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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 Στην παρούσα διδακτορική διατριβή μελετήθηκε η επιταξιακή ανάπτυξη και οι 
ιδιότητες προηγμένων ετεροδομών των ημιαγωγών III-Νιτριδίων για εφαρμογές σε 
τρανζίστορ υψηλής ευκινησίας (ΗΕΜΤ) με αυξημένες δυνατότητες ισχύος, σε σχέση με τις 
συμβατικές ετεροδομές AlGaN/GaN. Τα πειράματα της επιταξιακής ανάπτυξης 
πραγματοποιήθηκαν με την τεχνική της επίταξης με μοριακές δέσμες, με πηγή RF πλάσματος 
αζώτου (RF-ΜΒΕ). Αρχικά, αντιμετωπίσθηκαν βασικά θέματα RF-MBE, βελτιστοποιήθηκε 
η επιταξιακή ανάπτυξη GaN (0001) και διερευνήθηκε η ετεροεπίταξη πάνω σε Si (111). Στη 
συνέχεια, μελετήθηκε η ανάπτυξη και οι ιδιότητες κραμάτων InAlN σε όλο το φάσμα 
χημικής σύστασης, από AlN έως InN, καθώς και η ανάπτυξη ετεροδομών ΗΕΜΤ InAlN/GaN  
 Διαπιστώθηκε ότι η επιλογή  κατάλληλης θερμοκρασίας υποστρώματος και λόγου 
ροών  Ga/N μεγαλύτερου της μονάδας, καθιστά δυνατή την επιταξιακή ανάπτυξη GaN 
(0001) με πολύ ομαλές επιφάνειες, χαρακτηριζόμενες από βαθμίδες μονομοριακού (1ML) 
ύψους, χωρίς να σχηματίζονται «σταγονίδια» μεταλλικού Ga πάνω στην επιφάνεια. 
Κατανοήθηκε η εξάρτηση της παραγόμενης ροής διεγερμένων μορίων και ατομικού αζώτου 
από τις συνθήκες λειτουργίας της πηγής πλάσματος (ισχύς RF και ροή αερίου N2)  και 
παρατηρήθηκε  ότι ο ρυθμός επιταξιακής ανάπτυξης GaN συσχετίζεται με την ροή 
διεγερμένων μορίων αζώτου. 
 Η διερεύνηση της ετεροεπιταξιακής ανάπτυξης  GaN (0001) πάνω σε υποστρώματα 
Si (111) εστιάσθηκε στη μελέτη του  μηχανισμού μείωσης της εκτατικής ελαστικής τάσης 
στο υμένιο GaN, μέσω της παρεμβολής ενός λεπτού στρώματος AlN. Διαπιστώθηκε ότι το 
στρώμα AlN υφίσταται χαλάρωση μόνο σε τοπικές περιοχές όπου καταλήγουν διεισδύουσες 
εξαρμώσεις από το στρώμα GaN, ενώ είναι ελαστικά παραμορφωμένο στην υπόλοιπη έκταση 
του. 
 Τέλος, μελετήθηκε η επιταξιακή ανάπτυξη AlN πάνω σε GaN και βελτιστοποιήθηκαν 
οι ιδιότητες ετεροδομών ΗΕΜΤ AlN/GaN. Ο έλεγχος του δυναμικού της ημιαγωγικής 
επιφάνειας επέτρεψε την επίτευξη διδιάστατου ηλεκτρονικού αερίου (2DEG) έως 6.1x1013 
cm-2, που αποτελεί τη μέγιστη τιμή για οποιοδήποτε σύστημα ημιαγωγών. 
 Στη συνέχεια, μελετήθηκε η ανάπτυξη λεπτών υμενίων του ημιαγωγού InxAl1-xN, 
πάνω σε υποστρώματα GaN/Al2O3 και AlN/Al2O3, σε όλο το φάσμα της σύστασης (0<x<1) 
και αναλύθηκε ο ρόλος των παραμέτρων της επίταξης (θερμοκρασία ανάπτυξης, ροές των 
επιμέρους στοιχείων ποσότητα πλεονάζουσας ροής αζώτου στην ενσωμάτωση ατόμων ινδίου 
στο πλέγμα. Κατόπιν, αναπτύχθηκαν λεπτά υμένια InxAl1-xN με διαφορετική σύσταση και οι 
μορφολογικές, οπτικές, ηλεκτρικές και δομικές τους ιδιότητες μελετήθηκαν σαν συνάρτηση 
του ποσοστού x του InN στο κράμα, με διάφορες πειραματικές τεχνικές, που περιλαμβάνουν 
μελέτη της επιφάνειας με οπτική, ηλεκτρονική μικροσκοπία και AFM, μελέτη των δομικών 
χαρακτηριστικών με περίθλαση ακτίνων-Χ (XRD) και μελέτη των ηλεκτρικών ιδιοτήτων με 
μετρήσεις I-V, C-V και φαινομένου Hall. Προσδιορίστηκε, επίσης, το ενεργειακό χάσμα του 
ημιαγωγού InxAl1-xN σαν συνάρτηση της σύστασης του κράματος, με τεχνικές 
φασματοσκοπικής ελλειψομετρίας και οπτικής διαπερατότητας. Με βάση τα αποτελέσματα 
αυτά, αναπτύχθηκαν πάνω σε GaN/Al2O3, και  μελετήθηκαν εκτενώς, βελτιωμένα λεπτά 
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υμένια InxAl1-xN με ποσοστά InN (~18%) που αντιστοιχούν σε πλεγματική σταθερά a του 
InxAl1-xN κοντά σε αυτή του GaN. 
 Κατόπιν, αναπτύχθηκαν ετεροδομές ΗΕΜΤ InAlN/GaN με μικρά ποσοστά InN 
(μέχρι ~20%) και πάχη InAlN μέχρι 15 nm, για μελέτη της δημιουργίας δισδιάστατου 
ηλεκτρονικού αερίου (2DEG). Η συγκέντρωση και ευκινησία ηλεκτρονίων του 2DEG 
μελετήθηκαν με μετρήσεις φαινομένου Hall και C-V και επετεύχθησαν αρκετά καλά 
αποτελέσματα, αλλά τιμές μικρότερες των αναμενόμενων, γεγονός που αποδίδεται σε 
ηλεκτρικές ατέλειες των στρωμάτων InxAl1-xN, που αναπτύσσονται με ΜΒΕ με χαμηλά 
ποσοστά InN, αλλά και σε πλευρική ανομοιογένεια της σύστασης των κραμάτων InAlN. Από 
τις ετεροδομές InAlN/GaN κατασκευάστηκαν  τρανζίστορ τύπου ΗΕΜΤ με πύλες μήκους 1 
μm και πλάτους 50 μm και μελετήθηκαν τα ηλεκτρικά τους χαρακτηριστικά, δίνοντας 
πυκνότητες ρεύματος έως ~700 mA/mm. 
 Για να παρακαμφθούν οι δυσκολίες της επίταξης των ετεροδομών ΗΕΜΤ 
InAlN/GaN (χαμηλή θερμοκρασία ανάπτυξης, δυσκολία ενσωμάτωσης ινδίου στο κράμα 
InxAl1-xN, ανομοιογένειες σύστασης του κράματος) επιλέχθηκε η ανάπτυξη ετεροδομών 
AlN/GaN με πολύ μικρά πάχη AlN, ως μια ακραία περίπτωση της παραπάνω ετεροδομής. Η 
μεγιστοποίηση της διαφοράς των πολώσεων μεταξύ των δύο λεπτών υμενίων της 
ετεροδομής, που επιτυγχάνεται με την αντικατάσταση του InxAl1-xN από το AlN, 
αναμένονταν να αποδίδει τα μέγιστα όσον αφορά τη συγκέντρωση του 2DEG, εφόσον θα 
ήταν δυνατός ο σχηματισμός της ετεροεπαφής ΗΕΜΤ AlN/GaN χωρίς εισαγωγή 
κρυσταλλικών ατελειών. Μελετήθηκε η χαλάρωση της ελαστικής παραμόρφωσης του 
στρώματος AlN πάνω σε GaN, συναρτήσει του αυξανόμενου πάχους του και παρατηρήθηκε 
η υποβάθμιση των ηλεκτρικών ιδιοτήτων της ετεροδομής ΗΕΜΤ λόγω της δημιουργίας 
μικρορωγμών για πάχη AlN μεγαλύτερα από το κρίσιμο πάχος, που προσδιορίστηκε στα 5 
nm. Στη συνέχεια, αναπτύχθηκαν ετεροδομές ΗΕΜΤ με αντιστάσεις φύλλου έως 129 Ω/sq 
και κατασκευάστηκαν τρανζίστορ, με μήκος πύλης 1 μm, που έδωσαν τιμές ρεύματος πηγής-
απαγωγού έως περίπου  1.8 Α/mm. 
 Με βάση το αποτέλεσμα αυτό, η ερευνητική προσπάθεια εστιάσθηκε στην 
βελτιστοποίηση ετεροδομών HEMT βασισμένων σε 4.5 nm AlN. Διαπιστώθηκε ότι η 
πυκνότητα ηλεκτρονίων (NS) του 2DEG  εξαρτάται από τη θέση της στάθμης Femi στην 
επιφάνεια που μπορεί να μην είναι καθηλωμένη από καταστάσεις επιφανείας. Αυτό 
επιτυγχάνεται με κατάλληλη επικάλυψη της επιφάνειας AlN και προστασία της από 
οξείδωση. Η κάλυψη της επιφάνειας AlN με 2 nm Al έδωσε Rs= 129 Ω/sq, Ns=6.1x1013 cm-2 
και μ= 793 cm2/Vs. Αυτή η τιμή Ns είναι η μέγιστη τιμή που έχει επιτευχθεί σε ημιαγωγικά 
σε συστήματα 2DEG.  Οι δυνατότητες  των δομών HEMT AlN/GaN επιβεβαιώθηκαν  και με 
την κατασκευή τρανζίστορ, με πύλες μήκους 1μm και  πλάτους 50μm, που επέδειξαν τιμές 
ρεύματος έως 1.8 Α/mm και διαγωγιμότητα 400 mS/mm. 
 Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η διδακτορική διατριβή οδήγησε στη 
φυσική κατανόηση της επιταξιακής ανάπτυξης και των ιδιοτήτων προηγμένων ετεροδομών 
των ημιαγωγών ΙΙΙ- νιτριδίων για σχηματισμό δισδιάστατου ηλεκτρονικού αερίου (2DEG), 
ιδιαίτερα υψηλής συγκέντρωσης και ευκινησίας Το υλικό αυτό είναι κατάλληλο για 
ανάπτυξη τρανζίστορ ΗΕΜΤ για μικροκυματικές εφαρμογές με πολύ μεγάλες πυκνότητες 
ισχύος που ξεπερνούν κατά πολύ τα «συμβατικά» τρανζίστορ τεχνολογίας GaAs και GaN. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 Τα τρανζίστορ υψηλής ευκινησίας (ΗΕΜΤ) είναι ένα βασικό δομικό στοιχείο όλων 
σχεδόν των υψίσυχνων ηλεκτρονικών συστημάτων εκπομπής ισχύος, για εφαρμογές όπως 
τηλεπικοινωνίες, ραντάρ, διαστημική βιομηχανία, και γενικότερα όπου απαιτείται ενίσχυση 
σήματος σε όσο το δυνατόν μικρότερες διαστάσεις. Στις μέρες μας είναι αναγκαία η 
σμίκρυνση των συσκευών αυτών και ο περιορισμός του κόστους κατασκευής τους κατά το 
δυνατόν περισσότερο. Τα τρανζίστορ τύπου ΗΕΜΤ, κατασκευασμένα από υλικά της 
οικογένειας των ημιαγωγών ΙΙΙ-νιτριδίων, μπορούν να δώσουν πολύ μεγάλες πυκνότητες 
ισχύος σε μία μόνο διάταξη, γεγονός που αναμένεται να μειώσει πολύ το κόστος ανάπτυξης 
και κατασκευής των συστημάτων ενίσχυσης. «Συμβατικές» τεχνολογίες ετεροδομών ΗΕΜΤ, 
όπως για παράδειγμα η ετεροδομή AlGaAs/GaAs και η ετεροδομή AlGaN/GaN, δεν μπορούν 
να δώσουν μεγάλες πυκνότητες ισχύος και κατά συνέπεια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
πολλά τρανζίστορ προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, γεγονός που αυξάνει 
την πολυπλοκότητα και το τελικό κόστος των εφαρμογών. 
 Λύση στο πρόβλημα αυτό έρχονται να δώσουν οι νέες ετεροδομές InAlN/GaN και 
AlN/GaN που αναμένεται να αυξήσουν κατά πολύ την πυκνότητα ρεύματος στα τρανζίστορ 
ισχύος. Στο ξεκίνημα της παρούσας διατριβής η ανάπτυξη των ετεροδομών αυτών βρισκόταν 
σε πολύ πρώιμο στάδιο. Η κρυσταλλική ποιότητα των κραμάτων InAlN ήταν περιορισμένη 
και η σύνθεση κραμάτων με ελεγχόμενη σύσταση πολύ δύσκολη. Έτσι, ήταν αδύνατη η 
επίτευξη μεγάλης πυκνότητας φορέων στο 2DEG και κατά συνέπεια η επίτευξη υψηλής 
πυκνότητας ρεύματος στα τρανζίστορ ΗΕΜΤ. Η αδυναμία των “κλασσικών” ετεροδομών 
AlGaN/GaN να δώσουν μεγαλύτερες πυκνότητες ρεύματος φαίνεται παραστατικά στην  
Εικόνα 1. Παρατηρούμε ότι οι δομές αυτές αδυνατούσαν να αυξήσουν την πυκνότητα 
φορέων στο 2DEG πέρα από το 2x1013 cm-2. Βασικός στόχος, λοιπόν, ήταν η βελτίωση των 
συνθηκών και των παραμέτρων της επίταξης, αλλά και ο σχεδιασμός της κατάλληλης 
ετεροδομής, ώστε να επιτευχθεί η απαιτούμενη συγκέντρωση φορέων στο 2DEG.  
 

 
Εικόνα 1: Σχηματική αναπαράσταση της ευκινησίας συναρτήσει της πυκνότητας φορέων στο 2DEG 
για τις “κλασσικές” ετεροδομές AlGaN/GaN, κατά το ξεκίνημα της παρούσας εργασίας. Με κόκκινα 
σημεία φαίνονται τα αποτελέσματα των ετεροδομών ΗΕΜΤ (In)AlN/GaN που αναπτύχθηκαν κατά την 
παρούσα εργασία, ενώ με μπλε τα αποτελέσματα άλλων ερευνητικών ομάδων στη βιβλιογραφία.  
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 Παράλληλα, μελετήθηκαν εκτενώς οι ιδιότητες των κραμάτων InAlN σαν συνάρτηση 
της σύστασης και αναπτύχθηκαν βελτιωμένες δομές με πολύ καλά χαρακτηριστικά. Η 
ανάπτυξη ετεροδομών AlN/GaN εκτίναξε τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των ΗΕΜΤ ανάμεσα 
στις μεγαλύτερες παγκοσμίως τιμές που έχουν αναφερθεί μέχρι σήμερα, δίνοντας νέα πνοή 
στις διατάξεις της οικογένειας των ΙΙΙ-νιτριδίων, όπως είναι εμφανές από την Εικόνα 1. 
 Η διδακτορική διατριβή είναι οργανωμένη ως εξής: Στο κεφάλαιο 1 γίνεται μια 
εισαγωγή στους ημιαγωγούς ΙΙΙ-νιτρίδια και στις ιδιότητές τους και περιγράφεται η 
δημιουργία του δισδιάστατου ηλεκτρονικού αερίου για τις διαφορετικές περιπτώσεις 
ετεροδομών ΙΙΙ-νιτριδίων. Στο κεφάλαιο 2 αναλύονται θέματα ιδιοτήτων υλικών για 
ετεροδομές ΙΙΙ-νιτριδίων, όπως για παράδειγμα οι εξαρμώσεις, η ετεροεπίταξη και τα 
προβλήματα της ανάπτυξης κραμάτων. Στο κεφάλαιο 3 περιγράφονται αναλυτικά οι 
πειραματικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν στην εκπόνηση της διατριβής, δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνική της ανάπτυξης με μοριακές δέσμες και στην περίθλαση 
ακτίνων Χ. Στο 4ο κεφάλαιο περιγράφεται η βελτιστοποίηση της ανάπτυξης με ΜΒΕ, ο 
έλεγχος των παραμέτρων της επίταξης και η ανάπτυξη GaN σε εναλλακτικά υποστρώματα, 
όπως το Si(111). Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται η ανάπτυξη και οι ιδιότητες των λεπτών 
υμενίων InAlN, ενώ στο κεφάλαιο 6 περιγράφεται η ανάπτυξη και οι ιδιότητες ετεροδομών 
InAlN/GaN ΗΕΜΤ με ποσοστά InN μέχρι 20%. Στο κεφάλαιο 7 παρουσιάζεται η μελέτη της 
επιταξιακής ανάπτυξης και της χαλάρωσης της τάσης ελαστικής παραμόρφωσης στις 
ετεροδομές AlN/GaN. Αναλύεται η φυσική του σχηματιζόμενου 2DEG και 
βελτιστοποιούνται τα χαρακτηριστικά του, με τον έλεγχο του δυναμικού της επιφάνειας AlN. 
Τέλος, στο 8ο κεφάλαιο επιχειρείται μια σύνοψη των αποτελεσμάτων με προτάσεις προς 
μελλοντική διερεύνηση.  
 Όλα τα πειράματα ανάπτυξης με την τεχνική RF-ΜΒΕ, καθώς και η πλειονότητα των 
μετρήσεων και του χαρακτηρισμού πραγματοποιήθηκαν στα εργαστήρια της ομάδας 
μικροηλεκτρονικής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ινστιτούτου 
Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Μετρήσεις 
περίθλασης ακτίνων Χ πραγματοποιήθηκαν και στο Ινστιτούτο Φυσικής της Πολωνικής 
Ακαδημίας Επιστημών (IFPAN) στη Βαρσοβία. Οι παρατηρήσεις με ηλεκτρονική 
μικροσκοπία διέλευσης (ΤΕΜ) πραγματοποιήθηκαν στο τμήμα Φυσικής του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  
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  Κεφάλαιο 1:  Εισαγωγή 
 

1.1 Οι ημιαγωγοί ΙΙΙ-Νιτρίδια 
 

 
 Οι ημιαγωγοί ΙΙΙ-νιτρίδια ανήκουν στη γενικότερη κατηγορία των σύνθετων 
ΙΙΙ-V ημιαγωγών και αποτελούν το σημαντικότερο πεδίο έρευνας στους III-V 
ημιαγωγούς τα τελευταία 20 χρόνια, λόγω των πολύ σημαντικών ιδιοτήτων τους. 
Μερικά μόνο από τα πλεονεκτήματα των ΙΙΙ-νιτριδίων περιλαμβάνουν εκπομπή 
φωτός σε μήκη κύματος από το υπέρυθρο μέχρι και το υπεριώδες, μεγάλη θερμική 
αγωγιμότητα, χημική αδράνεια και αντοχή σε διαβρωτικό περιβάλλον, ικανότητα 
λειτουργίας σε υψηλές θερμοκρασίες, υψηλές ταχύτητες και συχνότητες και 
δυνατότητα για διατάξεις υψηλής ισχύος. 
 Ο βασικός εκπρόσωπος της οικογένειας των ημιαγωγών III-νιτριδίων είναι το  
GaN (νιτρίδιο του γαλλίου) με ενεργειακό χάσμα 3.42 eV. Η υπόλοιπη οικογένεια 
των ημιαγωγών ΙΙΙ-νιτριδίων περιλαμβάνει το InN (νιτρίδιο του Ινδίου) με ενεργειακό 
χάσμα 0.7 eV [1], το AlN (νιτρίδιο του αλουμινίου) με ενεργειακό χάσμα 6.2 eV, 
καθώς και όλα τα κράματα που προκύπτουν από συνδυασμούς τους, που 
περιλαμβάνουν τα AlxGa1-xN, InxGa1-xN, InxAl1-xN (τριμερή) και το InxAlyGa1-x-yN 

(τετραμερές). Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να αυξήσουμε ή να μειώσουμε το 
ενεργειακό χάσμα του GaN προσθέτοντας αλουμίνιο ή ίνδιο αντίστοιχα στον 
κρύσταλλο του GaN. Έτσι, μπορεί να επιτευχθεί ενεργειακό χάσμα από 0.7 μέχρι 6.2 
eV, δηλαδή από το υπέρυθρο μέχρι το υπεριώδες, αν πρόκειται για εκπομπή φωτός. Η 
ανάπτυξη των ΙΙΙ-νιτριδίων επέτρεψε την παραγωγή διόδων εκπομπής φωτός (LED) ή 
διόδων λέιζερ (LD) με εκπομπή στο μπλε ή στο υπεριώδες που έχουν σημαντικές 
εφαρμογές στην πληροφορική, στη βιομηχανία  και στην έρευνα [2]. Στην Εικόνα 1.1 
φαίνεται η περιοχή ενεργειακού χάσματος και οι αντίστοιχες πλεγματικές σταθερές  
που καλύπτονται από τις διμερείς ενώσεις InN, GaN και AlN, στην περίπτωση 
εξαγωνικού κρυσταλλικού πλέγματος.   
  
 
1.1.1  Κρυσταλλική δομή 

 Τα νιτρίδια, σε αντίθεση με τους ΙΙΙ-V ημιαγωγούς που κρυσταλλώνονται σε 
κυβική δομή σφαλερίτη (Zincblende), δημιουργούν εξαγωνικές δομές βουρτζίτη 
(wurtzite). Η εξαγωνική δομή βουρτζίτη μπορεί να περιγραφεί [2] από το μήκος της 
βάσης του εξαγώνου a0 , το ύψος του εξαγωνικού πρίσματος c0 και το μήκος του 
δεσμού ανιόντος-κατιόντος κατά την [0001] κρυσταλλογραφική διεύθυνση, που 
εκφράζεται με την παράμετρο u0 (Εικόνα 1.2). Όπως δείχνει ο Πίνακας 1.1, υπάρχει 
αρκετά μεγάλη διαφορά  ανάμεσα στα διάφορα μέλη της ομάδας των νιτριδίων όσον 
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αφορά τις πλεγματικές σταθερές, τις ενέργειες σύνδεσης (binding energies) και τα 
ενεργειακά τους χάσματα.  
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Εικόνα 1.1: Ενεργειακά χάσματα και πλεγματικές σταθερές a για εξαγωνικό  InN, GaN και 
AlN. 
 

Βουρτζίτης 300ο Κ AlN GaN InN 

a0 (Ao) 3.112 3.189 3.54 

c0 (Ao) 4.982 5.185 5.705 

a0/c0 (exp) 1.6010 1.6259 1.6116 

a0/c0 (calc) 1.6190 1.6336 1.6270 

uo 0.380 0.376 0.377 

aBohr (Ao) 5.814 6.04 6.66 

EB (m-n) (eV) 2.88 2.20 1.98 
 

Πίνακας 1.1: Πλεγματικές σταθερές, ενεργειακά χάσματα και ενέργειες σύνδεσης των ΙΙΙ-
νιτριδίων. Με a0, C0 συμβολίζονται οι πλεγματικές σταθερές στους a και c άξονες αντίστοιχα, 
ενώ U0 είναι το μήκος του δεσμού ανιόντος-κατιόντος κατά την [0001] κρυσταλλογραφική 
διεύθυνση. Τέλος, με ΕΒ συμβολίζεται η ενέργεια σύνδεσης.  (Ανατύπωση από [2]) 
 

 Η δομή βουρτζίτη είναι εξαγωνική δομή πυκνής διάταξης (hcp) που 
αποτελείται από ένα άτομο της ομάδας ΙΙΙ και ένα άτομο αζώτου (Ν) που ενώνονται 
με ομοιοπολικό δεσμό κατά την [0001] κρυσταλλογραφική διεύθυνση [2]. Το πλέγμα 
σχηματίζεται ενώνοντας δύο hcp δομές που αποτελούνται αποκλειστικά από άτομα 
της ομάδας ΙΙΙ ή άτομα Ν, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι μετατοπισμένες μεταξύ 
τους στην [0001] διεύθυνση, κατά απόσταση ίση με το μήκος του δεσμού ΙΙΙ-Ν. 
Όπως βλέπουμε και στην Εικόνα 1.2, κάθε άτομο της ομάδας ΙΙΙ συνδέεται 
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ομοιοπολικά με 4 γειτονικά άτομα Ν. Ομοίως και κάθε άτομο Ν συνδέεται με 4 
γειτονικά άτομα της ομάδας ΙΙΙ. Μια σημαντική διαφορά που παρατηρείται εδώ, σε 
σχέση με τη δομή σφαλερίτη (κυβική), είναι ότι κατά μήκος του c- άξονα τα επίπεδα 
εναλλάσσονται με τη μορφή ΑΒΑΒΑΒ. Στην κυβική δομή, όμως, έχουμε διάταξη 
ABCABC, δηλαδή εναλλαγή  τριών διαφορετικών επιπέδων (fcc)  κατά τη διεύθυνση 
του c- άξονα.  

 
Εικόνα 1.2: Κρυσταλλική δομή Βουρτζίτη 

 

 

1.1.2  Πολικότητα (polarity) 
 
 Οι κρύσταλλοι της δομής βουρτζίτη, ως μη κεντροσυμμετρικοί κρύσταλλοι, 
παρουσιάζουν δυο διαφορετικές πολικότητες για επιφάνειες κάθετες στη διεύθυνση 
του c-άξονα. Η επιφάνεια με κρυσταλλογραφικό προσανατολισμό {0001} που θα 
αποτελείτο από άτομα Ga με μονούς δεσμούς προς τα άτομα N του επόμενου 
επιπέδου ονομάζεται επιφάνεια μετώπου γαλλίου (Ga-face) και λέμε ότι έχει 
κρυσταλλογραφικό προσανατολισμό (0001). Η κατεύθυνση των μονών δεσμών από 
άτομα Ga προς άτομα Ν του επόμενου επιπέδου είναι η [0001] (+c axis). Αντίθετα, 
αν η {0001} επιφάνεια αποτελείτο από άτομα Ν με μονούς δεσμούς προς άτομα Ga 
του επόμενου ατομικού επιπέδου, τότε έχουμε πολικότητα μετώπου αζώτου (N-face) 
και ο κρυσταλλογραφικός προσανατολισμός είναι ο [000-1]. Η κατεύθυνση των 
μονών δεσμών Ν-Ga αντιστοιχεί στην κρυσταλλογραφική διεύθυνση [000-1] (-c 
axis). (Εικόνα 1.3). Για τα επιταξιακά φιλμ θα λέμε, αντίστοιχα, ότι έχουν πολικότητα 
μετώπου Ga ή μετώπου N, ανάλογα με την πολικότητα της επιφάνειάς τους. 
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Εικόνα 1.3:  Διαφορετικές πολικότητες σε κρύσταλλο GaN  (Ανατύπωση από [2]) 

 

 Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί ότι ο όρος πολικότητα μετώπου 
γαλλίου ή αζώτου δεν αναφέρεται σε επιφάνειες που τερματίζουν οπωσδήποτε με 
άτομα γαλλίου ή αζώτου, αντίστοιχα. Ο πραγματικός τερματισμός μιας επιφάνειας 
μπορεί να διαφέρει λόγω της αναδιάταξης της επιφάνειας που καθορίζεται από την 
προετοιμασία της (π.χ. πρόσθετα άτομα), ενώ ο όρος πολικότητα μετώπου γαλλίου 
αναφέρεται στην κρυσταλλική δομή και δείχνει την κρυσταλλογραφική κατεύθυνση. 
Έτσι, μια  Ga-face επιφάνεια μπορεί να τερματίζει με άτομα γαλλίου ή με άτομα 
αζώτου ανάλογα με τις συνθήκες ανάπτυξης. Όμοια, μια επιφάνεια σε φιλμ  
πολικότητας αζώτου μπορεί να τερματίζει με άτομα αζώτου ή γαλλίου.  

Η πολικότητα της επιφάνειας παίζει σημαντικό ρόλο στις ιδιότητες ενός 
ημιαγωγού και μπορεί να μεταβάλλει τα χημικά του χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, 
η ανάπτυξη κατά μήκος της <111> διεύθυνσης μετώπου-Ga του αρσενικούχου 
γαλλίου (GaAs) είναι αργή και έχει την τάση να παράγει επίπεδες επιφάνειες, ενώ η 
ανάπτυξη κατά την <111> διεύθυνση μετώπου As είναι πιο γρήγορη και έχει την 
τάση να παράγει τραχιές επιφάνειες [3]. Μια άλλη σημαντική διαφορά των ιδιοτήτων 
των επιφανειών με διαφορετικά μέτωπα είναι η επιλεκτική εγχάραξη με διάλυμα 
υδροξειδίου του καλίου (KOH). Δείγματα με πολικότητα μετώπου-Ν παρουσιάζουν 
αλλαγή στη μορφολογία της επιφάνειάς τους, κατά την εμβάπτισή τους σε υδατικό 
διάλυμα KOH, σε αντίθεση με τα δείγματα πολικότητας μετώπου Ga που μένουν 
αναλλοίωτα. Η rms τραχύτητα των δειγμάτων μετώπου-Ν σε πολλές περιπτώσεις 
τριπλασιάζεται μετά την εμβάπτιση στο διάλυμα KOH και παρατηρείται επιφάνεια με 
πυραμίδες. Έτσι, είναι εύκολο να προσδιορίσουμε την πολικότητα μιας επιφάνειας 
εμβαπτίζοντάς την σε διάλυμα KOH και μετρώντας την τραχύτητα της επιφάνειας 
πριν και μετά την εμβάπτιση [4]. 

 

 7



  Κεφάλαιο 1:  Εισαγωγή 
 

1.1.3  Πεδία πόλωσης 
 
 Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό των δομών βουρτζίτη είναι τα ισχυρά 
πεδία πόλωσης που αναπτύσσονται λόγω του ιοντικού χαρακτήρα του δεσμού μεταξύ 
των ατόμων [2]. Τα πεδία αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο στις ιδιότητες των 
ημιαγωγών ΙΙΙ-Ν και ειδικότερα στη σχεδίαση και κατασκευή διατάξεων, λόγω του 
ότι επηρεάζουν τη μορφή των ενεργειακών ζωνών και την κατανομή του ηλεκτρικού 
φορτίου στις ετεροδομές των νιτριδίων [5]. Έτσι, μπορούν να επηρεάσουν την 
επανασύνδεση φορέων σε διατάξεις εκπομπής φωτός, καθώς και τα ηλεκτρικά 
χαρακτηριστικά των τρανζίστορ. Η πόλωση σε αυτά τα υλικά έχει τόσο αυθόρμητη, 
όσο και πιεζοηλεκτρική συνιστώσα και μπορεί να γραφεί στη μορφή: 

               PESP PPP +=        (1.1) 
Η αυθόρμητη πόλωση (spontaneous polarization) οφείλεται στον υψηλό 

βαθμό ιοντικότητας των ομοιοπολικών δεσμών των ημιαγωγών ΙΙΙ-νιτριδίων και έχει 
ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη στατικού επιφανειακού ηλεκτρικού φορτίου στις 
κάθετες επιφάνειες προς την <0001> διεύθυνση του κρυστάλλου. Έτσι, μπορεί να 

εκφραστεί ως: zPP SPSP ⋅= , όπου PSP η αριθμητική τιμή της πόλωσης και z το 

μοναδιαίο διάνυσμα που είναι παράλληλο στην <0001> διεύθυνση του κρυστάλλου. 
Η διεύθυνση της αυθόρμητης πόλωσης καθορίζεται από την πολικότητα του υλικού. 
Έτσι, δύο διαφορετικά ως προς την πολικότητα κρυσταλλικά φιλμ θα έχουν αντίθετη 
φορά αυθόρμητης πόλωσης.  

Στην περίπτωση μιας δομής που αποτελείται από διαδοχικά επιταξιακά 
στρώματα ημιαγωγών (ετεροδομή) η ασυνέχεια της αυθόρμητης πόλωσης κατά τη 
μετάβαση από το ένα ημιαγωγικό στρώμα στο επόμενο θα προκαλεί την ανάπτυξη  
επιφανειακών φορτίων πόλωσης στην επιφάνεια που θα ορίζεται μεταξύ των δύο 
διαφορετικών ημιαγωγικών στρωμάτων (διεπιφάνεια). Τα φορτία αυτά δημιουργούν 
ηλεκτρικό πεδίο κοντά στις διεπιφάνειες και επηρεάζουν τις ιδιότητες της 
ετεροδομής. 
 Η πιεζοηλεκτρική πόλωση οφείλεται στην ελαστική παραμόρφωση του 
κρυστάλλου. Όταν εναποτεθεί ένα στρώμα ημιαγωγού πάνω σε ένα άλλο, με 
διαφορετική κρυσταλλική σταθερά, τότε δημιουργείται τάση (stress) που 
παραμορφώνει το επιταξιακό στρώμα. Επίσης, η διαφορά στους συντελεστές 
θερμικής διαστολής προκαλεί επιπλέον παραμόρφωση του υλικού κατά τη θέρμανση 
ή την ψύξη του. Έτσι δημιουργείται πιεζοηλεκτρικό πεδίο πόλωσης που μπορεί να 
εκφραστεί από τη σχέση [6]: 

   ε×= ePPE      (1.2) 
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όπου e ο πιεζοηλεκτρικός τανυστής και ε ο τανυστής παραμόρφωσης. H 
πιεζοηλεκτρική πόλωση μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση: 

      )(3133 yxzPE eeP εεε ++=      (1.3) 

όπου e33 και e31 οι πιεζοηλεκτρικοί συντελεστές (Πίνακας 1.2) και εz η παραμόρφωση 
κατά το c άξονα, που δίνεται από τη σχέση: 

  c
cc

z
0−

=ε       (1.4) 

 

ενώ:                                          
0

0

α
ααεε −

== yx      (1.5) 

όπου a0 και c0 οι πλεγματικές σταθερές για το μη παραμορφωμένο υλικό και a, c οι 
σταθερές για το υλικό υπό παραμόρφωση. Η σχέση (1.5) προκύπτει από την 
παραδοχή ότι η τάση παραμόρφωσης είναι ισοτροπική σε όλα τα κάθετα επίπεδα 
προς τον c-άξονα, δηλαδή στο επίπεδο xy. Τα a και c συνδέονται με τη σχέση: 

             
0

0

33

13

0

0 2
a

aa
C
C

c
cc −

−=
−

     (1.6) 

όπου τα C13 και C33 είναι σταθερές χαρακτηριστικές του κάθε υλικού (Πίνακας 1.2). 
Ο λόγος 2C13/C33 ονομάζεται συντελεστής τάσης διαξονικής παραμόρφωσης και στην 
περίπτωση του InN θα είναι ίσος με 1.329. Πρόσφατες έρευνες έδωσαν τιμές για το 
συντελεστής τάσης διαξονικής παραμόρφωσης του InN ίσες με 0.43 ± 0.04 [15]. 
Έτσι, τελικά η εξίσωση για την πιεζοηλεκτρική πόλωση θα πάρει τη μορφή: 

    ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
=

33

13
3331

0

02
C
Cee

a
aaPPE      (1.7) 

Από την εξίσωση (1.7) παρατηρούμε ότι η τιμή της πιεζοηλεκτρικής πόλωσης, καθώς 
και η φορά της, εξαρτάται από τις πλεγματικές σταθερές α και c του επιταξιακού 
στρώματος ως προς τις τιμές ισορροπίας τους α0 και c0 αντίστοιχα. Τις υπολογισμένες 
πιεζοηλεκτρικές σταθερές (χρησιμοποιώντας density functional theory) για τα ΙΙΙ-
νιτρίδια [2] δίνει ο Πίνακας 1.2.  
 Οι τιμές των πιεζοηλεκτρικών σταθερών πόλωσης των ΙΙΙ-νιτριδίων είναι 
περίπου 10 φορές μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες για το GaAs. Επιπλέον, έχουν 
αντίθετο πρόσημο από αυτές των ημιαγωγών της ομάδας ΙΙΙ-V [2]. Τέλος, η 
πιεζοηλεκτρική πόλωση για υλικό μετώπου Ν θα έχει αντίθετο πρόσημο από αυτή 
του μετώπου Ga. 
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AlN GaN InN 

PSP (C m-2) -0,081 -0,029 -0,032 

e33 (C m-2) 1,46 0,73 0,97 

 1,55 1 - 

 - 0,65 - 

 1,29 0,63 - 

e31 (C m-2) -0,6 -0,49 -0,57 

 -0,58 -0,36 - 

 -0,38 -0,32 - 

e15 (C m-2) -0,48 -0,3 - 

 - -0,33 - 

ε11 9,0 9,5 - 

ε13 10,7 10,4 14,6 

C13 (exp.) 120 70 121 

C13 (calc.) 108 103 92 

C33 (exp) 395 379 182 

C33 (calc) 373 405 224 
 
Πίνακας 1.2: Αυθόρμητη πόλωση (PSP), πιεζοηλεκτρικοί συντελεστές (eij), διηλεκτρικές 
σταθερές (εij) και πιεζοηλεκτρικές σταθερές (Cij) για AlN, GaN και InN.  (Ανατύπωση από 
[2]) 
 
 
   

 

 

1.2 Ετεροδομές σχηματισμού δισδιάστατου ηλεκτρονικού αερίου 
 

Εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητα της πόλωσης στους ημιαγωγούς ΙΙΙ-Ν μπορούμε 
να δημιουργήσουμε ετεροδομές δισδιάστατου ηλεκτρονικού αερίου, για την 
κατασκευή τρανζίστορ υψηλής ευκινησίας (ΗΕΜΤ), υψηλής συχνότητας και ισχύος, 
για πλήθος εφαρμογών, όπως χημικούς αισθητήρες, βιολογικούς αισθητήρες και 
άλλα. 

Όπως αναφέρθηκε, η διαφορά στις πολώσεις μεταξύ δύο διαφορετικών 
ημιαγωγών ΙΙΙ-Ν οδηγεί στη συσσώρευση στατικού ηλεκτρικού φορτίου στη 
διεπιφάνεια των δύο υλικών σύμφωνα με την εξίσωση του Gauss: 
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)( PESPtot PP +∇=− ρ   (1.8) 

Ας πάρουμε για παράδειγμα μια ετεροδομή AlGaN/GaN, όπως φαίνεται στην 
Εικόνα 1.4. Η διαφορά στην αυθόρμητη πόλωση μεταξύ του AlGaN και του GaN θα 
επάγει θετικό ηλεκτρικό φορτίο, σύμφωνα με την εξίσωση του Gauss, στην κάτω 
πλευρά του στρώματος AlGaN. Επιπλέον, αν το στρώμα AlGaN είναι αρκετά λεπτό 
ώστε να βρίσκεται υπό τάση ελαστικής παραμόρφωσης πάνω στο GaN, θα εμφανίζει 
και μια πιεζοηλεκτρική πόλωση που θα έχει την ίδια φορά με την αυθόρμητη, όπως 
φαίνεται στο σχήμα. Λόγω του ότι το στρώμα GaN θα έχει αποκτήσει τη φυσική του 
πλεγματική σταθερά, δε θα εμφανίζει πιεζοηλεκτρική πόλωση και επομένως κατά τη 
μετάβαση από το GaN στο AlGaN θα πρέπει να συσσωρεύεται επιπλέον φορτίο λόγω 
της διαφοράς στις πιεζοηλεκτρικές πολώσεις μεταξύ των δύο υλικών, όπως ακριβώς 
και στην περίπτωση των αυθόρμητων πολώσεων. Το αποτέλεσμα θα είναι μια 
επιπλέον αύξηση του συσσωρευμένου θετικού φορτίου στη διεπιφάνεια AlGaN/GaN, 
στην πλευρά του AlGaN. Θα επαχθεί ισοδύναμο ηλεκτρικό φορτίο με αντίθετο 
πρόσημο στην πάνω πλευρά του στρώματος GaN, ώστε να αντισταθμίζει το θετικό 
φορτίο. Έτσι, στην περίπτωση του Ga-face υλικού θα συσσωρεύεται αρνητικό 
ηλεκτρικό φορτίο στην πάνω πλευρά του GaN, που θα αποτελείται από ευκίνητα 
ηλεκτρόνια σε πολύ περιορισμένο χώρο, ώστε τελικά να έχουν συμπεριφορά ενός 
δισδιάστατου ηλεκτρονικού αερίου (two dimensional electron gas, ή 2DEG εν 
συντομία). Τα ηλεκτρόνια στην περίπτωση αυτή θα είναι πολύ ευκίνητα και σε 
μεγάλη συγκέντρωση, γεγονός που οδηγεί στη δημιουργία ενός αγώγιμου καναλιού 
κάτω από την επιφάνεια του ημιαγωγού, με χαρακτηριστικά που μπορούν να 
ρυθμίζονται κατά βούληση. Θα πρέπει να τονιστεί ότι στην περίπτωση υλικού 
μετώπου Ν, τα πρόσημα αντιστρέφονται και έχουμε δημιουργία ενός δισδιάστατου 
αερίου οπών (2 Dimensional Hole Gas, ή 2DHG).   

Για τη δημιουργία ενός δισδιάστατου ηλεκτρονικού αερίου είναι απαραίτητο να 
κατασκευαστεί μια ετεροδομή που να αποτελείται από δύο διαφορετικούς 
ημιαγωγούς. Για την περίπτωση των ΙΙΙ-Ν το κάτω παχύ στρώμα είναι σχεδόν πάντα 
το GaN, που μπορεί να αναπτυχθεί σε μια πληθώρα υποστρωμάτων, όπως ο 
σάπφειρος, το πυρίτιο, το GaAs και το SiC. Υπάρχουν εμπορικά διαθέσιμα 
επιταξιακά υποστρώματα GaN που αποτελούνται από 2-3 μm GaN αναπτυγμένου 
πάνω σε κάποιο άλλο υπόστρωμα. Το στρώμα αυτό έχει αποκτήσει τις φυσικές του 
κρυσταλλικές σταθερές, λόγω του μεγάλου πάχους και επομένως δε θα εμφανίζει 
καθόλου πιεζοηλεκτρική συνιστώσα της πόλωσης. Πάνω στο στρώμα αυτό μπορούν 
να αναπτυχθούν διάφορα ημιαγωγικά στρώματα για το σχηματισμό 2DEG, με 
κυριότερα τα κράματα AlxGa1-xN ή InxAl1-xN, καθώς και τον ημιαγωγό AlN που 
μπορεί να θεωρηθεί ως μια ακραία περίπτωση των παραπάνω κραμάτων, χωρίς Ga ή 
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In αντίστοιχα. Παρακάτω θα εξετάσουμε τις περιπτώσεις αυτές χωριστά και θα 
αναφέρουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε ετεροδομής. 

 
Εικόνα 1.4: Δημιουργία δισδιάστατου ηλεκτρονικού αερίου σε ετεροδομή AlGaN/GaN, για 
υλικό μετώπου Ga 

 

 
 
1.2.1  H ετεροδομή AlxGa1-xN/GaN  
 

Η ετεροδομή AlxGa1-xN/GaN είναι η περισσότερο μελετημένη ετεροδομή για 
το σχηματισμό του 2DEG, λόγω του ότι είναι ευκολότερο να κατασκευαστεί, σε 
σχέση με τις υπόλοιπες ετεροδομές που αναφέραμε. Το ποσοστό του Al ρυθμίζεται 
επιλέγοντας τις κατάλληλες συνθήκες επιταξιακής ανάπτυξης.  

Λόγω της μεγάλης διαφοράς των πλεγματικών σταθερών GaN και AlN, ένα 
στρώμα AlxGa1-xN ανεπτυγμένο πάνω σε GaN, θα υπόκειται σε τάση ελαστικής 
παραμόρφωσης που θα είναι ανάλογη του ποσοστού Al στο κράμα και θα αυξάνεται 
όσο αυξάνεται αυτό το ποσοστό. Κατά συνέπεια, θα αυξάνεται και η πιεζοηλεκτρική 
πόλωση, επομένως και το 2DEG. Επιπλέον, η διαφορά στις αυθόρμητες πολώσεις 
μεταξύ GaN και AlxGa1-xN θα εξαρτάται από τη σύσταση του κράματος. Έτσι, η 
τελική συγκέντρωση του 2DEG θα είναι ανάλογη της σύστασης του κράματος του 
AlxGa1-xN, και μάλιστα η εξάρτηση αυτή θα είναι μη γραμμική [7]. Όσο παχύτερο 
είναι το αναπτυσσόμενο στρώμα AlxGa1-xN, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η πυκνότητα 
φορέων στο 2DEG, με μια μη γραμμική εξάρτηση, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.5. Η 
συμπεριφορά αυτή οφείλεται στη μερική απογύμνωση του 2DEG από την επαφή 
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Schottky μετάλλου-ημιαγωγού που δημιουργείται προκειμένου να πραγματοποιηθούν 
οι ηλεκτρικές μετρήσεις. Επίσης, η παρουσία φορτίων στην επιφάνεια είναι δυνατόν 
να απογυμνώνει μέρος του 2DEG, ελαττώνοντας έτσι τη μετρούμενη τιμή. Η αύξηση 
του πάχους του στρώματος AlGaN απομακρύνει το σημείο δημιουργίας του 2DEG 
από την επιφάνεια και κατά συνέπεια θα ελαττώνει την απογύμνωση του 2DEG, 
αυξάνοντας, έτσι, τη μετρούμενη τιμή. 

 
Εικόνα 1.5: Εξάρτηση της πυκνότητας φορέων 2DEG από το πάχος του στρώματος AlGaN 
για διαφορετικά ποσοστά Al στο κράμα (ανατύπωση από [7]) 
 

Προκειμένου να αυξηθεί περαιτέρω η συγκέντρωση του 2DEG σε μια 
ετεροδομή AlGaN/GaN, θα πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό Al στο κράμα. Εντούτοις, 
υπάρχει ένα μέγιστο όριο τιμών πάχους για κάθε σύσταση του κράματος, πάνω από 
το οποίο λαμβάνει χώρα πλαστική χαλάρωση του στρώματος AlGaN (strain 
relaxation) μέσω εισαγωγής εξαρμώσεων πλέγματος (misfit dislocations). Η 
πλεγματική χαλάρωση αυτή, όχι μόνο προκαλεί απώλεια της πιεζοηλεκτρικής 
συνιστώσας του πεδίου πόλωσης, μειώνοντας το συνολικό 2DEG, αλλά ελαττώνει 
πολύ και την ευκινησία των φορέων στο 2DEG, λόγω σκεδάσεων των φορέων από τις 
πλεγματικές ατέλειες που δημιουργούνται. Έτσι, για κάθε δυνατή σύσταση του 
κράματος είναι αναγκαίο να μην ξεπεραστεί το κρίσιμο πάχος (critical thickness) 
πάνω από το οποίο παρατηρείται χαλάρωση. Το γεγονός αυτό θέτει περιορισμούς στη 
μέγιστη τιμή του 2DEG που μπορεί να επιτευχθεί με την ετεροδομή AlGaN/GaN, με 
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μέγιστες τιμές για την πυκνότητα ηλεκτρονίων ~1-2x1013 cm-2 [8,9,10,11,12] για 
ευκινησίες που ξεπερνούν τα 1500 cm2/Vs σε θερμοκρασία δωματίου. 
 Για την περαιτέρω βελτίωση των χαρακτηριστικών της ετεροδομής 
AlGaN/GaN έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες, όπως για παράδειγμα η προσθήκη 
προσμίξεων πυριτίου στο στρώμα AlGaN [13]. Οι τεχνικές αυτές αποσκοπούν στην 
αύξηση του 2DEG με τεχνητό τρόπο και συνακόλουθη αύξηση στο μέγιστο ρεύμα 
και τη διαγωγιμότητα των τρανζίστορ. Μια τέτοια αύξηση όμως θα επιφέρει μείωση 
της ευκινησίας των φορέων (λόγω σκεδάσεων ηλεκτρονίου-ηλεκτρονίου) και 
επομένως υποβάθμιση των χαρακτηριστικών λειτουργίας των τρανζίστορ σε υψηλές 
συχνότητες. Επιπλέον, με την προσθήκη προσμίξεων στο στρώμα AlGaN 
παρατηρήθηκαν υψηλά ρεύματα διαρροής στην πύλη των τρανζίστορ, γεγονός μη 
επιθυμητό για τη λειτουργία τους [13].  
   

 
1.2.2  Η ετεροδομή InxAl1-xN/GaN 

 
 Προκειμένου να ξεπεραστεί το πρόβλημα της πλεγματικής χαλάρωσης που 
αναφέραμε πιο πάνω και να γίνει εφικτή η αύξηση του 2DEG, είναι αναγκαίο να 
αναπτυχθεί μια νέα ετεροδομή που να παρουσιάζει υψηλές τιμές συγκέντρωσης 
φορέων, χωρίς την παρουσία ελαστικής τάσης παραμόρφωσης. Η απουσία ελαστικής 
τάσης παραμόρφωσης, επίσης, θα αυξάνει την αξιοπιστία των διατάξεων, γεγονός 
που είναι πολύ σημαντικό στην κατασκευή τρανζίστορ υψηλής πυκνότητας ισχύος, 
λόγω της θερμικής καταπόνησης που υφίστανται κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους.  
Μια τέτοια ετεροδομή θα πρέπει να βασίζεται στην δημιουργία 2DEG λόγω της 
διαφοράς στις αυθόρμητες πολώσεις και προαιρετικά στην παρουσία πιεζοηλεκτρικής 
πόλωσης. Είναι, λοιπόν, αναγκαίο το υπερκείμενο στρώμα ημιαγωγού να μπορεί να 
αποκτήσει την πλεγματική σταθερά του GaN, προκειμένου να εξαλειφθεί η 
πλεγματική παραμόρφωση. Ο μοναδικός ημιαγωγός της ομάδας ΙΙΙ-Ν που μπορεί να 
ικανοποιήσει αυτή τη συνθήκη είναι το InxAl1-xN. Ο συνδυασμός του InN με 
πλεγματική σταθερά a μεγαλύτερη του GaN και του AlN με πλεγματική σταθερά a 
μικρότερη του GaN, μπορεί να δώσει ένα κράμα που θα αναπτύσσεται πάνω στο GaN 
με την ίδια πλεγματική σταθερά και επομένως θα μπορεί να αναπτυχθεί σε ικανά 
πάχη, χωρίς τάση ελαστικής παραμόρφωσης (lattice matched). Η χρησιμότητα του 
InAlN ως ετεροδομή για τη δημιουργία τρανζίστορ HEMT προτάθηκε για πρώτη 
φορά από τον J. Kuzmik το 2002 [14] 
 Προκειμένου να υπολογιστεί η σύσταση του κράματος InxAl1-xN για τη 
συνθήκη πλεγματικής προσαρμογής (lattice match) πάνω σε GaN, είναι αναγκαίο να 
υπολογιστούν οι διαφορές των κρυσταλλικών σταθερών (lattice mismatch, f) των δύο 
ημιαγωγών, με βάση την παρακάτω εξίσωση: 
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InAlN

InAlNGaN

a
aa

f
−

=  (1.9) 

Για τον υπολογισμό της κρυσταλλικής σταθεράς a του κράματος InxAl1-xN 
υποθέσαμε γραμμική εξάρτηση από το x, σύμφωνα με το νόμο του Vegard.  
Βάζοντας τις κρυσταλλικές σταθερές για το InN που μετρήθηκαν στο εργαστήριο 
[15] προκύπτει ότι η συνθήκη για πλεγματική προσαρμογή του InxAl1-xN πάνω σε 
GaN θα ισχύει x=0.184 (Εικόνα 1.6). Πρακτικά θα υποθέτουμε ότι η συνθήκη θα 
ισχύει για x=0.18 για λόγους απλότητας. Από το διάγραμμα, επίσης, παρατηρούμε ότι 
για x<0.18 η πλεγματική διαφορά θα έχει θετικό πρόσημο, οδηγώντας στην ανάπτυξη 
InAlN υπό εκτατική ελαστική τάση παραμόρφωσης (tensile stress), ενώ για x>0.18 η 
πλεγματική διαφορά εμφανίζει αρνητικές τιμές και επομένως το InAlN θα 
αναπτύσσεται υπό συμπιεστική ελαστική τάση παραμόρφωσης (compressive stress). 
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Εικόνα 1.6: Lattice mismatch για κράμα InAlN ανεπτυγμένο πάνω σε GaN σαν 
συνάρτηση του ποσοστού του InN στο κράμα. Από το γράφημα προκύπτει και η 
συνθήκη για lattice match των δύο ημιαγωγών.  

 

 Στη συνέχεια, μπορούμε να υπολογίσουμε τη διαφορά στις πολώσεις, σαν 
συνάρτηση της σύστασης του κράματος, καθώς και τη συνολική πόλωση [14], 
υποθέτοντας ότι το στρώμα InAlN έχει αναπτυχθεί υπό πλήρη τάση ελαστικής 
παραμόρφωσης πάνω στο GaN, ανεξάρτητα από τη στοιχειομετρία (Εικόνα 1.7). 
Παρατηρούμε ότι για ποσοστό InN στο κράμα ίσο με 32% θα έχουμε εξίσωση των 
πολώσεων στα GaN και InAlN και κατά συνέπεια μηδενισμό του 2DEG στην 
ετεροεπαφή τους. Ακόμα, για ποσοστό InN ίσο με 43% η αυθόρμητη πόλωση θα 
ισούται κατά μέτρο με την πιεζοηλεκτρική και θα έχει αντίθετο πρόσημο, γεγονός 
που επιτρέπει την ανάπτυξη φιλμ InAlN με μηδενική συνολική πόλωση, με μεγάλη 
χρησιμότητα σε οπτοηλεκτρονικές διατάξεις. Θα πρέπει να σημειωθεί, όμως, ότι για 
τέτοια ποσοστά InN (43%) η αναπτυσσόμενη τάση ελαστικής παραμόρφωσης θα 
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είναι πολύ μεγάλη και επομένως το κρίσιμο πάχος InAlN για πλεγματική χαλάρωση 
πολύ μικρό, γεγονός που θα εισαγάγει σημαντικούς περιορισμούς στη σχεδίαση των 
οπτοηλεκτρονικών διατάξεων. 
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Εικόνα 1.7:Διαφορά στις αυθόρμητες και πιεζοηλεκτρικές πολώσεις μεταξύ InxAl1-xN και 
GaN για μια ετεροδομή InxAl1-xN/GaN, σαν συνάρτηση του x. Στο διάγραμμα φαίνεται, 
επίσης και η συνολική πόλωση για την ετεροδομή. 
 

 Από το διάγραμμα των πολώσεων μπορεί εύκολα να υπολογιστεί το τελικό 
αναμενόμενο 2DEG για μια ετεροεπαφή InAlN/GaN σαν συνάρτηση της σύστασης 
του κράματος, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.8. Για μια ετεροδομή InxAl1-xN/GaN με 
x=0.18 αναμένεται συγκέντρωση φορέων στο 2DEG ίση με 2.7x1013 cm-2, τιμή 
διπλάσια από την αντίστοιχη για ετεροδομές AlGaN/GaN που αναφέραμε πιο πάνω.  
Είναι, λοιπόν, προφανές ότι η ετεροδομή InAlN/GaN μπορεί να επεκτείνει τα 
χαρακτηριστικά των τρανζίστορ HEMT τουλάχιστον κατά ένα παράγοντα 2, χωρίς να 
υπάρχει ο κίνδυνος της απώλειας του 2DEG λόγω πλεγματικής χαλάρωσης. 
 Μειώνοντας το ποσοστό του InN στο κράμα InAlN μπορούμε να αυξήσουμε 
ακόμα περισσότερο το 2DEG, φτάνοντας σε τιμές υπερδιπλάσιες της τιμής για 
συνθήκη πλεγματικής προσαρμογής, με μόνο περιορισμό τον κίνδυνο για πλεγματική 
χαλάρωση. Μειώνοντας το ποσοστό του InN στο κράμα εισαγάγουμε εκτατική τάση 
πλεγματικής παραμόρφωσης και επομένως θα υπάρχει ένα όριο πάχους, εξαρτώμενο 
από τη σύσταση, πάνω από το οποίο θα παρατηρείται πλεγματική χαλάρωση μέσω 
εισαγωγής εξαρμώσεων. Για ποσοστά InN μεγαλύτερα από 18% το 2DEG θα 
μειώνεται και τελικά θα μηδενίζεται για ποσοστό InN ίσο με 32%, αν το InAlN δεν 
υπόκειται σε πλαστική χαλάρωση. Στη συζήτηση αυτή, βέβαια, αγνοείται και η 
αλλαγή του ενεργειακού χάσματος του InxAl1-xN με το x, που μπορεί να οδηγεί σε 
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μικρότερες τιμές από αυτές του GaN, για μεγάλες τιμές x. Για δομές HEMT με τα 
βέλτιστα χαρακτηριστικά είναι αναγκαίο να κρατηθεί το ποσοστό του InN ίσο με 
18% ή και χαμηλότερο, ώστε να έχουμε μεγιστοποίηση της πυκνότητας φορέων και 
κατά συνέπεια μεγάλα ρεύματα στα τρανζίστορ. 
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Εικόνα 1.8: Αναμενόμενη συγκέντρωση 2DEG σε ετεροδομή InAlN/GaN σαν συνάρτηση 
του ποσοστού του InN στο κράμα. 
 

 Για μια τυπική ετεροδομή Al0.3Ga0.7N/GaN μπορούμε να υπολογίσουμε το 
ενεργειακό χάσμα και την ασυνέχεια στις ενεργειακές στάθμες υποθέτοντας ότι θα 
ισχύει ο νόμος του Vegard και χρησιμοποιώντας τις σταθερές που περιγράφονται στη 
δημοσίευση του O. Ambacher [16]. Έτσι θα έχουμε: 

Eg(AlxGa1-xN) = (1-x)Eg(GaN) + xEg(AlN) – bow*x*(1-x)   (1.10) 

 
 με Eg(GaN) = 3.4eV, Eg(AlN) = 6.13eV και bow = 1 
 Με βάση τα παραπάνω, για x = 0.3 το ενεργειακό χάσμα του Al0.30Ga0.70N θα 
είναι Eg = 4.0 eV. Η ασυνέχεια στις ενεργειακές στάθμες θα υπολογιστεί με βάση τη 
σχέση: 

ΔEC = 0.7 [(Eg(AlGaN) – Eg(GaN)]   (1.11) 
Όπου για x = 0.3 θα έχουμε ΔEC=0.42 eV για την ετεροδομή Al0.30Ga0.70N/GaN 
 Για την περίπτωση, τώρα, του In0.18Al0.82N ανεπτυγμένου πάνω σε GaN σε 
ποσοστό για lattice match (18%) μετρήθηκε το ενεργειακό χάσμα με 
φασματοσκοπική ελλειψομετρία (όπως θα δείξουμε στο αντίστοιχο κεφάλαιο) και 
βρέθηκε ίσο με 3.95 eV. Με βάση τη βιβλιογραφία [17] για ετεροδομές AlN/GaN 
μετρήθηκε ότι ΔEC/ΔEV = 52/48. Αν υποθέσουμε ότι και για την περίπτωση του 
In0.18Al0.82N/GaN θα ισχύει ο ίδιος λόγος, τότε θα έχουμε ότι ΔEC = 0.286 eV < ΔEC 
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AlGaN. Στην περίπτωση, όμως, που υποθέσουμε ότι θα ισχύει ο ίδιος λόγος με την 
περίπτωση του AlGaN/GaN, τότε το ΔΕC θα είναι το ίδιο. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι 
η κύρια διαφορά μεταξύ των ετεροδομών InAlN/GaN και AlGaN/GaN θα είναι η 
συγκέντρωση φορέων στο 2DEG λόγω της πόλωσης. 
 
 
1.2.3  Η ετεροδομή AlN/GaN 
 

Η ετεροδομή AlN/GaN μπορεί να θεωρηθεί ως η ακραία περίπτωση της 
ετεροδομής InxAl1-xN/GaN με x=0, δηλαδή χωρίς καθόλου ίνδιο. Λόγω της 
δυσκολίας ανάπτυξης του κράματος InAlN με τη μέθοδο της επίταξης με μοριακές 
δέσμες, όπως θα αναφερθεί παρακάτω, η ανάπτυξη του AlN είναι προτιμητέα για 
δομές HEMT. Η διαφορά στις αυθόρμητες πολώσεις με το GaN θα είναι μέγιστη για 
την περίπτωση του AlN, σε σχέση με τις υπόλοιπες ετεροδομές που αναφέραμε. Το 
γεγονός αυτό αναμένεται να αποδίδει πολύ μεγάλες τιμές για το αναπτυσσόμενο 
2DEG, όπως θα δούμε παρακάτω. 

Λόγω της μεγάλης διαφοράς στις πλεγματικές σταθερές μεταξύ GaN και AlN, 
αναμένεται η ανάπτυξη ισχυρής εκτατικής τάσης ελαστικής παραμόρφωσης στο 
στρώμα AlN. Το γεγονός αυτό θα αυξάνει ακόμα περισσότερο τη συγκέντρωση των 
φορέων στο 2DEG και θα μεγιστοποιεί τα πλεονεκτήματα της ετεροδομής, 
οδηγώντας σε τρανζίστορ HEMT με πολύ μεγάλα ρεύματα. Η μεγάλη διαφορά, όμως, 
στις κρυσταλλικές σταθερές των δύο υλικών θα μειώνει πολύ το κρίσιμο πάχος για 
χαλάρωση σε μερικά μόνο nm, γεγονός πολύ επικίνδυνο για την καταστροφή της 
ετεροδομής και τη δραστική μείωση της ευκινησίας των φορέων, όπως θα δείξουμε 
στο αντίστοιχο κεφάλαιο. 

Για τη βέλτιστη ετεροδομή AlN/GaN από την Εικόνα 1.8, αναμένουμε μια 
συγκέντρωση για το 2DEG ίση με 6.4Χ1013 cm-2, τιμή εξαιρετικά μεγάλη σε σχέση 
με τις υπόλοιπες ετεροδομές που αναφέρθηκαν. Λόγω της πολύ καλής κρυσταλλικής 
ποιότητας των υλικών και της εξαιρετικά ομαλής διεπιφάνειας της ετεροδομής θα 
αναμένονται μεγάλες ευκινησίες ηλεκτρονίων, που θα ξεπερνούν τα 1000 cm2/Vs, 
οδηγώντας σε τρανζίστορ με πάρα πολύ μεγάλα ρεύματα και πολύ μικρές 
αντιστάσεις. 

Με βάση τα παραπάνω, μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι 
ετεροδομές InAlN/GaN θα προσφέρουν υπερδιπλασιασμό της συγκέντρωσης του 
2DEG στις δομές HEMT και ένα ημιαγωγό που θα μπορεί να αναπτυχθεί πάνω στο 
GaN με την ίδια κρυσταλλική σταθερά a, δηλαδή σε συνθήκες για lattice match. Το 
τελευταίο θα μπορούσε να έχει εφαρμογή σε συστήματα ημιαγωγικών LASER, 
χρησιμοποιώντας το In0.18Al0.82N σε καθρέφτες Bragg (DBR), με σημαντικά 
πλεονεκτήματα. Η ακραία περίπτωση της ετεροδομής AlN/GaN μπορεί να 
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μεγιστοποιήσει τη συγκέντρωση στο 2DEG και να δώσει τρανζίστορ με εξαιρετικά 
μεγάλες πυκνότητες ρεύματος, με μόνη προϋπόθεση την αποφυγή υπέρβασης του 
κρίσιμου πάχους για χαλάρωση (strain relaxation) που θα κατέστρεφε τα 
χαρακτηριστικά της ετεροδομής.  
 
 
 
 

1.3 Εισαγωγή στο τρανζίστορ HEMT 
 

Το τρανζίστορ υψηλής ευκινησίας ηλεκτρονίων (HEMT) ανακαλύφθηκε από 
τον T. Mimura το 1980. Βασίζεται στη λειτουργία του τρανζίστορ επίδρασης πεδίου 
(FET), με τη διαφορά ότι στην περίπτωση του HEMT σχηματίζεται μια ετεροεπαφή 
μεταξύ δύο ημιαγωγικών στρωμάτων, με διαφορετικές τιμές πόλωσης, όπως 
αναφέραμε πιο πριν. Η βασική δομή του HEMT φαίνεται στην Εικόνα 1.9: Ένα πολύ 
λεπτό αγώγιμο στρώμα (κανάλι) έχει σχηματιστεί κάτω από την επιφάνεια του 
ημιαγωγού, κατά την ανάπτυξη της ετεροδομής (2DEG). Στη συνέχεια, με τεχνικές 
φωτολιθογραφίας εναποτίθενται οι δύο ωμικές επαφές για την πύλη (source) και τον 
απαγωγό (drain) του τρανζίστορ και ακολουθεί η επαφή Schottky για την πύλη (gate). 
 Τα τρανζίστορ τύπου ΗΕΜΤ, όπως και γενικότερα τα τρανζίστορ επίδρασης 
πεδίου, μπορεί να είναι normally on ή normally off, δηλαδή να επιτρέπουν τη 
διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ πηγής και απαγωγού χωρίς τάση στην πύλη, ή 
εφαρμόζοντας μια θετική τάση μεταξύ πύλης και πηγής, αντίστοιχα. Το ρεύμα μεταξύ 
πηγής και απαγωγού θα καθορίζεται από το πολύ λεπτό αγώγιμο κανάλι που υπάρχει 
μεταξύ τους και συνδέει τις δύο αυτές επαφές ηλεκτρικά. Προκειμένου να 
μεταβάλλουμε το ρεύμα που περνάει μεταξύ πηγής και απαγωγού θα πρέπει να 
εφαρμόσουμε τάση μεταξύ πύλης και πηγής, ανάλογα με τον τύπο του τρανζίστορ. 
Για normally on τρανζίστορ εφαρμόζοντας μια VGS < 0 είναι δυνατόν να 
απογυμνωθεί μέρος ή ολόκληρο το 2DEG που έχει σχηματιστεί και να στραγγαλιστεί, 
έτσι, το κανάλι. Η τάση VGS για την οποία μηδενίζεται το ρεύμα στο κανάλι 
ονομάζεται τάση στραγγαλισμού (pinch off voltage) και τότε λέμε ότι το τρανζίστορ 
«κλείνει», δηλαδή δεν αφήνει να περάσει καθόλου ρεύμα από μέσα του. Για θετικές 
τάσεις μεταξύ πύλης και πηγής το κανάλι ενισχύεται και παρατηρούνται ακόμα 
μεγαλύτερα ρεύματα στο τρανζίστορ. Για normally off τρανζίστορ θα το κανάλι είναι 
στραγγαλισμένο για VGS = 0 και θα πρέπει να εφαρμοστεί τάση VGS > 0 προκειμένου 
να σχηματιστεί ένα αγώγιμο κανάλι και να επιτραπεί η διέλευση του ηλεκτρικού 
ρεύματος. 
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Εικόνα 1.9: Σχηματική αναπαράσταση του τρόπου λειτουργίας ενός τρανζίστορ τύπου 
HEMT. Στη δεξιά εικόνα φαίνεται ένα παράδειγμα ετεροδομής ΗΕΜΤ ΙΙΙ-νιτριδίων, καθώς 
και το σημείο σχηματισμού του 2DEG.  
 
 Σε ένα ιδανικό τρανζίστορ HEMT το ρεύμα που διαρρέει από την πύλη θα 
πρέπει να είναι σχεδόν μηδέν. Στην πράξη όμως, υπάρχει ένα μικρό ρεύμα διαρροής 
που μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως για παράδειγμα διαρροή 
ρεύματος μέσω του ημιαγώγιμου υποστρώματος, μη ιδανική συμπεριφορά της 
επαφής Schottky της πύλης, μικρή τάση κατάρρευσης της επαφή Schottky και άλλα. 
Σε ένα τρανζίστορ ΗΕΜΤ, η επαφή Schottky στην πύλη θα πρέπει να αντέχει σε 
ανάστροφες τάσεις τέτοιες ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης απογύμνωση του 
καναλιού και κατά συνέπεια το κλείσιμό του. 
 
 
 

1.4 Απαιτήσεις επιταξιακού υλικού για ΗΕΜΤ τρανζίστορ ΙΙΙ-
Νιτριδίων 
 
1.4.1  Ο ρόλος του υποστρώματος 
 

Το ημιαγωγικό υπόστρωμα που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη μιας 
ετεροδομής ΗΕΜΤ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα χαρακτηριστικά του 
τρανζίστορ που θα κατασκευαστεί. Παράγοντες με καθοριστική επίδραση στα τελικά 
χαρακτηριστικά του ΗΕΜΤ είναι η κρυσταλλική ποιότητα του υποστρώματος, η των 
φορέων και προσμίξεων και η θερμική του αγωγιμότητα. Παρακάτω θα αναλύσουμε 
κάθε μια περίπτωση ξεχωριστά και θα αναφέρουμε πως επηρεάζει τα χαρακτηριστικά 
της δομής HEMT. 

Ο σημαντικότερος παράγοντας για την επιλογή ενός υποστρώματος είναι η 
κρυσταλλική του ποιότητα, λόγω του ότι επηρεάζει σε ένα βαθμό και τα υπόλοιπα 
χαρακτηριστικά του. Στην περίπτωση των δομών ΗΕΜΤ ΙΙΙ-νιτριδίων το υπόστρωμα 
που χρησιμοποιείται είναι τα ετεροεπιταξιακά στρώματα 2-3 μm GaN, ανεπτυγμένα 
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κυρίως πάνω σε υποστρώματα σαπφείρου (Al2O3). Αυτά τα ετεροεπιταξικά 
στρώματα GaN παρουσιάζουν ικανοποιητικές ηλεκτρικές ιδιότητες, πυκνότητες 
διεισδυουσών εξαρμώσεων στην περιοχή 108-109 cm-2 και ατομικά επίπεδες 
επιφάνειες. Τα επιταξιακά στρώματα GaN που αναπτύσσονται, στη συνέχεια, με 
ΜΒΕ, πάνω στο υπόστρωμα GaN/Al2O3 θα παρουσιάζουν την ίδια ή και ελάχιστα 
καλύτερη κρυσταλλική ποιότητα ως προς αυτή του υποστρώματος που μπορεί να 
θεωρηθεί αρκετά ικανοποιητικό για την ανάπτυξη των ετεροδομών ΗΕΜΤ. 

Η συγκέντρωση υποβάθρου των φορέων του “υποστρώματος” GaN παίζει 
πολύ σημαντικό ρόλο στη συμπεριφορά των τρανζίστορ ΗΕΜΤ και καθορίζει την 
ικανότητα της πύλης να απογυμνώνει εντελώς το κανάλι και να κλείνει το 
τρανζίστορ. Υψηλές συγκεντρώσεις φορέων στο υπόστρωμα GaN (λόγω 
ανεπιθύμητων προσμίξεων) δημιουργούν κανάλι παράλληλης αγωγιμότητας και 
αυξάνουν τη διαρροή ρεύματος στην πύλη, κυρίως λόγω εναπόθεσης των pads πάνω 
στο ημιαγώγιμο υπόστρωμα, με συνολικό αποτέλεσμα την υποβάθμιση των 
χαρακτηριστικών του τρανζίστορ. Για το σκοπό αυτό, οι ετεροδομές ΗΕΜΤ 
αναπτύσσονται πάνω σε υποστρώματα GaN υψηλής αντίστασης (συνήθως εμπορικά 
διαθέσιμα υποστρώματα GaN με προσμίξεις σιδήρου) ώστε να υπάρχει η κατάλληλη 
ηλεκτρική απομόνωση. 

Τέλος, η θερμική αγωγιμότητα του υποστρώματος παίζει σημαντικό ρόλο 
στην περίπτωση που θέλουμε να κατασκευάσουμε τρανζίστορ ισχύος. Η κατανάλωση 
ισχύος πάνω στη διάταξη είναι σημαντική για μεγάλες πυκνότητες ρευμάτων στα 
τρανζίστορ ΗΕΜΤ και απαιτείται η γρήγορη απομάκρυνση της παραγόμενης 
θερμότητας από τη διάταξη, με ρυθμό τέτοιο ώστε να μην αυξάνεται η θερμοκρασία 
λειτουργίας πάνω από κάποιο όριο. Η απομάκρυνση της θερμότητας μέσω του 
θερμικά αγώγιμου υποστρώματος είναι ο καλύτερος τρόπος για διατάξεις υψηλής 
ισχύος. Στην περίπτωση των ετεροδομών ΙΙΙ-Ν, χρησιμοποιείται κυρίως ζαφείρι, που 
έχει μικρή θερμική αγωγιμότητα και επομένως δεν είναι κατάλληλο για τέτοιες 
διατάξεις. Απαιτείται, επομένως, η ανάπτυξη των ετεροδομών ΗΕΜΤ πάνω σε 
υποστρώματα με μεγάλη θερμική αγωγιμότητα, όπως το καρβίδιο του πυριτίου (SiC) 
και το πυρίτιο (Si). Ειδικότερα, η ανάπτυξη πάνω σε  SiC είναι προτιμητέα, λόγω της 
μεγαλύτερης θερμικής αγωγιμότητας του SiC έναντι του Si, αλλά τα εμπορικά 
διαθέσιμα υποστρώματα SiC είναι κατά πολύ ακριβότερα και σε μικρότερες 
διαστάσεις από τα αντίστοιχα του Si. 

Η συγκέντρωση και οι ιδιότητες μεταφοράς του 2DEG δεν αναμένεται να 
παρουσιάζουν σημαντική εξάρτηση από το είδος του υποστρώματος που 
χρησιμοποιείται (Al2O3, Si, ή SiC) και τη θερμική του αγωγιμότητα. Για το λόγο 
αυτό, στην παρούσα διατριβή, τα πειράματα ανάπτυξης και βελτιστοποίησης των 
ετεροδομών ΗΕΜΤ πραγματοποιήθηκαν σε υποστρώματα GaN/Al2O3, που 
παρουσιάζουν το πλεονέκτημα του κατά πολύ χαμηλότερου κόστους σε σχέση με τα 
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υποστρώματα GaN/SiC. Η χρήση υποστρωμάτων GaN/Si, επίσης, αποφεύχθηκε για 
λόγους κατώτερης κρυσταλλικής ποιότητας και υψηλότερου κόστους, σε σχέση με τα 
υποστρώματα GaN/Al2O3. Προκειμένου να επιτευχθούν, όμως, τρανζίστορ με υψηλές 
πυκνότητες ρεύματος, θα πρέπει οι βελτιστοποιημένες ετεροδομές ΗΕΜΤ να 
αναπτυχθούν πάνω σε υποστρώματα GaN/SiC, προκειμένου να αξιοποιηθεί η 
μεγαλύτερη θερμική αγωγιμότητα του υποστρώματος αυτού, όπως αναφέραμε. 

 
 
 

1.4.2  Ο ρόλος της ετεροδομής ΗΕΜΤ 
 

Προκειμένου να σχηματιστεί 2DEG σε μια ετεροδομή απαιτούνται ορισμένες 
προϋποθέσεις όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της. Η κυριότερη απαίτηση είναι η 
ομαλότητα της διεπιφάνειας μεταξύ των δύο διαφορετικών ημιαγωγικών στρωμάτων 
που την απαρτίζουν. Ιδανικά, θα πρέπει η επιφάνεια του πρώτου στρώματος να 
τελειώνει απότομα, με επιφανειακή τραχύτητα που δεν ξεπερνά το ένα ατομικό 
στρώμα και αμέσως μετά να αναπτύσσεται το δεύτερο στρώμα. Για το σκοπό αυτό, η 
ανάπτυξη θα πρέπει να γίνεται στρώμα-με-στρώμα, ώστε να καταλήγει σε ατομικά 
επίπεδες επιφάνειες. Τυχόν επιφανειακή τραχύτητα των στρωμάτων θα έχει αρνητική 
επίδραση στις ιδιότητες μεταφοράς της ετεροδομής ΗΕΜΤ, λόγω του ότι θα λαμβάνει 
χώρα σκέδαση των ηλεκτρονίων του 2DEG, εξαιτίας της ανομοιόμορφης κατανομής 
του δυναμικού, που προκαλείται από την τραχύτητα των δύο στρωμάτων που 
απαρτίζουν την ετεροδομή. 

Η επιφάνεια μιας ετεροδομής ΗΕΜΤ θα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα 
ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της ετεροδομής. Τα άτομα της επιφάνειας θα 
αλληλεπιδρούν με τα στοιχεία του περιβάλλοντος και θα δημιουργούν οξείδια ή 
άλλες ενώσεις. Γενικά, στην επιφάνεια, είναι δυνατόν να παγιδεύονται φορτία τα 
οποία θα επηρεάζουν άμεσα τη συγκέντρωση του 2DEG, αφού θα δημιουργούν μια 
νοητή πύλη (virtual gate) με αρνητικό ή θετικό δυναμικό. Έτσι, για παράδειγμα, η 
παγίδευση αρνητικών φορτίων στην επιφάνεια της ετεροδομής θα έχει ως 
αποτέλεσμα την ανάπτυξη αρνητικού δυναμικού και την απογύμνωση μέρους του 
2DEG, ώστε σε μια μέτρηση της συγκέντρωσής του, αυτό να εμφανίζεται μικρότερο 
από το αναμενόμενο.  
 Για τον περιορισμό της επίδρασης της επιφάνειας στα χαρακτηριστικά των 
ετεροδομών ΗΕΜΤ είναι απαραίτητη η επικάλυψή της με ένα πολύ λεπτό φιλμ από 
κατάλληλο υλικό, ώστε να αδρανοποιείται (passivated). Ως τέτοια υλικά στην 
περίπτωση των ΙΙΙ-Ν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα SiNx και SiO2 ώστε να 
δεσμευτούν οι ελεύθεροι δεσμοί της επιφάνειας και να ελαχιστοποιηθεί η παγίδευση 
φορτίων κατά τη λειτουργία των τρανζίστορ [18,19,20]. 
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2.1 Πλεγματικές εξαρμώσεις  
 
 Οι κρυσταλλικές ατέλειες που εμφανίζονται στους ημιαγωγούς της 
κατηγορίας των ΙΙΙ-νιτριδίων οφείλονται κατά κύριο λόγο στις μεγάλες πλεγματικές 
διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ του υποστρώματος και του επιστρώματος, που 
οδηγούν τελικά στη δημιουργία πλεγματικών εξαρμώσεων. Η πλεγματική εξάρμωση 
περιγράφεται από το διάνυσμα Ι, που ορίζει τη διεύθυνση του γραμμικού της πυρήνα 
και το διάνυσμα Burgers b, που ορίζει την πλεγματική μετατόπιση που απαιτείται 
προκειμένου να δημιουργηθεί η εξάρμωση σε έναν τέλειο κρύσταλλο [1,2]. Οι 
εξαρμώσεις χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: (α) Στις εξαρμώσεις τύπου ακμής (edge 
dislocations) (β) στις εξαρμώσεις τύπου κοχλία (screw dislocations) και (γ) στις 
μικτές εξαρμώσεις (mixed dislocations). Στις εξαρμώσεις τύπου ακμής το διάνυσμα b 
είναι κάθετο με το διάνυσμα Ι, ενώ στις εξαρμώσεις τύπου κοχλία παράλληλο. Οι 
μικτές εξαρμώσεις αποτελούνται από μια συνιστώσα τύπου ακμής και μια τύπου 
κοχλία, κατά συνέπεια το διάνυσμα b θα σχηματίζει γωνία με το διάνυσμα Ι. Οι 
εξαρμώσεις που διέρχονται μέσα από ένα κρυσταλλικό φιλμ, αποκαλούνται 
διεισδύουσες εξαρμώσεις (threading dislocations ή TD). 
 Στην Εικόνα 2.1 φαίνονται οι δύο περιπτώσεις εξαρμώσεων τύπου ακμής (α) 
και κοχλία (β). Στην περίπτωση μιας εξάρμωσης τύπου ακμής έχουμε εισαγωγή ή 
εξαγωγή ενός ατομικού επιπέδου περιορισμένης έκτασης στο εσωτερικό του 
κρυστάλλου και παραμόρφωση της περιοδικότητας του κρυστάλλου γύρω από το 
παρεμβαλλόμενο επίπεδο (κυρίως στην άκρη του). Το διάνυσμα burger θα είναι 
κάθετο σε ένα πρόσθετο ατομικό επίπεδο και θα έχει μέτρο ίσο με την απόσταση 
μεταξύ δύο διαδοχικών ατομικών επιπέδων. Στην περίπτωση που η κρυσταλλική 
ατέλεια καταλήγει στην επιφάνεια του κρυστάλλου μπορεί να σχηματιστεί στο 
σημείο εκείνο ένα ίχνος της (pit) [2].  
 Στην περίπτωση των εξαρμώσεων τύπου κοχλία έχουμε διαδοχικές 
μετατοπίσεις παράλληλων επιπέδων {hkl} του κρυστάλλου κατά τη διεύθυνση [hkl] 
σε αποστάσεις ίσες με την απόσταση μεταξύ των επιπέδων αυτών (Εικόνα 2.1β). 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την παραμόρφωση του κρυστάλλου γύρω από τη γραμμή 
του πυρήνα της ατέλειας, κατά τρόπο τέτοιο που θυμίζει την κίνηση ενός κοχλία. 
Όταν η γραμμή της ατέλειας αυτής καταλήξει στην επιφάνεια του κρυστάλλου 
σχηματίζεται μια βαθμίδα (step). Ειδικά για την περίπτωση των ημιαγωγών ΙΙΙ-
νιτρίδια, η ανάπτυξη μέσω των βαθμίδων που δημιουργούν οι εξαρμώσεις τύπου 
κοχλία, οδηγεί στο σχηματισμό ελικοειδούς βαθμίδας (spiral pit), στην επιφάνεια, στα 
σημεία που καταλήγει ο άξονας της ατέλειας [2].  
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(α) 

(β) 

Εικόνα 2.1: Σχηματική αναπαράσταση της παραμόρφωσης ενός κρυστάλλου λόγω της 
εισαγωγής εξάρμωσης (α) ακμής και (β) κοχλία  
 
 

Γενικότερα, η δημιουργία εξαρμώσεων σε ένα κρύσταλλο μπορεί να 
οφείλεται σε διάφορους λόγους [3]: (α) Εξαρμώσεις που προϋπάρχουν στο 
υπόστρωμα μπορεί να διαδίδονται σαν διεισδύουσες εξαρμώσεις και σε όλα τα 
υπερκείμενα στρώματα που θα αναπτυχθούν. Αυτό είναι ασήμαντο στην περίπτωση 
των ΙΙΙ-νιτριδίων που αναπτύσσονται ετεροεπιταξιακά πάνω σε διαφορετικά 
υποστρώματα πολύ καλύτερης κρυσταλλικής ποιότητας, αλλά μεγάλης πλεγματικής 
διαφοράς. (β) Εισαγωγή εξαρμώσεων στο επίστρωμα λόγω πλεγματικής διαφοράς ή 
διαφορετικού συντελεστή θερμικής διαστολής ως προς το κρυσταλλικό υπόστρωμα.  
(γ) Ανάπτυξη εξαρμώσεων στα όρια που συνενώνονται κρυσταλλικές περιοχές με 
μικρή ή μεγάλη απόκλιση του κρυσταλλογραφικού προσανατολισμού τους και (δ) 
Δημιουργία κλειστού βρόχου εξαρμώσεων από συσσώρευση σημειακών ατελειών.  

 
 
 

2.2  Ετεροεπιταξιακά συστήματα  ΙΙΙ-Νιτριδίων 
 

2.2.1  Ετεροεπίταξη – τάσεις ελαστικής παραμόρφωσης 
 

Στα ημιαγωγικά συστήματα ΙΙΙ-νιτριδίων παρατηρείται σχεδόν πάντα η 
ανάπτυξη στρωμάτων με διαφορετικές κρυσταλλικές σταθερές από αυτές του 
υποστρώματος. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην έλλειψη υποστρωμάτων GaN, 
ικανών διαστάσεων και διαθεσιμότητας προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την 
ανάπτυξη των ημιαγωγών ΙΙΙ-νιτρίδια. Επιπλέον, τα διάφορα κράματα ΙΙΙ-νιτριδίων 
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που είναι δυνατόν να αναπτυχθούν σε συστήματα ετεροδομών, θα χαρακτηρίζονται, 
εν γένει, από διαφορετικές κρυσταλλικές σταθερές σε σχέση με το GaN. Για τους 
λόγους αυτούς, στα ετεροεπιταξιακά συστήματα που μελετάμε η πλεγματική σταθερά 
ισορροπίας του επιστρώματος αepi θα είναι διαφορετική από την κρυσταλλική 
σταθερά του υποστρώματος αsub. Η πλεγματική διαφορά f (lattice misfit) θα ορίζεται 
από τη σχέση [5]: 

epi

episubf
α

αα −
=  (2.1) 

 Ένα αρκετά λεπτό επιταξιακό στρώμα θα αναπτύσσεται έως ένα κρίσιμο 
πάχος, με ελαστική παραμόρφωση του πλέγματός του παράλληλα στην επιφάνεια του 
υποστρώματος, ώστε να έχει πλεγματική σταθερά ίση με asub, λόγω του ότι το πάχος 
του υποστρώματος είναι σημαντικά μεγαλύτερο και δεν είναι ενεργειακά συμφέρον 
να παραμορφωθεί. Ως αποτέλεσμα της ελαστικής παραμόρφωσης πάνω στο επίπεδο 
ανάπτυξης (biaxial strain), μια τάση πλεγματικής παραμόρφωσης (stress) θα 
εμφανίζεται στο επιταξιακό στρώμα. Στην περίπτωση που αepi < αsub τότε εμφανίζεται 
εκτατική τάση ελαστικής παραμόρφωσης στο επίστρωμα, ενώ αν αepi > αsub τότε θα 
έχουμε την ανάπτυξη συμπιεστικής τάσης ελαστικής παραμόρφωσης στο επίστρωμα. 
Η δεύτερη περίπτωση φαίνεται σχηματικά στην Εικόνα 2.2. Θα πρέπει να τονιστεί ότι 
η εικόνα αυτή αφορά την περίπτωση ενός απλού κυβικού πλέγματος. Στην περίπτωση 
του εξαγωνικού πλέγματος της δομής βουρτζίτη η περιγραφή θα είναι περισσότερο 
πολύπλοκη.  

 
Εικόνα 2.2: Σχηματική αναπαράσταση επιταξιακής ανάπτυξης λεπτού υμενίου με πλεγματική 
σταθερά μεγαλύτερη από αυτή του υποστρώματος και δημιουργία συμπιεστικής τάσης 
παραμόρφωσης (κατάσταση “strained”). Η εισαγωγή εξαρμώσεων πλεγματικής διαφοράς 
(misfit dislocations) προκαλεί τη χαλάρωση (relaxation) των πλεγματικών σταθερών του 
υλικού (κατάσταση “unstrained”). 
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Στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης, το επίστρωμα αναπτύσσεται έχοντας, 
παράλληλα στην επιφάνεια, την ίδια κρυσταλλική σταθερά με αυτή του 
υποστρώματος και τότε χαρακτηρίζεται ως ψευδομορφικό (pseudomorphic). θα 
έχουμε δηλαδή την εμφάνιση μιας διαξονικής τάσης ελαστικής παραμόρφωσης στο 
επίστρωμα. Η διαξονική (biaxial) ελαστική παραμόρφωση παράλληλα στην 
επιφάνεια θα προκαλεί μεταβολή των πλεγματικών αποστάσεων στον κάθετο προς 
την επιφάνεια άξονα με αντίθετο πρόσημο. Πιο συγκεκριμένα, για συμπιεστική 
διαξονική τάση παραμόρφωσης θα εμφανίζεται επιμήκυνση της c κρυσταλλικής 
σταθεράς, ενώ για εκτατική τάση παραμόρφωσης θα έχουμε σμίκρυνση της 
κρυσταλλικής σταθεράς κατά το c άξονα, ώστε να ισχύει πάντα η σχέση [4]: 

0

0

33

13

0

0 2
a

aa
C
C

c
cc strstr −

−=
−

 (2.2) 

Όπου C13 και C33 οι ελαστικές σταθερές του επιστρώματος. Ο παράγοντας 2C13/C33 
ονομάζεται συντελεστής χαλάρωσης διαξονικής παραμόρφωσης.  

Τάση ελαστικής παραμόρφωσης μπορεί, επίσης, να εμφανίζεται κατά την 
ψύξη του δείγματος, μετά το πέρας της ανάπτυξης, λόγω διαφορετικών συντελεστών 
θερμικής διαστολής επιστρώματος και υποστρώματος. Η τάση ελαστικής 
παραμόρφωσης λόγω διαφορετικής θερμικής διαστολής θα δίνεται από τη σχέση:  
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Όπου Δα/α οι συντελεστές θερμικής διαστολής των υλικών και Τ1 και Τ2 οι αρχικές 
και τελικές θερμοκρασίες για τη διαδικασία που μελετάμε, δηλαδή η θερμοκρασία 
ανάπτυξης και η θερμοκρασία περιβάλλοντος. Στην περίπτωση των ΙΙΙ-νιτριδίων οι 
διαφορές των συντελεστών θερμικής διαστολής δεν θα είναι μεγάλες, αλλά για την 
περίπτωση της ετεροεπίταξης ΙΙΙ-νιτριδίων πάνω σε υποστρώματα, όπως Al2O3, Si, 
SiC αναμένεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, όπως θα δούμε στο κεφάλαιο 4. 
Επειδή η θερμική ελαστική τάση αναπτύσσεται κατά την ψύξη των ετεροεπιταξιακών 
δομών, όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλή, δεν αναμένεται να επηρεάζει αισθητά τις 
διεργασίες υπαρχουσών κρυσταλλικών ατελειών. Στην περίπτωση, όμως, εκτατικής 
ελαστικής τάσης, η αδυναμία εισαγωγής εξαρμώσεων πλεγματικής διαφοράς σε 
χαμηλές θερμοκρασίες, μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία μικρορωγμών 
(microcracks) του υλικού.  
 
 

2.2.2  Χαλάρωση της ελαστικής τάσης παραμόρφωσης – εισαγωγή εξαρμώσεων 
 

Η διαξονική τάση ελαστικής παραμόρφωσης σε μία ετεροδομή μπορεί να 
χαλαρώσει είτε με ελαστικό, είτε με πλαστικό τρόπο. Ο ελαστικός τρόπος χαλάρωσης 
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συνίσταται στην σταδιακή ελαστική παραμόρφωση του επιστρώματος ώστε η 
πλεγματική σταθερά του κοντά στην επιφάνεια να πλησιάσει, ή και να φτάσει την 
τιμή ισορροπίας της. Ο τρόπος αυτός χαλάρωσης είναι εφικτός σε επιστρώματα με 
περιορισμένες πλευρικές διαστάσεις, όπως για παράδειγμα οι τρισδιάστατες νησίδες 
και καθορίζει τον τρόπο επιταξιακής ανάπτυξης. 

Η πλαστική χαλάρωση της ελαστικής τάσης παραμόρφωσης συνίσταται στην 
εισαγωγή ενός δικτύου εξαρμώσεων πλεγματικής διαφοράς (misfit dislocations) στη 
διεπιφάνεια μεταξύ υποστρώματος και επιστρώματος. Οι εξαρμώσεις πλεγματικής 
διαφοράς μπορεί να είναι τύπου ακμής ή μικτού τύπου. Η χαλάρωση της πλεγματικής 
διαφοράς θα είναι ανάλογη της προβολής της συνιστώσας τύπου ακμής της ατέλειας 
στο επίπεδο της διεπιφάνειας [5].  

Οι εξαρμώσεις πλεγματικής διαφοράς δημιουργούνται έπειτα από ένα κρίσιμο 
πάχος του επιταξιακού στρώματος. Η δημιουργία τους εξαρτάται από την ενέργεια 
παραμόρφωσης του επιταξιακού στρώματος σε σχέση με την ενέργεια του 
επιταξιακού στρώματος όταν έχει χαλαρώσει με εισαγωγή ατελειών πλέγματος. Η 
πρώτη θεωρητική προσέγγιση του φαινομένου έγινε από τους Matthews και 
Blakeslee [6,7,8]. Η πλήρης, όμως, θεωρητική περιγραφή, για κάθε υλικό, είναι 
περίπλοκη και δεν υπάρχει μια μοναδική προσέγγιση. Πρακτικά, μπορούμε να 
θεωρήσουμε ότι έπειτα από ένα κρίσιμο πάχος, διαφορετικό για κάθε ετεροδομή, θα 
συμφέρει ενεργειακά η εισαγωγή πλεγματικών εξαρμώσεων ώστε να χαλαρώνει η 
τάση ελαστικής παραμόρφωσης στο επίστρωμα. 

Στην περίπτωση της ανάπτυξης επιστρώματος με μικρότερη πλεγματική 
σταθερά από αυτή του υποστρώματος θα έχουμε εισαγωγή  ενός επιπλέον επιπέδου 
ατόμων στη διεπιφάνεια του κρυστάλλου και σχηματισμό μιας ατέλειας πλεγματικής 
διαφοράς. Αντίθετα, στην περίπτωση επιστρώματος με μεγαλύτερη πλεγματική 
σταθερά από το υπόστρωμα θα έχουμε τερματισμό ενός επιπέδου ατόμων του 
υποστρώματος στη διεπιφάνεια, στο σημείο εισαγωγής της ατέλειας. Επομένως, στη 
γραμμή μιας εξάρμωσης πλεγματικής διαφοράς θα αρχίζει ή θα τελειώνει ένα 
ατομικό επίπεδο, ανάλογα με τη διαφορά στις κρυσταλλικές σταθερές μεταξύ 
υποστρώματος και επιστρώματος (Εικόνα 2.2). 

Σε ετεροδομές που αποτελούνται από στρώματα με μεγάλες τιμές 
πλεγματικής διαφοράς ή μεγάλα πάχη επιστρώματος, θα σχηματίζονται αναγκαστικά 
εξαρμώσεις πλεγματικής διαφοράς. Οι ατέλειες αυτές δεν θα αποτελούσαν σημαντικό 
πρόβλημα όσον αφορά τις ηλεκτρικές ιδιότητες ενός επιταξιακού στρώματος, με 
πάχος μερικών μικρομέτρων, αλλά η δημιουργία τους εισαγάγει ταυτόχρονα 
διεισδύουσες εξαρμώσεις, που θα εκτείνονται σε όλο το πάχος του επιταξιακού 
υλικού, υποβαθμίζοντας την κρυσταλλική του ποιότητα. Στην περίπτωση των ΙΙΙ-
νιτριδίων, όπως αναφέραμε, είναι αναπόφευκτη η πλήρης εξάλειψη των πλεγματικών 
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ατελειών λόγω της ανάπτυξης σε υποστρώματα με διαφορετικές κρυσταλλικές 
σταθερές από αυτή του GaN.    
 
 

2.3 Ανάπτυξη κραμάτων ΙΙΙ-Νιτριδίων 
 
2.3.1  Θέματα αναμειξιμότητας 
 
 Έχοντας ως βάση τις διμερείς ενώσεις των ΙΙΙ-νιτριδίων AlN, GaN και InN, 
μπορούν να αναπτυχθούν κράματα τριμερών ή και τετραμερών ενώσεων με όλους 
τους συνδυασμούς που μπορούν να προκύψουν. Έτσι, για παράδειγμα μπορούμε να 
έχουμε τα τριμερή κράματα AlxGa1-xN, InxGa1-xN, InxAl1-xN (όπου 0<x<1), αλλά και 
το τετραμερές InxAlyGa1-x-yN (όπου 0<x,y<1). Όπως είναι προφανές, οι ιδιότητες των 
κραμάτων αυτών θα εξαρτώνται από τη σύστασή τους, και θα μπορούν να 
μεταβάλλονται κατά βούληση αλλάζοντας το x (ή και y).  
 Η ανάπτυξη, όμως, των κραμάτων αυτών παρουσιάζει ορισμένες δυσκολίες, 
που οφείλονται κυρίως στο θέμα της μη-αναμειξιμότητας (immiscibility) των 
επιμέρους στοιχείων που απαρτίζουν το κράμα [9,13,15]. Τέλος, ένα ακόμα 
πρόβλημα που αφορά τα τριμερή με In έχει να κάνει με την χαμηλότερη θερμοκρασία 
διάσπασης του κρυστάλλου του InN (~450 oC) σε σχέση με αυτή του GaN (~700 oC) 
και του AlN (>800 oC), και κατά συνέπεια τη διαφορετική βέλτιστη θερμοκρασία 
ανάπτυξης των επιμέρους διμερών 
 Το πρόβλημα της μη-αναμειξιμότητας οφείλεται στο διαφορετικό μήκος 
δεσμών ΙΙΙ-Ν των επιμέρους διμερών ενώσεων ΙΙΙ-νιτριδίων. Η συνύπαρξη, 
επομένως, δύο διαφορετικών διμερών ενώσεων σε ένα κρύσταλλο θα έχει ως 
αποτέλεσμα την παραμόρφωσή του σε σχέση με ένα κρύσταλλο διμερούς ενώσεως 
που θα βρίσκεται σε ισορροπία και την ανάπτυξη εσωτερικών τάσεων πλεγματικής 
παραμόρφωσης. Στην περίπτωση που οι τάσεις αυτές ξεπεράσουν κάποιο όριο, τότε 
προβλέπεται ο διαχωρισμός των φάσεων (phase separation) μέσα στον κρύσταλλο 
του κράματος, δηλαδή η δημιουργία των διμερών ενώσεων, τοπικά, αντί για το 
πλήρες κράμα [13]. Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι ο διαχωρισμός φάσεων θα 
είναι εντονότερος όσο πλησιάζουμε προς στοιχειομετρικά κράματα (με x=0.5) λόγω 
της μεγαλύτερης διαφοράς στα μήκη των δεσμών που αναμένεται να έχει το κράμα, 
σε σχέση με τα διμερή επιμέρους στοιχεία. Για x κοντά στο μηδέν ή στη μονάδα, ο 
διαχωρισμός των φάσεων αναμένεται να διαδραματίζει μικρότερο ρόλο, λόγω της 
μικρότερης απόκλισης του κράματος από την ισορροπία. 
 Θεωρητικές προβλέψεις για το διαχωρισμό φάσεων έχουν γίνει με 
υπολογισμούς σε συνθήκες θερμοδυναμικής ισορροπίας χρησιμοποιώντας το μοντέλο 
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“Valence force field”, (VFF) τροποποιημένο για εξαγωνική συμμετρία [10, 11, 12, 
13] και με το μοντέλο “Delta lattice parameter” (DLP) [14,15]. Η μέθοδος DLP 
αποτελεί μέθοδο υπολογισμού που συμπεριλαμβάνει μία ελεύθερη παράμετρο που 
καθορίζεται εξωτερικά, σε αντίθεση με τη μέθοδο VFF που είναι εντελώς αυτόνομη 
και ανεξάρτητη από πειραματικές μετρήσεις. 
 Στην Εικόνα 2.3 βλέπουμε τα διαγράμματα φάσης που προκύπτουν 
χρησιμοποιώντας την τροποποιημένη μέθοδο VFF [13], για τα τριμερή κράματα 
AlxGa1-xN, InxGa1-xN και InxAl1-xN. Για το κράμα AlGaN προβλέπεται διαχωρισμός 
φάσεων κάτω από την κρίσιμη θερμοκρασία των 181 Κ. Επομένως, στις 
θερμοκρασίες ανάπτυξης που είναι κατά πολύ μεγαλύτερες της κρίσιμης 
θερμοκρασίας δεν αναμένεται διαχωρισμός φάσεων στο κράμα αυτό. Για τα τριμερή 
InGaN και InAlN, όμως, οι κρίσιμες θερμοκρασίες κάτω από τις οποίες θα 
εμφανίζεται διαχωρισμός φάσης είναι 1967 Κ και 3399 Κ, αντίστοιχα. Στις συνήθεις 
θερμοκρασίες ανάπτυξης, επομένως, αναμένεται σημαντικός διαχωρισμός φάσεων 
για ποσοστά In μεγαλύτερα από 10% και μικρότερα από 90% στην περίπτωση του 
InGaN, ενώ στην περίπτωση του InAlN θα υφίσταται διαχωρισμός σε όλο το φάσμα 
στοιχειομετρίας.  

  

 
Εικόνα 2.3: Θεωρητικές προβλέψεις για την αναμειξιμότητα κραμάτων (α) AlGaN, (β) 
InGaN και (γ) InAlN, χρησιμοποιώντας το τροποποιημένο μοντέλο VFF. Ανατύπωση από 
αναφορά [13]. 
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 Σύμφωνα με τις θεωρητικές προβλέψεις, ο διαχωρισμός φάσης μπορεί να 
περιοριστεί αν η ανάπτυξη γίνει σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, που ξεπερνούν τους 
1000-1500 οC. Σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες, όμως ο θερμικός ρυθμός διάσπασης 
του InN είναι τεράστιος [16,17] και η ενσωμάτωση ινδίου στον κρύσταλλο είναι 
πρακτικά αδύνατη. Στην περίπτωση του κράματος InAlN θα χρειαζόταν ακόμα 
υψηλότερες θερμοκρασίες, γεγονός που θα καθιστούσε την ενσωμάτωση In ακόμα 
πιο απίθανη. Η ανάπτυξη κραμάτων με ΜΒΕ, όμως, καθιστά δυνατή την κατασκευή 
τέτοιων κραμάτων λόγω του ότι πραγματοποιείται σε συνθήκες μακριά από τη 
θερμοδυναμική ισορροπία, εισαγάγοντας κινητικούς περιορισμούς στη διαδικασία 
ανάπτυξης. Έτσι, στο εργαστήριο μπόρεσαν να αναπτυχθούν και να μελετηθούν 
κράματα InGaN σε όλο το φάσμα της στοιχειομετρίας [16] και το ίδιο επιτεύχθηκε 
στο πλαίσιο αυτής της διατριβής για το InAlN.   
 
 
2.3.2  Ιδιότητες κραμάτων εξαρτώμενες από τη σύστασή τους 
 
 Όπως αναφέραμε, οι ιδιότητες των τριμερών κραμάτων της οικογένειας των 
ΙΙΙ-νιτριδίων θα εξαρτώνται από τη σύστασή τους, αφού ουσιαστικά τα κράματα 
αποτελούνται από ανάμειξη διμερών ενώσεων ΙΙΙ-νιτριδίων με διαφορετικά, κάθε 
φορά, ποσοστά. Τα χαρακτηριστικά που θα μεταβάλλονται είναι οι ηλεκτρικές, 
δομικές και οπτικές ιδιότητες των κραμάτων. 
 
2.3.2.1 Ηλεκτρικές ιδιότητες κραμάτων 
  
 Ένα σημαντικό θέμα για τα αναπτυσσόμενα επιταξιακά στρώματα κραμάτων 
είναι η εξάρτηση των ηλεκτρικών ατελειών και της συγκέντρωσης υποβάθρου των 
φορέων από τη σύσταση του κράματος. Οι ιδιότητες των φορέων στα κράματα θα 
επηρεάζονται, προφανώς, από τη σύστασή τους, αλλά δεν έχει πρακτικό ενδιαφέρον 
στην ανάπτυξη δομών ΗΕΜΤ, όπου ο στόχος είναι η αποφυγή αγωγιμότητας μέσα 
στα στρώματα κραμάτων (χαμηλή ευκινησία λόγω σκέδασης από το κράμα). Επίσης, 
η σύσταση των κραμάτων σε μια δομή ΗΕΜΤ θα μεταβάλλει την πυκνότητα του 
δημιουργούμενου 2DEG. Το τελευταίο είναι ιδιαίτερης σημασίας και αναπτύσσεται 
στο κεφάλαιο 1.2, για όλες τις ετεροδομές ΗΕΜΤ ΙΙΙ-νιτριδίων που μελετήσαμε. 
 Η παραμένουσα συγκέντρωση υποβάθρου των φορέων θα εξαρτάται από το 
ποσοστό των προσμίξεων που ακούσια ενσωματώνονται στον κρύσταλλο, καθώς και 
από ενδογενείς ατέλειες, όπως για παράδειγμα τα κενά αζώτου (nitrogen vacancies) ή 
των στοιχείων ΙΙΙ. Σε ένα κρύσταλλο GaN, η παραμένουσα συγκέντρωση προσμίξεων 
είναι της τάξης του 1015-1016 cm-3, όπως θα δείξουμε στο κεφάλαιο 4.2, για την 
περίπτωση της ανάπτυξης με ΜΒΕ. Έτσι, στην περίπτωση των κραμάτων AlGaN, 
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που χρησιμοποιούνται σε ετεροδομές ΗΕΜΤ AlGaN/GaN, δεν αναμένεται υψηλή 
συγκέντρωση φορέων στο κράμα και σημαντική εξάρτησή της από τη σύσταση του 
κράματος, για ποσοστά AlN που φτάνουν μέχρι 30%. Στην περίπτωση, όμως, του 
InN, η παραμένουσα συγκέντρωση φορέων είναι αρκετά υψηλή (1018-1019 cm-3) [16]. 
Η παραμένουσα συγκέντρωση, επομένως, στα κράματα InAlN αναμένεται να είναι 
αρκετά μεγάλη για μεγάλα ποσοστά InN και να μειώνεται όσο μειώνεται το ποσοστό 
του InN στον κρύσταλλο. 
 Η σύσταση του κράματος ΙΙΙ-νιτριδίων θα καθορίζει και το μέγεθος της 
ηλεκτρικής πόλωσης. Τα πεδία πόλωσης στα ΙΙΙ-νιτρίδια παρουσιάζουν μη γραμμική 
συμπεριφορά, σε αντίθεση με ότι πιστεύονταν αρχικά (γραμμική συμπεριφορά λόγω 
νόμου του Vegard [19]). Αυτές οι αποκλίσεις από τη γραμμικότητα οφείλονται στους 
εξής λόγους [18]: (α) διαφορετική αντίδραση στην υδροστατική συμπίεση των 
επιμέρους διμερών που απαρτίζουν το κράμα, (β) μεταφορά φορτίου μεταξύ των 
κατιόντων λόγω διαφορετικής ηλεκτραρνητικότητας των διμερών, (γ) εμφάνιση 
εσωτερικής τάσης ελαστικής παραμόρφωσης λόγω μεταβαλλόμενου μήκους δεσμού 
ανιόντος – κατιόντος και (δ) φαινόμενα διαταραχών λόγω τυχαίας κατανομής των 
χημικών στοιχείων από την πλευρά των κατιόντων. Για τους λόγους αυτούς η 
γραμμική εξίσωση για τα αυθόρμητα πεδία πόλωσης θα πρέπει να γραφεί [18]: 

)1()1()( xxbxPxPxP sp
BN

sp
AN

sp
ABN −⋅⋅+−⋅+⋅=    (2.4) 

Η πιεζοηλεκτρική συνιστώσα θα είναι συνάρτηση των υλικών της εκάστοτε 
ετεροδομής και κατά συνέπεια είναι πιο περίπλοκο να εξαχθεί μια γενική σχέση. 
Έπειτα από πράξεις, οι τελικές εξισώσεις που προκύπτουν για τα τρία διαφορετικά 
τριμερή που μας ενδιαφέρουν θα δίνονται από τις παρακάτω εξισώσεις [18]: 

Ppz  AlxGa1-xN/GaN (x) = [−0.0525x + 0.0282x(1 − x)] (2.5) 

Ppz  InxGa1-xN/GaN (x) = [0.148x − 0.0424x(1 − x)]  (2.6) 

Ppz AlxIn1-xN/GaN (x) = [−0.0525x + 0.148(1 − x) + 0.0938x(1 − x)]  (2.7) 
 
  
2.3.2.2 Δομικές ιδιότητες κραμάτων 
 
 Οι δομικές ιδιότητες των κραμάτων αφορούν κυρίως τη συνολική 
κρυσταλλική ποιότητα και την εξάρτηση των πλεγματικών σταθερών από τη σύσταση 
του κράματος. Η συνολική κρυσταλλική ποιότητα είναι ένας παράγοντας που 
εξαρτάται από τις συνθήκες ανάπτυξης του κράματος, και από την πλεγματική 
διαφορά ως προς το υπόστρωμα. Στην περίπτωση του κράματος InAlN, η σημαντική 
επίδραση της μη αναμιξειμότητας των επιμέρους διμερών στην επιταξιακή ανάπτυξη 
αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τη συνολική κρυσταλλική ποιότητα, ανάλογα τη 
σύσταση του κράματος. Η επίδραση αυτή θα είναι ισχυρότερη όταν τα κράματα 
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πλησιάζουν το 50% (στοιχειομετρία), ενώ η εισαγωγή ατελειών λόγω πλαστικής 
χαλάρωσης της πλεγματικής διαφοράς θα αυξάνει με την απόκλιση από x=18%. Η 
μειωμένη θερμοκρασία ανάπτυξης του κρυστάλλου (προκειμένου να ενσωματώνεται 
In) αναμένεται να προκαλεί υποβάθμιση της κρυσταλλικής ποιότητας όσο μεγαλώνει 
το ποσοστό του Al στον κρύσταλλο, αφού θα ισοδυναμεί με ανάπτυξη AlN σε 
χαμηλή θερμοκρασία και επομένως με κακή κρυσταλλική ποιότητα. Η κρυσταλλική 
ποιότητα κραμάτων InAlN εξετάζεται διεξοδικά στο κεφάλαιο 5. 
 Οι κρυσταλλικές σταθερές των κραμάτων ακολουθούν, εν γένει, το νόμο του 
Vegard και είναι γραμμική συνάρτηση των επιμέρους διμερών που τα απαρτίζουν 
[19]. Έτσι, για παράδειγμα για ένα κράμα InxAl1-xN θα ισχύει: 

AlNInNInAlN cxcxc ⋅−+⋅= )1(    (2.8) 

AlNInNInAlN xx ααα ⋅−+⋅= )1(   (2.9) 

Ο νόμος του Vegard θα ισχύει, σε πρώτη προσέγγιση, και για άλλες σταθερές των 
κραμάτων ,όπως για παράδειγμα οι ελαστικές σταθερές, που αναφέραμε πιο πάνω: 

)()1()()( 1313113 AlNcxInNcxNAlInc xx ⋅−+⋅=−  (2.10) 

)()1()()( 3333133 AlNcxInNcxNAlInc xx ⋅−+⋅=−  (2.11) 

  Πρόσφατα, για την περίπτωση του κράματος InAlN, προτάθηκε η μη 
γραμμικότητα του νόμου του Vegard από τους K. Lorenz et Al [20], αλλά η 
διόρθωση λόγω μη γραμμικότητας δεν αναμένεται να επηρεάζει τη στοιχειομετρία 
του κράματος περισσότερο από 1% και είναι μέσα στα όρια της ακρίβειας 
προσδιορισμού των διαφόρων ιδιοτήτων του υλικού.  
 
 
2.3.2.3 Οπτικές ιδιότητες κραμάτων 
 
 Οι οπτικές ιδιότητες των κραμάτων της οικογένειας των ΙΙΙ-νιτριδίων 
εξαρτώνται άμεσα από το ενεργειακό χάσμα του κράματος και κατά συνέπεια από τη 
σύστασή του. Σε πρώτη προσέγγιση η εξάρτηση του ενεργειακού χάσματος από τη 
σύσταση του κράματος θα ακολουθεί την απλή παραβολική εξάρτηση [21]:  

)1()1()()()( 1 xxbxBNxENBAE ggxxg −⋅⋅+−⋅Ε+⋅ΑΝ=−      (2.12) 

Όπου b, ο παράγοντας bowing και Εg η τιμή του ενεργειακού χάσματος για καθένα 
από τα διμερή νιτρίδια ΑΝ και ΒΝ. Το ενεργειακό χάσμα των διμερών GaN και AlN 
είναι 3.4 και 6.15 eV, αντίστοιχα. Η τιμή του ενεργειακού χάσματος του InN 
αναθεωρήθηκε πρόσφατα [22,23] και σήμερα έχει προσδιοριστεί ίση με 0.65 eV [16, 
24]. 
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 Για την περίπτωση του κράματος AlGaN, η παραβολική αυτή εξίσωση 
επαληθεύεται από τις πειραματικές μετρήσεις, δίνοντας ένα παράγοντα bowing ίσο με 
1 eV [25,26,27]. Αυτό φαίνεται στην Εικόνα 2.4, για τρία δείγματα AlGaN που 
μελετήθηκαν στο δικό μας εργαστήριο. Ο παράγοντας bowing είναι ανεξάρτητος από 
τη στοιχειομετρία του κράματος, σε αντίθεση με τα κράματα που περιέχουν In, όπως 
θα περιγράψουμε παρακάτω. 

 
Εικόνα 2.4: Ενεργειακό χάσμα σαν συνάρτηση της στοιχειομετρίας κράματος AlxGa1-xN. O 
παράγοντας bowing βρέθηκε ίσος με 1 eV. Ανατύπωση από αναφορά [25]. 
   

 Για την περίπτωση κραμάτων με In, όπως τα InGaN και InAlN, η εξάρτηση 
του παράγοντα bowing από τη σύσταση δεν θα είναι μηδενική. Θεωρητικοί 
υπολογισμοί από πρώτες αρχές (first principles calculations) έδειξαν σημαντική 
απόκλιση του παράγοντα bowing από την παραβολική συμπεριφορά [28,29]. Ειδικά 
για την περίπτωση του κράματος InAlN, θεωρητικές προβλέψεις που έγιναν από τους 
Ferhat και Bechstedt  για κυβικές (zinc-blende) δομές [28], έδειξαν μεγάλες 
αποκλίσεις λόγω μετατόπισης φορτίου στο χημικό δεσμό, που προκαλείται από τη 
μεγάλη διαφορά στις ηλεκτραρνητικότητες των InN και AlN. Υπολογισμοί για 
εξαγωνικά πλέγματα δομής Βουρτζίτη έδειξαν, επίσης, μεγάλες αποκλίσεις από την 
παραβολική συμπεριφορά [30]. Τα αποτελέσματα που θα περιγραφούν αναλυτικά 
στο κεφάλαιο 5, οδηγούν στην πρόταση ενός παράγοντα bowing εξαρτώμενου από τη 
στοιχειομετρία, σύμφωνα με τη σχέση [31]: 
 
  (2.13) 

xa
bxb 0

⋅+
=

1
)(
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  Κεφάλαιο 3:  Πειραματικές Τεχνικές 

3.1 Επίταξη με μοριακές δέσμες (ΜΒΕ) 
 
 

 Για την επιταξιακή ανάπτυξη προηγμένων ημιαγωγών της ομάδας ΙΙΙ-
Νιτριδίων απαιτείται ένα σύστημα επίταξης με μοριακές δέσμες (ΜΒΕ) που να 
πληροί ορισμένες απαραίτητες προϋποθέσεις. Τέτοιες είναι η δημιουργία και η 
διατήρηση υπερηψηλού κενού της τάξης των 10-10-10-11 Torr, ο ακριβής έλεγχος της 
θερμοκρασίας των πηγών και της ροής των ατομικών και μοριακών δεσμών, η 
απόλυτα ελεγχόμενη θερμοκρασία των υποστρωμάτων και η ύπαρξη in-situ τεχνικών 
χαρακτηρισμού. Το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε ήταν το MBE 32P της RIBER, 
που φαίνεται στην Εικόνα 3.1. Το σύστημα αυτό μπορεί να χωριστεί σε 3 κύρια μέρη: 
Το θάλαμο φόρτωσης (load chamber), το θάλαμο μεταφοράς (transfer chamber) και 
το θάλαμο ανάπτυξης (growth chamber). Όλη η κατασκευή είναι φτιαγμένη από 
ανοξείδωτο ατσάλι και στηρίζεται πάνω σε κατάλληλη βάση. Οι τρεις θάλαμοι είναι 
πλήρως απομονωμένοι μεταξύ τους με δυο χειροκίνητες μεταλλικές βάνες 
απομόνωσης (gate valves) και ο καθένας διαθέτει ξεχωριστό σύστημα άντλησης και 
μέτρησης του κενού. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί η μόλυνση του θαλάμου 
ανάπτυξης με αέρια από το εξωτερικό περιβάλλον και να μεγιστοποιηθεί η ευχρηστία 
και η διαθεσιμότητα του όλου συστήματος. Έτσι, για παράδειγμα, μπορεί να γίνεται 
επίταξη στο θάλαμο ανάπτυξης και παράλληλα να θερμαίνεται ένα άλλο υπόστρωμα 
στο θάλαμο φόρτωσης προκειμένου να απομακρυνθούν τα προσροφημένα αέρια από 
την επιφάνειά του πριν εισαχθεί στο θάλαμο ανάπτυξης για επίταξη. 

Ένα τόσο εξελιγμένο σύστημα δε θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εύκολα και 
να αποδώσει το μέγιστο των ικανοτήτων του αν δεν ελεγχόταν από κατάλληλο 
λογισμικό και αυτοματοποιημένα ηλεκτρονικά συστήματα. Για το σκοπό αυτό, όλα 
σχεδόν τα ηλεκτρονικά μέρη του συνδέονται με ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω της 
κονσόλας ελέγχου του ΜΒΕ. Μέσω κατάλληλου λογισμικού (software) μπορούμε να 
ελέγχουμε και να μεταβάλλουμε κατά βούληση όλες τις θερμοκρασίες των υλικών 
και του υποστρώματος, να μετράμε τις πιέσεις, να καθορίζουμε τους ρυθμούς ανόδου 
και καθόδου των θερμοκρασιών, να ανοίγουμε και να κλείνουμε τα διαφράγματα 
(shutters) αποκοπής της ροής των πηγών, ακόμα και να προγραμματίζουμε ενέργειες 
με συγκεκριμένη σειρά και χρονική διάρκεια. Από τον πίνακα ελέγχου μπορούμε να 
έχουμε πλήρη πρόσβαση σε όλα τα επιμέρους όργανα, όπως οι αντλίες, οι μετρητές 
πίεσης, οι θερμοκρασίες, η παροχή ισχύος στις πηγές τύπου Knudsen (K-cell) [1,2] 
και ο τετραπολικός φασματογράφος μάζας (QMS). Επίσης μπορούμε να ελέγχουμε τη 
ροή και την ισχύ της πηγής πλάσματος, παράγοντες που είναι καθοριστικής σημασίας 
για την επίταξη. Τέλος, σε διάφορα κρίσιμα σημεία του θαλάμου ανάπτυξης, αλλά 
και των υπολοίπων θαλάμων, υπάρχουν παράθυρα που επιτρέπουν την οπτική 
παρατήρηση των διαφόρων εξαρτημάτων. 
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 Στα επόμενα κεφάλαια παρουσιάζονται ξεχωριστά τα διάφορα μέρη του 
συστήματος και αναλύεται η λειτουργία τους.    
 

 
Εικόνα 3.1:  Σχηματικό διάγραμμα της πειραματικής διάταξης RF-MBE (32P-RIBER) που 
χρησιμοποιήθηκε. 

 

 
3.1.1  Θάλαμος φόρτωσης  
 
 Ο θάλαμος φόρτωσης (load chamber) είναι το πρώτο στάδιο στη διαδικασία 
εισαγωγής ενός δείγματος για επιταξιακή ανάπτυξη. Βρίσκεται υπό συνθήκες υψηλού 
κενού (~10-8 Torr) και έρχεται σε ατμοσφαιρική πίεση μόνο κατά τη διάρκεια της 
φόρτωσης και εκφόρτωσης των δειγμάτων. Με τη χρήση ενός ακόμα μικρού θαλάμου 
προσαρτημένου στην είσοδο του θαλάμου φόρτωσης καθίσταται δυνατή η 
φορτοεκφόρτωση των δειγμάτων χωρίς να έρχεται ο θάλαμος φόρτωσης σε 
ατμοσφαιρική πίεση, αποφεύγοντας έτσι μόλυνση του θαλάμου αυτού με αέρια του 
περιβάλλοντος και εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο, αφού δε χρειάζεται να αντληθεί 
από ατμοσφαιρική πίεση, αλλά από μια πίεση της τάξης των 10-6 Torr. Ο θάλαμος 
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φόρτωσης αντλείται από μια τούρμπομοριακή (turbomolecular) αντλία, η οποία 
υποστηρίζεται από μηχανική.  
 Εκτός από τη διαδικασία φορτοεκφόρτωσης, ο θάλαμος αυτός εξυπηρετεί και 
άλλο σκοπό. Κάθετα στη διεύθυνση κίνησης του βαγονιού υπάρχει θερμαντικός 
σταθμός (outgas heater) στον οποίο τοποθετείται το δείγμα με τη χρήση κατάλληλου 
συστήματος μεταφοράς με ράβδους. Ο σταθμός αυτός χρησιμεύει για αρχικό 
καθαρισμό των υποστρωμάτων με θέρμανση υπό συνθήκες καλού κενού. Κατά τη 
διάρκεια της θέρμανσης τα προσροφημένα μόρια του αέρα εξαερώνονται από την 
επιφάνεια του υποστρώματος, επιτυγχάνοντας έτσι καθαρισμό και απομάκρυνση 
ανεπιθύμητων ουσιών όπως για παράδειγμα το οξυγόνο και οι υδρατμοί. Ανάλογα με 
το είδος του υποστρώματος, η θερμοκρασία καθαρισμού μπορεί να φτάσει μέχρι και 
τους 800 οC. Ο θάλαμος φόρτωσης, λοιπόν, θα μπορούσε να ονομαστεί και θάλαμος 
καθαρισμού (outgas chamber), αφού εξυπηρετεί και αυτό το σκοπό.  
 
 
3.1.2  Θάλαμος μεταφοράς 
 

Ο θάλαμος μεταφοράς (transfer chamber) χρησιμεύει για τη μεταφορά των 
δειγμάτων από το θάλαμο φόρτωσης στο θάλαμο ανάπτυξης. Απομονώνει τον 
θάλαμο ανάπτυξης και προστατεύει το κενό του προκειμένου να διατηρηθεί η υψηλή 
καθαρότητα και το υπερηψηλό κενό που απαιτείται για επιτυχή επιταξιακή ανάπτυξη. 
Η άντληση του θαλάμου μεταφοράς γίνεται με μια ιοντική αντλία και μια αντλία 
εξάχνωσης τιτανίου (Ti sublimation pump). Το κενό μέσα στο θάλαμο μετριέται με 
κατάλληλο ιοντικό μετρητή (ion gauge) και μπορεί να φτάσει μέχρι 10-11 Torr σε 
συνθήκες απομόνωσης.  

Η μεταφορά των δειγμάτων γίνεται με τη χρήση κατάλληλης ράβδου, όπως 
και στο θάλαμο φόρτωσης και είναι μια διαδικασία που απαιτεί πολύ προσοχή, 
ιδιαίτερα κατά τη φάση της προσάρτησης του δείγματος στο ειδικό σημείο 
συγκράτησης μέσα στο θάλαμο ανάπτυξης. Με εξαίρεση τη διάρκεια της μεταφοράς, 
όλο τον υπόλοιπο χρόνο οι δύο βαλβίδες απομόνωσης (gate valves) του θαλάμου θα 
πρέπει να παραμένουν κλειστές για να μη χαλάει η πίεση και να μη μεταφέρονται 
αέρια από τον ένα θάλαμο στον άλλο.        
 
 
3.1.3  Θάλαμος ανάπτυξης  
 
 Ο θάλαμος ανάπτυξης (growth chamber) είναι ο κυρίως θάλαμος στον οποίο 
λαμβάνει χώρα η επίταξη. Μέσα στο θάλαμο αυτό, πριν από την επίταξη, προηγείται 
ο τελικός καθαρισμός του δείγματος με θέρμανση πάνω από τη θερμοκρασία 
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ανάπτυξης για μικρό χρονικό διάστημα. Σε αυτή τη διαδικασία απομακρύνεται το 
οξείδιο που μπορεί να υπάρχει στην επιφάνειά κάποιων υποστρωμάτων (π.χ. Si). 
Έτσι, εξασφαλίζεται η καθαρότερη δυνατή επιφάνεια για επιταξιακή ανάπτυξη, αφού 
το τελικό στάδιο καθαρισμού γίνεται μέσα στο θάλαμο ανάπτυξης με υπερηψηλό 
κενό και σε συνθήκες απόλυτης καθαρότητας και όχι στο θάλαμο φόρτωσης όπου 
υπάρχουν μεγαλύτερες συγκεντρώσεις αερίων. 
 Το σχήμα του θαλάμου ανάπτυξης είναι σφαιρικό, όπως φαίνεται στην Εικόνα 
3.2, με τις πηγές των υλικών τοποθετημένες κάθετα στα τοιχώματά του και απέναντι 
από το υπόστρωμα. Το υπόστρωμα τοποθετείται σε κατάλληλο θερμαντικό σταθμό 
(manipulator) και μπορεί να μετακινείται κατά τρόπο που να μεταβάλλει τη γωνία 
πρόσπτωσης, πάνω του, των δεσμών των συστατικών στοιχείων του ημιαγωγού. 
Επίσης μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα γύρω από τον άξονά του, επιτρέποντας την 
ομοιόμορφη κατανομή των δεσμών πάνω στο δείγμα και την ομοιογένεια του πάχους 
και της σύστασης του αναπτυσσόμενου υλικού. Κατά τη διάρκεια της επίταξης, 
ειδικό μοτέρ με μειωτήρα στροφών περιστρέφει το υπόστρωμα με ελεγχόμενο ρυθμό. 
Μεταξύ του manipulator και των πηγών μπορεί να παρεμβληθεί ένα κλείστρο (main 
shutter) ώστε να επιτρέπεται ή όχι η έκθεση του υποστρώματος στις δέσμες των 
στοιχείων. 
 Στο πίσω μέρος του manipulator υπάρχει ιοντικός μετρητής πίεσης (ion 
gauge) που έχει σαν σκοπό τη μέτρηση της πίεσης που προκαλείται από τη ροή των 
συστατικών κάθε πηγής. Για να πάρουμε τη μέτρηση θα πρέπει να στραφεί το δείγμα 
αντίθετα από την πλευρά των πηγών, ώστε οι δέσμες να προσπίπτουν πάνω στον 
ιοντικό μετρητή. Μ’ αυτό τον τρόπο προστατεύεται το δείγμα από τη δέσμη, αφού 
στο στάδιο μέτρησης των πιέσεων δε θέλουμε να κάνουμε ανάπτυξη υλικού. Η ροή 
του κάθε στοιχείου (εκφρασμένη σε ρυθμό ανάπτυξης, growth rate) είναι ανάλογη της 
πίεσής του και η μεταξύ τους σχέση προσδιορίζεται πειραματικά αναπτύσσοντας ένα 
κρυσταλλικό στρώμα με συγκεκριμένη πίεση στοιχείου της ομάδας ΙΙΙ και υπό 
συνθήκες περίσσειας Ν και μετρώντας στη συνέχεια το πάχος του με το SEM. Στη 
συνέχεια, διαιρώντας με το συνολικό χρόνο ανάπτυξης προκύπτει η σχέση που θα 
συνδέει τη μετρούμενη πίεση στον ιοντικό μετρητή με τη ροή του εκάστοτε στοιχείου 
(μετάλλου), εκφρασμένη σε ρυθμό ανάπτυξης (συνήθως μετράται σε nm/h). Η 
μέτρηση των ροών των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν κάθε φορά είναι κρίσιμη για 
να βεβαιωθούμε ότι θα έχουμε τον απαιτούμενο λόγο ροών III/V και για να 
καθοριστεί με ακρίβεια το ποσοστό των στοιχείων ΙΙΙ σε ένα κράμα, όπως για 
παράδειγμα το AlGaN (τριμερές) ή το InAlGaN (τετραμερές). 
 

 43



  Κεφάλαιο 3:  Πειραματικές Τεχνικές 

 
turbo 
pump 

RF-source 

to vent 
 pump 

RHEED 
screen

Mass flow 
controller  

Manometer 

Purifier 

Substrate  
Manipulator 

QMS RHEED Gun 

Shutter 

Ion Gauge 

Gate Valve  

Substrate  

LN cryopanel 

Main 
Shutter 

K-cell  

to N2 (7N) bottle 

to optical 
spectrometer 

 
Εικόνα 3.2:  Σχηματική αναπαράσταση του θαλάμου ανάπτυξης με τα διάφορα εξαρτήματα 
που χρησιμοποιούνται. 
 
 
 Ο θάλαμος ανάπτυξης, όπως και οι υπόλοιποι θάλαμοι αντλείται από ένα 
συνδυασμό ιοντικής και τουρμπομοριακής αντλίας. Όταν δεν πραγματοποιείται 
ανάπτυξη υλικού και δεν εισάγεται αέριο Ν2 στο θάλαμο, τότε η πίεση μπορεί να 
φτάσει μέχρι 10-11 Torr. Στην περίπτωση αυτή η άντληση μπορεί να γίνει μόνο με την 
ιοντική αντλία. Όταν όμως είναι ανοιχτή η παροχή αερίου αζώτου τότε η πίεση 
αυξάνεται στα 10-5 – 10-6 Torr και η χρήση της ιοντικής αντλίας καθίσταται 
απαγορευτική. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται μόνο η τουρμπομοριακή 
αντλία. Για τον ίδιο λόγο δεν χρησιμοποιείται και η αντλία εξάχνωσης Ti κατά τη 
διάρκεια της ανάπτυξης, αλλά μόνο μετά το τέλος αυτής και προκειμένου να 
βελτιωθεί γρήγορα το κενό στο θάλαμο. 
 Όλη η διάταξη του θαλάμου ανάπτυξης περιβάλλεται από ένα εξωτερικό 
μεταλλικό φλοιό μέσα στον οποίο κυκλοφορεί υγρό άζωτο και ψύχει τα τοιχώματα, 
αυξάνοντας έτσι την προσρόφηση των απομεινάντων αερίων από τα τοιχώματα του 
θαλάμου. Με αυτό τον τρόπο το κενό παραμένει καλό παρά τις υψηλές θερμοκρασίες 
των πηγών και του manipulator, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. Υγρό άζωτο επίσης 
κυκλοφορεί και στον εξαχνωτή τιτανίου, καθώς και στις πηγές των στοιχείων, 
εμποδίζοντας τη θερμοκρασία να ανέβει σε υψηλά επίπεδα στα περιβάλλοντα 
μεταλλικά τμήματα 
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3.1.4  Πηγές εξάχνωσης υλικών (K-cells) 
 
 Για την παραγωγή δεσμών των στοιχείων της ομάδας ΙΙΙ είναι απαραίτητη η 

ύπαρξη πηγών που εξαχνώνουν τα υλικά και δημιουργούν δέσμες σταθερής ροής και 

μεγάλης κατευθυντικότητας (κυψέλες Knudsen ή k-cells [2]). Μια τέτοια πηγή 

φαίνεται στην Εικόνα 3.3. Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, η πηγή αποτελείται 

από μια φλάντζα που βιδώνει πάνω στο σώμα του θαλάμου ανάπτυξης, ράβδους 

στήριξης και το κυρίως σώμα, το οποίο περιλαμβάνει τα θερμαντικά στοιχεία, το 

χωνευτήρι (crucible) και τα θερμοζεύγη με τα οποία μετριέται η θερμοκρασία. Τα 

θερμαντικά στοιχεία κατασκευάζονται από μια σειρά ελασμάτων  (foils) τυλιγμένων 

γύρω από το χωνευτήρι και η ισχύς που παρέχεται σ’ αυτά καθορίζεται με ακρίβεια 

με τη βοήθεια κατάλληλων τροφοδοτικών και ελεγκτών PID (PID controllers) της 

Eurotherm. Το χωνευτήρι κατασκευάζεται από πυρολυτικό νιτρίδιο του Βορίου 

(pyrolytic Boron Nitride ή PBN). Έρευνες έχουν δείξει ότι το υλικό αυτό είναι το 

καλύτερο για την κατασκευή crucibles λόγω της μικρής του αντιδραστικότητας με τα 

υλικά που συνήθως χρησιμοποιούνται (Ga, Al). Το κωνικό του σχήμα βοηθάει στην 

κατάλληλη διασπορά της δέσμης και στην ομοιομορφία της, ακόμα και όταν το 

περιεχόμενο του crucible έχει σχεδόν αδειάσει 

 Η γωνιακή κατανομή της ροής της δέσμης που εξέρχεται από ένα k-cell είναι 
καθοριστικής σημασίας για την ομοιομορφία του πάχους ενός επιταξιακού φιλμ. 
Ένας απλός υπολογισμός μας δίνει σε πρώτη προσέγγιση την εξάρτηση αυτή: Για ένα 
υπόστρωμα κάθετα στον άξονα του k-cell, η ροή θα πρέπει να μεταβάλλεται ανάλογα 
με το cos3θ, όπου θ η γωνία μεταξύ του άξονα του k-cell και της γραμμής που ορίζει 
το υπόστρωμα με το k-cell [3]. Αυτή η εξάρτηση φανερώνει ότι η ροή φθίνει πολύ 
γρήγορα με την αύξηση της γωνίας παρέκκλισης από τον κύριο άξονα 
ακτινοβόλησης. Για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα είναι απαραίτητο να 
τοποθετούμε τα δείγματα κοντά στο κέντρο του άξονα ή να απομακρύνουμε τα 
δείγματα από τις πηγές. Αυτό όμως μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στο ρυθμό 
ανάπτυξης και δεν αποτελεί ρεαλιστική λύση. Έτσι υιοθετείται μια άλλη, πιο προσιτή 
λύση στο πρόβλημα της ομοιομορφίας. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης θέτουμε το 
δείγμα σε συνεχή περιστροφή έτσι ώστε κάθε σημείο του να έχει περίπου τον ίδιο 
μέσο όρο ροών σε μεγάλα χρονικά διαστήματα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε 
ομοιομορφία σε μικρά δείγματα, αλλά σε ολόκληρα δισκία έχουμε δακτυλίους από 
διαφορετικά πάχη, αφού όσο απομακρυνόμαστε από το κέντρο τους η ροή των πηγών 
(και ειδικά της πηγής αζώτου) μειώνεται. 
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Εικόνα 3.3:  Πηγή δημιουργίας δέσμης στοιχείων (k-cell). Αριστερά φαίνεται τομή του k-cell 
της εταιρίας Veeco που χρησιμοποιείται στο ΜΒΕ: (1) PBN crucible, (2) νήμα θέρμανσης, 
(3) ασπίδα προστασίας από μέταλλο, (4) σημείο τοποθέτησης θερμοζεύγους, (5) φλάντζα. 
Δεξιά φαίνεται η σχηματική του αναπαράσταση. 
 

 
 
3.1.5  Πηγή πλάσματος Ν2

 
 Η τεχνική PA-MBE βασίζεται στην παραγωγή πλάσματος αζώτου με τη 
βοήθεια μιας πηγής ραδιοσυχνοτήτων (RF). Μια τέτοια πηγή φαίνεται σχηματικά 
στην Εικόνα 3.4. Αέριο Ν2 διέρχεται από ένα ρυθμιστή ροής και μια βαλβίδα που 
μπορεί να ανοίγει και να κλείνει κατά βούληση και διοχετεύεται σε ένα κυλινδρικό 
σωλήνα από PBN γύρω από τον οποίο έχει περιτυλιχθεί το πηνίο που μεταφέρει την 
ισχύ των ραδιοκυμάτων. Λόγω της μεγάλης καταναλισκόμενης ισχύος είναι 
απαραίτητη η ψύξη του συστήματος με κυκλοφορία νερού  μέσα από το πηνίο. Η ροή 
ρεύματος στο πηνίο προκαλεί τη δημιουργία χρονικά μεταβαλλόμενου μαγνητικού 
πεδίου γύρω από αυτό. Το μαγνητικό αυτό πεδίο διεισδύει μέσα στο σωλήνα από 
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PBN και προκαλεί επαγόμενο ηλεκτρικό πεδίο, σύμφωνα με το νόμο του Faraday 
. Το επαγόμενο ηλεκτρικό πεδίο με τη σειρά του προκαλεί 

επιτάχυνση των ελεύθερων ηλεκτρονίων του αερίου σε ενέργειες ικανές να 
αποσπάσουν άλλα ηλεκτρόνια από άτομα. Έτσι δημιουργείται φαινόμενο 
χιονοστιβάδας και πολύ γρήγορα έχουμε τη δημιουργία πλάσματος. Τα άτομα του 
πλάσματος διοχετεύονται στο περιβάλλον υψηλού κενού διαμέσου ενός 
διαφράγματος από πολλές οπές, ώστε να ομογενοποιείται η δέσμη. 

tBE ∂−∂=×∇ /

 Η πηγή που χρησιμοποιήθηκε στο πειράματα ήταν το μοντέλο HD25 της 
Oxford Applied Research (OAR) με ικανότητα συνεχούς λειτουργίας στα 600 Watt, 
σύστημα ψύξης με νερό και διάμετρο οπών 25 mm. Η πηγή αυτή λειτουργεί 
επαγωγικά με συχνότητα 13.56 MHz και απαιτεί τη συνεχή ρύθμιση δύο μεγάλων 
πυκνωτών ώστε να εξισορροπούνται τα επαγωγικά φορτία και όλη η παραγόμενη 
ισχύς να αναλίσκεται στα πηνία, χωρίς να ανακλάται πίσω στην πηγή.   

 

 
Εικόνα 3.4:  Πηγή δημιουργίας πλάσματος αζώτου με πηγή ραδιοσυχνοτήτων (RF plasma 
source). 
 
 Το πλάσμα αζώτου αποτελείται από άτομα, μόρια, διεγερμένα άτομα, ιόντα 
και διεγερμένα μόρια αζώτου [4,5]. Το φάσμα εκπομπής της πηγής πλάσματος 
φαίνεται στην Εικόνα 3.5, για ένταση της πηγής πλάσματος αζώτου ίση με 300 Watt 
και ροή αζώτου 1.0 sccm. Από το διάγραμμα παρατηρούμε 5 μπάντες χαμηλής 
έντασης  στα 540, 590, 660, 760, 870 nm που αντιστοιχούν σε μεταβάσεις 
διεγερμένων μορίων. Επίσης παρατηρούμε μια κορυφή στα 648.2 nm που αντιστοιχεί 
σε μεταβάσεις ιονισμένων ατόμων και τρεις πιο έντονες κορυφές στα 742.3, 744.1, 
746.8 nm που αντιστοιχούν σε μεταβάσεις διεγερμένων ατόμων [6,7]. Οι δύο 
μπάντες μεγάλης έντασης που παρατηρούνται στα 818.5-824.2 και 856.8-872.8 nm 
οφείλονται επίσης σε μεταβάσεις διεγερμένων ατόμων. 
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Εικόνα 3.5:  Φάσμα εκπομπής της πηγής πλάσματος αζώτου για ισχύ 300 Watt και ροή 
αζώτου 1.0 sccm. 
 

 
 
 
 

3.2 Τεχνικές χαρακτηρισμού 
 
3.2.1  Μικροσκόπιο ατομικών δυνάμεων AFM 
 
 Για το λεπτομερή μορφολογικό χαρακτηρισμό και τη μέτρηση της τραχύτητας 
της επιφάνειας των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκε το μικροσκόπιο ατομικών δυνάμεων 
(Atomic Force Microscope ή AFM). Η λειτουργία του βασίζεται στην αλληλεπίδραση 
των ατόμων της ακίδας του μικροσκοπίου με αυτά της επιφάνειας [8,9]. Ένα τέτοιο 
μικροσκόπιο χωρίς το σύστημα υποστήριξής του και τους αντίστοιχους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές φαίνεται στην Εικόνα 3.6. 
 Τα μικροσκόπια ατομικών δυνάμεων δουλεύουν μετρώντας κάποια τοπική 
ιδιότητα, όπως είναι το ύψος και η μαγνήτιση, σε ατομική κλίμακα, με τη βοήθεια 
μιας ακίδας που τοποθετείται πολύ κοντά στο δείγμα. Για να σχηματιστεί μια εικόνα 
της επιφάνειας του δείγματος, το μικροσκόπιο σαρώνει μέσω της ακίδας την 
επιφάνεια αυτή μετρώντας κάποια από τις τοπικές ιδιότητες που αναφέραμε πιο 
πάνω. Σε αντίθεση με τα μικροσκόπια, που χρησιμοποιούν ακτινοβολία, στα 
μικροσκόπια σάρωσης ακίδας, η διακριτική ικανότητα δεν περιορίζεται από το μήκος 
κύματος του μέσου (φως ή ηλεκτρόνια), αλλά καθορίζεται από το μέγεθος της ακίδας 
και το βαθμό της τραχύτητας της επιφάνειας του δείγματος. 
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Εικόνα 3.6:  Μικροσκόπιο ατομικών δυνάμεων (AFM). Ανατύπωση από εγχειρίδιο 
χρήσης D.I. Nanoscope IIIΑ. 

 
 Στην Εικόνα 3.7 φαίνεται η αρχή λειτουργίας του AFM: Μια πάρα πολύ μικρή 
ακίδα, ιδανικά ατομικών διαστάσεων, στηρίζεται στο άκρο μιας λεπτής και ελαφριάς 
δοκού (cantilever) η οποία μπορεί να πάλλεται στον κατακόρυφο άξονα. Μια δέσμη 
λέιζερ που παράγεται από μια ημιαγωγική δίοδο προσπίπτει στο πάνω μέρος της 
δοκού και ανακλάται υπό μικρή γωνία. Ένας ανιχνευτής φωτοδιόδου ανιχνεύει το 
σήμα και στέλνει τα δεδομένα στον υπολογιστή του συστήματος για να τα 
επεξεργαστεί και να δώσει την τελική εικόνα. Καθώς μετακινείται το δείγμα (ή η 
ακίδα ισοδύναμα) κατά μήκος του επιπέδου που ορίζει η επιφάνειά του, η ακίδα και 
κατά συνέπεια η δοκός, μετακινείται ανάλογα με την υψομετρική διαφορά των 
διάφορων περιοχών, ακολουθώντας έτσι τις ανωμαλίες της επιφάνειας. Οι 
μετατοπίσεις αυτές επηρεάζουν την ανακλώμενη δέσμη λέιζερ, μετατοπίζοντας το 
σημείο που προσπίπτει πάνω στον ανιχνευτή. Ο ανιχνευτής, διαβάζοντας τη δέσμη 
και χρησιμοποιώντας κατάλληλους υπολογισμούς μέσω λογισμικού σε έναν 
υπολογιστή, μετατρέπει τις κινήσεις της ακίδας σε εικόνα και την προβάλει σε μια 
οθόνη ή την αποθηκεύει σε αρχείο για περαιτέρω επεξεργασία. Ένα μειονέκτημα της 
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μεθόδου αυτής είναι ότι καθώς η ακίδα μετακινείται πάνω στην επιφάνεια μπορεί να 
τη χαράξει και να αλλοιώσει έτσι την αρχική εικόνα και τη φύση της. Επίσης 
σημαντικό μειονέκτημα έναντι των “συμβατικών” μικροσκοπίων με φακούς είναι η 
αδυναμία προβολής κινούμενης εικόνας σε πραγματικό χρόνο. Η σάρωση όλης της 
επιφάνειας του δείγματος απαιτεί αρκετό χρόνο προκειμένου να επιτευχθεί μεγάλη 
ακρίβεια και καλή ανάλυση και είναι αδύνατον να παρθούν εικόνες σε πραγματικό 
χρόνο. 

        
 

Εικόνα 3.7:   Σχηματική αναπαράσταση του τρόπου λειτουργίας του AFM 
 
 Το AFM διαθέτει 3 διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας προκειμένου να 
καλυφθούν όλες οι πιθανές απαιτήσεις: Τη μέθοδο επαφής (contact mode), τη μέθοδο 
ελαφρών χτυπημάτων (Tapping mode) και τη μέθοδο μη-επαφής (non contact mode). 
Για τη μελέτη των ημιαγωγικών δειγμάτων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των ελαφρών 
χτυπημάτων, η οποία δίνει τις βέλτιστες εικόνες, χωρίς να καταστρέφει την επιφάνεια 
του μετρούμενου δείγματος.  

Η μέθοδος των ελαφρών χτυπημάτων χρησιμοποιεί μια ακίδα προσαρμοσμένη 
στο άκρο ενός cantilever που ταλαντώνεται με μια σταθερή συχνότητα στον άξονα Z, 
δηλαδή στον άξονα κάθετα στην επιφάνεια του δείγματος. Το cantilever 
ταλαντώνεται πολύ κοντά στη συχνότητα συντονισμού του. Έτσι, η ακίδα 
ταλαντώνεται και χτυπά ελαφρά την επιφάνεια του δείγματος κατά τη διάρκεια της 
σάρωσης, αγγίζοντας την επιφάνεια μόνο στο κατώτερο σημείο της ταλάντωσης. Το 
κύκλωμα που καθορίζει την κίνηση της ακίδας διατηρεί σταθερό πλάτος ταλάντωσης 
διατηρώντας σταθερή τη μέση τιμή (RMS) του σήματος που καθορίζει την 
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ταλάντωση και προσέχοντας συνεχώς την τιμή του σήματος που προέρχεται από τη 
φωτοδίοδο. Η οριζόντια θέση του σαρωτή στους άξονες X,Y καταγράφεται από το 
σύστημα και επεξεργάζεται ταυτόχρονα με την κάθετη θέση του cantilever ώστε να 
παραχθεί το τελικό τοπογραφικό διάγραμμα της επιφάνειας. Η διαδικασία αυτή 
μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο σε στερεά, όσο και σε υγρά δείγματα. Όταν 
χρησιμοποιείται στον ατμοσφαιρικό αέρα, το τυπικό πλάτος της ταλάντωσης 
επιτρέπει στην ακίδα να ακουμπά στο δείγμα, αλλά όχι να το καταστρέφει και να 
καταστρέφεται και η ίδια. 
 
 
3.2.2  Μετρήσεις φαινομένου Hall 
 

Προκειμένου να μετρηθούν με ακρίβεια η ευκινησία και η συγκέντρωση 
φορέων σε ένα ημιαγωγό είναι απαραίτητο να γίνουν μετρήσεις αγωγιμότητας και 
φαινομένου Hall. Οι μετρήσεις Hall συνίστανται στη μέτρηση της διαφοράς 
ηλεκτρικού δυναμικού που προκαλείται κάθετα στη διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος 
μέσα από τον ημιαγωγό, παρουσία και απουσία μαγνητικού πεδίου. Κατά τη διέλευση 
ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από έναν ημιαγωγό, με φορά κάθετα σε εφαρμοζόμενο 
εξωτερικό μαγνητικό πεδίο, προκαλείται εκτροπή της δέσμης των κινούμενων 
φορέων (ηλεκτρονίων ή οπών) του ηλεκτρικού ρεύματος, λόγω της ασκούμενης 
δύναμης Lorenz. Έτσι, θα παρατηρείται συγκέντρωση ηλεκτρονίων στο ένα άκρο του 
ημιαγωγού, ενώ οι οπές θα συγκεντρώνονται στο αντιδιαμετρικό άκρο. Η 
ανομοιόμορφη αυτή κατανομή των φορτίων στον ημιαγωγό θα προκαλεί διαφορά 
δυναμικού στον κάθετο προς την κίνηση των φορέων του ηλεκτρικού ρεύματος 
άξονα, αλλά και κάθετα προς το εφαρμοζόμενο μαγνητικό πεδίο. 

Στη συνέχεια, κάνοντας χρήση της θεωρίας, εξάγονται η ευκινησία των 
φορέων και η συγκέντρωσή τους, μεγέθη κρίσιμα και πολύ σημαντικά για ένα 
ημιαγωγικό δείγμα και ειδικά για ετεροδομές HEMT όπου ενδιαφέρει η 
βελτιστοποίηση των παραπάνω χαρακτηριστικών. Προκειμένου να γίνει κατανοητή η 
διαδικασία εξαγωγής της ευκινησίας και της συγκέντρωσης των φορέων από τις 
μετρήσεις Hall είναι απαραίτητη η παράθεση των απαιτούμενων τύπων και 
εξισώσεων.  

Ορίζουμε ως ειδική αντίσταση το αντίστροφο της αγωγιμότητας όπως 
φαίνεται από την παρακάτω σχέση: 

)(
1

pnq pn μμ
ρ

+
=       (3.1) 
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Για ημιαγωγό τύπου n ο όρος μpp παραλείπεται και για ημιαγωγό τύπου p 
παραλείπεται ο όρος μnn. Η τάση Hall [10] σε ένα δείγμα ημιαγωγού θα δίνεται από 
τη σχέση: 

qpt
BIVH =        (3.2)    

Όπου t το πάχος του δείγματος. Η ποσότητα RH=1/qp ονομάζεται συντελεστής Hall 
και δίνεται από τη σχέση: 

BI
tV

R H
H =       (3.3) 

Πρακτικά, επειδή η γεωμετρία των δειγμάτων θα πρέπει να είναι αυστηρά 
καθορισμένη, προκειμένου να εξαχθούν τα σωστά αποτελέσματα χρησιμοποιούμε τη 
μέθοδο Van der Pauw [11,12] που επιτρέπει τη μέτρηση οποιουδήποτε δείγματος, 
σχεδόν ακαθόριστης γεωμετρίας, αρκεί να εφαρμόζεται με προσοχή μια ορισμένη 
σειρά μετρήσεων και υπολογισμών. Η διάταξη της μεθόδου Van der Pauw φαίνεται 
στην Εικόνα 3.8. 

 
Εικόνα 3.8:  Διάταξη για τη μέτρηση φαινομένου Hall με τη μέθοδο Van der Pauw. 

 
Οι μετρήσεις αγωγιμότητας με τη μέθοδο Van der Pauw μπορούν να 

υλοποιηθούν ως εξής: Συνδέουμε μια πηγή τάσης ανάμεσα σε κάθε δύο διαδοχικές 
επαφές του δείγματος και μετρούμε την τάση στις απέναντι δύο και για τις δύο 
πολικότητες του ρεύματος, ώστε να προσδιορίσουμε όλες τις αντιστάσεις Rij,kl= (Vk-
Vl)/Iij που θα χρειαστούμε στους μετέπειτα υπολογισμούς μας. Οι μετρήσεις που 
παίρνουμε για κάθε αντίσταση είναι δύο και η ειδική αντίσταση αποτελεί τη 
σταθμισμένη μέση τιμή τους. Η ειδική αντίσταση θα είναι ο μέσος όρος των δύο 
ειδικών αντιστάσεων ρΑ και ρΒ, που θα υπολογίζονται από τις παρακάτω σχέσεις: 

( )41,2341,3234,1234,212ln4
RRRRtf A

A −+−⋅
⋅⋅

=
πρ       (3.4) 

( )23,4123,1412,3412,432ln4
RRRRtfB

B −+−⋅
⋅⋅

=
πρ       (3.5) 
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Όπου fA και fB  είναι παράγοντες που σχετίζονται με την ασυμμετρία του δείγματος. 
 Στη συνέχεια, πραγματοποιούνται οι μετρήσεις φαινομένου Hall, ως εξής: 
Συνδέουμε μια πηγή ρεύματος (γνωστής έντασης) ανάμεσα σε δύο επαφές του 
δείγματος και μετρούμε την ηλεκτρική τάση που αναπτύσσεται ανάμεσα στις άλλες 
δύο, λόγω της δύναμης Lorenz, παρουσία μαγνητικού πεδίου. Επαναλαμβάνουμε την 
ίδια μέτρηση χωρίς μαγνητικό πεδίο και στη συνέχεια υπολογίζουμε το συντελεστή 
Hall σύμφωνα με τη σχέση: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ +
=

2
13,4242,31 RR

B
tRH       (3.6) 

όπου:                          
ij

0lkBlk
klij, I

)V-(V -)V-(V
  R =       (3.7) 

 Με δείκτη B συμβολίζονται οι ποσότητες παρουσία μαγνητικού πεδίου και με 
δείκτη 0 χωρίς μαγνητικό πεδίο. Όπως είπαμε και πιο πριν είναι απαραίτητη η 
μέτρηση όλων των διαφορετικών συνδυασμών προκειμένου να εξαλειφθούν 
σφάλματα λόγω συμμετρίας. Η ευκινησία, τέλος, υπολογίζεται από τις ακόλουθες 
σχέσεις, και την πειραματικά μετρημένη ειδική αγωγιμότητα (ρp ή ρn): 

p

H
Hpp

RR
ρ

σμ ==       (3.8) 

n

H
Hnn

RR
ρ

σμ
|||| ==       (3.9) 

 Οι μετρήσεις ευκινησίας και ειδικής αντίστασης πραγματοποιήθηκαν με το 
σύστημα HL5200 της Biorad. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει τη διάταξη 
τοποθέτησης του δείγματος, τις βελόνες επαφής, ένα σύστημα κενού για την 
καλύτερη συγκράτηση του δείγματος, το κύκλωμα μέτρησης τάσης και ρεύματος, 
πηγές τάσης και ρεύματος και ένα κινούμενο μαγνήτη 0.5 Tesla. Όλο το σύστημα 
ελέγχεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος πραγματοποιεί αυτόματα τις 
μετρήσεις και υπολογίζει τις διάφορες ποσότητες που αναφέραμε πιο πάνω. Έτσι 
αποφεύγεται η περίπτωση ανθρώπινου σφάλματος, παράγοντας πολύ σημαντικός 
λόγω της δυσκολίας των μετρήσεων και της πολυπλοκότητας των αριθμητικών 
πράξεων που απαιτούνται. Θα πρέπει να τονιστεί, ακόμα, ότι στο λογισμικό χρήσης, 
παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου των αριθμητικών τιμών που μετρούνται, καθώς και 
ορισμένων τιμών που παρέχουν πληροφορίες για τη συμμετρία του δείγματος και την 
ορθότητα των μετρήσεων, ώστε να αποφευχθεί η περίπτωση λήψης λανθασμένης 
μέτρησης λόγω προβληματικών επαφών ή κακής επαφής της βελόνας με το δείγμα. 
 
 

 53



  Κεφάλαιο 3:  Πειραματικές Τεχνικές 

3.2.3  Μετρήσεις φωτοφωταύγειας 
 
 Ο οπτικός χαρακτηρισμός με τη μέθοδο της φωτοφωταύγειας 
(photoluminescence) βασίζεται στη διέγερση του ημιαγωγού με απορρόφηση 
φωτονίων ενέργειας υψηλότερης του ενεργειακού χάσματος [13]. Το μήκος κύματος 
ενός κατάλληλου λέιζερ για τον ημιαγωγό GaN είναι 325 nm. Η ενέργεια φωτονίων 
της δέσμης πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το ενεργειακό χάσμα του ημιαγωγού, 
προκειμένου να πραγματοποιούνται μεταβάσεις ηλεκτρονίων από τη ζώνη σθένους 
στη ζώνη αγωγιμότητας. Σχηματικά η διεργασία περιγράφεται στην Εικόνα 3.9. Οι 
μετρήσεις φωτοφωταύγειας μπορούν να γίνουν σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία (15 
οΚ), προκειμένου να αποφευχθεί η θερμική διέγερση των φορέων.  
 

 
Εικόνα 3.9:  Σχηματική αναπαράσταση φαινομένου φωτοφωταύγειας  

 
 
 Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε παρουσιάζεται στην Εικόνα 
3.10. όλες οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση ενός λέιζερ He-Cd, 
συνεχούς ακτινοβολίας με μήκος κύματος 325 nm και ισχύ 35 mW. Τα δείγματα 
τοποθετήθηκαν σε κρυοστάτη υψηλού κενού , ο οποίος ψύχεται με τη βοήθεια 
κλειστού κυκλώματος He, ώστε η θερμοκρασία του να μπορεί να μεταβληθεί από 15 
Κ έως 310 Κ. Το φως εκπομπής του δείγματος με τη βοήθεια φακού ή συστήματος 
φακών εστιάζεται στη σχισμή μονοχρωμάτορα υψηλής ανάλυσης και στη συνέχεια 
μετριέται από μια υπερευαίσθητη κάμερα CCD που ψύχεται με υγρό άζωτο (LN2). Οι 
μετρήσεις συλλέγονται και επεξεργάζονται με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή 
και κατάλληλου λογισμικού. 
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Κρυοστάτης 
(18K-300K) 

CCD ψυχόμενη με LN2

Μονοχρωμάτορας 

Δέσμη Laser 
Σήμα PL 

Θάλαμος 
δείγματος 

Εικόνα 3.10:  Πειραματική διάταξη για τη μέτρηση της φωτοφωταύγειας  
 

 
3.2.4  Περιθλασιμετρία ακτίνων Χ (XRD) 
 

Η κρυσταλλική ποιότητα των υλικών που αναπτύσσονται με την τεχνική ΜΒΕ 
είναι καίριας σημασίας και επομένως θα πρέπει να εξετάζεται αμέσως μετά την 
ανάπτυξη, προκειμένου να υπάρχει σαφής εικόνα και συσχέτιση των συνθηκών 
ανάπτυξης με την ποιότητα του ανεπτυγμένου υλικού. Την πληροφορία αυτή μπορεί 
να δώσει η τεχνική χαρακτηρισμού με περίθλαση ακτίνων Χ (X-Ray Diffraction, 
XRD) [14]. Η τεχνική αυτή είναι μη καταστρεπτική για το υλικό και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη της σύστασης των διαφόρων στρωμάτων (layers), τη 
μέτρηση του πάχους των στρωμάτων, την ανίχνευση ελαστικής παραμόρφωσης 
(strain), τη μέτρηση της τραχύτητας των επιφανειών, τον προσδιορισμό της κλίσης 
κοπής (offcut) των υποστρωμάτων και την κρυσταλλική ποιότητα. Μπορεί επίσης να 
γίνει και τοπογραφικό σχεδιάγραμμα όλου του δισκίου (wafer), καθώς και 
χαρτογράφηση του αντιστρόφου χώρου (Reciprocal Space Mapping ή RSM). 

Το σύστημα μετρήσεων XRD που χρησιμοποιήθηκε ήταν το περιθλασίμετρο 
D1 της εταιρίας BEDE Scientific. Αποτελείται από μία πηγή ακτίνων Χ (Cu Κa), με 
μήκος κύματος εκπεμπόμενης δέσμης στα 1.54056 Å, ένα σύστημα κρυστάλλων 
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μονοχρωματισμού της δέσμης, το σύστημα στήριξης και μετακίνησης του δείγματος 
και ένα ανιχνευτή και καταμετρητή ακτίνων Χ.  Η βάση στήριξης του δείγματος 
μπορεί να μετακινείται προς όλες τις κατευθύνσεις και στις τρεις διαστάσεις και να 
περιστρέφεται περί τον άξονά της , καθώς και κάθετα σ’ αυτόν. Έτσι, έχουμε πλήρη 
ελευθερία κινήσεων όσον αφορά το δείγμα και μπορεί να παρθεί οποιαδήποτε 
μέτρηση, σε οποιαδήποτε γωνία είναι επιθυμητό. Το σύστημα των κρυστάλλων που 
βρίσκεται μετά την πηγή μπορεί να εμπλακεί ή όχι στην πορεία της δέσμης (κάθε 
κρύσταλλος χωριστά), ώστε να έχουμε τέσσερις διαφορετικούς συνδυασμούς 
ανάλογα με την ένταση της ακτινοβολίας που επιθυμούμε και τη διακριτική 
ικανότητα. Όσο μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα αποκτούμε, τόσο μικρότερη 
ένταση θα έχει το σήμα στην έξοδο του συστήματος των κρυστάλλων. Για 
ημιαγωγούς με όχι τέλεια κρυσταλλική ποιότητα, όπως το GaN, μπορούμε να 
επιλέξουμε μια ενδιάμεση διαμόρφωση που θα δίνει λεπτή δέσμη, καλή διακριτική 
ικανότητα και ικανή ένταση για να έχουμε μεγάλο αριθμό καταμετρήσεων (counts) 
στον ανιχνευτή, μειώνοντας το στατιστικό σφάλμα που προκύπτει από την 
καταμέτρηση.  Η διάταξη της πηγής ακτίνων Χ φαίνεται στην Εικόνα 3.11 και 
βρίσκεται κλεισμένη σε ειδικό κλωβό για προστασία από την ακτινοβολία κατά τη 
λειτουργία της συσκευής.  

 
Εικόνα 3.11:  Σχηματική αναπαράσταση της πηγής ακτίνων Χ με το σύστημα ελέγχου και 
διαμόρφωσης της δέσμης (ανατύπωση από εγχειρίδιο χρήσης BEDE D1) 

 
Η αρχή λειτουργίας του περιθλασίμετρου ακτίνων Χ (XRD) βασίζεται στη 

συνθήκη Bragg. Οι ακτίνες Χ που χρησιμοποιούνται έχουν μήκος κύματος 
συγκρίσιμο με τις ατομικές αποστάσεις στον κρύσταλλο. Έτσι, σε δεδομένες γωνίες 
πρόσπτωσης της δέσμης στο δείγμα και για δεδομένο μήκος κύματος λ λαμβάνει 
χώρα ενισχυτική συμβολή. Πιο συγκεκριμένα, αυτό συμβαίνει όταν το μήκος της 
διαδρομής που έχουν να διανύσουν οι ακτίνες Χ μεταξύ δύο γειτονικών ατομικών 
στρωμάτων (Εικόνα 3.12) είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του μήκους κύματος, δηλαδή 
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nλ, όπου το n είναι ακέραιος αριθμός. Η συνθήκη αυτή ονομάζεται συνθήκη Bragg 
(Bragg condition) [15] και περιγράφεται από τη σχέση: 

Bdn θλ sin2=       (3.10) 

όπου d η απόσταση μεταξύ δύο γειτονικών παράλληλων ατομικών επιπέδων και ΘB η 
γωνία περίθλασης Bragg, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 3.12. Το n κατά συνέπεια 
θα συμβολίζει την τάξη της περίθλασης και πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός.  

 
Εικόνα 3.12:  Περίθλαση Bragg από ατομικά επίπεδα ενός κρυστάλλου (ανατύπωση από 
εγχειρίδιο χρήσης BEDE D1) 
 
 Για μια μονοχρωματική επίπεδη ακτίνα Χ που προσπίπτει σε ένα κρύσταλλο, 
μια μικρή απόκλιση της γωνίας πρόσπτωσης από τη γωνία που ικανοποιεί τη συνθήκη 
Bragg προκαλεί μη ενισχυτική συμβολή για το δεδομένο μήκος κύματος. Επίπεδα με 
διαφορετική κλίση (layer tilt) θα προκαλούν απόκλιση από τη συνθήκη Bragg, με 
αποτέλεσμα να μειώνεται η ένταση της ακτινοβολίας που λαμβάνει ο ανιχνευτής 
λόγω απόκλισης από την ενισχυτική συμβολή. Το ίδιο θα συμβαίνει και για μικρές 
διαφορές στην πλεγματική σταθερά του ημιαγωγού, γεγονός που συμβολίζεται σαν 
Δd/d, όπου d η πλεγματική σταθερά. Οι δύο αυτές περιπτώσεις φαίνονται σχηματικά 
στην Εικόνα 3.13. 

 
Εικόνα 3.13:  Ατομικά επίπεδα με αποκλίσεις από την ιδανική συμπεριφορά. Αριστερά 
περιοχές με διαφορετική κλίση και δεξιά περιοχές με διαφορά στην πλεγματική σταθερά 
(ανατύπωση από εγχειρίδιο χρήσης BEDE D1) 
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 Όταν η δέσμη των ακτίνων Χ ανακλάται από επίπεδα του δείγματος που είναι 
παράλληλα στην επιφάνεια του υλικού (δηλαδή κάθετα προς το c-άξονα), τότε λέμε 
ότι έχουμε μια συμμετρική ανάκλαση. Αντίθετα, στην περίπτωση μιας ασύμμετρης 
ανάκλασης η δέσμη των ακτίνων Χ θα ανακλάται από επίπεδα που δεν είναι 
παράλληλα στην επιφάνεια του υλικού, αλλά σχηματίζουν γωνία με αυτήν. 
Παρακάτω θα εξετάσουμε ξεχωριστά τις δύο αυτές περιπτώσεις. 
 
 
 
3.2.4.1  Συμμετρικές ανακλάσεις  
 
 Για μια πρώτη εκτίμηση της ποιότητας του κρυστάλλου μπορούμε να πάρουμε 
μια “rocking curve”, δηλαδή μια καμπύλη της έντασης της ακτινοβολίας σαν 
συνάρτηση της γωνίας πρόσπτωσης θ. Στην περίπτωση αυτή ο ανιχνευτής μένει 
ακίνητος στη γωνία Bragg, χωρίς να παρεμβάλλεται μεταλλική σχισμή. Η καμπύλη 
αυτή θα παρουσιάζει διαπλάτυνση αντιστρόφως ανάλογη με την κρυσταλλική 
ποιότητα του υλικού. Έτσι, όσο μεγαλύτερες είναι οι τιμές για το Δd/d και οι κλίσεις 
(tilts), τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η διαπλάτυνση της καμπύλης. Επίσης, το ύψος 
της θα παρουσιάζει μείωση όσο μειώνεται η κρυσταλλική ποιότητα λόγω σκέδασης 
της ακτινοβολίας από τις ατέλειες. Είναι σημαντικό λοιπόν να τονιστεί ότι η καμπύλη 
αυτή θα διαπλατύνεται από όλες τις ατέλειες ενός κρυστάλλου και κατά συνέπεια θα 
εκφράζει άμεσα το βαθμό κρυσταλλικότητας του ημιαγωγού. 
 Μια άλλη μορφή καμπύλης που μπορούμε να πάρουμε είναι η καμπύλη θ-2θ 
(ή ισοδύναμα ω-2θ) . Αυτή αναπαριστά την ένταση της περιθλώμενης ακτινοβολίας 
σαν συνάρτηση της γωνίας σκέδασης 2θ. Στην περίπτωση αυτή μεταβάλλουμε τη 
γωνία πρόσπτωσης της ακτινοβολίας στο δείγμα και τη γωνία του ανιχνευτή με ένα 
παράγοντα 2, έχοντας παράλληλα τοποθετήσει μία λεπτή μεταλλική σχισμή (slit), 
πάχους 1 mm, μπροστά από τον ανιχνευτή ώστε να μειώσουμε το εύρος ανίχνευσής 
του. Έτσι, ο ανιχνευτής θα περιστρέφεται με διπλάσια γωνία από αυτή του δείγματος. 
Η διαπλάτυνση της καμπύλης αυτής θα εξαρτάται μόνο από τη διαφορά στις 
πλεγματικές σταθερές Δd/d και όχι από τις κλίσεις λόγω της γεωμετρίας της διάταξης 
και της πολύ μικρής γωνίας λήψης του ανιχνευτή [16]. Έτσι, παίρνοντας και τις δύο 
καμπύλες είναι δυνατόν να ξεχωρίσουμε αν η διαπλάτυνση που παρατηρούμε 
οφείλεται σε μωσαϊκότητα του κρυστάλλου ή σε διαφορές στην κρυσταλλική του 
σταθερά, εξάγοντας πολύτιμες πληροφορίες για τη δομή του. 
 Η σάρωση θ-2θ είναι, επίσης, πολύ χρήσιμη και στην περίπτωση που έχουμε 
διαφορετικά στρώματα ημιαγωγών, όπως για παράδειγμα μια ετεροδομή InAlN/GaN. 
Στην περίπτωση αυτή η c-κρυσταλλική σταθερά θα διαφέρει από υλικό σε υλικό και 
επομένως η συνθήκη για ενισχυτική συμβολή θα παρουσιάζεται σε διαφορετικές 
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γωνίες περίθλασης για τα δύο υλικά. Έτσι, στο γράφημα θ-2θ θα εμφανίζονται δύο 
κορυφές όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.14, για μια ετεροδομή InAlN/GaN. Στην 
περίπτωση μιας απλής ετεροδομής που δεν περιέχει κράματα ημιαγωγών μπορεί να 
υπολογιστεί ο βαθμός της χαλάρωσης των πλεγματικών σταθερών (relaxation) από 
ένα γράφημα θ-2θ, αφού η γωνία θ σχετίζεται άμεσα με την c κρυσταλλική σταθερά 
του κάθε ημιαγωγού. Έτσι, από τη γωνιακή διαφορά των δύο κορυφών μπορεί να 
εξαχθεί ο βαθμός χαλάρωσης ενός λεπτού ημιαγωγικού υμενίου ανεπτυγμένου πάνω 
σε κάποιο υπόστρωμα. Στην περίπτωση, όμως, που αναπτυχθεί ένα κράμα θα πρέπει 
να γνωρίζουμε και τη σύστασή του αν θέλουμε να υπολογίσουμε το βαθμό 
χαλάρωσής του, ή αντίστροφα να γνωρίζουμε το βαθμό χαλάρωσης αν θέλουμε να 
υπολογίσουμε τη σύστασή του.    
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Εικόνα 3.14: Σάρωση θ-θ για μια ετεροδομή InAlN/GaN 
 

 
 
 3.2.4.2  Ασύμμετρες ανακλάσεις  
 
 Στην περίπτωση μιας ασύμμετρης ανάκλασης η δέσμη των ακτίνων Χ 
ανακλάται από επίπεδα που δεν είναι παράλληλα στην επιφάνεια του υλικού (ή 
ισοδύναμα κάθετα στο c-άξονα), αλλά σχηματίζουν γωνία α με αυτή (Εικόνα 3.15). 
Έτσι, τα χαρακτηριστικά της καμπύλης θα εξαρτώνται τόσο από τις μεταβολές στο c-
άξονα, όσο και από τον a-άξονα. Όσο μεγαλύτερη είναι η γωνία α που σχηματίζουν 
τα ασύμμετρα επίπεδα με τα συμμετρικά τόσο περισσότερο εξαρτώνται τα 
χαρακτηριστικά των ασύμμετρων καμπυλών από την κρυσταλλική σταθερά a. 
Δηλαδή, θα πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην περίπτωση της περίθλασης από 
επίπεδα κάθετα στον a-άξονα. 
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 Όσον αφορά τις εξαρμώσεις πλέγματος τύπου κοχλία (screw dislocations) και 
ακμής (edge dislocations) μπορούμε να πούμε ότι οι συμμετρικές καμπύλες θα 
διαπλατύνονται μόνο λόγω των εξαρμώσεων τύπου κοχλία, με διάνυσμα Burgers 
b=[0001], ενώ οι εξαρμώσεις τύπου ακμής με διάνυσμα Burgers 1/3 [11-20] θα 
διαπλατύνουν τόσο τις συμμετρικές, όσο και τις ασύμμετρες ανακλάσεις. Η 
διαπλάτυνση αυτή θα εξαρτάται από τη γωνία α και θα αυξάνεται όσο αυξάνεται η 
γωνία, παίρνοντας τη μέγιστη τιμή της για α=90ο, δηλαδή για ανακλάσεις από 
επίπεδα κάθετα στον a-άξονα του κρυστάλλου (Εικόνα 3.16) [17]. 

 
Εικόνα 3.15: Περίθλαση ακτίνων Χ για την περίπτωση της ασύμμετρης ανάκλασης. Με α 
συμβολίζεται η γωνία μεταξύ των συμμετρικών και των ασύμμετρων επιπέδων 
 

 
Εικόνα 3.16: Εξάρτηση του FWHM ασύμμετρων καμπυλών από τη γωνία κλίσης α μεταξύ 
ασύμμετρων και συμμετρικών επιπέδων (ανατύπωση από [17]) 
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3.2.4.3  Χάρτες αντιστρόφου χώρου (RSM) 
 
 Παίρνοντας καμπύλες θ-2θ για διαφορετικές γωνίες πρόσπτωσης θ της δέσμης 
στο δείγμα μπορούμε να κατασκευάσουμε το χάρτη αντιστρόφου χώρου (Reciprocal 
Space Mapping ή RSM). Η χαρτογράφηση αυτή γίνεται με τη βοήθεια του 
κατάλληλου λογισμικού και μπορεί να παρθεί τόσο για συμμετρικές, όσο και για 
ασύμμετρες ανακλάσεις. Για την περίπτωση των συμμετρικών ανακλάσεων ο χάρτης 
αυτός δίνει πληροφορίες για τη μωσαϊκότητα του δείγματος και τις μεταβολές στην c-
κρυσταλλική σταθερά, ενώ στην περίπτωση ασύμμετρων ανακλάσεων αποκτάμε 
πληροφορίες για την τάση παραμόρφωσης των διαφόρων στρωμάτων της διάταξής 
μας, καθώς και πληροφορίες για την a-κρυσταλλική σταθερά. Η περίπτωση λοιπόν 
του ασύμμετρου RSM είναι πολύ πιο χρήσιμη, καθώς μπορεί να εξαχθεί το ποσοστό 
χαλάρωσης της ελαστικής τάσης παραμόρφωσης ενός στρώματος ημιαγωγού 
ανεπτυγμένου πάνω σε ένα άλλο και να διαπιστωθεί αν το υπερκείμενο στρώμα είναι 
υπό τάση παραμόρφωσης (strain) ή έχει χαλαρώσει αποκτώντας τη δικιά του 
κρυσταλλική σταθερά (relaxed). 
 
 
3.2.4.4 Υπολογισμός συγκέντρωσης εξαρμώσεων τύπου κοχλία και ακμής 
 

Από  τις συμμετρικές και ασύμμετρες ανακλάσεις είναι δυνατόν να 
υπολογιστεί η συγκέντρωση των εξαρμώσεων τύπου κοχλία και ακμής, καθώς και τα 
μήκη συσχέτισης (correlation lengths) για κάθε περίπτωση. Το μήκος συσχέτισης θα 
εκφράζει το μέσο μέγεθος των κρυσταλλιτών που απαρτίζουν τον κρύσταλλο και 
κατά συνέπεια θα αποτελεί ένα μέτρο της μωσαϊκότητας του. Λόγω του ότι οι δύο 
τύποι εξαρμώσεων έχουν διαφορετικά διανύσματα Burgers, είναι δυνατός ο 
διαχωρισμός τους και ο υπολογισμός της πυκνότητας των εξαρμώσεων, χωριστά για 
την κάθε περίπτωση. 

Η διαπλάτυνση μιας συμμετρικής καμπύλης (rocking curve) θα εξαρτάται 
τόσο από τη μωσαϊκότητα του κρυστάλλου, όσο και από το μικρό μήκος συσχέτισης 
παράλληλα στην επιφάνεια [16]. Η διαπλάτυνση λόγω της μωσαϊκότητας εξαρτάται 
από την τάξη της περίθλασης, ενώ το μήκος συσχέτισης θα είναι ανεξάρτητο της 
τάξης της περίθλασης. Έτσι, είναι δυνατός ο διαχωρισμός τους κατασκευάζοντας ένα 
διάγραμμα Williamson – Hall [18], όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.17. Για να 
κατασκευαστεί ένα τέτοιο διάγραμμα είναι απαραίτητο να υπολογιστεί η 
διαπλάτυνση των καμπυλών για 3 τουλάχιστον ανακλάσεις με διαφορετική τάξη 
περίθλασης, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια, μιας και η εξαγωγή των 
επιθυμητών ποσοτήτων από το διάγραμμα είναι ευαίσθητη στα σφάλματα των 
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μετρήσεων, λόγω των πράξεων και των μετασχηματισμών που απαιτούνται. Η 
εξίσωση της ευθείας που περνάει από τα σημεία είναι της μορφής:  

Y = (tilt × x) + 0.9/(2 L⎢⎢)           (3.11) 

Απ’ όπου προκύπτουν η κλίση (tilt) και το μήκος συσχέτισης με προσαρμογή 
της κατάλληλης ευθείας, με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων. Η κλίση θα 
εκφράζεται σε μοίρες (deg) και τα μήκη συσχέτισης σε μονάδες μήκους (συνήθως 
μm). 
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Εικόνα 3.17: Τυπικό διάγραμμα Williamson – Hall για υπολογισμό της πυκνότητας 
εξαρμώσεων τύπου βίδας (screw dislocations) 
 
 Στη συνέχεια, η συγκέντρωση των εξαρμώσεων τύπου κοχλία μπορεί να 
υπολογιστεί από την εξίσωση των Gay, Hirsch και Kelly [19], η οποία 
τροποποιήθηκε από τους Dunn και Koch [20]: 

2

2

35.4 c
screw b

TiltN =           (3.12) 

όπου το μέτρο του διανύσματος Burgers θα είναι:                           στην περίπτωση 
του GaN, δηλαδή ίσο με τη c-κρυσταλλική σταθερά του. 

nmbc 5185.0=

 Η μέθοδος υπολογισμού με γράφημα Williamson – Hall παρουσιάζει 
ορισμένα μειονεκτήματα που οφείλονται κυρίως στην παραδοχή ότι οι καμπύλες 
ακολουθούν Γκαουσιανή ή Λορεντζιανή κατανομή, κάτι το οποίο δεν είναι σωστό. 
Για τη διόρθωση του σφάλματος αυτού έχουν προταθεί αρκετές μέθοδοι, με 
κυριότερη αυτή των Ratnikov et al [21], που φαίνεται στην Εικόνα 3.18. Στην 
παρούσα διατριβή έχει χρησιμοποιηθεί η διορθωμένη μέθοδος Williamson – Hall με 
βάση τους Ratnikov at al. 
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Εικόνα 3.18: Διορθωμένο διάγραμμα Williamson – Hall (Ratnikov et Al. [21]) για 
υπολογισμό της πυκνότητας εξαρμώσεων τύπου βίδας.  
 
 Για τον υπολογισμό της πυκνότητας των εξαρμώσεων τύπου ακμής είναι 
απαραίτητη η καταγραφή ασύμμετρων ανακλάσεων, από επίπεδα με όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη γωνία κλίσης α. Όπως βλέπουμε και από την Εικόνα 3.16, είναι 
απαραίτητο η γωνία α που σχηματίζει το μετρούμενο επίπεδο ανάκλασης ως προς το 
επίπεδο της επιφάνειας, να είναι κοντά στις 90ο. Επειδή μια τέτοια μέτρηση είναι 
πολύ δύσκολη, έως αδύνατη, από άποψης γεωμετρίας και περιορισμών στις κινήσεις 
του περιθλασίμετρου, χρησιμοποιούμε την γεωμετρία skew (skew geometry). Στη 
γεωμετρία αυτή στρέφουμε το δείγμα κατά τον άξονα ψ (κλίση κάθετα στο επίπεδο 
της δέσμης και του δείγματος) κατά γωνία α ίση με τη γωνία κλίσης. Με τον τρόπο 
αυτό φέρνουμε το δείγμα σε ισοδύναμη «συμμετρική» γεωμετρία και μπορεί πλέον 
να μετρηθεί με μια απλή σάρωση της γωνίας ω. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτή 
η γεωμετρία μέτρησης μετατοπίζει τα ασύμμετρα επίπεδα κατά τέτοιο τρόπο ώστε το 
περιθλασίμετρο να τα «βλέπει» σαν να ήταν συμμετρικά και να καθίσταται εύκολη η 
μέτρησή τους.  
 Για τις μετρήσεις είναι βολικό να χρησιμοποιηθεί η (201) ανάκλαση με γωνία 
κλίσης α=75ο σε σχέση με το επίπεδο της επιφάνειας. Η γωνία αυτή είναι αρκετά 
μεγάλη ώστε να θεωρείται ότι η διαπλάτυνση των καμπυλών θα οφείλεται σχεδόν 
αποκλειστικά στην παρουσία εξαρμώσεων τύπου ακμής και ελάχιστα στις 
εξαρμώσεις τύπου βίδας. Η γωνία μωσαϊκότητας στρέψης (twist angle) θα ισούται με 
το FWHM της rocking curve στην (201) ανάκλαση. Η πυκνότητα των εξαρμώσεων 
τύπου ακμής μπορεί να υπολογιστεί κατευθείαν από τις παρακάτω δύο σχέσεις [22]: 
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              (3.13)   Υποθέτοντας τυχαία κατανεμημένες εξαρμώσεις 
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            (3.14)   Υποθέτοντας εξαρμώσεις μαζεμένες σε 
small angle grain boundaries 

 
Όπου nmbE 3189.0=
 
 
 
3.2.4.5  Υπολογισμός κρυσταλλικών σταθερών c, a με τη μέθοδο Bond   
 
 Οι κρυσταλλικές σταθερές ενός ημιαγωγού μπορούν να μετρηθούν 
χρησιμοποιώντας την εκτεταμένη μέθοδο Bond [23]. Η μέθοδος συνίσταται στη 
μέτρηση της απόλυτης γωνίας Bragg για συμμετρική και για ασύμμετρη ανάκλαση, 
ώστε να προσδιοριστούν με ακρίβεια και οι δύο κρυσταλλικές σταθερές του 
εξαγωνικού πλέγματος. Λόγω του ότι υπεισέρχεται κάποιο συστηματικό σφάλμα στις 
μετρήσεις των τιμών των γωνιών, η μέθοδος προϋποθέτει τη μέτρηση της γωνίας 
περίθλασης για ενισχυτική συμβολή σε δύο αντιδιαμετρικές περιπτώσεις (γωνία 
πρόσπτωσης ίση με θ στην πρώτη περίπτωση και 180ο- θ στην αντιδιαμετρική της), 
ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα συστηματικά σφάλματα. Η πρώτη περίπτωση 
συμβολίζεται με το δείκτη «ο» και η δεύτερη με το δείκτη «180» ως ένδειξη της 
αντιδιαμετρικότητάς τους, για την περίπτωση της συμμετρικής ανάκλασης.   
 Αρχικά, για μια συμμετρική (00q) ανάκλαση, συνήθως τη (004), βρίσκουμε 
τις γωνίες 2θ0 και 2θ180 για τις δύο αντιδιαμετρικές περιπτώσεις και υπολογίζουμε τη 
γωνία θ με βάση την εξίσωση 3.15. Στη συνέχεια κάνοντας χρήση του νόμου του 
Bragg υπολογίζουμε την απόσταση d των κρυσταλλικών επιπέδων, η οποία θα 
ισούται με qd για συμμετρικές ανακλάσεις (00q). Έτσι υπολογίζεται η κρυσταλλική 
σταθερά c του ημιαγωγού. 

4
22

1800 οο θθ
θ

−
=  (3.15) 

 Στη συνέχεια, μεταβαίνουμε σε μία ασύμμετρη ανάκλαση, όπως την (105) και 
διαλέγουμε γεωμετρία «Grazing incidence», όπου η δέσμη προσπίπτει στο δείγμα υπό 
πολύ μικρή γωνία. Βρίσκουμε τη γωνία ω που ικανοποιεί τη συνθήκη του Bragg 
(συμβολίζεται ωi) και στη συνέχεια κάνουμε το ίδιο και για τη γεωμετρία «Grazing 
Exit», όπου η ανακλώμενη δέσμη εξέρχεται υπό μικρή γωνία ως προς το δείγμα (ωe). 
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Κατόπιν υπολογίζουμε τη γωνία φ=(ωe-ωi)/2 και εξαγάγουμε τη σταθερά a από τον 
τύπο: 
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⎝
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−= 22
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1

cos
1

4
3

khkh
l

a
c

φ
  (3.16) 

Όπου τα h, k, l αναφέρονται στην ανάκλαση (hkl). Από τον τύπο είναι προφανές ότι 
για να υπολογιστεί η κρυσταλλική σταθερά a είναι απαραίτητη η προηγούμενη γνώση 
της κρυσταλλικής σταθεράς c. 
 
 
3.2.4.6   Υπολογισμός της σύστασης ενός κράματος  
 
 Με την προϋπόθεση ότι είναι γνωστές οι κρυσταλλικές σταθερές ενός 
κράματος όπως για παράδειγμα το InxAl1-xN, μπορεί να υπολογιστεί η σύστασή του 
με τον ακόλουθο τρόπο: 
 Ας υποθέσουμε ότι για ένα κράμα InxAl1-xN ανεπτυγμένο πάνω σε υπόστρωμα 
GaN έχουμε μετρήσει με το XRD τις κρυσταλλικές σταθερές του και τις έχουμε βρει 
ίσες με cstr, astr, όπου ο δείκτης str αναφέρεται στις τιμές των σταθερών όταν ο 
ημιαγωγός βρίσκεται υπό πιθανή τάση παραμόρφωσης (strain), λόγω της ανάπτυξής 
του πάνω σε υπόστρωμα με διαφορετικές κρυσταλλικές σταθερές. Για τον ίδιο 
ημιαγωγό χωρίς τάση παραμόρφωσης θα ίσχυε: 

c = x·c
InN

 + (1-x) ·c
AlN  (3.17) 

 
a = x·a

InN
 + (1-x) ·a

AlN  (3.18) 
 Για ένα ημιαγωγό υπό τάση ελαστικής παραμόρφωσης θα ισχύει γενικά η 
παρακάτω σχέση: 

a
aa

C
C

c
cc strstr −

−=
−

33

132
 (3.19) 

 Στο σημείο αυτό θα πρέπει να θεωρήσουμε την παραδοχή ότι οι ελαστικές 
σταθερές C13 και C33 του κράματος InAlN θα είναι γραμμικός συνδυασμός των 
αντίστοιχων ελαστικών σταθερών των στοιχείων που το απαρτίζουν, δηλαδή: 

C13(InxAl1-xN)=C13 (InN) ·x + C13 (AlN) ·(1-x)  (3.20) 

C33(InxAl1-xN)=C33 (InN) ·x + C33 (AlN) ·(1-x)  (3.21) 

 Οι παραπάνω εξισώσεις δε μπορούν να λυθούν αναλυτικά ώστε να μας 
δώσουν το ποσοστό του In στο κράμα, αλλά ακολουθείται η μέθοδος των δοκιμών. 
Ξεκινώντας από x=0 αυξάνουμε αργά το x και υπολογίζουμε τις διάφορες ποσότητες, 
αντικαθιστώντας τις στη σχέση 3.19 έως ότου επαληθευτεί πλήρως. Τότε προκύπτει ο 

 65



  Κεφάλαιο 3:  Πειραματικές Τεχνικές 

παράγοντας x και επομένως γίνεται γνωστή η σύσταση του κράματος που μελετάμε. 
Η όλη διαδικασία γίνεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος υπολογίζει 
αυτόματα τις διάφορες ποσότητες και ελέγχει την επαληθευσιμότητα της εξίσωσης 
3.19, έως ότου βρεθεί το x.   
    
 
 
 3.2.5  In situ χαρακτηρισμός με περίθλαση ηλεκτρονίων (RHEED) 
   
 Κατά την επιταξιακή ανάπτυξη ημιαγωγικών στρωμάτων είναι επιθυμητή η 
συνεχής παρακολούθηση της δομής της αναπτυσσόμενης επιφάνειας, ώστε να 
καθίσταται δυνατή η ρύθμιση των συνθηκών ανάπτυξης και η βελτιστοποίηση του 
αναπτυσσόμενου υλικού. Η ένδειξη της κατάστασης της αναπτυσσόμενης επιφάνειας 
μπορεί να δώσει πολύτιμες πληροφορίες για τον τρόπο ανάπτυξης (δισδιάστατο ή 
τρισδιάστατο), το πλεόνασμα μετάλλου στην επιφάνεια του δείγματος και την 
επιφανειακή τραχύτητα του αναπτυσσόμενου υλικού.  Σε ένα σύστημα ΜΒΕ, τις 
πληροφορίες αυτές μπορεί να τις δώσει η περίθλαση ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας 
(RHEED) [1,24]. Το κυριότερο πλεονέκτημα της τεχνικής αυτής είναι η 
παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, τη στιγμή ακριβώς που γίνεται η επίταξη.  
 Η τεχνική RHEED χρησιμοποιεί μια δέσμη ηλεκτρονίων που παράγεται από 
θερμαινόμενο νήμα (συνήθως από Βολφραμίο), επιταχύνεται από υψηλή τάση (12 
KV στο σύστημά μας) και προσπίπτει στην επιφάνεια του δείγματος υπό πολύ μικρή 
γωνία (2-3ο). Κατόπιν, αφού τα ηλεκτρόνια περιθλαστούν από τα άτομα της 
επιφάνειας προσπίπτουν σε φωσφορίζουσα οθόνη τοποθετημένη ακριβώς απέναντι 
από το πυροβόλο ηλεκτρονίων (e-gun). Παρατηρώντας τη φωσφορίζουσα οθόνη 
μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για την κρυσταλλική δομή της επιφάνειας, αφού 
σ’ αυτή απεικονίζεται ουσιαστικά το αντίστροφο πλέγμα της επιφάνειας του 
ημιαγωγού, σαν ένας σχηματισμός κηλίδων RHEED (RHEED pattern).  
 Οι συνθήκες ενισχυτικής συμβολής για την περίθλαση των ηλεκτρονίων θα 
καθορίζονται από την τομή της σφαίρας Ewald με τα σημεία του αντιστρόφου 
πλέγματος του κρυστάλλου [25]. Στην περίπτωση μιας επίπεδης επιφάνειας με 
περιορισμένης κλίμακας τάξη, το αντίστροφο πλέγμα θα απαρτίζεται από ράβδους 
πεπερασμένου πάχους (λόγω κρυσταλλικών ατελειών) που θα είναι παράλληλες 
μεταξύ τους (Εικόνα 3.19). Η ακτίνα της σφαίρας Ewald είναι κατά πολύ μεγαλύτερη 
από την απόσταση μεταξύ των παράλληλων γραμμών του αντιστρόφου πλέγματος 
λόγω του μικρού μήκους κύματος των ηλεκτρονίων της δέσμης. Έτσι,  η σφαίρα του 
Ewald θα τέμνει ταυτόχρονα ένα αριθμό διαδοχικών ράβδων του αντιστρόφου 
πλέγματος (που αντιστοιχούν σε οικογένειες παράλληλων ατομικών επιπέδων), 
δίνοντας παράλληλες ευθείες γραμμές (streaks) στη φθορίζουσα οθόνη, που θα 
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αποτελούν ένδειξη ενός δισδιάστατου (2D) τρόπου ανάπτυξης [26]. Αντίθετα, αν η 
ανάπτυξη έχει οδηγήσει στο σχηματισμό 3D νησίδων, τότε η δέσμη ηλεκτρονίων 
διαχέεται μέσα από τον όγκο του κρυστάλλου και δίνει ένα τυπικό διάγραμμα 
περίθλασης αποτελούμενο από στρογγυλές κηλίδες (spots). 
  Με το RHEED διαπιστώνουμε, επίσης, την απομάκρυνση του οξειδίου από 
την επιφάνεια των υποστρωμάτων, αφού λόγω της μη κρυσταλλικότητάς του 
παρατηρείται ένα διάχυτο φως περίθλασης ή ομόκεντροι κύκλοι. Τέλος, όπως θα 
δούμε στο κεφάλαιο 4, η ανάπτυξη των ΙΙΙ-Νιτριδίων υπό συνθήκες περίσσειας 
μετάλλου είναι καθοριστικής σημασίας για την ποιότητα του αναπτυσσόμενου 
υλικού. Η σωστή ρύθμιση της περίσσειας μετάλλου στην επιφάνεια του 
αναπτυσσόμενου κρυστάλλου μπορεί να πραγματοποιηθεί με το RHEED, με 
μετρήσεις της έντασης της φωτεινότητάς του. Το περίσσιο μέταλλο θα καλύπτει την 
επιφάνεια απορροφώντας τη δέσμη των ηλεκτρονίων και εξασθενώντας τις κηλίδες 
περίθλασης στη φωσφορίζουσα οθόνη. Επιπλέον,  στην περίπτωση που θέλουμε να 
απομακρύνουμε από την επιφάνεια το πλεονάζον μέταλλο, δεν έχουμε παρά να 
θερμάνουμε το υπόστρωμα έως ότου ο σχηματισμός κηλίδων RHEED (RHEED 
pattern) επανέλθει στην κανονική του φωτεινότητα, γεγονός που σημαίνει ότι όλο το 
περισσευούμενο μέταλλο έχει εξαχνωθεί από την επιφάνεια του ημιαγωγού.   
 Οι καθαρές επιφάνειες ημιαγωγών εμφανίζουν και ένα άλλο ενδιαφέρον 
φαινόμενο, την αναδόμηση (reconstruction). Αυτό οφείλεται στην τάση της 
επιφάνειας του ημιαγωγού να αναδομηθεί παράγοντας μια ατομική διεύθυνση που 
ελαχιστοποιεί την ενέργεια των ηλεκτρονίων σε εντοπισμένους δεσμούς της 
επιφάνειας (localized bonds). Η περιοδικότητα της αναδομημένης επιφάνειας δίνει 
στο σχηματισμό RHEED επιπρόσθετες κηλίδες/γραμμές περίθλασης ανάμεσα στις 
κύριες γραμμές του αντιστρόφου πλέγματος του κρυστάλλου του ημιαγωγού. Έτσι, 
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η επιφάνεια σχηματίζει και μια άλλη περιοδικότητα, 
ακέραιο πολλαπλάσιο της βασικής. Σαν παράδειγμα, θα μπορούσε να αναφερθεί η 
αναδόμηση 7Χ7 της επιφάνειας (111) του Si, που εμφανίζεται αφού απομακρυνθεί το 
οξείδιο από αυτήν [27]. 
     Μια ακόμα πολύ σημαντική εφαρμογή του RHEED είναι και ο έλεγχος του 
ρυθμού ανάπτυξης του κρυστάλλου, όταν γίνεται με 2D τρόπο, στρώμα-με-στρώμα, 
μέσω του ριζώματος και της συνένωσης 2D νησίδων (όχι ροής βαθμίδων). Έχει 
παρατηρηθεί [3] ότι η ένταση του RHEED αυξομειώνεται με περίοδο που ταυτίζεται 
με τη διάρκεια της ανάπτυξης ενός μοριακού στρώματος (monolayer).  
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Εικόνα 3.19: Γεωμετρία της ανακλαστικής περίθλασης ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας 
(RHEED) στον αντίστροφο χώρο. 
 
 
 
3.2.6  Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) 
 
 Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) είναι ένα πολύ χρήσιμο 
εργαλείο λόγω του ότι προσφέρει μια άμεση εικόνα της επιφάνειας του δείγματος σε 
πολλαπλές μεγεθύνσεις, ρυθμιζόμενες κατά βούληση από το χρήστη, σε πραγματικό 
χρόνο. η αρχή λειτουργίας του βασίζεται στο γεγονός ότι τα ηλεκτρόνια που έχουν 
επιταχυνθεί με ενέργεια μερικών KeV, έχουν μήκος κύματος 105 φορές μικρότερο 
από αυτό του ορατού φωτός και συνεπώς “βλέπουν” αντικείμενα αντίστοιχων 
διαστάσεων. Η δέσμη ηλεκτρονίων παράγεται με θερμιονική εκπομπή από μεταλλικό 
νήμα, επιταχύνεται από μια διαφορά δυναμικού (έως 40 KeV), εστιάζεται από 
σύστημα ηλεκτρονικών φακών και σαρώνει την επιφάνεια του προς μελέτη 
δείγματος. Όλη η διάταξη βρίσκεται σε θάλαμο κενού, ενώ υπάρχει προθάλαμος για 
την φόρτωση των δειγμάτων χωρίς να χαλάει το κενό του κυρίως θαλάμου. Η 
αλληλεπίδραση των ηλεκτρονίων με το δείγμα έχει σαν αποτέλεσμα την εκπομπή 
δευτερογενών και οπισθοσκεδαζόμενων ηλεκτρονίων, ηλεκτρονίων Auger, 
καθοδοφωταύγειας, καθώς και ακτίνων Χ συνεχούς και χαρακτηριστικού φάσματος. 
Με ειδικό ανιχνευτή Si-Li γίνεται η συλλογή και καταμέτρηση των δευτερογενών 
ηλεκτρονίων, η ένταση των οποίων, σε κάθε σημείο, εξαρτάται άμεσα από την 
τοπογραφία του δείγματος. Με κατάλληλο επεξεργαστή εικόνας, η μορφολογία της 
εξεταζόμενη επιφάνειας αναπαράγεται σε οθόνη.  
 Λόγω του τρόπου λειτουργίας τους τα ηλεκτρονικά μικροσκόπια διαθέτουν 
πολύ μεγάλο βάθος πεδίου, γεγονός που επιτρέπει τη δημιουργία τρισδιάστατων 
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εικόνων της επιφάνειας του δείγματος. Προκειμένου να γίνει παρατήρηση με το SEM 
το δείγμα θα πρέπει να είναι αγώγιμο για να απομακρύνονται τα ηλεκτρόνια από αυτό 
και να μην προκαλείται συσσώρευση ηλεκτρονίων στο δείγμα και συνακόλουθη 
φόρτιση αυτού. Για ημιαγωγικά δείγματα δεν υπάρχει πρόβλημα φόρτισης, αλλά για 
δείγματα με μονωτική συμπεριφορά, όπως για παράδειγμα πολυμερή ή βιολογικούς 
οργανισμούς θα πρέπει να γίνεται μια πολύ λεπτή επικάλυψη των δειγμάτων με ένα 
αγώγιμο στρώμα μετάλλου προκειμένου να άγονται τα ηλεκτρόνια από το δείγμα.  
 Τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μικροσκόπια δε χρησιμοποιούν θερμιονική 
εκπομπή για την παραγωγή της δέσμης ηλεκτρονίων, αλλά εκπομπή πεδίου (field 
emission). Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι εκπομπής πεδίου, η ψυχρή εκπομπή 
πεδίου και η θερμή. Στην ψυχρή εκπομπή πεδίου τα ηλεκτρόνια εξάγονται από την 
επιφάνεια μιας ακίδας (κάθοδος) με φαινόμενο σήραγγας (tunneling), όταν ένα 
ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο εφαρμόζεται σ’ αυτήν, σε θερμοκρασία δωματίου. Κατά τη 
θερμή εκπομπή πεδίου, τα ηλεκτρόνια εκπέμπονται από θερμαινόμενη (1800 Κ) 
δίοδο Schottky Βολφραμίου-οξειδίου του Ζιρκονίου, λόγω του αναπτυσσόμενου 
ηλεκτρικού πεδίου. Η εκπομπή πεδίου προσφέρει πολύ μεγαλύτερη ένταση, 
σταθερότητα και κατευθυντικότητα της εκπεμπόμενης δέσμης ηλεκτρονίων. 
 Τα ηλεκτρονικά μικροσκόπια που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διατριβή 
ήταν τα Jeol 7000 (field emission) και Jeol C840. Το Jeol 7000 έχει πολύ μεγαλύτερη 
διακριτική ικανότητα που φτάνει μέχρι και 1.3 nm (ιδανικά), επιτρέποντάς πολύ 
μεγάλες μεγεθύνσεις και τη διεξοδική εξέταση της επιφάνειας των δειγμάτων.  
 
 
 
3.2.7  Φασματοσκοπική ελλειψομετρία (spectroscopic ellipsometry) 
 
 Η φασματοσκοπική ελλειψομετρία είναι μια ευέλικτη μέθοδος για τη μέτρηση 
των διηλεκτρικών και οπτικών ιδιοτήτων ενός υλικού. Είναι μια πολύ ευαίσθητη και 
ακριβής τεχνική που παρέχει πληροφορίες χωρίς να έρχεται σε επαφή με το 
μετρούμενο υλικό και χωρίς να το καταστρέφει. Συνίσταται στη μέτρηση της 
πόλωσης του φωτός καθώς αυτό ανακλάται ή διέρχεται από το υλικό. Η πόλωση του 
ανακλώμενου φωτός θα εξαρτάται από τα στοιχεία του υλικού από το οποίο διέρχεται 
(πάχος, διηλεκτρική σταθερά) και επομένως η τεχνική αυτή θα μπορεί να ξεχωρίσει 
διαφορετικά στρώματα υλικών πάνω στο ίδιο δείγμα. 
 Η αρχή λειτουργίας ενός φασματοσκοπικού ελλειψόμετρου φαίνεται στην 
Εικόνα 3.20. Το φως που παράγεται από την πηγή περνάει πρώτα από τον πολωτή 
φωτός και στη συνέχεια προσπίπτει πάνω στο δείγμα και ανακλάται. Κατόπιν περνάει 
από ένα δεύτερο πολωτή και προσπίπτει στον ανιχνευτή. Το φως μπορεί να 
αποκτήσει πόλωση παράλληλη ή κάθετη ως προς το επίπεδο της εισερχόμενης 
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δέσμης και τότε θα συμβολίζεται ως p και s πολωμένο φως αντίστοιχα. Η δέσμη που 
φτάνει στον ανιχνευτή θα αποτελείται από ένα σύνολο κυμάτων πολωμένων κατά p ή 
s. Ο λόγος του πλάτους του ανακλώμενου κύματος (Εrp) προς το πλάτος του 
προσπίπτοντος κύματος (Εip) ονομάζεται συντελεστής Fresnel: 

ip
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p E

E
r =  για p-πόλωση (3.22) 

is
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s E

Er =  για s-πόλωση (3.23) 

Ο λόγος rp/rs μπορεί να μετρηθεί με την ελλειψομετρία και να προσδιοριστούν οι δύο 
βασικές ελλειψομετρικές γωνίες Ψ και Δ, σύμφωνα με τη σχέση: 

)exp( Δ⋅Ψ== iTan
r
r

s

pρ  (3.24) 

Ο όρος TanΨ θα είναι η μεταβολή του πλάτους του κύματος λόγω της ανάκλασης και 
Δ θα είναι η διαφορά φάσης.  
 

 
Εικόνα 3.20: Σχηματική αναπαράσταση του τρόπου λειτουργίας ενός φασματοσκοπικού 
ελλειψόμετρου. 
 
 Για την απλή περίπτωση ενός υλικού που αποτελείται από ένα μόνο στρώμα, 
ο δείκτης διάθλασης και ο συντελεστής απορρόφησης μπορούν να υπολογιστούν 
άμεσα από τις Ψ και Δ. Στην περίπτωση, όμως κρυστάλλων που αποτελούνται από 
περισσότερα του ενός στρώματα οι συντελεστές Fresnel θα είναι συνάρτηση και του 
πάχους του κάθε στρώματος. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
προσομοίωση του συστήματος, μέσω λογισμικού, σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Με 
τον τρόπο αυτό προκύπτουν οι ψευδο-διηλεκτρικές συναρτήσεις <ε1> και <ε2> και 
στη συνέχεια ο δείκτης διάθλασης και ο συντελεστής απορρόφησης από την 
ακόλουθη σχέση: 
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 Για την περίπτωση ημιαγωγών άμεσου ενεργειακού χάσματος και στα πλαίσια 
της προσέγγισης σταθερής διπολικής ροπής (constant dipole moment approximation), 
η εξάρτηση του συντελεστή απορρόφησης από την ενέργεια φωτονίων θα δίνεται από 
τη σχέση: 
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Όπου hv η ενέργεια των φωτονίων, η ελαττωμένη ενεργός μάζα, f*
rm cv ο συντελεστής 

μετάβασης ηλεκτροδιπολικής ροπής (oscillator strength) της οπτικής μετάβασης και 
Εg το άμεσο ενεργειακό χάσμα του ημιαγωγού.  Επομένως το ενεργειακό χάσμα θα 

προκύπτει από το διάγραμμα του [ ]2)( hvnhva r ⋅⋅ σαν συνάρτηση της ενέργειας 

φωτονίων hv, όπως φαίνεται και από την Εικόνα 3.21, με προσαρμογή ευθείας στη 
γραμμική περιοχή της καμπύλης.  
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Εικόνα 3.21: Προσδιορισμός του ενεργειακού χάσματος ενός ημιαγωγού από το διάγραμμα 

σαν συνάρτηση της ενέργειας φωτονίων hv. [ 2)( hvnhva r ⋅⋅ ]
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4.1 Βελτιστοποίηση της ανάπτυξης GaN με RF-MBE 
 
 Κατά την επιταξιακή ανάπτυξη των ημιαγωγών με τη μέθοδο ΜΒΕ 
λαμβάνουν χώρα 4 σημαντικές διεργασίες οι οποίες είναι απαραίτητες για τη σωστή 
ανάπτυξη του κρυστάλλου, με διδιάστατο (2D) τρόπο, στρώμα-με-στρώμα (2D) και 
την επίτευξη καλής ποιότητας ημιαγωγού. Αρχικά, όπως βλέπουμε και στην Εικόνα 
7.1, τα προσπίπτοντα στην επιφάνεια του κρυστάλλου άτομα, που προέρχονται από 
τις πηγές εξάχνωσης (Κ-cells) και την πηγή πλάσματος, προσροφώνται στην 
επιφάνεια δημιουργώντας ασθενείς δεσμούς Van der Waals [1]. Κατόπιν, τα άτομα 
διαχέονται στην επιφάνεια και προσπαθούν να σχηματίσουν δεσμό, μειώνοντας έτσι 
τη συνολική ενέργεια του συστήματος. Κατά τη διάχυση των ατόμων στην επιφάνεια 
υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα ενσωμάτωσης στα σημεία εκείνα του πλέγματος 
όπου υπάρχουν περισσότεροι ακόρεστοι δεσμοί (dangling bonds). Τέτοια σημεία 
είναι τα όρια των ατομικών βαθμίδων (atomic steps) που υπάρχουν στην επιφάνεια. 
Γι’ αυτό μια τέτοια δομή της επιφάνειας είναι επιθυμητή και συμβάλει στην ανάπτυξη 
στρώμα-με-στρώμα (με ροή βαθμίδων step-flow). Τέλος, τα άτομα που δεν έχουν 
ενσωματωθεί σε θέσεις του πλέγματος, μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, 
επανεξαχνώνονται από την επιφάνεια λόγω της μεγάλης θερμοκρασίας του 
υποστρώματος. Τα άτομα, όμως, που έχουν σχηματίσει δεσμούς δεν εξαχνώνονται ή 
εξαχνώνονται με πολύ μικρούς ρυθμούς, αφού η ενέργεια του δεσμού που θα πρέπει 
να διασπασθεί είναι αρκετά μεγάλη στην περίπτωση των νιτριδίων. 
 Οι δύο σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την επίταξη των 
ημιαγωγών ΙΙΙ-Ν είναι η θερμοκρασία ανάπτυξης και ο λόγος των ροών των ατόμων 
της ομάδας ΙΙΙ προς τα άτομα της ομάδας V, δηλαδή το άζωτο [5].  Η αύξηση της 
θερμοκρασίας του υποστρώματος προκαλεί αύξηση του ρυθμού διάχυσης 
(diffusivity) των ατόμων ΙΙΙ πάνω στην επιφάνεια του κρυστάλλου, επομένως και 
αυξημένη πιθανότητα να αντιδράσουν με άλλα άτομα και να σχηματίσουν δεσμούς 
στο κρυσταλλικό πλέγμα. Η αύξηση της θερμοκρασίας, όμως, μειώνει το χρόνο 
παραμονής των ατόμων στην επιφάνεια και κατά συνέπεια θα μειώνεται η πιθανότητα 
σχηματισμού ένωσης. Έτσι, θα πρέπει να αναζητηθεί μια ιδανική θερμοκρασία, ή 
έστω μια περιοχή θερμοκρασιών, όπου η πιθανότητα αντίδρασης ενός ατόμου με ένα 
άλλο να μεγιστοποιείται. Θα πρέπει, δηλαδή, τα άτομα που προσπίπτουν στην 
επιφάνεια να διαθέτουν αρκετό χρόνο παραμονής στην επιφάνεια, αλλά ταυτόχρονα 
να είναι αρκετά μεγάλος ο ρυθμός διάχυσης ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλο μήκος 
διάχυσης των ατόμων πάνω στην επιφάνεια. Για τον ημιαγωγό GaN, μια καλή 
περιοχή θερμοκρασιών ανάπτυξης είναι από 670 μέχρι 730 οC περίπου, ανάλογα με 
το ρυθμό επανεξάχνωσης που επιθυμούμε. Στην παρούσα διατριβή 
χρησιμοποιήθηκαν θερμοκρασίες ανάπτυξης για το GaN ίσες με 710-720 oC, στη 
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συντριπτική πλειονότητα των δειγμάτων που αναπτύχθηκαν. Η θερμοκρασία αυτή 
εξασφαλίζει καλή κρυσταλλική ποιότητα και ικανοποιητικά μεγάλο ρυθμό 
ανάπτυξης.  

 
Εικόνα 7.1: Επιφανειακές διεργασίες κατά την ανάπτυξη ενός κρυστάλλου με τη μέθοδο 
ΜΒΕ   (ανατύπωση από [1]) 
 
 
 Οι θερμοκρασίες ανάπτυξης μετρήθηκαν με ένα θερμοζεύγος που βρίσκεται 
προσαρμοσμένο ακριβώς πίσω από το υπόστρωμα και σε πολύ μικρή απόσταση από 
αυτό, χωρίς, όμως, να έρχεται σε επαφή με αυτό. Η πραγματική θερμοκρασία 
ανάπτυξης προσδιορίστηκε βρίσκοντας τη θερμοκρασία τήξης του In (157 οC) και 
του Al (660 oC) και συγκρίνοντας με την αντίστοιχη που παρατηρείται στο σύστημά 
μας. Με τη μέθοδο αυτή προσδιορίστηκε ότι η πραγματική θερμοκρασία ανάπτυξης 
θα είναι ~100 oC υψηλότερη σε σχέση με τη μετρούμενη, στο σύστημά μας, τιμή. Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι θερμοκρασίες που αναφέρονται στη διατριβή 
αναφέρονται στις μετρούμενες τιμές με το θερμοζεύγος, χωρίς διόρθωση, ενώ μόνο 
για την περίπτωση των κραμάτων InAlN και των ετεροδομών InAlN/GaN δίνονται οι 
διορθωμένες τιμές θερμοκρασίας (+100 oC). 
 
4.1.1  Βελτιστοποίηση του λόγου ροών ΙΙΙ/V 
 
Εισαγωγή 
 
 Εκτός από τη θερμοκρασία του υποστρώματος, ένας άλλος πολύ βασικός 
παράγοντας που επηρεάζει την ανάπτυξη των κρυστάλλων είναι ο λόγος της ροής των 
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ατόμων της ομάδας ΙΙΙ προς τη ροή του αζώτου [2,3,4,5]. Ανάλογα με το λόγο αυτό 
μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη υπό συνθήκες περίσσειας γαλλίου (Ga-rich) ή 
συνθήκες περίσσειας αζώτου (Ν-rich). Ο λόγος των ροών ΙΙΙ/V μπορεί να μεταβληθεί 
είτε μεταβάλλοντας τη ροή των στοιχείων της ομάδας ΙΙΙ (αλλάζοντας τις 
θερμοκρασίες των k-cell), είτε μεταβάλλοντας τις συνθήκες λειτουργίας της πηγής 
πλάσματος αζώτου, όπως θα αναλύσουμε παρακάτω.  
 Στην Εικόνα 7.2 φαίνεται το διάγραμμα φάσεων για την ανάπτυξη GaN, για 
ροή αζώτου ίση με 4.8 nm/h [3]. Το διάγραμμα χωρίζεται σε 4 περιοχές: Στην πρώτη 
περιοχή (ονομάζεται 3D στο γράφημα) έχουμε περίσσεια ατόμων αζώτου (Ν-rich) και 
η ανάπτυξη θα γίνεται με τρισδιάστατο (3D) τρόπο. Στην δεύτερη περιοχή (Layer by 
layer στο γράφημα), ο λόγος των ροών ΙΙΙ/V είναι ελαφρώς μεγαλύτερος της μονάδας 
και έχουμε ελάχιστη περίσσεια ατόμων Ga στην επιφάνεια με επιφανειακή κάλυψη 
από μηδέν έως ένα μονοατομικό στρώμα Ga. Η ανάπτυξη του κρυστάλλου 
πραγματοποιείται με δισδιάστατο τρόπο, στρώμα-με-στρώμα (layer-by-layer). Στην 
τρίτη περιοχή (step-flow στο γράφημα) ο λόγος III/V είναι μεγαλύτερος της μονάδας 
και έχουμε σχηματισμό ενός διπλού στρώματος Ga στην επιφάνεια (Ga bilayer) και 
επιφανειακή κάλυψη από 1 έως 2.5 μονοατομικά στρώματα. Στην περίπτωση αυτή η 
ανάπτυξη πραγματοποιείται με ροή βαθμίδων (step-flow). Τέλος, στην τέταρτη 
περιοχή (περιοχή Ga-droplets στο γράφημα) ο λόγος των ροών III/V είναι αρκετά 
μεγαλύτερος της μονάδας και έχουμε συνθήκες μεγάλης περίσσειας Ga. Σ’ αυτή την 
περίπτωση, έχουμε σχηματισμό σταγονιδίων Ga (Ga droplets) ή και σχηματισμό 
παχύτερου στρώματος Ga στην επιφάνεια. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το γράφημα 
της Εικόνα 7.2 θα ισχύει για τη συγκεκριμένη και μόνο ροή Ν και ότι για 
διαφορετικές ροές Ν όλες οι περιοχές ανάπτυξης θα μετατοπίζονται ως προς τον 
κάθετο άξονα.  
 Στην περιοχή όπου έχουμε περίσσεια ατόμων αζώτου (N-rich), ο ρυθμός 
ανάπτυξης των κρυσταλλικών στρωμάτων GaN καθορίζεται από τη ροή του 
προσπίπτοντος Ga στην επιφάνεια (Ga - limited) [5]. Ο ρυθμός αυτός αυξάνει 
μονοτονικά με την αύξηση της ροής του Ga, ενώ είναι ανεξάρτητος από τη ροή του 
Ν. Αντίθετα, στην περιοχή όπου έχουμε περίσσεια ατόμων Ga, ο ρυθμός ανάπτυξης 
καθορίζεται από με τη ροή του αζώτου στην επιφάνεια και είναι ανεξάρτητος της 
ροής του Ga (N - limited). Σ’ αυτή την περίπτωση, η αύξηση της θερμοκρασίας του 
υποστρώματος έχει σαν συνέπεια την αύξηση του ρυθμού επανεξάχνωσης του 
προσροφημένου Ga στην επιφάνεια και δε μειώνει το ρυθμό ανάπτυξης, εφόσον 
βέβαια διατηρείται η συνθήκη περίσσειας Ga στην επιφάνεια. Σε συνθήκες Ν-rich, 
όμως, η αύξηση του ρυθμού επανεξάχνωσης έχει σαν συνέπεια τη μείωση του ρυθμού 
ανάπτυξης και κατά συνέπεια ο ρυθμός θα είναι συνάρτηση και της θερμοκρασίας 
ανάπτυξης [5]. 
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Εικόνα 7.2: Διάγραμμα φάσεων για την ανάπτυξη GaN (0001), με την τεχνική ΜΒΕ. Η ροή 
του αζώτου διατηρήθηκε σταθερή και ίση με 4.8 nm/h. (ανατύπωση από [3]) 
 
 Το μοντέλο της ύπαρξης διπλού επιφανειακού στρώματος Ga (Ga – bilayer) 
σε συνθήκες περίσσειας Ga παριστάνεται γραφικά στην Εικόνα 7.3. Το πάχος του 
bilayer είναι περίπου 2.33 monolayers του εξαγωνικού πλέγματος βουρτζίτη. Το 
μοντέλο αυτό προβλέπει μικρότερη επιφανειακή ενέργεια σε σχέση με άλλα 
προτεινόμενα μοντέλα και μπορεί να αναπαράγει την επιφανειακή αναδόμηση 
(Surface Reconstruction) 1x1 που παρατηρείται πειραματικά κατά τη διάρκεια της 
ανάπτυξης [6].  

 
Εικόνα 7.3: Σχηματική αναπαράσταση του διπλού επιφανειακού στρώματος Ga στην 
επιφάνεια ενός κρυστάλλου GaN κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης.   (ανατύπωση από [6]) 
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 Έχει παρατηρηθεί, πειραματικά, ότι η ανάπτυξη GaN σε συνθήκες περίσσειας 
Ga γίνεται στρώμα-με-στρώμα, δηλαδή με ροή βαθμίδων και οδηγεί στο σχηματισμό 
ομαλών επιφανειών [7]. Αντίθετα, η ανάπτυξη σε συνθήκες περίσσειας αζώτου, ή 
μικρής περίσσειας Ga, γίνεται με τρισδιάστατο τρόπο (3D), μέσω του σχηματισμού 
νησίδων 3D (3D-islands) και οδηγεί σε επιφάνειες με αυξημένη τραχύτητα [8,9] και 
στην εισαγωγή κρυσταλλικών ατελειών στοίβαξης (stacking faults). Αυτό οφείλεται 
στο γεγονός ότι τα άτομα Ν έχουν πολύ μεγαλύτερη ευκινησία πάνω στην επιφάνεια 
GaN (0001) όταν αυτή καλύπτεται από στρώμα Ga, συγκριτικά με κάλυψή της από 
άτομα Ν. Από θεωρητικές μελέτες [8] προσδιορίστηκε ότι τα προσροφημένα άτομα 
Ga έχουν 4 φορές μικρότερα φράγματα διάχυσης (diffusion barriers) απ’ ότι τα άτομα 
Ν σε Ga-terminated (0001) και (000-1) επιφάνειες. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί ως εξής: 
Τα προσροφημένα άτομα Ga αλληλεπιδρούν με τα άτομα του υποστρώματος με 
μεταλλικούς δεσμούς  Ga-Ga, οι οποίοι είναι ασθενείς. Έτσι τα άτομα αυτά 
συμπεριφέρονται σαν ένα λεπτό υγρό μεταλλικό φιλμ πάνω στην επιφάνεια. 
Αντίθετα, τα άτομα Ν είναι ασταθή πάνω στην επιφάνεια του υποστρώματος και 
έχουν την τάση να σχηματίσουν μόρια Ν2. Τα άτομα Ν έχουν πολύ χαμηλή ευκινησία 
πάνω σε επιφάνειες καλυμμένες με άτομα Ν, κάτι που συμβαίνει σε συνθήκες 
ανάπτυξης Ν-rich. Η κάλυψη της επιφάνειας με Ν περιορίζει σημαντικά και την 
ευκινησία των ατόμων Ga, αφού οι ισχυροί δεσμοί Ga-N θα πρέπει να διασπαστούν 
προκειμένου να έχουμε μετακίνηση των ατόμων Ga στην επιφάνεια. Η 
συνεπακόλουθη μείωση του μήκους διάχυσης (diffusion length) του Ga κάτω από τη 
μέση απόσταση μεταξύ δύο θέσεων πιθανής απορρόφησης έχει σαν συνέπεια το 
σχηματισμό τραχειών επιφανειών και τη δημιουργία ατελειών στοίβαξης, λόγω της 
πιθανότητας να παγιδευτούν τα προσροφημένα άτομα Ga σε λάθος θέσεις του 
πλέγματος. 
 
 
Πειραματική μελέτη 
 
 Προκειμένου να επιτύχουμε τη βέλτιστη δυνατή κρυσταλλική ποιότητα GaN 
και ατομικά επίπεδες επιφάνειες, προϋποθέσεις απαραίτητες για την ανάπτυξη 
ετεροδομών ΗΕΜΤ, είναι αναγκαίο να διατηρούμε την ανάπτυξη του κρυστάλλου 
στην περιοχή c, δηλαδή στην περιοχή όπου έχουμε σχηματισμό ενός διπλού 
στρώματος Ga στην επιφάνεια και ανάπτυξη με ροή βαθμίδων. Επειδή στη 
θερμοκρασία ανάπτυξης του GaN (~710 oC) ο ρυθμός επανεξάχνωσης είναι αρκετά 
μεγάλος, ο λόγος των ροών III/V θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος της μονάδας και 
συγκεκριμένα, περίπου ίσος με 1.5-1.6 για την περίπτωσή μας. Ο λόγος αυτός 
επιτυγχάνεται με ρύθμιση της πηγής πλάσματος αζώτου σε συγκεκριμένες συνθήκες 
λειτουργίας, που αποδίδουν ένα ρυθμό ανάπτυξης περίπου 0.5 μm/h. Στη συνέχεια 
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ρυθμίζεται η θερμοκρασία του k-cell Ga ώστε να αποδίδει ένα ρυθμό ανάπτυξης GaN 
ίσο με 1.6 φορές το ρυθμό ανάπτυξης της πηγής πλάσματος. Το πλεονάζον Ga 
εξαχνώνεται από την επιφάνεια έπειτα από την παρέλευση του χρόνου παραμονής 
του και δε δημιουργούνται σταγονίδια Ga (Ga droplets).  
 Ο λόγος των ροών III/V για την ανάπτυξη GaN προσδιορίστηκε πειραματικά 
στο εργαστήριο, αναπτύσσοντας ένα αριθμό δειγμάτων GaN πάνω σε σάπφειρο με 
διαφορετικούς λόγους ροών III/V και παρατηρώντας τα δείγματα, μετά την ανάπτυξη, 
στο οπτικό και το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Διαπιστώθηκε ότι για μια θερμοκρασία 
~710 oC ο λόγος III/V θα πρέπει να είναι ίσος με ~1.5-1.6, ανάλογα με την ακριβή 
θερμοκρασία ανάπτυξης. Για μεγαλύτερους λόγους III/V παρατηρήθηκε η δημιουργία 
σταγονιδίων Ga στην επιφάνεια του GaN, όπως φαίνεται από την Εικόνα 7.4. Επειδή, 
όμως ο ιδανικός λόγος III/V θα εξαρτάται σημαντικά από τη θερμοκρασία ανάπτυξης 
(λόγω της εξάχνωσης του Ga), για κάθε διαφορετική θερμοκρασία θα έχουμε και ένα 
ιδανικό λόγο III/V που θα διαφέρει λίγο από την τιμή που αναφέραμε. Τέτοιες 
διαφορές στη θερμοκρασία ανάπτυξης μπορούν να προκύψουν λόγω μικρών 
διαφορών στη συγκόλληση και την τοποθέτηση των δειγμάτων επάνω στο 
θερμαντικό στοιχείο, δεδομένου ότι το θερμοζεύγος μέτρησης της θερμοκρασίας 
βρίσκεται πολύ κοντά, στο πίσω μέρος, του δισκίου συγκράτησης του δείγματος αλλά 
όχι σε άμεση επαφή με αυτό. Είναι επομένως απαραίτητη μια τεχνική που να 
καθορίζει κάθε φορά τον ιδανικό λόγο των ροών III/V ώστε να αναπτύσσεται το 
δείγμα υπό τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες. Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί με τη 
βοήθεια του RHEED. 
 

 
Εικόνα 7.4: Εικόνα με SEM, της επιφάνειας ενός δείγματος GaN που αναπτύχθηκε υπό 
συνθήκες περίσσειας μετάλλου στους 680 oC και με λόγο III/V = 1.8. Οι παρατηρούμενες 
κηλίδες είναι σταγονίδια μετάλλου Ga. 
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 Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης θα πρέπει να 
διατηρείται ένα διπλό στρώμα ατόμων Ga στην επιφάνεια. Πειραματικά έχουμε δύο 
τρόπους να επιβεβαιώσουμε ότι θα ισχύει το παραπάνω: Πρώτον, να διακόψουμε την 
ανάπτυξη, παραμένοντας στην ίδια θερμοκρασία, οπότε το πλεονάζον Ga θα 
εξαχνωθεί σε χρόνο που θα εξαρτάται από την περίσσεια του Ga και από τη 
θερμοκρασία ανάπτυξης. Η ύπαρξη ή όχι σταγονιδίων Ga στην επιφάνεια θα 
μεταβάλλει το χρόνο εξάχνωσης λόγω του ότι ο ρυθμός εξάχνωσης του διπλού 
στρώματος Ga θα είναι διαφορετικός από το ρυθμό εξάχνωσης από τα σταγονίδια 
[10]. Πρακτικά ένα bilayer Ga θα εξαχνωθεί σε χρόνο ίσο με 10 περίπου 
δευτερόλεπτα. O χρόνος αυτός προσδιορίστηκε πειραματικά με εξάχνωση Ga σε 
παχιά δείγματα GaN, τα οποία είχαν αναπτυχθεί υπό συνθήκες περίσσειας Ga (στην 
περιοχή της ανάπτυξης με ροή βαθμίδων), αλλά δεν εμφάνισαν σταγονίδια Ga στην 
επιφάνεια (παρατήρηση με οπτικό μικροσκόπιο). Στην περίπτωση αυτή, η 
παρατηρούμενη εικόνα RHEED, που κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης είναι σκοτεινή 
(λόγω της συσσώρευσης μετάλλου στην επιφάνεια), θα φωτίσει και η φωτεινότητα θα 
γίνει μέγιστη όταν θα έχει εξαχνωθεί όλο το Ga από την επιφάνεια. Στην περίπτωση 
που ο χρόνος εξάχνωσης είναι μικρότερος ή μεγαλύτερος του χαρακτηριστικού 
χρόνου που αναφέραμε, απαιτείται ανάλογη ρύθμιση της ροής του προσπίπτοντος Ga. 
Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μέχρι να επιτευχθεί ο χαρακτηριστικός χρόνος 
εξάχνωσης από την επιφάνεια. Η μέθοδος αυτή έχει το μειονέκτημα ότι εξαρτάται και 
από τη θερμοκρασία του υποστρώματος, οπότε ο χαρακτηριστικός χρόνος εξάχνωσης 
θα είναι διαφορετικός για κάθε θερμοκρασία. 
 Ένας δεύτερος τρόπος ελέγχου της συγκέντρωσης ατόμων στην επιφάνεια, 
συνίσταται στη διακοπή της παροχής ατόμων Ga, κλείνοντας μόνο το shutter του Ga 
και αφήνοντας τη ροή των ατόμων του αζώτου να προσπίπτει στην επιφάνεια. Στην 
περίπτωση αυτή το RHEED θα γίνει φωτεινό στο χρόνο που χρειάζεται για να 
καταναλωθεί όλο το πλεονάζον Ga στην επιφάνεια. Αν έχουμε μια σταθερή ροή 
αζώτου, περίπου ίση με 0.5 μm/h, τότε ο χαρακτηριστικός χρόνος θα είναι περίπου 3-
4 δευτερόλεπτα. Επειδή ο χρόνος αυτός είναι πολύ μικρός, θα είναι πρακτικά 
ανεξάρτητος από τη θερμοκρασία ανάπτυξης. Η μέθοδος αυτή προσφέρει το 
πλεονέκτημα της μη διακοπής της ανάπτυξης, αφού ο χρόνος κλεισίματος του Ga 
είναι πολύ μικρός και υπάρχει ροή ατόμων αζώτου υπό πλεόνασμα ατόμων Ga. 
Επίσης, θα μπορεί να εφαρμοστεί και σε διαφορετικές θερμοκρασίες και για 
διαφορετικά μέταλλα, χωρίς να γνωρίζουμε με ακρίβεια το ρυθμό εξάχνωσης του 
μετάλλου για κάθε θερμοκρασία. 
 Αφού ρυθμιστεί η βέλτιστη ροή Ga για τη δημιουργία του bilayer, η ανάπτυξη 
μπορεί να συνεχιστεί υπό τις ίδιες συνθήκες για όσο χρόνο χρειαστεί. Η μέθοδος αυτή 
μπορεί να δώσει στρώματα GaN με όσο μεγάλα πάχη θέλουμε, με πολύ καλή 
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κρυσταλλική ποιότητα και με ατομικά επίπεδες επιφάνειες, όπως φαίνεται και από 
την Εικόνα 7.5. 

 
Εικόνα 7.5: Μικρογραφία AFM που δείχνει την επιφάνεια ενός δείγματος GaN, που 
αναπτύχθηκε με τον 2D τρόπο ροής βαθμίδων, σε συνθήκες ύπαρξης Ga bilayer πάνω στην 
επιφάνεια. 
 
 
4.1.2  Έλεγχος πηγής πλάσματος αζώτου 
 
 Η ροή των ατόμων αζώτου είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη 
των ημιαγωγών ΙΙΙ-Νιτριδίων, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Ο ρυθμός ανάπτυξης 
θα εξαρτάται τόσο από τη ροή του αερίου αζώτου (Ν2) που διοχετεύεται στην πηγή, 
όσο και από την ισχύ RF που επάγεται στο πλάσμα. Σε τακτά χρονικά διαστήματα 
πραγματοποιούνται πειράματα μέτρησης της “ενεργού” ροής των ενεργών 
σωματιδίων αζώτου σαν συνάρτηση της RF ισχύος και της ροής του αερίου αζώτου. 
Έτσι, για κάθε παράμετρο λειτουργίας μπορούμε να γνωρίζουμε το ρυθμό ανάπτυξης 
GaN που αντιστοιχεί από τη ροή ενεργών σωματιδίων αζώτου και να προσαρμόζουμε 
ανάλογα τις συνθήκες που χρειαζόμαστε για το πείραμα. 
 Ο καθορισμός του ρυθμού ανάπτυξης GaN, που περιορίζεται από τη ροή Ν, 
γίνεται με τον εξής τρόπο: Αναπτύσσονται σειρές δειγμάτων GaN, σε συνθήκες 
περίσσειας μετάλλου, πάνω σε υποστρώματα σαπφείρου με σταθερή ισχύ (100, 300 
και 500 watt) και διαφορετικές ροές αερίου Ν2. Στη συνέχεια, το πάχος του 
στρώματος που αναπτύχθηκε μετριέται με ακρίβεια, παρατηρώντας διατομές των 
δειγμάτων με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και προσδιορίζεται ο ρυθμός ανάπτυξης 
GaN για κάθε περίπτωση. Στη συνέχεια κατασκευάζονται διαγράμματα, όπως αυτό 
στην Εικόνα 7.10, που δίνουν το ρυθμό ανάπτυξης GaN συναρτήσει της ροής του 
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αερίου Ν2 και συναρτήσει της ισχύος RF που διοχετεύεται στο πλάσμα. 
Παρατηρούμε ότι για μικρές τιμές ισχύος, ο ρυθμός ανάπτυξης GaN (Ν-limited) 
φτάνει γρήγορα σε κορεσμό με την αύξηση της ροής αερίου Ν2, γεγονός που 
οφείλεται στην έλλειψη ενέργειας για τη διέγερση σημαντικού ποσοστού των μορίων 
αζώτου, ώστε αυτά να συνεισφέρουν στο συνολικό ρυθμό ανάπτυξης. Με την αύξηση 
της ισχύος, η καμπύλη του ρυθμού ανάπτυξης ακολουθεί αρχικά σχεδόν γραμμική 
συμπεριφορά και τείνει προς κορεσμό για μεγάλες ροές αζώτου.  
 Η ισχύς που χρησιμοποιήθηκε για την πλειονότητα των πειραμάτων στο 
εργαστήριο ήταν 300 Watt, ώστε να μην καταπονείται ιδιαίτερα το σύστημα της 
πηγής RF πλάσματος (τροφοδοτικό-πηγή). Στην περίπτωση αυτή, η επιλογή 
διαφορετικών ρυθμών ανάπτυξης γίνεται με μεταβολή μόνο της ροής του αζώτου. 
 Η πηγή πλάσματος RF παράγει δύο είδη ενεργών σωματιδίων αζώτου που 
μπορούν να αντιδράσουν με τα άτομα Ga για την σύνθεση GaN, τα άτομα αζώτου 
(Ν) και τα διεγερμένα μόρια αζώτου (Ν2

*). Η μέτρηση των απόλυτων τιμών των δύο 
ειδών ενεργών σωματιδίων αζώτου δεν είναι πρακτικά δυνατή, αλλά προσδιορίζουμε 
το συνολικό αποτέλεσμα τους. Όλες οι μορφές του ενεργού αζώτου αναμένεται να 
συνεισφέρουν στο ρυθμό ανάπτυξης του GaN, λόγω του μικρού κινητικού φραγμού 
για τη σύνθεση του GaN, σε σχέση με την ενέργεια διέγερσης των σωματιδίων αυτών 
[11]. Παρόλα αυτά, η παρουσία ατομικού αζώτου κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης 
έχει συσχετιστεί με πρόωρη μείωση του ρυθμού ανάπτυξης όσο αυξάνεται η 
θερμοκρασία [12]. Η σχετική συγκέντρωση του ατομικού και του διεγερμένου 
μοριακού αζώτου μελετήθηκε, στο εργαστήριο, σαν συνάρτηση των συνθηκών 
λειτουργίας της πηγής πλάσματος και προσδιορίστηκε η επίδρασή τους στο ρυθμό 
ανάπτυξης [13]. Η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη του πλάσματος 
αζώτου ήταν η φασματοσκοπία οπτικής εκπομπής (optical emission spectroscopy). 
 Η πηγή RF πλάσματος HD25, που μελετήθηκε, είναι εφοδιασμένη με ένα 
παράθυρο τύπου Kodial, που μέσω του σωληνίσκου τροφοδοσίας του αερίου αζώτου 
έχει απ’ ευθείας ορατότητα της κοιλότητας δημιουργίας πλάσματος. Για τις οπτικές 
μετρήσεις χρησιμοποιήσαμε το φασματόμετρο SM240 της CVI Spectral Products που 
χρησιμοποιεί πλέγμα διάθλασης (grating) με 830 διατομές/mm. Το φως από την πηγή 
πλάσματος οδηγείται στο φασματόμετρο με τη χρήση οπτικής ίνας. Η οπτική 
απόκριση του συστήματος οπτικής ίνας-φασματόμετρου χαρακτηρίσθηκε πλήρως και 
διορθώθηκαν τα οπτικά φάσματα. 
 Ένα τυπικό φάσμα εκπομπής του πλάσματος αζώτου, στην περιοχή 500 έως 
980 nm, φαίνεται στην Εικόνα 7.6. Αυτό το φάσμα καταγράφηκε για επαγόμενη ισχύ 
RF ίση με 300 Watt και ροή αζώτου ίση με 1.0 sccm (Standard Cubic Centimeters per 
Minute). Αποτελείται από μία σειρά ζωνών μεγάλου φασματικού εύρους, πάνω στις 
οποίες υπερτίθενται λεπτές γραμμές. Οι ζώνες εκπομπής ανήκουν στο «πρώτο θετικό 
σύστημα» διεγερμένων μορίων (N2

*) και προκύπτουν λόγω μεταβάσεων από Β3Πg σε 
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Α3Σu [14]. Η ζώνη 570-610nm οφείλεται σε μεταβάσεις με Δν= -4 στις ταλαντωτικές 
στάθμες του μορίου ενώ οι μεταβάσεις με Δν= -3  και Δν= -2 αντιστοιχούν στις ζώνες 
610-690 nm και 710-780 nm, αντίστοιχα. 

500 600 700 800 900 1000

Έ
ντ
ασ

η 
εκ
π
ομ

π
ής

 (a
.u

.)

Μήκος κύματος (nm)  
Εικόνα 7.6: Φάσμα εκπομπής της πηγής πλάσματος αζώτου για ισχύ 300 watt και ροή 
αζώτου 1.0 sccm. 
   
 Εκτός από αυτές τις εκπομπές, παρατηρούνται και τα multiplets εκπομπής 
ατομικού αζώτου Ν Ι (2s22p2(3P)3s - 2s22p2(3P)3p configuration). Αποτελούνται από 
ένα triplet με κέντρο τα 744.6 nm, ένα 7-plet  στα 821.3 nm, ένα μη διακρινόμενο 12-
plet  στα 865.8 nm και ένα 3-plet στα 942.4 nm. Σε αυτή την περιοχή του φάσματος 
δεν παρατηρείται εκπομπή από ατομικές μεταβάσεις Ν ΙΙ και μόνο μια μικρή 
συνεισφορά από ιόντα εμφανίζεται στα 649.2 nm. Η εντονότερη  γραμμή ατομικής 
εκπομπής είναι στα 869 nm, σε συμφωνία με τις παρατηρήσεις στη βιβλιογραφία 
[15]. Εδώ πρέπει να σημειωθεί, όμως, ότι η ολοκληρωμένη ένταση που  αντιστοιχεί 
σε μεταβάσεις ατομικού αζώτου είναι περίπου μία τάξη μεγέθους μικρότερη από 
αυτήν που αντιστοιχεί σε μεταβάσεις διεγερμένων μορίων Ν2. 

  Με τη βοήθεια της φασματοσκοπίας οπτικής εκπομπής μελετήσαμε την 
εξάρτηση του περιεχομένου του πλάσματος συναρτήσει της επαγόμενης ισχύος RF 
και της ροής αερίου αζώτου. Εξετάσθηκαν ροές μεταξύ 0.2 και 1.8 sccm και ισχύς RF 
από 100 έως 500 Watt. Για τον ποσοτικό προσδιορισμό του περιεχομένου του 
πλάσματος, υπολογίστηκε η ολοκληρωμένη οπτική εκπομπή για το πρώτο θετικό 
σύστημα διεγερμένων μορίων, καθώς επίσης και η ολοκληρωμένη οπτική εκπομπή 
των γραμμών ατομικού αζώτου του φάσματος. 
 Οι ισοϋψείς καμπύλες (contour maps) που φαίνονται στην Εικόνα 7.7 και 
στην Εικόνα 7.8 δίνουν τις μετρημένες εντάσεις των εκπομπών  διεγερμένων μορίων 
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και ατόμων, σε αυθαίρετες μονάδες. Παρατηρείται μια διαφορετική συμπεριφορά του 
πληθυσμού των καταστάσεων αυτών συναρτήσει της ισχύος RF και της ροής του 
αζώτου. Η ένταση εκπομπής μοριακού αζώτου αυξάνεται μονοτονικά και με την ισχύ 
RF και με την ροή του αερίου αζώτου, ενώ για δεδομένη ισχύ τείνει σε κορεσμό μετά 
από κάποια τιμή της ροής. Η μέγιστη τιμή σε 500 Watt και 1.8 sccm ήταν περίπου 
100 φορές υψηλότερη από την ελάχιστη τιμή που παρατηρήθηκε στα 100 Watt και 
0.2 sccm. Είναι επίσης φανερό, ότι σε χαμηλές τιμές ισχύος  η ένταση φθάνει σε 
κορεσμό για μικρότερες τιμές ροής  αερίου, συγκριτικά με τη λειτουργία σε υψηλές 
τιμές ισχύος.  

 
Εικόνα 7.7: Ολοκληρωμένη ένταση εκπομπής από μεταβάσεις διεγερμένων μορίων αζώτου 
συναρτήσει της  ισχύος RF και της ροής αερίου αζώτου στην πηγή πλάσματος 
 
 
 Η συμπεριφορά της έντασης ατομικής εκπομπής είναι πολύ διαφορετική, 
όπως φαίνεται στην Εικόνα 7.8. Η ένταση της εκπομπής αυξάνει μονοτονικά με την 
ισχύ, αλλά είναι σχεδόν ανεξάρτητη από την ροή του αερίου αζώτου. Παρατηρήθηκε 
μία πολύ μικρή μείωση με την ροή του αζώτου στην περίπτωση ισχύος RF έως 350 
Watt,  ενώ παρατηρήθηκε μια μικρή αύξηση με την ροή αερίου για ισχύ μεταξύ 350 
και 500 Watt. Σαν αποτέλεσμα της διαφορετικής εξάρτησης από τις παραμέτρους 
λειτουργίας της πηγής, ο σχετικός πληθυσμός των δύο ειδών σωματιδίων ενεργού 
αζώτου (μετασταθή μόρια ή άτομα) μπορεί να μεταβληθεί σε μια ευρεία περιοχή, 
τουλάχιστον όσον αφορά το λόγο των ολοκληρωμένων εντάσεων οπτικής εκπομπής. 
Στις ισοϋψείς καμπύλες που παρουσιάζονται στην Εικόνα 7.9 φαίνεται ο λόγος των 
ολοκληρωμένων εντάσεων εκπομπής μορίων ως προς την εκπομπή ατόμων, σε 
λογαριθμική  κλίμακα, συναρτήσει της ισχύος RF και της ροής αζώτου. Ο λόγος 
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αυτός αυξάνει περισσότερο από δύο τάξεις μεγέθους, καθώς οι συνθήκες λειτουργίας 
της πηγής αλλάζουν από υψηλή ισχύ και μικρή ροή αερίου προς μικρή ισχύ και 
υψηλή ροή αερίου 

 
Εικόνα 7.8: Ολοκληρωμένη ένταση εκπομπής από μεταβάσεις ατομικού αζώτου συναρτήσει 
της  ισχύος RF και της ροής αερίου αζώτου στην πηγή πλάσματος 
 

 
Εικόνα 7.9: Λόγος της ολοκληρωμένη έντασης εκπομπής από μεταβάσεις διεγερμένων 
μορίων ως προς την ολοκληρωμένη ένταση εκπομπής από μεταβάσεις ατομικού αζώτου 
συναρτήσει της  ισχύος RF και της ροής αερίου αζώτου στην πηγή πλάσματος 
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 Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί  ότι δεν είναι σωστό να ερμηνευθούν 
οι εντάσεις των γραμμών των φασμάτων οπτικής εκπομπής σαν απευθείας ανάλογη 
ποσότητα με τις συγκεντρώσεις των σωματιδίων μέσα στην κοιλότητα του 
πλάσματος. Οι εντάσεις εκπομπής θα είναι ανάλογες του ρυθμού των οπτικών 
μεταβάσεων μεταξύ καταστάσεων και όχι της ίδιας της συγκέντρωσης τους. Ως εκ 
τούτου, η σχέση των οπτικών μεταβάσεων με την συγκέντρωση κάποιου 
συγκεκριμένου είδους σωματιδίων είναι περισσότερο περίπλοκη και μπορεί να 
προσδιορισθεί μόνο εάν είναι γνωστές όλες οι κύριες αντιδράσεις που παράγουν τα 
συγκεκριμένα σωματίδια και εάν χαρακτηρισθεί επαρκώς η οπτική ισορροπία τους. 
Για παράδειγμα, μόνο ένα τμήμα του ατομικού αζώτου μπορεί να είναι οπτικά ενεργό 
και αυτό εξαρτάται από τις συνθήκες λειτουργίας της πηγής πλάσματος. Επιπλέον, οι 
οπτικές μεταβάσεις του πρώτου θετικού συστήματος διεγερμένων μορίων δεν 
μπορούν να παρέχουν πληροφορία για την συγκέντρωση των καταστάσεων Α3Σu. 
Παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέσματα φασματοσκοπίας οπτικής εκπομπής παρέχουν μια 
ποιοτική εκτίμηση για την συγκέντρωση ενεργών σωματιδίων αζώτου και ειδικότερα, 
για τους τρόπους που οι συγκεντρώσεις αυτές εξαρτώνται από τις συνθήκες 
λειτουργίας της πηγής πλάσματος RF. 
 Για να ερευνήσουμε τον ρόλο των διαφορετικών μορφών ενεργού αζώτου, 
που παράγει η πηγή πλάσματος, στην ανάπτυξη GaN, αναπτύχθηκε ένας αριθμός από 
λεπτά υμένια GaN σε συνθήκες περίσσειας ροής γαλλίου, ενώ η πηγή αζώτου 
λειτουργούσε σε διάφορες τιμές ισχύος RF και ροής αερίου αζώτου. Η θερμοκρασία 
του υποστρώματος κατά την ανάπτυξη ήταν 660 oC, σε όλες τις περιπτώσεις, ώστε να 
αποκλείονται φαινόμενα σχετικά με διάσπαση του GaN, που θα περιόριζαν το ρυθμό 
ανάπτυξης. Δεδομένου ότι τα λεπτά υμένια αναπτύχθηκαν σε συνθήκες έλλειψης 
αζώτου, όλο το διαθέσιμο ενεργό άζωτο θεωρείται ότι ενσωματώνεται στον 
κρύσταλλο και συνεπώς ο ρυθμός επιταξιακής ανάπτυξης θα είναι ανάλογος του 
ρυθμού παροχής ενεργών σωματιδίων αζώτου. Τα υμένια GaN εναποτέθηκαν πάνω 
σε υποστρώματα σαπφείρου και το πάχος τους μετρήθηκε με παρατηρήσεις διατομών 
τους σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM). 
 Στην  
Εικόνα 7.10 φαίνονται οι ρυθμοί ανάπτυξης GaN συναρτήσει της ροής του αερίου 
αζώτου για τρεις διαφορετικές τιμές RF ισχύος της πηγής πλάσματος. Είναι φανερό 
ότι ο ρυθμός της επιταξιακής ανάπτυξης του GaN αυξάνει μονοτονικά τόσο με την 
ισχύ RF, όσο και με την ροή του αερίου αζώτου. Η συνολική εξάρτηση του ρυθμού 
ανάπτυξης από αυτές τις δύο παραμέτρους ακολουθεί ποιοτικά τη συμπεριφορά της 
ολοκληρωμένης έντασης των διεγερμένων μορίων, όπως μπορεί να φανεί από το 
ένθετο στην  
Εικόνα 7.10. Ως εκ τούτου, συμπεραίνεται ότι τα διεγερμένα μόρια είναι η κύρια 
μορφή ενεργού αζώτου που είναι διαθέσιμη για την ανάπτυξη GaN, ακόμα και όταν 
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χρησιμοποιούνται συνθήκες που δίνουν έντονες ατομικές γραμμές στο φάσμα 
οπτικής εκπομπής του πλάσματος.  
 Ένα άλλο σημείο που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι για ροή αζώτου ίση με 0.2 
sccm, ο ρυθμός ανάπτυξης παραμένει σχεδόν σταθερός, με αύξηση της ισχύος στο 
πλάσμα από 300 σε 500 Watt, ενώ η ένταση των ατομικών γραμμών διπλασιάζεται. 
 Παρόλο που η ακριβής ροή των ατόμων αζώτου δεν είναι γνωστή, στη 
βιβλιογραφία έχει αναφερθεί σύγκριση οπτικών μετρήσεων [15] με μετρήσεις από 
τετραπολικό φασματογράφο μάζας (Quadrupole Mass Spectrometer, QMS) [12], που 
έδειξαν μια σημαντική παρουσία ατομικού αζώτου στα προϊόντα του πλάσματος. Τα 
αποτελέσματα αυτά μπορεί να χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη πηγή και τις 
συνθήκες λειτουργίας που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα. Στην περίπτωση, όμως, 
που ισχύουν και στα δικά μας πειράματα, η μη εξάρτηση του ρυθμού ανάπτυξης από 
την ένταση των ατομικών γραμμών θα μπορούσε να αποδοθεί στην ανεπαρκή 
ενσωμάτωση των ατόμων του αζώτου στον κρύσταλλο, όπως έχει αναφερθεί και στη 
βιβλιογραφία [12]. 
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Εικόνα 7.10: Ρυθμοί ανάπτυξης λεπτών υμενίων GaN συναρτήσει της ροής του αερίου 
αζώτου για τρεις περιπτώσεις εφαρμοζόμενης ισχύος RF ίσης με 100, 300 και 500 Watt, 
αντίστοιχα. Στο ένθετο φαίνονται οι ολοκληρωμένες εντάσεις εκπομπής για το διεγερμένο 
μοριακό και το ατομικό άζωτο, σαν συνάρτηση της ροής του αζώτου, για ισχύ πλάσματος ίση 
με 300 Watt. 
 
 Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι δυνατή η λειτουργία της 
πηγής πλάσματος αζώτου σε συνθήκες όπου το πλάσμα θα αποτελείται κυρίως από 
διεγερμένα μόρια αζώτου ή από ατομικό άζωτο, ρυθμίζοντας κατάλληλα τη ροή του 
αζώτου και την ισχύ που αποδίδεται στην κοιλότητα. Ο ρυθμός ανάπτυξης, όμως, θα 
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εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τη συγκέντρωση του διεγερμένου μοριακού 
αζώτου και κατά συνέπεια θα πρέπει να υπάρχει αρκετή επαγόμενη ισχύς RF ώστε να 
έχουμε τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών ρυθμών ανάπτυξης μόνο με μεταβολή 
της παρεχόμενης ροής Ν2. Για το λόγο αυτό, η ισχύς που χρησιμοποιήθηκε στην 
πλειονότητα των πειραμάτων στο εργαστήριο ήταν 300 Watt, ώστε να εξασφαλίζεται 
ικανοποιητικός ρυθμός ανάπτυξης και δυνατότητα μεταβολής με αλλαγή μόνο της 
ροής του παρεχόμενου αζώτου, χωρίς να καταπονείται η πηγή (μπορεί να λειτουργεί 
έως 600 watt). 
 
 
 

4.2 Μελέτη ομοεπιταξιακής και ετεροεπιταξιακής ανάπτυξης GaN 
 
 Λόγω της αυξημένης δυσκολίας που παρουσιάζει η ανάπτυξη των ημιαγωγών 
ΙΙΙ-νιτριδίων, μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατό να αναπτυχθούν μεγάλοι 
μονοκρύσταλλοι GaN και να παραχθούν (free standing) υποστρώματα GaN σε μορφή 
δισκίου (wafer). Έτσι, όλη η τεχνολογική ανάπτυξη των ημιαγωγών ΙΙΙ-νιτριδίων 
γίνεται πάνω σε μια ποικιλία ήδη διαθέσιμων υποστρωμάτων όπως το ζαφείρι 
(Al2O3), το ανθρακούχο πυρίτιο (SiC), το αρσενικούχο γάλλιο (GaAs) και το πυρίτιο 
(Si). Ανάλογα με τη συμμετρία και τον προσανατολισμό της επιφάνειας του 
υποστρώματος είναι δυνατόν να αναπτυχθεί εξαγωνικό (wurtzite) ή κυβικό 
(zincblende) GaN  πάνω σε καθένα από αυτά τα υποστρώματα. Πιο συγκεκριμένα, 
εξαγωνικό GaN αναπτύσσεται πάνω σε Al2O3 (0001), SiC (0001), Si (111) και GaAs 
(111). Κυβικό GaN μπορεί να αναπτυχθεί πάνω σε GaAs (001), Si (001) και SiC/Si 
(001).  
 Στην παρούσα διατριβή αναπτύχθηκαν λεπτά υμένια GaN πάνω σε 
υποστρώματα Al2O3 (0001), 4Η SiC (0001), Si (111), καθώς και πάνω σε εμπορικά 
διαθέσιμα υποστρώματα GaN/Al2O3. Στη συνέχεια θα αναλύσουμε κάθε μία από τις 
περιπτώσεις ξεχωριστά. 
 
 
4.2.1  Ετεροεπίταξη GaN πάνω σε υποστρώματα Al2O3 (0001) 
 
 Ο σάπφειρος (sapphire) είναι το πιο συνηθισμένο υπόστρωμα για 
ετεροεπίταξη του GaN. Μπορεί να κατασκευαστεί σχετικά εύκολα, με αρκετά μεγάλη 
επιφάνεια (διαμέτρου 2 - 3 ιντσών), μεγάλη καθαρότητα και ατομικά επίπεδη 
επιφάνεια. Το κόστος κατασκευής του είναι αρκετά μικρό και η διαθεσιμότητα των 
υποστρωμάτων μεγάλη, γεγονός που επιτρέπει την ανάπτυξη λεπτών υμενίων GaN 
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πάνω σε σάπφειρο, με ικανοποιητική κρυσταλλική ποιότητα και χαμηλό κόστος, σε 
σχέση με την ανάπτυξη πάνω σε υποστρώματα ανθρακούχου πυριτίου (SiC), που 
είναι πολύ ακριβά. 
 Λεπτά υμένια GaN μπορούν να αναπτυχθούν πάνω σε υποστρώματα 
σαπφείρου, με πολικότητα μετώπου-Ga ή με πολικότητα μετώπου-N, ανάλογα με το 
είδος του αρχικού επιταξιακού στρώματος (AlN ή GaN), που αναπτύσσεται 
απευθείας πάνω στο σάπφειρο. Η πολικότητα, επίσης, θα καθορίζεται και από τις 
συνθήκες νιτρίδωσης του σαπφείρου, πριν από την ανάπτυξη του στρώματος GaN 
[16]. Έτσι, βρέθηκε ότι για χαμηλές θερμοκρασίες νιτρίδωσης και κατόπιν ανάπτυξη 
AlN σε υψηλή θερμοκρασία, θα επιτυγχάνεται πολικότητα μετώπου Ga, ενώ για 
χαμηλές θερμοκρασίες νιτρίδωσης και κατόπιν ανάπτυξη ενός λεπτού στρώματος 
GaN σε χαμηλή θερμοκρασία θα επιτυγχάνεται πολικότητα μετώπου N. Το είδος της 
πολικότητας προσδιορίστηκε με επιλεκτική εγχάραξη με υδατικό διάλυμα 
υδροξειδίου του καλίου (ΚΟΗ), με μια μέθοδο που έχει αναπτυχθεί στο εργαστήριο 
[17]. 
 Μία πολύ σημαντική παράμετρος για την ανάπτυξη δομών ΗΕΜΤ πάνω σε 
υποστρώματα  Al2O3 (0001), ή και σε οποιοδήποτε άλλο υπόστρωμα, είναι η 
αντίσταση του βασικού στρώματος GaN (buffer layer), που ιδανικά πρέπει να 
παρουσιάζει μονωτική συμπεριφορά. Το στρώμα αυτό θα πρέπει να έχει υψηλή 
αντίσταση προκειμένου να μην εμποδίζει την πλήρη αποκοπή του τρανζίστορ και να 
ελαχιστοποιούνται οι απώλειες στην παραγωγή RF ισχύος από τα τρανζίστορ. Τα 
τελευταία χρόνια δείχθηκε ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος αύξησης της 
αντίστασης του βασικού στρώματος GaN επιτυγχάνεται με εμπλουτισμό του με 
προσμίξεις σιδήρου (Fe), κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. Τα άτομα Fe εισάγουν 
βαθιές καταστάσεις, κοντά στην μέση του ενεργειακού χάσματος, εξαναγκάζοντας 
την στάθμη Fermi να καθηλωθεί εκεί. Η εισαγωγή προσμίξεων Fe στην ανάπτυξη 
GaN με RF-MBE θα απαιτούσε τη χρήση μιας πηγής εξάχνωσης ατόμων Fe στο 
θάλαμο επίταξης, για μεγάλα χρονικά διαστήματα, γεγονός που θα αποτελούσε 
κίνδυνο μακροχρόνιας επιμόλυνσης του θαλάμου επίταξης με προσμίξεις Fe. Για το 
λόγο αυτό, αντί της ανάπτυξης GaN απευθείας πάνω σε ζαφείρι, προτιμήθηκε η 
χρήση εμπορικά διαθέσιμων υποστρωμάτων GaN/Al2O3, με προσμίξεις Fe, που 
παρουσιάζουν την επιθυμητή μονωτική συμπεριφορά. 
 
 
4.2.2  Ομοεπίταξη GaN πάνω σε υποστρώματα GaN/Al2O3

 
 Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, για την ανάπτυξη των ετεροδομών ΗΕΜΤ, 
χρησιμοποιήθηκαν εμπορικά διαθέσιμα υποστρώματα GaN/Al2O3 με προσμίξεις 
εμπλουτισμού Fe, προκειμένου να αποφευχθεί η επιμόλυνση του θαλάμου επίταξης. 
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Εντούτοις, ένα πρόβλημα που ανακύπτει στην περίπτωση της ομοεπίταξης GaN πάνω 
σε υποστρώματα GaN/Al2O3 αφορά τον ανεπιθύμητο εμπλουτισμό του επιταξιακού 
στρώματος GaN από προσμίξεις επιμόλυνσης της επιφάνειας του υποστρώματος, 
λόγω της έκθεσής του στον ατμοσφαιρικό αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρά 
το γεγονός ότι τα υποστρώματα καθαρίζονται με χημικό τρόπο πριν από την 
εισαγωγή τους στο θάλαμο κενού και με θέρμανση μέσα στο ΜΒΕ, κάποια άτομα 
προσμίξεων, όπως το οξυγόνο, παραμένουν στην επιφάνεια. Στη συνέχεια, κατά την 
ανάπτυξη του GaN, οι προσμίξεις αυτές ενσωματώνονται στο πλέγμα σαν δότες, 
αφού βρέθηκε ότι αυξάνουν τη συγκέντρωση των ηλεκτρονίων. Έτσι, το στρώμα 
GaN αποκτά μεγαλύτερες παραμένουσες συγκεντρώσεις από τις φυσιολογικές, 
γεγονός που έχει επίπτωση στην κατασκευή ΗΕΜΤ. 
 Για τον περιορισμό του φαινομένου αυτού κρίθηκε αναγκαίο να μελετηθεί η 
ανάπτυξη ομοεπιταξιακού GaN πάνω σε εμπορικά διαθέσιμα υποστρώματα 
GaN:Fe/Al2O3 υψηλής αντίστασης, με διαφορετικές διαδικασίες καθαρισμού της 
επιφάνειας του υποστρώματος μέσα (in-situ) στο θάλαμο ανάπτυξης. Σε όλα τα 
δείγματα ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία εξωτερικού καθαρισμού: Εμβάπτιση σε 
διαδοχικά οργανικά διαλύματα τριχλωροαιθυλενίου (TCE), ακετόνης και 
προπανόλης-2, προκειμένου να απομακρυνθούν τυχόν οργανικά μόρια επικαθημένα 
στην επιφάνεια του δείγματος (degrease) και στη συνέχεια απομάκρυνση του πολύ 
λεπτού οξειδίου της επιφάνειας με εμβάπτιση σε υδατικό διάλυμα υδροφθορικού 
οξέος (HF), εκτός από ένα δείγμα (Υ1) που δεν εμβαπτίστηκε στο διάλυμα HF. Σε 
όλα τα δείγματα η ανάπτυξη GaN έγινε στις ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας και με τον 
ίδιο λόγο ροών ΙΙΙ/V. Το πάχος του ομοεπιταξιακού στρώματος GaN ήταν 0.5 μm σε 
όλες τις περιπτώσεις. Ο Πίνακας 7.1 περιέχει, συνοπτικά, όλα τα δείγματα που 
αναπτύχθηκαν, τις διαφορετικές διαδικασίες καθαρισμού που ακολουθήθηκαν σε 
κάθε περίπτωση, την RMS τραχύτητα της επιφάνειας, όπως μετρήθηκε με το AFM, 
καθώς και αποτελέσματα από μετρήσεις αγωγιμότητας και φαινομένου Hall.  
 Το υπόστρωμα Υ1 δεν εμβαπτίστηκε σε διάλυμα HF κατά τον ex-situ 
καθαρισμό, ενώ in-situ θερμάνθηκε μέχρι τους 700 οC και στη συνέχεια αναπτύχθηκε 
το ομοεπιταξιακό στρώμα GaN. Για το υπόστρωμα Υ2 ακολουθήθηκε η ίδια 
διαδικασία, με τη διαφορά ότι είχε προηγηθεί εμβάπτιση, ex-situ, σε διάλυμα HF. Το 
δείγμα αυτό μπορεί να θεωρηθεί και ως δείγμα αναφοράς, αφού δεν περιλαμβάνει 
κάποιο ιδιαίτερο καθαρισμό της επιφάνειας. Το υπόστρωμα Υ3 θερμάνθηκε μέσα στο 
θάλαμο κενού για 3 min στους 750 oC, ενώ το υπόστρωμα Υ4 θερμάνθηκε στους 800 
oC για 2 min. Τέλος, για το υπόστρωμα Υ5 πραγματοποιήθηκε καθαρισμός της 
επιφάνειας με διαδοχικές εναποθέσεις και επανεξαχνώσεις Ga που έλαβαν χώρα 
στους 670 oC και στους 730 oC αντίστοιχα. H επανεξάχνωση των ατόμων Ga από την 
επιφάνεια του υποστρώματος αναμένεται να παρασύρει μέρος των προσροφημένων 
προσμίξεων επιμόλυνσης μέσω σχηματισμού ενώσεων με το Ga, όπως για 
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παράδειγμα οξείδια του Ga και να μειώνει τη συγκέντρωσή τους και κατά συνέπεια 
την ενσωμάτωσή τους στο υμένιο GaN που αναπτύσσεται στη συνέχεια.  
 

Δείγμα καθαρισμός AFM RMS 
Τραχύτητα (nm) 

Rs (Ω/sq) Nbulk

(cm
-3

) 
μH

(cm
2
/Vs)

Υ1 
όχι HF, Θέρμανση σε 

700 
o
C 

2.3 1.0X10
4

6.7X10
16 177 

Υ2 Θέρμανση σε 700 
o
C 1.6 5.7-8.2X10

3
3.7-4.4X10

16 416-490 

Υ3 Θέρμανση σε 750 
o
C 

για 3 min 
2.4 5.4Χ10

3
1.1X10

17 208 

Υ4 Θέρμανση σε 800 oC 
για 2 min 

0.8 5.7X10
3

0.8-1.2X10
17 172-273 

Υ5 
Καθαρισμός με Ga, 
Θέρμανση σε 730 

o
C 

0.5 9.4X10
3

3.3X10
16 380 

 
Πίνακας 7.1: Σύγκριση επιφανειακών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων λεπτών υμενίων GaN που 
αναπτύχθηκαν ομοεπιταξιακά πάνω σε εμπορικά διαθέσιμα υποστρώματα GaN/Al2O3 με 
διαφορετικές τεχνικές καθαρισμού. Με Rs συμβολίζεται η αντίσταση φύλλου, με Nbulk η 
συγκέντρωση φορέων και με μΗ η ευκινησία των φορέων του μετρούμενου στρώματος GaN 
 
 Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτή την έρευνα είναι τα εξής: 
Πρώτον, το τελικό βήμα στον ex-situ καθαρισμό με εμβάπτιση του υποστρώματος σε 
υδατικό διάλυμα HF είναι απαραίτητο. Η απομάκρυνση του πολύ λεπτού οξειδίου 
του GaN είναι απαραίτητη προκειμένου να καθαριστεί καλά η επιφάνεια από τυχόν 
προσμίξεις που ενσωματώνονται αργότερα στον κρύσταλλο κατά την ανάπτυξη. 
Αυτό επιβεβαιώνεται από τις μετρήσεις Hall, που δείχνουν αυξημένη συγκέντρωση 
δοτών και χαμηλές τιμές ευκινησίας για το GaN, στην περίπτωση αυτή. 
 Ο καθαρισμός με θέρμανση μέσα στο θάλαμο ανάπτυξης, είτε στους 750 oC 
είτε στους 800 oC, δεν έδωσε καλά αποτελέσματα, με αυξημένες παραμένουσες 
συγκεντρώσεις δοτών της τάξης του 1017 cm-3, τιμή σχετικά υψηλή για κατασκευή 
ετεροδομών ΗΕΜΤ. Επιπλέον, η ευκινησία των φορέων κυμάνθηκε σε χαμηλά 
επίπεδα, γεγονός που επιβεβαιώνει την αναποτελεσματικότητα του τρόπου 
καθαρισμού με θέρμανση. Τέλος, ο καθαρισμός με εναπόθεση και επανεξάχνωση Ga 
έδωσε τα καλύτερα αποτελέσματα, τόσο σε συγκέντρωση φορέων, όσο και σε 
επιφανειακή τραχύτητα. Οι μικρές τιμές RMS επιφανειακής τραχύτητας που 
παρατηρούνται σε αυτή την περίπτωση, ίσως οφείλονται στη μικρότερη επιφανειακή 
τραχύτητα, που επιτυγχάνεται αρχικά, με τον καθαρισμό της επιφάνειας του 
υποστρώματος με Ga. Σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις καθαρισμού, ο 
καθαρισμός της επιφάνειας με εναπόθεση και επανεξάχνωση Ga οδηγεί σε RHEED 
με γραμμωτό (streaky) χαρακτήρα, ενδεικτικό μιας επιφάνειας με μικρή τραχύτητα. Η 
ομαλή αυτή επιφάνεια θα οδηγεί, υπό τις κατάλληλες συνθήκες ανάπτυξης, σε ομαλές 
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επιφάνειες GaN, με πολύ μικρές τιμές επιφανειακής τραχύτητας. Αντίθετα, η 
τράχυνση της επιφάνειας, λόγω θερμικής διάσπασης του GaN, που παρατηρείται με 
το RHEED (κηλίδες) πιθανόν να αιτιολογεί τις μεγαλύτερες τιμές επιφανειακής 
τραχύτητας που παρατηρήθηκαν στις περιπτώσεις αυτές. Η ευκινησία των φορέων 
ήταν αρκετά υψηλή σε σχέση με τους υπόλοιπους τρόπους καθαρισμού. Θα πρέπει να 
τονιστεί, ακόμα, ότι το δείγμα Υ2 (δείγμα αναφοράς) έδωσε τις καλύτερες τιμές 
ευκινησίας και χαμηλές παραμένουσες συγκεντρώσεις δοτών.  
 Προφίλ συγκέντρωσης φορέων, όπως αυτό στην Εικόνα 7.11, έδειξαν 
αυξημένη συγκέντρωση φορέων κοντά στη διεπιφάνεια μεταξύ του υποστρώματος 
και του επιταξιακού GaN, φτάνοντας σε 1017- 1018 cm-3. Η αυξημένη συγκέντρωση 
φορέων κοντά στη διεπιφάνεια μπορεί να αποδοθεί στην πιθανή ενσωμάτωση 
προσμίξεων, που είχαν παραμείνει στην επιφάνεια του υποστρώματος, στο στρώμα 
GaN. Όσο απομακρυνόμαστε από τη διεπιφάνεια, η συγκέντρωση φθίνει και 
σταθεροποιείται, τελικά σε μια τιμή. Θα πρέπει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο, ότι 
οι μετρήσεις συγκέντρωσης φορέων μέσω του φαινομένου Hall θα είναι ένας μέσος 
όρος των τιμών που παρατηρούνται στο προφίλ συγκέντρωσης φορέων. Κατά 
συνέπεια, στις μετρήσεις αυτές δε θα φαίνεται το ύψος της συγκέντρωσης φορέων 
στη διεπιφάνεια. 
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Εικόνα 7.11: Προφίλ συγκέντρωσης φορέων κατά τον άξονα ανάπτυξης, για μια ετεροδομή 
AlN/GaN με πάχος AlN 5.5 nm, στην οποία φαίνεται καθαρά η πολύ καλή καθαρότητα του 
ομοεπιταξιακού στρώματος GaN. 
 

 Μπορούμε, επομένως, να συμπεράνουμε ότι καλής ποιότητας ομοεπιταξιακό 
GaN είναι δυνατόν να αναπτυχθεί με RF-ΜΒΕ πάνω σε υψηλής αντίστασης εμπορικά 
διαθέσιμα υποστρώματα GaN:Fe/Al2O3, κάνοντας προσεκτική προετοιμασία της 
επιφάνειας, τόσο ex-situ, όσο και in-situ, με εναπόθεση και επανεξάχνωση Ga και 
θέρμανση μέχρι τους 730 oC. Οι ηλεκτρικές ιδιότητες του αναπτυσσόμενου υμενίου 
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είναι αρκετά ικανοποιητικές για την ανάπτυξη ετεροδομών ΗΕΜΤ, όπως φαίνεται και 
από το γράφημα του προφίλ συγκέντρωσης φορέων που φαίνεται στην Εικόνα 7.11, 
για μια ετεροδομή AlN/GaN, με πάχος AlN 5.5 nm. Είναι εμφανής η πολύ καλή 
καθαρότητα του ομοεπιταξιακού στρώματος GaN, με συγκεντρώσεις υποβάθρου της 
τάξης των 1015 cm-3. 
 
 
4.2.3  Ανάπτυξη GaN πάνω σε 4H SiC (0001) 
 
 Το καρβίδιο του πυριτίου είναι ένα από τα καταλληλότερα υποστρώματα 
ανάπτυξης GaN, λόγω της μικρής διαφοράς της πλεγματική του σταθεράς ως προς 
αυτή του GaN. Με διαφορά μόλις 3.5%, το SiC μπορεί, αρχικά, να θεωρηθεί ως το 
καλύτερο υπόστρωμα για ετεροεπίταξη GaN. Επιπλέον, το SiC έχει μεγάλη θερμική 
αγωγιμότητα (450 W/mK), γεγονός που επιτρέπει τη γρήγορη απαγωγή της 
θερμότητας από το υπόστρωμα, παράγοντας κρίσιμος στη λειτουργία των τρανζίστορ 
ΗΕΜΤ μεγάλης ισχύος.  
 Παρά τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει, το SiC έχει και σημαντικά 
μειονεκτήματα που δεν του επιτρέπουν να είναι στην κορυφή των προτιμήσεων ως 
υπόστρωμα ανάπτυξης του GaN και γενικότερα των ΙΙΙ-Νιτριδίων. Το κόστος 
κατασκευής του είναι αρκετά υψηλό, πολύ μεγαλύτερο από αυτό του Al2O3 ή του 
GaAs και τα υποστρώματα που κυκλοφορούν στο εμπόριο είναι μικρά σε μέγεθος. Το 
γεγονός αυτό περιορίζει σημαντικά τη χρήση του σε εφαρμογές που απαιτούν μεγάλη 
επιφάνεια δισκίου και λειτουργεί αποτρεπτικά στη χρήση του σε εφαρμογές ευρείας 
κατανάλωσης, όπως για παράδειγμα στην κατασκευή LEDs. Επιπλέον, στην 
κατασκευή τρανζίστορ απαιτείται η χρήση ημιμονωτικών υποστρωμάτων SiC, των 
οποίων το κόστος είναι εξαιρετικά υψηλό (2000 Ευρώ για δισκία διαμέτρου 2 
ιντσών). Ένα ακόμα σημαντικό μειονέκτημα  είναι ότι το επιταξιακό GaN πάνω σε 
SiC παρουσιάζει μεγάλη συγκέντρωση ατελειών, όπως για παράδειγμα τους 
μικροσωλήνες (micropipes).  
 Πειραματικά αποτελέσματα [18] έχουν δείξει ότι το GaN που αναπτύσσεται 
απ’ ευθείας πάνω σε SiC παρουσιάζει κιονοειδή ανάπτυξη με τραχιές επιφάνειες και 
μεγάλη συγκέντρωση φορέων (Nd-Na > 1x1019 cm-3). Η αρχική ανάπτυξη ενός 
στρώματος AlN σε υψηλή θερμοκρασία μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τα 
αποτελέσματα της επίταξης και να μειώσει την πυκνότητα των κρυσταλλικών 
ατελειών και τη συγκέντρωση των φορέων στο υλικό [19]. Τέλος, θα πρέπει να 
αναφερθεί ότι η ανάπτυξη GaN πάνω σε υποστρώματα SiC μετώπου-Si οδηγεί στο 
σχηματισμό GaN πολικότητας μετώπου-Ga, ενώ η ανάπτυξη πάνω σε υποστρώματα 
SiC μετώπου-C οδηγεί στο σχηματισμό GaN πολικότητας μετώπου-Ν [20]. 
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 Στο εργαστήριο έγινε περιορισμένη προσπάθεια για την ανάπτυξη λεπτών 
υμενίων GaN πάνω σε υποστρώματα 4H SiC. Η διαδικασία ανάπτυξης περιλάμβανε 
θέρμανση του υποστρώματος στους 850 oC, ανάπτυξη ενός λεπτού στρώματος AlN, 
πάχους 50 nm (buffer layer), σε υψηλή θερμοκρασία, και στη συνέχεια ανάπτυξη 
λεπτού υμενίου GaN, πάχους 1 μm, στις συνήθεις συνθήκες ανάπτυξης GaN. Στη 
συνέχεια, το δείγμα χαρακτηρίστηκε μορφολογικά με το AFM και κρυσταλλικά με 
μετρήσεις XRD. 
 Η μορφολογία της επιφάνειας του δείγματος φαίνεται στην Εικόνα 7.12. 
Χαμηλές τιμές RMS επιφανειακής τραχύτητας, μόλις 0.9 nm, παρατηρήθηκαν σε 
σάρωση 4x4 μm. Παρόλο που η επιφάνεια είναι ομαλή, δεν παρατηρήθηκαν ατομικές 
βαθμίδες σκαλοπάτια, γεγονός που θα αποδείκνυε ότι η ανάπτυξη γίνονταν στρώμα 
με στρώμα. 

 
Εικόνα 7.12: Μορφολογία της επιφάνειας λεπτού υμενίου GaN ανεπτυγμένου πάνω σε 
υπόστρωμα 4Η SiC. H RMS τραχύτητα ήταν 0.9 nm. 
  
 Η κρυσταλλική ποιότητα των υμενίων μελετήθηκε με το XRD σε σάρωση ω 
(rocking curve) και ω-2θ. Η καμπύλη σάρωσης ω για την (0002) ανάκλαση του GaN 
φαίνεται στην  
Εικόνα 7.13. Η διαπλάτυνση της κορυφής (FWHM) μετρήθηκε ίση με 992 
δευτερόλεπτα της μοίρας (arcsec), τιμή αρκετά μεγαλύτερη από τις τυπικές τιμές για 
GaN ανεπτυγμένο πάνω σε Al2O3 (περίπου 300 arcsec). Το FWHM για τη σάρωση ω-
2θ ήταν μόλις 121 arcsec. Το FWHM της καμπύλης (10-15) βρέθηκε ίσο με 496 
arcsec. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι το GaN πάνω σε SiC που αναπτύχθηκε, 
παρουσιάζει αυξημένη μωσαϊκότητα σε σχέση με το GaN πάνω σε Al2O3. 
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Εικόνα 7.13: Σάρωση ω για τη (0002) ανάκλαση του GaN σε λεπτό υμένιο GaN ανεπτυγμένο 
πάνω σε υπόστρωμα SiC. 
 

 
 
 
4.2.4  Ανάπτυξη GaN πάνω σε Si (111) 
 
4.2.4.1 Επιταξιακή ανάπτυξη 
 
 Το Si έχει μεγάλο ενδιαφέρον σαν πιθανό υπόστρωμα επιταξιακής ανάπτυξης 
υλικού HFET ΙΙΙ-Νιτριδίων, δεδομένης της τεράστιας τεχνολογικής ανάπτυξής του 
και των πλεονεκτημάτων που προσφέρει. Μεταξύ των πλεονεκτημάτων του Si θα 
μπορούσαμε να αναφέρουμε την υψηλή ποιότητα, τη μεγάλη διαθεσιμότητα, τη 
μεγάλη επιφάνεια (μέχρι 300 mm διάμετρο), το μικρό κόστος των υποστρωμάτων και 
το γεγονός ότι προσφέρει τον μεγαλύτερο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας μεταξύ 
των κλασσικών ημιαγωγικών υποστρωμάτων, εξαιρουμένου του SiC, που όμως είναι 
κατά πολύ ακριβότερο.  
 Η ανάπτυξη, όμως του GaN πάνω σε Si παρουσιάζει ορισμένα προβλήματα με 
κυριότερο αυτό της ανάπτυξης εκτατικής ελαστικής τάσης παραμόρφωσης στα 
στρώματα GaN, μετά την ψύξη του δείγματος, στο τέλος της ανάπτυξης. Αυτό 
οφείλεται στη μεγαλύτερη τιμή του συντελεστή θερμικής διαστολής του GaN ως προς 
αυτόν του Si, Η εκτατική τάση οδηγεί στο σχηματισμό μικρορωγμών στα επιταξιακά 
στρώματα GaN, με πάχος πάνω από 1 μm [21]. Για να αποφευχθεί αυτό, πρέπει να 
βρεθεί ένας τρόπος αντιστάθμισης της εκτατικής τάσης. Για το σκοπό αυτό, μπορεί 
να παρεμβάλλεται ένα πολύ λεπτό ενδιάμεσο στρώμα AlN, πάχους 15 nm, που έχει 
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σαν σκοπό τον περιορισμό της εκτατικής τάσης παραμόρφωσης κάτω από το όριο για 
το σχηματισμό μικρορωγμών, για δεδομένο πάχος GaN [22,23]. 
 Ένα άλλο πρόβλημα αφορά το σχηματισμό νιτριδίου του πυριτίου (SiNx), 
στην ετεροεπαφή του Si με το GaN, λόγω της παρουσίας διεγερμένων μορίων και 
ατόμων αζώτου στην επιφάνεια του Si, κατά τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης GaN. 
Επιπλέον, άτομα Si, δύνανται να διαχυθούν στα στρώματα GaN και να αποτελέσουν 
προσμίξεις δοτών, γεγονός μη επιθυμητό για δομές ΗΕΜΤ.  Για την αποφυγή των 
προβλημάτων αυτών, εναποτέθηκε ένα λεπτό στρώμα AlN, πάχους 30 nm, απευθείας 
πάνω στο Si, ώστε να προστατευθεί η επιφάνειά του από το ενεργό άζωτο και να 
απομονωθεί το Si από τα στρώματα GaN. Επιπλέον, το στρώμα AlN, λόγω του 
υψηλού ενεργειακού του χάσματος θα δρα και ως μονωτικό στρώμα, απομονώνοντας 
ηλεκτρικά το υπόστρωμα Si με το GaN. Τέλος, λόγω της μικρότερης διαφοράς των 
πλεγματικών σταθερών μεταξύ AlN και Si(111), θα επιτυγχάνεται καλύτερη 
προσαρμογή του AlN πάνω στο Si, σε σχέση με το GaN, γεγονός που μπορεί να 
μειώνει την πυκνότητα των εξαρμώσεων πλέγματος. 
 Η δομή της διάταξης GaN πάνω σε Si(111) φαίνεται σχηματικά στην Εικόνα 
7.14. Αρχικά, αναπτύχθηκε ένα λεπτό στρώμα AlN, πάχους 30 nm, απευθείας πάνω 
στο Si, το οποίο θα αποκαλούμε στο εξής AlN seed layer, λόγω του ότι επικάθεται 
πάνω στο Si. Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν μέχρι και 2 μm GaN με ένα ενδιάμεσο 
στρώμα AlN πάχους 15 nm (αποκαλούμενο AlN interlayer), που εισήχθη μετά το 
πρώτο στρώμα 0.5 μm GaN. Στην επιφάνεια του δείγματος αναπτύχθηκε μια 
ετεροδομή ΗΕΜΤ Al0.3Ga0.7N/GaN, με σκοπό τη μελέτη του αναπτυσσόμενου 
2DEG. 

2 nm GaN 
30 nm Al0.3Ga0.7N 

1-1.5 μm GaN 

15 nm AlN (interlayer) 

0.5 μm GaN 

30 nm AlN (seed) 

Si (111) 

 
Εικόνα 7.14: Επιταξιακή δομή τυπικού δείγματος ετεροεπίταξης GaN πάνω σε Si (111) 
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4.2.4.2 Μελέτη του ενδιάμεσου στρώματος AlN 
 
 Οι δομικές ιδιότητες και η λειτουργία του λεπτού ενδιάμεσου στρώματος AlN 
(interlayer) είναι πολύ σημαντικές και αποτέλεσαν αντικείμενο εστιασμένης μελέτης 
στην παρούσα διατριβή [24]. Επίσης μελετήθηκε η επίδραση του στρώματος AlN στα 
υπερκείμενα στρώματα GaN και αναλύθηκε ο ρόλος του στο σχηματισμό των 
μικρορωγμών  στο GaN. 
 Το ενδιάμεσο στρώμα AlN αποδείχτηκε ότι συμβάλλει στην αποφυγή του 
σχηματισμού μικρορωγμών στα στρώματα GaN, για συνολικά πάχη GaN μέχρι 2 μm. 
Για δείγματα πάχους 2.5 μm παρατηρήθηκαν μικρορωγμές σε όλη την επιφάνεια. Για 
δείγματα που αναπτύχθηκαν χωρίς τη χρήση του ενδιάμεσου στρώματος AlN, 
παρατηρήθηκαν μικρορωγμές για συνολικά πάχη  GaN ίσα με 2 μm, ενώ για πάχος 
GaN 1 μm δεν παρατηρήθηκαν μικρορωγμές. Είναι επομένως προφανές, ότι για την 
ανάπτυξη GaN με πάχη μεγαλύτερα του 1 μm είναι απαραίτητη η εισαγωγή του 
ενδιάμεσου στρώματος AlN για τον περιορισμό της εκτατικής τάσης παραμόρφωσης 
κάτω από το επίπεδο που οδηγεί στο σχηματισμό μικρορωγμών. 
 Η κρυσταλλική ποιότητα των δειγμάτων προσδιορίστηκε με μετρήσεις XRD, 
τόσο σε συμμετρικές (0002), όσο και σε ασύμμετρες (20-21) ανακλάσεις. 
Επιβεβαιώθηκε η ικανοποιητική κρυσταλλική ποιότητα των δομών, με μόλις 670 
arcsec FWHM για τη συμμετρική (0002) ανάκλαση και 1260 arcsec για τη (20-21) 
ασύμμετρη ανάκλαση. Η πυκνότητα εξαρμώσεων τύπου ακμής (edge threading 

dislocations) υπολογίστηκαν από τη γωνία στρέψης (twist angle) της )1220(  

ανάκλασης (όπως περιγράφηκε στο κεφάλαιο 3.2, εξισώσεις 3.12 και 3.13) και 
βρέθηκαν μεταξύ 8×109 και 1.6×1010 cm-2. Οι τιμές αυτές είναι τυπικές για λεπτά 
υμένια GaN ανεπτυγμένα πάνω σε Si(111) με MOCVD [25] ή MBE [26]. 
 Ο χάρτης αντίστροφου χώρου (RSM) για τη (10-15) ασύμμετρη ανάκλαση 
παρουσιάζεται στην Εικόνα 7.15. Όπως παρατηρούμε, το AlN seed στρώμα έχει 
αποκτήσει τη φυσική του κρυσταλλική σταθερά, έχει δηλαδή αναπτυχθεί πάνω στο Si 
χωρίς ελαστική παραμόρφωση. To AlN interlayer, όμως, εμφανίζεται ότι είναι 
ανεπτυγμένο υπό πλήρη τάση ελαστικής παραμόρφωσης πάνω στο GaN (fully 
strained). Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το γεγονός ότι το στρώμα αυτό θα έπρεπε να 
είναι χαλαρωμένο, προκειμένου να εγείρει συμπιεστική τάση παραμόρφωσης στα 
υπερκείμενα στρώματα GaN, όπως αναφέραμε πιο πάνω.  
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Εικόνα 7.15: Χάρτης αντιστρόφου χώρου (RSM) για τη (10-15) ανάκλαση που δείχνει όλα τα 
στρώματα της δομής GaN πάνω σε Si (111). Στο ένθετο δίνονται και οι κρυσταλλικές 
σταθερές a των στρωμάτων AlN seed και AlN interlayer. 
 
 Για να μελετηθεί περαιτέρω η συμπεριφορά του ενδιάμεσου στρώματος AlN, 
ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα μελετήθηκε με συμβατική ηλεκτρονική μικροσκοπία 
διέλευσης, καθώς και ΤΕΜ υψηλής διακριτικής ικανότητας (HR-TEM), από 
συνεργάτες μας στο Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αρχικά, έγιναν 
παρατηρήσεις ΤΕΜ σε διατομές του δείγματος (cross-sections), προκειμένου να 
διερευνηθεί η εισαγωγή εξαρμώσεων στα στρώματα GaN (Εικόνα 7.16). 
Διαπιστώθηκε η ύπαρξη διεισδυουσών εξαρμώσεων (threading dislocations) και 
περιοχών ανεστραμένης πολικότητας (inversion domains) στα στρώματα GaN, ειδικά 
μετά το ενδιάμεσο στρώμα AlN. Εξαρμώσεις που φτάνουν στο ενδιάμεσο στρώμα 
AlN εισαγάγουν καταβυθίσεις σχήματος V (V-defects) στο στρώμα αυτό. Μια τέτοια 
περίπτωση φαίνεται στην Εικόνα 7.17. Το GaN που αναπτύσσεται στη συνέχεια, 
πάνω στο AlN, παρουσιάζει μεγάλο αριθμό εξαρμώσεων, ως αποτέλεσμα της 
ανάπτυξης σε κεκλιμένες επιφάνειες GaN (facets) ή λόγω της συνένωσης 
τρισδιάστατων νησίδων GaN. Στα σημεία συνένωσης των νησίδων αυτών αναμένεται 
να σχηματίζονται πλεγματικές ατέλειες λόγω της μη τέλειας ταύτισης των 
πλεγματικών επιπέδων στα σημεία αυτά, κατά τη φάση της συνένωσης. Είναι 
επομένως προφανές ότι το ενδιάμεσο στρώμα AlN προκαλεί υποβάθμιση της 
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κρυσταλλικής ποιότητας του GaN εισάγοντας ένα μεγάλο αριθμό εξαρμώσεων στο 
υπερκείμενο στρώμα GaN (Εικόνα 7.16). Η παρουσία του όμως είναι απαραίτητη για 
την ανάπτυξη στρωμάτων GaN με πάχη μεγαλύτερα του 1 μm. 

 
Εικόνα 7.16: Εικόνα bright field διπλής δέσμης [11-20] με g = 0004 για όλη την ετεροδομή 
GaN σε Si(111). 
 

 
Εικόνα 7.17: Εικόνα HR-TEM στην οποία φαίνεται μια καταβύθιση σχήματος V, στο 
ενδιάμεσο στρώμα AlN, που έχει πιθανώς εισαχθεί λόγω της ύπαρξης περιοχής 
ανεστραμμένης πολικότητας (εικονίζεται με μαύρο βέλος) στο υποκείμενο στρώμα GaN. Τα 
λευκά βέλη καταδεικνύουν τις διεισδύουσες εξαρμώσεις που εμφανίζονται στο υπερκείμενο 
στρώμα GaN, καθώς και περιοχές ανεστραμμένης πολικότητας 

 

Εικόνες από το HR-TEM λήφθηκαν κατά τη [ 0011 ] διεύθυνση του GaN και 
ψηφιοποιήθηκαν σε τετραγωνικούς τομείς διαστάσεων 4096 x 4096 pixels ( 

 
Εικόνα 7.18a). Με μετασχηματισμούς Fourier προκύπτει η  
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Εικόνα 7.18(b), που δείχνει τη χωρική κατανομή των ατομικών αποστάσεων 

(d-spacing profile). Από το διάγραμμα ατομικών αποστάσεων, κατά μήκος μιας 
γραμμής ΑΒ, όπως φαίνεται στην  

 
Εικόνα 7.18(b), προκύπτει το διάγραμμα της σχετικής μεταβολής ΕGPA= (c-

cGaN)/cGaN,της πλεγματικής σταθεράς c, που φαίνεται στην Εικόνα 7.19 (όπου cGaN = 
5.185 Å η πλεγματική σταθερά c του GaN και c η μετρούμενη πλεγματική σταθερά 
από το διάγραμμα). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτές οι χωρικές κατανομές 
πάρθηκαν μόνο από τις καλές περιοχές του δείγματος, που εμφάνιζαν επίπεδες 
διεπιφάνειες και ήταν απαλλαγμένες από εκτεταμένες πλεγματικές ατέλειες. 
 

GaN 
 
 
 

AlN (15 nm)  
 
 
 

GaN (a) 

A

B

(b)  

Εικόνα 7.18: (a) Εικόνα HR-TEM που δείχνει το AlN interlayer, (b) (0002) χωρική κατανομή 
ατομικών αποστάσεων (d-spacing profile) 
 
 Από το διάγραμμα της σχετικής μεταβολής της πλεγματικής σταθεράς c, 
προκύπτει η μέση σχετική μεταβολή της c από το στρώμα GaN στο στρώμα AlN 
(4.8±0.5%). Η υπολογισμένη τιμή για ένα πλήρως strained AlN interlayer θα είναι -
5.3%. ενώ για ένα πλήρως χαλαρωμένο interlayer -3.9%. Επομένως το AlN είναι 
περίπου πλήρως strained και υπόκειται σε ‘τετραγωνική παραμόρφωση’ λόγω της 
διαξονικής ελαστικής τάσης παραμόρφωσης (elastic biaxial misfit strain), παράλληλα 
στο c-επίπεδο. Η μέτρηση αυτή συνάδει με τις μετρήσεις από το XRD, παρότι μια 
πολύ μικρή πλεγματική χαλάρωση είναι εμφανής, μέσα στα πλαίσια της ακρίβειας 
της μεθόδου.  
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Εικόνα 7.19: Διάγραμμα σχετικής μεταβολής της πλεγματικής σταθεράς c, κατά μήκος της 
ετεροδομής AlN/GaN, για ένα μέσο όρο 1000 pixels. 
 10 χωρικές κατανομές ατομικών αποστάσεων από διαφορετικές ομαλές 
περιοχές του δείγματος υπολογίστηκαν προκειμένου να μελετηθεί στατιστικά η 
χαλάρωση του ενδιάμεσου στρώματος AlN. Από τις 10 περιοχές, οι 4 βρέθηκαν υπό 
πλήρη τάση ελαστικής παραμόρφωσης, οι 5 υπό μερική τάση χαλάρωσης, ενώ μία 
βρέθηκε πλήρως χαλαρωμένη. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι μερικές περιοχές του 
δείγματος είναι πλήρως strained, ενώ άλλες είναι partially relaxed, πιθανόν λόγω 
γειτνίασής τους με περιοχές υψηλής συγκέντρωσης ατελειών. Η μερική αυτή 
χαλάρωση του AlN είναι αρκετή για να αποτραπεί η δημιουργία μικρορωγμών στα 
υπερκείμενα στρώματα GaN, μέχρι πάχος 2 μm. 
 Για να εξηγήσουμε τη μερική αυτή χαλάρωση προτείνουμε τον εξής 
μηχανισμό: Οι ατομικές βαθμίδες (steps) και οι περιοχές με καταβυθίσεις τύπου V 
(V- shaped surface depressions), που δημιουργούνται στον κρύσταλλο, καθώς και οι 
περιοχές με αυξημένη τραχύτητα, μπορούν να καθηλώσουν τις εξαρμώσεις 
πλεγματικής διαφοράς, ώστε αυτές να μη μπορούν να κινηθούν στο θεμελιώδες 
επίπεδο (basal plane) και να χαλαρώσουν την ανεπτυγμένη ελαστική τάση 
παραμόρφωσης με ομοιόμορφο τρόπο. Ως αποτέλεσμα αυτού, οι πλεγματικές 
ατέλειες δε μπορούν να κατανεμηθούν ομοιόμορφα κατά μήκος του υμενίου και 
συσσωρεύονται τοπικά, προκαλώντας πλεγματική χαλάρωση σε ορισμένες μόνο 
περιοχές του κρυστάλλου, αφήνοντας τις υπόλοιπες περιοχές υπό πλήρη τάση 
ελαστικής παραμόρφωσης.  
 Οι μετρήσεις XRD έδειξαν ότι το ενδιάμεσο στρώμα AlN υπόκειται σε 
ελαστική παραμόρφωση, ανάλογη της πλεγματικής διαφοράς ως προς το GaN 
(μηδενική χαλάρωση), που φαίνεται να διαφωνεί με τα αποτελέσματα ΤΕΜ που 
προαναφέραμε. Μια πιθανή εξήγηση των παρατηρήσεων αυτών είναι η εξής: Οι 
μετρήσεις XRD σε τόσο λεπτά υμένια θα δίνουν σημαντική ένταση μόνο από εκείνες 
τις περιοχές του κρυστάλλου που έχουν καλή κρυσταλλική ποιότητα, ενώ οι περιοχές 
με μεγάλο αριθμό εξαρμώσεων θα σκεδάζουν τη δέσμη των ακτίνων-Χ, προκαλώντας 

nm 
GaN AlN 

Mean EGPA = - 4.8 % 

EGPA  
(%) 

 101



                            Κεφάλαιο 4:  Μελέτη βασικών θεμάτων της επιταξιακής ανάπτυξης GaN με RF-MBE 
 

μεγάλη εξασθένηση της καταγραφόμενης έντασης στον ανιχνευτή. Έτσι, αφού η 
κορυφή για το ενδιάμεσο στρώμα AlN έχει πολύ μικρή ένταση, λόγω του πολύ 
μικρού πάχους του, η περιθλώμενη ακτινοβολία από τις περιοχές με μερική 
πλεγματική χαλάρωση (και επομένως μεγάλο αριθμό εξαρμώσεων) δε θα 
απεικονίζεται καθόλου στο γράφημα. Είναι, επομένως, λογικό να εμφανίζεται το 
στρώμα AlN χωρίς χαλάρωση της ελαστικής παραμόρφωσης, αφού οι περιοχές με 
τοπική πλεγματική χαλάρωση δε θα δίνουν μετρήσιμη κορυφή στο χάρτη 
αντιστρόφου χώρου.   
 Παίρνοντας υπόψη όλα τα αποτελέσματα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το 
ενδιάμεσο στρώμα AlN αποτελείται από περιοχές υπό πλήρη τάση ελαστικής 
παραμόρφωσης, που ενώνονται μεταξύ τους με μικρές περιοχές που βρίσκονται υπό 
πλεγματική χαλάρωση. Τα στρώματα GaN που αναπτύσσονται πάνω στις 
χαλαρωμένες περιοχές AlN, θα υφίστανται κάποια παραμένουσα συμπιεστική τάση 
ελαστικής παραμόρφωσης, λόγω της πλεγματικής διαφοράς GaN/AlN, η οποία θα 
αντισταθμίζει την εκτατική ελαστική τάση που αναπτύσσεται κατά την ψύξη του 
δείγματος. Με τον τρόπο αυτό η συνολική ελαστική ενέργεια στα στρώματα GaN 
μειώνεται κάτω από την κρίσιμη τιμή για το σχηματισμό μικρορωγμών και 
επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα.   
  
 
4.2.4.3 Συγκριτική μελέτη in-situ μεθόδων προετοιμασίας της επιφάνειας Si 
 
 Όπως αναφέραμε πιο πάνω, η έναρξη της επιταξιακής ανάπτυξης πάνω στο Si 
είναι ιδιαίτερα σημαντική για την συνολική κρυσταλλική ποιότητα του 
ετεροεπιταξιακού υλικού. Γι’ αυτό κρίθηκε ενδιαφέρουσα μια συγκριτική μελέτη 
διαφορετικών μεθόδων προετοιμασίας της επιφάνειας Si μέσα στο θάλαμο του MBE, 
όπως για παράδειγμα η εναπόθεση ενός πολύ λεπτού στρώματος Al, και η έκθεση της 
επιφάνειας του Si σε άζωτο πριν από την ανάπτυξη του στρώματος AlN. 
 Πραγματοποιήθηκε μια σειρά πειραμάτων κρατώντας όλες τις παραμέτρους 
της ανάπτυξης (θερμοκρασία, λόγο ροών ΙΙΙ/V, δομή κτλ) σταθερές και 
μεταβάλλοντας μόνο τις συνθήκες προετοιμασίας της επιφάνειας Si (111) πριν από 
την ανάπτυξη του πρώτου στρώματος AlN (AlN seed layer). Η επιταξιακή δομή των 
δειγμάτων διατηρήθηκε ίδια με αυτή που περιγράψαμε (Εικόνα 7.14). Μελετήθηκαν 
οι κάτωθι διαφορετικοί τρόποι προετοιμασίας της επιφάνειας Si: 
 

• Εναπόθεση 1-2 ML Al στους 800 oC 
• Εναπόθεση 2-4 ML Al στους 150 oC, ακολουθούμενη από 0.5-1.0 ML N 
• Εναπόθεση 1-4 ML N στους 150 oC 
• Εναπόθεση 1.2 ML N στους 700 oC 
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• Έκθεση σε Ν (πλάσμα) για 5 min στους 150 oC 
• Έκθεση σε Ν2 για 15 min στους 700 oC 

   
 Στη συνέχεια η ανάπτυξη συνεχίστηκε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο για όλα τα 
δείγματα και οι δομικές τους ιδιότητες μελετήθηκαν με XRD και TEM (στο ΑΠΘ) 
για να διαπιστωθεί η επίδραση των διαφορετικών τρόπων ξεκινήματος της 
ανάπτυξης.   
 Έγιναν μετρήσεις XRD για τις συμμετρικές (0002) και ασύμμετρες (20-21) 
ανακλάσεις. Τα αποτελέσματα συνοψίζει ο Πίνακας 7.2. Παρατηρούμε ότι η 
εναπόθεση 2 ατομικών στρωμάτων (ML) Al δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα, όσον 
αφορά τη συγκέντρωση εξαρμώσεων. Πολύ καλά αποτελέσματα επιτυγχάνονται, 
επίσης, με έκθεση του Si σε Ν2 (πηγή πλάσματος σβηστή) για 15 λεπτά. Η έκθεση της 
επιφάνειας του Si σε ενεργό άζωτο προκαλεί τη δημιουργία ενός στρώματος SiNx, 
που είναι εμφανές στις παρατηρήσεις με το RHEED (σχηματισμός ομόκεντρων 
κύκλων) και οδηγεί σε υποβάθμιση της κρυσταλλικής ποιότητας των επιταξιακών 
στρωμάτων. 
 

id  Διαδικασία  εκκίνησης  
(002) R C  
FW H M  
(A rcsec) 

(002) ω -2θ  
FW H M  (A rcsec)

(105) R C  
FW H M  

ρ screw   
 (cm -2) 

Ρ edge   
(cm -2)   

 
A 1 4 M L A l+1M L N @ 150 oC  964 43 650 5.0X 107 1.7X 1010

 A 2 4 M L A l @ 150 oC  868 42 586 3.4X 107 1.3X 1010

A 3 2 M L A l @ 800 oC  673 32 465 2.3X 107 8.4X109  A 4 1 M L A l @ 800 oC  720 84 565 2.6X 107 1.4X 1010

A 5 15 m in N 2 @ 800 oC  691 40  2.3X 107 1.6X 1010

 
A 6 1 M L N  @ 150 oC  920 50 655 4.2X 107 2.2X 1010

 A 7 5 m in  N  @ 150 oC  1871 73 1280 2.1X 108 1.2X 1011

A 8 4 M L N  @ 150 oC  1208 53 860 6.8X 107 2.6X 1010

 A 9 1.2 M L N  @ 800 oC  837 48 670 3.8X 107 2.1X 1010

 
 
Πίνακας 7.2: Συνοπτικά αποτελέσματα μετρήσεων με το XRD, για συμμετρικές και 
ασύμμετρες ανακλάσεις, για δείγματα GaN ανεπτυγμένα πάνω σε Si (111), χρησιμοποιώντας 
διαφορετικές διαδικασίες αρχικής προετοιμασίας της επιφάνειας του Si, πριν την ανάπτυξη 
του πρώτου στρώματος AlN.  
 
 Οι παρατηρήσεις TEM υψηλής διακριτικής ικανότητας (HR-TEM) έδειξαν 
απουσία στρώματος SiNx στα δείγματα με αρχική εναπόθεση στρώματος Al (πάχους 
1-2 ML)  και επίπεδες διεπιφάνειες μεταξύ Si και AlN. Εναπόθεση Al σε χαμηλή 
θερμοκρασία (150 οC) οδήγησε στο σχηματισμό διεισδυουσών ατελειών (threading 
dislocations) στο στρώμα AlN και συνακόλουθο σχηματισμό καταβυθίσεων τύπου-V 
(Εικόνα 7.20). Οι καταβυθίσεις αυτές, στη συνέχεια, οδήγησαν στο σχηματισμό 
επιπλέον ατελειών, όπως όρια περιοχών ανεστραμμένης πολικότητας (IDBs). Η 
εναπόθεση Al σε υψηλή θερμοκρασία (800 οC) δεν οδηγεί στο σχηματισμό 
καταβυθίσεων τύπου-V, αλλά δημιουργεί μεγάλες περιοχές κυβικού πλέγματος (cubic 
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pockets). Τέλος, η περίπτωση της έκθεσης σε ροή N2 για 15 λεπτά έδωσε τα 
καλύτερα αποτελέσματα (Εικόνα 7.16), με σχεδόν καθόλου IDBs στο πρώτο στρώμα 
GaN, πάχους 0.5 μm και καλή κρυσταλλική ποιότητα, αποτέλεσμα που βρίσκεται σε 
συμφωνία με τις μετρήσεις από το XRD. 
 Συνολικά, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι προκειμένου να επιτευχθεί η 
βέλτιστη κρυσταλλική ποιότητα των επιταξιακών στρωμάτων GaN, που 
αναπτύσσονται πάνω σε υποστρώματα Si (111), θα πρέπει να αποφευχθεί η έκθεση 
της επιφάνειας του Si σε Al ή N, πριν από την επίταξη του αρχικού στρώματος AlN. 
Η ανάπτυξη ενός ενδιάμεσου στρώματος AlN, προκαλεί υποβάθμιση της 
κρυσταλλικής ποιότητας στα υπερκείμενα στρώματα GaN, εισάγοντας ένα μεγάλο 
αριθμό ατελειών, αλλά η παρουσία του στρώματος αυτού είναι απαραίτητη για την 
επίταξη στρωμάτων GaN με συνολικά πάχη μεγαλύτερα από 1 μm. 

 
Εικόνα 7.20: Σάρωση υψηλής διακριτικής ικανότητας με το TEM, για την περίπτωση της 
εναπόθεσης Al σε χαμηλή θερμοκρασία (αριστερά) και σε υψηλή θερμοκρασία (δεξιά). 
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5.1 Επιταξιακή ανάπτυξη κραμάτων με διαφορετική σύσταση 
 
5.1.1  Προετοιμασία υποστρωμάτων 
 

 Για την ανάπτυξη των λεπτών υμενίων InAlN χρησιμοποιήθηκαν επιταξιακά 
υποστρώματα που αποτελούνται από στρώματα 1-3 μm GaN ή AlN, ανεπτυγμένων 
πάνω σε υποστρώματα σαπφείρου (Al2O3) με επίταξη αερίου φάσης με 
μεταλλοργανικά αέρια (MOVPE). Πριν χρησιμοποιηθούν τα υποστρώματα αυτά, 
είναι απαραίτητο να καθαριστούν κατάλληλα προκειμένου να διασφαλιστεί η υψηλή 
καθαρότητά τους και να απομακρυνθούν τυχόν προσκολλημένα ξένα σώματα ή 
οργανικά μόρια πάνω στην επιφάνεια. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί τόσο η 
αποφυγή της ενσωμάτωσης ξένων προσμίξεων στο υλικό, όσο και η προστασία του 
θαλάμου της επίταξης από επιμόλυνση με προϊόντα του περιβάλλοντος.  Η 
προετοιμασία των υποστρωμάτων είναι κοινή και για τα δύο είδη υποστρωμάτων και 
περιλαμβάνει τόσο καθαρισμό εκτός του θαλάμου του ΜΒΕ (ex situ), όσο και 
καθαρισμό με θέρμανση εντός του συστήματος κενού (in situ). 
 Η προετοιμασία των υποστρωμάτων πριν τη φόρτωσή τους στο σύστημα 
κενού περιλαμβάνει καθαρισμό της επιφάνειας  με εμβάπτιση σε τριχλωροαιθυλένιο 
(TCE) θερμοκρασίας 70 oC για χρόνο 10 λεπτών, προκειμένου να απομακρυνθούν 
τυχόν οργανικά μόρια και λίπη από την επιφάνεια (degreasing). Στη συνέχεια, το 
δείγμα εμβαπτίζεται σε ακετόνη για άλλα 10 λεπτά, προκειμένου να διαλυθεί το 
τριχλωροαιθυλένιο και τέλος σε προπανόλη για να απομακρυνθεί πλήρως η ακετόνη. 
Κατόπιν, το δείγμα ξεπλένεται με απιονισμένο νερό, εξαιρετικά μεγάλης 
καθαρότητας και στεγνώνεται με αέριο άζωτο. Στην συνέχεια, προσκολλάται σε 
κατάλληλο υποδοχέα (holder), χρησιμοποιώντας ίνδιο ως μέσο συγκόλλησης. Οι 
δυνάμεις Van der Waals που αναπτύσσονται μεταξύ της επιφάνειας του υποδοχέα και 
της πίσω επιφάνειας του δείγματος επιτρέπουν στο τελευταίο να παραμένει 
κολλημένο ακόμα και σε θερμοκρασίες όπου το μέσο συγκόλλησης βρίσκεται σε 
υγρή μορφή. 
 Η προετοιμασία του δείγματος μέσα στο σύστημα κενού περιλαμβάνει 
θέρμανση υπό υψηλό κενό, της τάξης των 10-7 Torr, στους 650 oC, προκειμένου να 
απομακρυνθούν τα προσκολλημένα στην επιφάνεια του δείγματος μόρια του αέρα. 
Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η μόλυνση του θαλάμου ανάπτυξης με οξυγόνο, 
υδρατμούς και άλλα μόρια, που θα μείωναν την καθαρότητά του και θα προκαλούσαν 
τη νόθευση του ημιαγωγού με ανεπιθύμητες προσμίξεις. Στη συνέχεια, το δείγμα 
θερμαίνεται στο θάλαμο ανάπτυξης, σε υπερηψηλό κενό που φτάνει τα 10-11 Torr, για 
να διασπαστούν και να απομακρυνθούν τα οξείδια που έχουν σχηματιστεί στην 
επιφάνειά του και να πάρουμε μια καθαρή επιφάνεια πάνω στην οποία θα ξεκινήσει η 
επίταξη με RF-MBE.    
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 5.1.2  Διαδικασία ανάπτυξης λεπτών φιλμ InxAl1-xN 
 
    Η διαδικασία ανάπτυξης που ακολουθήθηκε και για τις δύο περιπτώσεις 
υποστρωμάτων,  ήταν η εξής: Αρχικά το υπόστρωμα καθαρίζεται με θέρμανση έως 
τους 700 oC, για την περίπτωση GaN/Al2O3 και μέχρι τους 800 oC, για την περίπτωση 
υποστρωμάτων AlN/Al2O3. Στη συνέχεια, γίνεται ανάπτυξη ενός λεπτού στρώματος 
ημιαγωγού της ίδιας σύστασης με το υπόστρωμα (GaN ή AlN), που σαν σκοπό έχει 
την εξομάλυνση της επιφάνειας και τη βελτίωση της ποιότητας και της καθαρότητας 
του κρυστάλλου, πριν από την ανάπτυξη της ετεροδομής. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να δοθεί στην ανάπτυξη AlN, καθώς είναι απαραίτητο να αποφευχθεί η δημιουργία 
σταγονιδίων (droplets) αλουμινίου (Al) στην επιφάνεια του δείγματος, κατά την 
ανάπτυξη υπό συνθήκες περίσσειας μετάλλου. Τα σταγονίδια αυτά είναι πολύ 
δύσκολο να εξαχνωθούν από την επιφάνεια λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών 
που απαιτούνται για επιτευχθεί σημαντικός ρυθμός εξάχνωσης του Al. Κατόπιν, η 
ανάπτυξη διακόπτεται, προκειμένου να εξαχνωθεί το πλεονάζον Ga από την 
επιφάνεια. Στη συνέχεια, μειώνεται η θερμοκρασία του υποστρώματος, 
σταθεροποιούνται οι ροές των στοιχείων και ακολουθεί η ανάπτυξη του InAlN.  
 Η ανάπτυξη όλων των στρωμάτων παρακολουθείται συνεχώς με την τεχνική 
RHEED. Στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης InAlN παρατηρούμε ότι η εικόνα RHEED 
διατηρεί το γραμμωτό (streaky) χαρακτήρα της, ένδειξη του διδιάστατου τρόπου 
ανάπτυξης. Μετά την ανάπτυξη 3 – 5 nm InAlN, όμως, οι γραμμές αρχίζουν να 
διευρύνονται και να “σπάνε” και η εικόνα κηλίδων RHEED (RHEED pattern) 
μετατρέπεται σιγά - σιγά σε επιμηκυμένες στρογγυλές κηλίδες (elongated spotty), 
όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.1. Αυτό σημαίνει ότι ο αρχικά ακολουθούμενος 
δισδιάστατος (2D) τρόπος ανάπτυξης έχει πλέον μετατραπεί σε τρισδιάστατο (3D) 
τρόπο ανάπτυξης, με σχηματισμό νησίδων (3D islands). Το γεγονός αυτό προκαλεί 
αύξηση της επιφανειακής τραχύτητας. Αν η ανάπτυξη συνεχιστεί για την επίτευξη 
παχύτερων στρωμάτων, η εικόνα των κηλίδων RHEED, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
είναι δυνατό να μετασχηματιστεί ολοκληρωτικά σε στρογγυλές κηλίδες (spotty), 
γεγονός που σημαίνει ότι η ανάπτυξη γίνεται με τρισδιάστατο (3D) τρόπο. Ο 
τρισδιάστατος τρόπος ανάπτυξης ενέχει και μια ακόμα δυσκολία, αυτή της αδυναμίας 
ελέγχου του πλεονάζοντος μεταλλικού ινδίου στην επιφάνεια του δείγματος, μέσω 
παρατήρησης της φωτεινότητας της οθόνης του RHEED. Λόγω του ότι η επιφάνεια, 
στην περίπτωση αυτή, δεν είναι απόλυτα ομαλή, η ένταση της φωτεινότητας δε θα 
μειώνεται με την κάλυψη της επιφάνειας με ίνδιο και είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί, 
in-situ, η ακριβής περίσσεια ινδίου. 
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Εικόνα 5.1: Εικόνες RHEED για την ανάπτυξη λεπτού υμενίου InAlN πάνω σε υπόστρωμα 
AlN/Al2O3. Αριστερά φαίνεται η εικόνα RHEED στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης και δεξιά 
μετά το πέρας της ανάπτυξης InAlN, πάχους 340 nm. 
 

 
5.1.3 Ενσωμάτωση In σε κράματα InxAl1-xN 
 
 Η ενσωμάτωση In σε κράματα InAlN είναι ένα από τα δυσκολότερα 
προβλήματα της ανάπτυξης με τη μέθοδο της (RF-ΜΒΕ). Βασικό χαρακτηριστικό 
αυτής της μεθόδου, όπως αναφέραμε στο κεφάλαιο 4.1, είναι η αναγκαιότητα 
ανάπτυξης κάτω από συνθήκες περίσσειας μετάλλου ΙΙΙ, ώστε να έχουμε ανάπτυξη με 
2D-τρόπο και να διατηρείται η επιφάνεια ομαλή. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με 
την ευαίσθητη εξάρτηση της ενσωμάτωσης του In από τη θερμοκρασία ανάπτυξης 
και την προσπίπτουσα ροή αζώτου (θα δειχθεί αργότερα) καθιστά πολύ δύσκολο τον 
έλεγχο του ποσοστού του In στο κράμα. Επιπλέον, η περίσσεια In δημιουργεί 
συσσωματώματα (clusters) που δε μπορούν να απομακρυνθούν, και είναι δυνατόν να 
καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της επιφάνειας του ημιαγωγού, αν η ανάπτυξη γίνει 
κάτω από μεγάλη περίσσεια μετάλλου και σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Στα 
επόμενα κεφάλαια θα περιγράψουμε την ανάπτυξη λεπτών υμενίων InAlN και θα 
αναλύσουμε την επιρροή των παραμέτρων ανάπτυξης στην ενσωμάτωση του In στο 
κράμα. 
 Όπως δείξαμε στο κεφάλαιο 2.3, η θερμοκρασία πλήρους αναμειξιμότητας για 
κράματα InAlN βρίσκεται πολύ υψηλότερα από τις συνήθεις θερμοκρασίες 
ανάπτυξης των κρυστάλλων αυτών. Το πρόβλημα είναι ακόμα εντονότερο για την 
ανάπτυξη με ΜΒΕ, καθώς οι θερμοκρασίες ανάπτυξης είναι ακόμα πιο χαμηλές σε 
σύγκριση με άλλες τεχνικές, όπως για παράδειγμα η τεχνική MOCVD. Είναι 
αναμενόμενο, επομένως, να εμφανίζεται διαχωρισμός φάσης (phase separation) στα 
κράματα InAlN που αναπτύσσονται, εκτός κι αν αυτό εμποδίζεται κινητικά. Για να 
περιοριστεί το φαινόμενο αυτό χρησιμοποιήσαμε χαμηλές θερμοκρασίες ανάπτυξης, 
στην περιοχή των 450 – 650 oC και συνθήκες μακριά από τη θερμοδυναμική 
ισορροπία, ώστε να καταστείλουμε κινητικά τη δυνατότητα των ατόμων να 
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διαχυθούν και να σχηματίσουν περιοχές με διαφορετικά ποσοστά In στο κράμα. Με 
τον τρόπο αυτό στάθηκε δυνατό να αναπτυχθούν κράματα InxAl1-xN που να 
καλύπτουν όλο το φάσμα τιμών x, από 0 μέχρι 1, χωρίς να εμφανίζονται φαινόμενα 
διαχωρισμού φάσης.  
 Στην Εικόνα 5.2 φαίνεται το γράφημα ω-2θ για την ανάκλαση (0002), για δύο 
λεπτά υμένια InAlN με διαφορετικά ποσοστά InN, ανεπτυγμένα πάνω σε 
υποστρώματα AlN/Al2O3. Και στις δύο περιπτώσεις παρατηρούμε μονές κορυφές 
InAlN και απουσία άλλων κορυφών που θα αντιστοιχούσαν σε κράμα InAlN με 
διαφορετική σύσταση. Τα δείγματα με χαμηλά ποσοστά InN εμφανίζουν «ουρές» 
(tails) της (0002) κορυφής του InAlN, προς μικρότερες γωνίες περίθλασης, που 
αντιστοιχεί σε μια κατανομή τιμών της c σε τιμές μεγαλύτερες από αυτή που 
αντιστοιχεί στην κορυφή. Αυτό μπορεί να αποδοθεί σε σταδιακή μεταβολή της 
πλεγματικής σταθεράς c, λόγω σταδιακής χαλάρωσης της συμπιεστικής ελαστικής 
παραμόρφωσης (compressive strain) του InAlN, που επιβάλλεται από το υποκείμενο 
στρώμα AlN. Εναλλακτικά, μπορεί να οφείλεται σε ανομοιογένειες της σύστασης του 
κράματος και οι “ουρές” να αντιστοιχούν σε περιοχές με αυξημένο ποσοστό InN. 
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Εικόνα 5.2: ω-2θ (0002) γράφημα XRD λεπτών υμενίων InAlN ανεπτυγμένων πάνω σε 
υποστρώματα AlN/Al2O3, με υψηλά (x=0.86) και χαμηλά (x=0.16) ποσοστά InN. 
   
 
5.1.3.1 Ο ρόλος της θερμοκρασίας ανάπτυξης 
 
 Η θερμοκρασία ανάπτυξης είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την 
ενσωμάτωση In στα κράματα InAlN. Υψηλές θερμοκρασίες ανάπτυξης αποτρέπουν 
την ενσωμάτωση του In λόγω του πολύ μεγάλου ρυθμού διάσπασης του InN σε 
θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 500 oC [1,2]. Όπως βλέπουμε στην Εικόνα 5.3, ο 
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ρυθμός διάσπασης του InN αυξάνει πολύ γρήγορα για θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 
450 oC και γίνεται πολύ μεγαλύτερος της ροής αζώτου για θερμοκρασίες μεγαλύτερες 
από 500 oC, αποτρέποντας, έτσι, την ανάπτυξη InN στις θερμοκρασίες αυτές. 
Επιπλέον, ο ρυθμός επανεξάχνωσης του In, για μια συγκεκριμένη θερμοκρασία, είναι 
κατά πολύ μικρότερος του ρυθμού διάσπασης, γεγονός που οδηγεί στη συσσώρευση  
μεταλλικού In στην επιφάνεια του κρυστάλλου. Το γεγονός αυτό προκαλεί την 
εμφάνιση συσσωματωμάτων (clusters) και στην επιφάνεια του αναπτυσσόμενου 
InAlN, όπως θα δείξουμε παρακάτω. 
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Εικόνα 5.3: Εξάρτηση του ρυθμού διάσπασης του InN και του ρυθμού εξάχνωσης του 
In από τη θερμοκρασία του υποστρώματος. Ανατύπωση από αναφορές [1,2]. 
 
 Η αποδοτικότητα ενσωμάτωσης του In στο πλέγμα (In incorporation 
efficiency) σαν συνάρτηση της θερμοκρασίας ανάπτυξης μελετήθηκε για μια σειρά 
δειγμάτων InAlN, που αναπτύχθηκαν σε θερμοκρασίες μεταξύ 400 και 660 oC, 
διατηρώντας όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους ανάπτυξης αμετάβλητες. Τα 
αποτελέσματα φαίνονται στην Εικόνα 5.4, όπου μπορούμε να παρατηρήσουμε 
μεγάλη μείωση της ικανότητας ενσωμάτωσης του In στο πλέγμα για θερμοκρασίες 
ανάπτυξης μεγαλύτερες από 500 – 550 oC. Η σύγκριση με τα αποτελέσματα που 
παρουσιάζονται στην Εικόνα 5.3, δείχνει ότι το γεγονός αυτό οφείλεται στην αύξηση 
του ρυθμού διάσπασης των δεσμών In-N. Τα προηγούμενα αποτελέσματα 
υποδεικνύουν τις απαιτούμενες συνθήκες για την ανάπτυξη κραμάτων InAlN, με 
ποσοστά που καλύπτουν όλο το φάσμα στοιχειομετρίας. Καταλήξαμε, επομένως, σε 
δύο κατηγορίες συνθηκών: Για κράματα InAlN με υψηλά ποσοστά InN θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν χαμηλότερες θερμοκρασίες ανάπτυξης, στην περιοχή των 450 – 
650 oC, ώστε να περιοριστεί η διάσπαση του InN και να αυξηθεί το ποσοστό 
ενσωμάτωσης του In στον κρύσταλλο, ενώ για κράματα InAlN με χαμηλά ποσοστά 
InN (μέχρι 20%) μπορούν να χρησιμοποιηθούν υψηλότερες θερμοκρασίες, στην 
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περιοχή των 600 – 700 oC, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη κρυσταλλική 
ποιότητα.  Η μείωση της ικανότητας ενσωμάτωσης του In στο πλέγμα αναφέρθηκε 
πρόσφατα και από άλλη ερευνητική ομάδα στη βιβλιογραφία και βρίσκεται σε 
συμφωνία με τα πειραματικά μας αποτελέσματα [3].  

400 450 500 550 600 650 700
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1
In

 in
co

rp
or

at
io

n 
ef

fic
ie

nc
y

Substrate temperature [ OC ]  
Εικόνα 5.4: Εξάρτηση της αποδοτικότητας ενσωμάτωσης του In στο πλέγμα (indium 
incorporation efficiency) από τη θερμοκρασία ανάπτυξης.  
 
 Με βάση τα στοιχεία αυτά αναπτύχθηκαν λεπτά υμένια InAlN με ποσοστά 
InN που καλύπτουν όλο το φάσμα στοιχειομετρίας, τόσο πάνω σε υποστρώματα 
GaN/Al2O3, όσο και σε AlN/Al2O3, προσαρμόζοντας τη θερμοκρασία ανάπτυξης 
ώστε να επιτυγχάνονται, κάθε φορά, οι βέλτιστες συνθήκες ανάπτυξης για τη 
δεδομένη σύσταση του κράματος. 
 
 
5.1.3.2 Ο ρόλος του πλεονάζοντος αζώτου 
 
 Εκτός από τη θερμοκρασία ανάπτυξης, η ενσωμάτωση του In στο πλέγμα, 
παρουσιάζει εξάρτηση και από τη ροή FN-FAl ενεργού αζώτου που προσπίπτει στην 
επιφάνεια του προς ανάπτυξη δείγματος. Η εξάρτηση αυτή βρέθηκε εντονότερη για 
τις υψηλές θερμοκρασίες ανάπτυξης (~600 oC) που χρησιμοποιούνται για κράματα 
InAlN με ποσοστά InN μικρότερα του 20%.  
 Για να προσδιοριστεί ο ρόλος του πλεονάζοντος ενεργού αζώτου στην 
ενσωμάτωση του In στο κράμα πραγματοποιήθηκαν πειράματα ανάπτυξης πολύ 
λεπτών υμενίων InAlN, πάχους 10-12.5 nm, πάνω σε υψηλής αντίστασης 
υποστρώματα GaN/Al2O3. Η θερμοκρασία ανάπτυξης σε όλες τις περιπτώσεις 
διατηρήθηκε σταθερή και ίση με 620 oC, καθώς και οι ροές του Al και In (ίσες με 230 
nm/h και 440 nm/h αντίστοιχα). Το ποσό του πλεονάζοντος ενεργού προσπίπτοντος 
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αζώτου καθορίστηκε μεταβάλλοντας τις συνθήκες λειτουργίας τις πηγής πλάσματος 
αζώτου, η οποία είχε προηγουμένως βαθμονομηθεί (κεφάλαιο 4.1) ώστε να 
γνωρίζουμε τον ακριβή ρυθμό ανάπτυξης για κάθε συνθήκη [4].  
 Όπως παρατηρούμε από την Εικόνα 5.5, για μια σταθερή θερμοκρασία 
ανάπτυξης, το ποσοστό του InN που ενσωματώνεται στο κράμα παρουσιάζει 
μονοτονική εξάρτηση από τη ροή πλεονάζοντος ενεργού αζώτου που προσπίπτει στην 
επιφάνεια. Συγκεκριμένα, το ποσοστό InN αυξάνεται με αύξηση του διαθέσιμου 
ενεργού αζώτου. Επίσης, παρατηρούμε ότι για στοιχειομετρικές προσπίπτουσες ροές 
Al και αζώτου (N), δηλαδή για FN-FAl = 0 αναμένουμε να μην ενσωματώνεται 
καθόλου In στο κράμα, γεγονός αναμενόμενο, αφού η ενέργεια σύνδεσης του δεσμού 
Al και αζώτου είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μεταξύ In και αζώτου, 
κάνοντας, έτσι, την ενσωμάτωση του Al στο κράμα προτιμητέα έναντι του αζώτου 
[5,6]. Για ροές FN-FAl κοντά στο μηδέν (αλλά θετικές), αναμένουμε, επίσης, πάρα 
πολύ μικρή ενσωμάτωση In.   
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Εικόνα 5.5: Εξάρτηση του ποσοστού του InN στο κράμα InAlN από τη διαθέσιμη ροή 
ενεργών σωματιδίων αζώτου (FN-FAl) στην επιφάνεια του κρυστάλλου για θερμοκρασία 
ανάπτυξης 620 oC. Οι ροές In και Al διατηρήθηκαν σταθερές και ίσες με 440 nm/h και 230 
nm/h αντίστοιχα 
 

 Παρατηρώντας προσεκτικότερα τις συνθήκες ανάπτυξης για υψηλές 
θερμοκρασίες μπορεί κανείς να διαπιστώσει ένα παράδοξο, σε πρώτη ματιά, 
φαινόμενο: Η συνολική ροή In και Al που χρησιμοποιείται, μείον το ρυθμό 
εξάχνωσης μεταλλικού In, μπορεί να είναι μικρότερη από τη ροή αζώτου, δηλαδή 
FIn+ FAl - FIn des < FN. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της ανάπτυξης των δειγμάτων 
που περιγράφονται στην Εικόνα 5.5 θα ισχύει -200 < FN - FIn - FAl + FIn des < 270, με 
βάση τις ροές των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στο 
εσφαλμένο συμπέρασμα ότι η ανάπτυξη γίνεται με συνθήκες περίσσειας αζώτου 
πάνω στην επιφάνεια (N-stabilized surface). Στην πραγματικότητα, όμως, κάτι τέτοιο 
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δεν ισχύει, λόγω του ότι θα εξακολουθεί να υπάρχει ένα στρώμα μεταλλικού In στην 
επιφάνεια, το οποίο διατηρεί την ανάπτυξη υπό συνθήκες περίσσειας μετάλλου πάνω 
στην επιφάνεια (In-stabilized surface). Η ύπαρξη στρώματος In πάνω στην επιφάνεια 
συμπεραίνεται από τη χαμηλή φωτεινότητα της εικόνας κηλίδων RHEED και την 
παρατήρηση μικρών σταγονιδίων In μετά την ανάπτυξη, με τις μικρότερες τιμές FN 
που ικανοποιούν την ανωτέρω συνθήκη. Ο ρυθμός με τον οποίο δημιουργείται 
μεταλλικό In πάνω στην επιφάνεια, όμως, θα εξαρτάται από το ρυθμό διάσπασης των 
ατόμων In-N που θα είναι μικρότερος στην περίπτωση του κράματος InAlN 
συγκριτικά με το InN, αφού η δεσμική ισχύς των ενσωματωνόμενων ατόμων In στον 
κρύσταλλο θα είναι επαυξημένη στο περιβάλλον των ισχυρών δεσμών Al-N. Τέλος, η 
δεσμική ενέργεια ενός επιπρόσθετου στρώματος (adlayer) In (π.χ. διατομικού) πάνω 
στην επιφάνεια InAlN μπορεί να είναι πολύ ισχυρότερη συγκριτικά με άτομα In σε 
ένα υμένιο InN. Περιμένουμε άλλη ενέργεια ενεργοποίησης για την εξάχνωση 
ατόμων In του διατομικού στρώματος σε σχέση με σταγονίδια ή υμένιο μεταλλικού 
In, κάτι που έχει παρατηρηθεί στη βιβλιογραφία για την περίπτωση πρόσθετων 
ατόμων Ga πάνω σε GaN (0001) [7]. Παρόμοιες παρατηρήσεις αναφέρθηκαν, 
πρόσφατα, και από άλλους ερευνητές [3]. 
 Το άζωτο που δημιουργείται από το σπάσιμο του δεσμού In-N έχει πολύ 
μικρό χρόνο παραμονής στην επιφάνεια και μπορεί να θεωρηθεί ότι φεύγει από αυτήν 
σχεδόν άμεσα και απομακρύνεται μέσω της τουρμπομοριακής αντλίας του 
συστήματος. Το In, όμως, στις συγκεκριμένες θερμοκρασίες ανάπτυξης, δεν έχει 
μεγάλο ρυθμό επανεξάχνωσης [1], με αποτέλέσμα να παραμένει για αρκετά μεγάλο 
χρονικό διάστημα στην επιφάνεια δημιουργώντας ένα μεταλλικό στρώμα που την 
καλύπτει. Είναι λοιπόν αναγκαίο να υπάρχει αρκετό διαθέσιμο ενεργό άζωτο κατά τη 
διάρκεια της ανάπτυξης, ώστε να δημιουργούνται νέοι δεσμοί In-N και να διατηρείται 
μια ισορροπία μεταξύ δημιουργίας και διάσπασης των δεσμών. Για το λόγο αυτό 
χρησιμοποιώντας μικρές ποσότητες διαθέσιμου ενεργού αζώτου, της τάξης των 60 
nm/h, δεν είναι δυνατόν να ενσωματωθεί περισσότερο από 3-4% In στο κράμα, ενώ 
το ποσοστό που αναμένεται με βάση το λόγο των ροών In/Al είναι περίπου 20-21%. 
 Συνολικά, θα πρέπει το άθροισμα των ροών του Al και του In μείον το ρυθμό 
εξάχνωσης του In από την επιφάνεια, συν το ρυθμό διάσπασης των δεσμών In-N, να 
τείνει στη ροή του προσπίπτοντος αζώτου, σύμφωνα με τη σχέση: 

NInN
NIn

decIn
In

desInAl FFFFF →Θ+Θ−+ − )()(       (5.1) 

 Όπου οι ροές F είναι εκφρασμένες σε μονάδες ρυθμού ανάπτυξης (nm/h). Οι ρυθμοί 
διάσπασης των δεσμών In-N και εξάχνωσης του In από την επιφάνεια θα είναι 
συνάρτηση του ποσοστού κάλυψης της επιφάνειας (ΘInN και ΘIn αντίστοιχα). Αρχικά, 
βέβαια, θα πρέπει η ροή του In να είναι λίγο μεγαλύτερη από το άθροισμα αυτό, 
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προκειμένου να καλυφθεί γρήγορα η επιφάνεια και η ανάπτυξη να γίνεται υπό 
συνθήκες περίσσειας μετάλλου. Για το σκοπό αυτό, πριν από το ξεκίνημα της 
ανάπτυξης του κρυστάλλου InAlN είναι χρήσιμο να πραγματοποιείται εναπόθεση 
στην επιφάνεια ενός πολύ λεπτού στρώματος In, πάχους 1-2 ατομικών στρωμάτων, 
αν αυτό είναι εφικτό. 
 Κατά την ανάπτυξη σε χαμηλές θερμοκρασίες (<450 οC) η επανεξάχνωση του 
In είναι πρακτικά αμελητέα και ο ρυθμός διάσπασης των δεσμών In-N σχεδόν 
μηδενικός και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχειομετρικές ροές μετάλλου και 
αζώτου, δηλαδή:  

NInAl F  F  F =+  (5.2) 

 
 

5.1.3.3  Σχηματισμός συσσωματωμάτων στην επιφάνεια 
 
  

     

 

 
 
 
Εικόνα 5.6: (α) Δημιουργία συσσωματωμάτων (clusters) στην επιφάνεια λεπτού υμενίου 
InAlN, ως συνέπεια της περίσσειας In και της ανάπτυξης σε χαμηλή θερμοκρασία (460 oC). 
(β) Απουσία σχηματισμού συσσωματωμάτων, λόγω ανάπτυξης σε υψηλότερη θερμοκρασία 
(570 oC). Η μεγέθυνση του οπτικού μικροσκοπίου είναι και στις δυο περιπτώσεις x400. 
 

 Ένα σημαντικό πρόβλημα που ανακύπτει, κυρίως κατά την ανάπτυξη σε 
χαμηλές θερμοκρασίες  (μικρότερες από 600 oC), είναι η συσσώρευση μεταλλικού In 
στην επιφάνεια του κρυστάλλου και η δημιουργία μεταλλικών τρισδιάστατων 
νησίδων-συσσωματωμάτων ( 
Εικόνα 5.6). Τα συσσωματώματα αυτά δε μπορούν να απομακρυνθούν με εμβάπτιση 
του δείγματος σε υδατικό διάλυμα πυκνού υδροχλωρικού οξέος, πράγμα που οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι δεν αποτελούνται απλώς από μεταλλικό In. Η διερεύνηση της 
σύστασής τους με μετρήσεις EDX στο FE-SEM έδωσε σήματα από άτομα Al, In και 
Ν, αλλά δε μπορεί να αποκλειστεί ότι μέρος αυτού του σήματος μπορεί να 

(α)       (β) 

50 μm 50 μm 
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προέρχεται από υλικό InAlN σε γειτονικές, η βαθύτερες περιοχές. Πρόσφατα, στη 
βιβλιογραφία παρατηρήθηκε η δημιουργία μεταλλικών σταγονιδίων (που 
αναφέρονταν σαν σταγονίδια In) στην επιφάνεια κατά την ανάπτυξη σε συνθήκες 
περίσσειας μετάλλου, αλλά δεν υπάρχει καμία αναφορά για τη σύσταση ή το 
μηχανισμό δημιουργίας τους. 
 
 
5.1.4  Σταθερότητα των κραμάτων InAlN σε υψηλές θερμοκρασίες 
 
 Προκειμένου να εξεταστεί η θερμική αντοχή των κραμάτων InAlN υπό 
συνθήκες κενού, αναπτύχθηκαν ετεροδομές InAlN/GaN με ποσοστά InN κοντά στο 
18% και σε θερμοκρασίες 450 oC - 630 oC. Στη συνέχεια τα δείγματα ανοπτήθηκαν 
μέσα στο θάλαμο του ΜΒΕ σε θερμοκρασία 900 oC, για 15 λεπτά. Κατά τη διάρκεια 
της ανόπτησης, η επιφάνεια του δείγματος παρακολουθούνταν συνεχώς με το 
RHEED και δε φάνηκαν σημάδια αποδόμησης του κρυστάλλου στη θερμοκρασία 
αυτή. Απεναντίας, η εικόνα κηλίδων RHEED επέδειξε ελαφρά βελτίωση και ο 
γραμμικός (streaky) χαρακτήρας της έγινε πιο εμφανής.  
 Όλα τα ανοπτημένα δείγματα μετρήθηκαν με XRD και συγκρίθηκαν με 
δείγματα που αναπτύχθηκαν στις ίδιες συνθήκες, αλλά χωρίς ανόπτηση. Δε 
διαπιστώθηκε καμία διαφορά στις κορυφές του InAlN μεταξύ ανοπτημένων και μη 
ανοπτημένων δειγμάτων, καθώς και καμία μεταβολή της στοιχειομετρίας με την 
ανόπτηση. Μπορούμε, επομένως, να συμπεράνουμε ότι τα κράματα InAlN με χαμηλά 
ποσοστά InN (κοντά στο 18%) δεν παρουσιάζουν θερμική διάσπαση στο κενό, σε 
θερμοκρασίες μέχρι τους 900 oC. Η θερμική σταθερότητα του InAlN είναι πολύ 
σημαντική για τη λειτουργία διατάξεων, που απαιτούν υψηλές θερμοκρασίες, όπως 
για παράδειγμα οι ενισχυτικές διατάξεις υψηλής πυκνότητας ισχύος. 
 Παρόμοια αποτελέσματα έχουν αναφερθεί και στη βιβλιογραφία για κράματα 
InAlN που αναπτύχθηκαν με MOVPE πάνω σε υποστρώματα GaN/Si(111) [8]. Πιο 
συγκεκριμένα, για κράματα InAlN με ποσοστά InN που αντιστοιχούν σε 
κρυσταλλική σταθερά a ίδια με το GaN διαπιστώθηκε πλήρης θερμική σταθερότητα 
σε θερμοκρασίες ανόπτησης μέχρι και 960 oC, δηλαδή 160 oC πάνω από τη 
θερμοκρασία ανάπτυξης. Για κράματα InAlN με ποσοστά που οδηγούν σε ανάπτυξη 
τάσης ελαστικής παραμόρφωσης (εκτατικής ή συμπιεστικής) διαπιστώθηκε απώλεια 
In (μείωση του ποσοστού InN από 23% σε 7%) από τα κράματα κατά την ανόπτηση 
και αναδιανομή του In στον κρύσταλλο.  Η θερμική σταθερότητα του InAlN μπορεί, 
επίσης, να επιβεβαιωθεί και από τη σταθερή λειτουργία διατάξεων InAlN/GaN 
HEMT, σε υψηλές θερμοκρασίες, που φτάνουν μέχρι τους 800 oC [9].  
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 5.2  Μορφολογικές ιδιότητες λεπτών υμενίων InxAl1-xN 
 
 Η μορφολογία της επιφάνειας λεπτών υμενίων InxAl1-xN μελετήθηκε σαν 
συνάρτηση του ποσοστού (x) του InN στο κράμα. Παρατηρήσεις με οπτικό 
μικροσκόπιο (Nomarski) δεν έδειξαν εξάρτηση των μορφολογικών χαρακτηριστικών 
της επιφάνειας από τη σύσταση του κράματος. Τα δείγματα εξετάστηκαν, επίσης, με 
AFM και υπολογίστηκε η RMS επιφανειακή τραχύτητα για περιοχή σάρωσης 5x5 
μm2. Τα αποτελέσματα φαίνονται στην Εικόνα 5.7. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι 
δεν παρατηρείται εξάρτηση της επιφανειακής τραχύτητας από τη σύσταση  των 
κραμάτων InAlN υπό την έννοια ότι είναι εξίσου δυνατή η βελτιστοποίηση των 
συνθηκών ανάπτυξης σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά την ομαλότητα της 
επιφάνειας. 
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Εικόνα 5.7: RMS επιφανειακή τραχύτητα λεπτών υμενίων InAlN σαν συνάρτηση του 
ποσοστού του InN στο κράμα. Οι τιμές αυτές προσδιορίστηκαν από μικρογραφήματα AFM 
για επιφάνεια σάρωσης 5x5 μm2 
 
  Βελτιστοποιημένα λεπτά υμένια InAlN αναπτύχθηκαν σε θερμοκρασίες 610-620 οC, 
πάνω σε υποστρώματα GaN/Al2O3, σε συνθήκες οριακής περίσσειας In, τέτοιας ώστε να 
αποφεύγεται η δημιουργία συσσωματωμάτων στην επιφάνεια. Η ανάπτυξη σε συνθήκες για 
ταίριασμα κρυσταλλικών σταθερών με το GaN (lattice match) βελτιώνει ακόμα περισσότερο 
την κρυσταλλική ποιότητα αποφεύγοντας τη δημιουργία εξαρμώσεων πλέγματος λόγω της 
τάσης  ελαστικής παραμόρφωσης. Τέτοια υμένια InAlN με ποσοστά InN κοντά στο 18% 
παρουσιάζουν ατομικά επίπεδες επιφάνειες με RMS επιφανειακή τραχύτητα μόλις 0.6 nm, 
όπως φαίνεται από την Εικόνα 5.8, για ένα πάχος InAlN ίσο με 100 nm. 
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Εικόνα 5.8 Μικρογράφημα AFM ενός λεπτού υμενίου InAlN (16%), πάχους 100 nm, 
ανεπτυγμένου πάνω σε GaN. Η RMS τραχύτητα ήταν 0.6 nm. 
 
 
 
 
 
 

5.3  Δομικές ιδιότητες λεπτών υμενίων InxAl1-xN 
 
5.3.1  Αποτελέσματα περίθλασης ακτίνων Χ (XRD) 
 
 Προκειμένου να μελετηθούν οι δομικές ιδιότητες λεπτών υμενίων InAlN και 
να χαρακτηριστεί η κρυσταλλική τους ποιότητα πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις XRD 
σε συμμετρική (0002) και σε ασύμμετρη (11-24) ανάκλαση. Για τη συμμετρική 
ανάκλαση καταγράφηκαν σαρώσεις-ω (rocking curves) και σαρώσεις ω-2θ, ενώ για 
την ασύμμετρη ανάκλαση μόνο οι σαρώσεις ω. Όπως αναφέραμε στο κεφάλαιο 3.2.4, 
οι συμμετρικές σαρώσεις-ω διαπλατύνονται κυρίως λόγω της μωσαϊκότητας των 
δειγμάτων (μέγεθος και γωνία κλίσης των μικρών κρυσταλλικών περιοχών που 
δημιουργούνται κατά την ανάπτυξη), αλλά και λόγω της διακύμανσης της 
κρυσταλλικής σταθεράς c (c lattice constant variation). Αντιθέτως, οι συμμετρικές 
σαρώσεις ω-2θ διαπλατύνονται μόνο από τη διακύμανση της c κρυσταλλικής 
σταθεράς [10]. Η διαπλάτυνση των ασύμμετρων κορυφών θα εξαρτάται από την 
κλίση (tilt), αλλά και από τη στροφή (twist) των μικρών κρυσταλλικών περιοχών, με 
ποσοστά εξαρτώμενα από τη γωνία κλίσης μεταξύ των μετρούμενων ασύμμετρων 
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επιπέδων και των συμμετρικών. Στην περίπτωση της (11-24) ανάκλασης η γωνία 
κλίσης είναι 39ο. 
 Όλα τα υμένια InAlN, στην παρούσα μελέτη, αναπτύχθηκαν πάνω σε 
υποστρώματα AlN/Al2O3, εκτός από τα δείγματα με ποσοστά InN ίσα με 7.2%, 16%, 
19.1% και 19.8%, που αναπτύχθηκαν πάνω σε GaN/Al2O3. 
 Τα αποτελέσματα περίθλασης ακτίνων Χ συνοψίζονται στην Εικόνα 5.9 για 
τη συμμετρική (0002) ανάκλαση, και στην Εικόνα 5.10 για την ασύμμετρη (11-24) 
ανάκλαση. Αρχικά, παρατηρούμε ότι το FWHM για τις συμμετρικές σαρώσεις ω 
είναι πάντα μεγαλύτερο από το αντίστοιχο για τις σαρώσεις ω-2θ, ιδιαίτερα για 
υψηλά ποσοστά InN. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι ο κυριότερος παράγοντας 
διαπλάτυνσης των καμπυλών είναι η μωσαϊκότητα. Η διαφορά στα FWHM μεταξύ 
σαρώσεων ω και ω-2θ γίνεται όλο και μεγαλύτερη για ποσοστά InN μεγαλύτερα από 
20%. Για ποσοστά InN μέχρι ~50% δεν παρατηρείται σημαντική αύξηση στο FWHM 
των σαρώσεων ω-2θ, αλλά για ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά παρατηρείται σημαντική 
αύξηση, πιθανόν λόγω σταδιακής χαλάρωσης της ελαστικής τάσης παραμόρφωσης 
που αναπτύσσεται στα στρώματα InAlN και λόγω πιθανών ανομοιογενειών στο 
κράμα. Το FWHM των σαρώσεων-ω αυξάνει σταδιακά για ποσοστά InN μέχρι 50-
60% και μετά μειώνεται. Παρόμοια συμπεριφορά παρατηρείται για τις σαρώσεις ω-
2θ, αλλά και για την περίπτωση της ασύμμετρης ανάκλασης, γεγονός που 
συνεπάγεται βελτίωση της κρυσταλλικής ποιότητας του κράματος για ποσοστά InN 
από 60% και πάνω. 
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Εικόνα 5.9: FWHM συμμετρικών (0002) σαρώσεων ω (RC) και ω-2θ σαν συνάρτηση του 
ποσοστού του InN σε κράματα InAlN. Τα δείγματα με ποσοστά InN 7.2%, 16%, 19.1% και 
19.8% αναπτύχθηκαν πάνω σε υποστρώματα GaN/Al2O3, ενώ τα υπόλοιπα πάνω σε 
AlN/Al2O3. 
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Εικόνα 5.10: FWHM ασύμμετρων (11-24) σαρώσεων ω, σαν συνάρτηση του ποσοστού του 
InΝ σε κράματα InAlN. Τα δείγματα με ποσοστά InN 7.2% και 19.1% αναπτύχθηκαν πάνω 
σε υποστρώματα GaN/Al2O3, ενώ τα υπόλοιπα πάνω σε AlN/Al2O3. 
 
 Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να εξηγηθεί λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο που 
διαδραματίζει τόσο η θερμοδυναμική, όσο και η κινηματική στην ανάπτυξη του 
κράματος. Από θερμοδυναμικής άποψης, προβλέπεται η μη αναμειξιμότητα 
(immiscibility) του κράματος του InAlN σε όλο το φάσμα τιμών της περιεκτικότητάς 
του σε InN, όπως αναπτύξαμε στο κεφάλαιο 2.3. Επιπλέον, η αναμειξιμότητα 
αναμένεται να είναι δυσκολότερη για τις ενδιάμεσες περιοχές περιεκτικότητας, 
δηλαδή για την περιοχή κοντά στη στοιχειομετρία μεταξύ InN και AlN [11]. Η 
ανάπτυξη με MBE σε χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσει κινητικά το 
φαινόμενο της μη αναμειξιμότητας. Παρόλα αυτά, στην ενδιάμεση περιοχή τιμών 
αναμένεται μεγαλύτερη ανομοιογένεια στη σύνθεση του κράματος, γεγονός το οποίο 
οδηγεί σε αυξημένες τιμές του FWHM στην περιοχή αυτή. 
 Η κινηματική διαδραματίζει, επίσης, σημαντικό ρόλο για την κρυσταλλική 
ποιότητα των αναπτυσσόμενων στρωμάτων InAlN. Για κράματα InAlN με ποσοστά 
InN μέχρι 20%, χρησιμοποιήθηκε σχετικά χαμηλή θερμοκρασία ανάπτυξης, στην 
περιοχή των 570 - 700 oC. Για κράματα με μεγαλύτερα ποσοστά η θερμοκρασία 
ανάπτυξης περιορίσθηκε στους 450 oC, προκειμένου να επιτευχθεί υψηλότερο 
ποσοστό ενσωμάτωσης In στο πλέγμα. Οι χαμηλές θερμοκρασίες ανάπτυξης 
περιορίζουν τη διάχυση των προσροφημένων στην επιφάνεια ατόμων (adatoms), 
περιορίζοντας, έτσι, κινητικά το φαινόμενο της μη αναμειξιμότητας, αλλά και 
αυξάνοντας τη συνολική συγκέντρωση πλεγματικών ατελειών στα κράματα, γεγονός 
που εμφανίζεται ως αύξηση στο μετρούμενο FWHM των σαρώσεων ω. Η χαμηλή 
θερμοκρασία ανάπτυξης μπορεί, επίσης, να περιορίζει την ευκινησία των 
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εξαρμώσεων πλέγματος και να οδηγήσει σε σταδιακή χαλάρωση της τάσης ελαστικής 
παραμόρφωσης, μέσω σταδιακής εισαγωγής ατελειών πλεγματικής διαφοράς (misfit 
dislocations) σε διαφορετικές αποστάσεις από τη διεπιφάνεια 
κράματος/υποστρώματος (αύξηση FWHM ω-2θ καμπυλών). Είναι, λοιπόν, 
αναμενόμενο να επηρεάζεται η κρυσταλλική ποιότητα του κράματος από τη χαμηλή 
ικανότητα διάχυσης των ατόμων στην επιφάνεια, ιδίως για υψηλά ποσοστά AlN, 
αφού και η βέλτιστη θερμοκρασία ανάπτυξης του AlN είναι περίπου 900 oC. Η 
συμπεριφορά αυτή φαίνεται καθαρά στην Εικόνα 5.9 και στην Εικόνα 5.10, όπου η 
κρυσταλλική ποιότητα βελτιώνεται, όταν το ποσοστό του InN αυξάνει από 60% σε 
90%.  Σημαντική αύξηση παρατηρείται, επίσης, και στο FWHM της σάρωσης ω για 
την (11-24) ανάκλαση στα δείγματα με υψηλά ποσοστά AlN.   
 Παρατηρώντας το πρόβλημα από τη σκοπιά των εξαρμώσεων πλέγματος 
τύπου κοχλία και ακμής, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε τα ακόλουθα: Λεπτά 
υμένια InAlN με ποσοστά InN μέχρι 20% παρουσιάζουν μικρές συγκεντρώσεις 
εξαρμώσεων τύπου κοχλία (screw dislocations), σε σύγκριση με λεπτά υμένια InAlN 
με μεγαλύτερα ποσοστά InΝ. Για ποσοστά InN μεταξύ 20% και 60% η συγκέντρωση 
των εξαρμώσεων τύπου κοχλία αυξάνει, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί στην 
αύξηση της διαφοράς των πλεγματικών σταθερών επιταξιακού κράματος και 
υποστρώματος. Επομένως, η τάση ελαστικής παραμόρφωσης λόγω διαφοράς στις 
πλεγματικές σταθερές InAlN και υποστρώματος θα αυξάνει όσο αυξάνεται το 
ποσοστό του InN στο κράμα και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση της 
κρυσταλλικής ποιότητας των αναπτυσσόμενων στρωμάτων και αύξηση των 
εξαρμώσεων. Ο ισχυρισμός αυτός ενισχύεται ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι 
τα λεπτά υμένια InAlN, που αναπτύχθηκαν πάνω σε υπόστρωμα GaN/Al2O3 και με 
ποσοστά τέτοια ώστε η κρυσταλλική σταθερά a να είναι περίπου ίση με την 
αντίστοιχη του GaN (ΧIn ~ 18%), παρουσίασαν τη μικρότερη συγκέντρωση 
εξαρμώσεων τύπου κοχλία, λόγω του ότι η πλεγματική τους διαφορά (lattice 
mismatch) με το υπόστρωμα ήταν  κατά πολύ μικρότερη από όλες τις άλλες 
περιπτώσεις. 
 Όσον αφορά τις διεισδύουσες εξαρμώσεις τύπου ακμής (edge threading 
dislocations), μπορούμε να παρατηρήσουμε τρεις διαφορετικές περιοχές 
συμπεριφοράς: για ποσοστά InN μέχρι ~15% η συγκέντρωση των εξαρμώσεων τύπου 
ακμής είναι υψηλή και τείνει να μειωθεί όσο αυξάνει το ποσοστό του InN προς το 
15%.  Η χαμηλότερη τιμή αντιστοιχεί στο κράμα InAlN με InN 19.1% ανεπτυγμένο 
πάνω σε υπόστρωμα GaN/Al2O3, δηλαδή για υμένιο ανεπτυγμένο σε συνθήκες για 
πλεγματική συμφωνία με το GaN.  Για την ενδιάμεση περιοχή, με ποσοστά InN 
μεταξύ 20% και 50%, η συγκέντρωση εξαρμώσεων τύπου ακμής παραμένει σε 
χαμηλά επίπεδα, συγκρινόμενη με τις υπόλοιπες περιοχές και αυξάνει απότομα για 
ποσοστά InN πάνω από 50%. Τέλος, για ποσοστά InN μεταξύ 60% και 90%, η 
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συγκέντρωση των εξαρμώσεων τύπου ακμής μειώνεται όσο το ποσοστό InN αυξάνει 
προς το 90%. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να εξηγηθεί αν λάβουμε υπόψη μας το 
γεγονός ότι όσο το ποσοστό του InN αυξάνεται πάνω από το 80-90% οι συνθήκες 
ανάπτυξης πλησιάζουν τις συνθήκες για τη σωστή ανάπτυξη του InN και επομένως 
αναμένεται μείωση στη συγκέντρωση των ατελειών πλέγματος. Για τον ίδιο λόγο, η 
ανάπτυξη InAlN με υψηλά ποσοστά AlN (πάνω από 85%) σε θερμοκρασίες πολύ 
χαμηλότερες της βέλτιστης θερμοκρασίας ανάπτυξης του AlN (~900oC) οδηγεί σε 
αύξηση της συγκέντρωσης των εξαρμώσεων τύπου ακμής και επομένως σε αύξηση 
του FWHM των ασύμμετρων (11-24) σαρώσεων ω (Εικόνα 5.10). Παρόμοια 
αποτελέσματα για κράματα InAlN ανεπτυγμένα πάνω σε GaN υποστρώματα 
πολικότητας μετώπου αζώτου (Ν-polarity GaN) αναφέρθηκαν πρόσφατα από την 
ερευνητική ομάδα του A.Yoshikawa [12]. 
 Στην Εικόνα 5.11 φαίνεται η σάρωση ω-2θ με XRD για μια ετεροδομή 
InAlN/GaN με ποσοστό InN 16% (δείγμα G1338). Η διαπλάτυνση (FWHM) της 
κορυφής (0002) του InAlN, για σάρωση-ω (RC) μετρήθηκε ίση με 265 arcsec, τιμή 
όμοια με το FWHM του υποστρώματος GaN, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι το 
υμένιο InAlN που αναπτύχθηκε παρουσιάζει πυκνότητα εξαρμώσεων τύπου κοχλία 
παρόμοια με αυτή του υποστρώματος. Επιπλέον, από το γράφημα παρατηρούνται 
πολλαπλοί κροσσοί συμβολής, γεγονός που υποδεικνύει ότι η διεπιφάνεια μεταξύ 
InAlN και GaN είναι απόλυτα ομαλή, αλλά και ότι η επιφάνεια του InAlN είναι 
επίσης ομαλή, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από τα μικρογραφήματα AFM. Τα 
στοιχεία αυτά αποδεικνύουν την πολύ καλή κρυσταλλική ποιότητα των λεπτών 
υμενίων InAlN που αναπτύχθηκαν με RF-MBE στο εργαστήριο.  
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Εικόνα 5.11: Γράφημα ω-2θ για τη (0002) ανάκλαση, για ετεροδομή InAlN/GaN πάχους 100 
nm (δείγμα G1338). Με κόκκινη γραμμή φαίνεται η προσομοίωση για InN 16%. 
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Σύγκριση με βιβλιογραφία 
 
 Οι βιβλιογραφικές αναφορές, μέχρι σήμερα, είναι περιορισμένες, όσον αφορά 
την ανάπτυξη και τον χαρακτηρισμό λεπτών υμενίων InAlN και οι προσπάθειες 
επικεντρώνονται κυρίως στην ανάπτυξη ετεροδομών ΗΕΜΤ που αποτελούνται από 
στρώματα InAlN πάχους μόνο ~10 nm. Παλαιότερες εργασίες [12,13,14] 
αναφέρονταν σε λεπτά υμένια InAlN κακής κρυσταλλικής ποιότητας, με XRD 
FWHM της τάξης των 1000 arcsec ή μεγαλύτερο. Πρόσφατες δουλειές [15,16,17] 
παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στην κρυσταλλική ποιότητα του υλικού, καθώς 
και τη μορφολογία της επιφάνειας, σε τιμές συγκρίσιμες με την παρούσα διατριβή. 
Μια σύγκριση των δομικών χαρακτηριστικών δίνει ο Πίνακας 5.1. Παρατηρούμε ότι 
είναι δυνατή η ανάπτυξη λεπτών υμενίων InAlN σε δύο διαστάσεις (στρώμα-με-
στρώμα) με μικρή τραχύτητα επιφάνειας και κρυσταλλική ποιότητα συγκρίσιμη με το 
GaN, αν και είναι πολύ δύσκολο να βελτιστοποιηθεί συνολικά η επιταξιακή 
ανάπτυξη. 

Ερευνητική 
ομάδα 

Ποσοστό InN  (%) RMS τραχύτητα 
(nm) 

XRD RC 
FWHM 
(arcsec) 

Παρούσα εργασία 
 (RF-ΜΒΕ) 

~18% 0.6 nm 
Step-flow 

265 
 

S. Schmult et Al 
[16] (RF-MBE) 

17% - ~300 

Calleja et Al (RF-
ΜΒΕ) [17] 

0-35% 0.5-0.8 
step-flow 

- 

Krost (MOVPE) 
[15] 

9.5-100% - 160-800 

Fujimori et Al 
[13] (MOVPE) 

~10% ~0.3 1000-2000 

Terashima et Al 
[12] (RF-MBE) 

0-100% - ~1000 

 
Πίνακας 5.1: Σύγκριση δομικών ιδιοτήτων με τη βιβλιογραφία για λεπτά υμένια InAlN 
αναπτυγμένα πάνω σε υποστρώματα GaN/Al2O3 (FORTH, Schmult et Al, Calleja et Al, 
Terashima et Al), GaN/Si (111) (Krost et Al) και AlN/Al2O3 (FORTH, Fujimori et Al). Στην 
πρώτη στήλη αναφέρεται και η μέθοδος ανάπτυξης (ΜΒΕ ή MOVPE). 
 
 Η ελαστική παραμόρφωση των υμενίων InAlN πάνω σε υποστρώματα 
GaN/Al2O3 εξετάστηκε με XRD σαρώσεις ω-2θ για την (10-15) ασύμμετρη 
ανάκλαση και κατασκευάστηκαν χάρτες αντίστροφου χώρου. Ένας τέτοιος χάρτης 
φαίνεται στην Εικόνα 5.12 για το δείγμα G1337. Παρατηρούμε ότι το στρώμα InAlN, 
πάχους 100 nm, είναι ανεπτυγμένο υπό πλήρη τάση ελαστικής παραμόρφωσης πάνω 
στο υπόστρωμα GaN, αν και το ποσοστό InN (16.4%) δεν είναι ακριβώς ίσο όσο 
απαιτείται (18%) για ταύτιση των πλεγματικών σταθερών (lattice match) InAlN και 
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GaN. Παρόμοια πειράματα μελέτης χαρτών αντίστροφου χώρου για στρώματα InAlN 
πάνω σε GaN με ποσοστά InN μεταξύ 16% και 20% και πάχη 100 nm, έδειξαν, για 
όλες τις περιπτώσεις, μηδενική χαλάρωση της ελαστικής παραμόρφωσης. Η 
παρατήρηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού ο απόλυτος έλεγχος της σύστασης 
στα κράματα InAlN είναι ιδιαίτερα δύσκολος, λόγω της ισχυρής εξάρτησης της 
ενσωμάτωσης του In από τη θερμοκρασία του υποστρώματος, που δεν είναι δυνατόν 
να μετρηθεί με απόλυτη ακρίβεια στα διαφορετικά δείγματα. Έτσι, μικρές αποκλίσεις 
από την ιδανική περίπτωση του 18% δε θα προκαλούν χαλάρωση των πλεγματικών 
σταθερών του επιστρώματος και εισαγωγή πλεγματικών εξαρμώσεων.  

Log Intensity

4.36
3.74
3.11
2.49
1.86
1.24
0.61

-0.01
-0.64
-1.26

 
Εικόνα 5.12: Διάγραμμα αντίστροφου χώρου για την (10-15) ανάκλαση του GaN στο δείγμα 
G1337, όπου φαίνεται ότι το στρώμα InAlN είναι ανεπτυγμένο υπό πλήρη τάση ελαστικής 
παραμόρφωσης (μηδενική χαλάρωση) πάνω στο υπόστρωμα GaN/Al2O3.  
 
 
5.3.2 Αποτελέσματα ΤΕΜ 
 
 Οι δομικές ιδιότητες των λεπτών υμενίων InAlN με ποσοστά InN κοντά στο 
18% μελετήθηκαν με TEM από συνεργάτες μα στο ΑΠΘ. Οι παρατηρήσεις ΤΕΜ για 
κάτοψη (plan view) ενός λεπτού υμενίου πάχους 100 nm (δείγμα G1338) φαίνονται 
στην Εικόνα 5.13 και στην Εικόνα 5.14. Παρατηρούμε την ύπαρξη κρυσταλλιτών 
διαστάσεων περίπου 10-20 nm σε όλο το δείγμα, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από 
μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε άλλα υμένια με παρόμοια στοιχειομετρία και 
δομή. Οι κρυσταλλίτες δείχνουν να έχουν προσανατολίσει τις όψεις (facets) τους 
προς τις {1-100} και {11-20} κατευθύνσεις (Εικόνα 5.14).  
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Εικόνα 5.13: Μικρογράφημα ΤΕΜ παρατήρησης κάτοψης (plan-view) ενός λεπτού υμενίου 
100 nm InAlN με ποσοστό InN 16%.  
 

 
Εικόνα 5.14: Μικρογράφημα ΤΕΜ παρατήρησης κάτοψης (plan-view) ενός λεπτού υμενίου 
100 nm InAlN με ποσοστό InN 16%. 
 
 Η εμφάνιση των κρυσταλλιτών αυτών μπορεί να αποδοθεί σε ανομοιογένειες 
στη σύσταση του κράματος, που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, 
οδηγώντας σε περιοχές διαστάσεων 10-20 nm που παρουσιάζουν διαφορετική 
σύσταση στο κέντρο σε σχέση με τα άκρα των περιοχών αυτών. Παρόμοιες 
παρατηρήσεις έγιναν και από άλλες ερευνητικές ομάδες για InAlN ανεπτυγμένο με 

20 nm 

[000
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RF-MBE [18]. Λόγω του ότι η μορφολογία του δείγματος μοιάζει με τις κυψέλες σε 
μια κερήθρα ονομάστηκε «μορφολογία κερήθρας» (honeycomb structure). Οι 
ερευνητές αυτοί [18] έδειξαν ότι αυτή η κυψελοειδής δομή του InAlN, με τυπικές 
διαστάσεις κυψέλης 10 nm, οφείλεται σε πλευρικό διαχωρισμό φάσης (lateral phase 
separation) που λαμβάνει χώρα από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης του κράματος, 
για ποσοστά InN που αντιστοιχούν στην ίδια κρυσταλλική σταθερά a με το GaN 
(lattice match). Πιστεύουν ότι ο πλευρικός διαχωρισμός φάσης προκαλείται από 
τυχαίες μεταβολές της σύστασης κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και στη συνέχεια οι 
διαχωρισμένες κυψελίδες ενώνονται ώστε να χαλαρώσουν την ανεπτυγμένη ενέργεια 
λόγω ελαστικής τάσης παραμόρφωσης που οφείλεται στη μεγάλη ενεργειακή 
διαφορά μεταξύ των δεσμών In-N και Al-N. Για InAlN με ποσοστό InN ίσο με 17.5%  
(μετρημένο με XRD) παρατηρήθηκε ότι στα όρια των κυψελών το ποσοστό του InN 
έφτανε το 30% ενώ μέσα στις κυψέλες ήταν ~17%. Παρόμοια συμπεριφορά 
παρατηρήθηκε με το ΤΕΜ και από τους Katzer et Al [19], σε λεπτά υμένια InAlN 
ανεπτυγμένα με RF-MBE πάνω σε GaN/SiC.  
 Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι λεπτά υμένια InAlN, ανεπτυγμένα με 
MOVPE, που εξετάστηκαν από εμάς και τους συνεργάτες μας στο ΑΠΘ στα πλαίσια 
συγκριτικής μελέτης, δεν παρουσίασαν την κυψελοειδή αυτή δομή. Επιπλέον, στη 
βιβλιογραφία δεν υπάρχουν αναφορές για λεπτά υμένια InAlN ανεπτυγμένα με άλλες 
τεχνικές, που να παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά με αυτή που αναφέραμε. Το 
γεγονός αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι το φαινόμενο της 
κυψελοειδούς δομής είναι χαρακτηριστικό της ανάπτυξης με RF-MBE και δεν 
εμφανίζεται στις υπόλοιπες μεθόδους ανάπτυξης. Εντούτοις απαιτούνται περαιτέρω 
πειράματα για να διαπιστωθεί αν η εμφάνιση της κυψελοειδούς μορφής δε μπορεί να 
αποφευχθεί με βελτιστοποίηση των συνθηκών ανάπτυξης InAlN με RF-MBE. Θα 
ήταν, επίσης, ενδιαφέρον να ερευνηθεί κατά πόσο παρόμοιο φαινόμενο θα μπορούσε 
να εμφανιστεί σε υλικό ανεπτυγμένο με MOVPE. 
 Η δημιουργία κυψελοειδούς δομής στα υμένια InAlN, με υψηλότερα ποσοστά 
InN στις άκρες των κυψελών προκαλεί ανομοιογένεια στην αυθόρμητη και στην 
πιεζοηλεκτρική πόλωση που επάγεται στο υλικό. Ως συνέπεια θα διαταράσσεται το 
περιοδικό ηλεκτρικό δυναμικό στον κρύσταλλο, γεγονός που αναμένεται να έχει 
σοβαρές συνέπειες στις ιδιότητες των ετεροδομών ΗΕΜΤ InAlN/GaN, όπως θα 
δούμε στο κεφάλαιο 6. Τέτοιες ανομοιογένειες θα προκαλούν ισχυρές σκεδάσεις 
στους φορείς του 2DEG, μειώνοντας την ευκινησία τους και καταστρέφοντας τα 
ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της διάταξης. 
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5.4 Οπτικές ιδιότητες λεπτών υμενίων InxAl1-xN 
 
 Ο προσδιορισμός των οπτικών σταθερών και του ενεργειακού χάσματος του 
InAlN σαν συνάρτηση της σύστασής του είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου 
να καταστεί εφικτή η σωστή σχεδίαση ετεροδομών για τρανζίστορ ΗΕΜΤ και 
οπτοηλεκτρονικές διατάξεις εκπομπής – απορρόφησης. Η τιμή του ενεργειακού 
χάσματος θα καθορίζει το μέγεθος της ασυνέχειας της ζώνης αγωγιμότητας ΔΕC στην 
ετεροεπαφή InAlN/GaN ενός ΗΕΜΤ. Η ακριβής γνώση του δείκτη διάθλασης είναι 
απαραίτητη για τη σχεδίαση ανακλαστήρων Bragg (Bragg reflectors). Οι οπτικές 
ιδιότητες του InAlN μελετήθηκαν χρησιμοποιώντας λεπτά υμένια, πάχους περίπου 
300 nm. Το ποσοστό του InN στο κράμα προσδιορίστηκε με μετρήσεις XRD, μέσω 
μέτρησης των κρυσταλλικών σταθερών c και a του InAlN στις (0002) και (10-15) 
ανακλάσεις, αντίστοιχα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα λεπτά υμένια InAlN που 
αναπτύχθηκαν πάνω σε υπόστρωμα AlN/Al2O3 είχαν χαλαρώσει σχεδόν 100%, όπως 
προέκυψε από τις μετρήσεις των κρυσταλλικών σταθερών. 
 Οι οπτικές ιδιότητες των κραμάτων InAlN, συναρτήσει του ποσοστού InN, 
μελετήθηκαν χρησιμοποιώντας φασματοσκοπική ελλειψομετρία στην περιοχή των 
0.56 – 6.2 eV. Από τις μετρούμενες ελλειψομετρικές γωνίες προέκυψαν οι 
ψευδοδηλεκτρικές συναρτήσεις <ε1> και <ε2>  για το οπτικό σύστημα InAlN/GaN 
και από αυτές υπολογίστηκε το πάχος του στρώματος, ο συντελεστής απορρόφησης 
και ο δείκτης διάθλασης του υλικού (τόσο το πραγματικό, όσο και το φανταστικό 
μέρος), όπως περιγράψαμε στο κεφάλαιο 3.2. Στη συνέχεια, από το συντελεστή 
απορρόφησης μπορεί να υπολογιστεί και το ενεργειακό χάσμα του υλικού. Τα 
αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στη βιβλιογραφία [20]. Τέλος, τα δείγματα 
αναλύθηκαν και με μετρήσεις φωτοφωταύγειας (PL). 
 
 
5.4.1 Οπτικές ιδιότητες του υποστρώματος AlN/Al2O3 
 
 Προκειμένου να μετρηθούν και να αναλυθούν οι οπτικές ιδιότητες του InAlN 
που αναπτύχθηκε πάνω σε υποστρώματα AlN/Al2O3 είναι απαραίτητο να μελετηθεί 
οπτικά το υπόστρωμα πάνω στο οποίο πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη. Έτσι, 
μετρήθηκαν τα AlN υποστρώματα με φασματοσκοπική ελλειψομετρία, καθώς και με 
οπτική μετάβαση (optical transmission) στην περιοχή ενεργειών από 1.0 έως 6.2 eV. 
Οι μετρήσεις φασματοσκοπικής ελλειψομετρίας πραγματοποιήθηκαν σε τρεις 
διαφορετικές γωνίες πρόσπτωσης: 60O, 70O and 80O

, ενώ οι μετρήσεις οπτικής 
διαπερατότητας (optical transmission) σε γωνία πρόσπτωσης 30O. Οι μετρήσεις αυτές 
φαίνονται με μαύρες γραμμές στην Εικόνα 5.15 και Εικόνα 5.16, αντίστοιχα.  
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 Οι οπτικές σταθερές του AlN (ο δείκτης διάθλασης nAlN και η σταθερά 
απορρόφησης αAlN) μοντελοποιήθηκαν στα πλαίσια ενός μοντέλου Cauchy με ακμή 
Urbach (Urbach edge) στην περιοχή όπου το AlN είναι διάφανο:  

  (5.3) 

  (5.4) 
Όπου hv η ενέργεια των φωτονίων και λ το μήκος κύματος της ακτινοβολίας  
 Προκειμένου να υπάρξει συμφωνία των πειραματικών αποτελεσμάτων με τα 
υπολογιζόμενα κρίθηκε αναγκαία η προσθήκη ενός λεπτού επιφανειακού στρώματος 
(πιθανόν κάποιο λεπτό στρώμα οξυ-νιτριδίου του αλουμινίου) στο μοντέλο. Θα 
πρέπει να σημειωθεί, ακόμα, ότι δε λήφθηκαν υπόψη τυχόν ενδιάμεσα στρώματα στο 
φιλμ του AlN που πιθανόν να εισήχθηκαν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, για 
λόγους απλότητας του μοντέλου. Οι οπτικές σταθερές του AlN που προκύπτουν από 
την προσαρμογή του οπτικού μοντέλου στα πειραματικά δεδομένα φαίνονται στην 
Εικόνα 5.17. 
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Εικόνα 5.15: Πειραματικές και υπολογισμένες ελλειψομετρικές γωνίες Ψ και Δ, για τρεις 
διαφορετικές γωνίες πρόσπτωσης, για το υπόστρωμα AlN που χρησιμοποιήθηκε.  
 

 Επιστρέφοντας στην Εικόνα 5.15, οι υπολογισμένες, με βάση το μοντέλο που 

αναφέρθηκε, ελλειψομετρικές γωνίες Ψ και Δ συγκρίνονται με τις αντίστοιχες που 

προέκυψαν από τα δεδομένα της ελλειψομετρίας. Όπως φαίνεται, μπορεί να 

επιτευχθεί ικανοποιητική σύμπτωση των πειραματικών δεδομένων με το μοντέλο, 

χωρίς τη χρήση επιπλέον ενδιάμεσων στρωμάτων στο φιλμ του AlN και με τις 

λιγότερες δυνατές ελεύθερες παραμέτρους. Αποκλίσεις παρατηρούνται μόνο για την 

περιοχή των υψηλών ενεργειών, πράγμα αναμενόμενο γιατί το μοντέλο Cauchy για 

τις οπτικές παραμέτρους δεν αποτελεί καλή προσέγγιση κοντά στο ενεργειακό χάσμα 

του AlN. 
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Εικόνα 5.16: Πειραματικά δεδομένα και υπολογισμοί για οπτική διέλευση για τα 
υποστρώματα AlN που χρησιμοποιήθηκαν. Στο ένθετο εικονίζεται το ίδιο διάγραμμα σε 
γραμμική κλίμακα.  
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Εικόνα 5.17: Οπτικές σταθερές του ψευδο-στρώματος AlN που περιγράφονται από μια 
συνάρτηση Cauchy με ακμή Urbach. 
 
 Τέλος, προκειμένου να ελεγχθούν και να επιβεβαιωθούν οι παράμετροι που 
προέκυψαν από την ελλειψομετρία, πραγματοποιήθηκαν πειράματα οπτικής 
διαπερατότητας (optical transmission) αφού το δείγμα είχε λειανθεί στην πίσω 
πλευρά (ζαφείρι) για να μην απορροφά το προσπίπτον φως. Τα αποτελέσματα 
φαίνονται στην Εικόνα 5.16, όπου οι μετρούμενες τιμές συγκρίνονται με τις 
αντίστοιχες που προκύπτουν από το μοντέλο. Παρατηρούμε σύμπτωση των δύο 
καμπυλών στο μεγαλύτερο μέρος του φάσματος, γεγονός που ενισχύει την 
εγκυρότητα του μοντέλου που χρησιμοποιήθηκε.   
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Al2O3, 0.33 mm 

 
Υπόστρωμα AlN 

dAlN 

Στρώμα InAlN  
(Cauchy)  

dInAlN 

Λεπτό στρώμα τραχύτητας 

5.4.2 Οπτικές σταθερές του InAlN στην περιοχή μη απορρόφησης 
 
 Έχοντας αναλύσει το οπτικό μοντέλο για το υπόστρωμα AlN/Al2O3, 
μπορούμε να προχωρήσουμε στην επεξεργασία των μετρήσεων ελλειψομετρίας για 
την περιοχή όπου το InAlN είναι διάφανο στις ενέργειες φωτονίων που 
χρησιμοποιούνται. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να εξαγάγουμε τη σχέση διασποράς 
του δείκτη διάθλασης για το InAlN. Προκειμένου να κρατηθεί το οπτικό μοντέλο όσο 
το δυνατόν απλούστερο τα στρώματα InAlN θεωρήθηκαν ως απλά στρώματα που 
περιγράφονται από μια σχέση διασποράς Cauchy με ακμή Urbach. Επιπλέον, 
χρησιμοποιήθηκε ένα λεπτό στρώμα που περιγράφει την επιφανειακή τραχύτητα, με 
οπτικές σταθερές 50% του InAlN και 50% του αέρα. Το συνολικό οπτικό μοντέλο 
που περιγράφει το σύστημα φαίνεται στην Εικόνα 5.18. Οι μόνες ελεύθερες 
παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε περίπτωση είναι οι 5 παράμετροι που 
καθορίζουν τις οπτικές σταθερές του InAlN στην περιοχή ενεργειών όπου το InAlN 
είναι διάφανο και τα πάχη των τριών στρωμάτων. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.18: Συνολικό οπτικό μοντέλο για τα λεπτά υμένια InAlN που αναπτύχθηκαν πάνω 
σε υποστρώματα AlN/Al2O3. 
 

 Στην Εικόνα 5.19 φαίνονται οι μετρημένες ελλειψομετρικές γωνίες Ψ και Δ 

για δείγματα InAlN με διαφορετικά ποσοστά InN. Οι υπολογισμένες καμπύλες με 

βάση το μοντέλο που αναφέρθηκε παρουσιάζονται με κόκκινο χρώμα, για σύγκριση. 

Παρατηρείται πολύ καλή συμφωνία των αποτελεσμάτων παρά το μικρό αριθμό 

ελεύθερων παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν. Επιπλέον, οι τιμές για τα πάχη των 

στρωμάτων βρίσκονται πολύ κοντά στις αναμενόμενες τιμές τους, σε όλες τις 

περιπτώσεις. 
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Εικόνα 5.19: Μετρημένες και υπολογισμένες ελλειψομετρικές γωνίες Ψ και Δ σαν 
συνάρτηση της ενέργειας φωτονίων για γωνία πρόσπτωσης 70ο. Διαφορετικές καμπύλες 
αντιστοιχούν σε δείγματα InAlN με διαφορετικά ποσοστά InN. Οι καμπύλες έχουν σκόπιμα 
μετακινηθεί στον οριζόντιο άξονα για καλύτερη απεικόνιση. 
 
 Στην Εικόνα 5.20 φαίνονται οι σχέσεις διασποράς του δείκτη διάθλασης, που 
προκύπτουν από τις μετρήσεις ελλειψομετρίας, για λεπτά φιλμ InAlN με διαφορετικά 
ποσοστά InN. Στο ίδιο γράφημα φαίνονται, επίσης, και τα δεδομένα για το 
υπόστρωμα AlN, για λόγους σύγκρισης. 
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Εικόνα 5.20: Δείκτης διάθλασης σαν συνάρτηση της ενέργειας φωτονίων στην περιοχή μη 
απορρόφησης, για λεπτά φιλμ InAlN με διαφορετικά ποσοστά InN. 
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5.4.3 Προσδιορισμός ενεργειακού χάσματος του InAlN – περιοχή απορρόφησης 
 
 Έχοντας προσδιορίσει τις οπτικές σταθερές του InAlN από την περιοχή μη 
απορρόφησης, μπορούμε να προχωρήσουμε στον προσδιορισμό τους και για την 
περιοχή απορρόφησης. Στην Εικόνα 5.21 συγκρίνονται τα πειραματικά με τα 
θεωρητικά (με βάση το οπτικό μοντέλο) αποτελέσματα για ένα λεπτό υμένιο InAlN 
με ποσοστό InN 34.6%. Η θεωρητική σχέση που δίνει την εξάρτηση του συντελεστή 
απορρόφησης από την ενέργεια δίνεται από την παρακάτω εξίσωση: 
 

 (5.5) 
 
 
Όπου: hv η ενέργεια των φωτονίων, mr

* η ενεργός μάζα, fcv το oscillator strength της 
οπτικής μετάβασης και Eg το άμεσο ενεργειακό χάσμα του ημιαγωγού. Επομένως, το 
άμεσο ενεργειακό χάσμα μπορεί να βρεθεί από τη γραφική παράσταση του [α(hv) nr 
hv]2 σαν συνάρτηση της ενέργειας των φωτονίων, για ενέργειες φωτονίων κοντά στα 
άκρα της ζώνης (bandedge), όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.22(β).  

 
Εικόνα 5.21: Μετρημένες και υπολογισμένες ελλειψομετρικές γωνίες Ψ και Δ για δείγμα 
InAlN με 34.6% InN σε όλο το οπτικό φάσμα. 
 
 Στην Εικόνα 5.23 φαίνεται το ενεργειακό χάσμα του InAlN σαν συνάρτηση 
του ποσοστού του InN στο κράμα. Η γραμμή απεικονίζει την καλύτερη δυνατή 
προσαρμογή στα πειραματικά δεδομένα, για τα οποία δεν ήταν δυνατό να 
χρησιμοποιηθεί μια ενιαία τιμή για τον παράγοντα bowing. Έτσι, χρησιμοποιήθηκε 
ένας παράγοντας bowing που εξαρτάται από τη σύνθεση του κράματος, όπως 
φαίνεται στην παρακάτω εξίσωση:  
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Εικόνα 5.22: (α) Συντελεστής απορρόφησης και δείκτης διάθλασης σαν συνάρτηση της 
ενέργειας φωτονίων για το δείγμα InAlN με ποσοστό InN 34.6%. (β) Προσδιορισμός του 
ενεργειακού χάσματος από την παραβολική περιοχή του φάσματος  
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Εικόνα 5.23: Ενεργειακό χάσμα του InAlN σαν συνάρτηση του ποσοστού του InN στο 
κράμα(γεμάτοι κύκλοι). Με άδεια σύμβολα παρουσιάζονται οι τιμές από τη βιβλιογραφία 
[21,22,23,24,25,26]. Η γραμμή αντιστοιχεί στο υπολογιζόμενο ενεργειακό χάσμα με βάση 
την εξίσωση 5.6. Οι ανώτερες και κατώτερες τιμές εμπιστοσύνης παρουσιάζονται με 
διακεκομμένες γραμμές. Στο ένθετο φαίνεται η εξάρτηση του παράγοντα bowing από τη 
στοιχειομετρία, καθώς και οι υπολογιζόμενες θεωρητικές τιμές με βάση τη βιβλιογραφία 
[27,28].  
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Κατά συνέπεια, το ενεργειακό χάσμα του InAlN θα δίνεται από τη σχέση: 

xb
axxExExxE InN

gap
InN
gapgap ⋅+

⋅−⋅−⋅−+⋅=
1

)1()1()(      (5.7) 

Τα ενεργειακά χάσματα των AlN και InN σε θερμοκρασία δωματίου πάρθηκαν ίσα με 
6.1 και 0.65 eV αντίστοιχα. Οι τιμές των α και b προκύπτουν από προσαρμογή της 
εξίσωσης στα πειραματικά σημεία και βρέθηκαν ίσα με: 

a = 15.3 ± 1.6 eV  
b = 4.81 ± 0.95 eV. 

 Με βάση την ανάλυση αυτή συμπεραίνουμε ότι το ενεργειακό χάσμα του 
InxAl1-xN που είναι ανεπτυγμένο πάνω σε GaN, σε συνθήκες για ταίριασμα της 
κρυσταλλικής σταθεράς (x=18%) θα παρουσιάζει ενεργειακό χάσμα ίσο με 3.95± 
0.32 eV, δηλαδή μεγαλύτερο από αυτό του GaN. 
 
 
 
5.4.4 Μετρήσεις φωτοφωταύγειας 
 
 Μετρήσεις φωτοφωταύγειας (PL) πραγματοποιήθηκαν σε λεπτά υμένια 
InAlN, πάχους 100-150 nm, με ποσοστά InN από 16% (G1338) έως 20% (G1423) 
που αναπτύχθηκαν πάνω σε υποστρώματα GaN/Al2O3 (0001). Tα αποτελέσματα 
δίνονται στην Εικόνα 5.24. Τα δείγματα αναπτύχθηκαν σε  θερμοκρασίες κοντά 
στους 600 oC, για να διασφαλιστεί η βέλτιστη κρυσταλλική ποιότητα του ημιαγωγού. 
Η διαπλάτυνση των κορυφών PL του InAlN κυμάνθηκε στα 288-355 meV, τιμή από 
τις μικρότερες που έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία για λεπτά υμένια InAlN 
[29,30,31,32]. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την πολύ καλή κρυσταλλική ποιότητα 
των λεπτών υμενίων που αναπτύχθηκαν στο εργαστήριο.  
 Στην Εικόνα 5.25 φαίνεται η ενέργεια κορυφών φωτοφωταύγειας στους 20 Κ 
σαν συνάρτηση του ποσοστού του InN στο κράμα InAlN, καθώς και η εξάρτηση του 
ενεργειακού χάσματος του InAlN από τη σύνθεσή του, όπως προσδιορίστηκε από τις 
μετρήσεις φασματοσκοπικής ελλειψομετρίας. Παρατηρούμε τη μεταβολή των 
κορυφών της PL με τη αλλαγή του ποσοστού του InN στο κράμα InAlN, σε σχετική 
συμφωνία με τις μετρήσεις ελλειψομετρίας, που περιγράφηκαν πιο πάνω. Οι 
διαφορές στις τιμές μεταξύ κορυφών PL και ενεργειακού χάσματος από μετρήσεις 
ελλειψομετρίας θα μπορούσαν να οφείλονται στη μη διόρθωση των τιμών PL λόγω 
του φαινομένου Burstein-Moss [33] (που δεν αναμένεται να διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στην περίπτωσή μας λόγω χαμηλών συγκεντρώσεων φορέων) καθώς και σε 
πιθανές ανομοιογένειες στα δείγματα. 
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Εικόνα 5.24: Μετρήσεις φωτοφωταύγειας σε λεπτά υμένια InAlN, ανεπτυγμένα πάνω σε 
υποστρώματα GaN/Al2O3 (0001), με ποσοστά InN κοντά στο 18%. (16-20%)  
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Εικόνα 5.25: Ενέργεια κορυφών φωτοφωταύγειας στους 20 Κ σαν συνάρτηση του ποσοστού 
του InN στο κράμα InAlN. Η γραμμή εικονίζει την εξάρτηση του ενεργειακού χάσματος του 
InAlN από τη σύνθεσή του, όπως προσδιορίστηκε από μετρήσεις φασματοσκοπικής 
ελλειψομετρίας, ενώ με διακεκομμένες γραμμές φαίνονται τα άνω και κάτω όρια 
εμπιστοσύνης. 
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5.5  Ηλεκτρικές μετρήσεις 
 
5.5.1 Συγκέντρωση φορέων στο κράμα 
 
 Προκειμένου να μελετηθούν οι ηλεκτρικές ιδιότητες των κραμάτων InAlN, 
λεπτά υμένια InAlN πάχους 250 nm αναπτύχθηκαν πάνω σε αγώγιμα n+ GaN 
υποστρώματα, σε θερμοκρασία 450 oC. Αρχικά, αναπτύχθηκε ένα στρώμα GaN 
πάχους 500 nm πάνω στο υπόστρωμα, πριν την ανάπτυξη του InAlN, προκειμένου να 
απομακρυνθεί η διεπιφάνεια InAlN/GaN από το αγώγιμο υπόστρωμα που περιέχει 
προσμίξεις Si, που πιθανόν να διαχυθούν στα στρώματα InAlN. Δίοδοι Schottky με 
mesa 1 μm κατασκευάστηκαν με φωτολιθογραφία επαφής πάνω στα δείγματα και 
μετρήθηκαν οι χαρακτηριστικές ρεύματος – τάσης ( I-V) και χωρητικότητας – τάσης 
(C-V). Οι επαφές Schottky, κυκλικού σχήματος και διαμέτρου 200 μm,  
κατασκευάστηκαν με εναπόθεση νικελίου/χρυσού, ενώ οι ωμικές επαφές με 
εναπόθεση τιτανίου/αλουμινίου/νικελίου/χρυσού. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να 
τονιστεί, ότι δεν ήταν δυνατόν να γίνουν μετρήσεις αγωγιμότητας και φαινομένου 
Hall για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης φορέων στα στρώματα InAlN, λόγω 
του ότι οι μετρήσεις αυτές θα επηρεάζονταν από την παρουσία του δισδιάστατου 
ηλεκτρονικού αερίου (2DEG) που σχηματίζεται στη διεπιφάνεια μεταξύ InAlN και 
GaN. 
 Οι I-V χαρακτηριστικές των διόδων κατά την ορθή πόλωση αναλύθηκαν με 
βάση την παρακάτω εξίσωση ρεύματος – τάσης: 
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Όπου: A* = 26.4 A/cm2/K2 για το GaN και T = 300 K 
 
Οι μετρήσεις C-V πραγματοποιήθηκαν σε συχνότητα ίση με 1 MHz και αναλύθηκαν 
με βάση τις παρακάτω εξισώσεις: 
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C
AD sε=           (5.10) 

Όπου: εs = 10.5 ε0 και A είναι το εμβαδόν της διόδου 
 Οι I-V χαρακτηριστικές για διόδους διαμέτρου 200 μm, κατασκευασμένες 
πάνω σε λεπτά υμένια InAlN με ποσοστά InN 17.7% και 20.2% (ανεπτυγμένα στους 
450 oC), φαίνονται στην Εικόνα 5.26. Οι δίοδοι αυτές εμφανίζουν πολύ καλή 



                                                                          Κεφάλαιο 5: Ανάπτυξη και ιδιότητες κραμάτων InxAl1-xN 
 

 138 

συμπεριφορά σε ορθή πόλωση και πολύ μικρά ρεύματα διαρροής σε ανάστροφη 
πόλωση. 
 Παρόλη την καλή συμπεριφορά στις χαρακτηριστικές I-V, οι μετρήσεις C-V 
δεν έδειξαν την αναμενόμενη παρουσία δισδιάστατου ηλεκτρονικού αερίου στη 
διεπιφάνεια μεταξύ InAlN και GaΝ. Από τις χαρακτηριστικές που φαίνονται στην 
Εικόνα 5.26 παρατηρούμε ότι η περιοχή απογύμνωσης έχει επεκταθεί μέχρι το n+ 
GaN υπόστρωμα. Προκειμένου να εκτιμηθεί η συγκέντρωση προσμίξεων στο 
ενδιάμεσο στρώμα GaN, οι μετρήσεις C-V επεκτάθηκαν σε μικρές τάσεις ορθής 
πόλωσης, μέχρι 0.25 Volt (για τις θετικές αυτές τάσεις το ρεύμα ορθής πόλωσης στη 
είναι μικρότερο από 1.0 μA). Μπορούμε, λοιπόν, να καταλήξουμε στο συμπέρασμα 
ότι τα στρώματα InAlN που αναπτύσσονται με τη μέθοδο RF-MBE και σε χαμηλές 
θερμοκρασίες ανάπτυξης της τάξης των 450 oC παρουσιάζουν υψηλή αντίσταση και 
δεν είναι δυνατόν να μετρηθεί το 2DEG στη διεπιφάνεια μεταξύ InAlN και GaN. 
Αυτή η συμπεριφορά θα μπορούσε να αποδοθεί στην παρουσία υψηλής 
συγκέντρωσης ατελειών τύπου αποδέκτη (acceptor – like defects) στα στρώματα 
InAlN, πιθανόν λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας ανάπτυξης και του υψηλού 
ποσοστού AlN στα κράματα, γεγονός που περιορίζει κατά πολύ την κινητικότητα των 
ατόμων στην επιφάνεια του κρυστάλλου κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης.     

 
Εικόνα 5.26: Μετρήσεις I-V και χωρικής κατανομής προσμίξεων, που προσδιορίστηκε από 
μετρήσεις C-V, για διόδους Schottky με Ni, διαμέτρου 200 μm, κατασκευασμένες σε 
κράματα InAlN με ποσοστά InN 17.7% και 20.2% που αναπτύχθηκαν πάνω σε n+ GaN 
υποστρώματα.   
 
 Λεπτά υμένια InAlN που αναπτύχθηκαν σε υψηλότερες θερμοκρασίες (600 
oC) και σε συνθήκες ροών III/V τέτοιες ώστε να διασφαλίζεται η περίσσεια μετάλλου 
στην επιφάνεια, αλλά να αποφεύγεται ο σχηματισμός συσσωματωμάτων, 
παρουσίασαν υψηλότερες συγκεντρώσεις προσμίξεων, της τάξης των 1015-1018 cm-3, 
όπως βλέπουμε στην Εικόνα 5.27. Η αύξηση αυτή μπορεί να οφείλεται σε ελάττωση 
των ατελειών τύπου αποδέκτη (acceptor – like defects) λόγω υψηλότερης 
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θερμοκρασίας ανάπτυξης, σε πιθανή ενσωμάτωση περισσότερων προσμίξεων τύπου 
δότη στο πλέγμα, είτε σε κενά αζώτου (nitrogen vacancies) [34]. 

 
Εικόνα 5.27: Χωρική κατανομή προσμίξεων συναρτήσει του βάθους της περιοχής 
απογύμνωσης για λεπτό υμένιο In0.16Al0.84N πάχους 100 nm, ανεπτυγμένο πάνω σε GaN 
(δείγμα G1338). Η θερμοκρασία ανάπτυξης του InAlN ήταν 580 oC. 
 
 Ηλεκτρικές μετρήσεις σε λεπτά υμένια InAlN, ανεπτυγμένα με MOVPE [32] 
και με PA-MBE [35], που παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία, έδειξαν μεγάλες 
παραμένουσες συγκεντρώσεις φορέων στα στρώματα αυτά, της τάξης των 1018 cm-3. 
Με βάση ηλεκτρολυτικές μετρήσεις χωρητικότητας – τάσης για λεπτά υμένια InAlN 
με ποσοστά InN κοντά στο 18% προέκυψαν συγκεντρώσεις φορέων ίσες με 1-5x1018 
cm-3 [32], τιμή αρκετά μεγαλύτερη σε σχέση με τις μετρήσεις της παρούσας 
διατριβής. Υμένια με πολύ υψηλά ποσοστά InN (59%-100%) παρουσίασαν, επίσης, 
πολύ υψηλές συγκεντρώσεις φορέων [36,37].  
 Πρόσφατες έρευνες [38] για λεπτά υμένια In0.62Al0.38N ανεπτυγμένα με ΜΒΕ 
σε θερμοκρασίες 550-600 oC έδειξαν μονωτική συμπεριφορά. Εισαγωγή προσμίξεων 
Mg σε μικρές δόσεις έδωσε υμένια p-τύπου, ενώ για μεγαλύτερες δόσεις προσμίξεων 
η συγκέντρωση φορέων αυξάνει και το υλικό μετατρέπεται σε n-τύπου, λόγω της 
αύξησης των κενών αζώτου που δημιουργούνται εξαιτίας της μεγάλης συγκέντρωσης 
των προσμίξεων στο κράμα. 
 Λεπτά υμένια InAlN, ανεπτυγμένα με PA-MBE σε χαμηλές θερμοκρασίες 
(375 oC)  από τους Lukitsch et al [39], έδωσαν πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις 
προσμίξεων της τάξης των 1014 - 1010 cm-3 για χαμηλά ποσοστά InN (34% και 28% 
αντίστοιχα), ενώ για υψηλά ποσοστά InN (55% και 67%) οι συγκεντρώσεις ανήλθαν 
στα 2x1019 – 1x1020 cm-3 αντίστοιχα. Η αύξηση της συγκέντρωσης των προσμίξεων 
στα υμένια με αυξανόμενο ποσοστό InN αποδόθηκε στην αύξηση των κενών αζώτου, 
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γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από μετρήσεις ηλεκτρικής αγωγιμότητας σε 
διαφορετικές θερμοκρασίες.  
 Πρόσφατη έρευνα από τους P. D. C. King et al [40] πάνω σε λεπτά υμένια 
InAlN που αναπτύχθηκαν στο εργαστήριο με RF-MBE, κατά τη διάρκεια της 
παρούσας διατριβής, αλλά και από άλλα εργαστήρια, έδειξε ότι για λεπτά υμένια 
InAlN με υψηλά ποσοστά InN παρατηρείται υψηλή συγκέντρωση ηλεκτρονίων λόγω 
καθήλωσης της στάθμης Fermi στην επιφάνεια (Fermi level pinning) σε τιμές 
μεγαλύτερες από αυτές της στάθμης Fermi μέσα στον ημιαγωγό (Εικόνα 5.28). 
Μείωση του ποσοστού του InN οδηγεί σε χαμήλωμα της στάθμης Fermi στην 
επιφάνεια και τελικά εξίσωσή της με τη στάθμη Fermi του ημιαγωγού για ποσοστό 
InN ίσο με 59%.  Περαιτέρω μείωση του ποσοστού του InN οδηγεί σε πλησίασμα της 
στάθμης Fermi κοντά στο μέσο του ενεργειακού χάσματος και κατά συνέπεια σε 
υμένια με μονωτική συμπεριφορά.  

 
Εικόνα 5.28:  Θέση της στάθμης Fermi στην επιφάνεια (γεμάτοι κύκλοι) και μέσα στον 
ημιαγωγό (άδειοι κύκλοι) για λεπτά υμένια InAlN ανεπτυγμένα με RF-MBE, σε σχέση με τις 
ζώνες αγωγιμότητας (ΕC) σθένους (EV), καθώς και τη στάθμη ουδετερότητας φορτίου (charge 
neutrality level). Ανατύπωση από [40].  
 

 Με βάση όλες αυτές τις παρατηρήσεις μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η 

συγκέντρωση των φορέων στα κράματα InAlN θα εξαρτάται από τη θερμοκρασία 

ανάπτυξης, αλλά και από την κρυσταλλική ποιότητα του ημιαγωγού, καθώς και από 

τη σύσταση του κράματος. Πιθανή ενσωμάτωση προσμίξεων οξυγόνου ή δημιουργία 

κενών αζώτου σε μεγάλες συγκεντρώσεις μπορεί να αυξάνει κατακόρυφα τη 
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συγκέντρωση των ηλεκτρονίων στο κράμα. Αντίθετα, για δεδομένη συγκέντρωση 

οξυγόνου, η αντίσταση θα αυξάνει με την αύξηση της συγκέντρωσης ατελειών τύπου 

αποδέκτη, όπως τα κενά στοιχείων ΙΙΙ. Επίσης, κράματα με υψηλά ποσοστά InN θα 

εμφανίζουν υψηλές συγκεντρώσεις ηλεκτρονίων, ενώ για χαμηλά ποσοστά InN 

αναμένεται μονωτική συμπεριφορά, τουλάχιστον για λεπτά υμένια InAlN 

ανεπτυγμένα με τη μέθοδο MBE. 

  

 
5.5.2 Προσδιορισμός του Barrier Height για επαφές Ni/InAlN 
 
 Προκειμένου να προσδιοριστεί ο φραγμός δυναμικού (barrier height) για την 
επαφή Ni/InAlN κατασκευάστηκαν δίοδοι Schottky πάνω σε λεπτά υμένια InAlN 
πάχους 250 nm, ανεπτυγμένων πάνω σε υποστρώματα n+ GaN/Al2O3. Μετρήσεις I-V 
στα δείγματα αυτά έδωσαν παράγοντες ιδανικότητας έως 1.4 και φραγμούς 
δυναμικού (ΦΒ) από 0.7 έως 0.9 V. Οι τιμές αυτές δε θεωρούνται αντιπροσωπευτικές 
της επαφής Schottky Ni/InAlN, αλλά, όπως έχει δειχθεί και σε άλλα συστήματα 
επαφών, μάλλον δείχνουν την ύπαρξη ανομοιογενειών του ΦΒ στη συνολική έκταση 
της επιφάνειας της επαφής. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το ρεύμα ορθής 
πόλωσης μιας διόδου Schottky εξαρτάται από το Exp(qΦΒ/kΤ) και επομένως η 
αγωγιμότητα θα κυριαρχείται από περιοχές μικρού ΦΒ, ακόμα και όταν είναι ελάχιστη 
η έκτασή της συγκριτικά με τη συνολική επιφάνεια της επαφής. Οι μικρές τιμές ΦΒ 
μπορεί να οφείλονται στην κατάληξη κρυσταλλικών ατελειών ή σε περιοχές με 
διαφορετική σύσταση κράματος (π.χ. περισσότερο In). Από μετρήσεις C-V δεν 
κατέστη δυνατός ο υπολογισμός του Vbi γιατί τα στρώματα InAlN επέδειξαν υψηλή 
αντίσταση και ήταν πλήρως απογυμνωμένα από ηλεκτρόνια.  
 Στη συνέχεια, αναπτύχθηκαν νέες ετεροδομές InAlN/GaN σε υψηλότερη 
θερμοκρασία, με στόχο την επίτευξη αγώγιμων στρωμάτων InAlN, που θα 
μπορούσαν να εξεταστούν με μετρήσεις C-V. Η δομή των δειγμάτων αυτών φαίνεται 
στην Εικόνα 5.29. Το ποσοστό του InN στο κράμα μετρήθηκε ίσο με 16%. 
 Μετρήσεις χωρητικότητας – τάσης (C-V) πραγματοποιήθηκαν για διόδους 

Schottky Ni/InAlN, σχήματος κύκλου και διαμέτρου 175 μm και 250 μm. Τα 

αποτελέσματα φαίνονται στην Εικόνα 5.30. Το εσωτερικό δυναμικό (built in 

potential) Vbi υπολογίστηκε ίσο με 2.8 eV. Παρατηρήθηκε πολύ καλή συμφωνία 

αρκετών διόδων, με διαφορετική διάμετρο. Μπορούμε, επομένως να συμπεράνουμε 

ότι ο φραγμός δυναμικού επαφών Schottky Ni, πάνω σε επιφάνειες InAlN είναι  2.8 

eV. 
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100nm In0.16Al0.84N 

500nm GaN 

2.0 μm GaN:Si 1x1018 

Al2O3 

 
Εικόνα 5.29: Σχηματική αναπαράσταση της ετεροδομής InAlN/GaN, που χρησιμοποιήθηκε 
για τον προσδιορισμό του φραγμού δυναμικού της επαφής Ni/InAlN. 
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Εικόνα 5.30: Διαγράμματα C-2-V για διόδους Schottky με επαφές Ni. Η επιταξιακή ανάπτυξη 
περιγράφεται στην Εικόνα 5.29. 
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6.1 Επιταξιακή ανάπτυξη 
 
 Η επιταξιακή ανάπτυξη των ετεροδομών InAlN/GaN για HEMT δε διαφέρει 
σημαντικά από αυτή των λεπτών υμενίων InAlN πάνω σε GaN. Πιο συγκεκριμένα,  η 
ex-situ διαδικασία καθαρισμού που ακολουθείται παραμένει ίδια για όλα τα 
υποστρώματα. Για τις δομές HEMT που αναπτύχθηκαν χρησιμοποιήθηκαν 
υποστρώματα υψηλής αντίστασης GaN/Al2O3, με προσμίξεις σιδήρου (Fe doped 
GaN), ώστε να είναι δυνατή η μέτρηση της αγωγιμότητας του 2DEG της ετεροδομής.  
Μέσα στο θάλαμο του ΜΒΕ, το υπόστρωμα GaN θερμαίνεται μέχρι τους 730 oC 
προκειμένου να καθαριστεί η επιφάνεια από τυχόν προσμίξεις και να απομακρυνθεί 
το πολύ λεπτό οξείδιο που έχει σχηματιστεί. Στη συνέχεια αναπτύσσεται ένα λεπτό 
υμένιο GaN πάχους 300-500 nm προκειμένου να βελτιωθεί η επιφανειακή τραχύτητα 
και η καθαρότητα του κρυστάλλου και να απομακρυνθεί το σημείο σχηματισμού του 
δισδιάστατου ηλεκτρονικού αερίου (2DEG) από την επιφάνεια του υποστρώματος 
GaN/Al2O3. Έπειτα, αναπτύσσεται ένα πολύ λεπτό στρώμα AlN πάχους μόλις 1 nm. 
Το στρώμα αυτό έχει διπλό ρόλο: Πρώτον προστατεύει την επιφάνεια του GaN (όπου 
θα σχηματιστεί το 2DEG) από επιμόλυνση με προσμίξεις κατά τη διάρκεια της 
διακοπής της ανάπτυξης (growth interruption) για να μειωθεί η θερμοκρασία 
υποστρώματος και δεύτερον απομακρύνει το 2DEG από το κράμα του InAlN, 
μειώνοντας έτσι τη σκέδαση λόγω κράματος (alloy scattering) των φορέων [1], όπως 
και στην περίπτωση των AlGaN/GaN HFETs [2,3]. Έπειτα από την ανάπτυξη του 
στρώματος AlN, η θερμοκρασία διατηρείται για λίγο σε υψηλές τιμές (~730 oC) 
προκειμένου να απομακρυνθεί το πλεονάζον Ga από την επιφάνεια του κρυστάλλου 
και στη συνέχεια ελαττώνεται στη θερμοκρασία ανάπτυξης του InAlN. Αφού 
σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία, γίνεται η ανάπτυξη του λεπτού στρώματος InAlN 
(φραγμός δυναμικού, barrier) της δομής ΗΕΜΤ. Η τελική ετεροδομή μπορεί να 
παραμείνει ως έχει, να ανοπτηθεί ή να καλυφθεί με ένα πολύ λεπτό στρώμα GaN για 
να προστατευθεί η επιφάνεια από την οξείδωση. Το στρώμα αυτό έχει πάχος μόλις 1 
nm και δεν θα επηρεάζει τα χαρακτηριστικά της ετεροδομής, λόγω του πολύ μικρού 
του πάχους. Μια τυπική δομή φαίνεται στην Εικόνα 6.1. 
 Θα πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό μια ιδιαιτερότητα που αφορά τη 
διακοπή της ανάπτυξης μεταξύ του λεπτού στρώματος AlN και του InAlN. Η διακοπή 
αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να καθαρίσει η επιφάνεια από το πλεονάζον Ga, 
να κατέλθει η θερμοκρασία του υποστρώματος και να παραμείνουν τα k-cell στη 
θερμοκρασία ανάπτυξης για μερικά λεπτά, ώστε να σταθεροποιηθεί πλήρως η ροή 
των στοιχείων τους. Οι καθυστερήσεις αυτές φτάνουν τα 10-15 λεπτά, χρόνος αρκετά 
μεγάλος ώστε να εκτεθεί η επιφάνεια του υποστρώματος σε πιθανή επιμόλυνση από 
αέρια/ατμούς που βρίσκονται μέσα στο θάλαμο ανάπτυξης. Με κατάλληλη ρύθμιση 
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των k-cell και γρήγορες μεταβολές της θερμοκρασίας του υποστρώματος ο χρόνος 
αυτός μπορεί να μειωθεί στα 10 λεπτά, αλλά όχι λιγότερο, λόγω του ότι απαιτείται 
ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα για σταθεροποίηση της θερμοκρασίας του 
υποστρώματος και των k-cell, που δε μπορεί να είναι λιγότερο από 5-6 λεπτά.   

1 nm GaN cap 

InAlN 

1 nm AlN 

0.5 μm MBE GaN 

2-4 μm GaN (MOCVD)

Al2O3

 
Εικόνα 6.1: Δομή InAlN HEMT πάνω σε εμπορικά διαθέσιμα υποστρώματα GaN/Al2O3. 

 
 Η ανάπτυξη των στρωμάτων InAlN των δομών ΗΕΜΤ πραγματοποιήθηκε 
κυρίως σε θερμοκρασίες που κυμαίνονταν από 570 μέχρι 630 oC, ώστε να 
εξασφαλιστεί η καλή κρυσταλλική ποιότητα του υλικού. Τα ποσοστά In στο κράμα 
επιλέχθηκαν ώστε να διατηρείται το στρώμα InAlN κοντά στη συνθήκη για lattice 
match με το GaN, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος της δημιουργίας 
μικρορωγμών, για μικρά ποσοστά InN. Τα τυπικά πάχη InAlN για τις δομές ΗΕΜΤ 
κυμάνθηκαν μεταξύ 10 και 15 nm.   
 Η μορφολογία της επιφάνειας μελετήθηκε με το AFM, όπου διαπιστώθηκε η 
χαμηλή επιφανειακή τραχύτητα των δειγμάτων, με μόλις 0.6 nm μέση τραχύτητα 
(RMS roughness) για σάρωση 5x5 μm, όπως φαίνεται στην Εικόνα 6.2. 

 
Εικόνα 6.2: Μικρογράφημα AFM για σάρωση 5x5 μm2 της επιφάνειας InAlN/GaN HEMT. Η 
RMS επιφανειακή τραχύτητα ήταν 0.6 nm. 
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6.2  Προσδιορισμός 2DEG με μετρήσεις φαινομένου Hall και C-V 
 
6.2.1  Προσδιορισμός 2DEG με μετρήσεις φαινομένου Hall 
  
 Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των δειγμάτων προσδιορίστηκαν με μετρήσεις 
αγωγιμότητας και φαινομένου Hall, που πραγματοποιήθηκαν στη γεωμετρία Van der 
Pauw, με 4 επαφές In, αλλά και με επαφές που κατασκευάστηκαν με 
φωτολιθογραφία, χρησιμοποιώντας Ti/Al/Ni/Au ως μέταλλο για τις ωμικές επαφές. 
 Αρχικά, συγκρίθηκαν οι μετρήσεις σε InAlN HEMT και με τους δύο τύπους 
επαφών προκειμένου να προσδιοριστεί ο καλύτερος τρόπος μέτρησης των 
ηλεκτρικών χαρακτηριστικών του 2DEG. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον Πίνακας 
6.1, για μια σειρά 4 δειγμάτων. Όπως παρατηρούμε, οι μετρήσεις με τις 4 επαφές In 
δίνουν πολύ υψηλές αντιστάσεις φύλλου (sheet resistance, Rs), χαμηλές τιμές 
ευκινησίας και μειωμένη πυκνότητα (Νs) του 2DEG, σε σχέση με τις μετρήσεις όπου 
χρησιμοποιήθηκαν επαφές κατασκευασμένες με φωτολιθογραφία. Το γεγονός αυτό 
οφείλεται στην κακή ποιότητα των επαφών με In πάνω στο InAlN, με αποτέλεσμα να 
εμφανίζεται πολύ υψηλή σειριακή αντίσταση η οποία εμποδίζει τη σωστή μέτρηση 
των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών του 2DEG. Η κατασκευή επαφών με 
φωτολιθογραφία βελτιώνει κατά πολύ τις μετρήσεις, μειώνοντας τη σειριακή 
αντίσταση κατά περίπου μία τάξη μεγέθους. Ακόμα και με αυτό τον τρόπο, όμως, δε 
μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι έχουν επιτευχθεί οι σωστές μετρήσεις και 
απαιτείται περαιτέρω βελτιστοποίηση των ωμικών επαφών πάνω στο InAlN. 
 

Χαρακτηριστικά 
δείγματος 

Μετρήσεις Hall με 4 επαφές 
In 

Μετρήσεις Hall με 4 επαφές με 
φωτολιθογραφία 

Δείγμα InN (%) 
Rs 

(Ω/sq) 
Ευκινησία 
(cm2/Vs) 

NS  
(cm

-2
) 

Rs 
(Ω/sq)

Ευκινησία 
(cm2/Vs) 

NS

 (cm
-2

) 

Α1 14.5 5680 223 4.9Χ10
12 1000 675 9.2X10

12

Α2 17.7 12000 210 2.5Χ10
12 1200 634 8.4X10

12

Α3 17.8 10000 227 2.7Χ10
12 1000 703 8.3X10

12

Α5 19.8 2200 412 7.0X10
12 855 866 8.4X10

12

 

Πίνακας 6.1: Μετρήσεις αγωγιμότητας και φαινομένου Hall σε ετεροδομές ΗΕΜΤ 
InAlN/GaN, χρησιμοποιώντας 4 επαφές In και 4 επαφές κατασκευασμένες με 
φωτολιθογραφία.    
 
 Στη συνέχεια, αναπτύχθηκαν ετεροδομές InAlN/GaN με ποσοστά InN κοντά 
στη συνθήκη για lattice match (18%), αλλά και με μικρότερα ποσοστά για περαιτέρω 
αύξηση της συγκέντρωσης φορέων στο 2DEG. Τα αποτελέσματα συνοψίζει ο 
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Πίνακας 6.2, συμπεριλαμβανομένων των μετρήσεων του ποσοστού του InN, που 
προσδιορίστηκε με XRD. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι για τα πολύ λεπτά 
δείγματα InAlN, με πάχη κάτω από 10 nm, είναι πολύ δύσκολος ο προσδιορισμός του 
ποσοστού του InN λόγω της πολύ μικρής έντασης της κορυφής του InAlN στο 
φάσμα. Έτσι, η στοιχειομετρία του κράματος θα δίνεται κατά προσέγγιση, όπου η 
άμεση μέτρηση με το XRD ήταν αδύνατη. Θα πρέπει να σημειωθεί, ακόμα, ότι τα 
πάχη του InAlN δε μετρήθηκαν άμεσα, λόγω του ότι είναι εξαιρετικά μικρά, αλλά 
υπολογίστηκαν με βάση τις ροές των επιμέρους στοιχείων του κράματος. 
  

Δείγμα Πάχος 
InAlN (nm) 

Τgrowth 

(
ο

C)

Ποσοστό 
InN (%) 

Rs 
(Ω/sq) 

Ευκινησία 
 (cm

2
/Vs) 

NS (cm
-2

) 

Α1 5 590 ~14.5 1000 675 9.2X10
12

Α2 20 590 17.7 1200 634 8.4X10
12

Α3 30 590 17.8 1000 703 8.3X10
12

Α4 12.5 610 14.2 1006 908 6.4X10
12

Α5 15 450 19.8 855 866 8.4X10
12

Α6 12.5 450 19.3 688 708 1.3X10
13

A7 8 600 ~10 586 
376 

(77 Κ) 

707 
1134 

(77 Κ) 

1.5X10
13 

1.5X1013

(77 Κ) 
A8 7 670 3 607 389 2.6X10

13

A9 8 600 5 577 440 2.5X1013

Α10 12.5 660 7.5 470 
350 (77 
Κ) 

310 
396  

 (77 Κ) 

4.3X1013 

4.4X1013

(77 Κ) 
Α11 12.5 630 7.4 462 

346  
(77 Κ) 

362 
490  

(77 Κ) 

3.7X1013

3.7X1013

 (77 Κ) 
A12 10 595 ~16 504 659 1.9Χ1013

 

Πίνακας 6.2: Μετρήσεις αγωγιμότητας και φαινομένου Hall, με 4 επαφές κατασκευασμένες 
με φωτολιθογραφία, σε ετεροδομές ΗΕΜΤ InAlN/GaN με διαφορετικά ποσοστά InN. Με τον 
όρο 77 Κ σημειώνονται οι μετρήσεις Hall που πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασία υγρού 
αζώτου (77 Κ). 
  
 Από τον Πίνακας 6.2 παρατηρούμε ότι για ποσοστά InN κοντά στη συνθήκη 
για lattice match (18%) παίρνουμε συγκεντρώσεις φορέων 2DEG που πλησιάζουν το 
1x1013 cm-2, τιμή υποδιπλάσια της θεωρητικά αναμενόμενης για μια τέτοια 
ετεροδομή [4]. Οι τιμές για την ευκινησία, όμως, βρίσκονται σε αρκετά υψηλά 
επίπεδα, πλησιάζοντας τα 1000 cm2/Vs, γεγονός που υποδηλώνει την καλή 
κρυσταλλική ποιότητα του κράματος και την καλή διεπιφάνεια μεταξύ GaN και 
InAlN. Μειώνοντας το ποσοστό του InN στο κράμα, αυξάνεται περαιτέρω η 
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συγκέντρωση του 2DEG, σε τιμές που φτάνουν τα 4.3x1013 cm-2, με αντίστοιχη 
μείωση της ευκινησίας σε τιμές κοντά στα 300-400 cm2/Vs. Η σειριακή αντίσταση 
μειώνεται και φτάνει τα 462 Ω/sq, τιμή σχετικά υψηλή για ετεροδομές ΗΕΜΤ 
InAlN/GaN. Περαιτέρω βελτίωση των ωμικών επαφών πάνω στο InAlN, θα 
μπορούσε να βελτιώσει τις μετρήσεις ευκινησίας και να μειώσει περισσότερο τη 
σειριακή αντίσταση των ετεροδομών.   
 Μετρήσεις φαινομένου Hall πραγματοποιήθηκαν και σε θερμοκρασία υγρού 
αζώτου (77 K) για τα δείγματα Α7, A10 και Α11 . Παρατηρούμε ότι η συγκέντρωση 
του 2DEG δε μεταβάλλεται, ενώ η ευκινησία των φορέων αυξάνει (με 
συνεπακόλουθη μείωση της Rs). Αυτό αποτελεί επιβεβαίωση ότι η παρατηρούμενη 
συγκέντρωση οφείλεται στο 2DEG και όχι σε προσμίξεις φορέων μέσα στα στρώματα 
GaN.  
 Ετεροδομές ΗΕΜΤ αναπτύχθηκαν, επίσης, και σε χαμηλή θερμοκρασία (450 
oC) και ανοπτήθηκαν στους 900 oC για 10-15 λεπτά. Οι δομές αυτές έδωσαν αρκετά 
καλά αποτελέσματα, σε σχέση με τις υπόλοιπες ετεροδομές με ποσοστά InN κοντά 
στο 18%. Θα πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι η in-situ θερμική ανόπτηση του 
InAlN δεν καταστρέφει τον κρύσταλλο για θερμοκρασίες που φτάνουν τους 900 oC, 
όπως παρατηρήθηκε από RHEED και στη συνέχεια από μετρήσεις XRD. Επομένως η 
in-situ ανόπτηση της ετεροδομής μπορεί να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά της, χωρίς 
κίνδυνο καταστροφής της. 
 Στη βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί πολύ καλές τιμές ευκινησίας (τιμές 
μεγαλύτερες από 1000 cm2/Vs) για συγκεντρώσεις φορέων που φτάνουν το 2.7Χ1013 
cm-2, με PA-MBE [5] και MOVPE [6,7,8], για ετεροδομές InAlN/GaN με ποσοστά 
InN κοντά στη συνθήκη για lattice match με το GaN. Οι τιμές αυτές επιβεβαιώνουν 
τη θεωρητική πρόβλεψη για το αναμενόμενο 2DEG, στις ετεροδομές InAlN/GaN, 
που αναφέραμε στο κεφάλαιο 1. Με τον τρόπο αυτό, η σειριακή αντίσταση φτάνει 
μέχρι και την τιμή των 215 Ω/sq [5], σε θερμοκρασία δωματίου. Τιμές ευκινησίας 
3330 cm2/Vs έχουν αναφερθεί σε θερμοκρασία 20 Κ [5]. 
 Τα δικά μας αποτελέσματα είναι σημαντικά υποδεέστερα από τις τιμές αυτές. 
Πιστεύουμε ότι αυτό συνδέεται με τη μικροδομή των κραμάτων InAlN που 
αναπτύσσονται με RF-MBE, υποθέτοντας ότι η αναφορά [5] μάλλον δεν αποτελεί 
τυπική περίπτωση RF-MBE. Όπως είδαμε στο κεφάλαιο 5.3, τα αποτελέσματα της 
ανάλυσης με το ΤΕΜ έδειξαν ότι τα υμένια InAlN παρουσιάζουν μια κυψελοειδή 
δομή που πρέπει να συνδέεται με διαφοροποιήσεις στη σύσταση στα άκρα των 
περιοχών (“κυψελών”) μεγέθους ~10 nm. Τέτοιες πιθανές διακυμάνσεις της 
σύστασης InAlN σε ετεροδομές InAlN/GaN HEMT θα διαταράσσουν το δυναμικό 
στη διεπιφάνεια του σχηματισμού του 2DEG, προκαλώντας ισχυρή σκέδαση των 
φορέων και συνεπακόλουθη μείωση της μετρούμενης ευκινησίας. Οι διακυμάνσεις 
της σύστασης InAlN θα επηρεάζουν όχι μόνο το ενεργειακό χάσμα του InAlN και το 
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ΔΕC στην επιφάνεια, αλλά θα προκαλούν και διακύμανση στην επαγόμενη  
αυθόρμητη και πιεζοηλεκτρική πόλωση (λόγω της μεταβολής στην τάση ελαστικής 
παραμόρφωσης που αναπτύσσεται) κατά μήκος της ετεροδομής, που η ασυνέχειά της 
καθορίζει το Νs. 
 Για να εξετάσουμε περαιτέρω την επίδραση του φαινομένου αυτού, 
μελετήθηκε ένα δείγμα δομής InAlN/GaN ΗΕΜΤ με ΤΕΜ και HR-TEM από 
συνεργάτες μας στο ΑΠΘ. Το πάχος του στρώματος InAlN ήταν 10 nm και το 
ποσοστό του InN στο κράμα 13%. Στην Εικόνα 6.3 φαίνεται η συνολική δομή ΗΕΜΤ 
για g = 0002. Η απότομη διεπιφάνεια της ετεροδομής είναι εμφανής, ενώ 
παρατηρούνται χωρικές μεταβολές στην αντίθεση εικόνας (contrast) του στρώματος 
InAlN, με διαστάσεις  ~10 nm, που υποδηλώνουν μεταβολές στη σύσταση ή στην 
τάση ελαστικής παραμόρφωσης κατά μήκος του υμενίου. 
  

 
 

 Glue 
 

InAlN 
 

GaN 
10 nm g

Εικόνα 6.3: (α)  Μικρογράφημα ΤΕΜ για διατομές της ετεροδομής 10 nm InAlN/GaN 
ΗΕΜΤ, από παρατηρήσεις με g = 0002. 
 
 

 5 nm 

glue 
 
 
 
 
 
 
 
InAlN 
 
 
 
 
 
 
 
 
GaN 

 

 

Εικόνα 6.4: Μικρογράφημα HR-ΤΕΜ κατά τον [11-20] άξονα, που δείχνει τη διεπιφάνεια 
μεταξύ InAlN και GaN. 
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 Στην Εικόνα 6.4 φαίνεται η διεπιφάνεια μεταξύ InAlN και GaN κατά τον 
[11-20] άξονα, σε υψηλή ανάλυση. Παρατηρούμε ότι η διεπιφάνεια είναι ομαλή και 
καλής κρυσταλλικής ποιότητας. Η αντίθεση φάσης του InAlN φαίνεται να 
μεταβάλλεται κατά μικρό ποσοστό, σε περιοχές διαστάσεων περίπου 10 nm, γεγονός 
που επιβεβαιώνει τις προηγούμενες παρατηρήσεις μας για την ύπαρξη περιοχών με 
μικρή στροφή μεταξύ τους (grains). Λόγω της μικρής τάσης ελαστικής 
παραμόρφωσης, δεν παρατηρήθηκαν εξαρμώσεις πλέγματος στην εικόνα υψηλής 
ανάλυσης. 
 Η ύπαρξη κρυσταλλιτών με διαστάσεις περίπου 10 nm στο στρώμα InAlN 
μπορεί να συσχετισθεί με τις παρατηρήσεις ΤΕΜ που έγιναν σε λεπτά υμένια InAlN, 
όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 5.3. Τέτοιες περιοχές που παρουσιάζουν μεταβολές 
στη σύσταση του κράματος, ή μεταβολές στην τάση ελαστικής παραμόρφωσης, θα 
επηρεάζουν το δυναμικό και τα πεδία στη διεπιφάνεια InAlN/GaN, όπου 
σχηματίζεται το 2DEG, με αποτέλεσμα σημαντική σκέδαση των ηλεκτρονίων και 
υποβάθμιση της ευκινησίας τους. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να εξηγήσει την 
παρατηρούμενη χαμηλή ευκινησία στις ετεροδομές ΗΕΜΤ InAlN/GaN που 
αναπτύχθηκαν στη διατριβή αυτή. Παρόμοια αποτελέσματα έχουν αναφερθεί στη 
βιβλιογραφία για ετεροδομές ΗΕΜΤ InAlN/GaN, που αναπτύχθηκαν με RF-ΜΒΕ 
[9]. 
 
 
 
6.2.2  Προσδιορισμός 2DEG με μετρήσεις C-V 
 
 Για να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη του 2DEG πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις 
χωρητικότητας – τάσης (C-V) σε επιλεγμένες δομές InAlN/GaN με καλά ηλεκτρικά 
χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, υπολογίστηκε η χωρική κατανομή της συγκέντρωσης 
ηλεκτρονίων σαν συνάρτηση του βάθους της περιοχής απογύμνωσης, 
προσομοιώνοντας την απόκριση της διόδου Schottky με ισοδύναμο κύκλωμα 
αποτελούμενο από παράλληλα συνδεδεμένη αντίσταση και χωρητικότητα. Ένα τέτοιο 
γράφημα για το δείγμα Α7 φαίνεται στην Εικόνα 6.5. Από τη μορφή του γραφήματος 
αποδεικνύεται η ύπαρξη του 2DEG πολύ κοντά στην επιφάνεια, ενώ η συγκέντρωση 
των φορέων μέσα στο GaN μειώνεται όσο απομακρυνόμαστε από αυτή. Πιο 
συγκεκριμένα, για το GaN που έχει αναπτυχθεί με το MBE, η συγκέντρωση είναι της 
τάξης του 1015 cm-3, ενώ στο υπόστρωμα μειώνεται κατά μία τάξη μεγέθους. 
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Εικόνα 6.5: Χωρική κατανομή συγκέντρωσης φορέων που προσδιορίστηκε από μετρήσεις C-
V, για το δείγμα Α7. Οι μετρήσεις C-V έχουν ληφθεί σε διόδους Schottky κατασκευασμένες 
με φωτολιθογραφία. Με διακεκομμένη γραμμή εικονίζεται η τοποθεσία της διεπιφάνειας 
μεταξύ του GaN που αναπτύχθηκε με ΜΒΕ και του υποστρώματος υψηλής αντίστασης 
GaN/Al2O3. 
 

 Από την ολοκλήρωση του διαγράμματος (Νd-x) είναι δυνατόν να προκύψει η 
συγκέντρωση Ns των φορέων στο υλικό. Για το δείγμα Α7 υπολογίστηκε ίση με 
1.30x1013 cm-2, τιμή ελαφρώς μικρότερη από αυτήν που προέκυψε από τις μετρήσεις 
φαινομένου Hall (η ολοκλήρωση έγινε μέχρι τα 0.5 μm από την επιφάνεια). Θα 
πρέπει να τονιστεί, όμως, ότι οι μετρήσεις C-V και Hall έγιναν σε διαφορετικές 
περιοχές του δείγματος και με διαφορετικά μέταλλα για ωμικές επαφές, επομένως μια 
μικρή διαφορά στις μετρούμενες συγκεντρώσεις είναι δικαιολογημένη. 
 
 
 
 

6.3 Αποτελέσματα λειτουργίας τρανζίστορ HEMT InAlN/GaN 
 
 Με βάση τις δομές InAlN/GaN ΗΕΜΤ που αναφέρθηκαν, με τεχνικές 
φωτολιθογραφίας κατασκευάστηκαν διατάξεις τρανζίστορ, χρησιμοποιώντας 
Ti/Al/Ni/Au ως μέταλλο για τις ωμικές επαφές. Το μήκος και το πλάτος της πύλης 
ήταν 1 μm και 50 μm, αντίστοιχα. Οι χαρακτηριστικές I-V για τα τρανζίστορ του 
δείγματος Α7 φαίνονται στην Εικόνα 6.6. Όπως φαίνεται, τα τρανζίστορ έδωσαν 
πυκνότητες ρεύματος 0.7 Α/mm για VGS = 2.5 V. Το αποτέλεσμα αυτό, παρότι 
μικρότερο από τις αναφερόμενες τιμές στη βιβλιογραφία [10,11,12], κρίνεται αρκετά 
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ικανοποιητικό για τρανζίστορ με μήκος πύλης 1 μm και είναι από τις μεγαλύτερες 
τιμές ρεύματος που έχουν επιτευχθεί στο εργαστήριο για τρανζίστορ βασισμένα στις 
συμβατικές δομές AlGaN/GaN HEMT. Οι μικρές τιμές Νs του 2DEG, αλλά και οι μη 
βέλτιστες τιμές ευκινησίας δεν επιτρέπουν την επίτευξη τρανζίστορ με ρεύματα που 
να ξεπερνούν το 1 A/mm. Τέλος, παρατηρούμε ότι το τρανζίστορ κλείνει (pinch off) 
ικανοποιητικά σε αρνητικές τάσεις VGS, γεγονός που σημαίνει ότι η διάταξη 
λειτουργεί σωστά (μπορεί να απογυμνωθεί πλήρως το κανάλι από την πύλη) και δεν 
υπάρχει σημαντική παραμένουσα αγωγιμότητα μέσω του αγώγιμου υποστρώματος. 
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Εικόνα 6.6: Χαρακτηριστικές I-V για τρανζίστορ ΗΕΜΤ InAlN/GaN με πύλη μήκους 1 μm 
και πλάτους 50 μm, κατασκευασμένα με φωτολιθογραφία στο δείγμα Α7.  
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7.1  Επιταξιακή ανάπτυξη ετεροδομών AlN/GaN 
 
 
 Οι ετεροδομές AlN/GaN, που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο, 
αναπτύχθηκαν πάνω σε εμπορικά διαθέσιμα υποστρώματα GaN/Al2O3 (0001), αλλά 
και σε υποστρώματα GaN/SiC (0001). Η ex-situ προετοιμασία των υποστρωμάτων 
που ακολουθήθηκε ήταν ίδια με αυτή των υποστρωμάτων GaN/Al2O3, που 
περιγράφηκε στο κεφάλαιο 5.1. Στο θάλαμο φόρτωσης τα υποστρώματα 
θερμάνθηκαν για 10 λεπτά στους 650 oC και στη συνέχεια φορτώθηκαν στο θάλαμο 
ανάπτυξης, όπου και ακολούθησε καθαρισμός με θέρμανση στους 750 oC για 2 
λεπτά, προκειμένου να καθαριστεί η επιφάνεια από τυχόν προσμίξεις. Κατά τη 
θέρμανση, η επιφάνεια του GaN αποδομείται, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την 
τάση μετατροπής των λεπτών γραμμών RHEED σε στρογγυλές κηλίδες. Στη συνέχεια 
και αφού ενεργοποιηθεί η πηγή πλάσματος αζώτου, εναποτίθεται ένα στρώμα GaN 
πάχους 0.5-1 μm, που έχει ως σκοπό τη βελτίωση της επιφανειακής τραχύτητας, τη 
βελτίωση της καθαρότητας του κρυστάλλου και την απομάκρυνση του καναλιού 
2DEG της δομής  HEMT από το υπόστρωμα, που έχει βαθιές καταστάσεις (deep 
levels) από προσμίξεις σιδήρου. Αυτό το επιταξιακό στρώμα είναι επιθυμητό να έχει 
συγκέντρωση δοτών μικρότερη από 1015 cm-3, αν και συνήθως βρίσκεται να είναι της 
τάξης των 1016 cm-3. Ακόμα σημαντικότερο πρόβλημα είναι η εμφάνιση μιας υψηλής 
συγκέντρωσης ηλεκτρονίων στη διεπιφάνεια μεταξύ ΜΒΕ GaN και υποστρώματος 
GaN/Al2O3. Και τα δυο προβλήματα πιστεύουμε ότι οφείλονται σε παραμένουσες 
προσμίξεις, κυρίως άτομα οξυγόνου, στην επιφάνεια του υποστρώματος. 
 Η συνολική διαδικασία ανάπτυξης μιας ετεροδομής HEMT AlN/GaN έχει ως 
εξής: Αρχικά, αναπτύσσεται το στρώμα προσαρμογής (buffer layer) GaN που 
προαναφέρθηκε, σε συνθήκες Ga-rich, που ευνοούν την ανάπτυξη στρώμα-με-
στρώμα, αλλά χωρίς να μαζεύονται σταγονίδια Ga στην επιφάνεια. Το k-cell του 
αλουμινίου είναι στη θερμοκρασία που απαιτείται για την ανάπτυξη του στρώματος 
AlN στο τέλος της ανάπτυξης του GaN. Κατόπιν, μπορούμε να ακολουθήσουμε δύο 
εναλλακτικούς τρόπους ανάπτυξης: Ανάπτυξη υπό την παρουσία στρώματος Ga στην 
επιφάνεια που θα δρα ως surfactant, ή ανάπτυξη χωρίς παρουσία στρώματος Ga.  
 Στην πρώτη περίπτωση, μόλις η θερμοκρασία του k-cell του αλουμινίου 
φτάσει στην επιθυμητή τιμή ανοίγουμε το πέτασμα του αλουμινίου και ακολουθεί η 
ανάπτυξη του AlN χωρίς να διακοπεί η ροή Ga. Η ροή Al, FAl, έχει ρυθμιστεί ώστε να 
είναι ακριβώς ίση με τη ροή Ν, FΝ, δηλαδή FAl=FN. Τα άτομα Ga εν μέρει θα 
εξαχνώνονται και εν μέρει θα συσσωρεύονται στην επιφάνεια του δείγματος, λόγω 
του ότι τα προσπίπτοντα άτομα Al αποκλείουν τα άτομα Ga από ενσωμάτωση στον 
κρύσταλλο, λόγω των ισχυρότερων δεσμών Al-N σε σχέση με Ga-N. Ο χρόνος 
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ανάπτυξης, όμως, για πολύ λεπτά στρώματα AlN είναι μικρότερος του ενός λεπτού 
και κατά συνέπεια το συσσωρευόμενο Ga στην επιφάνεια του δείγματος δεν 
προλαβαίνει να σχηματίσει ευμεγέθη σταγονίδια. Επιπλέον, μετά το πέρας της 
ανάπτυξης του στρώματος AlN, το δείγμα αφήνεται για λίγο στη θερμοκρασία 
ανάπτυξης έως ότου το περισσευούμενο Ga εξαχνωθεί πλήρως και η επιφάνεια 
καθαρίσει εντελώς. Αυτό, στη συνέχεια, επιβεβαιώνεται και από παρατηρήσεις των 
δειγμάτων με οπτικό μικροσκόπιο ή SEM, όπου παρατηρείται παντελής έλλειψη 
σταγονιδίων Ga στην επιφάνεια.  
 H δεύτερη διαδικασία ανάπτυξης χαρακτηρίζεται από την απουσία Ga στην 
επιφάνεια κατά την ανάπτυξη του AlN. Η ανάπτυξη του GaN σταματά και η 
θερμοκρασία του υποστρώματος ανέρχεται στους 800 oC, όπου το διατομικό στρώμα 
Ga εξαχνώνεται πλήρως. Στη συνέχεια, αναπτύσσεται το στρώμα AlN με λόγο ροών 
FAl/FN=1, χωρίς πρόσπτωση ατόμων Ga στην επιφάνεια (FGa=0).  
 Και για τις δύο διαδικασίες, η ανάπτυξη του AlN γίνεται με δισδιάστατο 
τρόπο, τουλάχιστον στο βαθμό που αυτό μπορεί να προσδιοριστεί από την εμφάνιση 
γραμμών σε παρατηρήσεις RHEED. Παρατηρήσεις AFM έδειξαν ότι στην περίπτωση 
της ανάπτυξης AlN, παρουσία ροής Ga στην επιφάνεια, η ανάπτυξη γίνεται με ροή 
βαθμίδων (step-flow), ενώ κάτι τέτοιο δεν παρατηρήθηκε στην περίπτωση της 
ανάπτυξης AlN, απουσία ροής Ga. Επιπλέον, στη δεύτερη διαδικασία απαιτείται 
διακοπή της ανάπτυξης για μερικά λεπτά, μέχρις ότου καθαριστεί η επιφάνεια και 
ανέλθει η θερμοκρασία. Για τους λόγους αυτούς, προτιμήθηκε η πρώτη διαδικασία 
ανάπτυξης, αφού δεν υπάρχει χρονικό διάστημα διακοπής της και επιπλέον, η 
επιφάνεια του ημιαγωγού βρίσκεται συνεχώς υπό συνθήκες περίσσειας μετάλλου, 
ακόμα και στην περίπτωση της ανάπτυξης του στρώματος AlN, όπου ο λόγος ροών 
Al/Ν θα πρέπει να ισούται με τη μονάδα. Έτσι, η ανάπτυξη του AlN γίνεται με ροή 
βαθμίδων, οδηγώντας σε ατομικά επίπεδες επιφάνειες, όπως φαίνεται στην Εικόνα 
7.1.   
 Η μορφολογία της επιφάνειας, σε ατομική κλίμακα, μελετήθηκε με το AFM. 
Ατομικά ομαλές επιφάνειες παρατηρήθηκαν για όλες τις ετεροδομές AlN/GaN, που 
αναπτύχθηκαν παρουσία ροής Ga στην επιφάνεια. H RMS τιμή της επιφανειακής 
τραχύτητας ήταν μόλις 0.4 nm, σε επιφάνειες AlN στις οποίες δεν είχαν σχηματιστεί 
μικρορωγμές. Μια τυπική σάρωση της επιφάνειας των δειγμάτων φαίνεται στην 
Εικόνα 7.1, για επιφάνεια 2x2 μm2.  Παρατηρείται η ύπαρξη βαθμίδων μονομοριακού 
(1 ML) ύψους στην επιφάνεια, γεγονός που επιβεβαιώνει την ανάπτυξη στρώμα-με-
στρώμα, δηλαδή μέσω της ροής βαθμίδων. Η μελέτη της επιφάνειας ετεροδομών 
AlN/GaN που εμφάνιζαν μικρορωγμές έδειξε την ύπαρξη βαθμίδων ύψους 1 ML 
ανάμεσα στις μικρορωγμές, γεγονός που επιβεβαιώνει την ανάπτυξη με ροή 
βαθμίδων και στην περίπτωση αυτή.   
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Εικόνα 7.1: Μικρογράφημα  AFM που δείχνει την επιφάνεια μιας ετεροδομής AlN/GaN με 
πάχος AlN ίσο με 4.5 nm. Η RMS τιμή της επιφανειακής τραχύτητας ήταν 0.4 nm. 
 
 Η δομή των δειγμάτων που αναπτύχθηκαν φαίνεται στην Εικόνα 7.2. Το 
ανώτερο στρώμα που εμφανίζεται στο σχήμα ως στρώμα επικάλυψης (cap layer), 
εναποτίθεται πάνω στο AlN αμέσως μετά το πέρας της ανάπτυξης, προκειμένου να 
προστατέψει την επιφάνεια του AlN από οξείδωσή της στο περιβάλλον 
ατμοσφαιρικού αέρα. 

Εικόνα 7.2: Σχηματική αναπαράσταση των ετεροδομών AlN/GaN που αναπτύχθηκαν 
στο πλαίσιο της διατριβής. 
 
 
 
 
 
7.2  Ελαστική παραμόρφωση και μηχανισμός χαλάρωσης 
 
 Η μορφολογία της επιφάνειας των ετεροδομών AlN/GaN μελετήθηκε με 
οπτικό μικροσκόπιο και στη συνέχεια με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) 
και με AFM. Οι παρατηρήσεις με το οπτικό μικροσκόπιο έδειξαν απουσία 
συγκέντρωσης σταγονιδίων Ga στην επιφάνεια και απουσία μικρορωγμών 
(microcracks). Οι μικρορωγμές αυτές δημιουργούνται λόγω της μεγάλης διαφοράς 

Cap

GaN/Al2Ο3 template

0.5-1 µm MBE GaN

AlN
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στις πλεγματικές σταθερές GaN και AlN, που ανέρχεται σε 2.4%, η οποία προκαλεί 
εκτατική ελαστική τάση παραμόρφωσης στο στρώμα AlN. Η παρατήρηση με το 
οπτικό μικροσκόπιο, όμως, δε μπορεί να αποκαλύψει την ύπαρξη μικρορωγμών, λόγω 
του ότι τα στρώματα AlN είναι πάρα πολύ λεπτά και οι μικρορωγμές που 
δημιουργούνται είναι μεγέθους της τάξης των μερικών nm. Κρίνεται, λοιπόν, 
απαραίτητη η παρατήρηση των δειγμάτων με FE-SEM, που προσφέρει πολύ 
υψηλότερη διακριτική ικανότητα. 
 

  περιοχή χωρίς μικρορωγμές 
Ns=2.1X1013 cm-2, µ=1068 cm2/vs 

     περιοχή με μικρορωγμές 
Ns=2.2X1013 cm-2, µ=423 cm2/vs 

 
Εικόνα 7.3: Εικόνες FE-SEM δύο διαφορετικών περιοχών μιας ετεροδομής AlN/GaN με 
πάχος AlN ίσο με 5 nm, που χαρακτηρίζονται από σημαντική διαφορά στην ευκινησία 
ηλεκτρονίων. Η δραστική μείωση της ευκινησίας στο δείγμα που φαίνεται δεξιά οφείλεται 
στη δημιουργία μικρορωγμών. 
 
 Ο σχηματισμός μικρορωγμών στις δομές HEMT είναι ένας κρίσιμος 
παράγοντας που θα πρέπει να λαμβάνεται πάντοτε υπόψη κατά το σχεδιασμό της 
δομής. Οι μικρορωγμές προκαλούν σκέδαση των ηλεκτρονίων του 2DEG και 
επομένως υποβάθμιση της ευκινησίας τους και αύξηση της Rs [12]. Επιπλέον, η 
χαλάρωση της ελαστικής τάσης παραμόρφωσης θα έχει σαν συνέπεια τη μείωση της 
πιεζοηλεκτρικής συνιστώσας του πεδίου πόλωσης με επακόλουθη μείωση στη 
συγκέντρωση του επαγόμενου 2DEG. To μέγεθος της επίδρασης των μικρορωγμών 
στις ιδιότητες μεταφοράς του 2DEG γίνεται εμφανές συγκρίνοντας τις μετρήσεις 
αγωγιμότητας και φαινομένου Hall, που φαίνονται στην Εικόνα 7.3. Πρόκειται για 
δύο περιοχές του ίδιου δείγματος δομής HEMT AlN/GaN, με πάχος AlN ίσο με 5 nm. 
Στη μια περιοχή δεν έχουν σχηματιστεί μικρορωγμές (αριστερά) ενώ στην άλλη 
έχουν σχηματιστεί (δεξιά). Η αιτία αυτής της διαφοράς είναι, όπως θα δούμε 
παρακάτω, το γεγονός ότι τα 5 nm AlN είναι το οριακό πάχος για σχηματισμό 
μικρορωγμών σε ετεροδομές AlN/GaN, ανεπτυγμένες με RF-MBE. Έτσι, λόγω 
μικρής ανομοιομορφίας του δείγματος, σε ορισμένες περιοχές του έχουν σχηματιστεί 
μικρορωγμές, ενώ σε άλλες όχι. Μετρήσεις αγωγιμότητας και φαινομένου Hall σε 
περιοχές χωρίς μικρορωγμές έδωσαν Rs=280 Ω/sq με αντίστοιχα μ=1068 cm2/Vs και 
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Νs=2.1x1013 cm-2, ενώ στις περιοχές με μικρορωγμές μετρήθηκε Rs=656 Ω/sq με 
μ=423 cm2/Vs και πρακτικά το ίδιο Νs=2.2x1013 cm-2. Για παχύτερα στρώματα AlN, 
όπου η πυκνότητα των μικρορωγμών θα είναι μεγαλύτερη, παρατηρείται περαιτέρω 
μείωση της ευκινησίας του 2DEG, όπως θα δούμε στη συνέχεια. 
 Προκειμένου να μελετηθεί η δημιουργία μικρορωγμών σε ετεροδομές 
AlN/GaN και να προσδιοριστεί το κρίσιμο πάχος για την εμφάνισή τους, 
αναπτύχθηκε μια σειρά από δομές AlN πάνω σε υποστρώματα GaN/Al2O3 με ολοένα 
και αυξανόμενο πάχος AlN. Στη συνέχεια, η μορφολογία της επιφάνειας εξετάστηκε 
με FE-SEM και προσδιορίστηκε η ύπαρξη μικρορωγμών συναρτήσει του πάχους του 
στρώματος AlN. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στην Εικόνα 7.4. Παρατηρούμε ότι 
για πάχη AlN μεγαλύτερα από 5 nm παρουσιάζονται μικρορωγμές, η πυκνότητα των 
οποίων αυξάνεται με την αύξηση του πάχους του AlN, μέχρι τα 8.5 nm. Για 
μεγαλύτερα πάχη AlN η πυκνότητα των μικρορωγμών δεν αυξάνει, αλλά 
διευρύνονται σε πλάτος. Η περίπτωση AlN πάχους 5 nm κρίνεται οριακή, όσον 
αφορά το σχηματισμό μικρορωγμών, αφού αυτές δεν εμφανίζονται σε όλη την 
επιφάνεια του δείγματος, αλλά τοπικά. Το δείγμα με πάχος AlN 4 nm δεν εμφάνισε 
μικρορωγμές και επομένως μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το οριακό πάχος για την 
εμφάνιση μικρορωγμών θα είναι τα 5 nm AlN πάνω σε GaN. Τα αποτελέσματα αυτά 
βρίσκονται σε συμφωνία με τη βιβλιογραφία, για ετεροδομές AlN/GaN που 
αναπτύχθηκαν με RF-ΜΒΕ [1,6], όπου παρατηρήθηκε η εμφάνιση μικρορωγμών για 
πάχη AlN ίσα με 4.9 nm.  
 

4 nm AlN 5.5 nm AlN 7 nm AlN 

8.5 nm AlN 10 nm AlN 15 nm AlN 

 
Εικόνα 7.4: Μικρογραφήματα FE-SEM που δείχνουν την επιφάνεια δομών AlN/GaN με 
διαφορετικά πάχη AlN, από 4 μέχρι 15 nm. Μικρορωγμές με διαφορετική πυκνότητα και 
πλάτος εμφανίζονται σε όλα τα δείγματα, εκτός του δείγματος με 4 nm AlN.  
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Οι δομές ΗΕΜΤ είναι επιθυμητό να έχουν στρώμα AlN με αρκετό πάχος ώστε 
να περιορίζεται η απογύμνωση του 2DEG από το δυναμικό της επιφάνειας (EC-EF)/q. 
Για το λόγο αυτό αναπτύξαμε δομές ΗΕΜΤ με πάχος AlN ίσο με 4.5 nm, για το οποίο 
αποφεύγεται με ασφάλεια ο σχηματισμός μικρορωγμών. Λόγω του πολύ μικρού 
χρόνου ανάπτυξης του στρώματος  AlN, δεν είναι δυνατός ο απόλυτα ακριβής 
έλεγχος του πάχους, με σφάλμα μικρότερο των 0.2 nm. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να 
υπάρχει ένα ασφαλές όριο για τη βέβαιη αποφυγή δημιουργίας μικρορωγμών, που 
εμφανίζεται στα 5 nm. 
 Το κρίσιμο πάχος για χαλάρωση της ελαστικής παραμόρφωσης (2.4%) στο 
στρώμα AlN δεν ακολουθεί τη βασική θεωρητική περιγραφή των Matthews and 
Blakeslee [2] ή των People and Bean [3], που πρότειναν διαφορετικά μοντέλα 
εισαγωγής εξαρμώσεων πλεγματικής διαφοράς. Η παρατήρηση σημαντικά 
μεγαλύτερων τιμών κρίσιμου πάχους από τις προβλέψεις των θεωρητικών 
περιγραφών για μια κατάσταση “ισορροπίας” οφείλεται σε κινητικούς περιορισμούς 
για τη δημιουργία των εξαρμώσεων. Ειδικά, οι ημιαγωγοί ΙΙΙ-νιτρίδια που 
αναπτύσσονται στη (0001) διεύθυνση στερούνται ενός κατάλληλου συστήματος 
ολίσθησης των εξαρμώσεων για την εισαγωγή εξαρμώσεων πλεγματικής διαφοράς 
στις (0001) επιφάνειες. Μια πειραματική μελέτη με RHEED, AFM και HR-TEM [4] 
της ετεροδομής AlN/GaN έδειξε ότι η πλεγματική χαλάρωση στην ετεροεπαφή 
AlN/GaN επέρχεται μέσω ενός μηχανισμού τριών σταδίων: 1) Ελαστική χαλάρωση 
της τάσης ελαστικής παραμόρφωσης με δημιουργία νησίδων (platelets) AlN, πάχους 
3-6 μονοατομικών στρωμάτων και διαμέτρου 10-20 nm (ανεξάρτητα του λόγου ροών 
ΙΙΙ/Ν), 2) μερική συνένωση των νησίδων αυτών κατά την ανάπτυξη (partial 
coalescence), που παρουσιάζει εξάρτηση από το λόγο ΙΙΙ/Ν και λαμβάνει χώρα για 
λόγο ροών ΙΙΙ/Ν >1 (metal-rich συνθήκες) και 3) πλαστική χαλάρωση της ελαστικής 
τάσης παραμόρφωσης μέσω εισαγωγής εξαρμώσεων πλεγματικής διαφοράς, κυρίως 
στις άκρες των νησίδων.  
 Τα ανωτέρω αποτελέσματα δεν συμπεριλαμβάνουν τη χαλάρωση της 
ελαστικής τάσης παραμόρφωσης μέσω της δημιουργίας μικρορωγμών, όπως 
παρατηρήθηκε στη δική μας περίπτωση. Για τόσο μικρά πάχη AlN είναι αδύνατη η 
μελέτη των δειγμάτων με το XRD, λόγω της πολύ μικρής έντασης της κορυφής του 
AlN. Συνεπώς είναι αδύνατο να γνωρίζουμε αν στρώματα πάχους 4.5 nm υφίστανται 
κάποια χαλάρωση της ελαστικής παραμόρφωσης λόγω εισαγωγής εξαρμώσεων 
πλεγματικής διαφοράς. Από τις παρατηρήσεις, όμως, με το FE-SEM, μπορούμε να 
πούμε ότι για πάχη AlN μεγαλύτερα από 5 nm παρατηρείται η δημιουργία 
μικρορωγμών, γεγονός που οδηγεί σε δραματική μείωση της ευκινησίας του 2DEG. 
Οι μικρορωγμές δημιουργούνται καθώς αυξάνεται η συνολική ελαστική ενέργεια με 
την αύξηση του πάχους του υμενίου και είναι αποτέλεσμα της δυσκολίας εισαγωγής 
εξαρμώσεων πλεγματικής διαφοράς στις (0001) διεπιφάνειες των ΙΙΙ-νιτριδίων. Η 

 163



                                                          Κεφάλαιο 7: Ανάπτυξη και ιδιότητες ετεροδομών ΗΕΜΤ AlN/GaN 
 

εισαγωγή των μικρορωγμών δεν αναμένεται να μεταβάλλει αισθητά την ελαστική 
παραμόρφωση μέσα στις επιμέρους περιοχές του υμενίου AlN, αφού η απόσταση των 
μικρορωγμών (0.5-1 μm) είναι πολύ μεγαλύτερη από την απόσταση των εξαρμώσεων 
πλεγματικής διαφοράς που απαιτείται για χαλάρωση (11 nm).  Γενικά, ο μηχανισμός 
χαλάρωσης της ελαστικής τάσης παραμόρφωσης στο AlN θα είναι ένας συνδυασμός 
εισαγωγής εξαρμώσεων πλεγματικής διαφοράς, αλλά και δημιουργίας μικρορωγμών, 
όπως παρατηρήθηκε με το SEM.  
 Για να μελετηθεί καλύτερα το φαινόμενο της χαλάρωσης της τάσης ελαστικής 
παραμόρφωσης σε ετεροδομές AlN/GaN, αναπτύχθηκε μια σειρά ετεροδομών 
AlN/GaN με διαφορετικά πάχη AlN, που κυμαίνονταν μεταξύ 6 και 27.5 nm. Οι 
κρυσταλλικές σταθερές των στρωμάτων AlN μετρήθηκαν με HR-XRD και 
προσδιορίστηκε ο βαθμός χαλάρωσης της ελαστικής τάσης παραμόρφωσης. Τα 
αποτελέσματα φαίνονται στην Εικόνα 7.5. Όπως φαίνεται και από το γράφημα, η 
σταδιακή χαλάρωση της ελαστικής παραμόρφωσης έχει ήδη ξεκινήσει από τα 6 nm 
AlN και αυξάνεται προοδευτικά μέχρι τα 18 nm, όπου παρατηρείται απότομη αύξηση 
του ποσοστού χαλάρωσης με το πάχος. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμα και για 
σχετικά μεγάλα πάχη AlN (27.5 nm), δεν παρατηρείται πλήρης χαλάρωση της 
ελαστικής παραμόρφωσης, αλλά η χαλάρωση γίνεται σταδιακά με την αύξηση του 
πάχους του στρώματος AlN. 
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Εικόνα 7.5: Ποσοστό χαλάρωσης της ελαστικής τάσης παραμόρφωσης σαν συνάρτηση του 
πάχους του στρώματος AlN, όπως προσδιορίστηκε από μετρήσεις HR-XRD για τη (0002) 
ανάκλαση. 
 
 Μια ετεροδομή, αποτελούμενη από διαδοχικά στρώματα AlN/GaN, με ολοένα 
και αυξανόμενο πάχος AlN (από 3 έως 100 nm) αναπτύχθηκε πάνω σε υπόστρωμα 
GaN/Al2O3 και μελετήθηκε με TEM από συνεργάτες μας στο ΑΠΘ [5]. Στην Εικόνα 
7.6 φαίνεται η συνολική ετεροδομή που αναπτύχθηκε, καθώς και το πάχος των 
στρωμάτων AlN, σε κάθε περίοδο. Μετρήσεις, στο δείγμα αυτό, με HR-TEM έδειξαν 
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ότι το στρώμα AlN πάχους 3 nm βρίσκεται υπό πλήρη τάση ελαστικής 
παραμόρφωσης πάνω στο GaN. Μερική χαλάρωση της ελαστικής τάσης 
παραμόρφωσης παρατηρήθηκε στο στρώμα AlN πάχους 5 nm, με σταδιακή αύξηση, 
όσο αυξάνονταν το πάχος του AlN. Εισαγωγή διεισδυουσών εξαρμώσεων (threading 
dislocations), με ανύσματα Burgers 1/3 < 1120 >, παρατηρήθηκε για πάχη AlN ίσα ή 
μεγαλύτερα από 7 nm (Εικόνα 7.6). Η πυκνότητα των εξαρμώσεων μετρήθηκε ίση με 
~5×1010 cm–2 στο στρώμα 7 nm AlN. Οι διεισδύουσες αυτές εξαρμώσεις αναμένεται 
να συνεισφέρουν στη χαλάρωση μέρους της ελαστικής τάσης παραμόρφωσης μέσω 
των προβαλλόμενων συνιστωσών τους στα (0001) επίπεδα.  

 
 

Εικόνα 7.6: Εικόνα CTEM (bright field) κατά μήκος της [1-100] διεύθυνσης της ετεροδομής 
AlN/GaN με διαφορετικά πάχη AlN. Ανατύπωση από [5] 
 
 Με βάση τα παραπάνω, η εισαγωγή εξαρμώσεων πλεγματικής διαφοράς είναι 
απίθανο να λαμβάνει χώρα πριν από την εμφάνιση των μικρορωγμών.  Η διατήρηση 
του ίδιου Νs ανεξάρτητα από την εισαγωγή μικρορωγμών (Εικόνα 7.3) συνηγορεί στο 
γεγονός ότι η εισαγωγή μικρορωγμών δε συνοδεύεται από χαλάρωση με εξαρμώσεις 
πλεγματικής διαφοράς. Επιπλέον, όπως θα δούμε στο κεφάλαιο 7.4, για ετεροδομές 
AlN/GaN με πάχος AlN ίσο με 5.5 nm η συγκέντρωση των φορέων αυξάνει (σε 
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σχέση με την περίπτωση πάχους AlN 4.5 nm) και γίνεται ίση με 4.9x1013 cm-2. Από 
τους θεωρητικούς υπολογισμούς (Εικόνα 7.8) βλέπουμε ότι η τιμή αυτή αντιστοιχεί 
σε ένα στρώμα AlN υπό πλήρη τάση ελαστικής παραμόρφωσης πάνω στο GaN (για 
πλήρως χαλαρωμένο AlN θα περιμέναμε συγκέντρωση 2DEG ίση με 1.8x1013 cm-3

). 
Οι μικρές διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ της μετρούμενης και της θεωρητικής 
τιμής μπορεί να οφείλονται σε πειραματικά σφάλματα της μέτρησης του πάχους του 
AlN. Το δείγμα αυτό (με πάχος AlN 5.5 nm) εμφάνισε μικρορωγμές, γεγονός που είχε 
άμεση επίπτωση στην ευκινησία του 2DEG, αλλά όχι και στην πυκνότητά του. 
Επομένως αποκλείεται η περίπτωση της εισαγωγής εξαρμώσεων πλεγματικής 
διαφοράς στο στρώμα αυτό, λόγω του ότι η πυκνότητα του 2DEG θα είχε μειωθεί 
σημαντικά, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε.  
 Για πάχος AlN ίσο με 6.25 nm παρατηρούμε (Εικόνα 7.11) μείωση τόσο στην 
ευκινησία, όσο και στη συγκέντρωση του 2DEG, που φτάνει τα 3.1x1013 cm-3

. 

Συγκρίνοντας την τιμή αυτή με τους θεωρητικούς υπολογισμούς από την Εικόνα 7.8 
βλέπουμε ότι το AlN θα πρέπει να βρίσκεται υπό μερική χαλάρωση της ελαστικής 
τάσης παραμόρφωσης, λόγω της μείωσης του μετρούμενου 2DEG. Μπορούμε, 
επομένως, να συμπεράνουμε ότι για πάχη AlN μικρότερα από 6.0 nm, η εισαγωγή 
πλεγματικών εξαρμώσεων δε θα λαμβάνει χώρα, αλλά θα σχηματίζονται 
μικρορωγμές στο στρώμα AlN. Για πάχη AlN μεγαλύτερα από 6.0 nm η χαλάρωση 
της ανεπτυγμένης τάσης ελαστικής παραμόρφωσης θα λαμβάνει χώρα με ένα 
συνδυασμό εισαγωγής εξαρμώσεων πλεγματικής διαφοράς και μικρορωγμών στα 
στρώματα AlN. Αυτό βρίσκεται σε συμφωνία και με τις παρατηρήσεις με το ΤΕΜ, 
που αναφέραμε πιο πάνω [5].  
  
 
 
 

7.3 Θεωρητικοί υπολογισμοί 2DEG σε ετεροδομές AlN/GaN 
 
 Προκειμένου να κατανοηθούν καλύτερα οι δυνατότητες της ετεροδομής 
AlN/GaN έγιναν θεωρητικοί υπολογισμοί της αναμενόμενης συγκέντρωσης του 
επαγόμενου 2DEG για διαφορετικά πάχη του στρώματος AlN. Οι θεωρητικοί 
υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν λύνοντας αυτοσυνεπώς τις εξισώσεις Schrödinger 
και Poisson (SCSP) για μια ετεροδομή AlN/GaN που βρίσκεται σε θερμοδυναμική 
ισορροπία στους 300 Κ. Υποθέσαμε πάχος υποστρώματος GaN ίσο με 500 nm με 
συγκέντρωση δοτών ίση με 1.0x1016 cm-3. Όλες οι καταστάσεις μέχρι 10ΚΒΤ 
πάρθηκαν υπόψη. Στην επιφάνεια του AlN υποθέσαμε EC-EF ίσο με 2.14 eV, ενώ η 
συγκέντρωση δοτών στο AlN θεωρήθηκε ίση με 1.0x1015 cm-3. 
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 Στην Εικόνα 7.7 φαίνεται η χωρική κατανομή του ελάχιστου της  ζώνης 
αγωγιμότητας EC συναρτήσει της απόστασης από την επιφάνεια για μια δομή 4.5 nm 
AlN/GaN με επικάλυψη (cap) GaN 1 nm, καθώς και οι πρώτες δύο ιδιοσυναρτήσεις 
της εξίσωσης Schrödinger, που προκύπτουν με την παραπάνω μέθοδο. 
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Εικόνα 7.7: Χωρική κατανομή του ελάχιστου της  ζώνης αγωγιμότητας EC συναρτήσει της 
απόστασης από την επιφάνεια για μια δομή 4.5 nm AlN/GaN με επικάλυψη (cap) GaN 1 nm. 
Στο ίδιο διάγραμμα δίνονται και οι δύο πρώτες ιδιοσυναρτήσεις που ικανοποιούν την 
εξίσωση Schrödinger.  
 
 Στην Εικόνα 7.8 δίνεται η εξάρτηση της πυκνότητας φορέων στο 2DEG από 
το πάχος του στρώματος AlN, για την περίπτωση AlN υπό πλήρη τάση 
παραμόρφωσης (αριστερά) και AlN πλήρως χαλαρωμένο (δεξιά). Παρατηρούμε ότι 
στην περίπτωση της πλήρους ελαστικής παραμόρφωσης, το πιεζοηλεκτρικό πεδίο 
είναι πολύ μεγάλο και θα επιφέρει πολύ υψηλές τιμές Ns, που φτάνουν το 5.9x1013 
cm-2, σε μεγάλο βάθος από την επιφάνεια της δομής, όταν εκλείπει η απογύμνωση 
του 2DEG λόγω του δυναμικού της επιφάνειας. Η τιμή αυτή είναι πλασματική, μιας 
και για πάχη AlN μεγαλύτερα από 6.0 nm, υπεισέρχεται χαλάρωση των 
κρυσταλλικών σταθερών μέσω σχηματισμού μικρορωγμών και εισαγωγής 
εξαρμώσεων πλεγματικής διαφοράς (misfit dislocations), όπως δείξαμε. Επομένως, 
για μεγάλα πάχη AlN περιμένουμε καλύτερη συμφωνία με τους υπολογισμούς που 
υποθέτουν πλήρη χαλάρωση. Στην περίπτωση αυτή, η πιεζοηλεκτρική συνιστώσα του 
πεδίου πόλωσης μηδενίζεται και η μέγιστη συγκέντρωση θα καθορίζεται 
αποκλειστικά από τη διαφορά στις αυθόρμητες πολώσεις μεταξύ των δύο ημιαγωγών, 
περιορίζοντας σημαντικά το επαγόμενο 2DEG στην τιμή 2.6x1013 cm-2. Εδώ θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι η τιμή αυτή έχει υπολογισθεί για απουσία αρνητικά 
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φορτισμένων κρυσταλλικών ατελειών μέσα στο AlN, κάτι που δεν αναμένεται όταν 
υπάρχει χαλάρωση. Η πραγματικά αναμενόμενη τιμή θα είναι ακόμα μικρότερη.  
 Για ένα στρώμα AlN πάχους 4.5 nm, το οποίο δεν υφίσταται χαλάρωση, 
αναμένεται μια συγκέντρωση 2DEG περίπου 4.1x1013 cm-2, τιμή απόλυτα 
ικανοποιητική για επίτευξη τρανζίστορ ΗΕΜΤ με εξαιρετικά υψηλά ρεύματα. 
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Εικόνα 7.8: Θεωρητικοί υπολογισμοί πυκνότητας φορέων στο 2DEG για μια ετεροδομή 
AlN/GaN με μεταβλητό πάχος AlN, για AlN υπό πλήρη τάση παραμόρφωσης (αριστερά) και 
AlN πλήρως χαλαρωμένο (δεξιά). 
 
 Οι θεωρητικοί υπολογισμοί της πυκνότητας φορέων στο 2DEG, για μια 
ετεροδομή 4.5 nm AlN/GaN υπό πλήρη τάση ελαστικής παραμόρφωσης δίνεται στην 
Εικόνα 7.9, για τις περιπτώσεις της επικάλυψης της επιφάνειας με 1 nm GaN και 
χωρίς επικάλυψη. Επίσης δίνονται οι υπολογισμοί για δύο διαφορετικές 
συγκεντρώσεις φορέων στα στρώματα AlN και GaN, αντίστοιχα. Η παρατηρούμενη 
τιμή του Ns εξαρτάται από το δυναμικό της επιφάνειας (EC-EF)/q. Η θέση της 
στάθμης Fermi (ΕF) στην επιφάνεια καθηλώνεται σε συγκεκριμένη ενέργεια μέσα στο 
ενεργειακό χάσμα, αν υπάρχει μια πολύ υψηλή συγκέντρωση επιφανειακών 
καταστάσεων σε αυτή την ενεργειακή περιοχή. Μια μεγάλη τιμή EC-EF λειτουργεί 
σαν φραγμός Schottky και απογυμνώνει το 2DEG. Η μεταβολή των ηλεκτρονικών 
ιδιοτήτων της επιφάνειας, μπορεί, επομένως, να μεταβάλλει το Νs, μέσω της αλλαγής 
του EC-EF.  

 Η μεταβολή των συγκεντρώσεων φορέων στα στρώματα AlN και GaN, κατά 
μία με δύο τάξεις μεγέθους, δεν επηρεάζει αισθητά την αναμενόμενη πυκνότητα 
φορέων στο 2DEG. Επίσης, παρατηρούμε ότι η επικάλυψη της επιφάνειας με 1 nm 
GaN μειώνει αισθητά την πυκνότητα του 2DEG. Η υπολογιζόμενη τιμή για πάχος 
AlN ίσο με 4.5 nm, GaN cap 1 nm και ΕC-EF= 1.15 eV είναι 2.9x1013 cm-2, τιμή 
σημαντικά μικρότερη από αυτήν χωρίς GaN cap. 
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Εικόνα 7.9: Θεωρητικοί υπολογισμοί πυκνότητας φορέων στο 2DEG για μια ετεροδομή 4.5 
nm AlN/GaN, υπό πλήρη τάση ελαστικής παραμόρφωσης σαν συνάρτηση του EC-EF στην 
επιφάνεια. Δίνονται ξεχωριστά οι περιπτώσεις επικάλυψης της επιφάνειας με 1 nm GaN, 
καθώς και οι περιπτώσεις δύο διαφορετικών συγκεντρώσεων φορέων στα στρώματα GaN και 
AlN. 
 

 Στο σημείο αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σχολιάσουμε την περίπτωση 
της ετεροδομής 5 nm AlN/GaN που αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 7.2 (Εικόνα 7.3). Η 
μετρούμενη συγκέντρωση 2DEG (2.1-2.2x1013 cm-2) στην περίπτωση αυτή είναι 
σημαντικά μικρότερη από την αναμενόμενη (4.5x1013 cm-2) για AlN υπό πλήρη τάση 
ελαστικής παραμόρφωσης, αλλά και μεγαλύτερη από την υπολογιζόμενη τιμή 
(1.9x1013 cm-2) για AlN πλήρως χαλαρωμένο. Αφού, όπως δείξαμε στο κεφάλαιο 7.2, 
δεν αναμένεται εισαγωγή εξαρμώσεων πλεγματικής διαφοράς για πάχη AlN 
μικρότερα από 6 nm, το στρώμα AlN σε αυτή την περίπτωση δεν αναμένεται να έχει 
χαλαρώσει μέσω εισαγωγής εξαρμώσεων πλεγματικής διαφοράς.  
 Μια πιθανή εξήγηση για τη διαφορά στη συγκέντρωση του παρατηρούμενου 
2DEG θα μπορούσε να είναι η μείωση του πραγματικού πάχους του στρώματος AlN 
λόγω οξείδωσης της επιφάνειας από το οξυγόνο του ατμοσφαιρικού αέρα. Η μείωση 
του πραγματικού πάχους του στρώματος AlN επιφέρει μείωση στη συγκέντρωση του 
2DEG, όπως φαίνεται και από την Εικόνα 7.8, αλλά δε μπορεί να περιγράψει πλήρως 
τη διαφορά. Από την Εικόνα 7.9, όμως, παρατηρούμε ότι αν υποθέσουμε EC-EF = 4.1 
eV τότε η συγκέντρωση του 2DEG θα είναι ίση με 2.2x1013 cm-2

.  Μπορούμε, λοιπόν, 
να συμπεράνουμε ότι στην περίπτωση της ετεροδομής 5 nm AlN/GaN χωρίς 
επικάλυψη της επιφάνειας, η διαφορά μεταξύ της μετρούμενης και της θεωρητικά 
αναμενόμενης τιμής θα οφείλεται σε ένα συνδυασμό μείωσης του πάχους του 
στρώματος AlN λόγω οξείδωσης και μεταβολής του δυναμικού της επιφάνειας (EC-
EF)/q σε τιμές έως και 4.1 V, ώστε να απογυμνώνεται μέρος του 2DEG της 
ετεροδομής. 
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7.4  Προσδιορισμός 2DEG με μετρήσεις φαινομένου Hall και C-V 
 
 
7.4.1  Προσδιορισμός 2DEG με μετρήσεις αγωγιμότητας και φαινομένου Hall 
 
 Ετεροδομές 2DEG βασισμένες στην ετεροεπαφή AlN/GaN αναπτύχθηκαν με 

πάχος AlN 4.5 nm πάνω σε υποστρώματα υψηλής αντίστασης GaN/Al2O3. Για την 
προστασία της επιφάνειας AlN από την οξείδωση, στο τέλος αναπτύχθηκε ένα 
στρώμα επικάλυψης GaN πάχους 1 nm (Εικόνα 7.2). Οι ιδιότητες του 2DEG 
προσδιορίστηκαν με μετρήσεις αγωγιμότητας και φαινομένου Hall, που 
πραγματοποιήθηκαν στη γεωμετρία Van der Pauw, με 4 επαφές In. Λόγω των πολύ 
καλών χαρακτηριστικών και της χαμηλής σειριακής αντίστασης δεν ήταν 
απαραίτητες οι μετρήσεις με επαφές κατασκευασμένες με φωτολιθογραφία. Τα 
αποτελέσματα φαίνονται στον Πίνακας 7.1, για θερμοκρασία περιβάλλοντος, αλλά 
και σε θερμοκρασία υγρού αζώτου (77 Κ). 
 

Δείγμα Rs (Ω/sq) Ns
(cm-2) 

μH
(cm2/vs) 

Α 
154 
48 

(77 Κ) 

3.4X1013 

3.2X1013 

(77 Κ) 

1200 
4130 

(77 Κ) 

Β 
144 
52 

(77 Κ) 

3.6X1013 

3.0X1013 

(77 Κ) 

1210 
3967 

(77 Κ) 
 
Πίνακας 7.1: Αποτελέσματα μετρήσεων αγωγιμότητας και φαινομένου Hall, 
χρησιμοποιώντας 4 επαφές In, σε ετεροδομές AlN/GaN, με πάχος AlN ίσο με 4.5 nm. Με τον 
όρο 77 Κ σημειώνονται οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασία υγρού 
αζώτου (77 Κ). 
 
 Πολύ υψηλές συγκεντρώσεις φορέων που φτάνουν τα 3.6x1013 cm-2 

επετεύχθησαν για τιμές ευκινησίας ίσες με 1200 cm2/Vs. Κατά συνέπεια, η σειριακή 
αντίσταση  μειώθηκε στην τιμή των 144 Ω/sq, τιμή ρεκόρ για τις ετεροδομές ΗΕΜΤ 
που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα στο εργαστήριο. Οι τιμές αυτές είναι οι 
καλύτερες στη βιβλιογραφία μέχρι σήμερα για ετεροδομές ΗΕΜΤ AlN/GaN που 
έχουν αναπτυχθεί σε υποστρώματα GaN/Al2O3 [6,7,8,9,10,11]. Μοναδική εξαίρεση 
αποτελεί η αναφορά [12], όπου αναφέρθηκε σειριακή αντίσταση ίση με 140 Ω/sq για 
μια ετεροδομή 3.5 nm AlN/GaN πάνω σε GaN, πάχους 3 μm, ανεπτυγμένο με ΜΒΕ 
απευθείας σε Al2O3. Μια συγκεντρωτική σύγκριση με τη βιβλιογραφία 
παρουσιάζεται γραφικά στην Εικόνα 7.10. 
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Εικόνα 7.10: Σύγκριση ιδιοτήτων 2DEG για ετεροδομές AlN/GaN που αναπτύχθηκαν στο 
εργαστήριο σε σχέση με τις αναφερόμενες τιμές στη βιβλιογραφία. 
  
 Για την ετεροδομή 4.5 nm AlN/GaN με 1 nm GaN cap, οι θεωρητικοί 
υπολογισμοί SCSP (Εικόνα 7.9) προβλέπουν συγκέντρωση ίση με 3.0-3.3x1013 cm-2

 -

για EC-EF= 1.0-0.7 eV, αντίστοιχα. Αν θεωρήσουμε τη μετρούμενη τιμή για το 2DEG 
σε χαμηλή θερμοκρασία ως πιο αντιπροσωπευτική, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι 
το στρώμα AlN θα είναι ανεπτυγμένο υπό πλήρη τάση ελαστικής παραμόρφωσης 
πάνω στο παχύ στρώμα προσαρμογήςGaN. Ο φραγμός δυναμικού στην επιφάνεια 
GaN θα κυμαίνεται στην περιοχή των 0.7-1.0 eV, όπως αναφέραμε.  
 Η επικάλυψη της επιφάνειας του ΗΕΜΤ με ένα πολύ λεπτό στρώμα 
μονωτικού ημιαγωγικού υλικού (passivation), όπως για παράδειγμα το οξείδιο του 
Ζιρκονίου (ZrO2), μπορεί να μειώσει ακόμα περισσότερο την αντίσταση φύλλου (Rs) 
του 2DEG σειριακή αντίσταση, όπως έχει δειχθεί στη βιβλιογραφία για ετεροδομές 
ΗΕΜΤ InAlN/AlN/GaN [13]. Παρόμοια αποτελέσματα έχουν αναφερθεί και για την 
περίπτωση της επικάλυψης της επιφάνειας της ετεροδομής ΗΕΜΤ με λεπτό στρώμα 
Al2O3, μειώνοντας την Rs από τα 140 στα 100 Ω/sq [12]. Παρόμοια αδρανοποίηση 
της επιφάνειας της ετεροδομής AlN/GaN ΗΕΜΤ δε δοκιμάστηκε στο εργαστήριο, 
αλλά πιστεύεται ότι θα μπορούσε να μειώσει ακόμα περισσότερο την Rs και να 
βελτιώσει τις χαρακτηριστικές των τρανζίστορ.  

Μετρήσεις φαινομένου Hall που πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασία υγρού 
αζώτου έδειξαν αύξηση της ευκινησίας στα ~4000 cm2/Vs, με ταυτόχρονη μείωση 
της Rs στα 48 Ω/sq. Η πολύ μικρή μείωση της πυκνότητας του 2DEG, με ταυτόχρονη 
σημαντική αύξηση της ευκινησίας, αποτελεί απόδειξη της ύπαρξης 2DEG στις δομές 
μας. 

Προκειμένου να εξετασθεί πειραματικά η εξάρτηση των ηλεκτρικών 
χαρακτηριστικών των ετεροδομών ΗΕΜΤ AlN/GaN από το πάχος του στρώματος 
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AlN, αναπτύχθηκε μια σειρά από ετεροδομές AlN/GaN ΗΕΜΤ, με ολοένα και 
αυξανόμενο πάχος AlN, πάνω σε υψηλής αντίστασης υποστρώματα GaN/Al2O3. Η 
δομή και η προετοιμασία των δειγμάτων ήταν ίδια με τα δείγματα που αναφέρθηκαν 
στον Πίνακας 7.1, με μόνη διαφορά το πάχος του στρώματος AlN. Τα ηλεκτρικά τους 
χαρακτηριστικά προσδιορίστηκαν με μετρήσεις αγωγιμότητας και φαινομένου Hall 
και φαίνονται στην Εικόνα 7.11. Παρατηρούμε αύξηση της ευκινησίας μέχρι το 
πάχος των 4.5 nm και στη συνέχεια απότομη μείωση λόγω του σχηματισμού 
μικρορωγμών που σκεδάζουν το 2DEG. Η συγκέντρωση (Νs), όμως, του 2DEG 
αυξάνεται μέχρι τα 5.5 nm AlN και στη συνέχεια φθίνει. Για πάχη AlN μεγαλύτερα 
από 6.0 nm περιμένουμε ότι η χαλάρωση με εισαγωγή εξαρμώσεων πλεγματικής 
διαφοράς και μικρορωγμών είναι αρκετά μεγάλη ώστε να προκαλέσει μείωση του Νs. 
Φυσικά η σκέδαση από τις κρυσταλλικές ατέλειες θα αυξάνεται, όσο αυξάνει η 
χαλάρωση της ελαστικής παραμόρφωσης, για αυξανόμενο πάχος AlN. Όλα αυτά 
έχουν ως συνέπεια την απότομη αύξηση της αντίστασης φύλλου (Rs) για πάχη AlN 
μεγαλύτερα από 4.5 nm και επομένως το πάχος 4.5 nm αποδεικνύεται και από τις 
ηλεκτρικές μετρήσεις, σαν το βέλτιστο πάχος AlN για την ανάπτυξη ετεροδομών 
HEMT AlN/GaN.  
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Εικόνα 7.11: Αντίσταση φύλλου (αριστερά) και ευκινησία και συγκέντρωση (Νs) 
ηλεκτρονίων (δεξιά) σαν συνάρτηση του πάχους του AlN, για ετεροδομές AlN/GaN με 
διαφορετικά πάχη AlN. 
 

Παρόμοια συμπεριφορά έχει παρατηρηθεί πρόσφατα και στη βιβλιογραφία για 
ετεροδομές AlN/GaN που αναπτύχθηκαν με RF-MBE [9,12]. Θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι στην αναφορά [9], η συγκέντρωση του παρατηρούμενου 2DEG δε μειώνεται 
έπειτα από ένα κρίσιμο πάχος, αλλά συνεχίζει να αυξάνεται μέχρι τα 7 nm AlN, 
φτάνοντας τη θεωρητικά αναμενόμενη τιμή για το 2DEG σε ετεροδομές AlN/GaN. Η 
ευκινησία, όμως, μειώνεται δραματικά (στα ~400 cm2/Vs) έπειτα από το κρίσιμο 
πάχος των 5 nm, αυξάνοντας την αντίσταση φύλλου στα ~350 Ω/sq, παρόμοια με τη 
δική μας περίπτωση. Πιστεύουμε ότι και στην περίπτωση αυτή η χαλάρωση με 
μικρορωγμές αρχίζει μετά τα 5 nm, παρά την αναφορά [9] ότι παρατηρήθηκε να 
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λαμβάνει χώρα στα 7 nm και όχι νωρίτερα. Στην εργασία αυτή  [9], οι μικρορωγμές 
είχαν παρατηρηθεί με AFM, που αναμένεται να έχει δυσκολία ανίχνευσής τους, όταν 
είναι σε μικρή πυκνότητα.  
 
 
 
 
7.4.2  Μετρήσεις χωρητικότητας - τάσης (C-V) 
 

Για να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη του 2DEG πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις 
χωρητικότητας – τάσης στις ετεροδομές AlN/GaN, χρησιμοποιώντας διόδους 
Schottky κατασκευασμένες με φωτολιθογραφία. Στη συνέχεια υπολογίστηκε η 
χωρική κατανομή της συγκέντρωσης φορέων, σαν συνάρτηση της απόστασης από την 
επιφάνεια. Η χωρική κατανομή της συγκέντρωσης φορέων για το δείγμα Β (Πίνακας 
7.1) φαίνεται στην Εικόνα 7.12. Το αποτέλεσμα αυτό προέκυψε από μετρήσεις C-V 
σε διόδους διαμέτρου 100 μm, που φαίνονται στο ένθετο της Εικόνα 7.12. Από την 
καμπύλη χωρικής κατανομής φαίνεται ξεκάθαρα η ύπαρξη 2DEG σε απόσταση 
περίπου 6.1 nm από την επιφάνεια, δηλαδή μέσα στο GaN. Παρατηρείται, επίσης, 
χαμηλή συγκέντρωση ηλεκτρονίων μέσα στο GaN, που είναι της τάξης των 1015 cm-3 
και πέφτει κάτω από το 1013 cm-3 μέσα στο υψηλής αντίστασης υπόστρωμα GaN. 

Με ολοκλήρωση της καμπύλης (Νs-x) υπολογίζεται η συνολική πυκνότητα 
φορέων στο 2DEG, που βρέθηκε ίση με 2.95x1013 cm-2. Η τιμή αυτή είναι σε πολύ 
καλή συμφωνία με τις μετρήσεις Hall. Είναι χαμηλότερη από την τιμή που μετρήθηκε 
με φαινόμενο Hall σε 300 Κ (3.6x1013 cm-2), αλλά σχεδόν ταυτίζεται με τη μέτρηση 
στους 77 Κ (3.0x1013 cm-2). Για να εξεταστεί περαιτέρω αυτή η διαφορά 
πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις φαινομένου Hall και σε διατάξεις μετρήσεων Hall που 
είχαν κατασκευαστεί με φωτολιθογραφία. Σε 300 Κ, η συγκέντρωση του 2DEG 
μετρήθηκε ίση με 2.7x1013 cm-2 και η ευκινησία 1112 cm2/Vs. Παρατηρούμε ότι η 
μετρούμενη συγκέντρωση φορέων συμφωνεί με την αντίστοιχη που προκύπτει από 
τις μετρήσεις C-V, αλλά είναι λίγο χαμηλότερη από τη μετρούμενη τιμή, 
χρησιμοποιώντας 4 επαφές In. Αυτή η διαφορά μπορεί να οφείλεται στη υποβάθμιση 
των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών των ετεροδομών σε κάποιο στάδιο της 
κατασκευαστικής διαδικασίας που ακολουθείται κατά το σχηματισμό των επαφών ή 
των mesa. Ως πιθανότερη εκδοχή προτείνεται η θερμική ανόπτηση των δειγμάτων 
κατά το σχηματισμό των ωμικών επαφών, που μπορεί να επηρεάζει τις ετεροδομές 
λόγω της πολύ υψηλής τάσης ελαστικής παραμόρφωσης που έχει ήδη αναπτυχθεί 
κατά τη δημιουργία της ετεροδομής. Η θερμική ανόπτηση σε υψηλές θερμοκρασίες 
μπορεί να προκαλεί και οξείδωση της επιφάνειας σε κάποιο βαθμό.  
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Εικόνα 7.12: Χωρική κατανομή συγκέντρωσης φορέων για το δείγμα Β του Πίνακας 7.1, 
υπολογισμένο από μετρήσεις C-V που πραγματοποιήθηκαν σε διόδους διαμέτρου 100 μm, 
κατασκευασμένων με φωτολιθογραφία. Στο ένθετο φαίνεται η καμπύλη C-V. 
 
 Γενικότερα, το Ns θα είναι ευαίσθητη συνάρτηση του δυναμικού της 
επιφάνειας (EC-EF)/q, που θα επηρεάζεται από τις διάφορες διεργασίες τις οποίες 
υφίσταται το δείγμα. Δηλαδή, η οξείδωση της επιφάνειας και η εναπόθεση μετάλλου 
Schottky αναμένεται να μεταβάλλουν το EC-EF στην επιφάνεια και να επηρεάζουν τα 
ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του 2DEG. Οι ηλεκτρονικές ιδιότητες της ημιαγωγικής 
επιφάνειας μπορούν να σταθεροποιηθούν με κάποια κατάλληλη διαδικασία 
αδρανοποίησης (passivation). Αυτό, πρακτικά, περιλαμβάνει την επεξεργασία της 
επιφάνειας και την εναπόθεση κάποιου κατάλληλου υλικού επικάλυψης. Κάτι τέτοιο 
θα μπορούσε να μειώσει το EC-EF και να δώσει πολύ υψηλότερες τιμές Ns για το 
2DEG. Η μεταβολή της ηλεκτρονικής δομής της επιφάνειας των δομών AlN/GaN 
μελετήθηκε ως προς το ρόλο διαφόρων επικαλύψεων που αναπτύσσονται στο ΜΒΕ 
και τα αποτελέσματα περιγράφονται στο τμήμα 7.5.  
 
 
 
 

7.5 Η επίδραση της επιφάνειας στο 2DEG  
 
 Οι θεωρητικοί υπολογισμοί SCSP ανέδειξαν την ευαίσθητη εξάρτηση του Ns 
από το πάχος του στρώματος AlN και το δυναμικό της επιφάνειας (EC-EF)/q. 
Επιπλέον, η εξάρτηση από το πάχος συνδέεται, έμμεσα και με το δυναμικό της 
επιφάνειας, που, αναλόγως της τιμής του, προκαλεί απογύμνωση του 2DEG. Για τη 
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διερεύνηση της επίδρασης της επιφάνειας στις ιδιότητες του 2DEG έγινε μια σειρά 
πειραμάτων, στα οποία εξετάστηκε η δυνατότητα μεταβολής των ηλεκτρονικών 
ιδιοτήτων της επιφάνειας με επικάλυψη του AlN με ατομικά στρώματα στοιχείων-ΙΙΙ 
ή με στρώμα επικάλυψης GaN, μέσα στο σύστημα ΜΒΕ (in-situ). Η επικάλυψη της 
επιφάνειας του AlN με ένα πολύ λεπτό στρώμα ημιαγωγού ή μετάλλου μπορεί να 
μεταβάλλει το δυναμικό (EC-EF)/q της επιφάνειας και να διατηρεί σταθερό το πάχος 
του στρώματος AlN, εμποδίζοντας την οξείδωση. από τον ατμοσφαιρικό αέρα και τη 
μετατροπή ενός επιφανειακού στρώματος σε Al2O3.  
 Για να εξετάσουμε την επίδραση διαφόρων εναλλακτικών μεθόδων 
επικάλυψης της επιφάνειας του ΗΕΜΤ, αναπτύχθηκε μια σειρά από ετεροδομές 
AlN/GaN με πάχη AlN 4.5 nm και διαφορετικά στρώματα επικάλυψης. 
Δοκιμάστηκαν στρώματα GaN με πάχη 0.5 και 1 nm, επικάλυψη με Al πάχους 0.5, 1 
και 2 nm και επικάλυψη με 2 ML Ga. Τέλος, αναπτύχθηκε και μια δομή AlN/GaN 
HEMT χωρίς καθόλου επικάλυψη, σαν δείγμα αναφοράς για σύγκριση. Μετά το 
πέρας της ανάπτυξης της ετεροδομής αυτής, η επιφάνεια του ημιαγωγού AlN 
αφέθηκε για μικρό χρονικό διάστημα στη θερμοκρασία ανάπτυξης, ώστε να 
εξαχνωθεί πλήρως το πλεονάζον Ga και στη συνέχεια εκτέθηκε σε άζωτο ώστε να 
βεβαιωθεί η πλήρης έλλειψη μετάλλου στην επιφάνεια. Τα ηλεκτρικά 
χαρακτηριστικά του 2DEG προσδιορίστηκαν με μετρήσεις αγωγιμότητας και 
φαινομένου Hall και τα αποτελέσματα φαίνονται στον Πίνακας 7.2. 
  

Cap layer 
Nitridation 

(Reference) 

0.5 nm 

GaN 
1 nm GaN 0.5 nm Al 1 nm Al 2 nm Al 2 ML Ga

Rs (Ω/sq) 334 169 144 241 152 129 156 

Ns

(cm-2) 
2.7x1013 3.1x1013 3.6x1013 3.9x1013 3.8x1013 6.1x1013 3.8x1013

μH

(cm2/Vs) 
700 1170 1210 664 1080 793 1053 

 

Πίνακας 7.2: Μετρήσεις φαινομένου Hall για ετεροδομές AlN/GaN με διαφορετικά 
στρώματα επικάλυψης της επιφάνειας του ΗΕΜΤ. 
 

 Όπως παρατηρούμε, όλες οι δομές με επικάλυψη της επιφάνειας 
παρουσιάζουν βελτιωμένα χαρακτηριστικά σε σχέση με το δείγμα χωρίς επικάλυψη 
(δείγμα αναφοράς). Αυτό μπορεί να οφείλεται σε ελάττωση του δυναμικού της 
επιφάνειας (EC-EF)/q σαν αποτέλεσμα της επικάλυψης, ή και στη διατήρηση του 
πάχους του AlN χωρίς τη μερική μετατροπή του σε οξείδιο κατά την επαφή του με 
τον ατμοσφαιρικό αέρα. Η επικάλυψη της ετεροδομής με 1 nm GaN έδωσε 
εξαιρετικά ικανοποιητικά αποτελέσματα όσον αφορά την ευκινησία των φορέων, 
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αλλά και τη συγκέντρωση του 2DEG. Όπως αναφέραμε και στο κεφάλαιο 7.4, οι 
θεωρητικοί υπολογισμοί SCSP δίνουν ένα φραγμό δυναμικού στην επιφάνεια ίσο με 
0.7-1.0 eV, τιμή πολύ μικρότερη από τα 3.6 eV που υπολογίζεται για τη δομή ΗΕΜΤ 
αναφοράς. 
 Η επικάλυψη της επιφάνειας με ένα στρώμα μετάλλου (Ga ή Al) επιφέρει 
αύξηση στο μετρούμενο 2DEG, ειδικά για την περίπτωση της επικάλυψης με 2 nm 
Al. Στην περίπτωση αυτή, η συγκέντρωση του 2DEG αυξάνεται θεαματικά στο 
6.1x1013 cm-2, δηλαδή πλησιάζει τη θεωρητικά αναμενόμενη μέγιστη τιμή για τις 
ετεροδομές AlN/GaN. Η αντίσταση φύλλου ελαττώνεται, ακόμα περισσότερο και 
φτάνει τα 129 Ω/sq. Η συμπεριφορά αυτή αναλύθηκε με υπολογισμούς SCSP για το 
ρόλο του δυναμικού της επιφάνειας που θα μεταβάλλεται από τα πρόσθετα στρώματα 
των στοιχείων ΙΙΙ και την αναμενόμενη τροποποίηση της δεσμικής κατάστασης των 
ατόμων στην επιφάνεια AlN (συγκριτικά με τη γυμνή επιφάνεια AlN), ακόμα και 
όταν η οξείδωση έχει προχωρήσει έως το AlN. Η σύγκριση των πειραματικών τιμών 
με τους θεωρητικούς υπολογισμούς έδωσε φραγμούς δυναμικού στην επιφάνεια ίσους 
με 0.7 eV για την περίπτωση της επικάλυψης με 2 nm Al, ενώ για επικάλυψη με 1 nm 
Al και 0.5 nm Al ο φραγμός δυναμικού ήταν 2.5 eV. Η περίπτωση της επικάλυψης με 
2 ML Ga δίνει, επίσης, φραγμό δυναμικού 2.5 eV στην επιφάνεια.  
 Ένα σημαντικό ερώτημα στην περίπτωση της ετεροδομής ΗΕΜΤ με 
επικάλυψη 2 nm Al είναι αυτό της ενδεχόμενης παράλληλης αγωγιμότητας από το 
στρώμα Al. Για να διαπιστωθεί πειραματικά αν η αγωγιμότητα του πολύ λεπτού 
στρώματος Al δρα ως παράλληλη αγωγιμότητα στο 2DEG, πραγματοποιήθηκε 
εναπόθεση 2 nm Al πάνω σε ημιαγώγιμο υπόστρωμα p-Si (111), ειδικής αντίστασης 
100 Ωcm, στις ίδιες συνθήκες που πραγματοποιήθηκε η εναπόθεση Al στις δομές 
ΗΕΜΤ. Κατόπιν, το δείγμα κόπηκε σε δύο κομμάτια και το ένα εμβαπτίστηκε άμεσα 
σε διάλυμα HCl προκειμένου να απομακρυνθεί το στρώμα Al από την επιφάνεια. Στη 
συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις αγωγιμότητας και φαινομένου Hall, 
χρησιμοποιώντας 4 επαφές In. Τα αποτελέσματα δίνει ο Πίνακας 7.3. Παρατηρούμε 
ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά στις μετρήσεις (στα όρια του πειραματικού 
σφάλματος) με και χωρίς εμβάπτιση σε HCl, γεγονός που σημαίνει ότι το στρώμα Al 
οξειδώνεται άμεσα με την επαφή του με το οξυγόνο του ατμοσφαιρικού αέρα. 
Επίσης, η αντίσταση φύλλου είναι 2 KΩ/sq, τιμή πολύ μεγαλύτερη από αυτή που 
παρουσιάζουν οι δομές ΗΕΜΤ (129 Ω/sq). Επομένως, η όποια παράλληλη 
αγωγιμότητα, που ενδεχομένως προέρχεται από το στρώμα Al που εναποτίθεται στην 
επιφάνεια, δε θα μεταβάλλει την πραγματική τιμή της αγωγιμότητας της διάταξης 
ΗΕΜΤ. Καταλήγουμε, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι η εναπόθεση ενός λεπτού 
στρώματος μετάλλου στην επιφάνεια της δομής ΗΕΜΤ θα ελαττώνει το δυναμικό της 
επιφάνειας, επιφέροντας αύξηση του μετρούμενου 2DEG και μείωση της αντίστασης 
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φύλλου και όχι δημιουργώντας μια παράλληλη αγωγιμότητα μέσω του μεταλλικού 
στρώματος.  
 

 Εμβάπτιση σε HCl Χωρίς εμβάπτιση 

Rs (Ω/sq) 2.04x103 2.08x103

Ns (cm-2) 9.1x1012 8.8x1012

μΗ (cm2/Vs) 334 337 
 

Πίνακας 7.3: Μετρήσεις αγωγιμότητας και φαινομένου Hall σε δείγμα Si (111) με εναπόθεση 
2 nm Al μέσα στο θάλαμο ανάπτυξης.  Δίνονται και οι μετρήσεις στο ίδιο δείγμα, με 
εμβάπτιση σε διάλυμα HCl για απομάκρυνση του στρώματος Al. 
 

 
   
 

7.6 Χρονική μεταβολή των ιδιοτήτων του 2DEG 
 
 Η αλλαγή της χημικής σύστασης και των ηλεκτρονικών ιδιοτήτων της 
επιφάνειας, όταν παραμένει στο οξειδωτικό περιβάλλον του ατμοσφαιρικού αέρα, 
είναι ένα σημαντικό θέμα μελέτης που μπορεί να συμβάλλει στη φυσική κατανόηση 
του ρόλου του δυναμικού της επιφάνειας στις δομές ΗΕΜΤ ΙΙΙ-νιτριδίων και τις 
αιτίες μεταβολής του. Για τη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν οι δομές AlN/GaN 
ΗΕΜΤ με πάχη AlN 4.5 nm και διαφορετικά στρώματα επικάλυψης, που 
αναφέρθηκαν προηγουμένως. Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του 2DEG 
προσδιορίστηκαν με μετρήσεις αγωγιμότητας και φαινομένου Hall, σε διατάξεις με 
με 4 επαφές In, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, έως και 125 ημέρες μετά την 
ανάπτυξη. Μεταξύ των μετρήσεων, τα δείγματα παρέμεναν κλεισμένα μέσα σε 
κουτιά από τεφλόν (fluoroware) και φυλάσσονταν σε κανονική ατμόσφαιρα 
δωματίου, χωρίς να λαμβάνονται προφυλάξεις για την αποφυγή της οξείδωσης.  
 Στην περίπτωση της ετεροδομής ΗΕΜΤ με επικάλυψη Al ίση με 2 nm, 
παρατηρούμε σημαντική μεταβολή των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών του 2DEG με 
το χρόνο (Εικόνα 7.13). Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται μείωση της συγκέντρωσης 
ηλεκτρονίων με ρυθμό που φθίνει με το χρόνο και ταυτόχρονη αύξηση της 
ευκινησίας. Σε χρόνο περίπου 125 ημερών, η συγκέντρωση του 2DEG κατήλθε από 
τα 6.1x1013 cm-2 στα 4.8x1013 cm-2, ενώ η ευκινησία αυξήθηκε από τα 793 cm2/Vs 
στα 933 cm2/Vs. Αυτές οι αλλαγές πιθανόν οφείλονται σε μεταβολή της δεσμικής και 
ηλεκτρονικής κατάστασης των ατόμων της επιφάνειας AlN, καθώς προχωράει το 
φαινόμενο της οξείδωσης, που θα μεταβάλλει το δυναμικό της και θα αλλάζει το Ns 
του 2DEG. Η ευκινησία αυξάνει λόγω της ελάττωσης της συγκέντρωσης των 
ηλεκτρονίων που θα περιορίζει τις σκεδάσεις e-e και τη σκέδαση από την τραχύτητα 
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της διεπιφάνειας, αφού ο εντοπισμός του 2DEG κοντά στη διεπιφάνεια αυξάνει με τη 
συγκέντρωσή του [9]. Όπως δείξαμε πιο πριν (από το πείραμα της εναπόθεσης 2 nm 
Al πάνω σε Si), τα 2 nm Al θα οξειδώνονται σχεδόν αμέσως με την επαφή τους με 
τον ατμοσφαιρικό αέρα. Αυτό σημαίνει ότι η επιφάνεια του AlN θα προφυλάσσεται 
από την οξείδωση, αλλά όχι εντελώς. Η διάχυση ατόμων οξυγόνου του 
ατμοσφαιρικού αέρα διαμέσου του οξειδωμένου στρώματος Al θα οξειδώνει την 
επιφάνεια του AlN, επηρεάζοντας, έτσι, το δυναμικό της και προκαλώντας μεταβολή 
στο Ns. Ο ρυθμός οξείδωσης θα μειώνεται με το χρόνο και κατά συνέπεια θα 
μειώνεται και ο ρυθμός μεταβολής των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών της 
ετεροδομής, όπως παρατηρήθηκε. Συνεπώς, η αντίσταση φύλλου θα αυξάνεται και θα 
ακολουθεί την καμπύλη που φαίνεται στην Εικόνα 7.14. Μέχρι σήμερα στη 
βιβλιογραφία δεν έχει μελετηθεί παρόμοια συμπεριφορά για ετεροδομές ΗΕΜΤ 
AlN/GaN. 
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Εικόνα 7.13: Μεταβολή των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών του 2DEG, συναρτήσει του 
χρόνου παραμονής στον ατμοσφαιρικό αέρα, για μια ετεροδομή 4.5 nm AlN/GaN με 
επικάλυψη Al 2 nm. 
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Εικόνα 7.14: Μεταβολή της αντίστασης φύλλου, συναρτήσει του χρόνου παραμονής στον 
ατμοσφαιρικό αέρα, για μια ετεροδομή 4.5 nm AlN/GaN με επικάλυψη Al 2 nm.  
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 Μετρήσεις χρονικής εξέλιξης των ετεροδομών ΗΕΜΤ AlN/GaN 
πραγματοποιήθηκαν, επίσης, και για την περίπτωση της επικάλυψης με 1 nm GaN και 
0.5 nm Ga. Τα αποτελέσματα φαίνονται στην Εικόνα 7.15. Για την περίπτωση της 
επικάλυψης με 0.5 nm Ga παρατηρούμε μικρή μείωση της συγκέντρωσης φορέων στο 
2DEG και ταυτόχρονη αύξηση της ευκινησίας, με τρόπο παρόμοιο με αυτόν που 
αναφέραμε για την επικάλυψη με στρώμα Al πάχους 2 nm. Στην περίπτωση της 
επικάλυψης με 1 nm GaN δεν παρατηρούμε σημαντικές μεταβολές με το χρόνο. Αυτό 
μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η επικάλυψη με ένα λεπτό στρώμα GaN, πάχους 1 
nm, προστατεύει την επιφάνεια AlN από οξείδωση και βοηθάει στη διατήρηση των 
ηλεκτρικών ιδιοτήτων των ετεροδομών. Στην περίπτωση, όμως της επικάλυψης με 
0.5 nm Ga, η προστασία της επιφάνειας δεν είναι αρκετή, με αποτέλεσμα το στρώμα 
AlN να υφίσταται οξείδωση έως ένα βαθμό. 
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Εικόνα 7.15: Μεταβολή των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών του 2DEG, συναρτήσει του 
χρόνου παραμονής στον ατμοσφαιρικό αέρα, για μια ετεροδομή 4.5 nm AlN/GaN με 
επικάλυψη GaN 1 nm (αριστερά) και Ga 0.5 nm (δεξιά). 
 
 Τέλος, εξετάστηκε και η περίπτωση της ετεροδομής ΗΕΜΤ που είχε υποστεί 
νιτρίδωση της επιφάνειας με έκθεση σε ενεργό άζωτο. Στην περίπτωση αυτή (Εικόνα 
7.16) δεν παρατηρήθηκε σημαντική μεταβολή των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών του 
2DEG. Αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι η οξείδωση του AlN γίνεται ταχύτατα όταν 
εκτεθεί στον ατμοσφαιρικό αέρα και στη συνέχεια το πάχος AlN, η δεσμική 
κατάσταση των ατόμων της επιφάνειας και τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της 
(δυναμικό επιφάνειας), παραμένουν αμετάβλητα. Η μεταβολή του Ns του 2DEG για 
κάλυψη του AlN με 0.5 nm Ga ή 2 nm Al δείχνει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η 
επιφάνεια προστατεύεται, αλλά όχι επαρκώς, από αλλαγές λόγω οξείδωσης. Αυτό 
γίνεται αποτελεσματικά για επικάλυψη με 1 nm GaN.  
 Η δομή AlN/GaN HEMT με στρώμα επικάλυψης 1 nm GaN έδειξε εξαιρετική 
σταθερότητα χαρακτηριστικών σε μετρήσεις Hall και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την κατασκευή ΗΕΜΤ πολύ υψηλών ρευμάτων. Στην πραγματικότητα, όμως, η 
ύπαρξη του στρώματος GaN στην επιφάνεια περιορίζει το μέγιστο Νs στην τιμή 2.9-
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3.3x1013 cm-2, σύμφωνα με τους υπολογισμούς SCSP, ενώ υπάρχει η δυνατότητα 
περαιτέρω αύξησής του στην περιοχή 6x1013 cm-2. Η ύπαρξη 2 nm Al πάνω στην 
επιφάνεια AlN διατήρησε χαμηλό το δυναμικό της επιφάνειας (EC-EF)/q και έδωσε τη 
δυνατότητα προσέγγισης των μέγιστων τιμών Ns που επιτρέπουν οι φυσικές ιδιότητες 
της ετεροδομής AlN/GaN. Σύμφωνα με την Εικόνα 7.9 (εξάρτηση του Ns σε 
ετεροδομές 4.5 nm AlN/GaN από το δυναμικό της επιφάνειας) για Νs=6.1x1013 cm-2 
θα αντιστοιχεί επιφανειακό δυναμικό (EC-EF)/q=0.7 V. Η μείωση του Νs σε 4.8x1013–
cm-2

 μετά από 125 ημέρες αντιστοιχεί σε αύξηση του δυναμικού της επιφάνειας στην 
τιμή 1.7 V. 
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Εικόνα 7.16: Μεταβολή των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών του 2DEG, συναρτήσει του 
χρόνου παραμονής στον ατμοσφαιρικό αέρα, για μια ετεροδομή 4.5 nm AlN/GaN που υπέστη 
νιτρίδωση της επιφάνειας με ενεργό άζωτο. 
 
 Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι οι ηλεκτρονικές ιδιότητες της επιφάνειας 
του AlN είναι ελεγχόμενες. Η καθήλωση της στάθμης Fermi από επιφανειακές 
καταστάσεις, ώστε να προκύπτει υψηλή τιμή EC-EF οφείλεται στην οξείδωση της 
επιφάνειας AlN. Επιπρόσθετα στρώματα Al, που αναπτύσσονται in-situ στο σύστημα 
ΜΒΕ, μπορούν να προστατεύσουν την επιφάνεια AlN από άμεση επίδραση της 
οξείδωσης στον ατμοσφαιρικό αέρα. Η κατάλληλη αδρανοποίηση μιας τέτοιας 
επιφάνειας (π.χ. επικάλυψη με εναπόθεση ενός μονωτικού στρώματος) θα μπορούσε 
να διατηρεί σταθερές τις εξαιρετικά υψηλές τιμές Ns που επιτεύχθηκαν, οι οποίες 
είναι οι μέγιστες τιμές που έχουν ποτέ επιτευχθεί σε οποιοδήποτε σύστημα 2DEG 
στην ιστορία των ημιαγωγών. 
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7.7  Αποτελέσματα HEMT 
 
 
 Από τις ετεροδομές AlN/GaN κατασκευάστηκαν τρανζίστορ επίδρασης 
εγκάρσιου πεδίου με κανάλι 2DEG (HEMT), χρησιμοποιώντας διαδικασίες 
φωτολιθογραφίας. Οι ωμικές επαφές βασίστηκαν σε επιμετάλλωση Ti/Al/Ni/Au, ενώ 
οι επαφές Schottky στις πύλες έγιναν με επιμετάλλωση Ni/Au. Το μήκος της πύλης 
ήταν 1 μm και το πλάτος 50 μm και δε χρησιμοποιήθηκε καμία τεχνική 
αδρανοποίησης της επιφάνειας (passivation). Για κάθε δείγμα μετρήθηκαν οι 
χαρακτηριστικές ρεύματος – τάσης (I-V) για τα τρανζίστορ και προσδιορίστηκε το 
μέγιστο ρεύμα και η μέγιστη διαγωγιμότητα του κάθε τρανζίστορ. Πολύ υψηλές 
πυκνότητες ρεύματος που φτάνουν τα 1.8 A/mm παρατηρήθηκαν για δομές AlN/GaN 
ΗΕΜΤ με πάχος AlN 4.5 nm και GaN cap ίσο με 1 nm. Η οικογένεια 
χαρακτηριστικών I-V ενός τέτοιου τρανζίστορ φαίνεται στην Εικόνα 7.17. 
Παρατηρούμε ότι μπορεί να απογυμνωθεί πλήρως το κανάλι, γεγονός που 
επιβεβαιώνει την καλή λειτουργία των διόδων Schottky της πύλης και τη χαμηλή 
αγωγιμότητα του στρώματος απομόνωσης (buffer layer) GaN. Η μέγιστη 
διαγωγιμότητα του τρανζίστορ μετρήθηκε ίση με 400 mS/mm.  
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Εικόνα 7.17: Χαρακτηριστικές I-V για τρανζίστορ ΗΕΜΤ κατασκευασμένα με 
φωτολιθογραφία από δομές AlN/GaN ΗΕΜΤ με πάχος AlN ίσο με 4.5 nm και GaN cap ίσο 
με 1 nm. Το μήκος της πύλης ήταν 1 μm και το πλάτος 50 μm. 
 
 Συγκρίνοντας τις τιμές αυτές με τη βιβλιογραφία, μπορούμε να συμπεράνουμε 
ότι τα αποτελέσματά μας παρουσιάζουν τις βέλτιστες τιμές πυκνότητας ρεύματος για 
τη δεδομένο μήκος πύλης (1 μm): Πρόσφατες έρευνες [12] έδωσαν πυκνότητες 
ρεύματος 1.3 A/mm για μήκος πύλης 1.2 μm και διαγωγιμότητα ~260 mS/mm. 
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Μικραίνοντας το μήκος της πύλης στα 0.25 μm επετεύχθησαν πυκνότητες ρεύματος 
που φτάνουν τα 2.3 A/mm και διαγωγιμότητες 400-480 mS/mm [7,14,15] για 
ετεροδομές AlN/GaN, με πάχος AlN ίσο με 3.5 nm, που αναπτύχθηκε με RF-MBE. 
Πυκνότητα ρεύματος ίση με 1.6 A/mm και διαγωγιμότητα ~300 mS/mm επετεύχθη 
για ετεροδομές AlN/GaN, με πάχος AlN μόλις 2.3 nm [16], ανεπτυγμένες, επίσης, με 
RF-MBE. Μια συγκριτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων ΗΕΜΤ σε σύγκριση με 
τη βιβλιογραφία φαίνεται στην Εικόνα 7.18. 
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Εικόνα 7.18: Συγκριτική παρουσίαση αποτελεσμάτων ΗΕΜΤ AlN/GaN ως προς 
αποτελέσματα της βιβλιογραφίας. Στο ένθετο φαίνεται και το μήκος της πύλης των 
αντίστοιχων τρανζίστορ ΗΕΜΤ. 
 

Η σμίκρυνση του μήκους πύλης των τρανζίστορ, που κατασκευάζονται στο 
εργαστήριο, σε μικρότερες τιμές όπως τα 0.25 μm, θα μπορούσε να δώσει πυκνότητες 
ρεύματος που θα έφταναν πολύ υψηλότερες τιμές, κάτι το οποίο επαληθεύεται από 
συνεργάτες μας στο University of Ulm. Η τεράστια πυκνότητα ρεύματος, όμως, 
καθιστά ακατάλληλη την έως σήμερα χρησιμοποιούμενη τεχνολογία κατασκευής 
τρανζίστορ GaN και χρειάζεται εξειδικευμένη βελτιστοποίηση για την εκμετάλλευση 
των δυνατοτήτων αυτού του υλικού. Το πρόβλημα, βασικά, αφορά την αδυναμία της 
πύλης να ελέγχει αυτές τις υψηλές τιμές Νs και ρεύματος (αδυναμία pinch-off των 
τρανζίστορ). 

Μετρήσεις γραμμής μεταφοράς (Transmission Line Measurements, TLM) σε 
κατάλληλες δομές κατασκευασμένες με φωτολιθογραφία, έδειξαν γραμμική 
μεταβολή της αντίστασης ως προς την απόσταση μεταξύ των ωμικών επαφών 
(Εικόνα 7.19). Η αντίσταση φύλλου (Rs) υπολογίστηκε ίση με 100 Ω/sq, τιμή ρεκόρ 
για τη βιβλιογραφία, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. Η τιμή αυτή είναι σημαντικά 
μικρότερη από την αντίσταση φύλλου που μετρήθηκε μέσω του φαινομένου Hall. Η 
διαφορά θα μπορούσε να αποδοθεί στην υψηλότερη αντίσταση που ενδεχομένως να 
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παρουσιάζουν οι επαφές In συγκριτικά με τις ωμικές επαφές Ti/Al/Ni/Au. Επιπλέον, 
η μετρούμενη Rs θα μεταβάλλεται στο βαθμό που μεταβάλλεται το δυναμικό της 
επιφάνειας, από την επίδραση των διαφόρων διεργασιών της φωτολιθογραφικής 
διαδικασίας κατασκευής. Η σημαντικότερη διαφορά, όμως, οφείλεται στο γεγονός ότι 
η Rs κάτω από τις ωμικές επαφές TLM θα είναι πολύ μικρότερη σχετικά με την 
ακάλυπτη επιφάνεια μιας διάταξης Hall, αφού οι ωμικές επαφές αναμένεται να 
μειώνουν το δυναμικό (EC-EF)/q της επιφάνειας στο ελάχιστο δυνατό. 
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Εικόνα 7.19: Μετρήσεις αντίστασης επαφών TLM σαν συνάρτηση της μεταξύ τους 
απόστασης για μια ετεροδομή AlN/GaN με πάχος AlN ίσο με 4.5 nm. Η αντίσταση φύλλου 
που προκύπτει είναι ίση με 100 Ω/sq και η ειδική αντίσταση των επαφών Rc= 0.93 Ohm·mm. 
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8.1 Αποτίμηση αποτελεσμάτων 
 
 Αντικείμενο της  παρούσας διατριβής ήταν η έρευνα της επιταξιακής 
ανάπτυξης υλικού από ετεροδομές (In)AlN/GaN για προηγμένα τρανζίστορ ισχύος 
ΗΕΜΤ, με τη μέθοδο επίταξης με μοριακές δέσμες που χρησιμοποιεί πηγή RF 
πλάσματος αζώτου (RF-MBE). Παρουσιάστηκαν αποτελέσματα που αφορούσαν την 
ανάπτυξη λεπτών υμενίων InAlN και ετεροδομών InAlN/GaN πάνω σε υποστρώματα 
GaN/Al2O3 (0001) και AlN/Al2O3 (0001) και μελετήθηκαν οι δομικές, οπτικές και 
ηλεκτρικές ιδιότητες των κραμάτων InAlN σαν συνάρτηση της σύστασης του 
κράματος. Περιγράφηκαν οι δυσκολίες της ανάπτυξης και ο ρόλος που 
διαδραματίζουν οι παράμετροι της επίταξης στη σύνθεση του κρυστάλλου. Επιπλέον, 
αναπτύχθηκαν προηγμένες ετεροδομές AlN/GaN και μελετήθηκαν οι δομικές και 
ηλεκτρικές τους ιδιότητες. Στη συνέχεια κατασκευάστηκαν τρανζίστορ επίδρασης 
πεδίου (FET) και χαρακτηρίστηκαν με ηλεκτρικές μετρήσεις. 
 Βασικός στόχος της παρούσας διατριβής ήταν η μελέτη και φυσική 
κατανόηση της ανάπτυξης του InAlN, καθώς και η επίτευξη ετεροδομών ΗΕΜΤ για 
τρανζίστορ επίδρασης πεδίου με υψηλότερα ρεύματα και δυνατότητες παραγωγής 
μικροκυματικής ισχύος σε σχέση με τις “συμβατικές” ετεροδομές AlGaN/GaN. 
Μπορούμε να πούμε ότι ο στόχος αυτός εκπληρώθηκε σε ένα μεγάλο βαθμό. 
 Αποτιμώντας τα αποτελέσματα της διατριβής για τα λεπτά υμένια InAlN θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι η κρυσταλλική τους ποιότητα και η επιφανειακή τραχύτητα 
είναι παρόμοιες με τις καλύτερες τιμές που έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία, μέχρι 
σήμερα, με οποιαδήποτε τεχνική ανάπτυξης. Η μελέτη της ενσωμάτωσης ατόμων 
ινδίου στον κρύσταλλο επέτρεψε την ανάπτυξη κραμάτων σε όλο το φάσμα της 
σύστασης με αρκετά καλές ιδιότητες, και ιδιαίτερα για τα ποσοστά InN που δίνουν 
κράμα InAlN με κρυσταλλική σταθερά a ίδια με αυτή του GaN. Επιπλέον, 
προσδιορίστηκε με ακρίβεια το ενεργειακό χάσμα του InAlN σαν συνάρτηση της 
σύστασής του και προτάθηκε η εισαγωγή ενός παράγοντα bowing εξαρτώμενου από 
τη σύσταση του κράματος. Η μελέτη των ηλεκτρικών ιδιοτήτων έδειξε υψηλές 
αντιστάσεις για χαμηλές θερμοκρασίες ανάπτυξης και σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις 
φορέων για ανάπτυξη σε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά απαιτείται περαιτέρω 
διερεύνηση για τον πλήρη προσδιορισμό των ηλεκτρικών ιδιοτήτων σαν συνάρτηση 
της σύστασης του κράματος και των συνθηκών της επίταξης. 
 Τα αποτελέσματα ετεροδομών ΗΕΜΤ InAlN/GaN, με μικρά ποσοστά InN 
στο κράμα InAlN, δεν έδωσαν ικανοποιητικές τιμές ευκινησίας, παρότι επετεύχθησαν 
υψηλές συγκεντρώσεις ηλεκτρονίων του 2DEG. Επιπλέον, για κράματα InAlN με 
σύσταση κοντά στη συνθήκη για ταύτιση κρυσταλλικών σταθερών InAlN και GaN 
δεν επετεύχθησαν οι αναμενόμενες τιμές συγκέντρωσης ηλεκτρονίων (Νs) του 2DEG, 
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αυξάνοντας την αντίσταση φύλλου (Rs) σε τιμές αρκετά μεγαλύτερες από αυτές της 
βιβλιογραφίας. Το πρόβλημα αυτό αποδόθηκε στην πλευρική μεταβολή-
ανομοιογένεια της σύστασης του InAlN, ανεπτυγμένου με RF-MBE, που 
παρατηρήθηκε με ΤΕΜ. 
 Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η ανάπτυξη και μελέτη ετεροδομών ΗΕΜΤ 
AlN/GaN, η οποία έδωσε εξαιρετικά αποτελέσματα για τη συγκέντρωση Νs και την 
ευκινησία (μ) των ηλεκτρονίων του 2DEG, με τιμές ίσες ή μεγαλύτερες από την 
υπάρχουσα διεθνή βιβλιογραφία. Κρίσιμα θέματα ήταν ο προσδιορισμός του 
μέγιστου πάχους AlN Που μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς δημιουργία μικρορωγμών , η 
βελτιστοποίηση της επιταξιακής ανάπτυξης RF-MBE και η φυσική κατανόηση και ο 
έλεγχος της επίδρασης της επιφάνειας στις ιδιότητες του 2DEG. Επετεύχθησαν δομές 
AlN/GaN με Rs= 129 Ω/sq, Ns=6.1x1013 cm-2 και μ= 793 cm2/Vs, που αποτελούν 
τιμές “ρεκόρ” για τα ημιαγωγικά συστήματα 2DEG. Τέλος, από τις ετεροδομές 
AlN/GaN κατασκευάστηκαν τρανζίστορ ΗΕΜΤ, που έδωσαν τις μεγαλύτερες τιμές 
πυκνότητας ρεύματος που έχουν αναφερθεί, μέχρι σήμερα, στη βιβλιογραφία για 
μήκος πύλης 1 μm. 
 
 
 
 

8.2 Θέματα για μελλοντική διερεύνηση 
 
8.2.1  Λεπτά υμένια InAlN 
  
 Τα τελευταία χρόνια έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος στην ανάπτυξη 
κραμάτων InAlN στη διεθνή βιβλιογραφία, αλλά από λίγες μόνο ερευνητικές ομάδες.  
Οι ιδιότητες των κραμάτων αυτών έχουν ελάχιστα μελετηθεί συναρτήσει της 
σύστασης και επομένως είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν νέες μελέτες έχοντας 
βελτιστοποιήσει τις συνθήκες ανάπτυξης για κάθε διαφορετικό ποσοστό InN στο 
κράμα. Επιπλέον, ελάχιστες αναφορές έχουν γίνει για τις ηλεκτρικές ιδιότητες των 
κραμάτων InAlN και δεν υπάρχει μέχρι σήμερα αναφορά που να καλύπτει όλο το 
φάσμα σύστασης από AlN έως InN. Ακόμα και για στρώματα InAlN με ποσοστό InN 
πλησίον του 18% η αγωγιμότητα υποβάθρου φαίνεται να μεταβάλλεται από συνθήκες 
μονωτή έως εκφυλισμένου ημιαγωγού και είναι σημαντικό να κατανοηθούν τα αίτια 
και ο έλεγχός της. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να μελετηθεί καλύτερα η 
“κυψελοειδής” δομή της πλευρικής ανομοιογένειας σύστασης που εμφανίζεται σε 
παρατηρήσεις ΤΕΜ, για δείγματα ανεπτυγμένα με RF-MBE, και να συσχετισθεί με 
τις παραμέτρους ανάπτυξης, καθώς και με τα δομικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά 
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των κραμάτων αυτών. Η εξάλειψη αυτών των ανομοιογενειών σύστασης του InAlN 
είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου το υλικό ετεροδομών InAlN/GaN HEMT 
από RF-MBE να φθάσει την ποιότητα του υλικού από MOVPE, όσον αφορά την 
ευκινησία και την πυκνότητα ηλεκτρονίων του 2DEG.  
 
 
8.2.2  Ετεροδομές InAlN/GaN 
 
 Σημαντική πρόοδος έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στις ετεροδομές 
InAlN/GaN και έχουν επιτευχθεί οι αναμενόμενες συγκεντρώσεις 2DEG για την 
ετεροδομή αυτή, επιτρέποντας την κατασκευή τρανζίστορ ΗΕΜΤ με προηγμένα 
χαρακτηριστικά. Παρόλα αυτά, είναι απαραίτητο να βελτιστοποιηθεί η ανάπτυξη των 
ετεροδομών αυτών με RF-ΜΒΕ , εστιάζοντας στην επίτευξη των προσδοκώμενων 
χαρακτηριστικών σε ετεροδομές ΗΕΜΤ με ταύτιση της πλεγματικής σταθεράς a των 
InAlN και GaN. Οι δομές αυτές μπορούν να προσφέρουν αρκετά υψηλό ρεύμα και 
ισχύ, με το ταυτόχρονο πλεονέκτημα ότι τα στρώματά τους δεν υφίστανται τάσεις 
ελαστικής παραμόρφωσης που, εν γένει, αποτελούν πρόβλημα για την αξιοπιστία και 
το χρόνο ζωής των διατάξεων. Οι ερευνητικές προσπάθειες θα πρέπει να εστιαστούν 
στην αποφυγή δημιουργίας των ανομοιογενειών σύστασης με την εμφάνιση 
κυψελοειδούς δομής και στη μείωση του χρόνου αναμονής (growth interruption) 
μεταξύ της εναπόθεσης των διαδοχικών στρωμάτων κατά την ανάπτυξη της 
ετεροδομής. Ακόμα θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά ο ρόλος της θερμικής in-situ 
ανόπτησης στις ετεροδομές ΗΕΜΤ και να επιδιωχθεί η ανάπτυξη σε όσο το δυνατόν 
υψηλότερες θερμοκρασίες για βελτίωση της κρυσταλλικής ποιότητας. Τέλος, ο ρόλος 
της επιφάνειας στα χαρακτηριστικά του 2DEG θα πρέπει να μελετηθεί με 
συστηματική πειραματική δουλειά και θα πρέπει να αναπτυχθούν διαδικασίες 
αδρανοποίησης (passivation) της επιφάνειας εντός (in-situ) και εκτός (ex-situ) του 
συστήματος ΜΒΕ. Μια επιθυμητή δυνατότητα αποτελεί η εναπόθεση Si3N4 μέσα στο 
σύστημα ΜΒΕ 
 
 
8.2.3  Ετεροδομές ΗΕΜΤ AlN/GaN 
 
 Σημαντική πρόοδος έχει, επίσης, επιτευχθεί και στις ετεροδομές AlN/GaN στο 
εργαστήριο, αλλά και στη διεθνή βιβλιογραφία. Μελλοντικά πειράματα θα 
μπορούσαν να εστιάσουν στον έλεγχο του δυναμικού της επιφάνειας και στην 
αποτελεσματική αδρανοποίησή της, με διεργασίες εντός ή και εκτός του συστήματος 
ΜΒΕ, για την επίτευξη και διατήρηση (σταθερότητα) υψηλών τιμών Νs του 2DEG. Η 
in-situ επικάλυψη της επιφάνειας με διάφορα στοιχεία και ενώσεις θα πρέπει να 
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εξεταστεί πιο διεξοδικά και να μελετηθεί η γήρανση των ετεροδομών με το χρόνο για 
όλες τις δυνατές περιπτώσεις. Επιπλέον θα πρέπει να εξεταστεί η συμπεριφορά των 
ετεροδομών αυτών σε αυξημένες θερμοκρασίες λειτουργίας, καθώς και ο τρόπος 
προστασίας τους από την οξείδωση.  
 Το υλικό AlN/GaN HEMT μπορεί να αποτελέσει τη βάση ανάπτυξης 
τεχνολογίας υψίσυχνων ηλεκτρονικών για εφαρμογές ισχύος, όπου η έμφαση δίνεται 
στην ύπαρξη μεγάλων ρευμάτων . Αυτό, όμως, θα απαιτήσει ένα σημαντικό έργο για 
βελτιστοποίηση των διαδικασιών κατασκευής τρανζίστορ ΗΕΜΤ, ειδικά γι’ αυτό το 
σύστημα υλικών. Ο έλεγχος Ns ως 6.1x1013 cm-2

  από την πύλη ενός τρανζίστορ δε 
μπορεί να υλοποιηθεί με τεχνολογία ανεπτυγμένη για Ns της τάξης του 1.3x1013 cm-2 
των AlGaN/GaN HEMT, που είναι διαθέσιμη σήμερα. 
  
 
8.2.4  Η απαγωγή της θερμότητας  
 
 Ένα σημαντικό πρόβλημα που προκύπτει για την πρακτική αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων ισχύος των ΗΕΜΤ (In)AlN/GaN αφορά την απομάκρυνση της 
θερμότητας από την ενεργό περιοχή των τρανζίστορ. Λόγω της πολύ υψηλής 
πυκνότητας ρεύματος που μπορεί να επιτευχθεί στα τρανζίστορ (In)AlN/GaN, η 
παραγόμενη θερμότητα δε μπορεί να απομακρυνθεί με ικανοποιητικό ρυθμό, 
αυξάνοντας τη θερμοκρασία λειτουργίας της διάταξης σε μη επιτρεπτά όρια. Αυτό 
έχει ως συνέπεια τη δραματική μείωση του χρόνου ζωής των τρανζίστορ αν 
λειτουργούν σε υψηλές τιμές ισχύος. Το πρόβλημα αυτό απαιτεί τη χρήση 
υποστρωμάτων με όσο το δυνατόν υψηλότερη θερμική αγωγιμότητα, κάτι που 
καθιστά ακατάλληλο το υπόστρωμα σαπφείρου. Μια καλύτερη λύση προσφέρει το 
υπόστρωμα πυριτίου (Si), όπως περιγράψαμε στο κεφάλαιο 4.2, αν και η μεγάλη 
διαφορά στις πλεγματικές σταθερές (μεγάλη πυκνότητα εξαρμώσεων) και η μεγάλη 
διαφορά στους συντελεστές θερμικής διαστολής (κίνδυνος δημιουργίας 
μικρορωγμών) κάνουν την ανάπτυξη ετεροδομών ΗΕΜΤ πάνω σε πυρίτιο δύσκολη. 
Τη βέλτιστη λύση σήμερα προσφέρει η ανάπτυξη πάνω σε υποστρώματα 
ημιμονωτικού 4H SiC (0001). Η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων ισχύος των 
(In)AlN/GaN HEMT απαιτεί, όμως, ακόμα υψηλότερη θερμική αγωγιμότητα και το 
ιδανικό θα ήταν η ανάπτυξη των ετεροδομών πάνω σε υποστρώματα διαμαντιού. 
Εναλλακτικά, θα μπορούσαν να αναπτυχθούν διαδικασίες κατασκευής και 
συναρμολόγησης (packaging) των τρανζίστορ ΗΕΜΤ για να επάγεται 
αποτελεσματικά η θερμότητα από την επιφάνεια των δομών. 
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