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Tiivistelmä
Atomi- ja molekyylikerroskasvatus ovat menetelmiä, joilla valmistetaan ohutkalvoja.
Nämä menetelmät yhdistämällä voidaan valmistaa hybridiohutkalvoja. Hybridima-
teriaalien mahdollisia tulevaisuuden sovelluksia ovat valosähköiset laitteet, sensorit,
aurinkopaneelit, suojaavat pinnoitteet sekä taipuisa elektroniikka. Hybridiohutkal-
vojen valmistus atomi- ja molekyylikerroskasvatuksen avulla on vielä vaillinaisesti
tunnettu prosessi. Näiden ohutkalvojen kasvatus perustuu adsorptioreaktioihin,
joita voidaan mallintaa laskennallisilla menetelmillä.

Tässä diplomityössä adsorptioreaktioiden mallinnuksessa käytettiin tiheys-
funktionaaliteoriaa. Mallinnetut hybridiohutkalvot koostuivat dietyylisinkistä sekä
orgaanisesta fenolista: joko 4-aminofenolista tai hydrokinonista. Näiden hybridio-
hutkalvojen kasvureaktioita mallinnettiin kaasufaasissa sekä pintamallilla, jossa
pintarakenne koostui etyyliligandeilla saturoituneesta sinkkioksidista.

Tutkittu hybridiohutkalvon kasvureaktio eteni odotetusti: prekursori fysi-
sorptoitui eksotermisesti, mitä seurasi dissosiatiivinen kemisorptioreaktio tai li-
gandinvaihtoreaktio. Hybridiohutkalvon kasvua heikensi pinnan korkea etyylili-
gandikonsentraatio: korkea etyyliligandikonsentraatio nosti aktivoitumisenergioita,
heikensi muodostuvia kemiallisia sidoksia sekä esti dissosiatiivisen adsorption pin-
nalla. Kaasufaasimalli ei kuvaa hybridiohutkalvojen kasvureaktioita riittävän hyvin.
Kasvureaktioiden aktivoitumisenergia oli pintamallissa kaasufaasireaktioita ma-
talampi, kun ligandikonsentraatio oli matala. Todennäköisin syy matalammalle
aktivoitumisenergialle oli sinkkioksidipinnan reagoivaa sinkkiatomia ympäröivät
happiatomit, jotka vetävät elektronegatiivisuutta puoleensa.

Avainsanat sinkkioksidi, tiheysfunktionaaliteoria, atomikerroskasvatus,
hybridiohutkalvo
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Abstract
Thin films can be fabricated using atomic and molecular layer deposition. By
combining these two methods, one can fabricate hybrid thin films. These hybrid thin
films’ possible future applications include photoelectric devices, sensors, solar cells,
protective coatings and flexible electronics. Fabrication of hybrid thin films using
atomic and molecular layer deposition is not a fully-known process. Reactions used
to fabricate these hybrid materials are adsorption reactions, that can be studied
using modelling.

Density functional theory was used in this master’s thesis to study adsorption
reactions responsible for growth of the hybrid thin films. Hybrid thin films under
investigation consisted of diethyl zinc and an organic phenol, which was either
4-aminophenol or hydroquinone, depending on the thin film. These thin films
were studied using gas-phase reactions, and a surface model. This surface model
consisted of ethyl-saturated zinc oxide.

Studied growth reactions of hybrid thin films proceeded as predicted: the
precursor adsorbed to the surface through exothermic physisorption and after that
more strongly using either ligand-exchange or dissociation reaction. In the surface
system, high concentration of ethyl ligands inhibited the growth of the thin film,
resulting in lower activation energies, weaker bonds and blocked reaction paths.
Gas-phase model is not sufficient independently to model growth of these hybrid
thin films. Lower concentrations of ethyl ligands lead to lower activation energies
on the surface than ones in a gas phase. This was probably due to oxygen atoms
surrounding the zinc atom in the surface structure, that pull electronegativity
towards themselves.
Keywords zinc oxide, density functional theory, atomic layer deposition, hybrid

thin film
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1 Johdanto
Atomikerroskasvatus (atomic layer deposition, ALD) on menetelmä, jolla kasvate-
taan ohutkalvoja. Menetelmällä on suomalainen tausta, sillä sen alkukehityksestä
70-luvulla vastasi Tuomo Suntola. Atomikerroskasvatuksessa ohutkalvot muodostuvat
kaasufaasissa olevista reagensseista, jotka adsorboituvat muodostaen epäorgaanisen
atomikerroksen. Atomikerroskasvatuksella valmistettuja ohutkalvoja käytetään teol-
lisuudessa pienelektroniikan komponenteissa. Näiden komponenttien kokoa halutaan
pienentää jatkuvasti. Atomikerroskasvatuksella valmistettuja materiaaleja käytetään
teollisuudessa muun muassa DRAM-muisteissa ja CMOS-transistoreissa.

Molekyylikerroskasvatus (molecular layer deposition, MLD) on muunnelma ato-
mikerroskasvatuksessa, missä ohutkalvo koostuu epäorgaanisten atomien sijaan or-
gaanisista polymeeriketjuista. Menetelmät yhdistämällä voidaan valmistaa hybridio-
hutkalvoja. Näiden hybridiohutkalvojen ominaisuudet ovat usein atomi- ja molekyy-
likerroskasvatuksella valmistettujen ohutkalvojen väliltä. Hybridiohutkalvo voidaan
esimerkiksi muodostaa siten, että siinä yhdistyvät epäorgaanisille yhdisteille ominai-
nen sähkönjohtavuus, ja orgaanisille molekyyleille ominainen taipuisuus. Hybridima-
teriaalien mahdollisia tulevaisuuden sovelluksia ovat valosähköiset laitteet, sensorit,
aurinkopaneelit, suojaavat pinnoitteet sekä taipuisa elektroniikka. Hybridimateriaa-
lien kehitys on vielä tällä hetkellä perustutkimusta, sillä vaikka hybridiohutkalvoja
pystytäänkin valmistamaan onnistuneesti ja toistettavasti, ei niiden kemialliset ja
fysikaaliset ominaisuudet, kuten sähkön- lämmönjohtavuus tai mekaaninen kestävyys,
ole vielä riittävän korkeita teollisuuden tarpeisiin. Hybridimateriaalien tutkimuksella
voidaan selvittää syy-seuraussuhteita ohutkalvon muodostuksessa, jolloin ALD- ja
MLD-prosesseja voidaan kehittää, ja hybridiohutkalvojen ominaisuuksia parantaa.

Laskennallinen kemia perustuu kvanttimekaniikkaan, sillä kvanttimekaniikka on
ainut tapa kuvata kemiallisia sidoksia tarkasti. Tänä päivänä hybridiohutkalvojen
tutkimukseen laskennalliselta hinnaltaan ja tarkkuudeltaan sopivin, kvanttimekaniik-
kaan pohjautuva mallintamismenetelmä on tiheysfunktionaaliteoria. Tässä diplomi-
työssä käytetty tiheysfunktionaaliteoriaa hyödyntävä mallinnusohjelma oli GPAW,
joka soveltuu suurten ja kiinteiden jaksollisten systeemien kuvaamiseen. Mallinta-
malla voidaan tutkia ohutkalvojen kasvureaktioita, ja sillä hankittua tietoa voidaan
käyttää ALD- ja MLD-prosessien optimointiin.

Mallinnetut hybridiohutkalvot koostuivat dietyylisinkistä sekä orgaanisesta fe-
nolista: joko 4-aminofenolista tai hydrokinonista. Näitä prekursoreita on käytetty
onnistuneesti hybridiohutkalvojen valmistuksessa, mutta muodostuvan ohutkalvon
rakenne atomitasolla on vielä epäselvä. Lisäksi hydrokinonin korkea reaktiivisuus
haittaa oletettavasti hybridiohutkalvon kasvua vielä tuntemattomalla mekanismilla.
Näiden hybridiohutkalvojen kasvureaktioita mallinnettiin kaasufaasissa sekä pinta-
mallilla, jossa pintarakenne koostui etyyliligandeilla saturoituneesta sinkkioksidista.

Tässä diplomityössä esitellään aluksi atomi- ja molekyylikerroskasvatus, sekä hy-
bridiohutkalvojen kokeellinen tausta. Tämän jälkeen esitellään teoriaa, joka mahdol-
listaa kvanttimekaanisen mallinnukseen pohjautuvan tutkimustyön. Kun pohjatiedot
on käyty läpi, esitellään mallinnettavaa hybridiohutkalvoa kuvaavat kaasufaasi- ja
pintamallit, sekä tämän diplomityön aikana saadut tulokset.
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2 Atomikerroskasvatus
Atomikerroskasvatus on kemiallinen kaasufaasipinnoitusmenetelmä, jota käytetään
ohutkalvojen valmistuksessa. Ideaalisessa ALD-prosessissa ohutkalvo kasvaa ato-
mikerros kerrallaan. Tämän takia ALD soveltuu parhaiten sellaisten ohutkalvojen
valmistamiseen, joiden halutaan olevan erittäin ohuita. ALD-reaktorin kaasufaasi
sisältää kerrallaan vain yhdenlaisia prekursorimolekyylejä, jotka reagoivat pinnan
kanssa selektiivisesti ja itseään rajoittaen. Siksi ALD:llä valmistettavien ohutkalvojen
rakenne on säännöllinen, sekä hyvin hallittavissa. Koska ALD on kaasufaasimenetel-
mä, voidaan sillä pinnoittaa tarkasti epätasaisia, ja erilaisia pinnanmuotoja sisältäviä
pintoja, eli substraatteja.1,2

ALD-menetelmällä on useita rajoitteita. Substraattiin kiinnityvät prekursorimole-
kyylit eivät saisi hajota ennen reaktioita, mikä rajoittaa sekä mahdollisia reaktioläm-
pötiloja, että käytetäviä prekursoreita, ja niiden yhdistelmiä. Myöskään substraatti
ei yleensä kestä korkeita, yli 400 ◦C lämpötiloja. ALD-reaktorin rakenne aiheuttaa
haasteita tuotantomäärille, sillä kasvuprosessi on hidas ja sen skaalautuvuus on
huono. Lisäksi ohutkalvon kasvunopeuden ja -reaktioiden teoreettinen mallinnus on
hankalaa, mikä vaikeuttaa reaktiomekanismien ymmärtämistä ja prosessin optimoin-
tia. Teoreettinen mallinnus on tärkeää, koska edellä mainituista ominaisuuksista on
hankalaa kerätä tietoa myös kokeellisten menetelmien avulla.2

2.1 Taustaa
Atomikerroskasvatus on peräisin 70-luvulta, jolloin suomalainen Tuomo Suntola
patentoi keksintönsä nimellä atomic layer epitaxy (ALE).3 Suntola sai keksinnöstään
Millenium-palkinnon vuonna 2018.4 Atomikerroskasvatusta vastaava prosessi oli
kehitetty tätä aikasemmin Neuvostoliitossa, sillä 60-luvulla professori Aleskovskin
tutkimusryhmä kehitti menetelmää nimellä molecular layering. Tuomo Suntola ei ollut
tietoinen menetelmän aikaisemmasta kehityksestä, ja tämän takia vastasi menetelmän
alkukehityksestä itse.3

ALD-prosessi kehitettiin alunperin elektroluminenssinäyttöjen valmistamista var-
ten. Ensimmäinen Suntolan ALD-prosessilla tähän tarkoitukseen valmistama ohutkal-
vo koostui sinkkisulfidista. Ennen kaupallistamista, ALD-prosessilla valmistettujen
elektroluminenssinäyttöjen sävykkyyttä tuli parantaa. Sävykkyyttä parannettiin
käyttämällä ohutkalvon lähtöaineina sinkkikloridia ja rikkivetyä.

80-luvun puolivälistä 90-luvulle ALD:llä valmistetut elektroluminenssinäytöt
olivat ominaisuuksiltaan kilpailijoita edellä, mutta näitä näyttöjä myyvä yritys
ei pienestä koostaan johtuen pystynyt vastaamaan globaaliin kysyntään halutulla
tavalla. Elektroluminenssinäyttöjen käyttö ja kysyntä myös vähenivät ajan myötä,
sillä näyttöteknologian kehittyessä nestekidenäytöt korvasivat ALD:llä valmistetut
elektroluminenssinäytöt. 2000-luvulla elektroluminenssinäyttöjä käytetään lähinnä
ääriolosuhteissa, kuten korkeissa lämpötiloissa, ja kovassa mekaanisessa rasituksessa.3

1980-luvun lopulta 2000-luvun alkuun ALD-teknologian kehitys yritysympäristös-
sä keskittyi katalyytteihin ja aurinkokennoihin. Tämä kehitys ei kuitenkaan johtanut
kaupalliseen menestykseen. ALD-teknologia vaikutti lupaavalta materiaalilta aurinko-
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kennoteknologiassa, sillä ALD:llä valmistetut CdTe-ohutkalvot muuttivat auringon-
valoa sähköksi 1990-luvun alussa korkealla 14 % hyötysuhteella. CdTe-ohutkalvojen
jatkokehityksestä aurinkokennoteknologiassa kuitenkin luovuttiin, sillä tällainen hyö-
tysuhde oli saavutettavissa myös käyttämällä muita, vakiintuneessa käytössä olevia
materiaaleja.3

ALD-prosessia oli kehitetty 80-luvulle asti lähinnä teolliseen käyttöön, ja tämän
seurauksena menetelmän akateeminen tutkimus oli hyvin vähäistä. Atomikerros-
kasvatuksen akateeminen tutkimus rajoittuikin 80-luvulla pääasiassa Japaniin sekä
Suomeen. Japanissa ALD-tutkimusta tehtiin professori Nishizawan tutkimusryh-
mässä, ja se keskittyi GaAs-ohutkalvojen kasvattamiseen nimellä molecular layer
epitaxy. Suomessa menetelmän akateeminen kehitys alkoi 80-luvulla professori Nii-
nistön tutkimusryhmässä Teknillisessa korkeakoulussa, joka on nykyään nimeltään
Aalto-yliopisto. Myöhemmin 80-luvulla ALD-prosessia tutkittiin myös Helsingin
yliopistolla professorien Markku Leskelä ja Mikko Ritala tutkimusryhmissä, sekä
Teknologian tutkimuskeskuksessa (VTT), jossa tutkimus keskittyi pääryhmien III-V
alkuaineista koostuviin materiaaleihin.3

2000-luvulta alkaen ALD:n kehitystä on ajanut erityisesti tarve pienentää elektro-
nisten komponenttien kokoa.1 Ensimmäinen tähän tarkoitukseen ALD-menetelmällä
sarjatuotettu materiaali oli Al2O3, jota käytettiin DRAM-muistien kondensaatto-
rien eristekerroksena. Akateemisessa perustutkimuksessa Al2O3:a on käytetty au-
rinkokennojen passivointi- eli suojakerroksina. Nämä passivointikerrokset mahdol-
listavat aurinkokennolle yli 20 %:n hyötysuhteen.5,6 ALD-menetelmällä valmiste-
taan teollisesti myös HfO2:a, jota käytetään oksidieristekalvona niin kutsutuissa
CMOS-transistoreissa. HfO2:a tutkittiin 2000-luvun alussa, ja sen sarjatuotanto
ALD-menetelmällä aloitettiin vuonna 2007. Pienelektroniikan valmistuksessa käy-
tettävä, ALD-menetelmällä valmistettu materiaali on myös SiO2, jota käytetään
litografiassa kertakäyttöisinä maskeina.2,5

2.1.1 Molekyylikerroskasvatus

ALD:n avulla valmistetaan pääasiassa oksideita tai nitrideitä, jolloin mahdollisten
lähtöaineiden eli prekursoreiden määrä on hyvin rajallinen. ALD:n ohelle on kehitetty
toimintaperiaatteeltaan hyvin samanlainen menetelmä nimeltään molekyylikerroskas-
vatus. MLD on muunnelma ALD:stä, jolla valmistetaan ohutkalvoja, jotka koostuvat
epäorgaanisten atomien sijaan orgaanisista molekyyleistä. MLD:ssä nämä orgaaniset
prekursorit muodostavat polymeeriohutkalvon.

MLD-prosessia kehitettiin erityisesti Japanissa 90-luvun alussa7–10. Ensimmäi-
set MLD-prosessit käyttivät prekursoreina aromaattisia polyimidejä. Nämä MLD-
ohutkalvot yhdistivät aromaattisia renkaita toisiinsa joko suoraan, tai pienten ryh-
mien, kuten -O-, -NH- tai -CO-, välityksellä.11 Muita MLD:llä valmistettuja poly-
meeriohutkalvoja ovat muun muassa polyamidit, polyurea ja polyesteri12.

MLD:tä on käytetty perustutkimuksessa vaihtoehtoisena valmistusmenetelmä-
nä tunnetuille polymeereille. Esimerkiksi nailonia on pystytty valmistamaan MLD-
menetelmällä käyttämällä prekursoreina adipoyylikloridia ja 1,6-heksaanidiamiinia.11–13
MLD-prosessilla on valmistettu myös sähköäjohtavia polymeerejä. Yksi tällainen
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yhdiste on poly(3,4-etyleeni dioxytiopeeni) (PEDOT). PEDOT on yksi taloudellisesti
merkittävimmistä polymeereistä, ja sitä valmistetaan useita tonneja vuodessa erinäi-
siin, esimerkiksi elektronisiin, sovelluksiin. Parsonin tutkimusryhmä käytti MoCl5:a
ja etyleeni dioxytiopeeniä (EDOT) tämän sähköä johtavan polymeerin valmistuk-
seen. Näitä MLD:n avulla valmistettuja PEDOT-ohutkalvoja on käytetty katodina
värjättyjen aurinkopaneelien valmistuksessa.12,14

2.1.2 Hybridiohutkalvot

2000-luvun loppupuolella ALD- ja MLD-prosessit yhdistettiin, ja alettiin valmistaa
hybrideiksi kutsuttuja materiaaleja. Yhdistämällä nämä kaksi prosessia voidaan
valmistaa uusia materiaaleja, joiden valmistaminen ei muilla tekniikoilla olisi mah-
dollista.12 Tätä menetelmää on kehitetty erityisesti Aalto-yliopistossa professori
Karppisen ryhmässä15–19.

Hybridiohutkalvot yhdistävät ALD- ja MLD-prosessit käyttämällä sekä orgaanista
että epäorgaanista prekursoria. Tämän takia hybridiohutkalvojen ominaisuudet ovat
yleensä yhdistelmä epäorgaanisten ja orgaanisten materiaalien ominaisuuksia. Tällai-
sia ominaisuuksia voivat olla esimerkiksi epäorgaanisten molekyylien sähkönjohtavuus
ja orgaanisten molekyylien taipuisuus.20

Hybridimateriaalien kehitystyö on perustutkimusta, ja täten niillä ei ole vielä
teollisia sovelluksia. Hybridimateriaalien mahdollisia tulevaisuuden sovelluksia ovat
valosähköiset laitteet, sensorit, aurinkopaneelit, suojaavat pinnoitteet sekä taipui-
sa elektroniikka. Hybridimateriaalien avulla on valmistettu myös huokoisia ALD-
materiaaleja, sillä MLD:n avulla kinnittetyt orgaaniset yhdisteet on helppo liuottaa
pois hybridiohutkalvon rakenteesta.12,21

Kuten aiemmin todettiin, hybridiohutkalvoja on tutkittu Aalto-yliopistossa pal-
jon. Professori Karppisen ryhmässä hybridiohutkalvoja on valmistettu siten, että
pohjalla on ALD-prosessissa dietyylisinkistä ja vedestä muodostettuja sinkkioksi-
dikerroksia. Tämän sinkkioksidikerroksen päälle on muodostettu hybridimateriaali
epäorgaanisesta dietyylisinkistä sekä orgaanisesta prekursorista: joko hydrokinonista
tai 4-aminofenolista22–24. Hydrokinonia on käytetty erityisesti superhilojen valmistuk-
sessa. Näitä superhiloja on tutkittu sekä kokeellisesti24–26, että laskennallisesti27,28.

Sood et al.22 valmisti Karppisen tutkimusryhmässä hybridiohutkalvoja käyttämäl-
lä 4-aminofenolia prekursorina. Toisin kuin hydrokinoni, 4-aminofenoli sisältää kaksi
erilaista toiminnallista ryhmää, jonka takia se reagoi oletettavammin vain kerran pin-
nan kanssa. Tämän seurauksena sen kasvunopeuden voidaan olettaa olevan parempi
kuin hydrokinonilla. Hybridiohutkalvojen kasvunopeus on yleensä haluttua alhai-
sempi. Tämä johtuu yleensä atomikerroksen epäideaalisesta kasvusta. Orgaanisen
prekursorin aiheuttama ohutkalvon kasvu on ideaalia silloin, kun se reagoisi vuo-
rovaikuttamatta muiden samaan aikaan pintaan kiinnittyvien prekursorien kanssa,
pysyisi regoinnin jälkeen suorassa asennossa, eikä regoisi kuin kerran. Optimaali-
seen kasvuun voidaan pyrkiä muun muassa prekursorin jäykän rakenteen avulla, tai
kahdella eri toiminnallisella ryhmällä, kuten 4-aminofenolin tapauksessa on tehty.
Orgaanisen molekyylin aiheuttama hybridiohutkalvon kasvu on yleensä hyvin epäi-
deaalia, sillä yleensä ohutkalvon kasvun suhde ideaaliseen kasvuun on noin 0.5.12
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Hybridiohutkalvon kasvumekanismia ja ideaalisuutta voidaan tutkia mallintamalla.
Tällöin voidaan löytää mekanismi tai syy tälle epäideaaliselle kasvulle, jolloin orgaa-
nisen molekyylin aiheuttamaa hybridiohutkalvon kasvuprosessia voidaan kehittää.
Tämä on tavoitteena tässä diplomityössä, jossa tutkitaan mallintamalla Karppisen
tutkimusryhmässä valmistettujen 4-aminofenolista tai hydrokinonista valmistettujen
hybridiohutkalvojen kasvumekanismeja.

2.2 Toimintaperiaate
ALD perustuu itseään rajoittaviin pintareaktioihin. Pintareaktioiden välissä reakto-
ri huuhdotaan jollain inertillä kaasulla, sillä reaktioiden sivutuotteena muodostuu
pieniä molekyylejä, jotka tulee poistaa seuraavan reaktiopulssin tieltä. ALD:n pinta-
reaktioissa ainakin osa prekursorista adsorboituu eli kiinnittyy pintaan. Prekursorit
valitaan siten, etteivät prekursorimolekyylit reagoi toistensa vaan pinnan aktiivisten
ryhmien kanssa.Tällöin adsorptioreaktio on itseään rajoittava, sillä pinnan aktiivi-
sia ryhmiä on rajallinen määrä. Tämän seurauksena pinnoitus tapahtuu, ainakin
ideaalitapauksessa, atomikerros kerrallaan.1

Kuvassa 1 on esitetty ALD-prosessi käyttämällä esimerkkinä sinkkioksidiohutkal-
von kasvatusta dietyylisinkistä ja vedestä. MLD-prosessi on lähes identtinen, sillä
erona ALD- ja MLD-prosessin välillä on käytettävät prekursorit. ALD-prosessi voi-
daan jakaa neljään vaiheeseen:

1. Ensimmäinen prekursori, dietyylisinkki, adsorboituu kiinni tyhjään substraat-
tiin.
2. Reaktorikammio puhdistetaan ylimääräsistä prekursorimolekyyleistä käyttämällä
inerttiä typpikaasua.
3. Toinen prekursori, vesi, lisätään reaktoriin. Vesi adsorboituu ensimmäiseen pre-
kursorin jäänteeseen.
4. Reaktorikammio puhdistetaan typpikaasulla. Samalla yksi ALD-reaktiosykli tulee
valmiiksi. Seuraava ALD-sykli alkaa ensimmäisestä vaiheesta.1
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Kuva 1: ALD:n tomintaperiaate. Pulssien välissä reaktiokammio puhdistetaan, jolloin
sivutuotteet saadaan poistettua seuraavan reaktiopulssin tieltä.1
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2.3 Prekursorit
Prekursoreilta vaadittavien ominaisuuksien lista on pitkä, ja siksi käytössä olevia
prekursoreita on rajallinen määrä. ALD-prosessissa kaasuuntuva prekursori voi olla
alkuperäiseltä olomuodoltaan neste tai kiinteä aine. Koska prekursorit kulkeutuvat
ja adsorboituvat ollessaan kaasufaasissa, täytyy näiden prekursorien kaasuuntua
tavallisissa 150-450 ◦C kasvatuslämpötiloissa. Kaasuuntuneiden prekursorien täytyy
kiinnittyä voimakkaasti ja reagoida selektiivisesti pinnan kanssa. Prekursorit eivät
siksi saa hajota ennen reaktiota, eivätkä myöskään reagoida itsensä tai muiden
prekursorien kanssa hallitsemattomasti. Prekursori ei saisi vaurioittaa, esimerkiksi
syövyttämällä, substraattia tai muita prekursoreita. Lisäksi hinta, mahdollisuus
prekursorin turvalliseen käsittelyyn, sekä prekursorien alhainen myrkyllisyys ovat
asioita jotka on hyvä ottaa huomioon prekursoria valittaessa.2

ALD-prekursorit voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan. Epäorgaaniset sekä organo-
metalliset prekursorit muodostavat omat pääluokkansa. Muut prekursorit kuuluvat
kolmanteen pääluokkaan. ALD-prosessissa ainakin yhden prekursoreista tulee sisäl-
tää metalliatomi. Ensimmäiset ALD-prosessit käyttivät epäorgaanisina prekursoreina
helposti kaasuuntuvia alkuaineita, kuten sinkkiä tai rikkiä. Tänä päivänä käyte-
tyt epäorgaaniset yhdisteet ovat yleensä halideita, kuten titaanitetrakloridi TiCl4.
Organometallisia prekursoreita ovat muun muassa alkyylit, amidit ja alkoksidit.1,2

Muut prekursorit, joita käytetään ALD-prosesseissa, sisältävät usein jonkin ohut-
kalvon rakenteeseen haluttavan atomin, kuten rikki- tai typpiatomin. Prekursori
voi toimia myös pelkistäjänä. Prekursori voi myös olla jokin happilähde, jos toisen
prekursorin halutaan reagoivan oksidiksi. Yleisesti käytettäviä happilähteitä ovat
vesi H2O ja vetyperoksidi H2O2, sekä happi O2 ja otsoni O3. Hapettamiseen voidaan
käyttää myös typen oksideita N2O4 sekä N2O.2

Tässä työssä tutkittavan systeemin pintarakenne koostuu sinkkioksidista, joka on
saturoitunut etyyliligandeilla. Tällainen pinta valmistetaan ALD-prosessilla, jossa pre-
kursorina on käytetty organometallisena prekursorina dietyylisinkkiä, joka muodostaa
sinkkioksidia reagoidessaan happilähteenä toimivan veden kanssa. Dietyylisinkin
rakenne on esitetty kuvassa 2.

MLD-prosessissa käytettävien orgaanisten prekursorien tulisi täyttää samat kri-
teerit kuin epäorgaanisten prekursorien ALD:ssä. MLD:ssä prekursorien tärkeimpiä
ominaisuuksia ovat korkea höyrynpaine, sekä reaktiivisuus ja kemiallinen stabiili-
suus pinnoituslämpötilassa. Orgaanisilla molekyyleillä höyrynpaine ei ole yleensä
kovin korkea, joten MLD-prosessissa joudutaan usein käyttämään korkeita reak-
tiolämpötiloja.12 Korkeat lämpötilat ovat haitallisia prekursorien kemialliselle sta-
biiliudelle. MLD-prosessissa valmistettavat polymeeriohutkalvot koostuvat muun
muassa polyamidista, polyimidista, ja polyureasta. Näiden polymeeriohutkalvojen
valmistamiseen käytetään orgaanisia yhdisteitä, joista useilla on aromaattinen raken-
ne. MLD-prosesseissa käytettäviä prekursoreita ovat muun muassa etyleeniglykoli,
hydrokinoni, 4-aminofenoli ja glyseroli.12

Hybridimateriaalit valmistetaan käyttämällä sekä orgaanista että epäorgaanista
prekursoria. Orgaaninen prekursori on yleensä alkoholi tai fenoli. Epäorgaaninen
prekursori sisältää metalliatomin, joka halutaan sisällyttää hybridiohutkalvon raken-
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teeseen. Tämä metalliatomi voi olla esimerkiksi alumiini-, titaani- tai sinkkiatomi.12
Tässä diplomityössä mallinnettava hybridiohutkalvo on valmistettu sinkkiatomin
sisältävästä dietyylisinkistä, sekä fenolista, joka sisältää amino- tai hydroksidiryhmän
4-asemassa. Nämä fenolit, hydrokinoni ja 4-aminofenoli, ovat esitettyinä kuvassa 2.

OH

HO

hydrokinoni

OH

H2N

4-aminofenoli

Zn

dietyylisinkki

Kuva 2: Diplomityössä mallinnetut hybridiohutkalvot valmistetaan näistä prekursori-
molekyyleistä.

2.4 Adsorptio
ALD-prosessissa ohutkalvoa kasvattavat reaktiot ovat adsorptioreaktioita, joissa kaa-
sufaasissa oleva prekursori reagoi kiinteässä faasissa olevan pinnan kanssa. ALD- ja
MLD-prosessien adsorptioreaktiot eivät eroa, prekursoreita lukuunottamatta, toisis-
taan millään tavalla. Adsorptioreaktiot ovat tyypiltään joko kemisorptiota tai fysisorp-
tiota. Nämä kaksi eroavat toisistaan adsorptiosidoksen voimakkuudessa. Fysisorptio
perustuu van der Waals -vuorovaikutuksiin kappaleiden välillä, jotka eivät aiheuta sel-
keitä muutoksia adsorbentin rakenteessa. Heikoista van der Waals -vuorovaikutuksista
johtuen fysisorptio on reversiibeliä. Fysisorptiolla muodostuvat atomikerrokset eivät
ole rakenteeltaan järjestelmällisiä. ALD-prosessissa pyritään muodostamaan tasainen
ohutkalvo, joten järjestelmällinen rakenne on ALD-prosessille hyvin oleellinen.1

ALD:ssä adsorption on oltava irreversiibeliä. Kemisorptiossa kiinnittyminen tapah-
tuu irreversiibelisti kemiallisen reaktion avulla. Tästä syystä adsorption on ALD:ssa
oltava kemisorptiota. Ideaalisessa ALD-prosessissa kemisorptoitunut prekursori muo-
dostaa pinnan kanssa vain yhden sidoksen, ja reagoivat prekursorit muodostavat
pinnalle atomikerroksen. Prekursorien tulee muodostaa sidoksia ainoastaan pinnan
atomien kanssa. Prekursorien muodostaessa atomikerroksen pinnalle, ei seuraavilla
prekursorimolekyyleillä ole enää paikkaa johon kiinnittyä, ja reaktio sammuttaa
itsensä. ALD-prosessi on siis itseään rajoittava pinnan saturaation takia. Pinnan sa-
turaation voi aiheuttaa ainakin kaksi mekanismia. Joko prekursorit reagoivat, kunnes
pinnan aktiiviset paikat loppuvat. Prekursorien adsorboituminen voi aiheuttaa myös
steerisen esteen seuraaville prekursoreille, jolloin adsorptio lakkaa, vaikka aktiivisia
paikkoja olisikin vielä jäljellä.1

ALD:n adsorptioreaktioille on esitetty kolme eri reaktiomekanismia. Ensimmäi-
nen on ligandinvaihtoreaktio, jossa prekursori kiinnittyy pintaan vaihtamalla ligandin
pintaryhmän kanssa. Tällöin muodostuu sivutuote, joka poistetaan ALD-reaktorista
inertillä kaasulla. Toinen reaktiomekanismi on dissosiaatio. Dissosiaatioreaktiossa
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pintaan kiinnityvä prekursori hajoaa vähintään kahdeksi eri molekyyliksi tai ato-
miksi. Hajonneen prekursorin osat kiinnittyvät pintaan. Kolmas reaktiomekanismi
on assosiaatio. Assosiaatioreaktiossa prekursori kiinnittyy pintaan sellaisenaan il-
man minkäänlaista hajoamista. Nämä kolme reaktiomekanismia on esitetty kuvassa
3 käyttämällä esimerkkinä veden adsorptiota monoetyylisinkillä saturoituneeseen
pintaan.1

Zn
H

O
H

Zn C2H4

O H
Ligandinvaihtoreaktio

Zn
H

O
H

Dissosiaatio

Zn
H

O
H

Zn

O
Assosiaatio H H

ZnH O H

Kuva 3: Eri reaktiomekanismit ALD-prosessissa tapahtuville adsorptioreaktioille.
Ligandinvaihtoreaktiossa prekursorin adsorboituessa irtoaa molekyyli, joka on muo-
dostunut nykyisten ja aiempien prekursoripulssien atomeista. Dissosiaatioreaktiossa
prekursori hajoaa adsorboituessaan siten, että kaikki prekursorin osaset kiinnittyvät
pintaan. Assosiaatiossa prekursori adsorboituu kokonaisena.1
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Kuvassa 3 monoetyylisinkillä saturoitunut pintarakenne kuvastaa tässä diplo-
mityössä mallinnettavalla sinkkioksidipinnalla tapahtuvia adsorptioreaktiota veden
kanssa. Tämän ALD-prosessilla valmistettavan sinkkioksidipinnan adsorptioreaktiot
tapahtuvat ligandinvaihtoreaktiolla29, ja tavoiteltavasti muodostuvat sivutuotteet
poistuvat prekursoripulssien välisten typpipuhdistusten aikana. Tämän sinkkioksi-
diohutkalvon kasvun on esitetty tapahtuvan seuraavien reaktioaskeleiden mukaan.
Ensimmäisen pulssin aikana dietyylisinkki kiinnittyy pintaan, ja luovuttaa toisen
etyyliligandeistaan reaktiolla (1).

||−OH + Zn(CH2CH3)2 → ||−O−Zn(CH2CH3) + CH3CH3 (1)

Monoetyylisinkki (monoethyl zinc, MEZ) reagoi toisen prekursoripulssin aikana veden
kanssa reaktiolla (2).

||−O−Zn(CH2CH3) + H2O→ ||−O−ZnOH + CH3CH3 (2)

On myös mahdollista, että pinnalle muodostuu paljaita sinkkiatomeita reaktiolla
(3).29

||−O−Zn(CH2CH3) + ||−OH→ (||−O)2−Zn + CH3CH3 (3)

2.5 Kasvunopeuteen vaikuttavat tekijät
Atomi- ja molekyylikerroskasvatuksen prekursoripulssien aikaiset adsorptioreaktiot
kasvattavat ohutkalvon paksuutta. Siksi on tärkeää kuvata adsorption lisäksi myös
ohutkalvon paksuuden kasvua. Ohutkalvon kasvunopeutta kuvataan kierroskasvulla
(growth-per-cycle, GPC). Tämä arvo kuvaa ohutkalvon keskimääräistä kasvua yhden
ALD- tai MLD-syklin aikana.1

Reaalitapauksissa ohutkalvon kasvu ei yleensä ole ideaalia, se ei siis kasva molem-
pien reagoineiden prekursorien verran yhden ALD-syklin aikana. Esimerkiksi tässä
diplomityössä mallinnettavan dietyylisinkin ja hydrokinonin muodostaman hybri-
diohutkalvon kokeellisesti mitattu kasvunopeus on 0.27 nm/sykli, mutta ideaalinen
kasvunopeus olisi paljon suurempi 0.84 nm/sykli.30

Yleisin syy epäideaalille kasvunopeudelle on pintaan kiinnityneiden ligandien
aiheuttama steerinen este1. Tämä pätee todennäköisesti myös sinkkioksidiohutkal-
von kasvulle, sillä kaikki hydroksidi- ja etyyliryhmät eivät irtoa typpihuuhteluiden
aikana.31 Toinen merkittävä kasvunopeutta muuttava tekijä on lämpötila. ALD-
ikkunalla tarkoitetaan reaktio-olosuhteiden väliä, joissa kierroskasvu pysyy vakiona.
ALD-ikkunan avulla käsitellään yleensä lämpötilaa, mutta sillä voidaan käsitellä
myös muita suureita kuten painetta, tai ALD-reaktorin puhdistusaikaa inerttisellä
kaasulla. ALD-ikkuna on esitetty kuvassa 4.12,32

Kuvassa 4 esiintyvä kondensaatio viittaa prekursorien kondensaatioreaktioihin
pinnan kanssa, mitkä estävät näiden prekursorien poistamisen ALD-reaktorista typ-
pikaasun avulla. Nämä reaktiot kasvattavat kierroskasvua näennäisesti. Kyseessä on
kuitenkin ylimääräinen, yleensä ohutkalvon ominaisuuksia huonontava massakerty-
mä, sillä prekursorit kiinnittyvät pintaan reaktioilla, jotka eivät ole osa normaalia
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ALD-sykliä. Hajoaminen viittaa kaasufaasissa olevien, vielä adsorboitumattomien
prekursoreiden hajoamisreaktioihin. Hajonneiden prekursorien osaset adsorboituvat
pintaan ja kasvattavat näennäisesti kierroskasvua kondensaatioreaktioiden tavoin.
Matala reaktiivisuus liian matalassa reaktiolämpötilassa on normaalia kemialliselle
reaktiolle. Desorptio viittaa adsorboituneiden prekursorien irtoamiseen pinnasta.
Korkeassa lämpötilassa entropian merkitys kasvaa, mikä johtaa useammasta osasta
koostuvaan systeemiin.32,33

ALD-
ikkuna

kondensaatio hajoaminen

matala
reaktiivisuus

desorptio

lämpötila

ki
er
ro
sk
as
vu

Kuva 4: ALD-ikkuna ideaalitapauksessa. ALD-ikkunan sisällä kierroskasvu pysyy
lämpötilan noustessa vakiona. ALD-ikkunan ulkopuolella prekursorien kondensaatio-
ja hajoamisreaktiot kasvattavat kierroskasvua, kun taas matala reaktiivisuus ja
reagoineiden prekursorien desorptio laskevat sitä.32

Reaalitapauksissa ALD-ikkunan sisällä lämpötilaerot vaikuttavat ohutkalvon kas-
vunopeuteen. Atomikerroksen kasvu voi riippua lämpötilasta neljällä tavalla, jotka
ovat esitettyinä kuvassa 5. Kierroskasvu voi laskea lämpötilaa nostettaessa (kuva
5a). Tämä johtuu siitä, että prekursorin adsorptio ei ole enää yhtä suotuisaa kor-
keammissa lämpötiloissa. Lisäksi lämpötilan nosto saattaa johtaa termodynaamisesti
stabiilimpien, mutta kineettisesti hitaampien reaktiopolkujen käytön lisäämiseen. On
myös mahdollista, että GPC pystyy vakiona (kuva 5b). Kun GPC pysyy vakiona,
kutsutaan ohutkalvon kasvua lineaariseksi. Tällöin steerisyys määrittää pinnan sa-
turaatiota, eikä lämpötilalla ole vaikutusta ohutkalvon kierroskasvulle. Lämpötilan
nostaminen voi myös kasvattaa kierroskasvua (kuva 5c). Tämä johtuu yleensä siitä,
että suurempi määrä energiaa mahdollistaa reaktiopolkuja, jotka eivät ole mahdollisia
matalammissa lämpötiloissa. GPC voi myös kasvaa, ja tämän jälkeen laskea (kuva
5d). Tämä johtuu siitä, että uudet reaktiopolut mahdollistuvat suuremman energian
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myötä, mutta lämpötilan noustessa aktiivisten paikkojen määrän lasku alkaa haitata
adsorptioreaktioita.1

Kuva 5: GPC saattaa reaalitapauksessa vaihdella ALD-ikkunan sisällä. ALD-prosessin
GPC saattaa (a) laskea, (b) pysyä vakiona, (c) nousta tai (d) ensin nousta ja sitten
laskea.1

Vaikka ohutkalvon kasvu ei välttämättä olekaan ideaalista, on kasvu yleensä line-
aarista. Tässä merkittävässä roolissa ovat substraatin ja prekursorien ominaisuudet
ohutkalvon kasvualustana. Jos substraatti ja adsorboituneet prekursorit reagoivat
kaasufaasissa olevien prekursoreiden kanssa yhtä helposti, ohutkalvon kasvu on line-
aarista. Mikäli kaasufaasin prekursorit muodostavat adsorptiosidoksia substraatin
kanssa helpommin kuin adsorboituneiden prekursorien kanssa, on kierroskasvu aluksi
korkeampi, ja laskee atomikerrosten määrän kasvaessa. Jos adsorboituneet prekurso-
rit reagoivat substraattia helpommin kaasufaasin prekursoreiden kanssa, kierroskasvu
kasvaa atomikerrosten määrän kasvaessa.1,12

Ideaalinen ohutkalvon kasvu tarkoittaisi sitä, että ohutkalvo kasvaisi tasaisesti
yhden atomikerroksen jokaisen ALD-syklin aikana. Ohutkalvon kasvu on kuitenkin
usein epäideaalista. Tällä epäideaalisella kasvulla voi olla monta kasvutapaa, joka
voi myös vaihdella yhden ALD-prosessin aikana. Kasvu voi olla kaksiulotteista, mikä
tarkoittaa sitä, että ALD-prosessissa muodostuva atomikerros ottaa aina alimman
mahdollisen paikan pinnalta. Saareke-tyylinen kasvu keskittyy aiemmin adsorboi-
tuneiden prekursorien alueelle, jolloin pinnalle näyttää muodostuvan saarekkeita.
Prekursorien adsorboitumisen paikka ohutkalvolla voi olla myös täysin sattuman-
varainen. Tätä kutsutaan sattumanvaraiseksi kasvuksi. Eri kasvutavat on esitetty
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kuvassa 6.1

Kuva 6: Epäideaaliset kasvutavat ALD:n aikana: a) kaksiulotteinen kasvu, b) saa-
reketyylinen kasvu, ja c) sattumanvarainen kasvu. Atomikerrosten määrä n kasvaa
nuolen osoittamaan suuntaan.1

2.6 Atomikerroskasvatuksen mallinnus
ALD-ohutkalvojen mallinnuksessa käytetään kvanttimekaanisia menetelmiä, sillä ne
ovat ainut tapa kuvata kemiallisia reaktioita tarkasti ilman kokeellisia parametrejä.2
Paljon käytetty menetelmä ALD-prosessin mallinnuksessa on tiheysfunktionaaliteo-
ria (density functional theory, DFT). DFT-menetelmän vahvuutena ALD-prosessin
mallinnuksessa on sen kyky kuvata tarkasti rakenteen ja sidosten muutoksia ALD-
prosessin reaktioissa, joissa organometalliset molekyylit reagoivat erilaisten pintara-
kenteiden kanssa. DFT-menetelmä on huono kuvaamaan heikkoja vuorovaikutuksia,
mikä vaikeuttaa muun muassa prekursorien kaasuuntuumisen mallintamista.34

Suuri osa laskennallisesta ALD-tutkimuksesta kohdistuu ohutkalvon kasvureak-
tioiden reaktiomekanismien tutkimiseen. Tutkimuskohteita ovat muun muassa ad-
sorption aktivaatio- ja reaktioenergia, sekä ligandin eliminaatioreaktio yksittäises-
tä prekursorimolekyylistä. Muita ALD-mallinnuksen tutkimuskohteita ovat muun
muassa substraatin vaikutus kasvureaktioihin, prekursorien hajoamisreaktiot, ja ad-
sorption jälkeiset fragmentit sekä niiden keskenäiset vuorovaikutukset. Laajemman
mittakaavan tutkimuskohteet, kuten kasvunopeus, ohutkalvon eheys sekä reaktori-
suunnittelu vaativat monimittakaavamalleja, jotka käyttävät hyödykseen atomitasolla
hankittuja arvoja reaktioille ja rakentavat niistä isomman mittakaavan mallin. Tule-
vaisuuden haasteina ALD-prosessin mallinnukselle ovat prekursorien kaasuntumisen
mallintaminen ja pinnanmuotojen päättely reaktio-olosuhteista sekä käytetyistä
prekursoreista.34

Tässä diplomityössä ALD-mallinnus keskittyy ohutkalvon kasvureaktioihin. Näi-
den kasvureaktioiden mallintaminen DFT:llä ja laskennallisesti riittävällä tarkkuudel-
la rajoittaa tutkittavan systeemin koon noin sataan atomiin. Pienestä mallisysteemin
koosta voi muodostua merkittävä tulosten tarkkuutta rajoittava tekijä. Jos ALD-
prosessin malli on kooltaan pieni, esimerkiksi puhtaasti kaasufaasissa tapahtuva
dietyylisinkin ja veden keskinäinen reaktio, ei tällöin pinnalla tapahtuvista reaktiois-
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ta saadaa tarkkaa kuvaa, eikä tällöin mallin antamaa kuvaa aktivaatioenergioista
voida välttämättä pitää luotettavana. Tämä johtuu muun muassa siitä, että toisin
kuin pintamallissa, reaktiopolkuja vedyn luovutusreaktiolle on kaasufaasissa vain
yksi. Pinnanmuotojen haitalliset vaikutukset reaktionopeuteen jäävät myös huomiot-
ta. ALD-reaktioiden optimaalinen malli on kooltaan mahdollisimman suuri. Lisäksi
laskennallinen tarkkuus on tärkeää, jotta muun muassa reaktioparametreistä saadaan
totuudenmukaiset. Laskennallisen tarkkuuden ja atomilukumäärän kasvattaminen
on lopulta kiinni saatavilla olevista laskennallisista resursseista. Mallin käyttäjä on
kuitenkin merkittävässä roolissa, sillä ALD-reaktioiden kemia on yleisesti ottaen
niin monimutkaista, ettei muun muassa atomikonfiguraatioiden hakemista voida
automatisoida täysin.34

Joskus pienemmän mallisysteemin käyttö on kuitenkin tarkoituksenmukaista:
pienempi systeemi on laskennallisesti kevyempi, mikä mahdollistaa useamman prekur-
sorin reaktioden mallinnuksen. Tällöin on mahdollista etsiä optimaalinen prekursori
ALD-reaktiolle. ALD-prosessin aikana muodostuvat vahvat sidokset ennakoivat kor-
keaa kasvunopeutta, joten metallin ja ligandin muodostaman sidoksen voimakkuuden
mallintaminen on laskennallisesti helppo tapa tutkia kasvunopeutta. Jos reaktion
tutkimiseen käytetään niin sanottua klusterimallia, jossa pintaa tutkitaan vain ato-
miryppäänä, ei pinnanmuotojen vaikutusta voida ottaa huomioon, mutta tällöin
mallinnus on laskennallisesti kevyttä, ja useita prekursoria on mahdollista tutkia.
Tämä lähestymistapa on yleensä tarpeeksi tarkka ollakseen linjassa kokeellisten
tulosten kanssa. Mallinnettuihin tuloksiin ei saa kuitenkaan luottaa sokeasti, sillä
pienen mallisysteemin avulla mallinnetun reaktion endotermisyys ei välttämättä ole
tae siitä, että kyseinen reaktio osallistuu sellaisenaan ALD-kalvon kasvureaktioon.34
Klusterimallia ovat käyttäneet muun muassa Afshat ja Cadien35, jotka tutkivat
sinkkioksidiohutkalvon kasvumekanismia DFT-menetelmän avulla.

ALD-reaktoita voidaan tutkia myös kaasufaasissa, mikä tekee mallintamisesta
klusterimalliakin kevyemmän. Vaikka prekursorit eivät olekaan ALD-reaktorissa
kaasufaasissa samaan aikaan, näiden reaktioiden tutkiminen antaa hyvän alkuarvion
ALD:n pintareaktioiden termodynamiikasta, sekä kinetiikasta. Tämä johtuu siitä,
että pinnalla tapahtuvissa reaktioissa muodostuu ja hajoaa lähtökohtaisesti samat
sidokset kuin kaasufaasissa tapahtuvissa reaktioissa. Lisäksi reaktion siirtymätila on
todennäköisesti samanlainen kaasufaasi- ja pintamallissa. Koska kaasufaasilaskut ovat
yksinkertaisia ja nopeita, myös niitä voidaan käyttää ALD-prosessille optimaalisen
prekursorin etsimiseen.2

Pintamalli on klusterimallia ja kaasufaasireaktioita tarkempi tapa kuvata ALD-
prosessin kasvureaktioita, sillä pintamallissa muun muassa vaihtoehtoiset pinta-
reaktiot, sekä pinnanmuotojen vaikutus voidaan ottaa huomioon.2 ALD-prosessin
kasvureaktioille on tärkeää, että pulssien välissä pinnan toiminnalliset ryhmät vaih-
tuvat prekursorin toiminnallisiin ryhmiin. Yleisin mekanismi näille vaihdoksille on
ligandinvaihtoreaktio. Tämä reaktiomekanismi ja sen aktivaatioenergia voidaan mal-
lintaa esimerkiksi climbing image-nudged elastic band -menetelmän (CI-NEB) avulla.
Nämä ligandinvaihtoreaktiot muodostavat usein kaasuuntuvan sivutuotteen, joka
pysyy pinnassa kiinni fysisorption avulla. Tätä fysisorptiota voidaan mallintaa sa-
malla tavalla kuin muitakin adsorptioreaktioita: vähentämällä adsorptiorakenteen
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kokonaisenergiasta pintarakenteen ja prekursorin energiat yksittäisinä systeemeinä.
Tämä sivutuotteen muodostama fysisorptio ei saa olla liian vahva, sillä tällöin ALD:n
pulssien välissä tehtävät puhdistukset joutuvat olemaan pitkiä ja ne on tehtävä kor-
keissa lämpötiloissa. Lisäksi nämä sivutuotteet saattavat muodostaa kontaminaation
ohutkalvoon ja haitata sen kasvua.2

Weckman ja Laasonen käyttivät pintamallia tutkiessaan vesipulssin aikaisia sink-
kioksidiohutkalvon kasvureaktioita. Tämän sinkkioksidiohutkalvon prekursoreina
käytettiin vettä sekä dietyylisinkkiä. Weckman ja Laasonen tutkivat kasvureaktioiden
reaktiomekanismia, aktivaatioenergioita, sekä pintarakenteen vaikutusta reaktioon.29
Weckman et al. käyttivät näitä tuloksia pohjana ALD:n aikaisen ohutkalvon kasvupro-
seessin mallintamisessa kineettisen Monte Carlon avulla36. Menetelmä mahdollistaa
laskennallisten tulosten, kuten esimerkiksi kierroskasvun suuruuden, vertaamisen
kokeellisiin tuloksiin.

DFT:tä voidaan käyttää myös valmiin ohutkalvon ominaisuuksien määrittämiseen.
Karttunen et al. tutki mallintamalla valmiiin sinkkioksidiohutkalvon rakennetta, sen
IR- ja RAMAN-spektrejä, sekä elektronivyön rakennetta. Karttunen et al. tutki-
vat DFT:n avulla samoja ominaisuuksia myös hydrokinonista, dietyylisinkistä sekä
vedestä valmistetuille hybridiohutkalvoille.28
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3 Laskennalliset menetelmät

3.1 Schrödingerin yhtälö
Schrödingerin yhtälö kuvaa kvanttimekaanisen systeemin käyttäytymistä. Kemial-
lisista systeemeistä puhuttaessa Schrödingerin yhtälöstä käytetään yleensä ajasta
riippumatonta muotoa (4), jossa H on niin sanottu Hamiltonin operaattori, E on
systeemin kokonaisenergia ja Ψ on systeemin aaltofunktio.

HΨ = EΨ (4)

Erilaisia operaattoreita käyttämällä saadaan selville systeemin kaikki kemialliset ja fy-
sikaaliset ominaisuudet. Hamiltonin operaattori on kuitenkin näistä merkittävin, sillä
sen ominaisarvo on systeemin kokonaisenergia. Vaikka operaattoria vaihdettaisiinkin,
pysyy systeemin aaltofunktio kuitenkin samana. Schrödingerin yhtälö voidaan rat-
kaista analyyttisesti vain harvoille systeemeille, jotka eivät sisällä elektroni-elektroni-
vuorovaikutuksia.37 Ratkaistavissa ovat muun muassa harmoninen värähtelijä sekä
vetyatomi.

Koska Schrödingerin yhtälöä ei pystytä ratkaisemaan monimutkaisemmille sys-
teemeille, on käytännön työssä tehtävä oletuksia, joilla Schrödingerin yhtälö saadaan
ratkaistavaan muotoon. Approksimoinnissa hyödynnetään niin sanottua variaatiope-
riaatetta. Variaatioperiaate tarkoittaa sitä, että fysikaalisesti järkevät, mutta eivät
tarkalleen oikeat aaltofunktiot antavat tulokseksi aina liian korkean energian. Variaa-
tioperiaate helpottaa tulosten tarkastelua ja mallien validointia merkittävästi, sillä
epätarkempi malli antaa systeemille tarkkaa mallia korkeamman kokonaisenergian.37

Yleisesti käytettävä approksimaatio on niin kutsuttu Born–Oppenheimer-approksimaatio,
jossa systeemin ytimien oletetaan olevan paikallaan, ja pelkkien elektronien olevan
liikkeessä. Tämä on sinänsä hyvä oletus, sillä ytimen liike on suhteessa hitaampaa kuin
elektronien, jolloin tästä approksimaatiosta seuraava virhe on hyvin marginaalinen.
Esimerkiksi vetyatomin ydin painaa 1800 kertaa enemmän kuin sen elektroni, kun
taas hiiliatomille tämä suhde on jo 20 000. Born–Oppenheimer-approksimaatiosta
seuraa se, että ydinten kineettisen energian voidaan olettaa olevan nolla, ja ydin-
ydin-repulsiosta aiheutuvan potentiaalienergian voidaan olettaa olevan vakio.37

3.2 Hartree–Fock
Yleisesti käytettävä approksimaatio Schrödingerin yhtälön (4) aaltofunktiolle on
Hartree–Fock-approksimaatio (HF). Hartree–Fockissa systeemi, jossa on alunperin N
toisiensa, sekä muun systeemin kanssa vuorovaikuttavaa elektronia, kuvataan N kap-
paleella yksittäisten elektronien aaltofunktioita χi(~xi). Jotta HF olisi fysikaalisesti
oikeanlainen tulee sen täyttää kaksi ehtoa. Ensinnäkin, systeemin on oltava antisym-
metrinen. Tämä tarkoittaa sitä, että aaltofunktion täytyy muuttaa sen etumerkkiä,
kun kahden elektronin paikkakoordinaaatit vaihtavat paikkaa,(5) tai kun systeemille
tehdään symmetriaoperaatio.38

Ψ(r1, r2, ..., rN) = −Ψ(r2, r1, ..., rN) (5)
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Toiseksi, yksittäisellä elektronilla ei saa olla sille osoitettua aaltofunktiota, sillä
elektronien pitää olla erottamattomia toisistaan. Yksinkertaisin matemaattinen
vastaus näihin ehtoihin on Slaterin determinantti ΦSD (6).

Ψ ≈ ΦSD = 1√
N !

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
χ1(~x1) χ2(~x1) . . . χN(~x1)
χ1(~x2) χ2(~x2) . . . χN(~x2)

... ... . . . ...
χ1(~xN) χ2(~xN) . . . χN(~xN)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
(6)

Yhden elektronin aaltofunktioita χi(~xi) kutsutaan spin-orbitaaleiksi, ja ne koostuvat
paikkaorbitaalista φ(~r) sekä ortonormaalista funktiosta spinille α(s) tai β(s)(7).

χ(~x) = φ(~r)σ(s), σ = α, β (7)

Variaatioperiaate pätee Hartree–Fock-teoriassa, joten varioimalla N elektronia sisäl-
tävän systeemin spin-orbitaaleja etsitään minimi (8), joka vastaa systeemin Hartree–
Fock-teorian mukaista energiaa EHF .

EHF = min
ΦSD→N

E[ΦSD] (8)

Minimienergian löytyessä voidaan Slaterin determinantin avulla kuvata systeemin
Hartree–Fock-energiaa EHF odotusarvona yhtälöstä (9).

EHF = 〈ΦSD|H|ΦSD〉 (9)

Hartree–Fock-energia EHF ei ole yhtä suuri kuin systeemin todellinen kokonaisenergia
E, sillä Hartree–Fockin tapa kuvata systeemiä on fysikaalisesti vaillinainen. Koska
variaatioperiaate pätee myös tässä vertailussa, on Hartree–Fock-energian oltava aina
suurempi kuin systeemin todellinen energia. Näiden kahden energian erotusta (10)
kutsutaan korrelaatioenergiaksi EC .37

EC = E − EHF (10)

3.2.1 Kantafunktiot

Tapa kuvata yhden elektronin aaltofunktioita χN Hartree–Fock-teoriassa, ja myö-
hemmin esiteltävässä tiheysfunktionaaliteoriassa ovat kantafunktiot. Kantafunktioi-
den käyttö mahdollistaa tietokoneiden käytön monimutkaisempien aaltofunktioiden
ratkaisemisessa, sillä useiden integraalien ja derivaattojen laskeminen puhtaasti
numeerisillä menetelmillä muuttuu isoissa systeemeissä liian raskaaksi.37

Yleisesti ottaen kantafunktioita käytettäessä yhden elektronin aaltofunktiot χN
ovat muotoa (11), jossa cµN on vakio.

χN =
L∑
µ=1

cµNηµ (11)

Rajalla L → ∞ kantafunktio kuvaa alkuperäistä yhden elektronin aaltofunktiota.
Äärellisen kantafunktion käyttö aiheuttaa kuitenkin aina epätarkkuuta, jonka mi-
nimoimiseksi ηµ tulee valita huolella.37 Tämä valinta tulee lähtökohtaisesti tehdä
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Gaussin kantafunktioiden (Gaussian-type orbital, GTO) ja Slater-kantafunktioiden
(STO) välillä. Yleisesti ottaen GTO:ita vaaditaan kolminkertainen määrä STO:n
nähden. Toisaalta, STO:t vaativat numeerisia menetelmiä, sillä joidenkin integraalien
ratkaisu analyyttisesti ei ole mahdollista STO:ille.37

Jaksollisia kiinteitä systeemejä voidaan kuvata tasoaalloilla, jotka ovat muotoa
(12), ja joissa vektori ~k on riippuvainen liikemäärästä ~p kaavan (13) mukaan.

ηPW = exp[i~k~r] (12)

~p = ~~k (13)

Nämä tasoaallot ovat olleet pohjana uudempien menetelmien kehitykselle.37 Tässä
diplomityössä käytetty GPAW-ohjelma perustuu grid-based real-space projector aug-
mented wave-menetelmään, joka puolestaan perustuu Blochl:n39 projector augmented
wave -menetelmään.40 GPAW-menetelmän vahvuus on rinnakkaistamisessa: vaikka
reaalihilassa esitetty aaltofunktio vie 10 kertaa enemmän muistia kuin tavallisempi
tasoaalto-esitys, on sen vahvuus siinä, että rinnakkaistamisalgoritmit ovat huomat-
tavasti tehokkaampia reaalihilassa. Lisäksi laskunopeutta lisää se, ettei GPAW-
menetelmä vaadi useita transformaatioita reaali- ja käänteishilan välillä, sillä nämä
transformaatiot eivät rinnakaistu hyvin. Hyvä rinnakkaistuminen mahdollistaa jopa
satoja atomeita ja tuhansia elektroneja sisältävät systeemit41. GPAW-menetelmän
sisältämä projector augmented wave on erittäin tehokas pseudopotentiaali. Pseudo-
potentiaalin käyttö pienentää tarvittavaa laskentatehoa.

Kemialliset reaktiot tapahtuvat yleensä atomien uloimpien elektronien välillä.
Samalla atomiytimiä lähellä olevat elektronit harvemmin osallistuvat reaktioon.
Tämän takia voidaan mallintamisen hintaa laskea käsittelemällä ydintä ja sen lähellä
olevia elektroneja efektiivisellä potentiaalilla. Tämä potentiaali tulisi määritellä
siten, että valenssielektronien käyttäytyminen olisi mahdollisimman samanlaista,
kuin ilman tätä oletusta. Konkreettinen hyöty tämän pseudopotentiaalin käytöstä
on muun muassa se, että tarvittavien orbitaalien määrä laskee, kun ytimen lähellä
olevia elektroneja ei tarvitse enää huomioida.42

3.3 Tiheysfunktionaaliteoria
Ab initio -menetelmällä tarkoitetaan menetelmää joka ei vaadi atomien sijaintia
lukuunottamatta mitään ulkoisia kokeellisia parametreja. Hartree–Fock oli ensimmäi-
nen yleisessä käytössä oleva ab initio -tekniikka. Nykyään Hartree-Fockia käytetympi
on sitä kevyempi ja tarkempi tiheysfunktionaaliteoria.34

3.3.1 Hohenbergin ja Kohnin teoreemat

Tiheysfunktionaaliteoria pohjautuu kahteen Hohenbergin ja Kohnin teoreemaan.
Hohenbergin ja Kohnin ensimmäisen teoreeman mukaan systeemin alimman tilan
energia on tämän alimman tilan elektronitiheyden funktionaali. Tämä voidaan myös
sanoa siten, että ulkoisessa potentiaalissa olevalla systeemillä on vain yksi matalim-
man energian energiatiheys. Tässä tapauksessa elektronit muodostavat systeemin ja
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ulkoinen potentiaali muodostuu atomiytimistä. Siten periaatteessa systeemin kaik-
ki ominaisuudet, mukaan lukien myös virittyneillä tiloilla, ovat elektronitiheyden
funktionaaleja. Toinen Hohenbergin ja Kohnin teoreema on se, että matalimman
energian löytämiseen voidaan käyttää variaatiolaskentaa, ja että elektronitiheys, joka
minimoi kokonaisenergian, on tämän matalimman tilan elektronitiheys.42

3.3.2 Kohnin ja Shamin menetelmä

Hartree–Fockin tapaan myös DFT:ssä on kierrettävä Schrödingerin yhtälön ratkai-
seminen suoraan. Käytännön mallinnuksessa käytetäänkin niin sanottua Kohnin
ja Shamin menetelmää.42 Erona Hartree–Fockiin on se, että Kohnin ja Shamin
menetelmä antaa tarkasti systeemin energian teorian tasolla.

Kohnin ja Shamin menetelmässä systeemiä kuvataan fiktiivisellä systeemillä,
jonka tarkoitus on matkia alkuperäistä monta elektronia N sisältävää systeemiä. Ero
kahden systeemin välillä on se, että fiktiivisestä systeemistä on poistettu elektronien
väliset vuorovaikutukset. Sen sijaan partikkelit liikkuvat ulkoisessa Kohn–Sham-
potentiaalissa, joka on määritetty siten, että tämän fiktiivisen systeemin matalimman
energian tilalla systeemin elektronitiheys on sama kuin alkuperäisellä tutkittavalla
systeemillä. Luonnollisesti tälläinen järjestely vaatii oletuksen, että tutkittavan
systeemin elektronitiheys voidaan kuvata systeemin avulla, joka ei sisällä elektronien
välisiä vuorovaikutuksia.42

Nyt perustilan aaltofunktio voidaan kirjoittaa yksittäisten elektronien aaltofunk-
tioiden avulla. Tämä tarkoittaa, että systeemiä voidaan kuvata Slaterin determinan-
tilla (6), kuten Hartree–Fock-teoriassa, sillä aaltofunktioiden täytyy täyttää samat
vaatimukset kuin Hartree–Fockissa. Tämän lisäksi on oikean systeemin elektroniti-
heyden löydyttävä kaavan (14) avulla.

ρ(r) =
N∑
i

|φi(~r)|2 (14)

Lisäksi käytettävien orbitaalien, tässä tapauksessa Kohn–Sham-orbitaalien φ(~r), on
oltava matalimman energian ε vastauksia yhtälöön (15). Yhtälössä veff on Kohn–
Sham-potentiaali.

(−~2mO2 + veff (~r))φi(~r) = εφi(~r) (15)

Systeemin elektronien energia F voidaan kirjoittaa DFT:ssä muodossa (16). Tällöin E
vastaa koko systeemin energiaa, ja Vext vastaa ulkoisen potentiaalin energiaa, joka täs-
sä tapauksessa tarkoittaa atomiytimien muodostamia Coulombisia vuorovaikutuksia
sekä muiden atominytimien, että elektronien kanssa.

F = E − Vext (16)

Kohnin ja Shamin menetelmässä F voidaan laskea yhtälön (17) avulla, jossa Ts on ki-
neettinen energia ilman vuorovaikutuksia. Ts voidaan kuvata Kohn-Sham orbitaalien
avulla yhtälöllä (18),
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F = Ts + VH + EXC (17)

Ts = −1
2
∑
i

∫
drφ∗i (r)O2φi(r) (18)

jossa VH on niin sanottu Hartree-energia, ja se voidaan laskea etäisyyksien r ja
elektronitiheyden ρ avulla yhtälöstä (19).42 Tämä energia kuvaa keskimääräistä
Coulombista vuorovaikutusta yhden elektronin ja muiden elektronien välillä43.

VH = 1
2

∫
dr
∫
dr′

ρ(r)ρ(r′)
|r − r′|

(19)

Lisäksi tarvitaan termi joka sisältää vaihto- ja korrelaatiotermin, sekä sen osan
systeemin kineettisestä energiasta, jota ei kuvata termillä Ts 37. Tämä termi Exc on
nimeltään vaihto- ja korrelaatiofunktionaali. Exc approksimoidaan, sillä korrelaation
laskeminen vaatii Schrödingerin yhtälön ratkaisemista, ja vaihtotermin ratkaisu taas
vaatii kohtuuttoman paljon laskentatehoa termin kokoon nähden.42

3.3.3 Vaihto- ja korrelaatiofunktionaalit

Yksinkertaisin, ja eniten käytetty vaihto- ja korrelaatiofunktionaali on paikallisen
tiheyden approksimaatio (local density approximation, LDA), joka saadaan laskettua
kaavan (20) avulla. LDA käyttää vaihto- ja korrelaatioenergiana ε(LDA)

XC homogeenisen
elektronikaasun energiaa, jolla on yhtenäinen elektronitiheys alimmalla energiati-
lalla.42 LDA:n mukaan systeemi koostuu siis positiivisessa ytimen muodostamassa
potentiaalissa liikkuvista elektroneista, joiden tiheys pysyy vakiona. Tämän systee-
min kokonaisvarauksen tulee aina olla nolla. LDA:ssa vaihto- ja korrelaatiotermit
voidaan erottaa toisistaan (21).37

EXC =
∫
drε

(LDA)
XC (ρ(r))ρ(r) (20)

εXC(ρ(r)) = εX(ρ(r)) + εC(ρ(r)) (21)
Vaihtotermin sisältämä energia voidaan ratkaista analyyttisesti systeemin elektro-
nitiheydestä ρ(r) kaavan (22) avulla. Korrelaatioenergiaa ei pystytä ratkaisemaan
analyyttisesti, mutta sen suuruus voidaan arvioida esimerkiksi sovittamalla Ceper-
leyn ja Alderin44 mallintamiin energioihin.37 Korrelaatioenergian määrittämisessä
voidaan käyttää apuna myös Gell-Mannin ja Bruecknerin45 approksimaatiota.

εX = −3
4

3

√
3ρ(r)
π

(22)

Yleistetty gradienttiapproksimaatio (generalized gradient approximation, GGA)
teki DFT:stä tarpeeksi tarkan, jotta sitä voitiin alkaa käyttää fysiikan ongelmien
ratkaisemisen lisäksi myös laskennallisessa kemiassa37. GGA eroaa LDA:sta siten,
että elektronitiheyden lisäksi vaihto- ja korrelaatioenergiaa kuvataan myös elektroni-
tiheyden gradientin avulla. GGA-funktionaalit ovat yleisesti muotoa (23).
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EXC =
∫
drρ(r)ε(GGA)

XC (ρ(r), |Oρ(r)|) (23)

Tässä työssä käytetty GGA-funktionaali on nimeltään Perdew-Burke-Ernzerhof
(PBE), ja se ei sisällä lainkaan empiirisiä parametrejä. Tämä tekee funktionaalis-
ta monikäyttöisen, mutta epätarkemman kuin juuri tietynlaisia systeemejä varten
empiirisesti määritetty funktionaali.46

3.4 Jaksollinen systeemi
3.4.1 Jaksollinen hila käänteisavaruudessa

Tässä diplomityössä DFT:n avulla mallinnettavat kiinteän aineen systeemit ovat jak-
sollisia. Kiinteää säännöllistä rakennetta kuvataan yleensä Bravais’n hilalla. Bravais’n
hila (24) kolmessa ulottuvuudessa muodostuu pisteistä, jotka voidaan saavuttaa
vektorin R avulla, joka puolestaan muodostuu kolmesta vektorista a1, a2 ja a3 . Yhtä-
lössä (24) n, m ja o ovat vakioita. Erilaisia mahdollisia Bravais’n hiloja on yhteensä
14.

R = ma1 + na2 + oa3 (24)

Nämä hilat voidaan siirtää käänteisavaruuteen siten, että ehto (25) täyttyy. Tällöin
muodostuu niin sanottu käänteishila. Käänteishila (26) muodostuu Bravais’n hilan
tavoin vektorista G, joka muodostuu kolmesta vektorista b. Käytännössä käänteishila
(26) voidaan muodostaa Bravais’n hilasta yksiselitteisesti kaavalla (27). Kaavoissa
(25), (26), ja (27) m′, n′, o′ sekä l ovat vakioita. Tällöin muodostuva käänteishila
on myös Bravais’n hila, tosin sen muoto on erilainen kuin alkuperäisen Bravais’n
hilan.47

R ·G = 2πl (25)

G = m′b1 + n′b2 + o′b3 (26)

b1 = 2π a2 × a3

a1 · (a2 × a3) , b2 = 2π a3 × a1

a1 · (a2 × a3) , b3 = 2π a1 × a2

a1 · (a2 × a3) , (27)

Aluetta käänteishilassa, joka on lähempänä määritettyä pistettä (joka sijaitsee
yleensä origossa), kuin mitään muuta hilapistettä, kutsutaan ensimmäiseksi Brillo-
uinin vyöhykkeeksi. Säännöllisen hilarakenteen ansiosta pelkästään tämän alueen
kuvaaminen riittää koko systeemin kuvaamiseen, sillä symmetriaelementtejä hyö-
dyntämällä voidaan kuvata mitä tahansa ensimmäisen Brillouinin vyöhykkeen ulko-
puolista pistettä. Säännöllisen ja loputtoman hilan kuvaaminen käänteisavaruudessa
on hyödyllistä, sillä tällöin ääretöntä rakennetta voidaan kuvata äärellisellä tavalla
Blochin teoreeman avulla.47
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3.4.2 Blochin teoreema ja k-pisteet

Kiinteän materiaalin jaksollinen hila jatkuu loputtoman pitkälle. Tämä tarkoittaisi
sitä, että mallinnettavalla systeemillä olisi ääretön määrä elektroneja. Blochin teoree-
ma auttaa jaksollisen systeemin käsittelyssä: sen avulla äärettömän suurta määrää
elektroneja voidaan kuvata äärellisellä tavalla. Blochin teoreeman mukaan elektronin
aaltofunktio jaksollisen periodisen potentiaalin sisällä on muotoa (28), jossa k on
ensimmäiselle Brillounin vyöhykkeelle kiinnitetty aaltovektori.38

φ(r) = u(r)eik·r (28)

Kaavassa (28) sijatseva u(r) on periodinen yhtälö, jonka on täytettävä ehto (29),
jossa R vastaa Bravais’n hilan vektoria.

u(r +R) = u(r) (29)

Mallinnettaessa jaksollistä systeemiä DFT:n avulla, tämän muotoisia aaltofunktioita
käytetään Kohn-Sham orbitaaleina. Nämä aaltofunktiot ottavat huomioon systeemin
jaksollisuuden, sillä u(r):n jaksollisuus ja φ(r):n arvo eivät muutu transformaatiolla
(30) tai (31).42

u(r)→ u(r)e−iG·r (30)

k → k +G (31)

Käytännön mallinnuksessa käytetään vain rajallista määrää k-pisteitä42. Yksi
tapa valita tämä joukko k-pisteitä on Monkhorst–Pack-menetelmä48. Monkhorst–
Pack-ruudukko (32) sisältää tasavälisen k-pisteiden määrittämän ruudukon kääntei-
savaruudessa. Kaavassa (32) bi vastaa käänteishilan vektoreita, ja xij määritetään
kaavalla (33), jossa li on käänteishilan vektorien pituus ja nj on vakio, joka määrite-
tään sen mukaan, kuinka montaa k-pistettä laskussa halutaan käyttää.38

kj = x1jb1 + x2jb2 + x3jb3 (32)

xij = li
nj
, j = 1, ..., nj (33)

3.5 Erilaiset mallintamismenetelmät
Kemiallisten systeemien laskennallista mallintamista voidaan tehdä erilaisilla mallin-
tamismenetelmillä, joilla saadaan erilaista tietoa tutkittavasta systeemistä. Tässä
diplomityössä hybridiohutkalvojen kasvureaktioiden adsorptioenergiat määritettiin
rakenneoptimoinnin avulla. Rakenneoptimoinnin tukena käytettiin molekyylidyna-
miikkaa, joka siirtää systeemiä potentiaalienergiapinnalla ja mahdollistaa matalaener-
gisimpien lokaalien minimien löytämisen rakenneoptimoinnilla. Nudged elastic band
-menetelmää käytettiin adsorptioreaktioiden aktivoitumisenergian, sekä todennäköi-
simmän reaktiopolun määrittämiseen. Menetelmää ei käytetty tässä diplomityössä,
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mutta laskettua aktivoitumisenergiaa voitaisiin käyttää kineettisissä malleissa, ku-
ten kineettisessä Monte Carlossa reaktoritason aikakehityksen seuraamiseen. Nämä
mallintamismenetelmät käydään läpi seuraavana. Ennen menetelmien läpikäymistä
esitellään vielä teoriaa reaktiokinetiikan mallintamisen takana.

3.5.1 Reaktiokinetiikan mallintaminen

Jokaisella mahdollisella atomikonfiguraatiolla on sitä vastaava potentiaalienergia.
Kun kaikki nämä atomikonfiguraatiot yhdistetään, muodostuu moniulotteinen poten-
tiaalienergiapinta (potential energy surface, PES). PES:n muodostuksessa käytetään
hyväksi Born–Oppenheimer-approksimaatiota, jossa ytimet ovat klassisia hiukkasia,
joilla on määrätty paikka. PES:llä siis kuvataan vain atomiytimien paikkaa ja niiden
vaikutusta energiaan.49

Potentiaalienergiapinnan lokaalit minimit vastaavat systeemin minimienergiara-
kenteita. Potentiaalienergiapinnan ensimmäisen kertaluvun satulapisteet, eli lokaalit
maksimit, vastaavat puolestaan siirtymätilojen rakenteita. PES:n visualisonti on
haastavaa, sillä 3 tai useamman atomin N sisältävä rakenne tarvitsee 3N − 6 -
ulotteisen pinnan.49 Kuvassa (7) on esitetty potentiaalienergiapinta sekä lokaali
minimi vesimolekyylille50.

Kuva 7: Hahmotelma veden potentiaalienergiapinnasta. Siirtymä tällä pinnalla
vastaa atomikonfiguraation muutosta. Muuttamalla kulma q2 ja sidospituus q1
oikeansuuruisiksi, löydetään minimi Pmin, ja sitä vastaava minimienergiarakenne.50

Reaktion todennäköisin alku- ja lopputilan välinen polku, joka kulkee reaktion siir-
tymätilan kautta, on nimeltään minimienergiapolku (minimum energy path, MEP).
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MEP:llä sijaitsevat maksimit ovat myös PES:n satulapisteitä. MEP sisältää yleensä
useita (meta)stabiileja välituotteita kuvaavia minimeitä, ja osareaktioiden siirtymäti-
loja kuvaavia maksimeja. Arrheniuksen yhtälöä käytettäessä oletetaan yleensä, että
MEP:n korkein satulapiste määrittää reaktionopeuden.51 Kuvassa 8 on esitettynä
hydrokinonin ja dietyylisinkin välisen reaktion mallinnettu minimienergiapolku.
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Kuva 8: Minimienergiapolku hydrokinonin ja dietyylisinkin väliselle reaktiolle. Ku-
vaajassa reaktiopolku etenee kasvavien rakenteiden indeksien mukana. Systeemin
kokonaisenergia on esitetty erotuksena reaktiopolun ensimmäisen rakenteen koko-
naisenergian kanssa. Systeemi tarvitsee vähintään aktivoitumisenergian Ea verran
energiaa siirtyäkseen siirtymätilan S kautta reaktion alkutilalta A lopputilalle L.

Arrheniuksen yhtälön (34) avulla reaktionopeus voidaan määrittää kokeellisesti
määrittämällä systeemin reaktiovakio k. Arrheniuksen yhtälössä aktivaatioenergia
Ea vastaa minimimäärää kineettistä energiaa, joka systeemillä pitäisi olla, jotta se
pystyy reagoimaan lopputuotteeksi. Taajuustekijä A kuvaa partikkeleiden energiasta
riippumatonta taipumusta reagoida lopputuotteeksi.52

k = Ae−Ea/RT (34)

3.5.2 Rakenteen mallintaminen

Molekyylit värähtelevät tasapainotilan rakenteen ympärillä. Tasapainotilan löytämi-
nen laskennallisesti on mahdollista optimoimalla kemiallisen systeemin geometria
energian suhteen. Tämä optimoitu rakenne vastaa minimiä potentiaalienergiapin-
nalla. Rakenneoptimointi on perustyökalu, jota käytetään laskennallisten tulosten
vertaamiseen kokeellisiin tuloksiin.49
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Ajatellaan potentiaalienergiapinnalla olevaa minimiä. Intuitiivisin tapa löytää
tämä minimi on nimeltään kultaisen leikkauksen haku, joka on esitettynä kuvassa
9. Kuvataan paikkakoordinaatteja kirjaimilla a, b, c, ... Minimi tarvitsee tripletin
pisteitä, tässä tapauksessa paikkakoordinaatteja, joille a < b < c siten, että samalla
energian funktiolle E, E(b) on pienempi kuin E(a) ja E(c). Valitaan piste x joko
piste a:n ja b:n, tai b:n ja c:n välillä. Mikäli tämä piste on alemmalla energialla, kuin
aikaisempi piste, esimerkiksi E(b) < E(x), on uusi koordinaattitripletti a < b < x. Jos
taas E(b) < E(x), on uusi tripletti b < x < c. Tätä voidaan jatkaa, kunnes kahden
uloimmaisen pisteen väli on haluttavan pieni. Keskimmäisin piste kuvaa aina sillä
hetkellä parasta minimiä. Uusien pisteiden valitsemiseen ei ole analyyttisesti oikeaa
menetelmää, ja uusien paikkakoordinaattien valitsemiseen käytetäänkin yleensä
menetelmän nimen mukaista kultaista leikkausta.53

Kuva 9: Kultaisen leikkauksen haku. Ensimmäiset valitut pisteet ovat 1, 2 ja 3. Uusia
pisteitä valitaan, kunnes reunimmaisten pisteiden välinen etäisyys on tarpeeksi pieni.
Tällöin tripletin keskimmäinen koordinaatti edustaa minimiä.54

Kultaisen leikkauksen haku on hyvin alkeellinen tapa etsiä minimi yksiulotteiselta
pinnalta. Huomattavasti tehokkaampaa on hyödyntää derivaattaa, ja moniulottei-
sessa tapauksessa gradienttia, silloin kun se on mahdollista laskea. Helpoin tapa
hyödyntää gradienttia on jyrkimmän laskeuman -menetelmä. Menetelmässä paikka-
koordinaatista p siirrytään lineaarisella minimoinnilla lokaalin alaspäin suuntautuvan
gradientin −∇f(p) suuntaan, jonka jälkeen lasketaan uusi gradientti, ja minimoidaan
lineaarisesti tähän suuntaan. Suunnan valintamenetelmän seurauksena minimointi
tapahtuu siksak-muotoisena, ja voi siksi olla hyvin hidas. Tämän korjaamiseksi käy-
tetään konjugaattigradienttimenetelmiä, joissa uusi suunta ei määräydy puhtaasti
nykyisen, vaan myös aikaisempien gradienttien mukaan.53

Tässä diplomityössä käytettävä minimointimentelmä on niin sanottu Broyden–
Fletcher–Goldfarb–Shanno-algoritmi (BFGS). BFGS on niin sanottu kvasi-Newton-
menetelmä, sillä se käyttää minimoinnissa hyödyksi approksimoitua toista derivaattaa
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∇2. Energian yhtälöstä E käytetään kvadraattista muotoa (35), jonka minimin
löytämiseksi voidaan käyttää kaavaa (36)

E(x) ≈ c− b · x+ 1
2x · A · x (35)

xm − xi = A−1 · [−∇f(xi)] (36)

Kaavassa (36) A−1 on käänteinen Hessen matriisi, joka sisältää toisen derivaatan
∇2, ja xm − x1 on äärellinen askel, jonka avulla voidaan siirtyä paikasta xi mini-
miin xm. Hessen matriisin määrittämisessä käytetään sarjaa matriiseja Hi, jotka
lähetyvät A−1:sta kaavan (37) mukaisesti. Käänteinen Hessen matriisi on kuitenkin
mahdollista saavuttaa myös äärellisellä määrällä matriiseja Hi. Tämä lähestyminen
tehdään iteroimalla monimutkaisen, mutta suoraviivaisen kaavan (38) avulla, jossa
⊗ tarkoittaa ulkotuloa, ja u on vektori (39).53

lim
i→∞

Hi = A−1 (37)

Hi+1 = Hi + (xi+1 − xi)⊗ (xi+1 − xi)
(xi+1 − xi) · (∇fi+1 −∇fi)

− [Hi · (∇fi+1 −∇fi)]⊗ [Hi · (∇fi+1 −∇fi)]
(∇fi+1 −∇fi) ·Hi · (∇fi+1 −∇fi)

+ [(∇fi+1 −∇fi) ·Hi · (∇fi+1 −∇fi)]u⊗ u
(38)

u ≡ (xi+1 − xi)
(xi+1 − xi) · (∇fi+1 −∇fi)

− Hi · (∇fi+1 −∇fi)
(∇fi+1 −∇fi) ·Hi · (∇fi+1 −∇fi)

(39)

3.5.3 Reaktiopolun mallintaminen

Pelkän alku- ja lopputilan tutkiminen rakenneoptimoinnilla ei aina ole riittävää.
Tällöin tutkimatta jää reaktiokinetiikka, joka riippuu aktivoitumisenergiasta. Akti-
voitumisenergian määrittämiseen mallintamalla on useita eri menetelmiä. Yksi näistä
menetelmistä on drag-menetelmä, jossa kaikki paitsi yksi koordinaatti on lukittu, ja
vapaata koordinaattia muuttamalla pyritään löytämään reaktiopolun maksimienergia,
ja siten aktivoitumisenergia55.

Monimutkaisempi menetelmä on tässä työssä käytettävä climbing image-nudged
elastic band -menetelmä51. NEB-menetelmässä pyritään löytämään MEP reaktion
alkutilasta R lopputilaan P muodostamalla ketju rakenteista potentiaalienergiapin-
nalla, ja tämän jälkeen sitomalla ne toisiinsa jousien avulla. Tämä ketju rakenteita
voidaan kirjoittaa muodossa [R0, R1, R2, ..., RN ], jossa alku- ja lopputilat R0 = R ja
RN = P on kiinnitetty paikalleen. Muut rakenteet yleensä interpoloidaan lineaarises-
ti alku- ja lopputilan rakenteen välille. Tämän jälkeen välissä olevien rakenteiden
paikka optimoidaan. Koska energeettisesti optimaalinen ketju rakenteita minimoisi
jousi- ja potentiaalienergian, olisi intuitiivisinta minimoida funktiota (40)
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S(R1, ..., RN) =
N−1∑
i=1

E(Ri) +
N∑
i=1

k

2(Ri −Ri−1)2 (40)

Tällöin paikkakonfiguraatiot kuvaisivat joustavaa nauhaa, joka sisältää N + 1 kappa-
letta rakenteita, joiden välissä on N jousta, joiden jousivakio on k. Ongelma tässä
muotoilussa on se, että tämä nauha irtoaa yleensä minimienergiapolulta silloin, kun
sen pitäisi muodostaa mutka. Tämän oikomisen aiheuttaa jousivoiman polun suhteen
kohtisuora komponentti. Lisäksi paikkakonfiguraatioilla on taipumus valua kohti
alku- ja loppupistettä, ja tällöin siirtymätilasta saadaan vain vähän tietoa, vaikka
juuri tämän pisteen ympäristön tunteminen olisi tärkeää. Tämän valumisen aiheut-
taa puolestaan polun myötäinen atomien toisiinsa kohdistama potentiaalienergia.55
Nämä ongelmalliset komponentit jätetään yksinkertaisesti huomioitta, jolloin mini-
moitavaksi voimaksi Fi (41) jää kohtisuoran potentiaalienergian E(Ri) (42) ja polun
myötäinen komponentti jousivoimasta F s

i (43). Tangentin τ̂ approksimaatio ei ole
tämän diplomityön ydinasiaa, mutta se on löydettävissä aiheeseen keskittyneistä
oppikirjoista55.

Fi = −∇E(Ri)|⊥ + F s
i · τ̂iτ̂i (41)

∇E(Ri)|⊥ = ∇E(Ri)−∇E(Ri) · τ̂||τ̂|| (42)

F s
i ||| = k(|Ri+1 −Ri| − |Ri −Ri−1|)τ̂i (43)

Climbing image (CI) on lisäys NEB:iin, jolla on tarkoitus siirtää korkeimman
energian rakenne lähemmäksi satulapistettä. Tämä tehdään siten, että muutaman
energiaminimoinnin välein korkeimman optimoidun energian rakenteen Rimax an-
netaan liikkua nauhan myötäisesti kohti korkeampaa energiaa vaihtamalla tätä
rakennetta siirtäväksi voimaksi pelkän optimoidun potentiaalienergian V nauhan
suuntaisen komponentin gradientti ((44)). CI-NEB:n aikainen linearisoidun nauhan
optimointi on esitettynä kuvassa (10).55

F climb
imax = ∇V (Rimax) · τ̂||τ̂|| (44)
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Kuva 10: Climbing image-nudged elastic band -menetelmä (NEB). Reaktion alkupiste
R ja loppupiste P kiinnitetään paikalleen potentiaalienergiapinnalle NEB:n ajaksi.
Näiden pisteiden välille linearisoidaan pisteitä, ja muodostetaan polku I. NEB optimoi
polun rakenteen, ja nostaa samalla polun korkeimman energian rakennetta kohti
satulapistettä S. Tällöin saadaan arvio sekä minimienergiapolulle (polku M), että
reaktion siirtymätilalle (rakenne pisteessä S)55.

3.5.4 Aikakehityksen mallintaminen

Molekyylidynamiikkaa voidaan käyttää atomikonfiguraation liikkeen seuraamiseen
valitun aika-askeleen välein. Näitä aika-askeleita on yleensä noin 103 - 106, ja simu-
laation kokonaisaika on yleensä muutamia nanosekunteja.56 Tässä diplomityössä
käytetään velocity Verlet -algoritmia molekyylidynaamikan mallintamiseen.

Klassiset liikeyhtälöt, jotka molekyylidynamiikassa halutaan ratkaista, ovat (45)
ja (46).

ṙi = pi
mi

(45)

ṗi = fi (46)
Oletetaan, että systeemi koostuu atomeista, joiden koordinaatit ovat rN = (r1, r2, r3 ,
..., rN ) ja joiden liikemäärät ovat pN=(p1, p2, p3, ..., pN ). Yhteen atomiin kohdistuva
voima fi lasketaan potentiaalienergian funktion U(rN ) avulla (47). Atomeihin kohdis-
tuvan potentiaalienergian funktiota U muokkaamalla voidaan vaikuttaa simulaation
tarkkuutteen ja hintaan.

fi = mir̈i = − ∂

∂ri
U(rN) (47)
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Näiden differentiaaliyhtälöiden numeeriseen ratkaisuun voidaan käyttää velocity
Verlet -algoritmia (48), jossa koordinaatit r ja liikemäärät p etenevät aika-askeleen
δt verran yhden askeleen aikana. Velocity Verlet -algoritmin etuja ovat muun muassa
se, että sen suunta voidaan kääntää ajan suhteen, se on helppo ohjelmoida ja vaatii
jokaiselle askeleelle vain yhden raskaan laskun voimalle fi.56

pi(t+ 1
2δt) = pi(t) + 1

2δtfi(t)

ri(t+ δt) = ri(t) + δtpi(t+ 1
2δt)/mi

pi(t+ δt) = pi(t+ 1
2δt) + 1

2δtfi(t+ δt)

(48)

Molekyylidynamiikassa käytetään yleensä klassista mekaniikkaa systeemin dyna-
miikan kuvaamiseen. Molekyylidynamiikassa on kuitenkin mahdollista käyttää myös
kvanttimekaniikkaa, sillä Car ja Parrinello implementoivat DFT:n molekyylidynamii-
kan energian laskemiseen vuonna 198557. DFT:n käyttö tekee molekyylidynamiikasta
kuitenkin laskennallisesti hyvin raskasta, mikä vaikuttaa muun muassa kantafunktion
valintaan.

Molekyylidynamiikkaa voidaan käyttää myös rakenneoptimimointiin. Yksi tällai-
nen menetelmä on nimeltään fast inertial relaxation engine (FIRE)58. Menetelmä
ansaitsee maininnan, sillä sitä käytetään tässä työssä NEB-menetelmän rakenneopti-
mointiin. FIRE:ssä systeemin minimienergiarakenne etsitään muuttamalla atomien
nopeutta ja liikkeen suuntaa, sekä aika-askeleen pituutta molekyylidynamiikan aika-
askelten välissä. Menetelmän avulla etsitään nopein reitti potentiaalienergiapinnan
E(x) minimiin. Tätä minimiä kohti liikutaan liikeyhtälöön (49) avulla,

~̇v(t) = ~F (t)/m− γ(t)|~v(t)|[~̂v(t)− ~̂F (t)] (49)

jossa m on massa, nopeus ~v = ~̇x, voima ~F = −∇E(~x), ja hattu tarkoittaa yksikkövek-
toria. γ(t) on ohjausfunktio, jota käytetään kiihdyttämiseen kohti jyrkempää suuntaa
potentiaalipinnalla silloin, kun P (t) = ~F (t) · ~v(t) on positiivinen molekyylidynamii-
kan aika-askeleiden välissä. Jos P (t) on aika-askeleiden välissä negatiivinen, systeemi
liikkuu kohti suuremman energian tilaa, jonka takia aikaisempi liike pysäytetään
kokonaan.

Vaikka menetelmä on yksinkertainen ja nopea, voidaan sitä käyttää monimutkais-
ten, miljoonia vapausasteita sisältävien systeemien optimointiin. FIRE:n tarkkuus
on vertailukelpoinen BFGS-menetelmän kanssa.58

3.5.5 Kasvuprosessin mallintaminen

Kineettisellä Monte Carlolla (kMC) voidaan kuvata systeemin dynamiikkaa molekyy-
lidynamiikkaa suuremmalla aikaskaalalla. Aikaskaala voi olla kineettisessä Monte
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Carlossa jopa sekunteja. Molekyylidynamiikkaa pidempi aikaskaala on mahdollinen
siksi, että sen sijaan että systeemissä vertailtaisiin tiettyjen aikavälien välistä tilan-
netta, hyppii kMC erilaisten tapahtumien välillä. Esimerkiksi atomin desorptio voi
olla yksi tällainen tapahtuma.59

NEB:llä laskettuja aktivoitumisenergioita voidaan käyttää kMC:ssä kuvaamaan
tapahtumien todennäköisyyttä. Aktivoitumisenergia voidaan parhaassa tapauksessa
laskea tai mitata kaikille mahdollisille tapahtumille, jolloin saadaan todennäköisyys-
jakauma eri tapahtumien toteutumisen välille. Kineettistessä Monte Carlossa tulisi
tietää kaikki systeemille mahdolliset reaktiot ja siten tapahtumat, jottei mahdollisten
tapahtumien epätäydellinen kuvaus aiheuttaisi systemaattista virhettä59.

Kinettisessä Monte Carlossa systeemistä käytetään hilaesitystä. Systeemin kom-
ponentit voivat olla joko atomeita tai molekyylejä. Eri tapahtumien välillä voidaan
olettaa olevan niin pitkä aika, että partikkeli "unohtaa", miltä tilalta se on tul-
lut. Tällöin systeemi on niin sanottu Markovin ketju, jolloin tulevien tapahtumien
todennäköisyyksiin ei vaikuta systeemin tai sen osasten aikaisemmat tapahtumat.59
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4 Tutkittavien hybridiohutkalvojen mallinnus
Tässä diplomityössä tutkitaan hybridiohutkalvojen kasvureaktioita. Näiden kasvu-
reaktioiden tutkiminen aloitettiin kaasufaasireaktioista, joissa prekursorimolekyylit
4-aminofenoli tai hydrokinoni kiinittyvät dietyylisinkkiin. Nämä kaasufaasireaktiot
mallintavat hybridiohutkalvon kasvatuksen orgaanista pulssia.

Kasvureaktiota tutkittiin kaasufaasin lisäksi myös reaktioilla, joissa prekursori
reagoi pintarakenteen monoetyylisinkin tai hapen kanssa. Diplomityössä tutkittiin
kahta pintarakennetta, jotka koostuivat dietyylisinkillä saturoituneesta sinkkiok-
sidista. Matalamman lämpötilan rakenteessa (rakenne 1) oletetaan, että paljaita
sinkkiatomeita pinnalle muodostava reaktio (reaktio 3) ei ole tässä lämpötilassa
mahdollinen. Matalassa lämpötilassa dietyylisinkin ligandeista vain toinen reagoi
etaaniksi ja poistuu puhdistuksen aikana, jonka takia pinnalla on korkea etyyliligan-
dikonsentraatio. Korkeamman lämpötilan rakenteelle paljaita sinkkiatomeja tuottava
reaktio on mahdollinen, ja tämän seurauksena rakenne 2 sisältää myös paljaita sink-
kiatomeja. Rakenne 2:n etyyliligandikonsentraatio on rakenne 1:tä matalampi.29
Näille pinnoille lisätään 4-aminofenoli -molekyyli, ja tutkitaan tämän adsorptioreak-
tion kinetiikkaa. 4-aminofenolin hydroksyyliryhmä käyttäytyy oletettavasti samalla
tavalla kuin hydrokinonin hydroksyyliryhmä, ja tämän takia molempia prekursoreita
voidaan tutkia samalla rakenteella.

4.1 Laskennalliset yksityskohdat
Tämän diplomityön mallinnus tehtiin GPAW- sekä Atomic Simulation Environment
-ohjelmilla . Laskenta suoritettiin CSC:n Cray XC40 Sisu -supertietokoneella sekä
Taito-superklusterilla. Vaihto- ja korrelaatiofunktionaalina käytettiin Perdew–Burke–
Ernzerhof-funktionaalia (PBE). Etyyliligandien välisten heikkojen dispersiovuorovai-
kutuksien tarkempaan kuvaamiseen käytettiin Tkatchenkon ja Schefflerin kehittämää
van der Waals -voimien korjausta nimeltään TS0960. GPAW:n käyttämän reaalihilan
pisteet olivat 0.2 Å päässä toisistaan. Monkhorst-Pack -menetelmän k-pisteet muo-
dostivat 2 × 2 × 1 -hilan.29 Rakenneoptimoinnissa käytettiin BFGS-menetelmää,
ja adsorptioreaktioiden minimienergiapolun sekä siirtymätilan etsimiseen käytettiin
CI-NEB -menetelmää. CI-NEB:ssä optimointialgoritmina käytettiin FIRE:ä58.

Ab initio -molekyylidynamiikassa käytettiin polarisoituvaa double-ζ-kantafunktiota
sekä velocity Verlet -menetelmää29. Atomien lukumäärä sekä simulaatiokopin tila-
vuus olivat vakioita. Simulaation lämpötila 450 K pidettiin vakiona Berendsenin
termostaatilla. Yhden simulaation pituus oli 3000 femtosekuntia ja optimoitavat
rakenteet valittiin ajanhetkiltä 0, 500, 1000, ..., 3000 fs.

Lähestymiskomentosarja piti 4-aminofenolin hapen etäisyyden simulaatiokopin
pohjasta korkeussuunnassa vakiona optimoinnin ajan. Kun optimointi oli valmis,
siirrettiin happea 0.15 Å pystysuorasti alaspäin, ja sama toistettiin. Tätä jatkettiin
kunnes atomi oli silmämääräisesti lähestynyt pintaa tarpeeksi lähelle, jotta pinnan
adsorptio-ominaisuuksia voitiin tutkia. Kantafunktiona lähestymiskomentosarjassa
käytettiin polarisoituvaa double-ζ-kantafunktiota.
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4.2 Laskennan eteneminen
Hybridiohutkalvon kasvureaktioita tutkittiin aluksi kaasufaasissa. Prekursorimole-
kyylien dietyylisinkki, 4-aminofenoli sekä hydrokinoni rakenne optimoitiin yksinker-
taisella rakenneoptimoinnilla. Näitä rakenteita käytettiin reaktioparametrien määrit-
tämiseen CI-NEB-menetelmän avulla. CI-NEB-menetelmässä tarvitaan arvaukset
reaktion alku-, loppu- ja siirtymätilalle. Alkutila muodostettiin minimoimalla raken-
ne, joka koostui dietyylisinkistä ja toisesta prekursorista. 4-aminofenoli vaati kaksi
alkutilaa, sillä se voi reagoida molemmilla toiminnallisilla ryhmillään. Näiden alkuti-
lojen pohjalta muodostettiin CI-NEB-menetelmän vaatimat rakenteet. Rakenteille
etsittiin matalamman energian minimi käymällä eri rakenteita läpi molekyylidy-
namiikan avulla siten, että tärkeimpien sidosten pituus oli kiinnitetty vakioksi, ja
tämän jälkeen suorittamalla rakenneoptimointi valituille rakenteille. Tämän jälkeen
reaktiopolut etsittiin CI-NEB-menetelmän avulla. Mikäli reaktiopolulta löytyi mata-
lenergisempi rakenne alku- tai lopputilalle, tehtiin siitä uusi alku- tai lopputila, ja
CI-NEB toistettiin.

Hybridiohutkalvojen kasvureaktioita tutkittiin myös pintarakenteen avulla. Alku-
peräiset pintamallit ovat peräisin Weckmanin ja Laasosen työstä29. Myös pintaraken-
teille etsittiin mahdollisimman matalaenerginen minimi hyödyntämällä molekyylidy-
namiikkaa. Molekyylidynamiikkan ja rakenneoptimoinnin yhdistävää komentosarjaa
käytettiin uudestaan silloin, kun työn edetessä pintarakenteelle löytyi matalaenergi-
sempi minimi. Pintarakenteiden alimman kerroksen alapuolella sijaitsevaa hilaraken-
netta kuvattiin kiinnittämällä alin sinkki- ja happikerros paikalleen.

Prekursorin ja pintarakenteen välisiä ligandinvaihto- ja dissosiatiivista adsorptio-
reaktioita tutkittiin CI-NEB-menetelmän avulla. Menetelmän vaatimat arvaukset
reaktion alku- siirtymä- ja lopputiloille vaativat useita yritteitä. Lopputilan etsintään
käytettiin kahta eri lähestymistapaa. Ensimmäinen oli Laskennalliset yksityiskohdat
-kappaleessa esitelty lähestymiskomentosarja. Toinen lähestymistapa oli muokata
pintarakennetta mielivaltaisesti siten, että prekursori mahtuu sen välittömään lähei-
syyteen. Pintarakenteen sinkkiatomi ja prekursorin happiatomi kiinnitettiin toisiinsa
2.1 Å sidospituudella, ja prekursorin vety siirrettiin pinnan happiatomin läheisyyteen.
Tämän jälkeen suoritettiin energiaoptimointi. Kiinnitys poistettiin, ja lopullinen
adsorptiorakenne muodostettiin optimoimalla rakenne uudestaan. Täten saatiin muo-
dostettua yrite dissosiatiivisen adsorption lopputilalle. Yrite ligandinvaihtoreaktion
lopputilalle muodostettiin siirtämällä tästä rakenteesta edellä mainittu vetyatomi
kiinni etyyliligandiin ja optimoimalla tämä rakenne. Tämä lähestymistapa toistet-
tiin toiselle pintarakenteen sinkkiatomille. Yritteitä kutsutaan jatkossa valitusta
sinkkiatomista riippuen yritteeksi 1 tai yritteeksi 2.

Adsorptioreaktioiden alkutilana käytettiin fysisorptiorakennetta, joka muodostet-
tiin muokkaamalla lopputilan rakennetta. Siirtymätilat arvattiin alku- ja lopputi-
lojen pohjalta. Kun arvaukset reaktion alku-, siirtymä- ja lopputiloille oli löydetty,
suoritettiin CI-NEB. CI-NEB toistettiin sen aikana löydetyille alku- ja lopputiloille.
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5 Tulokset

5.1 Prekursorit ja kaasufaasilaskut
Energiaoptimoinnin avulla etsittiin rakenne mallinnettavan hybridiohutkalvon kasvu-
reaktioiden prekursoreille. Nämä prekursorit olivat dietyylisinkki, 4-aminofenoli ja
hydrokinoni, ja niiden rakenne on esitettynä kuvassa 11. Hybridiohutkalvon kasvu-
reaktioiden oletettiin olevan ligandinvaihtoreaktioita. Nämä reaktiot mallinnettiin
aluksi kaasufaasissa. Kaasufaasissa tapahtuvien ligandinvaihtoreaktioiden mallin-
netut reaktioparametrit ovat esitettyinä taulukossa 1. Taulukossa sidosenergialla
tarkoitetaan erotusta, jossa reaktion loppurakenteen kokonaisenergiasta vähennetään
molempien prekursorien kokonaisenergiat. Reaktioiden alku-, loppu- ja siirtymätilat
ovat esitettyinä hydrokinonin reaktiolle kuvassa 12, sekä 4-aminofenolin reaktioille
kuvissa 13 ja 14.

Kuva 11: Diplomityössä käytettävät prekursorit: 4-aminofenoli (a), dietyylisinkki (b)
ja hydrokinoni (c).

Taulukko 1: Mallinnetut reaktioparametrit kaasufaasireaktioille, joissa dietyylisinkki
reagoi 4-aminofenolin tai hydrokinonin kanssa. Suluissa 4-aminofenolin reaktiivinen
ryhmä.

dietyylisinkin kanssa reagoiva prekursori sidosenergia (eV) aktivaatioenergia (eV)
4-aminofenoli (hydroksyyli) -1.09 0.84
4-aminofenoli (amino) -0.65 1.46
hydrokinoni -1.01 0.90



34

Kuva 12: Hydrokinonin reaktio dietyylisinkin kanssa. (b) reaktion siirtymätila
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Kuva 13: Reagoidessaan dietyylisinkin kanssa hydroksyyliryhmällään, 4-aminofenolin
reaktio on samanlainen kuin hydrokinonin reaktio. (b) reaktion siirtymätila
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Kuva 14: 4-aminofenolin ja dietyylisinkin reaktio, jossa 4-aminofenoli reagoi amino-
ryhmällään. (b) reaktion siirtymätila.
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5.2 Pintarakenteet ja adsorptio
Energiaoptimoinnin ja molekyylidynamiikan avulla löydettiin paikkakonfiguraatio
rakenne 1:lle ja rakenne 2:lle. Nämä matalimman energian rakenteet ovat esitettyinä
kuvassa 15. Rakenne 1:tä ja 2:ta lähestyttiin askeleittain 4-aminofenolilla lähesty-
miskomentosarjan avulla. Askeleiden välissä suoritettiin rakenneoptimointi. Opti-
moitujen rakenteiden kokonaisenergiat ovat esitettyinä rakenne 1:lle kuvassa 17 ja
rakenne 2:lle kuvassa 19. Huomattavaa on se, että 4-aminofenolin lähestyessä rakenne
2:ta prekursori dissosioitui spontaanisti, josta seurauksena huomattava kokonaise-
nergian lasku. Lähestymiskomentosarjan alkurakenne, sekä jatkossa hyödynnettävät
rakenteet ovat esitettyinä rakenne 1:n lähestymiselle kuvassa 16 ja rakenne 2:n lähes-
tymiselle kuvassa 18. Kuva 16 sisältää myös rakenne 1:n lähestymiskomentosarjan
loppurakenteen.

Kuva 15: rakenne 1 (vasen) ja rakenne 2 (oikea)
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Kuva 16: Rakenne 1:tä lähestyttiin 4-aminofenolilla lähestymiskomentosarjan avul-
la. Kuvassa lähestymiskomentosarjan (a) ensimmäinen, (b) matalaenergisin ja (c)
viimeinen rakenne.
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Kuva 17: Systeemin kokonaisenergian erotus alkurakenteen kokonaisenergiasta, kun
4-aminofenoli lähestyy rakenne 1:tä.
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Kuva 18: Rakenne 2:ta lähestyttiin 4-aminofenolilla lähestymiskomentosarjan avulla.
Kuvassa lähestymiskomentosarjan (a) ensimmäinen ja (b) matalaenergisin askel.
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Kuva 19: Systeemin kokonaisenergian erotus alkurakenteen kokonaisenergiasta, kun
4-aminofenoli lähestyy rakenne 2:ta. Jyrkkä kokonaisenergioiden erotuksen lasku
rakenteiden 19 ja 20 välillä johtuu prekursorin spontaanista dissosioitumisesta pinta-
rakenteeseen.
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Kuten Laskennan eteneminen -luvussa todettiin, adsorptioenergia dissosiatiivisel-
le kemisorptiolle molemmilla pintarakenteilla hankittiin lähestymiskomentosarjan,
sekä yritteiden 1 ja 2 avulla. Rakenne 2:lla matalaenergisin rakenne dissosiatiivi-
selle kemisorptiolle löytyi kuitenkin myöhemmin, etsittäessä minimienergiapolkua
CI-NEB-menetelmällä. Taulukossa 2 on esitelty adsorptioenergiat dissosiatiiviselle
kemisorptiolle.

Taulukko 2: 4-aminofenolin dissosiatiivisen kemisorption adsorptioenergiat rakenteilla
1 ja 2.

rakenne 1 adsorptioenergia (eV)
yrite 1 0.60
yrite 2 0.35
lähestymiskomentosarja 0.76
rakenne 2
yrite 1 -0.07
yrite 2 -0.40
lähestymiskomentosarja -0.51
NEB kuva 22(c) -0.91

Kemisorptiorakenteiden avulla muodostettiin fysisorptiorakenteet siirtämällä dis-
sosioitunut vety takaisin prekursorin läheisyyteen, ja optimoimalla rakenne. CI-NEB-
menetelmän avulla löydettiin uusi rakenne myös fysisorptiolle. Fysisorptiorakenteiden
energiat on esitettynä taulukossa 3.

Taulukko 3: 4-aminofenolin fysisorptiorakenteiden adsorptioenergia rakenne 1:lle ja
rakenne 2:lle. Tunnisteena menetelmä, jonka pohjalta kyseinen fysisorptiorakenne on
rakennettu.

rakenne 1 adsorptioenergia (eV)
yrite 2 -0.11
lähestymiskomentosarja -0.11
NEB kuva 20(a) -0.15
rakenne 2
yrite 1 0.12
yrite 2 0.13
lähestymiskomentosarja 0.00
NEB kuvat 21(a) ja 22(a) -0.34

Fysisorptio- sekä kemisorptiorakenteita hyödyntämällä saatiin muodostettua
yhteensä kuusi loppurakennetta ligandinvaihtoreaktiolle. Ligandinvaihtoreaktioiden
lopputuotteiden sidosenergiat ovat esitettyinä taulukossa 4. Taulukossa sidosenergialla
tarkoitetaan erotusta, jossa reaktion loppurakenteen kokonaisenergiasta vähennetään
prekursorin ja pinnan (rakenne 1 tai 2) kokonaisenergiat.
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Taulukko 4: 4-aminofenolin sidosenergia ligandinvaihtoreaktiolle rakenne 1:n ja
rakenne 2:n kanssa. Tunnisteena reaktiovaiheen rakenne, jota mukailemalla kyseinen
rakenne on valmistettu.

rakenne 1 sidosenergia (eV)
fysisorptio -0.47

-0.43
dissosiaatio kuva 20(c) -0.54
rakenne 2
fysisorptio -0.88

kuva 21(c) -0.98
dissosiaatio -0.77

5.3 CI-NEB
Aktivaatioenergia, reaktiopolku ja siirtymätila määritettiin CI-NEB-menetelmällä se-
kä dissosiaatio-, että ligandinvaihtoreaktioille. Koska rakenne 1:n pinnalle sijoittuvan
dissosiaatioreaktion reaktioenergia oli positiivinen ja korkea, jätettiin se tutkimatta.
Kaikki muut reaktiopolut tutkittiin käyttämällä matalaenergisintä fysisorptiora-
kennetta alkutilana. Reaktion lopputilana käytettiin matalaenergisintä rakennetta
dissosiatiivisesta kemisorptiosta tai ligandinvaihtoreaktiosta. Reaktioiden aktivaa-
tioenergiat sekä reaktioentalpiat ovat esitettyinä taulukossa 5. Reaktioiden alku-,
siirtymä- ja lopputilat ovat esitettynä ligandinvaihtoreaktiolle rakenne 1:n kanssa
kuvassa 20, ja ligandinvaihto- sekä dissosiaatioreaktiolle rakenne 2:n kanssa kuvissa
21 ja 22.

Taulukko 5: Aktivaatioenergia 4-aminofenolin ligandinvaihto- ja adsorptioreaktiolle
rakenne 1:n ja rakenne 2:n kanssa.

rakenne 1 aktivaatioenergia (eV) reaktioentalpia (eV)
ligandinvaihtoreaktio kuva 20 0.92 -0.39
rakenne 2
ligandinvaihtoreaktio kuva 21 0.73 -0.64
dissosiaatioreaktio kuva 22 0.37 -0.58



42

Kuva 20: 4-aminofenolin ligandinvaihtoreaktio rakenne 1:n kanssa. (b) reaktion
siirtymätila.
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Kuva 21: 4-aminofenolin ligandinvaihtoreaktio rakenne 2:n kanssa. (b) reaktion
siirtymätila.
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Kuva 22: 4-aminofenolin dissosiatiivinen adsorptioreaktio rakenne 2:n kanssa. (b)
reaktion siirtymätila.
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6 Tulosten tarkastelu
Kaasufaasissa hydroksidiryhmä oli huomattavasti reaktiivisempi kuin aminoryhmä:
aminoryhmän reaktiolle aktivaatioenergia on 1.5 eV, joka on huomattavasti enemmän
kuin hydroksidin reagoidessa, jolloin aktivaatioenergia on 0.8-0.9 eV. Sidosenergiat
(1.0-1.1 eV) sekä aktivaatioenergiat olivat hyvin samanlaiset, kun hydroksidiryhmä oli
osa 4-aminofenolia tai hydrokinonia. Tämä tukee valintaa tutkia hydroksidiryhmän
reaktiivisuutta pintarakenteen adsorptioreaktiossa pelkän 4-aminofenolin avulla.

4-aminofenolin pitäisi reagoida heikkona Lewis-happona ensiksi omalla OH-
ryhmällään, sitten NH2-ryhmällään. Näiden kemiallisten ryhmien reaktiivisuus die-
tyylisinkin kanssa tukee tätä väitettä. Sundberg oletti kasvureaktion seuraavan
kuvassa 23 esitettyä rakennetta.61 Tulosten perusteella tämä kasvusuunta vaikuttaa
uskottavalta. Tämä kasvusuunta vähentää myös huonosti reagoivan aminoryhmän
reaktion steeristä estettä.

Kuva 23: Hybridiohutkalvon oletettu kasvusuunta. Sundberg oletti prekursorin
reagoivan ensiksi omalla hydroksidiryhmällään. Tämän diplomityön tulokset tukevat
väitettä hydroksidiryhmän ollessa aminoryhmää reaktiivisempi.61

Sundbergin FTIR-spektri on esitettynä kuvassa 24. Sundbergin tekemien FTIR-
mittausten mukaan dietyylisinkistä, hydrokinonista ja vedestä valmistettu hybridio-
hutkalvo sisältäisi aromaattisia renkaita ja C-N, C-O sekä aryyli-O-aryyli -rakenteet.
Ohutkalvon ei pitäisi sisältää OH-, NH-, eikä NH2-ryhmiä. Kuitenkin kuvan 23 mu-
kaan hybridiohutkalvo sisältäisi NH-ryhmiä. Koska hydrokinonin aminoryhmän reak-
tiivisuutta pintarakenteen kanssa ei tutkittu tässä diplomityössä, ei tähän ristiriitaan
oteta kantaa.61

Laskennalliset tulokset 4-aminofenolin hydroksidiryhmän reaktiivisuudesta tuke-
vat Sundbergin IR-spektriä, mikäli dissosiatiivisen adsorption aikana muodostuva
hydroksidiryhmä luovuttaa vetynsä jollain mekanismilla etyyliligandille. Tällöin pin-
nalle ei jäisi yhtään hydroksidiryhmiä. Tämän mekanismin tutkimiselle ei kuitenkaan
jäänyt aikaa.
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Kuva 24: FTIR-spektrin mukaan 4-aminofenolista, dietyylisinkistä ja vedestä muo-
dostetun hybridiohutkalvon tulee sisältää C-O -sidos ja aromaattinen rengas, muttei
OH-sidoksia.61

4-aminofenolia on käytetty hydrokinonin sijasta prekursorina, jotteivat hydroki-
nonin molemmat hydroksidiryhmät reagoisi saman pulssin aikana kahdesti.61 Tämä
perustelu tuntuu oudolta, sillä prekursori adsorboituu pintaan verrattuna lähes koh-
tisuorassa asennossa, jolloin toinen toiminnallinen ryhmä osoittaa poispäin pinnasta.
Tämän toiminallisen ryhmän reaktio pinnan kanssa vaatisi jäykän aromaattisen
renkaan huomattavaa taipumista, joka johtaisi suureen mekaaniseen rasitukseen.
Lisäksi etyyliligandit muodostaisivat suuren steerisen esteen näille kaksoisreaktioille.
Hydrokinonille saattaisi olla mahdollista löytää negatiivinen adsorptioenergia raken-
teelle, jossa hydrokinoni olisi fysisorptoitunut pintaan bentseenirenkaallaan. Tämä
saattaisi selittää kyseisen käytöksen, mutta tämän diplomityön tulosten perusteel-
la etyyliligandit vaikeuttavat adsorptioreaktioita niin paljon, että kaksoisreaktiot
vaikuttavat hyvin epätodennäköisiltä.

Rakenne 1 sisältää matalamman lämpötilan rakenteena suuremman ligandikon-
sentraation. Tällä pinnalla dissosiatiivinen kemisorptio on endoterminen reaktio,
jonka adsorptioenergia on rakenteesta riippuen 0.3-0.8 eV. Positiivinen ja korkea
adsorptioenergia tekee reaktiosta todella harvinaisen ja siksi voidaan sanoa, et-
tei tätä reaktiota tapahdu korkean ligandikonsentraation pinnoilla. Tämä johtuu
todennäköisimmin etyyliligandien aiheuttamasta steerisestä esteestä. Korkea ligan-
dikonsentraatio on todennäköinen syy myös matalammalle fysisorptioenergialle ja
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ligandinvaihtoreaktion sidosenergialle: rakenne 1:n fysisorptioenergia oli -0.15 eV, kun
taas rakenne 2:lle se on -0.34 eV ja ligandinvaihtoreaktion sidosenergia oli rakenne
1:n kanssa -0.54 eV ja rakenne 2:n kanssa -0.98 eV.

Tulosten perusteella ligandinvaihtoreaktio on energeettisesti ainoa mahdollinen
reaktiomekanismi korkean etyyliligandikonsentraation rakenteelle. Tämän pintareak-
tion aktivaatioenergia on saman suuruinen kuin kaasufaasissa tapahtuvassa reaktiossa.
Tämä johtuu todennäköisimmin vetyatomin pienestä koosta: vedynluovutusreaktio
ei häiriinny etyyliligandien aiheuttamasta steerisestä esteestä.

Korkeassa lämpötilassa ja matalammalla ligandikonsentraatiolla dissosiatiivinen
adsorptio oli ligandinvaihtoreaktiota suotuisampi, sillä sen aktivaatioenergia oli
pienempi (0.37 eV), kuin ligandinvaihtoreaktiolla (0.73 eV). Dissosiatiivisen adsorption
jälkeen vedyn luovuttaneen ja vastaanottaneen hapen etäisyys toisistaan oli 2.6 Å.
Tämä lyhyt sidos on todennäköinen syy reaktion matalalle aktivaatioenergialle.

Suosiollisemman reaktiopolun aukeaminen korkeammissa lämpötiloissa tukee kor-
keampien reaktiolämpötilojen käyttöä kerroskasvatuksen aikana. Sood et al. tulosten
perusteella kasvatuslämpötilan nosto johtaa hienoiseen kasvuun (1.5 g/cm3:stä 1.7
g/cm3:een) hybridiohutkalvon tiheydessä. Tähän saattaa olla syynä juuri dissosiatii-
visen adsorption mahdollistuminen korkeammissa lämpötiloissa. Lämpötilan nosto
saattaa myös hidastaa kierroskasvua, sillä Sood et al. tulosten perusteella 200 ◦C
korkeammat lämpötilat aiheuttavat kierroskasvun alentumista. Kierroskasvun ale-
neminen yli 200 ◦C lämpötiloissa johtuu todennäköisesti entropian kasvusta, joka
siirtää reaktiotasapainoa adsorptiorakenteista kohti kaasufaasissa olevia prekursoreita,
joiden entropia on suurempi.

Pintarakenteen vaikutus ligandinvaihtoreaktion aktivaatioenergiaan ei ollut yksise-
litteinen. Rakenne 1:n ligandinvaihtoreaktiolla oli saman suuruinen aktivaatioenergia
(0.92 eV) kuin kaasufaasissa (0.84-0.9 eV), kun taas rakenne 2:n ligandinvaihtoreaktion
aktivaatioenergia (0.73 eV) oli hieman matalampi kuin kaasufaasissa. Rakenne 2:n
pinnalla reagoivan sinkkiatomin ympärillä on paljon happea, jolloin sinkkiatomista
tulee varaukseltaan positiivisempi. Syy ligandinvaihtoreaktion hieman matalammalle
aktivaatioenergialle saattaa olla näiden happiatomien aiheuttama erilainen ympäristö
reaktiolle.

Weckman ja Laasonen ovat tutkineet aiemmin etyyliligandien saturoimia sink-
kioksidipintoja29. Tästä diplomityöstä poiketen he käyttivät 4-aminofenolin sijasta
prekursorina vettä. Sinkkioksidin pintarakenne oli sama, joten tulokset ovat vertailu-
kelpoisia keskenään. Rakenne 1:tä lähestyttäessä veden adsorptio oli huomattavasti
vahvempaa kuin 4-aminofenolin adsorptio: 4-aminofenolin adsorptio oli fysisorptiota,
jonka adsorptioenergia oli -0.15 eV kun taas vedelle adsorptio oli kemisorptiota,
jonka adsoptioenergia oli -1.21 eV. Adsorboitunut vesiprekursori dissosioituu luo-
vuttamalla vedyn pinnan happiatomille, jota seuraa endoterminen ligandinvaihto-
reaktio, jonka sidosenergia on 0.18 eV, ja jonka reaktiobarrieri oli 1.15 eV. Tämä
dissosiatiivinen adsorptio ei ollut mahdollinen korkean ligandikonsentraation takia
4-aminofenolille rakenne 1:llä, joten 4-aminofenolin tulee reagoida suoraan fysisorp-
tiorakenteesta. Toisaalta ligandinvaihtoreaktio oli energeettisesti huomattavasti edul-
lisempi 4-aminofenolille kuin vedelle, sillä tämän reaktion sidosenergia oli -0.39 eV ja
aktivaatioenergia oli 0.92 eV.
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Pintarakenteiden vapausasteet aiheuttivat huomattavia vaikeuksia löytää mi-
nimienergiarakenne pinta- sekä adsorptiorakenteille. Tämän diplomityön aikana
löydettiin useita rakenteita kemisorptiolle ja fysisorptiolle, joiden energiat erosivat
toisistaan huomattavasti. Tämän kokoisille systeemeille globaalin minimin löytäminen
mahdollisimman tehokkaasti on äärimmäisen tärkeää. Tämän takia molekyylidyna-
miikan käyttö rakenneoptimoinnin tukena on erittäin hyödyllistä. Globaalin minimin
löytävistä algoritmeista saattaisi olla myös hyötyä.
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7 Yhteenveto ja johtopäätökset
Hybridiohutkalvon kasvureaktiota tutkittiin sekä kaasufaasissa, että pintamallin
avulla. Kaasufaasissa hydroksidiryhmän reaktiolla oli huomattavasti aminoryhmää
matalampi aktivaatioenergia, ja tämän takia kasvureaktion oletettiin tapahtuvan
siten, että hydroksidiryhmä reagoisi ensin. Kokeelliset tulokset tukevat tätä väi-
tettä. Hydroksidiryhmä, joka oli kiinni hydrokinonissa ja 4-aminofenolissa, reagoi
kaasufaasissa siten, että aktivaatio- ja sidosenergia olivat saman suuruiset.

Tämän takia hydroksidiryhmän reaktioita tutkittiin pintamallissa pelkän 4-
aminofenolin avulla. Pintamallissa hybridiohutkalvon kasvureaktion aktivaatioenergia
oli saman suuruinen kaasufaasissa ja pintamallissa, jonka etyyliligandikonsentraatio
on korkea. Pintamallissa matalampi etyyliligandikonsentraatio johti matalampaan
aktivaatioenergiaan. Todennäköisin syy tälle matalammalle aktivaatioenergialle ovat
reagoivaa sinkkiatomia ympäröivät happiatomit, jotka vetävät elektronegatiivisuutta
puoleensa.

Tutkittu hybridiohutkalvon kasvureaktio eteni odotetusti: prekursori fysisorptoi-
tui eksotermisesti, mitä seurasi dissosiatiivinen kemisorptioreaktio tai ligandinvaih-
toreaktio. Näistä dissosiaatioreaktio on suotuisampi, silloin kun korkea ligandikon-
sentraatio ei estä kyseistä reaktiota. Hybridiohutkalvoista mitattujen IR-spektrien
mukaan valmiissa hybridiohutkalvossa ei olisi lainkaan hydroksidiryhmiä, jotka muo-
dostuvat dissosiaatioreaktiossa prekursorin luovuttaessa hydroksidiryhmän vedyn
pinnan hapelle. Oletettavasti nämä vedyt reagoivat etyyliligandien kanssa, sillä tällöin
pinnan etyyliligandit poistuvat typpipuhdistuksen aikana etaanina, ja samalla pinnan
hydroksidiryhmät katoavat. Tässä diplomityössä mallinnetut reaktioparametrit on
koottu taulukkoon 6.

Taulukko 6: Yhteenveto mallinnetuista reaktioparametreistä (yksikkössä eV)

kaasufaasireaktiot
dietyylisinkin kanssa reagoiva prekursori sidosenergia aktivaatioenergia
4-aminofenoli (aminoryhmä reagoi) -0.65 1.46
4-aminofenoli (hydroksidiryhmä reagoi) -1.09 0.84
hydrokinoni -1.01 0.90

pintareaktiot
sidosenergia rakenne 1 rakenne 2
fysisorptio -0.15 -0.34
dissosiatiivinen kemisorptio 0.35 -0.91
ligandinvaihto -0.54 -0.98
aktivaatioenergia
dissosiatiivinen kemisorptio - 0.37
ligandinvaihto 0.92 0.73
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7.1 Mahdolliset jatkotutkimukset
Kaasufaasilaskujen siirtymätilaa olisi ollut hyvä tarkentaa, vaikka isoimmat tren-
dit olisivat todennäköisesti jääneet muuttumatta. 4-aminofenolin aminoryhmän
reaktiolla oli kaasufaasissa korkea aktiivatioenergia, mutta sen adsorptioita olisi
silti ollut hyödyllistä tutkia pintamallin avulla. Aminoryhmän adsorptioreaktioi-
den tutkiminen mahdollistaisi vertailun hydroksidiryhmän reaktion tuloksiin, sekä
auttaisi kuvaamaan amino- ja hydroksidiryhmien ominaisuuksia ohutkalvojen val-
mistuksessa ja rakenteessa. Adsorptioreaktiota tutkimalla oltaisiin saatu tietoa myös
1,4-diaminobentseenin ominaisuuksista prekursorina ohutkalvoille.

Pintarakenteiden matalaenerginen minimi etsittiin rakenneoptimoinnin ja mo-
lekyylidynamiikan yhdistelmällä. Menetelmä on laskennallisesti raskas ja vaatii
toistoja mahdollisimman matalaenergisen minimin löytämiseen. GPAW ja Atomic
Simulation Environment -ohjelmista löytyy useita algoritmeja globaalin minimin löy-
tämseen. Jokin näistä menetelmistä saattaisi auttaa globaalin minimin löytämiseen
sekä adsorptio-, että etyylisinkkioksidipinnan rakenteelle. Kirjoitushetkellä edellä
mainittuihin ohjelmiin implementoituja globaalin minimin etsimisalgoritmeja ovat
basin-hopping62, geneettinen algoritmi63 sekä minima hopping64. Viimeisin vaikuttaa
lupaavimmalta, sillä tämän diplomityön molekyylidynamiikkapohjaista lähestymis-
tapaa muistuttava minima hopping -algoritmi on osoitettu toimivaksi useille eri
adsorptiosysteemeille65.

Mahdollinen jatkotutkimuksen aihe olisi myös mallinnettujen aktivaatioener-
gioiden hyödyntäminen kineettisessä Monte Carlossa. Tällöin päästäisiin käsiksi
kierroskasvun suuruuteen, joka on mahdollista määrittää myös kokeellisesti. Tä-
män menetelmän käyttö vaatisi myös muiden pintareaktioiden aktivaatioenergioiden
laskemista, mikä on hyvin työlästä, kun vaihtoehtoisia reaktiopolkuja on paljon.

Merkittävin jatkotutkimuksen aihe olisi kuitenkin ollut 4-aminofenolin dissosiatii-
visessa adsorptiossa muodostuva hydroksidiryhmä, jonka ei Sundbergin mittaaman
IR-spektrin mukaan tulisi olla osa valmiin hybridiohutkalvon rakennetta. Hydrok-
sidiryhmän tulisi luovuttaa vetynsä jollain mekanismilla etyyliligandille. Tämän
mekanismin mallinnus antaisi lisää tietoa hybridiohutkalvon kasvusta.

7.2 Johtopäätökset
Tässä työssä tutkittiin hybridiohutkalvojen kasvureaktioiden reaktiomekanismeja.
Näiden mekanismien tutkiminen on vaikeaa pelkkien kokeellisen menetelmien avulla.
ALD- ja MLD-prosesseja voidaankin pitää mustana laatikkona, johon lisätään prekur-
sorit sekä tietyt reaktio-olosuhteet, ja jonka lopussa valmiina on ohutkalvo, jolla on
tietyt ominaisuudet. Näiden ohutkalvojen ominaisuuksia ei vielä kyetä hallitsemaan
täysin. Ohutkalvon ominaisuudet ovat vahvasti sidoksissa kasvureaktioihin, joissa
nämä ohutkalvot muodostuvat. Laskennallisten menetelmien avulla päästään käsiksi
hybridiohutkalvojen kasvureaktioiden reaktioentalpiaan ja aktivoitumisenergiaan,
joiden määrittäminen kokeellisesti ALD-prosessille on hyvin hankalaa, ellei jopa mah-
dotonta. Mallinnettaessa tutkittavasta materiaalista luodaan atomitason malli, jota
tutkimalla saadaan systeemistä tietoa, jonka hankinta kokeellisesti ei myöskään ole
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helppoa. Esimerkiksi prekursorien kaksoisreaktiot, joita käytetään kokeelisessa tutki-
muksessa hypoteesina kierroskasvun alenemiselle korkeissa lämpötiloissa, vaikuttavat
hyvin epätodennäköisiltä, kun systeemiä tutkitaan atomitasolla.

Laskennalliset menetelmät, jotka tukevat kokeellista työtä, tarvitsevat yleensä
tietoa näistä kokeellisesti tutkituista reaktioista. Esimerkiksi alunperin kokeellisen
työn pohjalta määritetyt reaktiomekanismit toimivat pohjana mallinetuille pinta-
reaktioille. Lisäksi laskennallisen mallin validointi pohjautuu vahvasti kokeelliseen
työhön. Kokeellisesta työstä saadaan selville, millä reaktio-olosuhteilla ja reagensseil-
la saavutetaan tietynlainen lopputuote. Mallinnuksen avulla saadaan selville, millä
mekanismeilla reaktion lopputuote saavutetaan.

Tässä työssä hybridiohutkalvojen kasvureaktioita tutkittiin sekä kaasufaasin,
että pintamallin avulla. Reaktiomekanismien tutkiminen pelkkien kaasufaasilaskujen
avulla olisi ollut huomattavasti kevyempää laskennallisesti. Lisäksi mallinnuksen tu-
lokset olisivat olleet yksiselitteisempiä, sillä kaasufaasissa mahdolllisia reaktiopolkuja
on huomattavasti vähemmän kuin pintamallissa. Reaktiomekanismien tutkiminen
pelkkien kaasufaasilaskujen avulla ei olisi kuitenkaan ollut riittävää, sillä pinta-
mallissa reaktioympäristö, erityisesti ligandien määrä, vaikutti selkeästi tuloksiin.
Pintamallin mukanaan tuoman tiedon määrä reaktioon vaikuttavista tekijöistä oli
siis huomattavan suuri.

Suurten ja monimutkaisten systeemien mallintaminen vaatii oletuksia, joista
suurin osa on esitettynä tässä diplomityössä. Yleisesti ottaen suuren systeemin
vapausasteet luovat ongelman, joka kasvaa jokaisen systeemiin lisättävän atomin
mukana. Vapausasteet tekevät ALD- ja MLD-prosessin reaktiomekanismien ja -polun
määrittämisestä hankalaa, sillä mahdollisista reaktiopoluista muodostuu helposti val-
tava määrä mahdollisia osareaktioita, joista joudutaan valitsemaan vain oletettavasti
todennäköisimmät, ja luoda johtopäätökset näiden todennäköisimpien reaktioiden
perusteella. Tämän diplomityön aikana kuitenkin huomattiin, että kokeellisesti vielä
vaillinaisesti tunnetun reaktion, ja erityisesti sen reaktiomekanismin tutkiminen mal-
lintamalla on kannattavaa, sillä mallinnuksen avulla voidaan vastata kysymyksiin,
joihin pelkästään kokeellisella tutkimuksella voi olla lähes mahdotonta vastata.
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