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Εισαγωγή 
 
 

     Η ανάπτυξη της µικροηλεκτρονικής είναι αδιαµφισβήτητα ένα από τα µεγαλύτερα 

επιτεύγµατα του αιώνα που πέρασε. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι η έξοδος από τον 

20ο αιώνα σηµατοδότησε και την είσοδο (τουλάχιστον των οικονοµικά ανεπτυγµένων 

κρατών) σε ένα κόσµο όπου κυριαρχεί η αυτοµατοποίηση και η τεχνολογική εξέλιξη. 

Η ολοένα και αυξανόµενη ανάγκη για υψηλές ταχύτητες και για διατάξεις εκποµπής 

φωτός οδήγησε στη µελέτη και την ανάπτυξη νέων ηµιαγωγών µε βελτιωµένες 

δυνατότητες και χαρακτηριστικά. Ένας από τους σηµαντικότερους και λιγότερο 

µελετηµένους είναι το νιτρίδιο του Γαλλίου (GaN). Οι εφαρµογές του περιλαµβάνουν 

τρανζίστορ υψηλής ισχύος και αντοχής µε δυνατότητα λειτουργίας σε πολύ υψηλές 

συχνότητες, διατάξεις εκποµπής φωτός (LED και LASER), αισθητήρες χηµικών 

ουσιών, µικροµηχανικές εφαρµογές (MEMS) και πολλά άλλα. ∆υστυχώς όµως, η 

ανάπτυξή του είναι αρκετά δύσκολη και δαπανηρή. Ένα από τα κυριότερα 

µειονεκτήµατά του είναι η έλλειψη κρυστάλλου GaN µε τη µορφή υποστρώµατος. 

Έτσι, η ανάπτυξη γίνεται πάνω σε άλλα υποστρώµατα του εµπορίου, όπως το ζαφείρι 

(Al2O3), και το ανθρακούχο πυρίτιο (SiC), τα οποία παρουσιάζουν µεγάλο κόστος και 

έχουν µικρές σχετικά διαστάσεις (2-3 ίντσες). Τα τελευταία χρόνια γίνεται 

συστηµατική προσπάθεια ανάπτυξης πάνω σε διαφορετικά υποστρώµατα όπως το 

αρσενικούχο γάλλιο (GaAs) και το πυρίτιο (Si). Το τελευταίο παρουσιάζει ιδιαίτερα 

χαµηλό κόστος, εξαιρετική κρυσταλλική ποιότητα και είναι διαθέσιµο σε µεγέθη που 

ξεκινούν από 2 ίντσες και φτάνουν µέχρι 12. 

     Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια να αξιολογηθούν όλα τα διαθέσιµα 

υποστρώµατα ανάπτυξης του GaN µε κύριο γνώµονα την ποιότητα και τα 

χαρακτηριστικά του υλικού που αναπτύσσεται πάνω σε καθένα από αυτά. Αρχικά 

έγινε προσπάθεια ανάπτυξης πάνω σε Si (111). Χρησιµοποιήθηκαν 10 δισκία 

(wafers) Si µε διαφορετικό misorientation τόσο ως προς τη γωνία, όσο και τη 

διεύθυνση απόκλισης από το (111) επίπεδο. Τα πειράµατα έδειξαν ότι µια µικρή 

γωνία απόκλισης (περίπου 1ο) παράγει τα βέλτιστα αποτελέσµατα λόγω των 

ατοµικών σκαλοπατιών που δηµιουργούνται στην επιφάνεια του υποστρώµατος. 

Παράλληλα, µε κατάλληλες τεχνικές και ενδιάµεσα στρώµατα νιτριδίου του 

αλουµινίου (AlN), εξαλείφεται η πιθανότητα εµφάνισης ρωγµών και περιορίζεται η 
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τάση ελαστικής παραµόρφωσης του κρυστάλλου (strain). Η κρυσταλλική ποιότητα 

κυµαίνεται σε αποδεκτά επίπεδα, συγκρίσιµα ή και καλύτερα από αυτά της 

βιβλιογραφίας, αλλά περαιτέρω βελτιώσεις στην ανάπτυξη και τη δοµή είναι 

απαραίτητες ώστε να µπορέσει να µελετηθεί µε ακρίβεια η επίδραση του 

misorientation και να γίνει δυνατή η εµπορική αξιοποίηση του Si ως υπόστρωµα του 

GaN. 

     Το δεύτερο µέρος της εργασίας αφορά τη µελέτη επίταξης πάνω σε υποστρώµατα 

GaN ανεπτυγµένα µε MOCVD πάνω σε Al2O3 και SiC, καθώς και την ανάπτυξη 

πάνω σε GaAs. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι τα MOCVD υποστρώµατα που 

χρησιµοποιούνται στο εργαστήριο για την ανάπτυξη GaN δίνουν πολύ καλής 

ποιότητας υλικό για όλων των ειδών τις εφαρµογές. Η ανάπτυξη πάνω σε GaAs 

έδωσε ικανοποιητικά αποτελέσµατα και µετρήσεις φωτοφωταύγειας καλύτερες από 

τις αντίστοιχες για GaN πάνω σε Si. Περαιτέρω µελέτη και συστηµατοποίηση της 

ανάπτυξης πάνω σε GaAs είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν καλύτερα 

αποτελέσµατα και να βελτιωθεί η κρυσταλλική ποιότητα του ηµιαγωγού. Η χρήση 

ενδιάµεσων στρωµάτων AlN, όπως και στο Si θα µπορούσε να βοηθήσει στο σκοπό 

αυτό. Επίσης, ιδιαίτερη σηµασία θα πρέπει να δοθεί στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης 

λόγω της αποδόµησης της επιφάνειας του GaAs στις θερµοκρασίες που απαιτούνται 

για το σχηµατισµό του GaN. Προς την κατεύθυνση αυτή θα µπορούσε επίσης να 

βοηθήσει ένα ενδιάµεσο στρώµα, το οποίο θα περιορίζει την αποδόµηση της 

επιφάνειας στις πρώτες φάσεις της δηµιουργίας. 

     Η ανάπτυξη GaN πάνω σε φθηνά υποστρώµατα όπως το Si είναι µια 

σηµαντικότατη τεχνολογική καινοτοµία που θα µπορούσε να δώσει ώθηση στην 

εµπορική αξιοποίηση του πλήθους εφαρµογών του ηµιαγωγού αυτού. Η υψηλή 

ποιότητα, η αντοχή και η δυνατότητα εκποµπής φωτός, σε συνδυασµό µε το χαµηλό 

κόστος παραγωγής θα µπορέσουν να φέρουν νέες δυνατότητες στην τεχνολογία και 

να κάνουν τη ζωή µας ευκολότερη και πιο δηµιουργική. 

     Η εργασία αυτή πραγµατοποιήθηκε στα εργαστήρια µικροηλεκτρονικής του 

φυσικού τµήµατος του πανεπιστηµίου Κρήτης και του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και 

Έρευνας (ΙΤΕ) υπό την επίβλεψη του καθηγητή Αλέξανδρου Γεωργακίλα, τον οποίο 

και ευχαριστώ θερµά για την εµπιστοσύνη την οποία µου έδειξε. Η καθοδήγηση, η 

βοήθεια και οι επιστηµονικές του συµβουλές αποδείχτηκαν καίριες για την 

αποπεράτωση της εργασίας αυτής. Θα επιθυµούσα επίσης να ευχαριστήσω την 

Κατερίνα Τσαγκαράκη, τη Μαρία Ανδρουλιδάκη και τη Μαρία Καγιαµπάκη για την 
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πολύτιµη βοήθεια και τις γνώσεις που µου προσέφεραν  πάνω στις τεχνικές 

χαρακτηρισµού και ανάλυσης των µετρήσεων. Ένα µεγάλο ευχαριστώ στο 

συνάδελφο Μάνο ∆ηµάκη για όλα όσα µου έµαθε πάνω στην τεχνική της επίταξης µε 

µοριακές δέσµες και για τη συµπαράστασή του όλο αυτό το διάστηµα. Για τις 

µετρήσεις στο AFM ευχαριστώ το Vincent Gimbert από το πανεπιστήµιο της 

Grenoble. Επίσης, θα επιθυµούσα να ευχαριστήσω τον κ. Γιώργο Κωσταντινίδη για 

την κατασκευή των επαφών Hall και το Θανάση Κωστόπουλο για τις µετρήσεις 

προσδιορισµού πολικότητας. Τα πρώτα µου βήµατα πάνω στην τεχνική της επίταξης 

έγιναν µε τη βοήθεια του καθηγητή Ζαχαρία Χατζόπουλου, τον οποίο και ευχαριστώ 

θερµά. Τις ιδιαίτερες ευχαριστίες µου εκφράζω, επίσης και προς το συνάδελφο, φίλο, 

και συνοδοιπόρο Γιώργο ∆ιαλυνά µε τον οποίο είχα τη χαρά να “συγκατοικώ” και να 

συµπορεύοµαι. Οι γνώσεις του επί θεωρητικών και µη ζητηµάτων αποδείχτηκαν 

πολύτιµες. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη την οµάδα µικροηλεκτρονικής, 

αλλά και τους τεχνικούς Νίκο Παπαδάκη και Μιχάλη Σφενδουράκη για την επίλυση 

των διαφόρων τεχνικών προβληµάτων που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια της εργασίας 

αυτής. 

 

 

         

 

           Ηράκλειο, Ιούνιος 2004 

             Αδικηµενάκης Αδάµ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΘΕΩΡΙΑ 
 



  Κεφάλαιο 1:  Θεωρία 

 5 

1.1 Οι ηµιαγωγοί ΙΙΙ – Νιτρίδια. Ιδιότητες και εφαρµογές 
 

 

1.1.1 Εισαγωγή 

 

     Οι ηµιαγωγοί υψηλού ενεργειακού χάσµατος, στους οποίους ανήκουν και οι 

ηµιαγωγοί ΙΙΙ-νιτρίδια, αποτελούν το σηµαντικότερο πεδίο έρευνας της 

µικροηλεκτρονικής τα τελευταία 20 χρόνια λόγω των πολύ σηµαντικών ιδιοτήτων τους. 

Η ανακάλυψή τους επέκτεινε τα όρια των δυνατοτήτων µας σε περιοχές όπου οι 

κλασσικοί ηµιαγωγοί όπως το πυρίτιο, το γερµάνιο και το αρσενικούχο γάλλιο δε θα 

µπορούσαν ποτέ να φτάσουν. Μερικά µόνο από τα πλεονεκτήµατα των ΙΙΙ-νιτριδίων 

περιλαµβάνουν εκποµπή φωτός σε µικρότερα µήκη κύµατος (µπλε και υπεριώδες), 

µεγαλύτερη θερµική αγωγιµότητα, χηµική αδράνεια και αντοχή σε διαβρωτικό 

περιβάλλον, ικανότητα λειτουργίας σε υψηλές θερµοκρασίες, υψηλές ταχύτητες κόρου 

των ηλεκτρονίων και δυνατότητα για διατάξεις υψηλής ισχύος. 

     Οι ηµιαγωγοί ΙΙΙ-νιτρίδια περιλαµβάνουν το GaN (νιτρίδιο του γαλλίου) µε 

ενεργειακό χάσµα 3.42 eV, το InN (νιτρίδιο του Ινδίου) µε ενεργειακό χάσµα 0.7-0.8 

eV σύµφωνα µε πρόσφατες έρευνες [1], [2], το AlN (νιτρίδιο του αλουµινίου) µε 

ενεργειακό χάσµα 6.2 eV, καθώς και όλα τα κράµατα που προκύπτουν από 

συνδυασµούς τους, που περιλαµβάνουν τα AlGaN, InGaN και InAlGaN (τετραµερές). 

Με αυτό τον τρόπο µπορούµε να αυξήσουµε ή να µειώσουµε το ενεργειακό χάσµα του 

GaN προσθέτοντας αλουµίνιο ή ίνδιο αντίστοιχα. Έτσι καλύπτουµε µια περιοχή από 0.7 

µέχρι 6.2 eV, δηλαδή από το υπέρυθρο µέχρι το υπεριώδες αν πρόκειται για εκποµπή 

φωτός. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό γιατί µπορούµε να κατασκευάσουµε LED’s ή Laser 

Diodes που να εκπέµπουν στο µπλε ή στο υπεριώδες µε σηµαντικές εφαρµογές στις 

τηλεπικοινωνίες, στη βιοµηχανία  και στην έρευνα.[3]. Στην εικόνα 1.1 φαίνεται η 

µεταβολή του ενεργειακού χάσµατος για κυβικό και εξαγωνικό πλέγµα των διαφόρων 

τριµερών ενώσεων ΙΙΙ-νιτριδίων, καθώς και οι κρυσταλλικές σταθερές τους.  

     Οι ηµιαγωγοί που βασίζονται στο GaN έχουν πολλά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε 

τους άλλους ηµιαγωγούς ευρέως χάσµατος, όπως για παράδειγµα το SiC (καρβίδιο του 

πυριτίου) και το διαµάντι. Μπορούν να δεχτούν προσµίξεις και να γίνουν εύκολα p-

τύπου ή n-τύπου, έχουν άµεσα ενεργειακά χάσµατα, χαρακτηριστικό απαραίτητο για 

εκποµπή φωτός, και µπορούν να δηµιουργήσουν εύκολα ετεροδοµές. Επιπλέον, 
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µπορούν να αναπτυχθούν µε επίταξη µε µοριακές δέσµες (ΜΒΕ) ή µε εναπόθεση 

µεταλλοργανικών ατµών (MOCVD) πάνω σε ένα πλήθος διαφορετικών 

υποστρωµάτων, όπως είναι το ζαφείρι (Al2O3), το SiC, το Si και το GaAs, επιτρέποντας 

µεγάλη ευελιξία, ποικιλία συνδυασµών και ιδιοτήτων και µεγάλα περιθώρια έρευνας 

και ανάπτυξης. Μέχρι σήµερα η επίταξη GaN πάνω σε ζαφείρι και SiC έχει µελετηθεί 

εκτενώς και η ποιότητα των κρυστάλλων έχει φτάσει σε ικανοποιητικά επίπεδα. 

Λιγότερη πρόοδος όµως έχει επιτευχθεί πάνω σε Si και GaAs λόγω της µεγάλης 

πλεγµατικής διαφοράς που παρουσιάζουν τα υποστρώµατα αυτά σε σχέση µε το GaN. 

Η απόκλιση των πλεγµατικών σταθερών µεταξύ Si και GaN είναι περίπου 17%, αρκετά 

µεγαλύτερη από εκείνη του συστήµατος Al2O3/GaN, η οποία είναι περίπου 13%. 

Μεγαλύτερη διαφορά παρουσιάζει, επίσης, και ο συντελεστής θερµικής διαστολής, 

δυσχεραίνοντας την επίταξη GaN πάνω σε Si, ιδιαίτερα σε µεγάλες θερµοκρασίες 

ανάπτυξης, όπως για παράδειγµα στην περίπτωση MOCVD. 
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Εικόνα 1.1: Ενεργειακά χάσµατα και πλεγµατικές σταθερές για εξαγωνικό (α-phase) και κυβικό 
(β-phase) InN, GaN και AlN   (Ανατύπωση από [3]) 
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1.1.2 Κρυσταλλική δοµή 

 

     Τα νιτρίδια, σε αντίθεση µε τους ΙΙΙ-V ηµιαγωγούς που κρυσταλλώνονται σε κυβική 

δοµή σφαλερίτη (Zincblende), δηµιουργούν εξαγωνικές δοµές βουρζίτη (wurtzite). 

Μπορούν όµως να κρυσταλλωθούν και σε µια µετασταθή κυβική δοµή “Zincblende”, 

καθώς και σε µια κυβική διαµόρφωση υπό υψηλή πίεση (πάνω από 25 Kbar) µε τη 

δοµή NiAs. Σε ένα επιταξιακό στρώµα είναι πιθανή η συνύπαρξη και των δύο φάσεων, 

γεγονός που χειροτερεύει τα χαρακτηριστικά του ηµιαγωγού.  

     Η εξαγωνική δοµή βουρζίτη µπορεί να περιγραφεί από το µήκος της βάσης του 

εξαγώνου a0 , το ύψος του εξαγωνικού πρίσµατος C0 και το µήκος του δεσµού 

ανιόντος-κατιόντος κατά την [0001] κρυσταλλογραφική διεύθυνση, που εκφράζεται µε 

την παράµετρο u. Όπως βλέπουµε και από τον πίνακα 1.1 υπάρχει αρκετά µεγάλη 

διαφορά  ανάµεσα στα διάφορα µέλη της οµάδας των νιτριδίων όσον αφορά τις 

πλεγµατικές σταθερές, τις ενέργειες σύνδεσης και τα ενεργειακά τους χάσµατα. 

 

Βουρζίτης 300ο Κ AlN GaN InN 

a0 (Ao) 3.112 3.189 3.54 

C0 (Ao) 4.982 5.185 5.705 

a0/C0 (exp) 1.6010 1.6259 1.6116 

a0/C0 (calc) 1.6190 1.6336 1.6270 

Uo 0.380 0.376 0.377 

aBohr (Ao) 5.814 6.04 6.66 

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

     

Πίνακας 1.1:Πλεγµατικές σταθερές, ενεργειακά χάσµατα και ενέργειες σύνδεσης των ΙΙΙ-
νιτριδίων. Με a0,C0 συµβολίζονται οι πλεγµατικές σταθερές στους a και C άξονες αντίστοιχα, 
ενώ.U0 είναι το µήκος του δεσµού ανιόντος-κατιόντος κατά την [0001] κρυσταλλογραφική 
διεύθυνση. Τέλος, µε ΕΒ συµβολίζεται η ενέργεια σύνδεσης.  (Ανατύπωση από [3]) 

 

 

     Η δοµή βουρζίτη είναι εξαγωνική δοµή πυκνής διάταξης (hcp) που αποτελείται από 

ένα άτοµο της οµάδας ΙΙΙ και ένα άτοµο αζώτου (Ν) που ενώνονται µε οµοιοπολικό 

δεσµό κατά την [0001] κρυσταλλογραφική διεύθυνση. Το πλέγµα σχηµατίζεται 

ενώνοντας δύο hcp δοµές που αποτελούνται αποκλειστικά από άτοµα της οµάδας ΙΙΙ ή 

άτοµα Ν, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι µετατοπισµένες µεταξύ τους στην [0001] 
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διεύθυνση απόσταση ίση µε το µήκος του δεσµού ΙΙΙ-Ν. Όπως βλέπουµε και στην 

εικόνα 1.2, κάθε άτοµο της οµάδας ΙΙΙ συνδέεται οµοιοπολικά µε 4 γειτονικά άτοµα Ν 

σχηµατίζοντας κανονικό τετράεδρο. Οµοίως και κάθε άτοµο Ν συνδέεται µε 4 

γειτονικά άτοµα της οµάδας ΙΙΙ. Μια σηµαντική διαφορά που παρατηρείται εδώ, σε 

σχέση µε τη δοµή σφαλερίτη (κυβική), είναι ότι κατά µήκος του c- άξονα τα επίπεδα 

εναλλάσσονται µε τη µορφή ΑΒΑΒΑΒ. Στην κυβική δοµή, όµως, έχουµε διάταξη 

ABCABC, δηλαδή εναλλαγή  τριών διαφορετικών επιπέδων κατά τη διεύθυνση του c- 

άξονα.  

 

 
Εικόνα 1.2: Κρυσταλλική δοµή Βουρζίτη 

 

 

   

1.1.3   Πολικότητα (polarity) 

 

     Οι κρύσταλλοι της δοµής βουρζίτη, σαν µη κεντροσυµµετρικοί κρύσταλλοι, 

παρουσιάζουν δυο διαφορετικής πολικότητας επιφάνειες κάθετες στη διεύθυνση του 

άξονα c. Η επιφάνεια που περιλαµβάνει δεσµούς από Ga σε Ν κατά το c άξονα 

ονοµάζεται επιφάνεια µετώπου γαλλίου ( Ga-face) και λέµε ότι έχει κρυσταλλογραφική  

διεύθυνση [0001]. Αντίθετα, αν έχουµε δεσµούς από Ν σε Ga κατά τη διεύθυνση του c 

άξονα, τότε έχουµε πολικότητα µετώπου αζώτου (N-face) και η κρυσταλλογραφική 
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διεύθυνση είναι η [000-1], κάθετα στην επιφάνεια (Εικόνα 1.3). Για τα επιταξιακά φιλµ 

θα λέµε, αντίστοιχα, ότι έχουν πολικότητα µετώπου Ga ή µετώπου N. 

 
Εικόνα 1.3:  ∆ιαφορετικές πολικότητες σε κρύσταλλο GaN  (Ανατύπωση από [3]) 

 

 

     Σ’ αυτό το σηµείο θα πρέπει να τονιστεί ότι ο όρος πολικότητα µετώπου γαλλίου ή 

αζώτου δεν αναφέρεται σε επιφάνειες που τερµατίζουν οπωσδήποτε µε άτοµα γαλλίου 

ή αζώτου αντίστοιχα. Ο τερµατισµός µιας επιφάνειας µε Ga έχει να κάνει µε τις 

ιδιότητες και την προετοιµασία της επιφάνειας αυτής, ενώ ο όρος πολικότητα µετώπου 

γαλλίου αναφέρεται σε δοµικές ιδιότητες (κρυσταλλογραφική κατεύθυνση) του 

κρυστάλλου. Έτσι, µια  Ga-face επιφάνεια µπορεί να τερµατίζει µε άτοµα γαλλίου ή µε 

άτοµα αζώτου ανάλογα µε τις συνθήκες ανάπτυξης. Όµοια, µια επιφάνεια σε φιλµ  

πολικότητας αζώτου µπορεί να τερµατίζει σε άζωτο ή γάλλιο.  

     Το είδος µετώπου παίζει σηµαντικό ρόλο στις ιδιότητες ενός ηµιαγωγού και µπορεί 

να µεταβάλλει τα χηµικά του χαρακτηριστικά. Για παράδειγµα, η ανάπτυξη κατά µήκος 

της <111> διεύθυνσης µετώπου Ga του αρσενικούχου γαλλίου (GaAs) είναι αργή και 

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

διεύθυνση µετώπου As είναι πιο γρήγορη και έχει την τάση να παράγει τραχιές 

επιφάνειες.[4] Επίσης, νιτρίδια µετώπου Ga υψηλής ποιότητας αναπτύσσονται κυρίως µε 

MOCVD, ενώ η µέθοδος MBE, για την οποία θα αναφερθούµε σε επόµενο κεφάλαιο, 

είναι κατάλληλη και για την ανάπτυξη νιτριδίων µετώπου Ga. Μια άλλη σηµαντική 

διαφορά των ιδιοτήτων των επιφανειών µε διαφορετικά µέτωπα είναι η επιλεκτική 

απόξεση µε διάλυµα υδροξυλίου του καλίου (KOH). ∆είγµατα µε πολικότητα µετώπου 
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Ν παρουσιάζουν αλλαγή στη µορφολογία της επιφάνειάς τους, κατά την εµβάπτισή 

τους σε υδατικό διάλυµα KOH, σε αντίθεση µε τα δείγµατα πολικότητας µετώπου Ga 

που µένουν αναλλοίωτα. Η rms τραχύτητα των N-face δειγµάτων σε πολλές 

περιπτώσεις τριπλασιάζεται µετά την εµβάπτιση στο διάλυµα KOH και παρατηρείται 

επιφάνεια µε πυραµίδες.[5] Έτσι είναι εύκολο να προσδιορίσουµε την πολικότητα µιας 

επιφάνειας εµβαπτίζοντάς την σε διάλυµα KOH και µετρώντας την τραχύτητα της 

επιφάνειας πριν και µετά την εµβάπτιση.  

 

 

 

1.1.4  Τάσεις ελαστικής παραµόρφωσης  

 

     Κατά τη διάρκεια της επίταξης ενός ηµιαγωγού πάνω σε ένα άλλο συχνά συναντάµε 

την περίπτωση όπου θα πρέπει οι δύο ηµιαγωγοί να είναι διαφορετικού τύπου και να 

έχουν διαφορετικές πλεγµατικές σταθερές. Επειδή η µετάβαση από τη µια επιφάνεια 

στην άλλη πρέπει να είναι απότοµη (για παράδειγµα στη δηµιουργία κβαντικών 

πηγαδιών) δηµιουργείται και απότοµη αλλαγή στην πλεγµατική σταθερά του 

ηµιαγωγού. Έτσι, σε κάθε νέο στρώµα ηµιαγωγικού υλικού, αναπτύσσεται διαξονική 

τάση ελαστικής παραµόρφωσης (stress) που έχει σαν σκοπό τη διατήρηση της 

πλεγµατικής σταθεράς του προηγούµενου στρώµατος. Αυτό έχει σαν συνέπεια να 

παραµορφωθεί το πλέγµα τόσο κατά την παράλληλη στην επιφάνεια διεύθυνση, όσο 

και στην κάθετη προς αυτήν. Όταν το νέο στρώµα έχει µεγαλύτερη πλεγµατική 

σταθερά από το παλιό τότε δηµιουργείται συµπιεστική (compressive) τάση, ενώ αν έχει 

µικρότερη τότε µιλάµε για εκτατική (tensile) τάση. Λόγω της τάσης αυτής 

µεταβάλλεται και το µήκος κάθετα στη διεπιφάνεια. ∆ηλαδή, η πλεγµατική σταθερά 

παράλληλα στη διεύθυνση ανάπτυξης αυξάνει αν έχουµε συµπιεστική τάση και 

µειώνεται στην περίπτωση της εκτατικής. Τα αποτελέσµατα αυτά φαίνονται πιο καθαρά 

στην εικόνα 1.4, για την περίπτωση που έχουµε εναπόθεση υλικού µε µεγαλύτερη 

πλεγµατική σταθερά πάνω σε υλικό µε µικρότερη. 
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Εικόνα 1.4:  Σχηµατική αναπαράσταση επιταξιακής ανάπτυξης υλικού µε πλεγµατική σταθερά 
µεγαλύτερη από αυτή του υποστρώµατος. Στο κάτω δεξιά µέρος της εικόνας έχουµε συµπιεστική 
τάση (compressive stress) και στο πάνω δεξιά έχουν σχηµατιστεί πλεγµατικές εξαρµώσεις (misfit 
dislocations) προκαλώντας τη χαλάρωση (relaxation) του υλικού.    
 

 

     Η τάση παραµόρφωσης δεν διατηρείται όσο αυξάνει το πάχος του νέου στρώµατος, 

αλλά εκτονώνεται δηµιουργώντας εξαρµώσεις πλεγµατικής διαφοράς (misfit 

dislocations). Η ενέργεια λόγω παραµόρφωσης (strain)  αυξάνει ανάλογα µε τον όγκο 

του φιλµ, ενώ η ενέργεια των εξαρµώσεων εξαρτάται από την επιφάνεια του 

ηµιαγωγού. Έτσι, όταν το πάχος του νέου στρώµατος ξεπεράσει µια συγκεκριµένη τιµή, 

που εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του κάθε ηµιαγωγού, τότε θα συµφέρει 

ενεργειακά να σχηµατιστούν εξαρµώσεις και να επανέλθει η πλεγµατική σταθερά του 

καινούριου στρώµατος στην κανονική της τιµή, δηλαδή να επέλθει χαλάρωση 

(relaxation)  του ηµιαγωγού. 

 

 

1.1.5   Πεδία πόλωσης   

  

     Ένα πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό των δοµών βουρζίτη είναι τα ισχυρά πεδία 

πόλωσης που αναπτύσσονται. Τα πεδία αυτά παίζουν σηµαντικό ρόλο στις δοµές των 

ηµιαγωγών και ειδικότερα στη σχεδίαση και κατασκευή διατάξεων, λόγω του ότι 

επηρεάζουν τη µορφή των ενεργειακών ζωνών και την κατανοµή του ηλεκτρικού 
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φορτίου στις ετεροδοµές των νιτριδίων[11]. Έτσι µπορούν να επηρεάσουν την 

επανασύνδεση φορέων σε διατάξεις εκποµπής φωτός και τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά 

των τρανζίστορ. Η πόλωση σε αυτά τα υλικά έχει τόσο αυθόρµητη, όσο και 

πιεζοηλεκτρική συνιστώσα και µπορεί να γραφεί στη µορφή: 

 

               PESP PPP +=        (1.1) 

    

 

 

1.1.5.1  Αυθόρµητη πόλωση 

 

     Η αυθόρµητη πόλωση (spontaneous polarization) αποτελεί χαρακτηριστικό κάθε 

διαφορετικού ηµιαγωγού ΙΙΙ-νιτριδίων και έχει σαν αποτέλεσµα την ανάπτυξη στατικού 

επιφανειακού ηλεκτρικού φορτίου στις κάθετες επιφάνειες προς την <0001> διεύθυνση 

του κρυστάλλου. Έτσι µπορεί να εκφραστεί ως: zPP SPSP ⋅= , όπου PSP η 

αριθµητική τιµή της πόλωσης και z το µοναδιαίο διάνυσµα που είναι παράλληλο στην 

<0001> διεύθυνση του κρυστάλλου. Η διεύθυνση της αυθόρµητης πόλωσης 

καθορίζεται από την πολικότητα του υλικού. Έτσι, δύο διαφορετικά ως προς την 

πολικότητα κρυσταλλικά φιλµ θα έχουν αντίθετη φορά αυθόρµητης πόλωσης. Εδώ 

επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι η εµφάνιση διεπιφανειακών φορτίων εµφανίζεται µόνο 

στην περίπτωση που έχουµε αλλαγή του τύπου του υλικού (π.χ. από GaN σε AlGaN) 

και όχι σε ένα συνεχές στρώµα ενός µόνο υλικού. Στην περίπτωση ενός φιλµ µεγάλου 

πάχους τα φορτία λόγω αυθόρµητης πόλωσης εξουδετερώνονται µέσω µετακίνησης 

φορτίου από διάφορες περιοχές του ηµιαγωγού προς την επιφάνεια, µε αποτέλεσµα τη 

µη δηµιουργία εσωτερικού ηλεκτρικού πεδίου. Στην περίπτωση όµως των 

διαφορετικών λεπτών στρωµάτων δε µπορεί να συµβεί εξουδετέρωση και έχουµε την 

εµφάνιση δισδιάστατου ηλεκτρονικού αερίου (2-dimensional electron gas, 2DEG). 

Αυτό είναι πολύ επιθυµητό στα τρανζίστορ τύπου HEMT  (FET υψηλής ευκινησίας 

ηλεκτρονίων). 
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1.1.5.2  Πιεζοηλεκτρική πόλωση 

 

     Η πιεζοηλεκτρική πόλωση οφείλεται στην ελαστική παραµόρφωση του κρυστάλλου. 

Όταν εναποθέσουµε ένα στρώµα ηµιαγωγού πάνω σε ένα άλλο µε διαφορετική 

κρυσταλλική σταθερά τότε δηµιουργείται τάση που παραµορφώνει το επιταξιακό 

στρώµα. Επίσης, η διαφορά στους συντελεστές θερµικής διαστολής προκαλεί επιπλέον 

παραµόρφωση του υλικού κατά τη θέρµανση ή την ψύξη του. Έτσι δηµιουργείται 

πιεζοηλεκτρικό πεδίο πόλωσης που µπορεί να εκφραστεί από τη σχέση[37]: 
 

   ε×= ePPE      (1.2) 
 

όπου e ο πιεζοηλεκτρικός τανυστής και ε ο τανυστής παραµόρφωσης. H 

πιεζοηλεκτρική πόλωση µπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση: 
 

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

 

όπου ε33 και ε31 οι πιεζοηλεκτρικοί συντελεστές που δίνονται στον πίνακα 2 και εz η 

παραµόρφωση κατά το c άξονα, που δίνεται από τη σχέση: 
 

  c
cc

z
0−

=ε       (1.4) 

 

ενώ:                                              
0

0

α
ααεε −

== yx      (1.5) 

 

όπου α0 και c0 οι πλεγµατικές σταθερές για το µη παραµορφωµένο υλικό και α, c οι 

σταθερές για το υλικό υπό παραµόρφωση. Η σχέση (5) προκύπτει από την παραδοχή 

ότι η τάση παραµόρφωσης είναι ισοτροπική σε όλα τα κάθετα επίπεδα προς τον c-

άξονα, δηλαδή στο επίπεδο xy. Τα α και c συνδέονται µε τη σχέση: 

             
0

0

33

13

0

0 2
a

aa
C
C

c
cc −

−=
−

     (1.6) 

όπου τα C13 και C33 είναι σταθερές χαρακτηριστικές του κάθε υλικού και δίνονται στον 

πίνακα 2. Έτσι, τελικά η εξίσωση για την πιεζοηλεκτρική πόλωση θα πάρει τη µορφή: 
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    ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
=

33

13
3331

0

02
C
Cee

a
aaPPE      (1.7) 

 

Από την εξίσωση (7) παρατηρούµε ότι η τιµή της πιεζοηλεκτρικής πόλωσης, καθώς και 

η φορά της, εξαρτάται από τις πλεγµατικές σταθερές α και c του επιταξιακού 

στρώµατος ως προς τις τιµές ισορροπίας τους α0 και c0 αντίστοιχα. Οι πιεζοηλεκτρικές 

σταθερές για τα ΙΙΙ-νιτρίδια έχουν υπολογιστεί[3] και φαίνονται στον πίνακα 1.2. 

 

Βουρζίτης AlN GaN InN 

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

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

 1,55 1 - 

 - 0,65 - 

 1,29 0,63 - 

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

 -0,58 -0,36 - 

 -0,38 -0,32 - 

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

 - -0,33 - 

ε11 9,0 9,5 - 

ε13 10,7 10,4 14,6 

C13 (exp.) 120 70 121 

C13 (calc.) 108 103 92 

C33 (exp) 395 379 182 

C33 (calc) 373 405 224 
 
Πίνακας 1.2: Αυθόρµητη πόλωση, πιεζοηλεκτρικοί συντελεστές, διηλεκτρικές σταθερές και 
πιεζοηλεκτρικές σταθερές για AlN,GaN και InN.  (Ανατύπωση από [3]) 
 
 
     Από τον πίνακα 1.2 παρατηρούµε ότι οι τιµές των πιεζοηλεκτρικών σταθερών 

πόλωσης των ΙΙΙ-νιτριδίων είναι περίπου 10 φορές µεγαλύτερες από αυτές για το GaAs. 

Επιπλέον έχουν αντίθετο πρόσηµο από αυτές των ηµιαγωγών της οµάδας ΙΙΙ-V. Τέλος, 

η πιεζοηλεκτρική πόλωση για υλικό µετώπου Ν θα έχει αντίθετο πρόσηµο από αυτή του 

µετώπου Ga.  



  Κεφάλαιο 1:  Θεωρία 

 15 

1.2  Εισαγωγή στη µέθοδο RF-MBE  
 

 

1.2.1 Η τεχνική της επίταξης µε µοριακές δέσµες (ΜΒΕ) 

 

     Η επίταξη µε µοριακές δέσµες (MBE) είναι µία διαδικασία για την ανάπτυξη λεπτών 

υµενίων µιας µεγάλης ποικιλίας υλικών από πολυµερή µέχρι ηµιαγωγούς[6,11]. Η 

µέθοδος πρωτοχρησιµοποιήθηκε για την ανάπτυξη σύνθετων III-V ηµιαγωγών. Αυτή 

είναι και η κύρια χρήση της σήµερα, λόγω της µεγάλης επιστηµονικής αξίας τέτοιων 

υλικών στη βιοµηχανία των ηλεκτρονικών. Με τη διαδικασία αυτή, δέσµες ατόµων ή 

µορίων προσπίπτουν πάνω σε ένα θερµαινόµενο κρύσταλλο, ο οποίος έχει 

προηγουµένως επεξεργαστεί µε διάφορα µέσα και τεχνικές προκειµένου να αποκτήσει 

ατοµικά καθαρή επιφάνεια. Όλη η διάταξη βρίσκεται σε υπερυψηλό κενό (UHV) 

προκειµένου να αποφευχθεί έστω και η παραµικρή νόθευση του υλικού από ξένες 

προσµίξεις και να είναι δυνατόν να φτάσουν οι δέσµες ατόµων από τις πηγές τους µέχρι 

τον κρύσταλλο χωρίς να σκεδαστούν από ενδιάµεσα µόρια ή άτοµα του ατµοσφαιρικού 

αέρα. Τα άτοµα που προσπίπτουν στην επιφάνεια προσδένονται στο υπόστρωµα, 

σχηµατίζοντας ένα επιταξιακό κρυσταλλικό στρώµα (φιλµ). Αυτά τα φιλµ έχουν πολύ 

µεγάλη αξία επειδή η σύστασή τους µπορεί να αλλάξει κατά βούληση και πάρα πολύ 

γρήγορα και ελεγχόµενα, παράγοντας έτσι διεπιφάνειες (interfaces) που µπορεί να είναι 

ατοµικά απότοµες, δηλαδή να αλλάζουν σύσταση σε πάχος ενός ή δύο ατοµικών 

στρωµάτων µόνο. Με αυτό τον τρόπο κατέστη δυνατό να κατασκευαστεί ένας µεγάλος 

αριθµός πολυστρωµατικών ετεροδοµών, όπως για παράδειγµα τα κβαντικά πηγάδια και 

οι υπερδοµές (superlattices). Επειδή η όλη διαδικασία λαµβάνει χώρα σε εξαιρετικά 

καθαρό περιβάλλον και είναι απόλυτα ελεγχόµενη, οι δοµές που δηµιουργούνται 

προσεγγίζουν τα ιδανικά µοντέλα που χρησιµοποιούνται από τη θεωρία στερεάς 

κατάστασης.[6] 

     Για την ανάπτυξη των ηµιαγωγών ΙΙΙ-νιτριδίων χρησιµοποιούµε µια παραλλαγή της 

βασικής µεθόδου MBE. Η παραλλαγή συνίσταται σε µια τεχνική που µπορεί να 

προσφέρει τη δυνατότητα δηµιουργίας ενεργών σωµατιδίων αζώτου (π.χ. ατοµικού 

αζώτου) από αέριες ενώσεις, όπως το µοριακό άζωτο (N2) και η αµµωνία (NH3). Τα 

αέρια αυτά περνούν από µια πηγή ραδιοσυχνοτήτων (RF) και ιονίζονται δηµιουργώντας 

πλάσµα. Έτσι  η τεχνική αυτή αποκτάει το όνοµα  Plasma Assisted MBE ή PA-MBE εν 
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συντοµία[11]. Το ατοµικό άζωτο στη συνέχεια καθοδηγείται προς την επιφάνεια του 

κρυστάλλου όπου και αντιδρά µε τα υπόλοιπα προσπίπτοντα στοιχεία, δηµιουργώντας 

το επιταξιακό στρώµα.  

     Εκτός από τη µέθοδο της επίταξης µε µοριακές δέσµες υπάρχουν και διάφορες 

άλλες, αρκετά διαδεδοµένες, τεχνικές για την κατασκευή λεπτών φιλµ ηµιαγωγών III- 

νιτριδίων. Για παράδειγµα µπορούµε να αναφέρουµε την επίταξη αερίου φάσης µε 

υδρογονούχες ενώσεις (Hydride Vapor Phase Epitaxy ή HVPE) και την επίταξη αερίου 

φάσης µε µεταλλοργανικούς ατµούς (MOVPE ή MOCVD). Η µέθοδος ΜΒΕ 

πλεονεκτεί σε σχέση µε αυτές τις µεθόδους ως προς το ότι είναι απόλυτα ελεγχόµενη 

και µπορούµε έτσι να κατασκευάσουµε ακόµα και ένα µονοατοµικό στρώµα 

οποιουδήποτε υλικού. Επίσης, οι θερµοκρασίες που χρησιµοποιούνται στη µέθοδο 

ΜΒΕ είναι αρκετά χαµηλότερες από αυτές των άλλων µεθόδων, ελαχιστοποιώντας έτσι 

τα προβλήµατα υψηλών θερµοκρασιών, όπως για παράδειγµα τη δηµιουργία ρωγµών 

(cracks) σε ετεροδοµές µε υλικά διαφορετικού συντελεστή θερµικής διαστολής, 

προβλήµατα νόθευσης από ξένα υλικά που βρίσκονται µέσα στο θάλαµο εναπόθεσης, 

υψηλό ρυθµό επανεξάχνωσης των υλικών και άλλα. Επιπλέον, µε τη µέθοδο ΜΒΕ 

µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε διαγνωστικές µεθόδους κατά τη διάρκεια της 

ανάπτυξης (in situ), όπως η περίθλαση ανακλώµενων ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας 

(RHEED), η φασµατοσκοπία ηλεκτρονίων Auger (AES) και η ελλειψοµετρία.[7]  Η 

ΜΒΕ όµως µειονεκτεί ως προς την ταχύτητα ανάπτυξης, γεγονός που περιορίζει το 

µέγιστο πάχος ηµιαγωγού που µπορεί να κατασκευαστεί. Ως εκ τούτου, η µέθοδος 

ΜΒΕ είναι κατάλληλη για ανάπτυξη πολυστρωµατικών ετεροδοµών ΙΙΙ-νιτριδίων πάνω 

σε ένα “υπόστρωµα” GaN και όχι για απ’ ευθείας ανάπτυξη σε υποστρώµατα µε 

µεγάλη πλεγµατική διαφορά, όπως για παράδειγµα το ζαφείρι (Al2O3). 

 

 

1.2.2 ∆ιεργασίες ανάπτυξης  

 

     Κατά την επιταξιακή ανάπτυξη των ηµιαγωγών µε τη µέθοδο ΜΒΕ λαµβάνουν χώρα 

4 σηµαντικές διεργασίες οι οποίες είναι απαραίτητες για τη σωστή ανάπτυξη του 

κρυστάλλου, στρώµα µε στρώµα (2D) και την επίτευξη καλής ποιότητας ηµιαγωγού. 

Αρχικά, όπως βλέπουµε και στην εικόνα 1.5, τα προσπίπτοντα στην επιφάνεια του 



  Κεφάλαιο 1:  Θεωρία 

 17 

κρυστάλλου άτοµα, που προέρχονται από τις πηγές εξάχνωσης Knudsen (k-cells) και 

την πηγή πλάσµατος, προσροφώνται στην επιφάνεια δηµιουργώντας ασθενείς δεσµούς 

Van der Waals[7]. Κατόπιν, τα άτοµα διαχέονται στην επιφάνεια σε µια προσπάθειά 

τους να ενωθούν µε άλλα άτοµα και να σχηµατίσουν δεσµό, µειώνοντας έτσι τη 

συνολική ενέργεια του συστήµατος. Κατά τη διάχυση των ατόµων στην επιφάνεια 

υπάρχει µεγαλύτερη πιθανότητα ενσωµάτωσης στα σηµεία εκείνα του πλέγµατος όπου 

υπάρχουν ακόρεστοι δεσµοί (dangling bonds). Τέτοια σηµεία είναι τα όρια των 

ατοµικών σκαλοπατιών (atomic steps) που υπάρχουν στην επιφάνεια. Γι’ αυτό µια 

τέτοια δοµή της επιφάνειας είναι επιθυµητή και συµβάλει στην ανάπτυξη στρώµα µε 

στρώµα. Τέλος, τα άτοµα που δεν έχουν ενσωµατωθεί σε θέσεις του πλέγµατος, µετά 

από ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα, επανεξαχνώνονται από την επιφάνεια λόγω της 

µεγάλης θερµοκρασίας του υποστρώµατος. Τα άτοµα, όµως, που έχουν σχηµατίσει 

δεσµούς δεν εξαχνώνονται ή εξαχνώνονται µε πολύ µικρούς ρυθµούς, αφού η ενέργεια 

του δεσµού που θα πρέπει να υπερνικήσουν είναι αρκετά µεγάλη στην περίπτωση των 

νιτριδίων. 
 

 
Εικόνα 1.5:  Επιφανειακές διεργασίες κατά την ανάπτυξη ενός κρυστάλλου µε τη µέθοδο ΜΒΕ   
(ανατύπωση από [7]) 
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1.2.3  Ο ρόλος της θερµοκρασίας στην επίταξη 

 

     Η θερµοκρασία του υποστρώµατος παίζει βασικό ρόλο στις διεργασίες της 

επιταξιακής ανάπτυξης ενός κρυστάλλου. Για το σκοπό αυτό τα συστήµατα ΜΒΕ είναι 

σε θέση να επιτυγχάνουν σταθεροποίηση της θερµοκρασίας µε ακρίβεια 0.1 οC και 

απόλυτο έλεγχο ανόδου ή καθόδου αυτής. Η σπουδαιότητά της γίνεται αµέσως 

προφανής αν σκεφτούµε τις εξισώσεις του ρυθµού διάχυσης και επανεξάχνωσης των 

ατόµων πάνω σε µια επιφάνεια θερµοκρασίας Τ[38]: 

 

kT

G

sdiff

diff

evR
∆

−
=      (1.8) 

 

kT
G

sdes

des

evR
∆

−
=       (1.9) 

 

όπου vs είναι η συχνότητα ταλάντωσης Debye των ατόµων και ∆Gdiff, ∆Gdes οι 

µεταβολές της ελεύθερης ενέργειας κατά τη διάχυση ή την επανεξάχνωση ενός ατόµου, 

αντίστοιχα. Από τις σχέσεις (8) και (9) µπορούµε εύκολα να συµπεράνουµε ότι ο 

χρόνος παραµονής των ατόµων στην επιφάνεια του κρυστάλλου θα δίνεται από τη 

σχέση: 

kT
G

sdes

des

evR
∆

− == 1τ      (1.10) 

 

Από τις παραπάνω σχέσεις συµπεραίνουµε ότι όσο αυξάνεται η θερµοκρασία του 

υποστρώµατος, τόσο αυξάνεται και η διάχυσή τους πάνω στην επιφάνεια, άρα και η 

πιθανότητα να αντιδράσουν µε άλλα άτοµα και να σχηµατίσουν δεσµούς στο 

κρυσταλλικό πλέγµα. Η αύξηση της θερµοκρασίας, όµως, µειώνει το χρόνο παραµονής 

των ατόµων στην επιφάνεια, όπως µπορεί να φανεί από την εξίσωση (10) και κατά 

συνέπεια µειώνεται η πιθανότητα σχηµατισµού ένωσης. Έτσι θα πρέπει να αναζητηθεί 

µια ιδανική θερµοκρασία, ή έστω µια περιοχή θερµοκρασιών, όπου η πιθανότητα 

αντίδρασης ενός ατόµου µε ένα άλλο να µεγιστοποιείται. Θα πρέπει δηλαδή τα άτοµα 

που προσπίπτουν στην επιφάνεια να διαθέτουν αρκετό χρόνο ώστε να προλάβουν να 

διαχυθούν και να αντιδράσουν, αλλά ταυτόχρονα ο ρυθµός διάχυσης να είναι αρκετά 
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µεγάλος ώστε να µην περιορίζει την κίνησή τους στην επιφάνεια. Για τον ηµιαγωγό 

GaN, µια καλή περιοχή θερµοκρασιών ανάπτυξης είναι από 670 µέχρι 720 οC περίπου, 

ανάλογα µε το ρυθµό επανεξάχνωσης που επιθυµούµε.  

     Από πειραµατικές µελέτες έχει προσδιοριστεί πειραµατικά ότι για θερµοκρασίες της 

τάξης των 700-750 οC και απουσία δέσµης αζώτου, ο χρόνος ζωής των ατόµων γαλλίου 

στην [0001] επιφάνεια του GaN είναι 0.5-5 ns[8]. Επίσης, υπολογίστηκε η µεταβολή της 

ελεύθερης ενέργειας και βρέθηκε ίση µε ∆Gdes=2.2 ±0.2 eV[8].  Από άλλα πειράµατα[9] 

προσδιορίστηκε ότι για θερµοκρασίες κάτω από τους 750 οC ο ρυθµός αποσύνθεσης 

του GaN είναι σχεδόν µηδενικός. Για θερµοκρασίες πάνω από τους 800 οC αυξάνει 

απότοµα και στους 850 οC είναι 1µm/h. Για το AlN το ∆Gdes είναι µεγαλύτερο, λόγω 

ισχυρότερων δεσµών, οπότε ο ρυθµός διάσπασης θα είναι µικρότερος για τις ίδιες 

θερµοκρασίες. Αντίθετα, στο InN που οι δεσµοί είναι ασθενέστεροι θα έχουµε πολύ 

µικρότερη θερµοκρασία αποσύνθεσης σε σχέση µε τους άλλους ηµιαγωγούς ΙΙΙ-Ν. 

 

 

 

1.2.3 Ο λόγος των ροών ΙΙΙ/V 

 

     Εκτός από τη θερµοκρασία του υποστρώµατος, ένας άλλος πολύ βασικός 

παράγοντας που επηρεάζει την ανάπτυξη των κρυστάλλων είναι ο λόγος της ροής των 

στοιχείων της οµάδας ΙΙΙ προς τη ροή του αζώτου. Ανάλογα µε το λόγο αυτό µπορούµε 

να έχουµε ανάπτυξη υπό συνθήκες περίσσειας γαλλίου (Ga-rich) ή συνθήκες 

περίσσειας αζώτου (Ν-rich). Μεταβάλλοντας τις θερµοκρασίες των κυψελών Knudsen 

µπορούµε να µεταβάλλουµε τη ροή των στοιχείων της κάθε οµάδας (ΙΙΙ ή V) και κατά 

συνέπεια να καθορίζουµε το λόγο των ροών ΙΙΙ/V. 

     Στην εικόνα 1.6 φαίνεται το διάγραµµα φάσεων για το σχηµατισµό GaN.[10] Το 

διάγραµµα χωρίζεται σε 4 περιοχές. Στην περιοχή a έχουµε περίσσεια ατόµων αζώτου 

(Ν-rich). Στην περιοχή b ο λόγος των ροών ΙΙΙ/V είναι ελαφρώς µεγαλύτερος της 

µονάδας και έχουµε ελάχιστη περίσσεια Ga. Στην περιοχή c ο λόγος III/V είναι 

µεγαλύτερος της µονάδας και έχουµε σχηµατισµό ενός διπλού στρώµατος Ga στην 

επιφάνεια (Ga Bilayer). Τέλος στην περιοχή d ο λόγος των ροών III/V είναι αρκετά 

µεγαλύτερος της µονάδας και έχουµε συνθήκες περίσσειας Ga. Σ’ αυτή την περίπτωση, 
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έχουµε σχηµατισµό σταγονιδίων γαλλίου (Ga droplets) ή και σχηµατισµό παχύτερου 

στρώµατος Ga στην επιφάνεια. 

 

 
Εικόνα 1.6: ∆ιάγραµµα φάσεων για την τεχνική ΜΒΕ   (ανατύπωση από [10]) 

 

 

     Στην περιοχή όπου έχουµε περίσσεια ατόµων αζώτου (N-rich) ο ρυθµός ανάπτυξης 

του κρυστάλλου καθορίζεται από τη ροή του προσπίπτοντος γαλλίου στην επιφάνεια[11]. 

Ο ρυθµός αυτός αυξάνει µονοτονικά µε την αύξηση της ροής του Ga, ενώ είναι 

ανεξάρτητος από τη ροή του Ν. Αντίθετα, στην περιοχή όπου έχουµε περίσσεια ατόµων 

γαλλίου, ο ρυθµός ανάπτυξης αυξάνει ανάλογα µε τη ροή του αζώτου στην επιφάνεια 

και είναι ανεξάρτητος της ροής του Ga. Σ’ αυτή την περίπτωση η αύξηση της 

θερµοκρασίας του υποστρώµατος έχει σαν συνέπεια την αύξηση του ρυθµού 

επανεξάχνωσης του προσροφηµένου Ga στην επιφάνεια και δε µειώνει το ρυθµό 

ανάπτυξης. Σε συνθήκες Ν-rich, όµως, η αύξηση του ρυθµού επανεξάχνωσης έχει σαν 

συνέπεια τη µείωση του ρυθµού ανάπτυξης και κατά συνέπεια ο ρυθµός θα είναι 

συνάρτηση και της θερµοκρασίας ανάπτυξης[11]. 

    Το µοντέλο της ύπαρξης διπλού επιφανειακού στρώµατος Ga σε συνθήκες 

περίσσειας Ga παριστάνεται γραφικά στην εικόνα 1.7. Το πάχος του bilayer είναι 

περίπου 2.33 monolayers του εξαγωνικού πλέγµατος βουρζίτη. Το µοντέλο αυτό 

προβλέπει µικρότερη επιφανειακή ενέργεια σε σχέση µε άλλα προτεινόµενα µοντέλα 
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και µπορεί να αναπαράγει την επιφανειακή αναδόµηση (Surface Reconstruction) 1X1 

που παρατηρείται πειραµατικά κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης.[12] Η επιφανειακή 

αναδόµηση αναφέρεται στην αναδιάταξη των ατόµων της επιφάνειας µε κάποιο τρόπο, 

ώστε να προκύπτει µια επιπλέον περιοδικότητα, η οποία µπορεί να είναι διαφορετική 

από αυτή του κρυστάλλου. Αυτό γίνεται προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί η 

επιφανειακή ενέργεια. Το είδος της επιφανειακής αναδόµησης εξαρτάται από τις 

συνθήκες επίταξης και την πολικότητα του κρυστάλλου.[13,14] 

      

 

 
Εικόνα 1.7: Σχηµατική αναπαράσταση του διπλού επιφανειακού στρώµατος Ga στην επιφάνεια 
ενός κρυστάλλου GaN κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης.   (ανατύπωση από [12]) 
 

 

     Έχει παρατηρηθεί πειραµατικά ότι η ανάπτυξη GaN σε συνθήκες περίσσειας Ga 

γίνεται στρώµα-µε-στρώµα, δηλαδή µε δισδιάστατο τρόπο (2D) και οδηγεί στο 

σχηµατισµό οµαλών επιφανειών.[15] Αντίθετα, η ανάπτυξη σε συνθήκες περίσσειας 

αζώτου, ή µικρής περίσσειας Ga, γίνεται µε τρισδιάστατο τρόπο(3D) µέσω του 

σχηµατισµού νησίδων 3D (3D-islands) και οδηγεί στην εισαγωγή κρυσταλλικών 

ατελειών στοίβαξης (stacking faults) και σε επιφάνειες µε αυξηµένη τραχύτητα.[16,17] 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα άτοµα Ga έχουν πολύ µεγαλύτερη ευκινησία πάνω 

στην επιφάνεια ενός κρυστάλλου απ’ ότι τα άτοµα Ν, λόγω των µικρότερων 

φραγµάτων δυναµικού που έχουν να υπερνικήσουν. Από θεωρητικές µελέτες[16] 

προσδιορίστηκε ότι τα προσροφηµένα άτοµα Ga έχουν 4 φορές µικρότερα φράγµατα 

διάχυσης (diffusion barriers) απ’ ότι τα άτοµα Ν σε Ga-terminated (0001) και (000-1) 

επιφάνειες. Αυτό µπορεί να εξηγηθεί ως εξής: Τα προσροφηµένα άτοµα Ga 
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αλληλεπιδρούν µε τα άτοµα του υποστρώµατος µε µεταλλικούς δεσµούς  Ga-Ga, οι 

οποίοι είναι ασθενείς. Έτσι τα άτοµα αυτά συµπεριφέρονται σαν ένα λεπτό υγρό 

µεταλλικό φιλµ πάνω στην επιφάνεια. Αντίθετα, τα άτοµα Ν είναι ασταθή πάνω στην 

επιφάνεια του υποστρώµατος και έχουν την τάση να σχηµατίσουν µόρια Ν2. Επιπλέον, 

έχουν πολύ χαµηλή τιµή ευκινησίας, γεγονός που περιορίζει την κίνησή τους πάνω 

στην επιφάνεια. Εποµένως σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή ένα µεγάλο µέρος της 

επιφάνειας θα είναι καλυµµένο µε άτοµα Ν κάτω από συνθήκες ανάπτυξης N-rich. 

Αυτό θα περιορίζει σηµαντικά και την ευκινησία των ατόµων Ga αφού οι ισχυροί 

δεσµοί Ga-N θα πρέπει να διασπαστούν προκειµένου να έχουµε µετακίνηση των 

ατόµων Ga στην επιφάνεια. Η συνεπακόλουθη µείωση του µήκους διάχυσης (diffusion 

length) του Ga κάτω από τη µέση απόσταση µεταξύ δύο θέσεων πιθανής απορρόφησης 

έχει σαν συνέπεια το σχηµατισµό τραχειών επιφανειών και τη δηµιουργία ατελειών 

στοίβαξης, λόγω της πιθανότητας να παγιδευτούν τα προσροφηµένα άτοµα Ga σε 

λάθος θέσεις του πλέγµατος. 
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1.3   Υποστρώµατα ανάπτυξης 
 

 

     Λόγω της αυξηµένης δυσκολίας και των προβληµάτων που υπεισέρχονται στην 

ανάπτυξη των ηµιαγωγών ΙΙΙ-νιτριδίων, µέχρι σήµερα δεν έχει καταστεί δυνατό να 

αναπτυχθούν µεγάλοι µονοκρύσταλλοι GaN και να παραχθούν υποστρώµατα σε µορφή 

δισκίου (wafer). Έτσι, όλη η τεχνολογική ανάπτυξη των ηµιαγωγών ΙΙΙ-νιτριδίων 

γίνεται πάνω σε µια ποικιλία ήδη διαθέσιµων υποστρωµάτων όπως ο σάπφειρος 

(Al2O3), το ανθρακούχο πυρίτιο (SiC), το αρσενικούχο γάλλιο (GaAs) και το Si. 

Ανάλογα µε τη συµµετρία και τον προσανατολισµό της επιφάνειας του υποστρώµατος 

είναι δυνατόν να αναπτυχθεί εξαγωνικό (wurtzite) ή κυβικό (zincblende) GaN  πάνω σε 

καθένα από αυτά τα υποστρώµατα. Πιο συγκεκριµένα, εξαγωνικό GaN αναπτύσσεται 

πάνω σε Al2O3 (0001), SiC (0001), Si (111) και GaAs (111). Κυβικό GaN 

αναπτύσσεται σε GaAs (001), Si (001) και SiC/Si (001), αλλά η ποιότητα του 

παραγόµενου κρυστάλλου δεν είναι αποδεκτή για τεχνολογικές εφαρµογές. Στα 

κεφάλαια που ακολουθούν θα αναλύσουµε χωριστά το κάθε υπόστρωµα και τη 

σηµασία του στην ανάπτυξη των ηµιαγωγών ΙΙΙ-νιτρίδια και πιο συγκεκριµένα του 

ηµιαγωγού GaN. 

 

 

 

1.3.1 Σάπφειρος (Al2O3) 

 

     Ο σάπφειρος ή ζαφείρι (sapphire) είναι το πιο συνηθισµένο υπόστρωµα για 

ετεροεπίταξη του GaN. Μπορεί να κατασκευαστεί σχετικά εύκολα, µε αρκετά µεγάλη 

επιφάνεια (διαµέτρου 2-3 ιντσών), µεγάλη καθαρότητα και ατοµικά επίπεδη επιφάνεια. 

Το κόστος για ένα δισκίο διαµέτρου 2 ιντσών είναι περίπου 100 € και είναι αρκετά 

φτηνότερο από τα αντίστοιχα υποστρώµατα ανθρακούχου πυριτίου (SiC).  

     Ένα µεγάλο πλεονέκτηµα του Al2O3 είναι η µεγάλη σταθερότητά του σε υψηλές 

θερµοκρασίες, της τάξης των 1000 οC, υπό κενό. Σαν υλικό είναι διαφανές σε µήκη 

κύµατος από 260 έως 5000 nm[18,19] ,λόγω του µεγάλου ενεργειακού του χάσµατος 

(9eV). Ο δείκτης διάθλασής του είναι 1.77 στο ορατό, γεγονός που επιτρέπει την 
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κατασκευή διόδων εκποµπής φωτός (LED) και λέιζερ σε διάφορα  µήκη κύµατος, χωρίς 

προβλήµατα. Μερικά από τα χαρακτηριστικά του στοιχεία φαίνονται στον πίνακα 1.3. 

     Το Al2O3 έχει ροµβοεδρική δοµή µε τριγωνική κρυσταλλική συµµετρία όπως 

φαίνεται στην εικόνα 1.8. Η διεύθυνση ανάπτυξης του GaN είναι παράλληλη µε αυτή 

του ζαφειριού ([0001] διεύθυνση), αλλά η µοναδιαία κυψελίδα του GaN περιστρέφεται 

κατά 30ο γύρω από τον c άξονα σε σχέση µε την κυψελίδα του ζαφειριού ώστε η 

κρυσταλλογραφική διεύθυνση [1-100] του GaN να είναι παράλληλη µε την [1-210] 

διεύθυνση του Al2O3. Μ’ αυτό τον τρόπο, το εξαγωνικό πλέγµα που σχηµατίζουν τα 

άτοµα οξυγόνου στο (0001) επίπεδο του Al2O3 ευθυγραµµίζεται µε το (0001) επίπεδο 

ανάπτυξης του GaN και η κρυσταλλική διαφορά µειώνεται από περίπου 32% που ήταν 

αρχικά σε 13.9% µετά την ευθυγράµµιση. Έτσι είναι δυνατή η ανάπτυξη του GaN πάνω 

στο Al2O3 µε αρκετά καλά αποτελέσµατα. 

 

    
Εικόνα 1.8: Ροµβοεδρική δοµή και διευθύνσεις κρυσταλλογραφικών επιπέδων σε υπόστρωµα 
Al2O3   (ανατύπωση από [3]) 
      

 

     Η σχετικά µεγάλη διαφορά στην κρυσταλλική σταθερά του Al2O3 και του GaN, 

καθώς και η διαφορά στους συντελεστές θερµικής διαστολής  οδηγούν στο σχηµατισµό 

τόσο διεπιφανειακών, όσο και άλλων ατελειών. Οι κυριότερες ατέλειες είναι 

εξαρµώσεις πλεγµατικής διαφοράς (misfit dislocations), διεισδύουσες εξαρµώσεις 

(threading dislocations), και ατέλειες στοίβαξης σε πρισµατικά επίπεδα (prismatic 

stacking faults), ή στο επίπεδο (0001) (basal plane stacking faults), όρια περιοχών 

µικρής γωνίας κλίσης (low angle grain boundaries) και νανοσωλήνες (nanopipes). Οι 
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περισσότερες από αυτές ξεκινούν από τη διεπιφάνεια της ετεροεπαφής και διαδίδονται 

κατά µήκος όλου του φιλµ. Επιπλέον, επειδή το GaN είναι υλικό µε πολικότητα 

µπορούµε να έχουµε και άλλες ατέλειες που ονοµάζονται όρια αντεστραµµένων 

περιοχών (Inversion domain boundaries) και ξεκινούν από τη διεπιφάνεια του GaN µε 

το Al2O3. Όλες αυτές οι ατέλειες µπορούν να παίξουν πολύ σηµαντικό ρόλο στην 

απόδοση των διατάξεων και στην εύρυθµη λειτουργία τους και θα πρέπει να 

λαµβάνεται ειδική µέριµνα ώστε να αποφεύγονται όσο το δυνατόν περισσότερο. 

 

 

Χηµικός τύπος  Al2O3 

∆οµή Εξαγωνική-Ροµβοεδρική 

Μοριακό βάρος 101.96 

Πλεγµατική Σταθερά Å a=4.765, c=13,000 

Πυκνότητα (G/cm3) 3.98 

Σταθερά θραύσης (Mpa) 350 - 690 

Συντελεστές ελαστικότητας  
C11=496, C12=164, C13=115, C33=498, 

C44=148 

Σηµείο τήξεως οC 2040 

Ειδική θερµότητα (J/KgoK) 
105 στους 91 K 

761 στους 291 K 

Θερµική αγωγιµότητα (W/m °K) 41.9 στους 20οC 

Θερµική ∆ιαστολή (20 - 1000°C) 

Παράλληλα στο C-άξονα: 9.03 × 10-6°C 

Κάθετα στο C-άξονα:: 8.31 × 10-6°C 

60° ως προς το C-άξονα: 8.4 × 10-6°C 

Resistivity (Ohm·cm) στους 20-500° C 1011 - 1016 

∆ιηλεκτρική σταθερά 
11.5 παράλληλα στο c-άξονα 

9.4 κάθετα στο c-άξονα 

 

Πίνακας 1.3: Φυσικές. Θερµικές και ηλεκτρικές ιδιότητες του Al2O3 
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1.3.2 Ανθρακούχο πυρίτιο (SiC) 

 

     Το ανθρακούχο πυρίτιο χρησιµοποιείται συχνά ως υπόστρωµα του GaN λόγω της 

µικρής διαφοράς που παρουσιάζει η πλεγµατική τους σταθερά. Με διαφορά µόλις 

3.5%, το SiC µπορεί αρχικά να θεωρηθεί ως το καλύτερο υπόστρωµα για ετεροεπίταξη 

GaN µε µικρή συγκέντρωση ατελειών και µικρή ελαστική τάση. Επιπλέον, το SiC έχει 

µεγάλη θερµική αγωγιµότητα (450 W/mK), γεγονός που επιτρέπει τη γρήγορη απαγωγή 

της θερµότητας από το υπόστρωµα. Έτσι µπορούν να κατασκευαστούν διατάξεις 

µεγάλης ισχύος, όπως για παράδειγµα δίοδοι, τρανζίστορ ή ολοκληρωµένα κυκλώµατα, 

χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα όσον αφορά τη διάχυση της παραγόµενης θερµότητας. 

Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιµο σε διατάξεις υψηλής συχνότητας, όπως οι επεξεργαστές ή 

τα τελικά τρανζίστορ σε µια ενισχυτική βαθµίδα, λόγω του µεγάλου ποσού ρεύµατος 

που περνάει από µέσα τους. 

     Το SiC µπορεί να βρεθεί σε περισσότερους από 250 τύπους (polytypes) που 

διαφέρουν ως προς την τοποθέτηση των στρωµάτων Si και C κατά µήκος της 

διεύθυνσης πυκνότερης στοίβαξης (closest packing). Όλες οι εξαγωνικές δοµές 

αναφέρονται συλλογικά σαν a-SiC. Τα a(6H) και a(4H) είναι οι πλέον γνωστοί και 

χρησιµοποιούµενοι τύποι του SiC µέχρι σήµερα.  

     Παρά τα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει, το SiC έχει και σηµαντικά µειονεκτήµατα 

που δεν του επιτρέπουν να είναι στην κορυφή των προτιµήσεων ως υπόστρωµα του 

GaN και γενικότερα των νιτριδίων. Το κόστος κατασκευής του είναι αρκετά υψηλό, 

πολύ µεγαλύτερο από αυτό του Al2O3 ή του GaAs και τα υποστρώµατα που 

κυκλοφορούν στο εµπόριο είναι µικρά σε µέγεθος. Αυτό περιορίζει σηµαντικά τη 

χρήση του σε εφαρµογές που απαιτούν µεγάλη επιφάνεια δισκίου και δεν ευνοεί τη 

χρήση του σε εφαρµογές ευρείας κατανάλωσης, όπως για παράδειγµα στην κατασκευή 

LED’s. Επιπλέον, στην κατασκευή τρανζίστορ απαιτείται η χρήση ηµιµονωτικών 

υποστρωµάτων SiC των οποίων το κόστος είναι εξαιρετικά υψηλό. 

     Ένα ακόµα σηµαντικό µειονέκτηµα  είναι ότι το επιταξιακό GaN πάνω σε SiC 

παρουσιάζει µεγάλη συγκέντρωση ατελειών, όπως για παράδειγµα τις µικροσωλήνες 

(micropipes). Πειραµατικά αποτελέσµατα [20,21] έχουν δείξει ότι το GaN που 

αναπτύσσεται κατ’ ευθείαν πάνω σε SiC παρουσιάζει κιονοειδή ανάπτυξη µε τραχιές 

επιφάνειες και µεγάλη συγκέντρωση φορέων (Nd-Na> 1 x 1019 cm-3). Η χρήση ενός 

στρώµατος AlN σε υψηλή θερµοκρασία σαν buffer µπορεί να βελτιώσει σηµαντικά τα 

αποτελέσµατα της επίταξης και να µειώσει την πυκνότητα των κρυσταλλικών ατελειών 
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και τη συγκέντρωση των φορέων στο υλικό.[22] Η υψηλή θερµοκρασία είναι απαραίτητη 

για να προσδώσει στα προσροφηµένα στην επιφάνεια άτοµα την απαραίτητη ενέργεια 

και ευκινησία προκειµένου να σχηµατίσουν µονοκρύσταλλο. Θα πρέπει όµως να 

τονιστεί ότι το ενδιάµεσο στρώµα AlN λειτουργεί σαν µονωτής λόγω του υψηλού 

ενεργειακού του χάσµατος, γεγονός που αποτρέπει τη χρήση της αγώγιµης ιδιότητας 

του SiC, που αναφέραµε προηγουµένως.  Τέλος, είναι απαραίτητο να αναφέρουµε ότι η 

ανάπτυξη GaN πάνω σε Si-face υποστρώµατα SiC οδηγεί στο σχηµατισµό GaN 

πολικότητας µετώπου Ga, ενώ η ανάπτυξη πάνω σε C-face υποστρώµατα SiC οδηγεί 

στο σχηµατισµό GaN πολικότητας µετώπου Ν.[39]  

 

 

 

1.3.3 Αρσενικούχο Γάλλιο (GaAs) 

 

        Το αρσενικούχο γάλλιο είναι ένας σύνθετος ηµιαγωγός III-V που αποτελείται από 

άτοµα Ga (οµάδα ΙΙΙ) και άτοµα As (οµάδα V). Κατασκευάστηκε πρώτα από τον 

Goldschmidt[23] το 1920. Οι πρώτες µελέτες για τις ηλεκτρονικές του ιδιότητες έγιναν 

το 1952[24], και από τότε µέχρι σήµερα έχει εξελιχθεί σε ένα ηµιαγωγό µε µεγάλη 

χρησιµότητα και εµπορικές εφαρµογές, όπως για παράδειγµα οι φωτοδίοδοι, τα διοδικά 

λέιζερ, τρανζίστορ πολύ υψηλής ταχύτητας και πολλά άλλα. Οι ιδιότητες και τα 

προβλήµατα που παρουσιάζει έχουν µελετηθεί εκτενώς και πλέον µπορεί να αναπτυχθεί 

µε µεγάλη ακρίβεια, επιτρέποντας τον πολύ καλό έλεγχο των προσµίξεων και του 

πάχους, σε σηµείο που να µπορούµε να δηµιουργήσουµε µονοατοµικά στρώµατα και 

κβαντικά πηγάδια πλάτους ενός µονοµοριακού στρώµατος (monolayer, ML). 

     Το GaAs κρυσταλλώνεται στην κυβική δοµή σφαλερίτη (Zincblende). Μια τέτοια 

µοναδιαία κυψελίδα φαίνεται στην εικόνα 1.9. Σ’ αυτή τη δοµή κάθε άτοµο 

περιβάλλεται από τέσσερις πλησιέστερους γείτονες που βρίσκονται στις γωνίες ενός 

τετραέδρου. Το µήκος των δεσµών µε τους πλησιέστερους γείτονες είναι 4/3a , όπου 

α η πλεγµατική σταθερά. Η γωνία µεταξύ των δεσµών είναι 109.47ο. Η δοµή 

σφαλερίτη, όπως φαίνεται και από την εικόνα 1.9, προκύπτει από δύο εδροκεντρωµένα 

(fcc) πλέγµατα, αποτελούµενα από τα δυο διαφορετικά στοιχεία Ga και As, που έχουν 

εισχωρήσει το ένα στο άλλο σε απόσταση 4/3a , όπου α η πλεγµατική σταθερά, κατά 

µήκος της διαγωνίου τους. Έτσι παρουσιάζει fcc συµµετρία µε βάση δύο άτοµα σε 
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σχετικές µεταξύ τους θέσεις 000 και ¼ ¼ ¼ . Οι δεσµοί στο GaAs είναι οµοιοπολικοί, 

αλλά το ηλεκτρικό φορτίο είναι µετατοπισµένο προς τα ηλεκτραρνητικότερα άτοµα της 

οµάδας V και παρουσιάζεται πολικότητα στους δεσµούς. Το γεγονός αυτό εξηγεί 

ορισµένα από τα χαρακτηριστικά του ηµιαγωγού, όπως το υψηλότερο σηµείο τήξης 

(1238 οC) σε σχέση µε απλούς ηµιαγωγούς όπως το Ge και το Si.    

 

 

 
Εικόνα 1.9: Mοναδιαία κυψελίδα δοµής σφαλερίτη (Zincblende) 

 

 

     Μερικές από τις ιδιότητες του GaAs φαίνονται στον πίνακα 1.4. Η πλεγµατική του 

σταθερά µπορεί να αυξηθεί µέχρι και 0.02% σε περιπτώσεις υψηλής συγκέντρωσης 

προσµίξεων[25]. Επίσης το µη στοιχειοµετρικό GaAs µπορεί να οδηγήσει σε µικρότερες 

τιµές της πλεγµατικής σταθεράς α, για περιπτώσεις περίσσειας As (As-rich), και σε 

ελάχιστα µεγαλύτερες για περίσσεια ατόµων Ga (Ga-rich). Και στις δύο περιπτώσεις 

όµως η διαφορά στην πλεγµατική σταθερά είναι µικρότερη από το 0.02% που 

αναφέρθηκε παραπάνω. 

     Η συµπεριφορά του συντελεστή θερµικής διαστολής του GaAs είναι ένα περίπλοκο 

θέµα που αξίζει περαιτέρω διερεύνησης, ειδικά στην περιοχή των θερµοκρασιών κάτω 

από 200 οΚ και πάνω από 1000 οΚ. Ευτυχώς τέτοιες περιοχές θερµοκρασιών δε 

χρησιµοποιούνται εν γένει στην ανάπτυξη κρυστάλλων µε τη µέθοδο ΜΒΕ. Ο 
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συντελεστής θερµικής διαστολής ορίζεται σαν dL/dT = aL, όπου το L συµβολίζει 

µήκος. Το a µπορεί να προσεγγιστεί από δευτεροβάθµιο πολυώνυµο της µορφής: a= 

A+BT-CT2 για σχετικά µικρές περιοχές θερµοκρασιών. Από πειράµατα που έχουν 

γίνει[26-29] έχει προσδιοριστεί η τιµή για τους συντελεστές αυτούς και έχει υπολογιστεί 

το a. Στους 300 οΚ η τιµή του βρέθηκε ίση µε: α300k=5.73 Χ 10-6 K-1. Η τιµή αυτή είναι 

πολύ κοντά στην τιµή που είχε προταθεί σε παλιότερα πειράµατα. 

 

 

Σταθερά πλέγµατος 5.65 Å 

Πυκνότητα 5.317 g/cm3 

Ατοµική πυκνότητα  4.4279 Χ 1022 άτοµα/cm3 

Μοριακό βάρος 144.642 

Bulk modulus 7.55 X 1011 dyn/cm2 

Shear modulus 3.26 X 1011 dyn/cm2 

Συντελεστής γραµµικής διαστολής 5.73 Χ 10-6 K-1 

Ειδική θερµότητα  0.327 J/gr K 

Θερµική αγωγιµότητα 0.55 W/cm K 

∆ιηλεκτρική σταθερά 12.85 

Ενεργειακό χάσµα 1.423 eV 

Πεδίο κατωφλίου 3.3 KV/cm 

Μέγιστη ταχύτητα ολίσθησης 2.1 Χ 107 cm/s 

Ευκινησία ηλεκτρονίων 8500 cm3/V Sec 

Ευκινησία οπών 400 cm3/V Sec 

 

Πίνακας 1.4: Ιδιότητες του ηµιαγωγού GaAs 

      

      

     Ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας του GaAs παρουσιάζει παρόµοια 

συµπεριφορά µε το συντελεστή θερµικής διαστολής σε περιοχές ακραίων 

θερµοκρασιών, αλλά σε ενδιάµεσες θερµοκρασίες συµπεριφέρεται οµαλά[30,31]. Στην 

εικόνα 1.10 φαίνεται η εξάρτηση της θερµικής αγωγιµότητας του πλέγµατος από τη 

θερµοκρασία στην περιοχή 200–1000 Κ. Τα στοιχεία του διαγράµµατος δείχνουν 

πτωτική συµπεριφορά της θερµικής αγωγιµότητας µε την αύξηση των προσµίξεων και  
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της θερµοκρασίας. Η τιµή για Τ=300 Κ είναι: ΚL = 0.55 W/cm K, τιµή αρκετά 

µικρότερη από αυτή του Si και του SiC, αλλά ελαφρώς µεγαλύτερη από αυτή του 

Al2O3.  Έτσι, το GaAs ως υπόστρωµα για επίταξη επιτρέπει την κατασκευή διατάξεων 

σχετικά υψηλής ισχύος, µε µεγάλες πυκνότητες ρεύµατος, που µπορούν να λειτουργούν 

σε πολύ υψηλές συχνότητες, αφού η θερµότητα µπορεί να απάγεται και από το πίσω 

µέρος του ηµιαγωγού, βοηθώντας στην ψύξη. Αυτό θα ισχύει και στην περίπτωση που 

χρησιµοποιείται ως υπόστρωµα ανάπτυξης GaN λόγω της καλής θερµικής επαφής των 

δύο υλικών. Θα πρέπει να τονιστεί, όµως, ότι το GaAs έχει µικρότερη θερµική 

αγωγιµότητα από το Si και εποµένως το τελευταίο θα παρουσιάζει ακόµα καλύτερα 

αποτελέσµατα σε περιπτώσεις απαγωγής θερµότητας από το πίσω µέρος των 

διατάξεων. 

 

 

 

 
Εικόνα 1.10: Εξάρτηση της θερµικής αγωγιµότητας του πλέγµατος από τη θερµοκρασία για 
διαφορετικές συγκεντρώσεις προσµίξεων    (ανατύπωση από [32]) 
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1.3.4 Πυρίτιο (Si) 

 

     Το πυρίτιο είναι ένας από τους σηµαντικότερους ηµιαγωγούς που έχουν 

ανακαλυφθεί τον περασµένο αιώνα. Η χρησιµότητά του σε όλες τις εφαρµογές της 

καθηµερινής, και όχι µόνο, ζωής είναι αδιαµφισβήτητη. Παρουσιάζει πολλά 

πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τους άλλους ηµιαγωγούς (και ιδιαίτερα τους σύνθετους), 

γεγονός που του επέτρεψε να κυριαρχήσει σε όλα σχεδόν τα πεδία των ηλεκτρονικών 

εφαρµογών. Στη φύση απαντάται εύκολα και συχνά, µε τη µορφή του διοξειδίου του 

(SiO2), αλλά και σε διάφορες ενώσεις. Μπορεί εύκολα να εξαχθεί από τις ενώσεις του 

σε καθαρή µορφή και να κρυσταλλωθεί σε υψηλής ποιότητας υλικό µε εξαιρετική 

καθαρότητα και σε ποικιλία µεγεθών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήµερα µπορεί κανείς 

να βρει στο εµπόριο δισκία Si µε διάµετρο από 2 µέχρι και 12 ίντσες. Το µεγάλο 

µέγεθος των υποστρωµάτων µειώνει αισθητά το κόστος κατασκευής των διατάξεων 

µιας και ελαχιστοποιούνται οι δαπάνες της επεξεργασίας (Processing). Πολύ σηµαντικό 

είναι το γεγονός ότι, παρά το µεγάλο µέγεθος του κρυστάλλου που σχηµατίζεται, δεν 

έχουµε αύξηση των ατελειών. Έτσι, µπορεί να θεωρηθεί ότι ακόµα και ένα δισκίο 12 

ιντσών είναι ένας µονοκρύσταλλος µε εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, γεγονός που 

χαρακτηρίζει όλα τα υποστρώµατα πυριτίου σήµερα. Επίσης, λόγω της µεγάλης 

αφθονίας του στη φύση και της τελειοποίησης των τεχνικών κρυστάλλωσης, η τιµή του 

Si υπό τη µορφή δισκίων τέλειου κρυστάλλου (wafer) έχει µειωθεί κατά πολύ τα 

τελευταία χρόνια. Αυτό επιτρέπει την κατασκευή πολύπλοκων διατάξεων µε πολύ 

χαµηλό κόστος και είναι η κυριότερη αιτία της πολύ µεγάλης εξάπλωσης των 

ηλεκτρονικών διατάξεων και συσκευών τις δύο τελευταίες δεκαετίες. 

     Ένα άλλο µεγάλο πλεονέκτηµα του πυριτίου έναντι των άλλων ηµιαγωγών είναι το 

οξείδιό του (SiO2). Κατασκευάζεται πολύ εύκολα µε θέρµανση σε περιβάλλον καθαρού 

οξυγόνου και είναι πάρα πολύ καλός µονωτής. Αυτό επιτρέπει την κατασκευή 

τρανζίστορ τύπου MOSFET µε µικρό µέγεθος πύλης και λεπτό οξείδιο, γεγονός που 

βελτιώνει κατά πολύ τη χρονική τους απόκριση και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά 

(π.χ. µικρότερη τάση για σχηµατισµό καναλιού, οικονοµία στο ρεύµα, µικρότερα ποσά 

παραγόµενης θερµότητας κ.α.). Επίσης, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για προστασία 

των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων από διάβρωση λόγω του ατµοσφαιρικού αέρα ή 

άλλων χηµικών ουσιών. Τέλος, µια πολύ σηµαντική του εφαρµογή είναι τα στρώµατα 

µόνωσης ανάµεσα σε διαφορετικά επίπεδα εσωτερικών διασυνδέσεων 

(interconnections) στα ολοκληρωµένα κυκλώµατα πολύ υψηλής και υπερύψηλης 
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πυκνότητας σχεδίασης (VLSI και ULSI IC’s). Σαν παράδειγµα θα µπορούσαµε να 

αναφέρουµε τους ολοκληρωµένους επεξεργαστές που συναντάµε στους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, οι οποίοι αποτελούνται από 6-7 στρώµατα µε ηλεκτρικές διασυνδέσεις 

(interconnections), προκειµένου να λυθεί το πρόβληµα των εσωτερικών διασυνδέσεων 

των τρανζίστορ σε µια µόνο ψηφίδα (chip) µε πολύ υψηλή πυκνότητα ολοκλήρωσης.  

     Παρά τα πλεονεκτήµατά του, το πυρίτιο έχει και ορισµένα µειονεκτήµατα που δεν 

επιτρέπουν την εφαρµογή του σε ορισµένα είδη διατάξεων. Επειδή είναι ηµιαγωγός 

εµµέσου χάσµατος δε µπορεί να εκπέµψει φως. Αυτό αυτοµάτως αποκλείει τη χρήση 

του σε διατάξεις εκποµπής φωτός όπως είναι τα LED και τα λέιζερ, που είναι πολύ 

διαδεδοµένα σήµερα και έχουν πολύ σηµαντικές εφαρµογές τόσο στην καθηµερινή 

ζωή, όσο και στην έρευνα. Επίσης, η σχετικά χαµηλή τιµή ευκινησίας (500 cm2/V Sec 

για τις οπές και 1500 cm2/V Sec για τα ηλεκτρόνια) και η χαµηλή ταχύτητα κόρου των 

φορέων δεν επιτρέπουν την κατασκευή διατάξεων µε λειτουργία σε πάρα πολύ υψηλές 

συχνότητες. Σ’ αυτό τον τοµέα οι σύνθετοι III-V ηµιαγωγοί, όπως το GaAs και το GaN, 

έχουν µεγάλο πλεονέκτηµα, αφού µπορούν να φτάσουν σε πολύ υψηλότερες 

συχνότητες  από το πυρίτιο, καλύπτοντας κάθε εφαρµογή. Παρόλα αυτά, όµως, η 

πρόοδος της τεχνολογίας του Si και η βελτίωση των διαδικασιών κατασκευής 

(processing) έχουν επιτρέψει τη δηµιουργία διατάξεων που λειτουργούν σε συχνότητες 

µέχρι 4 GHz σήµερα. Αυτό είναι δυνατό χάρη στη µείωση του µεγέθους της πύλης των 

τρανζίστορ, τη µείωση της τάσης που απαιτείται για τη µετάβαση ενός τρανζίστορ από 

την κατάσταση off στην κατάσταση on και τη χρήση προηγµένων τεχνικών, όπως για 

παράδειγµα η ανάπτυξη SiGe στην περιοχή του καναλιού κάτω από την πύλη ενός 

MOSFET. Έτσι, η τεχνολογία του πυριτίου µπόρεσε να ανταπεξέλθει στην ανάγκη για 

υψηλές συχνότητες. Παρουσιάζονται όµως σηµαντικά προβλήµατα διαρροής ρευµάτων 

λόγω φαινοµένου σήραγγας στην περιοχή του πολύ λεπτού οξειδίου της πύλης, γεγονός 

που αναµένεται να περιορίσει την αύξηση της συχνότητας λειτουργίας σε σηµαντικό 

βαθµό, αν δε βρεθεί άµεση και αποτελεσµατική λύση.     

     Το πυρίτιο κρυσταλλώνεται στη δοµή αδάµαντα (diamond), όπως φαίνεται στην 

εικόνα 1.11. Κάθε άτοµο περιβάλλεται από τέσσερις γείτονες που βρίσκονται στις 

γωνίες ενός τετραέδρου. Το µήκος των δεσµών µε τους πλησιέστερους γείτονες είναι 

4/3a , όπου α η πλεγµατική σταθερά, ενώ η γωνία που σχηµατίζουν µεταξύ τους 

είναι 109.470. 
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Εικόνα 1.11: Κρυσταλλική δοµή αδάµαντα 

 
 
     Ένα ενδιαφέρον φαινόµενο που αφορά τη δοµή της επιφάνειας, αλλά και του 

κρυστάλλου του Si είναι η ιδιότητά του να αναδοµείται υπό κατάλληλες συνθήκες και 

να δηµιουργεί νέες περιοδικότητες στη δοµή του (reconstructions)[33]. Η ιδιότητα αυτή 

οφείλεται στην προσπάθεια του κρυσταλλικού πλέγµατος να µειώσει την ενέργειά του 

και να σχηµατίσει µια θερµοδυναµικά σταθερότερη µορφή. Ένα πολύ συνηθισµένο 

παράδειγµα είναι η αναδόµηση (reconstruction) 7Χ7 που εµφανίζεται σε πάρα πολύ 

καθαρές επιφάνειες Si που θερµαίνονται στους 780-790 oC σε περιβάλλον υπερυψηλού 

κενού (UHV). Όπως φαίνεται και από την εικόνα 1.12, ο κρύσταλλος σχηµατίζει µια 

δεύτερη περιοδική δοµή µε επταπλάσια κρυσταλλική σταθερά, εξ’ ου και ο όρος 7Χ7 

(αναφέρεται στις 2 διαστάσεις). Στο RHEED η αναδόµηση αυτή εµφανίζεται µε τη 

µορφή 6 παράλληλων γραµµών ανάµεσα στις δύο κύριες γραµµές του αντιστρόφου 

πλέγµατος που εµφανίζονται κανονικά στην οθόνη. Η εµφάνιση αναδόµησης 7Χ7 είναι 

σηµαντική γιατί συµβαίνει πάντα σε σταθερή θερµοκρασία για κάθε ηµιαγωγό και 

αποτελεί ένα µέτρο σύγκρισης και βαθµονόµησης των θερµοκρασιών του συστήµατος. 

Επιπλέον, είναι και µια ένδειξη της καθαρότητας της επιφάνειας, αφού η απαίτηση 

αυτή είναι θεµελιώδης για την παρατήρηση του φαινοµένου. 

     Ένα άλλο σηµαντικό θέµα που αφορά το Si είναι η µορφολογία της επιφάνειάς του. 

Σε µία ιδανική περίπτωση περιµένουµε η επιφάνεια να είναι ατοµικά επίπεδη 

(atomically flat). Στην πράξη η επιφάνεια του Si είναι αρκετά οµαλή, ιδιαίτερα µετά 

από καθαρισµό και αποµάκρυνση του οξειδίου. Για την επιταξιακή ανάπτυξη 

κρυστάλλων, όµως, είναι προτιµητέο να υπάρχει µια µικρή κλίση κοπής (offcut ή 

misorientation) της επιφάνειας του δισκίου προς κάποια κατεύθυνση. Με τον τρόπο 

αυτό δηµιουργούνται ατοµικά σκαλοπάτια (atomic steps) στην επιφάνεια, τα οποία 
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βοηθούν την επιταξιακή ανάπτυξη, οδηγώντας σε µηχανισµό ανάπτυξης δύο 

διαστάσεων (2D growth) µε ροή σκαλοπατιών. Η ακριβής δοµή της επιφάνειας µε 

απόκλιση προσανατολισµού εξαρτάται πολύ από τις συνθήκες προετοιµασίας που 

έχουν ακολουθηθεί.  

     Από µελέτες που έχουν γίνει σε διάφορα υποστρώµατα Si[34-36] διαπιστώθηκε ότι 

λίγες µοίρες (1-6) απόκλισης προσανατολισµού (misorientation) οδηγούν σε επιφάνειες 

µε “πεζούλες” (terraces) πλάτους 900 Å που χωρίζονται από οµάδες σκαλοπατιών (step 

bunches) αποτελούµενες από 6 µέχρι και 10 ατοµικά σκαλοπάτια[34]. Μια τέτοια 

επιφάνεια φαίνεται στην εικόνα 1.13. Σε ορισµένες περιπτώσεις παρατηρούνται και 

µονοατοµικά σκαλοπάτια αντί των οµάδων. 

 

 
Εικόνα 1.12: Σχηµατική αναπαράσταση της 7Χ7 αναδοµηµένης επιφάνειας (111) του Si. Με 
µεγάλες σφαίρες εικονίζονται ανώτερα άτοµα της επιφάνειας, ενώ µε µικρές αυτά που βρίσκονται 
στο πιο κάτω στρώµα.  
 
 
 
     Αν εναποθέσουµε ένα πολύ µικρό στρώµα (0.2-0.4 monolayer) καθαρού µετάλλου 

σε θερµοκρασίες υποστρώµατος 600-700 oC σε περιβάλλον υπερηψηλού κενού, τότε η 

µορφολογία της επιφάνειας µεταβάλλεται (εικόνα 3.14). Οι πλατιές περιοχές 

εξαφανίζονται τη θέση τους παίρνουν µικρές οµαλές περιοχές σε µορφή λωρίδας που 
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µειώνονται σε ύψος κατά ένα ατοµικό στρώµα κάθε φορά. Τα step bunches που 

υπήρχαν πριν από την εναπόθεση του µετάλλου επίσης εξαφανίζονται και η αρχική 

τους θέση δε µπορεί πλέον να προσδιοριστεί. Η µέση απόσταση µεταξύ των ατοµικών 

σκαλοπατιών είναι 136 Å[34], τιµή που έρχεται σε συµφωνία µε τη µακροσκοπική κλίση 

των 1.3ο και το ύψος των σκαλοπατιών (3.14 Å).  

 

 
Εικόνα 1.13: Φωτογραφία από AFM της (111) επιφάνειας του Si µε 1.3ο misorientation  προς την 
[-211] διεύθυνση.     (ανατύπωση από [34]) 
 
 
 

 
Εικόνα 1.14: Φωτογραφία από AFM της (111) επιφάνειας του Si µε 1.3ο misorientation  προς την 
[-211] διεύθυνση µετά από την εναπόθεση 0.3 monolayer Al σε θερµοκρασία 770 oC και την 
ψύξη του δείγµατος.    (ανατύπωση από [34]) 
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2.1 Η πειραµατική διάταξη RFMBE 
 

 

     Για την επιταξιακή ανάπτυξη προηγµένων ηµιαγωγών της οµάδας ΙΙΙ-Ν είναι 

απαραίτητο ένα ολοκληρωµένο σύστηµα επίταξης µε µοριακές δέσµες που να πληροί 

ορισµένες απαραίτητες προϋποθέσεις. Τέτοιες είναι η δηµιουργία και η διατήρηση 

υπερηψηλού κενού της τάξης των 10-10-10-11 Torr, οι σταθερές συνθήκες 

θερµοκρασίας και ροής των ατοµικών και µοριακών δεσµών, η απόλυτα ελεγχόµενη 

θερµοκρασία των υποστρωµάτων και η ύπαρξη in-situ τεχνικών χαρακτηρισµού. Το 

σύστηµα που χρησιµοποιήθηκε ήταν το MBE 32P της RIBER. Όπως µπορεί να φανεί 

και από την εικόνα 2.1, το σύστηµα µπορεί να χωριστεί σε 3 κύρια µέρη: Το θάλαµο 

φόρτωσης (load chamber), το θάλαµο µεταφοράς (transfer chamber) και το θάλαµο 

εναπόθεσης (growth chamber). Όλη η κατασκευή είναι φτιαγµένη από ανοξείδωτο 

ατσάλι και στηρίζεται πάνω σε κατάλληλη κατασκευή ώστε να είναι προσιτά όλα τα 

µέρη που χρησιµοποιούνται και να προστατεύονται εκείνα τα οποία ελέγχονται 

αυτόµατα. Οι τρεις θάλαµοι είναι πλήρως αποµονωµένοι µεταξύ τους µε δυο 

χειροκίνητες µεταλλικές βάνες (gate valves) και ο καθένας διαθέτει ξεχωριστό 

σύστηµα άντλησης και µέτρησης του κενού. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί η 

µόλυνση του κυρίου θαλάµου µε αέρια του εξωτερικού περιβάλλοντος και να 

µεγιστοποιηθεί η ευχρηστία και η διαθεσιµότητα του όλου συστήµατος. Έτσι, για 

παράδειγµα, µπορεί να γίνεται επίταξη στον κύριο θάλαµο και παράλληλα να 

θερµαίνεται ένα άλλο υπόστρωµα στο θάλαµο φόρτωσης προκειµένου να 

αποµακρυνθούν τα προσροφηµένα αέρια από την επιφάνειά του και να καθαρίσει 

πριν µπει στον κύριο θάλαµο. 

     Ένα τόσο εξελιγµένο σύστηµα δε θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί εύκολα και να 

αποδώσει το µέγιστο των ικανοτήτων του αν δεν ελεγχόταν από κατάλληλο 

λογισµικό και αυτοµατοποιηµένα ηλεκτρονικά συστήµατα. Για το σκοπό αυτό όλα 

σχεδόν τα ηλεκτρονικά µέρη του συνδέονται µε ηλεκτρονικό υπολογιστή µέσω της 

κονσόλας ελέγχου. Μέσω κατάλληλου λογισµικού (software) µπορούµε να ελέγχουµε 

και να µεταβάλλουµε κατά βούληση όλες τις θερµοκρασίες των υλικών και του 

υποστρώµατος, να µετράµε τις πιέσεις, να καθορίζουµε τους ρυθµούς ανόδου και 

καθόδου των θερµοκρασιών, να ανοίγουµε και να κλείνουµε τα διαφράγµατα 

(shutters) αποκοπής της ροής των k-cells, ακόµα και να προγραµµατίζουµε ενέργειες 
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µε συγκεκριµένη σειρά και χρονική διάρκεια. Από τον πίνακα ελέγχου µπορούµε να 

έχουµε πλήρη πρόσβαση σε όλα τα επιµέρους όργανα, όπως οι αντλίες, οι µετρητές 

πίεσης, οι θερµοκρασίες, η παροχή ισχύος στα k-cells και ο τετραπολικός 

φασµατογράφος µάζας (QMS). Επίσης µπορούµε να ελέγχουµε τη ροή και την ισχύ 

της πηγής πλάσµατος, παράγοντες που είναι καθοριστικής σηµασίας για την επίταξη. 

Τέλος, σε διάφορα κρίσιµα σηµεία του κυρίως θαλάµου, αλλά και των υπολοίπων 

θαλάµων, υπάρχουν παράθυρα από χαλαζία που επιτρέπουν την οπτική παρατήρηση 

των διαφόρων εξαρτηµάτων. 

     Στα επόµενα κεφάλαια παρουσιάζονται ξεχωριστά τα διάφορα µέρη του 

συστήµατος και αναλύεται η λειτουργία τους.    

 

        

      

 
Εικόνα 2.1:  Πειραµατική διάταξη RFMBE (32P-RIBER) 
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2.1.1 Θάλαµος φόρτωσης  

 

     Ο θάλαµος φόρτωσης (load chamber) είναι το πρώτο στάδιο στη διαδικασία 

εισαγωγής ενός δείγµατος για επιταξιακή ανάπτυξη. Είναι συνέχεια υπό συνθήκες 

υψηλού κενού (~10-8 Torr) και έρχεται σε ατµοσφαιρική πίεση µόνο κατά τη διάρκεια 

της φόρτωσης και εκφόρτωσης των δειγµάτων. Αντλείται από µια τούρµποµοριακή 

(turbomolecular) αντλία, η οποία υποστηρίζεται από µηχανική. Η διαδικασία της 

φορτοεκφόρτωσης δειγµάτων έχει ως εξής: πρώτα καθαρίζονται τα υποστρώµατα 

(Substrates) προς φόρτωση, µε εµβάπτιση σε σειρά από χηµικά (τριχλωροεθυλένιο, 

ακετόνη, προπανοδιόλη, απιονισµένο νερό, στέγνωµα µε αέριο Ν2). Έπειτα φέρνουµε 

το θάλαµο φόρτωσης σε ατµοσφαιρική πίεση χρησιµοποιώντας καθαρό Ν2 (5Ν). 

Βγάζουµε το βαγόνι που τοποθετούνται τα δείγµατα και κάτω από τον ειδικό πάγκο 

εργασίας (µε ροή φιλτραρισµένου αέρα) αφαιρούµε αυτά που έχουν αναπτυχθεί και 

τοποθετούµε τα καινούρια. Κατόπιν επανατοποθετούµε το βαγόνι στο θάλαµο 

φόρτωσης και αντλούµε µε ένα συνδυασµό  βοηθητικής αντλίας διαφράγµατος και 

τούρµπο. Κατόπιν µπορούµε να ανοίξουµε την κύρια αντλία και να επαναφέρουµε 

την πίεση στα κανονικά της επίπεδα (~10-8 Torr). 

     Εκτός από τη διαδικασία φορτοεκφόρτωσης, ο θάλαµος αυτός εξυπηρετεί και 

άλλο σκοπό. Κάθετα στη διεύθυνση κίνησης του βαγονιού υπάρχει θερµαντικός 

σταθµός (outgas heater) στον οποίο τοποθετείται το δείγµα µε τη χρήση κατάλληλου 

συστήµατος µεταφοράς µε ράβδους. Ο σταθµός αυτός χρησιµεύει για αρχικό 

καθαρισµό των υποστρωµάτων µε θέρµανση µέσα στο σύστηµα ΜΒΕ. Κατά τη 

διάρκεια της θέρµανσης τα προσροφηµένα µόρια του αέρα πάνω στην επιφάνεια του 

ηµιαγωγού αποκτούν αρκετή κινητική ενέργεια ώστε να µπορούν να διαφύγουν από 

αυτή, επιτυγχάνοντας έτσι καθαρισµό και αποµάκρυνση ανεπιθύµητων ουσιών όπως 

για παράδειγµα το οξυγόνο και το νερό. Ανάλογα µε το είδος του υποστρώµατος, η 

θερµοκρασία καθαρισµού µπορεί να φτάσει µέχρι και τους 650 οC. Κατά τη διάρκεια 

της θέρµανσης, η πίεση στο θάλαµο µπορεί να ανέβει έως και δύο τάξεις µεγέθους, 

επιβάλλοντας έτσι περιορισµούς στο ρυθµό ανόδου της θερµοκρασίας. Θα πρέπει να 

τονιστεί, επίσης, ότι κατά τη διάρκεια του καθαρισµού ενός δείγµατος το βαγόνι µε 

τα υπόλοιπα δείγµατα θα πρέπει να παραµένει στον ενδιάµεσο θάλαµο και όχι στο 

θάλαµο φόρτωσης για να µη λερώνονται τα υποστρώµατα από τα αέρια που 

αποµακρύνονται από το θερµαινόµενο δείγµα. 
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2.1.2 Θάλαµος µεταφοράς 

 

     Ο θάλαµος µεταφοράς (transfer chamber) χρησιµεύει για τη µεταφορά των 

δειγµάτων από το θάλαµο φόρτωσης στο θάλαµο ανάπτυξης. Επίσης εξυπηρετεί 

σκοπούς αποµόνωσης του θαλάµου ανάπτυξης και προστασίας του κενού του 

προκειµένου να διατηρηθεί η υψηλή καθαρότητα και το υπερηψηλό κενό που 

απαιτείται για την καλή λειτουργία του συστήµατος ΜΒΕ. Η άντληση του θαλάµου 

γίνεται µε µια ιοντική αντλία και µια αντλία εξάχνωσης τιτανίου (Ti sublimation 

pump). Το κενό µέσα στο θάλαµο µετριέται µε κατάλληλο ιοντικό µετρητή (ion 

gauge) και µπορεί να φτάσει µέχρι 10-11 Torr σε συνθήκες αποµόνωσης. Κατά τη 

διάρκεια όµως της µεταφοράς µπορεί να πέσει µια ή δύο το πολύ τάξεις µεγέθους 

λόγω εισροής αερίων από το θάλαµο φόρτωσης. 

     Η µεταφορά των δειγµάτων γίνεται µε τη χρήση κατάλληλης ράβδου, όπως και 

στο θάλαµο φόρτωσης και είναι µια διαδικασία που απαιτεί πολύ προσοχή, ιδιαίτερα 

κατά τη φάση της προσάρτησης του δείγµατος στο ειδικό σηµείο συγκράτησης µέσα 

στο θάλαµο ανάπτυξης. Με εξαίρεση τη διάρκεια της µεταφοράς, όλο τον υπόλοιπο 

χρόνο οι δύο βαλβίδες αποµόνωσης (gate valves) του θαλάµου θα πρέπει να 

παραµένουν κλειστές για να µη χαλάει η πίεση και να µη µεταφέρονται αέρια από τον 

ένα θάλαµο στον άλλο.        

 

 

 

2.1.3 Θάλαµος ανάπτυξης  

 

     Ο θάλαµος ανάπτυξης (growth chamber) είναι ο κυρίως θάλαµος στον οποίο 

λαµβάνει χώρα η επίταξη. Πριν από την επίταξη όµως θα πρέπει να προηγηθεί ο 

τελικός καθαρισµός του δείγµατος µε θέρµανση πάνω από τη θερµοκρασία 

ανάπτυξης για µικρό χρονικό διάστηµα, προκειµένου να αποµακρυνθεί (κυρίως) το 

οξείδιο που έχει σχηµατιστεί στην επιφάνειά του. Έτσι προστατεύεται το δείγµα, 

αφού το τελικό στάδιο γίνεται µέσα στο θάλαµο µε υπερηψηλό κενό και σε συνθήκες 

απόλυτης καθαρότητας και όχι στο θάλαµο φόρτωσης όπου έχουν αποµείνει 

µεγαλύτερες συγκεντρώσεις αερίων από τα συχνά ανοίγµατά του σε ατµοσφαιρικό 

αέρα.  
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     Το σχήµα του θαλάµου ανάπτυξης είναι σφαιρικό, όπως φαίνεται στην εικόνα 2.2, 

µε τις πηγές των υλικών τοποθετηµένες κάθετα στα τοιχώµατά του και απέναντι από 

το υπόστρωµα. Το υπόστρωµα τοποθετείται σε κατάλληλο θερµαντικό σταθµό 

(manipulator) και µπορεί να µετακινείται κατά τρόπο που να µεταβάλλει τη γωνία 

πρόσπτωσης, πάνω του, των δεσµών των συστατικών στοιχείων του ηµιαγωγού. 

Επίσης µπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα γύρω από τον άξονά του, επιτρέποντας την 

οµοιόµορφη κατανοµή των δεσµών πάνω στο δείγµα και την οµοιογένεια του πάχους 

και της σύστασης του αναπτυσσόµενου υλικού. Κατά τη διάρκεια της επίταξης, 

ειδικό µοτέρ µε µειωτήρα στροφών περιστρέφει το υπόστρωµα µε ελεγχόµενο ρυθµό. 

Μεταξύ του manipulator και των πηγών µπορεί να παρεµβληθεί ένα κλείστρο (main 

shutter) ώστε να επιτρέπεται ή όχι η έκθεση του υποστρώµατος στις δέσµες. 

     Στο πίσω µέρος του manipulator υπάρχει ιοντικός µετρητής πίεσης που έχει σαν 

σκοπό τη µέτρηση της πίεσης που προκαλείται από τη ροή των συστατικών κάθε 

πηγής. Για να πάρουµε τη µέτρηση θα πρέπει να στραφεί το δείγµα αντίθετα από τη 

µεριά των πηγών, ώστε να παρεµβληθεί ο ιοντικός µετρητής στη δέσµη. Μ’ αυτό τον 

τρόπο προστατεύεται το δείγµα από τη δέσµη, αφού στο στάδιο µέτρησης των ροών 

δε θέλουµε να κάνουµε ανάπτυξη υλικού. Η µέτρηση των ροών των υλικών που θα 

χρησιµοποιηθούν κάθε φορά είναι κρίσιµη για να βεβαιωθούµε ότι θα έχουµε 

συνθήκες περίσσειας µετάλλου (Ga ή Al) και για να καθοριστεί µε ακρίβεια το 

ποσοστό των στοιχείων ΙΙΙ σε ένα κράµα, όπως για παράδειγµα το AlGaN (τριµερές) 

ή το InAlGaN (τετραµερές). 

 

 
Εικόνα 2.2:  Σχηµατική αναπαράσταση του θαλάµου ανάπτυξης 
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2.1.4 Συστήµατα δηµιουργίας και µέτρησης κενού 

 

     Ο θάλαµος ανάπτυξης, όπως και οι υπόλοιποι θάλαµοι αντλείται από ένα 

συνδυασµό ιοντικής και τουρµποµοριακής αντλίας. Όταν δεν πραγµατοποιείται 

ανάπτυξη υλικού και δεν εισάγεται αέριο Ν2 στο θάλαµο, τότε η πίεση µπορεί να 

φτάσει µέχρι 10-11 Torr. Στην περίπτωση αυτή η άντληση µπορεί να γίνει µόνο µε την 

ιοντική αντλία. Όταν όµως είναι ανοιχτή η παροχή αερίου αζώτου τότε η πίεση 

αυξάνεται στα 10-5 – 10-6 Torr και η χρήση της ιοντικής αντλίας καθίσταται 

απαγορευτική. Στην περίπτωση αυτή χρησιµοποιείται µόνο η τουρµποµοριακή 

αντλία. Για τον ίδιο λόγο δεν χρησιµοποιείται και η αντλία εξάχνωσης Ti κατά τη 

διάρκεια της ανάπτυξης, αλλά µόνο µετά το τέλος αυτής και προκειµένου να 

βελτιωθεί γρήγορα το κενό στο θάλαµο. 

     Όλη η διάταξη του θαλάµου ανάπτυξης περιβάλλεται από ένα εξωτερικό 

µεταλλικό φλοιό µέσα στον οποίο κυκλοφορεί υγρό άζωτο και ψύχει τα τοιχώµατα, 

αυξάνοντας έτσι την προσρόφηση ατόµων από το θάλαµο. Με αυτό τον τρόπο το 

κενό παραµένει καλό παρά τις υψηλές θερµοκρασίες των πηγών και του manipulator, 

κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. Υγρό άζωτο επίσης κυκλοφορεί και στον εξαχνωτή 

τιτανίου, καθώς και στις πηγές των στοιχείων, εµποδίζοντας τη θερµοκρασία να 

ανέβει σε υψηλά επίπεδα στα περιβάλλοντα µεταλλικά τµήµατα 

 

 

 

2.1.5 Πηγές στοιχείων (K-cells) 

 

     Για την παραγωγή δεσµών των στοιχείων της οµάδας ΙΙΙ είναι απαραίτητη η 

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

µεγάλης κατευθυντικότητας. Τέτοιες πηγές είναι οι κυψέλες Knudsen ή k-cells[9]. Μια 

τέτοια πηγή φαίνεται στην εικόνα 2.3. Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε, η πηγή 

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

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

στοιχεία, το χωνευτήρι (crucible) και τα θερµοζεύγη µε τα οποία µετριέται η 

θερµοκρασία. Τα θερµαντικά στοιχεία κατασκευάζονται από µια σειρά ελασµάτων  

(foils) τυλιγµένων γύρω από το χωνευτήρι και η ισχύς που παρέχεται σ’ αυτά 

καθορίζεται µε ακρίβεια µε τη βοήθεια κατάλληλων τροφοδοτικών και ελεγκτών PID 
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(PID controllers). Το χωνευτήρι κατασκευάζεται από πυρολυτικό νιτρίδιο του Βορίου 

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

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

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

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

περιεχόµενο του crucible έχει σχεδόν αδειάσει. 

 

 

 
Εικόνα 2.3:  Πηγή δηµιουργίας δέσµης στοιχείων (k-cell). Αριστερά φαίνεται τοµή του k-cell 
της εταιρίας Veeco που χρησιµοποιείται στο ΜΒΕ: (1) PBN crucible, (2) νήµα θέρµανσης, (3) 
ασπίδα προστασίας από µέταλλο, (4) θερµοζεύγος, (5) φλάντζα. ∆εξιά φαίνεται η σχηµατική του 
αναπαράσταση. 
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     Η γωνιακή κατανοµή της ροής της δέσµης που εξέρχεται από ένα k-cell είναι 

καθοριστικής σηµασίας για την οµοιοµορφία του πάχους ενός επιταξιακού φιλµ. 

Ένας απλός υπολογισµός µας δίνει σε πρώτη προσέγγιση την εξάρτηση αυτή: Η 

ένταση της ροής που ακτινοβολείται από µια σηµειακή πηγή είναι ανάλογη του 1/r, 

όπου r η απόσταση της πηγής από το υπόστρωµα. Για ένα υπόστρωµα κάθετα στον 

άξονα του k-cell, η ροή θα πρέπει να µεταβάλλεται ανάλογα µε το cos3θ, όπου θ η 

γωνία µεταξύ του άξονα του k-cell και της γραµµής που ορίζει το υπόστρωµα µε το k-

cell[1]. Αυτή η εξάρτηση φανερώνει ότι η ροή φθίνει πολύ γρήγορα µε την αύξηση της 

γωνίας παρέκκλισης από τον κύριο άξονα ακτινοβόλησης. Για να αντιµετωπίσουµε 

αυτό το πρόβληµα είναι απαραίτητο να τοποθετούµε τα δείγµατα κοντά στο κέντρο 

του άξονα ή να αποµακρύνουµε τα δείγµατα από τις πηγές. Αυτό όµως µπορεί να έχει 

σοβαρές επιπτώσεις στο ρυθµό ανάπτυξης και δεν αποτελεί ρεαλιστική λύση. Έτσι 

υιοθετείται µια άλλη, πιο προσιτή λύση στο πρόβληµα της οµοιοµορφίας. Κατά τη 

διάρκεια της ανάπτυξης θέτουµε το δείγµα σε συνεχή περιστροφή έτσι ώστε κάθε 

σηµείο του να έχει περίπου τον ίδιο µέσο όρο ροών σε µεγάλα χρονικά διαστήµατα. 

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουµε οµοιοµορφία σε µικρά δείγµατα, αλλά σε 

ολόκληρα δισκία έχουµε δακτυλίους από διαφορετικά πάχη, αφού όσο 

αποµακρυνόµαστε από το κέντρο τους η ροή των πηγών (και ειδικά της πηγής 

αζώτου) µειώνεται. 

 

 

 

2.1.6 Πηγή πλάσµατος Ν2 

 

     Η τεχνική PAMBE βασίζεται στην παραγωγή πλάσµατος αζώτου µε τη βοήθεια 

µιας πηγής ραδιοσυχνοτήτων (RF). Μια τέτοια πηγή φαίνεται σχηµατικά στην εικόνα 

2.4. Αέριο Ν2 διέρχεται από ένα ρυθµιστή ροής και µια βαλβίδα που µπορεί να 

ανοίγει και να κλείνει κατά βούληση και διοχετεύεται σε ένα κυλινδρικό σωλήνα από 

PBN γύρω από τον οποίο έχει περιτυλιχθεί το πηνίο που µεταφέρει την ισχύ των 

ραδιοκυµάτων. Λόγω της µεγάλης καταναλισκόµενης ισχύος είναι απαραίτητη η 

ψύξη του συστήµατος µε κυκλοφορία νερού  µέσα από το πηνίο. Η ροή ρεύµατος στο 

πηνίο προκαλεί τη δηµιουργία χρονικά µεταβαλλόµενου µαγνητικού πεδίου γύρω από 

αυτά. Το µαγνητικό αυτό πεδίο διεισδύει µέσα στο σωλήνα από PBN και προκαλεί 

επαγόµενο ηλεκτρικό πεδίο, σύµφωνα µε το νόµο του Faraday tBE ∂−∂=×∇ / . Το 
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επαγόµενο ηλεκτρικό πεδίο µε τη σειρά του προκαλεί επιτάχυνση των ελεύθερων 

ηλεκτρονίων του αερίου σε ενέργειες ικανές να αποσπάσουν άλλα ηλεκτρόνια από 

άτοµα. Έτσι δηµιουργείται φαινόµενο χιονοστιβάδας και πολύ γρήγορα έχουµε τη 

δηµιουργία πλάσµατος. Τα άτοµα του πλάσµατος διοχετεύονται στο περιβάλλον 

υψηλού κενού διαµέσου ενός διαφράγµατος λεπτών οπών ώστε να οµογενοποιείται η 

δέσµη. 

     Η πηγή που χρησιµοποιήθηκε στο πειράµατα ήταν το µοντέλο HD25 της Oxford 

Applied Research µε ικανότητα συνεχούς λειτουργίας στα 600 Watt, σύστηµα ψύξης 

µε νερό και διάµετρο οπών 25 mm. Η πηγή αυτή λειτουργεί επαγωγικά µε συχνότητα 

13.56 MHz και απαιτεί τη συνεχή ρύθµιση δύο µεγάλων πυκνωτών ώστε να 

εξισορροπούνται τα επαγωγικά φορτία και όλη η παραγόµενη ισχύς να αναλίσκεται 

στα πηνία, χωρίς να ανακλάται πίσω στην πηγή.   

 

 

 
Εικόνα 2.4:  Πηγή δηµιουργίας πλάσµατος αζώτου µε πηγή ραδιοσυχνοτήτων (RF plasma 
source). 
 

 

 

     Το πλάσµα αζώτου αποτελείται από άτοµα, µόρια, διεγερµένα άτοµα, ιόντα και 

διεγερµένα µόρια αζώτου. Το φάσµα εκποµπής της πηγής πλάσµατος φαίνεται στην 

εικόνα 2.5, όπου αναλύεται η ένταση των παραγώγων του πλάσµατος σαν συνάρτηση 

της ισχύος της πηγής και της ροής του αζώτου. Από το διάγραµµα παρατηρούµε 5 

µπάντες χαµηλής έντασης  στα 540, 590, 660, 760, 870 nm που αντιστοιχούν σε 

µεταβάσεις διεγερµένων µορίων. Επίσης παρατηρούµε µια κορυφή στα 648.2 nm που 
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αντιστοιχεί σε µεταβάσεις ιονισµένων ατόµων και τρεις πιο έντονες κορυφές στα 

742.3, 744.1, 746.8 nm που αντιστοιχούν σε µεταβάσεις διεγερµένων ατόµων[2]. Οι 

δύο µπάντες µεγάλης έντασης που παρατηρούνται στα 818.5-824.2 και 856.8-872.8 

nm οφείλονται επίσης σε µεταβάσεις διεγερµένων ατόµων. 

 

 

 
Εικόνα 2.5:  Φάσµατα εκποµπής αζώτου που αντιστοιχούν σε διαφορετικές µεταβάσεις των 
παραγώγων του λόγω της πηγής πλάσµατος. Αριστερά συναρτήσει της ισχύος για ροή N2 0.56 
sccm και δεξιά συναρτήσει της ροής για ισχύ 300W. 
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2.2   Τεχνικές χαρακτηρισµού 
 

 

2.2.1 Μορφολογικός χαρακτηρισµός επιφανειών µε το AFM 

 

     Για το µορφολογικό χαρακτηρισµό της επιφάνειας χρησιµοποιήθηκε το ατοµικό 

µικροσκόπιο σάρωσης (Atomic Force Microscope ή AFM). Η λειτουργία του 

βασίζεται στην αλληλεπίδραση των ατόµων της ακίδας του µικροσκοπίου µε αυτά της 

επιφάνειας[3,4]. Ένα τέτοιο µικροσκόπιο χωρίς το σύστηµα υποστήριξής του και τους 

αντίστοιχους ηλεκτρονικούς υπολογιστές φαίνεται στην εικόνα 2.6.  

 
 
 

 
Εικόνα 2.6:   Ατοµικό µικροσκόπιο σάρωσης (AFM) 
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     Τα µικροσκόπια ατοµικών δυνάµεων δουλεύουν µετρώντας κάποια τοπική 

ιδιότητα, όπως είναι το ύψος, η οπτική απορρόφηση και η µαγνήτιση, σε ατοµική 

κλίµακα, µε τη βοήθεια µιας ακίδας που τοποθετείται πολύ κοντά στο δείγµα. Ο 

µικρός διαχωρισµός µεταξύ ακίδας και δείγµατος καθιστά εφικτή τη µέτρηση σε πολύ 

µικρές επιφάνειες. Για να σχηµατίσουµε µια εικόνα της επιφάνειας του δείγµατος που 

θέλουµε να µελετήσουµε, το µικροσκόπιο σαρώνει µέσω της ακίδας την επιφάνεια 

αυτή µετρώντας κάποια από τις τοπικές ιδιότητες που αναφέραµε πιο πάνω. Σε 

αντίθεση µε τα οπτικά µικροσκόπια, που χρησιµοποιούν φακούς για να εστιάσουν το 

φως που εκπέµπεται από την επιφάνεια του δείγµατος και να µεγεθύνουν την εικόνα, 

τα µικροσκόπια σάρωσης δε χρησιµοποιούν φακό µε αποτέλεσµα το µέγεθος της 

ακίδας να καθορίζει την ανάλυση της εικόνας που θα πάρουµε.  

     

        
 

Εικόνα 2.7:   Τρόπος λειτουργίας του AFM 

 

 

      Στην εικόνα 2.7 φαίνεται ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται η σάρωση µιας επιφάνειας 

χρησιµοποιώντας το AFM. Μια πάρα πολύ µικρή ακίδα, ιδανικά ατοµικών 

διαστάσεων, στηρίζεται στο άκρο µιας λεπτής και ελαφριάς δοκού (cantilever) η 

οποία µπορεί να πάλλεται στον κατακόρυφο άξονα. Μια δέσµη Laser που παράγεται 

από µια δίοδο ηµιαγωγού προσπίπτει στην πλάτη της δοκού και ανακλάται υπό µικρή 
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γωνία. Ένας ανιχνευτής κατασκευασµένος από µια φωτοδίοδο ανιχνεύει το σήµα και 

στέλνει τα δεδοµένα στον υπολογιστή του συστήµατος για να τα επεξεργαστεί και να 

δώσει την τελική εικόνα. Καθώς µετακινούµε το δείγµα (ή την ακίδα ισοδύναµα) 

κατά µήκος του επιπέδου που ορίζει η επιφάνειά του, η ακίδα και κατά συνέπεια η 

δοκός, µετακινείται ανάλογα µε την υψοµετρική διαφορά των διάφορων περιοχών, 

ακολουθώντας έτσι τις ανωµαλίες της επιφάνειας. Οι µετατοπίσεις αυτές επηρεάζουν 

τη δέσµη του λέιζερ µετατοπίζοντας το σηµείο που πέφτει πάνω στον ανιχνευτή. Ο 

ανιχνευτής, διαβάζοντας τη δέσµη και χρησιµοποιώντας κατάλληλους υπολογισµούς 

µέσω λογισµικού σε έναν υπολογιστή, µετατρέπει τις κινήσεις της ακίδας σε εικόνα 

και την προβάλει σε µια οθόνη ή την αποθηκεύει σε αρχείο για περαιτέρω 

επεξεργασία. Το µοναδικό µειονέκτηµα της µεθόδου αυτής είναι ότι καθώς η ακίδα 

µετακινείται πάνω στην επιφάνεια µπορεί να τη χαράξει και να αλλοιώσει έτσι την 

αρχική εικόνα και τη φύση της. Επίσης σηµαντικό µειονέκτηµα έναντι των 

“συµβατικών” µικροσκοπίων µε φακούς είναι η αδυναµία να προβάλλουµε κινούµενη 

εικόνα. Η σάρωση όλης της επιφάνειας του δείγµατος παίρνει αρκετό χρόνο 

προκειµένου να έχουµε µεγάλη ακρίβεια και καλή ανάλυση και είναι αδύνατον να 

δούµε φαινόµενα σε πραγµατικό χρόνο, όπως για παράδειγµα ο σχηµατισµός µιας 

κβαντικής τελείας σε ένα δείγµα ηµιαγωγού. 

     Για να επιτύχουµε τα µέγιστα δυνατά αποτελέσµατα το λογισµικό λειτουργίας του 

AFM, αλλά και το ίδιο το µικροσκόπιο, έχει σχεδιαστεί ώστε να έχει 3 διαφορετικούς 

τρόπους λειτουργίας καλύπτοντας έτσι όλες τις πιθανές απαιτήσεις. 

 

 

 

2.2.1.1  Η µέθοδος επαφής (contact mode) 

 

    Η µέθοδος επαφής του AFM λειτουργεί σαρώνοντας µε την ακίδα την επιφάνεια 

του δείγµατος και καταγράφοντας τις αλλαγές στην απόκλιση του cantilever µε µια 

φωτοδίοδο (ανιχνευτής). Η ακίδα ακουµπά στην επιφάνεια του δείγµατος και ένα 

κύκλωµα µε ανάδραση και loop επιτυγχάνει συνεχή επαφή της ακίδας µε το δείγµα. 

Μετακινώντας την ακίδα κατά µήκος των αξόνων X,Y σαρώνουµε όλη την επιφάνεια 

που θέλουµε να απεικονίσουµε. ∆ιατηρώντας σταθερή την απόκλιση του cantilever 

επιτυγχάνουµε σταθερή εξασκούµενη δύναµη από την ακίδα στο δείγµα. Η δύναµη 

αυτή καθορίζεται από το νόµο του Hooke: F= -kX, όπου k η σταθερά του 
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“ελατηρίου” (εδώ του cantilever) και Χ η απόκλισή του. Η σταθερά k συνήθως έχει 

µέτρο από 0.01 µέχρι 1 N/m, οπότε η δύναµη κυµαίνεται από nN µέχρι µN σε 

ατµοσφαιρικές συνθήκες. Η απόκλιση της ακίδας µετριέται για κάθε σηµείο και τα 

δεδοµένα αποθηκεύονται σε αρχείο για να επεξεργαστούν από τον υπολογιστή του 

συστήµατος και να δώσουν την τελική εικόνα. Η λειτουργία αυτή µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί και για υγρά διαλύµατα. 

 

 

 

 

2.2.1.2  Η µέθοδος ελαφρών χτυπηµάτων (Tapping mode) 

 

     Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιεί µια ακίδα προσαρµοσµένη στο άκρο ενός cantilever 

που ταλαντώνεται µε µια σταθερή συχνότητα στον άξονα Z, δηλαδή στον άξονα 

κάθετα στην επιφάνεια του δείγµατος που επιθυµούµε να µελετήσουµε. Το cantilever 

ταλαντώνεται πολύ κοντά στη συχνότητα συντονισµού του, µε ένα πλάτος που 

κυµαίνεται από 20 nm έως 100 nm. Η συχνότητα ταλάντωσης µπορεί να τεθεί είτε 

στη µια, είτε στην άλλη πλευρά της συχνότητας συντονισµού. Έτσι, η ακίδα 

ταλαντώνεται και χτυπά ελαφρά την επιφάνεια του δείγµατος κατά τη διάρκεια της 

σάρωσης, αγγίζοντας την επιφάνεια µόνο στο κατώτερο σηµείο της ταλάντωσης. Το 

κύκλωµα που καθορίζει την κίνηση της ακίδας διατηρεί σταθερό πλάτος ταλάντωσης 

διατηρώντας σταθερή τη µέση τιµή (RMS) του σήµατος που καθορίζει την 

ταλάντωση και προσέχοντας συνεχώς την τιµή του σήµατος που βγάζει η 

φωτοδίοδος. Η οριζόντια θέση του σαρωτή στους άξονες X,Y καταγράφεται από το 

σύστηµα και επεξεργάζεται ταυτόχρονα µε την κάθετη θέση του cantilever ώστε να 

παραχθεί το τελικό τοπογραφικό διάγραµµα της επιφάνειας που µελετάµε. Η 

διαδικασία αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί τόσο σε στερεά, όσο και σε υγρά 

δείγµατα. Στα τελευταία, η συχνότητα ταλάντωσης δεν απαιτείται να είναι πολύ 

κοντά στη συχνότητα συντονισµού του cantilever. Όταν χρησιµοποιείται στον 

ατµοσφαιρικό αέρα, το τυπικό πλάτος της ταλάντωσης επιτρέπει στην ακίδα να 

ακουµπά στο δείγµα, αλλά όχι να το καταστρέφει και να καταστρέφεται και η ίδια. 

  

      

 



  Κεφάλαιο 2:  Πειραµατικές Τεχνικές 

 53 

2.2.1.3  Η µέθοδος µη-επαφής (non contact mode) 
 

     Στη µέθοδο αυτή το cantilever ταλαντώνεται σε µια συχνότητα λίγο µεγαλύτερη 

της συχνότητας συντονισµού του, µε τυπική τιµή πλάτους ταλάντωσης της τάξης των 

µερικών nm, προκειµένου να προκύψει ένα εναλλασσόµενο  σήµα. Η ακίδα δεν 

ακουµπά στην επιφάνεια του δείγµατος, αλλά ταλαντώνεται λίγο πιο πάνω από αυτή 

κατά τη διάρκεια της σάρωσης. Η συχνότητα συντονισµού του cantilever µειώνεται 

λόγω των δυνάµεων Van der Waals, οι οποίες εκτείνονται από 1 nm µέχρι 10 nm 

πάνω από την επιφάνεια και από άλλες µακράς εµβέλειας δυνάµεις που εκτείνονται 

πάνω από την επιφάνεια. Η µείωση αυτή προκαλεί µείωση στο πλάτος της 

ταλάντωσης. Το κύκλωµα ανάδρασης του µικροσκοπίου διατηρεί σταθερό πλάτος 

ταλάντωσης και σταθερή συχνότητα, µετακινώντας την ακίδα κατά µήκος των 

αξόνων X,Y µέχρι να επιτύχει σταθερή τιµή των παραπάνω ποσοτήτων. Οι 

µεταβλητές X,Y αποθηκεύονται και επεξεργάζονται από τον υπολογιστή του 

συστήµατος προκειµένου να σχηµατιστεί το τοπογραφικό διάγραµµα της επιφάνειας. 

 

 

 

2.2.2 Μετρήσεις ευκινησίας µε επαφές Hall 

 

     Η ευκινησία των φορέων σε ένα ηµιαγωγό είναι ένα κρίσιµο µέγεθος που θα 

πρέπει να υπολογίζεται αν θέλουµε να έχουµε µια σαφή εικόνα της ποιότητας των 

δειγµάτων που κατασκευάζουµε. Όσο µεγαλύτερες είναι οι τιµές της ευκινησίας τόσο 

πιο εύκολα µπορούν να κινούνται οι φορείς στον ηµιαγωγό και κατά συνέπεια οι 

διατάξεις που κατασκευάζονται πάνω σε αυτόν θα λειτουργούν σε µεγαλύτερες 

συχνότητες. Για να υπολογίσουµε την ευκινησία σωστά θα χρειαστούµε µερικούς 

ορισµούς και µαθηµατικές σχέσεις. 

     Ορίζουµε ως ειδική αντίσταση το αντίστροφο της αγωγιµότητας όπως φαίνεται 

από την παρακάτω σχέση: 
 

)(
1

pnq pn µµ
ρ

+
=       (2.1) 
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Για ηµιαγωγό τύπου n ο όρος µpp παραλείπεται και για ηµιαγωγό τύπου p 

παραλείπεται ο όρος mnn. Η τάση Hall σε ένα δείγµα ηµιαγωγού θα δίνεται από τη 

σχέση: 

qpt
BIVH =        (2.2)    

 

Όπου t το πάχος του δείγµατος. Η ποσότητα RH=1/qp ονοµάζεται συντελεστής Hall 

και δίνεται από τη σχέση: 

BI
tV

R H
H =       (2.3) 

     

Πρακτικά, επειδή η γεωµετρία των δειγµάτων θα πρέπει να είναι αυστηρά 

καθορισµένη χρησιµοποιούµε τη µέθοδο Van der Pauw που µας επιτρέπει να µετράµε 

οποιοδήποτε δείγµα, σχεδόν ακαθόριστης γεωµετρίας, αρκεί να εφαρµόζουµε µια 

ορισµένη σειρά µετρήσεων και υπολογισµών. Σχηµατικά αυτό µπορεί να φανεί 

παρατηρώντας την εικόνα 2.8. 

 

 

 
Εικόνα 2.8:  ∆ιάταξη για τη µέτρηση φαινοµένου Hall µε τη µέθοδο Van der Pauw. 

 

 

     Η µέθοδος Van der Pauw µπορεί να υλοποιηθεί ως εξής: Συνδέουµε µια πηγή 

τάσης ανάµεσα σε κάθε δύο διαδοχικές επαφές του δείγµατος και µετρούµε την τάση 

στις απέναντι δύο και για τις δύο πολικότητες του ρεύµατος, ώστε να προσδιορίσουµε 

όλες τις αντιστάσεις Rij,kl που θα χρειαστούµε στους µετέπειτα υπολογισµούς µας. Οι 

µετρήσεις που παίρνουµε για κάθε αντίσταση είναι δύο και η αντίσταση αποτελεί µία 
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σταθµισµένη µέση τιµή τους. Επίσης χρειάζονται υπολογισµοί των παραγόντων QA, 

QB για κάθε υλικό αντίστοιχα. Αυτοί έχουν να κάνουν µε την ασυµµετρία του 

δείγµατος και υπολογίζονται από τις σχέσεις: 

 

41,2341,32

34,1234,21

RR
RR

QA −

−
=       (2.4) 

 

23,4123,14

12,3412,43

RR
RR

QB −

−
=       (2.5) 

 

ή µε τους αντίστροφους λόγους, εάν αυτό χρειάζεται προκειµένου τα QA,QB να είναι 

µεγαλύτερα της µονάδας. Για το φαινόµενο Hall θα χρειαστούµε επίσης και το 

συντελεστή Hall που υπολογίζεται από τη σχέση: 

 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ +
=

2
13,4242,31 RR

B
tRH       (2.6) 

 

όπου:                          
ij

0lkBlk
klij, I

)V-(V -)V-(V
  R =       (2.7) 

 

Με δείκτη B συµβολίζονται οι ποσότητες παρουσία µαγνητικού πεδίου και µε δείκτη 

0 χωρίς µαγνητικό πεδίο. Η ευκινησία, τέλος, υπολογίζεται από τις ακόλουθες 

σχέσεις, έχοντας υπολογίσει τα ρp,n από τη σχέση (2.1): 

 

p

H
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ρ
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     Οι µετρήσεις ευκινησίας και ειδικής αντίστασης έγιναν µε το σύστηµα HL5200 

της Biorad. Το σύστηµα αυτό περιλαµβάνει τη διάταξη τοποθέτησης του δείγµατος, 

τις βελόνες επαφής, ένα σύστηµα κενού για την καλύτερη συγκράτηση του δείγµατος, 

το κύκλωµα µέτρησης τάσης και ρεύµατος, πηγές τάσης και ρεύµατος και ένα 

κινούµενο µαγνήτη 0.5 Tesla. Όλο το σύστηµα ελέγχεται από ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, ο οποίος πραγµατοποιεί αυτόµατα τις µετρήσεις και υπολογίζει τις 

διάφορες ποσότητες που αναφέραµε πιο πάνω. Έτσι αποφεύγεται η περίπτωση 

ανθρώπινου σφάλµατος, παράγοντας πολύ σηµαντικός λόγω της δυσκολίας των 

µετρήσεων και της πολυπλοκότητας των αριθµητικών πράξεων που απαιτούνται. 

 

 

 

2.2.3 Οπτικός χαρακτηρισµός 

 

     Ο οπτικός χαρακτηρισµός µε τη µέθοδο της φωτοφωταύγειας (photoluminescence) 

βασίζεται στην απορρόφηση µονοχρωµατικού φωτός που παράγεται από ένα λέιζερ. 

Το µήκος κύµατος του κατάλληλου λέιζερ για τον ηµιαγωγό GaN είναι 325 nm. Η 

ενέργεια φωτονίων της δέσµης είναι µεγαλύτερη από το ενεργειακό χάσµα του 

ηµιαγωγού για να µπορεί να διεγείρει φορείς πάνω από τη ζώνη αγωγιµότητας. 

Σχηµατικά όλη η διεργασία µπορεί να φανεί και από την εικόνα 2.9. Οι µετρήσεις 

φωτοφωταύγειας µπορούν να γίνουν τόσο σε θερµοκρασία περιβάλλοντος, όσο και σε 

πολύ χαµηλή θερµοκρασία (15 οΚ), προκειµένου να αποφύγουµε τη θερµική διέγερση 

των φορέων. Η µέθοδος αυτή έχει το πλεονέκτηµα ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 

όλους τους ηµιαγωγούς χωρίς ιδιαίτερη προετοιµασία. 

     Η πειραµατική διάταξη που χρησιµοποιήθηκε φαίνεται στην εικόνα 2.10. Η πηγή 

λέιζερ συνεχούς ισχύος 35 mW κατευθύνεται και εστιάζεται από µια σειρά 

κατόπτρων και φακών πάνω στο δείγµα, το οποίο βρίσκεται µέσα σε ένα κρυοστάτη. 

Ένα σύστηµα κυκλοφορίας υγρού He µπορεί να ψύχει το σύστηµα µέχρι τη 

θερµοκρασία που ορίζουµε στον ρυθµιστή θερµοκρασίας. Η ακτινοβολία από το 

δείγµα συγκεντρώνεται µέσω φακών και ενισχύεται από ένα φωτοπολλαπλασιαστή 

(photomultiplier). Κατόπιν αναλύεται από ένα φασµατογράφο που χρησιµοποιεί 

κάµερα CCD ψυχόµενη από υγρό άζωτο για την ελαχιστοποίηση των ρευµάτων 

υποβάθρου λόγω θερµότητας (dark currents). Όλη η διάταξη ελέγχεται από 

ηλεκτρονικό υπολογιστή µέσω ενός lock-in amplifier. Ο υπολογιστής διαθέτει 
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κατάλληλο λογισµικό για να καταγράφει και να επεξεργάζεται τα δεδοµένα που 

λαµβάνει. 

 

 
Εικόνα 2.9:  σχηµατική αναπαράσταση φαινοµένου φωτοφωταύγειας  

 

 

 

 
Εικόνα 2.10:  Πειραµατική διάταξη για τη µέτρηση της φωτοφωταύγειας  
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     Η εκποµπή φωτός από το δείγµα είναι αυτή που µας δίνει πληροφορία για τη 

σύσταση και την κρυσταλλική του ποιότητα. Το φως παράγεται από επανασύνδεση 

των φορέων που έχουν δηµιουργηθεί λόγω διέγερσης (σχήµα 2.9) µέσω διαφόρων 

ενεργειακών σταθµών. Έτσι µπορούµε να έχουµε επανασύνδεση λόγω µεταβάσεων 

από ζώνη σε ζώνη (band to band recombination), όταν ένα ηλεκτρόνιο της ζώνης 

αγωγιµότητας επανασυνδεθεί µε µια οπή της ζώνης σθένους. Η κορυφή αυτή στο 

φάσµα φωτοφωταύγειας παρατηρείται σε συνθήκες που εµποδίζουν την ύπαρξη 

εξιτονίων, δηλαδή υψηλή συγκέντρωση φορέων και υψηλή θερµοκρασία. Η αύξηση 

της θερµοκρασίας και η έντονη διέγερση οδηγούν στην κατάληψη σταθµών 

υψηλότερης ενέργειας από τα ηλεκτρόνια και τις οπές. Έτσι, τα αντίστοιχα φάσµατα 

φωτοφωταύγειας θα εµφανίζουν διαπλάτυνση προς µεγαλύτερες ενέργειες. 

     Μια άλλη µετάβαση που δίνει κορυφές φωτοφωταύγειας είναι η επανασύνδεση 

εξιτονίων. Το εξιτόνιο είναι ένα ζευγάρι ηλεκτρονίου-οπής που συγκρατούνται 

µεταξύ τους µε δυνάµεις Coulomb. Το ζευγάρι αυτό µπορεί να κινείται σαν µια 

οντότητα µέσα στον κρύσταλλο. Η επανασύνδεση ηλεκτρονίου-οπής του εξιτονίου 

δίνει φωτόνιο µε ενέργεια hν=EG-Eex, όπου Eex η δεσµική ενέργεια του εξιτονίου. 

Αυτό φαίνεται στα φάσµατα φωτοφωταύγειας σαν έντονες κορυφές σε ενέργειες λίγο 

µικρότερες από το ενεργειακό χάσµα του ηµιαγωγού. Κάτι που θα πρέπει να τονιστεί 

ιδιαίτερα είναι το γεγονός ότι οι εξιτονικές µεταβάσεις παρατηρούνται µόνο σε πολύ 

καθαρούς ηµιαγωγούς και σε χαµηλές θερµοκρασίες, λόγω της ιδιότητας των 

εξιτονίων να προσδένονται στα άτοµα των προσµίξεων και να σχηµατίζουν δέσµια 

εξιτόνια (bound exitons) µε οπτικές µεταβάσεις µικρότερης ενέργειας και 

µεγαλύτερου πλάτους γραµµής (linewidth). 

     Οπτικά φωτόνια µπορεί να δώσει και η µετάβαση µεταξύ δότη-αποδέκτη και 

πρόσµιξης-ζώνης. Η κατηγορία αυτή των µεταβάσεων µπορεί να κυριαρχεί στα 

φάσµατα εκποµπής όταν η συγκέντρωση των προσµίξεων είναι µεγάλη και ο 

ηµιαγωγός βρίσκεται σε συνθήκες που ευνοούν την πλήρη κατάληψη των 

ενεργειακών σταθµών αποδεκτών και δοτών. Επίσης είναι ιδιαίτερα έντονες σε 

περιπτώσεις όπου ο ηµιαγωγός είναι σε χαµηλή θερµοκρασία  και οι στάθµες δότη-

αποδέκτη δεν είναι ιονισµένες. Οι µεταβάσεις από ζώνη σε ζώνη έχουν 4 φορές 

µεγαλύτερη πιθανότητα από τις µεταβάσεις µεταξύ πρόσµιξης-ζώνης και επικρατούν 

σε φάσµατα φωτοφωταύγειας όταν και οι ζώνες, αλλά και οι στάθµες των 

προσµίξεων είναι κατειληµµένες από τους αντίστοιχους φορείς[8]. 
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     Τέλος, φωτόνια εκλύονται και από µεταβάσεις µέσω βαθιών καταστάσεων µέσα 

στο ενεργειακό χάσµα του ηµιαγωγού. Τέτοιες καταστάσεις µπορεί να οφείλονται σε 

κρυσταλλικές ατέλειες και είναι κατά κανόνα κέντρα µη οπτικής επανασύνδεσης.  

Κορυφές στα φάσµατα φωταύγειας µπορούν, ακόµα, να προκύψουν και από 

ετεροδοµές κβαντικών πηγαδιών αν υπάρχουν στην ηµιαγωγική διάταξη. Κάτι τέτοιο 

όµως δε θα µας απασχολήσει στην παρούσα εργασία. 

 

 

 

2.2.4 Χαρακτηρισµός Κρυσταλλικής ποιότητας µε XRD 

 

     Η κρυσταλλική ποιότητα του υλικού είναι ένας παράγοντας που παίζει µεγάλη 

σηµασία στην κατασκευή οποιασδήποτε διάταξης πάνω στο υλικό αυτό και εποµένως 

θα πρέπει να είναι γνωστή από την αρχή. Την πληροφορία αυτή µπορεί να µας δώσει 

η τεχνική χαρακτηρισµού µε περίθλαση ακτίνων Χ (XRD). Η τεχνική αυτή είναι µη 

καταστρεπτική για το υλικό και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη µελέτη της 

σύστασης των διαφόρων στρωµάτων (layers), τη µέτρηση του πάχους των 

στρωµάτων, την ανίχνευση ελαστικής παραµόρφωσης (strain), τη µέτρηση της 

τραχύτητας των επιφανειών, τον προσδιορισµό της κλίσης κοπής (offcut), την κλίση 

των στρωµάτων και την κρυσταλλική ποιότητα. Μπορεί επίσης να γίνει και 

τοπογραφικό σχεδιάγραµµα όλου του δισκίου (wafer), καθώς και χαρτογράφηση του 

αντιστρόφου χώρου (Reciprocal space mapping ή RSM). 

     Το σύστηµα µετρήσεων XRD που χρησιµοποιήθηκε ήταν το περιθλασίµετρο D1 

της εταιρίας BEDE Scientific και φαίνεται στην εικόνα 2.11. Αποτελείται από µία 

πηγή ακτίνων Χ (µπάντα Cu Ka), ένα σύστηµα κρυστάλλων λέπτυνσης της δέσµης 

(soller slits), το σύστηµα στήριξης και µετακίνησης του δείγµατος και ένα ανιχνευτή 

και καταµετρητή ακτίνων Χ.  Η βάση στήριξης του δείγµατος µπορεί να µετακινείται 

προς όλες τις κατευθύνσεις και στις τρεις διαστάσεις και να περιστρέφεται περί τον 

άξονά της , καθώς και κάθετα σ’ αυτόν. Έτσι έχουµε πλήρη ελευθερία κινήσεων όσον 

αφορά το δείγµα και µπορεί να παρθεί οποιαδήποτε µέτρηση, σε οποιαδήποτε γωνία 

είναι επιθυµητό ή αναγκαίο. Επίσης, το σύστηµα των κρυστάλλων που βρίσκεται 

µετά την πηγή µπορεί να εµπλακεί ή όχι στην πορεία της δέσµης (κάθε κρύσταλλος 

χωριστά), ώστε να έχουµε τρεις διαφορετικούς συνδυασµούς ανάλογα µε την ένταση 

της ακτινοβολίας που επιθυµούµε και το µέγεθος της ανάλυσης. Όσο  µεγαλύτερη 
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αναλυτικότητα θέλουµε, τόσο µικρότερη ένταση θα πάρουµε στην έξοδο του 

συστήµατος των κρυστάλλων. Έτσι, όµως, θα µπορέσουµε να µετρήσουµε αξιόπιστα 

ηµιαγωγούς µε πολύ καλή κρυσταλλική ποιότητα, όπως το Si. Για ηµιαγωγούς µε όχι 

τέλεια κρυσταλλική ποιότητα, όπως το GaN, µπορούµε να επιλέξουµε µια ενδιάµεση 

διαµόρφωση που θα δίνει λεπτή δέσµη, καλή αναλυτικότητα και ικανή ένταση για να 

έχουµε µεγάλο αριθµό καταµετρήσεων (counts) στον ανιχνευτή. Η διάταξη της πηγής 

ακτίνων Χ και των δύο κρυστάλλων φαίνεται στην εικόνα 2.12. 

 

 

 
 

Εικόνα 2.11:   Φωτογραφία περιθλασίµετρου ακτίνων Χ (ανατύπωση από BEDE) 

 

 



  Κεφάλαιο 2:  Πειραµατικές Τεχνικές 

 61 

 
 
Εικόνα 2.12:  Σχηµατική αναπαράσταση της πηγής ακτίνων Χ µε το σύστηµα ελέγχου και 
διαµόρφωσης της δέσµης (ανατύπωση από BEDE) 
 

 

     Η αρχή λειτουργίας του περιθλασίµετρου ακτίνων Χ (XRD) είναι αρκετά απλή. Οι 

ακτίνες Χ έχουν µήκος κύµατος συγκρίσιµο µε τις ατοµικές αποστάσεις σε ένα 

κρύσταλλο. Έτσι όταν τα άτοµα σκεδάζουν τις ακτίνες λαµβάνει χώρα ενισχυτική 

συµβολή σε δεδοµένες γωνίες προσπτώσεως της δέσµης στο δείγµα για δεδοµένο 

µήκος κύµατος λ. Η ενισχυτική συµβολή συµβαίνει όταν το µήκος της διαδροµής που 

έχουν να διανύσουν οι ακτίνες Χ µεταξύ δύο γειτονικών ατοµικών στρωµάτων 

(εικόνα 2.13) είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του µήκους κύµατος, δηλαδή nλ, όπου το n 

είναι ακέραιος αριθµός. Η συνθήκη αυτή ονοµάζεται συνθήκη Bragg (Bragg 

condition) και περιγράφεται από τη σχέση: 

 

Bdn Θ= sin2λ       (2.10) 

 

όπου d η απόσταση µεταξύ δύο γειτονικών παράλληλων ατοµικών επιπέδων και ΘB η 

γωνία περίθλασης Bragg, όπως φαίνεται και στην εικόνα 2.13. Το n κατά συνέπεια θα 

συµβολίζει την τάξη της περίθλασης και πρέπει να είναι ακέραιος αριθµός.  

     Η συνθήκη Bragg µπορεί να ικανοποιείται ταυτόχρονα για διαφορετικές γωνίες 

και διαφορετικά µήκη κύµατος λ της δέσµης. Αυτό µπορεί να συµβεί σε διαφορετικές 

θέσεις κατά µήκος της επιφάνειας του δείγµατος, όπως φαίνεται στην εικόνα 2.14. 

Για µια µονοχρωµατική επίπεδη ακτίνα Χ που προσπίπτει σε ένα κρύσταλλο, µια 

µικρή απόκλιση της γωνίας πρόσπτωσης από τη γωνία που ικανοποιεί τη συνθήκη 
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Bragg προκαλεί µη ενισχυτική συµβολή για το δεδοµένο µήκος κύµατος. Επίπεδα µε 

διαφορετική κλίση (layer tilt) θα προκαλούν απόκλιση από τη συνθήκη Bragg, µε 

αποτέλεσµα να µειώνεται η ένταση της ακτινοβολίας που λαµβάνει ο ανιχνευτής 

λόγω απόκλισης από την ενισχυτική συµβολή. Το ίδιο θα συµβαίνει και για µικρές 

διαφορές στην πλεγµατική σταθερά του ηµιαγωγού, γεγονός που συµβολίζεται σαν 

∆d/d, όπου d η πλεγµατική σταθερά. Οι δύο αυτές περιπτώσεις φαίνονται στην εικόνα 

2.15. 

 

 
 

Εικόνα 2.13:  Περίθλαση Bragg από ατοµικά επίπεδα ενός κρυστάλλου (ανατύπωση από 
BEDE) 
 

 

 

 
Εικόνα 2.14:  Ταυτόχρονη περίθλαση ακτίνων Χ µε διαφορετικά µήκη κύµατος από ένα 
κρύσταλλο (ανατύπωση από BEDE) 
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Εικόνα 2.15:  Ατοµικά επίπεδα µε αποκλίσεις από την ιδανική συµπεριφορά. Αριστερά περιοχές 
µε διαφορετική κλίση και δεξιά περιοχές µε διαφορά στην πλεγµατική σταθερά (ανατύπωση από 
BEDE) 
 
 
 
 
     Για µια πρώτη εκτίµηση της ποιότητας του κρυστάλλου µπορούµε να πάρουµε µια 

“rocking curve”, δηλαδή µια καµπύλη της έντασης της ακτινοβολίας στον ανιχνευτή 

σαν συνάρτηση της γωνίας πρόσπτωσης Θ. Η καµπύλη αυτή θα παρουσιάζει 

διαπλάτυνση αντιστρόφως ανάλογα µε την κρυσταλλική ποιότητα του υλικού που 

µετράται. Έτσι, όσο µεγαλύτερες είναι οι τιµές για το ∆d/d και οι κλίσεις (tilts), τόσο 

µεγαλύτερη θα είναι και η διαπλάτυνση της καµπύλης. Επίσης, το ύψος της θα 

παρουσιάζει µείωση όσο µειώνεται η κρυσταλλική ποιότητα λόγω σκέδασης της 

ακτινοβολίας από τις ατέλειες. 

     Μια άλλη µορφή καµπύλης που µπορούµε να πάρουµε είναι η καµπύλη Θ-2Θ. 

Αυτή αναπαριστά την ένταση της περιθλώµενης ακτινοβολίας σαν συνάρτηση της 

γωνίας Θ-2Θ. Στην περίπτωση αυτή µεταβάλλουµε τη γωνία πρόσπτωσης της 

ακτινοβολίας στο δείγµα και τη γωνία του ανιχνευτή µε ένα παράγοντα 2. Έτσι ο 

ανιχνευτής θα περιστρέφεται µε διπλάσια γωνία από αυτή του δείγµατος ώστε να 

ικανοποιείται η συνθήκη Bragg. Η διαπλάτυνση της καµπύλης αυτής θα εξαρτάται 

µόνο από τη διαφορά στις πλεγµατικές σταθερές ∆d/d και όχι από τις κλίσεις λόγω 

της γεωµετρίας της διάταξης. Έτσι, παίρνοντας και τις δύο καµπύλες είναι δυνατόν να 

ξεχωρίσουµε αν η διαπλάτυνση που παρατηρούµε οφείλεται στον ένα παράγοντα ή 

στον άλλο, εξάγοντας πολύτιµες πληροφορίες για τη δοµή του κρυστάλλου που 

µελετάµε.   
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2.2.5 In situ χαρακτηρισµός µε περίθλαση ηλεκτρονίων (RHEED) 

   

     Κατά την επιταξιακή ανάπτυξη ηµιαγωγών είναι απαραίτητο να έχουµε µια σαφή 

ένδειξη της κατάστασης της αναπτυσσόµενης επιφάνειας για µπορούµε να 

ρυθµίσουµε µε ακρίβεια τις παραµέτρους εκείνες που καθορίζουν την καλή ποιότητα 

του δείγµατος και να αποφύγουµε δυσάρεστες καταστάσεις. Την πληροφορία αυτή 

µπορεί να τη δώσει η περίθλαση ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας (RHEED). Το 

κυριότερο πλεονέκτηµα της τεχνικής αυτής είναι η απεικόνιση σε πραγµατικό χρόνο, 

τη στιγµή ακριβώς που γίνεται η επίταξη. Έτσι µπορούµε να µεταβάλλουµε δυναµικά 

τις παραµέτρους ανάπτυξης και να παρατηρούµε τις αλλαγές στη µορφολογία της 

επιφάνειας που προκαλεί η µεταβολή αυτή. 

     Η τεχνική RHEED χρησιµοποιεί µια δέσµη ηλεκτρονίων που παράγεται από 

θερµαινόµενο νήµα Βολφραµίου (W), επιταχύνεται από υψηλή τάση (12 KV στο 

σύστηµά µας) και προσπίπτει στην επιφάνεια του δείγµατος υπό πολύ µικρή γωνία. 

Κατόπιν, αφού τα ηλεκτρόνια περιθλαστούν στην επιφάνεια προσπίπτουν σε 

φωσφορίζουσα οθόνη τοποθετηµένη ακριβώς απέναντι από το πυροβόλο 

ηλεκτρονίων (e-gun). Παρατηρώντας τη φωσφορίζουσα οθόνη µπορούµε να πάρουµε 

πληροφορίες για τη µορφολογία της επιφάνειας, αφού σ’ αυτή απεικονίζεται 

ουσιαστικά το αντίστροφο πλέγµα του ηµιαγωγού, λόγω του φαινοµένου της 

περίθλασης. Έτσι µια απόλυτα οµαλή επιφάνεια θα εµφανίζεται στην οθόνη του 

RHEED σαν ευθείες παράλληλες γραµµές (streaks), ενώ µια τραχιά επιφάνεια θα 

εµφανίζει φωτεινές κηλίδες (spots) εξαιτίας της περίθλασης των ηλεκτρονίων µέσα 

από τον κρύσταλλο των νησίδων της επιφάνειας[5]. Με το RHEED βλέπουµε, επίσης, 

πότε έχει αποµακρυνθεί το οξείδιο από την επιφάνεια, αφού αυτό φαίνεται µε τη 

µορφή διάχυτων οµόκεντρων κύκλων (το οξείδιο είναι άµορφο και δηµιουργεί 

διαχεόµενο µοτίβο περίθλασης). 

     Οι απόλυτα καθαρές επιφάνειες ηµιαγωγών εµφανίζουν και ένα άλλο ενδιαφέρον 

φαινόµενο, την αναδόµηση (reconstruction). Αυτό οφείλεται στην προσπάθεια του 

ηµιαγωγού να αναδοµηθεί σε µια διαµόρφωση που θα ελαχιστοποιεί την ενέργεια των 

ηλεκτρονίων σε εντοπισµένους δεσµούς της επιφάνειας (localized bonds). Αυτή η 

αναδόµηση φαίνεται στην οθόνη του RHEED σαν λεπτές γραµµές ανάµεσα στις 

κύριες γραµµές του αντιστρόφου πλέγµατος. Έτσι µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η 

επιφάνεια σχηµατίζει και µια άλλη περιοδικότητα, ακέραιο πολλαπλάσιο της βασικής. 
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Σαν παράδειγµα, θα µπορούσε να αναφερθεί η αναδόµηση 7Χ7 της επιφάνειας (111) 

του Si, που εµφανίζεται αφού αποµακρυνθεί το οξείδιο από αυτήν. 

     Μια ακόµα πολύ σηµαντική εφαρµογή του RHEED είναι και ο έλεγχος του 

ρυθµού ανάπτυξης του κρυστάλλου στρώµα µε στρώµα. Έχει παρατηρηθεί[1] ότι η 

ένταση του RHEED αυξοµειώνεται ανάλογα µε τη φάση της ανάπτυξης ενός µονού 

στρώµατος (monolayer). Αυτό µπορεί να φανεί καθαρά στην εικόνα 2.16. Τα άτοµα 

που φτάνουν στην επιφάνεια ενσωµατώνονται σε δισδιάστατα νησιά (2D islands) αν 

δεν υπάρχουν ατοµικά σκαλοπάτια (atomic steps). Τα άτοµα που ακολουθούν 

µπορούν να µετακινηθούν στα ήδη υπάρχοντα άκρα των “σκαλοπατιών” και να 

συµπληρώσουν το monolayer. Με τον τρόπο αυτό συµπληρώνεται ένα πλήρες 

ατοµικό στρώµα πριν αρχίσει η δηµιουργία του δεύτερου. Όσο πιο τραχιά είναι η 

επιφάνεια τόσο περισσότερη διάχυση προκαλεί στην περιθλώµενη ακτίνα οδηγώντας 

σε µείωση της έντασης στην οθόνη. Η συσχέτιση µεταξύ της περιόδου ταλάντωσης 

της έντασης του RHEED και του σχηµατισµού των ατοµικών στρωµάτων µελετήθηκε 

και επαληθεύτηκε σε πειράµατα µέτρησης του πάχους του φιλµ µετά την 

ανάπτυξη[6,7].  

     Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι µετά από ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα η 

ένταση του RHEED µπορεί να µην παραµένει ίδια, αλλά να µειώνεται πολύ λόγω 

άλλων παραγόντων, όπως για παράδειγµα η παρουσία µετάλλου στην επιφάνεια του 

ηµιαγωγού. Αυτό είναι πολύ κρίσιµο µιας και για να έχουµε καλή ποιότητα 

κρυστάλλου θέλουµε η ανάπτυξη να γίνεται σε συνθήκες περίσσειας µετάλλου. Έτσι, 

µέσα σε ένα περίπου λεπτό από την έναρξη της εναπόθεσης η ένταση του RHEED 

έχει µειωθεί σηµαντικά λόγω της κάλυψης της επιφάνειας από ένα λεπτό στρώµα 

µετάλλου (Ga ή Al) εµποδίζοντας µας να παρατηρήσουµε οποιαδήποτε ταλάντωση 

λαµβάνει χώρα. Αυτό όµως είναι πολύ χρήσιµο στην περίπτωση που θέλουµε να 

καθαρίσουµε την επιφάνεια από το µέταλλο που περισσεύει. Θερµαίνουµε το 

υπόστρωµα σε θερµοκρασίες ανάπτυξης και περιµένουµε παρατηρώντας πότε θα 

“φωτίσει” η οθόνη του RHEED. Στο σηµείο αυτό µπορούµε µε ασφάλεια να πούµε 

ότι η επιφάνεια έχει καθαρίσει από το περίσσιο µέταλλο.         
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Εικόνα 2.16:  Σχηµατική αναπαράσταση δισδιάστατης ανάπτυξης της επιφάνειας και 
επακόλουθη ταλάντωση της έντασης του RHEED. 
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3.1 Θέµα έρευνας  
 

 

     Το αντικείµενο έρευνας της παρούσας εργασίας αφορά τη µελέτη πολλών 

διαφορετικών ηµιαγωγικών υποστρωµάτων για επιταξιακή ανάπτυξη GaN και το 

χαρακτηρισµό του επιταξιακού υλικού κάθε περίπτωσης. Σε πρώτη φάση θα 

εξετάσουµε την ανάπτυξη GaN πάνω σε 10 διαφορετικά υποστρώµατα Si. Οι 

διαφορές των υποστρωµάτων αυτών έγκειται στη γωνία απόκλισης (angle of 

misorientation) του επιπέδου κοπής τους ως προς το (111) επίπεδο και στην 

κατεύθυνση κατά την οποία υφίσταται η γωνία απόκλισης. Έτσι, έχουµε απόκλιση 

(misorientation) της επιφάνειας 1ο,3ο και 5ο από το (111) επίπεδο προς τις [2-1-1],  [1-

10] και [11-2] διευθύνσεις, καθώς και ένα υπόστρωµα µε 0ο γωνία απόκλισης, δηλαδή 

η επιφάνειά του συµπίπτει µε το (111) επίπεδο. Η µελέτη και ο χαρακτηρισµός του 

επιταξιακού υλικού περιλαµβάνουν in-situ χαρακτηρισµό µε περίθλαση 

ανακλώµενων ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας (RHEED), µέτρηση της ευκινησίας µε 

φαινόµενο Hall, µορφολογικό χαρακτηρισµό της επιφάνειας µε µικροσκόπιο 

σάρωσης ηλεκτρονίων (SEM) και µικροσκόπιο ακίδας ατοµικών δυνάµεων (AFM), 

χαρακτηρισµό της κρυσταλλικής ποιότητας µε περίθλαση ακτίνων Χ υψηλής 

ευκρίνειας (HRXRD) και µετρήσεις φωτοφωταύγειας (Photoluminescence). Σε 

δεύτερη φάση θα µελετήσουµε την ανάπτυξη επιταξιακού GaN µε MBE πάνω σε 

υποστρώµατα GaN/Al2O3 (0001) ή GaN/SiC (0001) MOCVD. Τέλος, θα 

µελετήσουµε την περίπτωση ανάπτυξης  GaN πάνω σε υποστρώµατα GaAs (111). Για 

τις δύο τελευταίες περιπτώσεις η έρευνα περιλαµβάνει χαρακτηρισµό της επιφάνειας 

µε AFM, χαρακτηρισµό της κρυσταλλικής ποιότητας µε HRXRD, καθώς και 

µετρήσεις φωτοφωταύγειας. 
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3.2 Προετοιµασία υποστρωµάτων εκτός κι εντός του ΜΒΕ   

 

 
3.2.1 Προετοιµασία υποστρωµάτων Si 

 

     Πριν αρχίσει η διαδικασία της εναπόθεσης ατοµικών στρωµάτων πάνω σε ένα 

κρυσταλλικό υπόστρωµα είναι απαραίτητο να προετοιµάσουµε το υπόστρωµα αυτό 

µε κατάλληλες τεχνικές και διαδικασίες, ώστε να καθαριστεί από τυχόν προσµίξεις 

και ξένα σώµατα στην επιφάνεια. Οι προσκολληµένες ουσίες µπορεί να είναι σκόνες, 

υδρατµοί, σωµατίδια από τη συσκευασία αποθήκευσης και πολλά άλλα µη επιθυµητά 

υλικά που µπορεί να έχουν προσροφηθεί στην επιφάνεια κατά το χρόνο αποθήκευσης 

των υποστρωµάτων. Έτσι, πριν “φορτώσουµε” τα δείγµατα στο ΜΒΕ ακολουθούµε 

µια διαδικασία καθαρισµού για να είµαστε σίγουροι ότι όλα τα υποστρώµατα είναι 

καθαρά από τυχόν προσµίξεις και έχουν την ίδια επιφάνεια. 

     Για τα υποστρώµατα πυριτίου ακολουθείται η εξής διαδικασία καθαρισµού πριν 

από την εισαγωγή στο θάλαµο κενού[1]: Αρχικά ξεπλένουµε τα υποστρώµατα µε 

απιονισµένο νερό ώστε να αποµακρύνουµε σκόνες και µεγάλου µεγέθους σωµατίδια 

που µπορεί να υπάρχουν στην επιφάνεια. Κατόπιν προετοιµάζουµε διάλυµα 

H2SO4/H2O2 σε αναλογία 4 προς 1 και προσέχουµε ώστε να ανακατεύουµε αργά το 

θειικό οξύ µε το υπεροξείδιο ώστε να µη θερµανθεί πολύ το µείγµα και εξατµιστεί το 

υπεροξείδιο. Θερµαίνουµε το διάλυµα στους 90 οC και τοποθετούµε µέσα τα 

δείγµατα για 10 λεπτά. Το διάλυµα αυτό αφαιρεί οργανικές ουσίες και διάφορα 

µέταλλα. Ξεπλένουµε τα δείγµατα σε απιονισµένο νερό και τα τοποθετούµε σε 

διάλυµα HF/H2O (υδροφθορικό οξύ/νερό) µε αναλογία 1/10 για 3 λεπτά, για την 

αποµάκρυνση του υπάρχοντος στρώµατος οξειδίου πάνω στην επιφάνεια. Κατόπιν, 

µε πλαστική λαβίδα αφαιρούµε τα δείγµατα από το διάλυµα και τα  τοποθετούµε σε 

διάλυµα HCl/H2O2/H2O (µε αναλογίες 1/1/6 αντίστοιχα), το οποίο θερµαίνεται στους 

75 οC για 10 λεπτά. Το διάλυµα αυτό αφαιρεί µεταλλικές προσµίξεις και δηµιουργεί 

ένα σχετικά εύκολα εξαχνώσιµο οξείδιο πάνω στην επιφάνεια, που την αδρανοποιεί. 

Τέλος ξεπλένουµε πολύ καλά τα δείγµατα µε απιονισµένο νερό και τα στεγνώνουµε 

µε αέριο άζωτο ώστε να µη µείνουν λεκέδες από τη συγκέντρωση σταγονιδίων νερού 

πάνω στην επιφάνεια. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η διαδικασία αυτή γίνεται σε 

ειδικούς πάγκους εργασίας που προσφέρουν απαγωγή των χηµικών αερίων και µια 
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τάξη µεγέθους καθαρότερη ατµόσφαιρα από το χώρο στον οποίο βρίσκεται 

τοποθετηµένο το ΜΒΕ (µέσω πρόσθετης παροχής φιλτραρισµένου αέρα). 

     Αφού φορτώσουµε τα δείγµατα (υποστρώµατα) ακολουθεί το δεύτερο στάδιο 

καθαρισµού µε θέρµανση στο θάλαµο φόρτωσης: Τοποθετούµε το υπόστρωµα στο 

θερµαντικό στοιχείο  και αυξάνουµε τη θερµοκρασία µε µικρό ρυθµό (2-3 οC/λεπτό) 

ώστε να µην αυξάνεται πολύ η πίεση µέσα στο θάλαµο. Για τα υποστρώµατα Si η 

θερµοκρασία ανέρχεται µέχρι τους 650 οC. Κατόπιν µπορούµε να κατεβάσουµε τη 

θερµοκρασία µε µεγαλύτερο ρυθµό, στη θερµοκρασία περιβάλλοντος και να 

µεταφέρουµε το δείγµα στο θάλαµο εναπόθεσης, όπου ακολουθεί το τρίτο και 

τελευταίο στάδιο καθαρισµού της επιφάνειας µε θέρµανση, κατά το οποίο 

αποµακρύνουµε το οξείδιο που έχει σχηµατιστεί πάνω σε αυτή. Το τελευταίο αυτό 

στάδιο δε µπορεί να πραγµατοποιηθεί στο θάλαµο φόρτωσης, γιατί θέλουµε να 

έχουµε τη µέγιστη δυνατή καθαρότητα κατά την αποµάκρυνση του οξειδίου, ώστε η 

επιφάνεια που θα αποκαλυφθεί από κάτω να µη µολυνθεί µε ξένα σωµατίδια που 

ενδέχεται να υπάρχουν µέσα στο θάλαµο. Έτσι, η αποµάκρυνση πραγµατοποιείται 

µέσα στο θάλαµο εναπόθεσης όπου και ξεκινάει αµέσως µετά η διαδικασία της 

επίταξης. 

 

 

 

3.2.2 Προετοιµασία υποστρωµάτων Al2O3 και επιταξιακού GaN 

 

     Για τα υποστρώµατα ζαφειριού και επιταξιακού GaN ακολουθείται διαφορετική 

διαδικασία από εκείνη για τα υποστρώµατα Si λόγω της αυξηµένης αντοχής τους στις 

περιβαλλοντικές συνθήκες και στα διάφορα χηµικά. Ο χηµικός καθαρισµός 

αποσκοπεί στην αποµάκρυνση προσκολληµένων σωµατιδίων και οργανικών 

ενώσεων. Έτσι, το πρώτο στάδιο καθαρισµού ξεκινάει µε καθαρισµό της επιφάνειας 

µε απιονισµένο νερό και στέγνωµα µε αέριο άζωτο. Στη συνέχεια γίνεται ο 

καθαρισµός της επιφάνειας από οργανικές ουσίες. Αρχικά, εµβαπτίζουµε τα δείγµατα 

σε διάλυµα ακετόνης, το οποίο θερµαίνεται µέχρι τη θερµοκρασία όπου παρατηρούµε 

εξάτµιση. Μετά από πάροδο 10 λεπτών τοποθετούµε τα δείγµατα σε προπανοδιόλη 

για άλλα 10 λεπτά και θερµαίνουµε πάλι µέχρι να παρατηρούµε εξάτµιση. Η σειρά 

αυτή καθορίζεται από την απαίτηση κάθε χηµική ουσία να διαλύει την αµέσως 

προηγούµενη. Έτσι, η ακετόνη διαλύεται στην προπανόλη και αυτή στο νερό. Το 
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επόµενο στάδιο περιλαµβάνει ξέπλυµα µε απιονισµένο νερό και κατόπιν εµβάπτιση 

σε διάλυµα HF/H2O για 2 λεπτά, ώστε να αποµακρυνθεί ένα λεπτό στρώµα οξειδίου 

από την επιφάνεια (που θα συµπαρασύρει τυχόν προσροφηµένες ουσίες). Τέλος, 

ξεπλένουµε πολύ καλά µε απιονισµένο νερό και στεγνώνουµε µε αέριο άζωτο. 

     Το δεύτερο και το τρίτο στάδιο καθαρισµού είναι περίπου ίδιο µε αυτό για τα 

υποστρώµατα Si µε µοναδική διαφορά τις θερµοκρασίες. Επειδή το GaN 

αποσυντίθεται σε θερµοκρασίες κοντά στη θερµοκρασία ανάπτυξής του είναι 

προφανές ότι θα πρέπει να περιοριστούµε στους 600 οC κατά τη δεύτερη φάση 

καθαρισµού ώστε να µη χαλάσει η επιφάνεια. Στο θάλαµο εναπόθεσης θερµαίνουµε 

µέχρι τους 740 οC σχετικά γρήγορα  και αµέσως κατεβάζουµε τη θερµοκρασία στην 

τιµή που θέλουµε για ανάπτυξη, προκειµένου να αποφύγουµε τη διάσπαση του GaN 

και τη δηµιουργία τραχύτητας στην επιφάνεια. Η θέρµανση αυτή είναι απαραίτητη 

προκειµένου να είµαστε σίγουροι ότι δεν έχει µείνει καθόλου οξείδιο στην επιφάνεια. 

 

 

 

3.2.3 Προετοιµασία υποστρωµάτων GaAs 

 

     Για τα υποστρώµατα GaAs θα πρέπει να ακολουθήσουµε διαφορετική διαδικασία 

λόγω της αυξηµένης ευαισθησίας του στα χηµικά. Έτσι το πρώτο στάδιο καθαρισµού 

ξεκινάει µε απιονισµένο νερό και στέγνωµα µε αέριο άζωτο. Στη συνέχεια 

εµβαπτίζουµε τα δείγµατα σε διάλυµα H2SO4/H2O2/H2O (µε αναλογία 5/1/1) για 3 

λεπτά προκειµένου να καθαριστεί η επιφάνεια και ξεπλένουµε πολύ καλά µε 

απιονισµένο νερό, στεγνώνοντας στο τέλος µε αέριο άζωτο. Το διάλυµα των χηµικών 

κάνει  υγρή χηµική χάραξη (wet etching) στο GaAs και εποµένως δε θα πρέπει να 

αφήνουµε τα δείγµατα σ’ αυτό περισσότερο από 3 λεπτά, γιατί τείνει να αυξηθεί η 

τραχύτητα της επιφάνειας. Η διαδικασία αυτή οδηγεί στο σχηµατισµό ενός λεπτού 

στρώµατος οξειδίου που αδρανοποιεί και προστατεύει την επιφάνεια του GaAs. 

     Το δεύτερο στάδιο καθαρισµού περιλαµβάνει θέρµανση στους 350 οC µέσα στο 

θάλαµο φόρτωσης ώστε να αποβληθούν τα προσροφηµένα µόρια αερίων και 

υγρασίας, όπως και στα άλλα υποστρώµατα. Στην περίπτωση όµως του GaAs δε θα 

πρέπει να αυξήσουµε τη θερµοκρασία περισσότερο από τους 350 οC γιατί: (1) µπορεί 

να φύγει αρσενικό από τον κρύσταλλο και να µειωθεί η ποιότητα του GaAs και (2) η 

επιφάνεια γίνεται αντιδραστικότερη και σε κενό 10-7-10-8 Torr µπορεί να σχηµατίσει 
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ισχυρούς δεσµούς µε ξένα στοιχεία, όπως το C, µέσω διάσπασης αερίων του θαλάµου 

(π.χ. οργανικά µόρια). Μέσα στο θάλαµο ανάπτυξης όµως µπορούµε να ανεβάσουµε 

τη θερµοκρασία στους 500-550 οC ώστε να φύγει το οξείδιο. Με τη βοήθεια του 

RHEED παρατηρούµε πότε καθαρίζει εντελώς η επιφάνεια και ανεβάζουµε τη 

θερµοκρασία 20-30 οC πιο πάνω για σιγουριά. Κατόπιν αρχίζουµε την εναπόθεση το 

συντοµότερο δυνατόν, για να αποφύγουµε διάσπαση της επιφάνειας και αποδόµηση 

του κρυστάλλου GaAs.  
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3.3 Πειράµατα ΜΒΕ 
 

 

3.3.1 Ανάπτυξη GaN πάνω σε Si 

 

     Η ανάπτυξη GaN πάνω σε Si παρουσιάζει ορισµένα προβλήµατα που προκύπτουν 

από τη µεγάλη διαφορά στις πλεγµατικές σταθερές των δύο υλικών, καθώς και από τη 

µεγάλη διαφορά που παρουσιάζουν οι συντελεστές θερµικής διαστολής[2-5]. Επίσης 

ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα είναι η δηµιουργία άµορφου SiNx στην επαφή του 

GaN µε το Si, αν δε χρησιµοποιηθεί κάποιο ενδιάµεσο στρώµα. Έτσι για την επίτευξη 

του σκοπού µας χρησιµοποιήσαµε δύο ενδιάµεσα στρώµατα AlN, σε µια τυπική δοµή 

που φαίνεται στην εικόνα 3.1. 

 
2 nm GaN 

25 nm AlGaN 

1µm GaN 

11 nm AlN 

0.5 µm GaN 

17 nm AlN 

Si (111) 

 

Εικόνα 3.1: Τυπική δοµή GaN πάνω σε Si 

 

 

     Ακολουθήσαµε την εξής διαδικασία ανάπτυξης: Αρχικά εναποθέτουµε 2 ML 

(monolayers) Al σε χαµηλή θερµοκρασία (περίπου 100 οC), αφού προηγουµένως 

έχουµε θερµάνει το υπόστρωµα ώστε να αποµακρύνουµε το οξείδιο που βρίσκεται 

πάνω στην επιφάνειά του. Κατόπιν ανοίγουµε την πηγή πλάσµατος αζώτου και 

εναποθέτουµε 0.5 ML άζωτο σε χαµηλή θερµοκρασία. Αυξάνουµε τη θερµοκρασία 
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µέχρι τους 740 οC (χωρίς ροή Ν πάνω στην επιφάνεια) και εναποθέτουµε 17 nm AlN, 

ανεβάζοντας παράλληλα τη θερµοκρασία στους 800 οC. Αυτό γίνεται για να 

προσδώσουµε µεγαλύτερη ενέργεια στο πλέγµα ώστε να σχηµατιστεί ο κρύσταλλος 

χωρίς προβλήµατα. Στη συνέχεια αφήνουµε το δείγµα στους 800 οC για µισή ώρα 

προκειµένου να γίνει θερµική ανόπτηση (annealing). Κατεβάζουµε τη θερµοκρασία 

στους 710 οC και εναποθέτουµε 0.5 µm GaN µε µικρές διακοπές της ανάπτυξης 

(growth interruptions) των 5 sec ανά µισό λεπτό. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί η 

συσσώρευση Ga στην επιφάνεια σχηµατίζοντας σταγονίδια (droplets) και 

επιτυγχάνεται κλείνοντας το shutter του Ga για 5 sec µε το άζωτο ανοιχτό. Επόµενο 

βήµα είναι η ανάπτυξη 11 nm AlN στους 800 οC και στη συνέχεια η ανάπτυξη 1 µm 

GaN στους 720 οC. Τέλος αναπτύσσουµε και ένα λεπτό στρώµα AlGaN 25 nm για να 

µπορέσει η διάταξη να χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή τρανζίστορ τύπου HFET. Το 

πάρα πολύ λεπτό στρώµα (2 nm) GaN που βρίσκεται στην κορυφή έχει σαν σκοπό 

την προστασία του κράµατος AlGaN από οξείδωση, µιας και το Al είναι ένα µέταλλο 

που οξειδώνεται εύκολα στον ατµοσφαιρικό αέρα. Το GaN όµως δε σχηµατίζει 

οξείδιο και προστατεύει την όλη διάταξη από τη διάβρωση. Το τελευταίο αυτό 

στρώµα GaN σχηµατίζεται έχοντας κλειστό το Ga και ανοιχτό το άζωτο, 

χρησιµοποιώντας το Ga που έχει περισσέψει στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια της 

ανάπτυξης. 

     Ένα σηµείο που θα πρέπει να τονιστεί εδώ είναι αυτό που αφορά το σχηµατισµό 

ρωγµών (cracks) στο δείγµα. Λόγω του διαφορετικού συντελεστή θερµικής διαστολής 

που έχει το GaN µε το Si, όταν το δείγµα ψυχθεί απότοµα από τους 720 οC στους 30 
οC, τότε το πλέγµα που είχε σχηµατιστεί µε βάση την τιµή της πλεγµατικής σταθεράς  

για τους 720 οC θα έχει µεγάλη διαφορά σε σχέση µε αυτό για τους 30 οC. Έτσι, µη 

µπορώντας να ανταπεξέλθει στην τάση που αναπτύσσεται “σπάει”, σχηµατίζοντας 

ρωγµές κατά µήκος όλης της επιφάνειάς του. Αυτό όµως είναι αποτρεπτικό για την 

κατασκευή διατάξεων και θα πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία. Ένας τρόπος 

αποφυγής που χρησιµοποιήσαµε είναι η κάθοδος της θερµοκρασίας κάτω από τους 

670 οC µε 5 οC/min, προκειµένου το πλέγµα να έχει αρκετό χρόνο να διασταλεί και να 

ισορροπήσει. Η µέθοδος αυτή εφαρµόστηκε σε όλα τα δείγµατα GaN/Si και είχε 

απόλυτη επιτυχία. Κανένα από τα δείγµατα δεν εµφάνισε ρωγµές, όπως 

παρατηρήσαµε στο οπτικό µικροσκόπιο. 

     Τα δύο στρώµατα AlN που αναφέραµε πιο πάνω εξυπηρετούν διαφορετικό σκοπό, 

ανάλογα µε τη θέση τους: Το κατώτερο στρώµα εµποδίζει το σχηµατισµό SiNx και 
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αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη του πρώτου στρώµατος GaN. Το ενδιάµεσο 

στρώµα AlN εισάγεται για τη µείωση της εκτατικής ελαστικής τάσης στα στρώµατα 

GaN και την αποφυγή ρωγµών σε φιλµ µε αρκετό πάχος GaN. Λόγω της µεγάλης 

πλεγµατικής διαφοράς του GaN µε το AlN (2.46%), η ελαστική τάση στο AlN 

χαλαρώνεται µε σχηµατισµό εξαρµώσεων πλεγµατικής διαφοράς στη διεπιφάνεια 

AlN/GaN. Το GaN που αναπτύσσεται, στη συνέχεια, πάνω στο AlN βρίσκεται κάτω 

από συµπιεστική ελαστική τάση (αφού aGaN >aAlN), η οποία χαλαρώνεται σταδιακά 

µέσω εισαγωγής εξαρµώσεων. Παραµένει, όµως, ένα ποσοστό µη χαλαρωµένης 

συµπιεστικής τάσης στα στρώµατα GaN µέχρι το τέλος της ανάπτυξης[13]. Η 

αποµένουσα συµπιεστική τάση στη θερµοκρασία ανάπτυξης αφαιρείται από την 

εκτατική τάση που αναπτύσσεται κατά την ψύξη του δείγµατος. Ως εκ τούτου, η 

τελική τιµή εκτατικής τάσης σε θερµοκρασία δωµατίου είναι µικρότερη από αυτήν 

χωρίς το ενδιάµεσο στρώµα AlN και κάτω από το κατώφλι που οδηγεί στο 

σχηµατισµό µικρορωγµών (microcracs). Πειράµατα έχουν δείξει τη βελτίωση της 

κρυσταλλικής ποιότητας του GaN πάνω σε Si όταν χρησιµοποιούνται περισσότερα 

από ένα ενδιάµεσα στρώµατα AlN[6]. Εµείς όµως θα περιοριστούµε στην ανάπτυξη 

δύο στρωµάτων AlN για λόγους απλότητας και ευκολίας κατασκευής µιας και το 

κέρδος που επιτυγχάνουµε από την ανάπτυξη περισσοτέρων από δύο είναι µικρό σε 

σχέση µε την πολυπλοκότητα ανάπτυξης που απαιτείται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Πίνακας 3.1:  ∆ιαφορετικές διευθύνσεις κοπής υποστρωµάτων πυριτίου που χρησιµοποιήθηκαν 
στα πειράµατά µας. Στην εικόνα δεξιά φαίνονται σχηµατικά οι κατευθύνσεις αναφορικά µε το 
major flat του δισκίου. 
 

∆είγµα Misorientation 
(deg) 

#312 3o  προς [2-1-1] 
#313 5o  προς [2-1-1] 
#314 0o  
#316 1ο  προς [2-1-1] 
#318 5o  προς [1-10] 
#319 1o  προς [1-10] 
#320 3ο  προς [1-10] 
#322 1ο  προς [11-2] 
#323 5ο  προς [11-2] 
#324 3ο  προς [11-2] 

Major Flat 

[1-1 0] 

[1 1-2] 

[2-1-1] 

30 ο 
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     Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκαν 10 διαφορετικά υποστρώµατα Si, των 

οποίων οι γωνίες απόκλισης από (111) και η διεύθυνση της απόκλισης φαίνονται στον 

πίνακα 3.1. Στον πίνακα φαίνονται, επίσης και οι αύξοντες αριθµοί των δειγµάτων 

κατά σειρά ανάπτυξης. Στο σχήµα δεξιά του πίνακα φαίνονται οι διευθύνσεις προς τις 

οποίες είχαµε misorientation αναφορικά µε το κύριο επίπεδο κοπής (major flat) των 

δισκίων. Η διεύθυνση [2-1-1] σχηµατίζει γωνία 30ο µε την [1-10], η οποία είναι 

κάθετη προς το major flat. Η διεύθυνση [11-2] είναι κάθετη στην [1-10]. Οι 

επιδιωκόµενες συνθήκες ανάπτυξης είναι ίδιες για όλα τα δείγµατα, καθώς και η δοµή 

που δηµιουργείται. Σκοπός µας είναι να εξετάσουµε τις επιπτώσεις που µπορεί να 

επιφέρει στο αναπτυσσόµενο υλικό µια διαφορά τόσο στη διεύθυνση του 

misorientation, όσο και στη γωνία του και να αποφανθούµε ποια διεύθυνση και γωνία 

είναι προτιµητέα προκειµένου να έχουµε τη βέλτιστη ποιότητα υλικού. 

 

 

 

3.3.2 Ανάπτυξη GaN πάνω σε GaN/Al2O3 και GaN/SiC 

 

     Η ανάπτυξη GaN πάνω σε υποστρώµατα GaN/Al2O3 που έχουν δηµιουργηθεί µε 

MOCVD δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία. Αρχικά θερµαίνουµε το υπόστρωµα σε 

θερµοκρασία 730 οC προκειµένου να καθαρίσει εντελώς η επιφάνεια από τα 

προσροφηµένα µόρια αέρα και ξένων σωµατιδίων, φροντίζοντας ώστε να 

κατεβάσουµε τη θερµοκρασία γρήγορα για να µη χαλάσει η επιφάνεια από την 

αποδόµηση του υλικού. Κατόπιν αρχίζουµε αµέσως την εναπόθεση του GaN και 

παρατηρούµε τις ενδείξεις του RHEED για να βεβαιωθούµε για την ποιότητα του 

υλικού. 

     Σκοπός της έρευνάς µας εδώ είναι να εξετάσουµε την ποιότητα του επιταξιακού 

GaN που επιτυγχάνουµε πάνω σε διαφορετικά υποστρώµατα ετεροεπιταξιακού GaN, 

κατασκευασµένα µε MOCVD από τέσσερα διαφορετικά εργαστήρια (MOCVD-A –B 

–C και –D αντίστοιχα). Με εξαίρεση το υπόστρωµα του MOCVD-D που είναι 

ανεπτυγµένο πάνω σε SiC, όλα τα υπόλοιπα είναι ανεπτυγµένα πάνω σε Al2O3. Οι 

αύξοντες αριθµοί ανάπτυξης, τα χαρακτηριστικά των υποστρωµάτων, καθώς και το 

πάχος του επιταξιακού στρώµατος που αναπτύξαµε µε τη µέθοδο ΜΒΕ, φαίνονται 

στον πίνακα 3.2. Παρατηρούµε ότι το δείγµα  #390 είναι παχύτερο από τα άλλα. Αυτό 

ήταν απαραίτητο λόγω του γεγονότος ότι τα υποστρώµατα MOCVD–D ήταν πολύ 
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λεπτά και χρειαζόµασταν ένα συνολικό στρώµα GaN µεγαλύτερο από 2µm 

προκειµένου να κάνουµε ασφαλείς µετρήσεις. Τα υπόλοιπα δείγµατα δε χρειάστηκε 

να γίνουν πολύ παχιά λόγω του στρώµατος 2µm GaN που υπήρχε ήδη πάνω στο 

ζαφείρι. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι τα αρχικά HIGH RES στον πίνακα 3.2 

σηµαίνουν High resistivity, δηλαδή υπόστρωµα υψηλής αντίστασης (άρα και χαµηλής 

συγκέντρωσης προσµίξεων), και η λέξη UNDOPED αντιστοιχεί σε υπόστρωµα µε µη 

ηθεληµένο εµπλουτισµό µε προσµίξεις (doping), σε υπόστρωµα δηλαδή όπου η 

συγκέντρωση φορτίων δεν οφείλεται σε κανονικό doping, αλλά προέρχεται από 

άλλους παράγοντες, όπως για παράδειγµα οι ατέλειες του κρυστάλλου και τα ξένα 

άτοµα που µπορεί να εισέλθουν στον κρύσταλλο. Το δείγµα #393 είναι ίδιο µε το 

δείγµα #392, µε µόνη διαφορά την ύπαρξη του k-cell Ινδίου σε θερµοκρασία ικανή να 

δώσει ροή, αλλά µε κλειστό το shutter του, προκειµένου να εξεταστεί η επίδραση που 

ίσως έχει στην τελική ποιότητα του αναπτυσσόµενου GaN η “µόλυνση” από άλλες 

πηγές στοιχείων που βρίσκονται κοντά. 

 

 

∆είγµα Υπόστρωµα Πάχος 
MBE 

#387 2 µm GaN/Al2O3 
MOCVD-A 

0.72µm 

#388 2 µm GaN/Al2O3 
MOCVD-B 

0.72µm 

#389 2 µm GaN/Al2O3 
MOCVD-C 

0.72µm 

#390 0.4 µm GaN/SiC 
MOCVD-D 

1.62µm 

#391 2 µm GaN/Al2O3 
MOCVD-A HIGH RES 

0.72µm 

#392 2 µm GaN/Al2O3 
MOCVD-A UNDOPED 

0.72µm 

#393 2 µm GaN/Al2O3 MOCVD-
A UNDOPED +In 

0.72µm 

#396 2 µm GaN/Al2O3 
MOCVD-A HIGH RES 

1.45µm 

 
 
Πίνακας 3.2:  Αύξοντες αριθµοί, πάχη και χαρακτηριστικά υποστρωµάτων GaN/Al2O3 και 
GaN/SiC. 
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3.3.3 Ανάπτυξη GaN πάνω σε GaAs 

 

     Η διαδικασία ανάπτυξης του GaN πάνω σε GaAs είναι παρόµοια µε αυτή της 

ανάπτυξης GaN πάνω σε GaN/Al2O3. Χρησιµοποιούµε GaAs (111) σαν υπόστρωµα 

γιατί δίνει εξαγωνικό GaN, σε αντίθεση µε το (001) που δίνει κυβικό.[14] Αρχικά 

θερµαίνουµε το υπόστρωµα µέχρι τους  400-450 οC και παρατηρούµε την οθόνη του 

RHEED µέχρι να βεβαιωθούµε ότι αποµακρύνθηκε το οξείδιο που σκεπάζει την 

επιφάνεια. Κατόπιν ανεβάζουµε τη θερµοκρασία µέχρι τους 550 οC το πολύ για να 

καθαρίσει εντελώς και κατεβάζουµε γρήγορα στους 300 οC για να µην αποδοµηθεί η 

επιφάνεια. Στη συνέχεια ξεκινάµε την εναπόθεση GaN. Λόγω προβληµάτων στις 

πηγές του Ga και του Al του συστήµατος ΜΒΕ κατέστη δυνατόν να αναπτύξουµε 

µόνο δύο δείγµατα GaN/GaAs σε αυτή την εργασία. Περισσότερη και 

συστηµατικότερη µελέτη θα µπορούσε να δώσει καλύτερα αποτελέσµατα και να 

διαλευκάνει περισσότερο τον πολύ ενδιαφέροντα αυτό τοµέα. 

     Το δείγµα  #397 έχει γίνει σε συνθήκες περίσσειας αζώτου (1 sccm ροή αζώτου 

και 300 Watt ένταση της πηγής RF) προκειµένου να µη συσσωρευτεί Ga πάνω στην 

επιφάνεια, αφού δεν επανεξαχνώνεται σε τόσο χαµηλή θερµοκρασία. Η θερµοκρασία 

ανάπτυξης είναι 300 οC και το πάχος του κρυστάλλου αναµένουµε να είναι 1µm. Το 

δείγµα #398 περιλαµβάνει ανάπτυξη 30 nm GaN σε θερµοκρασία 300 οC 

προκειµένου να µην καταστραφεί ο κρύσταλλος στους 680 οC που αναπτύσσεται 

κανονικά, κατόπιν άνοδο της θερµοκρασίας στους 680 οC χωρίς να υπάρχει ροή 

στοιχείων και τέλος ανάπτυξη 1µm GaN στους 680 οC και υπό συνθήκες περίσσειας 

Ga. Το αρχικό στάδιο ανάπτυξης στους 300 οC γίνεται υπό συνθήκες περίσσειας 

αζώτου για να µη συσσωρευτεί Ga πάνω στην επιφάνεια. Μετά το τέλος της 

ανάπτυξης ακολουθούµε παρόµοια διαδικασία καθόδου της θερµοκρασίας όπως και 

στα υποστρώµατα Si για να αποφύγουµε το σχηµατισµό ρωγµών. Έτσι µειώνουµε τη 

θερµοκρασία µε 10 οC/min από τους 600 οC και κάτω. Η µέθοδος αυτή αποδίδει και 

στην περίπτωση αυτή, µιας και δεν έχουµε εµφάνιση ρωγµών όπως φαίνεται από το 

οπτικό µικροσκόπιο. 
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3.4 Μετρήσεις ευκινησίας  
 

     Για να αποκτήσουµε µια αίσθηση της ποιότητας των δειγµάτων µας και της 

ικανότητας να κινούνται ελεύθερα οι φορείς µέσα στον κρύσταλλο είναι απαραίτητο 

να κάνουµε µετρήσεις ευκινησίας χρησιµοποιώντας το φαινόµενο Hall. Μετρήσεις 

ευκινησίας πραγµατοποιήθηκαν µόνο στη σειρά των 10 δειγµάτων GaN/Si λόγω της 

µεγάλης επιφάνειας του υλικού (στα υπόλοιπα δείγµατα το µέγεθος ήταν πάρα πολύ 

µικρό ή η αγωγιµότητα του υποστρώµατος ήταν υψηλή και δεν ήταν δυνατόν να 

γίνουν µετρήσεις Hall για το στρώµα MBE) και στα δείγµατα  #391 και #396. Οι 

µετρήσεις στη σειρά GaN/Si πραγµατοποιήθηκαν σε επιφάνεια ίση περίπου µε το ένα 

τέταρτο του wafer (ενίοτε και µικρότερη), στην οποία έγιναν επαφές Hall µε ξηρή 

απόξεση και επιµετάλλωση. Στα δείγµατα  #391 και #396 χρησιµοποιήθηκε In για τις 

4 επαφές που χρειάζονται. Κατόπιν χρησιµοποιήθηκε το σύστηµα  HL5200 (ένταση 

µαγνήτη B=0.5 Tesla) το οποίο υπολογίζει αυτόµατα τις διάφορες ποσότητες που 

θέλουµε να µετρήσουµε. 

 

 

 

3.4.1 Μετρήσεις GaN/Si 

  

     Συνοπτικά για τις µετρήσεις ευκινησίας στη σειρά GaN/Si έχουµε να αναφέρουµε 

τα εξής: Οι τιµές για την ευκινησία των φορέων παρουσιάζουν πολύ µεγάλη 

διασπορά και δεν είναι επαναλήψιµες.  Αυτό σηµαίνει ότι αν κάνουµε µια µέτρηση 

της ευκινησίας περισσότερες από µια φορές χωρίς να αλλάξουµε καµία παράµετρο 

του πειράµατος δεν θα βρούµε τα ίδια αποτελέσµατα. Επιπλέον η µία µέτρηση 

διαφέρει από την άλλη κατά πολύ έτσι ώστε να µη µπορούµε να πούµε µε βεβαιότητα 

ποια είναι η σωστή και ποια όχι. Βασιζόµενοι όµως σε ένα µέγεθος, την απόκλιση 

(deviation) που δίνει η συσκευή των µετρήσεων µπορούµε να κρατήσουµε τις 

µετρήσεις εκείνες της ευκινησίας που παρουσιάζουν τη µικρότερη τιµή απόκλισης. 

∆υστυχώς όµως και πάλι δε µπορούµε να εµπιστευθούµε τις µετρήσεις µιας και 

παρουσιάζουν µεγάλη διασπορά και σε ορισµένες περιπτώσεις οι τιµές της 

ευκινησίας είναι παράλογες ακόµα κι αν έχουν µικρό deviation. Έτσι παρατηρούµε 

τιµές της ευκινησίας που µπορεί να ξεκινούν από 30-40 cm2/Vsec και να φτάνουν 
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µέχρι και 4000 cm2/Vsec για ένα συγκεκριµένο δείγµα. Θα µπορούσαµε να 

περιµένουµε µια µικρή απόκλιση των µετρήσεων όσο κινούµαστε από το κέντρο προς 

την άκρη του δείγµατος λόγω της διαφοράς των ροών III/V, αλλά η διαφορά αυτή θα 

έπρεπε να είναι µικρή και επαναλήψιµη. Στις µετρήσεις µας όµως δεν είδαµε κάτι 

τέτοιο. Αντίθετα οι τιµές για την ευκινησία παρουσιάζουν σχεδόν τυχαία 

συµπεριφορά και είναι αδύνατον να βγάλουµε κάποιο συµπέρασµα µε ασφάλεια.  

     Οι τιµές για την επιφανειακή αντίσταση (sheet resistance) είναι κάπως µεγάλες 

(της τάξης των µερικών δεκάδων ohmcm), γεγονός που σηµαίνει ότι το υλικό δε 

χαρακτηρίζεται από µεγάλη συγκέντρωση φορέων ή/και υψηλή ευκινησία, ή ότι οι 

επαφές δεν έχουν πετύχει καλά. Επίσης παρουσιάζουν µεγάλη διασπορά (όχι τόσο 

µεγάλη, όσο της ευκινησίας), αλλά οι µετρήσεις είναι επαναλήψιµες στα περισσότερα 

από τα δείγµατα σε ικανοποιητικό βαθµό. Το γεγονός αυτό σηµαίνει ότι µπορούµε να 

εµπιστευθούµε τις µετρήσεις µας. Από τις τιµές για την sheet resistance παρατηρούµε 

ότι υπάρχει µια σχετική οµοιοµορφία στα περισσότερα από τα δείγµατα, µε τις τιµές 

να µη διαφέρουν περισσότερο από το µισό µιας τάξης µεγέθους.  Παρατηρούµε 

επίσης ότι φαίνεται να υπάρχει διαφορά όσο µετακινούµαστε από το κέντρο του 

wafer προς την άκρη, αλλά αυτό δεν είναι πάντα προφανές και ξεκάθαρο λόγω της 

διασποράς που παρουσιάζουν οι µετρήσεις. 

     Συγκεντρωτικά παρατηρώντας τις µετρήσεις αντίστασης και ευκινησίας στα 

δείγµατά µας, καθώς και τις παρατηρήσεις από το RHEED, (που θα αναφερθούν 

παρακάτω), κατά τη διάρκεια της επίταξης µπορούµε να πούµε τα εξής: Στα 

περισσότερα από τα δείγµατα υπάρχει αντιστοιχία µεταξύ των παρατηρήσεων 

RHEED και των µετρήσεων αντίστασης (sheet resistance). Πιο συγκεκριµένα, όταν 

το RHEED έδειχνε καλές επιφάνειες, οι τιµές για τις αντιστάσεις ήταν µικρότερες 

από τα άλλα δείγµατα στα οποία οι παρατηρήσεις RHEED έδειχναν υποβαθµισµένες 

επιφάνειες. Στα δείγµατα #313, 314, 316, 318, 320 και 322 έχουµε σύµπτωση των 

παρατηρήσεων του RHEED µε τις µετρήσεις αντίστασης, ενώ στο δείγµα #319 (το 

οποίο είναι και το καλύτερο, όπως προκύπτει από άλλες µετρήσεις, π.χ. XRD) τα 

αποτελέσµατα δε συµπίπτουν. Στα υπόλοιπα δείγµατα έχουµε σχετική συµφωνία του 

RHEED µε τις µετρήσεις Hall. Γενικότερα, πάντως, οι µετρήσεις µας παρουσιάζουν 

µεγάλη διασπορά και µικρή επαναληψιµότητα και δε µας επιτρέπουν να εξαγάγουµε 

ασφαλή συµπεράσµατα. Για το λόγο αυτό δεν παρατίθενται σε πίνακα όλες οι 

µετρήσεις που έγιναν, αλλά περιοριζόµαστε µόνο σε σχόλια και συµπεράσµατα. 
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3.4.2 Μετρήσεις σε GaN/GaN (MOCVD) 

 

     Για το δείγµα #391 η ευκινησία µετρήθηκε και βρέθηκε ίση µε 150 cm2/VSec και 

η συγκέντρωση 1.3 x 1016 cm-3. Για το δείγµα #396 η ευκινησία βρέθηκε ίση µε 203 

cm2/VSec και η συγκέντρωση 1.2 x 1015 cm-3. Και τα δύο δείγµατα αναπτύχθηκαν 

πάνω σε υπόστρωµα High Resistivity MOCVD-A, µε µόνη διαφορά το πάχος του 

αναπτυσσόµενου στρώµατος, που στην περίπτωση του #391 ήταν 0.72 µm, ενώ στο 

396 ήταν 1.45 µm. Οι τιµές της ευκινησίας που µετρήθηκαν είναι πολύ καλές για το 

GaN, δεδοµένης και της συγκέντρωσης των φορέων. Η σύγκριση µε τη 

βιβλιογραφία[15,16] δείχνει ότι οι τιµές που µετρήθηκαν είναι µικρότερες από τις 

καλύτερες τιµές ευκινησίας, που έχουν αναφερθεί, σε GaN ανεπτυγµένο µε ΜΒΕ,  

αλλά και αρκετά µεγάλες ώστε να βρίσκονται µέσα στα όρια των τυπικών τιµών 

ευκινησίας για ΜΒΕ GaN (100-300 cm2/VSec)[17].   Η χρήση υποστρωµάτων υψηλής 

αντίστασης κρίθηκε αναγκαία προκειµένου να µην επηρεάζονται οι µετρήσεις Hall 

από την αγωγιµότητα του υποστρώµατος. 
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3.5   Χαρακτηρισµός µε περίθλαση ηλεκτρονίων (RHEED)            
 

 

3.5.1  Χαρακτηρισµός δειγµάτων GaN/Si 

 

     Με τη βοήθεια µιας CCD κάµερας κατάλληλα προσαρµοσµένης στην οθόνη του 

RHEED παίρνουµε εικόνες σε κάθε φάση ανάπτυξης του ηµιαγωγού και τις 

αποθηκεύουµε σε αρχεία. Κατόπιν παρατηρώντας  τις εικόνες µπορούµε να βγάλουµε 

πολύτιµα συµπεράσµατα για τις φάσεις ανάπτυξης του κρυστάλλου και την ποιότητα 

των διαφόρων στρωµάτων του. Εικόνες RHEED έχουµε µόνο για τα δείγµατα 

GaN/Si, λόγω της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζει η κατασκευή τους, ενώ για τα 

υπόλοιπα δείγµατα θα περιοριστούµε στις παρατηρήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια 

της ανάπτυξης, όπως καταγράφονται στο σχετικό φύλλο ανάπτυξης κάθε δείγµατος. 

     Για τη σειρά δειγµάτων GaN/Si θα παρουσιάσουµε επιλεκτικά εικόνες περίθλασης 

ηλεκτρονίων από χαρακτηριστικά δείγµατα λόγω του µεγέθους των εικόνων. Στα 

υπόλοιπα δείγµατα η πορεία ανάπτυξης είναι περίπου ίδια και δεν παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έτσι αρχίζοντας µε το δείγµα #312 (3ο off) µπορούµε να 

παρατηρήσουµε αναλυτικά τα εξής: 

     Αρχικά και αφού έχουµε αποβάλει το οξείδιο από την επιφάνεια του πυριτίου, 

αυτή φαίνεται να είναι καλή, αφού το RHEED αποτελείται από λεπτές γραµµές 

(εικόνα 3.2α). Μετά την εναπόθεση αλουµινίου σε χαµηλή θερµοκρασία (130 οC)  η 

επιφάνεια δεν είναι καθόλου οµαλή και η εικόνα του RHEED είναι γεµάτη χοντρά 

spots και παχιές γραµµές (εικόνα 3.2β). Αυτό δείχνει ότι το Al εκτός από κάποιο 

ενδεχόµενο συνεχές στρώµα (wetting layer) σχηµατίζει και νησίδες πάνω στην 

επιφάνεια του πυριτίου. Η διπλή περιοδικότητα που εµφανίζεται στην εικόνα 3.2β 

(βλέπε βέλη) αντιστοιχεί σε υπέρθεση περίθλασης από το στρώµα Al και την 

επιφάνεια του Si. Αφού ρίξουµε άζωτο σε χαµηλή θερµοκρασία (εικόνα 3.2γ)  

παρατηρούµε µια εξασθένιση των κηλίδων και πιο αχνό RHEED pattern, ενδείξεις 

για σχηµατισµό AlN µε περιορισµένη τάξη. Μόνο αφού ανεβάσουµε τη θερµοκρασία 

στους 600 οC παρατηρούµε έντονες γραµµές στο RHEED, γεγονός που σηµαίνει ότι 

εν γένει αυξήθηκε η τάξη στην επιφάνεια και σχηµατίστηκε κρυσταλλικό AlN 

(εικόνα 3.2δ). Εδώ είναι πολύ σηµαντικό να παρατηρήσουµε τη διπλή γραµµή που 

σχηµατίζεται αµέσως µετά την άνοδο της θερµοκρασίας, γεγονός που σηµαίνει ότι 
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έχουµε περίθλαση ηλεκτρονίων από δύο υλικά µε διαφορετική πλεγµατική σταθερά. 

Τα υλικά αυτά είναι το Si και το AlN, το οποίο σχηµατίζεται µε την άνοδο της 

θερµοκρασίας, µόλις δηλαδή ο κρύσταλλος αποκτήσει αρκετή ενέργεια για να 

αναδιατάξει τα άτοµά του σε πλεγµατικές θέσεις. Είναι πιθανό όµως και στο 

προηγούµενο βήµα, πριν ανεβάσουµε τη θερµοκρασία, να σχηµατιστεί η διπλή 

γραµµή, όχι όµως τόσο ξεκάθαρα όσο µετά την άνοδο. Θα πρέπει να τονιστεί στο 

σηµείο αυτό ότι στην εικόνα 3.2δ δε µπορούµε να πούµε µε απόλυτη βεβαιότητα αν 

οι δύο γραµµές που φαίνονται στην εικόνα του RHEED αντιστοιχούν στο Si και το 

AlN αντίστοιχα, ή στο Si και το Al. Αυτό συµβαίνει γιατί στο χρόνο που µεσολαβεί 

µεταξύ των φωτογραφιών το δείγµα περιστρέφεται, προκειµένου να εξασφαλιστεί 

οµοιοµορφία του επιτασσόµενου υλικού. Έτσι, σε κάθε λήψη περιστρέφουµε 

χειροκίνητα το δείγµα ώστε να φτάσει στην επιθυµητή γωνία και δεν είναι δυνατόν να 

επιτύχουµε απόλυτη ακρίβεια στις µετρήσεις µας.  

     Συνεχίζοντας την ανάπτυξη εναποθέτουµε 17nm AlN στους 740 οC, που όπως 

δείχνει η εικόνα 3.2ε, σχηµατίζουν ένα συνεχές και σχετικά οµαλό στρώµα πάνω στο 

Si. Στη συνέχεια κάνουµε annealing στους 800 οC για 30 min. Η εικόνα στο RHEED 

δείχνει να χαλάει λίγο µιας και οι γραµµές γίνονται πιο παχιές (εικόνα 3.2στ), ένδειξη 

για τάση σχηµατισµού 3-D νησίδων στην επιφάνεια σαν τρόπος ελαστικής 

χαλάρωσης της αποµένουσας τάσης πλεγµατικής διαφοράς. Κατόπιν όµως και αφού 

εναποθέσουµε 0.5 µm GaN το RHEED βελτιώνεται αρκετά και παίρνει τη µορφή 

λεπτών γραµµών (εικόνα 3.3α), γεγονός που σηµαίνει ανάπτυξη σε δύο διαστάσεις 

και πολύ οµαλή επιφάνεια. Μετά το δεύτερο στρώµα AlN η κατάσταση δεν αλλάζει 

(εικόνα 3.3β). Ακόµα και µετά το δεύτερο στρώµα GaN η εικόνα παραµένει ίδια 

(εικόνα 3.3γ). Στο τέλος όµως, αφού σχηµατιστούν και 25 nm AlGaN για να έχουµε 

δοµή HEMT η εικόνα χαλάει και εµφανίζονται χοντρά spots πάνω στις γραµµές που 

υπήρχαν πριν (εικόνα 3.3δ). Αυτό εξηγείται ως εξής: Κατά την τελευταία φάση 

ανάπτυξης αφήνουµε µόνο την πηγή αζώτου ανοιχτή για 24 sec προκειµένου να 

σχηµατιστεί ένα πολύ λεπτό στρώµα GaN στην κορυφή για προστασία από οξείδωση. 

Έτσι ίσως να µην είµαστε σε Ga-rich συνθήκες και χαλάει η επιφάνεια. Ακόµα επειδή 

το δείγµα µένει αρκετό χρόνο σε υψηλή θερµοκρασία προκειµένου να τραβηχτούν οι 

φωτογραφίες και επειδή χαµηλώνουµε τη θερµοκρασία αργά για να αποφύγουµε το 

σχηµατισµό ρωγµών εξαιτίας του διαφορετικού συντελεστή θερµικής διαστολής των 

υλικών, η επιφάνεια του δείγµατος αποδοµείται. Έτσι η εικόνα του RHEED χαλάει 

στην τελική φάση ανάπτυξης. 
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                   (α) Πριν από Αl (850 oC)                                    (β) Μετά το Al (130 oC)   

    
                   (γ) Μετά το Ν (100 oC)                                         (δ) Μετά το Ν (600 oC) 

    
                         (ε) AlN (800 oC)                                    (στ) AlN µετά από annealing           

 
Εικόνα 3.2: Εικόνες περίθλασης ηλεκτρονίων του δείγµατος #312 για τις διάφορες φάσεις 
ανάπτυξης του GaN πάνω σε Si.  
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          (α) Πριν το δεύτερο AlN (800 oC)                       (β) Μετά το δεύτερο AlN (800 oC)    

             
               (γ) Πριν το AlGaN (720 oC)                                       (δ) Στο τέλος (700 oC) 

 

Εικόνα 3.3: Εικόνες περίθλασης ηλεκτρονίων του δείγµατος #312 για τις διάφορες φάσεις 
ανάπτυξης του GaN πάνω σε Si (συνέχεια από προηγούµενη σελίδα) 
 

 

     Ένα άλλο δείγµα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το #319. Το δείγµα 

αυτό έχει misorientation 1o  προς την [1-10] διεύθυνση και παρουσιάζει το µικρότερο 

FWHM όσον αφορά τις µετρήσεις HRXRD, όπως θα δείξουµε παρακάτω. Έτσι, 

αρχικά στους 130 oC η επιφάνεια του Si είναι καθαρή και µετά την εναπόθεση Al 

σχηµατίζονται νησίδες, όπως φαίνεται και από τις παχιές οβάλ περιοχές του RHEED 

στην εικόνα 3.4β. Μετά την εναπόθεση Ν σε χαµηλή θερµοκρασία δεν παρατηρείται 

µεταβολή, παρά µόνο αφού ανέλθει η θερµοκρασία, οπότε και παρατηρούµε το 

σχηµατισµό διπλών γραµµών στο RHEED. Αυτό σηµαίνει ότι έχουµε και τα δύο είδη 
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κρυστάλλου, δηλαδή Si και AlN, που σχηµατίζεται πάνω του. Επίσης από την εικόνα 

3.4δ παρατηρούµε ότι σχηµατίζεται και ένα ηµικύκλιο, γεγονός που προδίδει το 

σχηµατισµό πολυκρυσταλλικού (ίσως) SiNx. Το SiNx δεν είναι επιθυµητό κατά το 

σχηµατισµό και την ανάπτυξη του κρυστάλλου. Αυτός ήταν και ο λόγος που 

χρησιµοποιήσαµε την εναπόθεση Al και Ν σε χαµηλή θερµοκρασία, ώστε να 

αποφύγουµε το σχηµατισµό SiN από την πρόσπτωση ατόµων Ν στη θερµή επιφάνεια 

του υποστρώµατος. Μετρήσεις φασµατοσκοπίας υπερύθρου (FTIR) που έγιναν στα 

περισσότερα από τα δείγµατα της σειράς έδειξαν την ύπαρξη ελάχιστου ή και 

καθόλου SiN. Μπορούµε εποµένως να συµπεράνουµε ότι κατά την άνοδο της 

θερµοκρασίας, µετά την εναπόθεση Ν, σχηµατίζεται ελάχιστο άµορφο SiNx στη 

διεπιφάνεια µεταξύ Si και AlN από το ήδη υπάρχον Ν στην επιφάνεια, ή από το Ν 

που διαχέεται προς την επιφάνεια µέσω µοριακών κρούσεων στο θάλαµο ΜΒΕ. Στο 

γεγονός αυτό ίσως να συντείνει ότι το Al δεν καλύπτει πλήρως την επιφάνεια του Si 

και ότι παρά το σχετικά µεγάλο ρυθµό (40 οC/min), αύξησης της θερµοκρασίας, η 

εναπόθεση AlN στους 740 oC καθυστερεί περίπου 15 λεπτά. 

     Συνεχίζοντας την ανάπτυξη παρατηρούµε (εικόνες 3.4ε και 3.4στ) ότι η επιφάνεια 

βελτιώνεται µετά την ανάπτυξη του πρώτου στρώµατος AlN, αλλά χαλάει λίγο µετά 

το annealing. Αυτό δεν µας ενοχλεί ιδιαίτερα, αφού το annealing γίνεται στους 800 oC 

προκειµένου να βελτιωθεί η κρυσταλλική ποιότητα και όχι για να φτιάξει η 

επιφάνεια. Κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του GaN η επιφάνεια είναι πολύ καλή, µε 

δισδιάστατη ανάπτυξη και σε συνθήκες περίσσειας Ga. Μετά το δεύτερο στρώµα 

AlN (εικόνα 3.5β) η κατάσταση δείχνει να έχει χειροτερέψει λίγο, αλλά αφού 

αναπτύξουµε και το δεύτερο στρώµα GaN (εικόνα 3.5γ) η εικόνα στο RHEED είναι 

σχεδόν τέλεια. Οι πολύ λεπτές γραµµές, η απουσία spots και η µικρή φωτεινότητα 

δείχνουν µια πάρα πολύ καλή επιφάνεια του κρυστάλλου ανεπτυγµένη µε 

δισδιάστατο τρόπο και όχι µε σχηµατισµό νησίδων. Αυτό σηµαίνει ότι θα έχουµε και 

αρκετά  καλή κρυσταλλική ποιότητα, γεγονός που επαληθεύεται και από άλλες 

µετρήσεις, όπως για παράδειγµα το HRXRD. Η χειροτέρευση που παρατηρούµε στο 

τέλος δεν θα πρέπει να µας ανησυχεί µιας και το τελευταίο στρώµα GaN γίνεται 

ουσιαστικά απουσία ροής Ga και το δείγµα µένει σε υψηλή θερµοκρασία 

προκειµένου να ληφθούν οι φωτογραφίες µε τη CCD κάµερα. Έτσι είναι φυσικό να 

αποδοµείται η επιφάνεια κάνοντας τις γραµµές του RHEED πιο παχιές 
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                      (α) Πριν από Al (130 oC)                                         (β) Μετά το Al (130 oC) 

   
                         (γ) Μετά το Ν (100 oC)                                          (δ) Μετά το Ν (570 oC) 

    
                                 (ε) AlN (800 oC)                              (στ) AlN µετά από annealing (800 oC)  

 
Εικόνα 3.4: Εικόνες περίθλασης ηλεκτρονίων του δείγµατος #319 για τις διάφορες φάσεις 
ανάπτυξης του GaN πάνω σε Si. 
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         (α) πρώτο στρώµα GaN (710 oC)                      (β) Μετά το δεύτερο AlN (800 oC) 

   
                (γ) Πριν το AlGaN (720 oC)                                     (δ) Στο τέλος (700 oC) 

 

Εικόνα 3.5: Εικόνες περίθλασης ηλεκτρονίων του δείγµατος #319 για τις διάφορες φάσεις 
ανάπτυξης του GaN πάνω σε Si (συνέχεια από προηγούµενη σελίδα). 
 

  

     Για τα υπόλοιπα δείγµατα η πορεία του RHEED είναι σε γενικές γραµµές ίδια και 

δεν κρίνεται σκόπιµο να παρουσιαστούν οι εικόνες που περιγράφουν την ανάπτυξη 

του κρυστάλλου στα διάφορα επιµέρους στάδια. Είναι όµως πολύ χρήσιµο να 

παρουσιαστούν όλες µαζί οι εικόνες του RHEED στο τελευταίο στάδιο ανάπτυξης, 

πριν δηλαδή την εναπόθεση των 20 Å GaN. Η επιφάνεια σε αυτό το στάδιο θα 

περιγράφει την τελική επιφάνεια µετά την ανάπτυξη όλων των στρωµάτων και θα 

είναι κατά κάποιο τρόπο ένα µέτρο της κρυσταλλικής ποιότητας του αναπτυσσόµενου 

ηµιαγωγού. Επειδή η οµαλότητα της επιφάνειας είναι πολύ σηµαντική για την 
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κατασκευή διατάξεων, θα πρέπει αυτή να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη. Στις 

εικόνες 3.6 και 3.7 παρουσιάζονται εικόνες RHEED για όλη τη σειρά δειγµάτων 

GaN/Si στο τελευταίο στάδιο ανάπτυξης, που είναι και αυτό που θα κρίνει την 

οµαλότητα της επιφάνειας. 

     Παρατηρώντας λοιπόν τις εικόνες 3.6 και 3.7 και έχοντας υπ’όψιν τα φάσµατα 

περίθλασης ακτίνων Χ (HRXRD), που θα παρουσιάσουµε σε επόµενο κεφάλαιο, 

βλέπουµε ότι τα δείγµατα που παρουσιάζουν καλή εικόνα RHEED στο τέλος, έχουν 

και το µικρότερο FWHM στις µετρήσεις XRD. Έτσι τα δείγµατα #316, 319, 320 και 

#322 που παρουσιάζουν καλή κρυσταλλική ποιότητα έχουν και αρκετά καλή 

επιφάνεια, όπως φαίνεται από το RHEED. Αντίθετα τα δείγµατα #318, 324 που είναι 

χειρότερα όσον αφορά την περίθλαση ακτίνων Χ έχουν και κακή εικόνα στο RHEED. 

Όλα τα υπόλοιπα δείγµατα παρουσιάζουν ενδιάµεση συµπεριφορά, µε εξαίρεση ίσως 

το δείγµα #314 που παρουσιάζει πολύ καλή επιφάνεια, αλλά µέτριες τιµές 

κρυσταλλικής ποιότητας. Θα πρέπει να τονιστεί στο σηµείο αυτό ότι η ένδειξη στο 

RHEED κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης δεν είναι δεσµευτική όσον αφορά την 

ποιότητα του κρυστάλλου που αναπτύσσεται, αλλά είναι µια τεχνική που έχει σαν 

σκοπό να παρέχει πληροφορίες τη στιγµή της ανάπτυξης. ∆εν θα πρέπει εποµένως να 

αναµένουµε πλήρη συµφωνία των παρατηρήσεων του RHEED µε τις µετρήσεις 

δοµικής ποιότητας µε τεχνικές όπως το περιθλασίµετρο ακτίνων Χ. Η επιβεβαίωση 

όµως ότι οι µετρήσεις µας συµφωνούν µε τις ενδείξεις στο RHEED κατά τη διάρκεια 

της ανάπτυξης, δείχνει τον καθοριστικό ρόλο των συνθηκών επίταξης για την 

ποιότητα του αναπτυσσόµενου κρυστάλλου. 

     Παρόµοια σύµπτωση παρατηρήσεων έχουµε και για την περίπτωση των 

µετρήσεων φωτοφωταύγειας. Έτσι τα δείγµατα #314, 319, 320, 322 και #324 που 

παρουσιάζουν τις καλύτερες τιµές FWHM για τις κορυφές του GaN έχουν και καλές 

εικόνες στο RHEED, µε εξαίρεση ίσως το δείγµα #320. Το δείγµα #318 παρουσιάζει 

µακράν τη χειρότερη ποιότητα τόσο στο HRXRD, όσο και στις µετρήσεις 

φωτοφωταύγειας και έχει κακή εικόνα στο RHEED, όπως φαίνεται από την εικόνα 

3.6. Οι παχιές γραµµές που διακόπτονται σε ορισµένα σηµεία σχηµατίζοντας οβάλ 

περιοχές υποδηλώνουν ανάπτυξη µε τρισδιάστατο τρόπο, µη επίπεδη επιφάνεια και 

σχηµατισµό νησίδων. Αυτό έχει σαν συνέπεια τη µείωση της κρυσταλλικής ποιότητας 

του υλικού, γεγονός που φαίνεται πολύ καθαρά στις µετρήσεις που θα δούµε σε 

επόµενα κεφάλαια. 
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                                 #312           #313 

   
                                     #314                    #316 

    
                                                #318                                                                  #319 

 
Εικόνα 3.6:  Εικόνες RHEED όλων των δειγµάτων της σειράς GaN/Si στο τελευταίο στάδιο 
ανάπτυξης. 
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                                    #320                                                                        #322 

    
                                     #323                                                               #324 

 
Εικόνα 3.7:  Εικόνες RHEED όλων των δειγµάτων της σειράς GaN/Si στο τελευταίο στάδιο 
ανάπτυξης (συνέχεια από προηγούµενη σελίδα). 
 

 

 

3.5.2  Χαρακτηρισµός δειγµάτων GaN/GaN (MOCVD) 

 

     Για τη σειρά δειγµάτων GaN/GaN (υποστρώµατα MOCVD) θα περιοριστούµε σε 

παρατηρήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και δε θα δώσουµε 

παραδείγµατα εικόνων περίθλασης ηλεκτρονίων. Έτσι, αρχικά το δείγµα #387 

(MOCVD-A) παρουσιάζει RHEED µε γραµµές και είναι σκοτεινό, γεγονός που 

σηµαίνει ότι είµαστε σε συνθήκες περίσσειας Ga και η ανάπτυξη γίνεται στρώµα µε 

στρώµα. Το δείγµα #388 παρουσιάζει τις ίδιες συνθήκες, αλλά αργεί λίγο να 
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σκοτεινιάσει, οπότε είµαστε σε λιγότερο Ga-rich συνθήκες. Τελικά όµως, και αφού 

αυξήσουµε τη θερµοκρασία του k-cell του Ga 2oC το RHEED γίνεται σκοτεινό. 

Παρόµοια συµπεριφορά έχει και το #389. Τα δείγµατα #390, 391, 392, 393 και #396 

παρουσιάζουν από την αρχή RHEED µε λεπτές γραµµές και αρκετά σκοτεινό, 

γεγονός που σηµαίνει ότι η ανάπτυξη γίνεται µε το σωστό τρόπο.   

 

 

 

3.5.3  Χαρακτηρισµός δειγµάτων GaN/GaAs           

 

     Για τη σειρά των δειγµάτων GaN/GaAs έχουµε να παρατηρήσουµε τα  εξής: 

Αρχικά στο δείγµα #397 το RHEED αποτελούνταν από παχιές κηλίδες (spots) που 

έτειναν να γίνουν οβάλ. Αυτό σηµαίνει ότι η επιφάνεια αποτελείται από νησίδες και η 

ανάπτυξη γίνεται µε τρισδιάστατο τρόπο. Μετά από πάροδο 5-6 λεπτών εµφανίζονται 

γραµµές (streaks) µε spots πάνω τους και η κατάσταση βελτιώνεται λίγο. Επίσης 

παρατηρούµε οµόκεντρους δακτυλίους, ενδεικτικό πολυκρυσταλλικότητας. Αυτό 

είναι λογικό µιας και η ανάπτυξη γίνεται σε συνθήκες περίσσειας αζώτου και 

χαµηλής θερµοκρασίας (300 οC), οπότε τα άτοµα δεν έχουν την απαιτούµενη 

ευκινησία για να σχηµατίσουν κρυσταλλική δοµή.  

     Στο δείγµα #398 το RHEED κατά τις πρώτες φάσεις της ανάπτυξης δε 

σκοτεινιάζει, γεγονός που σηµαίνει ότι ίσως να µη βρισκόµαστε σε συνθήκες 

περίσσειας Ga. Εµφανίζονται λεπτές γραµµές µε spots πάνω τους, δηλαδή έχουµε 

σχεδόν δισδιάστατη ανάπτυξη µε σχηµατισµό µικρών νησιδίων πάνω στην επιφάνεια. 

Μετά την πάροδο  µερικών λεπτών τα spots εξαφανίζονται σταδιακά και στα 45 

λεπτά από την έναρξη της ανάπτυξης παύουν να είναι ορατά. Οι λεπτές γραµµές του 

RHEED έχουν γίνει λίγο παχύτερες και πιο σκοτεινές. Έτσι πετυχαίνουµε καλή 

ανάπτυξη στρώµα µε στρώµα και σε συνθήκες περίσσειας Ga. ∆υστυχώς, όµως, το 

πλεονάζον Ga δε µπορεί να αποβληθεί µε τόσο µεγάλο ρυθµό και το RHEED 

σκοτεινιάζει εντελώς, υποδηλώνοντας µια επιφάνεια εντελώς καλυµµένη µε Ga (υπό 

τη µορφή σταγονιδίων), όπως φαίνεται και από το ηλεκτρονικό µικροσκόπιο 

σάρωσης (SEM).       
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3.6   Μορφολογικός χαρακτηρισµός επιφάνειας 
 

 

3.6.1 Χαρακτηρισµός δειγµάτων GaN/Si 

 

     Ο µορφολογικός χαρακτηρισµός των δειγµάτων µας περιλαµβάνει µελέτη µε το 

µικροσκόπιο ατοµικών δυνάµεων (AFM) και το ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης 

(SEM). Αρχικά όµως θα πρέπει να τονίσουµε ότι όλη η σειρά των δειγµάτων GaN/Si 

εξετάστηκε µε το οπτικό µικροσκόπιο για να διαπιστωθούν τυχόν ανωµαλίες στην 

επιφάνεια και κυρίως για να εξεταστεί η ύπαρξη ή όχι ρωγµών και σταγονιδίων Ga. 

Από τις παρατηρήσεις µας µπορούµε να πούµε ότι όλα τα δείγµατα είχαν σταγονίδια 

Ga (droplets), άλλα µικρά και άλλα µεγαλύτερα. Έτσι για παράδειγµα το #314 

παρουσιάζει καλή επιφάνεια µε droplets µόνο στις άκρες του δισκίου, ενώ τα 

δείγµατα #312 και #313 έχουν droplets σε όλη την επιφάνειά τους. Σε κάθε 

περίπτωση πάντως βρισκόµαστε σε συνθήκες περίσσειας Ga. Από τις οπτικές 

παρατηρήσεις µας επίσης µπορούµε να πούµε µε βεβαιότητα ότι κανένα από τα 

δείγµατα δεν παρουσιάζει ρωγµές, γεγονός πολύ ενθαρρυντικό, αφού έχουµε λύσει 

ένα µεγάλο πρόβληµα  που παρουσιάζεται στα δείγµατα GaN/Si. Το πρόβληµα αυτό 

είναι ακόµα εντονότερο και πιο δύσκολο να αποφευχθεί στην περίπτωση που η 

ανάπτυξη γίνεται µε MOCVD, οπότε και οι θερµοκρασίες είναι υψηλότερες. 

     Πριν περάσουµε στη µορφολογία της επιφάνειας είναι σηµαντικό να πούµε ότι 

από µετρήσεις πάχους που έγιναν µε SEM, παρατηρώντας κάθετες τοµές των 

δειγµάτων, προκύπτει ότι το πάχος του GaN δεν είναι οµοιόµορφο σε όλη την έκταση 

του wafer, αλλά µειώνεται όσο πηγαίνουµε από το κέντρο προς την άκρη. Μετρήσεις 

που έγιναν στο δείγµα #313 δείχνουν ότι το πάχος όλων των στρωµάτων µαζί είναι 

1.5 µm στο κέντρο του δισκίου και µειώνεται σταδιακά µέχρι τα 0.75 µm στην άκρη 

του. Το γεγονός αυτό προκαλεί την εµφάνιση οµόκεντρων κύκλων διαφορετικής 

απόχρωσης στην επιφάνεια του δισκίου, όπως φαίνεται µε γυµνό µάτι, λόγω της 

διαφορετικής απόστασης που έχουν να διανύσουν οι ακτίνες του φωτός µέσα στο 

υλικό πριν ανακλαστούν. Η µεγάλη διαφορά που παρουσιάζεται στο πάχος των 

δειγµάτων οφείλεται κυρίως στην κατανοµή της δέσµης πλάσµατος που βγαίνει από 

την πηγή πλάσµατος αζώτου. Σταθερή ροή αζώτου έχουµε µόνο στο κέντρο του 

δισκίου, ενώ όσο αποµακρυνόµαστε προς τα έξω η ροή µειώνεται γρήγορα και φτάνει 
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σε µια ελάχιστη τιµή. Επειδή στις συνθήκες που βρισκόµαστε ο ρυθµός ανάπτυξης 

περιορίζεται από τη ροή αζώτου, είναι φυσικό µια ολοένα µειούµενη κατανοµή στη 

ροή να προκαλεί ρυθµό ανάπτυξης που µειώνεται όσο αποµακρυνόµαστε από το 

κέντρο. Αυτό βέβαια σηµαίνει και ότι ο λόγος των ροών III/V θα µεταβάλλεται, 

οπότε αναµένουµε ότι θα περισσεύει περισσότερο Ga στις άκρες του δισκίου απ’ ότι 

στο κέντρο, κάνοντας την υπόθεση ότι εκεί είµαστε σε συνθήκες Ga-rich. 

    Η εικόνα 3.8 απεικονίζει την επιφάνεια του δείγµατος #314 στο κέντρο, σε 

µεγέθυνση 10.000 και είναι χαρακτηριστική µιας επιφάνειας σχετικά οµαλής χωρίς 

σταγονίδια Ga. Σποραδικά παρατηρούµε διάφορες µικροανωµαλίες που ίσως να 

οφείλονται σε βρωµιές της επιφάνειας ή σε εναπόθεση σταγονιδίων Ga απευθείας από 

το k-cell. Γενικά πάντως είναι µια καλή επιφάνεια που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

την κατασκευή διατάξεων.       

 

 

 
Εικόνα 3.8: Φωτογραφία SEM της επιφάνειας του δείγµατος #314 στο κέντρο. Η µεγέθυνση 
είναι  10.000 
 
 
 

     Στην εικόνα 3.9 φαίνεται η επιφάνεια του ίδιου δείγµατος σε σηµείο κοντά στην 

άκρη του wafer. Παρατηρούµε ότι η µορφολογία εδώ δεν είναι τόσο καλή όσο στο 

κέντρο, παρουσιάζοντας µεγαλύτερες και πιο συχνές ανωµαλίες. Στο πάνω αριστερό 

τµήµα της εικόνας παρατηρούµε την ύπαρξη µιας µεγάλης “τρύπας”, µιας περιοχής  
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δηλαδή όπου δεν έχει γίνει ανάπτυξη κρυστάλλου µε το ρυθµό που θα έπρεπε. Αυτό 

οφείλεται πιθανότατα σε µόλυνση της επιφάνειας του Si µε προσµίξεις. Θα πρέπει 

εποµένως να αναµένουµε καλύτερες µετρήσεις και καλύτερη ποιότητα υλικού στο 

κέντρο, γεγονός που επαληθεύεται σε όλες τις µετρήσεις όπως θα δούµε και στα 

επόµενα κεφάλαια. 

 

 

 
Εικόνα 3.9: Φωτογραφία SEM της επιφάνειας του δείγµατος #314 στην άκρη. Η µεγέθυνση 
είναι  10.000 
 

 

     Για να σχηµατίσουµε ολοκληρωµένη άποψη για την επιφάνεια των δειγµάτων 

είναι απαραίτητο να εξετάσουµε τις εικόνες που λαµβάνουµε από το µικροσκόπιο 

ατοµικών δυνάµεων (AFM). Η προς εξέταση περιοχή έχει διαστάσεις 4Χ4 µm 

προκειµένου να µπορούµε να βλέπουµε αρκετό κοµµάτι της επιφάνειας και όχι µια 

µεµονωµένη περιοχή. Ο χρωµατισµός της επιφάνειας γίνεται αυτόµατα από το 

λογισµικό του µικροσκοπίου και αποσκοπεί στην καλύτερη παρουσίαση των 

υψοµετρικών διαφορών της. Στο πάνω δεξιά τµήµα της κάθε εικόνας φαίνεται η 

κλίµακα που χρησιµοποιήθηκε, καθώς και το χρώµα που αντιστοιχεί σε κάθε ύψος. Η 

κλίµακα αυτή µπορεί να είναι διαφορετική για κάθε δείγµα, ανάλογα µε την 

τραχύτητα της επιφάνειάς του. Σαρώσεις µε το AFM έγιναν στο κέντρο (c), στη µέση 

(m) και στην άκρη (e) για κάθε wafer. Επειδή είναι δύσκολο, από άποψη χώρου, να 
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παρουσιαστούν όλες οι εικόνες, θα περιοριστούµε στην παράθεση µόνο µερικών 

αντιπροσωπευτικών δειγµάτων και θα παραλείψουµε τις υπόλοιπες. Κατόπιν θα 

δοθούν οι µέσες τιµές τραχύτητας για το κέντρο, τη µέση και την άκρη για κάθε ένα 

από τα δείγµατα, όπως υπολογίστηκαν από το λογισµικό του µικροσκοπίου και θα 

γίνει σύγκριση των αποτελεσµάτων. 

     Στην εικόνα 3.10 φαίνεται η επιφάνεια του δείγµατος #312 περίπου στη µέση του 

δισκίου. Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε υπάρχουν πολλές “τρύπες”, δηλαδή 

περιοχές όπου λείπει υλικό και σχηµατίζεται κενό. Οι περιοχές αυτές έχουν βάθος 

περίπου 10-12 nm. Η επιφάνεια είναι αρκετά τραχιά, µε µεγάλες διακυµάνσεις στο 

ύψος, γεγονός που µας οδηγεί να συµπεράνουµε ότι η ανάπτυξη γίνεται στις τρεις 

διαστάσεις και όχι στρώµα µε στρώµα όπως θα έπρεπε. Επίσης παρατηρούµε ότι 

υπάρχουν µικρορωγµές σε όλη την έκταση της εικόνας.        

 
Εικόνα 3.10: Εικόνα από AFM της επιφάνειας του δείγµατος #312 στη µέση. Η RMS τραχύτητα 
είναι 2.4 nm. 
 
 
 

     Μια άλλη περίπτωση επιφάνειας είναι αυτή που φαίνεται στην εικόνα 3.11. Εδώ 

τα πράγµατα είναι κάπως καλύτερα µιας και δεν έχουµε µεγάλα κενά, ούτε ρωγµές. Η 
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επιφάνεια όµως συνεχίζει να είναι αρκετά τραχιά σχηµατίζοντας άλλοτε λόφους και 

άλλοτε κενά και γενικά έχει µια τυχαιότητα ως προς τη µορφολογία της.      

 

 
Εικόνα 3.11: Εικόνα από AFM της επιφάνειας του δείγµατος #314 στη µέση. Η RMS τραχύτητα 
είναι 8.5 nm. 
 

 

     Ας εξετάσουµε τώρα και την επιφάνεια του δείγµατος #319, που είναι το καλύτερο 

όσον αφορά τις µετρήσεις HRXRD. Από την εικόνα 3.12 παρατηρούµε ότι 

χαρακτηρίζεται από αυξηµένη τραχύτητα, µε µεγάλες περιοχές όπου υπάρχει κενό και 

µικρές περιοχές όπου το υλικό εξέχει σχηµατίζοντας κυλινδρικά υψώµατα. Γενικά η 

επιφάνεια δεν παρουσιάζει καθόλου οµαλές περιοχές και χαρακτηρίζεται από 

τυχαιότητα όσον αφορά τη µορφολογία της. Η αυξηµένη τραχύτητα µάλλον δε 

µπορεί να συσχετιστεί µε την κρυσταλλική ποιότητα µιας και στην περίπτωση αυτή 

έχουµε καλύτερη ποιότητα κρυστάλλου από τα υπόλοιπα δείγµατα, αλλά κακή 

επιφάνεια. Η τραχύτητα αυτή µπορεί να αποδοθεί και σε άλλους παράγοντες όπως για 

παράδειγµα η αποδόµηση της επιφάνειας κατά τη διάρκεια λήψης των φωτογραφιών 

του RHEED σε υψηλή θερµοκρασία και η ανάπτυξη του προστατευτικού στρώµατος 

GaN στο τέλος µε µόνο την πηγή του αζώτου ανοιχτή. Επίσης η υπερβολική 

περίσσεια Ga υπό τη µορφή droplets δηµιουργεί προβλήµατα στο σχηµατισµό καλής 
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επιφάνειας και πιθανόν να δηµιουργεί κενά στην ανάπτυξη που φαίνονται σαν 

“τρύπες”. Πάντως και εδώ ο µηχανισµός ανάπτυξης είναι σε 3 διαστάσεις, όπως και 

σε όλη τη σειρά δειγµάτων GaN/Si. 

 

 
Εικόνα 3.12: Εικόνα από AFM της επιφάνειας του δείγµατος #319 στο κέντρο. Η RMS 
τραχύτητα είναι 13.6 nm. 
 

 

     Για να έχουµε µια ολοκληρωµένη εικόνα για όλα τα δείγµατα GaN/Si θα πρέπει να 

υπολογίσουµε τις µέσες τιµές τραχύτητας (RMS roughness) σε κάθε σηµείο (κέντρο, 

µέση και άκρη) και να τα συγκρίνουµε. Αυτό µπορεί να γίνει µε τη βοήθεια του 

ειδικού λογισµικού που συνοδεύει το AFM. Οι τιµές αυτές παρατίθενται στον πίνακα 

3.3 µαζί µε τις πληροφορίες για το misorientation και τον αύξοντα αριθµό καθενός 

από τα δείγµατα. Από τον πίνακα µπορούµε να συµπεράνουµε ότι το δείγµα #312 έχει 

την οµαλότερη επιφάνεια µε µόλις 2.4 nm µέση τραχύτητα στη µέση και την άκρη 

του δισκίου. Τα υπόλοιπα δείγµατα παρουσιάζουν µεγαλύτερες τιµές λόγω της 

αυξηµένης τραχύτητας της επιφάνειάς τους, γεγονός που οφείλεται στον 

τρισδιάστατο µηχανισµό ανάπτυξης. Επίσης, η τραχύτητα οφείλεται στην αποδόµηση 

της επιφάνειας λόγω παραµονής σε υψηλή θερµοκρασία και σε υπερβολική περίσσεια 
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Ga λόγω προβληµάτων στα k-cell, σε ορισµένα από τα δείγµατα. Στο δείγµα #313 

παρατηρούµε αύξηση της τραχύτητας όσο µετακινούµαστε προς την άκρη, γεγονός 

που ίσως να οφείλεται στην ανοµοιοµορφία της πηγής πλάσµατος αζώτου που 

προκαλεί αύξηση του λόγου III/V σε τιµές πάνω από τις κανονικές, σχηµατίζοντας 

droplets. Στις περισσότερες περιπτώσεις πάντως δεν παρατηρούµε κάτι 

συγκεκριµένο, αλλά άλλοτε οι τιµές µειώνονται όσο πηγαίνουµε από το κέντρο προς 

την άκρη και άλλοτε αυξάνουν. Αυτό οφείλεται στη µεγάλη ανοµοιοµορφία των 

διαφόρων περιοχών που δε µας επιτρέπει να βγάλουµε συµπεράσµατα για το λόγο 

των ροών III/V. 

     Όσον αφορά τη διεύθυνση του misorientation µπορούµε να πούµε ότι η [2-1-1] 

διεύθυνση παρουσιάζει τις µικρότερες τιµές τραχύτητας σχετικά µε τις άλλες δυο. Η 

αυξηµένη όµως ανοµοιοµορφία των δειγµάτων δε µας επιτρέπει να βγάλουµε 

συµπεράσµατα για την προτιµητέα διεύθυνση κοπής και το προτιµητέο 

misorientation.  

     Ένα άλλο σηµείο που θα πρέπει να τονιστεί είναι η ασυµφωνία των 

παρατηρήσεων του RHEED µε τις τιµές µέσης τραχύτητας από το AFM. Με βάση τα 

αποτελέσµατα που δώσαµε σε προηγούµενο κεφάλαιο για το RHEED µπορούµε να 

πούµε ότι στις περιπτώσεις όπου είχαµε καλή εικόνα στο RHEED και δισδιάστατο 

µηχανισµό ανάπτυξης δεν παρατηρούµε καλή επιφάνεια εν γένει. Αντίθετα στην 

περίπτωση του δείγµατος #312 το οποίο παρουσιάζει τις µικρότερες τιµές τραχύτητας 

δεν έχουµε και τόσο καλά αποτελέσµατα µε βάση το RHEED. Η ασυµφωνία αυτή 

µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το RHEED “βλέπει” µόνο ανωµαλίες της 

επιφάνειας που είναι υπό γωνία ως προς αυτήν και δεν επηρεάζεται από αλλαγές 

παράλληλες προς το επίπεδο της επιφάνειας,  ενώ το AFM βλέπει µόνο την επιφάνεια 

και κατά συνέπεια µόνο το τελικό στάδιο ανάπτυξης.  Έτσι µπορούµε να πούµε ότι η 

περίθλαση ηλεκτρονίων δεν είναι τόσο ακριβής µέθοδος όσον αφορά µικροανωµαλίες 

της επιφάνειας και δε µπορεί να µας δείξει αν υπάρχουν µικρά κενά (τρύπες) πάνω σε 

αυτήν ή άλλα µικροπροβλήµατα που αναδεικνύονται µε το AFM. Τέλος υπάρχουν 

και περιπτώσεις όπου οι δύο παρατηρήσεις δε δείχνουν να αντικρούονται, όπως για 

παράδειγµα στα δείγµατα  #314,318,322 και 324. 

     Συµπερασµατικά, πάντως, δε µπορούµε να πούµε µε βεβαιότητα ποια είναι η 

προτιµητέα διεύθυνση απόκλισης από (111) και ποια η γωνία αυτής, µιας και υπάρχει 

πολύ µεγάλη αβεβαιότητα στις µετρήσεις µας που προέρχεται από την κακή 

επιφάνεια των δειγµάτων. Για να µπορέσουµε να εξαγάγουµε χρήσιµα συµπεράσµατα 
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θα πρέπει πρώτα να βελτιώσουµε τις συνθήκες ανάπτυξης έτσι ώστε να καταλήγουµε 

σε καλύτερες και πιο οµαλές επιφάνειες. Μερικές βελτιώσεις που θα µπορούσαν να 

γίνουν είναι η λήψη των φωτογραφιών RHEED πολύ γρήγορα, η βελτίωση 

σταθερότητας του k-cell του Ga και η ανάπτυξη µε σταθερότερο λόγο ροών III/V, 

προκειµένου να µη σχηµατίζονται σταγονίδια Ga στην επιφάνεια και να αλλοιώνουν 

τα χαρακτηριστικά της. Επίσης, θα µπορούσαν να σχηµατιστούν καλύτερες 

διεπιφάνειες GaN/AlN αν ελέγχαµε καλύτερα το λόγο ροών III/V, βελτιώνοντας έτσι 

το αναπτυσσόµενο υλικό πάνω τους. 

 

∆είγµα Misorientation 
(deg) 

Θέση Μέση 
Τραχύτητα 

(nm) 

#312  3o προς [2-1-1] 
Κέντρο 
Μέση 
Άκρη 

5.9 
2.4 
2.4 

#313 5o προς [2-1-1] 
Κέντρο 
Μέση 
Άκρη 

5.8 
7.5 
13.2 

#314 0o 
Κέντρο 
Μέση 
Άκρη 

6 
8.5 
6.5 

#316 1ο προς [2-1-1] 
Κέντρο 
Μέση 
Άκρη 

8.6 
4.4 
5.9 

#318 5o προς [1-10] 
Κέντρο 
Μέση 
Άκρη 

11.1 
 9.9 
6 

#319 1o προς [1-10] 
Κέντρο 
Μέση 
Άκρη 

13.6 
8.9 
7.9 

#320 3ο προς [1-10] 
Κέντρο 
Μέση 
Άκρη 

10.7 
7.3 
12.3 

#322 1ο προς [11-2] 
Κέντρο 
Μέση 
Άκρη 

7.3 
6.6 
7.9 

#323 5ο προς [11-2] 
Κέντρο 
Μέση 
Άκρη 

8.9 
9.1 
11.7 

#324 3ο προς [11-2] 
Κέντρο 
Μέση 
Άκρη 

9.4 
11.7 
14.8 

 
Πίνακας 3.3: Μέσες τιµές τραχύτητας για όλη τη σειρά δειγµάτων GaN/Si σε τρία διαφορετικά 
σηµεία πάνω στο wafer 
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3.6.2  Προσδιορισµός πολικότητας δειγµάτων GaN/Si 

 

     Προκειµένου να προσδιορίσουµε την πολικότητα µετώπου του GaN εµβαπτίζουµε 

τα δείγµατά µας σε υδατικό διάλυµα υδροξειδίου του καλίου (ΚΟΗ:H2O µε αναλογία 

1:3.5 αντίστοιχα) για 30 λεπτά και παρατηρούµε τις αλλαγές στην τραχύτητα της 

επιφάνειάς τους µε το AFM. ∆είγµατα µε πολικότητα µετώπου Ν παρουσιάζουν 

αλλαγή στη µορφολογία της επιφάνειάς τους κατά την εµβάπτισή τους στο υδατικό 

διάλυµα KOH, σε αντίθεση µε τα δείγµατα πολικότητας µετώπου Ga που µένουν 

αναλλοίωτα[12]. Οι τιµές της RMS τραχύτητας πριν και µετά την εµβάπτιση στο 

διάλυµα, παρουσιάζονται στον πίνακα 3.11. Θα πρέπει να τονιστεί στο σηµείο αυτό 

ότι οι µετρήσεις προσδιορισµού πολικότητας έγιναν µόνο στη σειρά των δειγµάτων 

GaN/Si, όπου τίθεται θέµα προσδιορισµού της πολικότητας. 

 

 

∆είγµα Misorientation (deg) Μέση τραχύτητα 
ΠΡΙΝ το KOH (nm) 

Μέση τραχύτητα 
META το KOH 

(nm) 
#312 3o προς [2-1-1] 6.0 9.9 
#313 5o προς [2-1-1] 6.8 50.5 
#314 0o 8.3 50.7 
#316 1ο προς [2-1-1] 2.9 25.3 
#318 5o προς [1-10] 9.2 12.2 
#319 1o προς [1-10] 13.5 33.9 
#320 3ο προς [1-10] 11.2 13.9 
#322 1ο προς [11-2] 10.0 16.1 
#323 5ο προς [11-2] 13.5 20.9 
#324 3ο προς [11-2] 10.1 12.5 

 

Πίνακας 3.11: Μέσες τιµές τραχύτητας πριν και µετά την εµβάπτιση των δειγµάτων της σειράς 
GaN/Si σε διάλυµα KOH για προσδιορισµό της πολικότητας µετώπου. 
 

 

     Παρατηρώντας τις διαφοροποιήσεις στην επιφάνεια των δειγµάτων µπορούµε να 

πούµε τα εξής: Τα δείγµατα #313, 314, 316, 319 παρουσιάζουν πολύ µεγάλη αύξηση 

της τραχύτητας, γεγονός που µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η πολικότητά τους είναι 

µετώπου N. Τα υπόλοιπα δείγµατα δεν παρουσιάζουν µεγάλες διαφορές, οπότε 

θεωρούµε ότι είναι µετώπου Ga. Όµως, λόγω της αυξηµένης τραχύτητας και 

ανοµοιοµορφίας της επιφάνειας των δειγµάτων της σειράς GaN/Si δε µπορούµε να 

είµαστε απόλυτα σίγουροι για τα αποτελέσµατά µας, αφού µέτρηση της τραχύτητας 
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σε διαφορετικό σηµείο ενός δείγµατος µπορεί να δίνει διαφορετική τιµή. Πιθανότατα 

όµως να υπάρχουν περιοχές όπου η πολικότητα µεταβάλλεται από Ga-face σε N-face 

και αντίστροφα (inversion domains). Η µέτρηση της µέσης τραχύτητας σε περιοχή 

µετώπου Ν θα δίνει µεγάλες διαφορές, ενώ σε περιοχή µετώπου Ga µικρές. Έτσι, δε 

µπορούµε να χαρακτηρίσουµε ένα ολόκληρο wafer εξετάζοντας µια µικρό µόνο 

περιοχή του, αλλά θα πρέπει να κάνουµε πολλές µετρήσεις της µέσης τραχύτητας. 

 

 

 

3.6.3  Χαρακτηρισµός δειγµάτων GaN/GaN (MOCVD)  

 

     Τα δείγµατα της σειράς GaN/GaN (MOCVD) και GaN/GaAs εξετάστηκαν αρχικά 

µε το ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης (SEM) για τυχόν ανωµαλίες στην 

επιφάνεια. Για τα δείγµατα #387-396 µπορούµε να πούµε ότι η επιφάνεια είναι τόσο 

καλή, σε βαθµό που να φαίνεται απολύτως οµοιόµορφη στο SEM. Αυτό είναι φυσικό 

αφού το επιταξιακό GaN πάνω σε καλές επιφάνειες GaN παρουσιάζει πολύ µικρή 

τραχύτητα όπως θα δούµε στις µετρήσεις AFM παρακάτω. Για τα δείγµατα 

GaN/GaAs µπορούµε να παρατηρήσουµε τα εξής: Το δείγµα µε αριθµό 397 

παρουσιάζει οµαλή επιφάνεια στο SEM και δεν έχει καθόλου droplets. Αντιθέτως, το 

δείγµα #398 είναι γεµάτο droplets και η επιφάνειά του παρουσιάζει µια µικρή 

τραχύτητα. 

     Για να έχουµε µια πιο ολοκληρωµένη αντίληψη θα πρέπει να εξετάσουµε και τις 

εικόνες που λαµβάνουµε από το AFM. Η εικόνα 3.13 απεικονίζει την επιφάνεια του 

δείγµατος #388, που είναι και µια τυπική επιφάνεια της σειράς δειγµάτων 387-396. 

Παρατηρούµε ότι η επιφάνεια είναι οµαλή, χωρίς περιοχές µε απότοµα υψώµατα η 

λακκούβες και γενικά παρουσιάζει οµαλότητα και συνέχεια. Επίσης, παρατηρούµε 

ότι η επιφάνεια αποτελείται από ατοµικά σκαλοπάτια (atomic steps), γεγονός που µας 

οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η ανάπτυξη έγινε στρώµα-µε-στρώµα (step-flow growth). 

Ο µηχανισµός αυτός είναι δισδιάστατος και οδηγεί σε επιφάνειες µε πάρα πολύ µικρή 

τραχύτητα. Οι µικρές περιοχές που φαίνονται σαν σταγόνες µάλλον προέρχονται από 

προβλήµατα κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας µε υγρά χηµικά ή από άλλη µη 

προβλέψιµη διαδικασία και δε θα πρέπει να µας απασχολήσουν µιας και δεν 

επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά του υλικού.   
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Εικόνα 3.13: Εικόνα από AFM της επιφάνειας του δείγµατος #388 (MOCVD-B) 

 
 
 
 

 
 
Εικόνα 3.14: Εικόνα από AFM της επιφάνειας του δείγµατος #390 (MOCVD-D) 
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     Μια άλλη επιφάνεια που είναι χαρακτηριστική της καλής και οµαλής ανάπτυξης 

GaN είναι αυτή που φαίνεται στην εικόνα 3.14. Στο πάνω αριστερά τµήµα 

παρατηρούµε τη χαρακτηριστική εξαγωνική δοµή που σχηµατίζεται λόγω ανάπτυξης 

µε step-flow γύρω από µια εξάρµωση βίδας (screw dislocation). Η δοµή αυτή 

αποτελείται από διαδοχικά ατοµικά εξάγωνα το ένα πάνω στο άλλο ώστε να 

σχηµατίζεται ένα είδος πυραµίδας. Η υπόλοιπη εικόνα εµφανίζει, επίσης, ατοµικά 

σκαλοπάτια (atomic steps). Οι µικρές “βρωµιές” στην επιφάνεια, πιθανότατα 

οφείλονται σε σταγονίδια Ga πάνω στην επιφάνεια του κρυστάλλου και δε θα πρέπει 

να µας απασχολήσουν ιδιαίτερα. Πιθανόν όµως να οφείλονται και σε εξωτερικούς 

παράγοντες, δηλαδή παράγοντες εκτός του θαλάµου επίταξης, όπως για παράδειγµα 

βρώµικες λαβίδες, σκόνες κτλ.  

     Πριν προχωρήσουµε στην παράθεση των τιµών για τις µέσες τιµές τραχύτητας των 

δειγµάτων, θα ήταν ενδιαφέρον να δούµε την επιφάνεια του δείγµατος #391. Το 

δείγµα αυτό έχει σαν υπόστρωµα ένα High Resistivity GaN από MOCVD-A. Όπως 

παρατηρούµε από την εικόνα 3.15, η επιφάνεια δεν είναι καθόλου καλή, 

συγκρινόµενη µε τα υπόλοιπα δείγµατα της σειράς, και παρουσιάζει ελαφρώς 

αυξηµένη τραχύτητα και τρύπες σε τυχαία σηµεία της. Το φαινόµενο αυτό έχει 

παρατηρηθεί σε όλα τα λεπτά φιλµ GaN που έχουν αναπτυχθεί στο παρελθόν σε ίδια 

υποστρώµατα (High Resistivity) και οφείλεται στην ιδιαιτερότητα του συγκεκριµένου 

υποστρώµατος.  

 
Εικόνα 3.15: Εικόνα από AFM της επιφάνειας του δείγµατος #391 (High Resist  MOCVD-A) 
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3.6.4  Χαρακτηρισµός δειγµάτων GaN/GaAs 

 

     Οι επιφάνειες των δειγµάτων GaN/GaAs φαίνονται στις εικόνες 3.16 και 3.17 για 

τα δείγµατα #397 και #398, αντίστοιχα. Για το δείγµα #397 έχουµε να 

παρατηρήσουµε ότι η επιφάνειά του είναι σχετικά οµαλή και αποτελείται από πολλές 

µικρές περιοχές που εξέχουν του κανονικού επιπέδου κατά µερικά nm. Το δείγµα 

#398 έχει πιο τραχιά επιφάνεια µε µεγαλύτερες περιοχές να εξέχουν και µικρές 

σχισµές κατά µήκος όλης της επιφάνειας που δείχνουν να έχουν κάποια προτιµητέα 

διεύθυνση. Σε ορισµένες περιπτώσεις οι περιοχές µε το µεγαλύτερο ύψος έχουν 

εξαγωνική δοµή και σε άλλες µορφή παραλληλογράµµου, αλλά αυτό δε µας επιτρέπει 

να συµπεράνουµε κάτι χρήσιµο στην περίπτωση αυτή.   

     Η σύνοψη των αποτελεσµάτων AFM φαίνεται στον πίνακα 3.4. Όπως 

παρατηρούµε τα δείγµατα µε διαφορετικά υποστρώµατα MOCVD έχουν όλα τις ίδιες 

τιµές µέσης τραχύτητας, περίπου 0.5 nm, που είναι πάρα πολύ καλή τιµή. Εξαίρεση 

αποτελεί το υπόστρωµα High Resistivity MOCVD-A (δείγµα #391) που εµφανίζει 

πολύ µεγαλύτερη τραχύτητα και τρύπες στην επιφάνεια. Αντίθετα, όµως, το δείγµα 

#396 που είναι ανεπτυγµένο επίσης σε Ηigh Resistivity MOCVD-A υπόστρωµα 

εµφανίζει µικρότερη τραχύτητα, µόλις 0.5 nm. Αυτό οφείλεται στο παχύ στρώµα 

GaN (1.45 µm) που αναπτύχθηκε πάνω του µε ΜΒΕ. Τα δείγµατα #392 και #393 

αναπτύχθηκαν για να µελετηθεί η διαφορά που µπορεί να έχει η παρουσία του 

ζεσταµένου k-cell του In µε το shutter κλειστό κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης στο 

δείγµα #393 και συνεπώς δεν περιµένουµε σηµαντικές διαφορές στην επιφανειακή 

τραχύτητα. 

     Όσον αφορά τα δείγµατα GaN/GaAs µπορούµε να πούµε ότι το #397 που έγινε σε 

συνθήκες περίσσειας αζώτου σε θερµοκρασία 300 oC παρουσιάζει µικρότερη 

τραχύτητα από το #398 που έγινε σε συνθήκες περίσσειας Ga σε 680 oC. Η αύξηση 

στην τραχύτητα οφείλεται είτε στην κακή διεπιφάνεια µεταξύ GaAs και GaN, είτε 

στην πολικότητα του αναπτυσσόµενου GaN που αναµένεται να είναι µετώπου-Ν και 

όχι στην ανάπτυξη του GaN υπό συνθήκες περίσσειας Ν.     
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Εικόνα 3.16: Εικόνα από AFM της επιφάνειας του δείγµατος #397 

 

 

 
Εικόνα 3.17: Εικόνα από AFM της επιφάνειας του δείγµατος #398 
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# Υπόστρωµα Μέση Τραχύτητα (nm) 

387 GaN/Al2O3 (MOCVD-A) 0.5 

388 GaN/Al2O3 (MOCVD-B) 0.4 

389 GaN/Al2O3 (MOCVD-C) 0.5 

390 GaN/SiC (MOCVD-D) 0.5 

391 
GaN/Al2O3 (MOCVD-A 

HIGH RESISTIVITY) 
3 

392 GaN/Al2O3 (MOCVD-A) 1.9 

393 GaN/Al2O3 (MOCVD-A) +In 1 

396 
GaN/Al2O3 (MOCVD-A 

HIGH RESISTIVITY) 
0.5 

397 GaAs (111) 3.9 

398 GaAs (111) 5.8 

 

Πίνακας 3.4: Μέσες τιµές τραχύτητας για τη σειρά δειγµάτων GaN/GaN (MOCVD) και 
GaN/GaAs  
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3.7   Χαρακτηρισµός Κρυσταλλικής ποιότητας 
 

 

3.7.1 ∆είγµατα GaN/Si 

 

     Έχοντας εξετάσει την επιφάνεια του υλικού µε διάφορες µεθόδους είναι 

απαραίτητο να προχωρήσουµε σε µια µελέτη της κρυσταλλικής του δοµής για να 

αποκτήσουµε πληρέστερη αντίληψη της κατάστασης. Αυτό µπορεί να γίνει µε 

περίθλαση ακτίνων Χ χρησιµοποιώντας το περιθλασίµετρο D1 της εταιρίας BEDE 

που διαθέτουµε στο εργαστήριο. Αφού κολλήσουµε το δείγµα στο ειδικό δισκίο 

συγκράτησης ώστε να µην πέφτει, πραγµατοποιούµε ευθυγράµµιση κατά τρόπο 

τέτοιο ώστε η δέσµη των ακτίνων Χ να προσπίπτει στο δείγµα χωρίς να εµποδίζεται η 

πορεία της, πετυχαίνοντας ταυτόχρονα και τη µέγιστη δυνατή ένταση ανιχνευόµενης 

ακτινοβολίας. Κατόπιν µεταφερόµαστε στη σωστή γωνία Bragg για το επίπεδο που 

επιθυµούµε να εξετάσουµε και κάνουµε βελτιστοποίηση της γωνίας πρόσπτωσης της 

δέσµης ώστε να πάρουµε το µέγιστο αριθµό µετρήσεων (counts) στον ανιχνευτή. Όλη 

η διαδικασία, καθώς και πάσης φύσεως µετρήσεις και βελτιστοποιήσεις γίνονται µε 

τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και κατάλληλου λογισµικού. Το λογισµικό 

επίσης περιλαµβάνει επεξεργασία των µετρήσεων και υπολογισµό διάφορων 

χρήσιµων µεγεθών όπως για παράδειγµα το FWHM µιας καµπύλης, υπολογισµούς 

ελαστικής παραµόρφωσης (strain), σταθερών πλέγµατος και πολλών άλλων. Τα 

δεδοµένα αποθηκεύονται αυτόµατα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του συστήµατος 

και µπορούν να επεξεργαστούν αργότερα µε όποιο λογισµικό θελήσουµε. 

     Για τη σειρά δειγµάτων GaN/Si πήραµε αρχικά µετρήσεις έντασης της 

περιθλώµενης ακτινοβολίας σαν συνάρτηση της γωνίας ω του δείγµατος ως προς την 

προσπίπτουσα ακτίνα. Η καµπύλη αυτή ονοµάζεται rocking curve ή καµπύλη ωrel ή 

απλά καµπύλη ω. Η διαπλάτυνση της καµπύλης αυτής µας δίνει ένα µέτρο του πόσο 

καλή είναι η κρυσταλλική του ποιότητα και κατά συνέπεια είναι το πρώτο πράγµα 

που θα πρέπει να µετρήσουµε. Όσο µικρότερες τιµές FWHM έχει µια καµπύλη, τόσο 

καλύτερη είναι η ποιότητα του ηµιαγωγού που µελετάµε. Όλες οι µετρήσεις 

αναφέρονται σε συµµετρικές  (002) σαρώσεις (symmetric scans). Η διαπλάτυνση µιας 

rocking curve µπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως η µωσαϊκότητα 

(mosaicity) του κρυστάλλου, οι µεταβολές στην πλεγµατική σταθερά ∆d/d, οι 
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εξαρµώσεις, οι ατέλειες και άλλα. Αντίθετα, µια καµπύλη ω-2θ που λαµβάνουµε 

µεταβάλλοντας τη γωνία του ανιχνευτή και τη γωνία πρόσπτωσης µε λόγο 2 είναι 

ανεπηρέαστη από τη µωσαϊκότητα του κρυστάλλου και διαπλατύνεται µόνο από 

διαφορές στην πλεγµατική σταθερά ∆d/d. Μπορούµε  εποµένως να ξεχωρίσουµε ποια 

από τα δείγµατά µας παρουσιάζουν µωσαϊκότητα και ποια όχι, καθώς και αν 

εµφανίζονται αλλαγές στις πλεγµατικές σταθερές, παίρνοντας και τα δύο είδη 

καµπυλών για κάθε δείγµα χωριστά και συγκρίνοντας. 

     Στην εικόνα 3.18 φαίνεται µια καµπύλη ωrel για το δείγµα #322. Η µπλε καµπύλη 

απεικονίζει τις µετρούµενες τιµές και µε κόκκινο φαίνεται η προσαρµοσµένη 

καµπύλη από το πρόγραµµα. Ο άξονας Χ είναι βαθµονοµηµένος σε δευτερόλεπτα της 

µοίρας και ο άξονας Υ δείχνει τη µετρούµενη ένταση της ακτινοβολίας στον 

ανιχνευτή σε counts ανά δευτερόλεπτο. Η καµπύλη έχει FWHM 1169 δευτερόλεπτα 

της µοίρας (ArcSec) όπως προκύπτει από την προσαρµογή. Παρατηρούµε ότι η 

κορυφή της καµπύλης είναι ακριβώς στο µηδέν, γεγονός που δε θα πρέπει να  µας 

παραξενεύει µιας και κατά τη διάρκεια της ευθυγράµµισης διαλέγουµε την τιµή 

εκείνη της γωνίας για την οποία η ανιχνευόµενη ένταση είναι µέγιστη. Παρατηρούµε 

επίσης ότι όσο µειώνεται ο αριθµός των µετρήσεων ανά δευτερόλεπτο τόσο 

αυξάνεται και η διασπορά στις µετρούµενες τιµές, αλλά αυτό δεν αποτελεί πρόβληµα.     

       

 

 
Εικόνα 3.18: ω – scan για το δείγµα #322. Με κόκκινη γραµµή φαίνεται η προσαρµοζόµενη 
καµπύλη.  
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     Στην εικόνα 3.19 φαίνεται ένα γράφηµα της έντασης της ακτινοβολίας σαν 

συνάρτηση της γωνίας ω-2θ, µετακινώντας δηλαδή τον ανιχνευτή µε διπλάσια 

γωνιακή ταχύτητα σε σχέση µε τη µεταβολή της γωνίας του δείγµατος. Λόγω της 

γεωµετρίας της διάταξης η καµπύλη δε θα διαπλατύνεται από τη µωσαϊκότητα που 

ενδεχοµένως να παρουσιάζει ο κρύσταλλος, κατά συνέπεια θα προκαλείται 

διαπλάτυνση µόνο από τις µεταβολές στην πλεγµατική σταθερά ∆d/d. Αυτό 

συµβαίνει επειδή οι σκεδαζόµενες ακτίνες από τις περιοχές µε διαφορετική κλίση, 

λόγω µωσαϊκότητας, θα σκεδάζονται σε γωνίες διαφορετικές από αυτές που 

ακολουθεί ο ανιχνευτής και κατά συνέπεια δε θα ανιχνεύονται. Στην περίπτωση όµως 

του ακίνητου ανιχνευτή (ω – scan) αυτός θα ανιχνεύει όλες τις σκεδαζόµενες ακτίνες 

και η διαπλάτυνση της καµπύλης θα εξαρτάται από όλους τους δυνατούς παράγοντες.      

 

 
Εικόνα 3.19: ω–2θ scan για το δείγµα #322. Με κόκκινη γραµµή φαίνεται η προσαρµοζόµενη 
καµπύλη. 
 

 

     Τα αποτελέσµατα για όλη τη σειρά µετρήσεων GaN/Si φαίνονται στον πίνακα 3.5. 

∆εν κρίνεται σκόπιµο να δοθούν άλλα γραφήµατα περίθλασης ακτίνων Χ γι’ αυτή τη 

σειρά δειγµάτων, αλλά είναι προτιµότερο να συνοψιστούν τα αποτελέσµατα και να 

αναλυθούν. Σε ορισµένα από τα δείγµατα έχουν γίνει µετρήσεις στο κέντρο, στη µέση 

και στην άκρη του δισκίου για καλύτερη σύγκριση της οµοιογένειας του υλικού. Η 

τέταρτη και η πέµπτη στήλη του πίνακα περιλαµβάνουν τις µετρήσεις FWHM κάθε 

καµπύλης που λαµβάνουµε για σάρωση της γωνίας ω και ω-2θ αντίστοιχα, σε (002) 
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ανάκλαση. Η έκτη και έβδοµη στήλη περιλαµβάνουν µετρήσεις ω και ω-2θ που 

έγιναν σε γεωµετρία Glancing Incidence και Glancing Exit αντίστοιχα (114 

ανάκλαση) για σύγκριση µε τη θεωρία και καλύτερη κατανόηση των αποτελεσµάτων. 

Επίσης στον πίνακα φαίνεται ο αύξων αριθµός κάθε δείγµατος,  η γωνία της 

απόκλισης από (111) και η κατεύθυνσή της. 

 

∆είγµα Misorientation 
(deg) 

Θέση ωrel FWHM 
(ArcSec) 

ω-2θ 
FWHM 
(ArcSec) 

G.I. 
FWHM 
(ArcSec) 

G.E. 
FWHM 
(ArcSec) 

#312  3o προς [2-1-1] 
Κέντρο 
Μέση 
Άκρη 

1430 
 
 

120 
 
 

  

#313 5o προς [2-1-1] 
Κέντρο 
Μέση 
Άκρη 

1374 
1207 
1163 

592 
 

224 

ωrel:  498 
ω-2θ: 430 

 

ωrel:  569 
ω-2θ: 435 

 

#314 0o 
Κέντρο 
Μέση 
Άκρη 

1453 
 
 

300 
 
 

ωrel:  483 
ω-2θ:  454 

ωrel:  1723 
ω-2θ:  519 

#316 1ο προς [2-1-1] 
Κέντρο 
Μέση 
Άκρη 

1358 
 

1296 

127 
 
 

  

#318 5o προς [1-10] 
Κέντρο 
Μέση 
Άκρη 

1744 
 
 

900 
 
 

  

#319 1o προς [1-10] 
Κέντρο 
Μέση 
Άκρη 

951 
1055 
1176 

 
233 

 
ωrel:404 ωrel:1537 

#320 3ο προς [1-10] 
Κέντρο 
Μέση 
Άκρη 

1186 
1243 
1343 

414 
 

180 
  

#322 1ο προς [11-2] 
Κέντρο 
Μέση 
Άκρη 

1169 
 
 

248 
 
 

  

#323 5ο προς [11-2] 
Κέντρο 
Μέση 
Άκρη 

1436 
 
 

248 
 
 

  

#324 3ο προς [11-2] 
Κέντρο 
Μέση 
Άκρη 

1480 
1403 
1407 

246 
 
 

  

 

Πίνακας 3.5:  Συνολικά αποτελέσµατα µετρήσεων περίθλασης ακτίνων Χ για τη σειρά 
δειγµάτων GaN/Si. Όλα τα αποτελέσµατα προέρχονται από τη (002) ανάκλαση (συµµετρική), 
εκτός από τις µετρήσεις για G.I. και G.E. που προέρχονται από την (114) ανάκλαση 
(ασύµµετρη). 
 
 

     Παρατηρώντας τα αποτελέσµατα του πίνακα 3.5 µπορούµε να πούµε τα εξής:  Για 

όλα τα δείγµατα το µετρούµενο FWHM για rocking curve είναι αρκετά µεγαλύτερο 

από εκείνο για ω-2θ scan. Αυτό σηµαίνει ότι ο κυριότερος παράγοντας που προκαλεί 

διαπλάτυνση του φάσµατος περίθλασης στην rocking curve είναι η µωσαϊκότητα που 
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παρουσιάζουν τα δείγµατα. Αυτό εξηγείται ως εξής: Κατά το ω scan παίρνουµε 

συµβολή από όλους τους παράγοντες, λόγω του ότι ο ανιχνευτής είναι σταθερός σε 

µια γωνία και χωρίς slit (µεταλλική πλάκα µε σχισµές διαφόρων µεγεθών ώστε να 

αποκόπτεται η ακτινοβολία που έχει µεγάλη διασπορά και οπισθοσκέδαση) οπότε 

λαµβάνει ένα µεγάλο εύρος γωνιών. Έτσι στο φάσµα που προκύπτει έχουµε συµβολή 

από όλους τους παράγοντες. Στην περίπτωση όµως του ω-2θ scan µετακινείται και ο 

ανιχνευτής µαζί µε το δείγµα, µε λόγο γωνιών 2. Έτσι, έχοντας και ένα slit µπροστά 

από τον ανιχνευτή µπορούµε να αποµονώσουµε κατά ένα µεγάλο µέρος τη συµβολή 

της µωσαϊκότητας στο φάσµα µας και να µελετήσουµε καλύτερα τη µεταβολή στις 

πλεγµατικές σταθερές. Ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα παίρνουµε αν 

χρησιµοποιήσουµε και ένα analyzer (κρύσταλλος Si για ακόµα µεγαλύτερο 

περιορισµό της δέσµης) πριν από τον ανιχνευτή προκειµένου να κάνουµε ακόµα πιο 

στενή την περιοχή γωνιών που ανιχνεύονται. Έτσι  παρατηρούµε ότι σε όλα τα 

δείγµατα έχουµε µεγάλη µείωση του εύρους στο µισό της έντασης (FWHM) όταν 

κάνουµε σάρωση ω-2θ . Αυτό σηµαίνει ότι τα δείγµατά δεν παρουσιάζουν µεγάλο 

∆d/d, αλλά έχουν περιοχές όπου υπάρχει κλίση (tilt)  περιοχών του κρυστάλλου σε 

σχέση µε το κύριο πλέγµα κατά τρόπο που ο κρύσταλλος να µοιάζει µε µωσαϊκό. 

Αυτό φαίνεται ακόµα καλύτερα στην περίπτωση του δείγµατος #316, όπου κάνοντας 

ω scan µε τον analyzer ((002) reflection) παίρνουµε 1220 arcsec FWHM, αντί για 

1358, ενώ για ω-2θ scan παίρνουµε µόλις 60 arcsec FWHM αντί για 127 arcsec που 

ήταν χωρίς τον analyzer! Παρόµοια, στο δείγµα #313 παίρνουµε 1129 arcsec FWHM 

για ω – scan και µόλις 69 arcsec για ω-2θ scan. Καταλήγουµε λοιπόν στο 

συµπέρασµα ότι τα δείγµατά µας παρουσιάζουν πολύ µικρές διακυµάνσεις στην 

πλεγµατική σταθερά του GaN, έχουν δηλαδή οµοιόµορφο πλέγµα όσον αφορά τη 

σταθερά του, αλλά παρουσιάζουν υψηλές τιµές µωσαϊκότητας.  

     Όσον αφορά την misorientation των δειγµάτων παρατηρούµε ότι προτιµητέα τιµή 

είναι η 1ο και στις 3 διαφορετικές διευθύνσεις. Στις 3ο και 5ο παρατηρούµε παρόµοια 

αποτελέσµατα µε λίγο καλύτερες τιµές για τις 3ο. Στη διεύθυνση [1-10] υπάρχει 

ξεκάθαρη προτίµηση για 1ο misorientation και ακολουθούν οι 3ο και 5ο. Στη [2-1-1] 

διεύθυνση δεν υπάρχει µεγάλη διαφορά, εκτός  από το ω-2θ scan στις 5ο που είναι 

αισθητά µεγαλύτερο. Στην [11-2] διεύθυνση έχουµε ίδιες τιµές για το ω-2θ scan 

γεγονός που σηµαίνει ότι και τα τρία δείγµατα  έχουν ίδιες µεταβολές στην 

πλεγµατική σταθερά ανεξάρτητα από τη γωνία της misorientation. Η περίπτωση µε 0ο 

δεν παρουσιάζει καλύτερα αποτελέσµατα από την περίπτωση της 1ο. Αυτό 
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υποδεικνύει ότι ίσως έχουµε καλύτερη ανάπτυξη κρυστάλλου αν το υπόστρωµα είναι 

ελαφρώς misoriented προς κάποια διεύθυνση. Αποδεικνύεται δηλαδή ότι ο 

κρύσταλλος παρουσιάζει καλύτερη ανάπτυξη αν η επιφάνειά του έχει ατοµικά 

σκαλοπάτια (atomic steps), παρά αν είναι απολύτως οµαλή. Όλα τα παραπάνω 

µπορούν καλύτερα να αποδοθούν αν απεικονίσουµε σχηµατικά το FWHM των 

καµπυλών σαν συνάρτηση της γωνίας του misorientation σε ένα διάγραµµα και για 

τις τρεις διαφορετικές διευθύνσεις κοπής. Ένα τέτοιο διάγραµµα φαίνεται στην 

εικόνα 3.20 και για τους δύο διαφορετικούς τρόπους µέτρησης HRXRD. 
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Εικόνα 3.20: ∆ιάγραµµα FWHM των καµπυλών περίθλασης ακτίνων Χ σαν συνάρτηση της 
γωνίας του misorientation για ω-scan (αριστερά) και ω-2θ scan (δεξιά). 
 

 

     Ένα ακόµα στοιχείο που µπορούµε να παρατηρήσουµε είναι ότι η ανάπτυξη σε 

υποστρώµατα µε misorientation κατά τη διεύθυνση [2-1-1] καταλήγει σε ηµιαγωγό µε 

αρκετή mosaicity και µικρή τιµή ∆d/d. Η [1-10] misorientation παρουσιάζει 

µικρότερη mosaicity, αλλά µεγαλύτερο ∆d/d, ιδιαίτερα στην περίπτωση των 5ο. Η 

διεύθυνση [11-2] παρουσιάζει µέτριες τιµές ∆d/d και σχετικά µεγάλη mosaicity, 

οπότε µπορούµε να πούµε ότι βρίσκεται ανάµεσα στις άλλες δύο περιπτώσεις, όσον 

αφορά την κρυσταλλική ποιότητα. 

     Στα δείγµατα #314 και #319 παρατηρούµε ότι το FWHM του ω scan για 

γεωµετρία Glancing Incidence (114) είναι µικρότερο από αυτό για τη συµµετρική 

περίπτωση (002), ενώ για Glancing Exit (114) είναι µεγαλύτερο από αυτήν. Αυτό 

έρχεται σε αντίθεση µε τη δυναµική θεωρία περίθλασης που λέει ότι η περίπτωση της 

Glancing Incidence θα έχει µεγαλύτερο FWHM από τη συµµετρική και η Glancing 

Exit µικρότερη. Η εξήγηση για το φαινόµενο αυτό είναι ότι η δυναµική θεωρία 
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περίθλασης ισχύει για τέλεια πλέγµατα και εποµένως δε µπορεί να εφαρµοστεί στην 

περίπτωση του GaN πάνω σε Si που έχει δοµή που απέχει πολύ από την ιδανική 

περίπτωση. Έτσι δικαιολογείται αυτή η παρέκκλιση από τη θεωρία. 

     Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που παρατηρούµε από τον πίνακα 3.5 είναι οι 

διαφορές που παρουσιάζονται στις µετρήσεις του FWHM όσο µετακινούµαστε από 

το κέντρο προς την άκρη του wafer. Στα δείγµατα #313 και #316 (5ο και 1ο 

misorientation προς την [2-1-1] κατεύθυνση) η κρυσταλλική ποιότητα βελτιώνεται 

πηγαίνοντας από το κέντρο προς την άκρη, τόσο όσον αφορά τη µωσαϊκότητα, όσο 

και τις µεταβολές στην πλεγµατική σταθερά. Αντίθετα, στα δείγµατα #319 και #320 

(1ο και 3ο misorientation προς την [1-10] κατεύθυνση)  η ποιότητα βελτιώνεται 

ελαφρά όσο κινούµαστε προς το κέντρο. Τέλος το δείγµα #324 δεν παρουσιάζει 

σηµαντικές διαφορές στο µετρούµενο FWHM σε όλη την έκταση του ηµιαγωγού. 

Αυτές οι ανοµοιοµορφίες οφείλονται στη µη οµοιόµορφη κατανοµή της πηγής 

πλάσµατος αζώτου η οποία µας οδηγεί σε µεταβλητούς λόγους ροών III/V σε όλη την 

έκταση του δισκίου. Υπερβολική παρουσία Ga στην επιφάνεια υπό τη µορφή 

σταγονιδίων µπορεί να χειροτερέψει την ποιότητα του αναπτυσσόµενου κρυστάλλου 

σχηµατίζοντας ατέλειες και άλλα προβλήµατα. Έλλειψη όµως περίσσειας Ga οδηγεί 

σε τρισδιάστατο µηχανισµό ανάπτυξης, κακές επιφάνειες και κακή ποιότητα 

κρυστάλλου. Έτσι, η ανοµοιόµορφη κατανοµή πλάσµατος αζώτου οδηγεί σε µη 

οµαλές συνθήκες ανάπτυξης κατά µήκος της επιφάνειας του δισκίου από το κέντρο 

προς την άκρη, προκαλώντας τις διαφορές στα FWHM που παρατηρούµε. Τέλος είναι 

σηµαντικό να αναφερθεί ότι στα δείγµατα #313 και #320 η βελτίωση στο λόγο ∆d/d 

είναι υπερδιπλάσια αν µετακινηθούµε από το κέντρο στην άκρη του wafer γεγονός 

που οδηγεί σε πολύ καλές τιµές FWHM στην περιοχή αυτή.  

     Για να έχουµε πληρέστερη αντίληψη της κατάστασης είναι απαραίτητο να 

κατασκευάσουµε ένα διάγραµµα χαρτογράφησης αντίστροφου χώρου (Reciprocal 

Space Mapping ή RSM). Για να κατασκευαστεί το διάγραµµα αυτό παίρνουµε 

µετρήσεις ω-2θ για πολλές διαφορετικές τιµές της γωνίας ω και τα απεικονίζουµε 

κατόπιν σε µονάδες αντιστρόφου µήκους. Είναι όµως πιο βολικό να κατασκευάσουµε 

χάρτη µε ισοϋψείς καµπύλες (contour map), όπως αυτό της εικόνας 3.21 για το δείγµα 

#313. Τα διάφορα χρώµατα συµβολίζουν την ένταση της µετρούµενης ακτινοβολίας 

όπως καταγράφεται στον ανιχνευτή. Παρατηρούµε ότι έχουµε σηµαντική 

διαπλάτυνση στον άξονα Χ (άξονας γωνίας ω) σε σχέση µε τον άξονα Υ (άξονας 

γωνίας ω-2θ), γεγονός που σηµαίνει ότι το δείγµα έχει αυξηµένη µωσαϊκότητα, ενώ 
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δεν παρουσιάζει µεγάλες αποκλίσεις στην πλεγµατική του σταθερά. Ας µην ξεχνάµε 

ότι ο άξονας Υ είναι σε διαφορετική (µικρότερη) κλίµακα από τον άξονα Χ. Τα 

αποτελέσµατα αυτά είναι απολύτως συνεπή µε όσα αναφέραµε πιο πάνω από τις 

µετρήσεις ω και ω-2θ µιας και το RSM είναι ουσιαστικά µια σειρά µετρήσεων ω-2θ 

για όλες τις τιµές της γωνίας περιστροφής του δείγµατος ω. Για το λόγο αυτό δεν 

περιµένουµε καµία σηµαντική διαφορά. 
 

 
Εικόνα 3.21: ∆ιάγραµµα χαρτογράφησης αντίστροφου χώρου (Reciprocal Space Mapping) για 
το δείγµα #313 
 

 

     Παρόµοια αποτελέσµατα παίρνουµε και για το δείγµα #316, του οποίου το 

διάγραµµα χαρτογράφησης αντίστροφου χώρου φαίνεται στην εικόνα 3.22. Η εικόνα 

δείχνει να είναι λιγότερο διαπλατυσµένη στον άξονα Χ, γεγονός που σηµαίνει ότι 

έχουµε µικρότερη διακύµανση στην πλεγµατική σταθερά. Είναι όµως παρόµοια µε 

αυτή του δείγµατος #313 όσον αφορά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της και ειδικά την 

υψηλή τιµή µωσαϊκότητας που παρουσιάζει. Είναι σηµαντικό να τονιστεί σε αυτό το 

σηµείο ότι από το διάγραµµα του αντιστρόφου χώρου µπορούµε να υπολογίσουµε τη 

γωνία της κλίσης (tilt) που έχουν οι διάφορες περιοχές του κρυστάλλου, αλλά αυτό 
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µπορεί να γίνει µόνο από ασύµµετρες µετρήσεις[7]. Στη σειρά των δειγµάτων GaN/Si 

δεν ήταν δυνατόν να πραγµατοποιηθούν τέτοιες µετρήσεις λόγω της µικρής έντασης 

της ακτινοβολίας που φτάνει στον ανιχνευτή, περιορίζοντας τη χαρτογράφηση 

αντιστρόφου χώρου µόνο σε συµµετρικές (002) µετρήσεις, µε τις οποίες όµως είναι 

αδύνατον να υπολογιστεί η γωνία της κλίσης των επιπέδων.    

       

 
Εικόνα 3.22: ∆ιάγραµµα χαρτογράφησης αντίστροφου χώρου (Reciprocal Space Mapping) για 
το δείγµα #316. 
 

 

     Οι συµµετρικές (002) rocking curves µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 

εξετάσουµε το πρόβληµα της ανάπτυξης GaN πάνω σε Si από τη σκοπιά των 

εξαρµώσεων (dislocations). Σύµφωνα µε δηµοσιεύσεις που έχουν γίνει[8], οι 

διεισδύουσες εξαρµώσεις ακµής (edge dislocations) επηρεάζουν όλα τα  (hkl) επίπεδα 

µε h, k µη µηδενικά. Εποµένως οι συµµετρικές (002) rocking curves θα παραµένουν 

αµετάβλητες από εξαρµώσεις τύπου edge. Οι εξαρµώσεις βίδας (screw dislocations) 

όµως επηρεάζουν όλα τα επίπεδα (hkl) µε l µη µηδενικό. Εποµένως οι συµµετρικές 

rocking curves θα διαπλατύνονται µόνο από τις εξαρµώσεις βίδας του κρυσταλλικού 
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πλέγµατος. Στην περίπτωση των δειγµάτων µας, λοιπόν, µπορούµε να πούµε ότι οι 

εξαρµώσεις βίδας είναι ο κυρίαρχος τύπος εξαρµώσεων αφού η διαπλάτυνση στις 

καµπύλες ω είναι πολύ µεγάλη. Πιο συγκεκριµένα, για misorientation 1ο έχουµε το 

µικρότερο δυνατό αριθµό εξαρµώσεων βίδας, ενώ για 3ο και 5ο έχουµε µεγαλύτερες 

τιµές. Η [1-10] misorientation παρουσιάζει τη µικρότερη συγκέντρωση εξαρµώσεων 

βίδας, ακολουθούµενη από την [11-2] και τελευταία την [2-1-1], που έχει τις 

περισσότερες εξαρµώσεις. Σκεπτόµενοι ανάλογα θα µπορούσαµε να πούµε ό,τι και 

στην περίπτωση της µωσαϊκότητας, που αναφέραµε πιο πάνω, µιας και αυτή είναι 

επίσης χαρακτηριστικό των συµµετρικών rocking curve, όπως και οι εξαρµώσεις 

βίδας.   

     Προκειµένου να συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα της σειράς GaN/Si µε παλιότερες 

προσπάθειες που είχαν γίνει στον τοµέα αυτό πραγµατοποιήσαµε µετρήσεις 

περίθλασης ακτίνων Χ σε τέσσερα διαφορετικά δείγµατα GaN/Si που είχαν 

κατασκευαστεί στο εργαστήριο πολύ πριν ξεκινήσει η παρούσα εργασία. Τα 

αποτελέσµατα των µετρήσεων, καθώς και πληροφορίες για την ανάπτυξη των 

δειγµάτων φαίνονται στον πίνακα 3.6. Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε όλη η 

σειρά των δειγµάτων αυτών παρουσιάζει πάρα πολύ µεγάλες τιµές FWHM για ω-

scan, γεγονός που σηµαίνει ότι έχουν µεγάλη µωσαϊκότητα. Μάλιστα η µωσαϊκότητά 

τους είναι τόσο µεγάλη που θα µπορούσαµε να πούµε ότι το αναπτυσσόµενο υλικό 

είναι σχεδόν πολυκρυσταλλικό και όχι κρυσταλλικό. Οι τιµές όµως για το ∆d/d δεν 

είναι και τόσο µεγάλες (ενίοτε είναι µικρότερες αυτών της σειράς GaN/Si που 

αναπτύξαµε στην εργασία), οπότε µπορούµε να πούµε ότι ηµιαγωγός δεν παρουσιάζει 

µεγάλες διακυµάνσεις στην κρυσταλλική του σταθερά. Συµπερασµατικά, λοιπόν, θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι οι µέθοδοι ανάπτυξης που χρησιµοποιήσαµε για 

βελτιστοποίηση της ποιότητας του αναπτυσσόµενου ηµιαγωγού απέδωσαν σε µεγάλο 

βαθµό µιας και η µωσαϊκότητα του κρυστάλλου µειώθηκε περίπου πέντε φορές σε 

κάποια από τα δείγµατά µας, σε σχέση µε τις παλαιότερες προσπάθειες που είχαν 

γίνει στον τοµέα αυτό. Οι τιµές για το ∆d/d δεν είναι εφικτό να βελτιωθούν 

περαιτέρω µιας και είναι κοντά στα όρια που µπορούµε να πετύχουµε για τον 

ηµιαγωγό GaN. Αυτό είναι περισσότερο προφανές αν χρησιµοποιηθεί ένας analyzer 

πριν από τον ανιχνευτή, οπότε το εύρος της καµπύλης ω-2θ µειώνεται περίπου στα 60 

δευτερόλεπτα της µοίρας, τιµή που είναι πάρα πολύ καλή για το GaN. Εξάλλου, η 

εισαγωγή του ενδιάµεσου στρώµατος AlN ηθεληµένα προκαλεί αύξηση του ∆d.        

 



  Κεφάλαιο 3:  Πειραµατικά Αποτελέσµατα 

 119 

∆είγµα 
∆ιαδικασία ανάπτυξης ωrel FWHM 

(ArcSec) 

ω-2θ FWHM 

(ArcSec) 

#68 
1h GaN στους 200 οC 

Annealing στους 680 οC 

9 min GaN στους 850 οC  

3069 177 

#71 
15 min GaN στους 450 - 750 οC 

21 min GaN στους 850 οC 

1h GaN στους 750 οC 

5498 226 

#73 

6 ML Al στους 450 οC 

Annealing στους 850 οC 

4 min Nitridation στους 750 οC 

3 min AlN στους 550 οC 

32 min GaN στους 600 οC 

2h GaN στους 750 οC 

7477 266 

#78 

Εναπόθεση Ga και θέρµανση 

2 ML Al στους 200 οC 

35nm AlN στους 200-800 οC 

4 min GaN στους 750 οC 

3715 199 

 
Πίνακας 3.6: Στοιχεία ανάπτυξης και µετρήσεις περίθλασης ακτίνων Χ για µια σειρά τεσσάρων 
δειγµάτων που αναπτύχθηκαν στο εργαστήριο µικροηλεκτρονικής πριν από την παρούσα 
εργασία. 
 

 

 

 

3.7.2 ∆είγµατα GaN/GaN (MOCVD) και GaN/GaAs 

 

     Για τη σειρά δειγµάτων GaN πάνω σε GaN MOCVD και GaAs 

πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις περίθλασης ακτίνων Χ τόσο σε σάρωση ω, όσο και σε 

ω-2θ, για τη (002) ανάκλαση. Τα αποτελέσµατα συνοψίζονται στον πίνακα 3.7, στον 

οποίο φαίνεται και το πάχος του επιταξιακού στρώµατος. Από τον πίνακα 

παρατηρούµε ότι όλα τα δείγµατα  GaN/GaN MOCVD παρουσιάζουν ίδιες σχεδόν 

τιµές FWHM σε ω-2θ σάρωση, εκτός από το δείγµα #387 που παρουσιάζει 

µικρότερη. Αυτό σηµαίνει ότι η ανάπτυξη GaN πάνω σε διαφορετικά υποστρώµατα 

MOCVD παρουσιάζει ίδια περίπου συµπεριφορά όσον αφορά τις µεταβολές της 

πλεγµατικής σταθεράς  ∆d/d. Αυτό είναι αναµενόµενο µιας και τα υποστρώµατα που 

διατίθενται έχουν ένα παχύ στρώµα GaN (περίπου 2µm ή και µεγαλύτερο) στην 

επιφάνειά τους. Έτσι η εναπόθεση επιταξιακού GaN µε MBE δεν παρουσιάζει 
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παρατηρήσιµες διακυµάνσεις πλεγµατικής σταθεράς, αφού το υπόστρωµα είναι ίδιο 

µε το επίστρωµα. 

     Εξετάζοντας τις (002) καµπύλες για ω-scan παρατηρούµε ότι το υπόστρωµα 

MOCVD-D παρουσιάζει τη µικρότερη τιµή µωσαϊκότητας σε σχέση µε τα υπόλοιπα. 

Τα UNDOPED υποστρώµατα MOCVD-A παρουσιάζουν επίσης µικρές τιµές 

µωσαϊκότητας, ακολουθούµενα από τα υποστρώµατα MOCVD-B. Τα HIGH 

RESISTIVITY υποστρώµατα MOCVD-A παρουσιάζουν υψηλότερες τιµές 

µωσαϊκότητας σε σχέση µε τα UNDOPED υποστρώµατα MOCVD-A. Παρόµοια 

αποτελέσµατα είχαµε και στην περίπτωση της µελέτης µε το AFM, όπου το 

επιταξιακό GaN πάνω στα υψηλής αντίστασης υποστρώµατα MOCVD-A παρουσίαζε 

µορφολογία µε υψηλή τραχύτητα και ανοµοιοµορφία. Τέλος, το υπόστρωµα  

MOCVD-C εµφανίζει τις µεγαλύτερες τιµές µωσαϊκότητας από όλα τα υπόλοιπα 

υποστρώµατα. Όµοια αποτελέσµατα παίρνουµε και αν δούµε τις µετρήσεις µας από 

την πλευρά των εξαρµώσεων. Έτσι, τα υποστρώµατα MOCVD-D και MOCVD-A 

παρουσιάζουν το µικρότερο αριθµό εξαρµώσεων βίδας ανά µονάδα όγκου, ενώ τα 

υποστρώµατα  MOCVD-C και τα HIGH RESISTIVITY MOCVD-A παρουσιάζουν 

µεγαλύτερη συγκέντρωση εξαρµώσεων βίδας από τα υπόλοιπα. Τα υποστρώµατα 

MOCVD-B έχουν ενδιάµεση συµπεριφορά, µε όχι και τόσο µεγάλη συγκέντρωση 

εξαρµώσεων.  

     Ένα άλλο σηµείο που αξίζει να παρατηρήσουµε είναι το γεγονός ότι το επιταξιακό 

GaN δεν παρουσιάζει αλλαγές στην κρυσταλλική του ποιότητα έχοντας και µια πηγή 

In σε θερµοκρασία ανάπτυξης, αλλά µε κλειστό το shutter. Επίσης από τα 

διαγράµµατα περίθλασης των ακτίνων Χ παρατηρούµε ότι υπάρχει µία µόνο κορυφή 

για το GaN, γεγονός που σηµαίνει ότι δε µπορούµε να ξεχωρίσουµε το υπόστρωµα 

από το επίστρωµα. Έτσι, συµπεραίνουµε ότι το επιταξιακό στρώµα είναι σε πολύ 

καλή συµφωνία µε το υπόστρωµα και δε δηµιουργούνται προβλήµατα εναπόθεσης 

του υλικού, ή strain. 

     Για τα δύο δείγµατα GaN/GaAs µπορούµε να πούµε τα εξής: Αρχικά για το δείγµα 

#397 παρατηρούµε µεγάλο ∆d/d και εξαιρετικά µεγάλη τιµή FWHM για ω-scan, 

γεγονός που σηµαίνει ότι το υλικό είναι σχεδόν πολυκρυσταλλικό. Οι παρατηρήσεις 

αυτές είναι σύµφωνες µε το RHEED που έδειχνε υλικό µε µεγάλη 

πολυκρυσταλλικότητα προς το τέλος της επιταξιακής ανάπτυξης. Το δείγµα #398 

παρουσιάζει σχετικά µεγάλη µωσαϊκότητα, αλλά πολύ καλή τιµή για το ∆d/d, 

ελαφρώς µεγαλύτερη από αυτές για τα δείγµατα της σειράς GaN/GaN (MOCVD) που 
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θεωρούνται ως δείγµατα αναφοράς. Σε σύγκριση µε τα δείγµατα της σειράς GaN/Si 

µπορούµε να πούµε ότι το GaN πάνω σε GaAs παρουσιάζει µεγαλύτερη µωσαϊκότητα 

και σε ορισµένες περιπτώσεις µεγαλύτερες τιµές ∆d/d.  Μπορούµε εποµένως να 

συµπεράνουµε ότι η µέθοδος ανάπτυξης GaN πάνω σε GaAs είχε αρκετή επιτυχία, αν 

εξαιρέσουµε την υψηλή τιµή µωσαϊκότητας που παρουσιάζει το επιταξιακό στρώµα.   

      

 

# Υπόστρωµα Πάχος ωrel FWHM 
(ArcSec) 

ω-2θ FWHM 
(ArcSec) 

387 GaN/Al2O3 
MOCVD-A 0.72µm 368 68 

388 GaN/Al2O3 
MOCVD-Β 0.72µm 291 118 

389 GaN/Al2O3 
MOCVD-C 0.72µm 445 120 

390 GaN/SiC 
MOCVD-D 1.62µm 220 116 

391 GaN/Al2O3 
MOCVD-A HIGH RES 0.72µm 364 120 

392 GaN/Al2O3 
MOCVD-A UNDOPED 0.72µm 260 115 

393 GaN/Al2O3 MOCVD-A 
UNDOPED +In 0.72µm 256 116 

396 GaN/Al2O3 
MOCVD-A HIGH RES 1.45µm 385 112 

397 GaAs (111) 1 µm 12590 358 
398 GaAs (111) 1 µm 2188 168 

 
Πίνακας 3.7: Συνολικά αποτελέσµατα µετρήσεων περίθλασης ακτίνων Χ για τη σειρά 
δειγµάτων GaN/GaN (MOCVD) και GaN/GaAs. 
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3.8   Πειράµατα φωτοφωταύγειας   
 

 

3.8.1 ∆είγµατα GaN/Si 

 

     Για να έχουµε µια πληρέστερη αντίληψη της ποιότητας του επιταξιακού υλικού 

που αναπτύσσεται πάνω σε Si θα πρέπει να µελετήσουµε τα φάσµατα 

φωτοφωταύγειας που παίρνουµε όταν ακτινοβολήσουµε το υλικό µε Laser συνεχούς 

φάσµατος (λ=325 nm). Τα αποτελέσµατα λαµβάνονται από υπολογιστή συνδεδεµένο 

µε το σύστηµα και επεξεργάζονται µε τη βοήθεια κατάλληλου λογισµικού. Με τη 

βοήθεια κρυοστάτη µπορούµε να παίρνουµε µετρήσεις σε θερµοκρασίες δωµατίου ή 

σε θερµοκρασία 15 Κ.  

     Στην εικόνα 3.23 φαίνονται τα φάσµατα φωτοφωταύγειας για τα δείγµατα #312 

και #313 σε θερµοκρασία δωµατίου (295 Κ). Όπως παρατηρούµε η κορυφή 

φωτοφωταύγειας στα 3.399 και 3.397 eV είναι η κύρια κορυφή και προέρχεται από 

µεταβάσεις µεταξύ των άκρων των ενεργειακών ζωνών (band edge luminescence). Οι 

κορυφές στα 3.217 eV και 3.107 eV µπορούν να αποδοθούν σε θόρυβο από το λέιζερ 

και συνεπώς δε θα πρέπει να µας απασχολήσουν. Παρατηρούµε επίσης ότι το δείγµα 

#313 δίνει πολύ µεγαλύτερη ένταση από το #312, αλλά η καµπύλη του παρουσιάζει 

λίγο µεγαλύτερο εύρος στο µισό της έντασης (95 meV). Για τα υπόλοιπα δείγµατα 

της σειράς οι καµπύλες είναι παρόµοιες και δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
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Εικόνα 3.23: Φάσµατα φωτοφωταύγειας σε θερµοκρασία δωµατίου για τα δείγµατα #312 και 
#313. Σε παρένθεση φαίνονται και οι αντίστοιχες διαπλατύνσεις γραµµών των κορυφών. 
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     Για να εξετάσουµε καλύτερα τη συµπεριφορά των δειγµάτων είναι απαραίτητο να 

πάρουµε φάσµατα σε θερµοκρασία 16 Κ. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγουµε τη 

θερµική διέγερση και µπορούµε να δούµε όλες τις δυνατές κορυφές. Αρχικά είναι 

ενδιαφέρον να δούµε αν παρουσιάζεται διαφορά όσο µετακινούµαστε από το κέντρο 

προς την άκρη του wafer. Ένα γράφηµα που παρουσιάζει το φάσµα για 10 

διαφορετικά σηµεία πάνω στο δισκίο φαίνεται στην εικόνα 3.24. Παρατηρούµε ότι 

όσο κινούµαστε από το κέντρο προς την άκρη η ένταση της PL αυξάνει, γεγονός που 

σηµαίνει ότι έχουµε καλύτερη ποιότητα υλικού. Αυτό αποδεικνύεται και από το 

γεγονός ότι οι καµπύλες γύρω από τα µέγιστα στενεύουν όσο αυξάνει η ένταση, ενώ 

κοντά στο κέντρο είναι φαρδύτερες και πιο ακανόνιστες σχηµατικά. Παρατηρούµε 

ακόµα µια µετακίνηση των κορυφών προς µικρότερα µήκη κύµατος, δηλαδή 

µεγαλύτερες ενέργειες (blue shift), όσο πηγαίνουµε προς την άκρη. Έτσι από τα 3.443 

eV που έχουµε στην κορυφή της καµπύλης p2 (η p1 έχει πολύ ακανόνιστο σχήµα) 

φτάνουµε στα 3.451 eV της καµπύλης p10, µια µετατόπιση δηλαδή 8 meV προς το 

µπλε. Αυτές οι κορυφές µπορούν να αποδοθούν σε δέσµιες εξιτονικές µεταβάσεις. Το 

γεγονός ότι έχουµε µετατόπιση των κορυφών προς το µπλε όσο αποµακρυνόµαστε 

από το κέντρο οφείλεται στις µεταβολές λόγω ανοµοιοµορφίας της πηγής πλάσµατος 

αζώτου, όπως έχουµε αναφέρει και σε προηγούµενα κεφάλαια αναλυτικότερα.  
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Εικόνα 3.24: Φάσµατα φωτοφωταύγειας σε θερµοκρασία 16 Κ  για το δείγµα #313 σε 10 
διαφορετικές θέσεις από το κέντρο µέχρι την άκρη του wafer. 
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     Για να εξετάσουµε αναλυτικότερα τα φάσµατα PL ας δούµε το φάσµα για το 

δείγµα #312 (εικόνα 3.25). Αρχικά παρατηρούµε ότι το φάσµα για την άκρη του 

δισκίου (κόκκινη γραµµή) παρουσιάζει µεγαλύτερη ένταση, εποµένως όσο 

αποµακρυνόµαστε προς την άκρη η κρυσταλλική ποιότητα βελτιώνεται. Για την 

κόκκινη καµπύλη παρατηρούµε ότι έχουµε δύο κύριες κορυφές: µια στα 3.445 eV 

που οφείλεται σε επανασύνδεση δέσµιων εξιτονίων προσδεµένων σε άτοµα δοτών 

(donor bound exitons) και µια στα 3.26 eV που οφείλεται σε µεταβάσεις µεταξύ δότη 

και αποδέκτη (D-A transition) και έχει µικρότερη ένταση από την προηγούµενη[9]. Οι 

θέσεις των κορυφών συντείνουν στο γεγονός ότι το GaN είναι υπό παραµένουσα 

εκτατική τάση (tensile stress) λόγω του διαφορετικού συντελεστή θερµικής διαστολής 

που έχει σε σχέση µε το Si. Στο κέντρο του δισκίου παρατηρούµε τη µετατόπιση της 

κύριας εξιτονικής κορυφής στα 3.441 eV µε µείωση της έντασής της και την 

εµφάνιση µιας πιο έντονης κορυφής στα 3.404 eV. Η κορυφή αυτή µπορεί να 

αποδοθεί σε εξιτόνια δέσµια σε ατέλειες πλέγµατος[9] έχοντας µια µικρή µετατόπιση 

προς µικρότερες ενέργειες λόγω τάσης παραµόρφωσης (stress). Οι υπόλοιπες 

κορυφές οφείλονται σε ατέλειες και για το λόγο αυτό γίνονται εντονότερες όσο 

πλησιάζουµε προς το κέντρο του wafer, όπου η κρυσταλλική ποιότητα δείχνει να 

χειροτερεύει ελαφρά. Οι κορυφές στα 3.256 και 3.16 eV αποδίδονται σε phonon 

replicas της κύριας κορυφής στα 3.404 eV Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν 

παρατηρούµε φωτοφωταύγεια στο κίτρινο χρώµα (yellow luminescence), γεγονός που 

σηµαίνει ότι δεν έχουµε καταστάσεις βαθιά µέσα στο ενεργειακό χάσµα  (deep level 

states). Στο διάγραµµα δε φαίνεται η περιοχή στα 2-2.5 eV λόγω του αυξηµένου 

ποσοστού θορύβου που υπάρχει εκεί. 

     Στην εικόνα 3.26 βλέπουµε τα φάσµατα PL για το δείγµα #316 (1ο off) στο κέντρο 

και στην άκρη του δισκίου. Οι δύο κύριες κορυφές στα 3.453 και 3.256 eV 

οφείλονται σε εξιτόνια δέσµια σε δότες και σε µεταβάσεις µεταξύ δότη και αποδέκτη 

αντίστοιχα. Στην άκρη του δισκίου παρατηρούµε τη µετατόπιση της εξιτονικής 

κορυφής στα 3.445 eV και την εµφάνιση άλλων κορυφών όπως για παράδειγµα στα 

3.163 και 3.052 eV που µπορούν να θεωρηθούν phonon replicas της κύριας κορυφής 

στα 3.264 eV, η οποία έχει αυξηθεί πολύ σε ένταση σε σχέση µε την αντίστοιχη 

κορυφή στην άκρη του wafer. Η κορυφή στα 2.88 eV δε θα πρέπει να µας 

απασχολήσει µιας και οφείλεται σε ανακλάσεις της δέσµης του Laser από την 

επιφάνεια του δείγµατος και είναι υπερβολικά στενή για να αποδοθεί σε ατέλειες ή 

προσµίξεις. Για το λόγο αυτό δεν εµφανίζεται στα φάσµατα που έχουν ληφθεί στην 
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άκρη του δισκίου. Τέλος, δεν παρατηρούµε καθόλου yellow luminescence, γεγονός 

που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει αξιόλογη συγκέντρωση καταστάσεων µέσα στο 

ενεργειακό χάσµα του ηµιαγωγού. 
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Εικόνα 3.25: Φάσµατα φωτοφωταύγειας σε θερµοκρασία 16 Κ  για το δείγµα #312 στο κέντρο 
και την άκρη του wafer. 
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Εικόνα 3.26: Φάσµατα φωτοφωταύγειας σε θερµοκρασία 16 Κ  για το δείγµα #316 στο κέντρο 
και την άκρη του wafer. 
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     Στην εικόνα 3.27 φαίνονται τα φάσµατα PL για 1ο misorientation και στις 3 

διαφορετικές διευθύνσεις. Η ένταση για το δείγµα #319 έχει διαιρεθεί µε ένα 

παράγοντα 10 για να φαίνεται η καµπύλη στο διάγραµµα χωρίς να επηρεάζει τις 

υπόλοιπες. Επίσης τα φάσµατα έχουν ληφθεί στην άκρη του κάθε δισκίου για 

καλύτερα αποτελέσµατα. Παρατηρούµε την κύρια εξιτονική κορυφή του #322 στα 

3.446 eV, στο σηµείο δηλαδή που προβλέπεται και από τη βιβλιογραφία. Στο δείγµα 

#319 παρατηρούµε την κύρια κορυφή ελαφρώς µετατοπισµένη προς το ερυθρό (3.436 

eV), καθώς και µια δεύτερη κορυφή στα 3.417 eV που οφείλεται σε µεταβάσεις δότη-

αποδέκτη. Επίσης παρατηρούµε µια µικρότερη κορυφή στα 3.251 eV που πιθανόν να 

οφείλεται σε phonon replica της κύριας κορυφής. Από το διάγραµµα επίσης 

παρατηρούµε ότι το misorientation προς τη διεύθυνση [1-10] προκαλεί τη µεγαλύτερη 

µετακίνηση της εξιτονικής κορυφής  προς το ερυθρό, ενώ για misorientation [11-2] 

είναι σηµαντικά µικρότερη. Τέλος η [2-1-1] misorientation βρίσκεται πολύ κοντά 

στην τιµή που αναφέρεται και στη βιβλιογραφία (3.455 eV). 
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Εικόνα 3.27: Φάσµατα φωτοφωταύγειας σε θερµοκρασία 16 Κ  για τα δείγµατα  # 316,319,322 
(1ο off) στην άκρη του wafer. Οι τιµές της έντασης για το δείγµα #319 έχουν πολλαπλασιαστεί 
µε ένα παράγοντα 0.1 για να φαίνονται καλύτερα στο διάγραµµα. 
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∆είγµα Misorientation 
(deg) 

ICW  
(ολοκληρωµένη 

ένταση) 
 

Κορυφή PL (eV) 
PL 

FWHM 
(meV) 

  Κέντρο Άκρη Κέντρο Άκρη Άκρη 
#312 3o προς [2-1-1] 363 1668 3.441 3.445 45 
#313 5o προς [2-1-1] 11298 10070 3.441 3.447 46 
#314 0o 2466 39228 3.454 3.452 36 
#316 1ο προς [2-1-1] 620 4285 3.445 3.453 48 
#318 5o προς [1-10] 570 140 3.445 3.445 54 
#319 1o προς [1-10] 2682 9027 3.445 3.436 40 
#320 3ο προς [1-10] 3 75645 3.442 3.449 35 
#322 1ο προς [11-2] 3653 83517 3.442 3.446 32 
#323 5ο προς [11-2] 3170 365 3.441 3.440 46 
#324 3ο προς [11-2] 5267 173 3.443 3.444 35 

 
Πίνακας 3.8: Ολοκληρωµένη ένταση, κορυφές φωτοφωταύγειας σε θερµοκρασία 16 K για το 
GaN στο κέντρο και στην άκρη του δισκίου, και αντίστοιχες διαπλατύνσεις αυτών.   
 
 
     Στον πίνακα 3.8 φαίνονται οι εξιτονικές κορυφές των φασµάτων του GaN, καθώς 

και οι αντίστοιχες διαπλατύνσεις των κορυφών για καθένα από τα δείγµατα χωριστά. 

Όπως παρατηρούµε από τον πίνακα, την καλύτερη τιµή FWHM παρουσιάζει το 

δείγµα #322 (1ο off), ακολουθούµενο από τα δείγµατα #324 (3ο off) και #320 (3ο off). 

Το δείγµα #319 που αναδείχθηκε καλύτερο µε βάση τις µετρήσεις περίθλασης 

ακτίνων Χ, παρουσιάζει µέτρια συµπεριφορά στις µετρήσεις φωτοφωταύγειας. Τα 

υποστρώµατα µε αποκλίσεις 5ο και προς τις τρεις διαθέσιµες διευθύνσεις 

παρουσιάζουν τις χειρότερες τιµές FWHM, γεγονός που συµφωνεί και µε τα 

αποτελέσµατα των υπολοίπων πειραµατικών τεχνικών. Εν γένει, πάντως, 

παρατηρείται µια τάση βελτίωσης της κρυσταλλικής ποιότητας αν το υπόστρωµα έχει 

κοπεί κατά τρόπο τέτοιο ώστε να σχηµατίζονται ατοµικά σκαλοπάτια στην επιφάνειά 

του, γεγονός που παρατηρήσαµε και στις µετρήσεις µε το XRD. Τα σκαλοπάτια αυτά 

φαίνεται ότι βοηθούν στην καλύτερη ανάπτυξη του ηµιαγωγικού στρώµατος πάνω 

στην επιφάνεια του πυριτίου και συµβάλλουν στην καλύτερη ποιότητα του 

αναπτυσσόµενου κρυστάλλου.    

     Όσον αφορά τις διευθύνσεις του misorientation µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι 

η διεύθυνση [2-1-1] παρουσιάζει µέτρια αποτελέσµατα κρυσταλλικής ποιότητας και 

ενέργειες δέσµιων εξιτονίων ελαφρώς µεγαλύτερες από αυτές των υπολοίπων, η 

διεύθυνση [1-10] παρουσιάζει καλά αποτελέσµατα µόνο στην περίπτωση των 3ο και η 

διεύθυνση [11-2] παρουσιάζει τις καλύτερες τιµές, µε εξαίρεση την περίπτωση των 5ο 

που έχει λιγότερο καλή συµπεριφορά. Τέλος το υπόστρωµα χωρίς misorientation 
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παρουσιάζει πολύ καλά αποτελέσµατα, σε σχέση µε τα υπόλοιπα δείγµατα της σειράς 

και οι εξιτονικές του κορυφές εµφανίζονται σε µεγαλύτερη ενέργεια (τυπικές τιµές 

διαφοράς ενέργειας 5-16 meV). Για τις µετρήσεις όµως στο κέντρο του δισκίου οι 

διαφορές µεταξύ των δειγµάτων είναι πολύ µικρές (2-3 meV), ενώ η διαφορά τους µε 

το δείγµα χωρίς misorientation είναι περισσότερο από 10 meV). Τα αποτελέσµατα 

αυτά µπορούν να συνοψιστούν στο διάγραµµα της εικόνας 3.28, όπου 

παρουσιάζονται τα FWHM των εξιτονικών κορυφών σαν συνάρτηση της γωνίας του 

misorientation για κάθε µια από τις τρεις διαθέσιµες διευθύνσεις, για καλύτερη 

σύγκριση. Σε γενικές γραµµές πάντως, τα µετρούµενα FWHM για τα δείγµατα 

GaN/Si είναι αρκετά µεγάλα σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες τιµές για το GaN πάνω 

σε ζαφείρι. Έτσι η κατασκευή διατάξεων εκποµπής φωτός όπως για παράδειγµα τα 

LED ή τα διοδικά λέιζερ δυσχεραίνεται ακόµα περισσότερο. Η ασυµφωνία πάντως 

που παρατηρείται σε µερικές περιπτώσεις ανάµεσα στις µετρήσεις PL και στις 

µετρήσεις HRXRD δε θα πρέπει να µας ανησυχεί αφού η PL δεν αποτελεί άµεσο 

µέτρο σύγκρισης της κρυσταλλικής ποιότητας, αλλά είναι απλά µια ένδειξη αυτής. 

Έτσι, ένα ηµιαγωγικό στρώµα που παρουσιάζει καλές τιµές FWHM στις µετρήσεις 

φωτοφωταύγειας µπορεί να µην έχει καλή κρυσταλλική ποιότητα, αν µετρηθεί µε 

HRXRD και το αντίστροφο. Η µωσαϊκότητα του κρυστάλλου δεν επηρεάζει πάντα τις 

µετρήσεις PL και αυτός είναι ο λόγος που έχουµε διαφορά στα αποτελέσµατα των 

δύο τεχνικών. Εν γένει πάντως µπορούµε να έχουµε µια ένδειξη της ποιότητας του 

ηµιαγωγού παρατηρώντας τα φάσµατα PL, τουλάχιστον όσον αφορά την 

καταλληλότητά τους για κατασκευή διατάξεων εκποµπής φωτός. 
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Εικόνα 3.28: FWHM της κύριας εξιτονικής κορυφής σαν συνάρτηση της γωνίας του 
misorientation για τις τρεις διαφορετικές διευθύνσεις.   
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    Ολοκληρώνοντας την ένταση του φωτός που προσπίπτει στον ανιχνευτή της 

διάταξης για το χρόνο της εκάστοτε µέτρησης µπορούµε να αποκτήσουµε µια 

αίσθηση της κρυσταλλικής του ποιότητας, αφού όσο καλύτερος είναι ο κρύσταλλος 

τόσο µεγαλύτερη θα πρέπει να είναι και η ένταση. Έτσι, καλύτερη συµπεριφορά από 

άποψη έντασης παρατηρούµε στα δείγµατα #320 και #322 (3ο και 1ο off αντίστοιχα), 

τα οποία παρουσιάζουν και τις καλύτερες τιµές FWHM, όπως είδαµε προηγουµένως. 

Καλή συµπεριφορά παρουσιάζει και το δείγµα χωρίς misorientation, οδηγώντας µας 

στο συµπέρασµα ότι µια µικρή κλίση της επιφάνειας µάλλον βοηθάει στην ανάπτυξη 

λόγω της ύπαρξης των ατοµικών σκαλοπατιών, αλλά µεγαλύτερες τιµές κλίσης 

δηµιουργούν προβλήµατα και θα πρέπει να αποφεύγονται αν θέλουµε να 

κατασκευάσουµε καλής ποιότητας υλικό. 

     Κάτι ακόµα που αξίζει να σηµειωθεί είναι η µεγάλη διαφορά που παρατηρείται 

στα περισσότερα δείγµατα αν πάρουµε µετρήσεις στο κέντρο και στην άκρη του 

wafer. Μάλιστα σε ορισµένες περιπτώσεις ξεπερνάει και µία τάξη µεγέθους. Αυτό 

οφείλεται στην ανοµοιοµορφία της πηγής πλάσµατος αζώτου η οποία προκαλεί 

µεταβολή του λόγου III/V  όσο κατευθυνόµαστε προς την άκρη του δισκίου. Έτσι σε 

ορισµένα από τα δείγµατα µπορεί να εµφανίζονται σταγονίδια Ga (droplets) σε 

µεγάλες συγκεντρώσεις, γεγονός που εµποδίζει την απορρόφηση και εκποµπή της 

ακτινοβολίας από την επιφάνεια, αλλά και µεταβάλλει τα χαρακτηριστικά και την 

οµοιοµορφία του κρυστάλλου. Εποµένως η µέθοδος εξαγωγής συµπερασµάτων µε 

βάση την ολοκληρωµένη ένταση της εκπεµπόµενης ακτινοβολίας δε θα πρέπει να 

θεωρείται απόλυτα σωστή και τα συµπεράσµατα θα είναι µόνο ενδεικτικά. 

      

       

 

3.8.2 ∆είγµατα GaN/GaN (MOCVD) και GaN/GaAs 

 

     Για τη σειρά δειγµάτων GaN/GaN (MOCVD) παίρνουµε τα φάσµατα PL σε ένα 

µόνο σηµείο µιας και τα δείγµατα είναι πολύ µικρά σε σχέση µε ένα ολόκληρο wafer, 

οπότε αναµένουµε οµοιοµορφία σε όλη την επιφάνειά τους. Για να εξετάσουµε τις 

διαφορές µεταξύ των διαθέσιµων υποστρωµάτων απεικονίζουµε τα φάσµατα του 

επιταξιακού στρώµατος GaN καθενός από τα υποστρώµατα σε ένα διάγραµµα 

(εικόνα 3.29) για θερµοκρασία 17 Κ. Οι τιµές της έντασης για το δείγµα #390 
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(MOCVD-D) έχουν πολλαπλασιαστεί µε ένα παράγοντα 50 για να φαίνονται στο 

διάγραµµα.  
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Εικόνα 3.29: Φάσµατα φωτοφωταύγειας σε θερµοκρασία 17 Κ  για τα δείγµατα  # 387-391. Οι 
τιµές της έντασης για το δείγµα #390 έχουν πολλαπλασιαστεί µε ένα παράγοντα 50 για να 
φαίνονται καλύτερα στο διάγραµµα. 

 

 

     Αρχικά, για το υπόστρωµα της MOCVD-A παρατηρούµε µια κορυφή στα 3.478 

eV που µπορεί να αποδοθεί σε εξιτόνιο προσδεµένο σε άτοµα δότη (donor bound 

exiton). Η κορυφή αυτή είναι ελαφρώς µετατοπισµένη (9 meV) προς το µπλε, σε 

σχέση µε την τιµή που περιµένουµε για ηµιαγωγό χωρίς strain[10,11] (3.469 eV), 

οδηγώντας µας στο συµπέρασµα ότι το επιταξιακό GaN είναι υπό συνθήκες 

συµπιεστικής παραµόρφωσης (compressive stress). Η κορυφή στα 3.485 eV µπορεί 

να αποδοθεί στο Α ελεύθερο εξιτόνιο (A free exiton)[10]. Για το υπόστρωµα MOCVD-

B ισχύουν τα ίδια, µε µόνη διαφορά τη µεγαλύτερη µετατόπιση προς το µπλε, που 

φτάνει τα 13 meV. Εποµένως το επιταξιακό στρώµα GaN θα είναι σε συνθήκες 

µεγαλύτερου stress απ’ ότι στα υποστρώµατα MOCVD-A. Επίσης, η κορυφή του 

ελευθέρου εξιτονίου Α έχει πολύ µικρότερη ένταση απ’ ότι η κορυφή του δέσµιου 

εξιτονίου. Τα υποστρώµατα της MOCVD-C παρουσιάζουν παρόµοια συµπεριφορά 
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µε τα αντίστοιχα MOCVD-A και οι κορυφές τους έχουν διαφορά µόλις 1 meV, µε την 

έντασή τους όµως να βρίσκεται σε πολύ µικρότερα επίπεδα. Τα υψηλής αντίστασης 

υποστρώµατα MOCVD-A παρουσιάζουν µεγάλες οµοιότητες µε τα undoped 

MOCVD-A, µε µόνη διαφορά τη µικρότερη τάση παραµόρφωσης, που µετατοπίζει 

τις κορυφές των εξιτονίων µόλις 5 meV προς το µπλε. Τέλος, τα υποστρώµατα 

MOCVD-D παρουσιάζουν εντελώς διαφορετική συµπεριφορά, έχοντας πολύ 

µικρότερη ένταση κορυφών σε σχέση µε τα υπόλοιπα και παρουσιάζοντας 

µετατόπιση των κορυφών προς το κόκκινο, αντί για το µπλε. Αυτό σηµαίνει ότι θα 

έχουµε εκτατική τάση παραµόρφωσης και µάλιστα σχετικά µεγάλη, αφού η 

µετατόπιση είναι 22 meV. Η κορυφή στα 3.452 eV αποδίδεται και πάλι σε ελεύθερα 

εξιτόνια τύπου Α, και έχει περίπου ίδια ένταση µε την κορυφή των δέσµιων 

εξιτονίων, σε ενέργεια 3.447 eV, ενώ η µικρής έντασης κορυφή που παρατηρούµε 

στα 3.463 eV αποδίδεται στο Β ελεύθερο εξιτόνιο. Η συµπεριφορά αυτή του 

δείγµατος #390 µπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι το υπόστρωµα MOCVD-D είναι 

το µοναδικό GaN πάνω σε SiC, αντί για ζαφείρι. Έτσι η αναπτυσσόµενη τάση 

ελαστικής παραµόρφωσης είναι εκτατική, αντί για συµπιεστική που είναι στα 

υπόλοιπα. Επίσης, λόγω των αυξηµένων δυσκολιών που παρουσιάζονται στην 

ανάπτυξη GaN πάνω σε SiC δικαιολογείται και το γεγονός της κατά πολύ µικρότερης 

έντασης που παρατηρούµε στα διαγράµµατα.   

     Για να εξετάσουµε καλύτερα τη συµπεριφορά των υποστρωµάτων θα πρέπει να 

υπολογίσουµε το FWHM για τις κορυφές των εξιτονίων, καθώς και την 

ολοκληρωµένη ένταση για καθεµία από αυτές και να τα συγκρίνουµε. Τα 

αποτελέσµατα αυτά παρουσιάζονται στον πίνακα 3.9, µαζί µε τις θέσεις των δύο 

κύριων εξιτονικών κορυφών. Όπως παρατηρούµε τα υποστρώµατα MOCVD-A 

παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη ένταση, ακολουθούµενα από τα MOCVD-B. Τα 

MOCVD-C παρουσιάζουν µέτρια τιµή, ενώ τα MOCVD-D εµφανίζουν τη µικρότερη 

και µάλιστα µε µεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα. Τα υψηλής αντίστασης 

υποστρώµατα MOCVD-A παρουσιάζουν µέτριες τιµές, συγκρίσιµες µε αυτές των 

υποστρωµάτων MOCVD-C. Επίσης, σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός του MOCVD-C, 

η κορυφή του ελεύθερου εξιτονίου είναι µικρότερης έντασης από την κορυφή που 

δίνει το δέσµιο εξιτόνιο. Είναι εποµένως φανερό ότι µε βάση την ένταση, καλύτερο 

υπόστρωµα για ανάπτυξη GaN θεωρείται το MOCVD-A µε µεγάλη διαφορά από το 

αντίστοιχο MOCVD-D, που δίνει περίπου 50 φορές µικρότερη ένταση. Αρκετά καλό 

επίσης µπορεί να θεωρηθεί και το υπόστρωµα MOCVD-B. 
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     Κρίνοντας τώρα τα υποστρώµατα από την πλευρά του µετρούµενου FWHM των 

κορυφών µπορούµε να πούµε ότι το υπόστρωµα MOCVD-B καταλήγει σε καλύτερης 

ποιότητας ηµιαγωγό, ακολουθούµενο από τα υποστρώµατα MOCVD-C και µε µικρή 

διαφορά τα MOCVD-A (συµπεριλαµβανοµένου και του High Resistivity). Τα 

υποστρώµατα MOCVD-D δίνουν ηµιαγωγό µε υπερδιπλάσιο FWHM, εποµένως µε 

χειρότερη κρυσταλλική ποιότητα. Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι τα υποστρώµατα αυτά 

παρουσιάζουν περισσότερα προβλήµατα σε σχέση µε τα υπόλοιπα, λόγω της 

ανάπτυξής τους πάνω σε SiC αντί για Al2O3 και εποµένως θα πρέπει να αποφεύγεται 

η χρήση τους σαν υποστρώµατα ανάπτυξης του GaN, εκτός κι αν είναι απαραίτητο.   

 

∆είγµα Υπόστρωµα 
Κορυφές 

PL (eV) 

PL FWHM 

 (meV) 
ICW 

(ολοκληρωµένη ένταση) 

#387 GaN/Al2O3 
MOCVD-A 

3.478 

3.482 

5.2 

4.6 
4025 

#388 GaN/Al2O3 
MOCVD-B 

3.482 

3.489 

2.8 

5.4 
1365 

#389 GaN/Al2O3 
MOCVD-C 

3.479 

3.486 

4.0 

5.2 
831 

#390 GaN/SiC 
MOCVD-D 

3.447 

3.452 

12.0 

2.5 
77 

#391 GaN/Al2O3 
MOCVD-A HIGH RES 

3.474 

3.480 

5.1 

4.0 
880 

 

Πίνακας 3.9: Εξιτονικές κορυφές φωτοφωταύγειας, αντίστοιχες διαπλατύνσεις των κορυφών 
και ολοκληρωµένη ένταση για καθεµία από αυτές για τη σειρά δειγµάτων GaN/GaN (MOCVD)       
 

 

     Ας εξετάσουµε τώρα την επίδραση που έχει στα φάσµατα PL η παρουσία ενός k-

cell µε In σε θερµοκρασία ανάπτυξης (περίπου 830 oC) κατά τη διάρκεια ανάπτυξης 

του GaN. Το k-cell του In σε όλη τη φάση ανάπτυξης του GaN είναι µε κλειστό 

shutter, οπότε δεν έχουµε άµεση ροή ατόµων προς τον κρύσταλλο. Θέλουµε όµως να 

διαπιστώσουµε την επίδραση που µπορεί να έχει µια τέτοια ενέργεια, δεδοµένου ότι 

είναι τεχνικά βολικό να έχουµε το In σε θερµοκρασία ανάπτυξης κατά το σχηµατισµό 

ετεροδοµών ή κβαντικών πηγαδιών, όπως για παράδειγµα GaN/InGaN ή GaN/ 

InAlGaN. Έτσι αναπτύξαµε δύο πανοµοιότυπα δείγµατα (#392 και #393) µε 
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µοναδική διαφορά το γεγονός ότι η πηγή του In ήταν σε θερµοκρασία 880/830 oC (PIn 

= 4 x 10-7 Torr) κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του δευτέρου δείγµατος. Τα φάσµατα 

φωτοφωταύγειας των δύο δειγµάτων φαίνονται στην εικόνα 3.30, µαζί µε τις κύριες 

κορυφές των οπτικών µεταβάσεων. 
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Εικόνα 3.30: Φάσµατα φωτοφωταύγειας σε θερµοκρασία 17 Κ  για τα δείγµατα  # 392 και 
#393. 

 

 

     Όπως παρατηρούµε, οι θέσεις των δύο εξιτονικών κορυφών παραµένουν ίδιες και 

στα δύο δείγµατα, γεγονός που σηµαίνει ότι η παρουσία του In δε µεταβάλλει το 

strain του ηµιαγωγού, το οποίο κυµαίνεται στα ίδια επίπεδα µε τα υπόλοιπα δείγµατα 

που εξετάσαµε πιο πάνω. Αυτό που αλλάζει σηµαντικά όµως, είναι η ένταση των 

κορυφών, η οποία µειώνεται κατά 7 φορές περίπου στο δείγµα µε το In. Επίσης η 

διαπλάτυνση της κορυφής στο δείγµα µε το In είναι αισθητά µεγαλύτερη όσον αφορά 

το δέσµιο εξιτόνιο, αλλά ελαφρώς µικρότερη στην περίπτωση του ελεύθερου 

εξιτονίου Α. Επιπλέον, παρατηρούµε την εµφάνιση µιας χαρακτηριστικής κορυφής 

στα 3.382 eV στο δείγµα µε το In, γεγονός που αποδίδεται στην παρουσία του 

ζεσταµένου k-cell του In. Έτσι, µπορούµε να πούµε ότι η πηγή του ατοµικού In 

επηρεάζει σε µικρό βαθµό την ποιότητα του αναπτυσσοµένου κρυστάλλου και γίνεται 

αισθητή λόγω της χαρακτηριστικής κορυφής που εµφανίζεται στα φάσµατα 

φωτοφωταύγειας. Εποµένως θα ήταν καλύτερα να παραµένει σε χαµηλότερη 

θερµοκρασία κατά τη φάση ανάπτυξης του GaN όσο αυτό είναι εφικτό. Στην 
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περίπτωση όµως που είναι απαραίτητο να διατηρείται σε θερµοκρασία ανάπτυξης 

(όπως για παράδειγµα στη δηµιουργία  κβαντικών πηγαδιών) δε θα πρέπει να 

ανησυχούµε ιδιαίτερα µιας και η µεταβολή στον αναπτυσσόµενο κρύσταλλο δεν είναι 

µεγάλη, ούτε µεταβάλλεται η τάση ελαστικής παραµόρφωσης του υλικού. Εν γένει 

πάντως δε θα πρέπει να µένει σε θερµοκρασίες όπου η µερική πίεση του ατοµικού In 

ξεπερνά το 10-7 Torr.    

 
 
  

∆είγµα ∆οµή 
Κορυφές 

PL (eV) 

PL FWHM 

(meV) 
ICW 

(ολοκληρωµένη ένταση) 

#392 
GaN/Al2O3 

 
MOCVD-A 

3.479 

3.485 

3.397 

4.3 

4.3 

6.3 

20923 

#393 
GaN/Al2O3 

 
MOCVD-A + In 

3.478 

3.484 

3.397 

3.382 

6.7 

3.6 

6.5 

5.4 

3385 

 
Πίνακας 3.10: Κορυφές φωτοφωταύγειας, ολοκληρωµένη ένταση και αντίστοιχες διαπλατύνσεις 
των κορυφών για τα δείγµατα #392 και #393.       
 
 
 

     Ας περάσουµε τώρα στην ανάλυση των αποτελεσµάτων για τα δείγµατα που 

αναπτύχθηκαν πάνω σε GaAs (111). Το φάσµα PL του δείγµατος #398 σε 

θερµοκρασία 17 Κ φαίνεται στην εικόνα 3.31. Το φάσµα για το δείγµα #397, που είχε 

γίνει σε συνθήκες περίσσειας αζώτου και σε θερµοκρασία 300 oC, δεν παρουσιάζεται, 

αφού αποτελείται από θόρυβο λόγω ανάκλασης του λέιζερ και η κορυφή του GaN δε 

φαίνεται καθόλου. Αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το δείγµα είναι κακής 

κρυσταλλικής ποιότητας, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από τις µετρήσεις XRD. 

Αντίθετα, το δείγµα #398 που έγινε σε συνθήκες περίσσειας Ga στους 680 oC µε ένα 

µικρό µόνο στρώµα GaN σε χαµηλή θερµοκρασία (300 oC), παρουσιάζει αρκετά 

καλή συµπεριφορά στις µετρήσεις φωτοφωταύγειας, δίνοντας µια κύρια κορυφή στα 

3.466 eV (δέσµιο εξιτόνιο), µια δεύτερη, µικρότερης έντασης στα 3.385 eV που είναι 

phonon replica της πρώτης και µια µικρότερη στα 3.26 eV που µπορεί να θεωρηθεί 

ότι προέρχεται από µετάβαση µεταξύ δότη και αποδέκτη. Η κύρια κορυφή είναι 
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ελάχιστα µετατοπισµένη προς το  ερυθρό (µόλις 3-4 meV), οδηγώντας µας στο 

συµπέρασµα ότι το GaN πάνω σε GaAs αναπτύσσεται µε πολύ µικρή εκτατική 

παραµόρφωση και είναι σχεδόν relaxed. Το FWHM της κύριας κορυφής είναι 22.1 

meV, τιµή αρκετά µεγάλη σε σχέση µε το GaN πάνω σε ζαφείρι, αλλά µικρότερη έως 

και 2 φορές σε σχέση µε τις αντίστοιχες τιµές του GaN πάνω σε Si. Επίσης η 

ολοκληρωµένη ένταση έχει τιµή παραπλήσια αυτής του GaN πάνω σε υποστρώµατα 

GaN MOCVD-C και εποµένως µπορεί να θεωρηθεί αρκετά ικανοποιητική. Οι 

υπόλοιπες απότοµες και µεγάλης εντάσεως κορυφές που παρατηρούνται προέρχονται 

από ανακλάσεις της δέσµης του Laser και δε θα πρέπει να µας απασχολήσουν.  
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Εικόνα 3.31: Φάσµατα φωτοφωταύγειας σε θερµοκρασία 17 Κ  για τo δείγµα #398 της σειράς 
GaN/GaAs. 
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4.1   ∆είγµατα GaN/Si 
 

 

     Στο πρώτο µέρος της παρούσας εργασίας ερευνήθηκε η ανάπτυξη GaN πάνω σε 

υποστρώµατα Si σε γειτονικούς προσανατολισµούς ως προς (111), µε γωνίες 

απόκλισης (misorientation) στην περιοχή των 0 – 5ο σε τρεις διαφορετικές 

κατευθύνσεις. Για να αποφευχθεί ο σχηµατισµός SiNx στην ετεροεπαφή του Si µε το 

GaN χρησιµοποιήθηκε ένα στρώµα AlN πάχους 17 nm. Ένα δεύτερο στρώµα AlN, σε 

συνδυασµό µε το πρώτο, βοηθάει στην αποφυγή µικρορωγµών λόγω διαφορετικού 

συντελεστή θερµικής διαστολής των υλικών. Στην αποφυγή των ρωγµών, επίσης, 

βοηθάει και η ψύξη του δείγµατος µε πολύ µικρό ρυθµό (5 οC/min) µετά το τελευταίο 

στάδιο της ανάπτυξης. Από πειράµατα FTIR που έγιναν διαπιστώθηκε η απουσία και 

ενίοτε η αµελητέα παρουσία SiNx στη διεπιφάνεια των δύο υλικών, γεγονός που 

επιβεβαιώνεται και από πειράµατα περίθλασης ηλεκτρονίων (RHEED) κατά τη φάση 

της ανάπτυξης. Μετρήσεις αγωγιµότητας και φαινοµένου Hall έδειξαν την ύπαρξη 

υψηλής πυκνότητας ηλεκτρονίων, πιθανόν λόγω διάχυσης του Si στα στρώµατα του 

επιταξιακού GaN. Σχετικά οµαλές επιφάνειες µε µέσες τιµές τραχύτητας από 2 µέχρι 

και 15 nm παρατηρήθηκαν µε το µικροσκόπιο ατοµικών δυνάµεων AFM. Η 

τραχύτητα της επιφάνειας δε µπορεί να συσχετιστεί µε τις διαφορές 

προσανατολισµού των υποστρωµάτων, λόγω προβληµάτων ελέγχου του λόγου ροών 

ΙΙΙ/V κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης που επηρεάζει καθοριστικά τη µορφολογία της 

επιφάνειας.  

     Από µετρήσεις περίθλασης ακτίνων Χ (XRD) διαπιστώθηκε ότι τα επιταξιακά 

στρώµατα είχαν αυξηµένες τιµές µωσαϊκότητας. Η βέλτιστη τιµή FWHM σε 

µετρήσεις ω-scan χωρίς analyzer ήταν 951 ArcSec, ενώ σε θ-2θ µετρήσεις µε 

analyzer ήταν 60 ArcSec. Καλύτερα αποτελέσµατα παρουσίασαν τα δείγµατα µε 1ο 

απόκλιση προς την [2-1-1] κατεύθυνση, ενώ για  απόκλιση 1ο προς τις [1-10] και  

[11-2] κατευθύνσεις είχαµε αυξηµένες τιµές ∆d/d, αλλά ελαφρώς µικρότερη 

µωσαϊκότητα. Όλα τα υπόλοιπα δείγµατα (0ο, 3ο και 5ο off προς τις τρεις διαθέσιµες 

κατευθύνσεις) παρουσίασαν αυξηµένες τιµές ∆d/d και αυξηµένη µωσαϊκότητα, 

εποµένως και αυξηµένη συγκέντρωση εξαρµώσεων. Επιπλέον, αυξηµένες τιµές 

µωσαϊκότητας βρέθηκαν για απόκλιση προς την κατεύθυνση [11-2], ενώ µεγαλύτερα 

∆d/d βρέθηκαν για απόκλιση προς την [1-10], ιδιαίτερα δε για την περίπτωση των 5ο. 
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     Όσον αφορά τα φάσµατα φωτοφωταύγειας σε θερµοκρασία 17 Κ, η µικρότερη  

τιµή FWHM που παρατηρήθηκε ήταν 32 meV για επανασύνδεση εξιτονίων 

προσδεµένων σε άτοµα δότη. Η τιµή αυτή παρατηρήθηκε στο δείγµα µε  απόκλιση 1ο 

προς την [11-2] διεύθυνση. Παρατηρήθηκε, επίσης, FWHM 35 meV για δείγµατα µε 

απόκλιση 3ο προς τις [1-10] και [11-2] κατευθύνσεις, ενώ για απόκλιση 5ο προς 

οποιαδήποτε από τις τρεις κατευθύνσεις παρατηρήσαµε σηµαντική διαπλάτυνση των 

εξιτονικών κορυφών. Οι παρατηρηθείσες κορυφές φωτοφωταύγειας σε ενέργειες 

µεταξύ 3.444 και 3.53 eV µπορούν να αποδοθούν σε δέσµιες εξιτονικές µεταβάσεις 

(donor bound exitons), ενώ µικρότερης έντασης κορυφές στα 3.256 eV αποδίδονται 

σε µεταβάσεις µεταξύ δότη και αποδέκτη. Σε κανένα από τα δείγµατα της σειράς δεν 

παρατηρήθηκε φωτοφωταύγεια στο κίτρινο χρώµα (yellow luminescence). 

     Συµπερασµατικά, µπορούµε να αποφανθούµε ότι µια µικρή απόκλιση 1ο από την 

(111) επιφάνεια του Si διευκολύνει την ανάπτυξη του επιταξιακού στρώµατος GaN 

λόγω αύξησης της πυκνότητας των ατοµικών σκαλοπατιών (atomic steps). Ωστόσο, 

περαιτέρω βελτίωση της κρυσταλλικής ποιότητας είναι αναγκαία για την καλύτερη 

σύγκριση των διαφόρων διαθέσιµων υποστρωµάτων και την κατασκευή επιταξιακού 

GaN µε προδιαγραφές κατάλληλες για ανάπτυξη διατάξεων και κυκλωµάτων.   
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4.2   ∆είγµατα GaN/GaN  
 
 

     Στο δεύτερο µέρος της εργασίας ερευνήθηκε η ανάπτυξη µε ΜΒΕ GaN πάνω σε 

όλα τα έτοιµα υποστρώµατα GaN MOCVD που διατίθενται στο εργαστήριο, 

προκειµένου να εκτιµηθεί η ποιότητα του επιταξιακού υλικού που µπορεί να 

αναπτυχθεί µε ΜΒΕ σε καλής ποιότητας υποστρώµατα. Μετρήσεις Hall σε 

επιταξιακά στρώµατα ανεπτυγµένα µε ΜΒΕ πάνω σε υποστρώµατα υψηλής 

αντίστασης MOCVD-A έδειξαν πολύ καλές τιµές ευκινησίας: 150 και 200 cm2/V.Sec 

για συγκεντρώσεις φορέων 1.3 Χ 1016 cm-3 και 1.2 Χ 1015 cm-3 αντίστοιχα.  

     Όλα τα δείγµατα εµφάνισαν εξαιρετικά καλές επιφάνειες µε µέση RMS τραχύτητα 

0.5 nm, εκτός από ένα δείγµα πάνω σε υψηλής αντίστασης υπόστρωµα MOCVD-A 

που εµφάνισε τραχύτερες επιφάνειες (3nm). 

     Όσον αφορά την κρυσταλλική ποιότητα, τα υποστρώµατα MOCVD/SiC 

παρουσίασαν τις µικρότερες τιµές µωσαϊκότητας, ακολουθούµενα από τα Undoped 

υποστρώµατα MOCVD-A και MOCVD-B, µε τελευταία τα υποστρώµατα MOCVD-

C. Τα HIGH RESISTIVITY υποστρώµατα MOCVD-A παρουσίασαν υψηλότερες 

τιµές µωσαϊκότητας σε σχέση µε τα UNDOPED υποστρώµατα MOCVD-A. Όλα τα 

δείγµατα (εκτός του #387) παρουσίασαν τις ίδιες τιµές ∆d/d, µε FWHM µόλις 120 

ArcSec για θ-2θ σάρωση χωρίς analyzer. Στα φάσµατα φωτοφωταύγειας 

παρατηρήσαµε εξιτονικές κορυφές µετατοπισµένες κατά 5-13 meV προς το µπλε, 

γεγονός που σηµαίνει ότι το GaN είναι υπό συνθήκες συµπιεστικής παραµόρφωσης 

(compressive stress). Εξαίρεση αποτελεί το δείγµα MOCVD/SiC που βρίσκεται υπό 

συνθήκες εκτατικής παραµόρφωσης (tensile stress), µε 22 meV µετατόπιση προς το 

ερυθρό. Καλύτερες τιµές FWHM παρουσίασε το υπόστρωµα MOCVD-B (2.8 meV), 

ακολουθούµενο από τα υποστρώµατα MOCVD-C (4.0 meV) και µε µικρή διαφορά το 

MOCVD-A (5.1-5.2 meV). Το υπόστρωµα MOCVD/SiC παρουσίασε τη χειρότερη 

κρυσταλλική ποιότητα µε 12 meV FWHM και 50 φορές µικρότερη ένταση των 

κορυφών PL, γεγονός που οφείλεται στο ότι ήταν ανεπτυγµένο πάνω σε SiC. 

     Συµπερασµατικά θα µπορούσαµε να αναφέρουµε ότι τα διαθέσιµα αυτή τη στιγµή 

υποστρώµατα GaN/Al2O3 MOCVD έχουν παρόµοια συµπεριφορά και ικανοποιητική 

κρυσταλλική ποιότητα για να αποτελέσουν τη βάση ανάπτυξης προηγµένων 

ηµιαγωγών και διατάξεων. Τα υποστρώµατα MOCVD-A παρουσιάζουν πολύ καλή 

συµπεριφορά και είναι τα πλέον χρησιµοποιούµενα στο εργαστήριο σήµερα. 
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4.3  ∆είγµατα GaN/GaAs 
 

 

     Συµπληρωµατικά, σε αυτή την εργασία έγιναν και δύο πειράµατα ανάπτυξης GaN 

πάνω σε GaAs (111) µε τη µέθοδο MBE. Λόγω προβληµάτων στα k-cell του Ga και 

του Al δεν κατέστη δυνατό να αναπτύξουµε περισσότερα δείγµατα για µια 

πληρέστερη µελέτη. Για να αποφευχθεί η αποδόµηση της επιφάνειας του GaAs 

εναποτέθηκε ένα λεπτό στρώµα GaN σε χαµηλή θερµοκρασία ακολουθούµενο από το 

κύριο ηµιαγωγικό στρώµα σε υψηλή θερµοκρασία. Σχετικά οµαλές επιφάνειες µε 

µέση τραχύτητα από 3.9 ως 5.8 nm χωρίς ρωγµές παρατηρήθηκαν στα δύο δείγµατα 

της σειράς, πάχους 1µm. Το δείγµα που αναπτύχθηκε σε υψηλή θερµοκρασία 

παρουσίασε µέτριες τιµές µωσαϊκότητας και σχετικά µικρές τιµές ∆d/d (µόλις 168 

ArcSec). Αντίθετα, το δείγµα που αναπτύχθηκε σε χαµηλή θερµοκρασία και 

συνθήκες περίσσειας Ν είναι σχεδόν πολυκρυσταλλικό και έχει µέτριες τιµές ∆d/d 

(358 ArcSec). Έτσι, φάσµα φωτοφωταύγειας πήραµε µόνο από το δείγµα υψηλής 

θερµοκρασίας, το οποίο εµφάνισε πολύ µικρή τάση ελαστικής παραµόρφωσης, µε 

µόλις 3-4 meV µετατόπιση προς το ερυθρό και 22.1 meV FWHM. Η τιµή αυτή είναι 

σαφώς µεγαλύτερη από τις αντίστοιχες για GaN πάνω σε MOCVD υποστρώµατα, 

αλλά 2 φορές µικρότερη από την αντίστοιχη για GaN πάνω σε Si, αφήνοντας ελπίδες 

για περαιτέρω βελτίωση της τεχνικής ανάπτυξης πάνω σε GaAs και την παραγωγή 

ηµιαγωγικού υλικού µε ποιότητα και χαρακτηριστικά ικανά για δηµιουργία 

εξελιγµένων διατάξεων και ολοκληρωµένων κυκλωµάτων που να συνδυάζουν την 

ωριµότητα ανάπτυξης και επεξεργασίας του GaAs και τα αδιαµφισβήτητα 

πλεονεκτήµατα του GaN, στους τοµείς όπου απαιτείται.    
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