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Κεφάλαιο 1 

 

1.1 Εισαγωγή 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της φυσικής των ημιαγωγών έχει εξελιχθεί 

ραγδαία τα τελευταία 50 χρόνια. Όσον αφορά το κομμάτι των οπτοηλεκτρονικών 

διατάξεων η κατασκευή του πρώτου ημιαγωγικού laser [1] το 1962, σηματοδότησε 

την τεχνολογική απαρχή μιας εποχής η οποία άλλαξε ριζικά την καθημερινότητάς 

μας, από τον τομέα των τηλεπικοινωνιών έως αυτόν της αποθήκευσης δεδομένων.  

Οι τεχνολογίες ανάπτυξης ημιαγωγικών κρυσταλλικών υλικών, όπως η μέθοδος 

του ΜΒΕ και MOCVD, συντέλεσαν στην ελεγχόμενη και ακριβή ανάπτυξη λεπτών 

στρωμάτων από διαφορετικά ημιαγωγικά υλικά υψηλής ποιότητας και την κατασκευή 

πιο σύνθετων ημιαγωγικών διατάξεων. Σε τέτοιου είδους δομές, οι φορείς είναι 

εντοπισμένοι στην κατεύθυνση της ανάπτυξης, έχοντας σαν αποτέλεσμα τη μείωση 

του αριθμού των ηλεκτρονικών καταστάσεων και το χαμηλότερο ρεύμα κατωφλίου 

σε laser κβαντικών πηγαδιών. Έτσι, το 1979 το πρώτο laser κάθετης εκπομπής 

(VCSEL) έγινε πραγματικότητα, χρησιμοποιώντας κάτοπτρα Bragg για το 

σχηματισμό της κοιλότητας [2].  

Τις τελευταίες δεκαετίες, η ερευνητική δραστηριότητα στους ημιαγωγούς 

εστιάστηκε στην ανάδειξη της πλούσιας φυσικής που προκύπτει είτε από τον 

εντοπισμό των φορέων σε ετεροδομές όπως τα κβαντικά πηγάδια, τα κβαντικά 

νήματα και οι κβαντικές τελείες[3,4], είτε σε αυτές που προκύπτουν από τον 

εντοπισμό της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε δίαφορες τύπου κοιλότητες. Και 

οι δύο ερευνητικές κατευθύνσεις ανέδειξαν ενδιαφέροντα φαινόμενα, αφού το 

φαινόμενο του εντοπισμού διαμορφώνει ισχυρά τις ιδιότητες του αρχικού 

συστήματος. Τελικά, τα δύο πεδία συγχωνεύθηκαν με το σχεδιασμό δομών μικρών 

διαστάσεων, αποτελούμενες από μικροκοιλότητες στις οποίες κβαντικά πηγάδια 

τοποθετούνται κατάλληλα, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη ζεύξη με τον φωτονικό 

ρυθμό. Ο προσεχτικός σχεδιασμός αυτών των δομών αυξάνει τη σύζευξη μεταξύ 

φωτονίων και εξιτονίων και οδηγεί το σύστημα σε λειτουργία στην περιοχή της 

ισχυρής σύζευξης[5]. Η ανάμειξη των κυματοσυναρτήσεων εξιτονίου και φωτονίου 

έχουν σαν αποτέλεσμα το σχηματισμό ενός νέου ψευδο-σωματιδίου, που ονομάζεται 

πολαριτόνιο[6]. Οι ιδιαιτερότητές τους, βασίζονται στο συνδιασμό των ιδιοτήτων 
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τόσο του εξιτονίου όσο και του φωτονίου, οι οποίες τους προσδίδουν πολύ μικρή 

ενεργό μάζα, ισχυρές ενδοσωματιδιακές αλληλεπιδράσεις και μποζονικό χαρακτήρα.  

Από τότε που παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά, τα πολαριτόνια βρίσκονται στο 

επίκεντρο της ερευνητικής δραστηριότητας και ιδιαίτερα μετά τη δημοσίευση των 

Imamoglu et al. οι οποίοι πρότειναν την πιθανότητα παρατήρησης μη γραμμικών 

φαινομένων όπως το lasing και η συμπύκνωση[7]. Ο αρχικός προβληματισμός της 

ερευνητικής κοινότητας μετατράπηκε σε ενθουσιασμό όταν οι Savvidis et al. το 2000, 

[8] κατέδειξαν παραμετρική ενίσχυση πολαριτονίων μέσω εξαναγκασμένης σκέδασης 

πολαριτονίων, επιβεβαιώνοντας τη μποζονική φύση τους. Από τότε, η έρευνα σε 

πολαριτονικές μικροκοιλότητες έχει εξελιχθεί γύρω από δύο κύριους άξονες: την 

ανάπτυξη διατάξεων laser χαμηλού κατωφλίου και την εξερεύνηση βασικών 

εξωτικών κβαντικών φαινομένων όπως η συμπύκνωση Bose-Einstein (BEC), η 

υπερευστότητα και τα vortices. 

Η ανάδειξη της μποζονικής φύσης των πολαριτονίων σε μικρές συγκεντρώσεις, 

αυτομάτως τα κατέστησε υποψηφίους για την παρατήρηση BEC [9,10]. Αυτή η 

μετάβαση φάσης (phase transition), επιτρέπει την αυθόρμητη κατάληψη μιας 

κβαντικής κατάστασης από ένα μεγάλο πληθυσμό σωματιδίων, δημιουργώντας έτσι 

μια κβαντική κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται μακροσκοπικά από συμφωνία 

φάσης. Το πλεονέκτημα των πολαριτονίων έναντι άλλων ψευδοσωματιδίων, όπως τα 

εξιτόνια [11,12], για την παρατήρηση BEC σε συστήματα στερεάς κατάστασης είναι 

η μικρή ενεργός μάζα τους η οποία θα μπορούσε θεωρητικά να επιτρέψει την BEC 

ακόμα και σε θερμοκρασία δωματίου.  

Οι πρώτες προσπάθειες για την παρατήρηση BEC πολαριτονίων έγιναν πάνω σε 

GaAs 2D πολαριτονικές δομές και απέβησαν άκαρπες κυρίως λόγω του φαινομένου 

bottleneck το οποίο εμποδίζει το σχηματισμό συμπυκνώματος στην χαμηλότερη 

ενεργειακή κατάσταση [13-16]. Αυτό οδήγησε τις προσπάθειες είτε σε άλλα υλικά 

είτε σε πιο εξεζητημένες μεθόδους χωρικού εντοπισμού των πολαριτονίων. Η χρήση 

υλικών με μεγαλύτερες ενέργειες δέσμευσης εξιτονίου, όπως το CdTe [17] και το 

GaN [18], οδήγησε στα πρώτα απτά αποτελέσματα. Σε αυτές τις εργασίες, η 

παρατήρηση συμπύκνωσης πολαριτονίων σε 2D μικροκοιλότητες, που θεωρητικά 

απαγορεύεται, αποδόθηκε μεταξύ άλλων και στο χωρικό εντοπισμό των 

πολαριτονίων λόγω της φωτονικής αταξίας των μικροκοιλοτήτων [17,19,20]. Ο 

απαιτούμενος εντοπισμός για την ύπαρξη συμπυκνώματος ελέγχθηκε επίσης, 

σχεδιάζοντας μεταβλητές παγίδες δυναμικού [21,22] ή με χάραξη δειγμάτων 

μικροκοιλοτήτων δημιουργώντας pillars [23,24]. Τέλος, η παρατήρηση της BEC σε 

μικροκοιλότητες επέτρεψε την ανάδειξη και παρατήρηση άλλων σχετικών 
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φαινομένων όπως το οπτικό φαινόμενο Hall λόγω spin[25], την υπερρευστότητα 

[26,27] και τα vortices [28,29]. 

Η θεωρητική δουλειά [7,30,31] στο πλαίσιο του laser πολαριτονίων άνοιξε το 

δρόμο για τους πειραματικούς. Σε αντίθεση με τα συνήθη laser, η αυθόρμητη 

εκπομπή σύμφωνου φωτός είναι μια ενδογενής ιδιότητα που προκύπτει από τη 

συμπύκνωση πολαριτονίων. Καθώς δεν απαιτείται αναστροφή πληθυσμών, η 

συμπύκνωση πολαριτονίων παρουσιάζει εξαιρετικά χαμηλό κατώφλι λειτουργίας. 

Από πειραματικής πλευράς μέχρι τώρα, lasing έχει επιτευχθεί μόνο με οπτική 

διέγερση πολαριτονικών μικροκοιλοτήτων [18,32 ].  

Πέρα από την εξερεύνηση της φυσικής των πολαριτονίων και των κβαντικών 

ιδιοτήτων τους, ένας σημαντικός στόχος της ερευνητικής κοινότητας του πεδίου είναι 

η κατασκευή και ανάδειξη ρεαλιστικών πολαριτονικών διατάξεων οι οποίες θα 

λειτουργούν με ηλεκτρική άντληση. Στα πλαίσια ακριβώς αυτής της προσπάθειας, 

εντάσσεται και η παρούσα διατριβή. Τα πρώτα βήματα προς την κατεύθυνση αυτή 

πραγματοποιήθηκαν το 2008 από τρεις ανεξάρτητες ομάδες [33,34,35] οι οποίες 

κατέδειξαν εκπομπή φωτός προερχόμενο κατευθείαν από πολαριτονικές καταστάσεις 

με πειράματα ηλεκτροφωταύγειας. Το 2009 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά 

πολαριτονικό LED με θερμοκρασία λειτουργίας πάνω από 300Κ [36]. Αξιοσημείωτο 

είναι ότι σε όλες αυτές τις εργασίες οι μικροκοιλότητες ήταν βασισμένες στο 

τεχνολογικά αξιοποιήσιμο σύστημα GaAs. Οι εργασίες αυτές υπήρξαν τα πρώτα 

ουσιώδη βήματα προς την κατασκευή πραγματικών πολαριτονικών διατάξεων και 

εγκαινίασαν ένα καινούργιο κλάδο στην φυσική των ημιαγωγικών μικροκοιλοτήτων 

με το όνομα polaritronics [37].  

 

1.2 Περίγραμμα 

Το κεφάλαιο 2 περιέχει μια αναγκαία περίληψη της θεωρίας του εντοπισμού 

εξιτονίων και φωτονίων σε μικροκοιλότητες. Οι ιδιότητες των νέων ψευδοσωματίων 

καθώς και μια περίληψη των κυριότερων μηχανισμών χαλάρωσης περιλαμβάνονται 

επίσης. 

Το κεφάλαιο 3, διαχωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο, αναφέρονται οι τεχνικές και 

οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή διατάξεων LED πολαριτονίων. 

Στο δεύτερο, γίνεται μια αναφορά στις οπτικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν στην 

παρούσα εργασία για το χαρακτηρισμό των διατάξεων αυτών. 



18 

 

Στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζονται αποτελέσματα από οπτικά πειράματα 

χαρακτηρισμού κβαντικών πηγαδιών τα οποία χρησιμοποιούνται σαν ενεργό μέρος 

στις μικροκοιλότητες. Ποσότητες όπως το εύρος γραμμής εξιτονίου και το oscillator 

strength προκύπτουν από τις μετρήσεις αυτές. 

Το 5ο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα κυριότερα αποτέλεσματα που προέκυψαν από το 

χαρακτηρισμό των διατάξεων LED πολαριτονίων. Σε αυτό παρουσιάζουμε 

πειραματικά αποτελέσματα τα οποία καταδεικνύουν ηλεκτροφωταύγεια από 

πολαριτονικές καταστάσεις έως και σε θερμοκρασία δωματίου.  

Τέλος, στο 6ο κεφάλαιο προτείνουμε ένα καινούργιο τρόπο ηλεκτρικής άντλησης 

των πολαριτονικών μικροκοιλοτήτων μέσω του οποίου ευελπιστούμε να 

δημιουργήσουμε συμπύκνωμα στην χαμηλότερη ενεργειακή πολαριτονική 

κατάσταση, εξαναγκάζοντας τους εγχεόμενους φορείς να χαλαρώσουν σε αυτή με τη 

βοήθεια οπτικών φωνονίων. Επίσης, παρουσιάζονται αποτέλεσματα τα οποία 

δείχνουν την επίδραση της θερμοκρασίας και της ισχύος άντλησης στην χαλάρωση 

των πολαριτονίων στη χαμηλότερη ενεργειακή τους κατάσταση. 
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Κεφάλαιο 2 

 

2.1: Αλληλεπίδραση ύλης φωτός: χρυσός κανόνας Fermi 

Η γενική περίπτωση αλληλεπίδρασης ύλης φωτός είναι αυτή κατά την οποία μια 

διεγερμένη κατάσταση μπορεί να συζευχθεί με ένα πλήθος τελικών καταστάσεων. 

Θεωρούμε ένα σύστημα δύο καταστάσεων το οποίο αποτελείται από δύο 

καταστάσεις, μια διεγερμένη 1  και μια θεμελιώδη 0  με αντίστοιχες ενέργειες 

1E  και 0E  οι οποίες αποτελούν λύσεις της αδιατάραχτης Χαμιλτονιανής 0H . Η 

εφαρμογή ενός ηλεκτρικού πεδίου έχει σαν αποτέλεσμα τη ζεύξη των δύο αρχικών 

καταστάσεων με αυτό και το νέο σύστημα περιγράφεται πλέον από τη Χαμιλτονιανή  

      0 0 sinemH t H H t H W t     (2.1) 

όπου W  χαρακτηρίζει το σθένος της αλληλεπίδρασης μεταξύ του αρχικού 

συστήματος και των φωτονίων. Στην πράξη ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να 

πραγματοποιηθεί από την αλληλεπίδραση ενός ατόμου με ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία. Αν το άτομο βρίσκεται στη διεγερμένη του κατάσταση, μπορεί να 

βρεθεί ξανά στη θεμελιώδη του κατάσταση εκπέμποντας ένα φωτόνιο ενέργειας 

1 0phE E E  . Η τελική κατάσταση αποτελείται από την θεμελιώδη κατάσταση του 

αρχικού συστήματος και μια φωτονική κατάσταση η οποία αν και έχει καθορισμένη 

ενέργεια αποτελεί μέρος του συνεχούς δυνατών καταστάσεων. Δεδομένου ότι αυτές 

οι τελικές καταστάσεις είναι δυσδιάκριτες μεταξύ τους, το πειραματικό ενδιαφέρον 

εστιάζεται στην μέτρηση της πιθανότητας μετάβασης από την αρχική στην τελική 

κατάσταση. Από θεωρητικής πλευράς ο υπολογισμός αυτός γίνεται με 

χρονοεξαρτημένη θεωρία διαταραχών στην οποία συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των 

τελικών επιτρεπτών καταστάσεων. Η πιθανότητα μετάβασης ανά μονάδα χρόνου 

δίνεται από το χρυσό κανόνα του Fermi μέσω της σχέσης  

  2

0 1

2
phW E

    


 (2.2) 

Όπου  phE η πυκνότητα καταστάσεων των φωτονίων, ενώ η πιθανότητα να βρούμε 

τη διεγερμένη κατάσταση 1  μετά από χρόνο t  δίνεται από τη σχέση [1] 

    1 expP t t   (2.3) 
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Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι η ζεύξη ενός συστήματος δύο καταστάσεων με ένα 

συνεχές σύνολο καταστάσεων, απομακρύνει το τελικό σύστημα από την αρχική του 

κατάσταση.  

 

2.2: Ζεύξη με διακριτή κατάσταση: Ταλαντώσεις Rabi 

Στην παράγραφο αυτή θα εξηγήσουμε περιληπτικά την απόκριση του συστήματος 

δύο καταστάσεων όταν αυτό αλληλεπιδρά με μία διακριτή κατάσταση φωτονίων. 

Πειραματικά ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να μελετηθεί τοποθετώντας ένα άτομο στο 

εσωτερικό μια οπτικής κοιλότητας, όπου μπορεί να αλληλεπιδράσει με τους οπτικούς 

ρυθμούς της κοιλότητας. Θεωρώντας την απλή περίπτωση για την οποία μια 

φωτονική κατάσταση είναι σε συντονισμό με μια οπτική μετάβαση του ατόμου, 

1 0 phE E E  . Σε αντίθεση με την περίπτωση που εξετάσαμε, η τελική κατάσταση 

τώρα είναι καλώς ορισμένη και αποτελείται από τη θεμελιώδη κατάσταση 0  και 

μια μοναδική φωτονική κατάσταση την ph . Ο υπολογισμός της πιθανότητας 

μετάβασης αποδεικνύει ότι οι διαδικασίες εκπομπής και απορρόφησης είναι μεταξύ 

τους εντελώς συμμετρικές. Συνεπώς, η χρονική εξέλιξη ενός τέτοιου συστήματος 

αποτελείται από ταλαντώσεις μεταξύ της διεγερμένης κατάστασης και της 

θεμελιώδους, γνωστές ως ταλαντώσεις Rabi. Η συχνότητα των ταλαντώσεων 

συνδέεται αμιγώς με το σθένος της αλληλεπίδρασης W μεταξύ του 

ηλεκτρομαγνητικού πεδίου και της οπτικής μετάβασης. Η πιθανότητα  1P t  να 

βρούμε το σύστημα στη διεγερμένη κατάσταση δίνεται από τη σχέση [1] 

  1 cos
2

Wt
P t

   
 

 (2.4) 

Επομένως, η αλληλεπίδραση με μια φωτονική κατάσταση διακρίνεται από την 

αναστρεψιμότητα της διαδικασίας εκπομπής, αφού το φωτόνιο μπορεί να 

απορροφηθεί πάλι, στη συνέχεια να εκπεμφθεί κοκ. Η συγκεκριμένη περιοχή 

λειτουργίας για την οποία η σταθερά ζεύξης μεταξύ ατόμου και κοιλότητας είναι 

τόσο ισχυρή ώστε το φωτόνιο μπορεί να επαναπορροφηθεί προτού διαφύγει της 

κοιλότητας ονομάζεται περιοχή ισχυρής ζεύξης (strong coupling regime) [1,2,3]. 

2.3: Εξιτόνια 

Η θεμελιώδης κατάσταση ενός ημιαγωγικού ή μονωτικού υλικού αποτελείται από 

μια πλήρως κατειλημμένη ζώνη σθένους ενώ η ζώνη αγωγιμότητας είναι εντελώς 
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άδεια. Οι δύο αυτές ζώνες απέχουν ενεργειακά κατά μία ενέργεια gE  η οποία 

ονομάζεται ενεργειακό χάσμα και είναι διαφορετική για κάθε υλικό. Όταν το υλικό 

διεγείρεται οπτικά απορροφώντας ένα φωτόνιο ενέργειας περίπου ίσης με την 

ενέργεια του ενεργειακού χάσματος, ένα ηλεκτρόνιο από τη ζώνη σθένους 

μεταφέρεται σε μια από τις ελεύθερες καταστάσεις  της ζώνης αγωγιμότητας.  

Για ένα τρισδιάστατο ημιαγωγό άμεσου χάσματος ο συντελεστής απορρόφησης 

μεταβάλλεται σαν  1/2

gE  [4]. Εντούτοις όμως η εικόνα που έχουμε από την 

πειραματική μέτρηση του είναι εντελώς διαφορετική. Η εμφάνιση μιας κορυφής σε 

ενέργεια ελαφρώς μικρότερης από αυτή του χάσματος δεν συνάδει με τη σχέση 

 1/2

gE  , η οποία φαίνεται να αποδίδει την πειραματική καμπύλη απορρόφησης 

μόνο για μεγάλες ενέργειες φωτονίων. Η εμφάνιση μιας τέτοιας κορυφής στην 

καμπύλη απορρόφησης για υλικά άμεσου χάσματος όπως το GaAs οφείλεται στο 

σχηματισμό ενός σωματιδίου το οποίο είναι γνωστό σαν εξιτόνιο. Τα εξιτόνια είναι 

θεμελιώδεις διεγέρσεις των στερεών και ο σχηματισμός τους οφείλεται στην 

αλληλεπίδραση Coulomb μεταξύ ηλεκτρονίου και οπής. Έτσι, όταν ένα φωτόνιο 

απορροφάται σε ένα ημιαγωγό, έχουμε τη δημιουργία ενός ζεύγους ηλεκτρονίου-

οπής. Λόγω του ότι τα ηλεκτρόνια και οι οπές φέρουν αντίθετο φορτίο η ελκτική 

αλληλεπίδραση Coulomb δημιουργεί μια δέσμια κατάσταση τους, ταυτόσημη με αυτή 

του ατόμου του υδρογόνου. Η κατάσταση αυτή γνωστή ως εξιτόνιο βρίσκεται 

ενεργειακά λίγο κάτω από το ενεργειακό χάσμα του ημιαγωγού, και αυτή η 

ενεργειακή διαφορά ονομάζεται ενέργεια δέσμευσης του εξιτονίου.  

Τα εξιτόνια στα στερεά διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα τύπου Frenkel και τα 

τύπου Wannier. Σε ιοντικούς ή μοριακούς κρυστάλλους όπου η αλληλεπίδραση 

μεταξύ των ατόμων είναι ασθενής, όταν μια στοιχειώδης διέγερση λαμβάνει χώρα 

μπορεί να θεωρηθεί ότι συμβαίνει μόνο σε ένα άτομο ή σε ένα μόριο. Έτσι, η 

διέγερση είναι αρκετά εντοπισμένη στο χώρο και εκτείνεται το πολύ σε ορισμένες 

ατομικές κυψελίδες. Τα αντίστοιχα εξιτόνια που δημιουργούνται στην περίπτωση 

αυτή ονομάζονται εξιτόνια Frenkel. Από την άλλη, σε ημιαγωγούς με ομοιοπολικούς 

δεσμούς, όπως το GaAs, τα ηλεκτρόνια είναι απεντοπισμένα μεταξύ πολλών ατόμων. 

Τα εξιτόνια που δημιουργούνται στην περίπτωση αυτή ονομάζονται Wannier ή Wan-

nier-Mott εξιτόνια και εκτείνονται σε πολλές ατομικές κυψέλες του κρυστάλλου. Στη 

συνέχεια όταν θα αναφερόμαστε σε εξιτόνια θα εννοείται ότι μιλάμε για Wannier-

τύπου εξιτόνια.  
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2.3.1: 3-Δ εξιτόνια 

Στην παράγραφο αυτή θα αναφέρουμε συνοπτικά την θεωρία που δίνει την 

ενέργεια δέσμευσης ενός 3-D ιδανικού εξιτονίου. Όπως είδη αναφέρθηκε, 

ενδιαφερόμαστε μόνο για Wannier- τύπου εξιτόνια για των οποίων την περιγραφή 

μπορούμε να εφαρμόσουμε την προσέγγιση ενεργούς μάζας.  

Θεωρώντας ένα ηλεκτρόνιο και μια οπή τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με 

αλληλεπίδραση Coulomb. Η εξίσωση Schrodinger του συστήματος μπορεί να γραφεί 

ως  

    
2

, ,
4e h e h e h

e h
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H H r r E r r

r r
 


 

     

   
   (2.5) 

Η επίλυση της (2.5) γίνεται κατά τα πρότυπα του ατόμου του υδρογόνου θεωρώντας 

το μετασχηματισμό από τα διανύσματα θέσης er


, hr


, σε αυτά του κέντρου μάζας R


 

και της σχετικής θέσης e hr r r 
  

[4]. Ο μετασχηματισμός αυτός οδηγεί στην εξίσωση 
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 (2.6) 

Η εξίσωση (2.6) λύνεται εύκολα με τη μέθοδο χωριζόμενων μεταβλητών οδηγώντας 

στις εξισώσεις  
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 (2.7) 

και  
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2
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 (2.8) 

όπου e hM m m   και 1 1 1e hm m   . Η εξίσωση (2.7) είναι η εξίσωση Schrodin-

ger για ένα ελεύθερο σωματίδιο και μας δείχνει ότι το κέντρο μάζας του συστήματος 

παραμένει ανεπηρέαστο από την αμοιβαία αλληλεπίδραση. Οι λύσεις είναι επίπεδα 

κύματα της μορφής  

    1
expg R iK R

V
 

  
 (2.9) 

με ενέργεια     
2 2

2K

K
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            (2.10) 
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Οι λύσεις της εξισώσεις (2.8) είναι ταυτόσημες με αυτές του ατόμου του υδρογόνου 

και σε σφαιρικές συντεταγμένες δίνονται από τη σχέση [5] 

      , , ,n n l l mF r R r Y  
 

 (2.11) 

Για την περίπτωση των δέσμιων καταστάσεων η οποία και μας ενδιαφέρει η ενέργεια 

δίνεται από τη σχέση  
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Η ολική ενέργεια του εξιτονίου μπορεί να γραφεί ως  
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2.3.2: Εξιτόνια σε κβαντικά πηγάδια 

Σε ένα κβαντικό πηγάδι ή σε άλλα συστήματα μικρότερων διαστάσεων ο 

εντοπισμός των φορέων οδηγεί σε υψηλότερη τιμή της ενέργειας δέσμευσης του 

εξιτονίου. Ο χωρικός εντοπισμός των φορέων σε ένα κβαντικό πηγάδι έχει σαν 

αποτέλεσμα να μειώνεται η “μέση” απόσταση που χωρίζει τα ηλεκτρόνια και τις οπές 

με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ελκτική αλληλεπίδραση Coulomb. Αυτό με τη σειρά 

του οδηγεί στην αύξηση της ενέργειας δέσμευσης του εξιτονίου. Ο υπολογισμός της 

ενέργειας δέσμευσης του εξιτονίου σε ένα καθαρά δισδιάστατο σύστημα έγινε για 

πρώτη φορά από τους Shinada και Sugano [6], όπου έδειξαν θεωρητικά ότι αυτή 

αυξάνεται κατά τέσσερις φορές σε σχέση με ενός τρισδιάστατου υλικού. Η 

πειραματική επιβεβαίωση των συμπερασμάτων αυτών έγινε περίπου οχτώ χρόνια 

αργότερα [7] μέσα από μετρήσεις απορρόφησης συγκρίνοντας δείγματα διαφορετικού 

πάχους.  

Ο υπολογισμός της ενέργειας δέσμευσης για ένα δισδιάστατο κρύσταλλο είναι 

παρόμοια με αυτή που περιγράψαμε στην προηγούμενη παράγραφο. Ο τύπος που 

δίνει την ενέργεια ενός εξιτονίου στην περίπτωση αυτή δίνεται από τη σχέση  
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 (2.14) 

όπου / /M  και / /K  είναι η ενεργός μάζα και το κυματάνυσμα του κέντρου μάζας του 

εξιτονίου τα οποία συνδέονται με την κίνησή του στο επίπεδο του πηγαδιού. 

Συγκρίνοντας τις σχέσεις (2.13) και (2.14) για 0K   και 1n   παρατηρούμε ότι η 
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ενέργεια δέσμευσης του εξιτονίου σε 2D είναι όντως τέσσερις φορές μεγαλύτερη από 

αυτή στις 3D. Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο υπολογισμός τόσο της ενέργειας 

δέσμευσης όσο και των κυματοσυναρτήσεων του εξιτονίου σε ένα κβαντικό πηγάδι 

πεπερασμένου πάχους και βάθους είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα και μπορεί να 

αντιμετωπιστεί με διάφορες τεχνικές [8,9] οι οποίες ξεφεύγουν από τα όρια του 

συγκεκριμένου συγγράμματος. 

 

2.4: Μικροκοιλότητες 

Οι μικροκοιλότητες είναι δομές οι οποίες αποτελούνται από δύο κάτοπτρα Bragg 

κατανεμημένης ανάδρασης (Distributed Bragg Reflectors-DBRs), ενδιάμεσα των 

οποίων παρεμβάλλεται μια Fabry-Perot κοιλότητα. Τα DBRs αποτελούνται από δύο 

εναλλασσόμενα ημιαγωγικά στρώματα διαφορετικού δείκτη διάθλασης και οπτικού 

πάχους λ0/4, όπου λ0 είναι το μήκος κύματος σχεδιασμού τη κοιλότητας. Οι 

περιοδικές αυτές δομές παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες ιδιότητες, μεταξύ των οποίων η 

συμπεριφορά τους σαν κάτοπτρα. Η ανακλαστικότητα τους επηρεάζεται από τον 

αριθμό των περιόδων καθώς και από τη διαφορά των δεικτών διάθλασης των δύο 

υλικών που χρησιμοποιούνται. Η μέθοδος μεταφοράς πινάκων (Transfer matrix me-

thod) χρησιμοποιείται συνήθως για τον υπολογισμό των ιδιοτήτων τους και δίνεται 

αναλυτικά στο παράρτημα A. Τα DBRs παρουσιάζουν ορισμένα ουσιαστικά 

πλεονεκτήματα, όπως εξαιρετικά υψηλές τιμές ανακλαστικότητας, ελάχιστες 

απώλειες λόγω απορρόφησης, καθώς και την πιθανότητα ζεύξης με πεδίο εντός της 

κοιλότητας υπό διέγερση εκτός συντονισμού. [το τελευταίο δεν είναι σαφές] Το 

πάχος των στρωμάτων επιλέγεται έτσι ώστε το ανακλώμενο φως στην κοιλότητα να 

συμβάλει δημιουργικά μέσα σε ένα φασματικό εύρος, το οποίο ονομάζεται stop band, 

και αποτελεί μια ευρεία ζώνη μηκών κύματος υψηλής ανακλαστικότητας. Το μέγιστο 

της ανακλαστικότητας παρουσιάζεται στο μήκος κύματος σχεδιασμού λ0. Η 

ανακλαστικότητα στο εν λόγω μήκος κύματος δίνεται από τη σχέση  
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 (2.15) 

όπου, Ln , Hn , είναι οι δείκτες διάθλασης των ημιαγωγικών στρωμάτων χαμηλού και 

υψηλού δείκτη διάθλασης αντίστοιχα. cn  ο δείκτης διάθλασης της κοιλότητας [εδώ 

δεν έχεις μιλήσει ακόμα για κοιλότητα] και extn  ο αντίστοιχος του περιβάλλοντος 

υλικού. 2Ν είναι ο αριθμός των στρωμάτων που αποτελούν το DBR. Χαρακτηριστικό 

φάσμα ανακλαστικότητας υπολογισμένο με την τεχνική της θεωρίας μεταφοράς 
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πινάκων φαίνεται στο σχήμα 2.1. Το μήκος κύματος σχεδίασης είναι 920nm ενώ τα 

υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον υπολoγισμό είναι GaAs/AlAs σε θερμοκρασία 

300Κ.  
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Σχήμα 2. 1: Ανακλαστικότητα ενός GaAs/AlAs DBR 25 περιόδων με μήκος κύματος σχεδίασης 
920nm. 

 

Από την άλλη μια κοιλότητα σχηματίζεται όταν μεταξύ δύο κάτοπτρων Bragg 

παρεμβάλλεται ένα στρώμα μήκους cL . Το πάχος τους στρώματος αυτού πρέπει να 

είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του μισού του μήκους κύματος σχεδίασης, λ0, 

προκειμένου να έχουμε το σχηματισμό στάσιμων κυμάτων στην κοιλότητα. 

 0

2cL m


  (2.16) 

όπου, m  είναι ένας οποιοσδήποτε ακέραιος. Επειδή το πάχος του στρώματος που 

αποτελεί την κοιλότητα είναι της τάξης του μικρού, οι κοιλότητες αυτού του είδους 

αναφέρονται συνήθως ως μικροκοιλότητες (microcavities). Η ανακλαστικότητα στην 

περίπτωση αυτή διαφέρει φασματικά από αυτή του DBR, καθώς παρουσιάζει ένα 

βύθισμα. Η φασματική θέση του βυθίσματος υποδηλώνει τη θέση του ρυθμού που 

υποστηρίζει η κοιλότητα. Στο ακόλουθο σχήμα φαίνεται η ανακλαστικότητα μιας 

παθητικής (άδειας) μικροκοιλότητας στους 300Κ. Τα κάτοπτρα DBR αποτελούνται 

από GaAs/AlAs, ενώ ο αριθμός των περιόδων είναι 25 και 20 για το κάτω και πάνω 

DBR αντίστοιχα.  



30 

 

800 850 900 950 1000 1050

0

20

40

60

80

100

 

R
ef

le
ct

iv
ity

 (
%

)

Wavelength (nm)

Nt=20

Nb=25

T=300K

 

Σχήμα 2. 2: Ανακλαστικότητα μιας μικροκοιλότητας με GaAs/AlAs DBR. Το βύθισμα είναι στα 
920nm και ταυτίζεται με τη φασματική θέση του ρυθμού που υποστηρίζει η κοιλότητα. 

 

2.5: Διασπορά φωτονίων σε μικροκοιλότητες. 

Σε μια μικροκοιλότητα, η ενέργεια διασποράς των φωτονίων αναφέρεται μόνο στο 

επίπεδο που είναι κάθετο στον άξονα ανάπτυξης της δομής, όπου δεν υπάρχει 

εντοπισμός των φωτονίων. Το αντίθετο, όμως, συμβαίνει κατά τη διεύθυνση 

ανάπτυξης, στην οποία έχουμε κβάντωση του κυματανύσματος των φωτονίων. 

Υποθέτοντας ότι η ανάπτυξη γίνεται κατά τον άξονα των z, η παράλληλη συνιστώσα 

του κυματανύσματος των φωτονίων θα δίνεται από τη σχέση  
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Η ενέργεια διασποράς των φωτονίων λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση (2.17) γίνεται  
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 (2.18) 

Η σχέση (2.18) είναι παραβολικής μορφής γύρω από το / / 0k  . Η ενεργός μάζα που 

αποδίδεται στα φωτόνια της κοιλότητας, μπορεί να αποδοθεί στην καμπυλότητα της 

παραπάνω εξίσωσης.  

 

2.6: Εξιτόνια-Πολαριτόνια σε 3-διαστάσεις 

Η έννοια του εξιτονίου-πολαριτονίου εισήχθη και μελετήθηκε για πρώτη φορά σε 

τρεις διαστάσεις (3D) από τον Hopfield [10]. Στην εργασία αυτή, της οποίας τα 
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βασικά σημεία θα αναπτυχθούν παρακάτω, περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο κάθε 

εξιτόνιο μπορεί να αλληλεπιδράσει με ένα φωτονικό ρυθμό σε ένα κρύσταλλο. Η 

ζεύξη εξιτονίου-φωτονίου δημιουργεί ένα καινούργιο ρυθμό, το πολαριτόνιο, ο 

οποίος διαδίδεται στο σύστημα και προσδίδει στον κρύσταλλο νέες οπτικές ιδιότητες, 

πολύ διαφορετικές από αυτές των μεμονωμένου εξιτονίου και φωτονίου. Για τη 

δημιουργία πολαριτονίων θα πρέπει τα επιμέρους σωμάτια, εξιτόνια και φωτόνια, να 

έχουν την ίδια ενέργεια και ορμή. Με άλλα λόγια δηλαδή, θα πρέπει να 

ικανοποιούνται η αρχή διατήρησης ενέργειας και ορμής. Κατά τη ζεύξη των δύο 

σωματιδίων υπάρχει ανταλλαγή ενέργειας από το ένα στο άλλο με αποτέλεσμα από 

τη μίξη αυτή να παράγεται ένα νέο ψεύδο-σωμάτιο (quasi-particle) το πολαριτόνιο.  

Για την περιγραφή του νέου αυτού ψεύδο-σωμάτιου απαιτείται η κατασκευή μιας 

Χαμιλτονιανής η οποία θα πρέπει να περιγράφει τις ιδιότητες του κρυστάλλου, του 

ηλεκτρομαγνητικού πεδίου και επιπλέον θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την μεταξύ 

τους αλληλεπίδραση. Λαμβάνοντας σαν δεδομένο ότι τα εξιτόνια σε χαμηλές 

συγκεντρώσεις συμπεριφέρονται σαν μποζόνια, εισάγουμε τελεστές δημιουργίας 

(καταστροφής) για τα φωτόνια και τα εξιτόνια σαν †ˆka  ( ˆka ) και †ˆ
kb  ( ˆ

kb ) αντίστοιχα. 

Οι τελεστές αυτοί υπακούουν τις γνωστές μεταθετικές σχέσεις των μποζονίων που 

συνοπτικά δίνονται ως εξής 

   †ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ, , , , 0k k k k k k k ka a a b a b b b   
               (2.19) 

 † †
,

ˆ ˆˆ ˆ, ,k k k k k ka a b b   
         (2.20) 

Η Χαμιλτονιανή του συστήματος που περιγράφει την αλληλεπίδραση μεταξύ 

εξιτονίου και πεδίου, μπορεί να γραφεί με βάση την ανάλυση στην [10] ως  
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 (2.21) 

όπου  
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Το β είναι μια αδιάστατη ποσότητα η οποία χαρακτηρίζει το μέγεθος της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ εξιτονίου και ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Οι πρώτοι δύο 

όροι της Χαμιλτονιανής περιγράφουν την κινητική ενέργεια του ασύζευκτου 

εξιτονίου και φωτονίου, ενώ οι δύο τελευταίοι την αλληλεπίδραση μεταξύ εξιτονίου 
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φωτονίου. excE  είναι η ενέργεια του εξιτονίου, 0excE   , ενώ phE ck   η ενέργεια 

διασποράς του φωτονίου. Οι ιδιοενέργειες της Χαμιλτονιανής παρέχουν τις ενέργειες 

διασποράς του πολαριτονίου. Ο προσδιορισμός των ενεργειών αυτών, γίνεται 

διαγωνοποιώντας την σχέση (2.21) ορίζοντας τον ακόλουθο τελεστή 

 † †ˆ ˆˆ ˆ
k k k kk

p wa xb ya zb          (2.23) 

Προκειμένου να γραφεί η Χαμιλτονιανή (2.21) συναρτήσει του τελεστή 
k

p   σε 

διαγώνια μορφή θα πρέπει ο μεταθέτης του τελεστή 
k

p   με αυτόν της Χαμιλτονιανής 

να είναι της μορφής  

 , polk k
p H Ep      (2.24) 

Αναπτύσσοντας το πρώτο μέλος της σχέσης (2.24) και χρησιμοποιώντας τους 

μεταθέτες των  † †ˆ ˆˆ ˆ,  ,  ,a a b b με τον τελεστή polH  μπορούμε να γράψουμε τη σχέση 

(2.24) υπό μορφή πινάκων ως εξής 
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 (2.25) 

Θέτοντας την ορίζουσα του πίνακα ίση με το μηδέν βρίσκουμε τη σχέση  
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 (2.26) 

όπου έχουμε θέσει 1c  .  

Το σχήμα 2.3 αναπαριστά τη γραφική παράσταση των ιδιοτιμών όπως προκύπτουν 

από την παραπάνω σχέση, δείχνοντας το anticrossing μεταξύ του φωτονικού ρυθμού 

και του εξιτονίου. Η ενέργεια του εξιτονίου έχει θεωρηθεί ανεξάρτητη του k λόγω της 

μεγάλης ενεργού μάζας του. Οι δύο νέοι ρυθμοί που προκύπτουν αποτελούν τον πάνω 

και τον κάτω κλάδο της ενέργειας διασποράς του πολαριτονίου. 
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Σχήμα 2. 3: Οι μαύρες καμπύλες δείχνουν την ενέργεια διασποράς του πολαριτονίου όπως 
υπολογίστηκε από τη σχέση (2.22), ενώ οι κόκκινες την ενέργεια διασποράς του εξιτονίου και 
του φωτονίου αντίστοιχα. Το anticrossing μεταξύ του πάνω και κάτω πολαριτονικού κλάδου 

φαίνεται ξεκάθαρα κοντά στο 6 15 10k m  . 

 

Η πρώτη πειραματική παρατήρηση των πολαριτονίων έγινε σε κρύσταλλο CuCl, 

με διφωτονικά πειράματα απορρόφησης εκτός συντονισμού [11]. Στα πειράματα αυτά 

ο κρύσταλλος διεγείρεται από δύο δέσμες φωτονίων οι οποίες σχηματίζουν μεταξύ 

τους γωνία θ, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.4. Το συνολικό κυματάνυσμα K


 μπορεί να 

μεταβάλλεται αλλάζοντας την γωνία μεταξύ των δεσμών φωτονίων. Μεταβάλλοντας 

την γωνία μεταξύ των δεσμών και μετρώντας το φάσμα απορρόφησης κατάφεραν να 

αποτυπώσουν την ενέργεια διασποράς του πάνω 3D πολαριτονίου καθώς και την 

κατάσταση του ασύζευκτου διαμήκους εξιτονίου (longitudinal exciton-LE). 

Εντούτοις όμως, εξαιτίας της αναγκαιότητας για διατήρηση ενέργειας και ορμής, η 

τεχνική αυτή δεν προσέφερε πληροφορία για το κάτω πολαριτόνιο καθώς βρίσκεται 

έξω από τον κώνο εκπομπής φωτός.  

 

Σχήμα 2. 4: a) Σχηματική αναπαράσταση που χρησιμοποιήθηκε στα διφωτονικά πειράματα 
απορρόφησης σε κρύσταλλο CuCl για την καταγραφή της διασποράς των πολαριτονίων. b) 
Διατήρηση ενέργειας και ορμής. c) Απεικόνιση της ενέργειας του πάνω πολαριτονικού και του 
διαμήκη εξιτονικού κλάδου όπως προκύπτει από το πείραμα. 

 

2.7: Πολαριτόνια σε μικροκοιλότητες 

Ο φορμαλισμός που απαιτείται για την περιγραφή πολαριτονίων σε 

μικροκοιλότητες μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Η πρώτη προσέγγιση είναι 

ημικλασσική, λύνοντας τις εξισώσεις Maxwell περιγράφοντας το εξιτόνιο του 
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κβαντικού πηγαδιού με μια μη τοπική συνάρτηση απόκρισης (nonlocal response func-

tion) [12,13]. Συγκεκριμένα, διεγείροντας οπτικά έναν ημιαγωγό με ένα ηλεκτρικό 

πεδίο  E r


, προκαλούμε πόλωση η οποία περιγράφεται από 

     , , ;P r dr r r E r     
    

 όπου  , ;r r  
 είναι η μη τοπική ηλεκτρική 

επιδεκτηκότητα. Η δεύτερη προσέγγιση αποτελεί μια καθαρά κβαντομηχανική 

περιγραφή στην οποία λαμβάνεται υπόψη η κβάντωση του ηλεκτρομαγνητικού 

πεδίου, τα εξιτόνια, καθώς και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Το πλεονέκτημα της 

δεύτερης προσέγγισης είναι ότι μπορεί να εξηγήσει τη εκπομπή φωτός από 

πολαριτονικές καταστάσεις το οποίο συνδέεται άμεσα με την κβαντική φύση του 

πολαριτονίου. Συνεπώς στην παράγραφο αυτή θα περιγράψουμε τη δεύτερη 

περίπτωση εφόσον με βάση αυτή ερμηνεύεται η πλειονότητα των παρατηρούμενων 

πειραματικών αποτελεσμάτων.  

Στο κβαντικό μοντέλο τόσο τα εξιτόνια όσο και τα φωτόνια περιγράφονται σαν 

κβαντικοί ταλαντωτές και γι’ αυτό είναι γνωστό ως μοντέλο συζευγμένων κβαντικών 

ταλαντωτών (quantum coupled harmonic oscillator model). Το μοντέλο που θα 

περιγράψουμε δεν λαμβάνει υπόψη την επίδραση της αταξίας (disorder) του 

κρυστάλλου στο εξιτόνιο, και επομένως μόνο οι εξιτονικές και φωτονικές 

καταστάσεις με ίδιο / /k


 μπορούν να αλληλεπιδράσουν. Ορίζοντας τους τελεστές 

δημιουργίας †
kb , †

ka  για το εξιτόνιο και το φωτόνιο αντίστοιχα, η Χαμιλτονιανή που 

περιγράφει το σύστημα μπορεί να γραφεί ως εξής  

  
// // // // // // // // // //

// // //

† † † †
int , ,cav exc cav k k k exc k k k k k k k

k k k

H H H H a a b b V a b a b                  
  
  

 (2.27) 

Οι δύο πρώτοι όροι της (2.27) περιγράφουν την κινητική ενέργεια του φωτονίου και 

του εξιτονίου αντίστοιχα, ενώ ο τελευταίος τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Η 

σταθερά V  παριστά το σθένος της αλληλεπίδρασης μεταξύ εξιτονίου και φωτονίου 

και μπορεί να συνδεθεί με το oscillator strength μέσω των παρακάτω σχέσεων [12] 

 

0

2

0
0 0

1

4

cav eff

cav

cR
V

n LR

e f

n m c S




 

 
 (2.28) 

Στις παραπάνω σχέσεις R  είναι ο συντελεστής ανάκλασης στο μήκος κύματος του 

DBR, ,cav effn L  ο δείκτης διάθλασης και το ενεργό μήκος της κοιλότητας, 0m  η μάζα 
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του ηλεκτρονίου, c  η ταχύτητα του φωτός, f το oscillator strength, και 0  είναι ο 

ακτινοβολητικός ρυθμός αποδιέγερσης του εξιτονίου στο 0k  .  

Όπως και στην περίπτωση του 3D πολαριτονίου, η εύρεση των ιδιοενεργειών του 

συστήματος ανάγεται στη διαγωνοποίηση της Χαμιλτονιανής. Ορίζοντας αντίστοιχα 

τον τελεστή [14] 

 k k k k kp u b v a   (2.29) 

και απαιτώντας ο μεταθέτης  ,kp H  να δίνει αποτέλεσμα της μορφής  

  1
,k kp H Ep


 (2.30) 

καταλήγουμε στην επίλυση του συστήματος  

 0ex k

cav k

E V u

V E v




  
    

 (2.31) 

Παίρνοντας την ορίζουσα του συστήματος ίση με το μηδέν καταλήγουμε στη σχέση  

    2 0exc cavE E V      (2.32) 

Λαμβάνοντας υπόψη, για λόγους πληρότητας και το εύρος γραμμής εξιτονίου και 

φωτονίου  ,exc exc exc cav cav cavi i         , οι ιδιοενέργειες του συστήματος 

μπορούν να γραφούν ως  

    2, , , , 2
, , , , ,

1

2 2 4
cav k exc k cav k exc kUP

k LP cav k exc k cav k exc kE V i
   

   
 

        

 (2.33) 

Οι ενέργειες των νέων ρυθμών του συστήματος, πολαριτόνια, προκύπτουν από το 

πραγματικό μέρος της σχέσης (2.33), (όπου για λόγους απλότητας έχουμε θέσει τα 

,cav k  και ,exc k  ίσα με το μηδέν). 

  2, , 2
, , ,

1

2 4
cav k exc k

k cav k exc kV
 

  


     (2.34) 

ενώ το φανταστικό μέρος εκφράζει την ακτινοβολητική αποδιέγερση τους.  

Η σπουδαιότερη διαφορά μεταξύ ισχυρής και ασθενούς ζεύξης μεταξύ εξιτονίων 

και φωτονίων είναι ότι στην περίπτωση της ασθενούς ζεύξης οι ιδιοκαταστάσεις του 

συστήματος προκύπτουν σαν διαταραχή στο αρχικό ασύζευκτο σύστημα. Αντίθετα, 

στην περιοχή ισχυρής ζεύξης έχουμε σύμφωνες ταλαντώσεις Rabi μεταξύ των 
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καταστάσεων εξιτονίου και φωτονίου, κατ’ αναλογία με τη ζεύξη ατόμου-κοιλότητας 

στην ατομική φυσική. Η διαφοροποίηση μεταξύ ισχυρής και ασθενούς ζεύξης μπορεί 

να εκφραστεί υπό μορφή συνθήκης μέσω των ακόλουθων δύο σχέσεων 

 , ,

2
cav k exc kV
 

  (2.35) 

 , ,

2
cav k exc kV
 

  (2.36) 

Η πρώτη σχέση ισχύει στην περίπτωση της ισχυρούς σύζευξης ενώ η δεύτερη σε αυτή 

της ασθενούς. Η επίδραση των σχέσεων αυτών στην ενέργεια διασποράς των ρυθμών 

του πολαριτονίου απεικονίζεται στο σχήμα 2.5(a). Το σχήμα 2.5(b) για το οποίο 

ισχύει η σχέση (2.32) χαρακτηρίζεται από το crossing των δύο ασύζευκτων ρυθμών 

εξιτονίου και φωτονίου, ενώ στο σχήμα 2.5α το anticrossing μεταξύ εξιτονίου 

φωτονίου χαρακτηρίζει τη λειτουργία της μικροκοιλότητας στην περιοχή ισχυρής 

ζεύξης. Στην περιοχή αυτή, οι δύο διακριτοί κλάδοι των πολαριτονίων γίνονται 

εμφανείς. Η ενεργειακή διαφορά μεταξύ των δύο πολαριτονικών κλάδων στο σημείο 

για το οποίο ισχύει exc cav   αναφέρεται σαν ενέργεια Rabi (vacuum-field Rabi 

splitting). Ανάλογα με το πλήθος των κβαντικών πηγαδιών που βρίσκονται στην 

κοιλότητα, η τιμή αυτή μπορεί να πάρει τιμές από 4-15meV σε συστήματα GaAs, 

μέχρι 30meV σε CdTe, ενώ σε μικροκοιλότητες GaN μέχρι 50meV.  

1.34 1.36 1.38 1.40 1.42 1.44 1.46

 

E
n

e
rg

y 
(e

V
)

photon energy (eV)

 Exciton
 Cavity

 Re[Eup]

 Re[Elow]

2V

(a)

1.34 1.36 1.38 1.40 1.42 1.44 1.46

 Exciton
 Cavity

 Re[Eup]

 Re[Elow]

E
n

e
rg

y 
(e

V
)

photon energy  (eV)

(b)

 

Σχήμα 2. 5: Τα πραγματικά μέρη των ιδιοτιμών της σχέσης (2.29) για την περίπτωση (α) 
ισχυρής ζεύξης και (b) ασθενούς ζεύξης μεταξύ εξιτονίου-φωτονίου. Για την αναπαραγωγή των 
καμπυλών χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές γex=2meV, γcav=0.5meV και στις δύο περιπτώσεις, ενώ 
V=10meV και V=0.2meV για το πρώτο και το δεύτερο σχήμα αντιστοιχα. 

 

Για τον ακριβή υπολογισμό της ενέργειας διασποράς των πολαριτονίων, οι 

ενέργειες του φωτονίου και του εξιτονίου πρέπει να αντικατασταθούν στην εξίσωση 

(2.34). Δεδομένου ότι η μεταβολή της ενέργειας διασποράς του εξιτονίου είναι μικρή 
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για μικρές τιμές κυματανύσματος, λαμβάνεται υπόψη μόνο η εξάρτηση της ενέργειας 

του φωτονίου από το κυματάνυσμα μέσω της σχέσης  

 
2

2
|| 2cav

eff eff

c
k

n L

  


 (2.37) 

όπου ||k  είναι το κυματάνυσμα του φωτονίου παράλληλο στο επίπεδο του κβαντικού 

πηγαδιού και effn  είναι ο ενεργός δείκτης διάθλασης της κοιλότητας. Ορίζοντας ως 

αποσυντονισμό (detuning) τη διαφορά ενέργειας μεταξύ φωτονίου και εξιτονίου στο 

|| 0k  , cav exc    , μπορούμε να διαχωρίσουμε τρεις περιπτώσεις της ενέργειας 

διασποράς των δύο πολαριτονικών κλάδων 

 Αρνητικός αποσυντονισμός (Δ<0), όπου η ενέργεια του εξιτονίου είναι 
μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του φωτονίου.  

 Θετικός αποσυντονισμός (Δ>0), όπου η ενέργεια του εξιτονίου είναι 
μικρότερη από αυτή του φωτονίου. 

 Μηδενικός αποσυντονισμός (Δ=0), με την ενέργεια του εξιτονίου να ισούται 
με αυτή του φωτονίου.  
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Σχήμα 2.6: Οι ενέργειες των πολαριτονίων για (α) αρνητικό (-5meV), (b) μηδενικό και (c) 
θετικό αποσυντονισμό (5meV) μεταξύ των αρχικών καταστάσεων εξιτονίου και φωτονίου.  

 

Από το σχήμα 2.6 φαίνεται η διαφοροποίηση της ενέργειας διασποράς για τους δύο 

πολαριτονικούς κλάδους. Στην περίπτωση αρνητικού αποσυντονισμού, σχήμα 2.6(a), 

η ενέργεια Rabi του συστήματος είναι σε υψηλότερα ||k  για τα οποία ικανοποιείται η 

σχέση 
|| ||, ,cav k exc k  . Για Δ=0 η ενέργεια Rabi του συστήματος βρίσκεται στο || 0k  , 

ενώ για Δ>0 δεν έχουμε συντονισμό μεταξύ εξιτονίου και φωτονίου σε κανένα ||k .  

Τέλος, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαγωνοποίηση της Χαμιλτονιανής πρέπει 

να υπολογιστούν οι σταθερές ,k ku v . Οι συντελεστές αυτοί προκύπτουν από την 

επίλυση του συστήματος (2.31) με την επιπλέον απαίτηση να ισχύει η σχέση  

 
2 2

1k ku v   (2.38) 

Η αναλυτική μορφή των ku  και kv  τόσο για τον πάνω όσο και για τον κάτω 

πολαριτονικό κλάδο δίνονται από τις σχέσεις  
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 (2.39) 

 

Το τετράγωνο της απόλυτης τιμής των συντελεστών ,ku   και ,kv   εκφράζει 

αντίστοιχα το κλάσμα του εξιτονίου ή του φωτονίου στο πολαριτόνιο, ή αλλιώς την 
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πιθανότητα του ψευδοσωματιδίου να βρεθεί σε μία από της δύο καταστάσεις είτε του 

φωτονίου είτε του εξιτονίου. Η κατανομές 
2

ku  και 
2

kv  για τον κάτω κλάδο του 

πολαριτονίου που αντιστοιχεί στις εικόνες [a-c] φαίνονται στο σχήμα 2.7. 
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Σχήμα 2.7: Γραφική απεικόνιση των συντελεστών 
2

ku  και 
2

kv  για τον κάτω πολαριτονικό 

κλάδο των εικόνων 2.4.  
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2.8: Μηχανισμοί χαλάρωσης σε μικροκοιλότητες  

Διεγείροντας οπτικά μια ημιαγωγική μικροκοιλότητα, δημιουργούνται σύμφωνα 

ζεύγη ηλεκτρονίων-οπών, τα οποία μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η 

αλληλεπίδραση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα να χάνεται η μεταξύ τους συμφωνία και να 

αναδιανέμονται στο αντίστροφο χώρο των k


. Αυτοί οι “θερμοί” φορείς αποδίδουν 

μεγάλο μέρος της κινητικής τους ενέργειας στο πλέγμα, κυρίως μέσω εκπομπής 

οπτικών φωνονίων. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η οποία εξαρτάται από 

τη συγκέντρωση των φορέων και από τη θερμοκρασία του πλέγματος, οι φορείς 

μπορούν να σχηματίσουν εξιτόνια, γεμίζοντας τις εξιτονικές καταστάσεις της 

ενέργειας διασποράς των εξιτονίων. Κατόπιν, χαλαρώνουν κατά μήκος της καμπύλης 

διασποράς αλληλεπιδρώντας κυρίως με ακουστικά φωνόνια. Όπως φαίνεται και από 

το σχήμα 2.6, ο κάτω πολαριτονικός κλάδος δεν είναι παραβολικός. Γύρω από το 

/ / 0k  , η καμπύλη διασποράς πλησιάζει αυτή του φωτονίου, ενώ για μεγαλύτερα / /k  

τείνει προς αυτή του εξιτονίου. Γύρω από το κέντρο της καμπύλης διασποράς, τα 

εξιτόνια έχουν παρόμοιο / /k  με αυτό των φωτονίων με αποτέλεσμα τα δύο σωμάτια 

να αλληλεπιδρούν. Καθώς μετατοπιζόμαστε σε καταστάσεις με μεγαλύτερο / /k  τα 

εξιτόνια παύουν να αλληλεπιδρούν με το φώς λόγω της διαφοράς του 

κυματανύσματός τους με αυτό των φωτονίων. Καθώς το ενεργειακό ύψος της 

καμπυλότητας του κάτω πολαριτονικού κλάδου κοντά στο / / 0k   είναι συνήθως 

μεγαλύτερο από τη θερμική ενέργεια σε χαμηλές θερμοκρασίες, τα πολαριτόνια δεν 

μπορούν να σκεδαστούν πίσω σε εξιτονικές καταστάσεις και για το λόγο αυτό 

μπορούμε να αποδώσουμε στην σχέση διασποράς του κάτω πολαριτονίου κοντά στο 

/ / 0k   τον όρο “πολαριτονική παγίδα”. Καθώς τα πολαριτόνια είναι υπέρθεση 

εξιτονίων και φωτονίων μπορούν να θεωρηθούν σαν σύνθετα μποζόνια. 

Ακολουθώντας, επομένως, τη μποζονική στατιστική, τα πολαριτόνια μπορούν να 

βρεθούν στην ίδια ενεργειακή κατάσταση. Ωστόσο, η χαλάρωσή τους προς το / / 0k 


, 

περιορίζεται απο τους κανόνες διατήρησης ενέργειας και ορμής, οδηγώντας σε 

συσσώρευση πολαριτονίων κυρίως κοντά στο σημείο αλλαγής καμπυλότητας της 

καμπύλης διασποράς, αλλά και σε καταστάσεις με μεγαλύτερα / /k , με συνέπεια η 

εκπομπή φωτονίων να προέρχεται κυρίως από αυτές τις υψηλού / /k πολαριτονικές 

καταστάσεις [15,16]. Το φαινόμενο αυτό, το οποίο συχνά αναφέρεται σαν φαινόμενο 

bottleneck, παραμένει ένα από τα κυριότερα προβλήματα για τη συμπύκνωση των 

πολαριτονίων στη θεμελιώδη στάθμη τους, το οποίο θα ισοδυναμούσε με εκπομπή 

σύμφωνου μονοχρωματικού φωτός.  
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. 

Σχήμα 2.8: Γραφική αναπαράσταση του φαινομένου bottleneck. 

 

Προσπάθειες για αύξηση της συγκέντρωσης των πολαριτονίων στη θεμελιώδη 

τους κατάσταση αυξάνοντας τη συγκέντρωσή τους, έχει συνήθως αντίθετα 

αποτελέσματα, καθώς η αύξηση της πυκνότητας των εξιτονίων πάνω από μια 

ορισμένη τιμή (συγκέντρωση Mott) έχει σαν αποτέλεσμα την κατάρρευση της 

περιοχής ισχυρής ζεύξης. Δεδομένου ότι η τιμή αυτή συνδέεται άμεσα με την 

ενέργεια δέσμευσης των εξιτονίων συνεπάγεται ότι ημιαγωγικά συστήματα με 

μεγαλύτερη εξιτονική ενέργεια δέμευσης, όπως το CdTe, υπερτερούν σε σχέση με 

άλλα που παρουσιάζουν μικρότερη ενέργεια, όπως το GaAs.  

Πέρα από τους βασικούς μηχανισμούς χαλάρωσης, στους οποίους θα 

αναφερθούμε παρακάτω πιο αναλυτικά, στον υπερκερασμό του bottleneck συντελούν 

και οι σκεδάσεις πολαριτονίων με ελεύθερους φορείς[17]. Ωστόσο, ο μηχανισμός 

αυτός εμφανίζεται να είναι πολύ πιο ασθενής από τη σκέδαση μεταξύ ζεύγους 

πολαριτονίων [18].  

Τέλος, έμφαση έχει δοθεί στην ανάπτυξη δειγμάτων μικροκοιλοτήτων στις οποίες 

τα πολαριτόνια παρουσιάζουν αυξημένο χρόνο ζωής. Οι σκεδάσεις μεταξύ 

πολαριτονίων καθορίζονται από το λόγο μεταξύ του χρόνου ζωής των πολαριτονίων 

και του χρόνου χαλάρωσής τους. Συνεπώς, αύξηση του χρόνου ζωής κατά περίπου 

100ps θα διευκόλυνε δραματικά τη συμπύκνωση πολαριτονίων σε GaAs 

μικροκοιλότητες. Οι κυριότεροι μηχανισμοί που εμπλέκονται στη χαλάρωση των 

πολαριτονίων αναφέρονται περιλητικά στις επόμενες παραγράφους.  
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2.8.1: Ακουστικά φωνόνια 

Οι αλληλεπιδράσεις των πολαριτονίων με ακουστικά φωνόνια δεν είναι τόσο 

αποδοτικές καθώς για κάθε βήμα της διαδικασίας απαιτούνται περίπου 10ps, ενώ η 

ανταλλαγή ενέργειας μεταξύ των δύο σωματιδίων δεν ξεπερνά το 1meV. Ο χρόνος 

που απαιτείται για να χαλαρώσουν τα πολαριτόνια στην περιοχή του bottleneck είναι 

περίπου 100ps και είναι αρκετά μεγαλύτερος από το χρόνο ζωής τους. Συνεπώς, η 

αρχή διατήρησης ενέργειας και ορμής καθιστούν απαγορευτική τη δυνατότητα στα 

πολαριτόνια να χαλαρώσουν στη θεμελιώδη στάθμη τους με ένα μόνο βήμα 

αλληλεπίδρασης με ακουστικά φωνόνια και να βρεθούν σε κατάσταση θερμικής 

ισορροπίας[19]. 

 

Ο όρος που περιγράφει τη χαλάρωση από τη δεξαμενή εξιτονίων x  μέσω 

ακουστικών φωνονίων σε μια τελική κατάσταση i , στις εξισώσεις ρυθμού δίνεται 

από τη σχέση 

    1 1x
i x i x x i x i

i i

n
A n n A n n

t  


   

    (2.40) 

με 

 
1

1
j i

B

j i E E

k T

A

e

    (2.41) 

 in , xn  είναι η συγκέντρωση των σωματιδίων για την τελική και αρχική κατάσταση. 

 

2.8.2 Σκέδαση εξιτονίου-εξιτονίου. 

Στην αλληλεπίδραση μεταξύ εξιτονίων, λαμβανεται υπόψη η φερμιονική φύση 

ηλεκτρονίων και οπών που αποτελούν τα εξιτόνια. Η σκέδαση δύο εξιτονίων από τη 

δεξαμενή τους μπορεί να οδηγήσει είτε σε ένα εξιτόνιο και ένα πολαριτόνιο, είτε σε 

δύο πολαριτόνια μέσω των ακολούθων μηχανισμών σκέδασης[16]  

 

(1) exciton LP + phonon 

(2) exciton  UP  phonon 

(3) exciton + exciton  LP + exciton 
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(4) exciton + exciton  UP + exciton 

(5) exciton + exciton LP +UP. 

 

Το χαμηλότερο ενεργειακά πολαριτόνιο που προκύπτει από την προηγούμενη 

διαδικασία σκέδασης, μπορεί να σκεδαστεί ξανά από πολαριτόνια με τα οποία 

βρίσκεται στην ίδια κατάστασης[16]. Ο όρος στις εξισώσεις ρυθμού για την 

αλληλεπίδραση μεταξύ μιας εξιτονικής δεξαμενής x  και μιας κατάστασης i  δίνεται 

από  

  2 1x
x i x i i

i

n
B n X n

t 


 

   (2.42) 

Όπου, iX  είναι ο συντελεστής Hopfield του εξιτονίου, xn  η συγκέντρωση των 

εξιτονίων, in  η συγκέντρωση στην τελικη κατάσταση και x iB   η πιθανότητα 

μετάβασης από την αρχική στην τελική κατάσταση.  

 

2.8.3: Σκέδαση μεταξύ ζεύγους πολαριτονίων.  

Πρόκειται για έναν ελαστικό μηχανισμό σκέδασης, ο οποίος οφείλεται σε 

αλληλεπίδραση διπόλου-διπόλου. Η χρονική διάρκεια της αλληλεπίδρασης 

πολαριτονίου–πολαριτονίου είναι της κλίμακας των ορισμένων ps, ενώ η ενέργεια 

που ανταλλάσεται είναι μερικά meV. Καθώς τα πολαριτόνια σκεδάζονται από μια 

κατάσταση Μ2, το ένα φτάνει στο ελάχιστο της καμπύλης διασποράς (Μ1) απ’ όπου 

και αποδιεγείρεται γρήγορα, ενώ το άλλο κερδίζει ενέργεια και σκεδάζεται σε 

καταστάσεις υψηλότερου k


 (Μ3). Αν και με την αλληλεπίδραση αυτή δεν χάνεται 

ενέργεια και δε μειώνεται η θερμοκρασία του νέφους πολαριτονίων, είναι ένας 

μηχανισμός που έχει αποδειχθεί ικανός για την υπερπήδηση της περιοχής 

bottleneck[20]. Οι όροι στις εξισώσεις ρυθμού που περιγράφουν την διαδικασία 

σκέδασης ενός ζεύγους πολαριτονίων μεταξύ των καταστάσεων Μ1, Μ2, Μ3, είναι 
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Κεφάλαιο 3 

 

3.1: Εισαγωγή 

Το κεφάλαιο αυτό χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παραθέτουμε μια 

λεπτομερή ανάλυση των μεθόδων που απαιτούνται για την κατασκευή πολαριτονίκων 

οπτικών διατάξεων βασισμένων σε ΙΙΙ-As υλικά. Στο δεύτερο μέρος αναφέρονται οι 

οπτικές μέθοδοι χαρακτηρισμού των ημιαγωγικών ετεροδομών που χρησιμοποιή-

θηκαν κατά τη διάρκεια της παρούσας εργασίας.  

 

3.2: Processing ΙΙΙ-As ημιαγωγών 

Με τον όρο processing αναφερόμαστε στο σύνολο των διεργασιών μέσω των 

οποίων μπορούμε να κατασκευάσουμε διατάξεις από ένα κρυσταλλικό υλικό όπως το 

GaAs. Εξ ορισμού το processing είναι μια αλληλουχία βημάτων και κάθε βήμα 

πραγματοποιείται σε όλη την επιφάνεια του δείγματος. Για να πραγματοποιηθεί ένα 

βήμα processing πρέπει πρώτα με κάποια μέθοδο να οριστεί η γεωμετρία της 

διάταξης. Έτσι, κάθε βήμα συνοδεύεται από ένα τρόπο patterning της επιφάνειας του 

υποστρώματος. Δεδομένου αυτού, η θεμελιώδης διαδικασία που απαιτείται ακόμα και 

στην απλούστερη κατασκευή είναι το patterning.  

 

3.2.1 Λιθογραφία 

Προκειμένου να χαράξουμε ένα υλικό, να εναποθέσουμε κάποιο μέταλλο ή να 

επεξεργαστούμε το δείγμα ημιαγωγού με κάποιο τρόπο, απαιτείται μια μέθοδος η 

οποία μας επιτρέπει να καθορίζουμε σχήματα στην επιφάνεια του υλικού. Για το λόγο 

αυτό χρησιμοποιούνται ρητίνες τα οποία αντιδρούν με το φως ή με ηλεκτρόνια 

αλλάζοντας έτσι τις χημικές τους ιδιότητες. Ανάλογα με την ακτινοβολία που 

χρησιμοποιείται για τον καθορισμό ενός σχεδίου (UV, deep UV, e-) εναποθέτουμε 

στο δείγμα ένα λεπτό φίλμ υλικού, ευαίσθητο στην αντίστοιχη ακτινοβολία. Τα υλικά 

αυτά είναι φωτοευαίσθητες ρητίνες οι οποίες τοποθετούνται στην επιφάνεια του 

δείγματος. Στη συνέχεια το δείγμα περιστρέφεται στις 2-5 χιλιοστροφές ανά λεπτό 

(Krpm) ώστε να δημιουργηθεί στην επιφάνεια του ένα ομογενές και λεπτό φίλμ 

ρητίνης. Η εξάχνωση των διαλυτών που περιέχονται στην ρητίνη γίνεται με ψήσιμο 
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σε κατάλληλη θερμοκρασία, αφήνοντας τελικά ένα λεπτό και σκληρό φίλμ 

φωτοευαίσθητης ρητίνης.  

Στο εργαστήριό μας χρησιμοποιείται ένα Karl-Suss MA6 UV σύστημα 

λιθογραφίας. Είναι εξοπλισμένο με δύο πηγές στη UV περιοχή ( 350nm ή 240nm). Η 

πρώτη, που χρησιμοποιείται συνήθως, μπορεί να αναπαράγει σχήματα με διαστάσεις 

έως και 0.4μm. Όταν οι ανάγκες απαιτούν σχέδια με διαστάσεις μικρότερες από 

0.4μm χρησιμοποείται η άλλη πηγή φωτός στα 0.2μm.  

Το πρωτότυπο σχέδιο που θέλουμε να χαράξουμε στην επιφάνεια του δείγματος 

απεικονίζεται με τη βοήθεια ενός λεπτού μεταλλικού φίλμ (μάσκα) πάνω σε διαφανές 

υλικό, συνήθως quartz ή borosilicate, καθορίζοντας έτσι διαφανείς και αδιαφανείς 

περιοχές. Το μέτωπο της μάσκας τοποθετείται πάνω από την επιφάνεια του προς 

επεξεργασία δείγματος. Στη συνέχεια το δείγμα φωτίζεται από ακτινοβολία 

καθορισμένης έντασης και χρόνου μέσω της μάσκας, με αποτέλεσμα η ρητίνη που 

βρίσκεται κάτω από τις διαφανείς περιοχές της μάσκας να αλλάζει τη χημική της 

σύσταση. Ένας κατάλληλος χημικός διαλύτης (εμφανιστής, developer) 

χρησιμοποιείται για την επιλεκτική απομάκρυνση της εκτεθειμένης (positive resist) ή 

μη εκτεθειμένης (negative resist) στο φως ρυτίνης.  

 

Σχήμα 3.1:  Λειτουργία λιθογραφίας. 

 

Η οπτική λιθογραφία αποτελεί την γρηγορότερη και φθηνότερη λύση για την 

αποτύπωση πρωτότυπων σχεδίων στο δείγμα και για τους λόγους αυτούς είναι η πιο 

διαδεδομένη μέθοδος.  
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3.2.2 Εξάχνωση επαφών 

Δεδομένου ότι το GaAs είναι ένα παλαιό και ώριμο τεχνολογικά σύστημα, οι 

ωμικές επαφές σε GaAs αποτελούν μια γνώριμη στις μέρες μας τεχνολογία. Η 

εναπόθεση μετάλλων έγινε με electron-gun (Temescal SIMBA e-gun evaporator), ενώ 

η τελική τοπογραφία των μεταλλικών περιοχών στο δείγμα γίνεται μέσω της τεχνικής 

lift-off [1].  

 

P-τύπου ωμική επαφή σε GaAs 

Οι ωμικές επαφές p-τύπου αποτελούνται από κράμα πλατίνας/τιτανίου, (Pt/Ti). Η 

εναπόθεση ξεκινά εξαχνώνοντας σε p+ GaAs τέσσερις περιόδους από 50Å Pt και 

100Å Ti. Στη συνέχεια ακολουθεί εξάχνωση 400Å Pt, ενώ στο τέλος εναποτίθεται 

ένα αγώγιμο στρώμα χρυσού (Au) πάχους 1500Å.  

Το πολυστρωματικό μέσο Pt/Ti είναι το βασικό στοιχείο της επαφής καθώς 

διαχέεται στο p+ υλικό δημιουργώντας ένα αβαθή εκφυλισμένο p++ στρώμα. Το πάνω 

στρώμα Au χρησιμοποιείται για να μειώσει την ολική αντίσταση της επαφής, ενώ τα 

400Å Pt προστατεύουν την επαφή από τυχόν διάχυση του Au σε αυτή μιας και ο 

χρυσός διαχέεται εύκολα. Τέλος, η ενεργοποίηση της επαφής επιτυγχάνεται με 

γρήγορη θερμική ανόπτηση (Rapid Thermal Annealing-RTA) στους 410 οC για 60 

sec. 

 

N-τύπου ωμική επαφή σε GaAs 

Η ίδια λογική ισχύει και στην περίπτωση της n-τύπου επαφής. Στην περίπτωση 

αυτή χρησιμοποιείται πολυστρωματικό μεταλλικό μέσο αποτελούμενο από χρυσό και 

γερμάνιο, Au/Ge. Ειδικότερα η επαφή αποτελείται από 3x(100Å Au ακολουθούμενο 

από 200Å Ge), 400Å Ni και τέλος 1000Å Au. Το πολυστρωματικό μέσο Au/Ge είναι 

αρκετά εύτηκτο, και στους 350 οC διαχέεται στο GaAs δημιουργώντας ένα 

εκφυλισμένο n++ στρώμα. Ο ρόλος του Ni είναι όμοιος με αυτόν της Pt για την p-

τύπου επαφή, ενώ ο χρυσός εναποτίθεται για την μείωση της ολικής αντίστασης της 

επαφής.  

Η ενεργοποίηση της επαφής γίνεται ξανά με RTA στους 410οC για 20 sec. Μια 

σύγκριση του RTA για τις p- και n-τύπου επαφές δείχνει ότι η θερμοκρασία 

ανόπτυσης είναι ίδια. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι το GaAs αποσυντίθεται σε 
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θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 410οC. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια 

αρσενικού από την επιφάνεια. Οι κενές θέσεις αρσενικού λειτουργούν σαν 

καταστάσεις ενδιάμεσου χάσματος [2], υποβαθμίζοντας τη συμπεριφορά της ωμικής 

επαφής. Συγκρίνοντας τώρα τη διάρκεια του RTA παρατηρούμε μια σημαντική 

διαφορά στους χρόνους ανόπτυσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι συντελεστές 

διάχυσης της Pt και του Ti είναι μικρότεροι εν συγκρίσει με αυτούς των Au, Ge. 

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η ανόπτυση της p-τύπου επαφής πρέπει να προηγείται 

της εναπόθεσης της n-τύπου επαφής στο δείγμα.  

 

3.2.3 Χάραξη υλικού 

Η απομόνωση ψηφίδων σύνθετων ημιαγωγικών διατάξεων επιτυγχάνεται 

απομακρύνοντας το πλεονάζον υλικό. Η απομάκρυνση αυτή γίνεται με χημικές 

διαδικασίες είτε μέσω κατάλληλων χημικών διαλυμάτων (υγρή χάραξη- wet etching) 

είτε μέσω πλάσματος (ξηρή χάραξη-dry etching). Δεδομένου ότι στην εργασία αυτή 

χρησιμοποιήθηκε κατά κόρο η ξηρή χάραξη θα αναφερθούμε μόνο σε αυτή.  

 

Ξηρή χάραξη 

Η απομάκρυνση ενός ατόμου από ένα υλικό απαιτεί αρκετή ενέργεια προκειμένου 

να σπάσει ο χημικός δεσμός που το συγκρατεί στη θέση του. Όταν χρησιμοποιείται 

υγρή χάραξη η ενέργεια αυτή δίδεται από την ενέργεια δεσμού του αντιδρώντος 

στοιχείου.  

Στην ξηρή χάραξη ελεύθερα άτομα επιταχύνονται αποκτώντας κινητική ενέργεια η 

οποία σε κάθε περίπτωση είναι εύκολο να υπολογιστεί. Όταν ένα τέτοιο άτομο 

προσπέσει σε ένα κρύσταλλο η κινητική του ενέργεια μεταφέρεται μέσω σκέδασης 

στους δεσμούς που συγκρατούν τον κρύσταλλο. Αν η ενέργεια που προσφέρεται είναι 

αρκετή ένα ή περισσότερα άτομα του κρυστάλλου μπορεί να αποσπαστούν. Η ξηρή 

χάραξη μπορεί να γίνει είτε χρησιμοποιώντας αδρανή άτομα όπως το αργό, είτε 

άτομα τα οποία αντιδρούν χημικά με τον κρύσταλλο. Στην πρώτη περίπτωση η 

απομάκρυνση του υλικού γίνεται με βομβαρδισμό της επιφάνειας του ημιαγωγικού 

κρυστάλλου με αποτέλεσμα το ακάλυπτο μέρος της επιφάνειας του υλικού να 

απομακρύνεται λόγω σκεδάσεων. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή σαν χάραξη με 

δέσμη ιόντων (ion milling) και είναι μια καθαρά φυσική διαδικασία.  
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Στη δεύτερη περίπτωση χρησιμοποιούνται άτομα τα οποία αντιδρούν με τον 

κρύσταλλο σχηματίζοντας ένα καινούργιο μόριο. Για την περίπτωση του υλικού 

GaAs το οποίο και μας ενδιαφέρει χρησιμοποιούνται άτομα Cl. Το χλώριο αντιδρά με 

το Ga σχηματίζοντας μόρια GaClx. Στην πραγματικότητα τα άτομα Cl δε χρειάζονται 

κινητική ενέργεια προκειμένου να απομακρύνουν ένα άτομο Ga από ένα πλέγμα 

GaAs, δεδομένου ότι ο σχηματισμός GaCl  είναι ενεργειακά προτιμητέος. Επιπλέον, 

και σε αντίθεση με τη χάραξη με δέσμη ιόντων, το προϊόν της αντίδρασης είναι 

πτητικό με αποτέλεσμα να απομακρύνεται από την περιοχή της αντίδρασης.  

Δεδομένων των παραπάνω, αν μια ημιαγωγική επιφάνεια εκτεθεί σε περιβάλλον 

πλάσματος, η χάραξη επιτυγχάνεται επιλέγοντας τις σωστές παραμέτρους όπως για 

παράδειγμα η κινητική ενέργεια ατόμων, είδος ατόμων. Σε μια συσκευή ιοντικής 

χάραξης (Reactive Ion Etching-RIE), το πλάσμα δημιουργείται χρησιμοποιώντας RF 

πεδίο. Η επιλογή του αερίου που χρησιμοποιείται στο θάλαμο του RIE παρέχει τα 

κατάλληλα άτομα ενώ η πίεση του αερίου καθορίζει την πυκνότητα και τη μέση 

ελεύθερη διαδρομή των ατόμων. Τέλος η ισχύς της RF επηρεάζει την κινητική 

ενέργεια και τη σχετική πυκνότητα των διαφόρων παραγόμενων χημικών ειδών 

Το βασικότερο μειονέκτημα της τεχνικής ξηρής χάραξης είναι η καταστροφή που 

προκαλείται στο υλικό. Τα προσπίπτοντα άτομα καταστρέφουν μέρος του 

κρυστάλλου κάτω από την επιφάνεια. Έτσι, είναι πιθανό μετά την ξηρή χάραξη να 

παραμείνει ένα στρώμα υποβαθμισμένου υλικού κάτω από την χαρασσόμενη 

επιφάνεια. Αυτό είναι μη αποδεκτό για οπτοηλεκτρονικές διατάξεις αφού οι ατέλειες 

δρουν σαν μη ακτινοβολητικά κέντρα επανασύνδεσης φορέων μειώνοντας έτσι την 

απόδοση της συσκευής. Ένα άλλο θέμα είναι η τραχύτητα (roughness) της 

επιφάνειας. Στις πλαϊνές επιφάνειες των ψηφίδων η τραχύτητα δρα σαν κέντρο 

σκέδασης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, απομακρύνοντας φωτόνια από τον 

οπτικό ρυθμό της κοιλότητας μειώνοντας έτσι την απόδοση της οπτοηλεκτρονικής 

συσκευής. 

 

3.2.3 Ροή processing 

Η ροή του processing που ακολουθήθηκε για την εκπομπή ημιαγωγικών διόδων 

πολαριτονίων εκπομπής φωτός περιγράφεται ακολούθως.  

 Βύθιση ωμικών επαφών p-τύπου (p-ohmic recess): Μια συνέπεια του 

μικρού μήκους της κοιλότητας σε δομές μικροκοιλοτήτων είναι η ανάγκη 

για χρήση κατόπτρων υψηλής ανακλαστικότητας. Η πιο συχνή λύση όπως 
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έχει ήδη αναφερθεί είναι η χρησιμοποίηση κατόπτρων Bragg τα οποία 

αποτελούνται από δύο διαδοχικά ημιαγώγιμα υλικά διαφορετικού δείκτη 

διάθλασης. Από οπτικής πλευράς όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά μεταξύ 

των δεικτών διάθλασης τόσος μικρότερος είναι και ο αριθμός των περιόδων 

που απαιτείται  για την επίτευξη υψηλής ανακλαστικότητας. Από την άλλη 

βέβαια μεγάλο Δn σημαίνει και μεγάλη διαφορά ενεργειακού χάσματος 

στην ετεροεπαφή. Όσο πιο μεγάλη είναι η διαφορά στο ενεργειακό χάσμα 

των υλικών που αποτελούν το DBR, τόσο πιο μεγάλη είναι και η σειριακή 

αντίσταση κατά μήκος των DBR, δυσκολεύοντας την ηλεκτρική άντληση 

της συσκευής.  

Παρόλο που πολλές τεχνικές και λύσεις υπάρχουν στη βιβλιογραφία 

[3,4,5,6] για τη μείωση της σειριακής αντίστασης σε DBR, εντούτοις και 

δεδομένου ότι οι οπές είναι αυτές που παρουσιάζουν το κυριότερο 

πρόβλημα επιλέξαμε σαν λύση σε πρώτη φάση να μειώσουμε το μήκος 

διαδρομής που διανύουν για να εγχυθούν στο ενεργό υλικό της κοιλότητας. 

Αυτό επιτεύχθηκε με την βύθιση των p-τύπου ωμικών επαφών.  

Η βύθιση των ωμικών επαφών έγινε με ξηρή χάραξη, RIE, 

χρησιμοποιώντας αέριο μείγμα BCl3 και Cl2 προκειμένου να ανοίξουμε 

κυκλικούς δαχτυλίους πάχους 100 και 50μm αναλόγως με τη διάμετρο της 

ψηφίδας. Το βάθος της επιθυμητής χάραξης είναι λίγο μικρότερη από το 

πάχος του p-DBR και η τιμή του κυμάνθηκε από 1.6-1.8μm ανάλογα με το 

δείγμα.  

Από μελέτη που έχει γίνει στο εργαστήριο μας [7], έχει βρεθεί ότι 

χρησιμοποιώντας BCl3/Cl2 σε αναλογία 20/1 η τραχύτητα είναι σχεδόν 

μηδενική στις πλευρικές επιφάνειες ενώ ο ρυθμός χάραξης είναι 

ικανοποιητικός. Η καθετότητα των τοιχωμάτων επιτυγχάνεται επιλέγοντας 

την πίεση του πλάσματος στο θάλαμο να είναι στα 10mTorr.  

 P-τύπου ωμική επαφή: στη συνέχεια ακολουθεί η εξάχνωση της p-τύπου 

ωμικής επαφής όπως αυτή έχει ήδη περιγραφεί. Μετά το πέρας της 

διαδικασίας του lift-off  μέταλλο μένει στους δαχτυλίους που έχουν 

δημιουργηθεί όπως περιγράψαμε στο προηγούμενο βήμα. Τέλος ακολουθεί 

η θερμική ανόπτυση της p-επαφής.  

 Σχηματισμός mesa: στη συνέχεια ακολουθεί ξηρή χάραξη όπως και στην 

περίπτωση του βήματος 1. H διάμετρος των mesa που σχηματίζονται είναι 

200, 350 και 500μm και σε κάθε περίπτωση είναι μεγαλύτερη από την 

εξωτερική διάμετρο των δακτυλίων της p-επαφής. Το ύψος τους πρέπει να 



52 

 

ξεπερνάει το πάχος του p-DBR ώστε να επιτυγχάνεται ηλεκτρική 

απομόνωση μεταξύ των διατάξεων. 

 Ν-τύπου ωμική επαφή: Η n-τύπου ωμική επαφή εναποτίθεται στο πίσω 

μέρος του δείγματος. Αυτό αφενός διευκολύνει την κατασκευή των 

διατάξεων και αφετέρου βελτιώνει τη σειριακή αντίσταση της ολικής 

συσκευής λόγω της μεγάλης επιφάνειας που καλύπτει η επαφή. Η θερμική 

ανόπτυση της n- επαφής ολοκληρώνει την κατασκευή της ωμικής επαφής. 

 

        

(a)    (b)     (c) 

 

   (d)      (e) 

Σχήμα 3.2: Διάγραμμα ροής processing, με τη σειρά που περιγράφεται στο κείμενο.  

 

3.3 Τεχνικές οπτικού χαρακτηρισμού  

Στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου αυτού θα περιγράψουμε τις οπτικές τεχνικές 

που χρησιμοποιήθηκαν για το χαρακτηρισμό των δειγμάτων που μελετήθηκαν κατά 

τη διάρκεια της παρούσας εργασίας. Οι τέσσερις βασικές τεχνικές είναι η 

φωτοφωταύγεια (photoluminescence-PL), η ηλεκτροφωταύγεια (electroluminescence-

EL), η ανακλαστικότητα (reflectivity) και η διαπερατότητα (transmittance). Τέλος, 

αναπτύχθηκε μια τεχνική οπτικής απεικόνισης η οποία επιτρέπει την καταγραφή της 

ενέργειας διασποράς των πολαριτονίων σε συνάρτηση με τη γωνία και την 
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ταυτόχρονη καταγραφή των αντίστοιχων οπτικών φασμάτων που αντιστοιχούν σε 

κάθε γωνία.  

 

3.3.1 Φωταύγεια 

Με τον όρο φωταύγεια ονομάζουμε στην στερεά κατάσταση οποιαδήποτε 

ακτινοβολητική διαδικασία. Φωταύγεια μπορεί να επιτευχθεί με ποικιλία 

ηλεκτρονικών διαδικασιών, μεταξύ των οποίων οι κυριότερες είναι η φωτοφωταύγεια 

(photoluminescence-PL) και η ηλεκτροφωταύγεια (electroluminescence-EL). Η 

εκπομπή φωτός από ένα ημιαγωγό απαιτεί τη διέγερση ηλεκτρονίων στη ζώνη 

αγωγιμότητας (Ζ.Α) τα οποία βρίσκονται εκτός ισορροπίας. Όταν η εκτός ισορροπίας 

κατάσταση αυτή των φορέων δημιουργείται από φωτοδιέγερση ονομάζεται PL, ενώ 

αν προέρχεται από ηλεκτρική έγχυση λόγω εφαρμογής ηλεκτρικού πεδίου ονομάζεται 

EL [8,9]. Η μελέτη της φωταύγειας δεν παρουσιάζει μόνο επιστημονικό ενδιαφέρον. 

Από τεχνολογικής πλευράς αποτελεί τη βάση όλων των οπτοηλεκτρονικών διατάξεων 

όπως laser στερεάς κατάστασης, LEDs, οθόνες κτλ, τα οποία βρίσκουν άμεση 

εφαρμογή στην καθημερινότητα.  

 

3.3.2 Φωτοφωταύγεια 

Η φωτοφωταύγεια είναι η αυθόρμητη εκπομπή φωτός από υλικό όταν αυτό 

διεγείρεται οπτικά. Η επιλογή της ενέργειας καθώς και της έντασης της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας επιλέγονται κάθε φορά κατάλληλα ανάλογα με τον 

ημιαγωγό που χαρακτηρίζουμε και την πληροφορία που θέλουμε να εξάγουμε. Η PL 

φασματοσκοπία παρέχει πληροφορία για τις ηλεκτρονικές μεταβάσεις και είναι 

εξαιρετικά ευαίσθητη στην ανίχνευση διακριτών ηλεκτρονικών καταστάσεων. Τα 

χαρακτηριστικά του φάσματος PL μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση 

οπτικών μεταβάσεων, και το χαρακτηρισμό επιφανειών, ενδοεπιφανειών και 

καταστάσεων ατελειών κτλ. Η ένταση της PL παρέχει πληροφορία για την συνολική 

ποιότητα του δείγματος. Υπό συνθήκες παλμικής άντλησης, η ένταση της PL μπορεί 

να δώσει πληροφορία για το χρόνο ζωής των φορέων. Τέλος, η μεταβολή της έντασης 

της PL σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία μπορεί να δώσει πληροφορία σχετικά με τις 

διάφορες μη ακτινοβολητικές διαδικασίες που ενεργοποιούνται εξαιτίας της 

μεταβολής της θερμοκρασίας και επηρεάζουν την οπτική απόδοση του ημιαγωγού.  
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Πειραματική διάταξη 

Μια συνηθισμένη οπτική διάταξη χαρακτηρισμού ημιαγωγικών διατάξεων με PL 

[2] περιλαμβάνει μια οπτική πηγή διέγερσης, συνήθως laser, μια συσκευή 

φασματικής ανάλυσης και ανίχνευσης φωτός, φακό εστίασης και φακό συλλογής και 

τέλος ένα κρυοστάτη για μετρήσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες εφόσον αυτό 

απαιτείται.  

Sample
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lens

Collection 
lens

PL light cone

Excitation pump 
light source

Sample

CCD

Focus 
lens

Collection 
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Σχήμα 3.3: Σχηματική απεικόνιση της πειραματικής διάταξης φωτοφωταύγειας. 

 

Στα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της συγκεκριμένης 

εργασίας, τα δείγματα τοποθετούνται σε ένα κρυοστάτη με κλειστό σύστημα ψύξης 

He, ο οποίος μπορεί να ψύξει έως και στους 18Κ. Στο μπροστινό μέρος του θαλάμου 

κενού του κρυοστάτη υπάρχει ένα 2΄΄ παράθυρο quartz το οποίο επιτρέπει την οπτική 

πρόσβαση στο δείγμα. Ο κρυοστάτης συνοδεύεται από ένα στοιχείο θέρμανσης και 

μια μονάδα ελέγχου της θερμοκρασίας. Με τα δυο αυτά στοιχεία μπορούμε να 

μεταβάλλουμε τη θερμοκρασία από 18Κ σε 350Κ με ακρίβεια μόλις 1Κ. 

Μια δέσμη laser χρησιμοποιείται συνήθως για την οπτική διέγερση του δείγματος. 

Ανάλογα με το χάσμα του ημιαγωγού το μήκος κύματος του laser επιλέγεται με 

τέτοιο τρόπο ώστε το φως με το οποίο διεγείρουμε να απορροφάται από τα 

κατάλληλα ημιαγωγικά στρώματα. Έτσι, ένα μήκος κύματος το οποίο απορροφάται 

ψηλά στη ζώνη απορρόφησης, παρέχει μεν υψηλή απορρόφηση, αλλά από την άλλη 

έχει μικρότερο μήκος διείσδυσης μέσα στο υλικό. Στον ακόλουθο πίνακα φαίνονται 

τα διαθέσιμα laser που χρησιμοποιήθηκαν για τον οπτικό χαρακτηρισμό των 

δειγμάτων.  
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Μήκος κύματος άντλησης (nm) Ισχύς άντλησης (mW) 

905 (diode) 10 

850 (diode) 30 

780 (diode) 10 

655 (diode) 7/35 

532 (Yag double), pulsed 30 

405 (diode) 30 

325 (He-Cd) 30 

266 (Yag quadrupled), pulsed 7 

 

Πίνακας 3.1: Διαθέσιμα laser για τον οπτικό χαρακτηριμό των δειγμάτων.  

 

Το εκπεμπόμενο φως από το δείγμα συλλέγεται με ένα φακό μεγάλης διαμέτρου ο 

οποίος το εστιάζει στη σχισμή του φασματογράφου. Ο φασματογράφος που 

χρησιμοποιήθηκε στις μετρήσεις μας είναι ACTON 500mm της εταιρείας Princeton 

Instruments, εξοπλισμένος με τρία εναλλάξιμα πλέγματα περίθλασης (gratings),  των 

150gr/mm, 600gr/mm, 1200gr/mm, και μια συστοιχία CCD η οποία ψύχεται με υγρό 

άζωτο. Το κατάλληλο λογισμικό που συνοδεύει το φασματογράφο επιτρέπει τη 

συλλογή της φασματικής πληροφορίας σε ηλεκτρονική μορφή, βάσει της οποίας 

γίνεται η περαιτέρω ανάλυση που οδηγεί στο χαρακτηρισμό των δειγμάτων. Σαν 

παράδειγμα στο ακόλουθο σχήμα φαίνεται το φάσμα PL ενός κβαντικού πηγαδιού 

GaAs/Al0.3Ga0.7As πάχους 20nm. Η κορυφή με τη μεγαλύτερη ένταση αντιστοιχεί 

στη μετάβαση από την πρώτη στάθμη της Ζ.Α σε αυτή των βαριών οπών (heavy 

holes-HH), ενώ η δεύτερη κορυφή οφείλεται στη μετάβαση ηλεκτρονίων από την 

πρώτη στάθμη της Ζ.Α σε αυτή των ελαφριών οπών (light holes-LH). 
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Σχήμα 3.4: PL κβαντικού πηγαδιού GaAs/Al0.3Ga0.7As πάχους 20nm.  

 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι για ημιαγωγούς έμμεσου ενεργειακού χάσματος ο 

οπτικός χαρακτηρισμός με PL μπορεί να δώσει εξίσου σημαντική πληροφορία αλλά 

το σήμα που συλλέγεται είναι ασθενές.  

 

3.3 Ανακλαστικότητα – Διαπερατότητα 

Όταν φως ισχύος P προσπίπτει σε μια επιφάνεια υλικού ένα μέρος της ισχύος 

ανακλάται, ένα μέρος μεταδίδεται και ένα μέρος απορροφάται. Ο συντελεστής 

ανάκλασης συμβολίζεται συνήθως με το σύμβολο R και ορίζεται σαν ο λόγος της 

ανακλώμενης ισχύος προς την προσπίπτουσα στην επιφάνεια. Ο συντελεστής 

διαπερατότητας, Τ, ορίζεται ανάλογα ως ο λόγος της διαδιδόμενης ισχύος προς την 

προσπίπτουσα. Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή διατήρησης ενέργειας έχουμε για τους 

συντελεστές ανάκλασης, διαπερατότητας και απορρόφησης την ακόλουθη σχέση 

 1R T A    (3.1) 

Πειράματα ανακλαστικότητας χρησιμοποιήθηκαν ως επί το πλείστον για το 

χαρακτηρισμό κατόπτρων DBR και μικροκοιλοτήτων. Από τα φάσματα της 

ανακλαστικότητας είμαστε σε θέση να έχουμε μια πρώτη εικόνα των φασματικών 

χαρακτηριστικών της ανακλαστικότητας κατόπτων DBR ή μικροκοιλοτήτων όπως τα 

άκρα της ζώνης υψηλής ανακλαστικότητας, τη φασματική θέση του ρυθμού που 

υποστηρίζει η κοιλότητα καθώς και μια εκτίμηση της ανομοιογένειας του δείγματος 

όπως αυτή προκύπτει κατά την ανάπτυξή του με τη μέθοδο μοριακής επιταξίας (Mo-

lecular Beam Epitaxy-MBE). Στο σχήμα φαίνεται το φάσμα ανακλαστικότητας ενός 
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κατόπτρου DBR όπως μετρήθηκε πειραματικά σε σύγκριση με το αντίστοιχο 

θεωρητικό που υπολογίστηκε με βάση τη θεωρία πινάκων για πολυστρωματικές 

δομές όπως περιγράψαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο.  
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Σχήμα 3.5: Σύγκριση πειραματικού και θεωρητικού φάσματος ανακλαστικότητας ενός 
κατόπτου DBR GaAs/AlAs 10 περιόδων.  
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Σχήμα 3. 6: Σχηματική απεικόνιση των διατάξεων που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα ανα-
κλαστικότητας και διαπερατότητας.  

 

Η πειραματική διάταξη της ανακλαστικότητας είναι όμοια με αυτή της PL με τη 
διαφορά ότι η οπτική διέγερση γίνεται με λάμπα και όχι με πηγή laser. Ο λόγος είναι 
ότι μας ενδιαφέρει η τιμή της ανακλαστικότητας για διάφορα μήκη κύματος και όχι 
μόνο για ένα συγκεκριμένο. Παρόμοια, διάταξη χρησιμοποιούμε και στα πειράματα 
διαπερατότητας, αλλά γίνονται μικρές τροποποιήσεις στο θάλαμο του κρυοστάτη 
όπου αλλάζει η βάση στήριξης του δείγματος και το καπάκι το οποίο σφραγίζει το 
θάλαμο. Το καπάκι που χρησιμοποιείται διαθέτει 2 quartz παράθυρα αντικριστά ώστε 
το φως που προσπίπτει στην επιφάνεια του δείγματος να διέρχεται μέσα από αυτό και 
να μπορεί να εξέλθει από το θάλαμο του κρυοστάτη. Οι πειραματικές διατάξεις τόσο 
για την ανακλαστικότητα όσο και για την διαπερατότητα φαίνονται στο σχήμα 3.5 
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Πειράματα διαπερατότητας πραγματοποιήθηκαν για την μέτρηση της οπτικής 
πυκνότητας σε ετεροδομές κβαντικών πηγαδιών InGaAs. Η προετοιμασία του υπό 
μέτρηση δείγματος περιλαμβάνει την λείανση της πίσω πλευράς του υποστρώματος 
ώστε να αποφεύγονται οι σκεδάσεις τις μεταδιδόμενης ακτινοβολίας λόγω 
τραχύτητας της επιφάνειας. Δεδομένου ότι ο συντελεστής διέλευσης σχετίζεται με 
την απορρόφηση μέσω της σχέσης [9] 

  2
1 adT R e    (3.2) 

Μετρώντας το συντελεστή διέλευσης μπορούμε να προσδιορίσουμε την οπτική 
πυκνότητα μέσω της σχέσης  

 
 2
1

T
ad Log

R

 
   

  
 (3.3) 

Στην προηγούμενη σχέση d  είναι το πάχος του μέσου που απορροφά και R  ο 

συντελεστής ανάκλασης. Όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, ο προσδιορισμός 

της οπτικής πυκνότητας επιτρέπει τον υπολογισμό του oscillator strength των 

κβαντικών πηγαδιών και κατά συνέπεια τον προσδιορισμό της σταθεράς ζεύξης 

εξιτονίου φωτός σε μικροκοιλότητα [10].  

 

3.3.4 Ηλεκτροφωταύγεια 

Μέχρι τώρα παρουσιάσαμε τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για τον 

πρωταρχικό χαρακτηρισμό των δειγμάτων προτού αυτά υποστούν κάποια διαδικασία 

processing. Επειδή όμως ο απώτερος σκοπός της εργασίας αυτής είναι η κατασκευή 

LED πολαριτονίων, ηλεκτρική άντληση πρέπει να εφαρμοστεί.  

Μετά τη διαδικασία του processing το δείγμα τοποθετείται σε package και κάθε 

δίοδος ενώνεται με χρυσό σύρμα διαμέτρου 25μm με τις διασυνδέσεις του package. 

Για όλες τις διατάξεις χρησιμοποιείται ως κοινή γείωση η n-τύπου επαφή, ενώ κάθε 

p-ηλεκτρόδιο συνδέεται με μία μόνο διασύνδεση επιτρέποντας έτσι τον 

χαρακτηρισμό κάθε διόδου χωριστά.  

Στη συνέχεια το package τοποθετείται στο θάλαμο του κρυοστάτη, όπως και στην 

περίπτωση της PL. Κάθε διασύνδεση του package ενώνεται με χάλκινα ηλεκτρικώς 

μονωμένα σύρματα των οποίων οι απολήξεις βρίσκονται εκτός του θαλάμου του 

κρυοστάτη προκειμένου να διευκολύνεται η προσαρμογή των άκρων της ηλεκτρικής 

γεννήτριας στα αντίστοιχα κάθε διοδικής διάταξης.  
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Η ηλεκτρική διάταξη που χρησιμοποιείται για το χαρακτηρισμό των 

πολαριτονικών διατάξεων αποτελείται από μια ηλεκτρική γεννήτρια ρεύματος ή 

τάσης, από μια αντίσταση και από ένα πολύμετρο ή παλμογράφο. Το αντίστοιχο 

ηλεκτρικό κύκλωμα φαίνεται στο σχήμα 3.6.  

R1

R2

 

Σχήμα 3.7: Ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα που χρησιμοποιείται σε μετρήσεις ηλεκτροφωταύ-
γειας.  

 

Οι αντιστάσεις R1, R2 που φαίνονται στο προηγούμενο σχήμα έχουν τιμές 1Ω και 

1ΚΩ αντίστοιχα. Η χρήση τους στο κύκλωμα μας επιτρέπει τη γνώση της τιμής του 

ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα μετρώντας την τάση στα άκρα τους. Η επιλογή 

της κάθε αντίστασης που χρησιμοποιείται κάθε φορά γίνεται με γνώμονα την τιμή 

του ρεύματος που θέλουμε να διαρρέει το κύκλωμα. Έτσι, για μετρήσεις χαμηλών 

ρευμάτων χρησιμοποιούμε την R2=1ΚΩ ενώ για μεγαλύτερες τιμές ρευμάτων την 

R1=1Ω. Στην περίπτωση που αντί για γεννήτρια ρεύματος χρησιμοποιείται γεννήτρια 

τάσης γίνεται χρήση μόνο της R2. Αυτό έχει να κάνει καθαρά με την προστασία της 

διόδου σε περίπτωση που αυτή θερμανθεί. Λόγω θέρμανσης ενδέχεται να μειωθεί η 

αντίσταση της διόδου με αποτέλεσμα την απότομη μεταβολή της τιμής του ρεύματος 

που διαρρέει το κύκλωμα η οποία μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή της διόδου. 

Η παρουσία της αντίστασης R2 έχει σαν αποτέλεσμα ένα μέρος της εφαρμοζόμενης 

τάσης να πέφτει στα άκρα της αντίστασης προστατεύοντας έτσι την δίοδο.  

Η λειτουργία των οπτοηλεκτρονικών διατάξεων απαιτεί κατανάλωση ηλεκτρικής 

ισχύος. Ένα μέρος της ισχύος αυτής χάνεται λόγω σειριακής αντίστασης και μη 

ακτινοβολητικών διεργασιών μετατρεπόμενη σε θερμότητα στο δείγμα. Λαμβάνοντας 

υπόψη ότι ο συντελεστής μετατροπής ηλεκτρικής σε οπτική ισχύ (wall-plug efficien-

cy) σε οπτοηλεκτρονικές διατάξεις είναι της τάξης του 50-60% καταλαβαίνει κανείς 

ότι όσο μεγαλύτερο είναι το ρεύμα λειτουργίας τόσο πιο έντονο είναι το πρόβλημα 

θέρμανσης της διάταξης. Επιπλέον, στην περίπτωση μας η έντονη αύξηση της 

σειριακής αντίστασης στα DBR με τη μείωση της θερμοκρασίας επιδεινώνει το 
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πρόβλημα. Προκειμένου να είναι δυνατός ο χαρακτηρισμός των πολαριτονικών 

διατάξεων σε υψηλότερες τιμές ρεύματος, αποφεύγοντας ανεπιθύμητα φαινόμενα 

θέρμανσης είναι απαραίτητη η εφαρμογή παλμικού ρεύματος τετραγωνικής μορφής. 

Επιπλέον, θα πρέπει ο παλμός να είναι όσο πιο απότομος γίνεται ώστε η μετρούμενη 

απόκριση να αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο μέρος του παλμού και ο χρόνος μεταξύ δύο 

διαδοχικών παλμών αρκετός ώστε η εκλυόμενη θερμότητα να διοχετεύεται από τη 

διάταξη στο περιβάλλον. Τα τυπικά χαρακτηριστικά ενός τέτοιου παλμού φαίνονται 

στον ακόλουθο πίνακα.  

Παράμετρος Ενδεικτική τιμή 

Current Ion, mA 0-2000 

Pulse width, nsec 200-1000 

Rise time [10-90%], nsec 20-50 

Fall time [90-100%], nsec 20-50 

Duty Circle, % 0.1-1% 

Current regulation (ΔΙon) <1% 

DC Current (Idc) 1μΑ-100mA 

DC Current accuracy ΔΙdc <1% 

 

Πίνακας 3.2: Προδιαγραφές ηλεκτρικής γεννήτριας ρεύματος για μετρήσεις EL σε LEDs πολα-
ριτονίων.  

 

Για χαμηλά ρεύματα, από τη μια η θέρμανση της διόδου δεν αποτελεί πρόβλημα 

ενώ από την άλλη η οπτική ισχύς εξόδου είναι χαμηλή. Συνεπώς, στην περιοχή αυτή 

λειτουργίας η παλμική ηλεκτρική άντληση δεν προσφέρει κάτι ουσιαστικό. Για το 

λόγο αυτό είναι εξίσου σημαντική η ύπαρξη μιας γεννήτριας παροχής συνεχούς 

ρεύματος.  

Δεδομένου ότι ο σχηματισμός πολαριτονίων προϋποθέτει την ύπαρξη εξιτονίων 

καταλαβαίνει κανείς ότι ο αριθμός των φορέων που εγχέεται στα κβαντικά πηγάδια 

μέσω ηλεκτρικής άντλησης δεν πρέπει να ξεπερνά τη συγκέντρωση Mott, ~1010 cm-2 

για πηγάδια GaAs[11]. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ένα άνω όριο της τιμής του 

ηλεκτρικού ρεύματος με το οποίο μπορεί να αντλείται η μικροκοιλότητα και να μένει 
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σε κατάσταση ισχυρής σύζευξης. Γενικά, οι τιμές των ρευμάτων κάτω από τις οποίες 

η μικροκοιλότητα λειτουργεί σαν LED πολαριτονίων είναι από μερικά μΑ έως 

ορισμένα mA. Αναλόγως τη θερμοκρασία λειτουργίας και τη σειριακή αντίσταση των 

δειγμάτων, μέχρι τις τιμές ρεύματος 1-3mA χρησιμοποιήθηκε συνεχές ρεύμα ενώ για 

υψηλότερες τιμές εναλλασσόμενο υπό μορφή τετραγωνικών παλμών. Τέλος, πρέπει 

να σημειωθεί, ότι στις μετρήσεις που χρησιμοποιούμε παλμικό ρεύμα τα τελικά 

αποτελέσματα πρέπει να διαιρεθούν με τον κύκλο λειτουργίας (duty cycle) ο οποίος 

ορίζεται σαν το πηλίκο της διάρκειας του παλμού προς το ρυθμό επανάληψης. 

 

3.3.5 Single shot imaging of the polariton dispersion  

Η τεχνική αναπτύχθηκε με σκοπό την in-situ καταγραφή της ενέργειας διασποράς 

των πολαριτονίων συναρτήσει της γωνίας. Στην πραγματικότητα πρόκειται για 

μέθοδο απεικόνισης στον χώρο των k


. Η τεχνική αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

τόσο για την περίπτωση οπτικής όσο και ηλεκτρικής άντλησης των μικροκοιλοτήτων. 

Πέρα από τη συστηματική καταγραφή της ενέργειας διασποράς των πολαριτονίων, η 

μέθοδος αυτή μπορεί να δώσει πληροφορία για τον πραγματικό πληθυσμό των 

πολαριτονίων κατά μήκος των πολαριτονικών κλάδων καθώς και για την δυναμική 

αποδιέγερσης των πολαριτονίων. 

Το σχήμα δείχνει την πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε. Πέρα από τον 

κρυοστάτη στον οποίο τοποθετείται το δείγμα, προκειμένου να είναι δυνατός ο 

χαρακτηρισμός του σε διάφορες θερμοκρασίες, και το φασματογράφο, για την 

εκτέλεση του πειράματος απαιτείται ένας ασφαιρικός φακός και δύο απλοί φακοί 

μεγαλύτεροι των 2΄΄. Ο ασφαιρικός φακός τοποθετείται σε απόσταση ίση με το 

εστιακό του μήκος. Ο ρόλος του είναι να συλλέγει το εκπεμπόμενο φως και να το 

μετατρέπει σε παράλληλη δέσμη καθώς επίσης και να το απεικονίζει στο χώρο των k 

(k-space imaging). Η δέσμη αυτή στη συνέχεια κατευθύνεται στο φακό που βρίσκεται 

στο σημείο Β ο οποίος την εστιάζει στο σημείο C πετυχαίνοντας απεικόνιση 

πραγματικού χώρου (real space imaging). Στη συνέχεια η δέσμη ανοίγει ξανά και 

μέσω του φακού στο σημείο D μετατρέπεται ξανά σε παράλληλη δέσμη η οποία 

ευθυγραμμίζεται στη σχισμή του φασματογράφου. Ο ρόλος του φακού στο σημείο D 

πέρα από τη δημιουργία παράλληλης δέσμης πραγματοποιεί και απεικόνιση στον 

χώρο των k


. Το μέρος της δέσμης που διαπερνά τη σχισμή του φασματογράφου και 

αναλύεται, περιλαμβάνει όλη την φασματική πληροφορία που σχετίζεται με την 

εκπομπή φωτός από τη μικροκοιλότητα σε διαφορετικές γωνίες και επομένως από 

διαφορετικά σημεία της ενέργειας διασποράς των πολαριτονίων. Έτσι, η τεχνική αυτή 



62 

 

μας παρέχει αφενός την πραγματική ενέργεια διασποράς των πολαριτονίων σε 

συνάρτηση με τη γωνία και αφετέρου μια συστηματική και αξιόπιστη καταγραφή των 

φασμάτων εκπομπής σε κάθε γωνία.  

 

Σχήμα 3.8: Αναπαράσταση της οπτικής διάταξης για την απεικόνιση της ενέργειας διασποράς 
των πολαριτονίων.  

 

Το μέγιστο εύρος των γωνιών που μπορούμε να συλλέξουμε εξαρτάται από το 

numerical aperture του ασφαιρικού φακού που χρησιμοποιείται. Γενικότερα η 

ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του ασφαιρικού φακού παίζουν καθοριστικό ρόλο 

στην ανάλυση της γωνιακής πληροφορίας, καθώς ο φακός θα πρέπει να αναλύει 

εξίσου όλες τις γωνίες που συλλέγει χωρίς να εισάγει κάποιου είδους παραμόρφωση.  
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Κεφάλαιο 4  

 

4.1: Εισαγωγή  

Η ανάπτυξη με τη μέθοδο μοριακής επιταξίας μιας δομής μικροκοιλότητας είναι 

μια χρονοβόρα και απαιτητική διαδικασία και προκειμένου να αποφέρει τα επιθυμητά 

αποτελέσματα πρέπει πρώτα να προηγούνται ορισμένες δοκιμές. Οι δοκιμές αυτές 

περιλαμβάνουν βελτιστοποίηση των συνθηκών ανάπτυξης ώστε αφενός να 

επιτυγχάνεται η υψηλότερη δυνατή κρυσταλλική ποιότητα και αφετέρου τα πάχη των 

επιμέρους στρωμάτων να βρίσκονται όσο το δυνατό πιο κοντά στις προτεινόμενες 

τιμές που προκύπτουν κατά τη θεωρητική σχεδίαση της δομής. Όσον αφορά το 

ενεργό μέρος της κοιλότητας, δηλαδή τα κβαντικά πηγάδια, συνήθως προηγείται της 

τελικής ανάπτυξης της δομής, η ανάπτυξη και ο λεπτομερής οπτικός χαρακτηρισμός 

μιας σειράς δειγμάτων αποτελούμενα μόνο από κβαντικά πηγάδια, με σκοπό την 

εύρεση των επιταξιακών συνθηκών που δίνουν τη βέλτιστη κρυσταλλική και οπτική 

ποιότητα και την εξαγωγή των βασικών μεγεθών τους που είναι απαραίτητα για την 

ανάλυση μικροκοιλοτήτων.  

Από τη σχέση (2.34) βλέπουμε ότι η συχνότητα Rabi εξαρτάται τόσο από το 

εύρος γραμμών του εξιτονίου και του φωτονίου, όσο και από τη σταθερά ζεύξης 

εξιτονίου-φωτονίου. Δεδομένου ότι το εύρος γραμμής του φωτονίου είναι αρκετά 

μικρό (< 1meV) και δε μεταβάλλεται αισθητά με τη θερμοκρασία, γίνεται αντιληπτό 

ότι το αντίστοιχο εύρος γραμμής του εξιτονίου καθώς και η τιμή της σταθεράς ζεύξης 

ύλης-φωτός παίζουν τον κυριότερο ρόλο στην τήρηση της ανίσωσης (2.35) που ορίζει 

την περιοχή ισχυρής ζεύξης. Η απαίτηση επομένως για υψηλής κρυσταλλικής και 

οπτικής ποιότητας κβαντικά πηγάδια γίνεται φανερή με βάση τα προηγούμενα.  

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε πειραματικά αποτελέσματα που 

προκύπτουν από το χαρακτηρισμό κβαντικών πηγαδιών με πειράματα 

διαπερατότητας και φωτοφωταύγειας. Και οι δύο τεχνικές δίνουν πληροφορία για την 

κρυσταλλική και οπτική ποιότητα του υλικού. Πιο συγκεκριμένα, όπως θα δούμε και 

ακολούθως, από τα πειράματα διαπερατότητας προκύπτει τόσο η μέτρηση του εύρους 

γραμμής των εξιτονίων όσο και ο προσδιορισμός της σταθεράς ζεύξης εξιτονίου- 

φωτονίου. Από την άλλη, επειδή στην εργασία αυτή ενδιαφερόμαστε για την 

κατασκευή πολαριτονικών διόδων εκπομπής φωτός, πρέπει να γνωρίζουμε την 

απόδοση της φωταύγειας των κβαντικών πηγαδιών που πρόκειται να 
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χρησιμοποιηθούν στην τελική δομή, σε όλο το θερμοκρασιακό εύρος μεταξύ 20-

300Κ. Αυτό μας επιτρέπει να γνωρίζουμε αν τα πηγάδια μας είναι κατάλληλα για την 

κατασκευή πολαριτονικών LEDs σε θερμοκρασία δωματίου, καθώς και ποιοι 

μηχανισμοί ενεργοποιούνται με την αύξηση της θερμοκρασίας συντελώντας στην 

υποβάθμιση της φωταύγειας των πηγαδιών.  

 

4.2: Σχεδιασμός δειγμάτων κβαντικών πηγαδιών. 

Τα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν στις μετρήσεις αυτές είναι κβαντικά πηγάδια 

InGaAs (10%) ή GaAs, και η αναλυτική δομή τους φαίνεται στον πίνακα 4.1. Όπως 

είναι γνωστό το μήκος εκπομπής ενός κβαντικού πηγαδιού εξαρτάται τόσο από το 

πάχος του όσο και από το ύψος των φραγμάτων. Όσο μεγαλύτερο είναι το πάχος τόσο 

μειώνεται η ενέργεια εκπομπής. Αντιθέτως, η αύξηση του ενεργειακού ύψους των 

φραγμάτων συντελεί στην αύξηση της ενέργειας εκπομπής [1].   

 

Sample 

ID 

QW  

material 

Barrier 

material 

QW 

thickness 

Barrier  

thickness 

Number 

of QWs 

699 In0.1Ga0.9As Al0.2Ga0.8As 9nm 5nm 3 

704 In0.1Ga0.9As GaAs 10nm 30nm 2 

882 In0.1Ga0.9As Al0.3Ga0.7As 10nm 30nm 2 

883 In0.1Ga0.9As Al0.3Ga0.7As 15nm 30nm 2 

884 In0.1Ga0.9As Al0.3Ga0.7As 20nm 30nm 2 

904 GaAs Al0.3Ga0.7As 20nm 50nm 2 

 

Πίνακας 4.1: Περιγραφή των δειγμάτων των κβαντικών πηγαδιών που χρησιμοποιήθη-καν 
στις μετρήσεις διαπερατότητας και φωτοφωταύγειας. 

 

Για το σχεδιασμό των κβαντικών πηγαδιών και την εκτίμηση εκ των προτέρων της 

ενέργειας εκπομπής τους, αναπτύχθηκε κατάλληλο πρόγραμμα το οποίο επιλύει την 
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παρακάτω εξίσωση ενεργού μάζας, για τα εξιτόνια στον χώρο των k


 με βάση τις 

συναρτήσεις Green [2]. 
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Στις προηγούμενες σχέσεις  X
nm k


 είναι η κυματοσυνάρτηση του εξιτονίου, ,
,

e h
n mE  και 

,e hm  οι ενέργειες και οι ενεργές μάζες των ηλεκτρονίων και των οπών αντίστοιχα, 

ενώ το δυναμικό Coulomb, συνυπολογίζοντας την επίδραση του πάχους του 

κβαντικού πηγαδιού, δίνεται από τη σχέση  
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Στη σχέση 4.3, f  και g  είναι οι κυματοσυναρτήσεις των ηλεκτρονίων και των οπών, 

  η διηλεκτρική σταθερά, και A  το εμβαδό στο επίπεδο της ενδοεπιφάνειας. Όπως 

ήδη αναφέρθηκε, η συγκεκριμένη εξίσωση λύνεται ορίζοντας την εξίσωση Green 

[3,4]  
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 (4.4) 

  είναι η ενέργεια του φωτονίου, XE και   η ενέργεια και το εύρος γραμμής του 

εξιτονίου και τέλος  n m k  


 το στοιχείο μήτρας της διπολικής ροπής. Η ακριβής 

επίλυση της (4.1) με τη βοήθεια της (4.2) είναι εκτός των σκοπών του συγκεκριμένου 

συγγράμματος και μπορεί να βρεθεί στην αναφορά [2].  

  

4.3: Χαρακτηρισμός κβαντικών πηγαδιών InxGa1-xAs/AlxGa1-xAs 

Στην ενότητα αυτή, θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το 

χαρακτηρισμό των πηγαδιών InxGa1-xAs/AlxGa1-xAs. 
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4.3.1: Πειράματα διαπερατότητας 

Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση των δειγμάτων 

περιγράφτηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο και είναι αυτή που φαίνεται στο σχήμα 3.5. 

Από τις συγκεκριμένες μετρήσεις προέκυψε η θερμοκρασιακή εξάρτηση του εύρους 

γραμμής των εξιτονίων και η πειραματική εκτίμηση της σταθεράς ζεύξης εξιτονίου 

φωτονίου μέσω του υπολογισμού της έντασης του στοιχείου ηλεκτροδιπολικής 

μετάβασης (oscillator strength). 

 

4.3.1.1: Υπολογισμός της σταθεράς ζεύξης εξιτονίου-φωτονίου.  

Η γνώση της τιμής της σταθεράς ζεύξης εξιτονίου-φωτονίου είναι σημαντική 

καθότι δείχνει την ισχύ της αλληλεπίδρασης μεταξύ του φωτονικού ρυθμού που 

υποστηρίζει η κοιλότητα και του εξιτονίου. Η μέτρηση της γίνεται έμμεσα μέσω 

πειραμάτων διαπερατότητας απ’ όπου μπορεί να μετρηθεί η απορρόφηση ή η οπτική 

πυκνότητα του κβαντικού πηγαδιού με βάση τη σχέση 3.2  

 0
adT T e . 

Γνωρίζοντας το φάσμα της οπτικής πυκνότητας, μπορούμε να εξάγουμε την ένταση 

του στοιχείου ηλεκτροδιπολικής ροπής. Η σχέση που συνδέει τα δύο αυτά μεγέθη 

είναι η ακόλουθη [5] 

  0
2 2

02

n m cf
a E dE

e

 


   (4.5) 

όπου f   είναι το oscillator strength ανά μονάδα όγκου, n  είναι ο δείκτης 

διάθλασης του υλικού, 0m  και e  η μάζα και το φορτίο του ελευθέρου ηλεκτρονίου, c  

η ταχύτητα του φωτός και   η ανηγμένη σταθερά του Planck. Λύνοντας τη σχέση 

(3.2) ως προς την απορρόφηση και αντικαθιστώντας τη στην (4.5) προκύπτει η τελική 

σχέση η οποία συνδέει το oscillator strength ανά μονάδα επιφάνειας, f S , με το 

φάσμα της διαπερατότητας 

 
2 2

00

137
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f n m T
dE

S T

    
  

 


 (4.6) 

Με τη βοήθεια της σχέσης (4.6) είναι δυνατός ο πειραματικός προσδιορισμός του os-

cillator strength ανά μονάδα επιφάνειας. Σαν παρατήρηση αξίζει να σημειωθεί ότι τα 

μεγέθη που υπεισέρχονται στην (4.6) είναι σε μονάδες CGS και ότι για την εξαγωγή 

της (4.6) χρησιμοποιήθηκε η σχέση 2 1 137e c  .  
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Στο σχήμα 4.1 φαίνεται το φάσμα της οπτικής πυκνότητας όπως προκύπτει με βάση 

τα παραπάνω. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η σχετική διαμόρφωση που προκαλεί το 

εξιτόνιο στο φάσμα της απορρόφησης. Το εμβαδό της κορυφής της οπτικής 

πυκνότητας ισούται με την τιμή της ποσότητας 
00

ln
T

dE
T

  
 
 

 , οπότε υπολογίζοντάς το 

είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε την τιμή του oscillator strength ανά μονάδα 

επιφάνειας. 
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Σχήμα 4.1: Φάσμα οπτικής πυκνότητας για το δείγμα 699 όπως προκύπτει από μετρήσεις του 
συντελεστή διαπερατότητας.  

 

Έχοντας υπολογίσει το oscillator strength μπορούμε εύκολα να υπολογίσουμε τη 

σταθερά ζεύξης εξιτονίου-φωτονίου σε μια μικροκοιλότητα. Η σχέση που συνδέει τις 

δύο αυτές ποσότητες είναι η ακόλουθη [6] 

 01

cav eff

cR
V

n LR


   (4.7) 

με 

 
2

0
0 04 cav

e f

n m c S
  . (4.8) 

Στις παραπάνω σχέσεις V  είναι σταθερά ζεύξης εξιτονίου-φωτονίου, R  η 

ανακλαστικότητα του κατόπτρου, cavn  είναι ο δείκτης διάθλασης της κοιλότητας στο 

μήκος κύματος συντονισμού της κοιλότητας, effL το ενεργό μήκος της κοιλότητας, και 

0  ο ακτινοβολητικός ρυθμός αποδιέγερης του εξιτονίου στο 0xk  [7]. Το ενεργό 

μήκος της κοιλότητας ισούται με το άθροισμα του πραγματικού μήκους της 

κοιλότητας, συν το μήκος διείσδυσης του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στα κάτοπτρα 

DBR [8], 
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 (4.11) 

Στις σχέσεις (4.11), DBRL  είναι το συνολικό μήκος του DBR,   η περίοδός του και 

1n , 2n  οι δείκτες διάθλασης των υλικών που το αποτελούν.  

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την παραπάνω ανάλυση φαίνονται στο 

σχήμα 4.2. Συγκεκριμένα δείχνεται η θερμοκρασιακή εξάρτηση του oscillator 

strength για όλα τα δείγματα με InGaAs πηγάδια.  
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Σχήμα 4.2: Θερμοκρασιακή εξάρτηση του oscillator strength για τα δείγματα με πηγάδια In-
GaAs. 

 

Όπως παρατηρούμε από τα γραφήματα η τιμή του oscillator strength παραμένει 

σταθερή εντός του πειραματικού σφάλματος σε όλο το θερμοκρασιακό εύρος. Η 
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ποσότητα αυτή θεωρητικά συνδέεται μόνο με το στοιχείο μήτρας μετάβασης από την 

αρχική θεμελιώδη κατάσταση του συστήματος στην τελική κατάσταση του 

εξιτονίου[9]. Έτσι, αναμένεται να παραμένει σταθερή καθώς μεταβάλλεται η 

θερμοκρασία γεγονός που επιβεβαιώνεται και πειραματικά. Οι αποκλίσεις που 

παρατηρούνται οφείλονται σε σφάλματα που μπορεί να υπεισέρχονται κατά τη 

μέτρηση της διαπερατότητας καθώς και σε σφάλματα κατά την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων. Προκειμένου να καταλήξουμε σε μια τελική τιμή ώστε να εξάγουμε 

και τη σταθερά ζεύξης εξιτονίου-φωτονίου, παίρνουμε μια μέση τιμή των μετρήσεων 

του oscillator strength και με βάση την τιμή αυτή υπολογίζουμε το συντελεστή V .  

Αναλυτικά οι τελικές τιμές που προκύπτουν τόσο για το oscillator strength όσο 

και για τη σταθερά V  φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα .  

Sample 699 704 882 883 884 

f/S (per QW) 6.117 1012 4.026 1012 8.64 1012 7.4 1012 5.89 1012 

V (per QW) 1.627  1.33229 1.9525 1. 8065 1.61227 

 

Πίνακας 4.2: Πειραματικές τιμές για το oscillator strength και τη σταθερά ζεύξης εξιτονίου 
φωτός όπως αυτές προκύπτουν από την ανάλυση που περιγράφεται στο κείμενο. Οι μονάδες 

μέτρησης για το oscillator strength και τη σταθερά V  είναι cm-2 και meV αντίστοιχα.  

 

Παρατηρώντας τις τιμές που προκύπτουν για το oscillator strength από την 

παραπάνω ανάλυση, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι η τιμή του μειώνεται καθώς 

αυξάνει το πάχος του πηγαδιού. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει συγκρίνοντας τις 

αντίστοιχες τιμές για τα δείγματα 882, 883, 884 τα οποία είναι όμοια πηγάδια και το 

μόνο που αλλάζει είναι το πάχος του πηγαδιού. Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ως εξής: 

μειώνοντας το πάχος του πηγαδιού αυξάνει τόσο ο εντοπισμός των φορέων όσο και 

το ολοκλήρωμα αλληλεπικάλυψης των κυματοσυναρτήσεων μεταξύ ηλεκτρονίων- 

οπών [10]. Συγκρίνοντας στη συνέχεια τα δείγματα 704 και 882 τα οποία έχουν το 

ίδιο πάχος πηγαδιού αλλά διαφορετικό φράγμα παρατηρούμε ότι η αύξηση του ύψους 

του φράγματος συντελεί στην αύξηση του oscillator strength. Η τάση αυτή μπορεί να 

αποδοθεί ξανά στον ισχυρότερο περιορισμό των φορέων σε πηγάδια με υψηλότερο 

φράγμα. Τέλος, η σύγκριση των τιμών για το oscillator strength που αναγράφονται 

στον πίνακα 4.2 είναι συγκρίσιμες με αντίστοιχες της βιβλιογραφίας [11], γεγονός 

που ενισχύει την ορθότητα των συμπερασμάτων.  
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Από τη σχέση (4.7) βλέπουμε ότι η τιμή της σταθεράς V  εξαρτάται άμεσα από τα 

χαρακτηριστικά της μικροκοιλότητας. Οι τιμές που αναγράφονται στον πίνακα 4.2 

είναι χαρακτηριστικές των μικροκοιλοτήτων που έχουν αναπτυχθεί και μετρηθεί στα 

πλαίσια της παρούσας εργασίας. Οι τιμές αυτές προέκυψαν χρησιμοποιώντας DBR 

GaAs/AlAs, 17 και 20 περιόδων με μήκος κύματος σχεδίασης τα 920nm για μήκος 

κοιλότητας 05 2c cL n . Η τιμή του συντελεστή R στο μήκος κύματος σχεδίασης 

ισούται με 99.4% . 

 

4.3.1.2: Θερμοκρασιακή εξάρτηση εύρους γραμμής εξιτονίου  

Η θερμοκρασιακή εξάρτηση του εύρους γραμμής του εξιτονίου προκύπτει από τη 

σκέδαση των εξιτονίων με φωνόνια και είναι μια θεμελιώδης ιδιότητα των 

ημιαγωγικών συστημάτων. Η πιο κατάλληλη μέθοδος για τη μέτρηση του εύρους 

γραμμής εξιτονίου είναι μέσω διαπερατότητας (ή ανακλαστικότητας). Το 

πλεονέκτημα της μεθόδου στηρίζεται στην απλότητά της και στο γεγονός ότι η 

μέτρηση γίνεται υπό χαμηλή ισχύ διέγερσης.  

Στο σχήμα 4.3 φαίνονται τα φάσματα διαπερατότητας για το δείγμα 704 για 

διάφορες τιμές της θερμοκρασίας του δείγματος. 
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Σχήμα 4.3: Φάσματα διαπερατότητας για το δείγμα 704 σε διάφορες θερμοκρασίες. 

 

Στα φάσματα αυτά δεν φαίνεται η απόλυτη τιμή του συντελεστή διαπερατότητας 

αλλά μόνο η σχετική διαμόρφωση που προκαλεί το εξιτόνιο στο φάσμα της 

διαπερατότητας. Η διαμόρφωση που φαίνεται στα φάσματα σαν βύθισμα οφείλεται 

στο εξιτόνιο της μετάβασης 1 1
e hhE E . Ο υπολογισμός του εύρους γραμμής του 
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εξιτονίου γίνεται με προσαρμογή μιας λορεντζιανής συνάρτησης στο βύθισμα της 

διαμόρφωσης που προκαλεί το εξιτόνιο. Επαναλαμβάνοντας την προσαρμογή σε όλα 

τα φάσματα προκύπτει η θερμοκρασιακή εξάρτηση του εύρους γραμμής του 

εξιτονίου. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των φασμάτων που παρουσιάζονται στο 

σχήμα 4.3 φαίνονται στο ακόλουθο σχήμα.  
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Σχήμα 4.4: Εύρος γραμμής εξιτονίου για το δείγμα 704 σε συνάρτηση με τη θερμοκρα-σία. Τα 
τετράγωνα αντιστοιχούν σε πειραματικές μετρήσεις ενώ η καμπύλη προκύπτει με προσαρμογή 
της σχέσης  στα πειραματικά δεδομένα.  

 

Η θεωρητική καμπύλη που φαίνεται στο σχήμα  προκύπτει από προσαρμογή στα 

πειραματικά δεδομένα της εξίσωσης [12]  

   
1

exp 1ex inh ac LO
LO

T T
kT

   


  


  (4.12) 

Όπου, inh  είναι το εύρος γραμμής του εξιτονίου λόγω δομικών ατελειών της 

ετεροδομής στην κλίμακα της ακτίνας Bohr του εξιτονίου. Οι σταθερές ac  και LO  

υποδηλώνουν το σθένος της αλληλεπίδρασης του εξιτονίου με τα ακουστικά και 

διαμήκη οπτικά φωνόνια (LO phonons), αντίστοιχα. Με βάση τη βιβλιογραφία 

[13,14] η τιμή της ενέργειας του LO-φωνονίου για In0.1Ga0.9As, επιλέγεται στα 

36meV. Με βάση την τιμή αυτή, οι τιμές που προκύπτουν για τις υπόλοιπες σταθερές  

που υπεισέρχονται στην εξίσωση (4.12) είναι 1.9inh meV  , 4.4 /ac eV K   και 

15.2LO meV  . 
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Η ίδια ανάλυση έγινε και για τα υπόλοιπα δείγματα με InGaAs πηγάδια που 

αναγράφονται στον πίνακα 4.2. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής φαίνονται 

στην εικόνα 4.5, όπου παρουσιάζεται η θερμοκρασιακή εξάρτηση του εύρους 

γραμμής εξιτονίου.  
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Σχήμα 4.5: Θερμοκρασιακή εξάρτηση του εύρους γραμμής εξιτονίου για τα δείγματα 699, 882, 
883, 884.  

 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 4.5 τα δείγματα αυτά παρουσιάζουν μεγαλύτερο εύρος 

γραμμής σε Τ=20Κ σε σχέση με το δείγμα 704. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στη 

γενικότερη δυσκολία ανάπτυξης δομών InGaAs/AlGaAs. Γενικά, η ανάπτυξη του 

AlGaAs γίνεται σε υψηλότερη θερμοκρασία σε σχέση με την αντίστοιχη που 

απαιτείται για την ανάπτυξη του InGaAs. Έτσι, προκειμένου να αναπτυχθούν 

InGaAs/AlGaAs πηγάδια θα πρέπει είτε το AlGaAs να αναπτυχθεί σε χαμηλότερη 

θερμοκρασία από αυτή που απαιτείται, ώστε να μην εξαχνωθεί το In, είτε θα πρέπει 

να γίνει διακοπή της ανάπτυξης σε κάθε διεπιφάνεια. Και οι δύο περιπτώσεις όμως 

συντελούν συνήθως στην μείωση της κρυσταλλικής ποιότητας με αποτέλεσμα 

φαρδύτερο εύρος γραμμής του εξιτονίου. 

 

4.3.2: Πειράματα φωτοφωταύγειας 

Σκοπός των πειραμάτων αυτών είναι να μελετηθεί η θερμοκρασιακή 

συμπεριφορά της φωτοφωταύγειας των πηγαδιών με τη θερμοκρασία. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί σκοπός της εργασίας είναι η κατασκευή πολαριτονικών LEDs. Η απόδοση 

μιας οπτοηλεκτρονικής διάταξης βασισμένης σε κβαντικά πηγάδια εξαρτάται από την 

ικανότητα του πηγαδιού να συλλέγει και να κρατάει τους φορείς εντοπισμένους χωρίς 
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αυτοί να διαφεύγουν προς το φράγμα. Επιπλέον, η κρυσταλλική ποιότητα της 

ετεροδομής συντελεί στην απόδοση της διάταξης με την έννοια ότι όσο πιο υψηλή 

είναι αυτή τόσο λιγότερα μη ακτινοβολητικά κέντρα υπάρχουν.  

Στο σχήμα 4.6 φαίνονται φάσματα PL για τα δείγματα 704 και 882 σε διάφορες 

θερμοκρασίες. Η οπτική διέγερση των πηγαδιών έγινε στα 325nm χρησιμοποιώντας 

laser He-Cd. Παρατηρώντας τα φάσματα βλέπουμε ότι και στα δύο δείγματα υπάρχει 

δραστική μείωση της έντασης της PL καθώς αυξάνει η θερμοκρασία. Σε χαμηλή 

θερμοκρασία, 22Κ, και στα δύο δείγματα η ένταση της PL είναι συγκρίσιμη. Ωστόσο, 

όμως η υποβάθμιση της PL στο δείγμα 704 καθώς αυξάνει η θερμοκρασία  είναι πολύ 

πιο έντονη. Στους 200Κ ή ένταση έχει μειωθεί κατά 5 περίπου τάξεις μεγέθους σε 

σχέση με την τιμή της στους 22Κ. Πέρα από τη θερμοκρασία αυτή ήταν αδύνατη η 

συλλογή PL. Αντίθετα, στο δείγμα 802 η ένταση μειώνεται πολύ πιο αργά. 

Συγκρίνοντας με το 704, στους 200Κ το δείγμα παρουσιάζει ένταση PL μόλις 2 

τάξεις μεγέθους μικρότερη σε σχέση με αυτή στους 22Κ. Αυξάνοντας τη 

θερμοκρασία του δείγματος περαιτέρω βλέπουμε ότι η συλλογή PL είναι δυνατή 

μέχρι και τους 300Κ.  
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Σχήμα 4.6: Φάσματα PL σε διάφορες θερμοκρασίες για τα δείγματα 704 (α) και 882 (b). 
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Για να κατανοήσουμε περαιτέρω την πτώση της έντασης PL και να δούμε ποιοι 

λόγοι συντελούν στην υποβάθμισή της υπολογίζουμε το εμβαδό που περικλείεται στα 

φάσματα PL. Στη συνέχεια απεικονίζουμε γραφικά την ολοκληρωμένη ένταση της PL 

συναρτήσει του 1/kΤ. Τα διαγράμματα που προκύπτουν είναι γνωστά και σαν 

διαγράμματα Arrhenius. Σαν παράδειγμα στο σχήμα 4.7 φαίνονται τέτοιου είδους 

διαγράμματα για τα δείγματα 704 και 882.  
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Σχήμα 4.7: Γραφική παράσταση της ολοκληρωμένης έντασης της PL συναρτήσει του 1/kΤ. 

 

Από τα σχήματα 4.7 βλέπουμε ότι για κάθε δείγμα υπάρχει μια χαρακτηριστική 

θερμοκρασία πάνω από την οποία παρατηρείται έντονη πτώση της PL. Και για τα δύο 

δείγματα η πτώση της PL ξεκινά για θερμοκρασίες πάνω από τους 60Κ. Ωστόσο, 

όπως είδαμε και στα αντίστοιχα φάσματα της PL, για μεγαλύτερες θερμοκρασίες η 
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υποβάθμιση της PL είναι ραγδαία. Συγκρίνοντας τα δύο δείγματα βλέπουμε ότι η 

πτώση της έντασης PL στο 704 είναι πολύ πιο έντονη και στη θερμοκρασία των 200Κ 

έχει χαθεί εντελώς. Αντίθετα, η PL του δείγματος 882 υποβαθμίζεται και αυτή 

αισθητά αλλά παραμένει μέχρι και τη θερμοκρασία των 300Κ. Προκειμένου να 

κατανοήσουμε τη θερμοκρασιακή εξάρτηση της έντασης της PL προσαρμόζουμε στα 

πειραματικά δεδομένα τη σχέση: 

   1 expPL
A

c
I T

a E kT


 
    (4.13) 

Όπου, AE  είναι η ενέργεια ενεργοποίησης και a , c  σταθερές. Η ενέργεια ενεργοποί-

ησης ταυτίζεται με την κλίση της καμπύλης   1
~PLI kT


 σε υψηλές θερμοκρασίες. 

Από την προσαρμογή της σχέσης (4.13) στα πειραματικά δεδομένα του δείγματος 

704, η τιμή της ενέργειας ενεργοποίησης προκύπτει ίση με 110AE meV . 

Εφαρμόζοντας, την ίδια σχέση και στα δεδομένα του δείγματος 882 προκύπτει η τιμή 

92AE meV . Ωστόσο όμως, η τιμή αυτή της AE  δεν αναπαράγει σωστά τα 

πειραματικά δεδομένα (σχήμα 4.7b, μπλε καμπύλη). Το ίδιο πρόβλημα 

παρουσιάστηκε σε όλα τα δείγματα με φράγμα AlGaAs. Έτσι, προκειμένου να 

αναπαράγουμε τα πειραματικά δεδομένα εισάγαγαμε και δεύτερη ενέργεια 

ενεργοποίησης και στη θέση της εξίσωσης (4.13) χρησιμοποιήσαμε την ακόλουθη: 

 
   

1
1 exp exp

PL

A A

c
I T

a E kT b E kT


   
  (4.14) 

Η προσαρμογή της καμπύλης στα πειραματικά δεδομένα δίνει πολύ ικανοποιητικό-

τερα αποτελέσματα όπως φαίνεται στο σχήμα 4.7b και οι τιμές που προκύπτουν 

είναι 170AE meV  και 
1

32AE meV . 

Για το δείγμα 704 η τιμή του AE  είναι συγκρίσιμη με τη διαφορά ενέργειας 

μεταξύ της PL του πηγαδιού και του φράγματος GaAs. Η ενέργεια ενεργοποίησης, 

μπορεί λοιπόν, να θεωρηθεί ότι καθορίζεται από το άθροισμα της διαφοράς 

δυναμικού, ΔΕ=ΔΕc+ΔΕv,  που αισθάνεται το εξιτόνιο[15], και όχι από τη διαφορά 

δυναμικού που αισθάνονται οι φορείς μεμονωμένα. Συνεπώς, η αύξηση της 

θερμοκρασίας συντελεί στη θερμιονική εκπομπή του ζεύγους ηλεκτρονίου-οπής προς 

το φράγμα με συνέπεια τη μείωση της PL του πηγαδιού.  

Από την άλλη, για το δείγμα 802 δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο μηχανισμός 

θερμιονικής εκπομπής εξιτονίων παίζει καθοριστικό ρόλο, διότι στην περίπτωση που 
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ίσχυε κάτι τέτοιο θα έπρεπε η ενέργεια ενεργοποίησης να ήταν γύρω στα 350meV και 

όχι 170meV όπως προκύπτει. Με 350meV ενέργεια ενεργοποίησης η υποβάθμιση της 

PL θα συνέβαινε γύρω στα 220-250Κ και όχι στους 60-80Κ όπως συμβαίνει στο 

δείγμα. Επίσης, η ύπαρξη και δεύτερης ενέργειας ενεργοποίησης περιπλέκει ακόμη 

περισσότερο την ανάλυση. Αυτό σημαίνει ότι η προσθήκη Al στο φράγμα ενδέχεται 

να εισάγει πρόσθετους μη ακτινοβολητικούς μηχανισμούς οι οποίοι υποβαθμίζουν 

την ένταση της PL και των οποίων η μελέτη είναι πέρα από τα όρια της παρούσης 

εργασίας.  

Από τα αποτελέσματα των πειραμάτων διαπερατότητας και PL προκύπτουν 

ορισμένα συμπεράσματα. Όσον αφορά το oscillator strength, και κατά συνέπεια την 

τιμή της σταθεράς ζεύξης εξιτονίου-φωτονίου, η αύξηση του ύψους δυναμικού των 

πηγαδιών συντελεί στην αύξηση του. Παράλληλα, η αύξηση του πάχους του 

πηγαδιού προκαλεί τη μείωση του. Ωστόσο όμως, συγκρίνοντας τις τιμές του oscilla-

tor strength στον πίνακα 4.2 βλέπουμε ότι οι διαφορές δεν είναι τόσο μεγάλες. Από 

την άλλη, το εύρος γραμμής εξιτονίου, προκύπτει σαφώς καλύτερο για το δείγμα 704, 

με τιμές παρόμοιες της βιβλιογραφίας[14] για αντίστοιχο σύστημα. Ένας πρόχειρος 

υπολογισμός της ενέργειας Rabi χρησιμοποιώντας τρία ζεύγη πηγαδιών In-

GaAs/GaAs, δείχνει ότι αυτή μπορεί να επιτύχει την ικανοποιητική τιμή των 4.5meV. 

Από την άλλη, η διαφυγή των εξιτονίων στα φράγμα με ταυτόχρονη υποβάθμιση της 

PL αποτελεί μειονέκτημα των πηγαδιών InGaAs/GaAs για την κατασκευή 

οπτοηλεκτρονικών διατάξεων πολαριτονίων με ικανοποιητική απόδοση και 

λειτουργία σε θερμοκρασία δωματίου. 

 

4.4: Πηγάδια GaAs/AlxGa1-xAs 

Όπως θα δούμε διεξοδικά στο επόμενο κεφάλαιο, τα πηγάδια InGaAs/GaAs 

χρησιμοποιήθηκαν με επιτυχία στην κατασκευή ηλεκτρικώς αντλούμενων 

πολαριτονικών διατάξεων με λειτουργία ακόμα και στην υψηλή θερμοκρασία των 

315Κ[16]. Η απαίτηση, όμως, για καλύτερο εντοπισμό των φορέων στο πηγάδι μας 

οδήγησε στο να εγκαταλείψουμε το σύστημα InGaAs/GaAs και να δοκιμάσουμε 

μικροκοιλότητες με πηγάδια GaAs/AlGaAs. Τα πλεονεκτήματα του συστήματος 

αυτού είναι ότι αποτελεί ένα ώριμο τεχνολογικά σύστημα όσο αφορά την ανάπτυξή 

του με MBE, δίνοντας υψηλής κρυσταλλικής ποιότητας δείγματα για διάφορες τιμές 

συγκέντρωσης του Al στο φράγμα. Επιπλέον, οι πλεγματικές σταθερές του GaAs με 

το AlGaAs είναι περίπου ίδιες όποτε δεν αναπτύσσεται τάση (strain) στη διεπιφάνεια. 
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Ο χαρακτηρισμός του δείγματος 904 που αναγράφεται στον πίνακα 4.1 έγινε με 

τις ίδιες πειραματικές μεθόδους που προαναφέραμε, με επιπλέον αυτή της 

ανακλαστικότητας. Τα πειράματα ανακλαστικότητας χρησιμοποιήθηκαν για τον 

προσδιορισμό του εύρους γραμμής εξιτονίου συναρτήσει της θερμοκρασίας. Από 

πειράματα διαπερατότητας μετρήθηκε μόνο η σταθερά V .  

Η δυσκολία των πειραμάτων διαπερατότητας έγκειται στο ότι η δομή 

αναπτύσσεται σε υπόστρωμα GaAs με αποτέλεσμα η ενέργεια εκπομπής του 

πηγαδιού να βρίσκεται μέσα στην περιοχή απορρόφησης του υποστρώματος οπότε 

και έπρεπε να απομακρυνθεί το υπόστρωμα. Για να γίνει αυτό το δείγμα επικολλάται 

σε γυαλί quartz με εποξική κόλλα και στη συνέχεια με τη βοήθεια της τεχνικής του 

lapping το υπόστρωμα  αφαιρείται. Μετά το πέρας της διαδικασίας αυτής το 

υπόστρωμα έχει αφαιρεθεί και το δείγμα στηρίζεται στο γυαλί quartz. Ωστόσο, το 

πρόβλημα που δημιουργείται από τα 2μm του πάχους του buffer layer είναι ότι το 

φάσμα της διαπερατότητας παρουσιάζει πλέον κροσσούς και η εκτίμηση του 

βυθίσματος λόγω διαμόρφωσης από το πηγάδι γίνεται δύσκολα ιδιαίτερα σε υψηλές 

θερμοκρασίες. 

Στο σχήμα 4.8(a) φαίνεται το φάσμα ανακλαστικότητας του δείγματος 904, ενώ 

στο 4.8(b) η θερμοκρασιακή εξάρτηση του εύρους γραμμής εξιτονίου όπως 

προκύπτει από τη μέτρηση της ανακλαστικότητας σε διάφορες θερμοκρασίες.  
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Σχήμα 4.8: a) Φάσμα ανακλαστικότητας για πηγάδι GaAs/Al0.3Ga0.7As πάχους 20nm. b) 
Θερμοκρασιακή εξάρτηση του εύρους-γραμμής εξιτονίου όπως προκύπτει από μετρήσεις 
ανακλαστικότητας. 

 

Στο φάσμα 4.8(a), βλέπουμε δύο κορυφές. Η πρώτη οφείλεται στο εξιτόνιο 

ηλεκτρονίου-βαριάς οπής ( hh
exE ), ενώ η δεύτερη στο εξιτόνιο ηλεκτρονίου-ελαφριάς 

οπής ( lh
exE ). Στο γράφημα 4.8(b) η θεωρητική καμπύλη που περιγράφει τα 
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πειραματικά σημεία δίνεται από τη σχέση (4.12). Προσαρμόζοντας την καμπύλη στα 

πειραματικά σημεία χρησιμοποιώ-ντας, 36.6LO  meV, βρίσκουμε γinh=0.64meV, 

γac=1.128μeV/K και LO =12.3 meV. Οι τιμές αυτές βρίσκονται σε καλή συμφωνία με 

μετρήσεις που έχουν παρουσιαστεί στη βιβλιογραφία[12].  

Ο χαρακτηρισμός του δείγματος 904 με πειράματα PL συναρτήσει της θερμοκρασίας 

κατέδειξε την αντοχή της PL του συγκεκριμένου δείγματος ακόμα και σε υψηλές 

θερμοκρασίες. Στο σχήμα 4.9(a) φαίνονται φάσματα PL για τις θερμοκρασίες που 

σημειώνονται ενώ στο 4.9(b) φαίνεται το διάγραμμα Arrhenius που προκύπτει από 

την ολοκληρωμένη ένταση της φωτοφωταύγειας συναρτήσει του 1/kT. 
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Σχήμα 4.9: (a) Φάσματα PL για διάφορες θερμοκρασίες. (b) Διάγραμμα Arrhenius της ολο-
κληρωμένης έντασης της PL συναρτήσει του 1/kT.  

 

Από το σχήμα 4.9, είναι εμφανής η διαφορά που εμφανίζει το συγκεκριμένο 

δείγμα με πηγάδια GaAs/AlGaAs, έναντι των υπολοίπων με πηγάδια 

InGaAs/ΑlGaAs. Εξετάζοντας τα φάσματα της PL παρατηρούμε ότι από τους 40Κ 
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έως και τους 250Κ η ένταση της έχει υποβαθμιστεί μόνο κατά δύο τάξη μεγέθους. 

Αυξάνοντας επιπλέον τη θερμοκρασία μέχρι και τους 300Κ παρατηρούμε μια 

απότομη μείωση της PL, χωρίς όμως να χάνεται η εκπομπή του πηγαδιού. Παρόλα 

αυτά όμως από το γράφημα 4.9(b) βλέπουμε πως η ολοκληρωμένη ένταση της PL 

παραμένει σχεδόν σταθερή σε ένα μεγάλο εύρος θερμοκρασιών, υποδηλώνοντας πως 

η υποβάθμισή της μετά τους 230Κ πρέπει να οφείλεται κυρίως σε θερμιονική 

εκπομπή των φορέων προς το φράγμα και όχι σε τυχόν μη-ακτινοβολητικές 

διαδικασίες. Η ενέργεια ενεργοποίησης που προκύπτει από την προσαρμογή της 

εξίσωσης (4.13) στα πειραματικά σημεία της ολοκληρωμένης έντασης της PL είναι 

ίση με ΕΑ=329meV. Η τιμή αυτή είναι σαφώς υψηλότερη από τις αντίστοιχες που 

προσδιορίστηκαν για τα InGaAs πηγάδια επιβεβαιώνοντας ότι ο μοναδικός 

μηχανισμός υποβάθμισης της PL είναι αυτός της θερμιονικής εκπομπής. Τέλος να 

σημειώσουμε ότι η τιμή του oscillator strength ανά κβαντικό πηγάδι υπολογίστηκε 

περίπου 7.1 1012cm-2. Η τιμή αυτή είναι συγκρίσιμη με αυτές που έχουν αναφερθεί 

στη βιβλιογραφία[17,10], και αντιστοιχεί σε σταθερά ζεύξης ίσης με V=1.74meV ανά 

κβαντικό πηγάδι. 
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Κεφάλαιο 5 

 

5.1: Εισαγωγή 

Η αυξανόμενη ικανότητα ελέγχου των αλληλεπιδράσεων μεταξύ ύλης και φωτός 

σε ολοένα και μικρότερες διαστάσεις, έχει οδηγήσει στη βελτίωση της απόδοσης των 

ημιαγωγικών laser. Η απόλυτη βελτιστοποίηση συντελείται σε μικροκοιλότητες 

ημιαγωγών, στις οποίες η ισχυρή ζεύξη μεταξύ εξιτονίων και φωτονίων προκαλεί τη 

δημιουργία ενός νέου υβριδικού ψευδοσωματιδίου, του πολαριτονίου, το οποίο είναι 

μισό ύλη και μισό φως.  

Η μελέτη των ιδιοτήτων των πολαριτονίων σε μικροκοιλότητες έχει οδηγήσει σε 

πληθώρα πειραματικών επιδείξεων την προηγούμενη δεκαετία, όπως εξαναγκασμένη 

σκέδαση πολαριτονίων[1] (stimulated scattering), παραμετρική ενίσχυση[2-5] (para-

metric amplification), lasing[6-8], συμπύκνωση[9,10] (condensation) και 

υπερρευστότητα (superfluidity)[11,12]. Σε ένα laser πολαριτονίων, η εκπομπή 

σύμφωνου μονοχρωματικού φωτός δεν απαιτεί αναστροφή πληθυσμών όπως στα 

συνήθη laser, λόγω της μποζονικής φύσης των πολαριτονίων, η οποία τους επιτρέπει 

να συμπυκνώνονται σε μία κβαντική κατάσταση[13]. Η συμφωνία του εκπεμπόμενου 

φωτός προέρχεται κατευθείαν από τη μακροσκοπική σύμφωνη κατάσταση την οποία 

έχουν περιέλθει τα συμπυκνωμένα πολαριτόνια και μέσω της οποίας αποδιεγείρονται 

ακτινοβολητικά. Όλα τα παραπάνω πειράματα, παρόλο που έχουν πραγματοποιηθεί 

με οπτική διέγερση, κατέδειξαν τη δυναμική και το ενδιαφέρον για κατασκευή laser 

πολαριτονίων, τα οποία αναμένεται να παρουσιάζουν κατώφλι laser δύο τάξεις 

μεγέθους μικρότερο σε σχέση με τα συνήθη laser ημιαγωγών[14].  

Προκειμένου κανείς να μιλάει για οπτοηλεκτρονικές πολαριτονικές διατάξεις, η 

ηλεκτρική άντληση έναντι της οπτικής είναι απαραίτητη ώστε να υπάρχει εφαρμογή 

στον πραγματικό κόσμο. Θεμελιώδεις και αναγκαίες προϋποθέσεις για την επίτευξη 

laser πολαριτονίων είναι α) διατήρηση της περιοχής ισχυρής ζεύξης υπό συνθήκες 

ηλεκτρικής άντλησης μέχρι και σε θερμοκρασία δωματίου και β) ικανοποιητική 

συγκέντρωση πολαριτονίων στην κατάσταση k// ~ 0, προσπερνώντας τα προβλήματα 

αποδιέγερσης των πολαριτονίων στην περιοχή του bottleneck.  

Στην εργασία αυτή ασχοληθήκαμε και με τα δύο αυτά προβλήματα, με στόχο την 

κατασκευή πολαριτονικών διατάξεων εκπομπής φωτός. Αρχικά, καταφέραμε να 

κατασκευάσουμε LED πολαριτονίων με σχετικά υψηλή θερμοκρασία λειτουργίας 
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[15], έναντι άλλων ερευνητικών ομάδων [16,17]. Στη συνέχεια με μερικές 

μετατροπές επεκτείναμε  τη θερμοκρασία λειτουργίας τους μέχρι και τους 315Κ [18]. 

Στις ακόλουθες σελίδες θα περιγράψουμε αναλυτικά τα βήματα και τα αποτελέσματα 

των πειραματικών μετρήσεων που οδήγησαν για πρώτη φορά στην κατασκευή 

ηλεκτρικώς αντλούμενων LED πολαριτονίων σε θερμοκρασία δωματίου.  

Το κεφάλαιο αυτό χωρίζεται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη θα περιγράψουμε 

μικροκοιλότητες στις οποίες η ενεργός περιοχή αποτελείται από πηγάδια In-

GaAs/GaAs, ενώ στη δεύτερη μικροκοιλότητες στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν 

πηγάδια GaAs/AlGaAs. 

 

5.2: Σχεδιασμός μικροκοιλοτήτων με πηγάδια InGaAs/GaAs. 

Οι μικροκοιλότητες πολαριτονίων που χρησιμοποιήθηκαν προς την κατασκευή 

LED πολαριτονίων φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα .  

Sample 707 733 794 797 804 

DBR type GaAs/AlAs GaAs/AlAs GaAs/AlAs GaAs/AlAs GaAs/AlAs 

Top DBR periods 17 17 17 17 17 

Bottom DBR periods 21 21 21 21 21 

Dopped DBRs no yes yes yes yes 

QW type In0.1Ga0.9As In0.1Ga0.9As In0.1Ga0.9As In0.1Ga0.9As In0.1Ga0.9As 

Barrier type GaAs GaAs GaAs GaAs GaAs 

QW length 10nm 10nm 10nm 10nm 10nm 

Barrier length 20nm 20nm 20nm 20nm 20nm 

No of QWs 6 6 8 8 8 

Cavity length 5λ/2 5λ/2 5λ/2 5λ/2 5λ/2 

Operating T 20-100K 190-240K 80-160K 260-320K >300K 

 

Πίνακας 5.1: Περιγραφή δειγμάτων μικροκοιλοτήτων που μετρήθηκαν στα πλαίσια της εργα-
σίας.  
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Σχήμα 5.1: Κατανομή ηλεκτρομαγνητικού πεδίου σε δομή μικροκοιλότητας η οποία περιέχει 8 
πηγάδια. 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε πρόκειται για μικροκοιλότητες των οποίων η ενεργός 

περιοχή αποτελείται από πηγάδια In0.1Ga0.9As/GaAs των οποίων οι οπτικές ιδιότητες 

περιγράφτηκαν αναλυτικά στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η ανακλαστικότητα των DBR 

θεωρητικά ξεπερνά το 99% συντελώντας σε όσο το δυνατό μικρότερες απώλειες 

λόγω κατόπτρων και στο μέγιστο δυνατό εντοπισμό των φωτονίων στην κοιλότητα. 

Τέλος, τα πηγάδια τοποθετούνται ανά ζεύγη στα μέγιστα του ηλεκτρικού πεδίου που 

περιγράφει το ρυθμό της κοιλότητας ώστε να αυξάνεται η αλληλεπίδραση τους με το 

ηλεκτρομαγνητικό πεδίο όπως φαίνεται στο σχήμα 5.1.  

 

5.3: Οπτικός χαρακτηρισμός μικροκοιλοτήτων 

Στην παράγραφο αυτή θα παρουσιάσουμε ορισμένα πρωταρχικά πειραματικά 

αποτελέσματα οπτικού χαρακτηρισμού της μικροκοιλότητας 733. Το δείγμα αυτό 

αποτελεί την πρώτη προσπάθεια που έγινε για την κατασκευή διόδου πολαριτονίων 

με σκοπό την λειτουργία της υπό ηλεκτρική άντληση. Ο χαρακτηρισμός του 

δείγματος έγινε με πειράματα ανακλαστικότητας προκειμένου να καθορίσουμε την 

επίδραση του εμπλουτισμού (doping) των κατόπτρων στον περιορισμό του ρυθμού 

της κοιλότητας, καθώς και τις απώλειες που προκαλούνται λόγω σκέδασης. Οι 

παράγοντες αυτοί συντελούν στην υποβάθμιση του παράγοντα ποιότητας της 

κοιλότητας και δυσκολεύουν τη λειτουργία της στην περιοχή ισχυρής ζεύξης.  

Το δείγμα 733 σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ώστε να λειτουργεί στην περιοχή 

ισχυρής ζεύξης σε υψηλές θερμοκρασίες. Το δείγμα αρχικά χαρακτηρίσθηκε με 
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πειράματα ανακλαστικότητας σε χαμηλές θερμοκρασίες.Επειδή σε χαμηλές 

θερμοκρασίες οι ρυθμοί του εξιτονίου και φωτονίου είναι εκτός συντονισμού, τα 

πειράματα αναλάστικότητας έγιναν σε μεγάλες γωνίες προκειμένου ο ρυθμός του 

φωτονίου να έρθει σε συντονισμό με το εξιτόνιο.   
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Σχήμα 5.2: (α) Φάσματα ανακλαστικότητας συναρτήσει της γωνίας στους 20Κ. (b) Ενέργεια 
διασποράς των πολαριτονίων. Οι συνεχόμενες γραμμές που διατρέχουν τα πειραματικά σημεία 
προκύπτουν από θεωρητική προσαρμογή. 

 

Στην εικόνα 5.2(a), παρουσιάζουμε φάσματα ανακλαστικότητας στους 20Κ. Τα 

φάσματα καταγράφηκαν για διαφορετικές γωνίες πρόσπτωσης μεταξύ 430 και 670. 

Στη θερμοκρασία αυτή μηδενικό detuning επιτυγχάνεται στην γωνία των 540.  

Οι καμπύλες της ενέργεια διασποράς για τους δύο πολαριτονικούς κλάδους 

φαίνεται στην εικόνα 5.2(b). Τα κυκλικά σημεία εξάγονται από τα αντίστοιχα 

φάσματα ανακλαστικότητας περιγράφοντας τη φασματική θέση των πολαριτονίων. 

Οι συνεχόμενες γραμμές προκύπτουν προσαρμόζοντας στα πειραματικά δεδομένα 

την ακόλουθη σχέση λαμβάνοντας υπόψη τη γωνιακή εξάρτηση της ενέργειας 

διασποράς του φωτονίου. 

         221
2

2 2
x ph

x ph

E E
E V E E


  

     (4.12) 

E είναι οι ενέργειες του πάνω και κάτω πολαριτονίου, xE  και phE  οι ενέργειες 

εξιτονίου και φωτονίου αντίστοιχα και V  η σταθερά αλληλεπίδρασης εξιτονίου-

φωτονίου. Η συχνότητα Rabi που αντιστοιχεί στην κατάσταση συντονισμού εξιτονίου 

και φωτονίου προκύπτει ίση με 2 4.6V meV    και συμβαίνει στις 540. Για την 
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τιμή αυτή η προσαρμογή της (5.1) στα πειραματικά δεδομένα είναι εξαιρετική όπως 

φαίνεται και στο σχήμα 5.2(b).  

Ένα άλλο σημαντικό θέμα αφορά στις απώλειες της κοιλότητας λόγω του 

εμπλουτισμού των κατόπτρων DBR[19]. Ο εμπλουτισμός των κατόπτρων έχει σαν 

αποτέλεσμα την αύξηση της απορρόφησης λόγω ελεύθερων φορέων. Για να 

εκτιμήσουμε την επίδραση του εμπλουτισμού στον εντοπισμό των φωτονίων, 

κατασκευάστηκε μια παρόμοια δομή, 707, με μη εμπλουτισμένα κάτοπτρα. Και οι 

δύο δομές χαρακτηρίστηκαν με ανακλαστικότητα, σε συνθήκες μακριά από το 

συντονισμό των δύο ρυθμών, ώστε να είναι η αξιόπιστη η μέτρηση εύρους γραμμής 

του ρυθμού της κοιλότητας. Η εικόνα 5.3 δείχνει τα φάσματα ανακλαστικότητας για 

τα δείγματα 733, 707. Η γωνία της δέσμης πρόσπτωσης είναι 50 και η θερμοκρασία 

μέτρησής τους 20Κ. Το εύρος γραμμής του ρυθμού της κοιλότητας στον 

εμπλουτισμένο δείγμα προκύπτει ίσο με 1.1meV, ενώ το αντίστοιχο για το μη-

εμπλουτισμένο δείγμα είναι ίσο με 0.7meV. Ορίζοντας τον παράγοντα ποιότητας μιας 

κοιλότητας μέσω της σχέσης [20, Verdeyen] 

 0

1/2

E
Q

E



 (4.13) 

όπου, 0E  αντιστοιχεί στο μέγιστο της κορυφής και 1/2E  είναι το εύρος γραμμής, 

βρίσκουμε ότι η τιμή του για το εμπλουτισμένο δείγμα  Q=1300 περίπου, ενώ για το 

μη εμπλουτισμένο Q=2000. Οι διαφορές που εμφανίζουν τα δύο δείγματα τόσο στο 

εύρος γραμμής της κοιλότητας όσο και στον παράγοντα Q είναι σχετικά μικρές, και 

συμπεραίνουμε ότι ο εμπλουτισμός δεν υποβαθμίζει τόσο σημαντικά την απόδοση 

της μικροκοιλότητάς μας. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σε όλα τα 

δείγματα με εμπλουτισμένα κάτοπτρα η τελευταία περίοδος των DBR αφήνεται 

συστηματικά μη εμπλουτισμένη ώστε η επίδραση το εμπλουτισμού στην κοιλότητα 

να είναι το δυνατόν η μικρότερη.  
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Σχήμα 5.3: Σύγκριση του ρυθμού της κοιλότητας για τα δείγματα 707 και 733. 
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Το επόμενο βήμα στο χαρακτηρισμό του δείγματος είναι η παρατήρηση ισχυρής 

ζεύξης σε υψηλές θερμοκρασίες. Για το σκοπό αυτό, καταγράφηκε μια σειρά 

φασμάτων ανακλαστικότητας σε θερμοκρασίες μεταξύ 185Κ και 217Κ. Η γωνία 

πρόσπτωσης της δέσμης στο δείγμα ήταν περίπου 100. Τα φάσματα αυτά φαίνονται 

στο σχήμα 5.4.  
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Σχήμα 5.4: Φάσματα ανακλαστικότητας της εμπλουτισμένης μικροκοιλότητας σα συνάρτηση 
της θερμοκρασίας υπό γωνία πρόσπτωσης 100.  

 

Μεταβάλλοντας τη θερμοκρασία του δείγματος, μπορούμε και μετατοπίζουμε την 

κορυφή του εξιτονίου σε σχέση με τη θέση του φωτονικού ρυθμού, ο οποίος 

μεταβάλλεται πιο αργά. Το anticrossing μεταξύ των δύο ρυθμών, το οποίο αποτελεί 

χαρακτηριστικό της ισχυρής ζεύξης, φαίνεται καθαρά στα φάσματα της εικόνας 5.4. 

Οι καμπύλες της ενέργειας διασποράς των πολαριτονικών κλάδων, όπως εξάγονται 

από τα φάσματα της εικόνας 5.4, φαίνονται στο σχήμα 5.5. Οι συνεχείς γραμμές 

προέρχονται από θεωρητική προσαρμογή του μοντέλου δύο καταστάσεων, το οποίο 

περιγράψαμε προηγουμένως, λαμβάνοντας υπόψη την θερμοκρασιακή εξάρτηση της 

ενέργειας εξιτονίου και φωτονίου. Από την αναπαραγωγή των θεωρητικών γραμμών 

προκύπτει ότι η τιμή της ενέργειας Rabi είναι ίση με 4.1meV στους 196Κ.  



  

89 

 

180 185 190 195 200 205 210 215 220

1.335

1.340

1.345

1.350

1.355

1.360

E-

E
ne

rg
y 

(e
V

)

Temperature (K)

Cavity

Exciton

E+

 

Σχήμα 5.5: Καμπύλες ενέργειας  πολαριτονίωνσυναρτήσει της θερμοκρασίας. Οι κύκλοι και τα 
τετράγωνα είναι πειραματικά σημεία που εξάγονται από τις φασματικές θέσεις των κορυφών 
ανακλαστικότητας της εικόνας 5.4. Οι συνεχείς γραμμές είναι θεωρητική προσαρμογή στα 
πειραματικά σημεία, ενώ η διακεκομμένη και η στικτή γραμμή δείχνουν τη θερμοκρασιακή 
εξάρτηση του εξιτονίου και του φωτονίου, αντίστοιχα.  

 

Η σημαντικότητα των παραπάνω αποτελεσμάτων έγκειται στο γεγονός ότι είναι η 
πρώτη φορά που παρουσιάζεται μια συστηματική μελέτη που να αποδεικνύει την 
ύπαρξη πολαριτονίων σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες χρησιμοποιώντας 
μικροκοιλότητα με εμπλουτισμένα κάτοπτρα[21, paper diko mou]. Μια τέτοια δομή 
μπορεί να εύκολα να γίνει processing και να οδηγήσει σε πολαριτονικές δομή LED 
πολαριτονίων η οποία θα λειτουργεί με ηλεκτρική άντληση.   

 

5.4: Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός μικροκοιλοτήτας 733  

Έπειτα από τον οπτικό χαρακτηρισμό της μικροκοιλότητας 733 και την 

επιβεβαίωση ότι παρουσιάζει ισχυρή ζεύξη σε υψηλές θερμοκρασίες, ακολούθησε η 

διαδικασία του processing με σκοπό την κατασκευή διόδων πολαριτονίων. Χρησιμο-

ποιώντας ξηρή χάραξη δημιουργήσαμε ψηφίδες (mesas) διαμέτρου 400μm. Το βάθος 

της χάραξης πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το ύψος του p-DBR ώστε να 

επιτυγχάνεται ηλεκτρική απομόνωση μεταξύ γειτονικών διόδων. Τέλος, εξαχνώθηκαν 

οι p- και n-επαφές. Η n-επαφή εξαχνώθηκε στο πίσω μέρος του υποστρώματος, ενώ η 

p-επαφή στο πάνω του δείγματος σε σχήμα δαχτυλίου ώστε να είναι δυνατή η 

εκπομπή φωτός από την μπροστινή πλευρά του δείγματος. Η διαφορά με τη 

γενικότερη μεθοδολογία του processing που ακολουθήθηκε μεταγενέστερα και 
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περιγράφηκε διεξοδικά στο 3ο κεφάλαιο, είναι ότι στην πρώτη αυτή προσπάθεια για 

κατασκευή LED πολαριτονίων δεν έγινε βύθιση της  p-επαφής. Η σχηματική 

απεικόνιση της δομής της διόδου μετά τη διαδικασία του processing φαίνεται στο 

σχήμα 5.6. 

 

Σχήμα 5.6: Σχηματική αναπαράσταση της διόδου LED πολαριτονίων.  

 

Η απόδειξη της περιοχής ισχυρής ζεύξης σε ημιαγωγικά συστήματα με πειράματα 

ανακλαστικότητας, διαπερατότητας, φωτοφωταύγειας ή ηλεκτροφωταύγειας 

προϋποθέτει την ικανότητα να μπορούμε να μεταβάλλουμε τη θέση του ενός ρυθμού, 

είτε του εξιτονίου είτε του φωτονίου, σε σχέση με τη θέση του άλλου. Η μεταβολή 

αυτή έχει σαν αποτέλεσμα της χαρακτηριστικής συμπεριφοράς του anticrossing 

μεταξύ των δύο ρυθμών. Προκειμένου να μελετήσουμε τα χαρακτηριστικά της 

εκπομπής από την μικροκοιλότητά μας υπό ηλεκτρική άντληση, και να βεβαιωθούμε 

ότι η εκπομπή προέρχεται κατευθείαν από πολαριτονικές καταστάσεις, χρησιμο-

ποιήσαμε πειράματα στα οποία μεταβάλλεται η θερμοκρασία του δείγματος, καθώς 

και πειράματα στα όποία μετράμε τη γωνιακή εξάρτηση της εκπομπής του LED 

πολαριτονίων. Η μεταβολή της ενέργειας εκπομπής του εξιτονίου ακολουθεί την 

θερμοκρασιακή εξάρτηση του χάσματος του GaAs (περίπου -0.38 1meV K   στους 

220Κ), ενώ η αντίστοιχη του φωτονικού ρυθμού αυτή του δείκτη διάθλασης και είναι 

πιο ασθενέστερη (περίπου -0.102 1meV K   στους 220Κ).  

Η εικόνα 5.7(a) δείχνει φάσματα ηλεκτροφωταύγειας από το LED πολαριτονίων 

για διάφορες θερμοκρασίες μεταξύ 180Κ και 260Κ[15]. Η συλλογή των φασμάτων 

αυτών έγινε σε μηδενική γωνία.  
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Σχήμα 5.7: a) Φάσματα ηλεκτροφωταύγειας από τη δομή LED πολαριτονίων για διάφορες 
τιμές θερμοκρασίας. Η συλλογή έγινε σε μηδενική γωνία και το ρεύμα εγχύσεως είναι 0.4mA. b) 
Απεικόνιση της έντασης εκπομπής της διόδου και φασματικές θέσεις των κορυφών των 
πολαριτονίων όπως προκύπτουν από το (a), αναδεικνύοντας τους δύο πολαριτονικούς κλάδους 
σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία. Οι συνεχείς γραμμές προέρχονται από θεωρητική 
προσαρμογή στα πειραματικά δεδομένα, ενώ οι διακεκομμένες γραμμές αντιστοιχούν στους 
ρυθμούς του εξιτόνιου και φωτονίου. Η ενέργεια Rabi ισούται με 4.4meV στους 219Κ.  
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Η σχετική μεταβολή της κορυφής του εξιτονίου διαμέσου του ρυθμού της κοιλότητας 

επιτυγχάνεται λόγω της διαφορετικής επίδρασης που έχει η μεταβολή της 

θερμοκρασίας σε κάθε ρυθμό ξεχωριστά, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το φάσμα 

εκπομπής στους 180Κ αποτελείται από δύο κορυφές διαφορετικής ενέργειας. Η 

υψηλότερης ενέργειας γραμμή, 1.357eV, αντιστοιχεί στο εξιτόνιο, Χ, ενώ η 

χαμηλότερης ενέργεια γραμμή, 1.347eV, αντιστοιχεί στο φωτονικό ρυθμό, C. Η 

αύξηση της θερμοκρασίας του δείγματος κατά 80Κ μεταβάλλει την ενέργεια του 

εξιτονίου κατά 29meV στην τιμή 1.328eV και αυτή του φωτονίου κατά 7.4meV στην 

τιμή 1.34eV. Αξιοπρόσεχτο είναι ότι στους 260Κ η γραμμή χαμηλότερης ενέργειας 

αντιστοιχεί σε εξιτονική εκπομπή, ενώ η γραμμή υψηλότερης ενέργειας σε αυτή του 

φωτονίου. Οι γραμμές των δύο αυτών ρυθμών φαίνονται καθαρά σε όλο το 

θερμοκρασιακό εύρος και παρουσιάζουν τη χαρακτηριστική συμπεριφορά anticross-

ing, υποδηλώνοντας την ύπαρξη ισχυρής ζεύξης μεταξύ τους. Αυτό δείχνει ότι η EL 

σε αυτό το ενδιάμεσο θερμοκρασιακό εύρος προέρχεται αναμφίβολα από 

καταστάσεις πολαριτονίων στην περιοχή της ισχυρής σύζευξης. Τα αποτελέσματα 

αυτά κρίνονται πολύ σημαντικά αφού προέρχονται για πρώτη φορά από ηλεκτρικώς 

αντλούμενες ημιαγωγικές μικροκοιλότητες σε τόσο υψηλή θερμοκρασία1. Αξίζει να 

σημειωθεί, ότι παρόλο που εξιτονικές μεταβάσεις παρατηρούνται  σε πειράματα 

απορρόφησης μέχρι και θερμοκρασία δωματίου σε πηγάδια In0.1Ga0.9As/GaAs, 

εντούτοις η εκπομπή φωτός από αυτές τις δομές σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες 

συνήθως αποδίδεται σε επανασύνδεση ηλεκτρονίων-οπών. Το αξιοσημείωτο των 

αποτελεσμάτων αυτών συνιστά ότι το dressing του εξιτονίου με ένα φωτόνιο έχει σαν 

αποτέλεσμα η εξιτονική συνεισφορά στην εκπομπή να κυριαρχεί ακόμα και σε 

υψηλές θερμοκρασίες.  

Προκειμένου να διαφωτίσουμε περισσότερο τα χαρακτηριστικά των 

πολαριτονικών κλάδων, οι θέσεις των κορυφών των φασμάτων EL εξάγονται και 

απεικονίζονται στο γράφημα 5.7(b). Η σχέση (5.1) χρησιμοποιείται για να 

περιγράψουμε θεωρητικά τον άνω και κάτω κλάδο του πολαριτονίου λαμβάνοντας 

υπόψη τη θερμοκρασιακή εξάρτηση τόσο του εξιτονίου όσο και του φωτονίου. Από 

την προσαρμογή της σχέσης αυτής στα πειραματικά δεδομένα προκύπτει ότι η 

συνθήκη μηδενικού συντονισμού μεταξύ των δύο ρυθμών επιτυγχάνεται στη 

θερμοκρασία των 219Κ και η ενέργεια Rabi που προκύπτει είναι 4.4meV. Η τιμή 

                                                 
1 Αξίζει να σημειωθεί βέβαια, ότι πριν τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων αυτών [15], 

προηγήθηκαν δύο δημοσιεύσεις ηλεκτρικώς αντλούμενων LED πολαριτονίων με 

θερμοκρασία λειτουργίας από 10-100Κ[16,17].  
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αυτή βρίσκεται σε πολύ καλή συμφωνία με αυτή που βρήκαμε στην προηγούμενη 

παράγραφο από τα πειράματα ανακλαστικότητας. 

Για να ερευνήσουμε τη δυναμική χαλάρωσης των πολαριτονίων υπό συνθήκες 

ηλεκτρικής άντλησης σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες, φάσματα EL καταγράφηκαν σε 

συνάρτηση με τη γωνία. Οι μετρήσεις αυτές έγιναν σε δύο διαφορετικές 

θερμοκρασίες, 220Κ και 195Κ, οι οποίες αντιστοιχούν σε συνθήκες μηδενικού και 

αρνητικού (δ=-7meV) αποσυντονισμού αντίστοιχα. Η τιμή του ρεύματος άντλησης 

και στις δύο περιπτώσεις είναι Ι=0.2mA.  

 

Σχήμα 5.8: (a), (b), Σειρά φασμάτων EL συναρτήσει της γωνίας συλλογής για δ=0 και δ=-
7meV και θερμοκρασία 220Κ και 195Κ αντίστοιχα, με Ι=0.2mA. (c), (d), Ενέργειες διασποράς 
πολαριτονίων. (e), (f) Πολικά γραφήματα της ολοκληρωμένης έντασης του κάτω πολαριτονικού 
κλάδου σε διαφορετικές γωνίες και ρεύματα.  
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Επιλεγμένα χαρακτηριστικά φάσματα σε διαφορετικές γωνίες φαίνονται στα 

γραφήματα 5.8(a) και 5.8(b). Εξάγοντας τις φασματικές θέσεις των κορυφών από τα 

γραφήματα αυτά προκύπτουν οι ενέργειες διασποράς των πολαριτονίων για τις δύο 

διαφορετικές τιμές αποσυντονισμού. Οι ενέργειες διασποράς φαίνονται στα 

γραφήματα 5.8(c),(d). Και στις δύο συνθήκες αποσυντονισμού το anticrossing μεταξύ 

του πάνω και κάτω κλάδου καταδεικνύεται ξεκάθαρα. Tα γραφήματα 5.8(e),(f), 

δείχνουν την ολοκληρωμένη εκπομπή του κάτω πολαριτονικού κλάδου για δύο 

διαφορετικές τιμές του ρεύματος άντλησης. Για μηδενικό αποσυντονισμό, 

παρατηρείται έντονη εκπομπή γύρω από τη γωνία των 150 υποδηλώνοντας την 

ύπαρξη του φαινομένου bottleneck. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται σε παρόμοιες 

δομές σε χαμηλές θερμοκρασίες λόγω της μειωμένης ικανότητας των πολαριτονίων 

να χαλαρώσουν σε καταστάσεις γύρω από το k//=0[22]. Η δυνατότητα των 

πολαριτονίων να ξεπεράσουν την περιοχή του bottleneck  δείχνει να ενισχύεται 

καθώς αυξάνουμε την ένταση του ρεύματος στα 3mA. Η αύξηση της συγκέντρωσης 

των πολαριτονίων οδηγεί σε περισσότερες σκεδάσεις μεταξύ τους με αποτέλεσμα τη 

γρηγορότερη χαλάρωσή τους σε καταστάσεις με μικρότερο k//, και την αύξηση της 

έντασης εκπομπής γύρω από το k//=0. Η επίδραση του bottleneck δείχνει να 

ενισχύεται στην περίπτωση αρνητικού αποσυντονισμού. Για χαμηλά ρεύματα υπάρχει 

έντονη εκπομπή γύρω από τις 210, ενδεικτικό του έντονου φαινομένου bottleneck. 

Από την άλλη, αυξάνοντας την τιμή του ρεύματος στα 1.5mA, το φαινόμενο δείχνει 

να υποβαθμίζεται εντελώς. Η υποβάθμιση της επίδρασης του bottleneck στην 

χαλάρωση των πολαριτονίων του κάτω κλάδου προς τη θεμελιώδη κατάστασή τους 

στο k//=0 είναι βαρύνουσας σημασίας για την κατασκευή laser πολαριτονίων με 

ηλεκτρική άντληση. Ο λόγος είναι ότι θέλουμε τα πολαριτόνια να χαλαρώνουν στην 

κατάσταση αυτή σε χρόνο μικρότερο από τον χρόνο ζωής τους χωρίς να 

ακτινοβολούν από υψηλότερες καταστάσεις. Έτσι, είναι ευκολότερο να επιτευχθεί η 

κρίσιμη συγκέντρωση που απαιτείται ώστε να έχουμε laser πολαριτονίων.  

Μια κρίσιμη ερώτηση που δημιουργείται έχει να κάνει με το κατά πόσον 

αυξάνοντας την πυκνότητα του ρεύματος άντλησης το σύστημα θα οδηγηθεί στην 

εκπομπή laser πολαριτονίων ή θα καταρρεύσει στην περιοχή ασθενούς σύζευξης, 

λειτουργώντας σα μια συνήθη δομή laser κάθετης εκπομπής (VCSEL). Προκειμένου 

να πετύχουμε όσο το δυνατό ψηλότερη τιμή για το ρεύμα άντλησης μετρήσαμε 

διάφορες διόδους και επιλέξαμε αυτή με την υψηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας. Η 

άντληση σε υψηλότερες θερμοκρασίες βελτιώνεται καθώς μειώνεται η σειριακή 

αντίσταση των κατόπτρων DBR. Η δίοδος που επιλέχθηκε παρουσιάζει συνθήκη 

μηδενικού αποσυντονισμού στους 235Κ. Στο γράφημα 5.9(α), φαίνονται φάσματα 

ηλεκτροφωταύγειας για διάφορες τιμές του ρεύματος άντλησης κανονικοποιημένα ως 
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προς το αντίστοιχο ρεύμα. Για τις μετρήσεις αυτές χρησιμοποιήθηκε γεννήτρια 

ρευμάτων με δυνατότητα παροχής τόσο συνεχούς όσο και παλμικού ρεύματος. Για 

υψηλές τιμές ρευμάτων χρησιμοποιήσαμε ρεύμα υπό τη μορφή τετραγωνικών 

παλμών με κύκλο λειτουργίας 1:200, προκειμένου να αποφύγουμε θέρμανση της 

διάταξης αλλοιώνοντας έτσι τα φασματικά χαρακτηριστικά της EL.  

 

Σχήμα 5.9: (α) Κανονικοποιημένα φάσματα ηλεκτροφωταύγειας ως προς το αντίστοιχο ρεύμα 
στους 235Κ. (b) Θέσεις κορυφών για τον άνω και κάτω κλάδο των πολαριτονίων οι οποίες 
δείχνουν τη μετάβαση από την περιοχή της ισχυρής ζεύξης σε αυτή της ασθενούς. (c), Η 
ολοκληρωμένη ένταση ηλεκτροφωταύγειας (γεμάτοι κύκλοι), συμπεριλαμβανομένων και των 
δύο πολαριτονικών κλάδων, δείχνει μη γραμμική εξάρτηση από το ρεύμα. Για σύγκριση η 
συνεχής γραμμή δείχνει γραμμική εξάρτηση. Οι άδειοι κύκλοι δείχνουν την ολοκληρωμένη 
ένταση της PL στην ίδια δίοδο για  διάφορες τιμές της οπτικής ισχύος διέγερσης.  
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Σε χαμηλές τιμές ρευμάτων φαίνονται ξεκάθαρα οι δύο κορυφές των 

πολαριτονίων. Αυξάνοντας το ρεύμα άντλησης, οι δύο πολαριτονικές κορυφές 

προοδευτικά συγκλίνουν σε μία μόνο γραμμή εκπομπής, υποδηλώνοντας τη 

μετάβαση του συστήματος από την περιοχή της ισχυρής σύζευξης σε αυτή της  

ασθενούς, σχήμα 5.9(b). Με το πέρασμα στην περιοχή ασθενούς ζεύξης η 

μικροκοιλότητα λειτουργεί πλέον σαν VCSEL και το εκπεμπόμενο φως προέρχεται 

από επανασύνδεση ηλεκτρονίων και οπών. Ολοκληρώνοντας την εκπομπή και από 

τους δύο κλάδους των πολαριτονίων παρατηρούμε μια υπέρ-γραμμική αύξηση καθώς 

αυξάνει το ρεύμα, σχήμα 5.9(c). Συγκεκριμένα η ένταση της EL αυξάνει ανάλογα με 

το τετράγωνο του ρεύματος έγχυσης Ι. Για να δούμε αν αυτή η μη-γραμμική 

συμπεριφορά είναι ενδογενής του συστήματος διεγείραμε οπτικά τη συγκεκριμένη 

δίοδο, υπό τις ίδιες συνθήκες. Η πηγή ήταν ένα laser συνεχούς λειτουργίας και το 

μήκος κύματος διέγερσης στα 846nm. Ταυτόσημη υπέρ-γραμμική συμπεριφορά 

προέκυψε και από τα οπτικά πειράματα, όπως φαίνεται στο σχήμα 5.9(c),  

υποδηλώνοντας ότι πρόκειται για ενδογενές χαρακτηριστικό της μικροκοιλότητας 

μας. Όπως είδαμε πριν, η αύξηση του ρεύματος οδηγεί στην μείωση του φαινομένου 

του bottleneck με αποτέλεσμα τα πολαριτόνια να χαλαρώνουν γρηγορότερα προς 

καταστάσεις γύρω από το k//=0. Επομένως, η παρατηρούμενη μη-γραμμική 

συμπεριφορά της έντασης της EL καθώς αυξάνει το ρεύμα είναι πιθανόν να οφείλεται 

στην ενισχυμένη ικανότητα χαλάρωσης των πολαριτονίων κατά μήκος του κάτω 

κλάδου, οδηγώντας σε αύξηση της έντασης εκπομπής. 

Το επόμενο βήμα ήταν η εκτίμηση της συγκέντρωσης των φορέων που εγχέουμε 

στο σύστημά μας. Η εκτίμηση αυτή έγινε, μετρώντας την οπτική ισχύ διέγερσης για 

την οποία η ένταση της εκπομπής από PL είναι ταυτόσημη με αυτή της EL, όταν το 

σύστημα αντλείται με ρεύμα 1mA, σχήμα 5.9(c). Με βάση την αναγωγή αυτή 

εκτιμήσαμε ότι για το μέγιστο ρεύμα άντλησης της κοιλότητας (22mA), όπου η 

ισχυρή ζεύξη έχει καταρεύσει, η εγχεόμενη συγκέντρωση των πολαριτονίων ανά 

κβαντικό πηγάδι είναι περίπου 1010cm-2. Η τιμή αυτή είναι σε καλή συμφωνία με την 

τιμή 103 10 cm-2[23], η οποία αποτελεί την τιμή συγκέντρωσης κορεσμού των 

εξιτονίων ανά κβαντικό πηγάδι σε χαμηλές θερμοκρασίες, δεδομένου ότι ο κορεσμός 

είναι πιο αποδοτικός σε υψηλές θερμοκρασίες. Η παρατήρηση αυτή υποδηλώνει ότι 

το συγκεκριμένο σύστημα χρειάζεται περαιτέρω βελτιώσεις στο σχεδιασμό της 

ενεργούς περιοχής προκειμένου να πετύχουμε αποδοτικότερη χαλάρωση των 

πολαριτονίων σε καταστάσεις με μικρότερα k//.  
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5.5: LED πολαριτονίων σε θερμοκρασία δωματίου.  

Είναι αξιοσημείωτο, ότι μέχρι πρόσφατα, οι μικροκοιλότητες GaAs δεν 

θεωρούνταν κατάλληλο σύστημα για κατασκευή μικροκοιλοτήτων σε θερμοκρασία 

δωματίου, λόγω της μικρής ενέργειας δέσμευσης του εξιτονίου. Έτσι, η έρευνα είχε 

επικεντρωθεί σε ημιαγωγικά υλικά που παρουσιάζουν μεγάλη ενέργεια δεσμευσης 

εξιτονίου όπως ΙΙ-ΙV[1,8], GaN[24], και οργανικές μικροκοιλότητες[25]. Ωστόσο 

όμως, καθένα από αυτά τα συστήματα παρουσιάζουν ακόμα σημαντικά τεχνολογικά 

προβλήματα, παρά την ραγδαία εξέλιξή τους. Για παράδειγμα στο σύστημα GaN 

υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες με την ανάπτυξη κατόπτρων DBR, τα τεράστια 

εσωτερικά ηλεκτρικά πεδία, τη δυσκολία εμπλουτισμού με p-δότες και τη γενικότερη 

κρυσταλλική ποιότητα του υλικού. Από την άλλη οι οργανικές μικροκοιλότητες 

υποφέρουν από χαμηλές ευκινησίες φορέων και την εντοπισμένη φύση των 

εξιτονίων. Έτσι, η επίδειξη ηλεκτρικώς αντλούμενων GaAs-LEDs πολαριτονίων 

μέχρι και 235Κ, τονίζουν τη δυναμική του συστήματος αυτού για την κατασκευή 

οπτοηλεκτρονικών πολαριτονικών διατάξεων με λειτουργία σε θερμοκρασία 

δωματίου.  

Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζουμε πειραματικά αποτελέσματα που 

αποδεικνύουν την κατασκευή GaAs-LED πολαριτονίων με θερμοκρασία λειτουργίας 

έως και 315Κ. Η περιοχή ισχυρής σύζευξης ταυτοποιείται από το anticrossing μεταξύ 

των δύο πολαριτονικών κλάδων με πειράματα ηλεκτροφωταύγειας συναρτήσει της 

θερμοκρασίας και της γωνίας συλλογής.  

Για τους σκοπούς της δουλειάς αυτής, αναπτύχθηκαν επιπλέον των δειγμάτων 

707, 733, τρεις δομές μικροκοιλοτήτων τα χαρακτηριστικά των οποίων φαίνονται 

στον πίνακα 5.1. Στα νέα δείγματα η 5λ/2 κοιλότητα περιέχει τέσσερα ζεύγη 

πηγαδιών InGaAs/GaAs με σκοπό την αύξηση του ολικού oscillator strength της 

δομής και την επίτευξη μεγαλύτερων τιμών της συχνότητας Rabi. Τα δείγματα είναι 

έτσι σχεδιασμένα ώστε να καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας 

ξεκινώντας από τους 20Κ μέχρι και πάνω από τους 300Κ. Στα πλαίσια των 

συγκεκριμένων πειραμάτων όλα τα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν, έγιναν 

processing με τη σειρά βημάτων που περιγράφονται στο κεφάλαιο 3. Σε αντίθεση με 

την προηγούμενη παράγραφο χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της βύθισης της p-ομικής 

επαφής προκειμένου να μειώσουμε τη σειριακή αντίσταση του p-DBR. Η εικόνα 5.10 

δείχνει φωτογραφία SEM ενός LED πολαριτονίων μετά τo πέρας της διαδικασίας του 

processing. 
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Σχήμα 5.10: Φωτογραφία SEM ενός LED πολαριτονίων. 

 

Όπως και στην προηγούμενη παράγραφο, προκειμένου να μελετήσουμε τις 

ιδιότητες των LED πολαριτονίων υπό ηλεκτρική άντληση, χρησιμοποιήσαμε 

μετρήσεις τόσο με τη θερμοκρασία όσο και με τη γωνία, ώστε να μεταβάλλουμε τη 

φασματική θέση του ενός ρυθμού σε σχέση με αυτή του άλλου. Η εικόνα 5.11 δείχνει 

φάσματα EL συλλεγμένα σε μηδενική γωνία συλλογής για θερμοκρασίες από 260Κ 

έως και 320Κ από LED πολαριτονίων με τέσσερα ζεύγη κβαντικών πηγαδιών. Στα 

φάσματα φαίνεται ξεκάθαρα το anticrossing μεταξύ του άνω και κάτω κλάδου των 

πολαριτονίων. Οι αντίστοιχες καμπύλες της ενέργειας διασποράς με τη θερμοκρασία 

φαίνονται στο γράφημα 5.11(b).  
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Σχήμα 5.11: (α) Καταγεγραμμένα φάσματα EL από LED πολαριτονίων, σε μηδενική γωνία 
εκπομπής, συναρτήσει της θερμοκρασίας. Το βήμα της θερμοκρασίας μεταξύ δύο διαδοχικών 
φασμάτων είναι 5Κ. (b) Ενέργειες διασποράς για τους δύο πολαριτονικούς κλάδους όπως 
προκύπτουν από τα φάσματα του 5.11(a).  

 

Τα πειραματικά σημεία αντιστοιχούν στις φασματικές θέσεις των κορυφών των 

φασμάτων του σχήματος 5.11(a), ενώ οι συνεχείς γραμμές είναι θεωρητικές καμπύλες 

που προκύπτουν από την προσαρμογή της σχέσης (5.1) στα πειραματικά σημεία. Οι 

θεωρητικές καμπύλες που προκύπτουν περιγράφουν εξαιρετικά τα πειραματικά 

δεδομένα αποδεικνύοντας ότι η ηλεκτροφωταύγεια προέρχεται από πολαριτονικές 

καταστάσεις στην περιοχή ισχυρής σύζευξης. Η τιμή της ενέργειας Rabi υπολογίζεται 

στα 4meV στους 288Κ. 

Προκειμένου να διαπιστώσουμε την ικανότητα εκπομπής του LED πολαριτονίων σε 

ακόμα υψηλότερες θερμοκρασίες, πραγματοποιήσαμε μετρήσεις ηλεκτροφωταύ-γειας 

συναρτήσει της γωνίας σε ένα άλλο δείγμα, με τέσσερα ζεύγη κβαντικών πηγαδιών, 

σχεδιασμένο να παρουσιάζει ισχυρή ζέυξη σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από αυτή 

των 300Κ. Στο σχήμα 5.12(a), παρουσιάζουμε επιλεγμένα φάσματα EL συναρτήσει 

της γωνίας. Η θερμοκρασία του δείγματος στις μετρήσεις αυτές ήταν 315Κ, ενώ η 

τιμή του ρεύματος άντλησης 0.52mA (~0.54 A/cm2). Τα φάσματα αυτά αντιστοιχούν 

σε αρνητικό αποσυντονισμό ίσο με 11.5meV σε μηδενική γωνία εκπομπής. Οι 

αντίστοιχες καμπύλες διασποράς των πολαριτονίων φαίνονται στο σχήμα 5.12(b). Το 

anticrossing μεταξύ εξιτονίου και φωτονίου συμβαίνει στις 300, με αντίστοιχη 

ενέργεια Rabi ίση με 4meV, αποδεικνύοντας ότι υπάρχει ισχυρή ζεύξη μεταξύ των 

ρυθμών ακόμα και στην υψηλή θερμοκρασία των 315Κ. Χρησιμοποιώντας την τιμή 
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αυτή για την ενέργεια Rabi στην σχέση (5.1) προκύπτουν οι θεωρητικές καμπύλες 

που περιγράφουν τους δύο πολαριτονικούς κλάδους.  
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Σχήμα 5.12: (a) Επιλεγμένα φάσματα EL σε διάφορες γωνίες εκπομπής για Ι=0.52mA στους 
315Κ. (b) Καμπύλες ενέργειας διασποράς των πολαριτονίων συναρτήσει της γωνίας. Οι κύκλοι 
και τα τετράγωνα είναι πειραματικά σημεία ενώ οι συνεχείς γραμμές προκύπτουν με θεωρητική 
προσαρμογή της (5.1)  

 

Προκειμένου να καταλάβουμε σε βάθος το λόγο για τον οποίο τα GaAs-LEDs 

πολαριτονίων είναι ικανά να λειτουργούν στην περιοχή ισχυρής ζεύξης σε τόσο 

υψηλή θερμοκρασία, πραγματοποιήσαμε μετρήσεις EL αντίστοιχες με αυτές που 

έχουμε περιγράψει σε διαφορετιά δείγματα που λειτουργούν σε ένα εύρος 

θερμοκρασιών από 20Κ έως και 300Κ. Τα αποτελέσματα αυτών των μετρήσεων 
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φαίνονται συγκεντρωτικά στο γράφημα 5.13, όπου απεικονίζονται οι ενέργειες Rabi 

σε μηδενικό αποσυντονισμό συναρτήσει της θερμοκρασίας. Κάθε πειραματικό 

σημείο εξάγεται από μια σειρά μετρήσεων φασμάτων ηλεκτροφωταύγειας 

συναρτήσει της θερμοκρασίας, συλλέγοντας το φως που βγαίνει σε κάθετη εκπομπή. 

Τα πειραματικά σημεία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία, 

κυκλικά σημεία, αντιστοιχούν μετρήσεις που έγιναν σε μικροκοιλότητες με τρία 

ζεύγη πηγαδιών, ενώ στη δεύτερη αντιστοιχούν μετρήσεις που έγιναν σε 

μικροκοιλότητες που περιέχουν τέσσερα ζεύγη πηγαδιών, τετράγωνα σημεία. 
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Σχήμα 5.13: Σύγκριση θεωρητικών και πειραματικών τιμών της ενέργειας Rabi σε μηδενικό 
αποσυντονισμό σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία. Τα κυκλικά σημεία αναφέρονται σε 
μικροκοιλότητες με 6 κβαντικά πηγάδια, ενώ τα τετράγωνα σε μικροκοιλότητες με 8. Οι 
συνεχείς γραμμές είναι θεωρητικές καμπύλες που περιγράφουν τη θερμοκρασιακή εξάρτηση της 
ενέργειας Rabi χρησιμοποιώντας 6, 8 και 12 κβαντικά πηγάδια. Στην ένθετη εικόνα φαίνεται η 
θερμοκρασιακή εξάρτηση του εύρους γραμμής εξιτονίου των πηγαδιών In0.1Ga0.9As/GaAs. 

 

Από το συγκεκριμένο γράφημα προκύπτουν ορισμένες χρήσιμες παρατηρήσεις. Η 

πρώτη παρατήρηση που προκύπτει είναι ότι η αύξηση του αριθμού των πηγαδιών 

συντελεί στην αύξηση της τιμής της ενέργειας Rabi. Επιπλέον, καθώς αυξάνεται η 

θερμοκρασία η τιμή της πέφτει. Για να ερμηνεύσουμε τα αποτελέσματα αυτά, 

χρησιμοποιήσαμε ένα απλό μοντέλο, το οποίο υπολογίζει την ενέργεια Rabi σε 

μηδενικό αποσυντονισμό καθώς μεταβάλλεται η θερμοκρασία. Το μοντέλο αυτό 

στηρίζεται στη σχέση  

     224 ex cT V T      (4.14) 
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Η παράμετρος V  όπως έχουμε δει είναι η σταθερά ζεύξης μεταξύ του εξιτονίου και 

του φωτονίου και είναι ανάλογη της τετραγωνικής ρίζας του αριθμού των πηγαδιών. 

Τα ex  και c  υποδηλώνουν το εύρος γραμμής του εξιτονίου και φωτονίου 

αντίστοιχα. Η ποσότητα στο υπόριζο πρέπει να είναι πάντα θετική ώστε να 

εξασφαλίζεται η συνθήκη για λειτουργία σε ισχυρή σύζευξη. Στο μοντέλο αυτό η 

θερμοκρασιακή εξάρτηση της ενέργειας Rabi,  T , συνδέεται αποκλειστικά με την 

αντίστοιχη του εύρους γραμμής του εξιτονίου, όπως αυτή δίνεται στη σχέση (4.12). Ο 

πειραματικός προσδιορισμός του ex  έγινε με πειράματα διαπερατότητας, όπως 

είδαμε στο κεφάλαιο 4, σε δείγμα που αποτελείται από InGaAs/GaAs πηγάδια, 

ταυτόσημα με αυτά της μικροκοιλότητας. Χρησιμοποιώντας τη σχέση (4.12), με τις 

αντίστοιχες τιμές των παραμέτρων που εξάγαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο για τα 

συγκεκριμένα πηγάδια, και θεωρώντας c =1meV προσαρμόσαμε τη σχέση (5.3) στα 

πειραματικά σημεία, αφήνοντας το  V N  σαν τη μόνη ελεύθερη παράμετρο. Οι 

συνεχείς γραμμές που διατρέχουν τα πειραματικά σημεία, στο σχήμα 5.13, 

προκύπτουν για τιμές  6 3.13V meV  και  8 3.63V meV ,οι οποίες συνδέονται 

μεταξύ τους με τη σχέση    1V N N V  . Όπως βλέπουμε από το γράφημα 5.13 

το μοντέλο που χρησιμοποιήσαμε περιγράφει πολύ καλά τη θερμοκρασιακή 

εξάρτηση της  πειραματικής συχνότητας Rabi, επιβεβαιώνοντας την ικανότητα 

εκπομπής από πολαριτονικές καταστάσεις σε θερμοκρασία δωματίου σε συστήματα 

GaAs. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από το εν λόγω γράφημα είναι 

ότι η ενδεχόμενη χρήση 12 πηγαδιών μπορεί να επεκτείνει τη λειτουργία του LED 

πολαριτονίων σε θερμοκρασίες έως και 340Κ.  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι οι τιμές της σταθεράς V  που προκύπτουν από την 

προσαρμογή της (5.3) στα πειραματικά δεδομένα είναι σύμφωνες με την τιμή του V  

που προήρθε από τα πειράματα διαπερατότητας στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

Χρησιμοποιώντας τη σχέση    1V N N V  , βρίσκουμε ότι από τα πειράματα 

διαπερατότητας προκύπτουν οι τιμές  6 3.25V meV  και  8 3.76V meV  

αντίστοιχα. Η σύγκριση των αντίστοιχων τιμών της σταθεράς V  και με τις δύο 

μεθόδους ενισχύει την ορθότητα και των δύο υπολογισμών.  

 

5.6: LED πολαριτονίων με πηγάδια GaAs/AlGaAs 
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Μέχρι τώρα παρουσιάσαμε τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το 

χαρακτηρισμό μικροκοιλοτήτων με πηγάδια InGaAs/GaAs. Παρόλο που οι δομές 

αυτές λειτούργησαν σε θερμοκρασία δωματίου, εντούτοις για τους λόγους που 

αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, κρίθηκε σκόπιμο να σχεδιαστούν νέες 

δομές χρησιμοποιώντας πηγάδια GaAs/AlGaAs. Για το λόγο αυτό σχεδιάστηκαν δύο 

πανομοιότυπες δομές LED πολαριτονίων με μόνη διαφορά μεταξύ τους τη 

θερμοκρασία λειτουργίας. Το ένα δείγμα, 913, σχεδιάστηκε για λειτουργία απο 50-

180Κ ενώ το δεύτερο, 917, για λειτουργία σε θερμοκρασία δωματίου. Η αναλυτική 

περιγραφή των δομών αυτών φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. 

Sample 913 917 

DBR type Al0.15Ga0.85As/AlAs Al0.15Ga0.85As/AlAs 

Top DBR periods 18 18 

Bottom DBR periods 22 22 

Dopped DBRs yes yes 

QW type GaAs GaAs 

Barrier type Al0.3Ga0.7As Al0.3Ga0.7As 

QW length 10nm 10nm 

Barrier length 20nm 20nm 

No of QWs 8 8 

Cavity length 5λ/2 5λ/2 

 

Πίνακας 5.2: Αναλυτική περιγραφή των πολαριτονικών μικροκοιλοτήτων με πηγάδια GaAs/ 
AlGaAs. 

 

Ο χαρακτηρισμός των δειγμάτων αυτών έγινε τόσο με οπτικές μετρήσεις 

φωτοφωταύγειας και ανακλαστικότητας, όσο και με ηλεκτρικές. Συγκεκριμένα το 

δείγμα 913, με δεδομένο ότι λειτουργεί σε χαμηλές θερμοκρασίες, χαρακτηρίστηκε 

κυρίως με οπτικά πειράματα. Αυτό οφείλεται στη δυσκολία να αντλήσουμε 

ηλεκτρικά τη δομή λόγω αυξημένης σειριακής αντίστασης σε χαμηλές θερμοκρασίες. 

Για το λόγο αυτό, θα δείξουμε όσον αφορά το δείγμα 913, αποτελέσματα μόνο από 
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πειράματα φωτοφωταύγειας, ενώ για το 918 αποτελέσματα από φωτοφωταύγεια και 

ηλεκτροφωταύγεια .  

 

5.6.1: Οπτικός χαρατηρισμός σε χαμηλές θερμοκρασίες 

Θα ξεκινήσουμε την παρουσίαση των αποτελεσμάτων από το δείγμα 913. Στο 

σχήμα  5.14(a) φαίνονται ενδεικτικά φάσματα φωτοφωταύγειας για το δείγμα 913 για 

θερμοκρασίες από 125-185Κ. Σε αντίθεση με τις μικροκοιλότητες με πηγάδια 

InGaAs/GaAs παρατηρούμε τρεις κορυφές στα φάσματα. Η απουσία strain στις δομές 

GaAs/AlGaAs έχει σαν αποτέλεσμα η ενεργειακή κατάσταση της ελαφριάς οπής 

(Light Hole-LH) να βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτή της βαριάς οπής. Επομένως, η 

τρίτη κορυφή οφείλεται στο εξιτόνιο της ελαφριάς οπής το οποίο και αυτό 

αλληλεπιδρά με τον ρυθμό φωτονίου. Αυτό φαίνεται καθαρά στα σχήματα 5.15 όπου 

φαίνεται η ενέργεια διασποράς των τριών πολαριτονικών κλάδων.  

1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56

 

 

P
L 

In
te

ns
tit

y 
(a

u)

Energy (meV)

125K

185K

 

Σχήμα 5.14: α) Καταγεγραμμένα φάσματα PL από δομή LED πολαριτονίων GaAs/AlGaAs 
συναρτήσει της θερμοκρασίας,στο θερμοκρασιακό εύρος 125-185Κ, ανά 5Κ.  

 

Η σχέση διασποράς των πολαριτονικών κλάδων προκύπτει εξάγοντας τις 

φασματικές θέσεις των κορυφών από τα αντίστοιχα φάσματα. Στα σχήματα 5.15 

βλέπουμε την ενέργεια διασποράς σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία του δείγματος 

913. Οι δύο διαφορετικές ενέργειες διασποράς οφείλονται στο γεγονός ότι η διέγερση 
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έχει γίνει σε δύο διαφορετικές θέσεις πάνω στο δείγμα. Η εικόνα 5.15(α) αντιστοιχεί 

σε θερμοκρασίες από 24-140Κ ενώ η 5.15(b) από 110-185Κ. Η θεωρητική σχέση που 

χρησιμοποιούμε για την προσαρμογή των θεωρητικών καμπυλών στα πειραματικά 

σημεία διαφοροποιείται από αυτή που χρησιμοποιήθηκε στις δομές με πηγάδια In-

GaAs/GaAs, λόγω του ότι στην περίπτωση αυτή πρέπει να συνυπολογίσουμε και την 

αλληλεπίδραση μεταξύ του ρυθμού της κοιλότητας με το εξιτόνιο ελαφριάς οπής. 

Συγκεκριμένα, η χαμιλτονιανή του συστήματος διαφοροποιείται από αυτή που 

παρουσιάσαμε στο δεύτερο κεφάλαιο λόγω των όρων που αναφέρονται στο εξιτόνιο 

της ελαφριάς οπής[26,27]. Η αντιμετώπιση του προβλήματος και η εύρεση των 

ιδιοτιμών των πολαριτονίων παραμένει ίδια, με τη διαφορά ότι στην περίπτωση αυτή 

η διαγωνοποίηση του πίνακα δεν καταλήγει σε απλές αναλυτικές σχέσεις αλλά σε πιο 

πολύπλοκες, οι οποίες είναι αδύνατο να παρατεθούν εδώ και για το λόγο αυτό τα 

ενδιάμεσα βήματα σημειώνονται στο παράρτημα Β. Η επίλυση του προβλήματος 

έγινε χρησιμοποιώντας το μαθηματικό πακέτο mathematica και στη συνέχεια οι 

σχέσεις που προέκυψαν χρησιμοποιήθηκαν για την προσαρμογή στα πειραματικά 

δεδομένα.  
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Σχήμα 5.15: Σχέσεις ενέργειας διασποράς για το δείγμα 913. Λόγω της ανομοιογένειας της 
κοιλότητας κατά την ανάπτυξη η θέση του ρυθμού της κοιλότητας μετατοπίζεται μεταξύ 
διαφορετικώνσημείων. Αυτό επιτρέπει τη ζεύξη μεταξύ του ρυθμού της κοιλότητας και των 
εξιτονίων να συμβαίνει σε διαφορετικές θερμοκρασίες καθώς μετατοπιζόμαστε σε διαφορετικά 
σημεία του δείγματος. Οι ενέργειες Rabi, αναγράφονται σε κάθε σχήμα ξεχωριστά τόσο για το 
εξιτόνιο της βαριάς (ΩHH) όσο και της ελαφριάς οπής (ΩLH).   

 

Από την προσαρμογή στα πειραματικά δεδομένα βρίσκουμε τις δύο ενέργειες Ra-

bi για τους τρεις πολαριτονικούς κλάδους. Οι τιμές των ενεργειών Rabi αναγράφονται 

στα αντίστοιχα σχήματα 5.15 καθώς και η θερμοκρασία στην οποία παρατηρούνται.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο δείγμα ακολουθήθηκε η διαδικασία 

processing για την κατασκευή και το χαρακτηρισμό LED πολαριτονίων. Δεδομένου 
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όμως ότι ενδιαφερόμαστε κυρίως για λειτουργία σε θερμοκρασία δωματίου και σε 

συνδυασμό με ορισμένα τεχνικά προβλήματα που υπήρξαν τόσο στην κατασκευή όσο 

και στο χαρακτηρισμό του συγκεκριμένου δείγματος δεν δόθηκε περαιτέρω έμφαση 

και προσπάθεια για τον ηλεκτρικό χαρακτηρισμό του 913.   

 

5.6.2: Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός σε θερμοκρασία δωματίου. 

Στη συνέχεια ακολούθησε ο χαρακτηρισμός του δείγματος 917. Το δείγμα αυτό 

σχεδιάστηκε για λειτουργία σε υψηλές θερμοκρασίες. Όπως και το 913 αποτελείται 

από 8 κβαντικά πηγάδια και σκοπός των πειραμάτων ήταν να γίνει μια άμεση 

σύγκριση με το δείγμα 797. Το δείγμα χαρακτηρίστηκε τόσο με οπτικές όσο και με 

ηλεκτρικές μετρήσεις. Αρχικά και πριν τη διαδικασία του processing το δείγμα 

χαρακτηρίστηκε οπτικά με φωτοφωταύγεια παίρνοντας φάσματα για διάφορες τιμές 

του αποσυντονισμού το οποίο επιτυγχάνεται εστιάζοντας σε διαφορετικά σημεία του 

δείγματος. Στο σχήμα 5.16 φαίνονται τα φάσματα που προέκυψαν από τις οπτικές 

αυτές μετρήσεις καθώς και η ενέργεια διασποράς των πολαριτονίων.  
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Σχήμα 5.16: a) Φάσματα PL στους 300Κ μετακινούμενοι σε διαφορετικά σημεία του δείγματος 
b) ενέργεια διασποράς των πολαριτονίων όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα φάσματα του 
διπλανού σχήματος. 

 

Η πρώτη παρατήρηση που προκύπτει από το σχήμα 5.16a έχει να κάνει με την 

καθαρότητα των φασμάτων. Συγκρίνοντας με την εικόνα 5.12a, βλέπουμε πως εδώ οι 

πολαριτονικές κορυφές διαχωρίζονται πλήρως δίνοντας μια ξεκάθαρη εικόνα του an-

ticrossing. Το γεγονός αυτό μπορεί να αποδοθεί τόσο στο στενότερο εύρος γραμμής 

που παρουσιάζουν τα πηγάδια GaAs/AlGaAs καθώς και στο ότι παρουσιάζουν 

υψηλότερη τιμή oscillator strength εν συγκρίσει με τα InGaAs/GaAs όπως είδαμε στο 
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κεφάλαιο 4. Η τιμή της ενέργειας Rabi που προκύπτει από την ενέργεια διασποράς 

της εικόνας 5.16b είναι προσεγγιστικά 6meV. Η τιμή αυτή προκύπτει αφαιρώντας 

απλά τους δύο πολαριτονικούς κλάδους και όχι από προσαρμογή κάποιας θεωρητικής 

σχέσης στα πειραματικά δεδομένα. Αυτό συμβαίνει διότι είναι αδύνατη η γνώση των 

ακριβών τιμών των ρυθμών εξιτονίου και κοιλότητας σε κάθε σημείο του δείγματος 

με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να προσδιορίσουμε  επακριβώς την τιμή του 

αποσυντονισμού η οποία αποτελεί και την ελεύθερη παράμετρο για την προσαρμογή 

των θεωρητικών καμπυλών στα πειραματικά δεδομένα. 

Το κυριότερο όμως βάρος δόθηκε στον ηλεκτρικό χαρακτηρισμό των 

μικροκοιλοτήτων LED που κατασκευάστηκαν. Ο χαρακτηρισμός των διόδων αρχικά 

έγινε συναρτήσει της θερμοκρασίας. Στο σχήμα 5.17 φαίνονται τα αποτελέσματα των 

μετρήσεων αυτών. 
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Σχήμα 5.17: a) Φάσματα EL σε θερμοκρασίες από 250-320Κ. b) Ενέργεια διασποράς των 
πολαριτονίων όπως προκύπτει από τις φασματικές θέσεις των κορυφών του διπλανου 
σχήματος. 

 

Στην εικόνα 5.17a φαίνεται μια σειρά φασμάτων ηλεκτροφωταύγειας σε 

θερμοκρασίες από 250-320Κ για τιμή ρεύματος 100μΑ. Όπως και στην περίπτωση 

του σχήματος 5.16a τα φάσματα είναι αρκετά ευκρινή και ο διαχωρισμός των 

πολαριτονικών κορυφών ξεκάθαρος. Η ενέργεια διασποράς των τριών πολαριτονικών 

κλάδων προκύπτει εξάγοντας τις φασματικές θέσεις των κορυφών από τα αντίστοιχα 

φάσματα και φαίνεται στο σχήμα 5.17b. Το anticrossing μεταξύ του ρυθμού της 
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κοιλότητας και του εξιτονίου της βαριάς οπής συμβαίνει στους 280Κ με ενέργεια Ra-

bi 4.54meV, ενώ αντίστοιχα για την ελαφριά οπή έχουμε ενέργεια Rabi ίση με 

3.53meV στους 311Κ. Η προσαρμογή των θεωρητικών καμπυλών στα πειραματικά 

δεδομένα έγινε  όπως και στην περίπτωση του δείγματος 913 στο σχήμα 5.15.  

Συγκρίνοντας τις τιμές της ενέργειας Rabi που προκύπτουν από τα φάσματα PL 

και EL για το πολαριτόνιο της βαριάς οπής βλέπουμε ότι παρουσιάζουν απόκλιση 

μεταξύ τους. Κάτι αντίστοιχο δεν έχει παρατηρηθεί σε άλλα δείγματα 

μικροκοιλοτήτων που έχουμε χαρακτηρίσει, ανεξαρτήτως του τύπου πηγαδιού που 

χρησιμοποιείται σαν ενεργός περιοχή. Κατά τη γνώμη μας αυτό μπορεί να αποδοθεί 

σε  δύο παράγοντες. Ο ένας έχει να κάνει με τυχόν υποβάθμιση της ποιότητας της 

μικροκοιλότητας κατά την κατασκευή των διόδων LED λόγω του processing. Ο 

άλλος έχει να κάνει με την ύπαρξη της κορυφής της ελαφριάς οπής στα φάσματα 

ηλεκτροφωταύγειας. Η ύπαρξη δύο εξιτονίων στα πηγάδια GaAs/AlGaAs έχει σαν 

αποτέλεσμα ο ρυθμός της κοιλότητας να αλληλεπιδρά ταυτόχρονα και με τα δύο αυτά 

εξιτόνια με αποτέλεσμα το σύστημα να είναι πεπλεγμένο. Μέχρι και τους 290Κ η 

αλληλεπίδραση φωτονίου και εξιτονίου βαριάς οπής είναι κυρίαρχη με αποτέλεσμα 

τον σχηματισμό των κλάδων LP και MP, σχήμα 5.17. Παράλληλα όμως, υπάρχει και 

η αλληλεπίδραση μεταξύ φωτονίου και εξιτονίου ελαφριάς οπής. Αν και είναι πιο 

ασθενής στην περιοχή δράσης του εξιτονίου βαριάς οπής, εντούτοις υπάρχει με 

αποτέλεσμα ο σχηματισμός του κλάδου UP να ωθεί τον κλάδο MP προς τα κάτω 

μειώνοντας έτσι την τιμή της ενέργειας Rabi. Αντίστοιχα συμβαίνουν στην περιοχή 

αλληλεπίδρασης φωτονίου και εξιτονίου ελαφριάς οπής σε υψηλότερες 

θερμοκρασίες. Ο συνδυασμός και των δύο αυτών παραγόντων δικαιολογεί, κατά τη 

γνώμη μας, τη διαφορά στις τιμές της ενέργειας Rabi μεταξύ των πειραμάτων 

φωτοφωταύγειας και ηλεκτροφωταύγειας. 

Στη συνέχεια η δίοδος χαρακτηρίστηκε για μια σταθερή θερμοκρασία σε 

συνάρτηση με το ρεύμα. Οι μετρήσεις αυτές αποσκοπούν στο να διαπιστώσουμε την 

οπτική απόκριση και συμπεριφορά της μικροκοιλότητας καθώς αυξάνουμε το ρεύμα 

εγχύσεως. Στόχος είναι να παρατηρήσουμε κάποιου είδους μη γραμμικότητα στα 

φάσματα εκπομπής στα όρια όπου η μικροκοιλότητα λειτουργεί στην περιοχή 

ισχυρής ζεύξης.  

Στο ακόλουθο σχήμα φαίνονται φάσματα εκπομπής της μικροκοιλότητας για 

διαφορετικές τιμές ρεύματος σε θερμοκρασία 265Κ. Τα ρεύματα που αναγράφονται 

στο πλάι της εικόνας είναι σε μΑ. Με βάση την εικόνα 5.17b ο αποσυντονισμός σε 

αυτή τη θερμοκρασία είναι -4.6 meV. 
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Σχήμα 5.18: a)Φάσματa EL στους 265Κ για διάφορες τιμες ρεύματος. b) ολοκληρωμένη 
ένταση EL για τον κάτω πολαριτονικό κλάδο και για το φάσμα εκπομπής του AlGaAs(15%). 

 

Παρατηρώντας τα φάσματα στο 5.18a βλέπουμε πως καθώς αυξάνει το ρεύμα 

αυξάνει ταυτόχρονα και η ένταση της EL των πολαριτονίων. Ωστόσο, ενώ αρχικά η 

ένταση της κορυφής των πολαριτονίων είναι κυρίαρχη καθώς αυξάνεται το ρεύμα 

έγχυσης βλέπουμε να αυξάνει η εκπομπή που προέρχεται από το AlGaAs(15%). Πιο 

συγκεκριμένα, αυτό το οποίο παρατηρήθηκε στις εν λόγω μετρήσεις ήταν πως μετά 

από κάποια τιμή ρεύματος η πλειονότητα των φορέων δείχνει να μην 

επανασυνδεέεται στο πηγάδι αλλά στα κάτοπτρα αφήνοντας στάσιμη την ένταση της 

ηλεκτροφωταύγειας των πολαριτονίων. Αυτό φαίνεται καθαρά και στο σχήμα 5.18b 

όπου δείχνει την ολοκληρωμένη ένταση EL από τον κάτω πολαριτονικό κλάδο και 
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από το AlGaAs(15%). Αυτό που παρατηρούμε είναι πως ενώ αρχικά οι δύο εντάσεις 

αυξάνουν, μετά από τα 250μΑ η ένταση από το AlGaAs ξεπερνά αύτή του 

πολαριτονίου. Αυτό όμως που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι πως η EL του 

πολαριτονίου παρουσιάζει κορεσμό ενώ η αντίστοιχη του AlGaAs(15%) συνεχίζει να 

αυξάνει. Αυτό σημαίνει ότι οι φορείς για κάποιο λόγο δεν μπαίνουν στα πηγάδια 

αλλά επανασυνδέονται στα πρώτα στρώματα των DBRs. Ο λόγος για τον οποίο 

παρατηρήσαμε αυτή τη συμπεριφορά δεν είναι ξεκάθαρος. Αυτό που έχει σημασία 

είναι ότι λόγω του προβλήματος αυτού δεν καταφέραμε να έχουμε μια ξεκάθαρη 

εικόνα της οπτικής απόκρισης της μικροκοιλότητας σε υψηλά ρεύματα καθώς και να 

παρατηρήσουμε κάποια μη γραμμική συμπεριφορά.  

Παρόλα αυτά όμως, αυτό που πρέπει να σημειώσει κανείς είναι η βελτίωση που 

επήλθε στις μικροκοιλότητες με τη χρήση των πηγαδιών GaAs/AlGaAs. Να 

διευκρινιστεί ότι με τη λέξη βελτίωση εννοούμε την αύξηση της ενέργειας Rabi τόσο 

σε χαμηλές όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες καθώς και την ευκρινέστερη μορφή των 

φασμάτων η οποία επιβεβαιώνει ξεκάθαρα την λειτουργία της μιροκοιλότητας LED 

στην περιοχή ισχυρής ξεύξης.  
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Κεφάλαιο 6 

 

6.1: Εισαγωγή 

Στο 4ο και 5ο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των μετρήσεων που 

οδήγησαν στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υλοποίηση μικροκοιλοτήτων GaAs-LED 

πολαριτονίων, με λειτουργία σε θερμοκρασία δωματίου. Τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από τις δομές που έχουμε ήδη παρουσιάσει στο 5ο κεφάλαιο, δείχνουν ότι 

με τον τρέχοντα σχεδιασμό τους οι δομές δεν μπορούν να οδηγηθούν σε laser 

πολαριτονίων, αυξάνοντας μόνο είτε την ηλεκτρική είτε την οπτική ισχύ άντλησης. 

Αυτό που συμβαίνει τελικά όπως είδαμε, είναι ότι με αύξηση της ισχύος άντλησης το 

σύστημα οδηγείται από την περιοχή ισχυρής ζεύξης στην περιοχή ασθενούς ζεύξης. Η 

συμπεριφορά αυτή παρατηρείται ανεξάρτητα της θερμοκρασίας στην οποία 

λειτουργεί η μικροκοιλότητα. Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό κατά 

τη γνώμη μας είναι ότι με τον παρόντα σχεδιασμό των δομών τα πολαριτόνια του 

κάτω κλάδου δεν προλαβαίνουν να χαλαρώσουν στην κατάσταση / / 0k 


. Αυτό που 

συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι ότι οι φορείς συγκεντρώνονται στην περιοχή 

όπου αλλάζει η καμπυλότητα της ενέργειας διασποράς του κάτω πολαριτονικού 

κλάδου, με αποτέλεσμα να αποδιεγείρονται από τις καταστάσεις της περιοχής bottle-

neck εκπέμποντας φωτόνια από κατάστασεις με υψηλότερο / /k


. Για την περιοχή αυτή 

έχουμε συζητήσει στο κεφάλαιο 5. Σαν παράδειγμα, στην εικόνα 6.1 φαίνεται η 

ενέργεια διασποράς συναρτήσει της γωνίας για το δείγμα 794 στους 80Κ.  

 

Σχήμα 6.1: Ενέργεια διασποράς πολαριτονίων συναρτήσει της γωνίας. 
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Η εικόνα αυτή έχει επιτευχθεί με την τεχνική single-shot imaging η οποία 

επιτρέπει in-situ καταγραφή της ενέργειας διασποράς συναρτήσει της  γωνίας όπως 

είδαμε αναλυτικά στο κεφάλαιο 3. Η εικόνα αυτή αναδεικνύει το πρόβλημα του bot-

tleneck. Όπως βλέπουμε γύρω από τη γωνία των 300 υπάρχει μια αύξηση της έντασης 

του εκπεμπόμενου φωτός από τον κάτω πολαριτονικό κλάδο. Να σημειωθεί ότι στη 

συγκεκριμένη εικόνα το δείγμα βρίσκεται σε αρνητικό αποσυντονισμό και η άντληση 

είναι ηλεκτρική. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρήθηκε και στο δείγμα 733 σε πειράματα 

ηλεκτροφωταύγειας με τη γωνία, όπως περιγράψαμε στο κεφάλαιο 5, παρά το ότι οι 

θερμοκρασίες λειτουργίας ήταν κατά πολύ υψηλότερες (~200Κ). 

Γίνεται επομένως αντιληπτό, ότι η επίτευξη ενός laser πολαριτονίων προϋποθέτει 

την εξάλειψη του φαινομένου bottleneck, ώστε να μπορέσουν τα πολαριτόνια να 

χαλαρώσουν ταχέως στην κατάσταση / / 0k 


, δημιουργώντας εκεί συγκέντρωση 

ικανή ώστε το σύστημα να οδηγηθεί σε συμπύκνσωση και lasing.  

6.2: Σχεδιασμός δομής  

Το πρόβλημα αυτό μας οδήγησε στο να σκεφτούμε ένα νέο τρόπο άντλησης της 

μικροκοιλότητας ο οποίος να μας επιτρέπει την όσο το δυνατόν ελεγχόμενη 

ηλεκτρική άντληση των πολαριτονικών καταστάσεων στο / / 0k 


, του κάτω 

πολαριτονικού κλάδου. Η λογική μας είναι να κατασκευάσουμε μια δομή στην οποία 

οι φορείς, ηλεκτρόνια και οπές, να οδηγούνται στοχευμένα προς τη δημιουργία 

πολαριτονίων στο / / 0k 


, χωρίς τα πολαριτόνια να είναι αναγκασμένα να 

χαλαρώνουν από πολαριτονικέες καταστάσεις υψηλού / /k


 στη θεμελιώδη.  

Για να το πετύχουμε αυτό σχεδιάσαμε τη δομή που φαίνεται στο σχήμα 6.2. Η 

δομή αυτή αποτελείται από 5 συνολικά κβαντικά πηγάδια GaAs/AlGaAs, εκ των 

οποίων τα 3 κεντρικά είναι σε συντονισμό με τον οπτικό ρυθμό της κοιλότητας και 

αποτελούν την ενεργό περιοχή της κοιλότητας (AQWs-Active Quantum Wells). Τα 

δύο διπλανά πηγάδια είναι βοηθητικά και χρησιμεύουν στο να συγκρατούν τους 

φορείς (CQWs-Collector Quantum Wells) και να τους διοχετεύουν στα κεντρικά 

πηγάδια.  
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Σχήμα 6.2: Σχηματική αναπαράσταση της ενεργού περιοχής του δείγματος 918. Τα πηγάδια 
έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να συμβάλλουν στη δημιουργία πολαριτονίων στην 

κατάσταση / / 0k 


 του κάτω κλάδου, όπως αναλύεται διεξοδικά στο κείμενο.  

 

Προκειμένου να κατανοήσουμε τον τρόπο λειτουργίας της δομής αυτής, θα 

αναφερθούμε ενδεικτικά στο σχεδιασμό του CQW των ηλεκτρονίων. Το πηγάδι αυτό 

είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε η πρώτη ενεργειακή του κατάσταση να 

βρίσκεται σε συντονισμό με τη δεύτερη των κεντρικών πηγαδιών, ώστε να 

επιτυγχάνεται η ταχεία διέλευση φορέων από το CQW στά ενεργά πηγάδια μέσω του 

φαινομένου σήραγγος συντονισμού (resonant tunneling). Το ίδιο ισχύει και για το 

πηγάδι των οπών με τη διαφορά ότι σε αυτό η θεμελιώδης κατάστασή του βρίσκεται 

σε συντονισμό με μια οποιαδήποτε διεγερμένη κάτασταση των οπών των τριών 

ενεργών πηγαδιών. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι για τις οπές η ενεργειακή 

διαφορά μεταξύ θεμελιώδους και διεγερμένων σταθμών στα ενεργά πηγάδια είναι 

πολύ μικρές λόγω της μεγαλύτερης ενεργού μάζας των οπών σε σχέση με αυτή των 

ηλεκτρονίων. Επιπλέον, τα ενεργά πηγάδια έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 

ισχύει η ακόλουθη συνθήκη 

 1 1 2 2
e h

e h
CQW CQW LO exE E E E     (6.1) 

Στην παραπάνω σχέση 1

e

e
CQWE , 1

h

h
CQWE  είναι οι θεμελιώδεις ενέργειες για τα πηγάδια 

συλλογής ηλεκτρονίων και οπών αντίστοιχα, LOE  είναι η ενέργεια του οπτικού 

φωνονίου, exE είναι η ενέργεια εξιτονίου της θεμελιώδους στάθμης των ενεργών 

πηγαδιών και Ω η ενέργεια Rabi του πολαριτονίου. Με την παραπάνω συνθήκη 

θέλουμε οι φορείς που εισέρχονται στα ενεργά πηγάδια να οδηγούνται απευθείας 

στην πολαριτονική κατάσταση, αποβάλλοντας έκαστος από ένα οπτικό φωνόνιο. Η 

κεντρική ιδέα είναι να χρησιμοποιήσουμε την ταχύτατη αυτή διαδικασία χαλάρωσης, 

η οποία συμβαίνει κατά μέσο όρο σε μερικές εκατοντάδες fs, ώστε οι φορείς να 
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σχηματίζουν πολαριτόνια κατευθείαν στην θεμελιώδη κατάσταση των πολαριτονίων 

/ / 0k 


. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγουμε αφενός τις δυσκολίες που δημιουργεί η 

περιοχή bottleneck στη χαλάρωση των πολαριτονίων και αφετέρου ευελπιστούμε, ότι 

η επίτευξη της συνθήκης (6.1) θα δημιουργήσει συγκέντρωση πολαριτονίων στο 

/ / 0k 


, ικανή να οδηγήσει σε lasing. Η αναλυτική περιγραφή της μικροκοιλότητας 

αυτής φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα 6.1.  

Sample 918 

DBR type Al0.15Ga0.85As/AlAs 

Top DBR periods 18 

Bottom DBR periods 22 

Dopped DBRs yes 

QW type GaAs 

Barrier type (AQW) Al0.3Ga0.7As 

Barrier type (CQW) Al0.15Ga0857As/ 
Al0.3Ga0.7As 

QW length 

(CQWh,AQW,CQWe)

 

3nm, 18nm, 7nm 

Barrier length 7nm 

No of QWs 5nm 

Cavity length 5λ/2 

 

Πίνακας 6.1: Χαρακτηριστικά δείγματος 918. 

 

6.3: Πειραματικές μετρήσεις 

Το συγκεκριμένο δείγμα χαρακτηρίστηκε τόσο με ηλεκτρικές όσο και με οπτικές 

μετρήσεις. Θα ξεκινήσουμε την περιγραφή των μετρήσεων παρουσιάζοντας πρώτα τα 

αποτελέσματα από τις ηλεκτρικές μετρήσεις και στην επόμενη παράγραφο θα 

αναφερθούμε και στις οπτικές.  
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6.3.1: Ηλεκτρικές μετρήσεις  

Όπως και στα προηγούμενα δείγματα ακολουθήθηκε η γνωστή διαδικασία 

processing που έχουμε περιγράψει στο κεφάλαιο 3, και κατόπιν ακολούθησε ο 

χαρακτηρισμός με ηλεκτροφωταύγεια του δείγματος. Στο πρώτο σκέλος του 

χαρακτηρισμού διαπιστώθηκε ότι η μικροκοιλότητα είναι ικανή να λειτουργήσει στην 

περιοχή ισχυρής ζεύξης υπό ηλεκτρική άντληση. Αυτό επιτεύχθηκε τόσο με 

χαρακτηρισμό του LED πολαριτονίων συναρτήσει της θερμοκρασίας, όσο και με 

μετρήσεις συναρτήσει της γωνίας για σταθερή θερμοκρασία. Στο σχήμα 6.3a 

φαίνονται φάσματα εκπομπής EL από τη μικροκοιλότητα για διαφορετικές γωνίες 

συλλογής.  
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Σχήμα 6.3: a) Φάσματα ηλεκτροφωταύγειας συναρτήσει της γωνίας εκπομπης, b) Ενέργεια 
διασποράς πολαριτονίων. Ο αποσυντονισμός είναι -4meV.  

 

Δεδομένου ότι τα πηγάδια είναι GaAs έχουμε ξανά την ύπαρξη τριών κορυφών 

όπου η μία είναι ο ρυθμός της κοιλότητας και οι άλλες δύο αντιστοιχούν στα εξιτόνια 
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βαριάς και ελαφριάς οπής αντίστοιχα. Από το σχήμα 6.3a φαίνεται το anticrossing 

που συμβαίνει μεταξύ του φωτονικού ρυθμού και των εξιτονίων, γεγονός που 

επιβεβαιώνει τη λειτουργία  της μικροκοιλότητας στην περιοχή ισχυρής ζεύξης. Η 

τιμή του ρεύματος άντλησης είναι 100μΑ, ενώ η θερμοκρασία διεξαγωγής των 

μετρήσεων είναι 120Κ. Αναλύοντας περαιτέρω τα φάσματα και εξάγοντας τις 

κορυφές των φασμάτων για τις αντίστοιχες γωνίες έχουμε το σχήμα 6.3b, το οποίο 

δείχνει την ενέργεια διασποράς των πολαριτονίων συναρτήσει της γωνίας. Τα σημεία 

αντιστοιχούν στα πειραματικά δεδομένα ενώ οι καμπύλες που τα διαπερνούν 

προκύπτουν από προσαρμογή των θεωρητικών σχέσεων λαμβάνοντας υπόψιν την 

γωνιακή εξάρτηση του ρυθμού της κοιλότητας και θεωρώντας αποσυντονισμό μεταξύ 

εξιτονίου βαριάς οπής και φωτονίου -4meV. Η τιμή της ενέργειας Rabi που 

προκύπτει από την αλληλεπίδραση με το εξιτόνιο βαριάς οπής είναι ΩΗΗ=3.33meV 

στις  17.50, ενώ  η αντίστοιχη για το ελαφριάς οπής είναι ΩLH=2.36meV στις 220. 

Χωρίς να δείξουμε περαιτέρω αποτελέσματα αναφέρουμε απλά, για λόγους 

πληρότητας, ότι παραπλήσιες τιμές της ενέργειας Rabi προκύπτουν και από 

μετρήσεις EL στην ίδια δίοδο μεταβάλλοντας τη θερμοκρασία. Στην περίπτωση αυτή 

έχουμε ΩΗΗ=3.33meV στους 140Κ και ΩLΗ=1.7meV στους 155Κ. Η διαφορά για την 

ενέργεια Rabi ΩLΗ αποδίδεται στη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των δύο 

μετρήσεων.  

Στη συνέχεια ακολούθησε χαρακτηρισμός της ίδιας μικροκοιλότητας για σταθερή 

θερμοκρασία συναρτήσει του ρεύματος άντλησης. Πριν προβούμε στην παρουσίαση 

και τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων να σημειωθεί ότι και στην περίπτωση του 

δείγματος αυτού υπήρχε πρόβλημα στο χαρακτηρισμό του σε υψηλές τιμές ρεύματος 

λόγω της υψηλής σειριακής αντίστασης των κατόπτρων DBR, με αποτέλεσμα να 

είναι αδύνατη η άντλησή του για τιμές μεγαλύτερες των μερικών mA.  
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Σχήμα 6.4: Φάσματα EL στους 120Κ για διάφορες τιμές του ρεύματος έγχυσης. Οι τιμές των 
ρευμάτων που σημειώνονται είναι σε μονάδες μΑ. 



  

119 

 

Το κυριότερο πρόβλημα που δημιουργείται από την υψηλή τιμή της σειριακής 

αντίστασης των DBR σε χαμηλές θερμοκρασίες είναι η θέρμανση του δείγματος 

λόγω της υψηλής τάσης που εφαρμόζουμε προκειμένου να περάσει το ρεύμα. Η 

θέρμανση του δείγματος μεταβάλει τη θέση του εξιτονίου σε μικρότερες ενέργειες, 

και συνεπώς αλλάζει ο αποσυντονισμός μεταξύ φωτονίου και εξιτονίου. Αυτό 

φαίνεται καθαρά στην εικόνα 6.4 που δείχνει φάσματα στους 120Κ για διάφορες 

τιμές ρεύματος. Παρατήρουμε ότι καθώς αυξάνει το ρεύμα σε τιμές μεγαλύτερες των 

30μΑ, η κορυφή του εξιτονίου βαρίας οπής μετατοπίζεται σε χαμηλότερες ενέργειες, 

χαρακτηριστικό της θέρμανσης του δείγματος, με συνέπεια η μικροκοιλότητα να 

οδηγείται σε κατάσταση διαφορετικού αποσυντονισμού. Το γεγονός αυτό έχει σαν 

συνέπεια να αλλάζει η ενέργεια διασποράς των πολαριτονίων και συνεπώς η 

συγκέντρωση των πολαριτονίων στις διάφορες / /k


 καταστάσεις στον κάτω 

πολαριτονικό κλάδο. Αυτό φαίνεται στο γράφημα 6.5 το οποίο δείχνει την φασματικά 

ολοκληρωμένη ένταση της EL του κάτω πολαριτονικού κλάδου συναρτήσει του 

ρεύματος. Στο σχήμα 6.5 φαίνεται καθαρά η επίδραση της θέρμανσης του δείγματος 

στην οπτική του απόδοση. Μέχρι και τα 30μΑ τα οποία σημειώνονται στο σχήμα, η 

μικροκοιλότητα λειτουργει στον ίδιο αποσυντονισμό. Πέρα από την τιμή αυτή του 

ρέυματος η κορυφή του εξιτονίου σιγά σιγά μετατοπίζεται μειώνοντας τον αρχικά 

αρνητικό αποσυντονισμό και συνεπώς την οπτική ισχύ εξόδου. Έτσι, παρατηρείται 

υποβάθμιση της μη γραμμικότητας στην EL για μεγαλύτερες τιμές ρεύματος. Μέχρι 

την τιμή των 30μΑ παρατηρούμε πως εξαπλασιασμός του ρεύματος, από 5 σε 30μΑ, 

προκαλεί αύξηση κατά ένα παράγοντα 40 στην ολοκληρωμένη ένταση της EL. Από 

προσαρμογή της συνάρτησης bax  στα δεδομένα από 5-30μΑ, βρίσκουμε ότι b=2. 

Άρα, ακόμα και για τόσο μικρές τιμές ρεύματος παρατηρείται μη γραμμικότητα, τη 

συμπεριφορά της οποίας όμως δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε μέχρι τέλους.  
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Σχήμα 6.5: Φασματικά ολοκληρωμένη ένταση EL του κάτω πολαριτονικού κλάδου συναρτήσει 
του ρεύματος έγχυσης.  
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6.3.2: Οπτικά πειράματα  

Από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα του ηλεκτρικού χαρακτηρισμού δεν έχουν 

προκύψει οι απαραίτητες πληροφορίες για την επίδραση του μηχανισμού χαλάρωσης 

των φορέων μέσω LO-φωνονίων, ούτε προέκυψε κάποια αισθητή διαφορά σε σχέση 

με τα δείγματα που εξετάστηκαν στο κεφάλαιο 5. Αποφασίσαμε λοιπόν, να 

διεξάγουμε μια σειρά οπτικών πειραμάτων μέσω των οποίων να μπορέσουμε να 

εξάγουμε όσο το δυνατό περισσότερα συμπεράσματα για το μηχανισμό χαλάρωσης 

μέσω LO-φωνονίων.  

Τα πειράματα που σχεδιάστηκαν χωρίζονται σε δύο σκέλη. Στο πρώτο σκέλος 

γίνεται μια σύγκριση αποτελεσμάτων μεταξύ resonant και non-resonant οπτικής 

άντλησης. Στο δεύτερο μέρος γίνεται ένας συστηματικός χαρακτηρισμός του 

φαινομένου bottleneck προκειμένου να διαπιστώσουμε τις συνθήκες εκείνες που 

οδηγούν στην υποβάθμισή του, με συνέπεια την καλύτερη λειτουργία του 

πολαριτονικού LED.  

 

6.3.2.1: Σύγκριση μεταξύ resonant και non-resonant οπτικής άντλησης 

Στην παράγραφο αυτή θα γίνει μια σύγκριση της απόκρισης του δείγματος υπό re-

sonant και non-resonant οπτικής άντλησης, προκειμένου να αποκτήσουμε αίσθηση 

για την επίδραση του μηχανισμού LO-phonon στη χαλάρωση των φορέων με στόχο 

τον άμεσο σχηματισμό πολαριτονίων στην κατάσταση / / 0k 


. Αν και το δείγμα είναι 

σχεδιασμένο να εκμεταλλεύεται το μηχανισμό αυτό σε ηλεκτρική άντληση, εντούτοις 

προσπαθήσαμε στην περίπτωση της non-resonant άντλησης να δημιουργήσουμε 

συνθήκες οι οποίες να πλησιάζουν αρκετά αυτές της ηλεκτρικής, ώστε να εξάγουμε 

όσο το δυνατό πιο σωστά συμπεράσματα. Για το χαρακτηρισμό χρησιμοποιήθηκε η 

τεχνική single-shot imaging η οποια επιτρέπει την ταυτόχρονη καταγραφή τόσο της 

ενέργειας διασποράς συναρτήσει της γωνίας όσο και των αντίστοιχων φασμάτων.  

Η διαφορά των δύο πειραμάτων είναι η εξής. Υπό συνθήκες non-resonant 

άντλησης, διεγείρουμε φορείς τόσο στα CQWs όσο και στα AQWs. Οι φορείς που 

μπαίνουν από την αρχή στα AQWs συγκροτούν ένα πλήθος εξιτονίων το οποίο 

χαλαρώνει προς τη θεμελιώδη κατάσταση / / 0k 


 μέσω της περιοχής bottleneck. Οι 

φορείς που εισέρχονται στα ΑQWs από τα CQWs, λόγω φαινομένου σήραγγας, 

αναμένουμε να σχηματίσουν κατευθείαν πολαριτόνια στο / / 0k 


. Έτσι, αυξάνοντας 

την ισχύ άντλησης αναμένουμε μια μη γραμμική συμπεριφορά η οποία θα οφείλεται 
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κατά κύριο λόγο στο μηχανισμό χαλάρωσης με LO-φωνόνια. Από την άλλη, όταν 

διεγείρουμε resonant βάζουμε φορείς μόνο μέσα στα AQWs. Περιμένουμε λοιπόν, οι 

φορείς να χαλαρώνουν προς την / / 0k 


 πολαριτονική κατάσταση χωρίς τη 

συνεισφορά του μηχανισμού οπτικών φωνονίων. Έτσι, αυξάνοντας την ισχύ 

άντλησης θα περιμένει κανείς μια συμπεριφορά παραπλήσια με αυτή που 

παρατηρήσαμε στα δείγματα του κεφαλαίου 5.  

Αξίζει να σημειωθεί, ότι αν και αναπτύχθηκε δείγμα αναφοράς για το 918, δεν 

χρησιμοποιήθηκε για την άμεση σύγκρισή τους λόγω της διαφορετικής θερμοκρασίας 

λειτουργίας τους. Έτσι, επιλέξαμε να κάνουμε τη σύγκριση αυτή έμμεσα με resonant 

διέγερση του δείγματος 918.  

Πριν ξεκινήσουμε το σχολιασμό των αποτελεσμάτων θα αναφερθούμε για λίγο 

στις συνθήκες των πειραμάτων. Ο χαρακτηρισμός έγινε στη θερμοκρασία των 100Κ. 

Στην θερμοκρασία αυτή το σύστημα βρίσκεται σε αρνητικό αποσυντονισμό ίσο με 

3meV όπως φαίνεται και από την παρακάτω εικόνα, ενώ anticrossing για τους δύο 

ενεργειακά χαμηλότερους κλάδους έχουμε στις 16.50.  
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Σχήμα 6.6: Καταγεγραμμένη εικόνα στην οποία φαίνεται η σχέση διασποράς των πολαριτο-
νίων για Τ=100Κ και 3meV αποσυντονισμό 

 

Η διεγερση του δείγματος στην περίπτωση των non-resonant πειραμάτων έγινε με 

δέσμη laser στα 730nm. Το μήκος κύματος αυτό επιλέχθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να 

διεγείρουμε το AlGaAs(15%)  σε ενέργεια η οποία να μη βρίσκεται βαθιά στο χάσμα 

απορρόφησης. Το αντίστοιχο μήκος κύματος για την περίπτωση της resonant 

διέγερσης επιλέχθηκε στα 811nm. Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι τα φάσματα 

αντιστοιχούν σε μηδενική γωνία συλλογής.  
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Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων καταγράφηκαν τόσο φάσματα εκπομπής όσο 

και εικόνες σαν και αυτή του σχήματος 6.6. Στο σημείο αυτό θα εστιάσουμε μόνο στα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των φασμάτων αφού η καταγραφή 

των εικόνων αποτελεί απλώς συμπληρωματική πληροφορία. Όπως ήδη αναφέρθηκε 

στα πειράματα αυτά έγινε καταγραφή φασμάτων σε δεδομένη θερμοκρασία 

συναρτήσει της οπτικής ισχύος που διεγείρουμε το δείγμα. Στο ακόλουθο σχήμα 

φαίνεται η ολοκληρωμένη ένταση της PL και για τις δύο περιπτώσεις οπτικής 

διέγερσης.  
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Σχήμα 6.7: Ολοκληρωμένη ένταση PL. Τα τετράγωνα σημεία αναφέρονται σε non-resonant 
διέγερση, ενώ οι κύκλοι σε resonant. 

 

Από το σχήμα 6.7 προκύπτουν οι εξής παρατηρήσεις. Καταρχήν, και για τις δύο 

περιπτώσεις οπτικής διέγερσης παρατηρείται μια έντονη μη γραμμική συμπεριφορά η 

οποία ξεκινά για τιμές ισχύος πάνω από τα 0.1mW και 1.6mW για την περίπτωση της 

non-resonant και resonant άντλησης αντίστοιχα, και βαθμιαία υποβαθμίζεται. Το 

σημείο στο οποίο ξεκινά η υποβάθμιση σημειώνεται στο σχήμα με ένα βέλος. 

Ωστόσο, και για τιμές ισχύος μεγαλύτερες από αυτές που σημειώνουν τα δύο βέλη η 

οπτική ισχύς εξόδου από τη μικροκοιλότητα παραμένει μη γραμμική αλλά ο εκθέτης 

αύξησης είναι πολύ μικρότερος. Ενώ δηλαδή για τιμές ισχύος μικρότερες από αυτές 

που σημειώνονται από τα βέλη, και μεγαλύτερες από 0.1 και 1.6mW αντίστοιχα, ο 

εκθέτης αυτός ( bax ) είναι περίπου b=7, για μεγαλύτερες τιμές πέφτει στην τιμή b=1.6 

περίπου. Για να καταλάβει κανείς καλύτερα τη συμπεριφορά αυτή πρέπει να 

παρατηρήσει τα φάσματα εκπομπής πολύ προσεκτικά. Αυτό που διαπιστώνεται είναι 

ότι μέχρι και τα βέλη, η αύξηση της ισχύος οπτικής άντλησης έχει σαν αποτέλεσμα 

την εξουδετέρωση του εσωτερικού ηλεκτρικού πεδίου της διόδου όπως αυτό 
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προκύπτει από τις μετακινήσεις των κορυφών. Η μείωση του ηλεκτρικού πεδίου 

μετακινεί το εξιτόνιο προδευτικά σε υψηλότερες ενέργειες με συνέπεια την αύξηση 

του αποσυντονισμού. Έτσι, καθώς αυξάνει η οπτική ισχύς άντλησης το σύστημα 

οδηγείται σε όλο και πιο αρνητικό αποσυντονισμό. Η τελική τιμή του 

αποσυντονισμού συμβαίνει για την τιμή ισχύος στην οποία έχουμε ολική 

εξουδετέρωση του ηλεκτρικού πεδίου. Το ερώτημα είναι πώς συνδέεται αυτό με την 

την αύξηση της έντασης του φωτός από τη μικροκοιλότητα. Η απάντηση είναι ότι 

όσο πιο αρνητικός γίνεται ο αποσυντονισμός τόσο αυξάνει η ένταση του φωτός γύρω 

από το / / 0k 


 διότι το ποσοστό του φωτονίου στο πολαριτόνιο αυξάνει. Αυτό είναι 

εμφανές για παράδειγμα στο σχήμα 6.3α, όπου παρατηρούμε ότι η ένταση εκπομπής 

σε μηδενική γωνία είναι πολλαπλάσια αυτής σε μεγαλύτερες γωνίες. Από τα 

πειράματα συνεπώς αυτά, δεν προκύπτει κάποιο συμπέρασμα για τη συνεισφορά του 

μηχανισμού χαλάρωσης με οπτικά φωνόνια στην αποδιέγερση ηλεκτρονίων και οπών 

προς τη θεμελιώδη πολαριτονική κατάσταση.  

Προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τους λόγους για τους οποίους η δομή δε 

λειτούργησε όπως αναμέναμε, πραγματοποιήσαμε μετρήσεις φωτοφωταύγειας στο 

συγκεκριμένο δείγμα έχοντας απομακρύνει με RIE το p-DBR ώστε να αναδείξουμε 

την ενεργό περιοχή. Το σκεπτικό των μετρήσεων αυτών είναι για να διαπιστώσουμε 

εάν υπάρχουν τυχόν αποκλίσεις της ενεργού περιοχής του δείγματος, όσον αφορά 

συγκεντρώσεις Al και πάχη πηγαδιών, σε σχέση με τις ονομαστικές τιμές σχεδιασμού 

της δομής. Στον ακόλουθο  πίνακα φαίνονται οι πειραματικές και θεωρητικές τιμές 

των οπτικών μεταβάσεων στους 20Κ όπως αυτές ορίζονται στο σχήμα 6.8. 

 

Σχήμα 6.8: Σχηματική αναπαράσταση της ενεργού περιοχής και των ενεργειακών σταθμών σε 
κάθε πηγάδι που μας ενδιαφέρουν.  
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   1 1e h
AQWE   (eV) 1 1e h

CQWeE   (eV) 1 1e h
CQWhE   (eV) 

Πείραμα  1.526 1.561 1.639 

Θεωρία 1.5328 1.5755 1.6538 

 

Πίνακας 6.2: Σύγκριση μεταξύ θεωρητικών και πειραματικών μεταβάσεων στους 20Κ για την 
ενεργό περιοχή που ορίζεται στο σχήμα 6.8. Οι θεωρητικές τιμές έχουν επιτευχθεί σύμφωνα με 
τα χαρακτηριστικά δομής του Πίνακα 9.1. Επιπλέον, για την σύγκριση, οι θεωρητικές τιμές 
πρέπει να μεταβληθούν κατά την ενέργεια σύνδεσης του εξιτονίου που είναι της τάξεως των 7-
11 meV.  

 

Όπως βλέπουμε από τον πίνακα 6.2 υπάρχουν διαφορές μεταξύ των τιμών οπτικών 

μεταβάσεων μεταξύ θεωρίας και πειράματος. Για να βρούμε σε τι ακριβώς διαφέρει η 

ενεργός περιοχή του δείγματος από αυτή που έχουμε σχεδιάσει, προσπαθήσαμε 

μεταβάλλοντας παραμέτρους όπως η συγκέντρωση του Al ή τα πάχη των πηγαδιών 

να προσομειώσουμε υπολογιστικά τις πειραματικές οπτικές μεταβάσεις. Το 

συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε είναι πως η συγκέντρωση Αl στο φράγμα του 

πηγαδιού CQWh είναι 14% ενώ σε αυτό των ηλεκτρονίων, CQWe,  είναι περίπου 

12%. Προσομοιώνοντας τις οπτικές μεταβάσεις με τις συγκεκριμένες τιμές έχουμε 

ικανοποιητική συμφωνία μεταξύ πειραματικών και θεωρητικών τιμών. Οι διαφορές, 

αυτές όμως δημιουργούν τα εξής προβήματα: καταρχήν, η θεμελιώδης ενεργειακή 

κατάσταση 1

e

e
CQWE , του CQWe βρίσκεται κατά περίπου 5.5meV χαμηλότερα από την 

πρώτη διεγερμένη κατάσταση, 2e
AQWE ,  των ηλεκτρονίων του AQW, με αποτέλεσμα να 

μην επιτυγχάνεται ικανοποιητική διέλευση ηλεκτρονίων μέσω του φαινόμενου 

σήραγγος συντονισμού από το CQWe στα AQW. Επιπλέον, ο έλεγχος της συνθήκης 

(6.1) χρησιμοποιώντας τις τιμές συγκέντρωσης του Al που αναφέραμε πριν, δείχνει 

ότι υπάρχει απόκλιση 4.5 meV μεταξύ του αριστερού και δεξιού μέλους της.   

 

6.3.2.2: Επίδραση φαινομένου bottleneck στην χαλάρωση των πολαριτονίων.  

Στο δεύτερο σκέλος πειραμάτων και αφού πλέον έχουμε βεβαιωθεί ότι για το 

συγκεκριμένo δείγμα ο μηχανισμός χαλάρωσης με οπτικά φωνόνια δεν δίνει αισθητό 

αποτέλεσμα, τουλάχιστον στα πειράματα που μπορέσαμε να πραγματοποιήσουμε,  
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διεξήγαμε σειρά μετρήσεων  προκειμένου να κατανοήσουμε τις φυσικές παραμέτρους 

που επηρεάζουν και μπορούν να οδηγήσουν στην εξασθένηση του φαινομένου bot-

tleneck. Στηριζόμενοι και σε ενδείξεις από παλιότερες εργασίες [1], αποφασίσαμε να 

ελέγξουμε την επίδραση που έχει η θερμοκρασία και η ισχύς άντλησης στο 

φαινόμενο bottleneck.  

 

Έτσι, πραγματοποιήσαμε πρώτα μια σειρά από μετρήσεις optical imaging στις 

οποίες το δείγμα διατηρείται σε σταθερή θερμοκρασία και αποσυντονισμό, ενώ 

μεταβάλλεται η ισχύς άντλησης. Στα πειράματα αυτά, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική 

του single-shot imaging, διότι μας επιτρέπει να έχουμε ακριβή εικόνα των 

πολαριτονικών καταστάσεων από τις οποίες προέρχεται το φως που συλλέγουμε.  

 

 

Σχήμα 6.9: Εικόνες καταγεγραμμένες με την τεχνική single-shot imaging στις οποίες φαίνεται 
η ένταση του φωτός πάνω στη σχέση διασποράς των πολαριτονίων για τρεις διαφορετικές 
ισχείς άντλησης. Η θερμοκρασία είναι 70Κ. 

 

Στο σχήμα 6.9 φαίνεται η σχέση διασποράς των πολαριτονίων στους 70Κ για 

διαφορετικές συνθήκες άντλησης. Παρατηρούμε πως ενώ για 0.1mW το bottleneck 
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είναι ορατό στην περιοχή γύρω από τις 180, καθώς αυξάνουμε προοδευτικά την 

οπτική ισχύ άντλησης παρατηρούμε ότι τα πολαριτόνια ωθούνται προς καταστάσεις 

με μικρότερο / /k


 από όπου και ακτινοβολούν. Ποσοτικά αυτό μπορούμε να το 

διαπιστώσουμε και από τα ακόλουθα διαγράμματα στα οποία φαίνεται η 

ολοκληρωμένη ένταση της PL που προέρχεται από τον κάτω πολαριτονικό κλάδο 

συναρτήσει της γωνίας εκπομπής.  
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Σχήμα 6.10: Ολοκληρωμένη ένταση PL του κάτω πολαριτονικού κλάδου για διάφορες γωνίες. 

 

Όπως φαίνεται από το σχήμα 6.10, για μικρές τιμές της ισχύος άντλησης το φως 

προέρχεται από την περιοχή γωνιών γύρω από τις 180. Καθώς όμως αυξάνεται η ισχύς 

η κορυφή αυτή διευρύνεται και σταδιακά μετατοπίζεται, γεγονός που καταδεικνύει 

ότι υπάρχει ανακατανομή της συγκέντρωσης των πολαριτονίων κατά μήκος του κάτω 

πολαριτονικού κλάδου σε καταστάσεις με μικρότερο / /k


. Συμπερασματικά βλέπουμε 

πως η αύξηση της ισχύος διέγερσης έχει σαν αποτέλεσμα τη μερική κατάρρευση του 

bottleneck. Η μείωση της επίδρασης του bottleneck μπορεί να αποδοθεί σε σκεδάσεις 

μεταξύ πολαριτονίων-πολαριτονίων, πολαριτονίων με εξιτόνια, καθώς και με 

ελεύθερους φορείς. Οι σκεδάσεις αυτές μπορούν να προσδώσουν την απαραίτητη 

ενέργεια στα πολαριτόνια ώστε να οδηγηθούν ευκολότερα και ταχύτερα σε 

καταστάσεις χαμηλότερου / /k


, υπερπηδώντας το bottleneck.  



  

127 

 

Στη συνέχεια εξετάσαμε λεπτομερώς την επίδραση της θερμοκρασίας στη 

χαλάρωση των πολαριτονίων, ώστε να εξετάσουμε εάν είναι προτιμότερο να 

λειτουργεί η διάταξη LED, σε χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες. Στο σχήμα 6.11 

φαίνονται δύο χαρακτηριστικές εικόνες στους 60 και 140Κ. Ο αποσυντονισμός και 

στις δύο εικόνες είναι ίσος με 6meV περίπου. 

 

Σχήμα 6.11: Κατανομή της έντασης του εκπεμπόμενου φωτός στους πολαριτονικούς κλάδους, 
για δύο διαφορετικές θερμοκρασίες 60 και 140Κ. Η ισχύς άντλησης και στις δύο περιπτώσεις 
είναι ίση με 0.4mW. 

 

Όπως φαίνεται με μια πρώτη ματιά από το σχήμα 6.11 παρατηρούμε πως η αύξηση 

της θερμοκρασίας έχει σαν αποτέλεσμα την ανακατανομή της συγκέντρωσης των 

πολαριτονίων κατά μήκος του κάτω πολαριτονικού κλάδου. Έτσι, παρατηρούμε πως 

σε θερμοκρασία 60Κ το φως προέρχεται συγκεντρωμένα από την περιοχή γύρω από 

τις 170 του κάτω πολαιτονικού κλάδου, ενώ καθώς η θερμοκρασία αυξάνει η περιοχή 

αυτή εκτείνεται κατά μήκος σχεδόν ολόκληρου του κάτω πολαριτονικού κλάδου. Τα 

ίδια συμπερασμάτα καταδεικνύονται ακόμα πιο καθαρά από την εικόνα 6.12, όπου 

δείχνεται η ολοκληρωμένη ένταση της PL στις διάφορες γωνίες.  
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Σχήμα 6.12: Ολοκληρωμένη ένταση PL για διάφορες γωνίες εκπομπής. 

 

Παρατηρούμε, πως για χαμηλές θερμοκρασίες η ένταση εκομπής παρουσιάζει μια 

κορυφή γύρω από τις 170, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη του φαινομένου bottleneck. 

Διατηρώντας την ισχύ άντλησης σταθερή και αυξάνοντας σταδιακά τη θερμοκρασία 

παρατηρούμε πως η κορυφή αυτή φαρδαίνει σταδιακά και καθώς πλησιάζουμε στους 

140Κ μια δεύτερη κορυφή εμφανίζεται γύρω από τις 50 με ένταση μεγαλύτερη από 

αυτή στις 170. Η αύξηση επομένως της θερμοκρασίας έχει σα συνέπεια την 

κατάρρευση του bottleneck. Αυτό είναι ένα θετικό συμπέρασμα για την κατασκευή 

διατάξεων πολαριτονίων. Η χαλάρωση των πολαριτονίων προς τη θεμελιώδη τους 

κατάσταση σε χρόνο μικρότερο από το χρόνο αποδιέγερσής τους αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα βήματα προς την επίτευξη laser πολαριτονίων. Όσο πιο γρήγορα 

υπερπηδούν τα πολαριτόνια την περιοχή bottleneck, τόσο αυξάνει η πιθανότητα να 

οδηγηθούν στη θεμελιώδη τους κατάσταση / / 0k 


. Η αύξηση της συγκέντρωσής 

τους στην κατάσταση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα το σύστημα να οδηγηθεί στη μη 

γραμμική περιοχή λειτουργίας του. Επομένως, η κατάλληλη τιμή της συγκέντρωσης 

των πολαριτονίων στη θεμελιώδη τους κατάσταση θα οδηγήσει το σύστημα σε 

εκπομπή laser. Να τονιστεί ομώς ξανά, ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο χρόνος 

ζωής των πολαριτονίων να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο χαλάρωσής τους προς την 

κατάσταση / / 0k 


. Προς την κατεύθυνση λοιπόν αυτή, βλέπουμε πως η αύξηση της 
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θερμοκρασίας λετουργίας της μικροκοιλότητας διευκολύνει τη χαλάρωση των 

πολαριτονίων σε καταστάσεις μικρότερου / /k


. 
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Παράρτημα Α 

 

7.1 Θεωρία πινάκων για πολυστρωματικές δομές 

Στην παράγραφο αυτή θα παραθέσουμε τη θεωρία μέσω της οποίας μπορεί να 

μελετηθεί οποιαδήποτε πολυστρωματική δομή. Θεωρούμε, για το λόγο αυτό, ένα 

πολυστρωματικό μέσο το οποίο περιβάλλεται από δύο υλικά με δείκτες sn  και 0n . 

Κάθε στρώμα έχει πάχος jd  και δείκτη διάθλασης jn  ενώ η φορά των αξόνων είναι 

αυτή που καθορίζεται στο σχήμα 7.1. 

 

Σχήμα 7. 1: Πολυστρωματικό μέσο αποτελούμενο από διάφορα στρώματα με δείκτη διάθλασης 

jn  και πάχους  1j j jd z z   .  

 

Οι εξισώσεις Maxwell απουσία ρευμάτων και φορτίων γράφονται για ένα μη 

μαγνητικό υλικό 

 
1

      και   
c t c t

 
 

 

  H EE = - H =  (7.1) 

όπου 

E  είναι το ηλεκτρικό πεδίο και 


H το μαγνητικό. Θεωρώντας στη συνέχεια 

ένα επίπεδο μονοχρωματικό κύμα της μορφής  expE i t
 
E =  και  expH i t

 
H = , 

το οποίο προσπίπτει στη συνοριακή επιφάνεια υπό γωνία, αντικαθιστώντας στη (7.1) 

παίρνουμε  

 
E i H E ikH

c

H i E H ik E
c



  

     


   

   

     (7.2) 
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, όπου χρησιμοποιήσαμε τη σχέση που συνδέει το κυματάνυσμα k  με τη συχνότητα 

ω. Δεδομένου ότι το Η/Μ πεδίο έχει δύο είδη πόλωσης, θα θεωρήσουμε μόνο την s-

πόλωση, το ηλεκτρικό πεδίο είναι πολωμένο κάθετα στο επίπεδο πρόσπτωσης, 

προκριμένου να εξάγουμε όσο πιο συνοπτικά γίνεται τα αποτελέσματα τα οποία 

χρειαζόμαστε.  

Στην περίπτωση της s- πόλωσης το Η/Μ πεδίο έχει μόνο μία συνιστώσα διάφορη του 

μηδενός την xE , σύμφωνα με το σχήμα 7.1 και η κυματική εξίσωση για αυτή μπορεί 

να γραφεί ως  

  
2 2

2
2 2

0x x
x

E E
k z E

y z
 

  
 

 (7.3) 

Η εξίσωση (7.3) λύνεται με τη μέθοδο χωριζομένων μεταβλητών θέτοντας 

 , ( ) ( )xE y z g y u z  . Η τελική μορφή της λύσης για το ηλεκτρικό και μαγνητικό 

πεδίο δίνονται από τις σχέσεις  

 
 
 

( ),0,0 exp( )

0, ( ), ( ) exp( )

E u z ikay

H v z au z ikay

 

 



  (7.4) 

με  

 1 1 2 1( ) cos cos ( ) sin cos ( )j j j j j ju z c kn z z c kn z z             (7.5) 

  1 1 2 1( ) cos sin cos ( ) cos cos ( )j j j j j j j jv z in c kn z z c kn z z               (7.6) 

και α μια σταθερά η οποία δίνεται από τη σχέση 0 0sina   .  

Οι σταθερές 1c , 2c  υπολογίζονται θέτοντας 1jz z   στις σχέσεις που δίνουν τα ( )u z  

και ( )v z . Έτσι, βρίσκουμε 1
1 1 2

( )
( )  και  

cos
j

j
j j

v z
c u z c i

n 


  . Η πλήρης λύση του H/M 

πεδίου απαιτεί τον προσδιορισμό των 1( )ju z  και 1( )jv z  σε όλες τις επιφάνειες jz . Ο 

προσδιορισμός αυτός γίνεται θέτοντας jz z  στις (7.5) και (7.6). Το αποτέλεσμα 

είναι  

 
1 1

1 1

( ) ( ) cos ( )sin

( ) ( )sin ( )cos

j j j j j
j

j j j j j j

i
u z u z v z

q

v z iq u z v z

 

 

 

 

 

 
. 

ή σε μορφή πίνακα  
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1

1

cos sin

sin cos

όπου  cos ,   cos ,   

j j
j

j j j

j j j j j j j j j j

j jz z z z

M

i
u uq
v v

iq

kn d q n d z z

 

 

   

 

 
             

   


 (7.7) 

Ο πίνακας Μ αποτελεί τον χαρακτηριστικό πίνακα κάθε στρώματος. Η σχέση (7.7) 

μας επιτρέπει τον προσδιορισμό των ( )ju z , ( )jv z  και επομένως του Η/Μ πεδίου σε 

κάθε στρώμα.  

Τα πλάτη του προσπίπτοντος, του ανακλώμενου και του μεταδιδόμενου κύματος, 

συνδέονται με τα ( )u z , ( )v z  στα σημεία inz z  και 0z  ως εξής  

 
0

( )

( )
in in

in in

E u z

E v z q




        
0

( )

( )
r in

r in

E u z
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 (7.8) 

Οι συντελεστές ανάκλασης και μετάδοσης για το Η/Μ πεδίο ορίζονται όπως είναι 

γνωστό από τις σχέσεις  

   και   tr

in in

EE
r t

E E
   (7.9) 

Επιβάλλοντας σα συνοριακή συνθήκη το πλάτος του μεταδιδόμενου πεδίου να είναι 

ίσο με τη μονάδα, 1tE  , και με τη βοήθεια των σχέσεων (7.7)-(7.9) οι εξισώσεις 

(7.9) γράφονται στη μορφή  
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 (7.10) 

Η σχέση (7.7) μας επιτρέπει να συνδέσουμε τις τιμές των συναρτήσεων ( )u z , ( )v z  

στα σημεία  inz z  και 0z  . Έτσι, αν sM  είναι ο πίνακας όλης της δομής 

εφαρμόζοντας και τη συνοριακή συνθήκη 1tE   βρίσκουμε για τα ( , )inu z k , ( , )inv z k  

 11 12

21 22

( , )

( , )
in s

in s

u z k m m q

v z k m m q

 
 

 (7.11) 

όπου ijm  είναι τα στοιχεία του ολικού πίνακα sM . Αντικαθιστώντας τις (7.11) στις 

(7.9) βρίσκουμε τις τελικές εκφράσεις για το συντελεστή ανάκλασης και μετάδοσης 

του πεδίου 
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 (7.12) 

Οι συντελεστές ανάκλασης και μετάδοσης για την ένταση του πεδίου ορίζονται ως  

 

2

2

( )

( )s

in

R r k

q
T t k

q




 (7.13) 

Κλείνοντας την παράγραφο αυτή, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι στην περίπτωση της 

p-πόλωσης οι προηγούμενες σχέσεις παραμένουν ίδιες με τη μόνη διαφορά ότι  

 
cos

j
j

j

n
q


  (7.14) 

7.2 Περιοδικές δομές πολυστρωματικών μέσων από δύο υλικά 

Τα κατανεμημένα κάτοπτρα Bragg (Distributed Bragg Reflectors-DBR) τα οποία 

χρησιμοποιούνται σαν κάτοπτρα σε μικροκοιλότητες είναι πολυστρωματικά 

περιοδικά μέσα που αποτελούνται από δύο υλικά με δείκτες διάθλασης 1n , 2n  και 

πάχος 1d , 2d  αντίστοιχα. Όπως φαίνεται και στο σχήμα 7.2, η περίοδος ορίζεται 

μέσω της σχέσης  

 1 2d d    (7.15) 

 

Σχήμα 7. 2: Κατανεμημένο κάτοπτρο Bragg αποτελούμενο από δύο υλικά με δείκτες διάθλασης 

1n , 2n  και πάχη 1 0 14d n , 2 0 24d n  αντίστοιχα. 

 

Αν επιπλέον, τα επιμέρους στρώματα που αποτελούν το κάτοπτρο έχουν οπτικό 

πάχος ίσο με ένα τέταρτο του μήκους κύματος  0 4i id n  για το οποίο 
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σχεδιάζονται, τότε όλα τα κύματα που ανακλώνται στις ενδοεπιφάνειες συμβάλουν 

δημιουργικά δημιουργώντας υψηλή ανακλαστικότητα.  

Ο χαρακτηριστικός πίνακας μιας περιόδου για ένα DBR είναι προφανώς το 

γινόμενο των χαρακτηριστικών πινάκων των επιμέρους στρωμάτων που αποτελούν 

την περίοδο. 

 1 2.perM M M  (7.16) 

Έτσι, αν το κάτοπτρο DBR αποτελείται από Ν περιόδους ο ολικός πίνακας που 

περιγράφει το μέσο είναι  

    1 2.
N N

s perM M M M   (7.17) 

Το ενδιαφέρον σε αυτές τις δομές είναι ότι ο ολικός πίνακας της δομής μπορεί να 

γραφεί σε κλειστή αναλυτική μορφή με τη βοήθεια των πολυώνυμων Chebyshev 

δευτέρου είδους [1] 
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21 1 22 1 2
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N N N N

s
N N N
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m U m U U

  
  

  

  

 
    

 (7.18) 

ijm  είναι τα στοιχεία του πίνακα της περιόδου, NU  τα πολυώνυμα Chebyshev και   

το όρισμά τους. Τα πολυώνυμα NU  και το όρισμα   ορίζονται αντίστοιχα μέσω των 

σχέσεων  
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 (7.19) 

Προκειμένου να κατανοήσουμε τη φυσική των περιοδικών μέσων που αποτελούνται 

από δύο υλικά, θα εκμεταλλευτούμε την περιοδικότητα που εμφανίζει ο δείκτης 

διάθλασης. Εφόσον ισχύει    n z n z  , χρησιμοποιώντας το θεώρημα Floquet η 

λύση της κυματικής εξίσωσης για ένα τέτοιο περιοδικό μέσο μπορεί να γραφεί σαν  

        , exp expK Ky z E z iKz ikay  

E  

όπου η συνάρτηση  KE z διατηρεί την περιοδικότητα του δείκτη διάθλασης.  

   K KE z E z   και K  είναι το κυματάνυσμα Bloch. Από την περιοδικότητα της 

συνάρτησης  KE z  μπορεί να δειχτεί [2] ότι η σχέση διασποράς για ένα τέτοιο κύμα 

είναι της μορφής  

   11 22cos
2

m m
K 
    (7.20) 
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Αν δεν υπάρχει απορρόφηση οι δείκτες διάθλασης είναι πραγματικοί και επομένως 

και το όρισμα  . Στην περίπτωση αυτή μπορούμε να διαχωρίσουμε δύο περιπτώσεις. 

Αν 1  , το όρισμα του συνημίτονου είναι πραγματικό και επομένως και το 

κυματάνυσμα Bloch, οπότε στο περιοδικό μέσο μπορούν να διαδίδονται κύματα. Αν 

1  , το όρισμα του συνημίτονου είναι μιγαδικός αριθμός και συνεπώς το K . Σε 

αναλογία με τα στερεά, στην τελευταία περίπτωση, έχουμε δημιουργία χασμάτων 

μέσα από τα οποία το κύμα δε μπορεί να διαδοθεί. Η περιοχή των μηκών κύματος για 

τα οποία ισχύει 1   ονομάζεται ζώνη υψηλής ανακλαστικότητας και το περιοδικό 

μέσο λειτουργεί σαν κάτοπτρο.  

 

 

Σχήμα 7. 3: (α) Συντελεστής ανάκλασης R  και (β) μεταβολή της φάσης του συντελεστή 
ανάκλασης  συναρτήσει του μήκους κύματος για διάφορες τιμές του αριθμού περιόδων Ν. Το 
DBR αποτελείται από AlAs/GaAs, σχεδιασμένο για λ0=980nm, ενώ η πρόσπτωση γίνεται από 
αέρα.  

Ο συντελεστής ανάκλασης R  στην περιοχή αυτή αυξάνει μονοτονικά με τον αριθμό 

των περιόδων για ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος. Αυτό φαίνεται στο σχήμα 7.3(α), 
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το οποίο δείχνει την ανακλαστικότητα ενός κατόπτορου DBR για τέσσερις διάφορες 

τιμές του αριθμού Ν, καθώς και τη μεταβολή της φάσης.  

Η ανακλαστικότητα ενός DBR στη ζώνη υψηλής ανακλαστικότητας μπορεί να 

υπολογιστεί θέτοντας το μήκος κύματος ίσο με το μήκος κύματος σχεδίασης λ0, λόγω 

της μικρής διασποράς του R  στην περιοχή του μήκους σχεδίασης. Για το κεντρικό 

μήκος κύματος λ0 και για κάθετη πρόσπτωση το πλάτος του συντελεστή ανάκλασης 

του πεδίου είναι δίνεται από τη σχέση [3] 
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 (7.21) 

Η πρώτη από τις σχέσεις (7.21) ισχύει όταν ο αριθμός των στρωμάτων που συνθέτουν 

το κάτοπτρο είναι άρτιος, ενώ η δεύτερη για την περίπτωση όπου ο αριθμός αυτός 

είναι περιττός. Η φάση του συντελεστή ανάκλασης, για ένα μεγάλο αριθμό περιόδων, 

είναι ίση με το μηδέν όταν το κύμα προσπίπτει πρώτα στο υλικό με το μικρότερο 

δείκτη διάθλασης  1 Ln n και ίση με   όταν η πρόσπτωση γίνεται πάνω στο υλικό 

με το μεγαλύτερο δείκτη διάθλασης  1 Hn n .  
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Παράρτημα Β 

 

Στο παράρτημα αυτό θα παρουσιάσουμε εκτενέστερα τα ενδιάμεσα βήματα που 

απαιτούνται για τη διαγωνοποίηση της Χαμιλτονιανής η οποία συμπεριλαμβάνει την 

αλληλεπίδραση μεταξύ του ρυθμού της κοιλότητας του εξιτονίου βαριάς οπής και του 

εξιτονίου ελαφριάς οπής. Να σημειώσουμε ότι τα ίδια ακριβώς βήματα και 

μεθοδολογία εκτελούνται και στην απλή περίπτωση όπου η Χαμιλτονιανή δίνεται από 

τη σχέση (2.27). Στην περίπτωση που μελετάμε η Χαμιλτονιανή που περιγράφει το 

σύστημα δίνεται από τη σχέση[1,2] 

   
// // // // // //

// //

// // // // // // // // // // //

// // //

† †
int int , ,

† † † † †

,

hh lh cav hh cav lh hh
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k k k

H H H H H H a a b b

c c V a b a b V a c a c

 



       

    

 

  

     
 

           
  

 

  

 (8.1) 

Οι τρεις πρώτοι όροι περιγράφουν την κινητική ενέργεια του φωτονίου, και των 

εξιτονίων βαριάς και ελαφριάς οπής, αντίστοιχα. Οι δύο τελευταίοι όροι περιγράφουν 

την αλληλεπίδραση φωτονίου-εξιτονίου βαριάς οπής και του φωτονίου-εξιτονίου 

ελαφριάς οπής. Όπως και στο κεφάλαιο 2, η σταθερά V  περιγράφει το σθένος της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ εξιτονίου και φωτονίου. Τέλος, οι τελεστές  †a a ,  †b b , 

 †c c  είναι οι τελεστές καταστροφής και δημιουργίας για το φωτόνιο, το εξιτόνιο 

βαριάς οπής και το εξιτόνιο ελαφριάς οπής, αντίστοιχα. Προκειμένου να 

προχωρήσουμε στην εύρεση των ιδιοτιμών της (8.1), πρέπει πρώτα να 

διαγωνοποιήσουμε την (8.1). Για να γίνει αυτό ορίζουμε τον τελεστή  

 k k k k k k kp u b v a w c    (8.2) 

Και απαιτούμε ο μεταθέτης  ',k kp H  να είναι της μορφής  

  '
1

,k k kp H Ep


 (8.3) 

Πριν προχωρήσουμε στην αναλυτική λύση της (8.3), σημειώνουμε τις μεταθετικές 

σχέσεις μεταξύ δύο τυχαίων μποζονικών τελεστών a , b . 

      † † † † †
' ', , , , , , 0k k k k k k k k k k k ka a a a a b a b b b b b                    (8.4) 

 † †
,

ˆ ˆˆ ˆ, ,k k k k k ka a b b   
         (8.5) 

Επίσης, για τρεις τυχαίους τελεστές  a , b , c  ισχύει η σχέση  
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      , , ,a bc a b c b a c   (8.6) 

Από τις σχέσεις (8.2) και (8.3) έχουμε  

      ' ' '

1 1 1
, , ,k k k k k k k k k ku b H v a H w c H Ep  

  
 (8.7) 

Αρκεί συνεπώς να υπολογίσουμε τους τρεις μεταθέτες της σχέσης (8.7). Σαν 

παράδειγμα θα αναπτύξουμε αναλυτικά μόνο τον πρώτο μεταθέτη στην (8.7). 

Αντικαθιστώντας από την (8.1) στον πρώτο όρο της (8.7) έχουμε  
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 (8.8) 

Μέσα στην αγγύλη υπάρχουν εφτά όροι εκ των οποίων μόνο ο δεύτερος και ο 

πέμπτος είναι διάφοροι του μηδενός. Ο μηδενισμός των υπόλοιπων όρων γίνεται με 

τη βοήθεια των σχέσεων (8.4) και (8.6). Τελικά, η (8.8) γίνεται  

    ' ,

1
, hh

k k k k ex k k h ku b H u b V a 


 (8.9) 

Ομοίως βρίσκουμε για τους υπόλοιπους δύο μεταθέτες  

    ' ,

1
,k k k k cav k k h k kv a H v a V b V c   

 (8.10) 

    ' , '

1
, h

k k k k ex k k kw c H w c V a 


 (8.11) 

Αντικαθιστώντας τις (8.2), (8.9), (8.10), (8.11) στην (8.7) και εξισώνοντας τους 

συντελεστές των ka , kb  και kc  μεταξύ των δύο μελών της εξίσωσης καταλήγουμε 

στο σύστημα  
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 (8.12) 

Το οποίο υπό μορφή πινάκων μπορεί να γραφεί στη μορφή  
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 (8.13) 

Παίρνοντας την ορίζουσα του πίνακα ίση με το μηδέν βρίσκουμε τις ιδιοενέργειες του 

συστήματος (8.13). Όπως ήδη αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 5, η επίλυση του 
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συστήματος γίνεται με τη βοήθεια του λογισμικού πακέτου mathematica, αφού η 

αναλυτική λύση δεν είναι εφικτή. Η γραφική παράσταση των λύσεων φαίνεται στο 

σχήμα 8.1. Για το γράφημα χρησιμοποιηθήκαν οι τιμές , 1.5477hh
ex kE eV , 

, 1.555h
ex kE eV , 1.5449cavE eV , 4.5hV meV , 3.5V meV  
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Σχήμα 8. 1: Γραφική παράσταση των λύσεων που προκύπτουν από τη διαγωνιοποίηση του 
πίνακα της σχέσης (8.13).  

Τέλος, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαγωνιοποίηση της Χαμιλτονιανής πρέπει 

να υπολογιστούν οι σταθερές ku , kv , kw  . Οι συντελεστές αυτοί προκύπτουν από την 

επίλυση του συστήματος (8.13) με την επιπλέον απαίτηση να ισχύει η σχέση  

 
2 2 2

1k k ku v w    (8.14) 
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