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Πρόλογος 

 

Το θέµα της µεταπτυχιακής διατριβής, η οποία εκπονήθηκε στα πλαίσια 

του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών στη Μικροηλεκτρονική και 

Οπτοηλεκτρονική του τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, ήταν η 

µελέτη της νιτρίδωσης του Al2O3(0001) και οι συνέπειες της στην επίταξη λεπτών 

υµενίων GaN µε τη µέθοδο επίταξης µε µοριακές δέσµες (ΜΒΕ).  

Το GaN αποτελεί τον σηµαντικότερο ίσως ηµιαγωγό από ερευνητικής 

άποψης στις αρχές του 21ου αιώνα. Αυτό οφείλεται στις πολλές και ποικίλες 

δυνατότητες εφαρµογών του. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν τα 

τρανζίστορ υψηλής ισχύος που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν ενισχυτές για 

ασύρµατες επικοινωνίες, τα µπλε LEDs που έχουν σαν άµεση εφαρµογή την 

κατασκευή οθόνων απεικόνισης (displays) ή οι δίοδοι laser που εκπέµπουν στο 

µπλε και το υπεριώδες και έχουν το πλεονέκτηµα του µικρότερου µήκους κύµατος 

σε σχέση µε τις προηγούµενες τεχνολογίες (π.χ. GaAs) που τους δίνει την 

δυνατότητα αποθήκευσης µεγαλύτερης ποσότητας πληροφορίας π.χ. σε CD-

ROMs. Είναι λοιπόν µεγίστης σηµασίας η βαθύτερη κατανόηση και 

βελτιστοποίηση της ποιότητας των αναπτυσσόµενων υµενίων GaN και αποτελεί 

µια µεγάλη πρόκληση για µια τεχνολογικά αναπτυσσόµενη χώρα όπως η Ελλάδα. 

Το θέµα αυτής της ερευνητικής εργασίας προέκυψε στα πλαίσια της 

επιστηµονικής αναζήτησης του επιβλέποντος επίκουρου καθηγητή του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης Αλέξανδρου Γεωργακίλα πάνω στο GaN και τα σχετικά  

νιτρίδια των στοιχείων της οµάδας ΙΙΙ του περιοδικού πίνακα. Η εργασία δεν θα 

είχε πραγµατοποιηθεί ποτέ χωρίς την καθοδήγηση, επιµονή και αµέριστη 

συµπαράσταση του παραπάνω, προς τον οποίο εκφράζω τις θερµότερές µου 

ευχαριστίες. 



 

 

Τις ειλικρινείς και ολόθερµες µου ευχαριστίες εκφράζω επίσης σε όλους 

τους συνεργάτες του εργαστηρίου Μικροηλεκτρονικής του Ινστιτούτου 

Ηλεκτρονικής ∆οµής και Laser (ΙΗ∆Λ) στο οποίο και εργάστηκα και στους 

οποίους οφείλονται αποτελέσµατα από εξειδικευµένες τεχνικές χαρακτηρισµού. 

Ειδικότερα, ευχαριστώ θερµά τον Dr.Volker Cimalla για την σηµαντική 

βοήθεια του µε τις µετρήσεις φασµατοσκοπιάς Auger και τις πολύτιµες υποδείξεις 

του σε άλλα προβλήµατα που ανέκυψαν κατά καιρούς. 

Ευχαριστώ επίσης θερµά τον συνάδελφο Θανάση Κωστόπουλο και την 

Κατερίνα Τσαγκαράκη για τις µετρήσεις AFM πάνω στα δείγµατα που 

µελετήθηκαν µε επιλεκτική χηµική χάραξη καθώς και την Μαρία Ανδρουλιδάκη 

για τις οπτικές µετρήσεις που πραγµατοποίησε κατά καιρούς πάνω σε δείγµατα 

της εργασίας. Επίσης ευχαριστώ και τον Μανώλη ∆ηµάκη για την συµµετοχή του 

στην ανάπτυξη των πρώτων δειγµάτων της εργασίας αυτής.  

Θερµές ευχαριστίες θέλω να υποβάλω επίσης στην τεχνική οµάδα 

υποστήριξης της οµάδας Μικροηλεκτρονικής και ιδιαιτέρως στον Νίκο Παπαδάκη 

για τις πολύτιµες τεχνικές συµβουλές του πάνω στα διάφορα προβλήµατα που 

κατά καιρούς ανέκυψαν στο σύστηµα επίταξης µε µοριακές δέσµες.  

Τέλος, κλείνοντας αυτόν τον πρόλογο αισθάνοµαι την ανάγκη να 

ευχαριστήσω την οικογένεια µου για την αµέριστη υλική και ψυχολογική 

υποστήριξη τους καθώς και την σύντροφό µου Μαρία για την κατανόηση και 

συµπαράσταση της όλο το χρονικό διάστηµα που διήρκεσε η παραπάνω εργασία. 
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1.1  Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ GaN ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ 

ΝΙΤΡΙ∆ΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ III 

 

1.1.α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τα νιτρίδια τα οποία σχηµατίζονται από στοιχεία της οµάδας ΙΙΙ του 

περιοδικού πίνακα ήταν ένα πολλά υποσχόµενο σύστηµα για εφαρµογές,  ήδη από 

το 1970, ειδικά όσον αφορά την ανάπτυξη διόδων εκποµπής φωτός (L.E.D.s) στο 

µπλε και το υπεριώδες. Οι ιδιότητες και εφαρµογές των III-V νιτριδίων (AlN, 

GaN, InN και τα κράµατα τους) έχουν συζητηθεί σε πολλά άρθρα ανασκόπησης, 

και ένα από τα σηµαντικότερα είναι του O.Ambacher1 στο οποίο θα αναφερθούµε 

κατά κύριο λόγο παρακάτω.  

 Τα ΙΙΙ-V νιτρίδια, είναι υποψήφια υλικά για οπτοηλεκτρονικές εφαρµογές 

σε µικρά µήκη κύµατος (ορατό και υπεριώδες), καθώς σχηµατίζουν ένα συνεχές 

κραµατικό σύστηµα (InxGa1-xN, InyAl1-yN και AlzGa1-zN) του οποίου τα άµεσα  

οπτικά ενεργειακά χάσµατα ξεκινούν από 1.9eV για τo α-InN και 3.4eV για το α-

 
Εικόνα 1. Ενεργειακά 
χάσµατα της εξαγωνικής (α-
phase) και της κυβικής (β-
phase) φάσης των InN, GaN, 
AlN, καθώς και των 
κραµάτων τους. 
(O.Ambacher, J.Phys.D: 
Appl.Phys. 31 (1998) p.2654) 
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GaN εως 6.2eV για το α-AlN (για την εξαγωνική φάση τύπου �wurtzite�). Οι 

κυβικές φάσεις έχουν ενεργειακά χάσµατα στην περιοχή από 1.7eV για το β-InN 

και 3.2eV για το β-GaN εως 4.9eV για το β-AlN (βλέπε Εικ.1). Άλλα 

πλεονεκτήµατα των ΙΙΙ-νιτριδίων είναι η υψηλή µηχανική και θερµική 

σταθερότητα, οι µεγάλες πιεζοηλεκτρικές σταθερές και η δυνατότητα της 

αδρανοποίησης µε το σχηµατισµό λεπτών στρωµάτων από Ga2O3 ή Al2O3 τα 

οποία έχουν ενεργειακά χάσµατα περίπου 4.2 και 9eV αντίστοιχα. Η αυθόρµητη 

και η πιεζοηλεκτρική πόλωση (στα υλικά τύπου �wurtzite�) και οι υψηλές 

ταχύτητες ολίσθησης ηλεκτρονίων (2x105 ms-1) του GaN2 µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για τη κατασκευή τρανζίστορς υψηλής ισχύος βασισµένων σε 

ετεροεπαφές AlGaN/GaN. Επιπλέον, το AlN είναι ένα σηµαντικό υλικό µε µια 

ποικιλία εφαρµογών όπως σε στρώµατα φραγµάτων αδρανοποίησης, υψίσυχνες 

διατάξεις ακουστικών κυµάτων, παράθυρα υψηλών θερµοκρασιών και 

διηλεκτρικά στρώµατα οπτικής βελτίωσης σε µαγνητο-οπτικές δοµές πολλαπλών 

στρωµάτων (magneto-optic multilayer structures)3,4. 

   

1.1.β. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ∆ΟΜΗ, ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΩΣΗ 

 

Σε αντίθεση µε τους κυβικούς ΙΙΙ-V ηµιαγωγούς, όπως το GaAs και το InP, 

οι οποίοι κρυσταλλώνονται µε τη δοµή �zincblende�, η θερµοδυναµικά σταθερή 

φάση του GaN αλλά και των άλλων νιτριδίων είναι η εξαγωνική δοµή �wurtzite� 

(α-phase). Επιπλέον, υπάρχει µια µετασταθής φάση (β-phase) µε τη δοµή 

�zincblende�, καθώς και µια κυβική διαµόρφωση υπό υψηλή πίεση µε τη δοµή 

NiAs, η οποία έχει παρατηρηθεί για πιέσεις πάνω από 25kbar στην περίπτωση του 

AlN5. Επειδή οι α- και β-φάσεις των νιτριδίων της οµάδας ΙΙΙ διαφέρουν µόνο ως 

προς την ακολουθία στοίβαξης των ατόµων N και του αντίστοιχου ΙΙΙ µετάλλου 

(π.χ. Ga), η συνύπαρξη των δύο φάσεων είναι πιθανή σε επιταξιακά στρώµατα, 
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για παράδειγµα λόγω των σφαλµάτων στοίβαξης (stacking faults). H εξαγωνική 

κρυσταλλική δοµή µπορεί να περιγραφεί από το µήκος ακµής a0 του θεµελιώδους 

εξαγώνου, το ύψος c0 του εξαγωνικού πρίσµατος και µια εσωτερική παράµετρο u, 

η οποία ορίζεται σαν το µήκος δεσµού µεταξύ του ανιόντος και του κατιόντος 

κατά µήκος του (0001) άξονα (βλέπε Πίνακα 1)6,7. Τόσο η δοµή �wurtzite� όσο 

και η δοµή �zincblende� έχουν πολικούς άξονες, δηλαδή απουσία συµµετρίας 

αναστροφής. Συγκεκριµένα, οι δεσµοί στην <0001> διεύθυνση για τη δοµή 

�wurtzite� και την <111> διεύθυνση για την �zincblende� είναι όλοι 

προσανατολισµένοι µε το άζωτο στην µια κατεύθυνση και µε το κατιόν στην 

άλλη. 

Η πιο συνηθισµένη διεύθυνση ανάπτυξης του εξαγωνικού GaN είναι η 

κάθετη στο {0001} θεµελιώδες επίπεδο, όπου τα άτοµα κατατάσσονται σε διπλά 

στρώµατα (bilayers) τα οποία αποτελούνται από δύο εξαγωνικά στρώµατα πυκνής 

διάταξης, το ένα µε κατιόντα και το άλλο µε ανιόντα, έτσι ώστε τα διπλά 

στρώµατα να έχουν πολικά µέτωπα. Συνεπώς, στην περίπτωση του GaN µια 

θεµελιώδης επιφάνεια θα χαρακτηρίζεται από µέτωπο Ga ή µέτωπο Ν (Ga-face ή 

Ν-face, αντίστοιχα). Τόσο οι δοµικές όσο και οι επιφανειακές ιδιότητες µπορούν 

Πίνακας 1. 
Κρυσταλλικές 
σταθερές, εν. 
χάσµατα και 
ενέργειες 
σύνδεσης των 
εξαγωνικών InN, 
GaN και AlN. 
(O.Ambacher, 
J.Phys.D: 
Appl.Phys. 31 
(1998) p.2654) 
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να εξαρτώνται σηµαντικά από το εάν η επιφάνεια είναι µετώπου-Ga ή µετώπου-Ν. 

Με τον όρο µέτωπο-Ga εννοούµε ότι το Ga είναι στην κορυφή του {0001} 

στρώµατος και τότε έχουµε πολικότητα [0001] ενώ µε τον όρο µέτωπο-Ν ότι το Ν 

είναι στην κορυφή του {0001} στρώµατος και τότε έχουµε πολικότητα [000-1], 

(Eικ.2). Ο όρος µέτωπο-Ga δεν σηµαίνει τερµατισµός από Ga (Ga-terminated): Ο 

όρος τερµατισµός πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για την περιγραφή µιας 

ιδιότητας της επιφάνειας ενώ εδώ έχουµε να κάνουµε µε µια δοµική ιδιότητα. 

Επίσης, είναι σηµαντικό να επισηµάνουµε ότι οι (0001) και (000-1) επιφάνειες 

του GaN είναι µη ισοδύναµες ( θεωρούµε σαν σύµβαση ότι η [0001] διεύθυνση 

δίνεται από ένα διάνυσµα το οποίο δείχνει από ένα Ga  στο κοντινότερο γειτονικό 

άτοµο Ν). 

Είναι γνωστό πως τα πολικά µέτωπα έχουν χαρακτηριστικές συνέπειες 

στην ανάπτυξη των δυαδικών κυβικών ηµιαγωγών. Για παράδειγµα, η ανάπτυξη 

κατά µήκος της µετώπου-Ga <111> διεύθυνσης του GaAs είναι αργή και έχει την 

τάση να παράγει επίπεδες επιφάνειες, ενώ η ανάπτυξη κατά την <111> διεύθυνση 

µετώπου-As είναι γρήγορη και δίνει τραχιές επιφάνειες.8 Παροµοίως στην 

περίπτωση του GaN έχει βρεθεί πως η λεία επιφάνεια του κυρίως τµήµατος των 

 
Εικόνα 2. ∆ιαφορετικές 
πολικότητες  του 
�wurtzite� GaN . 
(O.Ambacher, J.Phys.D: 
Appl.Phys. 31 (1998) 
p.2655) 
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µονοκρυσταλλικών νησίδων (platelets) αντιστοιχεί σε (0001) µετώπου-Ga ενώ η 

(000-1) µετώπου-Ν είναι αρκετά τραχύτερη.9 

Εξαιρετικά σηµαντική είναι η µελέτη της επιρροής της αυθόρµητης και της 

πιεζοηλεκτρικής πόλωσης (spontaneous and piezoelectric polarization) στις 

φυσικές ιδιότητες του GaN και των άλλων ΙΙΙ-νιτριδίων. Αυτή η κατηγορία των 

σχετιζοµένων µε την πόλωση ιδιοτήτων είναι προφανούς σηµασίας για τις 

διατάξεις, επειδή τα ηλεκτρικά πεδία επηρεάζουν το σχήµα των ορίων των 

ενεργειακών ζωνών και τις κατανοµές φορέων µέσα στις ετεροεπαφές των 

νιτριδίων. Συνεπώς, η αυθόρµητη και η πιεζοηλεκτρική πόλωση µπορούν να 

επηρεάσουν την ακτινοβολούσα επανασύνδεση σε διατάξεις L.E.D. καθώς επίσης 

και τις ηλεκτρικές ιδιότητες των διαφόρων δοµών τρανζίστορ.  

Η δοµή �wurtzite� κατέχει την υψηλότερη συµµετρία η οποία είναι 

συµβατή µε την ύπαρξη της αυθόρµητης πόλωσης6,10,11 και ο πιεζοηλεκτρικός 

τένσορας του συγκεκριµένου κρυστάλλου έχει τρεις ανεξάρτητες µη µηδενικές 

συνιστώσες. Συνεπώς, η πόλωση σ� αυτά τα υλικά θα έχει τόσο αυθόρµητη όσο 

και πιεζοηλεκτρική συνιστώσα. Λόγω της αρκετά ευαίσθητης εξάρτησης  της 

αυθόρµητης πόλωσης από τις ιδιότητες της δοµής, υπάρχουν κάποιες ποσοτικές 

διαφορές στην πόλωση µεταξύ των GaN, AlN και InN. Η αυξανόµενη µη 

ιδανικότητα της κρυσταλλικής δοµής, πηγαίνοντας από το GaN στο InN και µετά 

στο AlN (Το u0 αυξάνεται και το c0/a0 µειώνεται, (βλέπε Πίνακα 1), αντιστοιχεί σε 

µια αύξηση της αυθόρµητης πόλωσης. Με την απουσία εξωτερικών ηλεκτρικών 

πεδίων, η ολική µακροσκοπική πόλωση P ενός στερεού είναι το άθροισµα της 

αυθόρµητης πόλωσης PSP  στο πλέγµα ισορροπίας και της πιεζοηλεκτρικής 

πόλωσης PPE  εισαγόµενης από τη σχετική διάταση (strain). 
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Εδώ λαµβάνουµε υπ� όψη τις πολώσεις κατά µήκος του [0001] άξονα, διότι 

αυτή είναι η διεύθυνση κατά µήκος της οποίας αναπτύσσονται οι κρύσταλλοι των 

υλικών (bulk materials), τα λεπτά υµένια και οι ετεροεπαφές. Η αυθόρµητη 

πόλωση κατά µήκος του c-άξονα είναι PSP = PSP z. Η διεύθυνση της αυθόρµητης 

πόλωσης καθορίζεται από την πολικότητα (polarity). Η διεύθυνση της 

πιεζοηλεκτρικής πόλωσης εξαρτάται από την πολικότητα αλλά και από το εάν το 

υλικό βρίσκεται κάτω από εκτατική ή συµπιεστική ελαστική τάση [tensile or 

compressive stress (πιο σωστός διαστατικά θα ήταν ο όρος «πίεση» αφού οι 

µονάδες του stress είναι µονάδες πίεσης, συνήθως εκφράζεται σε GPa)]. Η 

πιεζοηλεκτρική πόλωση µπορεί να υπολογιστεί χρησιµοποιώντας τις 

πιεζοηλεκτρικές σταθερές e33 και e13 (βλέπε Πίνακα 2) ως, 

 

PPE = e33εz + e31(εx +εy),        (1) 

 

όπου a0 και c0 είναι οι τιµές ισορροπίας των κρυσταλλικών σταθερών, εz = (c-

c0)/c0, η διάταση (strain) κατά µήκος του c-άξονα, εx = εy = (a-a0)/a0 η σχετική 

 
Πίνακας 2. Αυθόρµητη 
πόλωση, πιεζοηλεκτρικές και 
διηλεκτρικές σταθερές των 
AlN, GaN και InN 
(O.Ambacher, J.Phys.D: 
Appl.Phys. 31 (1998) p.2655) 
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διάταση στο επίπεδο (x,y) που θεωρείται ισοτροπική. Η τρίτη ανεξάρτητη 

συνιστώσα του πιεζοηλεκτρικού τένσορα, e15, σχετίζεται µε την διάταση 

διάτµησης (shear strain) και δεν θα συζητηθεί εδώ.  

Η διαµόρφωση των ορίων των ενεργειακών ζωνών (ΕC, EV)  λόγω της 

αυθόρµητης πόλωσης και των πιεζοηλεκτρικών πεδίων µέσα στο στρώµα GaN 

µπορεί να έχει σηµαντική επίδραση στις οπτικές ιδιότητες ετεροδοµών κβαντικών 

πηγαδιών (βλέπε Εικ.3). Λόγω των φαινοµένων Stark και Franz-Keldysh το 

ενεργό χάσµα του GaN θα έχει µια µετατόπιση προς το ερυθρό και η πιθανότητα  

επανασύνδεσης των ζευγών ηλεκτρονίων-οπών θα µειώνεται λόγω της χωρικής 

αποµάκρυνσης τους.12,13,14 Η αιτία βρίσκεται στο επιφανειακό φορτίο, το οποίο 

συσσωρεύεται στις ετεροεπαφές εξαιτίας της διαφορετικής πόλωσης των υλικών 

που τις απαρτίζουν (π.χ. AlGaN/GaN/AlGaN). Αυτά τα φυσικά φαινόµενα 

αλλάζουν την ενέργεια  ηλεκτροφωταύγειας των GaN και InGaN κβαντικών 

 
Εικόνα 3. Όρια ζωνών 
αγωγιµότητας και σθένους µιας 
ψευδοµορφικά αναπτυγµένης 
AlGaN/GaN/AlGaN (x=0.15) και 
GaN/InGaN/GaN (x=0.06) 
ετεροεπαφής. Τα  βέλη δείχνουν 
σχηµατικά  την ακτινοβολούµενη 
επανασύνδεση ενός ηλεκτρονίου 
και µιας οπής, η οποία είναι 
µετατοπισµένη προς το ερυθρό 
λόγω του φαινοµένου Stark 
(O.Ambacher, J.Phys.D: 
Appl.Phys. 31 (1998) p.2657) 
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πηγαδιών και τους ρυθµούς επανασύνδεσης των φορέων µέσα σε µια δοµή laser 

βασισµένη σε νιτρίδια της οµάδας ΙΙΙ. Τα ισχυρά ηλεκτρικά    πεδία  µπορούν 

επίσης να προάγουν την συσσώρευση ηλεκτρονίων και οπών στις ετεροεπαφές 

AlGaN/GaN. Αυτό το φαινόµενο είναι µεγάλης σηµασίας για τις δοµές 

τρανζίστορς FET ετεροδοµών (HFETs) όπως είναι τα HEMTs, όπου τα 

εισαγόµενα από την αυθόρµητη και την πιεζοηλεκτρική πόλωση ηλεκτρικά πεδία, 

τα οποία εξαρτώνται από την πολικότητα του υλικού, µπορούν να οδηγήσουν σε 

αύξηση ή µείωση της συγκέντρωσης φορέων στο κανάλι του τρανζίστορ. Η 

ετεροεπαφή στην οποία θα περιοριστούν τα ηλεκτρόνια και οι οπές καθορίζεται 

από την πολικότητα του υλικού.  

Αναφορικά µε τα φαινόµενα πόλωσης στα ΙΙΙ-νιτρίδια, οι πιεζοηλεκτρικές 

σταθερές έχουν το ίδιο πρόσηµο µε τις ΙΙ-VΙ ενώσεις και το αντίθετο µε τις άλλες 

ΙΙΙ-V. Οι απόλυτες τιµές των πιεζοηλεκτρικών σταθερών είναι µέχρι 10 φορές 

µεγαλύτερες  από τα συµβατικά ΙΙΙ-V και ΙΙ-VΙ υλικά. Επίσης, η αυθόρµητη 

πόλωση [δηλαδή η πόλωση µε µηδενική σχετική διάταση (strain)] είναι επίσης 

πολύ µεγάλη στα νιτρίδια, π.χ. του AlN είναι µόνο 3-5 φορές µικρότερη από 

τυπικά σιδηροηλεκτρικά υλικά.15 Έτσι, η πολικότητα στα νιτρίδια έχει πολύ 

µεγαλύτερη σηµασία τόσο στις ηλεκτρικές όσο και στις οπτικές ιδιότητες των 

διατάξεων,  παρά στα άλλα ΙΙΙ-V υλικά.  
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1.1.γ. ΘΕΡΜΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΟΛΗ-ΣΥΣΤΟΛΗ 

 

Οι κυριότερες µέθοδοι ανάπτυξης κρυσταλλικού υλικού GaN βασίζονται 

στην επιταξιακή ανάπτυξη στρωµάτων πάνω σε διαφορετικά υποστρώµατα, σε 

υψηλές θερµοκρασίες. ∆υστυχώς, οι διαφορετικές σταθερές θερµικής διαστολής 

µεταξύ του υποστρώµατος και των νιτριδίων εισάγουν εναποµένουσα ελαστική 

τάση (συµπίεση) κατά την διάρκεια της ψύξης. Αυτές οι εισαγόµενες ελαστικές 

τάσεις µπορεί να προκαλέσουν επιπλέον δοµικές ατέλειες και πιεζοηλεκτρικά 

πεδία και επηρεάζουν τις οπτικές και ηλεκτρικές ιδιότητες των υµενίων και των 

διατάξεων.  

Ο καθορισµός της θερµικής διαστολικότητας δεν σχετίζεται µόνο µε άλλες 

θερµικές ιδιότητες (θερµική αγωγιµότητα, συγκεκριµένη θέρµανση) αλλά µπορεί 

να εµπεριέχει παραµέτρους συναφείς µε άλλες θεµελιώδεις ιδιότητες, όπως την 

εξάρτηση του ενεργειακού χάσµατος από την θερµοκρασία. Η τιµή της σταθεράς 

θερµικής διαστολής εξαρτάται από πολλές παραµέτρους, όπως την συγκέντρωση 

ατελειών, τους ελεύθερους φορείς, τις σχετικές διατάσεις (strains), και συνεπώς οι 

δηµοσιευµένες τιµές είναι κατά κάποιο τρόπο διασπαρµένες. Οι θερµικές 

διαστολικότητες κάθετα και παράλληλα στον c-άξονα του εξαγωνικού υλικού 

είναι συνήθως διαφορετικές. Οι κρυσταλλικές σταθερές και ο συντελεστής 

θερµικής διαστολής έχουν µετρηθεί σε ενδιάµεσες θερµοκρασίες για τα AlN, GaN 

και InN.16,17 Η αυξήσεις της κρυσταλλικής σταθεράς a και των συντελεστών 

θερµικής διαστολής των εξαγωνικών InN, GaN και AlN καθώς αυξάνεται η 

θερµοκρασία έχουν µετρηθεί από διάφορες οµάδες  και τα αποτελέσµατα 

φαίνονται στις εικόνες 4 και 5 αντίστοιχα. Καθώς οι κρυσταλλικές σταθερές a και 

c αυξάνονται, ο λόγος c/a γίνεται µικρότερος αυξάνοντας την θερµοκρασία. Τα 
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πειραµατικά δεδοµένα των κρυσταλλικών σταθερών και των συντελεστών 

θερµικής διαστολής για το GaN και το AlN είναι σε σχετικά καλή συµφωνία µε 

τους θεωρητικούς υπολογισµούς των Wang και Reeber (Εικ.5). Οι υπολογισµένοι 

Εικόνα 4. Κρυσταλλικές 
σταθερές και ο λόγος c/a 
συναρτήσει της 
θερµοκρασίας 
(O.Ambacher, J.Phys.D: 
Appl.Phys. 31 (1998) p.2658) 
 

 
Εικόνα 5. Συντελεστές 
θερµικής διαστολής 
παράλληλοι (α(c)) και 
κάθετοι (α(a)) στον c-άξονα 
συναρτήσει της 
θερµοκρασίας(O.Ambacher, 
J.Phys.D: Appl.Phys. 31 
(1998) p.2658) 
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συντελεστές θερµικής διαστολής των AlN, GaN και InN στους 100Κ είναι 1.3x10-

8 K-1, 1.2x10-6K-1 και 2.4x10-6K-1 για το a0 και �5x10-8K-1, 1.1x10-6K-1 και 2.8x10-6 

για το c0. Στους 600Κ, αυτές οι τιµές γίνονται 5.3x10-6K-1, 5x10-6K-1 και 5.7x10-6 

K-1 για το a0 και 4.4x10-6K-1, 4.4x10-6K-1 και 3.7x10-6 για το c0. Κάτω από τους 

100Κ ο συντελεστής θερµικής διαστολής του AlN ήταν αρνητικός. Πάνω από 

τους 600Κ εως τη θερµοκρασία αποσύνθεσης, οι συντελεστές θερµικής διαστολής 

βαθµιαία αυξάνουν µέχρι περίπου25%. Οι κρυσταλλικές σταθερές, η ενέργεια 

σύνδεσης και η θερµοκρασία αποσύνθεσης των νιτριδίων της οµάδας ΙΙΙ έχουν 

σηµαντικές συνέπειες όσον αφορά τη θερµική σταθερότητα των διατάξεων. 
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1.2  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ GaN ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΝΙΤΡΙ∆ΙΩΝ ΤΗΣ 

ΟΜΑ∆ΑΣ ΙΙΙ 

 

1.2.α. ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΤΕΡΟΕΠΙΤΑΞΗ 

 

 Η ανάπτυξη λεπτών υµενίων των ΙΙΙ-νιτριδίων δυσχεραίνεται από την µη 

διαθεσιµότητα αρκετά µεγάλων (>1cm) µονοκρυστάλλων GaN για τη χρήση τους 

σαν υποστρώµατα για οµοεπίταξη. Συνεπώς, µέχρι σήµερα η ετεροεπίταξη είναι 

πρακτικά µονόδροµος και η επιλογή του υποστρώµατος κρίσιµη.  

Τα πιθανά υλικά που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν σαν 

υποστρώµατα, για την επίταξη αέριας φάσης (VPE) και την µεταλλοργανική 

επίταξη αέριας φάσης (MOVPE ή MOCVD), µε µικρή διαφορά τόσο στους 

θερµικούς συντελεστές όσο και στην κρυσταλλική σταθερά συγκριτικά µε το 

GaN, περιορίζονται σε αυτά που δεν επηρεάζονται από τις υψηλές συγκεντρώσεις 

NH3 και H2 σε θερµοκρασίες επιπλέον των 1000°C. Αυτό περιορίζει τη 

χρησιµοποίηση υποστρωµάτων όπως τα Si, GaAs και  GaP, αν δεν µπορεί να 

αναπτυχθεί ένα προστατευτικό (buffer) στρώµα σε χαµηλή θερµοκρασία σαν ένα 

πρώτο βήµα για την κατασκευή διατάξεων. Ακόµη και για την επίταξη µε 

µοριακές δέσµες (ΜΒΕ) µε την βοήθεια πλάσµατος Αζώτου (Plasma assisted 

Molecular Beam Epitaxy, P-MBE), στην οποία οι θερµοκρασίες ανάπτυξης είναι 

περίπου 250°C χαµηλότερες από αυτές των τεχνικών VPE και MOCVD, οι 

επιφάνειες των υποστρωµάτων πρέπει να είναι σταθερές κάτω από την επίδραση 

των ενεργών στοιχείων Αζώτου στους 800°C. Επιπλέον πρακτικοί λόγοι για την 

παραγωγή διατάξεων, επιβάλλουν σαν ελάχιστο µέγεθος διαµέτρου 

υποστρώµατος τις δυο (2) ίντσες, διαθέσιµο µε επίπεδες επιφάνειες ατοµικής 

ακρίβειας καθώς και σε µεγάλες ποσότητες µε συµβατό κόστος. 
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Σύµφωνα µε τις παραπάνω απαιτήσεις το Al2O3 (sapphire) και το SiC είναι 

τα πιο δηµοφιλή υλικά για υποστρώµατα. Παρόλο που ο σάπφειρος (α-Al2O3) έχει 

την ροµβοεδρική κρυσταλλική συµµετρία, µπορεί να περιγραφεί από µια 

εξαγωνική κυψελίδα, η οποία είναι µεγαλύτερη από την βασική ροµβοεδρική 

µοναδιαία κυψελίδα. Μέχρι σήµερα, τέσσερις (4) κρυσταλλογραφικές διευθύνσεις 

του σαπφείρου έχουν χρησιµοποιηθεί σαν υποστρώµατα: (10-10), (0001), (2-1-10) 

και (11-20). Η σχετική διαφορά στην κρυσταλλική σταθερά µεταξύ του GaN και 

του (0001)Al2O3 (επίπεδο-c) είναι 13.9% όπως φαίνεται στον Πίνακα 3. Αυτός ο 

πίνακας περιέχει επίσης την διαφορά στους συντελεστές θερµικής διαστολής, η 

οποία είναι εξίσου σηµαντική για την επιταξιακή ανάπτυξη. ∆ίνονται τέλος και οι 

τιµές της σχετικής πλεγµατικής διαφοράς (lattice mismatch) για τις αντίστοιχες 

συµπίπτουσες κρυσταλλογραφικές διευθύνσεις GaN και Al2O3 των διαφόρων 

βιοµηχανικά διαθέσιµων κρυστάλλων (βλέπε Εικ.6). Από την σκοπιά της 

πλεγµατικής διαφοράς και της κρυσταλλογραφικής συµµετρίας, το (10-10) 

 
Πίνακας 3. Σχετική διαφορά στην κρυσταλλική σταθερά και στους συντελεστές 
θερµικής διαστολής διαφορετικών επιφανειακών προσανατολισµών του sapphire µε 
το GaN (O.Ambacher, J.Phys.D: Appl.Phys. 31 (1998) p.2663) 
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επίπεδο του σαπφείρου (επίπεδο-m) φαίνεται σαν το πιο ταιριαστό όσον αφορά 

την ανάπτυξη του GaN. Παρ� όλα αυτά, ο c-άξονας ενός υµενίου GaN, το οποίο 

αναπτύσσεται σε ένα (10-10) υπόστρωµα Al2O3 έχει µη µηδενική απόκλιση 

αναφορικά µε τον c-άξονα του υποστρώµατος, µε αποτέλεσµα την πιθανή γένεση 

διδύµων προσανατολισµών (twins). Αυτό είναι και το σηµαντικότερο µειονέκτηµα 

του (10-10) επιπέδου συγκριτικά µε ένα (0001) επίπεδο.  

Όσον αφορά την ανάπτυξη του GaN στο επίπεδο-c (0001) σαπφείρου, 

παρ�όλη την σχετικά µεγάλη κρυσταλλική διαφορά των δυο υλικών η επίταξη 

είναι δυνατή καθώς η πλεγµατική διαφορά του 13.9% εισάγει µια διαδικασία 

χαλάρωσης κατευθείαν στην περιοχή της ενδοεπιφάνειας. Καθώς οι εξαρµώσεις 

πλεγµατικής διαφοράς (misfit dislocations) έχουν διανύσµατα Burgers παράλληλα 

 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 6. Ροµβοεδρική δοµή 
και επιφανειακά επίπεδα του 
sapphire  (O.Ambacher, 
J.Phys.D: Appl.Phys. 31 
(1998) p.2662) 
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στην (0001) διεπιφάνεια, η ολίσθηση περιορίζεται στα (0001) επίπεδα και 

συνεπώς οι εξαρµώσεις περιορίζονται στην διεπιφάνεια. Στη θερµοκρασία 

ανάπτυξης τα υµένια είναι σχεδόν ολοκληρωτικά χαλαρωµένα και η 

εναποµένουσα σχετική διάταση (residual strain) κοντά στην ενδοεπιφάνεια είναι 

ένα καθαρά θερµικό φαινόµενο.  

Ένα µοντέλο µπορεί να εξαχθεί βασισµένο σ΄αυτή την παρατήρηση.1  

Κατά την διάρκεια της ανάπτυξης των πρώτων µονοστρωµάτων GaN, µόνο 

οριοθετηµένες εξαρµώσεις πλεγµατικής διαφοράς µεταξύ του υποστρώµατος και 

του επιταξιακού στρώµατος (misfit dislocations) γεννιούνται, προτού ολόκληρο το 

υπόστρωµα καλυφθεί µε GaN. Οι εξαρµώσεις πρωτοεµφανίζονται σε όρια 

νησίδων και στη συνέχεια αρχίζουν να ολισθαίνουν πηγαίνοντας κάτω από τις 

νησίδες. Για την βελτίωση της κρυσταλλικής ποιότητας των ΙΙΙ-νιτριδίων πάνω σε 

(0001) σάπφειρο θα βοηθούσε η τροποποίηση των διεργασιών ανάπτυξης, για την 

αποφυγή δηµιουργίας των νησίδων-στηλών (columnar islands) και της 

δευτερεύουσας ανάπτυξης κρυσταλλικών κόκκων (grains).  

Σήµερα τα υποστρώµατα SiC και σαπφείρου κυριαρχούν στην 

ετεροεπιταξιακή ανάπτυξη των ΙΙΙ-νιτριδίων λόγω της επαρκούς θερµικής και 

χηµικής σταθερότητας σε υψηλές θερµοκρασίες ανάπτυξης, της εξαιρετικής 

δοµικής και επιφανειακής µορφολογίας και της επάρκειάς τους σε µεγάλες 

ποσότητες. Για την δηµιουργία L.E.D.s, ο σάπφειρος έχει το πλεονέκτηµα της 

οπτικής διαπερατότητας µέχρι τα 8.8eV, της σχετικά χαµηλής τιµής και της 

διαθεσιµότητας υποστρωµάτων µε διαστάσεις µέχρι 6 in2. Επιπλέον, τα 

υποστρώµατα σαπφείρου είναι εξαιρετικού ενδιαφέροντος όσον αφορά την 

κατασκευή διατάξεων ακουστικών κυµάτων (ετεροεπαφές AlN/Al2O3), λόγω της 

υψηλής  ειδικής αντίστασης και της µεγάλης ταχύτητας του ήχου (5600 ms-1). 

 Το εξαγωνικό SiC είναι εξαιρετικού ενδιαφέροντος λόγω της µικρής 

πλεγµατικής διαφοράς µε το AlN, της καλής θερµικής αγωγιµότητας και της 
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δυνατότητας ελεγχόµενης εισαγωγής προσµίξεων για υλικό τύπου n και p. Το SiC 

φαίνεται πως είναι προτιµότερο από τον σάπφειρο για ανιχνευτές υπεριώδους 

ακτινοβολίας και τρανζίστορς υψηλής θερµοκρασίας και ισχύος λειτουργίας.  

 

1.2.β. Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΠΙΤΑΞΗΣ  ΜΕ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ∆ΕΣΜΕΣ ΜΕ 

ΠΗΓΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΖΩΤΟΥ 

 

Η επίταξη µε µοριακές δέσµες (M.B.E., Molecular Beam Epitaxy) είναι µια 

τεχνική για την ανάπτυξη λεπτών επιταξιακών στρωµάτων ηµιαγωγών, µετάλλων 

ή µονωτών. Στη τεχνική MBE, τα λεπτά υµένια κρυσταλλώνονται διαµέσου 

αντιδράσεων µεταξύ των θερµικών µοριακών ή ατοµικών δεσµών των 

συστατικών στοιχείων και της επιφάνειας του υποστρώµατος, η οποία διατηρείται 

σε αυξηµένη θερµοκρασία σε υπερυψηλό κενό. Η διεργασία ΜΒΕ 

πραγµατοποιείται κάτω από συνθήκες µακριά από θερµοδυναµική ισορροπία  και 

κυριαρχείται από την κινητική των επιφανειακών διεργασιών,  οι οποίες 

κυριαρχούν όταν οι προσπίπτουσες δέσµες αντιδρούν µε τα εξωτερικά ατοµικά 

στρώµατα του κρυστάλλου, που αποτελεί το υπόστρωµα. Αυτό έρχεται σε 

αντίθεση µε άλλες επιταξιακές τεχνικές, όπως η LPE, οι οποίες προχωρούν σε 

συνθήκες κοντά στη θερµοδυναµική ισορροπία  και συνήθως ελέγχονται από 

διεργασίες διάχυσης, οι οποίες κυριαρχούν στη κρυσταλλική φάση που περικλείει 

το υπόστρωµα.18 

Όσον αφορά την ανάπτυξη των νιτριδίων, η έγχυση των ατόµων του 

µετάλλου (Ga, In, Al) και των προσµίξεων (Si,Mg) από τα συµβατικά κελιά 

διαχύσεως τύπου Knudsen πρέπει να συνδυαστεί µε µια πηγή ριζικών Αζώτου 

(Nitrogen radicals). Σε θερµοκρασία δωµατίου, το Άζωτο είναι ένα αδρανές αέριο, 

και γενικότερα όχι πολύ δραστικό, λόγω του τριπλού δεσµού µεταξύ των δύο 
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ατόµων Αζώτου. Η διάσπαση ενός µορίου σε δραστικά  άτοµα Αζώτου απαιτεί 

ένα σχετικά υψηλό ποσό ενέργειας: 

946.04 kJ mol-1 +N2 →→→→ 2N 

Κάτω από την επιρροή του πλάσµατος σε µειωµένη πίεση, λαµβάνει χώρα µια 

σηµαντική διάσπαση των µορίων Αζώτου.19-21 Το ατοµικό Άζωτο είναι  

εξαιρετικά ενεργό χηµικά σε θερµοκρασία δωµατίου και ενώνεται µε πολλά 

µέταλλα, σχηµατίζοντας διάφορα νιτρίδια. (για παράδειγµα 3Mg+2N 

→Mg3N2+1408 kJ mol-1). Συνεπώς τα ΙΙΙ-νιτρίδια µπορούν να αναπτυχθούν µε τη 

µέθοδο επίταξης ΜΒΕ µε την βοήθεια πλάσµατος, όπου ο εισαγόµενος από το 

πλάσµα διαχωρισµός των µορίων Αζώτου συνδυάζεται µε την εξάχνωση των 

ατόµων µετάλλου από τα κελιά διαχύσεως. Χρησιµοποιούνται τόσο πηγές 

πλάσµατος ραδιοσυχνοτήτων (Radio Frequency) όσο και συντονισµού 

ηλεκτρονίων σε κύκλοτρο (Electron Cyclotron Resonance) για την ανάπτυξη του 

GaN. Το σύστηµα εναπόθεσης αποτελείται από ένα θάλαµο MBE µε µια συµβατή 

πηγή πλάσµατος ECR ή RF, τοποθετηµένη σε µια από τις θυρίδες των κελιών 

διάχυσης, όπως φαίνεται στην Εικόνα 7 (περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε 

 
Εικόνα 7. Θάλαµος ΜΒΕ 
µε µια συµβατή πηγή 
πλάσµατος 
τοποθετηµένη σε µια από 
τις θυρίδες των κελιών 
διάχυσης  (O.Ambacher, 
J.Phys.D: Appl.Phys. 31 
(1998) p.2682) 
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την πηγή πλάσµατος ραδιοσυχνοτήτων θα αναφερθούν στο πειραµατικό µέρος). 

Οι πηγές πλάσµατος λειτουργούν µε ροές Ν2, οι οποίες παράγουν µια πίεση 

εξόδου στο θάλαµο ανάπτυξης του MBE από 5x10-6 εως 4x10-4 Torr (µε αρχική 

πίεση θαλάµου <10-10 Torr). Η πηγή πλάσµατος ραδιοσυχνοτήτων (f=13.56MHz) 

λειτουργεί µεταξύ ισχύων 150 και 600W και πιέσεων 10-100Torr. Ο σχεδιασµός 

των πηγών καταλήγει σε µια ικανότητα ιονισµού του αερίου εως 10%.  

 

 

 

 

1.3 Η ΝΙΤΡΙ∆ΩΣΗ ΤΟΥ (0001) Al2O3 ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΑ 

ΕΠΙΤΑΞΙΑΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ GaN 

 

1.3.α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΤΡΙ∆ΩΣΗ 

 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η επιφανειακή νιτρίδωση του σαπφείρου καθώς 

και η εναπόθεση στρωµάτων προσαρµογής, τα οποία είναι προστατευτικά 

στρώµατα αναπτυσσόµενα σε χαµηλή θερµοκρασία υποστρώµατος, µπορούν να 

επηρεάσουν δραµατικά την διεργασία της επίταξης και την ποιότητα του 

υλικού.[1,22-26] Η πλεγµατική διαφορά µεταξύ του GaN και του σαπφείρου (13.9%) 

είναι ο κύριος λόγος για την δηµιουργία εξαρµώσεων, οι οποίες γεννιούνται στην 

διεπιφάνεια και εν µέρει διαδίδονται διαµέσω του επιταξιακού στρώµατος GaN. 

Σκοπός της νιτρίδωσης του Al2O3 είναι ο σχηµατισµός ενός προστατευτικού 

στρώµατος AlN, το οποίο οδηγεί στην χαλάρωση της συσσωρευµένης ενέργειας 

ελαστικής παραµόρφωσης, λόγω της διαφοράς στην πλεγµατική σταθερά µεταξύ 
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AlN και Al2O3, κατευθείαν στην διεπιφάνεια µε αποτέλεσµα την βελτίωση της 

ποιότητας των επιταξιακών στρωµάτων GaN. [22-26] 

Η νιτρίδωση του Al2O3 θεωρείται ότι οδηγεί στον σχηµατισµό ενός 

στρώµατος AlN πάνω στην επιφάνεια, µέσω µιας διεργασίας τριών βηµάτων:25 

Ι) ∆ιάχυση των ενεργών στοιχείων Αζώτου (π.χ. Ν, Ν+) µέσα στο 

υπόστρωµα (Al2O3), 

ΙΙ) Χηµική αντίδραση για το σχηµατισµό AlN, 

ΙΙΙ) ∆ιάχυση των προϊόντων της αντίδρασης (π.χ. Ο2-) προς την ελεύθερη 

επιφάνεια, έξω από την ενεργό περιοχή.  

Πράγµατι η αντικατάσταση των ατόµων Ο από άτοµα Ν έχει επιβεβαιωθεί 

πειραµατικά, όπως θα δούµε και παρακάτω µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία του 

στρώµατος AlN. Εντούτοις καίρια ερωτήµατα όσον αφορά τον µηχανισµό της 

νιτρίδωσης καθώς και την σηµασία της στις ιδιότητες του υλικού ( π.χ. την 

πολικότητα των επιταξιακών στρωµάτων ) παραµένουν αναπάντητα. 

Όσον αφορά το µηχανισµό της νιτρίδωσης του Al2O3 έχει αναφερθεί22,25,27 

ότι έχουµε µια αντίδραση που προχωράει πολύ πιο γρήγορα από την διάχυση των 

ενεργών στοιχείων Αζώτου µέσα στο υπόστρωµα, µε αποτέλεσµα να έχουµε µια 

�diffusion limited reaction�, δηλαδή µια αντίδραση που περιορίζεται από την 

διάχυση στο υπόστρωµα. Σε νιτρίδωση µε πλάσµα σε θάλαµο ΜΒΕ έχει 

αναφερθεί28,29, η δηµιουργία ενός ατοµικού στρώµατος AlN και η συνέχιση της 

διεργασίας µέσω της διάχυσης των ενεργών στοιχείων Αζώτου βαθύτερα στο 

Al2O3, µε επόµενο βήµα την δηµιουργία του εποµένου στρώµατος. Η παραπάνω 

διαπίστωση παρουσιάζεται καλύτερα στην παρακάτω σχέση των ρυθµών 

διάχυσης και αντίδρασης: 

rreaction  >> rdiffusion 
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Μια πιθανή περιγραφή της διεργασίας της διάχυσης, η οποία όπως φαίνεται 

καθορίζει και τον συνολικό ρυθµό της νιτρίδωσης, δίνεται από την παρακάτω 

γνωστή σε όλους εξίσωση διάχυσης και συγκεκριµένα από την τρισδιάστατη 

µορφή της , σχέση (2): 

όπου:  

 

N(r,t), είναι η συγκέντρωση του ενεργού στοιχείου Αζώτου µέσα στο 

στρώµα του σαπφείρου. Για απλούστευση θεωρείται µονοσωµατιδιακή εξίσωση 

και µπορούµε να θεωρήσουµε ότι έχουµε µόνο ατοµικό Άζωτο, το οποίο για πηγή 

πλάσµατος ραδιοσυχνοτήτων είναι µια σχετικά καλή προσέγγιση, σε αντίθεση µε 

πηγή πλάσµατος ECR, η οποία περιέχει εξίσου σηµαντικό αριθµό ιόντων. Η 

συνεισφορά των ιόντων στην διαδικασία (π.χ. στην επιτάχυνση της διεργασίας 

αφού τα ιόντα προφανώς εισχωρούν πιο εύκολα στο υπόστρωµα) µπορεί να 

εισαχθεί στη ενεργό σταθερά διάχυσης, Deff.  

 Θεωρώντας µονοδιάστατο µηχανισµό διάχυσης προκύπτουν οι παρακάτω 

σχέσεις (3), (4): 

Η παραπάνω σχέση (4) έχει χρησηµοποιηθεί για τον υπολογισµό του πάχους του 

στρώµατος νιτρίδωσης. 
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2.1  ΤEXNIKH ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΑΞΙΑΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

ΜΕ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΑΝΑΚΛΩΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (RHEED) 

 

Η πηγή ηλεκτρονίων RHEED που χρησιµοποιήθηκε παράγει µια καλά 

εστιασµένη δέσµη ηλεκτρονίων µε ενέργεια µέχρι 15keV. To µέγεθος καθώς και η 

εκτροπή της δέσµης ελέγχονται ηλεκτρονικά και η πορεία της δέσµης µπορεί να 

ελέγχεται σε µεγάλες αποστάσεις. Η πηγή των ηλεκτρονίων αποτελείται από ένα 

νήµα πυράκτωσης από βολφράµιο τοποθετηµένο σε µια ορθογώνια σχισµή ενός 

διαφράγµατος P1 µικρής αρνητικής τάσης (Εικ.1). Τα ηλεκτρόνια παράγονται µε 

θερµιονική εκποµπή της θερµαινόµενης καθόδου. Στη συνέχεια τα ηλεκτρόνια 

επιταχύνονται προς το διάφραγµα P2 το οποίο έχει ένα εξαιρετικά υψηλό θετικό 

δυναµικό (kV) και µερικά από αυτά περνάνε διαµέσου µιας σχισµής διαµέτρου 

1mm, δηµιουργώντας µια στενή και καλά εστιασµένη δέσµη. Επιπλέον σχισµές, 

µε δυναµικά αρκετά µικρότερα από αυτό του P2, εστιάζουν περαιτέρω τη δέσµη. 

Μαγνητικοί φακοί χρησιµοποιούνται για την εστίαση της δέσµης στην οθόνη 

φθορισµού, όπου παρατηρούνται τα φάσµατα περίθλασης.   

Εικόνα 1. Σχηµατικό διάγραµµα ενός συστήµατος περίθλασης ηλεκτρονίων (The 
crystal structure of solids, P.J. Brown and J.B. Forsyth) 
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Σύµφωνα µε την κινητική θεωρία περίθλασης ηλεκτρονίων θεωρείται ότι 

µόνο ένα αµελητέο ποσό της προσπίπτουσας δέσµης ηλεκτρονίων σκεδάζεται από 

τον κρύσταλλο. Αυτό συνεπάγεται ότι κάθε άτοµο του κρυστάλλου δέχεται ένα 

προσπίπτον κύµα του ίδιου πλάτους. Το συνολικό πλάτος του σκεδαζόµενου 

κύµατος σε οποιαδήποτε διεύθυνση θα είναι το άθροισµα, λαµβάνοντας υπ�όψην 

τις διαφορές φάσεων, του πλάτους των κυµάτων που σκεδάζονται από κάθε 

άτοµο.  

Η δυναµική θεωρία της περίθλασης ηλεκτρονίων λαµβάνει υπ�όψην την 

απόσβεση του προσπίπτοντος κύµατος κατά το πέρασµα του από τα διαδοχικά 

επίπεδα του κρυστάλλου. Αυτή η αποδυνάµωση του αρχικού κύµατος 

αντισταθµίζεται από το γεγονός ότι η ανακλώµενη δέσµη ανακλάται και αυτή µε 

τη σειρά της από τα ίδια επίπεδα του κρυστάλλου προς την διεύθυνση της αρχικής 

δέσµης. Μετά το πέρασµα από αρκετά ατοµικά στρώµατα του κρυστάλλου µια 

δυναµική ισορροπία πραγµατοποιείται µεταξύ της έντασης του αρχικού και αυτής 

του περιθλώµενου κύµατος.  

Εδώ θεωρούµε περίθλαση από ένα κρύσταλλο ο οποίος είναι αρκετά 

µεγάλος έτσι ώστε να θεωρούµε χωρίς σοβαρό σφάλµα ότι έχει άπειρες 

διαστάσεις. Στα συνήθη δυναµικά που χρησιµοποιούνται στην τεχνική RHEED 

(10-100kV) το µήκος κύµατος DeBroglie των ηλεκτρονίων λ είναι της τάξης του 

1/100 της µέσης απόστασης µεταξύ των ατοµικών επιπέδων του κρυστάλλου. 

Συνεπώς η ακτίνα της σφαίρας Ewald, η οποία αναπαριστά γεωµετρικά το 

αντίστροφο πλέγµα, θα είναι περίπου 100 φορές µεγαλύτερη από τις αποστάσεις 

µεταξύ των σηµείων του αντιστρόφου πλέγµατος. Συµπερασµατικά, το σχετικό 

µέρος της σφαίρας ανάκλασης είναι σχεδόν ένα επίπεδο και µπορούµε να 

θεωρήσουµε το φάσµα περίθλασης αποτελεί ένα επίπεδο κοµµάτι του 

αντιστρόφου πλέγµατος.1 
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2.2 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ AUGER (AES) 
 

Η φασµατοσκοπία ηλεκτρονίων Auger2 καθορίζει τη χηµική σύσταση της 

επιφάνειας µετρώντας την ενεργειακή κατανοµή των ηλεκτρονίων που 

εκπέµπονται κατά την διάρκεια της ακτινοβόλησης µε µια δέσµη ενεργητικών 

ηλεκτρονίων. Όπως και για τις άλλες φασµατοσκοπικές µεθόδους που 

χρησιµοποιούν ηλεκτρόνια, το βάθος παρατήρησης είναι 10-30Å και καθορίζεται 

από το βάθος διαφυγής των ηλεκτρονίων. Με την φασµατοσκοπία ηλεκτρονίων 

Auger, η ενέργεια του εκπεµποµένου ηλεκτρονίου καθορίζεται από την διαφορά 

στην ενέργεια σύνδεσης η οποία σχετίζεται µε την αποδιέργεση ενός ατόµου 

καθώς αυτό αναδιατάσσει τις ηλεκτρονικές του στοιβάδες και εκπέµπει 

ηλεκτρόνια (Auger electrons) µε χαρακτηριστικές ενέργειες. Στην Εικ. 2 

φαίνονται οι µη ακτινοβολούσες µεταβάσεις Auger, στις οποίες το άτοµο στην 

τελική κατάσταση  µένει µε δυο κενές θέσεις ηλεκτρονίων (οπές). Εφόσον η µια 

από τις τελικές κενές καταστάσεις βρίσκεται στην ίδια στοιβάδα µε την αρχική, η 

µη ακτινοβολούσα µετάβαση ονοµάζεται µετάβαση Coster-Kronig. Αυτή η 

µετάβαση είναι εξαιρετικά σηµαντική, καθώς οι ρυθµοί µετάβασης Coster-Kronig 

Εικόνα 2. 
Μεταβάσεις που 
παρατηρούνται στην 
φασµατοσκοπία 
ηλεκτρονίων Auger 
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είναι αρκετά υψηλότεροι από αυτούς των συνήθων µεταβάσεων Auger και 

επηρεάζουν τις σχετικές εντάσεις των φασµατικών γραµµών. Για ένα κενό στην 

στοιβάδα Κ, η διεργασία Auger αρχίζει όταν ένα π.χ. ηλεκτρόνιο L1 (οι 

ηλεκτροδιπολικοί κανόνες δεν ακολουθούνται) συµπληρώνει το κενό. Η ενέργεια 

που απελευθερώνεται µπορεί να δoθεί σε ένα άλλο ηλεκτρόνιο (π.χ. ένα 

ηλεκτρόνιο L1 ή L3) το οποίο αποβάλλεται από το άτοµο. Η ενέργεια του 

ιονιζόµενου ηλεκτρονίου είναι: Εκ � EL1 � EL1. H παραπάνω διεργασία ονοµάζεται 

KLL µετάβαση Auger. Καθώς οι αλληλεπιδράσεις ηλεκτρονίου-ηλεκτρονίου είναι 

ισχυρότατες µεταξύ ηλεκτρονίων µε κοντινά τροχιακά, οι ισχυρότερες µεταβάσεις 

Auger θα είναι αυτές του τύπου KLL ή LMM.  

Στην Εικ. 3 φαίνεται η πειραµατική διάταξη της φασµατοσκοπίας Auger. 

Εικόνα 3. Αναλυτική 
διάταξη φασµατοσκοπίας 
ηλεκτρονίων Auger 
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2.3 ΠΗΓΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΖΩΤΟΥ ΡΑ∆ΙΟΣΥΧNΟΤΗΤΩΝ 

(13.56MHz) 

 

Για την νιτρίδωση του Al2O3 χρησιµοποιήθηκε πηγή πλάσµατος 

ραδιοσυχνοτήτων (13.56 MHz), µε σκοπό την ενεργοποίηση ενός σχετικά 

αδρανούς αερίου όπως το Ν2. Κατά την νιτρίδωση της επιφάνειας του Al2O3 

επιδιώκεται η σηµαντική αντικατάσταση ατόµων Ο από άτοµα Ν, µε σκοπό την 

δηµιουργία AlN, ενός συµβατού υποστρώµατος για την ανάπτυξη GaN. Η πηγή 

πλάσµατος που χρησιµοποιήθηκε ήταν το µοντέλο HD25 της Oxford Applied 

Research, µε ικανότητα συνεχούς λειτουργίας µέχρι τα 600W, υδρόψυκτη και µε 

διάµετρο οπών 25mm.  

Η συγκεκριµένη RF πηγή λειτουργεί µε µια ηλεκτρική εκκένωση, η οποία 

δηµιουργείται από µια ηλεκτρικά συζευγµένη διέγερση σε συχνότητα 13.56MHz. 

Τα άτοµα που δηµιουργούνται, από την διάσπαση των µορίων στην εκκένωση, 

διαφεύγουν στο περιβάλλον υπερυψηλού κενού διαµέσου του διαφράγµατος 

λεπτών οπών. Τα ηλεκτρικά δυναµικά είναι τέτοια ώστε αµελητέα ρεύµατα 

ιόντων ή ηλεκτρονίων (<40 nAcm-2) να διαφεύγουν από την εκκένωση, κατά την 

κανονική λειτουργία της πηγής. Στην Εικ. 4 φαίνεται η διάταξη της πηγής. Η πηγή 

Εικόνα 4. ∆ιάταξη πηγής ραδιοσυχνοτήτων για την δηµιουργία 
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τοποθετείται σε µια από τις θυρίδες των κελιών διάχυσης, του θαλάµου ανάπτυξης 

του συστήµατος ΜΒΕ. Το µοριακό Άζωτο εισέρχεται διαµέσου ενός ρυθµιστή 

ροής και η µικροκυµατική ενέργεια εφαρµόζεται επαγωγικά στην εκκένωση, η 

οποία αναπτύσσεται σε χωνευτήρι από PΒΝ (pyrolytic boron nitride),  διαµέσου 

ενός υδροφόρου σπειροειδούς αγωγού. Σε ένα θάλαµο ΜΒΕ, η πίεση κατά την 

διάρκεια της ανάπτυξης (της τάξης του 10-5 Torr) προσφέρει µια µέση ελεύθερη 

διαδροµή στα άτοµα της τάξης των 5m. Η απόσταση αυτή είναι πολύ µεγαλύτερη 

από την απόσταση πηγής-υποστρώµατος και συνεπώς η σκέδαση των ατόµων από 

το αέριο είναι αµελητέα.3 
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2.4 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ RF ΠΗΓΗΣ 

 

Πραγµατοποιήθηκε φασµατοσκοπική ανάλυση της RF πηγής, 

χρησιµοποιώντας ένα φασµατόµετρο SM240 της CVI Spectral products µε 

λειτουργία στα 500-1000nm, φράγµα περίθλασης µε 830 grooves/mm, σχισµή 

εισόδου 25µm και ακρίβεια ανάλυσης 0.6nm. Το φασµατόµετρο περιεχόταν σε 

ένα κουτί από Αλουµίνιο και βασίζεται στην διαµόρφωση Czerny-Turner όπως 

φαίνεται στην Εικ. 5. Το φως, που εισέρχεται διαµέσου της σχισµής, συλλέγεται 

από τον πρώτο καθρέπτη και κατευθύνεται προς το  φράγµα περίθλασης. Στη 

συνέχεια, το περιθλώµενο φως συλλέγεται από τον καθρέπτη της κάµερας και 

συγκεντρώνεται στη διάταξη του ανιχνευτή. Το φάσµα που σκεδάζεται από τα 

φράγµατα καταγράφεται από µια  CCD κάµερα Sony ILX 511 µε 2048pixels και 

ευαισθησία 68 V/µJ/cm2. Το interface που χρησιµοποιήθηκε ήταν PCI-1200 12 bit 

100kHz.  

  
 

 
 
Εικόνα 5. ∆ιάγραµµα για ένα 
Czerny-  Turner 
φασµατογράφο όπως αυτός του 
SM240 φασµατόµετρου. 
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2.5 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΙΤΡΙ∆ΩΣΗΣ, ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

ΝΙΤΡΙ∆ΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ GaN ME THN 

ΜΕΘΟ∆Ο ΜΒΕ 

 

Τα  υποστρώµατα που χρησιµοποιήθηκαν στα πειράµατα νιτρίδωσης 

ήταν (0001) Al2O3 της Johnson Matthey, επίπεδα σε ατοµική κλίµακα. Τα 

δείγµατα καθαρίστηκαν µε οργανικά διαλύµατα; TCE (Τριχλωροαιθυλένιο), 

Ακετόνη και Προπανοδιόλη και τελικά ξεπλύθηκαν µε απιονισµένο νερό και 

στεγνώθηκαν µε πεπιεσµένο Άζωτο (πριν την εισαγωγή τους στο σύστηµα ΜΒΕ). 

Μέσα στο σύστηµα ΜΒΕ θερµάνθηκαν για την αποµάκρυνση των 

προσροφηµένων αερίων από την επιφάνεια τους, αρχικά στον θάλαµο εισαγωγής 

και µετά στον θάλαµο ανάπτυξης. Χρησιµοποιήθηκαν  δείγµατα διαµέτρου 2inch, 

καθώς και µικρότερα κοµµάτια, κολληµένα µε In πάνω σε ειδικές βάσεις 

(holders). Όλα τα δείγµατα είχαν εναπόθεση Μολυβδενίου στην πίσω πλευρά 

τους, για την καλύτερη και πιο οµοιόµορφη θέρµανση τους.  

Το σύστηµα  ΜΒΕ που χρησιµοποιήθηκε ήταν τύπου 32P two-module 

system κατασκευασµένο από την RIBER και εξοπλισµένο µε µια πηγή RF-

πλάσµατος Ν2, όπως προαναφέραµε, και κελιά διάχυσης για την εξάχνωση των 

µετάλλων. Η πίεση στον θάλαµο επίταξης σε κατάσταση αναµονής ήταν µεταξύ 

5x10-11 και 1x10-10 Torr. 

Στον Πίνακα Ι φαίνονται οι συνθήκες νιτρίδωσης µε τους αντίστοιχους 

αριθµούς δειγµάτων (πειραµάτων). Χρησιµοποιήθηκαν ακραίες θερµοκρασίες 

υποστρώµατος (200 και 750°C), η ισχύς της πηγής πλάσµατος ήταν 400 και 500W 

και η πίεση Αζώτου στον θάλαµο ανάπτυξης µεταξύ 0.6 και 4.2x10-5 Torr. Ο 

χρόνος νιτρίδωσης ήταν 100min εκτός από το δείγµα #98 για το οποίο ήταν 
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135min. Στις περισσότερες περιπτώσεις αναπτύχθηκαν επιταξιακά στρώµατα 

GaN, χρησιµοποιώντας στρώµατα προσαρµογής (nucleation layers) GaN ή AlN, 

όπως φαίνεται στον Πίνακα Ι. Τα στρώµατα προσαρµογής GaN αναπτύχθηκαν σε 

θερµοκρασία υποστρώµατος 400ºC και είχαν πάχος 150Å ενώ η πίεση στον 

θάλαµο ανάπτυξης ήταν περίπου 5.5x10-6 Torr µε ροή Αζώτου 0.2sccm και 

θερµοκρασία του κελιού Ga 980°C. H ισχύς της πηγής πλάσµατος ήταν 400W. Τα 

στρώµατα προσαρµογής AlN (#98) αναπτύχθηκαν σε θερµοκρασία υποστρώµατος 

400ºC και είχαν πάχος 200Å, ενώ η πίεση στον θάλαµο ανάπτυξης ήταν περίπου 

6.0x10-6 Torr µε ροή Αζώτου 0.2sccm και θερµοκρασία του κελιού Al 1150°C. H 

ισχύς της πηγής πλάσµατος ήταν 400W. Μετά από ανόπτηση για 30min των 

στρωµάτων προσαρµογής, σε ατµόσφαιρα αζώτου στους 700°C, αναπτύχθηκαν 

και τα κυρίως στρώµατα GaN µε θερµοκρασία υποστρώµατος 750°C, πίεση 

αζώτου στον θάλαµο 5.6x10-6 Torr και θερµοκρασία κελιού Ga 985°C. Το πάχος 

των επιταξιακών δειγµάτων ήταν από 0.3µm µέχρι 3µm περίπου.  

Sample Nitridation  
       temp 

(◦C)  

 N pressure 
(Torr) 

Ν source       
power  (W) 

Nucleαtion 
layer 

#79 750 2.8 x 10-5 500 150Å GaN 

#80 200 1.6 x 10-5 500 150Å GaN 

#81 200 2.9 x 10-5 500 150Å GaN 

#82 750 0.6 x 10-5 400 150Å GaN 

#94 800 4.2 x 10-5 400 150Å GaN 

#95 200 1.6 x 10-5 500 150Å GaN 

#96 200 1.6 x 10-5 500 150Å GaN 

#98 200 1.5 x 10-5 400 200Å AlN 

#102,#103 200 1.6 x 10-5 500 --- 

#104,#105 750 0.7 x 10-5 400 --- 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΝΙΤΡΙ∆ΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
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Η διαφορά µεταξύ των δειγµάτων #102, #103 και #104, #105, ήταν η 

µέθοδος προετοιµασίας του Al2O3 πριν τη νιτρίδωση. Στα δείγµατα #102 και 

#104, αντί της συνήθους µεθόδου απολίπανσης (degreasing) χρησιµοποιήθηκε η 

µέθοδος της υγρής χηµικής χάραξης (wet chemical etching), µε διάλυµα HF/H2O 

1:4 για 10min σε θερµοκρασία δωµατίου, ώστε να ερευνηθούν οι τυχόν 

επιπτώσεις στη διαδικασία της νιτρίδωσης. 

Τέλος πραγµατοποιήθηκε σειρά πειραµάτων νιτρίδωσης µε σκοπό την 

συστηµατικότερη µελέτη της διεργασίας συναρτήσει του χρόνου έκθεσης στο 

πλάσµα και της θερµοκρασίας υποστρώµατος. Χρησιµοποιήθηκαν χρόνοι 

νιτρίδωσης 12.5, 25, 50 και 100min µε θερµοκρασία υποστρώµατος TS=750°C και 

θερµοκρασίες ΤS= 550, 750, 850°C µε χρόνο έκθεσης t=100min. Όλα τα 

πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν µε ισχύ 500W και πίεση στο θάλαµο εναπόθεσης 

του συστήµατος ΜΒΕ P=1.5x10-5 Torr. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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3.1 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ RF ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 

 

Η φασµατοσκοπική ανάλυση της RF πηγής πραγµατοποιήθηκε, µε το 

φασµατόµετρο που περιγράφτηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, µεταβάλλοντας την 

εφαρµοζόµενη ισχύ καθώς και την ροή του αζώτου. Οι µετρήσεις επικεντρώθηκαν 

στην περιοχή από 500 έως 900nm, όπου και το διεγερµένο µοριακό άζωτο και το 

ατοµικό άζωτο έχουν ισχυρή εκποµπή και ένα χαρακτηριστικό φάσµα δίνεται 

στην Εικ.1. Είναι επίσης γνωστό ότι υπάρχει και ένα πολύ µικρό περιεχόµενο 

ιονισµένων µορίων αζώτου1, µε ισχυρή εκποµπή µεταξύ 316 και 400nm, τα οποία 

δεν αναλύθηκαν εδώ. Οι µοριακές ζώνες στα 540, 590, 660, 760 και 870nm 

φαίνονται στην Eικ.1 και προέρχονται από τις µεταβάσεις των πρώτων θετικών 

σειρών µοριακού αζώτου (Β3Πg → A3Σu
+ µεταβάσεις).2 Μεταβάσεις µεταξύ 

ταλαντωτικών σταθµών είναι υπεύθυνες για την λεπτή υφή αυτών των ζωνών. Οι 

µεταβάσεις εκποµπής του πρώτου θετικού συστήµατος συµβαίνουν λόγω της 

επανασύνδεσης των ατόµων της θεµελιώδους κατάστασης των αζώτου (4S). Το 

φάσµα εκποµπής της πηγής πλάσµατος ραδιοσυχνοτήτων περιείχε µια τριάδα 

ισχυρών γραµµών στα 742.3, 744.1, 746.8nm, οι οποίες αντιστοιχούν σε 3s4P-

3p4S0 µεταβάσεις του ατοµικού αζώτου. Η σειρά κορυφών µεταξύ 818.5 και 

 

 

 
 
Εικόνα 1. Φάσµα 
εκποµπής της  RF
πηγής πλάσµατος  σε 
ισχύ 400W και ροή 
αζώτου 1.4sccm
(P=4.0x10-5Torr). 
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824.2nm οφείλεται στην 3s4P-3p4P0 µετάβαση του ατοµικού αζώτου (Εικ.1). Η 

ένταση όλων των συνιστωσών του φάσµατος αυξανόταν µε την ισχύ του 

πλάσµατος. 

Στα φάσµατα της RF πηγής παρατηρήθηκε, επίσης, µια γραµµή εκποµπής 

από ιονισµένο άτοµο αζώτου, σύµφωνα µε την ταυτοποιήση της κορυφής που 

αναφέρεται στην βιβλιογραφία.3,4. Στην Eικ. 2, η NII γραµµή του ιοντικού 

αζώτου, στα 648.2nm, φαίνεται καθαρά να υπερτιθέται στην µοριακή ζώνη. Η 

γραµµή αυτή θεωρείται ότι προκύπτει από την µετάβαση 2s1P0-3p1P του ιοντικού 

αζώτου. Η γραµµή αυτή παρατηρήθηκε µόνο για ισχύεις µεγαλύτερες των 100W 

 

 

Εικόνα 2. Φάσµα 
εκποµπής της πηγής 
πλάσµατος σε ισχύ 500W
και ροή 0.56sccm, µε την 
NII γραµµή στα 648.2nm. 
Επίσης φαίνεται στην 
χαµηλότερη καµπύλη το 
ίδιο φάσµα σε ισχύ 78W
και ροή 0.56sccm, µε 
εκποµπή µόνο από το 
µοριακό άζωτο. 
 

 

Εικόνα 3. Αύξηση µε την 
ισχύ της έντασης της 
γραµµής ιοντικού αζώτου 
συγκρινόµενη µε την 
αύξηση δυο διαφορετικών 
σηµείων στη µοριακή ζώνη 
στα 660nm. Η ροή αερίου 
ήταν 0.56sccm (P=1.6x10-

5Torr). 
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και ροή αερίου 0.56sccm (P=1.6x10-5Torr). Η ένταση αυτής της γραµµής 

αυξανόταν µε την RF ισχύ, όπως φαίνεται στην Εικ. 3, όπου η αύξηση 

συγκρίνεται µε αυτήν της µοριακής ζώνης, η οποία ήταν πιο αργή. Αυτή η αύξηση 

σχετίζεται µε την αύξηση του πληθυσµού του ιοντικού αζώτου στο πλάσµα. 

Σύµφωνα µε τον H.P.Summers5, το κατώφλι αυτής της γραµµής πιθανώς να 

σχετίζεται µε την αύξηση της πυκνότητας ηλεκτρονίων στο πλάσµα. 

Για διαφορετικές ροές αερίου µε την ίδια RF ισχύ, το πλάτος των διαφόρων 

γραµµών εκποµπής είχε διαφορετική συµπεριφορά αντανακλώντας την 

διαφορετική διαµόρφωση της πυκνότητας της ανώτερης στάθµης της µετάβασης. 

Η ένταση των γραµµών του ατοµικού αζώτου (τριπλέτα στα 742.3, 744.1, 

746.8nm) αυξανόταν µε την ροή Ν2, µέχρι περίπου τα 0.8sccm για ισχύ 500W ή 

µέχρι τα 1sccm για ισχύ 400W και κατόπιν µειωνόταν αργά. Για RF ισχύ 500W, η 

ένταση της σειράς γραµµών στα 820nm αυξανόταν µέχρι τα 1.5sccm και µετά 

µειωνόταν, ενώ για ισχύ 400W η ένταση αυξανόταν συνεχώς µε την ροή. Η 

γραµµή NII στα 648.2nm, καθώς και το πλάτος των µοριακών ζωνών, αυξανόταν 

µε την ροή, τόσο για  ισχύ 400W όσο και για ισχύ 500W. 

Ενδιαφέρον είχε η µελέτη του περιεχόµενου σε ατοµικό και ιοντικό Άζωτο 

και συγκεκριµένα του λόγου ατοµικού προς ιοντικό άζωτο, στις συγκεκριµένες 

συνθήκες που χρησιµοποιήσαµε στα πειράµατα νιτρίδωσης. Είναι γνωστό ότι το 

ατοµικό Άζωτο είναι εξαιρετικά ενεργό, ενώ τα ιόντα Ν πιθανόν να προκαλούν 
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Εικόνα 4. Λόγος 
περιεκτικότητας 
ατοµικού προς ιοντικό 
άζωτο  του  RF
πλάσµατος κατά την 
διάρκεια των 
πειραµάτων 
νιτρίδωσης. 
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 sapphire

wavenumber(cm-1)

RI
R

υποβάθµιση της ποιότητας του αναπτυσσόµενου κρυστάλλου. Συγκρίναµε την 

κορυφή 746.8nm του ατοµικού αζώτου (αυτή µε την µεγαλύτερη ένταση) µε την 

κορυφή 648.2nm του ιοντικού αζώτου, αφού αυτή σχετίζεται µε την αύξηση του 

πληθυσµού ιόντων στο πλάσµα. Στην Εικ. 4 δίνεται το αντίστοιχο διάγραµµα, 

όπου φαίνεται ότι ο παραπάνω λόγος είναι µεγαλύτερος για τα δείγµατα #80, #95, 

#96 και #103, ενώ είναι µικρότερος για το #94. 

 

3.2 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ ΜΕ 

ΑΝΑΚΛΑΣΗ (FTIR) 

 

Στα υποστρώµατα Al2O3 των δειγµάτων #102 και #104 που είχαν 

προετοιµαστεί µε διάλυµα HF/H2O αντί της συνήθους µεθόδου απολίπανσης 

(degreasing) πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις φασµατοσκοπίας υπερύθρου µε 

ανάκλαση FTIR (Fourier transform infrared spectroscopy) πριν και µετά την 

χηµική χάραξη ώστε να βρεθούν οι επιπτώσεις της συγκεκριµένης µεθόδου 

προετοιµασίας στην κρυσταλλική ποιότητα του Al2O3 και την πιθανή δηµιουργία 

κενών Ο (Ο vacancies)6, τα οποία θα υποβοηθούσαν την διαδικασία της 

νιτρίδωσης.  

Οι µετρήσεις φασµατοσκοπίας υπερύθρου FTIR (Fourier transform 

infrared spectroscopy) µε ανάκλαση στα συγκεκριµένα δείγµατα Al2O3  (βλέπε 

Εικόνα 5.  Αποτελέσµατα 
φασµατοσκοπίας 
ανάκλασης υπερύθρου 
(FT-RIR) σε δείγµατα  
Al2O3 πριν (κόκκινη 
γραµµή) και µετά την 
επεξεργασία µε διάλυµα 
HF/H2O 1:4 (µαύρη 
γραµµή).  
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SAMPLE ∆LATTICE 
CONSTANT% 
100 MIN 

TIME OF 10% 
OF FINAL 

VALUE 

TIME OF 50% 
OF FINAL 

VALUE 

TIME OF 90% 
OF FINAL 

VALUE 
#79 6.268, 35-100 ---- ---- ---- 
#80 9.016 1 9 42 
#81 0 ---- ---- ---- 
#82 6.629 7 15 31 
#94 ---- ---- ---- ---- 
#95 ---- ---- ---- ---- 
#96 ---- ---- ---- ---- 
#98 8.679, 9.286 

(1h35min) 
9 37 87 

#102 6.73 ---- ---- ---- 
#104 6.217 ---- ---- ---- 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ RHEED ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΤΟΥ Al2O3 

Εικ.5), πριν και µετά την χηµική χάραξη, µε διάλυµα HF/H2O 1:4 για 10min σε 

θερµοκρασία δωµατίου, έδειξαν µια σηµαντική µείωση του λόγου ανάκλασης 

(>10%), η οποία πιθανώς να οφείλεται σε υποβάθµιση της ποιότητας του 

κρυστάλλου µετά τη χηµική χάραξη (πιθανή χηµική καταστροφή). Το 

σηµαντικότερο αποτέλεσµα των παραπάνω µετρήσεων ήταν η  εµφάνιση µιας 

κορυφής απορρόφησης στα 832cm-1, η οποία αποδίδεται σε κενά Οξυγόνου6 στο 

υπόστρωµα του σαπφείρου.  
 

 

3.3 MEΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΕΓΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΝΙΤΡΙ∆ΩΣΗ ΤΟΥ Al2O3 

 

Η µεταβολή της απόστασης µεταξύ των γραµµών περίθλασης RHEED 

χρησιµοποιήθηκε για την παρακολούθηση της αντίστοιχης µεταβολής της 

ενδοεπιφανειακής κρυσταλλικής σταθεράς του (0001) Al2O3 
7,8. Η προσπίπτουσα 

δέσµη ήταν κατά µήκος της [2-1-10] κρυσταλλογραφικής διεύθυνσης του AlN, η 

οποία είναι παράλληλη στην [01-10] του Al2O3 (ως γνωστόν, η ανάπτυξη του 

(0001) AlN πάνω στο (0001) Al2O3 προκύπτει µε περιστροφή 30° του άξονα z του 
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πρώτου ως προς το δεύτερο).  

Η διαφορά στην ενδοεπιφανειακή κρυσταλλική σταθερά µεταξύ των δυο 

κρυστάλλων είναι 13.2% (aAlN>aAl2O3), συνεπώς τόση θα έπρεπε να ήταν και η 

αντίστοιχη µείωση της απόστασης µεταξύ των γραµµών περίθλασης, δηλαδή της 

απεικόνισης του αντίστροφου πλέγµατος, ενός πλήρως χαλαρωµένου στρώµατος 

AlN. H ανάλυση της διαµόρφωσης των φασµάτων RHEED, κατά την διάρκεια 

της νιτρίδωσης, έδειξε πάντοτε την παρουσία ενός µερικώς χαλαρωµένου 

(relaxed) στρώµατος νιτρίδωσης (AlN ή AlNxO1-x) πάνω στο Al2O3, για νιτρίδωση 

σε υψηλή θερµοκρασία. Εντούτοις, παρόµοια δηµιουργία µερικώς χαλαρωµένου 

στρώµατος νιτρίδωσης δεν παρατηρήθηκε πάντοτε, για την νιτρίδωση σε χαµηλή 

θερµοκρασία. Στον Πίνακα ΙΙ φαίνονται τα αποτελέσµατα των παρατηρήσεων 

RHEED. Μια πιο παραστατική απεικόνιση της µεταβολής της κρυσταλλικής 

σταθεράς, αν και καθαρά ποιοτική, φαίνεται στην Εικ. 6, όπου δίνεται η χρονική 

µεταβολή της απόστασης µεταξύ των γραµµών περίθλασης κατά την διάρκεια των 

πειραµάτων νιτρίδωσης για δυο αντιπροσωπευτικά δείγµατα, ένα σε υψηλή και 

ένα σε χαµηλή θερµοκρασία υποστρώµατος. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι τυχόν 

συνολική πλευρική µετατόπιση του φάσµατος οφείλεται σε µετατόπιση της 

πειραµατικής διάταξης και δεν επηρεάζει καθόλου την ανάλυση των 

αποτελεσµάτων, αφού η απόσταση µεταξύ των γραµµών περίθλασης 1ης τάξης ( 0-

1,01 ) είναι ανεξάρτητη από αυτή την µετατόπιση. Στην Εικ. 7 παρουσιάζεται η 

ποσοτική µεταβολή της κρυσταλλικής σταθεράς κατά την διάρκεια της νιτρίδωσης 

για τα δείγµατα  #80 (χαµηλή θερµοκρασία) και #82 (υψηλή θερµοκρασία). Εδώ 

θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι η µετρούµενη µεταβολή της κρυσταλλικής 

σταθεράς του υποστρώµατος, σε υψηλή θερµοκρασία νιτρίδωσης, ίσως να είναι 

µικρότερη από την πραγµατική, λόγω της τρισδιάστατης (3D) επιφανειακής 

µορφολογίας  που, όπως θα δούµε στη συνέχεια, είχαν τα δείγµατα νιτρίδωσης σε 

 
 
 
Εικόνα 6. Χρονική διαµόρφωση της 
απόστασης των γραµµών περίθλασης 
(RHEED)  κατά την διάρκεια των 
πειραµάτων νιτρίδωσης για δυο 
αντιπροσωπευτικά δείγµατα, ένα σε 
υψηλή (πάνω διάγραµµα) και ένα σε 
χαµηλή (κάτω διάγραµµα) 
θερµοκρασία υποστρώµατος. Η 
γραµµή του AlN συµβολίζει την 
τελική κρυσταλλική σταθερά του 
µερικώς χαλαρωµένου AlN πάνω στο 
Al2O3. 
 

 
Εικόνα 7. Σχετική 
µεταβολή της 
κρυσταλλικής 
σταθεράς κατά 
την διάρκεια της 
νιτρίδωσης για 
υψηλή (ΗΤ) και 
χαµηλή (LT) 
θερµοκρασία 
υποστρώµατος. 
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υψηλή θερµοκρασία (3D νησίδες), σε αντίθεση µε την 2D µορφολογία των 

δειγµάτων νιτρίδωσης σε χαµηλή θερµοκρασία. Η 3D µορφολογία επιφάνειας σε 

υψηλή θερµοκρασία µας έδωσε τα χαρακτηριστικά φάσµατα περίθλασης από 

διέλευση της δέσµης ηλεκτρονίων RHEED µέσα από το κρυσταλλικό υλικό, 

(spotty φάσµα RHEED), ενώ η 2D µορφολογία επιφάνειας έδωσε τα 

χαρακτηριστικά φάσµατα περίθλασης της δέσµης ηλεκτρονίων από την επιφάνεια 

κρυστάλλου, όπως φαίνεται στις Εικόνες 8α και 8β, αντίστοιχα. Η παραπάνω 

εικόνα ήταν κοινή για όλα τα πειράµατα νιτρίδωσης και έδειχνε ότι η νιτρίδωση 

του Al2O3 σε υψηλή θερµοκρασία υποστρώµατος οδηγεί στη δηµιουργία νησίδων 

(τραχιά επιφάνεια), ενώ το επιφανειακό στρώµα παραµένει λείο µε χαµηλή 

θερµοκρασία νιτρίδωσης.  

Η µελέτη της χρονικής διαµόρφωσης των κροσσών περίθλασης RHEED, 

κατά την διάρκεια των πειραµάτων νιτρίδωσης, επαναλήφθηκε παίρνοντας 

Lorentzian καµπύλες και υπολογίζοντας την απόσταση µεταξύ των 0-1 και 01 

κροσσών µε µεγαλύτερη ακρίβεια. Επίσης, λάβαµε υπ�όψην και τα φάσµατα 

α β

Εικόνα 8. Μορφολογία επιφάνειας δειγµάτων σε υψηλή, εικόνα (α),  και χαµηλή, εικόνα 
(β), θερµοκρασία στο τέλος της νιτρίδωσης. 
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∆ΕΙΓΜΑ 1H METΡΗΣΗ 2Η ΜΕΤΡΗΣΗ 

#80 +9.016% >+10% 
#98 (100ΜΙΝ) +8.679% +10.026-11.3% 
#98 (135ΜΙΝ) +9.286% +10.026-11.3% 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. ΠΛΕΓΜΑΤΙΚΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

RHEED των στρωµάτων προσαρµογής πριν και µετά την ανόπτηση ώστε να 

διαµορφώσουµε µια συνεπέστερη εικόνα για το µηχανισµό της νιτρίδωσης του 

(0001) Al2O3 µέσα από την σύγκριση τους. Τα αποτελέσµατα ήταν στο ίδιο µήκος 

κύµατος µε τους προηγούµενους υπολογισµούς, µε κάποιες µικρές αλλά 

ουσιώδεις διαφοροποιήσεις, τις οποίες θα παρουσιάσουµε εδώ.  

Στον Πίνακα ΙΙΙ φαίνονται οι διαφορές των δειγµάτων #80 και #98 τα 

οποία είχαν κοινές συνθήκες νιτρίδωσης (500W, 0.56sccm, Τs=200ºC). Φαίνεται 

ότι στις συγκεκριµένες συνθήκες πιθανώς να έχουµε την δηµιουργία ενός 

ατοµικού στρώµατος ΑlN στην επιφάνεια του υποστρώµατος το οποίο είναι 

σχεδόν ολοκληρωτικά χαλαρωµένο (�relaxed�) και συνεπώς αποτελεί ένα 

εξαιρετικό υπόβαθρο για την µετέπειτα επίταξη όπως θα δούµε σε επόµενη 

παράγραφο. Όσον αφορά το δείγµα #81, (500W, 1sccm, TS=200ºC), αυτό δεν 

παρουσίασε καµία αλλαγή στην κρυσταλλική σταθερά και µε τους νέους 

υπολογισµούς και αυτό σηµαίνει ότι η νιτρίδωση σε χαµηλή θερµοκρασία δεν 

οδηγεί πάντα στη δηµιουργία ενός χαλαρωµένου στρώµατος AlN στην επιφάνεια 

του Al2O3. Τα δείγµατα µε υψηλή θερµοκρασία νιτρίδωσης, (#82, 79, 94 µε 

ΤS=750ºC και ροές 0.2, 1 και 1.5sccm, αντίστοιχα) παρουσίασαν την ίδια εικόνα 

και πάλι δηλαδή την δηµιουργία ενός µερικώς χαλαρωµένου στρώµατος ΑlN 

(στην επιφάνεια του Al2O3) µε µια αλλαγή στην κρυσταλλική σταθερά µεταξύ 6-

7%. Ένα πιθανό ενδεχόµενο είναι ότι η νιτρίδωση σε υψηλή θερµοκρασία δεν 

οδηγεί στην δηµιουργία ενός �καθαρού� στρώµατος AlN αλλά ενός κράµατος της 

µορφής AlOxN1-x αφού ο δεσµός Al-O είναι µικρότερος από τον δεσµό ΑlN 
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∆ΕΙΓΜΑ 10min, ∆ FWHM, % 20min, ∆ FWHM, % 
#82, 750°°°°C, 0.2sccm +9% +12% 
#79, 750°°°°C, 1.0sccm +3.26% +5% 
#94, 750°°°°C, 1.5sccm +39% +75% 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ IV. ∆ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΚΡΟΣΣΩΝ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ 

Energy
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(0.167nm ως προς 0.185nm) και συνεπώς και η κρυσταλλική σταθερά του 

κράµατος AlOxN1-x θα είναι µικρότερη από αυτήν του AlN7, πράγµα που 

συµφωνεί µε τις παρατηρήσεις µας.  

Η διαπλάτυνση (broadening) των κροσσών περίθλασης κατά την διάρκεια 

της νιτρίδωσης είναι ενδεικτική της δηµιουργίας κρυσταλλικών ατελειών8 και της 

µη επίπεδης επίταξης. Στον Πίνακα ΙV φαίνεται η µεταβολή του FWHM των 

κροσσών περίθλασης µετά από 10min και 30min νιτρίδωσης, αντίστοιχα, σε 

διαφορετικές ροές (άρα και πιέσεις) για νιτρίδωση σε υψηλή θερµοκρασία 

υποστρώµατος. Φαίνεται πως η µεγάλη ροή νιτρίδωσης του δείγµατος #94 

προκαλεί υποβάθµιση του υποστρώµατος και πιθανή δηµιουργία κρυσταλλικών 

ατελειών. 

 

 

 

3.4 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΙΤΡΙ∆ΩΣΗΣ   

 

Η φασµατοσκοπία ηλεκτρονίων Auger (AES) χρησιµοποιήθηκε σαν µια 

πιο άµεση µέτρηση για τον βαθµό νιτρίδωσης του Al2O3. Τα πειράµατα 

πραγµατοποιήθηκαν κατόπιν µεταφοράς των δειγµάτων σε σύστηµα AES. Στην 

Εικ.9 φαίνονται τα αποτελέσµατα για τα δείγµατα #104 και  #105 (µε διαφορετική 

µέθοδο προετοιµασίας του υποστρώµατος), όπου φαίνεται ότι το δείγµα #104 - το 
Εικόνα 9. Μετρήσεις 
φασµατοσκοπίας Auger για 
δείγµατα µε διαφορετική 
προετοιµασία υποστρώµατος για 
νιτρίδωση σε υψηλή θερµοκρασία.  
Η   κορυφή  
 N (KLL) εµφανίζεται µεγαλύτερη 
για το δείγµα,   #104, το οποίο 
προετοιµάστηκε µε υγρή χηµική
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SAMPLE TEMP (°°°°C) TIME (MIN) POWER (W) FLUX (sccm) 

#1 750 12.5 500 0.56 
#2 750 25 500 0.56 
#3 750 50 500 0.56 
#4 750 100 500 0.56 
#5 550 100 500 0.56 
#6 850 100 500 0.56 

ΠΙΝΑΚΑΣ IV. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ME AES 

οποίο είχε προετοιµαστεί µε υγρή χηµική χάραξη και παρουσίαζε κενά οξυγόνου 

κατά τις µετρήσεις FTIR - εµφάνισε µεγαλύτερη κορυφή Ν (ΚLL), η οποία είναι 

ενδεικτική της δηµιουργίας στρώµατος AlN. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η δηµιουργία 

κενών οξυγόνου µε την χηµική χάραξη υποβοηθά την νιτρίδωση του Al2O3 σε 

υψηλή θερµοκρασία υποστρώµατος. Από την άλλη, για την χαµηλή θερµοκρασία 

νιτρίδωσης δεν παρατηρήθηκε καµία διαφορά µεταξύ των δυο δειγµάτων µε 

διαφορετική µέθοδο προετοιµασίας, όπως θα δούµε αναλυτικότερα στη συνέχεια. 

Τα αποτελέσµατα σύγκρισης της υψηλής και χαµηλής θερµοκρασίας νιτρίδωσης, 

όσον αφορά την δηµιουργία AlN, δίνονται στην Εικ. 10. Η κορυφή N (KLL) του 

φάσµατος Auger εµφανίστηκε µόνο για νιτρίδωση σε υψηλή θερµοκρασία, µαζί 

µε µια ταυτόχρονη µείωση της κορυφής Ο (KLL), πράγµα συνεπέστατο µε την 

αντικατάσταση ατόµων Ο από άτοµα Ν κατά την διεργασία δηµιουργίας AlN.  

Οι πειραµατικές συνθήκες της σειράς πειραµάτων νιτρίδωσης µε σκοπό την 

συστηµατικότερη ποσοτική µελέτη της διεργασίας συναρτήσει του χρόνου 

έκθεσης στο πλάσµα και της θερµοκρασίας υποστρώµατος φαίνονται στον Πίνακα 

ΙV. Στις εικόνες 11α,β φαίνονται οι µεταβολές των συγκεντρώσεων Ν και Al, O 

αντίστοιχα συναρτήσει του χρόνου έκθεσης στο πλάσµα. Η γραφικές παραστάσεις 

του λόγου Ν:Al, ο οποίος είναι αντιπροσωπευτικός του ποσού νιτρίδωσης στην 

επιφάνεια, καθώς και των λόγων Al:O και Ν:Ο, συναρτήσει του χρόνου έκθεσης 

στο πλάσµα Αζώτου, φαίνονται στις Εικ. 11γ,δ. Μια µάλλον γραµµική 
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συµπεριφορά παρατηρήθηκε όσον αφορά τόσο την συγκέντρωση του Ν (Εικ.11α) 

όσο και τον λόγο Ν:Al (Εικ.11γ) στην επιφάνεια για τους χρόνους που 

χρησιµοποιήθηκαν εδώ δηλαδή 12.5-100min. Επίσης µια σταθερή µείωση 

παρατηρήθηκε στην συγκέντρωση του Ο συναρτήσει του χρόνου νιτρίδωσης 

(Εικ.11β) πράγµα συνεπές µε την αντικατάσταση ατόµων Ο από άτοµα Ν. Η 

συγκέντρωση Αl (Εικ.11β) αυξήθηκε κατά την διάρκεια της µετάβασης από τα 

12.5 στα 25min και στην συνέχεια µειώθηκε τόσο στα 50 όσο και στα 100min µε 

αποτέλεσµα ο λόγος Al:O (Εικ.11δ) να παραµείνει σχετικά σταθερός. Εδώ πρέπει 

να επισηµάνουµε πως ο λόγος Al:O που θα ήταν o αναµενόµενος για καθαρό 

Al2O3 είναι 0.0635, όπως προέκυψε από υπολογισµούς των σχετικών εντάσεων 
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Εικόνα 11. Στην εικόνα 11α φαίνεται η µεταβολή της
συγκέντρωσης Ν συναρτήσει του χρόνου νιτρίδωσης και στην
εικόνα 11β η αντίστοιχη µεταβολή των συγκεντρώσεων Αl και O.
Στις εικόνες 11γ και δ παρουσιάζονται οι µεταβολές των λόγων

11α 11β 

11γ 
11δ 
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βασισµένους σε χειρόγραφα βιβλία µε µετρήσεις AES. Αρχικά στα 12.5min 

νιτρίδωσης η τιµή του συγκεκριµένου λόγου είναι 0.121. 

Τα πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν χρησιµοποιώντας διαφορετικές 

θερµοκρασίες νιτρίδωσης στην περιοχή 550-850°C για χρόνο έκθεσης 100min δεν 

έδειξαν κάποια συγκεκριµένη µεταβολή αλλά τόσο οι συγκεντρώσεις του Ν 

(Εικ.12α), όσο και των Al, O (Εικ.12β) καθώς και οι αντίστοιχοι λόγοι (Εικ.12γ,δ) 

ήταν σχετικά σταθεροί για την συγκεκριµένη περιοχή θερµοκρασιών. 
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Εικόνα 12. Στην εικόνα 12α φαίνεται η µεταβολή της
συγκέντρωσης Ν συναρτήσει της θερµοκρασίας νιτρίδωσης (550-
850ºC) και στην εικόνα 12β η αντίστοιχη µεταβολή των
συγκεντρώσεων Αl και O. Στις εικόνες 12γ και δ παρουσιάζονται οι
µεταβολές των λόγων N:Al Al:O και N:O αντίστοιχα

12γ 12α 

12β 

12δ 
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3.5 Μελέτη της επίδρασης των συνθηκών νιτρίδωσης στην µορφολογία 

του Al2O3 µε µικροσκοπία ατοµικής κλίµακας (AFM) 

 

Η µορφολογία της επιφάνειας του Al2O3  στα δείγµατα αυτά εξετάσθηκε, 

επίσης, µε AFM  και τα αποτελέσµατα συµβάδιζαν µε τα προηγούµενα 

συµπεράσµατα (βλέπε παρ.3). Τα δείγµατα µε χαµηλή θερµοκρασία νιτρίδωσης 

(200°C) παρουσίασαν µια εξαιρετικά λεία επιφάνεια, ενώ αυξηµένη τραχύτητα 

παρατηρήθηκε για υψηλή θερµοκρασία νιτρίδωσης (750°C). Η τιµή της root mean 

 
 
 
Εικόνα 13. Μορφολογία 
επιφάνειας για δείγµατα 
Al2O3 επεξεργασµένα µε 
νιτρίδωση σε χαµηλή (πάνω 
εικόνα) και 
 υψηλή (κάτω εικόνα) 
θερµοκρασία αντίστοιχα. Η 
µορφολογία της επιφάνειας σε 
υψηλή θερµοκρασία φαίνεται 
τραχύτερη σε σχέση µε αυτή 
σε χαµηλή θερµοκρασία 
νιτρίδωσης. 
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square (rms) τραχύτητας ήταν 0.06nm για τα δείγµατα µε χαµηλή θερµοκρασία 

νιτρίδωσης. Στα δείγµατα µε υψηλή θερµοκρασία νιτρίδωσης, η rms τραχύτητα 

ήταν 0.17nm για το δείγµα χωρίς προετοιµασία του Al2O3  µε υγρή χηµική χάραξη 

και 0.22nm για το δείγµα µε επεξεργασία του Al2O3  µε HF/H2O. Στην Εικ. 13 

φαίνεται η µορφολογία επιφάνειας για δυο δείγµατα νιτριδωµένων Al2O3, ένα σε 

υψηλή και ένα σε χαµηλή θερµοκρασία υποστρώµατος. 

 

3.6 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΣΤΑ∆ΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ GaN ΚΑΙ 

AlN  ΠΑΝΩ ΣΕ ΝΙΤΡΙ∆ΩΜΕΝΟ Al2O3 

 

H µελέτη των στρωµάτων προσαρµογής, που αναπτύχθηκαν µετά από 

νιτρίδωση του Al2O3 σε χαµηλή και υψηλή θερµοκρασία, πραγµατοποιήθηκε µε 

RHEED και εξήχθησαν τα παρακάτω αποτελέσµατα: 

Ι) Η κρυσταλλική ποιότητα των στρωµάτων προσαρµογής GaN ήταν κακή 

πάνω σε υποστρώµατα µε υψηλή θερµοκρασία νιτρίδωσης (#79, 82, 94). Τα 

Εικόνα 14. Φάσµατα RHEED στρωµάτων προσαρµογής GaN πάνω σε Al2O3 νιτριδωµένα 
σε υψηλή θερµοκρασία υποστρώµατος, (α) πριν και (β) µετά την θερµική ανόπτηση στους 
700°°°°C 

α β
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στρώµατα προσαρµογής ήταν σε µεγάλο βαθµό ελαστικά παραµορφωµένα και τα 

φάσµατα RHEED χαρακτηριζόταν από αυξηµένη διάχυση της έντασης 

(�diffused�) και περιείχαν κουκίδες (�spots�) µαζί µε δακτυλίους Debye (�Debye 

rings�) (Eικ.14α), τα οποία είναι  ενδεικτικά άµορφου υλικού και κρυσταλλιτών 

µε µεγάλη γωνιακή απόκλιση µεταξύ τους.9 Πράγµατι, τα παραπάνω είναι προϊόν 

ασύµφωνης σκέδασης (διάχυσης) των ηλεκτρονίων, λόγω των τοπικών 

διακυµάνσεων των παραµέτρων οι οποίοι  χαρακτηρίζουν την δοµή των 

επιφανειακών και χωρικών ατοµικών στρωµάτων,10 και περιγράφονται µε την 

δυναµική θεωρία της περίθλασης ηλεκτρονίων. Κατά την διάρκεια της ανόδου της 

θερµοκρασίας υποστρώµατος, για την ανόπτηση του στρώµατος προσαρµογής, οι 

δακτύλιοι Debye εξαφανίζονταν και η ένταση των �spots� αυξανόταν ταυτόχρονα 

µε µια εκτόνωση της συσσωρευµένης ελαστικής παραµόρφωσης. Αυτό µας 

δείχνει την ανάπτυξη µικροκρυστάλλων κατά την διάρκεια του �annealing� και 

τον επαναπροσανατολισµό των c-αξόνων των κρυσταλλιτών (GaN ή AlN) 

παράλληλα στον (0001) άξονα του υποστρώµατος9 (Eικ.14β). 

ΙΙ) Η εικόνα των στρωµάτων προσαρµογής GaN ήταν τελείως διαφορετική 

στα δείγµατα που αναπτύχθηκαν µε χαµηλή θερµοκρασία νιτρίδωσης (#80, 81). 

Εικόνα 15. Φάσµατα στρωµάτων προσαρµογής GaN πάνω σε Al2O3 νιτριδωµένα 
σε χαµηλή θερµοκρασία υποστρώµατος, (α) πριν και (β) µετά την θερµική 
ανόπτηση στους 700°°°°C 

α β
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Τα φάσµατα RHEED αποτελούντο από λωρίδες (�streaky�). Στην Εικ.15α 

φαίνεται το φάσµα του στρώµατος προσαρµογής GaN για το δείγµα #80 και στην 

Εικ.15β το αντίστοιχο φάσµα µετά την άνοδο της θερµοκρασίας του δείγµατος, 

στην θερµοκρασία ανάπτυξης του κυρίως στρώµατος GaN, υπό ατµόσφαιρα 

πλάσµατος Αζώτου. Παρατηρούµε ότι έχουµε µια αύξηση της τραχύτητας της 

επιφάνειας (Εικ.15β), χαρακτηριστική του σχηµατισµού τρισδιάστατων νησίδων 

GaN που µπορεί να οφείλεται σε διάφορα αίτια: (α) σε µηχανισµό χαλάρωσης της 

εναποµένουσας ελαστικής παραµόρφωσης, (β) στην ενσωµάτωση πλεονάζοντος 

Ga (από Ga-rich συνθήκες) µετά την διακοπή της ανάπτυξης, (γ) στην 

αποσύνθεση του GaN σε υψηλή θερµοκρασία και (δ) στην υποβάθµιση της δοµής 

της επιφάνειας από βοµβαρδισµό µε ιόντα της δέσµης του πλάσµατος. 

 ΙΙΙ) Το δείγµα #98 είχε νιτριδωθεί σε χαµηλή θερµοκρασία υποστρώµατος, 

χρησιµοποιώντας στρώµα προσαρµογής AlΝ. Το στρώµα προσαρµογής 

παρουσίαζε δείγµατα εξαιρετικής κρυσταλλικής ποιότητας (Εικ.16α) 

χαρακτηρίζετο από λωρίδες (�streaky�) και επιπλέον εµφάνιζε �Kikuchi lines�, 

ένδειξη κρυσταλλικής τελειότητας αλλά και τέλειας επιταξιακής σχέσης µε 

Εικόνα 16. Φάσµατα στρωµάτων προσαρµογής ΑlN πάνω σε Al2O3 νιτριδωµένα σε 
χαµηλή θερµοκρασία υποστρώµατος, (α) πριν και (β) µετά την θερµική ανόπτηση 
στους 700°°°°C 

α β
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υπόστρωµα.11,12 Οι �Kikuchi lines�  είναι αποτέλεσµα διάχυσης , ανελαστικών 

απωλειών χαµηλής ενέργειας από φαινόµενα σκέδασης και µεταγενέστερης 

πολλαπλής σκέδασης Bragg από  ατοµικά επίπεδα του επιταξιακού 

στρώµατος.11,12 Μια επιπλέον διαφορά, συγκριτικά µε τα στρώµατα προσαρµογής 

GaN αφορά την σταθερότητα του στρώµατος προσαρµογής AlN κατά την 

διάρκεια της ανόδου της θερµοκρασίας υποστρώµατος, για τη συνέχιση της 

επίταξης του GaN (Εικ.16β), ενδεικτικό των ισχυρότερων δεσµών Al-N 

(συγκριτικά µε Ga-N). Aυτή η µεγαλύτερη σταθερότητα του AlN έναντι του GaN 

ίσως να σχετίζεται και µε την τελική πολικότητα του αναπτυσσόµενου υλικού 

(µέτωπο-Ga αντί µέτωπο-N). 

 

3.7 ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΙΤΡΙ∆ΩΣΗΣ ΤΟΥ Al2O3 

ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ GaN 

 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσίασε η µελέτη των επιταξιακών στρωµάτων 

όσον αφορά την πολικότητα του GaN και η συσχέτιση της µε τις συνθήκες 

νιτρίδωσης του υποστρώµατος και ειδικότερα µε την θερµοκρασία νιτρίδωσης, 

καθώς και τον τύπο του στρώµατος προσαρµογής που χρησιµoποιήθηκε (GaN ή 

AlN). Το GaN, ως γνωστόν, κρυσταλλώνεται στη δοµή wurtzite η οποία είναι µια 

κρυσταλλική δοµή µε απουσία συµµετρίας αναστροφής και συνεπώς έχει 

πολικούς κρυσταλλογραφικούς άξονες. Έτσι, υπάρχουν δυο πιθανές πολικότητες 

του υλικού, η µετώπου-Ga (0001) και η µετώπου-N (000-1).13 
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Οι παρατηρήσεις RHEED της επιφανειακής αναδόµησης του GaN στο 

τέλος της επίταξης, χρησιµοποιώντας στρώµα προσαρµογής GaN, έδειξαν µια 3x3 

αναδόµηση (χαρακτηριστική µετώπου-N υλικού) για την επίταξη σε υπόστρωµα 

µε χαµηλή θερµοκρασία νιτρίδωσης, ενώ παρουσίασαν µια 2x2 αναδόµηση 

(χαρακτηριστική µετώπου-Ga υλικού) για νιτρίδωση σε υψηλή θερµοκρασία για 

όλα τα δείγµατα που εξετάστηκαν. Η εµφάνιση της 3x3 αναδόµησης 

πραγµατοποιήθηκε µε διακοπή της επίταξης και κατέβασµα της θερµοκρασίας 

στους 350°C περίπου, ενώ η 2x2 αναδόµηση εµφανίσθηκε µε διακοπή της 

επίταξης, κατέβασµα της θερµοκρασίας υποστρώµατος  σε θερµοκρασία 200°C 

περίπου και ανέβασµα της υπό την παρουσία ενεργού αζώτου στους 600°C 

περίπου. Στην Εικ. 17 φαίνονται τα φάσµατα RHEED για τις δυο περιπτώσεις. 

Εδώ πρέπει να επισηµάνουµε ότι οι δυο πολικότητες του υλικού έχουν 

αναδοµήσεις οι οποίες δεν αλληλεπικαλύπτονται µεταξύ τους14. 

Εικόνα 17. Παρατηρήσεις επιφανειακής αναδόµησης για τον καθορισµό της πόλωσης του 
GaN. H ανάπτυξη GaN σε υπόστρωµα νιτριδωµένο σε χαµηλή θερµοκρασία (αριστερή
εικόνα) παρουσιάζει 3x3 αναδόµηση (µετώπου-N) ενώ αυτή σε υψηλή 2x2 (µετώπου-Ga). 
Και στα δυο επιταξιακά στρώµατα χρησιµοποιήθηκαν στρώµατα προσαρµογής GaN
πάχους 150Ă. 
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(a) (b)

(c)  (d)

Για την επιβεβαίωση των παραπάνω αποτελεσµάτων, όσον αφορά την 

πολικότητα του GaN, χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της επιλεκτικής χηµικής 

χάραξης14. Λόγω της διαφορετικής πολικότητας έχουµε διαφορετικό αριθµό 

ελεύθερων δεσµών στην επιφάνεια άρα και διαφορετική χηµική συµπεριφορά. 

Πράγµατι, το µετώπου-Ν υλικό αντιδρά ισχυρά µε το διάλυµα KOH/H2O, ενώ το 

µετώπου-Ga υλικό παραµένει ανέπαφο. Οι παρατηρήσεις AFM, µετά την 

επεξεργασία των δειγµάτων υψηλής και χαµηλής θερµοκρασίας νιτρίδωσης µε 

KOH/H2O, επιβεβαίωσαν τις παρατηρήσεις RHEED, δείχνοντας µια ισχυρή 

δραστικότητα των δειγµάτων GaN/Al2O3 µε χαµηλή θερµοκρασία νιτρίδωσης, 

ενώ τα δείγµατα που είχαν νιτριδωθεί σε υψηλή θερµοκρασία υποστρώµατος 

παρέµειναν ανέπαφα (Εικ.18). 

Μελέτη της πολικότητας του υλικού πραγµατοποιήθηκε και στο δείγµα 

#98, το οποίο ήταν το µοναδικό δείγµα µε προστατευτικό στρώµα AlN. Οι 

παρατηρήσεις επιφανειακής αναδόµησης και επιλεκτικής χηµικής χάραξης 

Εικόνα 18. Επιλεκτική 
χάραξη για τον 
καθορισµό της 
πόλωσης του GaN. 
∆είγµα (a) µετώπου-N 
υλικό, (b) µετώπου-N 
υλικό µετά την χηµική 
χάραξη µε διάλυµα 
KOH/H2O, (c) 
µετώπου-Ga υλικό, (d) 
µετώπου-Ga υλικό 
µετά την χηµική 
χάραξη µε το ίδιο 
διάλυµα. 
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έδειξαν ότι αναπτύσσεται υλικό µετώπου-Ga και στην περίπτωση που 

χρησιµοποιούµε στρώµα πυρήνωσης AlN αντί για GaN, µε χαµηλή θερµοκρασία 

νιτρίδωσης. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, φαίνεται πως ο µηχανισµός δηµιουργίας υλικού 

µετώπου-Ga είναι η δηµιουργία νησίδων (grains) AlN πάνω στο Al2O3, είτε µε 

ισχυρή νιτρίδωση είτε µε απευθείας επίταξη στρώµατος AlN. Η πλειονότητα των 

νησίδων AlN, που δηµιουργούνται στο υπόστρωµα, φαίνεται να αναπτύσσεται µε 

την συγκεκριµένη πολικότητα του υλικού (µέτωπο-Ga) Προφανώς, η 

συγκεκριµένη πολικότητα θα αντιστοιχεί σε χαµηλότερη ενέργεια σχηµατισµού 

AlN πάνω στο Al2O3, για τις συνθήκες του πειράµατος. Μια χαρακτηριστική 

µακροσκοπική ιδιότητα του AlN είναι ότι είναι ένα εξαιρετικά πολικό υλικό µε 

την µεγαλύτερη αυθόρµητη πόλωση και τις µεγαλύτερες πιεζοηλεκτρικές 

σταθερές, από όλα τα νιτρίδια της οµάδας ΙΙΙ. Περαιτέρω εµβάθυνση στο θέµα της 

πολικότητας θα δoθεί σε επόµενο κεφάλαιο. 

 

3.8 ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ 

ΕΤΕΡΟΕΠΙΤΑΞΙΑΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ GaN/Al2O3 ΑΠΟ ΤΗ 

ΝΙΤΡΙ∆ΩΣΗ 

 

Oι παρατηρήσεις µικροσκοπίας διέλευσης ηλεκτρονίων (ΤΕΜ) -που 

πραγµατοποιήθηκαν στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης- στο δείγµα #80 

(νιτρίδωση σε χαµηλή θερµοκρασία) έδειξαν µια εξαιρετικά υψηλή ποιότητα 

κρυστάλλου, µε κυριότερο χαρακτηριστικό (Εικ.19α) την σχεδόν ολοκληρωτική 

απουσία των ορίων αναστροφής (inversion domain boundaries). Το δείγµα #81 

(νιτρίδωση σε χαµηλή θερµοκρασία) είχε παρόµοια χαρακτηριστικά µε το #80 

(λίγο µεγαλύτερη πυκνότητα IDBs). Σε αντίθεση, τα δείγµατα #79 και #82 

Εικ.19Συγκριτική 
απεικόνιση 
δειγµάτων 
GaN/Al2O3 µε 
διαφορετική 
θερµοκρασία 
νιτρίδωσης 
υποστρώµατος. 
Ολοκληρωτική 
σχεδόν απουσία 
ορίων αναστροφής 
για υποστρώµατα µε 
νιτρίδωση σε χαµηλή 
θερµοκρασία (εικόνα 

β
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(νιτρίδωση σε υψηλή θερµοκρασία) είχαν την κλασσική εικόνα δειγµάτων 

µετώπου-Ga αναπτυγµένων µε RF-MBE (εικ.19β) δηλαδή αρκετά µεγάλη 

πυκνότητα IDBs. Η διαφορά µεταξύ των δειγµάτων #80 και #81 ίσως να 

οφείλεται στις διαφορετικές συνθήκες του πλάσµατος κατά την διάρκεια της 

νιτρίδωσης στα δυο δείγµατα (βλέπε πίνακα Ι και Εικ.4), δηλ. σε διαφορές 

παραµέτρων όπως ο λόγος ατοµικού/ιοντικού Αζώτου, ο οποίος θα 

προάγει/υποβαθµίζει την ποιότητα του κρυστάλλου. 

 
 

3.9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα φαίνεται πως η νιτρίδωση σε χαµηλή 

θερµοκρασία είναι ασθενής και περιορίζεται, πιθανώς, σε ένα επιφανειακό 

ατοµικό επίπεδο. Συνεπώς, αναµένεται να είναι ασταθής κατά την διάρκεια του 

φαινοµένου οξείδωσης, που θα έλαβε χώρα κατά την αποκόλληση µε θέρµανση 

του κολληµένου µε In δείγµατος και της µεταφοράς του από το ΜΒΕ στο 

σύστηµα AES. Η νιτρίδωση σε χαµηλή θερµοκρασία και ειδικότερα µε τις 

συνθήκες των δειγµάτων #80 και #98, αποτελεί ένα ιδανικό τρόπο για την 

βελτιστοποίηση της επίταξης GaN/(0001)Al2O3, καθώς η εκτόνωση της 

συσσωρευµένης ελαστικής ενέργειας, λόγω της πλεγµατικής διαφοράς, 

κατευθείαν στην διεπιφάνεια ΑlN/(0001)Al2O3 οδηγεί σε εξαιρετικό υπόβαθρο για 

την µετέπειτα επίταξη. 

H νιτρίδωση σε υψηλή θερµοκρασία πρέπει να εκτείνεται σε αρκετά 

ατοµικά στρώµατα, κυρίως µε την µορφή των τρισδιάστατων νησίδων (grains), µε 

αποτέλεσµα να παραµένει ποσοτικά σηµαντική κατά την διάρκεια της µεταφοράς 

στο σύστηµα AES. Σε αντίθεση µε την νιτρίδωση σε χαµηλή θερµοκρασία, η 
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νιτρίδωση σε υψηλή θερµοκρασία φαίνεται πως οδηγεί στη δηµιουργία ενός 

υποστρώµατος χαµηλής ποιότητας για την µετέπειτα επίταξη.  

Από τους δυο διαφαινόµενους τρόπους για την δηµιουργία υλικού 

µετώπου-Ga µε την µέθοδο ΜΒΕ, υψηλή θερµοκρασία νιτρίδωσης µε GaN 

προστατευτικό στρώµα15,16,17 και χαµηλή θερµοκρασία νιτρίδωσης µε AlN 

προστατευτικό στρώµα7, η δεύτερη φαίνεται να υπερέχει αισθητά της πρώτης. Η 

δηµιουργία υλικού µετώπου-Ga (επιθυµητή για την κατασκευή διατάξεων HFET 

υψηλής ισχύος) µε υψηλή θερµοκρασία νιτρίδωσης, διαµέσου της δηµιουργίας 

AlN �grains� στην επιφάνεια του Al2O3, φαίνεται πως εισάγει µεγάλο αριθµό 

δισδιάστατων αλλά και γραµµικών ατελειών στην διεπιφάνεια µε το Al2O3, οι 

οποίες διαδίδονται στο επιταξιακό στρώµα GaN και οδηγούν στην υποβάθµιση 

των ηλεκτρικών και οπτικών ιδιοτήτων του. Ειδικά, η νιτρίδωση σε συνθήκες 

µεγάλης έντασης πλάσµατος Αζώτου (#94) οδηγεί στην δηµιουργία εξαιρετικά 

υποβαθµισµένου επιταξιακού στρώµατος GaN. Είναι απαραίτητη η περαιτέρω 

εµβάθυνση στον µηχανισµό ανάπτυξης του υλικού µετώπου-Ga για την 

κατασκευή διατάξεων µε ποιότητα ισάξια του υλικού αναπτυγµένου µε MOCVD. 

Η επίδραση της θερµοκρασίας στην διαδικασία της νιτρίδωσης είναι 

καίρια. Η εικόνα της νιτρίδωσης στους 200°C, ένα καθαρά επιφανειακό 

φαινόµενο το οποίο περιορίζεται από την διάχυση από και προς την διεπιφάνεια 

AlN/Al2O3 χωρίς ιδιαίτερη αλλαγή της επιφανειακής µορφολογίας του 

υποστρώµατος, αλλάζει τελείως σε αρκετά υψηλότερες θερµοκρασίες. Η 

επιφάνεια του Al2O3 γίνεται τραχύτερη και δηµιουργούνται νησίδες AlN, δίνοντας 

ένα φάσµα RHEED µε κουκίδες. Αυτή η εικόνα φαίνεται έντονη ακόµη και για 

νιτρίδωση στους 550°C, όπου επίσης παρατηρήθηκε ένα σχεδόν πολυκρυσταλλικό 

φάσµα RHEED, παρόµοιο µε αυτό των πρώτων σταδίων ανάπτυξης GaN στην 

υψηλή θερµοκρασία νιτρίδωσης των 750ºC (βλέπε Κεφ.3, Παρ.6). Μια πιθανή 
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εξήγηση αυτής της δραµατικής αλλαγής της εικόνας µε την αύξηση της 

θερµοκρασίας είναι η αυξηµένη διάχυση µέσω ορίων αναστροφής (inversion 

domain boundaries), τα οποία δηµιουργούνται µέσω της συνένωσης των 

δηµιουργούµενων νησίδων AlN σε υψηλή θερµοκρασία νιτρίδωσης, αφού έχει 

αναφερθεί18,19 πως αυτά τα όρια προσφέρουν ικανότερα µονοπάτια διάχυσης 

συγκρινόµενα µε τις µονοκρυσταλλικές επιφάνειες. Εν γένει, ο µηχανισµός 

διάχυσης διαµέσου ορίων κόκκων (grain boundaries) είναι ο κυρίαρχος 

µηχανισµός διάχυσης  στα στερεά σε θερµοκρασίες µικρότερες από το µισό του 

σηµείου τήξεως. Το σηµείο τήξεως του Σαπφείρου είναι 2047°C20, συνεπώς τα 

µονοπάτια υψηλής διαχυτότητας πρέπει να λαµβάνονται υπ�όψην για 

θερµοκρασίες µικρότερες από ≈1000°C, όπως στην συγκεκριµένη περίπτωση.  

Οι µετρήσεις AES συναρτήσει της χρονικής διάρκειας των πειραµάτων 

νιτρίδωσης εµφάνισαν µια µάλλον γραµµική µεταβολή της συγκέντρωσης Ν και 

µια ασυµπτωτική µείωση της συγκέντρωσης Ο, τουλάχιστο για τους χρόνους που 

χρησιµοποιήθηκαν εδώ.  

Στην προσπάθεια ανάλυσης των παραπάνω αποτελεσµάτων θα αναφέρουµε 

ένα µοντέλο το οποίο περιγράφεται στην βιβλιογραφία21. Σύµφωνα µε αυτό το 

µοντέλο θεωρούµε την δηµιουργία ενός επιφανειακού ατοµικού στρώµατος µε 2D 

µορφολογία πάνω σε ένα υπόστρωµα και την συνέχιση της επίταξης µε την 

 

 

SUBSTRATE

1ST ML 

2ND ML 2ND ML

3RD ML 3RD ML

Εικόνα 20. Μοντέλο ανάπτυξης µε ένα ατοµικό στρώµα και στη συνέχεια µε 3D νησίδες 
οι οποίες καλύπτουν ένα µέρος της επιφάνειας. 
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δηµιουργία 3D νησίδων, τα οποία στην απλούστερη περίπτωση καλύπτουν το 

50% της επιφάνειας (βλέπε Εικ.20). Η ένταση Auger από το υπόστρωµα, για την 

περίπτωση όπου έχουµε δυο ατοµικά στρώµατα µε 3D µορφολογία (βλέπε 

Εικ.20),  θα έχει την µορφή:  

IS/IS0 = (1-x)e-l/λ + xe-3l/λ , 0.5≥≥≥≥x≥≥≥≥0 

Όπου x είναι το κλάσµα της επιφάνειας που καλύπτεται, l είναι το πάχος ενός 

ατοµικού στρώµατος (ΜL) το οποίο για το AlN ισούται µε περίπου 2.5Å και το λ 

είναι η µέση ελεύθερη διαδροµή των ηλεκτρονίων και δίνεται από τη σχέση:  

1/λ = Ν σ 

Όπου σ είναι η διατοµή σκέδασης για ανελαστική κρούση και Ν ο αριθµός 

σκεδαζόντων κέντρων ανά µονάδα όγκου. Η διαφορά αυτής της ανάπτυξης από 

µια καθαρά επίπεδη (βλέπε Εικ.21), όσον αφορά την ένταση των ηλεκτρονίων 

Auger, είναι η πιο αργή µεταβολή της έντασης συναρτήσει του πάχους του 

στρώµατος επικάλυψης µε αποτέλεσµα αυτή να µην προσεγγίζει ποτέ την τιµή 

µηδέν. Η ένταση Auger από το υπόστρωµα για την περίπτωση της ανάπτυξης δυο 

επίπεδων ατοµικών στρωµάτων επικάλυψης (βλέπε Εικ.21) θα δίνεται από τον 

τύπο: 

I'S/IS0 = (1-x')e-l/λ + x'e-2l/λ , 1≥≥≥≥x'≥≥≥≥0 

SUBSRATE

1ST ML

2ND ML 2ND ML

Εικόνα 21. 2D µοντέλο ανάπτυξης. 
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Οι µεταβολές των σχετικών εντάσεων Auger του υποστρώµατος συναρτήσει των 

ατοµικών στρωµάτων επικάλυψης φαίνονται αναλυτικότερα στην Εικ. 22 για 

διαφορετικούς τρόπους ανάπτυξης. Αν θέσουµε στις παραπάνω σχέσεις της 

έντασης Auger x=0.5 και x'=1 και ζητήσουµε να επαληθεύσουµε ό,τι: 

IS/IS0 > I'S/IS0 ���� 

0.5e-l/λ + 0.5e-3l/λ  > e-2l/λ ���� 

0.5(el/λ + e-l/λ) > 1 ���� 

eell//λλ  ++  ee--ll//λλ  >>  22  

Η παραπάνω σχέση ισχύει για όλες τις τιµές του l/λ εκτός από l=0 όπου ισχύει η 

ισότητα (βλέπε Εικ.23). 

 
Εικόνα 23. Γραφική 
παράσταση της 
σχέσης 
el/λ + e-l/λ συναρτήσει 
του λόγου l/λ. 
    

Εικόνα 22. 
Μεταβολές 
έντασης Auger 
υποστρώµατος 
συναρτήσει της 
επικάλυψης µε 
διαφορετικούς 
τρόπους 
ανάπτυξης 
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Θεωρώντας ένα ανάλογο µοντέλο για την ένταση Auger του στρώµατος 

επικάλυψης η ένταση από το δηµιουργούµενο στρώµα (βλέπε Εικ.20) θα δίνεται 

από τη σχέση: 

I''S/I'S0 = 1 + x''(e-l/λ + e-2l/λ), 0.5≥≥≥≥x''≥≥≥≥0 

Όπου I'S0 η ένταση από ένα επιφανειακό στρώµα Συνεπώς η αναµενόµενη 
µεταβολή είναι µια αύξηση, η οποία θα τείνει ασυµπτωτικά προς µια 
µέγιστη τιµή και µάλιστα µετά τα πρώτα ατοµικά στρώµατα θα αλλάζει µε 
σχετικά αργό ρυθµό.  

Στην συνέχεια εφαρµόζοντας το παραπάνω µοντέλο προσπαθούµε να 
εξάγουµε χρήσιµα συµπεράσµατα για την περίπτωση της νιτρίδωσης. 
Θεωρώντας την δηµιουργία ενός επιφανειακού στρώµατος AlN και την 
συνέχιση της διεργασίας µέσω της διάχυσης των ριζικών Ν βαθύτερα στο 
υπόστρωµα για την δηµιουργία του 2ου, 3ου, κ.ο.κ., η διεργασία µπορεί να 
θεωρηθεί ισοδύναµη, τουλάχιστον σε 1η προσέγγιση, µε την ανάπτυξη ενός 
λεπτού υµενίου του οποίου το 1ο ατοµικό στρώµα (ML) θα έχει 2D 
µορφολογία ενώ τα υπόλοιπα 3D. Αυτό που παρατηρείται, τουλάχιστο 
ποιοτικά, είναι πως η καµπύλη της έντασης Ο από το υπόστρωµα 
συναρτήσει του πάχους δεν θα προσεγγίζει ποτέ το µηδέν, ενώ θα 
περιµέναµε µια καθαρά εκθετική µείωση στην περίπτωση µιας επίπεδης 
ανάπτυξης. Ειδικότερα µετά τα πρώτα ατοµικά στρώµατα η ένταση Ο θα 
αλλάζει µε πολύ αργό ρυθµό (βλέπε Εικ.22). Εδώ πρέπει να ληφθεί υπ�όψην 
η αναµενόµενη οξείδωση του δείγµατος κατά την µεταφορά του στο 
σύστηµα Auger, η οποία θα συνεισφέρει στην ένταση Ο του υποστρώµατος. 

Η ένταση Auger Ν από το νιτριδωµένο στρώµα αναµένεται να έχει 
µια ασυµπτωτική συµπεριφορά µετά τα πρώτα ατοµικά στρώµατα. Αν εδώ 
λάβουµε υπ�όψην και το µηχανισµό διάχυσης, ο οποίος θα υπαγορεύει µια 
µεταβολή του πάχους νιτρίδωσης σαν: 

Dtx =  
 

τότε η µεταβολή της έντασης Ν αναµένεται να αυξάνεται γραµµικά µέχρι το 1ML 

και µετά να αλλάζει κατά e-√Dt/λ, δηλαδή να τείνει ασυµπτωτικά σε µια µέγιστη 

τιµή.  

Αντίθετα στην περίπτωση των πειραµάτων παρατηρήσαµε µια γραµµική 

µεταβολή της έντασης Ν η οποία δείχνει πως η νιτρίδωση είναι πολυπλοκότερη 
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διεργασία. Η παρατηρούµενη συµπεριφορά πιθανόν να οφείλεται στην δηµιουργία 

τρισδιάστατων νησίδων στην επιφάνεια του υποστρώµατος, οι οποίες αυξάνουν 

σε µέγεθος συνεχώς, µε µια παράλληλη αύξηση του πάχους του στρώµατος 

νιτρίδωσης, µέχρις ότου να καλυφθεί ολόκληρη η επιφάνεια µε AlN.  Τελικώς οι 

νησίδες θα συνενωθούν δηµιουργώντας κοκκώδη όρια (grain boundaries). 

Σύµφωνα λοιπόν µε τις παραπάνω εξισώσεις περιγραφής της έντασης N, η 

εξάρτηση από το x είναι ισχυρότερη και πιθανόν να µας δίνει την πειραµατικά 

παρατηρούµενη γραµµική µεταβολή της έντασης Ν συναρτήσει του χρόνου 

νιτρίδωσης. Τα παραπάνω συµπεράσµατα είναι χρήσιµα και στην περίπτωση της 

κατανόησης της σταθερής έντασης της κορυφής Ν συναρτήσει της θερµοκρασίας 

νιτρίδωσης για υψηλές τιµές της θερµοκρασίας και για χρόνο έκθεσης στο πλάσµα 

τα 100min. Η επίδραση του αυξανόµενου πάχους διάχυσης στην ένταση Auger 

του Αζώτου ανεξαρτήτως της θερµοκρασίας νιτρίδωσης φαίνεται πως είναι 

εξαιρετικά µικρή µετά τα 5-6ML, πράγµα που συµβαδίζει µε τις προαναφερθείσες 

εξισώσεις. 

Tέλος, αναφέρουµε ότι παρατηρήσεις υψηλής ανάλυσης TEM (HRTEM) 

(που πραγµατοποιήθηκαν στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης), στην διεπιφάνεια 

του στρώµατος νιτρίδωσης σε χαµηλή (200ºC) και υψηλή (750ºC) θερµοκρασία16, 

ήταν σε απόλυτη συµφωνία µε την ανάλυση που παρουσιάστηκε σ�αυτή την 

εργασία. Το πάχος του στρώµατος νιτρίδωσης για νιτρίδωση 100min σε υψηλή 

θερµοκρασία ήταν 1.5nm, ενώ δεν παρατηρήθηκε ένα διάκριτο στρώµα 

νιτρίδωσης για την περίπτωση της χαµηλής θερµοκρασίας. Αυτές οι παρατηρήσεις 

αναφέρονται αναλυτικά αλλού.16 Με βάση το πάχος νιτρίδωσης στους 750ºC και 

τον τύπο x=Dt½, µια ενεργός σταθερά διάχυσης Deff µπορεί να υπολογιστεί. Η 

σχέση x=Dt½ προκύπτει µε αριθµητική λύση της εξίσωσης διάχυσης θεωρώντας 

ότι το πάχος διάχυσης ορίζεται σαν το πάχος όπου η συγκέντρωση των ατόµων ή 
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ιόντων που διαχέονται µειώνεται στο µισό της επιφανειακής. Στην περίπτωση µας 

θα ορίσουµε το πάχος διάχυσης σαν το πάχος στο οποίο η συγκέντρωση είναι το 

1/e της επιφανειακής το οποίο φαίνεται πιο ακριβές εδώ. Τότε η εξίσωση που µας 

δίνει το πάχος διάχυσης συναρτήσει του χρόνου και της ενεργού σταθεράς 

διάχυσης θα γράφεται: 

tDx eff68.0= � 

sec/1081.0sec/1009.81
sec600068.0

)1015(
68.0

217219
2

228

2

2

cmcmcm
t

xDeff
−−

−

×=×=
×

×
==  

 

Η παραπάνω τιµή είναι σε αρκετά καλή συµφωνία µε άλλους 

υπολογισµούς. Ενδεικτικά, αναφέρουµε την περίπτωση νιτρίδωσης µε NH3 σε 

θάλαµο ΜΒΕ18 όπου έχει αναφερθεί µια σταθερά διάχυσης της τάξης του 10-17 

cm2/sec για θερµοκρασία νιτρίδωσης τους 950°C. 
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   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
GaN KAI TON ΡΟΛΟ 
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Σε αυτό το τελευταίο µέρος της εργασίας θα προσπαθήσουµε να 

προσεγγίσουµε πιθανές εξηγήσεις των αποτελεσµάτων µας για την πολικότητα 

και την νιτρίδωση του GaN, λαµβάνοντας υπ�όψη και τα διάφορα πειραµατικά και 

θεωρητικά αποτελέσµατα για την ατοµική δοµή της επιφάνειας και των 

διεπιφανειών του Al2O3(0001), τα οποία έχουν κατά καιρούς αναφερθεί στην 

βιβλιογραφία. 

 Κατ�αρχάς, το α-Al2O3 κατέχει την κρυσταλλική δοµή �corundum�, η 

οποία έχει µια ροµβοεδρική µοναδιαία κυψελίδα µε δυο µόρια ανά κυψελίδα.1 

Συνήθως οι ατοµικές θέσεις δίνονται σε όρους εξαγωνικής δοµής.1,2 Η εξαγωνική 

µοναδιαία κυψελίδα περιλαµβάνει 12 άτοµα Al και 18 άτοµα Ο (βλέπε Εικ.1).3 Τα 

άτοµα Οξυγόνου συστοιχίζονται σε εξαγωνικά επίπεδα πυκνής διάταξης, 

παράλληλα στο (0001) θεµελιώδες επίπεδο της εξαγωνικής κυψελίδας. Τα άτοµα 

Al τοποθετούνται σε δυο διαφορετικά επίπεδα και καταλαµβάνουν 2/3 ML των 

οκταεδρικών θέσεων µεταξύ δυο οποιονδήποτε επίπεδων Οξυγόνου.1 

Ένα πολύ σηµαντικό θέµα για την ανάπτυξη των ΙΙΙ-Νιτριδίων είναι ο 

τερµατισµός της επιφάνειας του (0001) Al2O3. ΕΕίίννααιι  σσχχεεδδόόνν  ββέέββααιιοο,,  σσήήµµεερραα,,  ππωωςς  

ηη  κκααθθααρρήή  εεππιιφφάάννεειιαα  ττοουυ  ((00000011))  AAll22OO33  ττεερρµµααττίίζζεεττααιι  µµεε  AAll..1,2,3,4,5 Αυτό που 

 
Εικόνα 1. ∆οµή του (0001) Al2O3. 
Φαίνονται τόσο η εξαγωνική 
µοναδιαία  κυψελίδα (ΟAlAlOAlAl), 
το ένα ML (AlOAl) και ο 
επιφανειακός τερµατισµός (Αl) της 
δοµής (T.Ohnishi et al., 
Materials Science and 
Enginnering B56 (1998) 
p.256-262) 
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φαίνεται αβέβαιο ακόµη είναι η ποσότητα του Αl στην επιφάνεια. Έχουν 

πραγµατοποιηθεί1 ab initio υπολογισµοί  (µε το υπόβαθρο της density functional 

theory στην local density approximation DFT-LDA) καθαρών και υδρογονωµένων 

επιφανειών α-Al2O3, θεωρώντας ατοµικούς τερµατισµούς οι οποίοι ξεκινούν από 

0 εως 2MLs ατόµων Al. Στην Εικ. 2 φαίνεται το µοντέλο ενός τερµατισµού της 

επιφάνειας µε δυο MLs Al (Al6/3).  

Ανεξαρτήτως του χηµικού δυναµικού του Al, υπολογίστηκε1 ότι η πιο 

σταθερή επιφανειακή δοµή είναι αυτή που τερµατίζεται µε 1/3 ML Al και η οποία 

Εικόνα 2. Μοντέλο 
τερµατισµού της 
επιφάνειας του 
(0001) Αl2O3 µε 2 
MLs Al (Rosa Di 
Felice and John 
Northrup, Physical 
Review B Vol.60 
Num 24(1999) 
 
 

Εικόνα 3. Μοντέλο 
τερµατισµού 
Υδρογονωµένης 
επιφάνειας του (0001) 
Αl2O3 (Rosa Di Felice 
and John Northrup, 
Physical Review B 
Vol.60 Num 24(1999)
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έχει επιφανειακή ενέργεια 124 meV/Å2. Οι επιφάνειες που τερµατίζονται µε 2/3 

ML και 1ML δεν είναι ενεργειακά προτιµητέες.  

Επίσης, µελετήθηκαν δοµές µε επικάλυψη µεγαλύτερη από 1ML Αl ώστε 

να κατανοηθεί η Al-rich √31 x √31 επιφανειακή αναδόµηση, η οποία 

παρατηρείται κατά τη διάρκεια της ανόπτησης σε υψηλή θερµοκρασία.6,7 

Υπολογίσθηκε1 ότι αυτή η δοµή περιέχει µια υψηλή πυκνότητα ατόµων Al, τα 

οποία κατανέµονται σε δυο fcc στρώµατα στην κορυφή του τελευταίου 

στρώµατος ατόµων Ο. Αρχικά είχε αµφισβητηθεί ότι θα µπορούσε να 

δηµιουργηθεί διαµέσου της εξάχνωσης δυο στρωµάτων Ο, κατά την διάρκεια της 

ανόπτησης, αφήνοντας 5/3 ML Al στην επιφάνεια. Παρ�όλο που ακόµη και σε Al-

rich συνθήκες η δοµή Al6/3 βρέθηκε να είναι ενεργητικά απορριπτέα,1 η ενέργεια 

σχηµατισµού του πυκνού στρώµατος Al µπορεί να ελλατωθεί σηµαντικά 

αφαιρώντας το δεύτερο ατοµικό στρώµα Ο µετά το επιφανειακό και 

καταλήγοντας σε Al5/3. ΣΣυυννεεππώώςς,,  ηη  AAll--rriicchh  δδοοµµήή  √√3311  xx  √√3311  ααπποοδδίίδδεεττααιι11  σσεε  

εεππιιφφααννεειιαακκόό  ττεερρµµααττιισσµµόό  ττοουυ  AAll22OO33  µµεε  AAll55//33..      

Όσον αφορά τις 1x1 Υδρογονωµένες επιφάνειες θεωρήθηκαν1  

διαφορετικοί τερµατισµοί µε ένα ML ατόµων Η, αποµακρύνοντας τα άτοµα Al 

και συνδέοντας ένα άτοµο Η µε κάθε Ο. Εξετάσθηκαν 3 διαφορετικοί 

προσανατολισµοί των δεσµών Ο-Η και η περίπτωση ΟΗ//(0001) επιφάνεια 

δίνεται στην Εικ.3. Η χαµηλότερης ενέργειας επιφάνεια ΟΗ (Εικ.3) είναι σταθερή 

αναφορικά µε την Al1/3(0001) για εξαιρετικά Η-rich συνθήκες, όταν έχουµε 

χαµηλό χηµικό δυναµικό Al και υψηλό χηµικό δυναµικό Η, ταυτόχρονα. 

 Όσον αφορά, τώρα, την επίταξη του wurtzite GaN (Εικ.4) και την 

εξάρτηση της πολικότητας του υλικού από τις διαφορετικές διεργασίες του 

υποστρώµατος και τις διαφορετικές τεχνικές επίταξης, έχουν αναφερθεί κάποιες 

ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις: 
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H επίταξη ZnO πάνω σε σάπφειρο3 είναι απολύτως συγκρίσιµη µε αυτή 

του GaN, καθώς οι κρυσταλλικές σταθερές των υλικών είναι παρόµοιες και οι 

κρύσταλλοι έχουν την ίδια δοµή. Για την διεπιφάνεια ZnO/Al2O3 έχει αναφερθεί3 

ότι η επιφάνεια τερµατισµού του Al2O3
 είναι σχηµατισµένη από άτοµα Al (Αl1/3). 

Παρ�όλα αυτά, η επιφάνεια του Al2O3 κυριαρχείται από άτοµα Ο, καθώς όλα τα 

άτοµα Ο του δευτέρου στρώµατος εκτείθενται στην κορυφή της επιφάνειας λόγω 

της πολύ µεγαλύτερης ιοντικής ακτίνας του Ο (0.14nm) σε σχέση µε τα ατόµα Αl 

(0.053nm). Όταν αναπτύσεται ο κρύσταλλος του ZnO υπάρχουν οι εξής δυο 

πιθανότητες: τα άτοµα Ο του ZnO να ενωθούν µε τα άτοµα Αl του σαπφείρου ή 

τα άτοµα Zn του ZnO να ενωθούν µε τα άτοµα Ο του σαπφείρου. Σύµφωνα µε 

τους Τ.Οhnishi et al.3, τα µόρια του ZnO �αισθάνονται� περισσότερο τα άτοµα Ο 

και έχουµε επίταξη (000-1) υλικού µε µέτωπο-Ο, καθώς τα κατώτερα άτοµα Zn 

της διεπιφάνειας θα κάνουν δεσµούς µε τα άτοµα Ο της επιφάνειας του 

σαπφείρου, αλλά µε µεγάλη ελαστική παραµόρφωση. Τα πειραµατικά 

αποτελέσµατα δείχνουν πράγµατι ότι, οι ετεροδοµές ZnO/Al2O3 αναπτύσονται 

κατά προτίµηση µε µέτωπο-Ο. 

 
Εικόνα 4 
Κρυσταλλική δοµή 
wurtzite GaN 
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Τέλος οι R.Di Felice και J.E.Northrup αναφέρουν8 ότι σε όλες τις δοµές 

AlN/Al2O3, µε χαµηλή ενέργεια σχηµατισµού, τα άτοµα Αζώτου αντικαθιστούν τα 

άτοµα Οξυγόνου στο θεµελιώδες επίπεδο του σαπφείρου αντί να ενώνονται 

απευθείας µε τα άτοµα Al τερµατισµού της επιφάνειας. Τα άτοµα Al (2/3 ML) 

που βρίσκονται µεταξύ των επιπέδων Ο και Ν κατέχουν µια οκταεδρική  

ακολουθία χαρακτηριστική του σαπφείρου. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται ότι 

τα αναπτυσσόµενα λεπτά υµένια AlN θα έχουν την συµµετρία µετώπου-Ga. Αυτή 

η περίπτωση προβλέπεται να επικρατεί σε Al-rich συνθήκες π.χ. εναπόθεση 

στρώµατος προσαρµογής AlN. 

Με βάση τα παραπάνω µπορούν να εξαχθούν τα εξής συµπεράσµατα: 

Ι) Με βάση τα αποτελέσµατα των Τ.Ohnishi et al. για την επίταξη 

ZnO/Al2O3 η προτιµητέα πολικότητα GaN πάνω σε σάπφειρο θα είναι η µετώπου-

Ν, αφού λόγω της µεγάλης ιοντικής ακτίνας των ατόµων O η τερµατιζόµενη σε Al 

επιφάνεια του σαπφείρου (πιθανότερα µε 1/3 ML Al) δεν θα ενώνεται ποτέ µε τα 

άτοµα Ν του GaN.  

ΙΙ) Είναι γνωστό πως η ανάπτυξη GaN πάνω σε Al2O3 µε MOCVD οδηγεί 

σε υλικό µετώπου-Ga. Οι διαφορές στην ανάπτυξη µε ΜΒΕ και µε MOCVD 

µπορεί να οφείλονται και στο ισχυρό περιβάλλον υδρογόνου της MOCVD που θα 

αδρανοποιεί τους ελεύθερους δεσµούς Ο στην επιφάνεια του σαπφείρου. Μια 

άλλη εκδοχή είναι πως οι συνθήκες ανάπτυξης MOCVD, πιο κοντινές στην 

θερµοδυναµική ισορροπία σε σχέση µε αυτές της ΜΒΕ, ευνοούν δοµές µετώπου-

Ga οι οποίες είναι προτιµητέες δηλαδή έχουν ελάχιστη ενέργεια σχηµατισµού σε 

συνθήκες κοντά στην θερµοδυναµική ισοροπία. (βλέπε R.Di Felice και 

J.E.Northrup8). 

ΙΙΙ) Ο ρόλος της νιτρίδωσης του (0001) Αl2O3 είναι καίριος στην µετέπειτα 

δοµή του GaN. H νιτρίδωση σε χαµηλή θερµοκρασία φαίνεται να οδηγεί στην 
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δηµιουργία  εως 1ML AlN στην επιφάνεια του υποστρώµατος, το οποίο έχει την 

εξαγωνική συµµετρία όχι όµως και τις ακριβείς αντίστοιχες διαστάσεις του 

wurtzite ΑlN (ελαστικά παραµορφωµένο).  

Η διεργασία σε υψηλή θερµοκρασία δίνει την δυνατότητα στα άτοµα Ν να 

διαχυθούν βαθύτερα στον κρύσταλλο του Al2O3, διασπώντας τους δεσµούς του 

Οξυγόνου µε τα άτοµα Al και οδηγώντας σε µια αρκετά περίπλοκη δοµή µε 

νησίδες AlN στην επιφάνεια του υποστρώµατος, οι οποίες είναι κυρίως µετώπου-

Ga. Η απόκλιση από την στοιχειοµετρία Al2O3 των ποσοτήτων Ο και Al της 

επιφάνειας φαίνεται ότι ευνοεί τον σχηµατισµό υλικού µετώπου-Ga. Ενδεχοµένως 

να σχετίζεται µε την πρόβλεψη �Ga-face� υλικού σε συνθήκες περίσσειας Al των 

Felice και Northrup.8 

ΙV) O ρόλος του στρώµατος προσαρµογής AlN για την επιλογή 

πολικότητας είναι εξαιρετικά σηµαντικός, καθώς σε αντίθεση µε το στρώµα 

προσαρµογής GaN ευνοεί την ανάπτυξη υλικού µετώπου-Ga. Φαίνεται πως οι 

νησίδες AlN προάγουν την επίταξη υλικού µετώπου-Ga. Οι διαφορές του AlN µε 

το GaN, που χρίζουν περαιτέρω εξέτασης, είναι η σαφώς µεγαλύτερη ενέργεια 

σύνδεσής του (2.88/2.20eV)10, ο ιοντικότερος χαρακτήρας του δεσµού AlN και η 

πιθανή χηµική συµβατότητα του µε το υπόστρωµα (λόγω του Al). Επίσης, 

σύµφωνα µε την περιγραφή των R.Di Felice και J.E.Northrup8 πιθανώς οι Al-rich 

συνθήκες κατά την διάρκεια των πρώτων σταδίων ανάπτυξης AlN να παίζουν 

κάποιο ρόλο στην επιλογή πολικότητας. 
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