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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Οι ημιαγωγικές κβαντικές τελείες είναι πρόσφορες για χρήση σε αρκετές 

οπτοηλεκτρονικές διατάξεις χάρη στο γεγονός ότι οι ιδιότητες τους προσομοιάζονται με 

αυτές των ατόμων, εξαιτίας του ισχυρού κβαντικού περιορισμού των ηλεκτρονίων και 

των οπών σε αυτές. Τα τελευταία χρόνια γίνεται σοβαρή συζήτηση για την 

χρησιμοποίησή τους ως πηγές εναγκαλισμένων φωτονίων, γεγονός που τις τοποθετεί 

στο κέντρο της εξέλιξης της κβαντικής κρυπτογραφίας και των κβαντικών 

ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Το κλειδί για την παραγωγή στατιστικά 

εναγκαλισμένων φωτονίων αποτελεί ο έλεγχος του φαινομένου της λεπτής υφής (FSS) 

της εξιτονικής κατάστασης και συγκεκριμένα η εξάλειψη του. Στην περίπτωση που δεν 

υπάρχει FSS, οι δύο οπτικοί δρόμοι που ακολουθούν τα  γραμμικά πολωμένα φωτόνια 

που προκύπτουν από την επανασύνδεση της διεξιτονικής κατάστασης διαμέσου της 

εξιτονικής είναι μη διακρίσιμοι μεταξύ τους. Η βασική πειραματική ένδειξη για τον 

έλεγχο εάν ένα σύστημα κβαντικών τελειών είναι κατάλληλο για την παραγωγή 

εναγκαλισμένων φωτονίων, είναι πειράματα “ανάλυσης της γραμμικά πολωμένης 

φωταύγειας μεμονωμένων κβαντικών τελειών”. Στα πλαίσια αυτής της ερευνητικής 

εργασίας έγινε η ανάπτυξη του συστήματος για την ανάλυση γραμμικά πολωμένης 

φωταύγειας και πραγματοποιήσαμε τέτοια πειράματα πάνω σε μεμονωμένες 

πιεζοηλεκτρικές κβαντικές τελείες InAs. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων και η 

ανάλυση τους θα παρουσιαστούν στη συνέχεια. 
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Κεφάλαιο 1: Θεωρία Κβαντικών Τελειών    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΘΕΩΡΙΑ ΚΒΑΝΤΙΚΩΝ ΤΕΛΕΙΩΝ 
 

1.1. Κβαντικές Ετεροδομές 

 

Η επιστήμη των ημιαγωγών βασίζεται πλέον σε μεγάλο βαθμό στην κατασκευή 

κβαντικών νανοδομών. Σε αυτό συνετέλεσε ότι οι νάνο-δομές παρουσιάζουν μοναδικές 

ηλεκτρικές και οπτικές ιδιότητες οι οποίες είναι πολύ διαφορετικές απο αυτές των 

συμβατικών ημιαγωγών. Κατασκευάστηκαν έτσι δομές με την σύνθεση ημιαγωγών 

όπως οι ετεροεπαφές. Μια ετεροεπαφή αποτελεί την ένωση δύο ημιαγωγών με 

διαφορετικό χάσμα μέσω μιας διεπιφάνειας που δημιουργείται, κατ’επέκταση ο 

συνδυασμός πολλών ετεροεπαφών σε μια ημιαγώγικη δομή δημιουργεί μια ετεροδομή. 

Τέτοιες δομές είναι δυνατόν να παραχθούν με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνικών 

επιταξιακής ανάπτυξης που εξασφαλίζουν την επίταξη ημιαγωγικών επιστρωμάτων 

υψηλής κρυσταλλικής ποιότητας  και ελεγχόμενης μοριακής σύστασης. Οι κβαντικές 

ετεροδομές είναι σημαντικές στην οπτοηλεκτρονική καθώς οι διαφορές στο χάσμα 

επιτρέπουν τον ισχυρό εντοπισμό των φορέων αυξάνοντας σημαντικά την ακτινοβόλο 

επανασύνδεση (βλ. Σχήμα 1.1.1). Επίσης, η τάση που υπάρχει σε ετεροδομές με 

διαφορετικές κρυσταλλικές παραμέτρους μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς βελτίωση των 

ιδιοτήτων της ζώνης σθένους και την άρση του εκφυλισμού, ενώ οι διαφορές στον 

δείκτη διάθλασης επιτρέπουν τον σχηματισμό κυματοδηγών. Τα παραδείγματα των 

κβαντικών ετεροδομών είναι: 

 

• Κβαντικά πηγάδια (Quantum wells) 

• Κβαντικά νήματα  (Quantum wires) 

• Κβαντικές τελείες (Quantum dots) 

 

 

Σχήμα 1.1.1: Ενεργειακό διάγραμμα ετεροδομής με κβαντικό πηγάδι, που περιλαμβάνει το 

ενεργειακό προφίλ της ζώνης σθένους και της ζώνης αγωγιμότητας μιας ετεροδομής 

AlAs/GaAs/AlAs. 
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Κεφάλαιο 1: Θεωρία Κβαντικών Τελειών    
 

1.2. Κβαντικά πηγάδια - Κβαντικά νήματα - Κβαντικές τελείες 

 
Σε ένα κρυσταλλικό στερεό, η περιοδική διάταξη των ατόμων έχει ως αποτέλεσμα 

οι ενέργειες των ηλεκτρονίων να σχηματίζουν ενεργειακές ζώνες και σε ορισμένες 

περιπτώσεις να εμφανίζονται ενεργειακά χάσματα. Από την άλλη πλευρά στα άτομα, οι 

ενεργειακές καταστάσεις των ηλεκτρονίων είναι διακριτές και καθορισμένες με την 

ακρίβεια που προβλέπει η αρχή της απροσδιοριστίας του Heisenberg. Το ερώτημα ήταν 

πώς θα καταφέρουμε να φτιάξουμε δομές όπου οι ενεργειακές καταστάσεις να μην είναι 

εκτεταμένες αλλά να προσομοιάζουν με αυτές των ατόμων. Με δεδομένο το γεγονός 

πως αν η ελεύθερη κίνηση των φορέων περιορίζονταν σε μια επιφάνεια στερεού πάχους 

ανάλογο της τιμής του μήκους κύμματος de Broglie των φορέων, το αποτέλεσμα θα 

ήταν φαινόμενα κβαντικού περιορισμού ανάλογα με αυτά στα άτομα  [1]. 

Στις αρχές της δεκαετίας του ’70, ξεκίνησε μια νέα εποχή στην έρευνα των 

ηλεκτρονικών διατάξεων χάρη στα κβαντικά πηγάδια (Quantum Wells - QW). 

Αναφέρονται ως οι πιο διαδεδομένες σύγχρονες ετεροδομές. Η μια τους διάσταση είναι 

περιορισμένη στη νανοκλίμακα και οι άλλες δύο παραμένουν στο μακροσκοπικό 

μέγεθος. Αποτελούνται από ένα πολύ λεπτό και επίπεδο στρώμα ημιαγωγού το οποίο 

βρίσκεται ανάμεσα σε δύο στρώματα ενός άλλου ημιαγωγού με υψηλότερο ενεργειακό 

χάσμα.  
 

 
Σχήμα 1.2.1: Αριστερά ενεργειακό διάγραμμα κβαντικού πηγαδιού. Δεξιά σχηματική 

αναπαράσταση της δημιουργίας ενός κβαντικού πηγαδιού από την επαφή δύο ημιαγωγικών 

ενώσεων: GaAs και AlGaAs.  
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Κεφάλαιο 1: Θεωρία Κβαντικών Τελειών    
 

Με την πρόοδο της τεχνολογίας έγινε δυνατή η κατασκευή του κβαντικού 

νήματος (Quantum Wire). Του οποίου οι δύο διαστάσεις είναι περιορισμένες στην 

νανοκλίμακα και η τρίτη διάσταση είναι μακροσκοπικού μεγέθους.  

Συνεχίζοντας τον περιορισμό των διαστάσεων είναι δυνατόν να επιτευχθεί η 

πλήρης κβάντωσης της ενέργειας του ηλεκτρονίου και στις τρεις διαστάσεις. Αυτές οι 

δομές καλούνται κβαντικές τελείες (Quantum Dots). Είναι τρισδιάστατες ημιαγωγικές 

νανοδομές με τυπικά μεγέθη μερικών νανομέτρων (nm), που οδηγούν στον 

τρισδιάστατο εντοπισμό των φορέων με συνέπεια την κατάρρευση της κλασικής δομής 

των ενεργειακών δομών. Η νέα δομή των ενεργειακών σταθμών που προκύπτει είναι 

διακριτή και οι φυσικές ιδιότητες μιας κβαντικής τελείας παρομοιάζονται συχνά με 

αυτές ενός ατόμου. Συγκεκριμένα,  το σχήμα μιας επιταξιακής κβαντικής τελείας έχει 

συνήθως  πυραμιδοειδή μορφή, αλλά αυτό ποικίλλει ανάλογα με τη μέθοδο 

κατασκευής της. Σφαιρικές κβαντικές τελείες (QD’s) παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά 

σε κρυσταλλικά διαλύματα στις αρχές της δεκαετίας του ΄80 από τον Alexei Ekimov 

[2] όπως επίσης και από τον Louis E. Brus. Ο ορισμός ενός συστήματος ημιαγωγού 

που υπόκειται σε τρισδιάστατο κβαντικό περιορισμό ως  κβαντική τελεία ανήκει στον 

M.A. Reed [3].   

 

 
 
Σχήμα 1.2.2: Αντιστοίχηση του τύπου δομής ή ετεροδομής με την ενεργειακή πυκνότητα 

καταστάσεων σε αυτές.   
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Κεφάλαιο 1: Θεωρία Κβαντικών Τελειών    
 

1.3. Ορισμός εξιτονίων και διεξιτόνιων 

 
 Ένα ηλεκτρόνιο μπορεί να διεγερθεί από ένα φωτόνιο και να εγκαταλείψει τη 

ζώνη σθένους αφήνοντας πίσω μια οπή. Ανάμεσα στο ζεύγος ηλεκτρονίου οπής (e-h) 

μπορεί να αναπτυχθούν ελκτικές δυνάμεις λόγω αλληλεπίδρασης Coulomb και να 

δημιουργηθεί μια δέσμια εξιτονιακή κατάσταση, ή αλλιώς ένα ψευδοσωματίδιο που 

ονομάζεται εξιτόνιο. Τυπικά, τα εξιτόνια διακρίνονται σε δύο περιπτώσεις. Για ισχυρή 

έλξη ηλεκτρονίου-οπής, όπως συμβαίνει στους ιοντικούς κρυστάλλους, το ηλεκτρόνιο 

και η οπή είναι ισχυρά συζευγμένα μεταξύ τους στο εσωτερικό της ίδιας ή γειτονικής 

κρυσταλλικής κυψελίδας, και αυτά τα εξιτονια καλούνται εξιτόνια Frenkel. Στους 

περισσότερους ημιαγωγούς τα ηλεκτρόνια και οι οπές συνδέονται ασθενώς μεταξύ 

τους, και σχηματίζουν εξιτόνια που ονομάζονται Wannier [4] και οι διαστάσεις τους 

εκτείνονται από δεκάδες έως εκατοντάδες 
o
Α  (angstrom). 

 Γενικά, η μάζα της οπής είναι αρκετά μεγαλύτερη από τη μάζα των 

ηλεκτρονίων και έτσι το σύστημα του εξιτονίου μοιάζει με άτομο του υδρογόνου που 

διαθέτει ένα αρνητικά φορτισμένο ηλεκτρόνιο που περιστρέφεται γύρω από μια θετικά 

φορτισμένη οπή. Το εξιτόνιο είναι αρκετά σταθερό και μπορεί να έχει ένα σχετικά 

μεγάλο χρόνο ζωής της τάξης των ns (nano-second).  

 Τα εξιτόνια μπορούν να περιγραφούν εισάγοντας εξιτονικές καταστάσεις μέσα 

στο ενεργειακό χάσμα. Αυτό συμβαίνει γιατί η ενέργεια του ζεύγους e-h στα εξιτόνια 

είναι αισθητά μικρότερη από αυτές των ελεύθερων φορέων λόγω της έλξης Coulomb με 

αποτέλεσμα οι ενέργειες των εξιτονίων να βρίσκονται εντός του χάσματος. Η 

ενεργειακή απόσταση που χωρίζει την νέα κατάσταση από το ενεργειακό χάσμα 

ονομάζεται ενέργεια δέσμευσης Εb=Eg-Ex,n της οποίας η θέση μπορεί να υπολογιστεί 

από την εξίσωση (1.3.1): 

2, n
REE gnx −=  (1.3.1)  με 22

4
0

2 ε
μ
h

e
R = (1.3.2) 

Όπου n=1,2,… ο κβαντικός αριθμός, με R συμβολίζεται η σταθερά Rydberg είναι η 

ενέργεια που χρειάζεται ένα ηλεκτρόνιο για να ιονιστεί από την πρώτη εξιτονιακή 

κατάσταση στην περίπτωση μας [5]. Μέσα στη σταθερά R περιέχεται η ακτίνα του 

Bohr για τα εξιτόνια που είναι 2
0

2

e
haex μ

ε
= (1.3.3)  όπου 

he

he

mm
mm

+
=0μ (1.3.4) η 

ανηγμένη μάζα ηλεκτρονίου οπής [6] και ε  η διηλεκτρική σταθερά του μέσου. 
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Κεφάλαιο 1: Θεωρία Κβαντικών Τελειών    
 

Η σύζευξη δύο ζευγών  ηλεκτρονίου - οπής ονομάζεται διεξιτόνιο. Η ενέργεια 

δέσμευσης καθορίζεται από το ενεργειακό κέρδος, το οποίο προκύπτει από την σύζευξη 

των δύο εξιτονίων. Αυτή η ενέργεια είναι μικρότερη από το εάν ήταν ανεξάρτητα, κατά 

τον ίδιο τρόπο που ένα διατομικό μόριο H (υδρογόνου) είναι πιο σταθερό από το 

μονοατομικό H. Το σύστημα εξιτονίου-διεξιτονίου παίζει καθοριστικό ρόλο στην 

εκπομπή φωτονίου από κβαντικές τελείες. 

    Η παραπάνω εικόνα αποτελεί την βάση της θεώρησης των εξιτονίων και των 

διεξιτονίων ως εν δυνάμει οντότητες μέσα στην ύλη. Όμως στην περίπτωση που τα 

εξετάζουμε υπό το πρίσμα του τρισδιάστατου κβαντικού περιορισμού στο εσωτερικό 

μιας κβαντικής τελείας, τόσο η ενέργεια σύνδεσης του εξιτονίου όσο και  αυτή του 

διεξιτονίου  προκύπτουν από υπολογιστική επίλυση της εξίσωσης Schrödinger για την 

χαμηλτονιανή του συστήματος  του συστήματος. 
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Κεφάλαιο 1: Θεωρία Κβαντικών Τελειών    
 

1.4. Πιεζοηλεκτρική πόλωση 

 

 Κυρίαρχο ρόλο στο σύστημα των κβαντικών τελειών που μελετούνται σε αυτή 

την εργασία παίζει το πιεζοηλεκτρικό πεδίο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της επιταξιακής 

ανάπτυξης της ετεροδομής πάνω σε υπόστρωμα κρυσταλλογραφικής διεύθυνσης 

(211)B GaAs. Η κρυσταλλογραφική διεύθυνση (211)Β της δομής Zinc Blende του 

GaAs ανήκει στην οικογένεια (Ν11) των κρυσταλλικών επιπέδων και εμφανίζει πολική 

φύση [7]. Αυτές οι επιφάνειες ονομάζονται πολικές επιφάνειες λόγω της πολικής φύσης 

των δεσμών τους σε αυτή την κρυσταλλογραφική διεύθυνση.  

 Με την μέθοδο της επιταξιακής ανάπτυξης επάλληλων διαφορετικών 

στρωμάτων στην διεύθυνση των πολικών επιπέδων δημιουργείται πιεζοηλεκτρικό πεδίο 

κατά την διεύθυνση αυτή. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας των διαφορετικών πλεγματικών 

σταθερών των υλικών, γεγονός το οποίο δημιουργεί τάση και παραμορφώνει τους 

δεσμούς, προκειμένου να σχηματιστεί η νέα ετεροδομή. Το αποτέλεσμα είναι να 

παρουσιάζεται πόλωση μεταξύ των ιόντων των  III – V ημιαγωγών στη διεύθυνση της 

επίταξης.  

 
Σχήμα 1.4.1: Σχηματική αναπαράσταση της επαγόμενης πόλωσης εξαιτίας της τάσης στους 

δεσμούς κατά την κρυσταλλογραφική διεύθυνση [111] όπου εμφανίζεται η μέγιστη πόλωση σε 

επιφάνειες GaAs και η σχέση της με την διεύθυνση [211] που αφορά τις δομές μας. 

 
 Όπως βλέπουμε στο σχήμα 1.4.1 από τον τρόπο που διατάσσονται τα άτομα στη 

μοναδιαία κυψελίδα, στην ισορροπία η διπολική ροπή ανά τετράπολο άρα και κατά τον 

άξονα της επιταξίας είναι μηδέν. Η εικόνα αλλάζει με την παρουσία τάσης, καθώς οι 

τετραπολικοί δεσμοί κάμπτονται έτσι ώστε δημιουργείται ένα δίπολο στον κάθετο 

άξονα όπως αυτό παρουσιάζεται στο σχήμα. Η δημιουργία αυτού του δίπολου είναι 
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σημαντική, καθώς αποτελεί το δομικό λίθο όπως θα δούμε στη συνέχεια για την 

εμφάνιση του πεδίου.  

  Ας φανταστούμε μια αλυσίδα τέτοιων δίπολων όπως στο σχήμα 1.4.2  κατά την 

διεύθυνση της επιταξίας. Το θετικό φορτίο κάθε δίπολου εξουδετερώνει το αρνητικό 

του άλλου, άρα όλα τα διαδοχικά δέσμια φορτία αλληλοαναιρούνται εκτός από αυτά 

στα άκρα. Τα φορτία που απομένουν στα άκρα έχουν σαν αποτέλεσμα την δημιουργία 

του πιεζοηλεκτρικού πεδίου κατά την διεύθυνση της αλυσίδας.  

 Αν μέσα σε μια κβαντική τελεία μορφής τραπεζοειδούς πυραμίδας 

προσθέσουμε και άλλες αλυσίδες  τέτοιων δίπολων, το αποτέλεσμα θα είναι ο 

σχηματισμός μιας δομής. Στην οποία οι δύο επιφάνειες στον άξονα της επιταξίας θα 

εμφανίσουν μια επιφανειακή πυκνότητα φορτίου   +σ και -σ όπως αυτό φαίνεται στην 

δισδιάστατη περιγραφή του σχήματος 1.4.2.  Μεταξύ των αντίθετα φορτισμένων 

επιφανειών εμφανίζεται πεδίο E , το οποίο λόγω της αρχικής τάσης που το 

δημιούργησε, ονομάζεται πιεζοηλεκτρικό.  

 
 Σχήμα 1.4.2: Σχηματική αναπαράσταση α) αλυσίδας από δίπολα και δημιουργία της 

αναμενόμενης διπολικής ροπής κατά μήκος αλυσίδας, β) μακροσκοπική θεώρηση της 

εμφάνισης  επιφανειακού φορτίου στα όρια μιας νανοδομής, γ) Επαγόμενο ηλεκτρικό πεδίο. 

  
Οι συνέπειες του πιεζοηλεκτρικού πεδίου σε μια κβαντική τελεία είναι η κάμψη 

των ενεργειακών ζωνών με αποτέλεσμα το περιοριστικό δυναμικό που αισθάνονται οι 

φορείς να αλλάζει [8] και να παρατηρείται  μείωση της ιδιοενέργειας  των φορέων 

(Quantum Confined Stark Effect, QCSE) όπως χαρακτηριστικά περιγράφεται από το 

σχήμα 1.4.3. Επιπλέον το πιεζοηλεκτρικό πεδίο μετατοπίζει τα ηλεκτρόνια και τις οπές 

προς αντίθετη κατεύθυνση. Αυτή η μετατόπιση των εντοπισμένων φορέων έχει σαν 
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αποτέλεσμα τη μείωση της επικάλυψης των αρχικών κυματοσυναρτήσεων των φορέων 

(δεξιά του σχήματος 1.4.3.). 

 
Σχήμα 1.4.3: Αριστερά μεταβολή της ενέργειας εξιτονίου σε σχέση με την ένταση του 

ηλεκτρικού πεδίου. Δεξιά αναπαράσταση μεταβολής των κυματοσυναρτήσεων για την 

θεμελιώδη κατάσταση ηλεκτρονίου οπής παρουσία πεδίου. 

 
 Ένα άλλο φαινόμενο που αναμένουμε να δούμε σε πιεζοηλεκτρικές κβαντικές 

τελείες είναι η αύξηση της ενέργειας εκπομπής του διεξιτονίου. Αυτό οφείλεται στο 

δυναμικό θωράκισης που αντιλαμβάνεται το δεύτερο ζεύγος ηλεκτρονίου-οπής σε μια 

ήδη  κατειλημμένη από ένα εξιτόνιο τελεία.  Όπως είδαμε, μέσα σε μια τελεία 

δημιουργείται ένα πεδίο εξαιτίας του επιφανειακού φορτίου που επάγεται από τα 

δίπολα. Η πρόσθεση ενός ζεύγους ηλεκτρονίου-οπής, αλλάζει το προφίλ του 

δυναμικού, δημιουργώντας αντίθετης φοράς πεδίο και μειώνοντας τελικά το ενεργό 

πεδίο της τελείας. Η προσθήκη και νέου ζεύγους ηλεκτρονίου οπής αυξάνει περαιτέρω 

την θωράκιση αυτού του πεδίου με συνέπεια η εκπομπή διεξιτονίου να εμφανίζεται σε 

μεγαλύτερες ενέργειες. 

 Σε μια πρόχειρη εκτίμηση, ακολουθούμε τον εξής συλλογισμό: θεωρώντας ως 

τιμή του ηλεκτρικού πεδίου σε άδεια από φορτία τελεία την τιμή της αναφοράς [9] 

1MV/cm, ως διαστάσεις της κβαντικής τελείας 2 nm - 3 nm ύψος και 15nm διάμετρο 

βάσης, αγνοώντας δε άλλες αλληλεπιδράσεις και θεωρήσουμε ότι το κάθε φορτίο 

κατανέμεται σε δίσκο διαμέτρου 10nm, καταλήγουμε ότι η τιμή του πεδίου θα μειωθεί 

από την επίδραση του ζεύγους e-h κατά 0.15MV/cm. Συνεχίζοντας το συλλογισμό, αν 

αγνοήσουμε την επικάλυψη των κυματοσυναρτήσεων μεταξύ των φορέων, η πρόσθεση 

του δεύτερου ζεύγους e-h θα προκαλέσει περίπου διπλάσια μείωση του ηλεκτρικού 

πεδίου, η οποία δεν είναι αμελητέα σε σχέση με την αρχική τιμή του πεδίου. 
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Ολοκληρώνοντας τον παραπάνω συλλογισμό και θεωρώντας ότι η μεταβολή της 

ενέργειας του διεξιτονίου σε σχέση με την ένταση του πεδίου σε μία τελεία είναι 

παρόμοια με αυτή των εξιτονίων (σχήμα 1.4.3), εξάγουμε το συμπέρασμα ότι η τιμή της 

ενέργειας του διεξιτονίου είναι μετατοπισμένη προς υψηλότερες ενέργειες σε σχέση με 

το εξιτόνιο. Η “ενέργεια σύνδεσης” του διεξιτονίου, Ebind=Ex-Exx , παρουσία ισχυρού 

πεδίου μπορεί λοιπόν να γίνει αρνητική όπως φαίνεται στο σχήμα 1.4.4. 
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(Σχήμα 1.4.4: Αριστερά φασματική απεικόνιση της αντιδεσμικής συμπεριφοράς του 

διεξιτονίου. Δεξιά σχηματική απεικόνιση της αρνητικής ενέργειας σύνδεσής του διεξιτονίου.) 

 
Η αντιδεσμική συμπεριφορά του διεξιτονίου έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης 

της ερευνητικής μας ομάδας η οποία έχει αποδείξει ότι όσο πιο ισχυρό είναι το 

πιεζοηλεκτρικό πεδίο τόσο μεγαλύτερη είναι η τιμής της αρνητικής ενέργειας σύνδεσης 

του διεξιτονίου για την ίδια τελεία [10] . 
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Γράφημα 1.4.5: Γραφική αναπαράσταση λύσεων του θεωρητικού μοντέλου για την ενεργειακή 

διαφορά μεταξύ εξιτονικής-διεξιτονικής κατάστασης σε σχέση με το ύψος των νάνοδομών.  
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Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι οι υπολογισμοί του θεωρητικού μοντέλου για 

τις τιμές της διαφοράς στην ενέργεια μεταξύ διεξιτονίου-εξιτονίου στο γράφημα 1.4.5 

είναι σε πλήρη συμφωνία με τα πειραματικά αποτελέσματα για υψηλές τιμές του πεδίου 

1MV/cm και ύψος νανοδομών μεταξύ 2nm και 3nm. Επίσης όπως παρατηρούμε η 

διαφορά της μεταξύ τους ενέργειας αυξάνει με την αύξηση του ύψους της κβαντικής 

τελείας. Αυτό συμβαίνει γιατί στις μεγάλες τελείες η αρνητική ενέργεια σύνδεσης του 

διεξιτονίου αυξάνεται. 
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1.5. Στοιχεία θεωρίας και ανάλυσης γραμμικά πολωμένης φωτοφωταύγειας 

 

Οι ενεργειακές καταστάσεις μέσα σε μια κβαντική τελεία είναι ανάλογες με αυτές 

των ατόμων λόγω του τρισδιάστατου κβαντικού περιορισμού. Οι ενεργειακές αυτές 

καταστάσεις είναι διακριτές και αποτυπώνονται στα φάσματα φωταύγειας ως στενές 

κορυφές εκπομπής. Οι διαφορετικές δυνατότητες εποικισμού των ενεργειακών 

σταθμών μιας κβαντικής τελείας φαίνονται σχηματικά στην εικόνα 1.5.1. 

 
Εικόνα 1.5.1: Διεγερμένες καταστάσεις κβαντικής τελείας 

 

 Ειδικότερα στην εικόνα 1.5.1 γίνεται αναπαράσταση των καταστάσεων που 

αντιστοιχούν στο σχηματισμό των εξιτονίων και διεξιτονίων καθώς και η διεγερμένη 

κατάσταση τριών ιόντων που ονομάζεται κατάσταση φορτισμένου εξιτονίου (charged 

exciton state). Η αποδιέγερση αυτών των καταστάσεων γίνεται με την εκπομπή οπτικών 

ή πλεγματικών κβάντων ενέργειας, τα οποία αντιστοιχούν στη ενεργειακή διαφορά 

μεταξύ της αρχικής και της τελικής κατάστασης.  

 Στην περίπτωση των αυτοσχηματιζόμενων κβαντικών τελειών InAs/GaAs, οι 

οπτικές μεταβάσεις είναι δυνατές επειδή ο ημιαγωγός InAs είναι άμεσου χάσματος. 

Συγκεκριμένα προκαλούνται από την επανασύνδεση ηλεκτρονίων με οπές και 

συνοδεύονται από την εκπομπή φωτονίων ενέργειας ίσης προς την ενεργειακή διαφορά 

μεταξύ της αρχικής και της τελικής κατάστασης.  
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 Ας εξετάσουμε τώρα τους κανόνες επιλογής αυτών των μεταβάσεων με βάση τις 

ιδιότητες των αντίστοιχων καταστάσεων. Οι εξιτονικές καταστάσεις που προκύπτουν 

από την σύνθεση ηλεκτρονίου με γωνιακή στροφορμή m=
2
1

±  και βαριάς οπής (heavy 

hole, ΗΗ) με γωνιακή στροφορμή m=
2
3

±  μπορούν να έχουν συνολική γωνιακή 

στροφορμή M= 2 και M= 1. Οι καταστάσεις με M=± ± 2±  αποκαλούνται «σκοτεινές» 

καταστάσεις (dark states) ενώ αυτές με M= ± 1 «φωτεινές» (bright states) [11]. Οι 

τελευταίες έχουν την ικανότητα να εκπέμπουν φωτόνια κατά την επανασύνδεση των 

ηλεκτρονίων με τις οπές. Στην παρούσα εργασία, αντικείμενο της μελέτης μας είναι 

φυσικά οι οπτικές μεταβάσεις που προκύπτουν από τις «φωτεινές» καταστάσεις. 

  Από τα παραπάνω προκύπτει ότι εάν δεν υπήρχε η αλληλεπίδραση ανταλλαγής 

(exchange interaction) μεταξύ ηλεκτρονίου και οπής, η εξιτονική κατάσταση θα 

αποτελείτο από τέσσερις εκφυλισμένες καταστάσεις. Όμως η αλληλεπίδραση 

ανταλλαγής οδηγεί σε σαφή διαχωρισμό των φωτεινών M= ± 1 καταστάσεων από τις 

σκοτεινές M= 2 καταστάσεις, και μάλιστα ανεξάρτητα από την όποια ανισοτροπία 

του περιοριστικού δυναμικού. Επιπλέον, λόγω της αλληλεπίδρασης ανταλλαγής, οι νέες 

ιδιοκαταστάσεις του συστήματος δίνονται από τον συμμετρικό και αντί-συμμετρικό 

γραμμικό συνδιασμό των αρχικών καταστάσεων, σχηματίζοντας όπως φαίνεται 

παρακάτω μία δυάδα σκοτεινών (dark doublet) και μία δυάδα φωτεινών καταστάσεων 

(bright doublet):  

±
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1  ,  (
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⎨
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1 )   1.5.ii   dark doublet  

 Στο σχήμα 1.5.2 αποτυπώνονται οι δύο φωτεινές εξιτονικές καταστάσεις μαζί με 

την γραμμικά πολωμένη φύση των μεταβάσεων που προκύπτουν από αυτές. Η 

ενεργειακή διαφορά μεταξύ των δύο φωτεινών καταστάσεων ονομάζεται λεπτή υφή 

(Fine Structure Splitting, FSS), και οφείλεται και πάλι στην αλληλεπίδραση ανταλλαγής 

σε συνδιασμό με ανισοτροπία του περιοριστικού δυναμικού. Αντίθετα, η διεξιτονική 

(ΧΧ) κατάσταση παραμένει εκφυλισμένη καθώς η συνολική στροφορμή των 

ηλεκτρονίων - οπών σε αυτήν είναι μηδέν.  
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 Σχήμα 1.5.2: Ενεργειακό διάγραμμα που αναπαριστά την επίδραση της αλληλεπίδρασης 

ανταλλαγής στις φωτεινές καταστάσεις του εξιτονίου (X), την ενεργειακή τους διαφορά (FSS), 

καθώς και τις φωτεινές μεταβάσεις από την κατάσταση του διεξιτονίου (XX) έως την 

κατάσταση πλήρους αποδιέγερσης. 

   
  Το φαινόμενο της λεπτής υφής (FSS) είναι αντικείμενο της μελέτης σε 

φάσματα πολωμένης φωταύγειας από μεμονωμένες κβαντικές τελείες. Πρόκειται για 

μια μικρή σχετικά μετατόπιση των κορυφών της τάξης μερικών δεκάδων μeV που 

σχετίζεται με την ανίχνευση της οριζόντιας ή κάθετης γραμμικά πολωμένης 

ακτινοβολίας. Αυτό οφείλεται στην άρση του εκφυλισμού της εξιτονικής κατάστασης 

και είναι υπεύθυνο για την διακρισιμότητα των οπτικών δρόμων που ακολουθούν οι 

μεταβάσεις. 

 Από την διακρισιμότητα ή μή των φωτονίων που ακολουθούν διαφορετικούς 

οπτικούς δρόμους εξαρτάται το φαινόμενο του εναγκαλισμού. Πρόκειται για ένα πολύ 

σημαντικό φαινόμενο στη κβαντομηχανική με σημαντικές εφαρμογές στην τεχνολογία. 

Έχει προταθεί πως τα φωτόνια που προέρχονται από αυθόρμητη εκπομπή ενός 

διεξιτονίου σε μια κβαντική τελεία είναι δυνατό να έχουν μεγάλη συμφωνία συσχέτισης 

[12] και σε αυτά τα αυτοσυσχετιζόμενα φωτόνια υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι 

εναγκαλισμένα [13]. Το κλειδί για την παραγωγή τέτοιων φωτονίων είναι ο μηδενισμός 

του FSS [14]. Για να κατανοήσουμε τον μηχανισμό που οδηγεί σε αυτοσυσχετιζόμενα 

φωτόνια μέσω της μείωσης του (FSS), ας θεωρήσουμε ότι μια κβαντική τελεία περιέχει 

δύο ζεύγη ηλεκτρονίου-οπής, δηλαδή ένα διεξιτόνιο (xx). Αυτά επανασυνδέονται μέσω 

της (bright doublet) κατάστασης του εξιτονίου εκπέμποντας κατά τις μεταβάσεις 

φωτόνια. Τα φωτόνια αυτά φέρουν πληροφορίες σχετικές με την ενέργεια και την 

πόλωση της αντίστοιχης μετάβασης.  
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Σχήμα 1.5.3: Σχηματική αναπαράσταση των δύο οπτικών δρόμων σε ένα σύστημα, 

περιλαμβάνει την ενδιάμεση κατάσταση του εξιτονίου που είναι εκφυλισμένη ενεργειακά  και 

την εκπομπή πολωμένων φωτονίων, κάθετης και οριζόντιας πόλωσης. 

   

 Τα μονοπάτια της αποδιέγερσης περιλαμβάνουν το καθένα δύο μεταβάσεις με 

εκπομπή φωτονίων, αρχικά, όπως φαίνεται και στο σχήμα 1.5.3, από την διεξιτονική 

κατάσταση 2  στην ενδιάμεση H1  ή V1  εξιτονική κατάσταση και τέλος την 

μετάβαση από τις δυο προηγούμενες στην βασική κατάσταση 0 . Αν αυτοί οι οπτικοί 

δρόμοι με διαφορετική γραμμική πόλωση δεν είναι διακρίσιμοι, κάτι που ικανοποιείται 

με μηδενικό (FSS), τότε τα φωτόνια που εκπέμπονται έχουν ισχυρή πιθανότητα να είναι 

εναγκαλισμένα. 

 Ας δούμε λοιπόν ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το φαινόμενο της λεπτής υφής 

(FSS): 

• Τα δομικά χαρακτηριστικά της κβαντικής τελείας. Η φυσική ανισοτροπία του 

συστήματος των τελειών καθορίζει το βαθμό ασυμμετρίας του περιοριστικού 

δυναμικού. Οι δομές υψηλής συμμετρίας ανήκουν στην ομάδα D2d έχουν 

κυκλική βάση και σφαιρικά τοιχώματα. Οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτή την 

μορφοποίηση μειώνει την συμμετρία του συστήματος και αυξάνει το FSS. 

Παραδείγματος χάρη η μονοαξονική παραμόρφωση σε άξονα της βάσης 

(elongation) δημιουργεί σε αυτήν ελλειψοειδή μορφή, υποβιβάζοντας 

αυτόματα την συμμετρία σε C2v [15]. Ακόμα και στην περίπτωση μιας 

ιδανικής πυραμιδοειδής τελείας η έλλειψη κυκλική συμμετρίας έχει σαν 

αποτέλεσμα να υποβιβάζεται η συνολική συμμετρία του περιοριστικού 

δυναμικού. 
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• Το πιεζοηλεκτρικό πεδίο. O βαθμός επίδρασης του πεδίου προέρχεται από την 

κρυσταλλογραφική διεύθυνση των ατομικών επιπέδων, πάνω στα οποία έχει 

δομηθεί η τελεία. Προκαλεί κάμψη των ενεργειακών ζωνών και έχει 

αποδειχτεί ότι σε δομές (211)B InAs τελειών, όπως αυτές που μελετούνται 

στα πλαίσια αυτής της εργασίας, παίρνει μεγάλες τιμές της τάξης του ενός  

MV/cm [16]. Επίσης έχει δειχθεί ότι η  συμμετρία του πεδίου στις δομές που 

δημιουργούνται σε πολικές επιφάνειες κρυσταλλογραφικής διεύθυνσης [111]  

είναι C3v [17].   

 Είδαμε  λοιπόν τους παράγοντες που επηρεάζουν το (FSS). Η επέμβαση μας σε 

έναν από τους παραπάνω παράγοντες ή σε συνδυασμό τους, μπορεί να οδηγήσει  στον 

έλεγχο του φαινομένου της λεπτής υφής. Αυτό πιστεύεται ότι είναι το πρώτο κρίσιμο 

βήμα για την παραγωγή εναγκαλισμένων φωτονίων. Οι δικές μας δομές εκτός των 

άλλων επηρεάζονται ισχυρά από το πιεζοηλεκτρικό πεδίο στον άξονα κατά τον οποίο 

πραγματοποιείται η επιταξία. Όπως έδειξαν τα πειράματα που αναλύονται στην 

συνέχεια, το πιεζοηλεκτρικό πεδίο μπορεί να οδηγήσει στην αναίρεση του FSS.  

 Πρόσφατη θεωρητική εργασία σε δομές κβαντικών τελειών (111) ΙnAs/GaAs 

[18] δείχνει πως το πιεζοηλεκτρικό πεδίο δεν υποβαθμίζει την συμμετρία των 

καταστάσεων υποβαθμίζοντάς την. Η επιφάνεια με κρυσταλλογραφική διεύθυνση (111) 

της δομής zinc-blende είναι πολική επιφάνεια όπως και η επιφάνεια (211)B. Οι πολικές 

επιφάνειες παρουσιάζουν πιεζοηλεκτρικό πεδίο αρκετά ενεργό, όταν η επιταξιακή 

ανάπτυξη πραγματοποιείται κατά την διεύθυνση τέτοιων επιφανειών δεν εισάγεται στην 

τελεία τάση παράλληλη στην βάση της. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η συμμετρία του 

πεδίου σε παρόμοιες πολικές επιφάνειες να μην μειώνεται αλλά παραμένει της μορφής 

C3v[19],[20]. Ως εκ τούτου, οι φωτεινές εξιτονικές καταστάσεις παραμένουν 

εκφυλισμένες, άρα εκ κατασκευής οι κβαντικές τελείες που αναπτύσσονται σε πολικά 

υποστρώματα είναι καλές πηγές εναγκαλισμένων ζευγών φωτονίων.   

 Τα πρόσφατα αυτά αποτελέσματα αποδεικνύουν την θετική επίδραση του 

πιεζοηλεκτρικού πεδίου στην μείωση του FSS των δομών που έχουν αναπτυχθεί σε 

πολικές επιφάνειες όπως η δομή που πραγματεύεται αυτή η εργασία. Το φαινόμενο της 

παραγωγής ζευγών εναγκαλισμένων φωτονίων αποτελεί την βάση των εφαρμογών για 

την μετάδοση κβαντικής πληροφορίας και η παραγωγή τους από κβαντικές τελείες είναι 

η πρόταση που κατατίθεται από πολλές ομάδες σε αυτόν τον τομέα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΔΕΙΓΜΑ 

2.1. Περιγραφή κατασκευής δείγματος 

 

Για την κατασκευή του δείγματος (859) που μελετήθηκε κατά κόρο στην 

παρούσα εργασία  χρησιμοποιήθηκε η τεχνική επιταξίας μοριακών δεσμών (ΜΒΕ). 

Αρχικά, υπόστρωμα υψηλής καθαρότητας GaAs (211)B εισήχθη σε θάλαμο 

ανάπτυξης ΜΒΕ και με θέρμανση στους 620οC  με ροή As απομακρύνθηκε το 

επιφανειακό οξείδιο. Πάνω στο υπόστρωμα, αναπτύχθηκε στρώμα 1μm GaAs 

n+(1018cm-3) με ρυθμό ανάπτυξης 1 μm/ h. Η μορφολογία ανάπτυξης των στρωμάτων 

υπάρχει δυνατότητα να  ελέγχεται  με τη μέθοδο RHEED. Στην συνέχεια 

εναποτέθηκε υπερπλέγμα (superlattice) 

152nm το οποίο περιλαμβάνει 40 

περιόδους από 2,3nm GaAs και 1,5nm 

AlAs.  Αυτό το υπερπλέγμα  

συμπεριλήφθηκε στο δείγμα με σκοπό 

την εξομάλυνση της επιφάνειας η οποία 

μπορεί να περιέχει ανωμαλίες λόγω της 

συγκεκριμένης διεύθυνσης της 

επιφάνειας του υποστρώματος που έχει 

γίνει η επιταξία, καθώς και για τον 

περιορισμό των φορέων ώστε να μη 

διαφεύγουν στο υπόστρωμα. 

Συνεχίζοντας, δημιουργήθηκε κβαντικό 

πηγάδι αναφοράς για την βαθμονόμηση 

του εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου. 

Αυτο αποτελείται από στρώμα 12nm 

GaAs μεταξύ δύο στρωμάτων 50nm Al0.3Ga0.7As. Έπειτα, πάνω από το στρώμα 5nm 

GaAs πραγματοποιήθηκε με ελεγχόμενο τρόπο η εναπόθεση InAs ώστε να επιτευχθεί 

η δημιουργία των κβαντικών τελειών InAs με τη μέθοδο ανάπτυξης Stranski - 

Krastanow.  

 
 

Σχήμα 2.1.1.: Αναπαράσταση της δομής του  

δείγματος.  
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Οι κβαντικές τελείες σχηματίζονται όταν  InAs αναπτύσσεται πάνω στο GaAs 

λόγω των διαφορετικών πλεγματικών σταθερών. Τα πρώτα monolayers του InAs 

επικάθονται πάνω στο πλέγμα του GaAs και υπόκεινται σε μηχανική τάση. Αυτό το 

αρχικό λεπτό στρώμα από InAs ονομάζεται “wetting layer”. Μετά από ένα κρίσιμο 

πάχος του wetting layer, γίνεται ενεργειακά προτιμητέο το στρώμα του InAs να 

σχηματίσει 3D νησίδες.  Στη δική μας περίπτωση οι νησίδες έχουν αρκετά μεγάλη 

διασπορά με ύψος που κυμαίνεται από 2nm έως 8nm και αντίστοιχη διάμετρο από 

20nm έως 50nm. Όπως έχει δειχθεί από την ομάδα μας [9] μόνο μικρού μεγέθους 

QD’s με ύψος 3nm είναι ακτινοβολιτικά ενεργές και θα μας απασχολήσουν στην 

παρούσα εργασία. Η πυκνότητα των νησίδων εξαρτάται και από τη θερμοκρασία και 

το ρυθμό εναπόθεσης, τα οποία στο συγκεκριμένο δείγμα ήταν 500ο C και 0.1 ml/sec, 

αντίστοιχα. Επίσης η συνολική εναπόθεση του InAs ήταν 1.5ML.  Για το δείγμα μας 

η πυκνότητα των κβαντικών τελειών είναι 80-90 μm-2. 

≤

 Το επόμενο στάδιο μετά από την δημιουργία των κβαντικών τελειών 

περιλαμβάνει την εναπόθεση 5nm GaAs και ενός στρώματος 50nm Al0.3Ga0.7As. Με 

αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η κατασκευή του κβαντικού πηγαδιού που περιέχει 

τις κβαντικές τελείες. Η κατασκευή του πηγαδιού σε αυτή την θέση συνίσταται για 

τον περιορισμό των φορέων μέσα στις τελείες. Τέλος, η ετεροδομή καλύφθηκε με 

στρώμα 5nm GaAs (cap layer) για να αποφευχθεί η οξείδωση του στρώματος 

Al0.3Ga0.7As.  

  Στο σχήμα 2.3.2 αποδίδεται σχηματικά το προφίλ της ενέργειας για την ζώνη 

αγωγιμότητας της δομής μας, όπου παρατηρούμε στις QD’s την πρόσθετη κάμψη της 

ζώνης λόγω του πιεζοηλεκτρικού πεδίου που ενυπάρχει στο σύστημα εξαιτίας της 

πολικής διεύθυνσης (211)B κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η επιταξία. 

 

50nm Al0.15Ga0.85As Barrier

12nm GaAs
QW

15nm GaAs
QW

InAs QD’s

50nm Al0.15Ga0.85As Barrier

12nm GaAs
QW

15nm GaAs
QW

InAs QD’s

 
Σχήμα 2.1.2 : Προφίλ ενεργειών της ζώνης αγωγιμότητας  στην περιοχή των κβαντικών 

τελειών και του πηγαδιού αναφοράς. 
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2.2.  Διαδικασία τελικής διαμόρφωσης δείγματος (processing) 

 

Η επεξεργασία του δείγματος ξεκινάει με την απομόνωση περιοχών με 

νανοκολώνες που στατιστικά περιέχουν μία μόνο κβαντική τελεία. Το ιδανικό 

μέγεθος εξαρτάται από την πυκνότητα των κβαντικών τελειών [9] και αντιστοιχεί σε 

περιοχές με διάμετρο 150nm-300nm. Για να αφαιρεθεί το υλικό στις υπόλοιπες 

περιοχές ακολουθούμε την εξής διαδικασία η οποία περιγράφεται αναλυτικά και στην 

εικόνα 2.2.1 : 

1. Εναπόθεση Si3N4 (πάχους 100nm)  σε όλη την επιφάνεια του ημιαγωγού. 

2. Τοποθέτηση μάσκας μετάλλου Ni (150nm) με την τεχνολογία lift-off. Για την 

δημιουργία των σχημάτων χρησιμοποιήθηκε λιθογραφία με δέσμη 

ηλεκτρονίων καθώς οι διαστάσεις των σχημάτων είναι πολύ μικρές για 

οποιαδήποτε άλλη τεχνική. 

3. Ξηρή χημική χάραξη του Si3N4 στις εκτεθειμένες περιοχές. Στη συνέχεια ξηρή 

χημική χάραξη του ημιαγωγού σε βάθος 1-1.2μm. 

4. Εναπόθεση Αλουμινίου σε όλη την επιφάνεια του δείγματος με την τεχνική 

της εξάχνωσης. 

5. Τοποθέτηση πολυ-μεθυλ-μεθακρυλικής ρητίνης (PMMA) με πάχος ~300nm. 

6. Υγρή χημική χάραξη του Si3N4 που συγκρατεί το Ni καθώς και όλα τα υλικά 

που έχουν εναποτεθεί μέχρι στιγμής. 

Επεξηγώντας την λογική της τεχνικής σημειώνουμε τα εξής: 

Το Si3N4 τοποθετείται αρχικά (εικόνα 2.2.1 σχήμα Α) για να γίνει δυνατή στο 

τέλος η αφαίρεση του υλικού που επικάθεται στις νανοκολώνες, κατά την διάρκεια 

της χάραξης του ημιαγωγού. Θυμίζουμε ότι το Ni που απαιτείται για την μάσκα, 

αφαιρείται με ιδιαίτερα ισχυρά χημικά που επιτίθενται και στον ίδιο τον ημιαγωγό. 

Το Νικέλιο, είναι το μόνο μέταλλο που είναι ανθεκτικό σε χάραξη πλάσματος 

με χημεία Χλωρίων. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται ως υλικό προστασίας των 

σχημάτων. Για να τοποθετηθεί, καλύπτεται το δείγμα με PMMA που είναι ευαίσθητο 

σε ακτινοβολία ηλεκτρονίων. Κατόπιν οι περιοχές που πρέπει να προστατευθούν, 

ακτινοβολούνται με δέσμη ηλεκτρονίων. Το κατάλληλο χημικό αφαιρεί επιλεκτικά 

μόνο το PMMA που έχει ακτινοβοληθεί. Κατόπιν εξαχνώνεται το Νικέλιο με το 

επιθυμητό πάχος σε όλη την επιφάνεια (εικόνα 2.2.1 σχήμα Β). Το δείγμα 

εμβαπτίζεται σε Ακετόνη η οποία διαλύει το PMMA που είχε απομείνει στην 
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επιφάνεια παρασύροντας και το ανεπιθύμητο Νικέλιο. Έτσι τα σωστά σχήματα 

απομένουν στην επιφάνεια του δείγματος (εικόνα 2.2.1 σχήμα Γ). 

Επειδή το υπόστρωμα εμφανίζει μη αμελητέα φωταύγεια στην φασματική 

περιοχή που μας ενδιαφέρει, με αποτέλεσμα να δημιουργεί θόρυβο στις οπτικές 

μετρήσεις των κβαντικών τελειών, 

χρειάζεται να σκιάσουμε με κάποιο 

τρόπο το υπόστρωμα ώστε να μην 

συλλέγουμε φώς από αυτό. Για τον 

λόγο αυτό τοποθετούμε το 

Αλουμίνιο (εικόνα 2.2.1 σχήμα Δ). 

Η μέθοδος τοποθέτησης με 

εξάχνωση εξασφαλίζει ότι 

τοποθετείται αρκετό αλουμίνιο στις 

οριζόντιες επιφάνειες του δείγματος 

και καθόλου (ή ελάχιστο) στις 

κάθετες. Με τον τρόπο αυτό 

σκιάζουμε το υπόστρωμα αλλά όχι 

και τα πλαϊνά τοιχώματα της 

νανοκολώνας. Να σημειώσουμε ότι 

στην κορυφή της κολώνας 

τοποθετείται επίσης ικανή 

ποσότητα Αλουμινίου, αλλά όπως 

θα εξηγήσουμε στην συνέχεια, αυτό 

θα αφαιρεθεί. 

 Κατόπιν, τοποθετούμε με 

φυγοκέντριση, PMMΑ παντού 

(εικόνα 2.2.1 σχήμα Ε). Το υλικό 

αυτό λόγω των επιφανειακών 

τάσεων καλύπτει τις μεγάλες 

ελεύθερες επιφάνειες αλλά δεν 

μπορεί να ακολουθήσει την 

απότομη τοπογραφία των κολόνων. Σαν αποτέλεσμα, η κορυφή κάθε κολώνας 

προεξέχει από το κατά τα άλλα συνεχές στρώμα PMMA που προστατεύει το δείγμα. 

Σχήμα 2.2.1 : Σχηματική αναπαράσταση 

διαδικασίας διαμόρφωσης δείγματος 
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 Τοποθετώντας το δείγμα σε διάλυμα υδροφθορικού οξέος, αφαιρούμε το 

Si3N4 πράγμα που συμπαρασύρει οτιδήποτε υπάρχει στην κορυφή της κολώνας. Με 

τον τρόπο αυτό αποκαλύπτουμε την κορυφή της κολώνας (εικόνα 2.2.1 σχήμα Ζ) 

ώστε να μπορούμε να εξάγουμε φωτόνια με όσο το δυνατό μεγαλύτερη απόδοση. Να 

σημειωθεί ότι επειδή το υδροφθορικό οξύ επίσης επιτίθεται και στο αλουμίνιο, είναι 

απαραίτητο το τέχνασμα που περιγράφθηκε νωρίτερα ώστε να προστατέψουμε τη 

σκίαση του υποστρώματος. 

 Το προσδοκώμενο αποτέλεσμα, είναι στο δείγμα να δημιουργήσουμε αρκετές 

περιόδους με νανοκολώνες, στις οποίες θα είναι εύκολος ο τοπικός προσδιορισμός 

τους, ώστε να είναι εφικτή η συστηματική τους μελέτη. Ένα γραφιστικό παράδειγμα 

της τελικής διαμόρφωσης του δείγματος είναι αυτό του σχήματος  2.2.2. 

 
Σχήμα 2.2.2: Γραφιστική αναπαράσταση του δείγματος μετά την διαδικασία διαμόρφωσης  

 

 Στο σχήμα 2.2.2 διακρίνονται 4 από τις 286 συνολικά περιόδους που έχουν 

διαμορφωθεί. Σε κάθε περίοδο αριστερά κάτω εμφανίζεται γράμμα και αριθμός, που 

αντιστοιχούν σε διάταξη γραμμής στήλης, ενώ η κάθε μία από αυτές μπορεί να 

χωριστεί σε δύο περιοχές μελέτης. Αριστερά της κεντρικής κατακόρυφης αρίθμησης  

με γράμματα, υπάρχουν οι νανοκολώνες και δεξιά μεγαλύτερες κατασκευές με 

επιφάνεια τετραγωνικού σχήματος. Αναλυτική περιγραφή καθώς και εικόνες από την 

δομή του δείγματος δίνεται στο κεφάλαιο 3.1.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ 
 

3.1. Δομικός χαρακτηρισμός του δείγματος 

 
Στο κεφάλαιο 2.2 περιγράφηκε η διαδικασία διαμόρφωσης του δείγματος για 

την απομόνωση των τελειών και αποδόθηκαν γραφικά τα στάδια επεξεργασίας του 

δείγματος καθώς και η τελική του μορφή. Σε αυτό το κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί ο 

χαρακτηρισμός της δομής μέσω εικόνων που προέρχονται από το ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο σάρωσης (Scanning Electron Microscope, SEM). 

 Η λειτουργία του SEM βασίζεται στην αλληλεπίδραση δέσμης ηλεκτρονίων 

με τα άτομα στην επιφάνεια ενός στερεού, σε περιβάλλον κενού. Τα ηλεκτρόνια 

επιταχύνονται με δυναμικά από 5 kV έως και δεκάδες kV και η δέσμη τους σαρώνει 

την επιφάνεια του δείγματος μέσω συστήματος εκτροπής της. Οι πληροφορίες για το 

δείγμα λαμβάνονται ανιχνεύοντας τα ηλεκτρόνια που εκπέμπονται δευτερογενώς από 

την επιφάνειά του, τα οποία συλλέγονται και οδηγούνται σε οθόνη καθοδικού 

σωλήνα μετά από κατάλληλη ενίσχυση.  

Η ροή των δευτερογενών ηλεκτρονίων εξαρτάται από την φύση της  

επιφάνειας του υλικού, αλλά είναι εξαιρετικά ευαίσθητη στη γωνία πρόσπτωσης της 

πρωτογενούς δέσμης. Για τον λόγο αυτό, η εικόνα που αναπαράγεται στην οθόνη του 

καθοδικού σωλήνα με την σάρωση της επιφάνειας του δείγματος, δίνει με ακρίβεια 

και λεπτομέρεια το ανάγλυφο της υπό μελέτη επιφανείας. Με την μικροσκοπία 

ηλεκτρονικής σάρωσης μπορεί να μελετηθεί ένα επιφανειακό στρώμα με διακριτική 

ικανότητα περίπου 50 Å. Η χρήση της τεχνικής δεν είναι καταστροφική για το δείγμα 

και δεν απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασία του, όπως η ηλεκτρονική μικροσκοπία 

μετάδοσης (Transmission Electron Microscopy, TEM). 

 Το μικροσκόπιο ηλεκτρονικής σάρωσης χρησιμοποιείται για τοπογραφικές 

μελέτες επιφανειών στο σύνολο σχεδόν των στερεών (μέταλλα, ημιαγωγοί, μονωτές, 

πολυμερή, βιολογικά υλικά κ.α.) με την προϋπόθεση ότι αυτά είναι σταθερά στο 

περιβάλλον κενού της μέτρησης και η επιφάνεια τους φυσικοχημικά, τροποποιείται 

ελάχιστα ή ιδανικά καθόλου από τη δέσμη ηλεκτρονίων. Είναι ένα ισχυρό εργαλείο 

για τη μελέτη της μορφολογίας, μέσω της απεικόνισης των επιφανειακών 

γεωμετρικών χαρακτηριστικών. Με τον τρόπο αυτό εξάγονται συμπεράσματα για την 
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καταλληλότητα των συνθηκών κατεργασίας  που ακολουθήθηκε για την τελική 

διαμόρφωση του δείγματος. 

Στις εικόνες που ακολουθούν βλέπουμε με ευκρίνεια χαρακτηριστικές 

περιοχές της δομής του δείγματος με κάθετη γωνία πρόσπτωσης. Τα σχήματα και οι 

αλφαριθμητικοί χαρακτήρες που διακρίνονται έχουν ύψος 180nm, ενώ οι διαστάσεις 

των επιφανειών τους ποικίλουν ανάλογα με τις συντεταγμένες της θέσης τους στο 

δείγμα. Όπως είδαμε στο κεφάλαιο 2.2, το δείγμα το χωρίζουμε σε περιόδους και 

κάθε μία από αυτές σε δύο περιοχές οι οποίες περιγράφονται ως εξής : 

α) Στην περιοχή των  τετραγώνων των οποίων οι διαστάσεις ποικίλουν από 

15μm2 έως 1μm2 με τα μεγαλύτερα τετράγωνα να βρίσκονται στην διαγώνιο (εικόνα 

3.1.1). Ο βασικός λόγος κατασκευής τους είναι η βαθμονόμηση του εξωτερικού 

ηλεκτρικού πεδίου μέσα από την μέτρηση του στο κβαντικό πηγάδι αναφοράς, το 

οποίο προηγείται της δομής που περιέχει τις κβαντικές τελείες κατά την επιταξιακή 

ανάπτυξη του δείγματος. Αυτή η μέτρηση δεν είναι εφικτή από την περιοχή των 

νανο-κολώνων καθώς οι νανομετρικές διαστάσεις της διαμέτρου τους προκαλούν μη 

ακτινοβολιτικές επανασυνδέσεις των φορέων του πηγαδιού και αλλοιώνουν την 

εκπεμπόμενη φωταύγεια από αυτό. 

     
Εικόνα 3.1.1: Περιοχή του δείγματος  με δομή  τετραγώνων. 

 
 Δύο πρόσθετοι ακόμη λόγοι της κατασκευής αυτής της περιοχής είναι, η 

χρησιμοποίηση αυτών των δομών για τον ποιοτικό έλεγχο της δομής κατά την 

διάρκεια της διαδικασίας διαμόρφωσης του δείγματος. Όπως επίσης και κατά τον 

οπτικό χαρακτηρισμό, αυτές οι περιοχές των μεγάλων τετραγώνων αποτελούν οδηγό 

για την ευθυγράμμιση του συστήματος συλλογής της εκπεμπόμενης φωταύγειας, 

καθώς εκπέμπουν πολύ ισχυρότερα από ότι οι μικρότερες δομές και είναι εύκολα 
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αναγνωρίσιμες από την camera του συστήματος του οπτικού μικροσκοπίου που 

χρησιμοποιείται για την εύρεση των περιοχών που μας ενδιαφέρουν.     

Από την περιοχή της διαγωνίου με το τετράγωνο p4_C3 προέρχεται η (εικόνα 

3.1.2).  

 
Εικόνα 3.1.2: Δομή τετραγωνική, επιφάνειας 5μm2 από την διαγώνιο της περιοχής των 

τετραγώνων.  

 
Αποτελεί τετραγωνική δομή διαστάσεων (5μm x 5μm). Η γωνία παρατήρησης 

είναι 350 για να διαπιστωθεί η γεωμετρία των πλευρικών τοιχωμάτων την ετεροδομής 

και να  υπολογιστεί το ύψος της. Διακρίνονται, με έντονη αντίθεση στην επιφάνεια 

υπολείμματα της μάσκας που χρησιμοποιήθηκε στην διαδικασία της διαμόρφωσης.  

β) Στην περιοχή των νάνο-κολώνων κυκλικής διατομής με κλιμακούμενη 

διάμετρο (εικόνα 3.1.3). Αναλυτικότερα η κάθε γραμμή έχει το ίδιο μέγεθος 

διαμέτρου και το μέγεθος της  αυξάνει από 350nm στη γραμμή (A) μέχρι 770nm στην 

τελευταία γραμμή (G). Οι αριθμοί με τις παύλες χρησιμεύουν και αυτοί μαζί με τα 

γράμματα στον ακριβή προσδιορισμό μιας περιοχής όταν πραγματοποιείται ο οπτικός 

χαρακτηρισμός του δείγματος και κάνουν εφικτή την επανάληψη της μέτρησης.  

    
Εικόνα 3.1.3: Περιοχή του δείγματος  με δομή νάνο-κολώνων. 

 

 
 
28 



Κεφάλαιο 3: Τεχνικές Χαρακτηρισμού    
 

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί, ότι το υλικό που διακρίνουμε στις εικόνες SEM 

πάνω στις δομές και τους αλφαριθμούς είναι διάφανο στην ακτινοβολία εκπομπής της 

ετεροδομής. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο κατά την λήψη των φασμάτων μικρό-

φωταύγειας, καθώς με κατάλληλη οπτική διάταξη, χρησιμοποιείται η ίδια η εκπομπή 

για την αναγνώριση της θέσης από την οποία προέρχεται. 

 
Εικόνα 3.1.4: Δομή νανοκολώνας με διάμετρο 360nm και ύψος 180nm 

 
Η εικόνα 3.1.4 προέρχεται από την περιοχή με την νανοκολώνα p7_A-5 που 

εμφανίζεται με έντονο κοντράστ στην εικόνα 3.1.4. κάτω αριστερά. Η γωνία 

παρατήρησης είναι 350, ο δακτύλιος στην βάση υποδεικνύει απότομη ασυνέχεια του 

μεταλλικού στρώματος για την σκίαση της ακτινοβολίας του υποστρώματος GaAs. 

Στην κορυφή διακρίνουμε υπολείμματα Si3N4 από στάδιο της κατεργασίας του 

δείγματος , το οποίο δεν επηρεάζει σημαντικά την εκπομπή των τελειών. Αυτές είναι 

οι περιοχές του δείγματος που αποτελούν το κύριο αντικείμενο της έρευνας αυτής, 

καθώς η πιθανότητα να περιέχεται μόνο μία κβαντική τελεία στο εσωτερικό των 

δομών αυτών  είναι μεγάλη. Οι εικόνες από το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης  

δείχνουν την επιτυχημένη διαδικασία απομόνωσης περιοχών του δείγματος με 

διαστάσεις νανομέτρων. 
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3.2     Οπτικός Χαρακτηρισμός  

 
3.2.1. Πειραματική διάταξη Φωτοφωταύγειας PL. 

 

Η πειραματική διάταξη της μελέτης φωτοφωταύγειας ετεροδομών είναι μια 

σχετικά απλή οπτική διάταξη (βλ. Σχήμα 3.2.1). Περιλαμβάνει: α) τον οπτικό δρόμο 

για τον προσανατολισμό της δέσμης διέγερσης και την συλλογή της εκπεμπόμενης 

ακτινοβολίας της ετεροδομής του υπό μελέτη δείγματος, β) το μετρητικό σύστημα για 

την συλλογή και ανάλυση του σήματος, γ) τον κρυοστάτη μέσα στον οποίο είναι 

τοποθετημένο το δείγμα σε κατάλληλη θέση με δυνατότητα κίνησης στους τρείς 

άξονες.  

  Η απαιτούμενη δέσμη διέγερσης παρέχεται στο σύστημά μας από ένα διοδικό 

Laser (GaN) μήκους κύματος 406nm ή ενέργειας φωτονίου 3,046eV και μέσης ισχύος 

εξόδου 26mW. Η εξερχόμενη από το Laser δέσμη διέγερσης προσπίπτει σε πλακίδιο 

ελάττωσης της ισχύος, ανάλογα με τις πειραματικές μας ανάγκες, εισέρχεται στον 

οπτικό δρόμο προσανατολισμού, ο οποίος περιλαμβάνει ένα quartz achromatic 

συγκεντρωτικό φακό εστιακής απόστασης 200mm (Quartz FL 200mm) και 

εστιάζεται πάνω στο δείγμα. Το δείγμα είναι τοποθετημένο στο εσωτερικό ενός 

κρυοστάτη με παράθυρο παρατήρησης που επιτρέπει την διενέργεια πειραμάτων σε 

πολύ χαμηλές θερμοκρασίες έως (15-20) Kelvin.  

 Η εξερχόμενη από το δείγμα ακτινοβολία εκπομπής προσπίπτει στην αρχή του 

οπτικού δρόμου συλλογής σε έναν συγκεντρωτικό φακό εστιακής απόστασης 50mm 

ο οποίος συλλέγει και οδηγεί την δέσμη της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας στην είσοδο 

του φασματογράφου. Η ανάλυση του μήκους κύματος της εκπεμπόμενης 

ακτινοβολίας του δείγματος πραγματοποιείται στο grating του φασματογράφου και 

καταγράφεται από ψηφιακή κάμερα απεικόνισης CCD, η οποία είναι συνδεδεμένη με 

υπολογιστή. Το grating που χρησιμοποιήσαμε για την ανάλυση των φασμάτων μας 

ήταν grating 600 σχισμών ανά χιλιοστό και είναι blazed στην περιοχή πάνω από τα 

300nm. Blazed ή Ruled είναι το grating με βηματική επιφάνεια που χρησιμοποιείται 

για την ανάλυση της ακτινοβολίας που προσπίπτει στην επιφάνεια του. Η απόδοση 

του γίνεται μέγιστη για ορισμένη γωνία διάθλασης και μήκος κύματος που ορίζεται 

από την κλίση των βημάτων. Αυτή η γωνία ονομάζεται blaze angle. 
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Σχήμα 3.2.1: Απεικόνιση της πειραματικής διάταξης για την μελέτη φωτοφωταύγειας 

ημιαγωγών. 

 
3.2.2. Πειραματική διάταξη μικρό-Φωτοφωταύγειας μPL.  

 
Η μελέτη φασματοσκοπίας μεμονωμένων κβαντικών τελειών (SQDs) 

πραγματοποιείται με την βοήθεια συστήματος οπτικού μικροσκοπίου προσαρμοσμένο 

στις ανάγκες του πειράματος. 

Η ενέργεια διέγερσης παρέχεται από διοδικό Laser (GaN) μήκους κύματος 

406nm ή  ενέργειας φωτονίου 3,046eV και μέσης ισχύος εξόδου 26mW. Η 

εξερχόμενη από το Laser δέσμη διέγερσης αρχικά προσπίπτει σε πλακίδιο ελάττωσης 

ισχύος (Neutral Density Filter). Αυτό είναι πλακίδιο μεταβλητού δείκτη 

απορρόφησης, το οποίο με την βοήθεια ενός κινητήρα ελέγχου της θέσης, παρέχει 

την δυνατότητα ελέγχου της ισχύος της εισερχομένης δέσμης στο οπτικό σύστημα 

άρα και της ισχύος διέγερσης του υπό μελέτη δείγματος. 

Η είσοδος του οπτικού μικροσκοπίου περιλαμβάνει δυο quartz φακούς 

εστιακής απόστασης (Focal Length) 50mm και 15mm αντίστοιχα, για να επιτύχουμε 

αύξηση της διαμέτρου της δέσμης (Beam Expansion) κάτι που θα εκμεταλλευτούμε 

στο τέλος του οπτικού δρόμου της δέσμης διέγερσης, στηριζόμενοι στην ιδιότητα του 

αντικειμενικού φακού να εστιάζει ευκολότερα δέσμες μεγαλύτερης διατομής. Η 

ευρύτερης διατομής δέσμη κατόπιν εισέρχεται στο σύστημα του οπτικού 

μικροσκοπίου, του οποίου ο οπτικός άξονας είναι κάθετος σε σχέση με τον οπτικό 

δρόμο της δέσμης. Χρησιμοποιώντας πλακίδιο διαχωρισμού δέσμης (Beam Splitter) 

5% ανακλαστικότητας – 95% διαπερατότητας, εκτρέπουμε κάθετα και παράλληλα με 
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τον οπτικό άξονα του μικροσκοπίου ποσοστό της ισχύος της δέσμης διέγερσης, 

εξαναγκάζοντας την να βρεθεί στο κέντρο του οπτικού δρόμου του μικροσκοπίου. 

Στο χαμηλότερο σημείο του μικροσκοπίου είναι αναρτημένος αντικειμενικός φακός 

(Quartz objective lens 20x/0.65), με την βοήθεια του οποίου πραγματοποιούμε την 

εστίαση της δέσμης διέγερσης πάνω στο υπό μελέτη δείγμα, την συλλογή της 

εκπεμπόμενης ακτινοβολίας του δείγματος και την μορφοποίηση της σε σχεδόν 

παράλληλη δέσμη πολύ μικρής απόκλισης για το σύστημα συλλογής. Ένα τυπικό 

εύρος εστίασης της δέσμης διέγερσης πάνω στο δείγμα έχει διάμετρο 4μm-5μm.  

Η συλλογή της φωτοφωταύγειας που προέρχεται από εκπομπή SQDs όπως 

αναφέραμε πραγματοποιείται από τον αντικειμενικό φακό (Objective lense). Τόσο ο 

έλεγχος της εστίασης όσο και της περιοχής εκπομπής του δείγματος επιτυγχάνεται με 

την παρεμβολή της κάμερας του μικροσκοπίου, κάθετα στον άξονα του από όπου 

διέρχεται η δέσμη εκπομπής, με την χρησιμοποίηση BS 50%-50% ,όπως φαίνεται στο 

σχήμα 3.2.2. Ο οπτικός δρόμος της δέσμης εκπομπής συμπίπτει με τον οπτικό άξονα 

του μικροσκοπίου στον οποίον παρεμβάλουμε πλακίδιο επιλογής φασματικού εύρους 

ακτινοβολίας (Band Pass Filter), στην περίπτωση μας φίλτρα που είναι διαπερατά σε 

υπέρυθρη ακτινοβολία. Κατόπιν η υπέρυθρη ακτινοβολία εκπομπής συλλέγεται με 

την χρησιμοποίηση κατάλληλου συγκεντρωτικού φακού που λειτουργεί και ως 

οδηγός (collimator) της δέσμης και είναι προσαρτημένος στην είσοδο της οπτικής 

ίνας (Optical Fiber) που υποστηρίζει πολλαπλούς τρόπους ταλάντωσης (multi mode) 

διαμέτρου 50μm, η οποία είναι διαπερατή στα υπέρυθρα μήκη κύματος. Το σύστημα 

collimator - fiber στηρίζεται σε βάση με δυνατότητα κίνησης σε επίπεδο κάθετο αλλά 

και υπό γωνία ως προς τον οπτικό άξονα του μικροσκοπίου ώστε να είναι δυνατή η 

κατά το δυνατόν μέγιστη συλλογή της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας. 

Η συλλεγόμενη ακτινοβολία στην έξοδο της οπτικής ίνας διέρχεται εκ νέου 

από collimator και μορφοποιείται κατά το δυνατόν σε παράλληλη δέσμη. Κατόπιν 

εστιάζεται με συγκεντρωτικό φακό εστιακής απόστασης 50mm που είναι 

τοποθετημένος σε βάση με δυνατότητα κίνησης στους τρείς άξονες. Η 

χρησιμοποίηση του τελευταίου οπτικού οργάνου γίνεται για να μεγιστοποιήσουμε 

τόσο την ποιότητα όσο και την ποσότητα του εισερχομένου σήματος στον 

φασματογράφο. Η διερχόμενη δέσμη από το παράθυρο εισόδου (slit) του 

φασματογράφου είναι αναγκαίο να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές εύρους και 

γωνίας πρόσπτωσης (acceptance angle) ώστε να αναλυθεί κατά το μέγιστο της στο 

grating του φασματογράφου και να καταγραφεί στην ψηφιακή κάμερα απεικόνισης 
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CCD. Για την ανάλυση του φάσματος εκπομπής χρησιμοποιούμε μονό 

φασματογράφο μήκους 75cm, με grating 1200 σχισμών ανά χιλιοστό και είναι blazed 

στην περιοχή των 750nm. 

 
Σχήμα 3.2.2: Απεικόνιση της πειραματικής διάταξης για την μελέτη μεμονωμένων κβαντικών  

τελειών. 

 
3.2.3. Πειραματική διάταξη μελέτης της Γραμμικής Πόλωσης της Μεμονωμένων 

Κβαντικών Τελειών.  

 
Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για την μελέτη της 

εκπεμπόμενης γραμμικά πολωμένης φωτοφωταύγειας, έχει σαν βάση την διάταξη της 

μελέτης μεμονωμένων κβαντικών τελειών που προαναφέρθηκε με δύο βασικές 

προσθήκες όπως αυτές παρατηρούνται στο σχήμα 3.2.3 στα σκιασμένα τετράγωνα. 

 Η πρώτη βασική προσθήκη γίνεται στον οπτικό δρόμο της δέσμης διέγερσης 

στο σημείο εισόδου της, στον οπτικό άξονα του μικροσκοπίου. Σε αυτό το σημείο 

έχει αφαιρεθεί ο BS 5% - 95% και έχει πραγματοποιηθεί η παρακάτω διάταξη ώστε 

στον οπτικό άξονα του μικροσκοπίου να μην παρεμβάλλονται οπτικά μέσα που τυχόν 

εισάγουν ανεπιθύμητη πόλωση. Αυτό επιτυγχάνεται για τις ανάγκες του πειράματος 

με την προσθήκη στο οπτικό σύστημα εκτός του οπτικού άξονα του μικροσκοπίου, 

ενός διηλεκτρικού καθρέφτη (Dielectric Mirror), ο οποίος υποδέχεται και ανακλά την 

δέσμη διέγερσης κατευθύνοντας την στον BS 5% - 95%, όπου τελικά ανακλάται από 

αυτόν και κατευθύνεται προς το δείγμα. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι ο 

BS τοποθετείται εντός του οπτικού άξονα του μικροσκοπίου αλλά με την κατά το 
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δυνατό μικρότερη γωνία ως προς την οριζόντια θέση του δείγματος, στο πείραμα η 

γωνία αυτή είναι < 50 μοίρες. Αυτή είναι μια βασική παράμετρος της οπτικής 

διάταξης καθώς η παρεμβολή οπτικών μέσων υπό γωνία μεγαλύτερη των 100 μοιρών 

στον οπτικό δρόμο της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας εισάγει ανεπιθύμητο βαθμό 

πόλωσης και προκαλεί αλλοίωση των αποτελεσμάτων. 

 Η δεύτερη βασική προσθήκη είναι στον οπτικό δρόμο της εκπεμπόμενης  

ακτινοβολίας από SQD’s πριν την συλλογή της από τον collimator. Στον κάθετο 

άξονα του μικροσκοπίου παρεμβάλουμε το οπτικό σύστημα ανάλυσης της οριζόντιας 

και κάθετης πολωμένης ακτινοβολίας. Αυτό το σύστημα περιλαμβάνει πλακίδιο 

καθυστέρησης φάσης του μήκους κύματος κατά λ/2 (λ Half Wave Plate) και κυβικό 

γραμμικό πολωτή ως αναλυτή της πόλωσης. Η χρησιμοποίηση του πλακιδίου 

καθυστέρησης φάσης εμπρός από τον πολωτή εξασφαλίζει την αποφυγή μετατόπισης 

της δέσμης εκπομπής από τον κάθετό άξονα. Καθώς σε αντίθετή περίπτωση αν η 

ανάλυση γινόταν από την περιστροφή του πολωτή αυτό θα προκαλούσε μια μικρή 

μετατόπιση της δέσμης κατά την έξοδο της από αυτόν, με συνέπεια την ελάττωση της 

συλλεγόμενης φωταύγειας από το σύστημα και την ανάγκη για συνεχή ευθυγράμμιση 

του συστήματος. Για αυτό το πλακίδιο καθυστέρησης φάσης είναι συνδεδεμένο με 

μικροκινητήρα ελεγχόμενο από υπολογιστή και στρέφεται αυτό έναντι του πολωτή με 

αποτέλεσμα να αναλύει γραμμικά την πολωμένη ακτινοβολία εκπομπής.  

 
Σχήμα 3.2.3: Απεικόνιση της πειραματικής διάταξης για την μελέτη γραμμικά πολωμένης  

φωτοφωταύγειας εκπεμπόμενης από  μεμονωμένες κβαντικές τελείες. 
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Με αυτό τον τρόπο πραγματοποιείται η μελέτη της εκπεμπόμενης φωταύγειας 

από κβαντικές τελείες. Η εκτενής αναφορά του οπτικού συστήματος κρίθηκε σκόπιμη 

καθώς είναι μια απαιτητική διάταξη που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στα πλαίσια 

αυτής της εργασίας. Παρέχει τέλος τη δυνατότητα στο εργαστήριο να διεξάγονται 

πειράματα ανάλυσης πολωμένης ακτινοβολίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

4.1. Οπτικός χαρακτηρισμός του δείγματος στο σύστημα της PL.  

  

Ο πρώτος χαρακτηρισμός του δείγματος (859) πραγματοποιήθηκε στο 

σύστημα της PL όπως αυτό περιγράφηκε προηγουμένως. Είναι μια σύντομη μέθοδος 

παρατήρησης που δίνει την φασματική υπογραφή του δείγματος όπως φαίνεται στην 

εικόνα 4.1.1. Η θερμοκρασία του δείγματος ήταν 20Κ και 77Κ. 
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Εικόνα 4.1.1 : Φασματική απεικόνιση φωτοφωταύγειας της ετεροδομής 

 

Στο παραπάνω φάσμα φωτοφωταύγειας διακρίνουμε πέντε ζώνες εκπομπής 

που προέρχονται από τις ακόλουθες περιοχές του δείγματος:  

• Υπερπλέγμα (Super lattice, SL )  

• Κβαντικό πηγάδι (QW) 

• Υπόστρωμα (Substrate, Sub) 

• Στρώμα διαβροχής (Wetting layer, WL) 

• Κβαντικές τελείες (Quantum Dots, QD’s)  

Η ενέργεια εκπομπής και το εύρος των κορυφών καθορίζεται από τις φυσικές 

διαστάσεις των επιμέρους νανοδομών, από την στοιχειομετρική τους σύνθεση και την 

θερμοκρασία.  

Η πρώτη κορυφή στα 717nm που παρατηρούμε στο φάσμα στους 20Κ, 

προέρχεται από το υπερπλέγμα (SL), η οποία είναι δομή 40 επάλληλων λεπτών 

στρωμάτων GaAs/AlAs συνολικού πάχους 152nm. Χρησιμοποιείται για την κατά το 

δυνατόν αναίρεση της ‘βηματικής’ επιφάνειας που παρουσιάζουν τα υποστρώματα 
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GaAs στη διεύθυνση  (211)Β. Με την αύξηση της θερμοκρασίας στο φάσμα με 77Κ 

βλέπουμε την μετατόπιση και την αύξηση του εύρους της φασματικής εκπομπής. 

Η δεύτερη κορυφή στα 805nm στο φάσμα με θερμοκρασία 20 Κ, είναι η ζώνη 

εκπομπής του κβαντικού πηγαδιού (QW) GaAs με πάχος 15nm και εύρος φασματικής 

γραμμής 3.2meV, ενδεικτικό της καλής κατασκευής του πηγαδιού. Αυτή στους 77K  

μετατοπίζεται κατά 3,5nm και εμφανίζεται στα 808,5nm. Παράλληλα γίνεται αισθητή 

και δεύτερη κορυφή στα 802nm. H κυρίαρχη εκπομπή προέρχεται από την 

επανασύνδεση ηλεκτρονίων με βαριές οπές (ΗΗ) και η δεύτερη πιο ασθενής σε 

ένταση κορυφή, από την επανασύνδεση ηλεκτρονίων με ελαφριές οπές (LH). 

Συνεχίζοντας την αναγνώριση των κορυφών, συναντούμε αυτή του ημι-

μονωτικού (SI) (211)B GaAs υποστρώματος στα 828nm και αυτή του στρώματος 

διαβροχής (WL) InAs στα 884nm. Η ταυτοποίηση της κορυφής του WL όπως και των 

κβαντικών τελειών (QD’s) παρακάτω, βασίζεται σε παρατηρήσεις της φωταύγειας 

πολλών διαφορετικών δειγμάτων (211)Β InAs QD’s, οι οποίες έχουν παρουσιαστεί 

στη δημοσίευση [1]. Παρατηρούμε και για τις δύο κορυφές την αισθητή μείωση της 

εκπομπής τους με την αύξηση της θερμοκρασίας από το φάσμα των 77Κ, όπου η 

εκπομπή τους μόλις που διακρίνεται. 

Τέλος εντοπίζουμε στα φάσματα της εικόνας 4.1.1, από 930nm έως 1080nm 

την ζώνη εκπομπής των κβαντικών τελειών InAs (QD’s). Μια αναλυτικότερη εικόνα 

εστιασμένη σε αυτή την φασματική περιοχή δίνεται στο γράφημα 4.1.2. 
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Γράφημα 4.1.2 Φάσματα φωτοφωταύγειας των Κβαντικών τελειών σε διάφορες 

θερμοκρασίες 
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Στο γράφημα 4.1.2 φαίνεται επίσης ο κρίσιμος ρόλος της θερμοκρασίας του 

δείγματος στην ένταση της αυθόρμητης εκπομπής των QD’s. Για την καταγραφή των 

φασμάτων διατηρείται σταθερή η ένταση της ακτινοβολίας διέγερσης καθώς 

μεταβάλλεται η θερμοκρασία. Τα αποτελέσματα που παρατηρούμε είναι: 

i) H μετατόπιση της PL προς μεγαλύτερα μήκη κύματος. Εν μέρει αυτό 

οφείλεται στην μείωση των ενεργειακού χάσματος με την θερμοκρασία. Όμως, το 

μέγεθος της μετατόπισης (90 meV μέχρι τους 130Κ) υποδηλώνει μάλλον κάποια 

θερμικά υποβοηθούμενη διεργασία η οποία «αδειάζει» από φορείς τις τελείες υψηλής 

ενέργειας και μετατοπίζει φαινομενικά την PL προς τις μικρότερες ενέργειες. Τέτοιες 

διεργασίες είναι η μεταβίβαση φορέων προς γειτονικές τελείες χαμηλότερης 

ενέργειας, ή ο απεντοπισμός των φορέων εκτός τελειών λόγω θερμιονικής εκπομπής.  

ii) Η μείωση της έντασης της εκπεμπόμενης φωταύγειας IPL. Το αποτέλεσμα 

αυτό είναι σαφής ένδειξη της μείωσης των διαθέσιμων φορέων για επανασύνδεση και 

μπορεί να οφείλεται σε μία σειρά από παράγοντες όπως: 

• Στην αύξηση με την θερμοκρασία, του μήκους διάχυσης των φορέων στα 

στρώματα γύρω από τις τελείες, με αποτέλεσμα την αυξανόμενη παγίδευση 

των φορέων σε κέντρα μη ακτινοβολητικών διεργασιών.  

• Στο φαινόμενο του απεντοπισμού των φορέων εκτός του περιοριστικού 

δυναμικού της τελείας, λόγω θερμιονικής εκπομπής, γεγονός το οποίο αυξάνει 

την πιθανότητα παγίδευσής τους από μη ακτινοβολητικά κέντρα.  

• Στο φαινόμενο της μεταβίβασης φορέων από οπτικά ενεργές τελείες (h<3nm) 

σε τελείες μεγαλύτερου μεγέθους και χαμηλότερης ενέργειας οι οποίες δεν 

ακτινοβολούν λόγω ατελειών.  

• Τέλος, ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να επηρεάζει σημαντικά είναι η 

επιμήκυνση του χρόνου επανασύνδεσης ηλεκτρονίων οπών με την 

θερμοκρασία, γεγονός επιφέρει την μείωση της έντασης της PL.  

Ολοκληρώνοντας τον οπτικό χαρακτηρισμό του δείγματος με τη μέθοδο της 

PL, σημειώνουμε ένα ακόμη χρήσιμο συμπέρασμα σχετικά με το ύψος των τελειών, 

το οποίο προκύπτει από την σύγκριση των ενεργειών εκπομπής των τελειών με τις 

θεωρητικές ιδιοτιμές της εξίσωσης Schrödinger στο περιοριστικό δυναμικό των 

τελειών, παρουσία ή μη πιεζοηλεκτρικού πεδίου. 

Στο γράφημα 4.1.3 παρουσιάζονται οι ιδιοτιμές της ενέργειας για τιμές του 

πιεζοηλεκτρικού πεδίου μηδέν και 1ΜV/cm, με την μαύρη και μπλέ γραμμή 
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αντίστοιχα, που προκύπτουν από το θεωρητικό μοντέλο συναρτήσει του ύψους των 

τελειών. Η ενέργεια του χάσματος για το InAs υπό τάση είναι Eg=0.8eV και 

αναπαρίσταται από την οριζόντια διακεκομμένη γραμμή. Αν προσθέσουμε στον 

άξονα των ενεργειών ένα τυπικό φάσμα εκπομπής των τελειών, παρατηρούμε ότι 

υπάρχει κοινός τόπος των θεωρητικών τιμών της ενέργειας με τις πειραματικές 

(γραμμοσκιασμένη περιοχή), για συγκεκριμένο εύρος τιμών του ύψους των τελειών 

ανάλογα με την τιμή του πιεζοηλεκτρικού πεδίου. Συνδυάζοντας τα εύρη τιμών για 

τις δύο ακραίες τιμές του πεδίου συμπεραίνουμε ότι το ύψος των τελειών οι οποίες 

είναι οπτικά ενεργές και εκπέμπουν στο δείγμα μας κυμαίνεται από 1.7nm έως 3.2nm. 
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Γράφημα 4.2.3: Γραφική αναπαράσταση της ενέργειας εκπομπής των κβαντικών τελειών σε 

σχέση με το ύψος τους για δύο διαφορετικές τιμές του πιεζοηλεκτρικού πεδίου. 
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4.2.  Φάσματα εκπομπής μεμονωμένων κβαντικών τελειών στο σύστημα 

της μPL.  

 

Η πειραματική διάταξη ενός συστήματος μικρό-φωταύγειας επιτρέπει την 

λεπτομερή καταγραφή φασμάτων, με μέγιστη ανάλυση μέσω του φασματογράφου. 

Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στην ικανότητα εστίασης της προσπίπτουσας ακτινοβολίας 

διέγερσης σε μικρή περιοχή πάνω στο δείγμα αλλά και την συλλογή της 

εκπεμπόμενης φωταύγειας από την αντίστοιχη μικρή περιοχή. Η διάταξη αυτή σε 

συνδυασμό με την κατάλληλη διαμόρφωση που έχει υποστεί το δείγμα όπως έχει 

προαναφερθεί, έχει σαν αποτέλεσμα την ικανότητα μελέτης φασμάτων φωταύγειας 

που προέρχονται από μεμονωμένες κβαντικές τελείες. Τα φάσματα που 

παρουσιάζονται στα παρακάτω γραφήματα προέρχονται από την εκπομπή δύο 

διαφορετικών υπό μελέτη μεμονωμένων κβαντικών τελειών InAs (211)B. 
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Εικόνα 4.2.1: Χαρακτηριστικά φάσματα εκπομπής μικρό-φωταύγειας δύο μεμονωμένων 

κβαντικών τελειών που περιέχονται σε διαφορετικές νανοκολώνες του δείγματος. 

 
Στην εικόνα 4.2.1 διακρίνονται καθαρά οι πολύ στενές φασματικές γραμμές 

εκπομπής των κβαντικών τελειών με εύρος φασματικής γραμμής για την εκπομπή 

εξιτονίου (Χ) 100μeV-140μeV και για την εκπομπή του διεξιτονίου (ΧΧ) 80μeV-

90μeV αντίστοιχα. Η ενεργειακή διαφορά μεταξύ των κορυφών είναι 4meV και 

2.23meV στα συγκεκριμένα φάσματα εκπομπής. Επίσης παρατηρούμε την παρουσία 

της φασματικής γραμμής του διεξιτονίου σε μικρότερα μήκη κύματος (μεγαλύτερες 

ενέργειες) από αυτή του εξιτονίου. Όπως ήδη περιγράφηκε στο κεφάλαιο 1.4, η 

ισχυρά αντιδεσμική συμπεριφορά του διεξιτονίου [9] είναι συνέπεια του μεγάλου 
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πιεζοηλεκτρικού πεδίου που υπάρχει στο σύστημά μας καθώς η επιταξία 

πραγματοποιήθηκε σε υπόστρωμα GaAs (211)B. Το πεδίο είναι παράλληλο στη 

διεύθυνση της ανάπτυξης του δείγματος [21], που συμπίπτει με τον άξονα συλλογής 

της ακτινοβολίας. Το πιεζοηλεκτρικό πεδίο όπως έχει προσδιοριστεί από ανεξάρτητη 

μελέτη της ομάδας μας είναι της τάξης του ενός MV/cm [16]. 

Στη συνέχεια βλέπουμε φάσμα φωταύγειας προερχόμενης αποκλειστικά από 

μία τελεία 4.2.2 για διαφορετικές θερμοκρασίες 8Κ και 78Κ. Παρατηρούμε την 

σύγχρονη μετατόπιση των δύο κορυφών προς το ερυθρό του φάσματος και διατήρηση 

της ενεργειακής απόστασης μεταξύ εκπομπής του εξιτονίου (x) και διεξιτονίου (xx). 

Αυτό είναι αποτέλεσμα της μείωσης του ενεργειακού χάσματος στον ημιαγωγό 

συναρτήσει της θερμοκρασίας (Τ). Αισθητή επίσης γίνεται και η μείωση της έντασης 

κατά ένα παράγοντα 4 για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, καθώς τα φάσματα 

προέρχονται από ακτινοβόληση του δείγματος με την ίδια ισχύ.   

 

966 968 970 972 974 976 978 980 982 984

  

Wavelength(nm)

T=78K

T=8K 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 4.2.2: Φάσμα μικρό-φωταύγειας μεμονωμένης κβαντικής τελείας για διαφορετικές 

θερμοκρασίες . 

 

Εξετάζοντας την συμπεριφορά της εκπομπής για διαφορετικές εντάσεις 

διέγερσης στο γράφημα 4.2.3 βλέπουμε ότι, για μικρές εντάσεις της ακτινοβολίας 

διέγερσης, στο φάσμα κυριαρχεί η κορυφή (x) που προέρχεται από την εκπομπή 

φωτονίων λόγω εξιτονικής επανασύνδεσης. Καθώς αυξάνεται η ένταση όμως, 

παρατηρούμε την διεξιτονική κορυφή (xx) να υπερισχύει και να κυριαρχεί στο φάσμα 

για μεγάλες εντάσεις. 
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Γράφημα 4.2.3: Φάσμα μικρό φωταύγειας μεμονωμένης κβαντικής τελείας για   διαφορετικές 

εντάσεις ακτινοβολίας διέγερσης.  

 
Από την μελέτη των φασμάτων εκπομπής για διαφορετικές εντάσεις της 

ακτινοβολίας διέγερσης προκύπτουν συμπεράσματα για το μηχανισμό σχηματισμού 

εξιτονίων και διεξιτονίων. Αρχικά σε χαμηλές εντάσεις, ο ρυθμός των φορέων που 

διεγείρονται και παρέχονται στο σύστημα είναι μικρός, έτσι έχουμε κυρίως τελείες με 

ένα εξιτόνιο, οι οποίες αποδιεγείρονται μέσω της εξιτονικής κατάστασης. Καθώς 

αυξάνει η ένταση της διέγερσης όμως μεγαλώνει το πλήθος των φορέων που 

παρέχονται στην τελεία στη μονάδα του χρόνου, και άρα η πιθανότητα ταυτόχρονης 

παρουσίας εξιτονίου και διεξιτονίου στατιστικά αυξάνει. Αυτό παρατηρείται στα 

φάσματα με αύξηση της συνολικής εκπεμπόμενης φωταύγειας. Η διαφορετική σχέση 

στην ένταση της εξιτονικής και διεξιτονικής κορυφής συναρτήσει των διαφορετικών 

εντάσεων, είναι αποτέλεσμα της διαφορετικής συμπεριφοράς που ακολουθεί ο 

σχηματισμός του εξιτονίου και του διεξιτονίου για δεδομένη ένταση ακτινοβολίας 

διέγερσης. 

Η στατιστική μελέτη της συμπεριφοράς αυτής διαπιστώνεται στο παρακάτω 

γράφημα 4.2.4. Αυτό αναπαριστά το ολοκλήρωμα της έντασης των κορυφών σε 

συνάρτηση με την ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Αυτή η σχέση είναι 

γραμμική (y=xa , a=0.99) για τα φωτόνια που προέρχονται από τα εξιτόνια και σχεδόν 

τετραγωνική (a=1.8) για τα φωτόνια από τα διεξιτόνια.    
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Γράφημα 4.2.4. Αναπαράσταση της σχέσης του ολοκληρώματος της έντασης των 

εξιτονιακών και διεξιτονιακών καμπυλών σε συνάρτηση της έντασης της προσπίπτουσας 

ακτινοβολίας. 

 

Το παραπάνω γράφημα αποτελεί σαφή απόδειξη, πως οι υπό μελέτη γραμμές 

εκπομπής πράγματι ανήκουν σε εξιτονική και διεξιτόνική κορυφή αντίστοιχα, όπως 

αυτές έχουν καταγραφεί από την αρχή της παρουσίασης πάνω στα φάσματα. Η 

κάμψη που παρατηρείται στην συμπεριφορά του διεξιτονίου είναι πρόδρομο 

φαινόμενο κορεσμού, και οφείλεται σε αποδιεγέρσεις παρουσία τριών ή και 

περισσοτέρων εξιτονίων, ή και φορτισμένων εξιτονίων (charge excitons). 
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4.3. Ανάλυση γραμμικής πόλωσης της εκπομπής μεμονωμένων 

κβαντικών τελειών στο σύστημα της μPL. 

 
 Η οπτική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για την μελέτη της γραμμικά 

πολωμένης φωταύγειας, έχει περιγραφθεί στο κεφάλαιο 3.3. Όπως έχει καταστεί 

σαφές από το κεφάλαιο 1.5, στηριζόμενοι στο γεγονός της διακριτότητας ή μη των 

οπτικών δρόμων αποδιέγερσης, από την διεξιτονική κατάσταση στην βασική μέσω 

της εξιτονικής κατάστασης, είναι δυνατό να παραχθούν ζεύγη εναγκαλισμένων 

φωτονίων [13],[22]. Μια πρώτη ένδειξη της ικανότητας ενός συστήματος κβαντικών 

τελειών να παράγει με μεγάλη πιθανότητα εναγκαλισμένα φωτόνια είναι η ύπαρξη 

πολύ μικρού FSS στη γραμμή εκπομπής του εξιτονίου (x), της τάξης το πολύ μερικών 

μeV ή μηδενικού. 

 Το σύστημα συλλογής μικρο-φωταύγειας του εργαστηρίου έχει διακριτική 

ικανότητα < 80μeV. Αυτή αντιστοιχεί στην φασματική απόκριση ΔΕ (FWHM εύρος 

γραμμής) του συστήματος φασματογράφου/CCD σε μία πολύ λεπτή φασματικά 

γραμμή εκπομπής λάμπας αργού (Argon), στην περιοχή μηκών κύματος που 

ενδιαφερόμαστε. Στο γράφημα 4.3.1, δείχνουμε για την φασματική περιοχή του 

ενδιαφέροντος μας, τις πειραματικές τιμές ΔΕ συναρτήσει του ανοίγματος των 

σχισμών εισόδου (slits) στον φασματογράφο ACTON 750, με το grating υψηλής 

ανάλυσης 1200gr/mm. Σημειώνεται ότι στο ελάχιστο άνοιγμα σχισμών που 

χρησιμοποιήθηκε (30μm), υπάρχει ακόμη πολύ ικανοποιητική ένταση της PL στον 

CCD. Επίσης, ότι οι παρατιθέμενες τιμές ΔΕ δεν περιορίζονται από το μέγεθος pixel 

του CCD, καθώς κάθε pixel υπό αυτές τις συνθήκες μέτρησης αντιστοιχεί σε ~15μeV.  
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Εικόνα 4.3.1: Μεταβολή του φασματικού εύρους γραμμής συναρτήσει του εύρους του Slit. 
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Θεωρώντας την διακριτική ικανότητα του φασματογράφου ως 80μeV, και 

προσομοιώνοντας την συνέλιξη για δύο γραμμές με φυσικό εύρος η καθεμία επίσης 

80μeV, προκύπτει ότι η ελάχιστη ενεργειακή απόσταση μεταξύ των δύο γραμμών που 

απαιτείται ώστε αυτές να είναι διακριτές είναι 10μeV. Άρα υπάρχει δυνατότητα 

μέτρησης του φαινομένου της λεπτής υφής FSS στο σύστημα των κβαντικών τελειών 

που μελετάμε, με όριο διάκρισης τα 10μeV.  

 Τα αποτελέσματα που απεικονίζονται παρακάτω αφορούν δύο 

αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις από τις είκοσι συνολικά μεμονωμένες κβαντικές 

τελείες που μελετήθηκαν σε πειράματα γραμμικής πόλωσης. Στο σχήμα 4.3.2, 

απεικονίζεται το φάσμα εκπομπής στους 8Κ μίας μεμονωμένης κβαντικής τελείας. 

Περιλαμβάνει την γραμμή εκπομπής του εξιτονίου (x) στην ενέργεια 1.2729eV και 

εύρος φασματικής γραμμής 140μeV, και την γραμμή εκπομπής του διεξιτονίου (xx) 

στην ενέργεια 1.2769eV και εύρος φασματικής γραμμής 90μeV. Η ενεργειακή 

διαφορά των δύο κορυφών είναι 4meV. 
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Σχήμα 4.3.2: Ενεργειακό φάσμα εκπομπής μεμονωμένης κβαντικής τελείας. 

 
 Το φάσμα είναι καθαρό από άλλες γραμμές εκπομπής προερχόμενες από την 

ίδια ή γειτονικές τελείες. Διαπιστώθηκε επίσης η γραμμική συμπεριφορά της 

εξιτονικής και η σχεδόν τετραγωνική συμπεριφορά της διεξιτονικής γραμμής 

εκπομπής σε σχέση με την ισχύ διέγερσης, όπως αυτό δείχνεται στο σχήμα 4.2.4 που 

αφορά την ίδια τελεία. Στη συνέχεια αναλύθηκε η γραμμική πόλωση της φωταύγειας 

της τελείας. Αυτό πραγματοποιήθηκε με την λήψη διαδοχικών φασμάτων 

περιστρέφοντας το πλακίδιο καθυστέρησης λάμδα δεύτερα (λ/2) ανά πέντε μοίρες, 

όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 3.3. Από την ανάλυση των φασμάτων αυτών, 
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συγκρίνοντας την ενεργειακή διαφορά μεταξύ εξιτονικής - διεξιτονικής γραμμής σε 

σχέση με την γωνία του πολωτή προκύπτει το γράφημα του σχήματος 4.3.3. 
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Σχήμα 4.3.3: Ενεργειακή διαφορά μεταξύ εκπομπής διεξιτονίου - εξιτονίου σε σχέση με την 

γωνία περιστροφής του πολωτή στον άξονα της διάδοσης της ακτινοβολίας.   

 
 Βλέπουμε την περιοδική συμπεριφορά της ενεργειακής διαφοράς μεταξύ 

εξιτονικής και διεξιτονικής γραμμής εκπομπής, παρουσιάζοντας μέγιστη και ελάχιστη 

τιμή κάθε 900 μοίρες. Η μέγιστη αυτή ενεργειακή διαφορά που επαναλαμβάνεται 

μεταξύ οριζόντια και κάθετα πολωμένης φωταύγειας είναι το στοιχείο που 

αναδεικνύει την ύπαρξη ενός μικρού FSS ≈ 20μeV. Στο σχήμα 4.3.4 σε διπλανά 

γραφήματα δείχνονται οι φασματικές υπογραφές για εκπομπή οριζόντιας και κάθετης 

πολωμένης φωταύγειας του εξιτονίου και του διεξιτονίου αντίστοιχα της υπο μελέτη 

κβαντικής τελείας.  
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Σχήμα 4.3.4: Φάσματα εκπομπής οριζόντιας και κάθετης πόλωσης της γραμμικά πολωμένης 

ακτινοβολίας, εξιτονικής και διεξιτονικής γραμμής εκπομπής αντίστοιχα.  
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Από την μελέτη των φασμάτων που προηγήθηκαν προκύπτει η διαπίστωση 

ενός μικρού αλλά μετρήσιμου FSS. Ακολουθεί τώρα μελέτη φάσματος εκπομπής 

κβαντικής τελείας για την οποία δεν κατέστη δυνατή η μέτρηση FSS εντός της 

διακριτικής ικανότητας του φασματογράφου.  
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Σχήμα 4.3.5: Ενεργειακό φάσμα εκπομπής μεμονωμένης κβαντικής τελείας για την οποία δεν 

μετρήθηκε FSS. 

 
Στο σχήμα 4.3.5 εικονίζεται η φασματική εκπομπή μεμονωμένης κβαντικής 

τελείας. Διακρίνονται η γραμμή εκπομπής του εξιτονίου στην ενέργεια 1.2814eV και 

εύρος γραμμής 130μeV, και η γραμμή εκπομπής του διεξιτονίου στην ενέργεια 

1.2846eV και εύρος γραμμής 100μeV. Η διαφορά ενέργειας μεταξύ των φασματικών 

γραμμών είναι 3.23meV. Η διαπίστωση της εξιτονικής και διεξιτονικής φύσης των 

γραμμών εκπομπής πραγματοποιήθηκε με την μελέτη της συμπεριφοράς του 

ολοκληρώματος των εντάσεων των κορυφών σε σχέση με την ισχύ διέγερσης και 

προέκυψε όμοια συμπεριφορά με αυτή στο γράφημα 4.2.4. Στη συνέχεια ελήφθησαν 

φάσματα εκπομπής με τον ίδιο τρόπο όπως αυτός περιγράφηκε και ακολούθησε η 

ίδια διαδικασία ανάλυσης των αποτελεσμάτων, χωρίς να γίνει δυνατή η διαπίστωση 

ελάχιστης φασματικής μετατόπισης FSS μεταξύ κάθετης και οριζόντιας ανίχνευσης 

της γραμμικά πολωμένης φωταύγειας. Όπως φαίνεται και στο σχήμα 4.3.6 δεν 

παρατηρείται μετρήσιμη μετατόπιση στις γραμμές που αντιστοιχούν στην ανίχνευση 

της οριζόντια και κάθετα γραμμικά πολωμένης φωταύγειας, για την εξιτονική και 

διεξιτονική γραμμή εκπομπής αντίστοιχα. 
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Σχήμα 4.3.6: Φάσματα εκπομπής οριζόντιας και κάθετης πόλωσης της γραμμικά πολωμένης 

ακτινοβολίας, εξιτονικής και διεξιτονικής γραμμής εκπομπής αντίστοιχα, από κβαντική 

τελεία για την οποία δεν μετρήθηκε FSS.  

 

Ex(eV) Exx(eV) ΔE(meV) FSS(μeV) 
1.27290 1.27690 4 20 
1.2905 1.29273 2.23 <10 
1.28147 1.28472 3.25 <10 
1.29353 1.29787 4.33 <10 
1.29413 1.30004 5.87 <10 

 
Πίνακας 4.3.7: Ενδεικτικές πειραματικές τιμές εκπομπής κβαντικών τελειών σε 

σχέση με την μέτρηση του φαινομένου της λεπτής υφής (FSS). 

 

 Οι περισσότερες κβαντικές τελείες που μελετήθηκαν έδειξαν την ίδια 

συμπεριφορά με την τελευταία τελεία, δηλαδή μη μετρήσιμο FSS. Αυτό φαίνεται και 

στον πίνακα 4.3.7, όπου παρουσιάζονται ενδεικτικά αποτελέσματα από έναν αριθμό 

τελειών. Οι μικρές τιμές του FSS είναι σύμφωνες με πρόσφατες θεωρητικές και 

πειραματικές εργασίες [23],[24], στις οποίες γίνεται λόγος για κβαντικές τελείες που 

έχουν αναπτυχθεί σε (111) πολική επιφάνεια υποστρώματος και δείχνουν σαφή 

μείωση του FSS σε σχέση με (100) κβαντικές τελείες, ως συνέπεια της ύπαρξης 

πιεζοηλεκτρικού πεδίου κατά την διεύθυνση της επιταξίας. Οι (211)Β δομές της 

παρούσας εργασίας ανήκουν επίσης στην οικογένεια πολικών υποστρωμάτων (Ν11) 

διεύθυνσης. Επιπλέον, φέρουν στο εσωτερικό τους ισχυρότατα πεδία της τάξης του 

1MV/cm [16], το οποίο πιθανότατα συμβάλλει στην αποφασιστική μείωση του FSS. 

Επομένως, τα μέχρι τώρα αποτελέσματα μας συναινούν στο συμπέρασμα ότι οι 

κβαντικές τελείες InAs (211)Β είναι κατάλληλες για την παραγωγή ζευγών 

συζευγμένων φωτονίων με μεγάλη πιθανότητα να είναι εναγκαλισμένα. 
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Συμπεράσματα   
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας μπορούμε να πούμε ότι 

κατέστη δυνατή η παρατήρηση ελάχιστης φασματικής μετατόπισης της εξιτονικής 

γραμμής εκπομπής κβαντικής τελείας, καθώς έγινε μέτρηση του FSS κοντά στο όριο 

της διακριτικής ικανότητας του συστήματος που αναπτύχθηκε για αυτό το σκοπό. Η 

τιμή αυτή του FSS για μία τελεία ήταν 20μeV, για μερικές δεν υπήρχε σαφή ένδειξη, 

πιστεύουμε ότι ήταν οριακό στα 10μeV (όριο του συστήματος) και για τις περισσότερες 

που μελετήθηκαν δεν υπήρχε ένδειξη. Αυτό πιστεύουμε ότι οφείλεται στο ισχυρό 

πιεζοηλεκτρικό πεδίο στις τελείες λόγω της κρυσταλλογραφικής διεύθυνσης (211)Β 

GaAs στην οποία έγινε η επιταξία, το οποίο διατηρεί υψηλή την συμμετρία του 

περιοριστικού δυναμικού της τελείας σε C3v. Το αποτέλεσμα αυτό είναι μια πρώτη 

ένδειξη πως αυτές οι τελείες είναι κατάλληλες πηγές αυτοσυσχετιζόμενων ζευγών  

φωτονίων με πιθανότητα τα ζεύγη αυτά να είναι εναγκαλισμένα. Στη συνέχεια θα 

πρέπει να γίνουν πειράματα ελέγχου του βαθμού αυτοσυσχέτισης και της πιθανότητας 

εναγκαλισμού τους για να διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους για εφαρμογή στην 

κβαντική κρυπτογραφία και στα ολοκληρωμένα κβαντικά κυκλώματα. Επίσης η 

διαμόρφωση της δομής που πραγματοποιείται αυτό το διάστημα θα μας επιτρέψει να 

διεξάγουμε πειράματα με την εφαρμογή ηλεκτρικού πεδίου στη δομή για να ελέγξουμε 

την μεταβολή της εκπομπής (x)-(xx) αλλά και την δυνατότητα μέσω αυτού την αύξηση 

της διαφοράς μεταξύ τους. Αυτό θα δώσει την δυνατότητα παραγωγής μεμονωμένων 

φωτονίων σε υψηλές θερμοκρασίες. Ο έλεγχος και η μεταβολή της εκπομπής των 

φωτονίων ενός συστήματος κβαντικών τελειών αποτελεί το ζητούμενο για την 

εφαρμογή των διατάξεων αυτών στην τεχνολογία των κβαντικών συστημάτων των 

ημιαγωγών.    
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