie czuły na zmiany składu chemicznego próbki, przy czym
możliwa jest tutaj jedynie jakościowa identyfikacja tych różnic powodowanych
różną liczbą atomową pierwiastków i ich rozkładem w próbce. W celu stwierdzenia,
czy dany kontrast w obrazie BSE pochodzi rzeczywiście od zmian w składzie
chemicznym, a nie np. od morfologii powierzchni, w analizie dokonuje się
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porównania obrazu BSE z obrazem SE. Ewentualne różnice w obu obrazach są
wskaźnikiem

występowania

różnic

w

składzie

chemicznym

warstwy,

np. występowania wytrąceń obcych faz.
Ad (c). O ile obraz BSE umożliwia jedynie jakościową analizę różnic w składzie
chemicznym, to metoda EDS pozwala na identyfikację konkretnych pierwiastków
oraz ich ilościową zawartość (np. w procentach atomowych) w próbce. Metoda EDS
polega na analizie widma promieni rentgenowskich emitowanych z próbki na którą
pada wiązka elektronów o energii E0 typowo od 5 do 20 keV. Widmo to pochodzi
od dwóch różnych procesów (oznaczonych odpowiednio I i II na rys. 4.2 c):
(I) zmiany pędu i energii elektronów na skutek ich oddziaływania z polem
kulombowskim rdzeni atomów powodującego powstanie ciągłego widma energii
promieniowania rentgenowskiego od 0 eV do E0;
(II) oddziaływania wiązki elektronów z elektronami na wewnętrznych powłokach
elektronowych atomów, w wyniku którego następuje wybicie elektronu z tej
powłoki. Jeśli miejsce po wybitym elektronie zajmie elektron z wyższego
poziomu orbitalnego, nastąpi (o ile nie nastąpi efekt Auger’a) emisja kwantu
promieniowania rentgenowskiego charakterystycznego dla danego pierwiastka.
Metoda EDS dostarcza informacji o składzie chemicznym z całej objętości, którą
penetrują elektrony wiązki pierwotnej. Głębokość może wynosić od około 100 nm
do 10 µm, zaś średnica na próbce – ponad 1 µm ([Schroder06], str. 641).
W pracy do pomiarów SEM zastosowano mikroskop skaningowy Hitachi SU-70.

Do pomiarów składu chemicznego, a w szczególności do pomiarów rozkładu
aluminium w warstwach ZnO:Al w funkcji głębokości warstwy zastosowano
spektroskopię masową jonów wtórnych (ang. Secondary Ion Mass Spectroscopy,
SIMS). W metodzie tej wiązka jonów pierwotnych, np. Ar+ o energii typowo 1-10 keV
uderza w powierzchnię warstwy wybijając z niej neutralne atomy, cząsteczki i jony
(tzw. jony wtórne). Wybijane jony są następnie analizowane przez spektrometr
masowy. Wyróżnić możemy tzw. mod statyczny oraz mod dynamiczny analizy SIMS.
Mod statyczny stosowany jest do badania składu chemicznego jedynie górnej
monowarstwy próbki. W modzie dynamicznym natomiast stosuje się wyższe prądy
wiązki pierwotnej (np. ~10-5-10-4 A/cm2) powodujące znacznie szybsze tempo emisji
jonów wtórnych oraz usuwanie kolejnych „partii” materiału w głąb próbki. Ten mod
pomiarowy umożliwia analizę składu chemicznego próbki warstwa po warstwie.
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W pracy do pomiarów SIMS zastosowano układ CAMECA IMS6F pracujący
pracuj
w modzie dynamicznym,
dynamicznym z wiązką jonów pierwotnych Cs+ o energii 5.5 keV, gęstości
prądu 100 nA/100×100 µm
µ (1×10-3 A/cm2) oraz kącie
cie padania na próbkę
próbk 36° względem
normalnej do powierzchni próbki. Rozdzielczość
Rozdzielczo głębokościowa
ściowa pomiarów wynosiła
5-10 nm.

4.2. Pomiary elektryczne warstw
Pomiary elektryczne warstw przeprowadzono w celu:
(a) wyznaczenia koncentracji nośników
no
i ich ruchliwości
ci w warstwach w temperaturze
pokojowej – pomiary efektu Halla
Hall i pomiary oporności właściwej;
ściwej;
(b) zbadania charakteru przewodnictwa (metaliczne czy półprzewodnikowe) – pomiary
oporu w funkcji temperatury.

Do wyznaczenia koncentracji elektronów n w warstwie oraz ich ruchliwości
ruchliwo
µ
zastosowano pomiary efektu Halla,
Hall pomiary oporności właściwej ρ oraz skorzystano ze
wzoru:

µ=

1
neρ

(4.5)

gdzie: e – ładunek elektronu.

Rys. 4.3. Kształt próbek używanych
używanych w pomiarach (a) efektu Hall’a oraz oporności
oporno właściwej
w temperaturze pokojowej, (b) oporności
oporno właściwej
ciwej w funkcji temperatury.
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Pomiary efektu Halla oraz pomiary oporności właściwej w temperaturze pokojowej
wykonano w układzie van der Pauwa, badając próbki w kształcie podanym
na rys. 4.3 (a).
Oporność właściwa ρ próbki z rys. 4.3 (a) jest dana wzorem ([Schroder06], str. 15):

ρ=

π
ln 2

t

R12,34 + R23, 41
2

gdzie: t – grubość warstwy; R12,34 =

⋅ F ⋅C

(4.6)

V34
; I12 - prąd wpływający do warstwy przez
I12

kontakt 1 i opuszczający warstwę przez kontakt 2; V34 = V3 − V4 - różnica potencjałów
na kontaktach 3 i 4; R 23, 41 - zdefiniowany analogicznie; F - czynnik korygujący
będący funkcją stosunku oporów Rr =

R12,34
R23, 41

; C - czynnik korygujący będący funkcją

d
, czyli stosunku rozmiaru kontaktu do długości boku próbki.
l
W mierzonych próbkach stosunek

d
był nie większy niż 0.1, zaś Rr wynosił 1–1.2,
l

co daje wartości C i F w przybliżeniu równe 1 ([Schroder06], str. 16).
Pomiar napięcia Halla UH odbywał się dla czterech kierunków prądu (I13, I31, I24,
I42 – przez próbkę przepuszcza się prądy o tej samej wartości I) oraz dla dwóch

przeciwnych zwrotów pola magnetycznego B skierowanego prostopadle do powierzchni
warstwy, co daje w sumie osiem pomiarów napięć Halla, zaś napięcie UH jest ich
średnią arytmetyczną (UH < 0 dla przewodnictwa typu n). Koncentrację elektronów
wyznacza się ze wzoru

n=

IB
eU H t

(4.7)

zaś ruchliwość elektronów ze wzoru (4.5).
W

charakteryzacji

cienkich

warstw

używa

się

również

pojęcia

oporności

powierzchniowej Rsh (ang. sheet resistance), którą opisuje wzór:

Rsh =

ρ [Ωcm]
t [cm]

(4.8)

Wielkość Rsh (wyrażoną w Ω) podaje się w jednostkach Ω/□ („om na kwadrat”;
Ω/□ ≡ Ω).
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Do pomiarów oporności właściwej i napięcia Halla w temperaturze pokojowej
zastosowano układ pomiarowy PhysTech RH2035 z oprogramowaniem. Układ
wyposażony był w magnes trwały o polu B = 0.426 T i umożliwiał pomiar próbek
o oporze mniejszym niż 108 Ω oraz o koncentracji nośników z zakresu 1014 – 1022 cm-3.

Oporność właściwą warstw w funkcji temperatury wyznaczono z pomiarów
oporu R próbek o kształcie przedstawionym na rys. 4.3 (b) oraz korzystając ze wzoru:

ρ=

RS
l1

(4.9)

gdzie: l1 – odległość pomiędzy kontaktami, S = l 2 t - pole przekroju poprzecznego
warstwy o grubości t, l2 – szerokość próbki.
W pomiarach R(T ) dla temperatur T wyższych od temperatury pokojowej
zastosowano grzałkę powodującą średni wzrost temperatury próbki o około 0.3°C/s.
Pomiar w zakresie temperatur 25°C – 80°C trwał około 3 minut. Pomiaru temperatury i
oporu dokonywano w oparciu o mierniki cyfrowe M-4660 (METEX) i M-3660D
(METEX) wraz z oprogramowaniem.
W pomiarach R(T ) w niskich temperaturach użyto ciekłego azotu (Twrzenia = 77 K).
Próbkę umieszczono w szklanym kriostacie, w którym temperatura wzrastała na skutek
odparowania azotu, do temperatury pokojowej. Czas pomiaru jednej próbki wynosił
około 30 minut. Pomiaru temperatury i oporu dokonywano w oparciu o mierniki
cyfrowe M-4660 (METEX) i M-3660D (METEX) wraz z oprogramowaniem.

4.3. Pomiary optyczne warstw
Pomiary optyczne przeprowadzono w celu:
(a) wyznaczenia grubości warstw (pomiar odbicia w funkcji długości fali);
(b) zbadania przezroczystości warstw (pomiar współczynnika transmisji);
(c) jakościowej identyfikacji rodzimych defektów punktowych w warstwach ZnO
(pomiary fotoluminescencji w temperaturze pokojowej).
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Do pomiaru grubości otrzymanych warstw zastosowano metodę opartą na pomiarze
współczynnika odbicia R w funkcji długości fali λ światła padającego na próbkę.
Dla struktury przedstawionej na rys. 4.4 (a) zawierającej warstwę o grubości d1,
o współczynniku załamania n1 osadzoną na podłożu o współczynniku załamania n2
(zakładamy, że n2 > n1) widmo odbicia R(λ) światła padającego na próbkę pod kątem

φ ≈ 0° wykazuje maksima (rys. 4.4 (b), (c)) dla fal, których różnica dróg optycznych
jest całkowitą wielokrotnością długości fali λ1 (=

2d 1 = m

(

)!

) w warstwie:

λ

(4.10)

n1

gdzie: m = 1,2,3,…
Stąd:

λ max =

(4.11)

φ

φ

II

n0
n1
n2

d1

φ’

(c)
Współczynnik odbicia

(b)
I

Współczynnik odbicia

(a)

2n1 d 1
m

Liczba falowa (cm-1)

Długość fali (cm)

Rys. 4.4. (a) Schemat metody pomiaru grubości wykorzystującej zjawisko interferencji.
(b) i (c) Teoretyczne widma odbicia dla SiO2 na Si jako funkcje odpowiednio
długości fali i liczby falowej. ([Schroder06], str. 593)

Maksima (i minima) obserwowane w widmie R(λ) pochodzą od interferencji fali odbitej
od górnej powierzchni warstwy (fala I na rys. 4.4 a) oraz fali odbitej od jej dolnej
powierzchni (fala II). Biorąc długości fal λ0 i λi dla dwóch maksimów, otrzymujemy
wyrażenie na grubość warstwy:

d1 =

i
 1
1
2n1  −
 λ 0 λi





(4.12)

gdzie: i – liczba pełnych cykli R(λ) pomiędzy λ0 a λi (np. dla dwóch sąsiednich
maksimów i = 1).
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(z oprogramowaniem), w którym próbkę oświetla się światłem białym i analizuje
światło odbite przechodzące przez spektrometr. Kąt padania światła wynosił ≈ 0°.
Współczynnik odbicia mierzony był w przedziale długości fal 250-850 nm. Układ
umożliwiał pomiar grubości warstw w zakresie od 10 nm do 20 µm.

W celu zbadania przezroczystości warstw ZnO i ZnO:Al, jak również wyznaczenia
współczynnika absorpcji oraz optycznej przerwy wzbronionej zastosowano pomiary
transmisji optycznej T. Schemat metody przedstawia rys. 4.5. Światło o natężeniu I0
padając na próbkę o grubości d, ulega częściowo odbiciu od jej powierzchni, częściowo
jest przez próbkę absorbowane, zaś pozostała część o natężeniu I przechodzi przez
próbkę. Transmisja definiowana jest jako stosunek I / I 0 . Jeśli próbka ma grubość d,
współczynnik absorpcji α oraz współczynnik odbicia R, to T wyraża się wzorem
([Pankove71], str. 93):

(1 − R )exp(− αd )
T=
2

(4.13)

1 − R 2 exp(− 2αd )

R

R

I0

I
α
d

Rys. 4.5. Schemat metody pomiaru transmisji optycznej. ([Schroder06], str. 586)

(

)

Jeśli αd >> 1 oraz R 2 << 1 , wówczas odpowiednio exp(− 2αd ) ≈ 0 oraz 1 − R 2 ≈ 1
i wzór (4.13) upraszcza się do postaci:
(4.14)
T = e − αd
która po przekształceniu ze względu na * daje wyrażenie:

α (λ ) =

1 100
ln
d T (λ )

(4.15)

gdzie α[cm-1] jest funkcją długości fali, zaś T mierzona jest w %.
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Dla półprzewodnika o przerwie energetycznej prostej wartość optycznej przerwy
wzbronionej E gopt można wyznaczyć ze wzoru ([Yu05], str. 269-270):

(

(α ⋅ hν )2

= const ⋅ hν − E gopt

)

(4.16)

w którym zależność pomiędzy energią fotonu hν a długością fali jest następująca:

hν [eV] ≅

1240
λ [nm]

(4.17)

Wykreśla się wówczas (α ⋅ hν ) jako funkcję hν oraz ekstrapoluje liniowy przedział
2

tej zależności do wartości (α ⋅ hν ) = 0 . Punkt przecięcia z osią hν daje wartość E gopt .
2

Do badań transmisji optycznej warstw zastosowano spektrofluorymetr Solar
CM2203 (z oprogramowaniem) pozwalający na pomiary w temperaturze pokojowej
w przedziale długości fal 200-1100 nm.

W celu identyfikacji rodzimych defektów punktowych w warstwach ZnO
zastosowano pomiary fotoluminescencji (PL) w temperaturze pokojowej. Metoda ta
pozwala jakościowo wyznaczyć stany defektowe w paśmie zabronionym zarówno
płytko położone, jak i stany głębokie pod warunkiem, że rekombinacja z ich udziałem
jest promienista. Układ do pomiaru fotoluminescencji przedstawia schematycznie
rys. 4.6.

Zwierciadło

Detektor

Laser
lub lampa + monochromator

Monochromator

Próbka

Soczewka

Rys. 4.6. Schemat układu do pomiaru fotoluminescencji. ([Schroder06], str. 605)

Próbka oświetlana jest światłem monochromatycznym o energii hν > E g , które
generuje pary elektron-dziura i ekscytony rekombinujące następnie promieniście lub
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niepromieniście. W przypadku rekombinacji promienistej następuje emisja fotonów
z próbki, które przechodzą przez drugi monochromator i są zliczane przez detektor.

Pomiarów fotoluminescencji dokonano za pomocą spektrofluorymetru Solar
CM2203 (z oprogramowaniem). Próbki pobudzano promieniowaniem o długości fali
300 nm pochodzącym z lampy ksenonowej. Widma emisji PL mierzono w temperaturze
pokojowej w przedziale długości fal 340-820 nm.

4.4. Charakteryzacja struktur cienkowarstwowych
Charakteryzacja otrzymanych w pracy struktur cienkowarstwowych obejmowała:
a) badania efektu fotowoltaicznego (pomiary charakterystyk I-V, pomiary czułości
widmowej);
b) badania właściwości elektroluminescencyjnych (pomiary luminancji, pomiary widm
elektroluminescencji);
c) badania procesów fizykochemicznych zachodzących na międzywierzchniach oraz
w części objętościowej struktur (pomiary impedancyjne).

4.4.1. Badania efektu fotowoltaicznego

Badania efektu fotowoltaicznego przeprowadzono w oparciu o pomiary:
(a) charakterystyk prądowo-napięciowych;
(b) czułości widmowej.

Charakterystyki prądowo-napięciowe (I-V) ogniwa fotowoltaicznego przy braku
oświetlenia (charakterystyka ciemna) oraz przy oświetleniu (charakterystyka jasna)
przedstawione są schematycznie na rys. 4.7.
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I, A

„ciemna”
„jasna”

Ump

Uoc
U, V

Imp
Isc

Mpp

Rys. 4.7. Charakterystyki prądowo-napięciowe (ciemna i jasna) struktury fotowoltaicznej.

Na wykresie tym:
UOC jest napięciem w obwodzie rozwartym, kiedy płynący przez strukturę prąd I = 0;
ISC oznacza prąd w obwodzie zwartym, kiedy napięcie zewnętrzne wynosi zero;
Ump i Imp są wartościami odpowiednio napięcia i prądu, przy których moc wydzielona
przez oświetlane ogniwo (tj. U mp ⋅ I mp ) jest maksymalna (punkt maksymalnej
mocy M pp ).
Ponadto definiuje się następujące wielkości:
(a) sprawność ogniwa słonecznego η , która jest równa stosunkowi maksymalnej
mocy wyjściowej ogniwa do mocy promieniowania Pin padającego na ogniwo:

η=

I mp ⋅ U mp
Pin

⋅ 100%

(4.18)

(b) współczynnik wypełnienia FF (ang. filling factor):

FF =

I mp ⋅ U mp
I SC ⋅ U OC

=

M pp
I SC ⋅ U OC

(4.19)

Pomiaru charakterystyk I-V dokonano w oparciu o układ pomiarowy AUTOLAB
(Eco Chemie) wraz z oprogramowaniem GPES. Pomiary charakterystyk jasnych
przeprowadzono z użyciem światła białego (lampa halogenowa) o natężeniu
75 mW/cm2.
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Pomiary czułości widmowej polegają na pomiarze fotoprądu I SC w funkcji długości
fali λ padającego na próbkę światła monochromatycznego o mocy φe (λ ) . Czułość
widmową S opisuje wzór [Silvestre99]:

S (λ ) =

I SC (λ )

(4.20)

φe (λ )

Pomiarów czułości widmowej dokonano za pomocą spektrometru SPECORD M-40
(Carl Zeiss) pozwalającego mierzyć widma w zakresie 350-900 nm. Próbki oświetlano
lampą ksenonową. Pomiary przeprowadzono w temperaturze pokojowej.

4.4.2. Badania właściwości elektroluminescencyjnych

Badania właściwości elektroluminescencyjnych przeprowadzono w oparciu o:
- pomiar luminancji L diody w funkcji przyłożonego napięcia (charakterystyka L-V);
- pomiar widma elektroluminescencji diody przy ustalonym przyłożonym napięciu;
- wyznaczenie wydajności świetlnej ηext diody.
Pomiaru charakterystyki L-V diody dokonano w kierunku prostopadłym do jej
powierzchni (dioda ma powierzchnię płaską) z użyciem skalibrowanej fotodiody
krzemowej i miernika I-V (Keithley 617).

Pomiar widma elektroluminescencji I(λ) przeprowadzono za pomocą spektrometru
SPECORD M-40, opisanego w punkcie 4.4.1.

Wydajność

świetlną

ηext

diody

wyznaczono

w

oparciu

o

wzór

[Kalinowski05, str. 377]:

η ext =

πL  cd 
 
J A

(4.21)

gdzie: L (cd/m2) – luminancja diody w kierunku prostopadłym do jej powierzchni;
J (A/m2) – gęstość prądu płynącego przez diodę.

Wzór (4.21) zakłada rozkład promieniowania diody o powierzchni płaskiej.
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4.4.3. Pomiary impedancyjne

Spektroskopia impedancyjna obejmuje pomiary i analizę elektrycznej odpowiedzi
materiału (wraz z elektrodami), który pobudza się sygnałem elektromagnetycznym
w szerokim paśmie częstotliwości (np. ~µHz – MHz) w celu zbadania właściwości
fizykochemicznych tego materiału.
Impedancję wyznacza się z pomiarów przyłożonego napięcia przemiennego o danej
amplitudzie Vmax i regulowanej częstości ω do badanej próbki oraz pomiarów
przesunięcia fazowego ϑ i amplitudy Imax prądu płynącego w obwodzie dla tej
częstości.
Niech

v(t ) = Vmax sin(ωt )

(4.22)

i(t ) = I max sin(ωt + ϑ )

(4.23)

oznaczają odpowiednio przyłożone napięcie i mierzony prąd w funkcji czasu.
Transformaty Fouriera obu powyższych sygnałów dane są odpowiednio:

F {v(t )} ≡ V (ω ) = Vmax ⋅ π

(4.24)

F {i(t )} ≡ I (ω ) = I max ⋅ π ⋅ exp( jϑ )

(4.25)

 jπ 
gdzie: j ≡ − 1 ≡ exp
.
 2 
Impedancję Z (ω ) struktury definiuje wzór:

Z (ω ) ≡

Vmax
F {v(t )}
=
F {i(t )} I max ⋅ exp( jϑ (ω ))

(4.26)

Z (ω ) można zapisać jako:
Z (ω ) = Z '+ jZ ' '

(4.27)

gdzie Z ' oznacza część rzeczywistą, a Z ' ' część urojoną impedancji:

Z ' = Re(Z ) = Z cos ϑ

(4.28)

Z ' ' = Im(Z ) = Z sin ϑ

(4.29)

zaś moduł impedancji:

Z =
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Vmax
I max

(4.30)

(a)

(b)
Im(Z)

-Im(Z)

C1
R1

Z’’

ωp

Z

ϑ
0

Z’

Re(Z)

0

R1

Re(Z)

Rys. 4.8. (a) Graficzne przedstawienie zależności (4.27) - (4.30). (b) Widmo impedancji dla
obwodu zastępczego R1C1 przedstawionego obok. Strzałka na półkolu pokazuje kierunek
wzrastających częstości napięcia (i prądu). ([Barsoukov05], str. 6, 15)

Zależność

Z (ω ) przedstawia się na wykresie

Im(Z ) − Re(Z ) zamieszczonym

na rys. 4.8. Pomiarowi dla danej częstości ω odpowiada jeden punkt.
Analiza widma Im(Z ) − Re(Z ) obejmuje dobór i dopasowanie odpowiedniego
elektrycznego obwodu zastępczego badanej struktury. Problem, jaki się tutaj pojawia
dotyczy faktu, iż wiele różnych obwodów zastępczych posiada identyczną impedancję
dla wszystkich częstości. Dlatego też przy wyborze optymalnego obwodu zastępczego
stosuje się pewne reguły, jak np. kieruje się znajomością procesów fizycznych
i/lub chemicznych mogących zachodzić w strukturze czy też wybiera się obwód
o najmniejszej liczbie elementów ([Barsoukov05], str. 91-95).
Pomiary impedancyjne przeprowadzono w przedziale częstości 10-2 – 106 Hz
za pomocą układu AUTOLAB wyposażonego w analizator częstości FRA-2
oraz oprogramowanie GPES. Zależności
oprogramowania

Z (ω )

analizowane były z użyciem

ZView 2.3 (Scribner Associates). Pomiary impedancji przy

oświetleniu struktur wykonano z użyciem lampy halogenowej o natężeniu światła
białego 75 mW/cm2.
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ROZDZIAŁ V
WZROST I WŁAŚCIWOŚCI NIEDOMIESZKOWANYCH
WARSTW ZnO OTRZYMANYCH METODĄ ALD

5.1. Warunki wzrostu, morfologia powierzchni, struktura, właściwości
optyczne i elektryczne niedomieszkowanych warstw ZnO
Celem tej części pracy było otrzymanie niedomieszkowanych warstw ZnO
posiadających oprócz wysokiej transmisji optycznej odpowiednie parametry elektryczne
(przede wszystkim koncentrację swobodnych elektronów) kontrolowane w możliwie
szerokim zakresie.
Termin „niedomieszkowane” oznacza w istocie warstwy niedomieszkowane
intencjonalnie, gdyż zawsze podczas procesu ALD pewna ilość nieintencjonalnych
domieszek wbudowuje się do warstw ZnO (będzie to przedyskutowane w podrozdziale
5.2). Jest to cecha nie tylko metody ALD, ale również innych metod, np. MOCVD
[Li06].

(a)

(b)
Wlot

Wylot

Komora wzrostu

(c)

Pompa

TMA

H2O

DEZ

Rys. 5.1. Stanowisko technologiczne do osadzania warstw metodą ALD. Na zdjęciach widoczne
są: (a) reaktor Savannah-100 (Cambridge NanoTech), (b) komora wzrostu (średnica 10 cm),
z zaznaczonymi otworami wlotu i wylotu gazów, oraz (c) pojemniki z prekursorami
stosowanymi do otrzymywania warstw ZnO i ZnO:Al.
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Warstwy ZnO osadzono metodą ALD z użyciem prekursorów DEZ i H2O8. Proces
wzrostu

przeprowadzono

w

reaktorze

Savannah-100

(Cambridge

NanoTech)

przedstawionym na rys. 5.1. Gazem nośnym był azot, którego przepływ wynosił
20 sccm. Ciśnienie panujące w komorze wzrostu podczas procesu wynosiło przeciętnie
kilka mbar.
Wstępny etap prac polegał na doborze parametrów technologicznych (przede
wszystkim czasów podawania prekursorów i czasów płukania po dawkach
poszczególnych prekursorów) aby uzyskać efekt nasycenia9 warunkujący wzrost
warstw w trybie ALD, jak również aby umożliwić usunięcie z komory wzrostu
wszystkich gazowych produktów reakcji i nieprzereagowanych prekursorów.
Parametrem technologicznym, jaki zmieniano dla osiągnięcia szerokiego zakresu
właściwości elektrycznych warstw ZnO była temperatura wzrostu.
Otrzymane warstwy ZnO były wzrastane na szkle oraz na krzemie. Wybór szkła jako
podłoża podyktowany był jego wysoką transmisją w przedziale widzialnym i bardzo
niską ceną w porównaniu do innych przezroczystych podłóż takich jak np. szafir.
Ten ostatni czynnik ma decydujące znaczenie z punktu widzenia zastosowań
w przyrządach organicznych. Warstwy ZnO osadzone na krzemie posłużyły jako
warstwy referencyjne do pomiaru grubości (pomiar odbicia) oraz zostały użyte do
badań przekroju poprzecznego (wykonanych mikroskopem SEM). Dla warstw
otrzymanych na szkle przeprowadzono pozostałą charakteryzację.

Tab. 5.1. Zestawienie parametrów wzrostu oraz grubość otrzymanych warstw ZnO.

1

Tgr
(°C)
65

1990

Grubość*
(nm)
201 ± 10

2

80

1500

208

3

100

1160

207

4

120

1110

200

5

160

1200

205

6

200

1500

203

7

240

2020

208

Lp.

Liczba cykli

Tgr – temperatura wzrostu; * - wartości zmierzone dla próbek osadzonych na Si.

8

Zob. podrozdział 3.3, str. 37.

9

Zob. podrozdział 3.1, str. 29.
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Tempo wzrostu, A/cykl

2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
40

Niska
reaktywność
prekursorów

80

Okno wzrostu

120

Desorpcja
prekursora (ów)

160

200

240

O

Temperatura wzrostu, C
Rys. 5.2. Tempo wzrostu (w Å/cykl) w funkcji temperatury wzrostu warstw ZnO
otrzymanych metodą ALD.

Istotne było otrzymanie warstw o zbliżonej grubości ze względu na fakt,
iż właściwości (również elektryczne) warstw ZnO zależą od grubości warstw
[Hayamizu96]. W tym celu regulowano liczbę cykli procesu dla zadanych temperatur
wzrostu (zob. tabelę 5.1). Otrzymano warstwy o grubości ustalonej na 200 nm
w temperaturach wzrostu 65-240°C, które to warstwy poddano następnie dalszej
charakteryzacji.
Rys. 5.2 przedstawia wykres zależności tempa wzrostu warstw ZnO (w Å/cykl)
od temperatury wzrostu. Dla niskich temperatur wzrostu ( Tgr < 100 °C) obserwowane
jest malejące tempo wzrostu przy malejących T gr ze względu na niską reaktywność
DEZ z wodą w tych temperaturach. Dla przedziału temperatur od około 100 °C
do 150 °C tempo wzrostu jest niemal niezależne od T gr , a więc obserwowane jest okno
wzrostu10. Jednakże z faktu iż tempo wzrostu w tym przedziale wynosi około
1.7-1.8 Å/cykl wynika, że tworzona jest niepełna monowarstwa na cykl (około 1/3
monowarstwy przy założeniu wzrostu w kierunku (00.2)). Wynik ten wytłumaczyć
można dużym rozmiarem cząsteczki DEZ, co sprawia, że nawet w przypadku
dokładnego pokrycia powierzchni podłoża cząsteczkami DEZ, nie każde miejsce sieci
jest przez nią obsadzone. Dlatego też nawet w temperaturach spoza okna wzrostu,
w których nie cała powierzchnia pokrywana jest cząsteczkami prekursora, można

10

Zob. podrozdział 3.1 (str. 32), rys. 3.4 wraz z objaśnieniami.
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mówić o reżimie nasycenia rozumiejąc przez to, że oznacza to maksymalne tempo
wzrostu w tej temperaturze i niezależne od dawek prekursorów.
Wzrost w temperaturach wyższych od 150 °C nie był uwarunkowany dekompozycją
DEZ, ale raczej desorpcją tego prekursora lub/i desorpcją wody z powierzchni w czasie
płukania. Niektórzy autorzy raportowali dekompozycję DEZ w temperaturach
wyższych od 160 °C [King08]. Jednakże, obserwowana dekompozycja była związana
ze znaczącym spadkiem transmisji optycznej warstw ZnO, czego nie obserwowano
w naszym przypadku11. Ponadto, ewentualna dekompozycja DEZ mogłaby mieć
miejsce, ale w przypadku stosowania bardzo długich czasów podawania i płukania tego
prekursora, jak np. w przypadku pokrywania nanoproszków warstwą ZnO [King08],
gdzie osiągnięcie reżimu nasycenia wymaga stosowania o rzędy wielkości dłuższych
czasów podawania/płukania, aniżeli w przypadku standardowych procesów osadzania
metodą ALD na płaskich podłożach.

Rys. 5.3. Morfologia powierzchni warstw ZnO na szkle otrzymanych w podanych
temperaturach wzrostu.

Na rys. 5.3 zamieszczone są obrazy SEM morfologii powierzchni otrzymanych
warstw ZnO. W każdym z przypadków mamy do czynienia z ziarnistą strukturą,
11

Wyniki pomiarów transmisji optycznej będą przedstawione w dalszej części tego podrozdziału.
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Rys. 5.4. Obrazy SEM przekroju poprzecznego warstw ZnO otrzymanych na Si
w podanych temperaturach wzrostu. Grubości warstw wynoszą 200 nm.

przy czym średni rozmiar i kształt ziaren zmienia się wraz ze zmianą temperatury
wzrostu. Przy temperaturze wzrostu 65 °C rozmiar ten wynosi około 30 nm.
W przypadku temperatur wzrostu 80 °C i 120 °C oprócz ziaren „małych”, tj. o średnicy
około 30 nm występują również ziarna bardziej podłużne o długości około 100-150 nm
i szerokości około 30 nm. Warstwy otrzymane w 120 °C posiadają już niemal
wyłącznie ziarna podłużne. Wzrost temperatury osadzania do 160 °C powoduje
zmniejszenie długości ziaren podłużnych do około 70-100 nm. Przy temperaturach
wzrostu 200 °C i 240 °C ziarna podłużne niemal całkowicie zanikają, pojawiają się zaś
ziarna o kształcie bardziej foremnym i rozmiarach odpowiednio 50 i 70 nm.
Polikrystaliczną strukturę potwierdzają badania przekroju poprzecznego warstw
(rys. 5.4). Na zdjęciach tych widoczny jest kolumnowy wzrost warstw ZnO, zwłaszcza
w temperaturze wzrostu 160°C, dla której kolumnowe ziarna są najbardziej
uporządkowane, również w dolnych częściach warstwy. Na zdjęciach z rys. 5.4 widać
także, że wzrost temperatury osadzania prowadzi do zmniejszenia chropowatości
powierzchni.
Na rys. 5.5 zamieszczone są krzywe dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) otrzymanych
warstw ZnO na szkle. Warstwy otrzymane w temperaturach 65°C i 160°C
charakteryzują się dobrze uporządkowaną strukturą krystaliczną z dominującą osią c
prostopadłą do płaszczyzny warstwy. W miarę wzrostu temperatury osadzania od 65°C
natężenie refleksu (00.2) najpierw maleje, po czym, dla Tgr = 160°C znów osiąga
wysoką wartość, a następnie dla Tgr > 160°C po raz kolejny maleje.
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Rys. 5.5. Krzywe dyfrakcyjne (XRD) warstw ZnO otrzymanych w podanych
temperaturach wzrostu. (j.u. – jednostki umowne)

Porównując wyniki badań XRD z rysunkami 5.3 i 5.4 można stwierdzić, że wzrostowi
w kierunku (00.2) towarzyszą kolumnowe ziarna o niewielkim rozmiarze (≈30 nm)
w płaszczyźnie warstwy. Z pojawieniem się ziaren podłużnych natomiast związany jest
refleks (10.0), który występuje w przypadku temperatur wzrostu 80, 100 i 120°C,
tak jak ziarna podłużne na rys. 5.3. Można jeszcze powiązać obecność tzw. ziaren
„foremnych” z refleksem (10.1), którego natężenie wzrasta dla Tgr ≥ 160°C, co jest
w zgodzie z rys. 5.3.
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Rys. 5.6. Parametry elektryczne warstw ZnO, tj. (a) koncentracja i ruchliwość elektronów
oraz (b) oporność właściwa warstw, w funkcji temperatury wzrostu.
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Tab. 5.2. Parametry elektryczne warstw ZnO.
Lp.

Tgr (°C)

n (cm-3)

µ (cm2/Vs)

ρ (Ωcm)

Rsh (Ω/□)

1

65

5.4×1017

1.27

9.07

4.5×105

2

80

1.9×1017

0.31

1.0×102

5.2×106

3

100

1.2×1018

1.34

4.21

2.1×105

4

120

1.4×1019

22.5

2.0×10-2

1.0×103

5

160

2.5×1019

36.9

6.7×10-3

335

6

200

1.3×10

20

28.7

1.7×10

-3

7

240

3.9×1019

31.5

5.1×10-3

85
255

Zbadano wpływ temperatury wzrostu i właściwości strukturalnych warstw na ich
właściwości elektryczne. W tabeli 5.2 zawarte są wyniki pomiarów parametrów
elektrycznych, tj. koncentracji elektronów (n), ruchliwości elektronów (µ), oporności
właściwej (ρ) oraz oporności powierzchniowej (Rsh). Dane te (z wyjątkiem Rsh)
przedstawione są graficznie na rys. 5.6. Najwyższą wartość ρ (i najniższą n) posiadają
warstwy otrzymane w 80 °C. Z kolei warstwy otrzymane w 200 °C charakteryzują się
najniższą opornością właściwą (ρ = 1.7×10-3 Ωcm) oraz najwyższą koncentracją
elektronów (n = 1.3×1020 cm-3). Otrzymane wartości ρ należą do najniższych
raportowanych

dotąd

w

literaturze

dla

niedomieszkowanych

warstw

ZnO

otrzymywanych nie tylko metodą ALD, ale również innymi metodami, np. rozpylaniem
magnetronowym [Schropp89] lub PLD [Lorenz03]. Natomiast w przypadku metody
MOCVD [Baik97] oraz metody rozpylania pyrolitycznego [Nunes01] najniższe
uzyskane oporności niedomieszkowanych warstw ZnO były rzędu odpowiednio
10-2 i 101 Ωcm. To czyni metodę ALD interesującą z punktu widzenia technologii
warstw TCO.
Z wykresu 5.6 (a) widać, że dla temperatur osadzania < 200°C wzrostowi (spadkowi)
koncentracji elektronów towarzyszy wzrost (spadek) ich ruchliwości, co jest wynikiem
dość rzadko obserwowanym. Najczęściej obserwuje się spadek µ wraz ze wzrostem n,
który tłumaczy się zwiększonym rozpraszaniem na powstałych defektach [Ellmer08-2].
W

naszym

przypadku

wyższe

ruchliwości

trudno

wytłumaczyć

mniejszym

rozpraszaniem na granicach ziaren, gdyż np. w 160°C ziarna są mniejsze niż
w warstwach otrzymanych w 120°C, a ruchliwość większa. To samo dotyczy relacji
pomiędzy ruchliwością a strukturą krystalograficzną. Warstwy otrzymane w 65°C
i 160°C posiadają najlepszą strukturę (rys. 5.5), natomiast ruchliwości elektronów
60

O

-2.0

80

t, C
40
60

O

25

-4.4

80

t, C
40
60

25

-4.5
ln(σ [Ω cm ])

-2.2

-1

-1

ln(σ [Ω cm ])

-2.1

E = 58.6 meV

-1

-1

-2.3
-2.4
-2.5

nRT = 5.4×1017 cm-3
Tgr = 65°C

-2.6
2.8

3.0

3.2

3

-4.6
E = 58.3 meV

-4.7
-4.8

3.4

nRT = 2.0×1017 cm-3
Tgr = 80°C

2.8

-1

3.0

3.2

3

10 /T, K

3.4

-1

10 /T, K

3.98

4.53
E = 10.4 meV

ln(σ [Ω cm ])

4.52
-1

3.94

-1

-1

-1

ln(σ [Ω cm ])

3.96

3.92
3.90

nRT = 1.4×1019 cm-3
Tgr = 120°C

2.8

3.0
3

3.2

4.51
4.50
4.49

3.4

nRT = 2.5×1019 cm-3
Tgr = 160°C

2.8

-1

3.0
3

10 /T, K

3.2

3.4

-1

10 /T, K
5.280

6.370
5.278
-1

ln(σ [Ω cm ])

-1

ln(σ [Ω cm ])

6.365

5.276

-1

-1

6.360
6.355
6.350
6.345

nRT = 1.3×1020 cm-3
Tgr = 200°C

2.8

3.0
3

3.2
-1

10 /T, K

3.4

5.274
5.272
5.270

nRT = 3.9×1019 cm-3
Tgr = 240°C

2.8

3.0
3

3.2

3.4

-1

10 /T, K

Rys. 5.7. Zależności przewodnictwa od temperatury pomiaru przedstawione w formie
ln(σ) = f(T -1) dla warstw ZnO otrzymanych w podanych temperaturach wzrostu Tgr.
(nRT – koncentracja elektronów w temperaturze pokojowej)
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różnią się w obu przypadkach znacznie (tabela 5.2). Jeśli zaś za powstałe zmiany n i µ
odpowiadają defekty punktowe, to wówczas muszą jednocześnie wystąpić dwa efekty.
Po pierwsze, następuje zwiększenie ilości defektów donorowych (względnie ich
zwiększenie w stosunku do liczby defektów akceptowych), co daje wkład do wyższej
koncentracji n. Po drugie, całkowita ilość defektów ulega zmniejszeniu, co powoduje
mniejsze rozpraszanie (większą ruchliwość). W następnym podrozdziale zostanie
dokonana analiza widm fotoluminescencji wspierająca tę tezę.
Na rys. 5.7 przedstawione są wyniki pomiarów temperaturowych przewodnictwa
warstw ZnO. Warstwy otrzymane w temperaturach 65°C, 80°C i 120°C charakteryzują
się półprzewodnikowym typem przewodnictwa w temperaturach bliskich temperatury
pokojowej. Dla tych warstw wyznaczono energie aktywacji E korzystając ze wzoru
(2.3). W przypadku warstw osadzonych w 65 °C i 80 °C obserwuje się taką samą
wartość E ≈ 58 meV. Dla warstwy otrzymanej w 120 °C E obniża się do około 10 meV,
co świadczy o zwiększonym tunelowaniu nośników przez barierę. Uzyskane wartości
energii aktywacji są porównywalne z otrzymanymi w pracy [Heluani06]. Zaś wzrost
oporności przy wzroście temperatury pomiaru obserwowany dla warstw otrzymanych
w 65°C i 80°C należy związać najprawdopodobniej z rozpraszaniem elektronów
na fononach.
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Rys. 5.8. Transmisja optyczna warstw ZnO otrzymanych w podanych temperaturach wzrostu.
We wstawce przedstawiono zależność współczynnika absorpcji α od energii fotonu dla warstw
o wysokiej koncentracji nośników (otrzymanych w Tgr ≥ 160°C).
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W przypadku warstw otrzymanych w 160 °C i 200 °C obserwowane jest jakościowo
inne zachowanie krzywych lnσ ~ 1/T w porównaniu do warstw otrzymanych w niższych
temperaturach. Obie warstwy zachowują się jak zdegenerowane półprzewodniki,
których oporność rośnie wraz ze wzrostem temperatury. Dla warstwy ZnO otrzymanej
w 240°C, w temperaturach pomiaru bliskich temperatury pokojowej zależność σ ~ T jest
w przybliżeniu stała.
Na koniec tego podrozdziału zostaną podane wyniki pomiarów transmisji optycznej
warstw. Są one przedstawione na rys. 5.8. Z wykresów widać, że wszystkie warstwy są
przezroczyste niezależnie od temperatury osadzania. Średnia wartość transmisji
optycznej w przedziale widzialnym wynosi około 90%. We wstawce do rys. 5.8
znajduje się wykres zależności współczynnika absorpcji od energii fotonu, * = fℎ,,
warstw o wysokiej koncentracji elektronów (n ≥ 1019 cm-3). Wraz ze wzrostem n
obserwowane jest przesunięcie krawędzi absorpcji w stronę wyższych energii,
co można wytłumaczyć efektem Bursteina–Mossa [Dragoman02].

5.2. Przyczyna wysokiego przewodnictwa w niedomieszkowanych
warstwach ZnO otrzymanych metodą ALD
Zbadano wpływ rodzimych defektów punktowych oraz nieintencjonalnych
domieszek na wysokie przewodnictwo i metaliczne właściwości niedomieszkowanych
warstw ZnO otrzymanych metodą ALD.
Rozważony zostanie najpierw wpływ stechiometrii warstw na koncentrację
swobodnych elektronów. Pomiaru zawartości Zn i O w warstwach ZnO dokonano
metodą EDS.

Tab. 5.3. Koncentracja swobodnych elektronów oraz zawartość procentowa
cynku i tlenu w warstwach ZnO.
n (cm-3)
5.4×10

17

1.2 ×10

18

Zn (% at.)

O (% at.)

52.94

47.06

53.48

46.52

2.5×10

19

53.57

46.43

1.3×10

20

53.95

46.05
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Tabela 5.3 zawiera dane na temat koncentracji elektronów, n, oraz zawartości (w % at.)
cynku i tlenu przyjmując, że zawartość obu pierwiastków daje 100%. Z tabeli widać,
że tym wyższa n im więcej cynku w stosunku do tlenu znajduje się w warstwie. Tak
więc wysoką n można związać z brakiem stechiometrii w ZnO, jednakże z pomiarów
tych nie wynika czy związane jest to np. z większą ilością międzywęzłowego cynku czy
większą ilością luk tlenowych.
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Rys. 5.9. Widma fotoluminescencji warstw ZnO osadzonych w podanych na wykresie
temperaturach wzrostu. Widma zmierzono w temperaturze pokojowej.

Do zbadania wpływu trzech rodzimych defektów punktowych (VO, Zni i Oi)
na właściwości elektryczne otrzymanych warstw ZnO wykorzystano pomiary
fotoluminescencji (PL) w temperaturze pokojowej. Otrzymane widma PL są
przedstawione na rys. 5.9. W miarę wzrostu temperatury osadzania z 65 °C do 200 °C
następuje

wyraźne

obniżenie

emisji

defektowej

z

obszaru

czerwonego

i pomarańczowego przy jednoczesnym przesunięciu maksimum tej emisji w kierunku
niższych energii. Dla warstw otrzymanych w 160 °C i 200 °C występuje również wzrost
emisji defektowej z obszaru fioletowego skoncentrowanej wokół energii około 3.1 eV.
Widoczny jest również wzrost emisji z obszaru krawędzi (PLkr) z maksimum dla energii
około 3.2-3.25 eV.
W literaturze nie ma ogólnej zgody co do pochodzenia emisji defektowej w ZnO
w temperaturze pokojowej [Tam06]. Za emisję w obszarze fioletowym widma
odpowiedzialne są najprawdopodobniej przejścia Zni → V.B. (pasmo walencyjne)
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[Willander10], w obszarze zielonym przejścia C.B. (pasmo przewodnictwa) → VO
lub/i C.B. → VZn, w obszarze pomarańczowo-czerwonym przejścia z udziałem Oi
[Teke04], zaś w obszarze czerwonym przejścia z udziałem Zni [Gomi03].
W jednej z naszych prac [Krajewski09] pokazaliśmy, że interpretując widma PL jak
podano wyżej można wyjaśnić zmiany parametrów elektrycznych warstw ZnO
otrzymanych metodą ALD wpływem rodzimych defektów punktowych. Na podstawie
tego można zaproponować prosty model ułatwiający analizę widm PL warstw ZnO w
temperaturze pokojowej oraz ocenę wpływu poszczególnych defektów punktowych na
parametry elektryczne (n i µ) tych warstw. W modelu tym dokonano następujących
założeń:
1) Widmo PL w temperaturze pokojowej składa się z widm o kształcie gaussowskim
i o maksimach dla następujących energii (w nawiasach podano rodzaj defektów
punktowych, z udziałem których występują odpowiednie przejścia rekombinacyjne):
1.75 eV (Zni), 2.0 eV (Oi), 2.3 eV (VO), 3.1 eV (Zni), 3.25 eV.
Ostatni przypadek dotyczy emisji krawędziowej PLkr.
2) Całkowita emisja z udziałem defektów danego rodzaju (ozn. PLx, x = Zni, Oi, VO)
jest proporcjonalna do pola pod odpowiednią krzywą gaussowską i proporcjonalna
do liczby defektów danego rodzaju.
3) Ruchliwość elektronów zależy od liczby wszystkich defektów, przy czym zależność
ta jest nieliniowa. Przyjęto, że jest ona eksponencjalna:
~exp− ∑x PLx  ⇔ −PLdef = − ∑x PLx ~ln
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Rys. 5.10. Widma PL warstwy o (a) najwyższej i (b) najniższej uzyskanej oporności.
Linia czerwona oznacza wypadkową dopasowania gaussianami (przerywane linie niebieskie)
o maksimach dla energii podanych w tekście.
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4) Koncentracja elektronów zależy od różnicy pomiędzy liczbą defektów donorowych
(ozn. PLd = PLZni + PLVo ) a liczbą defektów akceptorowych (ozn. PLa = PLOi ).
Zależność ta jest w przybliżeniu eksponencjalna:
~expPLd − PLa  ⇔ PLd − PLa ~ln
Na podstawie tych założeń dokonano wyodrębnienia składowych emisji związanych
z obecnością danego typu defektów. Dla przejrzystości wybrano wyniki dla dwóch
warstw (o największej i najmniejszej oporności), które przedstawiono na rys. 5.10.
Dla warstwy posiadającej najwyższą oporność, otrzymanej w 80 °C (rys. 5.10 a) widmo
emisji defektowej rozkłada się na trzy widma składowe, o maksimach dla energii
1.75 eV, 2 eV i 2.3 eV, które związano z obecnością odpowiednio Zni, Oi i VZn.
W widmie warstwy o najniższej oporności (rys. 5.10 b) wyróżnić można dla niskich
energii jedynie jedno maksimum (1.75 eV) związane z Zni. Emisja w obszarze
fioletowym zaś rozkłada się na dwie składowe związane odpowiednio z przejściami
Zni → V.B. oraz z emisją w obszarze krawędzi (PLkr).
Postępując w ten sposób dla warstw otrzymanych w temperaturach wzrostu 65, 80, 120,
160, 200 i 240°C, wyznaczono wartości PLx, które przedstawiono na rys. 5.11.
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Rys. 5.11. Wartości emisji PLx pochodzących od poszczególnych defektów punktowych
w funkcji temperatury osadzania warstw ZnO. (D – donor, A – akceptor)

Z otrzymanych danych obliczono PLd − PLa  oraz −PLdef i wykreślono odpowiednio
na rys. 5.12 (a) i (b). Na wykresach tych umieszczono również uzyskane
eksperymentalnie wartości n i µ w skali logarytmicznej.
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Rys. 5.12. Wyznaczone eksperymentalnie wartości (a) n i (b) µ (kolor czerwony, skala
logarytmiczna) oraz obliczone wartości (a) PLd − PLa  i (b) PLdef (kolor niebieski)
warstw ZnO otrzymanych w danych temperaturach wzrostu.

Z porównania zależności logn i PLd − PLa  oraz logµ i −PLdef od temperatury
osadzania można wyciągnąć wniosek, że zaproponowany model poprawnie (choć tylko
jakościowo) przewiduje zmiany parametrów elektrycznych wywołane zmianami
koncentracji rodzimych defektów punktowych w warstwach ZnO otrzymanych metodą
ALD. Pewna rozbieżność dla temperatury wzrostu 160°C (rys. 5.12 a) może wynikać
ze zwiększonej ilości nieintencjonalnych domieszek akceptorowych mającej wpływ na
mniejszą wartość n. Będzie to przeanalizowane w dalszej części tego podrozdziału.
Na podstawie dotychczasowych rozważań można stwierdzić, że za stosunkowo niskie n
(~1017 cm-3) odpowiedzialny jest międzywęzłowy tlen, pomimo iż obserwowana jest
również

relatywnie

duża

emisja

pochodząca

od

międzywęzłowego

cynku.

Przy wzroście temperatury osadzania do 200°C następuje stopniowy zanik emisji
związanej z międzywęzłowym tlenem – emisji tej nie obserwujemy już przy
Tgr = 160°C ani przy temperaturach wyższych. Rośnie natomiast udział przejść
Zni → V.B. i to prawdopodobnie Zni jest w decydującej mierze odpowiedzialny za
zwiększenie n. Dla Tgr = 240°C obserwowany spadek n może być związany ze
zmniejszeniem ilości Zni pomimo zwiększenia ilości VO, ale nie ze wzrostem ilości Oi.
Okazuje się, że istotnego wkładu do wysokiego przewodnictwa w warstwach ZnO
otrzymanych metodą ALD nie wnoszą luki tlenowe ze względu na relatywnie
niewielkie wartości emisji oraz jej zmiany w tym obszarze. Dodatkowym argumentem
wspierającym tę tezę jest fakt stabilności czasowej parametrów elektrycznych
otrzymanych warstw ZnO o wysokim przewodnictwie.
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Rys. 5.13. Profile SIMS koncentracji (a) wodoru (w cm-3), (b) azotu (w cm-3) i (c) węgla
(w jednostkach umownych) w warstwach ZnO posiadających koncentracje elektronów
podane we wstawce do rysunku (a).

Gdyby źródłem braku stechiometrii warstw ZnO były głównie luki tlenowe, a nie
międzywęzłowy cynk, mogłoby dojść do zapełniania tych luk tlenem pochodzącym
z powietrza i pogorszeniem przewodnictwa elektrycznego.
Wyniki pomiarów PL tłumaczą również fakt jednoczesnego wzrostu µ i n w warstwach
ZnO poprzez jednoczesne zmniejszenie całkowitej liczby defektów punktowych
(powodujące mniejsze rozpraszanie i wyższą ruchliwość) i zwiększenie udziału
defektów donorowych w całkowitej liczbie defektów (powodujące wzrost n).
Na koniec, rozważony zostanie wpływ nieintencjonalnych domieszek w warstwach
ZnO, tj. H, N i C na właściwości elektryczne tych warstw.
Międzywęzłowy wodór może działać jako domieszka donorowa w ZnO [VdWalle00].
Jego obecność w warstwach ZnO otrzymywanych metodą ALD wynika m.in. z tego
powodu, że reagenty stosowane do wzrostu warstw ZnO (Zn(C2H5)2, H2O) zawierają
wodór. Rys. 5.13 (a) przedstawia profil SIMS koncentracji wodoru w warstwach ZnO
posiadających różne koncentracje swobodnych elektronów (podane we wstawce).
Z rysunku widać jednoznacznie, że koncentracja wodoru w warstwach o wysokiej n jest
niższa niż w warstwach o niskiej n, co może sugerować iż wodór nie przyczynia się
w istotny sposób do bardzo wysokich koncentracji elektronów w warstwach ZnO.
Zmniejszenie koncentracji wodoru może natomiast dawać wkład do zwiększenia
ruchliwości nośników, a więc może przyczynić się w pewnej mierze do jednoczesnego
wzrostu n i µ w warstwach ZnO.
Obecność azotu w otrzymanych warstwach ZnO może mieć miejsce na skutek
stosowania azotu jako gazu nośnego w procesie osadzania ZnO. Rys. 5.13 (b) zawiera
profile SIMS koncentracji azotu w funkcji głębokości warstwy.
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Rys. 5.14. Widmo EDS (w skali półlogarytmicznej) warstwy ZnO/szkło otrzymanej
w temperaturze wzrostu 200°C, tj. posiadającej najniższą oporność 1.7×10-3 Ωcm.
Energia wiązki pierwotnej elektronów wynosiła 5 keV.

Jedynie w warstwie o n ~ 1019 cm-3 (otrzymanej w 160 °C) jego koncentracja jest
większa w porównaniu do pozostałych warstw, niemniej nie obserwuje się ścisłego
związku pomiędzy zmianami n a zawartością N.
Węgiel, podobnie jak wodór, znajduje się w cząsteczkach DEZ. W odróżnieniu
od wodoru, a podobnie jak azot, węgiel może działać jako akceptor w ZnO [Herng09].
Również w tym przypadku jednak obserwowany jest wręcz wzrost zawartości C przy
wzrastającej n (znów wyjątek stanowi warstwa otrzymana w 160°C).
W celu sprawdzenia, czy w przewodzących niedomieszkowanych warstwach ZnO
znajdują się jeszcze inne nieintencjonalne domieszki dokonano analizy widma EDS
warstwy ZnO o najwyższym przewodnictwie σ (otrzymanej w 200°C). Wyniki
pomiarów EDS przedstawia rys. 5.14. Energia wiązki pierwotnej elektronów,
E0 = 5 keV, była na tyle mała, że pozwoliła na uzyskanie promieniowania
pochodzącego z samej warstwy ZnO, a nie z warstwy + podłoża. Świadczy o tym brak
maksimum dla energii 1.74 keV (obecność Si w podłożu SiO2).12 A zatem natężenie
promieniowania dla energii 0.52 keV pochodzi wyłącznie od tlenu znajdującego się
w warstwie ZnO. Na wykresie oprócz maksimów dla O i Zn pojawiają się również
maksima dla C oraz N (słabo widoczne). W warstwie ZnO nie ma domieszki Al, o czym
12

Dla wyższych energii niż 5 keV obserwowano Si w widmie EDS.
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świadczy brak maksimum dla energii 1.49 keV. W pomiarach tych nie zaobserwowano
innych nieintencjonalnych domieszek.
Stąd wynika, iż najbardziej prawdopodobną przyczyną występowania wysokich
koncentracji

nośników

w

warstwach

ZnO

otrzymanych

metodą

ALD

jest

międzywęzłowy cynk, choć oczywiście nie jest on jedynym donorem dającym wkład
do wysokiego σ i metalicznych właściwości otrzymanych warstw.
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ROZDZIAŁ VI
WZROST I WŁAŚCIWOŚCI PRZEWODZĄCYCH
I PRZEZROCZYSTYCH WARSTW ZnO:Al
OTRZYMANYCH METODĄ ALD

6.1. Warunki wzrostu, morfologia powierzchni, struktura, właściwości
optyczne i elektryczne warstw ZnO:Al
Zastosowano metodę ALD do otrzymania warstw ZnO które posiadałyby możliwie
najniższe oporności właściwe przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej transmisji
optycznej w przedziale widzialnym. Cel ten realizowano poprzez domieszkowanie
warstw ZnO aluminium.
Do wzrostu warstw ZnO:Al użyto prekursorów DEZ i H2O. Domieszkowanie Al
odbyło się z zastosowaniem TMA i H2O13. Proces wzrostu warstw przebiegał
w reaktorze Savannah 100 opisanym w podrozdziale 5.1 (str. 54-55).
Optymalizując proces technologiczny najpierw wybrano parametry osadzania, które
pozwoliły na otrzymanie niedomieszkowanych warstw ZnO o najniższych opornościach
właściwych.14 Jednym z nich była temperatura wzrostu wynosząca 200°C.

k razy

j×(DEZ+H2O)
1×(TMA+H2O)
Podłoże

Rys. 6.1. Ilustracja sposobu otrzymywania warstw ZnO:Al o różnej zawartości aluminium.
13

Zob. podrozdział 3.3, str. 37.

14

Zob. podrozdział 5.1.
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Domieszkowanie aluminium polegało na stosowaniu jednego cyklu wzrostu TMA+H2O
pomiędzy każdą ustaloną liczbę cykli DEZ+H2O, zgodnie ze schematem:
78 × TMA + H2 O + : × DEZ + H O; × < = 
gdzie: 8 = 1, j – liczba cykli ZnO; liczbę k dobierano tak, aby otrzymać warstwy
o zbliżonej grubości (którą ustalono na 200 nm); c – całkowita liczba cykli procesu.
Wzrost warstw rozpoczynał się od jednego cyklu TMA+H2O, następnie j cykli
DEZ+H2O i tak dalej. W celu uzyskania warstw ZnO:Al o różnej zawartości Al,
zmieniano liczbę cykli j od 99 do 9 i odpowiednio do tego liczbę k. Rys. 6.1
przedstawia schematycznie sposób otrzymywania warstw ZnO:Al, zaś tabela 6.1
zawiera zestawienie otrzymanych warstw oraz zawartość aluminium (w % at.)
zmierzoną metodą EDS.
Wybór : = 1 wynikał z przeprowadzonych badań przewodnictwa elektrycznego σ
warstw. W warstwach ZnO:Al otrzymanych dla : = 2 obserwowano mniejsze
wartości σ.
Otrzymane warstwy wzrastane były na szkle oraz Si. Warstwy na krzemie posłużyły
do badań przekroju poprzecznego oraz jako warstwy referencyjne do pomiaru grubości.
Pozostałe badania (morfologii powierzchni, składu chemicznego, właściwości
optycznych i elektrycznych) przeprowadzono na warstwach osadzonych na szkle.

Tab. 6.1. Zestawienie otrzymanych warstw ZnO:Al.
Zawartość Al
Nr
1
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jZnO/iAl2O3
-

(% at.)
0

2

99:1

0.8

3

79:1

1.1

4

69:1

1.3
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1.4
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39:1

2.0

7

29:1

2.5
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3.0

9

19:1

3.4

10

14:1

5.0

11

9:1

7.8
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Rys. 6.2. Tempo wzrostu w funkcji zawartości aluminium w warstwach ZnO:Al.

Na rys. 6.2 przedstawiono tempo wzrostu (w Å/cykl) warstw ZnO:Al jako funkcję
zawartości aluminium (w % at.). Warstwy domieszkowane charakteryzują się niższym
tempem wzrostu w porównaniu do warstw niedomieszkowanych. Malejące tempo
wzrostu warstw ZnO:Al metodą ALD przy wzroście zawartości Al było już
raportowane w literaturze [Banerjee10]. Autorzy cytowanej pracy tłumaczą ten fakt
obniżoną adsorpcją DEZ do powierzchni pokrytej warstwą Al2O3 (względnie grupami
Al-CH3) w porównaniu do warstwy ZnO.

Rys. 6.3. Obrazy morfologii powierzchni warstw ZnO i ZnO:Al wykonane mikroskopem
skaningowym (SEM). Warstwy osadzono na szkle. Na zdjęciach podano
zawartość Al ( w % at.) w warstwach. Wymiary każdego zdjęcia wynoszą 500×500 nm2.
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Rys. 6.4. Obrazy przekroju poprzecznego warstw ZnO:Al/Si. Na zdjęciach podano zawartość Al
(w % at.) w warstwach. Grubość warstw wynosi 200 nm. Zdjęcia wykonano mikroskopem
skaningowym (SEM).

Rys. 6.3 przedstawia morfologię powierzchni warstw ZnO:Al. W przypadku
warstwy niedomieszkowanej obserwuje się ziarna, które można podzielić na dwie
grupy. Pierwszą stanowią ziarna o rozmiarze około 100 nm, drugą grupę ziarna
o rozmiarze około 50 nm. Ilość ziaren „większych” jest dużo mniejsza niż ziaren
„mniejszych” i zmniejsza się dodatkowo wraz ze wzrostem zawartości Al. Zmniejszenie
się rozmiaru ziaren prowadzi również do zmniejszenia się chropowatości powierzchni
warstw, co jest widoczne na zdjęciach z rys. 6.4 przestawiających przekrój poprzeczny
otrzymanych warstw. Mała chropowatość powierzchni jest bardzo pożądana
w zastosowaniach w przyrządach cienkowarstwowych. Obserwowany jest również
kolumnowy wzrost zwłaszcza w przypadku warstw o zawartości Al wynoszącej 0.8
i 1.4 % at. Dla warstw o zawartości Al 5 i 7.8 % at. zamiast kolumnowego wzrostu
pojawia się bardziej amorficzna struktura.
Wyniki powyższych obserwacji są zgodne z wynikami pomiarów rentgenowskich
(XRD) warstw ZnO:Al. Rys. 6.5 zawiera krzywe dyfrakcji, z których wynika,
że otrzymane warstwy są polikrystaliczne. W miarę wzrostu zawartości Al od 0 do
3.4 % at., struktura krystaliczna poprawia się. Przejawia się to we wzroście
intensywności refleksu (00.2) i spadku intensywności refleksu (10.0) przy nieobecności
refleksu (10.1). Wraz ze wzrostem intensywności refleksu (00.2) średni rozmiar ziaren
(w płaszczyźnie warstwy) maleje – zob. rys. 6.3.
74

Rys. 6.5. Krzywe dyfrakcji rentgenowskiej warstw ZnO i ZnO:Al o różnych
zawartościach aluminium.

Z pomiarów szerokości połówkowej refleksu (00.2) wyznaczono średni rozmiar
ziaren, D, korzystając ze wzoru (4.4). Z obliczeń wynika, że rozmiar ten wzrasta
od wartości 20 nm dla warstw niedomieszkowanych do 41 nm dla 2.5 % at. Al,
a nastpnie maleje do wartości 20 nm (5 % at. Al) i 8 nm (7.8 % at. Al). Wyższe
wartości D oznaczają bardziej zorientowany i kolumnowy wzrost warstw z zawartością
Al do około 2.5–3 % at. A zatem, wprowadzenie aluminium sprzyja wzrostowi
w kierunku osi c, jednakże dla wyższych zawartości Al pojawia się bardziej amorficzna
struktura.
W miarę wzrostu zawartości Al, we wszystkich warstwach obserwuje się przesunięcie
maksimów (10.0) i (00.2) w kierunku wyższych kątów 2θ. Oznacza to zmniejszenie się
stałych sieci a i c wraz ze wzrostem zawartości aluminium. Z uzyskanych danych
obliczono procentową zmianę stałych sieci w stosunku do stałych sieci kryształu
objętościowego ZnO [Pearton05]. Wyniki przedstawia rys. 6.6. Stałe sieci maleją
w przybliżeniu liniowo ze wzrostem zawartości Al. Zmniejszanie się stałych sieci wraz
ze wzrostem koncentracji Al może sugerować, że aluminium wbudowuje się w sieć
ZnO podstawiając jony cynku (promień jonowy Al3+ równy 53.5 pm jest mniejszy
od promienia jonowego cynku Zn++ równego 74 pm [Ellmer08]).
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Rys. 6.6. Procentowa zmiana stałych sieci warstw ZnO i ZnO:Al względem stałych sieci
monokryształu ZnO.

Gdyby wraz ze wzrostem zawartości Al stałe sieci rosły, oznaczałoby to
najprawdopodobniej tworzenie międzywęzłowego Al, jak w przypadku raportowanych
w pracy [Shukla06] nanokrystalicznych warstw ZnO domieszkowanych Al.

Tab. 6.2. Zestawienie parametrów elektrycznych warstw ZnO:Al.
Lp.
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Rys. 6.7. (a)–(c) Parametry elektryczne warstw ZnO i ZnO:Al oraz (d) skład procentowy
pierwiastków Zn i O dla różnych zawartości pierwiastka Al (Zn+O+Al = 100% at.).

Ponadto, ustalona kolejność sekwencji procesu ALD „wymusza” podstawianie atomów
cynku atomami aluminium. Dzieje się tak, gdyż w trakcie procesu po cyklu ZnO,
a przed cyklem Al2O3 powierzchnia jest zapełniona grupami hydroksylowymi (O-H).
Grupy te, podczas wprowadzania prekursora aluminium reagują z nim tak, że na
powierzchni

tworzą

się

grupy

O2Al-CH3

zamiast

OZn-C2H5,

a

następnie,

po wprowadzeniu H2O, O2AlO-H (zamiast OZnO-H) [Lujala94, Na09-3, Suntola94].
Parametry elektryczne otrzymanych warstw ZnO:Al zebrano w tabeli 6.2
oraz przedstawiono

graficznie

na

rys. 6.7 (a)-(c).

Z

rys. 6.7 (a)

wynika,

że wprowadzenie aluminium powoduje początkowo spadek oporności właściwej.
Warstwy o najniższej oporności posiadają zawartość Al około 3 % at. Oporność ta
wynosi 8.2×10-4 Ωcm. Dalsze zwiększanie zawartości Al prowadzi do ponownego
wzrostu oporności. Koncentracja elektronów zwiększa się do wartości 6.1×1020 cm-3
przy zawartości Al około 3.4 % at. (rys. 6.7 c), a następnie zaczyna maleć. Przyczyną
tego jest tworzenie w warstwach ZnO:Al kompensujących defektów akceptorowych.
Kompensację

potwierdzają

również

wyniki

pomiarów

składu

chemicznego
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przedstawione na rys. 6.7 (d). Wykres ten zawiera dane na temat zawartości (w % at.)
cynku i tlenu w warstwach ZnO:Al przy danych zawartościach aluminium (przyjęto,
że zawartość Zn+O+Al=100% at.). Dla zawartości Al mniejszych niż 2% at.
obserwowany jest spadek zawartości procentowej cynku przy jednoczesnym
utrzymaniu zawartości procentowej tlenu. Przy zawartościach Al większych niż 2 % at.
udział procentowy tlenu zaczyna rosnąć. Ta zmiana spowodowana jest tworzeniem
kompensujących defektów punktowych. Przejawia się to również w zwiększonym
spadku ruchliwości elektronów, co widać na rys. 6.7 (b). Zwiększone rozpraszanie
może być również związane ze zmniejszaniem się średniego rozmiaru ziaren.
Zbadano najpierw wpływ rodzimych defektów punktowych na parametry
elektryczne

warstw

ZnO:Al.

Wykonano

pomiary

fotoluminescencji

(PL)

w temperaturze pokojowej. Wyniki zamieszczone są na rys. 6.8.
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Rys. 6.8. Fotoluminescencja (w temperaturze pokojowej) warstw ZnO:Al dla podanych
zawartości Al (w % at.).

Wraz ze wzrostem zawartości Al do 2 % at. obserwowany jest wzrost emisji
przykrawędziowej. Jest to spowodowane najprawdopodobniej poprawą struktury
krystalicznej warstw ZnO:Al (zob. rys. 6.5). Następnie, dla wyższych zawartości Al
natężenie emisji przykrawędziowej maleje. Jedną z możliwych przyczyn tego efektu
jest wzrost udziału procesów Augera wraz ze wzrostem koncentracji swobodnych
nośników [Suchocki89]. Ponadto, wraz ze wzrostem zawartości Al (do 5 % at.)
obserwowane jest przesunięcie maksimum emisji przykrawędziowej w stronę wyższych
energii oraz wzrost szerokości połówkowej tej emisji. Może to wiązać się odpowiednio
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z przesunięciem poziomu Fermiego w górę w paśmie przewodnictwa oraz
poszerzeniem się poziomu donorowego związanego z większą ilością domieszki Al.
Co jest istotne, na wykresach nie obserwuje się znaczących zmian w obszarze emisji
defektowej. Sugeruje to, że ani nadmiarowy tlen, ani luki cynkowe (które, obok luk
tlenowych, mogą powodować emisję w obszarze zielonym widma) nie odgrywają
większej roli w kompensacji oraz spadku ruchliwości dla > 2 % at. Al.
Sprawdzono następnie wpływ nieintencjonalnych domieszek na parametry
elektryczne warstw ZnO:Al. Wyniki pomiarów SIMS zawartości azotu, wodoru i węgla
w warstwach ZnO:Al przedstawia rys. 6.9.
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Rys. 6.9. Zawartość azotu, węgla i wodoru w otrzymanych warstwach ZnO:Al
o zawartości Al (w % at.) podanej na wykresach.

Z wykresów widać, że koncentracja azotu nie zależy od zawartości Al. W przypadku
węgla zmiany jego zawartości nie korelują się ze zmianami Al i zmianami parametrów
elektrycznych. Natomiast w przypadku wodoru, wzrost jego zawartości w warstwach
ZnO:Al może mieć wpływ na zwiększone rozpraszanie (mniejsze wartości µ).
Te wyniki (podobnie jak w podrozdziale 5.2) wspierają tezę, że wodór jako domieszka
donorowa nie wnosi istotnego wkładu w wysokie przewodnictwo elektryczne warstw
ZnO i ZnO:Al otrzymanych metodą ALD.
Warto jeszcze zwrócić uwagę na profil rozkładu H w warstwach ZnO i ZnO:Al.
W warstwach niedomieszkowanych wodór gromadzi się w większych ilościach
w dolnych obszarach warstw, a więc w obszarach posiadających większą liczbę ziaren
o mniejszym rozmiarze (zob. rys. 6.3, 6.4 i 6.9). W miarę zmniejszania się średniego
rozmiaru ziaren w warstwach o większej zawartości Al, koncentracja wodoru wzrasta.
Te obserwacje wskazują, że wodór gromadzi się w większych ilościach na granicach
ziaren.
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Rys. 6.10. Zależności przewodnictwa elektrycznego warstw ZnO i ZnO:Al od temperatury
przedstawione w formie lnσ –1000/T.
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W celu zbadania procesów transportu elektrycznego, w tym wpływu granic ziaren
na przewodnictwo

elektryczne

warstw

ZnO:Al,

wykonano

pomiary

oporu

od temperatury w przedziale temperatur 77–300 K. Wyniki przedstawiono na rys. 6.10,
na którym zamieszczono wykresy w skali lnσ–1000/T. Przy zawartościach Al
mniejszych od 5 % at. (także dla 0 % Al) warstwy wykazują metaliczny typ
przewodnictwa w temperaturze pokojowej. W tym obszarze temperatur przewodnictwo
elektryczne maleje wraz ze wzrostem temperatury.
W przedziałach, gdzie σ rośnie wykładniczo ze spadkiem T -1 (linie proste
o nachyleniu ≠0 na rys. 6.10) wyznaczono energie aktywacji E ze wzoru (2.3).
Wynoszą one 0.15 – 0.5 meV. Porównywalne wartości E obserwowano w pracy
[Heluani06] i związano je z procesami transportu w paśmie domieszkowym.
Na wykresach z rys. 6.10 zauważyć można przedziały temperatur, w których
σ(T) ≈ const. Jest tak w przypadku warstw o zawartości Al 1–3 % at. dla temperatur
poniżej 160 K. Ten efekt można związać z rozpraszaniem na neutralnych
domieszkach.15 Dla temperatur wyższych niż ≈160 K, malejące wartości σ są
spowodowane najprawdopodobniej rosnącym rozpraszaniem na fononach.
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Rys. 6.11. (a) Transmisja optyczna warstw ZnO i ZnO:Al w funkcji długości fali λ.
BC

(b) Optyczna przerwa wzbroniona @A

warstw ZnO:Al w funkcji zawartości Al.
BC

We wstawce do rys. (b) przedstawiono zależność @A

Wyniki

pomiarów

transmisji

optycznej

warstw

= fD/ E.

ZnO:Al

zamieszczono

na rys. 6.11 (a). Wynika z nich, że wszystkie warstwy charakteryzują się wysoką
15

Zob. podrozdział 2.3, str. 20.
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transmisją optyczną w przedziale widzialnym, wynoszącą około 90%. Krawędź
absorpcji przesuwa się w stronę wyższych energii wraz ze wzrostem zawartości Al.
Na podstawie danych dotyczących transmisji optycznej wyznaczono wartości optycznej
przerwy wzbronionej @ABC stosując wzór (4.16). Rys. 6.11 (b) przedstawia zależność
wyznaczonych w ten sposób wartości @ABC od zawartości Al. Widać, że @ABC rośnie
od wartości 3.05 eV do 3.4 eV wraz ze wzrostem zawartości Al od 0 do 7.8 % at.
BC

Wstawka do rys. 6.11 (b) zawiera wykres @A

= fD/ E, na którym można

zaobserwować słabą zależność @ABC od n dla zawartości Al 0–1.1 % at., która to
zależność jest liniowa (efekt Bursteina-Mossa) dla zawartości Al 1.1–3 % at.
Dla wyższych zawartości Al koncentracja elektronów spada przy jednoczesnym
dalszym wzroście @ABC . Efekt Bursteina-Mossa w warstwach o zawartości Al ≤ 3 % at.
osadzanych metodą ALD obserwowano również w pracy [Banerjee10]. W cytowanej
BC

pracy wartości @A

zgadzają się z wartościami uzyskanymi w niniejszej pracy

BC
dla zawartości Al 3–8 % at. Natomiast dla niższych koncentracji Al, wartości @A są

w cytowanej

pracy

wyższe.

Otrzymana

wartość @ABC ≈ 3.05 eV

dla

warstwy

niedomieszkowanej (rys. 6.11 b) jest niższa niż wartość @A kryształu ZnO (3.3 eV),
jak również niższa niż w pracy [Banerjee10] (≈3.23 eV). Może to być związane z tym,
że już warstwy niedomieszkowane posiadają pewną ilość kompensujących defektów
dających dodatkowe poziomy w pobliżu pasma walencyjnego. Absorpcji optycznej
towarzyszą wówczas przejścia z poziomu akceptorowego do pasma przewodnictwa.
Po dokonaniu charakteryzacji warstw ZnO:Al o stałej grubości (200 nm) i wybraniu
parametrów wzrostu pozwalających na uzyskanie warstw o najniższych opornościach
(i wysokiej transmisji optycznej), sprawdzono możliwość dalszego obniżenia oporności
(przy zachowaniu wysokiej transmisji optycznej) poprzez zmianę grubości warstw.
W tym celu otrzymano warstwy ZnO:Al (o zawartości Al około 3 % at.) o różnych
grubościach, tj. około 130, 200, 300 i 1000 nm. Dokonano pomiarów parametrów
elektrycznych warstw oraz pomiarów transmisji optycznej. Wyniki przedstawiają
odpowiednio tabela 6.3 i rys. 6.12.
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Tab. 6.3. Parametry elektryczne warstw ZnO:Al (3 % at. Al) o różnej grubości.
Nr

t (nm)

n (cm-3)

µ (cm2/Vs)

ρ (Ωcm)

Rsh (Ω/□)

1

130 ± 10nm

3.6×1020

15.0

1.2×10-3

92.3

15.0

8.2×10

-4

41.0

-4

25.2

2

200

5.1×10

20
20

16.7

7.7×10

21.8

7.1×10-4

3

306

4.9×10

4

1060

4.1×1020

6.7

t – grubość warstwy, n – koncentracja elektronów, ρ – oporność właściwa, Rsh – oporność powierzchniowa
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Rys. 6.12. Transmisja optyczna warstw ZnO:Al (3 % at. Al) o grubościach
podanych na wykresie.

Koncentracja elektronów jest najwyższa w warstwach o grubościach 200 nm.
Dla warstw grubszych, n nieznacznie maleje. Ruchliwość elektronów z kolei rośnie
ze wzrostem grubości warstw. Jest to związane prawdopodobnie z coraz lepszym
uporządkowaniem strukturalnym górnych obszarów warstw ZnO [Hayamizu96].
Warstwy o najniższych opornościach, 7.1×10-4 Ωcm, posiadały grubość około 1 µm.
Z zamieszczonych na rys. 6.12 wykresów transmisji optycznej warstw ZnO:Al widać,
że nawet warstwy o grubości 1 µm charakteryzują się wysoką transmisją optyczną
wynoszącą średnio około 90% w przedziale widzialnym. Warstwa o grubości 130 nm
osiąga wartość T ≈ 100% dla λ ≈ 550 nm, jednak jest to tylko efekt związany
z interferencją – także w tym przypadku średnia wartość T wynosi około 90%.
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Otrzymano zatem przezroczyste i przewodzące warstwy ZnO:Al metodą ALD
posiadające oporności należące do najniższych raportowanych dotąd w literaturze dla
tych warstw otrzymywanych tą metodą [Lujala94]. Jednakże, w porównaniu do metody
PLD lub metody rozpylania magnetronowego (ρ = 2×10-4 Ωcm [Ellmer08]), oporności
te są wyższe. W następnym podrozdziale zostanie podjęta próba wskazania możliwych
przyczyn tego wyniku.

6.2. Wpływ zawartości aluminium na jednorodność jego rozkładu
w warstwach ZnO:Al otrzymanych metodą ALD
Zagadnienie jednorodności rozkładu domieszki Al w warstwach ZnO:Al jest istotne
z punktu widzenia zastosowań w przyrządach organicznych. Na przykład segregacja faz
Al i ZnO oraz gromadzenie się Al na granicach ziaren skutkowałoby wyższymi
lokalnymi gęstościami prądu, które mogłyby być zbyt wysokie dla warstw organicznych
i powodować ich uszkodzenie. Zbadano zatem wpływ zawartości aluminium
na jednorodność jego rozkładu w warstwach ZnO:Al otrzymanych metodą ALD.
Przedmiotem badań były warstwy o zawartości Al od 0.8 % at. do 7.8 % at., których
sposób otrzymania opisany został w podrozdziale 6.1. Wszystkie warstwy posiadają
grubość około 200 nm.

Sygnal SIMS (Al) (j.u.)

% at. Al
7.8
5.0
3.4
3.0
2.5
2.0
1.4
1.1
0.8

Glebokosc (j.u.)

Rys. 6.13. Profile głębokościowe SIMS rozkładu aluminium w warstwach ZnO:Al
o różnej zawartości Al (zmierzonej metoda EDS) podanej na wykresie. Dla przejrzystości
rysunku poszczególne profile są odpowiednio przesunięte w pionie.
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Rys. 6.13 przedstawia profile rozkładu aluminium w warstwach ZnO:Al w funkcji
głębokości warstw, uzyskane metodą SIMS. We wszystkich warstwach widoczna jest
redukcja sygnału na powierzchni (dla głębokości = 0), co odzwierciedla fakt, iż proces
wzrostu nie kończył się cyklem TMA+H2O. Dla zawartości aluminium mniejszej niż
2 % at., jego rozkład jest periodyczny względem głębokości warstwy. Dla warstw
o zawartości Al 0.8 % at. i 1.1 % at. widoczne są również charakterystyczne
„dudnienia” (pojawianie się i zanikanie periodyczności) profili Al, co spowodowane
jest ograniczeniami w rozdzielczości głębokościowej pomiaru SIMS. W rzeczywistości
profile te są periodyczne. Sama periodyczność natomiast spowodowana jest głównie
przez następujące dwa czynniki. Pierwszym z nich jest specyfika domieszkowania
warstw metodą ALD, gdzie różne koncentracje domieszki uzyskuje się poprzez
stosowanie różnej liczby cykli ZnO w stosunku do cyklu Al2O3 i związanej z tym różnej
odległości w warstwie pomiędzy kolejnymi cyklami TMA+H2O. Drugim czynnikiem
jest prawdopodobnie zbyt mała dyfuzja Al w sieci ZnO. Dla zawartości aluminium
większej od 2 % at., periodyczność jego rozkładu nie jest już obserwowana (w ramach
rozdzielczości głębokościowej pomiaru wynoszącej 5–10 nm).
Periodyczność rozkładu Al otrzymanego z pomiarów SIMS nie odpowiada
odległościom pomiędzy kolejnymi cyklami TMA+H2O. Mianowicie, w przypadku
zawartości aluminium wynoszącej 1.4 % at. zastosowany był jeden cykl TMA+H2O
pomiędzy 59 cykli DEZ+H2O. To oznacza, iż odległość pomiędzy dwoma kolejnymi
cyklami TMA+H2O wynosi ≈7.5 nm, zaś całkowita liczba cykli domieszkowania
TMA+H2O była równa 27. Dla warstw z 1.1 i 0.8 % at. Al odległości te wynoszą
odpowiednio ≈10 nm i ≈13 nm, zaś liczby cykli domieszki odpowiednio 20 i 16.
Ten brak korelacji może być związany z kolei z wystarczająco dużą dyfuzyjnością Al
w ZnO, zwłaszcza w wyższych temperaturach osadzania (w naszym przypadku 200°C).
Dyfuzyjność ta jest jednak zbyt niska (w tej temperaturze wzrostu), aby zapewnić
jednorodny rozkład Al w całej warstwie.
Rys. 6.14 przedstawia wykonane mikroskopem SEM zdjęcia BSE16 (po lewej) oraz
odpowiadające im zdjęcia SE (po prawej) warstw ZnO i ZnO:Al z różną zawartością
aluminium. Dla przejrzystości wybrano warstwy z zawartością Al wynoszącą 0, 1.4
i 7.8 % at. Pewne niejednorodności widoczne w obrazach BSE (ciemne i jasne pola)
występują w identycznych miejscach jak w przypadku odpowiednich obrazów SE.

16

Zob. podrozdział 4.1, str. 40-42.
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Rys. 6.14. Obrazy BSE i odpowiadające
odpowiadaj ce im obrazy SE powierzchni warstw ZnO i ZnO:Al
o różnych
róż
zawartościach aluminium.

To oznacza, iż niejednorodności
niejednorodnoś te spowodowane są jedynie topografią powierzchni
warstw, nie zaś różnicami
żnicami w składzie chemicznym. Zdjęcia
Zdj cia BSE wykonane były
z maksymalnym kontrastem. W takim przypadku jakiekolwiek różnice
różnice w składzie
chemicznym
znym warstw byłyby widoczne i nie występowałyby
wyst powałyby w odpowiednich obrazach
SE. Chociaż zaprezentowano zdjęcia
zdj cia jedynie dla trzech próbek, wyniki dla pozostałych
warstw są identyczne. Nawet przy zawartości
zawarto
aluminium wynoszącej
ącej 7.8 % at. obce
fazy Al nie są obserwowane.
W celu poprawy jednorodności
jednorodnoś rozkładu Al, próbki zawierające
ące 0.8 i 1.4 % at. Al
zostały wygrzane w atmosferze azotu. Wybrano azot ze względu
wzgl
na fakt,
iż wygrzewanie w tym gazie nie powoduje na ogół istotnych zmian (pogorszenia)
parametrów elektrycznych
cznych warstw ZnO w porównaniu np. z analogicznym
wygrzewaniem w powietrzu. W jednej z naszych prac [Krajewski09
[Krajewski09] pokazano,
że wygrzewanie warstw ZnO w powietrzu prowadzi do spadku zarówno koncentracji
elektronów jak i ich ruchliwości,
ruchliwoś co jest spowodowane prawdopodobnie adsorpcją
adsorpcj O2
z powietrza na granicach ziaren.
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Rys. 6.15. Profile SIMS rozkładu aluminium w warstwach ZnO:Al o zawartościach Al
0.8 i 1.4 % at. Profile warstw wygrzewanych przesunięto w pionie dla przejrzystości rysunku.

Wygrzewanie w azocie natomiast może poprawić ruchliwość elektronów przy
jednoczesnym obniżeniu ich koncentracji, co może być związane z poprawą
uporządkowania strukturalnego po wygrzewaniu. Biorąc to pod uwagę, nie rozważano
wygrzewania w powietrzu.
Rys.

6.15

przedstawia

profile

SIMS

rozkładu

Al

w

warstwach

ZnO:Al

niewygrzewanych oraz wygrzanych w azocie w 300°C przez 0.5 godz. (próbki z 0.8
i 1.4 % at. Al) i przez 2 godz. (tylko próbka z 0.8 % at. Al). W przypadku próbki
z 1.4 % at. Al, wygrzewanie przez 0.5 godz. znacznie poprawiło jednorodność rozkładu
aluminium w warstwie. Natomiast dla próbki z zawartością aluminium 0.8 % at.
konieczne było wygrzanie w dłuższym czasie (2 godz.) w celu istotnego zmniejszenia
się periodyczności rozkładu Al. Podobne badania dla warstw ZnO:Al otrzymanych
metodą

ALD

przeprowadzili

już

autorzy

w podrozdziale 3.317, jednak w tamtym

pracy

[Na09-3]

wspomnianej

przypadku wygrzewanie w wyższej

temperaturze (500°C) nie poprawiło istotnie rozkładu Al w warstwie. Autorzy
cytowanej pracy wykonali co prawda pomiary SIMS z rozdzielczością około rząd
wielkości większą, jednak nie podali czasu wygrzewania, który prawdopodobnie był
zbyt krótki aby tę periodyczność istotnie zmniejszyć lub wręcz zlikwidować. Ponadto
17

Na str. 38.
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obserwowana w pracy [Na09-3] zgodność periodyczności rozkładu Al próbki
niewygrzewanej z odległością pomiędzy kolejnymi cyklami domieszkowania Al mogła
mieć związek z niższą temperaturą wzrostu, tj. 125°C, w której dyfuzja aluminium
w ZnO przebiega wolniej.

Tab. 6.4. Parametry elektryczne niewygrzewanych i wygrzanych warstw ZnO:Al
o zawartości Al 0.8 i 1.4 % at.
Nr

Zawartość Al
(% at.)

1

2

1.4

0.8

n
(cm-3)

µ
(cm2/Vs)

ρ
(Ωcm)

niewygrzewana

2.2×1020

19.7

1.4×10-3

wygrzana, N2,
300°C, 0.5 godz.

1.7×1020

24.9

1.5×10-3

niewygrzewana

1.2×1020

23.0

2.3×10-3

wygrzana, N2,
300°C, 0.5 godz.
wygrzana, N2,
300°C, 2 godz.

9.3×1019

26.2

2.6×10-3

9.3×1019

24.2

2.8×10-3

Zbadano również wpływ wygrzewania warstw ZnO:Al w azocie na ich właściwości
elektryczne. W tabeli 6.4 zawarte są parametry elektryczne, tj. koncentracja
elektronów n, ruchliwość elektronów µ oraz oporność właściwa ρ niewygrzewanych
i wygrzanych warstw ZnO:Al. Z danych widać, że wygrzewanie w azocie nie
spowodowało istotnych zmian koncentracji elektronów. Ten wynik dodatkowo wspiera
hipotezę, że w otrzymanych warstwach ZnO:Al znajduje się niewielka ilość
nadmiarowego tlenu na granicach ziaren. W przypadku większych ilości nadmiarowego
O2, który tworzy pułapki dla elektronów [Nunes01], byłyby obserwowane bardziej
wyraźne zmiany n w próbkach wygrzanych w azocie ze względu na możliwą desorpcję
tlenu.
Podsumowując, w otrzymanych warstwach ZnO:Al rozkład aluminium jest
jednorodny w całym obszarze warstwy lub staje się jednorodny po odpowiednim
wygrzaniu.

Pozostaje

jeszcze

rozważyć

dokładniej

ewentualne

„lokalne”

niejednorodności rozkładu Al związane z wytrąceniami obcych faz. W warstwach
i materiałach objętościowych ZnO:Al o zawartości Al powyżej 3 % at., otrzymywanych
różnymi metodami, wytrącenia mogą przyjąć postać [Banerjee10]:
(a) segregacji faz ZnO i Al;
(b) spineli ZnAl2O4 w stopach AlxZn1 –xO [Yoon02];
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(c) metastabilnej fazy (ZnO)3(Al2O3) w warstwach ZnO:Al otrzymanych metodą PLD
[Yoshioka08].
Efekt (a) skutkowałby większymi wartościami przewodnictwa elektrycznego warstw
o koncentracjach Al wyższych niż 3 % at., czego w naszym przypadku nie
obserwowano (podrozdział 6.1). Tworzenie się spineli zostałoby wykryte w pomiarach
XRD. W pobliżu refleksów (10.0), (00.2) i (10.1) pojawiłyby się wtedy dodatkowe
maksima, których również nie obserwowano dla warstw o zawartości Al nawet 7.8% at.
Obecności

fazy

(ZnO)3(Al2O3)

z

kolei

towarzyszyłby

wzrost

odległości

międzypłaszczyznowych d002. Także i ten efekt nie był obserwowany. Można zatem
stwierdzić, że rozkład Al w otrzymanych warstwach ZnO:Al jest jednorodny i nie
występują w nich wytrącenia obcych faz Al.
Biorąc pod uwagę powyższe wyniki należy zadać pytanie, dlaczego w warstwach
ZnO:Al otrzymywanych metodą ALD najniższe jak dotąd raportowane oporności
(7–8×10-4 Ωcm) są wyższe od najniższych oporności uzyskanych dla warstw ZnO:Al
otrzymywanych

takimi

metodami

jak

PLD

czy

rozpylanie

magnetronowe

(2×10-4 Ωcm). Według autora istnieje kilka możliwości:
(1) Metoda ALD ze względu na sekwencyjność domieszkowania (np. warstwy
o zawartości około 3 % at. Al wymagają 1 cyklu TMA+H2O na 24 cykle
DEZ+H2O) utrudnia takie rozłożenie atomów w warstwach (pomimo, że jest ono
„jednorodne” w ramach rozdzielczości użytych przyrządów pomiarowych), które
powodowałoby np. mniejsze rozpraszanie (wyższe ruchliwości) elektronów.
W metodzie PLD, rozpylania magnetronowego czy też MOCVD wszystkie
pierwiastki lub prekursory trafiają na podłoże równocześnie, co mogłoby mieć
wpływ na tak niską oporność warstw.
(2) Porównując uzyskane dane n i µ z danymi literaturowymi dla warstw ZnO:Al
otrzymywanych różnymi metodami18 należy stwierdzić, że oporności niższe niż
7×10-4 Ωcm wynikają przede wszystkim z wysokich koncentracji elektronów, rzędu
nawet 1021 cm-3, nie zaś z wysokich ruchliwości, które są porównywalne
z otrzymanymi przez autora dla warstw ZnO:Al osadzonych metodą ALD. Można
więc wysunąć przypuszczenie, że za bardzo niskie oporności 2×10-4 Ωcm
odpowiedzialna jest segregacja faz ZnO i Al (pomimo, że jak dotąd autorzy prac
nie raportowali tego). Wytrącenia te mogłyby mieć formę większych skupisk Al

18

Zob. podrozdział 2.4, rys. 2.5 (str. 24).
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(np. w pobliżu granic ziaren). Przyczyną tego może być np. fakt, że w metodzie
PLD oraz w metodzie rozpylania magnetronowego energie trafiających na podłoże
atomów Al są duże i mogą powodować, że atomy Al łatwiej dyfundują do granic
ziaren.
Jednoznaczna odpowiedź na postawione pytanie wymagałaby szczegółowych badań
właściwości warstw ZnO:Al otrzymanych innymi metodami niż ALD, które to warstwy
miałyby oporności rzędu 2–3×10-4 Ωcm. Wykracza to niestety poza obszar niniejszej
pracy.

6.3. Charakteryzacja warstw ZnO:Al otrzymanych na elastycznym
podłożu
Zastosowano metodę ALD do otrzymania przewodzących i przezroczystych warstw
ZnO:Al na elastycznym, organicznym podłożu. Wybrano w tym celu dostępną
komercyjnie folię PET19 standardowo stosowaną jako podłoże w elastycznej
elektronice. Grubość folii PET wynosiła 0.1 mm.
Z przeprowadzonych przez autora doświadczeń z osadzaniem warstw ZnO na podłożu
PET wynikało, że podłoże to zaczyna ulegać dekompozycji w temperaturze wzrostu
120°C. Skutkowało to istotnym zmniejszeniem tempa wzrostu warstwy na tym podłożu
w porównaniu do wzrostu np. na krzemie i szkle.
Ustalono zatem temperaturę wzrostu na 110°C, która nie powodowała ograniczeń tempa
wzrostu i umożliwiała otrzymanie jednorodnych pod względem grubości warstw.
Wybór temperatury niższej mijał się z celem pracy, gdyż z badań zaprezentowanych
w podrozdziale 5.1 wynika, że niższe temperatury wzrostu (dla Tgr < 200°C) prowadzą
do wyższych oporności warstw ZnO.
Pozostałe parametry wzrostu, w tym czasy podawania prekursorów, czasy płukania oraz
kolejności cykli były takie same jak w przypadku wzrostu warstw ZnO:Al
w temperaturze 200°C20, przy czym wybrano taki stosunek cykli DEZ+H2O do cykli
TMA+H2O, który prowadził do otrzymania warstw ZnO:Al o najniższej oporności,
tj. stosunek cykli 24:1. Dawał on zawartość Al wynoszącą około 3 % at. w warstwach.

19

PET - ang. polyethylene-terephthalate.

20

Zob. podrozdział 6.1.

90

Ze względu na to, że spodziewano się wyższych oporności warstw otrzymanych
w 110°C aniżeli w 200°C, zdecydowano się na otrzymanie warstw o grubości około
300 nm (a nie 200 nm) w celu poprawy ich parametrów elektrycznych, w tym
zmniejszenia oporności powierzchniowej Rsh.
Dla celów porównawczych:
1) zastosowano, oprócz PET, szkło jako podłoże;
2) otrzymano również warstwy niedomieszkowane ZnO na obu podłożach.
Szkło w porównaniu do elastycznego PET jest bardziej stabilnym podłożem, którego
wybór miał na celu zbadanie wpływu PET na właściwości warstw ZnO i ZnO:Al.
Warstwy niedomieszkowane zaś otrzymano w celu zbadania wpływu domieszkowania
na właściwości warstw ZnO:Al otrzymanych w tej temperaturze wzrostu.
Otrzymano zatem cztery rodzaje warstw, tj. ZnO/szkło, ZnO/PET, ZnO:Al/szkło
i ZnO:Al/PET, które poddano dalszej charakteryzacji.
Do pomiaru grubości użyto warstw referencyjnych osadzonych w powyższych
procesach na Si. Zmierzone grubości otrzymanych warstw ZnO i ZnO:Al wynosiły
odpowiednio 340 i 325 nm (±10 nm).
Rys. 6.16 przedstawia widok otrzymanej warstwy ZnO:Al na podłożu PET
o powierzchni 7×7 cm2. Te wymiary to maksymalny rozmiar podłoża, jakie może być
użyte w reaktorze Savannah-100.21 Całe podłoże zostało pokryte jednorodną pod
względem grubości warstwą, co świadczy o odpowiednim doborze parametrów
technologicznych procesu, w tym o efekcie nasycenia22.

Rys. 6.16. Warstwa ZnO:Al (3 % at. Al) o grubości około 325 nm otrzymana na podłożu PET
o powierzchni 7×7 cm2 w temperaturze 110°C.
21

Zob. podrozdział 5.1.

22

Zob. podrozdział 3.1, str. 29.
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Rys. 6.17. Obrazy SEM morfologii powierzchni warstw ZnO (lewa strona) i ZnO:Al
(prawa strona) na szkle (góra) i PET (dół).

Na rys. 6.17. przedstawione są obrazy SEM morfologii powierzchni otrzymanych
warstw ZnO i ZnO:Al na szkle i PET. Wszystkie warstwy posiadają ziarna podłużne,
których długości wynoszą od 100 do 200 nm. W przypadku warstw ZnO na szkle
rozmiar ziaren jest największy. Ziarna są zorientowane w różnych kierunkach
w płaszczyźnie warstwy.
(10.0)

Natezenie (j.u.)

(10.1)
ZnO:Al/PET
(00.2)

ZnO:Al/szklo
ZnO/PET
ZnO/szklo

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

O

2θ ( )

Rys. 6.18. Krzywe dyfrakcji promieni rentgenowskich (XRD) warstw ZnO i ZnO:Al.
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Dla warstw ZnO:Al szerokości ziaren są najmniejsze i wynoszą około 30 nm. Kształt
ziaren warstw ZnO:Al na obu podłożach jest zbliżony.
Na rys. 6.18 zamieszczone są krzywe dyfrakcji promieni rentgenowskich (XRD)
warstw. Wynika z nich, że preferowanym modem wzrostu jest wzrost z osią c
równoległą do płaszczyzny warstwy, o czym świadczy natężenie refleksu (10.0).
Dla warstw otrzymanych na polimerze obserwowane są większe natężenia refleksów
w porównaniu do warstw osadzonych na szkle. Warstwy ZnO:Al charakteryzują się
lepszą jakością strukturalną od warstw ZnO (natężenia odpowiednich refleksów są
większe), jednakże różnicą w porównaniu do wzrostu w temperaturze 200°C jest
preferowana orientacja (10.0), a nie (00.2), czyli z osią c równoległą, a nie prostopadłą
do płaszczyzny warstwy.23
Już wstępna obserwacja położeń maksimów krzywych dyfrakcji wskazuje na różnice
w odległościach międzypłaszczyznowych wszystkich czterech warstw. Tabela 6.5
zawiera odczytane z wykresów położenia refleksów (10.0) i (00.2), ich odpowiednie
szerokości połówkowe w, jak również wyznaczone z równań (4.3) stałe sieci a i c oraz
rozmiary krystalitów D100 i D002 (wzór 4.4).

Tab. 6.5. Parametry strukturalne warstw ZnO i ZnO:Al otrzymanych na szkle i PET.
(00.2)

w(00.2)

a

∆a/a0

c

∆c/c0

D100

(2θ) [°] (2θ) [°]

(2θ) [°]

(2θ) [°]

[Å]

[%]

[Å]

[%]

[nm] [nm]

ZnO/szkło

31.864

0.250

34.435

0.267

3.241

-0.3

5.205

≈0.0

33

31

ZnO/PET

31.731

0.256

34.300

0.251

3.254

+0.1

5.225

-0.4

32

33

ZnO:Al/szkło

31.934

0.207

-

-

3.234

-0.5

-

-

40

-

ZnO:Al/PET

31.775

0.220

-

-

3.250

0.0

-

-

38

-

Warstwa

(10.0)

w(10.0)

D002

w – szerokość połówkowa (FWHM) refleksu; a0 = 3.250 Ǻ, c0 = 5.207 Ǻ – stałe sieci kryształu
objętościowego ZnO [Pearton05]; ∆a = a – a0, ∆c = c – c0.

Rozmiary D100 krystalitów warstw ZnO:Al są większe niż warstw ZnO, co potwierdza
lepszą jakość strukturalną warstw domieszkowanych. Odkształcenia warstw (mierzone
stosunkiem ∆a/a0 oraz ∆c/c0) otrzymanych na elastycznym podłożu wynoszą +0.1%
i 0% odpowiednio dla warstw niedomieszkowanych i domieszkowanych Al, i są
mniejsze niż dla warstw otrzymanych na szkle (odpowiednio -0.3% i -0.5%). Może to

23

Zob. podrozdział 6.1, rys. 6.5 (str. 75).
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mieć związek z elastycznością podłoża PET pozwalającą na większą relaksację warstw
ZnO i ZnO:Al na tym polimerze w stosunku do warstw na szkle.

8

10

Sygnal SIMS (zliczenia/s)

7

10

6

10

5

10

szklo
4

10

PET
Al
Zn
O

3

10

2

10

Glebokosc (j.u.)

Rys. 6.19. Profil głębokościowy SIMS zawartości pierwiastków Zn, O i Al w warstwach
ZnO:Al otrzymanych na szkle i PET.

Zbadano profil zawartości pierwiastków Zn, O i Al w warstwach ZnO:Al na szkle
i PET. Wyniki pomiarów głębokościowych SIMS przedstawia rys. 6.19. W obu
przypadkach rozkład zawartości powyższych pierwiastków jest jednorodny (w ramach
rozdzielczości głębokościowej pomiaru). Dla warstwy ZnO:Al na PET spadek sygnału
SIMS zachodzi przy mniejszej głębokości w porównaniu z warstwą ZnO:Al na szkle.
Prawdopodobną przyczyną tego jest wnikanie prekursorów do podłoża PET na pewną
głębokość, które zachodzi w początkowej fazie wzrostu warstw ZnO:Al. Widać to
na rys. 6.19 zwłaszcza w przypadku pierwiastków Al i Zn, od których sygnał SIMS
w podłożu PET nie zanika gwałtownie, jak w przypadku szkła.

Tab. 6.6. Parametry elektryczne warstw ZnO i ZnO:Al otrzymanych na szkle i PET.
Warstwa

n (cm-3)

µ (cm2/Vs)

σ (Ω-1cm-1)

ρ (Ωcm)

Rsh (Ω/□)

ZnO/szkło

9.8×1018

20.3

32.3

3.1×10-2

912

-1

ZnO/PET

3.8×10

18

3.03

1.85

5.4×10

ZnO:Al/szkło

1.6×1020

5.24

133.3

7.5×10-3

231

ZnO:Al/PET

1.1×1020

4.77

83.3

1.2×10-2

369

94

1.6×104

W tabeli 6.6 zawarte są parametry elektryczne otrzymanych warstw. Warstwy
ZnO:Al posiadają niższe oporności niż warstwy niedomieszkowane, przy czym
oporności warstw ZnO i ZnO:Al na PET są wyższe niż oporności odpowiednich warstw
na szkle. Warstwy niedomieszkowane posiadają koncentracje elektronów rzędu
1018 cm-3, zaś warstwy domieszkowane – rzędu 1020 cm-3. Ruchliwości warstw
domieszkowanych na obu podłożach są zbliżone i wynoszą około 5 cm2/Vs. Uzyskane
wartości Rsh wynoszą 231 Ω/□ i 369 Ω/□ odpowiednio dla warstw ZnO:Al/szkło
i ZnO:Al/PET. Uwagę zwraca stosunkowo niska ruchliwość warstw ZnO otrzymanych
na PET, i to zarówno w porównaniu do warstw ZnO na szkle jak i do warstw ZnO:Al na
obu podłożach. Towarzyszyła temu pewna niestabilność przejawiająca się rożnych
wartościach mierzonych wielkości n i µ podczas serii kilku pomiarów24, jednakże przy
stałych mierzonych wartościach ρ. Ustalenie przyczyny tego faktu wymaga dalszych
badań. Istotne jest jednak to, że pomiary parametrów elektrycznych (n, µ, ρ) warstw
ZnO:Al/PET były powtarzalne.
W znanej autorowi literaturze brak jest publikacji poświęconych właściwościom
warstw ZnO:Al otrzymanych metodą ALD na elastycznym podłożu polimerowym.
Wśród innych metod dominuje rozpylanie magnetronowe. Autorzy pracy [Koidis10]
otrzymali tą metodą warstwy ZnO:Al na PET w temperaturze pokojowej, posiadające
następujące parametry elektryczne: ρ = 1×10-2 Ωcm, Rsh = 590 Ω/□ (grubość warstw
170 nm), n ≈ 1.5×1020 cm-3, µ ≈ 4.25 cm2/Vs. Wartości te są niemal takie same jak
w przypadku prezentowanych w niniejszej rozprawie. W cytowanej pracy jednak brak
jest danych dotyczących transmisji optycznej warstw.
Z kolei w pracy [Lee07] autorzy otrzymali metodą rozpylania magnetronowego
przezroczyste (T ≈ 90%) warstwy ZnO:Al na innym elastycznym podłożu –
poliwęglanie (PC), w temperaturze pokojowej. Uzyskane przez autorów najniższe
oporności tych warstw wynosiły 4×10-3 Ωcm (co dawało Rsh = 200 Ω/□ przy grubości
warstw 200 nm). Autorzy nie podają jednak danych dotyczących ruchliwości nośników
i ich koncentracji w otrzymanych warstwach ZnO:Al/PC.
Jednym z ograniczeń w uzyskaniu lepszych parametrów elektrycznych warstw
ZnO:Al/PET od tych jakie pokazuje tabela 6.6 jest brak odpowiedniej stabilności
termicznej podłoża PET nie pozwalający na wzrost warstw w temperaturze wyższej
niż 110°C. Niestabilność termiczną podłoża PET potwierdzają również wyniki

24

Wartość µ ≈ 3 cm2/Vs pojawiała się w serii pomiarów najczęściej.
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pomiarów oporu od temperatury. Na rys. 6.20 przedstawiono je w formie zależności
σ = f(1/T) w skali półlogarytmicznej.
O

t, C
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Rys. 6.20. Zależność przewodnictwa od odwrotności temperatury przedstawiona w skali
półlogarytmicznej dla warstw ZnO i ZnO:Al otrzymanych na szkle i PET.

Obserwowane jest mianowicie podobne zachowanie krzywych σ(1/T) warstw ZnO/PET
i ZnO:Al/PET, co może być wytłumaczone jedynie wpływem podłoża. Prawdopodobnie
jest to związane z rozszerzalnością cieplną PET, gdyż w tym przedziale temperatur jest
to proces odwracalny i przy powrocie do temperatury 25°C σ osiąga pierwotną wartość.

1.5
ZnO/szklo
ZnO/PET
ZnO:Al/szklo
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Natezenie PL, j.u.

1.2
0.9
0.6
0.3
0.0
1.6

1.9

2.2

2.5

2.8

3.1

3.4

Energia fotonu, eV

Rys. 6.21. Widma fotoluminescencji warstw ZnO i ZnO:Al. otrzymanych na szkle i PET,
zmierzone w temperaturze pokojowej.

96

Warstwy ZnO:Al/szkło charakteryzują się prawie stałą wartością σ w podanych
temperaturach pomiaru, podczas gdy dla warstw ZnO/szkło obserwowany jest niewielki
wzrost σ wraz ze wzrostem T.
Analizę wpływu defektów rodzimych (Zni, VO, Oi) na parametry elektryczne warstw
przeprowadzono w oparciu o pomiary fotoluminescencji (PL) warstw w temperaturze
pokojowej. Na rys. 6.21 zawarte są wyniki pomiarów PL wszystkich czterech warstw.
W przypadku warstw ZnO:Al obserwuje się niemal całkowity zanik emisji, zarówno
krawędziowej jak i defektowej, w porównaniu do warstw niedomieszkowanych. Z kolei
widma PL warstw ZnO na PET charakteryzują się przede wszystkim większą emisją
w obszarze energii 2.6 – 3.1 eV (co sugeruje większą ilość międzywęzłowego cynku)
oraz

mniejszą

emisją

w

obszarze

energii

skoncentrowanym

wokół

2.0 eV

(prawdopodobnie mniejsza ilość międzywęzłowego tlenu) w porównaniu do warstw
ZnO/szkło. Ponadto całkowita emisja defektowa warstwy ZnO/PET jest mniejsza niż
warstwy ZnO/szkło. Te obserwacje sugerowałyby niższe koncentracje elektronów
i wyższe ich ruchliwości w warstwach ZnO/PET w porównaniu do warstw ZnO/szkło.
Z pomiarów elektrycznych wynika natomiast, że jest odwrotnie. Może to świadczyć
o tym, że w warstwach ZnO niedomieszkowanych Al, otrzymanych w tej samej
temperaturze wzrostu ale na różnych podłożach, większą rolę w kształtowaniu
parametrów elektrycznych odgrywają nie defekty rodzime, ale nieintencjonalne
domieszki.
Zbadano zatem wpływ nieintencjonalnych domieszek (H, C, N) na parametry
elektryczne otrzymanych warstw. Wyniki pomiarów SIMS przedstawia rys. 6.22.

21

10

H
20

(c)

22

10

21

10

20

10

19

10

18

10

N

17

10

10
Glebokosc, j.u.

Glebokosc, j.u.

Sygnal SIMS (zliczenia/s)

-3

ZnO/szklo
ZnO/PET
ZnO:Al/szklo
ZnO:Al/PET

Koncentracja, at./cm

Koncentracja, at./cm

(b)

22

10

3

(a)

107
6

10

5

10

4

10

3

10

2

10

C

1

10

Glebokosc, j.u.

Rys. 6.22. Profile SIMS zawartości wodoru, azotu i węgla w otrzymanych warstwach ZnO
i ZnO:Al na szkle i PET. Wstawka do rys. (a) zawiera oznaczenia warstw, których dotyczą
pomiary.
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Koncentracja wodoru w warstwach ZnO:Al jest wyższa niż w warstwach ZnO,
z wyjątkiem dolnych części warstw. Może to mieć związek, co zasugerowano
w podrozdziale 6.1, z gromadzeniem się wodoru na granicach ziaren. W przypadku
warstw niedomieszkowanych występuje większe nieuporządkowanie strukturalne
dolnych części warstw (mniejsze rozmiary ziaren tam występujących) i związana z tym
większa obecność wodoru. Natomiast porównując całkowitą zawartość wodoru
w warstwach otrzymanych na obu podłożach, należy stwierdzić, że jest ona większa
w warstwach otrzymanych na PET niż na szkle. A zatem wyższym koncentracjom
swobodnych elektronów towarzyszą niższe koncentracje wodoru w odpowiednich
warstwach na szkle i PET. Stąd wniosek, że obecność wodoru nie prowadzi w istotny
sposób do wzrostu n.
Koncentracje azotu we wszystkich warstwach są zbliżone, więc obserwowane zmiany
parametrów elektrycznych nie są wywołane zmianami zawartości azotu w warstwach.
W przypadku węgla, obserwowany jest wzrost jego zawartości w warstwach
domieszkowanych aluminium. Jako że węgiel jest akceptorem w ZnO [Herng09],
wzrost zawartości tego pierwiastka może być związany z efektami kompensacyjnymi
oraz większym rozpraszaniem (mniejszymi ruchliwościami) elektronów w warstwach
ZnO:Al w porównaniu do warstw ZnO. Wpływem węgla można również częściowo
wyjaśnić fakt niskich ruchliwości zaobserwowanych w warstwach ZnO/PET.
Na rys. 6.22 (c) widać, że zawartość węgla jest większa w dolnych częściach tych
warstw w porównaniu do warstw ZnO na szkle.
W związku z powyższym, wracając jeszcze do analizy wpływu nieintencjonalnych
domieszek na parametry elektryczne warstw ZnO:Al otrzymanych w 200°C
(podrozdział 6.1) można przypuszczać, że i w tamtym przypadku za niższe wartości µ
(zwłaszcza dla zawartości Al większych od 2 % at. – rys. 6.7, str. 77) odpowiada
zwiększone rozpraszanie na atomach węgla, choć analiza SIMS nie wykazała wówczas
tego jednoznacznie (rys. 6.9, str. 79).
Na koniec przedstawione zostaną wyniki pomiarów transmisji optycznej T warstw.
Przedstawia je rys. 6.23. Wszystkie warstwy posiadają wysoką transmisję optyczną
wynoszącą około 90% w przedziale widzialnym. Obserwowane minima i maksima
krzywych T(λ) związane są z efektami interferencyjnymi. Dla warstw otrzymanych
na podłożu PET pojawia się dodatkowa interferencja (związana z grubością tego
podłoża), co pokazuje wstawka do rys. 6.23 zawierająca transmisję samych podłoży,
tj. PET i szkła. Dla szkła efektów interferencyjnych nie obserwuje się.
98

100

100

60

75
T, %

T, %

80

40

50

ZnO (szklo)
ZnO (PET)
ZnO:Al (szklo)
ZnO:Al (PET)

20
0
400

500

600

szklo
PET

25
0

300

500

700

900 1100

λ, nm

700

800

900 1000 1100

λ , nm

Rys. 6.23. Transmisja optyczna warstw ZnO i ZnO:Al (samych warstw) otrzymanych na szkle
i PET. Wstawka zawiera widma transmisji optycznej samych podłoży, tj. szkła i PET.

Warstwy ZnO:Al posiadają krawędź absorpcji przesuniętą w stronę mniejszych
długości fali (wyższych energii) w porównaniu do warstw ZnO. Wyznaczone
BC
z zależności (4.16) wartości @A wynoszą 3.14 eV i 3.26 eV odpowiednio dla warstw

niedomieszkowanych i domieszkowanych Al. Wyższe wartości @ABC warstw ZnO:Al
powodowane są najprawdopodobniej efektem Bursteina-Mossa.
Podsumowując, otrzymano na elastycznym podłożu warstwy ZnO:Al o oporności
ρ ~10-2 Ωcm i wysokiej transmisji optycznej ≈90%. Parametry te porównywalne są
z tymi dla warstw ZnO:Al otrzymanych na PET innymi metodami, np. rozpylaniem
magnetronowym. W znanej autorowi literaturze nie prezentowano jak dotąd
właściwości warstw ZnO:Al otrzymanych metodą ALD na elastycznym podłożu.
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ROZDZIAŁ VII
CHARAKTERYZACJA STRUKTUR ORGANICZNYCH Z WARSTWĄ ZnO

7.1. Wprowadzenie
W rozdziale tym zostaną zaprezentowane wyniki dotyczące zastosowania
otrzymanych warstw ZnO w strukturach organicznych. Przedmiotem badań będą dwa
otrzymane przyrządy organiczne, a mianowicie struktura fotowoltaiczna (podrozdział
7.2) oraz dioda OLED (podrozdział 7.3). W pierwszym przypadku warstwa ZnO
stanowi element złącza p-n, w drugim zaś pełni funkcję przezroczystej elektrody.
W obu strukturach zastosowano niedomieszkowane warstwy ZnO.

7.2. Otrzymanie i charakteryzacja struktury fotowoltaicznej
ITO/NiPc/ZnO/Al
Ftalocyjanaina niklowa (NiPc), której wzór chemiczny prezentuje rys. 7.1,
jest półprzewodnikiem organicznym typu p charakteryzującym się ruchliwościami
nośników ~10-1 cm2/Vs. Są to ruchliwości o rząd wielkości mniejsze niż
np. w pentacenie [Cheng07] oraz amorficznym krzemie, lecz stosunkowo duże
w porównaniu do innych ftalocyjanin [Nahass06]. Ftalocyjanina niklowa jest fotoczuła,
dlatego znajduje ona zastosowanie w organicznej fotowoltaice [McHale96].
Fotoczułość warstw NiPc poprawia ich domieszkowanie tlenem. Jednakże – z drugiej
strony – obecność tlenu może ujemnie wpływać na długookresową stabilność warstw
NiPc [McHale96, Anthopoulos03]. Dlatego ważnym aspektem jest odpowiednie
zabezpieczenie warstwy przed wpływem powietrza atmosferycznego, jak również przed
ewentualną dyfuzją atomów osadzonej na tej warstwie metalicznej elektrody. Jednym
z rozwiązań jest umieszczenie dodatkowej warstwy, organicznej lub nieorganicznej,
pomiędzy NiPc a górną elektrodą. Warstwa taka mogłaby ponadto ułatwiać
wstrzykiwanie nośników z górnej elektrody do warstwy NiPc. Zastosowano w tej roli
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warstwę ZnO otrzymaną metodą ALD i zbadano wpływ jej umieszczenia
na właściwości
ci fotowoltaiczne i stabilność
stabilno czasową struktury z ftalocyjaniną
ftalocyjanin niklową.
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N
N

N
Ni

N
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N

Rys. 7.1. Wzór chemiczny cząsteczki NiPc.

Na dostępnych
pnych komercyjnie podłożach
ach ITO/szkło osadzono warstwę NiPc o grubości
około 400 nm. Zastosowano w tym celu metodę
metod naparowania termicznego. Zapewniono
próżnię rzędu F 10 mbar. Materiał odparowano poprzez grzanie oporowe
w temperaturze około 400 °C. Po osadzeniu, warstwy domieszkowano tlenem
przechowującc je przez 7 dni w atmosferze tlenu.
Warstwy NiPc/ITO/szkło podzielono następnie
nast pnie na dwie grupy. Pierwszą
Pierwsz z nich
przeznaczono do wykonania struktur organicznych bez warstwy ZnO, które posłużyły
posłu
do celów porównawczych podczas późniejszej
pó niejszej charakteryzacji. Jako górny kontakt,
osadzono na strukturach NiPc/ITO/szkło warstwę
warstw aluminium (o grubości
gruboś około 200 nm)
poprzez naparowanie termiczne.

Rys. 7.2. Schemat otrzymanych struktur:
struktur: (a) ITO/NiPc/ZnO/Al oraz (b) ITO/NiPc/Al.
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Na podłożach NiPc/ITO/szkło z drugiej grupy osadzono warstwę ZnO o grubości
około 30 nm metodą ALD. Do wzrostu warstw ZnO użyto DEZ i H2O. Temperatura
wzrostu wynosiła 100 °C. Na koniec osadzono metodą naparowania termicznego
200-nanometrową warstwę aluminium jako górny kontakt.
Widok otrzymanych struktur ITO/NiPc/ZnO/Al oraz ITO/NiPc/Al przedstawia
rys. 7.2. Powierzchnia obszaru aktywnego obu rodzajów struktur wynosiła 10×10 mm2.

α-NiPc

(001)
4

Natezenie (j.u.)

10

ITO
ITO
ITO

ITO

3

10

10

20

30

40

50

60

70

2θ (stopnie)

Rys. 7.3. Krzywa dyfrakcji promieni rentgenowskich (XRD) struktury ITO/NiPc/ZnO/Al.

Na rys. 7.3 przedstawiona jest (w skali półlogarytmicznej) krzywa dyfrakcji
promieni rentgenowskich struktury ITO/NiPc/ZnO/Al. Na krzywej tej dominuje refleks
(dla 2G = 6.706°) odpowiadający jednej z polimorficznych odmian NiPc – tzw. fazie α
[Nahass06]. Oprócz fazy α, w warstwach NiPc mogą występować również inne fazy,
np. tzw. faza β. Obie fazy dotyczą struktury jednoskośnej, przy czym faza α różni się od
fazy β innym nachyleniem cząsteczek NiPc względem płaszczyzny warstwy i stąd
obecnością w widmie XRD refleksu w pozycji 2G większej, ale blisko leżącej tej dla
fazy α. Brak innych refleksów pochodzących od warstwy NiPc wskazuje na wysokie
uporządkowanie strukturalne tej warstwy.
Na krzywej z rys. 7.3 obserwowane są również refleksy pochodzące od warstwy ITO
[Yamada99]. Nie obserwuje się natomiast refleksów pochodzących od warstwy ZnO,
co może świadczyć o jej słabym uporządkowaniu krystalicznym lub/i jej niewielką
grubością.
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Rys. 7.4. Profil głębokościowy SIMS struktury ITO/NiPc/ZnO.

W celu zbadania struktury obszaru złącza ZnO/NiPc wykonano pomiar
głębokościowy SIMS struktury ZnO/NiPc/ITO/szkło. Wyniki pomiaru przedstawia
rys. 7.4. Obecność warstwy ZnO związana jest z sygnałami Zn i O, warstwy NiPc
z sygnałami Ni, O, H, zaś warstwy ITO z sygnałami Sn, In, O. Przede wszystkim
widoczna jest wyraźna międzywierzchnia NiPc/ITO, przejawiająca się w ostrym zaniku
sygnału Sn, In i O w warstwie NiPc. W przypadku indu jednak, niewielka jego część
dyfunduje do warstwy NiPc. Międzywierzchnia ZnO/NiPc nie jest natomiast tak ostra
jak w przypadku międzywierzchni NiPc/ITO. Obserwowany jest mianowicie
stopniowy, a nie gwałtowny spadek sygnału od Zn oraz od O, jak również wartość
sygnału od Ni niemal na tym samym poziomie w warstwie ZnO, co w warstwie NiPc.
Oznacza to najprawdopodobniej, że warstwa ZnO nie rośnie bezpośrednio na warstwie
NiPc, lecz występuje dyfuzja prekursorów cynkowego i tlenowego do warstwy NiPc
na pewną głębokość i tam ma miejsce początkowy etap wzrostu warstwy ZnO. Dyfuzja
prekursorów zachodzi po pierwsze ze względu na porowatość warstwy NiPc.
Porowatość jest cechą wielu warstw organicznych, np. P3HT [Katsia09]. Związane jest
to także z relatywnie dużymi rozmiarami komórek elementarnych w kryształach
organicznych, gdzie jeden węzeł sieci jest obsadzony przez całą cząsteczkę, a nie przez
pojedynczy atom. Po drugie, cechą metody ALD jest wypełnianie niemal każdej
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możliwej wnęki w materiale, na którym dokonuje się wzrost warstwy. A zatem,
w pierwszym etapie wzrostu warstwy ZnO, ma miejsce jej wzrost „wewnątrz” warstwy
NiPc, w jej górnej części. Następnie, po dokładnym pokryciu powierzchni warstwy
NiPc warstwą ZnO, odbywa się już wzrost warstwy ZnO na powierzchni. Podobną
dyfuzję prekursorów podczas wzrostu warstw metodą ALD na podłożu organicznym
raportowano już w literaturze [Ferrari07, Katsia09]. Taka dość złożona strukturalnie
międzywierzchnia nie musi stanowić przeszkody, a nawet może mieć dużą zaletę
w przypadku zastosowań w ogniwach słonecznych, gdzie większa powierzchnia
obszaru aktywnego oznacza większą liczbę generowanych nośników i lepszą
charakterystykę pracy takiej struktury. Na rys. 7.4 wyróżnić możemy jeszcze jeden
charakterystyczny obszar – jest to obszar przypowierzchniowy charakteryzujący się
obecnością obcych atomów pochodzących z atmosfery, mającą wpływ na uzyskany
profil.
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Rys. 7.5. Ciemne charakterystyki prądowo-napięciowe struktur ITO/NiPc/Al
oraz ITO/NiPc/ZnO/Al w skali (a) półlogarytmicznej
i (b) logarytmicznej (kierunek przewodzenia).

Rys. 7.5 przedstawia ciemne charakterystyki prądowo-napięciowe obu rodzajów
struktur. Dla struktury ITO/NiPc/Al widoczne jest słabe prostowanie. Dla napięć ± 1 V
współczynnik prostowania RR ≈ 2 . Na krzywej J (U ) w kierunku przewodzenia
można zaobserwować zależność potęgową charakterystyczną dla prądu ograniczonego
ładunkiem przestrzennym (rys. 7.5 b). Dla napięć 0 − 0.5 V zależność prądu od napięcia
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jest liniowa ( J ~ U ), tzn. spełnione jest prawo Ohma. Dla napięć 0.5 − 1 V zależność ta
przybiera postać J ~ U 2 , co ma miejsce dla prądów (jednego rodzaju nośnika)
w obecności pułapek. Dla napięć większych od 1 V, obserwowany wzrost gęstości
prądu może być wywołany zapełnieniem poziomów pułapkowych w NiPc przez
nośniki.
Struktura ITO/NiPc/ZnO/Al wykazuje lepsze właściwości prostujące niż struktura
bez

warstwy

ZnO.

Współczynnik

prostowania

w

tym

przypadku

wynosi

RR ( ± 1 V) = 41 . Aluminium tworzy kontakt omowy do ZnO [Ellmer08], dlatego też

za powstałe

prostowanie

odpowiada

heterozłącze

p-NiPc/n-ZnO.

Ponieważ

koncentracja nośników w NiPc jest dużo mniejsza niż w ZnO (pNiPc << nZnO), można
przyjąć, iż procesy generacji-rekombinacji będą odbywały się w warstwie NiPc i będą
przez nią kontrolowane. Dlatego również w przypadku struktury z warstwą
ITO/NiPc/ZnO/Al dla napięć < 1 V zależność J (U ) jest potęgowa (rys. 7.5 b).
Dla U < 0.5 V J ~ U 1 / 2 , co świadczy o rekombinacji elektron-dziura zachodzącej
jednak przy niewielkiej kompensacji zewnętrznego pola elektrycznego (region
płytkiego pułapkowania).
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Rys. 7.6. Jasne charakterystyki prądowo-napięciowe struktur ITO/NiPc/Al
oraz ITO/NiPc/ZnO/Al.

Tab. 7.1. Parametry fotowoltaiczne struktur ITO/NiPc/Al oraz ITO/NiPc/ZnO/Al.
Uoc (V)

Jsc (mA/cm2)

FF

η (%)

ITO/NiPc/Al

0.61

3.9×10-5

0.23

7.3×10-6

ITO/NiPc/ZnO/Al

0.51

1.3×10-4

0.2

1.8×10-5
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Oba rodzaje struktur są fotoczułe, przy czym struktura z warstwą ZnO generuje
wyższy fotoprąd w porównaniu do struktury bez warstwy ZnO, co widać na rys. 7.6.
Struktury oświetlano światłem o natężeniu 75 mW/cm2 od strony warstwy ITO.
Odpowiednie parametry fotowoltaiczne, tj. Uoc, Jsc, FF oraz η są zawarte w tabeli 7.1.
Widoczne są niskie wartości sprawności η obu struktur. Jednakże na tym etapie prac
nie przeprowadzano optymalizacji struktur (np. zmiana grubości poszczególnych
warstw, umieszczenie dodatkowych warstw transportujących nośniki itp.). Niemniej
dla struktury z warstwą ZnO wartość η jest około 2.5 razy większa niż dla struktury bez
warstwy ZnO. Zwiększona wartość η jest konsekwencją wyższego prądu zwarcia, a ten
z kolei jest spowodowany głównie przez zwiększoną absorpcję światła przez strukturę
z warstwą ZnO. Pokazuje to rys. 7.7 przedstawiający czułość widmową obu rodzajów
struktur oraz odpowiednie widma absorpcji optycznej warstw NiPc i ZnO.
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Rys. 7.7. Czułości widmowe struktur (a) ITO/NiPc/Al oraz (b) ITO/NiPc/ZnO/Al
wraz z widmami absorpcji optycznej warstw (a) NiPc oraz (b) ZnO.

Dla warstwy NiPc wyróżnić można szerokie pasmo absorpcji z maksimum dla energii
fotonu około 2 eV (rys. 7.7 a). Odpowiada ono przejściu elektronowemu π − π ∗
w cząsteczce NiPc (przejściu HOMO – LUMO). Pasmo to rozszczepia się na dwa
podpasma (widoczne na rys. 7.7 a), z których drugie skoncentrowane jest wokół energii
106

około 1.8 eV. Jest to charakterystyczne dla krystalicznej fazy NiPc [Yanagi94].
Na rys. 7.7 (a) widać również, że czułość widmowa struktury ITO/NiPc/Al niemal
dokładnie odpowiada absorpcji optycznej warstwy NiPc. Warstwa ZnO z kolei silnie
absorbuje światło w nadfiolecie, lecz przepuszcza je niemal całkowicie w przedziale
widzialnym (rys. 7.7 b). Porównując czułości widmowe obu rodzajów struktur można
wyróżnić, obok wzrostu wartości fotoprądu, pojawienie się dwóch dodatkowych pasm
dla struktury z warstwą ZnO. Jedno z nich, z maksimum dla ≈ 3.2 eV związane jest
z absorpcją z udziałem poziomów w pobliżu krawędzi pasm walencyjnego
i przewodnictwa ZnO. Drugie dodatkowe pasmo w widmie czułości fotowoltaicznej,
z maksimum dla energii ≈ 2.7 eV jest wynikiem generacji nośników z udziałem
głębszych poziomów defektowych w ZnO.
Zbadano wpływ obecności warstwy ZnO na stabilność czasową struktury
ITO/NiPc/ZnO/Al. W tym celu wykonano pomiary charakterystyk I-V (ciemnych) dla
obu rodzajów struktur (tj. z warstwą ZnO i bez warstwy ZnO) bezpośrednio po ich
otrzymaniu oraz po upływie 30 dni od daty ich otrzymania. Wyniki zamieszczone są
na rys. 7.8.
ITO/NiPc/Al
ITO/NiPc/Al po 30 dniach
ITO/NiPc/ZnO/Al
ITO/NiPc/ZnO/Al po 30 dniach

5

J, mA/m

2

4
3
2
1
0
-1

-2

-1

0

1

2

U, V

Rys. 7.8. Charakterystyki J(U) (ciemne) struktur ITO/NiPc/Au i ITO/NiPc/ZnO/Au zmierzone
bezpośrednio po otrzymaniu struktur oraz po upływie 30 dni od ich otrzymania.

W chwili początkowej współczynniki prostowania RR wynosiły, przypomnijmy, 2 dla
struktury bez warstwy ZnO oraz 41 dla struktury z warstwą ZnO (przy U = ±1 V).
Po upływie 30 dni wartości RR zmalały odpowiednio do 1 (zanik prostowania) oraz 32
(spadek o 22%).
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Rys. 7.9. Diagramy Im(Z)-Re(Z) struktury ITO/NiPc/ZnO/Al wraz z odpowiednimi obwodami
zastępczymi (■ – dane pomiarowe, linia czerwona – dopasowanie modelu).
Podane na wykresach wartości napięć (0V, +1V, -1V) dotyczą napięć stałych polaryzujących
złącze („+” w kierunku przewodzenia) podczas pomiaru.

Tab. 7.2. Wartości parametrów dopasowania modelu impedancji obwodów zastępczych
struktury ITO/NiPc/ZnO/Al do danych eksperymentalnych z rys. 7.9.
U (V)

L (H)

R0 (Ω)

R1 (Ω)

C1 (F)

R2 (Ω)

C2 (F)

0

1.0×10-5

151.4

3.2×106

1.3×10-8

9.3×104

2.7×10-8

+1

8.6×10-6

154.3

2.9×105

1.1×10-8

-

-

-1

9.5×10-6

151.4

1.0×106

9.6×10-9

-

-

U – napięcie polaryzujące.

Do zbadania mechanizmów degradacji obu struktur zastosowano spektroskopię
impedancyjną.

Wyniki

pomiarów

impedancyjnych

wykonanych

bezpośrednio

po otrzymaniu struktur oraz zaproponowane obwody zastępcze struktur przedstawiają
rysunki 7.9 i 7.10. W tabelach 7.2–7.4 zawarte są wartości parametrów dopasowania
impedancji obwodów zastępczych do impedancji obu struktur.
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Rozważmy najpierw strukturę ITO/NiPc/ZnO/Al (rys. 7.9 i tabela 7.2).
Rezystancja R0 związana jest z całkowitą rezystancją na obu kontaktach. Z tabeli 7.2
wynika, że wartość R0 jest niezależna od polaryzacji struktury, a więc R0 odzwierciedla
jedynie rezystancję międzywierzchni NiPc/ITO i ZnO/Al, nie zaś rezystancję
międzywierzchni NiPc/ZnO i związanej z nią bariery.
Obwód R1||C1 opisuje procesy relaksacji ładunku (~R1×C1) w obszarze złącza
NiPc/ZnO. Zmiana polaryzacji złącza skutkuje zmianą czasów relaksacji oznaczającą
zwężenie lub poszerzenie obszaru ładunku przestrzennego na barierze przy
napięciach ≤1V.
Obwód R2||C2 występuje jedynie w przypadku braku polaryzacji złącza i odzwierciedla
najprawdopodobniej procesy związane z równowagowym transportem ładunku poprzez
zlokalizowane lub zdelokalizowane stany w części objętościowej struktury, głównie
w warstwie NiPc. Nieobecność tego członu przy polaryzacji złącza oznacza
zmniejszenie jego wkładu do całkowitej impedancji powodowane przesunięciem
poziomu Fermiego pod wpływem zewnętrznego pola.
Na wykresach z rys. 7.9 zaznaczono – w powiększeniu –

indukcyjny (-Im(Z)<0)

charakter odpowiedzi układu przy wysokich częstotliwościach, co znajduje wyraz
w obecności indukcyjności L w zaproponowanych obwodach zastępczych. Ten efekt,
choć raportowany w literaturze, nie jest jednoznacznie interpretowany [Bisquert05,
Mora-Sero06].
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Rys. 7.10. Diagramy Im(Z)-Re(Z) struktury ITO/NiPc/Al wraz z odpowiednimi obwodami
zastępczymi przy (a) braku polaryzacji oraz (b) przy polaryzacji napięciem stałym +1V.
(■ – dane pomiarowe, linia czerwona – dopasowanie modelu)
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Tab. 7.3. Wartości parametrów dopasowania modelu impedancji obwodu zastępczego struktury
ITO/NiPc/Al z rys. 7.10 (a) do danych eksperymentalnych (przy braku polaryzacji).
U (V)

R0 (Ω)

R1 (Ω)

L1 (H)

C1 (F)

R2 (Ω)

C2 (F)

0

221.3

179.3

8.6×10-6

7.1×10-10

8.7

1.7×10-7

Tab. 7.4. Wartości parametrów dopasowania modelu impedancji obwodu zastępczego struktury
ITO/NiPc/Al z rys. 7.10 (b) do danych eksperymentalnych (polaryzacja U = +1V).
R1 (Ω)

R2 (Ω)

L1 (H)

R3 (Ω)

C3 (F)

R4 (Ω)

C4 (F)

R5 (Ω) C5 (F)

1232

243.2

1.7×10-4

3.1

4.3×10-5

9.0

1.6×10-7

3.8

1.2×10-3

W przypadku struktury ITO/NiPc/Al indukcyjny charakter odpowiedzi jest bardzo
wyraźny (rys. 7.10). Znajduje to wyraz w braku indukcyjności L0, w porównaniu
do struktury z warstwą ZnO (rys. 7.9) oraz pojawieniu się indukcyjności L1 w obwodzie
R1||C1 modelującym międzywierzchnię NiPc/Al. W tym przypadku rezystancja R0
opisuje transport nośników w warstwie ITO (i na kontakcie ITO/NiPc), zaś obwód
R2||C2 modeluje transport nośników w warstwie NiPc.
Zgodnie z [Bisquert05] można przyjąć, że indukcyjna odpowiedź powodowana jest
reakcjami elektrochemicznymi powodującymi korozję. Reakcje te zachodzą jedynie
w strukturze bez warstwy ZnO, a zatem najbardziej prawdopodobnym obszarem,
w którym występują jest międzywierzchnia NiPc/Al. Degradacja warstwy NiPc
następuje najprawdopodobniej poprzez wnikanie do niej (także z lub przez warstwę Al)
cząsteczek powietrza. Procesom tym sprzyja niezerowa polaryzacja złącza NiPc/Al,
co pokazuje rys. 7.10 (b). Na wykresie Im(Z)-Re(Z) pojawiają się dwie dodatkowe
pojemnościowe krzywe, którym odpowiadają dwa dodatkowe obwody R||C. Modelują
one postępującą degradację struktury i zanik właściwości prostujących złącza NiPc/Al.
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7.3. Otrzymanie i charakteryzacja diody OLED
ZnO/CuI/Alq3/PEGDE/Al
Alq325 jest małomolekularnym materiałem organicznym (rys. 7.11), używanym jako
warstwa czynna w diodach OLED od prawie 25-ciu lat [Tang87]. Mimo tak długiego
czasu, Alq3 wciąż jest najważniejszym materiałem małomolekularnym dla tych
zastosowań ([Brütting05], str. 95). Alq3 stosowany jest zarówno jako warstwa
transportująca elektrony (ETL) jak i warstwa emitująca światło (EML).
W pracy tej wykorzystano warstwę Alq3 do zademonstrowania diody OLED
zawierającej

niedomieszkowaną

warstwę

ZnO

jako

przezroczystą

elektrodę.

Na podstawie znanej autorowi literatury, podobnych prac dotyczących stosowania
niedomieszkowanych warstw ZnO jako przezroczystych elektrod w diodach OLED
dotąd nie raportowano. Raportowano natomiast diody OLED z warstwą Alq3
zawierające warstwę ITO lub ZnO:Al jako przezroczystą anodę [Park05, Yang07].
Diodę wykonano w następujący sposób. Na szkle osadzono metodą ALD
niedomieszkowaną warstwę ZnO o grubości 200 nm w temperaturze 200°C. Wybrano
te parametry wzrostu, przy których warstwy niedomieszkowane osiągały najniższe
oporności właściwe. Zmierzona oporność właściwa osadzonych warstw ZnO wynosiła
1.1×10-3 Ωcm, co przy grubości 200 nm daje oporność powierzchniową 55 Ω/□. Dla
porównania, stosowana w pracy [Park05] warstwa ZnO:Al o grubości 200 nm
i oporności powierzchniowej ≈ 90 Ω/□ miała oporność właściwą 1.8×10-3 Ωcm.

Rys. 7.11. Wzór chemiczny cząsteczki Alq3.

Kolejnym etapem było osadzenie metodą naparowania próżniowego bardzo cienkiej
warstwy jodku miedzi (CuI) o grubości około 7 nm. Funkcją tej warstwy jest
25

Alq3 - ang. tris(8-hydroxyquinoline)aluminum.
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zwiększenie wydajności wstrzykiwania dziur z anody (ZnO), m. in. ze względu
na wysoką pracę wyjścia (~5 eV) [Stakhira09-1].
Następnie osadzono warstwę Alq3 metodą naparowania próżniowego.
Na warstwie Alq3 naparowano próżniowo warstwę PEGDE26 o grubości około 3 nm
oraz warstwę aluminium o grubości 200 nm jak górny kontakt. Obecność warstwy
PEGDE zapobiega dyfuzji atomów Al do warstwy Alq3 [Yang07].
Schemat otrzymanej struktury przedstawia rys. 7.12. Powierzchnia obszaru
aktywnego wynosiła 1×5 mm2.
1 mm
A
AA’:
Al (200 nm)
PEGDE (3 nm)
1 cm

Alq3 (35 nm)
CuI (7 nm)
ZnO (200 nm)
Szkło

1 cm

A’

Rys. 7.12. Schemat struktury ZnO/CuI/Alq3/PEGDE/Al.
Po lewej – widok z góry. Po prawej – przekrój AA’.
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Rys. 7.13. (a) Widok otrzymanej diody OLED emitującej światło przy napięciu 10 V
oraz (b) jej widmo elektroluminescencji (EL) zmierzone przy tym napięciu.

26

PEGDE - ang. poly-(ethylene glycol) dimethyl ether.
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Rys. 7.14. Charakterystyka prądowo-napięciowa (I-V) w kierunku przewodzenia oraz zależność
luminancji od napięcia (L-V) otrzymanej diody w skali (a) liniowej i (b) logarytmicznej.

Struktura po przyłożeniu napięcia emituje zielone światło charakterystyczne
dla warstwy Alq3 [Tang87]. Pokazuje to rys. 7.13, na którym zamieszczony jest widok
otrzymanej diody podczas pracy przy napięciu 10 V oraz widmo elektroluminescencji
zmierzone dla tego napięcia.
Rys. 7.14 (a) przedstawia w skali liniowej charakterystykę prądowo-napięciową
(I-V) (w kierunku przewodzenia) otrzymanej diody oraz zależność luminancji diody
od napięcia (L-V).
Minimalne

napięcie

przyłożone

do

struktury,

przy

którym

zaobserwowano

elektroluminescencję wynosiło 7.9 V. Struktura osiąga luminancję 3×103 cd/m2 przy
napięciu 10.5 V. Ten wynik jest lepszy w porównaniu do raportowanych w literaturze
podobnych struktur z warstwą czynną Alq3. Na przykład, struktura z warstwą ITO
(ITO/MTDATA27/NPB28/Alq3/LiF/Al) osiąga taką luminancję przy 12 V. W przypadku
struktury z warstwą ZnO:Al (ZnO:Al/MTDATA/NPB/Alq3/LiF/Al) wyniki dotyczące
luminancji są porównywalne z otrzymaną w niniejszej pracy strukturą [Park05]. Z kolei
struktura ITO/CBP29/NBP/Alq3/LiF/Al osiąga luminancję 3×103 cd/m2 przy napięciach
12-15 V, w zależności od grubości warstwy CBP [Yang07].
Wykres na rys. 7.14 (b) przedstawia charakterystyki I-V i L-V w skali logarytmicznej,
uwidaczniającej zależności potęgowe. Dla napięć U < 4 V obserwujemy zależność
27

MTDATA – ang. 4,4’,4”-tris(3-methyl-phenylphenylamino)triphenylamine.

28

NPB – ang. N,N’-di(naphthalene-1-yl)-N,N’-diphenylbenzidine.

29

CBP – ang. 4,4’-N,N’-dicarbazole-biphenyl.
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J ~ U 1 / 2 , która przechodzi następnie w zależność liniową. Przy napięciach wyższych

od 8 V zależność ta przybiera postać J ~ U 5 , co świadczy o wysokim wstrzykiwaniu
nośników z obu elektrod i rekombinacji elektron-dziura zachodzącej w warstwie Alq3,
powodującej jednocześnie emisję światła. Dla U ≥ 8.5 V luminancja diody jest
proporcjonalna do prądu przepływającego przez strukturę, tzn. dla napięcia 8.5 V
obserwowane jest przejście do elektroluminescencji kontrolowanej objętościowo
(VCEL).30
Na rys. 7.15 przedstawiona jest wydajność świetlna (w cd/A) otrzymanej diody
w funkcji gęstości prądu płynącego przez diodę. Dla porównania, wykonano również
identyczną strukturę, tyle że z warstwą ITO jako anodą31. Dioda z warstwą ZnO jako
anodą osiąga wydajność 3 cd/A, która jest niemal niezależna od gęstości prądu dla
J ≥ 40 mA/cm2. Struktura z warstwą ITO osiąga wydajność 2.5 cd/A przy niższych
gęstościach prądu aniżeli w przypadku struktury z warstwą ZnO, jednakże przy
wyższych gęstościach prądu wydajność ta maleje do 2.2 cd/A. To sugeruje,
iż zastąpienie warstwy ITO warstwą ZnO umożliwia bardziej zrównoważone
wstrzykiwanie obu rodzajów nośników z elektrod i efektywniejszą ich rekombinację,
co skutkuje zwiększeniem wydajności elektroluminescencji.
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Rys. 7.15. Porównanie wydajności świetlnych diod ZnO/CuI/Alq3/PEGDE/Al
oraz ITO/CuI/Alq3/PEGDE/Al.

30

Zob. podrozdział 1.2, str. 10.

31

W niniejszej pracy dioda ta nie jest analizowana szczegółowo. Wyniki dotyczące jej charakteryzacji
znajdują się w publikacji [Stakhira09-2].
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Rys. 7.16. Diagram Im(Z)-Re(Z) struktury ZnO/CuI/Alq3/PEGDE/Al wraz z odpowiednim
obwodem zastępczym (punkty – dane pomiarowe, linia czerwona – dopasowanie modelu).
Pomiary i dopasowanie wykonano dla napięć polaryzujących 0V, +1V i +3V.

W

celu

uzyskania

informacji

na

temat

procesów

zachodzących

na

międzywierzchniach oraz w części objętościowej struktury ZnO/CuI/Alq3/PEGDE/Al
wykonalno pomiary impedancyjne. Rys. 7.16 przedstawia dane doświadczalne (punkty)
impedancji Z struktury, mierzone dla trzech różnych wartości napięcia polaryzującego
U (w kierunku przewodzenia): 0 V, 1 V i 3 V. Zaproponowano obwód zastępczy
składający się z dwóch połączonych szeregowo obwodów R||C [Nowy09]. Wartości
parametrów dopasowania, tj. R1, C1, R2 i C2 są podane w tabeli 7.5.

Tab. 7.5. Wartości parametrów dopasowania modelu impedancji obwodu zastępczego struktury
ZnO/CuI/Alq3/PEGDE/Al do danych eksperymentalnych z rys. 7.17.
U (V)

R1 (Ω
Ω)

C1 (F)
-11

R2 (Ω
Ω)

C2 (F)

15316

6.8×10-9

0

295.0

3.6×10

1

297.0

3.7×10-11

4531

6.8×10-9

3

296.6

4.2 ×10-11

1516

6.6×10-9

Pojemność C1 i opór R1 związane są z międzywierzchniami struktury i reprezentują
odpowiednio całkowitą pojemność i całkowity opór wszystkich międzywierzchni.
Elementy R2 i C2 są związane z częścią objętościową struktury i wyrażają przede
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wszystkim właściwości elektryczne warstwy czynnej Alq3 oraz reprezentują
odpowiednio mechanizmy transportu ładunków (opór R2) i efekty polaryzacyjne
(pojemność C2) w tej warstwie. Wartości C1 są niewielkie, co oznacz iż ewentualne
bariery izolujące (w postaci np. tlenków) na międzywierzchniach są znikome. Stąd opór
R1 związany jest z całkowitą rezystancją na kontaktach. Z dobrej zgodności pomiędzy
danymi eksperymentalnymi a modelem teoretycznym (niepewność dopasowania nie
przekraczała 4%) dla wszystkich napięć polaryzujących oraz dla całego zakresu
częstotliwości można wyciągnąć wniosek, iż w otrzymanej strukturze nie występują
obszary niejednorodne (np. obce fazy) wykazujące odmienne właściwości elektryczne.
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PODSUMOWANIE

Zastosowano metodę ALD do otrzymania półprzewodnikowych i przewodzących
warstw ZnO, jak również warstw ZnO:Al dla potrzeb organicznej elektroniki.
Dokonano optymalizacji parametrów technologicznych w celu uzyskania warstw
półprzewodnikowych

ZnO

o

niskiej

koncentracji

swobodnych

elektronów

(n ≤ 1017 cm-3) i osadzanych w niskich temperaturach wzrostu (Tgr ≤ 100°C).
Umożliwiło to zastosowanie tych warstw w organicznej strukturze fotowoltaicznej jako
elementu złącza p-n z materiałem organicznym typu p – ftalocyjaniną niklową (NiPc).
Otrzymana struktura ITO/NiPc/ZnO/Al charakteryzowała się lepszymi właściwościami
fotowoltaicznymi w porównaniu do identycznej struktury ale bez warstwy ZnO,
tj. ITO/NiPc/Al. Ponadto, niska temperatura wzrostu pozwoliła na osadzenie warstwy
ZnO na warstwie NiPc, a tym samym jej ochronę przed kontaktem z powietrzem.
Poprawiło to istotnie stabilność czasową takiej struktury w porównaniu do struktury bez
warstwy ZnO.
Przeprowadzono

optymalizację

parametrów

technologicznych

pozwalających

na otrzymanie niedomieszkowanych warstw ZnO posiadających możliwie najniższe
oporności właściwe przy zachowaniu wysokiej transmisji optycznej w przedziale
widzialnym. Jednym z głównych parametrów była temperatura wzrostu. Uzyskane
wartości ρ = 1.7×10-3 Ωcm i T ≈ 90% (przy Tgr = 200°C) należą do najlepszych
raportowanych w literaturze parametrów dla przezroczystych, przewodzących
i niedomieszkowanych warstw ZnO otrzymywanych różnymi metodami.
Otrzymane przewodzące niedomieszkowane warstwy ZnO zastosowano jako
przezroczystą

elektrodę

w

diodzie

OLED

z

warstwą

czynną

Alq3

(ZnO/CuI/Alq3/PEGDE/Al). Uzyskane charakterystyki I-V i L-V, w tym wysoka
luminancja ~3×103 cd/m2 oraz wydajność świetlna 3 cd/A są porównywalne, a nawet
lepsze w porównaniu do podobnych struktur z warstwą Alq3, lecz z warstwą ZnO:Al
lub ITO użytymi jako elektrody.
W celu dalszej poprawy przewodnictwa, warstwy ZnO domieszkowano aluminium.
Otrzymano w temperaturze 200°C warstwy ZnO:Al posiadające najniższe oporności
równe 8.2×10-4 Ωcm (przy grubościach 200 nm) oraz 7.1×10-4 Ωcm (przy grubościach
≈1 µm) oraz wysoką transmisję optyczną (T ≈ 90%) w przedziale widzialnym.
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Otrzymane

warstwy

charakteryzują

się

jednorodnym

rozkładem

aluminium

dla zawartości Al ≥ 2 % at. Przy zawartościach niższych obserwowana periodyczność
rozkładu Al znika po wygrzaniu w azocie w temperaturze 300°C.
Na podstawie zastosowanych technik badawczych (SEM, SIMS, XRD) nie
zaobserwowano obecności obcych faz Al w otrzymanych warstwach ZnO:Al, nawet
przy wysokich zawartościach Al wynoszących 7.8 % at.
Uzyskane wartości ρ należą do najniższych raportowanych dotąd w literaturze
dla warstw ZnO:Al otrzymywanych metodą ALD. Jednak w porównaniu do najniższych
raportowanych oporności warstw ZnO:Al otrzymywanych metodą rozpylania
magnetronowego oraz metodą PLD (ρ = 2×10-4 Ωcm) są one wyższe, choć tego samego
rzędu.
Otrzymano warstwy ZnO:Al na elastycznym podłożu polimerowym – PET,
do zastosowań jako przezroczyste elektrody w organicznych i elastycznych przyrządach
elektronicznych.

Temperatura

wzrostu

wynosiła

110°C.

Uzyskane

parametry

elektryczne są porównywalne z raportowanymi w literaturze dla warstw ZnO:Al/PET
otrzymywanymi metodą rozpylania magnetronowego. W znanej autorowi literaturze
brak jest jak dotąd prac poświęconych charakteryzacji warstw ZnO:Al otrzymanych
metodą ALD na elastycznym podłożu.
Zbadano

wpływ

defektów

rodzimych

oraz

nieintencjonalnych

domieszek

na uzyskane parametry elektryczne warstw ZnO i ZnO:Al otrzymanych metodą ALD.
Stwierdzono, że w warstwach niedomieszkowanych aluminium zasadniczą rolę
odgrywają defekty rodzime. Wśród nich dominujący wpływ na wysokie przewodnictwo
ma najprawdopodobniej międzywęzłowy cynk, a nie luki tlenowe. Oznacza to większą
stabilność warstw ZnO powodowaną m. in. większą odpornością na ewentualną dyfuzję
tlenu z powietrza.
Okazało się, że obecność wodoru nie odgrywa istotnej roli we wzroście przewodnictwa
warstw ZnO otrzymanych metodą ALD. W przypadku warstw niedomieszkowanych
aluminium, obserwowany jest wręcz spadek koncentracji n przy wzroście koncentracji
wodoru. Porównując zaś wyniki badań przekroju porzecznego warstw ZnO i ZnO:Al
z profilem zawartości wodoru w tych warstwach można wyciągnąć wniosek, że wodór
gromadzi się w większych ilościach na granicach ziaren, co może przyczyniać się
do niższych ruchliwości elektronów w tych warstwach. Dodatkowym argumentem
za tym przemawiającym jest fakt, że zarówno w warstwach ZnO, jak i ZnO:Al
wzrostowi koncentracji wodoru towarzyszył zawsze spadek ruchliwości µ.
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Nagrody i wyróżnienia:
Na

I-szych

Międzynarodowych

Optoelektroniki

i

Fotoniki

Targach

OPTON

2010

w Katowicach (12-14 maja 2010r.) Instytut Fizyki
PAN otrzymał wyróżnienie za „energooszczędne
okna

(tzw.

‘smart

windows’)”.

Okna

te,

prezentowane na Targach, stanowiły otrzymane
przez autora wysokoprzewodzące warstwy ZnO:Al
osadzone metodą ALD na szkle do zastosowań jako
warstwy odbijające promieniowanie z zakresu
podczerwieni.
Autor

otrzymał

prezentowany

na

wyróżnienie

za

IX

Konferencji

Krajowej

plakat

Elektroniki w Darłówku Wschodnim (2010r.).

Na

Międzynarodowych

Gospodarczych

i

Targach

Innowacji

Naukowych

INTARG

w Katowicach (15-17 kwietnia 2011r.) Instytut
Fizyki

PAN

zdobył

z prezentowanych

przez

Złoty

Medal.

Instytut

na

Jednym
Targach

osiągnięć były otrzymane przez autora warstwy
ZnO:Al na elastycznym polimerze do zastosowań
w elastycznej elektronice.
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