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Δηζαγωγή 
 
ηελ παξνχζα εξγαζία ζα κηιήζνπκε γηα ηελ κειέηε θαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ Γηνδηθψλ δηαηάμεσλ 
θαηλνκέλνπ ζπληνληζκνχ ζήξαγγαο βαζηζκέλεο ζε εκηαγσγνχο ΗΗΗ-Νηηξηδίσλ. 
 
   ην πξψην θεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζηνπο ζχλζεηνπο εκηαγσγνχο ηεο νκάδαο ΗΗΗ ηνπ πε-
ξηνδηθνχ πίλαθα κε πξνζζήθε Αδψηνπ. Θα κηιήζνπκε γηα ηηο βαζηθέο ηδηφηεηεο ησλ εκηαγσγψλ 
ηέηνηνπ είδνπο, φπσο ην άκεζν ελεξγεηαθφ ράζκα πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί, ελ δπλάκεη, κε 
απηνχο θαη ηελ θξπζηαιιηθή ηνπο δνκή. Κπξίσο έκθαζε, ζα δψζνπκε ζηα πνιχ ηζρπξά πεδία 
απζφξκεηεο θαη πηεδνειεθηξηθήο πφισζεο πνπ εκθαλίδνληαη ζε απηνχο ηνπο εκηαγσγνχο 
θαζψο θαη ζηηο εηεξνδνκέο, πνπ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε απηνχο.       
 
   Δλ ζπλερεία, ζην δεχηεξν θεθάιαην, ζα αλαθεξζνχκε ζηελ βαζηθή θπζηθή πνπ δηέπεη ηηο 
δηφδνπο ζπληνληζκνχ θαηλνκέλνπ ζήξαγγαο (RTDs). Θα κηιήζνπκε γηα ηα δπλακηθά θαηλφκελα 
πνπ εκθαλίδνληαη ζε ηέηνηεο δηαηάμεηο, φπσο θαηλφκελα δηζηάζεηαο θαη πνιιαπιήο επζηάζεηαο 
ηνπ ξεχκαηνο. Δπίζεο ζα κηιήζνπκε γηα ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ξεχκαηνο ηάζεο πνπ ραξαθηε-
ξίδνπλ δηαηάμεηο ζπληνληζκνχ πνπ πεξηέρνπλ δηπιφ θξάγκα δπλακηθνχ, ε νπνίεο θαη 
εκθαλίδνπλ πεξηνρέο αξλεηηθήο δηαθνξηθήο αληίζηαζεο.  
 
   ην ηξίην θεθάιαην ζα δνχκε ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ ξεχκαηνο-ηάζεο ζε 
RTD δηαηάμεηο AlN/GaN δηπινχ θξάγκαηνο δπλακηθνχ. Θα δνχκε ηα θαηλφκελα αθξαίαο 
δηζηάζεηαο/θφξηηζεο πνπ εκθαλίζηεθαλ ζε απηέο, κε απνηέιεζκα ηελ κε επαλαιεςηκφηεηα ησλ 
ηδηνηήησλ ησλ δηαηάμεσλ, θαζψο επίζεο θαη ηα θαηλφκελα πνιιαπιήο επζηάζεηαο ηεο αγσγη-
κφηεηαο θαη ησλ απφηνκσλ κεηαπηψζεσλ απηήο πνπ παξαηεξήζεθαλ γηα πξψηε θνξά. 
 
   ην ηέηαξην θαη πξν ηειεπηαίν θεθάιαην ζα κηιήζνπκε γηα ηελ ζεσξεηηθή κειέηε εηεξνδνκψλ 
δηπινχ θξάγκαηνο δπλακηθνχ βαζηζκέλνπο ζε εκηαγσγνχο ΗΗΗ Νηηξηδίσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα 
αλαθεξζνχκε ζηελ “απηνζπλεπή ιχζε ησλ εμηζψζεσλ Schrodinger-Poisson-πλέρεηαο 
Ρεχκαηνο“ πνπ καο παξέρεη κηα ηθαλνπνηεηηθή εηθφλα γηα ην πξνθίι ηνπ δπλακηθνχ ζηελ 
πεξίπησζε ηεο κε ηζνξξνπίαο, αγλνψληαο θαηλφκελα κεηαθνξάο. Δπίζεο ζα αλαθεξζνχκε θαη 
ζηελ πεξίπησζε ηνπ ππνινγηζκνχ θαηλνκέλσλ βαιιηζηηθήο δηέιεπζεο (I-V ραξαθηεξηζηηθέο) κε 
ηελ κέζνδν “ζπλαξηήζεσλ Green ζε κε-ηζνξξνπία (NEGF)” θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ 
ππνινγηζηηθή πξνζεγγηζηηθή κεζνδνινγία CBR. 
 
   ην πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ζα παξαζέζνπκε ηα απνηειέζκαηα ησλ ζεσξεηηθψλ ππν-
ινγηζκψλ ησλ κεζφδσλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζην ηέηαξην θεθάιαην. Θα δνχκε ηνλ ξφιν ησλ 
πηεδνειεθηξηθψλ πεδίσλ ζε RTD δηαηάμεηο AlN/GaN θαη ηα ζεσξεηηθά θαη πεηξακαηηθά 
απνηειέζκαηα ζε δηαηάμεηο AlGaN/GaN κε θξάγκαηα δπλακηθνχ δηαβαζκηζκέλεο ζχζηαζεο 
βαζηζκέλα ζηελ απηνζπλεπή ιχζε ησλ εμηζψζεσλ Schrodinger-Poisson-πλέρεηαο Ρεχκαηνο 
αγλνψληαο θαηλφκελα κεηαθνξάο θνξέσλ. Δπίζεο ζα δνχκε ηηο πξνζνκνηψζεηο I-V ραξαθηε-
ξηζηηθψλ πνπ έγηλαλ ζε RTD δηαηάμεηο AlGaN/GaN κε εκθαλή ηελ παξνπζία ησλ 
πξνβιεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη εμαηηίαο ησλ πηεδνειεθηξηθψλ πεδίσλ. Πξνβιήκαηα ηέηνηνπ 
είδνπο νδήγεζαλ ζε πξνζνκνηψζεηο κε ρξήζε αληηζηαζκηζηηθψλ πεξηνρψλ InxGa1-xN, πνιιά 
ππνζρφκελσλ σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ.         
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ο
 

 

Ηκηαγωγνί III-Νηηξηδίωλ 

 

1.1-Δηζαγωγή 

Σα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα νη ζχλζεηνη ΗΗΗ-V εκηαγσγνί βαζηζκέλνη ζε Άδσην (Ν) είλαη ην επί-
θεληξν έληνλνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο αλά ηνλ θφζκν. Ο ιφγνο είλαη νη εμαηξεηηθέο 
θπζηθέο ηνπο ηδηφηεηεο θαη ε κεγάιε δπλακηθή ησλ εθαξκνγψλ πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαην-
πνηεζνχλ κε απηνχο.      
Σν ληηξίδην ηνπ αινπκηλίνπ (AlN), ην ληηξίδην ηνπ γαιιίνπ (GaN), ην ληηξίδην ηνπ ηλδίνπ (InN) 
θαζψο θαη ηα κεηαμχ ηνπο θξάκαηα (AlGaN,InGaN θιπ.) είλαη γλσζηά σο εκηαγσγνί ΗΗΗ-
Νηηξηδίσλ (ΗΗΗ-Ν). Ζ θξπζηαιιηθή δνκή ηέηνησλ εκηαγσγψλ είλαη απηή ηνπ Βνπξηζίηε (Wurtzite), 
κε εμαγσληθή ζπκκεηξία. Γηαζέηνπλ εμαηξεηηθέο θπζηθέο ηδηφηεηαο, κε θπξίαξρε ην κεγάιν 
ελεξγεηαθφ ράζκα (AlN,GaN), φπσο θαη ην ηδηαίηεξα επξχ θάζκα ελεξγεηαθψλ ραζκάησλ πνπ 
κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ζηα θξάκαηά ηνπο κε InN. Απηφ ηνπο θάλεη ηδαληθνχο γηα ηελ θαηαζθεπή 
κεγάινπ αξηζκνχ νπηηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ δηαηάμεσλ κε κεγάιν εχξνο εθαξκνγψλ. 
Tα ΗΗΗ-Νηηξίδηα, ζαλ πιηθά, έρνπλ αλαπηπρζεί εδψ θαη πνιιά ρξφληα. Πην ζπγθεθξηκέλα ην AlN 
πξσηνεκθαλίζηεθε ην 1907 [1], ην InN ην 1910 [2] θαη ην GaN ην 1932 [3] θαη ηα ηξία ζε 
πνιπθξπζηαιιηθή κνξθή βέβαηα, θάηη πνπ δελ ηα θαζηζηνχζε ρξήζηκα γηα ηελ θαηαζθεπή 
εκηαγσγηθψλ δηαηάμεσλ. 
Σε δεθαεηία 1990 δχν πξσηνπνξηαθά επηηεχγκαηα, ζηνλ ηνκέα ησλ εκηαγσγψλ ΗΗΗ-Ν, νδήγε-
ζαλ ζηελ αλαλέσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εθ λένπ ελαζρφιεζε κε απηνχο.  
Ζ πξψηε ήηαλ ε επίηεπμε κε πνιπθξπζηαιιηθψλ ΗΗΗ-Ν ππνζηξσκάησλ αλάπηπμεο [31,32]  θαη ε 
δεχηεξε ήηαλ ε επίηεπμε p-ηχπνπ doping ζε ΗΗΗ-Ν πιηθά [30]. Έηζη άλνημε ν δξφκνο γηα ηε βει-
ηίσζε ηεο θξπζηαιιηθήο δνκήο απηψλ ησλ πιηθψλ, ηεο ειεθηξνληθήο θαη ηεο νπηηθήο ηνπο 
πνηφηεηάο. 
Σψξα ε έξεπλα πνπ αθνξά ηα ΗΗΗ-Νηηξίδηα έγηλε μερσξηζηφ πεδίν, κε πνιιέο δηαηάμεηο δηαζέ-
ζηκεο ήδε εκπνξηθά. Γηα παξάδεηγκα φιε ε πεξηνρή ηνπ θάζκαηνο, απφ ην UV έσο ην θφθθηλν 
ζα κπνξνχζε ζεσξεηηθά λα θαιπθζεί κε ΗΗΗ-Ν νπηηθέο δηαηάμεηο, θάηη πνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ κε 
ηνπο III-V εκηαγσγνχο βαζηζκέλνπο ζε GaAs, AlAs, GaP, InAs (θαη ζηα ζρεηηθά θξάκαηα 
απηψλ).Ήδε ππάξρνπλ εκπνξηθά δηαζέζηκα, δίνδνη εθπνκπήο θσηφο (LED) θαη εκηαγσγηθά 
Laser, ζην θνληηλφ ππεξηψδεο θαη κπιε πεξηνρέο ηνπ θάζκαηνο, βαζηζκέλα ζηνπο εκηαγσγνχο 
ΗΗΗ-Ν. Δπίζεο, ηα III-N transistors αλακέλεηαη λα είλαη αλψηεξα ησλ αληίζηνηρσλ πξνθαηφρσλ 
ηνπο, θαηαζθεπαζκέλσλ απφ ππξίηην (Si) θαη άιισλ III-V πιηθψλ, φζσλ αθνξά ηελ ζπρλφηεηα 
ιεηηνπξγίαο, ηελ ηζρχ, ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε θαη ηελ πεξηνρή ζεξκνθξαζίαο ζηελ νπνία 
ιεηηνπξγνχλ.     
Έρεη πξνβιεθζεί απφ ηελ ζεσξία, θαη έρεη απνδεηρζεί πεηξακαηηθά, φηη ηα InN, GaN θαη AlN κε 
wurtzite θξπζηαιιηθή δνκή είλαη ππξνειεθηξηθά πιηθά [4-7]. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηέηνησλ 
θξπζηάιισλ, εηδηθά γηα ην AlN, είλαη νη κεγάιεο ηηκέο ηεο απζφξκεηεο πφισζεο. κσο νη ππ-
ξνειεθηξηθνί θξχζηαιινη είλαη πάληα θαη πηεδνειεθηξηθνί αλάινγα κε ηελ δηεχζπλζε αλάπηπμήο 
ηνπο.  
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1.2-Φπζηθέο ηδηόηεηεο 
 
 Κρσζηαλλική Γομή 
 
Αληίζεηα κε ηνπο ζπκβαηηθνχο εκηαγσγνχο, φπσο ην Ππξίηην (Si) ή ην Αξζελίδην ηνπ Γαιιίνπ 
(GaAs) πνπ έρνπλ θξπζηαιιηθή δνκή θπβηθήο ζπκκεηξίαο, νη εκηαγσγνί Νηηξηδίσλ έρνπλ δνκή 
Βνπξηζίηε κε εμαγσληθή ζπκκεηξία. 
 

 
Δηθόλα 1.2.1 – ΑlN Wurtzite θξπζηαιιηθή δνκή εμαγσληθήο ζπκκεηξίαο.  

 
Οη εμαγσληθέο θξπζηαιιηθέο δνκέο δελ έρνπλ θαηνπηξηθή ζπκκεηξία κε απνηέιεζκα ηελ 
αλάπηπμε  πφισζεο ζηνλ θξχζηαιιν [8]. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη νη δνκέο απηέο λα απνθηνχλ 
Πηεδνειεθηξηθέο θαη Ππξνειεθηξηθέο ηδηφηεηεο. Γεληθά νη εκηαγσγνί ληηξηδίσλ κπνξνχλ λα 
αλαπηπρζνχλ κε δχν είδε θξπζηαιιηθψλ δνκψλ. Σελ δνκή Βνπξηζίηε κε εμαγσληθή ζπκκεηξία, 
πνπ είλαη ζεξκνδπλακηθά ζηαζεξφηεξε , θαη ηελ θπβηθή δνκή ηνπ θαιεξίηε (Θεηνχρνο 
Φεπδάξγπξνο)  πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ αλάπηπμή ηνπο πάλσ ζε ππνζηξψκαηα θπβηθήο 
ζπκκεηξίαο φπσο απηή ηνπ Ππξηηίνπ (Si) ή ηνπ Αξζεληδίνπ ηνπ Γαιιίνπ (GaAs) ζην (001) 
θξπζηαιιηθφ επίπεδν.      

 

 Δνεργειακό τάζμα 
 
Ζ κεγάιε δηαθνξά ηεο ειεθηξαξλεηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηεο νκάδαο ΗΗΗ θαη V ηνπ 
πεξηνδηθνχ πίλαθα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία πνιχ ηζρπξψλ ρεκηθψλ δεζκψλ 
κεηαμχ ηνπο. Άκεζν απνηέιεζκα απηνχ είλαη ην κεγάιν ελεξγεηαθφ ράζκα φπσο επίζεο θαη ε 
θπζηθή (πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηήμεο, κεραληθή αληνρή) θαη ρεκηθή ζηαζεξφηεηά ηνπο. Οη εκηα-
γσγνί ΗΗΗ-Νηηξηδίσλ έρνπλ ελεξγεηαθφ ράζκα πνπ θπκαίλεηαη απφ ηα 0.65eV έσο θαη ηα 6.2eV 
πνπ αληηζηνηρεί ζε κήθνο θχκαηνο θσηνλίσλ απφ 1900nm έσο 200nm. Απηφ ην θαζκαηηθφ 
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εχξνο θαιχπηεη ην θάζκα απφ ην βαζχ ππεξηψδεο έσο ην θνληηλφ ππέξπζξν. Σν ελεξγεηαθφ 
ράζκα απηψλ ησλ εκηαγσγψλ είλαη άκεζν πνπ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ δεκηνπξγία νπηηθψλ δηα-
ηάμεσλ.  
Δλδεηθηηθά, ην ελεξγεηαθφ ράζκα ησλ ΗΗΗ-Ν θξακάησλ ζπλαξηήζεη ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζεξ-
κνθξαζία δσκαηίνπ είλαη [10,11,12] : 
 

      
                                   

      
                                                                        

         
                                    

  
Με ηηο αληίζηνηρεο γξαθηθέο απεηθνλίζεηο: 
 

 
Δηθόλα 1.2.2 – Δλεξγεηαθφ ράζκα ησλ ΗΗΗ-Ν θξακάησλ ζπλαξηήζεη ηεο πεξηεθηηθφηεηαο.  

 
 
Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηέρεη ζπλνπηηθά ηηο θπζηθέο ηδηφηεηεο ησλ ΗΗΗ-Ν εκηαγσγψλ ζε 
ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο πιεγκαηηθέο ζηαζεξέο Βνπξηζίηε, ηηο ελεξγνχο 
κάδεο, θαζψο θαη ηελ ζεξκηθή αγσγηκφηεηα θαη ηελ ζεξκνθξαζία ηήμεο. 
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 GaN AlN InN 

Πιεγκαηηθή ζηαζεξά, α (Å) 3.189a 3.112 3.535c 

Πιεγκαηηθή ζηαζεξά, c (Å) 5.186a 4.982 5.699c 

Δλεξγόο κάδα ειεθηξνλίνπ, me 
(m0) 

0.2 0.4b 0.11 

Δλεξγόο κάδα νπήο, mh (m0) 
 

0.8  
0.5 (mhh) 
0.17 (mlh) 

Θεξκηθή αγωγηκόηεηα, θ (W/cm K) 
 

1.3 2.0  

Σεκείν ηήμεο (oC) 
 

>1700 3000 1100 

Πίλαθαο 1.2.1 – Φπζηθέο ηδηφηεηεο ησλ ΗΗΗ-Ν εκηαγσγψλ [24,25] εθηφο 
a [26] , b [27] θαη c[29] 

 
 

 Πλεγμαηικές ζηαθερές ΙΙΙ-Ν κραμάηων  
 
Οη πιεγκαηηθέο ζηαζεξέο a(x) θαη c(x) γηα ηε δνκή wurtzite ηεο ΗΗΗ-Ν νκάδαο θξακάησλ AxB(1-x)N 
(AlxGa(1-x)N, InxGa(1-x)N, AlxIn(1-x)N) αθνινπζνχλ ηνλ λφκν γξακκηθφηεηαο ηνπ Vegard (ζχκθσλα 
κε ηα παξφληα πεηξακαηηθά δεδνκέλα) κεηαμχ ησλ δπαδηθψλ ζπλζέζεσλ AN θαη BN 
[24,25,26,27,29]: 
 

                                                                                              
                                                                                 

                                                                                               
 
 

 Πολικόηηηα 
 
Έλα επηπξφζζεην θαη ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ΗΗΗ-Ν wurtzite δνκψλ, πνπ επεξεάδεη ηνλ 
πξνζαλαηνιηζκφ ηεο απζφξκεηεο θαη ηεο πηεδνειεθηξηθήο πφισζεο, είλαη ε θξπζηαιιηθή δηεχ-
ζπλζε αλάπηπμεο απηψλ. 
Ζ εμαγσληθήο ζπκκεηξίαο θξχζηαιινη εκπεξηέρνπλ δχν δηαθνξεηηθέο αθνινπζίεο δηαδνρηθψλ 
αηνκηθψλ ζηξσκάησλ (Δηθφλα 1.2.1 ή 1.2.3). Γηα παξάδεηγκα, ε αλάπηπμε GaN κε δνκή 
Βνπξηζίηε ζηνλ άμνλα c ελφο ππνζηξψκαηνο κπνξεί λα γίλεη κε δχν ηξφπνπο ή πνην ζσζηά, 
κε δχν δπλαηνχο πξνζαλαηνιηζκνχο. ηελ κηα πεξίπησζε θαηά ηελ δηεχζπλζε [0001] ηνπ 

ππνζηξψκαηνο θαη ζηελ άιιε θαηά ηελ δηεχζπλζε [000  ] ηνπ ππνζηξψκαηνο. Οη δχν απηνί 
ηξφπνη πξνζαλαηνιηζκνχ είλαη γλσζηνί σο Ga-face θαη N-face αληίζηνηρα. Ζ Ga-face 
πνιηθφηεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ κνλνχο δεζκνχο απφ άηνκα Γαιιίνπ πξνο άηνκα Αδψηνπ θαηά 
κήθνο ηεο [0001], ελψ ε N-face πνιηθφηεηα αληηζηνηρεί ζε κνλνχο δεζκνχο απφ άηνκα Αδψηνπ 

πξνο άηνκα Γαιιίνπ θαηά κήθνο ηεο [000  ].     
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Δηθόλα 1.2.3 – Γηαθνξεηηθέο πνιηθφηεηεο (Ga- θαη N-faced ) GaN ζε δνκή wurtzite. 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη ε (0001) θαη ε (000  ) επηθάλεηεο ηνπ GaN δελ είλαη ηζνδχ-
λακεο θαη δηαθέξνπλ ζηηο ρεκηθέο θαη θπζηθέο ηνπο ηδηφηεηεο. 
 
 

  Πεδία πόλωζης 
 

o Απζφξκεηε πφισζε 
 
Δλ γέλεη, ε Απζφξκεηε πφισζε ζρεηίδεηαη κε ηελ απφθιηζε ησλ θξπζηαιιηθψλ πιεγκαηηθψλ 
ζηαζεξψλ κηαο δνκήο απφ απηέο ηεο ηδαληθήο πεξίπησζεο. Καη απηφλ ηνλ ηξφπν δεκη-
νπξγνχληαη κνξηαθά δίπνια πνπ ζπλεπάγνπλ δεκηνπξγία ειεθηξηθνχ πεδίνπ [9]. 
 Ζ απζφξκεηε πφισζε,PSP, ησλ ηξηαδηθψλ ζπλζέζεσλ ηεο νηθνγέλεηαο ησλ ληηξηδίσλ κπνξεί λα 
γξαθηεί σο (ζε κνλάδεο Cm-2) [14]: 
 

    
         

       
                                                                         

      
                                                                       

      
                                                                 

      
                                                                        

 

 
Οη δχν πξψηνη φξνη ησλ εμηζψζεσλ είλαη νη ζπλήζεηο γξακκηθέο ζπλεηζθνξέο ησλ δπαδηθψλ 
κεξψλ. Ο ηξίηνο πεξηέρεη πεξηπηψζεηο κε γξακκηθφηεηαο. Ο ππνινγηζκφο κφλν ηεο απζφξ-
κεηεο πφισζεο δελ είλαη αξθεηφο ψζηε λα πεξηγξαθνχλ φιεο νη Πνισηηθέο ηδηφηεηεο ησλ ΗΗΗ-Ν 
θξακάησλ.   
Οη βαζηδφκελεο ζε εκηαγσγνχο ΗΗΗ-Ν εηεξνδνκέο θαη λαλνδνκέο ζπλήζσο αλαπηχζζνληαη 
ςεπδνκνξθηθά ζε ππνζηξψκαηα κε ζεκαληηθέο δηαθνξέο ησλ πιεγκαηηθψλ ζηαζεξψλ. Ζ αιια-
γή ηεο ζπκκεηξίαο εμαηηίαο ηεο δηαθνξέο ησλ πιεγκαηηθψλ ζηαζεξψλ επάγεη αιιαγή ζηελ θξπ-
ζηαιιηθή δνκή θαη ζηελ πφισζε, πξάγκα πνπ ζπλεπάγεη πηεδνειεθηξηθή πφισζε.  
Έηζη ε πφισζε θάζε ζηξψκαηνο εηεξνδνκήο είλαη έλαο ζπλδπαζκφο απζφξκεηεο θαη πηεδν-
ειεθηξηθήο πφισζεο.  
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o Πηεδνειεθηξηθή πφισζε 

 
Δμαηηίαο ηεο κεγάιεο δηαθνξάο ησλ πιεγκαηηθψλ ζηαζεξψλ κεηαμχ ησλ ΗΗΗ-Ν εκηαγσγψλ, νη 
πεξηζζφηεξεο εηεξνδνκέο πνπ βαζίδνληαη ζε ηέηνηα ζπζηήκαηα εκθαλίδνληαη κε αιινησκέλεο 
πιεγκαηηθέο ζηαζεξέο. Σν κέηξν πνπ πξνζδηνξίδεη ην πνζφ ηεο αιιαγήο ηνπο νλνκάδεηαη 

έληαζε (strain) θαη ζπκβνιίδεηαη κε εij , φπνπ ηη i, j=x, y, z. Γηα παξάδεηγκα, ην strain θαηά ην 

κήθνο ηνπ c-άμνλα κηαο εμαγσληθήο θξπζηαιιηθήο δνκήο είλαη : εzz= ε3 =(c-c0)/c0 , κε ηηο 

αληίζηνηρεο γηα ην α-επίπεδν λα είλαη: εxx=ε1 = εyy=ε2 = (α-α0)/α0 φπνπ α θαη c είλαη νη 

κεηαβιεκέλεο πιεγκαηηθέο ζηαζεξέο θαη α0, c0 είλαη απηέο ηεο ηδαληθήο πεξίπησζεο, απνπζία 

θαηλνκέλσλ αιινίσζεο (strain). Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα θαηλφκελα εκθαλίδνληαη θαηά 
ηελ δηάξθεηα κείσζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο κεηά ηελ δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο εμαηηίαο ηεο 
δηαθνξάο ησλ ηηκψλ ησλ ζπληειεζηψλ ζεξκηθήο δηαζηνιήο ησλ ππνζηξσκάησλ. Σν 
πηεδνειεθηξηθφ πεδίν πφισζεο κπνξεί λα εθθξαζηεί σο: 
 

                                                                                            

 

κε eij λα είλαη ν πηεδνειεθηξηθφο ηαλπζηήο θαη ην εkl ν ηαλπζηήο ηνπ strain. πλήζσο νη φξνη ηνπ 

ηαλπζηή ηνπ strain πνπ δελ αθνξνχλ ηηο θχξηεο θαηεπζχλζεηο xx, yy θαη zz ζεσξνχληαη 
ακειεηένη. Έηζη ε Δμίζσζε (1.2.3) γίλεηαη: 
 

                                                                                 

 
πνπ ην    εθθξάδεη ην strain θαηά ηνλ c-άμνλα θαη ηα   ,    πνπ ζεσξνχληαη ίζα, θαηά ην α-

επίπεδν. ε έλα ζχζηεκα Βνπξηζίηε αλεπηπγκέλν θαηά ηνλ c-άμνλα ην    ζρεηίδεηαη κε ην    
κέζν ηεο ζρέζεο: 

 

     
   
   

                                                                           

 
φπνπ ν Cnm είλαη ν ηαλπζηήο ειαζηηθφηεηαο. Έηζη ε πηεδνειεθηξηθή πφισζε κπνξεί λα γξαθηεί 
σο: 
 

               
   
   

                                                              

 
κε δηεχζπλζε θαηά ηνλ c-άμνλα. 
Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηέρεη ηεο ηηκέο ηνπ πηεδνειεθηξηθνχ ηαλπζηή θαη ηνπ ηαλπζηή εια-
ζηηθφηεηαο.  
 
 
 
 
 
 
 

 



Μελζτθ διόδων φαινομζνου ςυντονιςμοφ ςιραγγασ θμιαγωγών ΙΙΙ-Νιτριδίων 

Χρήστος Δήμιζας Σελίδα 13 
 

Hexagonal 
Crystal 

Property 

AlN GaN InN 

C11 [GPa] 410 a 370 a 223 c 

C12 [GPa] 140 a 145 a  115 c 

C13 [GPa] 100 a 110 a 92 c 

C33 [GPa] 390 a 390 a 224 c 

C44 [GPa] 120 a 90 a 48 c 

 

e31 [C m-2] -0.58 b -0.34 c -0.41 c 

e33 [C m-2] 1.55 b 0.67 c 0.81 c 

e15 [C m-2] -0.48 b -0.30 d - 
                                                                                                                             a  [15], b  [16], c  [14], d  [18] 
Πίλαθαο 1.2.1 - Σηκέο ηνπ πηεδνειεθηξηθνχ ηαλπζηή θαη ηνπ ηαλπζηή ειαζηηθφηεηαο 

 
Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη παξφιν πνπ ε πηεδνειεθηξηθή πφισζε θαηά κήθνο ηνπ c-άμνλα 

εμαξηάηαη γξακκηθά κε ηελ πιεγκαηηθή ζηαζεξά a, ην   
   είλαη πάληα αξλεηηθφ γηα layers ππφ 

strain εθηφλσζεο (ιφγν επίηαμεο εκηαγσγνχ πάλσ ζε ππφζηξσκα κε κεγαιχηεξεο πιεγκαηηθέο 
ζηαζεξέο) θαη ην αληίζεην γηα θξπζηάιινπο ππφ strain ζπκπίεζεο (ιφγν επίηαμεο εκηαγσγνχ 

πάλσ ζε ππφζηξσκα κε κηθξφηεξεο πιεγκαηηθέο ζηαζεξέο). Έηζη ην     θαη ην     δείρλνπλ 

πξνο ηελ         δηεχζπλζε ππφ strain εθηφλσζεο, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε strain 

ζπκπίεζεο κφλν ην     δείρλεη πξνο ηελ [0001] δηεχζπλζε (αληηπαξάιιειν κε ην    ). 

Θα δνχκε ηψξα πσο κπνξνχκε λα γξάςνπκε ην   
   γηα θξάκαηα ςεπδνκνξθηθά αλεπηπγκέλα 

πάλσ ζε relaxed  InN, GaN θαη AlN layers. Μπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε μαλά ην strain σο: 
 

   
            

    
                                                             

 
πνπ νη πιεγκαηηθέο ζηαζεξέο, νη πηεδνειεθηξηθέο θαη ειαζηηθέο ζηαζεξέο ησλ θξακάησλ είλαη 
πξνζεγγηζηηθά γξακκηθέο κε ηελ πεξηεθηηθφηεηα. Έηζη ε πηεδνειεθηξηθή πφισζε είλαη κε 
γξακκηθή θαη δίλεηαη απφ ηηο παξαθάησ εμηζψζεηο ζπλαξηήζεη ηεο πεξηεθηηθφηεηαο [14]. 
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Γηα εηεξνδνκέο κε θξάγκαηα δπλακηθνχ ππφ κεηξηαζκέλν strain νη παξαπάλσ κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ απεπζείαο, είηε ζαλ πφισζε, είηε, φπσο ζα δνχκε θαη πην κεηά, ζαλ ελδν-
επηθαληαθφ δέζκην θνξηίν, αλαιφγσο κε ην κνληέιν επίιπζεο ηεο self-consistent Schrodinger-
Poisson (effective mass ή tight-binding). 
 

 

 2DEG λόγο ασθόρμηηης και πιεζοηλεκηρικής πόλωζης 

 
Σα πηεδνειεθηξηθά θαηλφκελα πξνθαινχλ ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ ζπγθέληξσζε θαη ηελ 
θαηαλνκή ησλ ειεχζεξσλ θνξέσλ ζε ΗΗΗ-Ν εηεξνδνκέο. Σν θαηλφκελν απηφ γίλεηαη αθφκα πην 
εκθαλέο ζε ςεπδνκνξθηθέο wurtzite AlGaN/GaN δηαηάμεηο. Σα ειεθηξηθά πεδία πνπ πξνέξ-
ρνληαη απφ ηελ πφισζε νδεγνχλ ζηελ ξαγδαία αχμεζε ηεο δηζδηάζηαηεο ζπγθέληξσζεο θνξέ-
σλ θαη ζηνλ πην ζηελφ ρσξηθφ πεξηνξηζκφ ηνπο. 
εκαληηθφ ξφιν επίζεο, παίδεη  θαη ε απζφξκεηε πφισζε  κηαο θαη ζηηο ΗΗΗ-Ν wurtzite δνκέο 
είλαη πνιχ κεγάιε, απμαλφκελε απφ ην GaN πξνο ην InΝ κε ηελ κεγαιχηεξε ηηκήο ζην AlN, 
έρνληαο σο απνηέιεζκα  παξαπάλσ αχμεζε ησλ πνισηηθψλ θαηλνκέλσλ. 
 

Δπηθαλεηαθφ θνξηίν εμαηηίαο ηεο πφισζεο      
 
Χο παξάδεηγκα ζα αλαθέξνπκε κηα GaN/AlGaN/GaN εηεξνεπαθή αλεπηπγκέλε πάλσ ζε 
Ομείδην ηνπ Αινπκηλίνπ (Al2O3) ή Εαθείξη. ηαλ AlGaN barriers αλαπηχζζνληαη πάλσ ζε GaN 
ππνζηξψκαηα βξίζθνληαη πάληα ππφ strain εθηφλσζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε πηεδν-
ειεθηξηθή θαη ε απζφξκεηε πφισζε έρνπλ ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, κε ηελ ζπλνιηθή πφισζε λα 
δίλεηαη απφ ην άζξνηζκά ηνπο: 
 

                                                                           

 
πσο βιέπνπκε θαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα, γηα ηελ Ga-faced πνιηθφηεηα ηνπ θξπζηάιινπ, ε 
νιηθή πφισζε έρεη θαηεχζπλζε πξνο ην νμείδην ηνπ Αινπκηλίνπ κε ην 2DEG λα δεκηνπξγείηαη 
ζηελ θάησ GaN/AlGaN εηεξνεπαθή. ηελ N-face πνιηθφηεηα ε πφισζε έρεη θαηεχζπλζε πξνο 
ηελ πάλσ επηθάλεηα κε ην 2DEG ηψξα λα δεκηνπξγείηαη ζηελ πάλσ AlGaN/GaN εηεξνεπαθή.  
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Δηθόλα 1.2.4 – Ga- θαη N-faced πνιηθφηεηεο κηαο GaN/AlGaN/GaN εηεξνεπαθήο. 
 
 
Ζ  χπαξμε ηνπ ελδηάκεζνπ AlN ή AlGaN layer ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο εηθφλαο 1.2.4 έρεη ζθν-
πφ ηεο επίηεπμε ηεο Ga-face πνιηθφηεηαο. 
Ζ θιίζε ηεο πφισζεο ζηνλ ρψξν εθθξάδεη ηελ παξαγφκελε ππθλφηεηα θνξηίνπ θαη δίλεηαη απφ 
ηελ ζρέζε: 
 

                                                                               

 
ε κηα ελδνεπηθάλεηα κηαο εηεξνδνκήο (π.ρ. ABN/GaN) ε πφισζε αιιάδεη απφηνκα πξν-
θαιψληαο κηα ζηαζεξή ζπγθέληξσζε θνξηίνπ πφισζεο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ζρέζε: 
 

                                                                                                                       
                                         
                                         
                                                                                                                       

 
Αλ απηή ε ππθλφηεηα είλαη ζεηηθή (+ζ), ειεχζεξα ειεθηξφληα ζα πξνζπαζήζνπλ λα εμνκα-
ιχλνπλ ηα θνξηία πφισζεο κε απνηέιεζκα ζπζζψξεπζε ειεθηξνλίσλ θαη ζρεκαηηζκφ ελφο 
2DEG. Καη’ αλαινγία κηα αξλεηηθή ππθλφηεηα επηθαλεηαθνχ θνξηίνπ (-ζ) κπνξεί λα 
πξνθαιέζεη ζπζζψξεπζε νπψλ ζηελ ελδνεπηθάλεηα. 
Ο ζρεκαηηζκφο ησλ 2DEG εθηίλεηαη ζην θάησ κέξνο κηαο AlGaN/GaN ελδνεπηθάλεηαο θαη ζην 
πάλσ κέξνο ηεο GaN/AlGaN γηα Ga- θαη N-face GaN/AlGaN/GaN εηεξνδνκή αληίζηνηρα 
(Δηθφλα 1.2.4). 
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1.3-Γηαηάμεηο βαζηζκέλεο ζε εκηαγωγνύο ΙΙΙ-Νηηξηδίωλ 

Σα ΗΗΗ-Ν πιηθά απνηεινχλ έλα πνιχ ελδηαθέξσλ θνκκάηη γηα εθαξκνγέο ζε νπηηθέο θαη 
ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο.  
Απφ ηελ κεξηά ησλ νπηηθψλ εθαξκνγψλ ην ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζην γεγνλφο φηη ε 
αλάπηπμε νπηηθψλ ζπζηεκάησλ-δηαηάμεσλ κπνξεί, ελδπλάκε, λα γίλεη γηα εθαξκνγέο απφ ην 
θνληηλφ ππέξπζξν (IR) έσο ην βαζχ ππεξηψδεο (DUV), δεδνκέλσλ ησλ ελεξγεηαθψλ ραζκάησλ 
ηεο νηθνγέλεηαο ησλ ΗΗΗ-Ν εκηαγσγψλ . 
ην πεδίν ησλ ειεθηξνληθψλ δηαηάμεσλ ην θπξίσο ελδηαθέξσλ επηθεληξψλεηαη ζε εληζρπηέο 
ηζρχνο  πςειήο ζπρλφηεηεο, φπνπ απ’ φηη θαίλεηαη ζα επηζθηάζνπλ ηα ήδε ππάξρνληα ζπ-
ζηήκαηα ησλ «θιαζζηθψλ» πιηθψλ θαη Γηνδηθψλ Γηαηάμεσλ πληνληζκνχ Φαηλνκέλνπ ήξα-
γγαο. 
ιεο απηέο νη δηαηάμεηο βαζίδνληαη ζε εηεξνεπαθέο ή ζε δνκέο θβαληηθψλ πεγαδηψλ. 

 
Οπηηθνί Αληρλεπηέο 

Οη πην απιέο εθαξκνγέο κε ηελ ρξήζε ησλ ΗΗΗ-Ν εκηαγσγψλ είλαη νη θσηναληρλεπηέο. Έλαο 
AlGaN θσηναληρλεπηήο, ζηελ νπζία είλαη έλαο «ηπθιφο» αληρλεπηήο σο πξνο ην νξαηφ θψο 
[21]. Μηα δνκή AlGaN/GaN ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ζέινπκε λα αληρλεχζνπκε πην βαζηά ζηελ UV 
πεξηνρή. 
 

 

Δηθόλα 1.3.1 – Σππηθή δνκή ελφο AlGaN θσηναληρλεπηή. 

 
  

 Γίνδνη εθπνκπήο θσηφο (LEDs) 
Σα κπιε LEDs ήηαλ νη πξψηεο ΗΗΗ-Ν νπηηθέο δηαηάμεηο πνπ έγηλαλ εκπνξηθά δηαζέζηκεο [19]. 
Απφ ηφηε ε βειηίσζε, φζσλ αθνξά ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο έγηλε κε πνιχ γξήγνξνπ ξπζκνχο. 
ηελ Δηθφλα 1.3.1 θαίλεηαη κηα ηέηνηα δηάηαμε. 
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Δηθόλα 1.3.2 – Απεηθφληζε δνκήο πξάζηλνπ SQW LED [20].   
 

Γηνδηθά Lasers(LDs)   
Σα δηνδηθά laser βαζηζκέλα ζε InGaN Multiple Quantum Wells (MQW) έρνπλ εκθαληζηεί απφ 
ην 1996 κε πνιχ πςειφ βαζκφ βειηίσζεο. Δίλαη βαζηζκέλα ζε παξαδνζηαθέο γεσκεηξίεο θαη 
ππφζρνληαη κέρξη θαη 10000 ψξεο ιεηηνπξγίαο ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ [18]. Μέρξη ζηηγκήο 
ηα InGaN δηνδηθά laser έρνπλ παξνπζηαζηεί γηα κήθνο θχκαηνο κέρξη ηα 400nm (βηνιεηή laser). 
Δθαξκνγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα LDs είλαη ε νπηηθή απνζήθεπζε δεδνκέλσλ (πεξίπνπ 50GB 
γηα έλαλ δίζθν 12cm), εθηχπσζε laser θαη κειινληηθέο 3D laser πξνβνιέο. 
 

Optical Modulator   
Αξθεηά ζεκαληηθέο δηαηάμεηο γηα πην γξήγνξεο νπηηθέο επηθνηλσλίεο. Μηα ηδέα γηα ηα ληηξίδηα 
είλαη ε εθαξκνγή ηνπ Φαηλνκέλνπ Κβαληηθνχ Πεξηνξηζκνχ Stark (Quantum Confined Stark 
Effect) ζε πνιιαπιά InGaN θβαληηθά πεγάδηα. Δδψ ην εζσηεξηθφ ειεθηξηθφ πεδίν ιφγν ηνπ 
πηεδνειεθηξηθνχ θαηλνκέλνπ δεκηνπξγεί έλα ηξηγσληθφ δπλακηθφ πνπ επηηξέπεη ηζρπξά 
ειεθηξν-νπηηθά θαηλφκελα [22]. Ζ πξνβιεπφκελε κεηαβνιή ηνπ ζπληειεζηή απνξξφθεζεο θαη 
ηνπ δείθηε δηάζιαζεο κε ηελ εθαξκνγή ειεθηξηθνχ πεδίνπ είλαη αξθεηά κεγάιε θνληά ζηε 
πεξηνρή ηνπ ράζκαηνο πνπ ππφζρεηαη modulators ειεθηξν-απνξξφθεζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ 
κπιε-βηνιεηί. Παξφκνην ελδηαθέξνλ δείρλνπλ θαη modulators κε ρξήζε θβαληηθψλ ηειεηψλ γηα 
νπηηθή απνξξφθεζε κε ρακειέο ελέξγεηεο απνθνπήο γηα GaN/InGaN QD ζπζηήκαηα, ζε 
αλαινγία κε έξεπλεο γηα IR κήθνπο θχκαηνο πιηθά.  
 

 High Frequency transistors    
Σα ηξαλδίζηνξ εηεξνεπαθήο, επίδξαζεο πεδίνπ (HFET ή HEMT) είλαη απφ ηα πην δηαδεδνκέλα 
ΗΗΗ-Ν ηξαλδίζηνξ. Σν θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη φηη εθκεηαιιεχνληαη ηελ 
πηεδνειεθηξηθή πφισζε πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο δηεπζχλζεηο αλάπηπμεο ησλ ΗΗΗ-Ν εκηαγσγψλ γηα 
ηελ δεκηνπξγία ηνπ δηζδηάζηαηνπ ειεθηξνληαθνχ αεξίνπ (2DEG), ζε αληίζεζε κε ηα ΗΗΗ-As 
HEMTs πνπ ην πεηπραίλνπλ κε πςειφηεξν doping ηνπ barrier(Δηθφλα 1.3.3).    
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Δηθόλα 1.3.3 – AlGaN/GaN HFET.                                          Δηθόλα 1.3.4 – Γνκή Δλεξγεηαθψλ 

Εσλψλ ελφο AlGaAs/GaAs HEMT. 
 

 
Τβξηδηθά δηπνιηθά ηξαλδίζηνξ (HBTs) έρνπλ παξνπζηαζηεί, κε n-GaN Δθπνκπφ, p-SiC Βάζε 
θαη SiC πιιέθηε (Δηθφλα 1.3.4) [23].          

 
Δηθόλα 1.3.5- Τβξηδηθφ δηπνιηθφ ηξαλδίζηνξ (HBTs). 

         
Μηα ζεκαληηθή εθαξκνγή, ζε απηφ ην ζεκείν, ζα ήηαλ νη επίγεηεο θαη δηαζηεκηθέο 
ηειεπηθνηλσλίεο φπνπ πςειήο ηζρχνο κηθξνθπκαηηθνί εληζρπηέο είλαη απαξαίηεηνη. Έλα αθφκα 
πιενλέθηεκα ησλ ΗΗΗ-Ν πιηθψλ (φπσο θαη ηνπ SiC) ζε ζρέζε κε ην GaAs θαη ην Si είλαη ε 
εμαηξεηηθή ζεξκηθή αγσγηκφηεηα θαη ε πςειή αληνρή ηνπο ζηελ ζεξκνθξαζία. 

 
Resonant Tunneling Diode 

Οη Γίνδνη Γηέιεπζεο πληνληζκνχ (RTDs) είλαη δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ έλα ή θαη 
πεξηζζφηεξα θβαληηθά πεγάδηα κεηαμχ δχν θξαγκάησλ δπλακηθνχ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο βαζίδεηαη 
ζηνλ ελεξγεηαθφ ζπληνληζκφ ειεθηξνλίσλ ηεο δψλεο αγσγηκφηεηαο κε κηα απφ ηηο δέζκηεο 
θαηαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνληαη ζην θβαληηθφ πεγάδη.      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

 
 

Γίνδνη Σπληνληζκνύ Φαηλνκέλνπ Σήξαγγαο (RTDs) 
 
 
2.1- Δηζαγωγή 
 
Οη Γίνδνη πληνληζκνχ Φαηλνκέλνπ ήξαγγαο (Resonant Tunneling Diodes) , είλαη δνκέο πνι-
ιαπιψλ θξαγκάησλ δπλακηθνχ, πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηα κέζα ηνπ 1970 θαη εθκεηαιιεχνληαη ηνλ 
θπκαηηθφ ζπληνληζκφ ησλ ειεθηξνλίσλ.  
Ζ ηδέα ηεο Γηέιεπζεο πληνληζκνχ κέζν θαηλνκέλνπ ήξαγγαο ζε πεπεξαζκέλα εκηαγσγηθά 
ζπζηήκαηα πξνηάζεθε αξρηθά απφ ηνπο Tsu θαη Esaki ην 1973 [1] ιίγν κεηά ηελ εκθάληζε ηεο 
κεζφδνπ Δπίηαμεο κε Μνξηαθέο Γέζκεο (Molecular Beam Epitaxy) ζηελ έξεπλα ηεο 
θξπζηαιιηθήο αλάπηπμεο. Απφ ζεσξεηηθήο άπνςεο ειεθηξφληα ζα κπνξνχζαλ λα δηέιζνπλ 
κέζα απφ κηα δνκή πνπ πεξηιακβάλεη έλα θβαληηθφ πεγάδη κεηαμχ δχν θξαγκάησλ δπλακηθνχ, 
φπσο γηα παξάδεηγκα κηα  AlGaAs/GaAs/AlGaAs εηεξνδνκή. Ζ δηέιεπζε ησλ ειεθηξνλίσλ γί-
λεηαη κέζν ηνπ θαηλνκέλνπ ζήξαγγαο θαη βαζίδεηαη ζηνλ θπκαηηθφ ζπληνληζκφ απηψλ κε ηηο 
θαηαζηάζεηο ηνπ πεγαδηνχ, φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη ζε έλα πείξακα Fabry-Perot ηεο 
νπηηθήο. Ζ εμάξηεζε ηεο εθαξκνδφκελεο ηάζεο κε ην ξεχκα ζήξαγγνο γηα κηα εηεξνδνκή κε 
δχν θξαγκνχο δείρλεη αξλεηηθή δηαθνξηθή αληίζηαζε (negative differential resistance) NDR 
ζαλ απνηέιεζκα δηέιεπζεο κέζσ ζπληνληζκνχ.  
 

2.2- Φπζηθή ηωλ RTD 
 
Ζ δνκή ελφο RTD, ζηελ πην απιή κνξθή ηεο, απνηειείηαη απφ έλα θβαληηθφ πεγάδη πνπ 
πεξηθιείεηαη απφ δχν θξάγκαηα δπλακηθνχ θαη ηηο πεξηνρέο ηνπ Δθπνκπνχ θαη ηνπ πιιέθηε. 
 

 
Δηθόλα 2.2.1 – DB-RTD ζε ηζνξξνπία 
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Κάησ απφ ζπλζήθεο ηζνξξνπίαο, ρσξίο δειαδή ηελ εθαξκνγή εμσηεξηθήο ηάζεο, θαη 
αγλνψληαο ηπρψλ αηέιεηεο, ην ζχζηεκα βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε επίπεδεο δψλεο (flat band), 
φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 2.2.1. Δ0 ζεσξνχκε ηελ ρακειφηεξε δέζκηα θαηάζηαζε ηνπ πεγα-
δηνχ θαη Δf, ηελ ζηάζκε Fermi ζηελ πεξηνρή ηνπ Δθπνκπνχ θαη ηνπ πιιέθηε. Γηέιεπζε ζπλην-
ληζκνχ κέζν θαηλνκέλνπ ήξαγγαο, δηακέζνπ ησλ θξαγκάησλ δπλακηθνχ παξαηεξνχκε φηαλ ε 
ελέξγεηα ησλ πξνζπίπηνλησλ ειεθηξνλίσλ, πνπ θηάλνπλ απφ ηνλ Δθπνκπφ, γίλεη ίζε κε ηελ 
δέζκηα θαηάζηαζε Δ0, ηνπ θβαληηθνχ πεγαδηνχ. Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηφ ην παξαπάλσ ζα 
επηρεηξήζνπκε λα ππνινγίζνπκε ηνλ ζπληειεζηή δηέιεπζεο ζε δχν πεξηπηψζεηο. ηελ πξψηε 
πεξίπησζε ζα ππνινγίζνπκε ηνλ ζπληειεζηή δηέιεπζεο ζπλαξηήζεη ηεο ελέξγεηαο κέζα απφ 
έλα θξάγκα δπλακηθνχ πεπεξαζκέλνπ πιάηνπο θαη χςνπο, ελψ ζηελ δεχηεξε κέζα απφ δχν 
θξάγκαηα δπλακηθνχ πνπ απέρνπλ κεηαμχ ηνπο θάπνηα απφζηαζε x. 
Αξρηθά, ζεσξνχκε έλα θξάγκα δπλακηθνχ πιάηνπο 5nm θαη χςνπο V0=0.22eV. Γηα λα 
αλάγνπκε ην παξάδεηγκα ζε έλα πην πξαθηηθφ επίπεδν, ζα ζεσξήζνπκε φηη έρνπκε ηελ δψλε 
αγσγηκφηεηαο κηαο εηεξνδνκήο ηεο κνξθήο GaAs/Al0.2Ga0.8As/GaAs. ε απηή ηελ πεξίπησζε 
ην Al0.2Ga0.8As είλαη ην θξάγκα δπλακηθνχ κηαο θαη ελεξγεηαθά βξίζθεηαη 0.22eV πάλσ απφ ην 
GaAs (Δηθφλα 2.2.2). 
 

 
Δηθόλα 2.2.2 – Γνκή GaAs(10nm)/Al0.2Ga0.8As(5nm)/GaAs(10nm).   

 
Θεσξνχκε φηη ειεθηξφληα ελέξγεηαο Δ, εηζέξρνληαη ζην ζχζηεκα ηεο εηθφλαο 2.2.2 απφ ηελ 
αξηζηεξή πιεπξά (x=0). Σα ειεθηξφληα, ζαλ θχκαηα, έρνπλ κηα πηζαλφηεηα λα αλαθιαζηνχλ θαη 
κηα πηζαλφηεηα λα πεξάζνπλ κέζα απφ ην θξάγκα δπλακηθνχ. Σα ειεθηξφληα νδεχνληαο απφ 
ηελ πεξηνρή 1 πξνο ηελ πεξηνρή 2, ελ κέξεη δηέξρνληαη θαη ελ κέξεη αλαθιψληαη (φκνηα θαη απφ 
ηελ 2 ζηελ 3), φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 2.2.3. 
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Δηθόλα 2.2.3 – Αλάθιαζε θαη δηάδνζε ειεθηξνλίνπ ζε εηεξνδνκή. 

 
 Απφ ηελ ιχζε ηεο εμίζσζεο Schrödinger: 
 

  
  

 
 
 

  
 
 

  

 

  
                  

γηα θάζε κηα απφ ηηο ηξείο παξαπάλσ πεξηνρέο πξνθχπηεη φηη ε θπκαηνζπλαξηήζεηο ησλ ειε-
θηξνλίσλ έρνπλ ηελ κνξθή: 
 

         
              

                                                        
 

φπνπ ην m εθθξάδεη ηελ θάζε πεξηνρή, ην    είλαη ε απφζηαζε απφ ην κεδέλ κέρξη ηελ m 

εηεξνεπηθάλεηα θαη     
    

 

  
        είλαη ην θπκαηάλπζκα ηεο θπκαηνζπλάξηεζεο ζε 

θάζε πεξηνρήο, κε   
  λα είλαη ε ελεξγφο κάδα ηνπ ειεθηξνλίνπ ζηελ m πεξηνρή θαη    ην 

αληίζηνηρν ειεθηξνζηαηηθφ δπλακηθφ (ειάρηζην δψλεο αγσγηκφηεηαο).   
Με ηελ ρξήζε ησλ νξηαθψλ ζπλζεθψλ πνπ εθθξάδνπλ ηελ ζπλέρεηα ηεο θπκαηνζπλάξηεζεο, 

                   , θαη ηνπ ξεχκαηνο, 
 

    
 

 

  
         

 

      
 

 

  
          , γηα 

ηηο ελδνεπηθάλεηεο a,b πξνθχπηεη φηη φηαλ ηα ειεθηξφληα πεξλνχλ απφ κηα πεξηνρή ζε κηα 

άιιε, νη ζπληειεζηέο   θαη    ζε απηέο ηηο δπν πεξηνρέο ζπλδένληαη κέζν ηεο ζρέζεο: 
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φπνπ    
    

  
 
  
 

    
   

Οη αληίζηνηρνη ζπληειεζηέο γηα ηελ ειεχζεξε δηάδνζε ζε κηα πεξηνρή, ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο 
ηεο πεξηνρήο, ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζν ηεο: 

 

 
  
  

    
       
       

  
  
 

  
                                               

 

φπνπ ην    εθθξάδεη ην πάρνο ηεο m πεξηνρήο. 

Καη απηφλ ηνλ ηξφπν ε έθθξαζε πνπ εθθξάδεη ηελ νιηθή δηάδνζε θαη αλάθιαζε ειεθηξνλίσλ 
ζην παξαπάλσ ζχζηεκα απφ ηελ ζηηγκή πνπ κπήθαλ ζε απηφ έσο ηελ ζηηγκή πνπ βγήθαλ απφ 
απηφ κπνξεί λα γξαθηεί ζαλ κηα αθνινπζία δηαδνρηθψλ πηλάθσλ σο: 
   

 
 
 
    

       
       

  

    
 

    
 

    
 

    
 

   
       
       

  

    
 

    
 

    
 

    
 

   
       
       

  
 
 
  

                                                                                (2.2.4) 
πνπ Α είλαη ν ζπληειεζηήο ηεο πξνζπίπηνπζαο θπκαηνζπλάξηεζεο ησλ ειεθηξνλίσλ, Β είλαη 
ν ζπληειεζηήο ηεο νιηθήο αλάθιαζεο, θαη F ν ζπληειεζηήο ηεο νιηθήο δηέιεπζεο. Να ζεκεηψ-
ζνπκε ζε απηφ ην ζεκείν πσο ζεσξνχκε φηη δελ έρνπκε πξνζπίπησλ ειεθηξφληα απφ ην δεμί 
κέξνο. Καη απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηνλ ζπληειεζηή ηνπ «αλαθιψκελνπ» 
θχκαηνο ζην ηέινο ηνπ ζπζηήκαηνο ίζν κε ην κεδέλ.  
Ο πίλαθαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ παξαπάλσ πηλάθσλ νλνκάδεηαη πί-

λαθαο δηάδνζεο  . Έηζη ε παξαπάλσ κπνξεί λα πάξεη ηελ κνξθή: 

 

  
 
 
   

      
      

   
 
 
                                                        

 
απφ ηελ νπνία: 
 

                                                                                
                                                                                

 
Ο ζπληειεζηήο δηέιεπζεο Σ, νξίδεηαη απφ ηνλ ιφγν ηνπ ξεχκαηνο πηζαλφηεηαο ηνπ δηεξρφκελνπ 
θχκαηνο ζηελ έμνδν πξνο ην ξεχκα πηζαλφηεηαο ηνπ εηζεξρφκελνπ θχκαηνο ζην ζχζηεκα. 
Γειαδή: 
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κσο απφ ηελ δηαηήξεζε ηνπ ξεχκαηνο         , θαη απφ ηηο εμηζψζεηο (2.2.6) θαη (2.2.7) 

πξνθχπηεη φηη: 
 

       
     

 

     
 
                                                                   

Έηζη ινηπφλ, αξθεί λα ππνινγίζνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα  
      
      

  γηα λα πξνζδηνξί-

ζνπκε ηνλ ζπληειεζηή δηέιεπζεο.  
Με ηελ ρξήζε ηεο Mathematica γηα ηελ εηεξνδνκή 
GaAs(10nm)/Al0.2Ga0.8As(5nm)/GaAs(10nm) κε      

          θαη              
         

             κε    λα είλαη ε κάδα εξεκίαο ηνπ ειεθηξνλίνπ πξνθχπηεη φηη ν ζπληειεζηήο 
δηέιεπζεο ζπλαξηήζεη ηεο ελέξγεηαο ηνπ ειεθηξνλίνπ έρεη ηελ κνξθή: 
 

 
Δηθόλα 2.2.4 - πληειεζηήο δηέιεπζεο ειεθηξνλίνπ ζε ζχζηεκα κνλνχ θξάγκαηνο δπλακηθνχ 

ζπλαξηήζεη ηεο ελέξγεηαο.  
 
Παξαηεξνχκε πσο κέρξη ηα 0.2eV ε ηηκή ηνπ Σ(Δ) δελ μεπεξλά ην 20% παξά κφλν φηαλ ην 
ειεθηξφλην αξρίδεη λα απνθηά ελέξγεηα αξθεηά κεγαιχηεξε απφ ην χςνο ηνπ θξάγκαηνο 
δπλακηθνχ. 
   ηελ πεξίπησζε δηπινχ θξάγκαηνο δπλακηθνχ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη 
ηειείσο δηαθνξεηηθά ιφγν ηνπ θαηλνκέλνπ ζπληνληζκνχ κε ηηο ηδνθαηαζηάζεηο ηνπ πξνθχπηνλ-
ηνο, “ελ δπλάκεη” θβαληηθνχ πεγαδηνχ. Αλ ζεσξήζνπκε ηελ εηεξνδνκή: 



Μελζτθ διόδων φαινομζνου ςυντονιςμοφ ςιραγγασ θμιαγωγών ΙΙΙ-Νιτριδίων 

Χρήστος Δήμιζας Σελίδα 26 
 

GaAs(5nm)/Al0.2Ga0.8As(5nm)/GaAs(5nm) /Al0.2Ga0.8As(5nm)/GaAs(5nm) πνπ θαίλεηαη θαη 
ζηελ εηθφλα 2.2.5 

 
Δηθόλα 2.2.5 – Γνκή GaAs(5nm)/Al0.2Ga0.8As(5nm)/GaAs(5nm) /Al0.2Ga0.8As(5nm)/GaAs(5nm). 

 
Οκνίσο κε ηελ Δμίζσζε 2.2.4, ε έθθξαζε πνπ εθθξάδεη ηελ νιηθή δηάδνζε θαη αλάθιαζε ηνπ 
ειεθηξνλίνπ ζην παξαπάλσ ζχζηεκα έρεη ηελ κνξθή: 
  

 
 
 
    

       
       

  

    
 

    
 

    
 

    
 

   
       
       

  

    
 

    
 

    
 

    
 

   
       
       

  

 

 

    
 

    
 

    
 

    
 

   
       
       

  

    
 

    
 

    
 

    
 

   
       
       

  
 
 
           

 
Έηζη ινηπφλ, ν ζπληειεζηήο δηέιεπζεο Σ(Δ) ζηελ πεξίπησζε ηνπ δηπινχ θξάγκαηνο δπλακηθνχ 
έρεη ηελ κνξθή: 
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Δηθόλα 2.2.6 - πληειεζηήο δηέιεπζεο ειεθηξνλίνπ ζε ζχζηεκα δηπινχ θξάγκαηνο δπλακηθνχ 

ζπλαξηήζεη ηεο ελέξγεηαο 
 

Βιέπνπκε ηελ απφηνκε αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ Σ(Δ) ζηα 0.07eV, πεξίπνπ, ε νπνία θηάλεη ζην 
100% , ηελ πηψζε ηνπ ακέζσο κεηά ζηελ ηηκή κεδέλ θαη ηελ αχμεζή ηνπ κεηά ηα 0.2eV.  
Ο ιφγνο πνπ παξαηεξνχκε απηήλ ηελ ηφζν πςειή δηαπεξαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζε απηή ηελ 
ελέξγεηα είλαη γηαηί απηή, είλαη κηα (ε πξψηε ζε απηή ηελ πεξίπησζε) απφ ηηο ηδηνελέξγεηεο πνπ 
ραξαθηεξίδνπλ ηηο ζηάζηκεο θαηαζηάζεηο ηνπ “ελ δπλάκεη” θβαληηθνχ πεγαδηνχ. Απηφο ν ηξφπνο 
δηέιεπζεο νλνκάδεηαη δηέιεπζε ζπληνληζκνχ. Έηζη ινηπφλ φηαλ ειεθηξφληα απφ ηνλ Δθπνκπφ 
κε κηα ελέξγεηα πνπ είλαη ίζε κε κηα απφ ηηο ηδηνελέξγεηεο ηνπ θβαληηθνχ πεγαδηνχ ηφηε ε 
πηζαλφηεηα δηέιεπζήο ηνπ απφ απηφ, κέζν θαηλνκέλνπ ήξαγγαο, κεγηζηνπνηείηαη.   
   Απηή είλαη θαη ε βαζηθή αξρή ιεηηνπξγίαο ελφο RTD κε δηπιφ θξάγκα δπλακηθνχ ζην νπνίν 
θαηλφκελν ζπληνληζκνχ κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε κφλν αλ εθαξκφζνπκε εμσηεξηθή ηάζε 
ζε απηφ. Ο ιφγνο είλαη, ε ελεξγεηαθή απφζηαζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο ζηάζκεο Fermi ηνπ 
Δθπνκπνχ γηα παξάδεηγκα, κε ηηο δέζκηεο θαηαζηάζεηο ηνπ πεγαδηνχ (Δηθφλα 2.2.1). Ζ 
εμσηεξηθή ηάζε δξα κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα κεηψζεη ηελ κεηαμχ ηνπο απφζηαζε κε ζθνπφ 
ηεο παξαηήξεζε θαηλνκέλνπ ζπληνληζκνχ.       
    Σν ξεχκα ζαλ ζπλάξηεζε ηεο εθαξκνδφκελεο ηάζεο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 2.2.7. Σν ζχ-
ζηεκα μεθηλά απφ ηελ ηζνξξνπία κε ην ξεχκα λα είλαη κεδέλ. Καζψο ε ηάζε εθαξκφδεηαη ην 
θβαληηθφ πεγάδη πέθηεη ελεξγεηαθά κέρξηο φηνπ ε θβαληηθή θαηάζηαζή ηνπ λα βξεζεί ζηελ ίδηα 
επζεία κε ηελ ελέξγεηα Fermi ηνπ Δθπνκπνχ. Μέρξη λα ζπκβεί απηφ ην ξεχκα ζήξαγγαο πνπ 
παξαηεξείηαη ζπλερψο απμάλεηαη, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 2.2.3 ζηελ πεξηνρή 1. ηαλ ε 
ηάζε είλαη ηέηνηα ψζηε ε θβαληηθή θαηάζηαζε ηνπ πεγαδηνχ είλαη πνιχ θνληά ζην επίπεδν 
Fermi ηνπ Δθπνκπνχ, ην ξεχκα πνπ δηαπεξλά ην ζχζηεκα κεγηζηνπνηείηαη εμαηηίαο ηνπ θαη-
λνκέλνπ ζπληνληζκνχ (πεξηνρή 2). Καζψο ε ηάζε απμάλεηαη θαη άιιν, ε θβαληηθή θαηάζηαζε 
πέθηεη θάησ απφ ην επίπεδν Fermi ηνπ Δθπνκπνχ κε απνηέιεζκα ν ζπληνληζκφο λα αξρίζεη 
λα ράλεηαη θαη ην ξεχκα λα κεηψλεηαη. 
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Δηθόλα 2.2.7 – Ρεχκα ζπλαξηήζεη εθαξκνδφκελεο ηάζεο κηαο DB-RTD δνκήο. Σέζζεξεο δηαθνξεηηθέο 

πεξηνρέο είλαη ηνληζκέλεο ζηελ εηθφλα. Ζ πξψηε αληηζηνηρεί ζηελ πεξίπησζεο φπνπ ην θβαληηθφ 
επίπεδν βξίζθεηαη πάλσ απφ ην επίπεδν Fermi ηνπ Δθπνκπνχ. Ζ δεχηεξε πεξηνρή αληηζηνηρεί ζηελ 

πεξίπησζε ηεο επζπγξάκκηζεο ησλ δχν. Ζ ηξίηε ζηελ πεξίπησζε φπνπ ην θβαληηθφ επίπεδν βξίζθεηαη 
πιένλ θάησ απφ ηελ αζπλέρεηα ηεο δψλεο αγσγηκφηεηαο. Σέινο, ε ηέηαξηε πεξηνρή αληηζηνηρεί ζε 

ζεξκηνληθή εθπνκπή.       
                    
 
ζν ε ηάζε ζπλερίδεη λα απμάλεηε παξαπέξα, ε θβαληηθή θαηάζηαζε ηνπ πεγαδηνχ πέθηεη 
θάησ απφ ηελ άθξε ηεο δψλεο αγσγηκφηεηαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Δθπνκπνχ, βξηζθφκελε πιένλ 
ζηελ πεξηνρή ηνπ ράζκαηνο φπνπ δελ ππάξρνπλ επηηξεπφκελεο ελεξγεηαθέο θαηαζηάζεηο κε 
απνηέιεζκα ην ξεχκα λα θηάλεη ζε κηα ειάρηζηε ηηκή (πεξηνρή 3). Σέινο, θαζψο ε ηάζε απμά-
λεηαη θη άιιν ην ξεχκα γίλεηαη πάιη πνιχ κεγάιν (πεξηνρή 4). Σν πςειφ ξεχκα ζηελ πεξηνρή 4 
νθείιεηαη ζε ξεχκα ζεξκηνληθήο εθπνκπήο πνπ δηαξξέεηαη πάλσ απφ ηα θξάγκαηα δπλακηθνχ 
κηαο θαη ε ηάζε είλαη ηφζν πςειή ψζηε ην δπλακηθφ ησλ θξαγκάησλ λα έρεη ηξαβερηεί θάησ 
απφ ην ελεξγεηαθφ επίπεδν Fermi ηνπ Δθπνκπνχ.  
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Δηθόλα 2.2.8 – Εψλε Αγσγηκφηεηαο ελφο ηππηθνχ RTD ζε ηέζζεξεο ελδεηθηηθέο ηηκέο εθαξκνδφκελεο 

ηάζεο  
 

   Τπάξρνπλ φκσο θαη πεξηπηψζεηο φπνπ ε δηέιεπζε ησλ ειεθηξνλίσλ απφ ην ζχζηεκα ηνπ 
δηπινχ θξαγκνχ δελ γίλεηαη επ’ αθξηβψο κέζν ηνπ θαηλνκέλνπ ζπληνληζκνχ. Γηα λα έρνπκε δηέ-
ιεπζε ζπληνληζκνχ πξέπεη νη θπκαηνζπλαξηήζεηο ησλ ειεθηξνλίσλ λα είλαη ζχκθσλεο κεηαμχ 
ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη πσο φιεο νη δηαδηθαζίεο ζθέδαζεο πεξηγξάθνληαη απφ κηα θπκαην-
ζπλάξηεζε απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ πξνεγνχκελε πεξηγξαθή αληη-
ζηνηρεί ζηελ πεξίπησζε απηή (αγλνψληαο πεξηπηψζεηο ζθέδαζεο). 
    Αλ ππάξρνπλ ηζρπξά θαηλφκελα ζθέδαζεο φπσο απφ θξπζηαιιηθέο αηέιεηεο, 
αιιειεπίδξαζε κε ην πιέγκα (θσλφληα), μέλεο πξνζκίμεηο ή αθφκα θαη απφ ειεθηξφληα κέζα 
ζην πεγάδη, ε δηαδηθαζία δηέιεπζεο αληηζηνηρεί ζε δηαδηθαζία δχν βεκάησλ. Αξρηθά έρνπκε δηέ-
ιεπζε απφ ηνλ Δθπνκπφ δηακέζνπ ηνπ πξψηνπ θξάγκαηνο δπλακηθνχ. ηελ ζπλέρεηα παξα-
ηήξεζε ζεκαληηθψλ δηαδηθαζηψλ ζθέδαζεο πνπ νδεγνχλ ζε δηέιεπζε απφ ςεπδνζηάζηκεο θα-
ηαζηάζεηο ηνπ πεγαδηνχ δηακέζνπ ηνπ δεχηεξνπ θξάγκαηνο δπλακηθνχ ζε ειεχζεξα ειεθηξφληα 
ζηνλ πιιέθηε (Δηθφλα 2.2.9). 
   Σν θβαληηθφ πεγάδη θηινμελεί ειεθηξφληα πνπ έρνπλ δηέιζεη απφ ηνλ Δθπνκπφ γηα έλα ζπγθε-
θξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηdwell,  πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο. Δλ γέλεη ην ηdwell 
πξνθχπηεη απφ ηελ αξρή απξνζδηνξηζηίαο θαη είλαη αληηζηξφθσο αλάινγν ηνπ Full Width at 

Half Maximum, Γ, ηνπ ζπληειεζηή δηέιεπζεο θαηά ηνλ ζπληνληζκφ (ηdwell= / Γ) (Αλαθνξά [15], 

Section-2.3). Ο ζπληειεζηήο δηέιεπζεο Σ(Δ) κπνξεί λα εθθξαζηεί ζηελ κνξθή πνπ πεξηέρεη ην 
Γ σο (Αλαθνξά [15], Section-2.2.1): 
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πνπ Δ0 είλαη ε ςεπδνδέζκηα θαηάζηαζε ηνπ πεγαδηνχ. Βιέπνπκε πσο ζηνλ ζπληνληζκφ ην 
Σ(Δ) γίλεηαη κνλάδα θάηη πνπ ππνδειψλεη πσο νη ζπληειεζηέο δηέιεπζεο ησλ δχν θξαγκάησλ 
δπλακηθνχ είλαη ίζνη κεηαμχ ηνπο. Οη M.Jonson θαη A.Grincwajg [16] εμέθξαζαλ ηελ παξαπάλσ 
ζρέζε ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαδνρηθήο δηέιεπζεο εηζάγνληαο έλαλ παξάγνληα πνπ επηηξέπεη 
ηπραίεο αιιαγέο ηεο θάζεο ηεο θπκαηνζπλάξηεζεο. Έηζη ε παξαπάλσ ζρέζε κπνξεί λα 
γξαθηεί θαη σο: 
 

     
 

    

    
 

      
      

                                                

 

πνπ           κε    λα εθθξάδεη ηελ πεξίπησζε ζθέδαζεο. Καη αλαινγία κε ηνλ ρξφλν 

δηέιεπζεο ησλ ειεθηξνλίσλ κέζα απφ ην πεγάδη, ν ρξφλνο ζηνλ νπνίν παξαηεξνχληαη θαηλφ-

κελα ζθέδαζεο είλαη ηSC=  /   .      
 Αλ θαηλφκελα ζθέδαζε εκθαλίδεηαη πην ζπρλά (ηSC) απφ απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα παξακνλήο 
ζην πεγάδη (ηSC< ηdwell), ηφηε ε δηέιεπζε ησλ ειεθηξνλίσλ γίλεηαη κε δηαδνρηθφ ηξφπν. 

 

Δηθόλα 2.2.9 – Γηαδνρηθή δηέιεπζε 

 

2.3- III-As θαη άιια ζπζηήκαηα 
 
ηελ πεξίπησζε ησλ III-As DB-RTDs ζπζηεκάησλ νη κειέηεο θαη νη πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ 
γίλεη σο ηψξα μεθηλνχλ απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1980. Σα ζεκαληηθφηεξα ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ 
θαηαζθεπαζηεί έρνπλ παξνπζηάζεη μεθάζαξε Αξλεηηθή Γηαθνξηθή Αληίζηαζε (NDR) κε ηππηθέο 
ηηκέο ηνπ peak-to-valley current ratio (PVR) απφ 1 έσο θαη 50 ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Με 
ηνλ φξν peak-to-valley current ratio ελλννχκε ηνλ ιφγν κεηαμχ ηνπ ξεχκαηνο ζηελ ηάζε πνπ 
μεθηλά ν ζπληνληζκφο κε απηνχ ζηελ ηάζε πνπ άξεηε. 
Σν 1984 κηα κειέηε ζε δνκή GaAs/AlGaAs έγηλε ε πξψηε παξαηήξεζε NDR θαηλνκέλνπ ζε 
ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ [2]. Οη PVR αλαινγίεο γηα ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ πνπ παξαηεξήζεθαλ 
ήηαλ 1.3:1 θαη 4:1 ζε ζεξκνθξαζία 77oK. Σν πνζνζηφ ηνπ αινπκηλίνπ ήηαλ πεξίπνπ 25%. Σν 
1990 επηρεηξήζεθε ε θαηαζθεπή InAs/AlSb RTDs γηα ηελ κειέηε ηνπο ζε ζεξκνθξαζία 
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δσκαηίνπ [3]. Δπίζεο παξνπζηάζηεθε θαη ζχγθξηζε ησλ πεηξακαηηθψλ απνηειεζκάησλ κε έλα 
ζεσξεηηθφ κνληέιν ππνινγηζκνχ ησλ I-V ραξαθηεξηζηηθψλ δνκψλ δηέιεπζεο ζπληνληζκνχ. Σα 
απνηειέζκαηα έδεημαλ δηαθνξνπνηήζεηο ηεο ηάμεσο ηνπ 20%. Οη πεηξακαηηθέο NDR θπκαίλν-
ληαλ απφ 2.7 έσο 3.5 (ζε δηαθνξεηηθά devices). Σελ επφκελε ρξνληά έγηλε ε παξαηήξεζε NDR 
θαηλνκέλσλ ζε δνκή In0.53Ga0.47As/AlAs/InAs RTD κε PVR ηεο ηάμεο ηνπ 50:1ζε ζεξκνθξαζία 
δσκαηίνπ [4]. Σν 1993 παξαηεξήζεθε δηζηάζεηα ηνπ ξεχκαηνο ζε InAs/AlGaSb RTD δνκή πνπ 
απνδφζεθε ζηελ ηαπηφρξνλε ζπζζψξεπζε ειεθηξνλίσλ θαη νπψλ ζηηο αληίζηνηρεο πεξηνρέο 
[5]. 

 
2.4- Φαηλόκελα Γηζηάζεηαο, Πνιπζηάζεηαο, Υζηέξεζεο 
                 
   Σα DB-RTDs ζπρλά παξνπζηάδνπλ θαηλφκελα πζηέξεζεο ηνπ ξεχκαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο 
NDR αλάινγα κε ηελ θνξά ηεο εθαξκνδφκελεο ηάζεο. Αλ γηα παξάδεηγκα ε εθαξκνγή ηεο 
εμσηεξηθήο ηάζεο έρεη απμεηηθφ ραξαθηήξα ηφηε ε I-V ραξαθηεξηζηηθή ηεο δηφδνπ ζα έρεη ηελ 
κνξθή ηεο Δηθφλαο 2.2.7. Έρεη παξαηεξεζεί φκσο, πσο αλ έπεηηα απφ ηελ κέηξεζε ηνπ 
ξεχκαηνο κε ηνλ απμεηηθφ ραξαθηήξα, επηρεηξήζνπκε λα κεηψζνπκε ηελ ηάζε επαλαθέξνληάο 
ηελ ζηελ αξρηθή ηεο ηηκή ηφηε ε I-V ραξαθηεξηζηηθή πνπ πξνθχπηεη έρεη δηαθνξεηηθή κνξθή 
(Δηθφλα 2.4.1, ζρεκαηηθή απεηθφληζε) κε πεξηνρέο δηζηάζεηαο ηνπ ξεχκαηνο (γηα κηα ηάζε 
αληηζηνηρνχλ δχν ηηκέο ηνπ ξεχκαηνο). 
 

(a) (b) 
Δηθόλα 2.4.1 – (a): ρεκαηηθή απεηθφληζε δηζηάζεηαο ηνπ ξεχκαηνο θαη (b) I-V ραξαθηεξηζηηθή 

αζχκκεηξνπ DB-RTD ζηνπο 2oK [18] .   
 

 
 Μηα απιή εμήγεζε γηα ηελ χπαξμε απηήο ηεο είλαη ε εμσηεξηθή ζεηξηαθή αληίζηαζε πνπ 
εθαξκφδεηαη ζηε δηάηαμε είηε ζηα ζεκεία ησλ επαθψλ είηε ζην εμσηεξηθφ θχθισκα κε ην νπνίν 
γίλεηαη ε κέηξεζε. 
   Ζ δηζηάζεηα ηνπ ξεχκαηνο ιφγν ηεο εμσηεξηθήο αληίζηαζεο είλαη πνιχ θνηλή γηα ηηο δηαηάμεηο 
κε παξνπζία NDR, ραξαθηεξηζηηθφ φρη κφλν ησλ RTDs. Αλαθέξεηαη σο εμωγελήο δηζηάζεηα γηα 
λα μερσξίδεη απφ κηα άιιε κνξθή δηζηάζεηαο(ηελ ελδνγελή). ηελ Δηθφλα 2.4.2 βιέπνπκε πσο 
φζν απμάλεηαη ε ηηκή ηεο εμσηεξηθήο αληίζηαζεο, ε I-V ραξαθηεξηζηηθή ηείλεη λα εκθαλίζεη 
πεξηνρέο ηξηζηάζεηαο ηνπ ξεχκαηνο κηαο θαη ζε κηα εθαξκνδφκελε ηάζε είλαη δπλαηφλ λα 
αληηζηνηρνχλ ηξείο ηηκέο ηνπ ξεχκαηνο (S-shaped NDR) [17]. Ζ παξαηήξεζε ηέηνησλ 
πεξηπηψζεσλ ζην εξγαζηήξην είλαη αξθεηά δχζθνιε ππφζεζε κηαο θαη απαηηνχληαη εηδηθά εμσ-
ηεξηθά θπθιψκαηα θαη θαηάιιειε δηαρείξηζε ηεο εθαξκνδφκελεο ηάζεο. Ζ αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο 
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εμσηεξηθήο αληίζηαζεο ζπλεπάγεη κείσζε ηνπ ξεχκαηνο πνπ εηζέξρεηαη ζην παξάιιειν 
θχθισκα (ζην εζσηεξηθφ ηεο Δηθφλαο 2.4.2) πνπ πεξηέρεη ηελ αληίζηξνθε εκπέδεζε, Y(v), πνπ 
πεξηγξάθεη ηα ελδνγελή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ RTD θαη ηνλ ππθλσηή Cd πνπ πεξηγξάθεη ηελ 
ρσξεηηθφηεηα ηεο δηάηαμεο. πλέπεηα απηήο ηεο κείσζεο είλαη ε κεηάβαζε απφ πεξηνρέο δηζηά-
ζεηαο ηνπ ξεχκαηνο ζε πεξηνρέο ηξηζηάζεηαο φπνπ πιένλ δελ παξαηεξείηαη αξλεηηθή δηαθνξηθή 
αληίζηαζε.   

 
Δηθόλα 2.4.2 – Δπίδξαζε ηεο εμσηεξηθήο ζεηξηαθήο αληίζηαζεο ζηα I-V ραξαθηεξηζηηθά κηαο RTD 

δνκήο.  
 
Με άιια ιφγηα, ε χπαξμε κηαο εμσηεξηθήο ζεηξηαθήο αληίζηαζεο ζε κηα RTD δηάηαμε 
δεκηνπξγεί κηα πηψζε ηάζεο ζηα άθξα ηεο (ππνζέηνληαο πσο ε κηα πιεπξά ηεο δηάηαμεο είλαη 
ζηελ γείσζε).  
 
   Ζ ελδνγελήο δηζηάζεηα, απφ ηελ άιιε, νθείιεηαη ζηελ ελδπλάκε αχμεζε θαη πξνζαχμεζε ηνπ 
θνξηίνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ θβαληηθνχ πεγαδηνχ. Ζ επηθαλεηαθή ζπγθέληξσζε ησλ ειεθηξνλίσλ 
πνπ έρνπλ ζπζζσξεπηεί ζην πεγάδη είλαη αλάινγε κε ηελ ππθλφηεηα ηνπ ξεχκαηνο δηέιεπζεο 
κέζν ζπληνληζκνχ θαη ηνλ ρξφλν ζηνλ νπνίν ηα ειεθηξφληα παξακέλνπλ ζην πεγάδη (ηdwell). 
Απηφ ζεκαίλεη πσο ε επηθαλεηαθή απηή ππθλφηεηα εμαξηάηαη, αιιά θαη επηδξά ζην ξεχκα. Ζ 
ειεθηξνζηαηηθή επίδξαζε κεηαμχ ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ βξίζθνληαη ζην πεγάδη δεκηνπξγεί 
κεηαβνιή ηεο δψλεο αγσγηκφηεηαο ζην πεγάδη θαζψο θαη θνληά ζηα θξάγκαηα δπλακηθνχ. 
Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε ελεξγεηαθή κεηαηφπηζε ησλ δέζκησλ θαηαζηάζεσλ ηνπ πεγαδηνχ 
πνπ κε ηελ ζεηξά ηεο πξνθαιεί κεηαβνιή ηνπ ξεχκαηνο. Έηζη δεκηνπξγείηαη ε πηζαλφηεηα 
ππάξμεηο ζπληνληζκνχ κεηαηνπηζκέλν σο πξνο ηνλ πξνεγνχκελν. 
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(α) (β) 
Δηθόλα 2.4.3 – Παξαηήξεζε ελδνγελνχο δηζηάζεηαο εμαηηίαο ηεο ζπζζψξεπζεο ειεθηξνλίσλ ζην 

πεγάδη [20(α),19(β)]. 
 
   Γηα λα επηβεβαίσζε ησλ παξαπάλσ νη E.S.Alves, et al [11] θαη M.L.Leadbeater, et al [12] 
θαηαζθεχαζαλ δηαηάμεηο RTD κε αζχκκεηξα θξάγκαηα δπλακηθνχ εθκεηαιιεπφκελνη έηζη ηνπο 
δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο παξακνλήο ησλ ειεθηξνλίσλ ζην πεγάδη αλάινγα κε ηελ θνξά ηεο 
εθαξκνδφκελεο ηάζεο. πσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ Δηθφλα 2.4.4 θαηά ηελ ζεηηθή θνξά ηεο 
ηάζεο δελ παξαηεξήζεθε θάπνην θαηλφκελν πζηέξεζεο κηαο θαη ηα ειεθηξφληα παξακέλνπλ 
γηα κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ζην πεγάδη εμαηηίαο ηνπ ζηελφηεξνπ θξάγκαηνο δπλακηθνχ. 
Αληίζεηα, θαηά ηελ αξλεηηθή θνξά ηεο ηάζεο, θαηλφκελα πζηέξεζεο ήηαλ αξθεηά εκθαλή 
εμαηηίαο ηνπ κεγαιχηεξνπ ρξφλνπ παξακνλήο ησλ ειεθηξνλίσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ πεγαδηνχ 
πξνεξρφκελε απφ ην θξάγκα δπλακηθνχ κε ην κεγαιχηεξν πιάηνο.   
 

                
 

Δηθόλα 2.4.4 – RTD δνκή κε αζχκκεηξα θξάγκαηα δπλακηθνχ [11,12]. 
 

   Δπίζεο, έρεη παξαηεξεζεί πσο ε πξνζζήθε ελφο ελδνγελνχο (ή ρακειφηεξεο ζπγθέληξσζεο 
δνηψλ) ζηξψκαηνο εκηαγσγνχ (spacer) πξηλ απφ ην πξψην θαη(ή) κεηά απφ ην δεχηεξν θξά-
γκα δπλακηθνχ επηδξά ζηα παξαηεξνχκελα θαηλφκελα πζηέξεζεο. 
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Δηθόλα 2.4.5 – ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε RTD δνκήο κε πξνζζήθε ζηξψκαηνο εκηαγσγνχ 

ρακειφηεξεο ππθλφηεηαο εκπινπηηζκνχ πξηλ θαη κεηά απφ ην πξψην θαη ην δεχηεξν θξάγκα δπλακηθνχ 
αληίζηνηρα. 

  
Ζ πξνζζήθε ησλ ζηξσκάησλ εκηαγσγνχ ρακειφηεξεο ππθλφηεηαο εκπινπηηζκνχ (spacers) 
έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ελεξγεηαθή αλχςσζε ηεο δψλεο αγσγηκφηεηαο κηαο θαη ειεθηξφληα 
δηαρένληαη απφ ηνλ Δθπνκπφ (πςειφηεξνο εκπινπηηζκφο) πξνο ην spacer (ρακειφηεξνο 
εκπινπηηζκφο ) δεκηνπξγψληαο κεηαβνιή ηνπ δπλακηθνχ (αληίζηνηρα θαη γηα ηελ πεξηνρή ηνπ 
πιιέθηε) πξάγκα πνπ ζπλεπάγεη ηελ ελεξγεηαθή κεηαβνιή ησλ ηδηνθαηαζηάζεσλ ηνπ πεγα-
δηνχ. Αχμεζε ηνπ πιάηνπο ησλ spacers ζπλεπάγεη ζκίθξπλζε ηνπ βξφγρνπ πζηέξεζεο [13]. 
Έλαο πηζαλφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν κπνξεί λα ζπκβαίλεη απηφ είλαη ην φηη ε αχμεζε ηνπ πιάηνπο 
ησλ spacers ζπλεπάγεη θαη πεξεηαίξσ ελεξγεηαθή αλχςσζε ηεο δψλεο αγσγηκφηεηαο θαηά V*. 
Σν δπλακηθφ V* έρεη ραξαθηήξα θξάγκαηνο γηα ηα ειεθηξφληα πνπ θηάλνπλ απφ ηνλ Δθπνκπφ. 
Αλ δελ κπνξνχλ λα ην μεπεξάζνπλ ην παξαηεξνχκελν ξεχκα ζα είλαη κηθξφηεξν ζε ζρέζε κε 
απηφ πνπ ζα είρακε ρσξίο ηα spacers. Καηά ζπλέπεηα απφ ηελ Δμίζσζε 2.2.11, ε επηθαλεηαθή 

ππθλφηεηα,   , ησλ ειεθηξνλίσλ ζην πεγάδη ζα είλαη κηθξφηεξε πνπ ζπλεπάγεη θαη κηθξφηεξε 

κεηαβνιή ησλ ηδηνθαηαζηάζεσλ ηνπ πεγαδηνχ εμαηηίαο ησλ ειεθηξνζηαηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ 
κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ πζηεξεηηθψλ θαηλνκέλσλ.      
 
   Σέινο ζα αλαθεξζνχκε ζε πεξηπηψζεηο πνιιαπιήο επζηάζεηαο ηνπ ξεχκαηνο. Καηά ηελ 
εθαξκνγή εμσηεξηθήο ηάζεο ζηα άθξα ηεο δηάηαμεο ππάξρεη πεξίπησζε λα δεκηνπξγεζνχλ 
εηθνληθέο δέζκηεο θαηαζηάζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ Δθπνκπνχ, πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ αλάθ-
ιαζε ειεθηξνλίσλ ζην πξψην θξάγκα δπλακηθνχ. Ζ χπαξμε απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ είλαη 
ηθαλή λα πξνθαιέζεη πνιιαπιή επζηάζεηα ηεο αγσγηκφηεηαο. Οη M.Wagner θαη H.Mizuta [14] 
ζε κηα πξνζπάζεηα λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ξφιν απηψλ ησλ δέζκησλ θαηαζηάζεσλ ζηελ πεξηνρή 
ηνπ Δθπνκπνχ έδεημαλ πσο ε χπαξμή ηνπο επηηξέπεη πνιιέο ζηαζεξέο ιχζεηο ηνπ δπλακηθνχ 
ζπζηήκαηνο ησλ ζπδεπγκέλσλ εμηζψζεσλ Schrodinger-Poisson εμαηηίαο ηεο κεγάιεο 
κεηαβνιήο ηεο ηνπηθήο ππθλφηεηαο θαηαζηάζεσλ (LDOS), πξάγκα πνπ νδεγεί ζε πνιχ 
δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο αγσγηκφηεηαο.     
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Δηθόλα 2.4.6 - Παξαηήξεζε πνιιαπιήο επζηάζεηαο ηνπ ξεχκαηνο εμαηηίαο ηνπ ζρεκαηηζκνχ 

ςεπδνζηάζηκσλ θαηαζηάζεσλ πξηλ απφ ην πξψην θξάγκα δπλακηθνχ ιφγν ηεο εθαξκνγήο εμσηεξηθήο 
ηάζεο [14]. 

 
2.5- Απόπεηξεο δεκηνπξγίαο III-N RTDs 

 
   Οη πξψηεο πξνζπάζεηεο, θαηαζθεπήο RTDs Νηηξηδίσλ θαίλνληαη ζηελ δεκνζίεπζε [6]. ε 
απηήλ, AlN/GaN DB-RTDs δεκηνπξγήζεθαλ πάλσ ζε (0001) Αl2O3 ππφζηξσκα κε ηελ MBE 
κέζνδν ρξεζηκνπνηψληαο κηα RF-Plasma πεγή αδψηνπ. Σα AlN/GaN DB-RTDs ζρεδηάζηεθαλ 
έηζη ψζηε λα έρνπλ πάρνο θβαληηθνχ πεγαδηνχ GaN ίζν κε 3-ΜL θαη πάρνο θξαγκάησλ AlN 
ίζν κε 4-ML ηα νπνία θαη βξίζθνληαη αλάκεζα ζε Si-doped n-ηχπνπ GaN. Οη ραξαθηεξηζηηθέο 
ΗV (Δηθφλα 2.5.1) θαίλεηαη λα εκθάληζαλ Αξλεηηθή Γηαθνξηθή Αληίζηαζε (NDR) ζε ζεξκνθξαζία 
δσκαηίνπ, παξαηεξνχκελε ζηα 2.4V κε κέγηζην ξεχκα 2.9mA πνπ αληηζηνηρεί ζε 180A/cm2 θαη 
peak-to-valley αλαινγία ξεχκαηνο ίζε κε 32.  

 

Δηθόλα 2.5.1 –Γνκή ηεο δηάηαμεο θαη ραξαθηεξηζηηθή ξεχκαηνο-ηάζεο ηεο αλαθνξάο [6].  
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Γεγνλφο είλαη φκσο πσο ε εθαξκνγή ηεο ηάζεο θαίλεηαη λα έγηλε κφλν κηα θνξά ρσξίο λα γίλεη  
θάπνηα πξνζπάζεηα ψζηε λα θαλεί αλ απηή ε I-V ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα επαλαιεθζεί. 
εκαληηθφ είλαη θαη ην γεγνλφο πσο ζε απηή ηε πξνζπάζεηα δελ παξαηεξήζεθε NDR ζε 
αξλεηηθέο ηάζεηο πξάγκα πνπ πξνζδηνξηζηηθέ ζηελ αζπκκεηξία ηνπ δπλακηθνχ ιφγν ηνπ 
πηεδνειεθηξηθνχ πεδίνπ θαη/ή ζηε επαλνξζσηηθή ηδηφηεηα ηνπ θάησ ειεθηξνδίνπ, φπσο επίζεο 
πσο ε κεηάβαζε ηεο δηάηαμεο ζηελ θαηάζηαζε ρακειήο αγσγηκφηεηαο ήηαλ πνιχ απφηνκε.  
           
   Δλ ζπλερεία παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα I-V κεηξήζεσλ ζε GaN/AlN DB-RTD δνκέο 
[7], παξφκνηεο κε απηέο ηεο αλαθνξάο [6]. Μηα εηθφλα γηα ηελ I-V ζπκπεξηθνξά ζε δηαθνξεηηθέο 
δηαδνρηθέο πνιψζεηο είλαη ε επφκελε (Δηθφλα 2.5.2, απφ ηελ δεκνζίεπζε) 

 
Δηθόλα 2.5.1 – I-V ραξαθηεξηζηηθή ζε GaN/AlN DB-RTD δνκέο [7]. 

 
Οη πξψηεο ηξεηο ζαξψζεηο (Α1, Α2, Α3) δείρλνπλ ραξαθηήξα θαηλνκέλνπ ζπληνληζκνχ ζε 
ηάζεηο απφ -6V έσο θαη -7V, κε ηελ ηέηαξηε λα επηζηξέθεη απφ ηα -8V ζηα 0V ρσξίο ηελ 
παξαηήξεζε θάπνηαο απφηνκεο αιιαγήο ηνπ ξεχκαηνο. Ζ ηέηαξηε ζάξσζε, ζπλερίδνληαο απφ 
ηα 0V ζηα 7V εκθάληζε θάπνηα πηψζε ζην ξεχκα ζηα 5V πεξίπνπ. Σέινο ε πέκπηε ζάξσζε 
απφ ηα 7V ζηα 0V έδεημε ζρεδφλ σκηθή ζπκπεξηθνξά. Βιέπνπκε ινηπφλ ηελ εκθάληζε κηαο 
πξννδεπηηθήο NDR ε νπνία κεηά απφ ηξεηο πξνζπάζεηεο εμαθαλίδεηαη. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε 
πςειή ηάζε πνπ ρξεηάζηεθε γηα ηελ παξαηήξεζε ησλ παξαπάλσ, ζπγθξηηηθά κε ηελ δηαθνξά 
ράζκαηνο AlN θαη GaN. Δπίζεο ε I-V ζπκπεξηθνξά ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο είλαη ηειείσο 
δηαθνξεηηθή, παξφκνηα κε απηή ηεο αλαθνξάο [6].            
 
   Σα πνην ελδηαθέξσλ απνηειέζκαηα θάλεθαλ ζε κηα κειέηε πάλσ ζε GaN/AlGaN DB-RTD 
πάλσ ζε bulk (0001) GaΝ πνιχ ρακειήο ππθλφηεηαο αηειεηψλ (TD~102 cm-2) [8]. Οη I-V 
ραξαθηεξηζηηθέο ησλ δηαθνξεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ (Δηθφλα 2.5.3) 
εκθάληζαλ πεξηνρέο θαηλφκελεο αξλεηηθήο δηαθνξηθήο αληίζηαζεο. ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 
επαλαθέξνπλ ηελ ηάζε ζηελ αξρηθή ηεο ηηκή ε αγσγηκφηεηα θαη ησλ ηεζζάξσλ δηαηάμεσλ πνπ 
αλαθέξνληαη έδεημε κείσζε ηεο αγσγηκφηεηαο ζηελ πεξηνρή ηεο NDR, θάηη πνπ απνδφζεθε 
ζηελ πηζαλή χπαξμε θάπνηαο κνξθήο παγίδεπζεο ησλ θνξέσλ θαηά ηελ κέηξεζε ζηελ νξζή 
θνξά ηεο ηάζεο.      



Μελζτθ διόδων φαινομζνου ςυντονιςμοφ ςιραγγασ θμιαγωγών ΙΙΙ-Νιτριδίων 

Χρήστος Δήμιζας Σελίδα 37 
 

        
Δηθόλα 2.5.3 – I-V ραξαθηεξηζηηθή ζε GaN/AlGaN DB-RTD [8]. 

 
Δπίζεο, αλαθέξζεθε πσο κπνξεί λα γίλεη επαλάθηεζε ηεο NDR (πζηεξψληαο ζε ξεχκα, 
πεξίπνπ θαηά 10 θνξέο ιηγφηεξν) εθζέηνληαο ηηο δνκέο ζε ζεξκνθξαζία 350 oC ζε αηκφζθαηξα 
N2. Σέινο ε ίδηα ζπκπεξηθνξά παξαηεξήζεθε θαη ζε ζπλερεία αιιά θαη ζε παικηθέο κεηξήζεηο 
κε ηελ παξνπζία εμαηξεηηθά πςειήο ππθλφηεηαο ξεχκαηνο (105 A/cm2). Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ δίνδνη επηθάλεηαο 6x6 κm2  
Άιιεο κειέηεο επηθεληξψζεθαλ ζε δηαθνξεηηθή κέζνδν αλάπηπμεο ησλ ζηξσκάησλ. 
πγθεθξηκέλα κηα κειέηε βαζίζηεθε ζηελ αλάπηπμε AlN/GaN DB-RTDs κε ηελ κέζνδν ηεο 

Metal-Organic Chemical Vapor Deposition (MOCVD) πνπ έδεημε λα είλαη ηθαλή λα επηηχρεη 

πςειήο πνηφηεηαο AlN θαη GaN επηηαμηαθέο επηθάλεηεο [9].  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ν 

 

Πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα 
 

 

3.1 – Δηζαγωγή 
 
Με ηελ κέζνδν “πιάζκαηνο ππνβνεζνχκελεο επίηαμεο κε κνξηαθέο δέζκεο” (RF-MBE) 
αλαπηχρζεθαλ δνκέο δηπινχ θξάγκαηνο δπλακηθνχ AlN/GaN ζε ζπλήζεηο ζπλζήθεο αλάπηπ-
μεο ζε ςεπδνυπνζηξψκαηα GaN πνιηθφηεηαο (0001)/sapphire θαη ππθλφηεηαο λεκαηηθψλ 
εμαξζξψζεσλ ηεο ηάμεσο ηνπ 108 cm-2. 
 

                       
Δηθόλα 3.1.1 – ρεκαηηθή απεηθφληζε RTD δνκψλ AlN/GaN δηπινχ θξάγκαηνο δπλακηθνχ.  

 
Αλαπηχρζεθαλ δνκέο κε δηαθνξεηηθά πάρε AlN θξαγκάησλ δπλακηθνχ, απφ 1 έσο 3 nm, 
δηαθνξεηηθά πάρε GaN θβαληηθψλ πεγαδηψλ, απφ 1 έσο 3 nm κε ηελ πξνζζήθε ή κε, κε 
εκπινπηηζκέλσλ GaN πεξηνρψλ (spacers) πξηλ θαη κεηά απφ ην πξψην θαη ην δεχηεξν θξάγκα 
δπλακηθνχ αληίζηνηρα. 
Οη επηηαμηαθέο εηεξνδνκέο πνπ επηηεχρζεθαλ εκθάληζαλ πςειήο πνηφηεηαο θξπζηαιιηθά θαη 
κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ Δηθφλα 3.1.2. ε απηήλ βιέπνπκε ηα 
δεδνκέλα Πεξίζιαζεο Αθηίλσλ Υ (XRD) [ζάξσζε σ-2ζ γχξσ απφ ηελ (0002) GaN θνξπθή 
Bragg] ζε κηα εηεξνδνκή AlN/GaN δηπινχ θξάγκαηνο δπλακηθνχ θαη ε ζχγθξηζή ηνπο κε ηελ 
ζεσξεηηθή πξφβιεςε, ππνινγηζκέλε κε βάζε ηελ ζεσξία Γπλακηθήο Πεξίζιαζεο αθηίλσλ-Υ, 
γηα ηελ “νλνκαζηηθή δνκή”. ηελ ίδηα εηθφλα παξνπζηάδεηαη θαη ε κηθξνγξαθία ηεο επηθαλεηαθήο 
κνξθνινγίαο, ιεθζείζα κέζν ηεο Μηθξνζθνπίαο Αηνκηθήο Γχλακεο (AFM) ζε κηα επηθάλεηα 
2x2 κm2 φπνπ παξαηεξνχκε κηθξή ηξαρχηεηα ηεο επηθάλεηαο κε RMS ηηκή ίζε κε 0.5nm.   
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Δηθόλα 3.1.2 – XRD θαη AFM απνηειέζκαηα εηεξνδνκψλ AlN/GaN δηπινχ θξάγκαηνο δπλακηθνχ. 

 

Ζ πινπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ (δηφδσλ) έγηλε κε ζπλήζεηο ηερληθέο ζρεκαηνπνίεζεο, κε μεξή 
ράξαμε θαη αδξαλνπνίεζε ησλ πιεπξηθψλ πεξηνρψλ κε ηελ ελαπφζεζε Γηνμεηδίνπ ηνπ Ππξηηί-
νπ (SiO2). Ζ ζρεκαηηθή πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ζρεκαηνπνίεζεο θαη ηεο δνκήο ησλ θαηαζ-
θεπαζζέλησλ δηφδσλ, παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 3.1.3   

 

 
Δηθόλα 3.1.3 – Πεξηγξαθή δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ησλ δηνδηθψλ δηαηάμεσλ (processing). 

 
 

 (a)              (b) 
 

Δηθόλα 3.1.4 –  Απεηθφληζε κηαο δηφδνπ 10κm (SEM) θαη κηαο πεξηφδνπ (θσηνγξαθεία απφ 

κηθξνζθφπην).   
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Σα δείγκαηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ πεξηέρνπλ θαηά κέζν φξν 30 φκνηεο πεξηφδνπο, κε ηελ 
θάζε πεξίνδν λα πεξηέρεη 15 δηφδνπο δηαθνξεηηθήο δηακέηξνπ. Μηα ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε 
κηαο πεξηφδνπ είλαη απηή πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3.1.5. πσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ 
εηθφλα ε δηάκεηξνο ησλ δηφδσλ πνηθίιεη απφ 10κm έσο θαη 200κm. 

 

 
 

Δηθόλα 3.1.5 – ρεκαηηθή απεηθφληζε κηαο πεξηφδνπ.   
 

ηελ Δηθφλα 3.1.4 (a) θαίλεηαη ε επηθαλεηαθή φςε κηαο δηφδνπ 10κm κε εκθαλείο ηηο επαθέο 
ηεο αλφδνπ (θάζεηε γθξη πεξηνρή πξνο ηελ πεξηνρή ηεο δηφδνπ) θαη ηεο θαζφδνπ(γθξη πεξηνρή 
πεξηθεξεηαθά ηεο δηφδνπ). Ζ εηθφλα έρεη παξζεί κε ηελ βνήζεηα Μηθξνζθνπίνπ άξσζεο Ζιεθη-
ξνλίσλ (Scanning Electron Microscopy). Ζ Δηθφλα 3.1.4 (b) πεξηέρεη ηελ φςε κηαο πεξηφδνπ 
ελφο δείγκαηνο κε εκθαλείο ηηο δηφδνπο δηαθνξεηηθψλ δηακέηξσλ. Μηα φκνηα ζρεκαηηθή 
απεηθφληζε απηήο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 3.1.5.     
 
 

3.2 – Πεξηγξαθή δηαδηθαζηώλ θαη πεξηπηώζεηο δνκώλ 
 
Οη κεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ έγηλαλ ππφ ρακειφ θσηηζκφ, ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ 
(πεξίπνπ 25oC ειεγρφκελν απφ A/C). Πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο ζπλερνχο (DC) ζάξσζεο 
ηεο ηάζεο, θαζψο θαη παικηθέο κεηξήζεηο ζάξσζεο ηάζεο. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε νη παικνί 
είραλ δηάξθεηα 50ms, θαη ρξνληθή απφζηαζε 250ms. 

 
 

3.3 – Απνηειέζκαηα κεηξήζεωλ 
 
 
 a) Πεξηπηώζεηο ζηαδηαθήο ειάηηωζεο ηεο αγωγηκόηεηαο 
 
Σα πξψηα απνηειέζκαηα πνπ ζα παξαζέζνπκε αλαθέξνληαη ζε δηφδνπο δηαθνξεηηθψλ 
δηακέηξσλ (απφ 10κm έσο 100κm) θαη αληηζηνηρνχλ ζε δνκέο παξφκνηεο κε απηή ηεο Δηθφλαο 
3.3.1 ηελ νπνία θαη ζα αλαθέξνπκε ζαλ Γνκή Α. Ζ ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο εηεξνδνκήο, 
ζηελ πεξίπησζε απηή, θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3.3.1. Σν πεγάδη GaN έρεη πιάηνο ~3nm, ελψ ηα 
θξάγκαηα AlN ~1nm.    
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Δηθόλα 3.3.1 – ρεκαηηθή απεηθφληζε εηεξνδνκήο AlN/GaN DB-RTD (Γνκή Α). 

 
Με ηα αξρηθά NID (Non Intentionally Doped) γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εκπινπηηζκνχ ελλννχκε 
πσο δελ έγηλε εζθεκκέλνο εκπινπηηζκφο ηνπ ζηξψκαηνο.    
   Θα μεθηλήζνπκε κε ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ πνπ πήξακε απφ κηα δίνδν Γνκήο Α 
θαη δηακέηξνπ 30κm. πσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ Δηθφλα 3.3.2 μεθηλάκε λα εθαξκφδνπκε ηελ 
ηάζε απφ ηα 0V έσο πεξίπνπ ηα 1.3V (νξζή θνξά) παξαηεξψληαο ηελ ππθλφηεηα ηνπ 
ξεχκαηνο λα θηάλεη ζε κηα κέγηζηε ηηκή θαη ζηαδηαθά λα ειαηηψλεηαη κέρξηο φηνπ λα θηάζεη ζε 
κηα ειάρηζηε ηηκή. Μηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζε δηέιεπζε ειεθη-
ξνλίσλ κέζν θαηλνκέλνπ ζπληνληζκνχ κε ζπλέπεηα ηελ εκθάληζε θαηλνκέλνπ Αξλεηηθήο 
Γηαθνξηθήο Αληίζηαζεο (NDR). ηε ζπλέρεηα θαηά ηελ επηζηξνθή ηεο ηηκήο ηεο ηάζεο (αλάζη-
ξνθε θνξά) ζηα 0V (κε ηνλ ίδην ξπζκφ κε ηνλ νπνίν ηελ απμήζακε) παξαηεξήζεθε πσο πιένλ 
ε αγσγηκφηεηα ηεο δηφδνπ είρε ειαηησζεί ζρεδφλ θαηά δχν ηάμεηο κεγέζνπο. Παξαηεξνχκε φηη 
θαηά ηελ θζίλνπζα θνξά ζάξσζεο ηεο ηάζεο, ε δίνδνο παξακέλεη ζε θαηάζηαζε κηθξήο 
αγσγηκφηεηαο θαη δε αθνινπζεί I-V ραξαθηεξηζηηθά πνπ ιακβάλνληαη θαηά ηελ αχμνπζα θνξά 
ηεο ζάξσζεο ηάζεο.       
 

  
Δηθόλα 3.3.2 (a) –  I-V ραξαθηεξηζηηθή DB-RT δηφδνπ, Γνκήο Α, δηακέηξνπ 30κm 

 
   Ζ ραξαθηεξηζηηθή απηή, πζηεξεηηθή, ζπκπεξηθνξά είλαη ε ζπλήζεο ζπκπεξηθνξά πνπ 
παξαηεξήζεθε ζε δηφδνπο δηπινχ θξάγκαηνο δπλακηθνχ AlN/GaN. ηελ Δηθφλα 3.3.2 (a θαη b) 
παξνπζηάδνληαη ηα I-V ραξαθηεξηζηηθά ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ δηφδσλ, δηακέηξνπ 30κm θαη 10κm, 
απφ ην ίδην δηζθίν.              
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Δηθόλα 3.3.2 (a) –  I-V ραξαθηεξηζηηθέο ηξηψλ DB-RT δηφδσλ, Γνκήο Α, δηακέηξνπ 10κm. 

 
 

   Παξφκνηα ζπκπεξηθνξά παξαηεξήζεθε θαη ζε δηφδνπο κε παξφκνηεο εηεξνδνκέο AlN/GaN 
δηπινχ θξάγκαηνο δπλακηθνχ. 
ηελ πεξίπησζε ηεο Δηθφλαο 3.3.2, ε δνκή ησλ δηφδσλ πνπ κεηξήζεθαλ είλαη παξφκνηα κε 
απηή ηεο Α (Δηθφλα 3.3.1) κε ηελ κφλε δηαθνξά πσο ην πάρνο ησλ AlN θξαγκάησλ είλαη 1.5nm 
θαη ην πιάηνο ηνπ GaN πεγαδηνχ 2nm. Δλδεηθηηθά ζα ηελ νλνκάζνπκε δνκή Β. ηελ 
πεξίπησζε πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3.3.3, ε δνκή πεξηέρεη 1.5nm πάρνπο AlN θξάγκα, 3nm 
πιάηνπο GaN πεγάδη θαζψο θαη πεξηνρέο κε εκπινπηηζκέλνπ GaN (spacers), πιάηνπο 2nm, 
πξηλ ην πξψην θαη κεηά ην δεχηεξν θξάγκα αληίζηνηρα (Γνκή Γ).  
 πσο θαίλεηαη θαη απφ ηηο Δηθφλεο 3.3.2 (a,b) ε ειάηησζε ηεο αγσγηκφηεηαο ηεο δηφδνπ, 
παξνπζηάδεηαη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε πνιχ έληνλε.  

 

(a) (b) 
 

Δηθόλα 3.3.3 –  I-V ραξαθηεξηζηηθέο DB-RT δηφδνπ, (a)  Γνκήο Β θαη δηακέηξνπ 30κm, (b) Γνκήο Γ 

θαη δηακέηξνπ 100κm. 
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   πσο θαίλεηαη θαη ζηηο πξνεγνχκελεο κεηξήζεη, νη δίνδνη δηπινχ θξάγκαηνο δπλακηθνχ 
AlN/GaN, εκθαλίδνπλ έλα είδνο «θφξηηζεο» θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ηάζεο, απνθηψληαο 
«κλήκε» σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έρεη γίλεη ε εθαξκνγή ηεο ηάζεο, θάηη πνπ δελ επηη-
ξέπεη ηελ επαλαιακβαλφκελε παξαηήξεζε ηεο πεξηνρήο NDR. Απηή ήηαλ κηα ηππηθή 
ζπκπεξηθνξά ζε ηέηνηεο δηαηάμεηο. ηηο δχν επφκελεο κεηξήζεηο ε εθαξκνγή ηεο ηάζεο γίλεηαη 
κε δηαδνρηθφ ηξφπν πνπ θάλεη αξθεηά εκθαλέο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ηάζε επηδξά ζηηο 
ηδηφηεηεο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ. ηελ κειέηε απηή εθαξκφζηεθαλ δηαδνρηθέο ζαξψζεηο ηάζεηο, 
κε ζπλερψο απμαλφκελν κέγηζην πιάηνο εθαξκνδφκελεο ηάζεο. 
 
   ηελ πξψηε εμ’ απηψλ, ε δνκή ηεο δηφδνπ πνπ κεηξήζεθε βαζίδεηαη ζε απηή ηεο δνκήο Α κε 
2nm πιάηνπο GaN πεγάδη θαη πξνζζήθε spacer πεξηνρψλ κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη ζηηο 
άιιεο πεξηπηψζεηο (Γνκή Γ). πσο θαίλεηαη θαη ζηηο ειεθηξηθέο κεηξήζεηο ηεο δηφδνπ ζηελ 
Δηθφλα 3.3.4 ε ηάζε εθαξκφζηεθε κε δηαδνρηθφ ηξφπν. Καηά ηελ πξψηε πξνζπάζεηα, απφ ηα 
0V έσο ηα 1.3V (καχξε γξακκή) παξαηεξνχκε κέγηζην ηνπ ξεχκαηνο δηέιεπζεο θαη ζηαδηαθή 
κείσζε απηνχ κεηά ηα 1.2V πεξίπνπ. Πξηλ ε αγσγηκφηεηα ειαηησζεί αξθεηά ε δηαδηθαζία ζηα-
καηά, αθνινπζνχκελε απφ κηα εθ λένπ κέηξεζε ηνπ ίδηνπ ραξαθηήξα απφ ηα 0V έσο ηα 1.4V 
(θφθθηλε γξακκή). Βιέπνπκε πσο ην ξεχκα πνπ κεηξάκε, απηήλ ηελ θνξά, έρεη κεησζεί θαηά 
εθηά θνξέο πεξίπνπ κε ηελ κφλε δηαθνξά πσο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε μαλά θάπνηαο 
κνξθήο αξλεηηθήο δηαθνξηθήο αληίζηαζεο κε ην κέγηζην ηνπ ξεχκαηνο λα εκθαλίδεηαη ζε 
κεγαιχηεξε ηάζε. ηακαηψληαο πάιη ηελ δηαδηθαζία πξηλ ε αγσγηκφηεηα ραζεί ηειείσο θαη 
επαλαιακβάλνληαο ηελ κέηξεζε απφ ηα 0V έσο ηα 1.5V απηή ηελ θνξά (πξάζηλε γξακκή) 
παξαηεξνχκε εθ λένπ κέγηζην θαη ειάρηζην ηνπ ξεχκαηνο ηα νπνία είλαη θαη πάιη κεηαην-
πηζκέλα πξνο κεγαιχηεξεο ηάζεηο ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο πξνζπάζεηεο. ηελ ηειεπηαία 
κέηξεζε, ην ειάρηζην ηνπ ξεχκαηνο είρε ζρεδφλ κεδεληθή ηηκή θαη πξνζπαζψληαο λα επαλα-
ιάβνπκε ηελ δηαδηθαζία κέρξη ηα 2.5V απηή ηε θνξά δελ κπνξέζακε λα αλαθηήζνπκε ηα NDR 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηφδνπ κε απνηέιεζκα λα κεηξάκε κηα πνιχ κηθξή αγσγηκφηεηα.         
 

 
Δηθόλα 3.3.4 –  I-V ραξαθηεξηζηηθέο DB-RT δηφδνπ, Γνκήο Γ. 
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Δηθόλα 3.3.5 –  I-V ραξαθηεξηζηηθέο DB-RT δηφδνπ, Γνκήο Α θαη δηακέηξνπ 10κm.  

 
   Παξαηεξψληαο ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα θαη βιέπνληαο ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ παίδεη 
ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθαξκφδεηαη ε ηάζε, επηρεηξήζακε θάηη παξφκνην γηα κηα δίνδν Γνκήο Α 
θαη δηακέηξνπ 10κm ζε δηαθνξεηηθή πεξίνδν ηνπ δείγκαηνο. πσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ I-V 
ραξαθηεξηζηηθή ηεο Δηθφλαο 3.3.5, ε ηάζε θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε έρεη εθαξκνζηεί κε 
δηαδνρηθφ ηξφπν, θαηά αλαινγία κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε, αιιά κε θπθιηθέο ζαξψζεηο 
ηε ηάζεο. Ζ δηαθνξά εδψ έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο ε ηάζε είρε θαη αχμνπζα αιιά θαη 
θζίλνπζα θνξά. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε παξαηεξνχκε δηαδνρηθή «θφξηηζε» ηεο δηφδνπ 
θαηά ηελ παξαηήξεζε ηεο θαηλφκελεο NDR πεξηνρήο. Απηφ πνπ πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε ζε 
απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη πσο, θαηά ηελ 5ε ζάξσζε ηεο δηφδνπ, ην ξεχκα πνπ παξαηεξνχκε 
ζηελ αχμνπζα θνξά ηεο ηάζεο είλαη αθξηβφο ην ίδην κε απηφ πνπ κεηξήζακε ζηελ θζίλνπζα 
θνξά ηεο ηάζεο ηεο 4εο ζάξσζεο. Σν ίδην αθξηβψο παξαηεξνχκε θαη κεηαμχ ηεο 6εο θαη 5εο 
ζάξσζεο, αθφκα θαη αλ ε κέηξεζε δελ αθνινπζείηε απφ θάπνηνπ είδνπο αξλεηηθήο αληίζηαζεο.  
Απηή ε πεξίπησζε θάλεη αξθεηά εκθαλέο ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο απφθηεζεο θάπνηνπ είδνπο 
«κλήκεο» ηεο δηφδνπ κεηά ηελ δηαδνρηθή εθαξκνγή ηεο ηάζεο. Μηα πηζαλή εμήγεζε είλαη ε 
χπαξμε θάπνηνπ είδνπο παγίδεπζεο ησλ θνξέσλ κέζα ζηελ δηάηαμε πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα 
ηελ ζηαδηαθή ειάηησζε ηνπ κεηξνχκελνπ ξεχκαηνο θαη ηεο κε αλάθηεζεο ησλ ηδηνηήησλ ηεο 
δηφδνπ. Με θάπνηνλ ηξφπν, ζε θάπνην ζεκείν θαη κε θάπνηνλ κεραληζκφ, άγλσζην κέρξη 
ζηηγκήο, νη θνξείο θαίλεηαη λα ζπγθξαηνχληαη απφ ηελ δηάηαμε ρσξίο λα έρεη θαλεί σο ηψξα 
θάπνηα πεξίπησζε φπνπ κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε θάπνηνπ είδνπο «εθθφξηηζεο».  
 

   Δλ γέλεη, ε κεηάπησζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δηφδσλ ζε θαηαζηάζεηο κεησκέλεο 
αγσγηκφηεηαο κε απνπζία NDR ραξαθηεξηζηηθψλ ήηαλ κε-αλαζηξέςηκε. Δθαξκνγή (ζάξσζε) 
ηάζεο θαηά ηελ αληίζεηε θνξά (< 0V) δελ ήηαλ ηθαλή λα επαλαθέξεη ηελ αξρηθή I-V ζπκπε-
ξηθνξά. Μφλν ζε κηα πεξίπησζε εθαξκνγήο αλάζηξνθεο ηάζεο επαλήιζε, κεξηθψο, ε 
κεηξνχκελε δίνδνο ζε θαηάζηαζε πςειφηεξεο αγσγηκφηεηαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε δνκή 
ηεο δηφδνπ πνπ κεηξήζεθε είλαη απηή ηεο Δηθφλαο 3.3.6 πνπ πεξηιακβάλεη 1nm AlN θξάγκαηα, 
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3nm GaN πεγάδη θαη 5nm spacer πεξηνρέο πξηλ θαη κεηά απφ ην πξψην θαη ην δεχηεξν θξάγκα 
αληίζηνηρα (Γνκή Δ) θαη δηακέηξνπ 200κm. 
        

  
 

Δηθόλα 3.3.6 – ρεκαηηθή απεηθφληζε AlN/GaN DB-RT δηφδνπ, Γνκήο Δ θαη δηακέηξνπ 200κm. 

 
Ζ I-V ραξαθηεξηζηηθή, απηήο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3.3.7. Καηά ηελ πξψηε ζάξσζε (ζεηηθή) ε 
δίνδνο εκθάληζε NDR πεξηνρή αθνινπζνχκελε απφ ζρεδφλ κεδεληζκφ ηνπ ξεχκαηνο. 
Δθαξκφδνληαο αλάζηξνθε πφισζε (νξζή θαη αλάζηξνθε θνξά) ζηελ δίνδν παξαηεξήζακε 
πσο ην ξεχκα αλ θαη κηθξφηεξν (θαηά έμε θνξέο πεξίπνπ) εκθάληζε πεξηνρή κε κηθξή αξλεηηθή 
δηαθνξηθή αληίζηαζε. ηελ πξνζπάζεηα λα κεηξήζνπκε μαλά γηα ζεηηθή θνξά ηεο ηάζεο ην 
ξεχκα ήηαλ ζρεδφλ κεδέλ. ε κηα πξνζπάζεηα αληηζηξνθήο, πάιη, ηεο ηάζεο ελψ ην ξεχκα 
ζηελ αξρή ήηαλ πάξα πνιχ κηθξφ, μαθληθά παξαηεξήζεθε κηα απφηνκε αχμεζή πνπ φπσο 
θαίλεηαη θαη απφ ηελ 5ε ζάξσζε επαλέθεξε, κεξηθφο, ηνλ NDR ραξαθηήξα ηεο δηφδνπ. Ήηαλ ε 
πξψηε θνξά πνπ παξαηεξήζεθε αλάθηεζε ησλ ηδηνηήησλ ηεο δηάηαμεο, θάηη πνπ ίζσο λα 
νθείιεηαη ζηελ απνδέζκεπζε ησλ θνξέσλ απφ θάπνηνπ είδνπο κνξθήο παγίδεπζεο, ραξαθ-
ηεξίδνληαο ηελ δηαδηθαζία σο «κεξηθή απνθφξηηζε».         

 
Δηθόλα 3.3.7 –  I-V ραξαθηεξηζηηθή Γνκήο Δ ζε κηα FM πεξίνδν. 
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   Σέινο, ζα αλαθεξζνχκε ζε κηα πεξίπησζε, φπνπ παξαηεξήζεθε πςειή επαλαιεςηκφηεηα 
ησλ NDR θαηλνκέλσλ ηεο δηάηαμεο ρσξίο ηελ εκθάληζε ζηαδηαθήο κείσζεο ηνπ ξεχκαηνο. Ζ 
δνκή απηή πινπνηήζεθε έπεηηα απφ ηελ ζεσξεηηθή ηεο κειέηε, φπσο ζα θαλεί θαη ζην επφκελν 
θεθάιαην, απφ ηελ νπνία πξνέθπςε ε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ επηθέξνπλ ηα πηεδν-
ειεθηξηθά πεδία ζε δνκέο AlN/GaN RTD δηπινχ θξάγκαηνο δπλακηθνχ.       
Ζ δνκή ηεο δηάηαμεο είλαη θαηά πνιχ ηξνπνπνηεκέλε ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο, φζσλ 
αθνξά ηα θξάγκαηα δπλακηθνχ. Δπί ηεο νπζίαο είλαη κηα AlGaN/GaN RT δηάηαμε φπνπ ην θάζε 
θξάγκα δπλακηθνχ απνηειείηαη απφ  ζηξψκαηα AlxGa(1-x)N δηαβαζκηζκέλεο ζχζηαζεο. ηελ 
Δηθφλα 3.3.8 θαίλεηαη απηή ε δνκή ηελ νπνία ελδεηθηηθά ζα ηελ νλνκάζνπκε Γνκή Ε. 
  

  
 

Δηθόλα 3.3.8 – ρεκαηηθή απεηθφληζε AlGaN/GaN DB-RT δηφδνπ, Γνκήο Z (Symmetric graded DB-

RTD). 
 

πσο βιέπνπκε θαη απφ ηελ εηθφλα ηππηθά απηή ε δνκή δηαθέξεη κφλν σο πξνο ηελ δνκή ησλ 
θξαγκάησλ. Σν θάζε θξάγκα απνηειείηαη απφ έμη mono-layers AlxGa(1-x)N ησλ 0.25nm θαη 
πεξηεθηηθφηεηεο Αινπκηλίνπ πνπ μεθηλνχλ απφ 20% θαη θηάλνπλ ηα 90% γηα ην επάλσ θξάγκα 
θαη απφ 90% έσο 20% γηα ην θάησ θξάγκα.  

 
Δηθόλα 3.3.9 –  I-V ραξαθηεξηζηηθή ηεο Γνκήο Ε. Δπαλαιακβαλφκελεο NDRs.   
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πσο βιέπνπκε θαη απφ ηελ Δηθφλα 3.3.9 ε δηάηαμε εκθάληζε επαλαιακβαλφκελα NDR (δέθα 
ηξία φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ εηθφλα) ραξαθηεξηζηηθά ρσξίο λα εκθαλίδεηαη ζηαδηαθή 
ειάηησζε ηνπ ξεχκαηνο κεηά απφ θάζε εθαξκνγή ηεο ηάζεο, φπσο είδακε ζηα παξαπάλσ. 
ηελ πεξίπησζε απηή φκσο παξαηεξήζεθε φηη ε κεηάπησζε (NDR) εκθαληδφηαλ θάζε θνξά ζε 
δηαθνξεηηθή ζέζε ηεο εθαξκνδφκελεο ηάζεο. Μηα ηέηνηα NDR ζπκπεξηθνξά ζα κπνξνχζε 
ίζσο, λα απνδνζεί ζηελ παξακέλνπζα κεξηθή θφξηηζε ηεο δηάηαμεο, πνπ επηθέξεη κηα δηζηαζή 
ζπκπεξηθνξά ηεο δηφδνπ κεηαηνπίδνληαο θάζε θνξά ηελ ζέζε ησλ θνξπθψλ. ην ηειεπηαίν 
θεθάιαην ζα επηρεηξήζνπκε ηνλ ππνινγηζηηθφ ππνινγηζκφ απηήο ηεο δνκήο κέζν ηεο απηνζπ-
λεπνχο ιχζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ εμηζψζεσλ Schrodinger θαη Poisson θαη ζα παξαηε-
ξήζνπκε ηηο δηαθνξέο ηνπο ζε ζρέζε κε απηψλ κε AlN θξάγκαηα δπλακηθνχ.     
 
 
 b) Πεξηπηώζεηο πνιιαπιήο επζηάζεηαο ηνπ ξεύκαηνο 

 

   Πέξα απφ ηελ πξνεγνχκελε αλαθεξζείζα ηππηθή πζηεξεηηθή ζπκπεξηθνξά παξαηεξήζεθαλ 
θαη πεξηπηψζεηο φπνπ ε αγσγηκφηεηα θάπνηνλ δηαηάμεσλ παξνπζηάδεη κηα εηθφλα πνιιαπιήο 
επζηάζεηαο παξφκνηα κε απηή πνπ ζεσξεηηθά πεξηέγξαςαλ νη Mathias Wagner θαη Hiroshi 
Mizuta ην 1993 [M. Wagner and H. Mizuta Appl. Phys. Lett. 63, 2268 (1993)]. Μηα ηέηνηα πεξίπησζε 
θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3.3.10. Ζ δίνδνο απηή βαζίδεηαη ζε δνκή φκνηα κε απηή ηεο Δηθφλαο 3.3.6 
κε κεησκέλν εκπινπηηζκφ ηεο πεξηνρήο ηνπ Δθπνκπνχ θαη ηνπ πιιέθηε θαζψο θαη απμεκέλνπ 
πιάηνπο spacers. Παξαηεξψληαο ηελ I-V ραξαθηεξηζηηθή απηήο βιέπνπκε πσο ην πξνθίι ησλ 
κεηξνχκελσλ ξεπκάησλ ζε θάζε πεξίπησζε ηεο εθαξκνδφκελεο ηάζεο δελ εκθαλίδεη θάπνηα 
απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξναλαθεξζέλησλ πεξηπηψζεσλ. Αληίζεηα, παξαηεξνχκε ζρεδφλ 
κηα ηπραία ζπκπεξηθνξά ησλ ξεπκάησλ θάζε θνξά ηα νπνία ζε θάζε πεξίπησζε κπνξεί λα 
δηαθέξνπλ θαη ηάμεηο κεγέζνπο κεηαμχ ηνπο. Έλαο πηζαλφο ιφγνο γηα κηα ηέηνηνπ είδνπο 
ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα νθείιεηαη ζηνλ ξφιν πνπ κπνξεί λα παίμεη ε πηζαλή χπαξμε εηθνληθψλ 
ή ςεπηνδέζκησλ θαηαζηάζεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Δθπνκπνχ φπσο αλαθέξακε θαη ζην 
Κεθάιαην 2. Ζ χπαξμε ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ δεκηνπξγεί κεγάιε κεηαβνιή ηεο ηνπηθήο 
ππθλφηεηαο θαηαζηάζεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Δθπνκπνχ πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πνιχ 
δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο αγσγηκφηεηαο, κε ζρεδφλ ηπραίν ηξφπν, αλάινγα κε ην πψο 
απηέο αιιειεπηδξνχλ κε ηηο ςεπδνδέζκηεο θαηαζηάζεηο ηνπ πεγαδηνχ.        

 
Δηθόλα 3.3.10 –  I-V ραξαθηεξηζηηθή Γνκήο Δ θαη δηακέηξνπ 20nm. 
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Ζ Δηθφλα 3.3.11 αληηζηνηρεί ζηελ Δηθφλα 3.3.10 αιιά ζε ινγαξηζκηθή θιίκαθα πνπ θάλεη 
εκθαλέο ην πφζν πνιχ κπνξνχλ λα απέρνπλ νη ηηκέο ηνπ ξεχκαηνο ζε θάζε πεξίπησζε ηεο 
εθαξκνδφκελεο ηάζεο.   
Να ηνλίζνπκε ζε απηφ ην ζεκείν πσο ε δηαθνξά απηψλ ησλ δνκψλ ζε ζρέζε κε ηηο 
πξνεγνχκελεο είλαη ν κεησκέλνο εκπινπηηζκφο Ππξηηίνπ (Si), πεξίπνπ 1018 cm-3 , θαη ην κεγα-
ιχηεξν πιάηνο πεξηνρψλ GaN spacers πξηλ θαη κεηά ην πξψην θαη δεχηεξν θξάγκα δπλακηθνχ 
(πεξίπνπ 5 nm). 

 
Δηθόλα 3.3.11 –  I-V ραξαθηεξηζηηθή Γνκήο Δ θαη δηακέηξνπ 20nm ζε ινγαξηζκηθή θιίκαθα.  

 
Δπίζεο, αθφκα δχν παξαδείγκαηα ηέηνησλ δνκψλ θαίλνληαη ζηε Δηθφλα 3.3.12, φπνπ φπσο θαη 
πξηλ είλαη εκθαλήο ε πνιιαπιή επζηάζεηα ηνπ ξεχκαηνο θαη ε ζπλερείο κεηάπησζε ηεο δηάηα-
μεο απφ θαηαζηάζεηο πςειήο, ζε θαηαζηάζεηο ρακειήο αγσγηκφηεηαο θαη αληίζηξνθα ζρεδφλ 
κε ηπραίν ηξφπν. 
 

.   

Δηθόλα 3.3.12 –  I-V ραξαθηεξηζηηθή δηφδνπ πνιιαπιήο επζηάζεηαο. 
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 c) Πεξηπηώζεηο απόηνκεο αιιαγήο ηεο αγωγηκόηεηαο  
 
Αθφκα κηα πεξίπησζε ζπκπεξηθνξάο πνπ παξαηεξήζεθε είλαη απηή ηεο Δηθφλαο 3.3.13. ε 
απηήλ, νη δνκέο πνπ κεηξήζεθαλ είλαη παξφκνηεο κε απηή ηεο Δηθφλαο 3.3.6 κε ηελ κφλε δηαθν-
ξά πσο ην πάρνο ησλ AlN θξαγκάησλ είλαη 3nm, ην πιάηνο ηνπ GaN πεγαδηνχ 3nm θαη ην 
πιάηνο ησλ spacers 2nm. ε απηέο θάλεθαλ πνιχ απφηνκεο αιιαγέο ηεο αγσγηκφηεηαο ρσξίο 
φκσο ηελ παξαηήξεζε ηεο κεηάπησζεο  ηεο δηφδνπ ζε κηα θαηάζηαζε ρακειήο αγσγηκφηεηαο 
κεηά ην πέξαο ηεο πξψηεο ζάξσζεο ηεο ηάζεο. 
  

 
Δηθόλα 3.3.13 –  I-V ραξαθηεξηζηηθή Γνκήο Ζ θαη δηακέηξνπ 20nm θαη 10nm αληίζηνηρα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ν 

 

Θεωξεηηθή Αλάιπζε  
 

4.1 - Δηζαγωγή 
 
ε απηφ ην θεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζηελ βαζηθή ζεσξία πνπ δηέπεη ηνλ ζεσξεηηθφ 
ππνινγηζκφ ησλ ηδηνηήησλ εηεξνεπηηαμηαθψλ δηαηάμεσλ δηπινχ θξάγκαηνο δπλακηθνχ γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ ηνπ ξφινπ ηνπ πηεδνειεθηξηθνχ πεδίνπ φπσο θαη ησλ θαηλνκέλσλ κεηαθνξάο ησλ 
θνξέσλ (I-V ραξαθηεξηζηηθέο) ζε δηαηάμεηο ηέηνηνπ είδνπο. 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα αλαθεξζνχκε ζηελ κέζνδν απηνζπλεπνχο επίιπζεο ησλ εμηζψζεσλ 
Schrodinger-Poisson-Boltzmann γηα ηνλ θαιχηεξν ππνινγηζκφ ησλ δπλακηθψλ ππφ ηελ 
επίδξαζε εμσηεξηθήο ηάζε, ρσξίο λα ιακβάλνπκε ππφςε καο θαηλφκελα βαιιηζηηθήο 
κεηαθνξάο ησλ θνξέσλ. 
Δλ ζπλερεία, κε ιίγα ιφγηα ζα αλαθεξζνχκε ζην ινγηζκηθφ NextNano3 πνπ ρξεζηκνπνηήζακε 
γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ.  
Σέινο, ζα αλαθεξζνχκε ζηελ κέζνδν επίιπζεο κε ηελ ρξήζε ζπλαξηήζεσλ Green ζε κε-
ηζνξξνπία (Non Equilibrium Green Functions) γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ I-V ραξαθηεξηζηηθψλ ζην 
φξην ηεο βαιιηζηηθήο δηέιεπζεο (απνπζία θαηλνκέλσλ ζθέδαζεο), κε ηελ ρξήζε ηεο 
ππνινγηζηηθήο πξνζεγγηζηηθήο κεζνδνινγίαο Contact Block Reduction γηα πην ξεαιηζηηθνχο 
ρξφλνπο πξνζνκνίσζεο. 
   

 

4.2 - Δμηζώζεηο Schrödinger, Poisson θαη Boltzmann. Απηνζπλεπήο ιύζε. 
 
Ζ αλάγθε δηεξεχλεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ RTD δηαηάμεσλ βαζηζκέλεο ζε εκηαγσγνχο ΗΗΗ-
Νηηξηδίσλ νδήγεζε ζηελ ζεσξεηηθή κειέηε απηψλ κε ηελ ρξήζε ηεο απηνζπλεπνχο ιχζεο ησλ 
εμηζψζεσλ Schrodinger-Poisson θαη Boltzmann εμαηηίαο ησλ ειεθηξνζηαηηθψλ 
αιιειεπηδξάζεσλ ησλ θνξέσλ θαη ηεο αλάγθεο πξνζδηνξηζκνχ κηαο πην ζαθήο εηθφλαο ηνπ 
πξνθίι ηνπ δπλακηθνχ ζε πεξηπηψζεηο κε-ηζνξξνπίαο (εθαξκνγή εμσηεξηθήο ηάζεο).  
Μηα ζπκβαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ επίιπζε δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ είλαη ε Μέζνδνο 
Πεπεξαζκέλσλ Γηαθνξψλ (Finite-Difference Method). Ζ F.D.M. είλαη κηα ηερληθή πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αξηζκεηηθή αλάιπζε ψζηε λα παξάγεη κηα εθηίκεζε ηεο παξαγψγνπ κηαο 
καζεκαηηθήο ζπλάξηεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηηκέο ηεο ίδηαο ηεο ζπλάξηεζεο. 
Έηζη κπνξνχκε λα εθθξάζνπκε ηελ πξψηε παξάγσγν κηαο ζπλάξηεζεο f(x) ζην ζεκείν xi  
θαζψο θαη ηελ δεχηεξε παξάγσγν σο:  
 

      

  
 
               

    
                                                                     

θαη  
 

       

   
 
                       

   
                                                          

 
Θεσξψληαο πσο ηα ζεκεία xi-1,xi,xi+1,… απέρνπλ απφζηαζε ίζε κε Γx.  
Γηα ηνλ αξηζκεηηθφ ππνινγηζκφ, γηα παξάδεηγκα, ηεο εμίζσζεο Schrodinger, μεθηλάκε 
ρσξίδνληαο ηνλ πξαγκαηηθφ ρψξν (ζηελ πεξίπησζή καο ηνλ 1-D ρψξν) ζε Ν δηαθξηηά 
πιεγκαηηθά ζεκεία. ηελ ζπλέρεηα, ιχλνληαο ηελ εμίζσζε Schrodinger κέζα ζε απηά ηα 
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δηαζηήκαηα έρνπκε σο απνηέιεζκα Ν ιχζεηο γηα ηελ θπκαηνζπλάξηεζε Φ, κε Ν αληίζηνηρεο 
ηδηνηηκέο ι. Αλάγνληαο, ινηπφλ ηελ κνξθή απηψλ ησλ Ν ιχζεσλ ζε κνξθή πίλαθα ηφηε ζα 
κπνξνχζακε λα μαλαγξάςνπκε ηελ εμίζσζε Schrödinger ζε κηα έθθξαζε ηεο κνξθήο: 
 

                                                                           (4.2.3) 
 
φπνπ ν Α είλαη ηειεζηήο πίλαθαο (δηαηάζεσλ ΝxN) θαη ι νη ηδηνηηκέο ηεο ελέξγεηαο νη νπνίεο 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ δηαγσληνπνίεζε ηνπ πίλαθα Α . 
πλήζσο ε ρξήζε ηεο FDM κεζφδνπ εθκεηαιιεχεηαη πιεγκαηηθά ζεκεία πνπ ηζαπέρνπλ κεηαμχ 
ηνπο ψζηε ν πίλαθαο Α λα είλαη πξαγκαηηθφο θαη ζπκκεηξηθφο. 
κσο ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ κηα θπκαηνζπλάξηεζε κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη πην 
γξήγνξα ζε κηα πεξηνρή θαη πην αξγά ζε κηα άιιε. Έηζη ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, κηα πην 
ηδαληθή θαηάζηαζε ζα ήηαλ ε ρξήζε κεηαβιεηήο πιεγκαηηθήο απφζηαζεο. Σφηε, ε θιίζε κεηαμχ 
ησλ ζεκείσλ (x-h1,f(x-h1)) θαη  (x-h2,f(x-h2)) ζα είλαη:   
  

               

     
                                                                            

 
Ζ ρξήζε φκσο κεηαβιεηνχ πιέγκαηνο απαηηεί πνιχ πξνζεθηηθή αληηκεηψπηζε ζηελ αξηζκεηηθή 
πεξηγξαθή, ηδηαίηεξα ζηα ζεκεία φπνπ  ζπλελψλνληαη δχν δηαθνξεηηθέο πιεγκαηηθέο 
απνζηάζεηο πνπ ζπλεπάγεη ηελ θαηαζηξνθή ηεο ζπκκεηξίαο ηνπ πίλαθα Α θαη θάλεη ηνλ 
ππνινγηζκφ ησλ ηδηνζπλαξηήζεσλ πην δχζθνιν.  
 

ΒΑΗΚΔ ΔΞΗΧΔΗ 
 

 Δμίζσζε Schrodinger 
 

   ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αζρνιεζήθακε ζε απηή ηελ εξγαζία αξθεζηήθακε ζηελ πξνζέγγηζε 
“ελεξγνχ κάδαο”(Effective Mass Approximation) γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο Υακηιηνληαλήο ηνπ 
ζπζηήκαηνο κηαο θαη 
νη εκηαγσγνί ληηξηδίσλ πάλσ ζε δνκή wurtzite παξνπζηάδνπλ δψλεο αγσγηκφηεηαο κε ειάρηζην 
ζην ζεκείν Γ ηεο δψλεο Brillouin ην νπνίν κπνξεί λα πεξηγξαθεί ηθαλνπνηεηηθά κέζν ηεο EMA. 
Έηζη ε κνλνδηάζηαηε εμίζσζε Schrodinger κπνξεί λα γξαθεί σο: 

 

 
   

 

 

   
 

 

     

 

  
                                                                        

 

φπνπ:       → ελεξγφο κάδα ζπλαξηήζεη ηεο ζέζεο 
        → Γπλακηθφ 

           → Δλέξγεηα ειεθηξνλίνπ 
        → Κπκαηνζπλάξηεζε 
 

Σν δπλακηθφ     , ελ γέλεη, απνηειείηαη απφ δχν κέξε:  
Α) Σν δπλακηθφ εηεξνεπαθήο (      ) ιφγσ ηεο δηαθνξάο ησλ άθξσλ ησλ ελεξγεηαθψλ δσλψλ 
ζηελ εηεξνεπαθή 

Β) Σν δπλακηθφ αιιειεπίδξαζεο ειεθηξνλίσλ (    ) ην νπνίν θαη πεξηέρεη ηελ ειεθηξνκαγλε-
ηηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ θνξηηζκέλσλ ζσκαηηδίσλ θαη νπνηαδήπνηε εμσηεξηθά εθαξκνδφ-
κελε ηάζε (Vapplied).   
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ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε έλα θβαληηθφ πεγάδη κε ηπραίν πξνθίι ηνπ δπλακηθνχ     , ην 
δπλακηθφ ζρεηίδεηαη κε ην ειεθηξνζηαηηθφ δπλακηθφ      κέζσ ηεο ζρέζεο: 
 

                                                                                                                      (       
 

 Δμίζσζε Poisson 
 
   ηελ πεξίπησζε αλάπηπμεο εκηαγσγψλ ληηξηδίσλ ζε δνκή Βνπξηζίηε, ε παξνπζία ηπραίαο 
θαη Πηεδνειεθηξηθήο Πφισζεο ζπλεπάγεη φηη ε εμίζσζε Poisson πξέπεη λα ιπζεί σο πξνο ην 
πεδίν κεηαηφπηζεο D(z) ην νπνίν πεξηιακβάλεη θαη ηελ νιηθή πφισζεο: 
 

 

  
     

 

  
      

 

  
                           

    
                                

 

φπνπ:             → Ζιεθηξνζηαηηθφ δπλακηθφ 
             → Γηειεθηξηθή ζπλάξηεζε 
  P(z)       → Οιηθή Πφισζε 
  n, p       → πγθέληξσζε ειεθηξνλίσλ, νπψλ 

    
  ,   

 → Ππθλφηεηα ηνληζκέλσλ δνηψλ, απνδεθηψλ 
 
Ζ νιηθή πφισζε κπνξεί λα γξαθηεί σο ην άζξνηζκα ηεο ηπραίαο πφισζεο,       , θαη ηεο πηε-

δνειεθηξηθήο πφισζεο,       . 

 
                                                                                              

 
Ζ πηεδνειεθηξηθή πφισζε (      ) θαηά ηνλ c-άμνλα ζηελ δνκή Βνπξηζίηε, πνπ είλαη θαη ν ζπ-

λήζεηο άμνλαο αλάπηπμεο, κπνξεί λα γξαθηεί σο : 
 

              
   
   

      ε                                                                    

 
φπνπ eij θαη cij είλαη ν παξάγνληαο πηεδνειεθηξηθήο έληαζεο θαη ε ειαζηηθή ζηαζεξά αληίζηνηρα 

θαη ε  λα εθθξάδεη ην κέηξν ηεο έληαζεο (strain) θαηά ην α-επίπεδν ηεο δνκήο Βνπξηζίηε 
εμαγσληθήο ζπκκεηξίαο. 
 

 Δμίζσζε Boltzmann 
 
Ζ εμίζσζε Boltzmann ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο απηνζπλεπνχο ιχζεο κηαο θαη 
είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ θαιχηεξν ππνινγηζκφ ησλ δπλακηθψλ ππφ ηελ επίδξαζε εμσηεξηθήο 
ηάζεο. 
Ζ εμίζσζε Boltzmann εθθξάδεη ηελ ζπλέρεηα ηνπ ξεχκαηνο ζχκθσλα κε ηελ ζρέζε: 
 

                                                                                                 
 
πνπ ην ξεχκα (εκηθιαζζηθή πεξίπησζε) είλαη ίζν κε ην άζξνηζκα ηνπ ξεχκαηνο δηάρπζεο θαη 
ηνπ ξεχκαηνο νιίζζεζεο ζηελ πεξίπησζε κε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο (εθαξκνγή 
εμσηεξηθήο ηάζεο) πνπ ζπλεπάγεη ηνλ ζρεκαηηζκφ ςεπδνζηάζκεο Fermi. Έηζη, ην ξεχκα γηα ηα 
ειεθηξφληα κπνξεί λα εθθξαζηεί ζχκθσλα κε ηελ ζρέζε:  
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πνπ    είλαη ε επθηλεζία ησλ ειεθηξνλίσλ,      είλαη ε ρσξηθή ππθλφηεηα ησλ ειεθηξνλίσλ 
θαη         είλαη ε ρσξηθά, πιένλ, εμαξηψκελε ςεπδνζηάζκε Fermi γηα ηα ειεθηξφληα (Quasi-

Fermi). 
 

   Ζ θπκαηνζπλάξηεζε       θαη ε ππθλφηεηα ησλ ειεθηξνλίσλ      ζηελ πεξίπησζε φπνπ νη 
θνξείο είλαη κφλν ειεθηξφληα, ζπλδένληαη κέζν ηεο ζρέζεο : 
 

        
           

 

   

                                                                        

 

πνπ m είλαη ν αξηζκφο ησλ δέζκησλ θαηαζηάζεσλ θαη    είλαη ε ειεθηξνληαθή θαηάιεςε γηα 
θάζε θαηάζηαζε πνπ δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 
 

   
     

   
 

 

              
   

 

  

 
        

   
      

 
      
                                  

  
κε Δk λα εθθξάδεη ηελ ηδηνελέξγεηα ηεο k-θαηάζηαζεο,     ε ςεπδνζηάζκε Fermi ησλ ειεθηξν-

λίσλ θαη    ε ζηαζεξά Boltzmann. 
 
   Ση αθξηβψο ελλννχκε φκσο κε ηελ έλλνηα απηνζπλεπήο ιχζε? 
Απηνζπλεπήο επίιπζε ησλ εμηζψζεσλ Schrödinger θαη Poisson ζεκαίλεη ηελ εχξεζε ησλ 
ηδηνζπλαξηήζεσλ (θαη αληίζηνηρσλ ηδηνηηκψλ) ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο πξνθχπηνπζαο ρσξηθήο 

ζπγθέληξσζεο ησλ θνξέσλ (    ), έηζη ψζηε νη εμηζψζεηο Schrodinger θαη Poisson λα 
ηθαλνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα. 

 

Απηνζπλεπήο ιχζε Schrödinger-Poisson-Boltzmann 
 
Ζ απηνζπλεπήο επίιπζε ησλ εμηζψζεσλ Schrödinger θαη Poisson δίλεη κηα αξθεηά 
ηθαλνπνηεηηθή πεξηγξαθή ησλ δνκψλ ηεο δψλεο ζζέλνπο θαη αγσγηκφηεηαο, φπσο επίζεο θαη 
ηεο θβαληνκεραληθήο πεξηγξαθήο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ κειεηάκε ζηελ πεξίπησζε ηεο 
ηζνξξνπίαο, ζηελ πεξίπησζε δειαδή φπνπ ε ςεπδνζηάζκε Fermi ή ζηάζκε Fermi πην 
ζπγθεθξηκέλα είλαη ζηαζεξή κε απνηέιεζκα ην νιηθφ ξεχκα λα είλαη κεδέλ. ε πεξηπηψζεηο, 
φκσο, φπνπ καο ελδηαθέξεη ν ππνινγηζκφο ησλ δπλακηθψλ ππφ ηελ επίδξαζε εμσηεξηθήο 
ηάζεο είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε θαη ηεο εμίζσζεο Boltzmann. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, κε ηελ 
εθαξκνγή ηεο εμσηεξηθήο ηάζεο κεηαβάινπκε ηελ ζέζε ηεο ζηάζκεο Fermi (αλάινγα κε ηελ 
δηαθνξά δπλακηθνχ πνπ εθαξκφδνπκε) θάλνληάο ηελ λα δηαθέξεη (ρσξηθά) θαηά κήθνο ηεο 
κειεηψκελεο δηάηαμεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ππνινγίζνπκε ηελ ρσξηθή εμάξηεζε ηεο 
ςεπδνζηάζκεο Fermi κηαο θαη φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ εμίζσζε 4.2.13, ζπκκεηέρεη ελεξγά 
ζηελ ππθλφηεηα ησλ θνξέσλ (ειεθηξφληα). Σν ξεχκα ζε απηή ηελ πεξίπησζε ππνινγίδεηαη 
εκηθιαζζηθά, απφ ην άζξνηζκα ηνπ ξεχκαηνο δηάρπζεο θαη νιίζζεζεο ζηελ πεξίπησζε ηεο κε 
ηζνξξνπίαο.  
Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πεηπραίλνπκε ηελ απηνζπλεπή ιχζε ησλ ηξηψλ απηψλ εμηζψζεσλ θαί-
λεηαη ζρεκαηηθά απφ ηελ παξαθάησ εηθφλα.         
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Δηθόλα 4.1.1 – ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ηξφπνπ επίηεπμεο απηνζπλεπήο ιχζεο ησλ εμηζψζεσλ 

Schrodinger-Poisson-Boltzmann. 
 

πσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ εηθφλα ε δηαδηθαζία απηνζπλεπνχο επίιπζεο ρσξίδεηαη ζε δχν 
θπθιηθέο δηεξγαζίεο. 
Αξρηθά, ζηελ πξψηε δηεξγαζία, ε δηαδηθαζία μεθηλά κε κηα ηπραία πξφβιεςε γηα ηελ ηηκή ηεο 
ππθλφηεηαο ησλ. ηε ζπλέρεηα θαη κε ηελ βνήζεηα ηεο ππθλφηεηαο ησλ ειεθηξνλίσλ πξνζδη-

νξίδεηαη ην ειεθηξνζηαηηθφ δπλακηθφ      κέζν ηεο εμίζσζεο Poisson. Έπεηηα ππνινγίδνληαη 

νη ηδηνελέξγεηεο Δk θαη νη θπκαηνζπλαξηήζεηο       απφ ηελ εμίζσζε Schrodinger θαη ηνπ 
ειεθηξνζηαηηθνχ δπλακηθνχ,  απφ ηηο νπνίεο θαη ππνινγίδεηαη εθ λένπ ε ππθλφηεηα ησλ 
ειεθηξνλίσλ (Δμ. 4.2.12). Αλ ή αξρηθή πξφβιεςε γηα ηελ ππθλφηεηα ησλ ειεθηξνλίσλ θαη ε 
θαηλνχξηα ππθλφηεηα ειεθηξνλίσλ απφ ηελ εμίζσζε Schrödinger, δηαθέξνπλ ιηγφηεξν ή θαη ίζν 
κε κηα ειάρηζηε ηηκή πνπ έρνπκε νξίζεη εμ αξρήο ηφηε ζεσξνχκε πσο ε ιχζε ζπγθιίλεη ζε κηα 
απηνζπλεπή ιχζε πνπ ηθαλνπνηεί ηαπηφρξνλα ηηο εμηζψζεηο Schrödinger θαη Poisson. Αλ φρη 
ηφηε ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη γηα κηα θαηλνχξηα θαη “θαιχηεξε” πξφβιεςε γηα ηελ 
ππθλφηεηα ησλ ειεθηξνλίσλ κέρξηο φηνπ επηηεπρζεί ζχγθιηζε. ηελ δεχηεξε δηεξγαζία, κε ηελ 
ρξήζε ηεο απηνζπλεπνχο, πιέσλ, ρσξηθήο ππθλφηεηαο ησλ ειεθηξνλίσλ (σο πξνο ηηο 
εμηζψζεηο Schrödinger θαη Poisson) θαη απφ ηελ ιχζε ηεο εμίζσζεο Boltzmann, πξνζδηνξίδεηαη 
ε θαηλνχξηα ρσξηθή θαηαλνκή ηεο ςεπδνζηάζκεο Fermi ησλ ειεθηξνλίσλ ε νπνία αλ εηζαρζεί 
ζηελ Δμ. (4.2.12) θαη δψζεη ηελ ίδηα ππθλφηεηα ειεθηξνλίσλ κε απηή ηεο απηνζπλεπνχο 
ιχζεσο ηφηε ε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη πιένλ απηνζπλεπήο θαη σο πξνο ηηο ηξείο 
εμηζψζεηο. Αλ φρη ηφηε ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη εθ λένπ κε ηελ ρξήζε ηεο θαηλνχξηαο 
ςεπδνζηάζκεο Fermi.       
 
 
 

4.3 - NEXTNANO3 - Σύληνκε Πεξηγξαθή 
 

Σν Nextnano3 απνηειεί έλα πξφγξακκα πξνζνκνίσζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ, κε ζπλεπή ηξφπν, 
κηαο νπνηαδήπνηε ξεαιηζηηθήο ειεθηξνληθήο δνκήο ηξηζδηάζηαησλ, δηζδηάζηαησλ θαη 
κνλνδηάζηαησλ θβαληηθψλ ζηνηρείσλ εηεξνεπαθήο πνπ βξίζθεηαη ζε κε ζεξκνδπλακηθή 
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ηζνξξνπία (ππφ ηελ επίδξαζε εμσηεξηθήο ηάζεο) θαζψο θαη ηεο ππθλφηεηαο ξεχκαηνο θνληά 
ζηελ ηζνξξνπία. 
Ζ ειεθηξνληθή δνκή ππνινγίδεηαη εμνινθιήξνπ θβαληνκεραληθά, ελψ ην ξεχκα θαζνξίδεηαη 
εκηθιαζζηθά κέζν ηεο ηδέαο φηη ηα επίπεδα Fermi έρνπλ ππνινγηζηεί κε απηνζπλεπή ηξφπν 
(self-consistently). 
 

 ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
 

Σν πξφγξακκα ιχλεη κε απηνζπλέπεηα θαη θαη επαλάιεςε ηηο εμηζψζεηο Schrodinger θαη 
Poisson θαζψο θαη ηελ εμίζσζε ζπλέρεηαο ηνπ ξεχκαηνο. 
ιεο νη εμηζψζεηο δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηελ Μέζνδν Πεπεξαζκέλσλ Γηαθνξψλ (Finite 
Difference Method) πνπ αλαθέξακε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. Σν αθαζφξηζην πιέγκα 
δηαρσξηζκνχ δηαηεξείηαη ζηαζεξφ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ππνινγηζκνχ. αλ 
πξνπαξαζθεπαζηηθφ βήκα ππνινγίδεηαη ην build in δπλακηθφ γηα κεδέλ εμσηεξηθή ηάζε κέζσ 
ηεο απηνζπλεπήο ιχζεο ησλ Schrodinger- Poisson κε ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ Predictor-
Corrector, ζέηνληαο ην ειεθηξηθφ πεδίν ίζν κε ην κεδέλ ζηηο νκηθέο επαθέο. Ζ κέζνδνο 
Predictor-Corrector είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλε γηα ηελ επίιπζε ζπλήζσλ δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ. 
Δπί ηεο νπζίαο ε κέζνδνο απηή βαζίδεηαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ρσξηθήο ππθλφηεηαο ησλ 

ειεθηξνλίσλ (Δμ.4.1.10) πνπ είλαη αλεμάξηεηε ηνπ ειεθηξνζηαηηθνχ δπλακηθνχ,     , κε κηα 
έθθξαζε πνπ εηζαγάγεη κηα κνξθή εμάξηεζεο απηήο κε ην ειεθηξνζηαηηθφ δπλακηθφ [3]. Ζ 
αληηθαηάζηαζε απηή νδεγεί ζε κηα δηαδηθαζία φπνπ αξρηθά γίλεηαη κηα πξφβιεςε (predictor 
step) ηνπ ειεθηξνζηαηηθνχ δπλακηθνχ απφ ηελ εμίζσζε Poisson κε ηελ ρξήζε ηεο ρσξηθά 
εμαξηψκελεο ππθλφηεηαο ειεθηξνλίσλ, ε νπνία ζηελ ζπλέρεηα δηνξζψλεηαη (corrector step) 
κέζν ηεο εμίζσζε Schrodinger απφ ηελ απηνζπλεπή επαιήζεπζε ηεο ππθλφηεηαο 
ειεθηξνλίσλ.       
 
ηαλ εθαξκφζνπκε εμσηεξηθή ηάζε ε ζηάζκε Fermi θαη ην ειεθηξνζηαηηθφ δπλακηθφ ζηηο 
επαθέο κεηαηνπίδνληαη ζχκθσλα κε ην εθαξκνδφκελν δπλακηθφ ην νπνίν θαη θαζνξίδεη ηεο 
ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο ζηελ εμίζσζε Poisson.  
Ζ θπξίσο επαλαιακβαλφκελε δηαδηθαζία απνηειείηαη απφ δχν κέξε. 

I. ην πξψην, νη θπκαηνζπλαξηήζεηο θαη ην δπλακηθφ παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη 
ππνινγίδνληαη ηα quasi-Fermi levels απφ ηελ απηνζπλεπή ιχζε ηεο εμίζσζεο 
ζπλέρεηαο ηνπ ξεχκαηνο. 

II. ην δεχηεξν, ηα quasi-Fermi levels παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη ππνινγίδεηαη ε 
ππθλφηεηα θαη ην δπλακηθφ απφ ηελ απηνζπλεπή ιχζε ησλ ζπδεπγκέλσλ 
εμηζψζεσλ Schrodinger- Poisson  

 
Ζ εμίζσζε Schrodinger δηαγσλνπνηείηαη εμαγάγνληαο έηζη ηηο απαηηνχκελεο ηδηνηηκέο θαη 
ηδηνζπλαξηήζεηο. Με ζθνπφ ηελ κείσζε ησλ απαηηνχκελσλ δηαγσλνπνηήζεσλ ην πξφγξακκα 
εθαξκφδεη ηελ κέζνδν predictor-corrector πνπ αλαθέξακε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 
ειεθηξνζηαηηθνχ δπλακηθνχ απφ ηε κε γξακκηθή εμίζσζε Poisson. 
ε απηή ηελ πξνζέγγηζε νη θπκαηνζπλαξηήζεηο παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο ζε κηα επαλάιεςε 
θαη νη ππθλφηεηεο ππνινγίδνληαη απφ ηηο θπκαηνζπλαξηήζεηο κηαο πξνεγνχκελεο επαλάιεςεο. 
Ζ κε γξακκηθή εμίζσζε Poisson ιχλεηαη κε ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ Newton. 
 
Ο θιαζζηθόο ππνινγηζκόο ηνπ ξεύκαηνο πεξηνξίδεη ηε ρξήζε απηνύ ηνπ κνληέινπ ωο πξνο ηελ 
αληηκεηώπηζε πξνβιεκάηωλ θβαληνκεραληθήο θύζεωο (θαηλόκελα κεηαθνξάο θνξέωλ). ηελ 
παξνύζα εξγαζία έρνπκε λα θάλνπκε κε δηάδνζε ειεθηξνλίωλ  κέζω ηνπ θαηλνκέλνπ 
ζήξαγγνο, ελόο θαηλνκέλνπ θβαληνκεραληθήο θύζεωο, πξάγκα πνπ δελ κπνξεί λα 
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αληηκεηωπίζεη ην πξόγξακκα κέζω απηώλ ηωλ δηεξγαζηώλ, όζωλ αθνξά ηελ δηάδνζε ηωλ 
θνξέωλ. 
Γηα λα επηηύρνπκε θάηη ηέηνην είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ελόο ππνινγηζηηθνύ κνληέινπ όπνπ ην 
ξεύκα ππνινγίδεηαη θβαληνκεραληθά. Έλα ηέηνην κνληέιν είλαη απηό πνπ εθκεηαιιεύεηαη ηελ 
κέζνδν ηωλ ζπλαξηήζεωλ Green γηα ηελ επίιπζε ηεο εμίζωζεο Schrodinger. Βέβαηα θαη ζε 
απηή ηελ πεξίπηωζε κε ην κόλν πνπ κπνξνύκε λα αζρνιεζνύκε είλαη ην όξην ηεο βαιιηζηηθήο 
δηάδνζεο ηωλ θνξέωλ κέζω ηεο κεζόδνπ Contact Block Reduction (CBR) πνπ παξέρεηαη 
ζην Nextnano3. Η κέζνδνο απηή απνηειεί κηα πνιύ ηθαλνπνηεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πην ζωζηνύ 
θαη νινθιεξωκέλνπ κνληέινπ ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, απηό ηνπ Non Equilibrium Green 
Function Method (NEGF). 
ηελ επόκελε ελόηεηα ζα αζρνιεζνύκε εμνινθιήξνπ κε ηελ πεξηγξαθή απηήο (CBR) θαζώο θαη 
κε ηωλ δπλαηνηήηωλ θαη ηδηνηήηωλ ηεο. 
 
 

4.4 - Βαιιηζηηθή θβαληηθή δηάδνζε (NEGF) 
 

Ζ κέζνδνο επίιπζεο κε ηελ ρξήζε ζπλαξηήζεσλ Green ζε κε ηζνξξνπία ζπλήζσο 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ξεχκαηνο θαη ηεο ππθλφηεηαο ησλ θνξέσλ ζε 
αγσγνχο (θαη εκηαγσγνχο) ππφ ηελ επίδξαζε ηάζεο. Πξσηνεκθαλίζηεθε ην 1964 απφ ηνλ L.V 
Keldysh [1] θαη ειαθξφο ηξνπνπνηεκέλε, θαη αλεμάξηεηα απφ ηνπο  L. P. Kadanoff θαη G. Baym 
[2]Ζ πην ρξήζηκε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε πνπ πεξηγξάθεη κεζνζθνπηθή δηάδνζε 
παξνπζηάζηεθε πξψηε θνξά απφ ηνπο Landauer θαη  Buttiker [6,7,8,9]. 
Δπί ηεο νπζίαο είλαη ηζνδχλακε κε ηνλ θνξκαιηζκφ ησλ εμηζψζεσλ Green ζε κε-ηζνξξνπία 
ζην φξην πνπ δε ιακβάλνπκε ππφςε καο θαηλφκελα ζθέδαζεο. Ζ βαζηθή ηδέα πίζσ απφ ηoλ L-
B θνξκαιηζκφ είλαη πσο ην ξεχκα δηακέζνπ ελφο βαιιηζηηθνχ αγσγνχ θαζνξίδεηαη απφ ηηο 
πηζαλφηεηεο ησλ ειεθηξνλίσλ λα δηαδνζνχλ ή λα αλαθιαζηνχλ κέζα ζε απηφ. Να ζεκεηψζνπκε 
ζε απηφ ην ζεκείν φηη κε ηνλ φξν βαιιηζηηθή δηάδνζε ελλννχκε πσο ε κέζε ειεχζεξε δηαδξνκή 
ελφο ειεθηξνλίνπ πνπ δηαδίδεηαη ζε έλα κέζν είλαη κεγαιχηεξε απφ ην κέγεζνο απηνχ. Έηζη ην 
ειεθηξφλην κπνξεί λα αιιάμεη ηελ πνξεία ηνπ κφλν φηαλ θηάζεη θαη αλαθιαζηεί ζηα ζχλνξα ηνπ 
κέζνπ. 
Γπξλψληαο πάιη πίζσ, νη επαθέο ηνπ αγσγνχ ζεσξνχληαη ζαλ κεγάιεο «δεμακελέο» 
ειεθηξνλίσλ ζε ηζνξξνπία, έηζη ψζηε θάζε επαθή λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ δηθή ηεο 
θαηαλνκή Fermi κε έλα αληίζηνηρν ρεκηθφ δπλακηθφ κ. Ζ δηαθνξά ησλ ρεκηθψλ δπλακηθψλ θάζε 
επαθήο εθθξάδεη ηελ εμσηεξηθή εθαξκνδφκελε ηάζε. 
Σν ξεχκα, φπσο ζα δείμνπκε θαη ζηε ζπλέρεηα δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 
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      κ
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φπνπ:         

ιι
         → Σν ξεχκα κεηαμχ ηεο επαθήο ι θαη ι’ 

                → πληειεζηήο δηέιεπζεο 

        κ
ι
 κ

ι
    → Υεκηθφ δπλακηθφ ηεο ι θαη ι’ επαθήο 

              → Δθθπιηζκφο ειεθηξνλίσλ ιφγν ηνπ spin 
 
Ζ θαηαλνκή Fermi έρεη ηελ κνξθή:  
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 Η κέζνδνο “Δπίιπζε κέζω ζπλαξηήζεωλ Green εθηόο ηζνξξνπίαο” 
(NEGF)  

 
o Βαζική Περιγραθή 

 
Αξρηθά μεθηλνχκε ζεσξψληαο κηα δηάηαμε (device) ην νπνίν θαη ρσξίδνπκε ζε ΝΣ πιεγκαηηθά 
ζεκεία. Ζ δηάηαμε απηή ζηελ νπνία δελ έρνπκε βάιεη επαθέο, ραξαθηεξίδνληάο ηελ έηζη ζαλ 

έλα «θιεηζηφ» ζχζηεκα πεξηγξάθεηαη απφ έλα πίλαθα Υακηιηνληαλήο    κεγέζνπο ΝD (D: 

Device). Έρεη αθξηβείο ηδηνελέξγεηεο (ηδηνηηκέο ηεο   ) θαη ηα ειεθηξφληα πεξηγξάθνληαη απφ 

θπκαηνζπλαξηήζεηο (ηδηνζπλαξηήζεηο ηεο   ). 

Αλ ηψξα πξνζζέζνπκε επαθέο θαη ρσξίζνπκε ηελ δηάηαμε εθ λένπ ζε πιεγκαηηθά ζεκεία κε 
NC (C: Contacts) πιεγκαηηθά ζεκεία γηα ηηο επαθέο θαη ND γηα ηελ δηάηαμε ηφηε:   
 

                                                                                           
 
Σα πιεγκαηηθά ζεκεία NC ησλ επαθψλ είλαη ηα ζπλνξηαθά ζεκεία ηεο δηάηαμεο πνπ 
επηθαιχπηνληαη κε ηα leads (reservoir ειεθηξνλίσλ). 
Ζ έλσζε ηεο δηάηαμεο κε επαθέο νδεγεί ζην «άλνηγκα» δηεχξπλζε ησλ ηδηνελεξγεηψλ, πνπ 
ζεκαίλεη φηη ην δηαθξηηφ θάζκα ησλ ελεξγεηψλ κεηαηξέπεηαη ζε κηα ζπλερήο ππθλφηεηα 
θαηαζηάζεσλ. Απηφ πεξηγξάθεηαη φπσο ζα δείμνπκε θαη αξγφηεξα απφ ηνλ πίλαθα δηεχξπλζεο 

(broadening matrix)     , κε κνλάδεο ελέξγεηαο πνπ έρεη ην ίδην κέγεζνο κε ηελ Υακηιηνληαλή 

  , θαη κπνξεί λα ππνινγηζηεί άκεζα απφ ηνλ πίλαθα απηνελέξγεηαο (self-energy)     . Ο 

    ,  είλαη πξντφλ ηεο πξνζζήθεο επαθψλ ζην θιεηζηφ ζχζηεκα ηεο    σο απνηέιεζκα 

θαηλνχξησλ ζπλνξηαθψλ ζπλζεθψλ. 
Με ηνλ ηξφπν απηφ νη ηδηνηηκέο γίλνληαη κηγαδηθέο πξάγκα πνπ ζπλεπάγεη ηελ δηεχξπλζε ηεο 
ππθλφηεηαο θαηαζηάζεσλ (DOS) θαη ηελ εηζαγσγή πεπεξαζκέλνπ ρξφλνπ δσήο ησλ 
ηδηνθαηαζηάζεσλ. πλέπεηα απηνχ είλαη ε «δηαξξνή» ησλ θπκαηνζπλαξηήζεσλ ζηηο επαθέο 
(αλνηρηφ ζχζηεκα). 
Ζ εμίζσζε Schrodinger κπνξεί λα γξαθηεί ππφ ηελ κνξθή: 
 

                                                                                           
 
Θεσξψληαο ηελ κνλνδηάζηαηε πεξίπησζε (δχν επαθέο) θαη ρσξίδνληαο ηελ Υακηιηνληαλή Ζ 
θαη ηηο θπκαηνζπλαξηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε απηέο πνπ αθνξνχλ ηηο επαθέο (Ζ1,2 , |ς1,2>) θαη 
ζε απηέο πνπ αθνξνχλ κφλν ηελ δηάηαμε (Ζd, |ςd>) κπνξνχκε λα μαλαγξάςνπκε ηελ Δμ.(4.4.4) 
σο: 
 

 

     

  
     

 

     

  

    
    
    

    

    
    
    

                                                            

 
φπνπ νη πίλαθεο η1,2 πεξηγξάθεη ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο δηάηαμεο κε ηηο επαθέο. Γηα λα 
θηάζνπκε ζηελ κνξθή ηεο εμίζσζεο (4.4.5) πήξακε ηελ εμίζσζε Schrodinger μερσξηζηά γηα 
ηηο επαθέο θαη ηελ δηάηαμε ζπκπεξηιακβάλνληαο φκσο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη επαθέο 

αιιειεπηδξνχλ κε ην ζχζηεκα. Γεληθά ζα είρακε Ν επαθέο (Ζ1,…,ΖΝ) λα ζπλδένπλ (       ) 
ηελ δηάηαμε (Ζd) κε ηα reservoirs. Δδψ ππνζέηνπκε πσο νη επαθέο είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ 
ηνπο θαη γη’ απηφ ΓΔΝ έρνπκε επηπιένλ φξνπο η πνπ λα ζπζρεηίδνπλ αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ 
απηψλ. Ζ ζπλάξηεζε Green θαζνξίδεηαη σο εμήο: 
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Ο ιφγνο πνπ ππνινγίδνπκε ηηο ζπλαξηήζεηο Green είλαη ην γεγνλφο πσο είλαη επθνιφηεξν απφ 
ην λα ιχζνπκε απεπζείαο ηελ εμίζσζε Schrodinger. Δπίζεο ε ζπλάξηεζε Green γηα ηελ 
δηάηαμε (Gd) κπνξεί λα ππνινγηζηεί μερσξηζηά ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ππνινγίζνπκε ηελ 
ζπλάξηεζε Green φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο. 
Έηζη, απφ ηνλ νξηζκφ ηεο ζπλάξηεζεο Green (4.4.6) θαη ρσξίδνληάο ηελ ζε φξνπο πνπ 
αθνξνχλ ηελ δηάηαμε, ηηο επαθέο θαη ηνπ ηξφπνπ αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπο, παίξλνπκε: 
 

 

        

   
        

 

        

   

        
        
        

   
   
   
   

                                     

 
 Απφ ηηο ηξείο εμηζψζεηο ζηελ δεχηεξε ζηήιε ηνπ δεχηεξνπ πίλαθα ηεο αξηζηεξήο πιεπξάο ηεο 
Δμ.(4.4.7) έρνπκε: 
 

 

                                       

   
                

      

                                       

                                                            

       
       
        

 

 
 

 θαη ιχλνληαο ηηο Δμ.(4.4.8) θαη Δμ.(4.4.10) σο πξνο     θαη     παίξλνπκε: 
 

                                                                                                
                                                                                              

 

φπνπ g1,2 είλαη νη ζπλαξηήζεηο Green ησλ απνκνλσκέλσλ επαθψλ 1 θαη 2 : (E-H1,2)g1,2=    
Αληηθαζηζηψληαο ζηελ Δμ.(4.4.9) ηηο (4.4.11) θαη (4.4.12) θαηαιήγνπκε ζηελ: 

   
                   

                                                                 
 

απ’ ηελ νπνία ε ζπλάξηεζε Green ηεο «αλνηρηνχ» δηάηαμεο,   ,  είλαη:  
 

               
                                                                    

 

φπνπ ηα       
      θαη       

      είλαη νη επνλνκαδφκελεο self-energies ζηελ πεξίπησζε 
πνπ ην ζχζηεκα έρεη δχν επαθέο. 
ηελ βαιιηζηηθή πεξίπησζε, φινη νη εμαγφκελνη ππνινγηζκνί κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

(retarded) ζπλάξηεζε Green,   , ηνπ αλνηρηνχ ζπζηήκαηνο: 
 

                                                                                   
 
Ζ νπνία κπνξεί λα εθθξαζηεί ζε φξνπο θιεηζηνχ ζπζηήκαηνο κε ηελ βνήζεηα ηεο εμίζσζεο 
Dyson [10] σο: 
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Ο φξνο     ηεο Δμ.(4.4.17) κπνξεί λα αγλνεζεί αλ     . Δπίζεο αλ νη θπκαηνζπλαξηήζεηο 
    είλαη πξαγκαηηθέο ηφηε νη ζπλαξηήζεηο Green ηνπ θιεηζηνχ ζπζηήκαηνο είλαη θαη απηέο  

πξαγκαηηθέο κε απνηέιεζκα λα γίλνληαη ίζεο κε ηηο Advanced ζπλαξηήζεηο Green ηνπ θιεηζηνχ 
ζπζηήκαηνο. Άπαμ θαη ππνινγηζηεί ν πίλαθαο     , ε εθηίκεζε ηεο    (ηνπ αλνηρηνχ 
ζπζηήκαηνο), γεληθά, απαηηεί ηελ αληηζηξνθή ελφο κεγάινπ πίλαθα Α κεγέζνπο NT x NT.  

 
o Απόκριζη ζε ειζερτόμενο κύμα 

 
ηελ πεξίπησζε φπνπ δελ βξηζθφκαζηε πιένλ ζε ηζνξξνπία ηα reservoirs (επαθέο) κε 
δηαθνξεηηθφ ρεκηθφ δπλακηθφ ζα εκβάιινπλ ειεθηξφληα θαη ζα θαηαιάβνπλ θαηαζηάζεηο πνπ 
αληηζηνηρνχλ ζε εηζεξρφκελα θχκαηα ζηηο επαθέο. Θα επηρεηξήζνπκε λα βξνχκε απηέο ηηο 
ιχζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηά ηα εηζεξρφκελα θχκαηα.  
Αξρηθά, ζα ζεσξήζνπκε ηελ επαθή 1 απνκνλσκέλε απφ ηηο άιιεο επαθέο θαη ηελ δηάηαμε. ε 
θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα, έρνπκε ιχζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε έλα εηζεξρφκελν θχκα ην 
νπνίν θαη αλαθιάηαη πιήξσο ζην ηέινο ηεο επαθήο. Θα νλνκάζνπκε απηέο ηηο ιχζεηο       , 

φπνπ ην 1 δειψλεη ηνλ αξηζκφ ηεο επαθήο θαη ην n ηνλ θβαληηθφ αξηζκφ (κπνξεί λα έρνπκε 
πάλσ απφ έλαλ ζηηο επαθέο). 
πλδένληαο, ηψξα, ηηο επαθέο ζηελ δηάηαμε κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηηο θπκαηνζπλαξ-
ηήζεηο φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο(εμαηηίαο ηνπ εηζεξρνκέλνπ θχκαηνο ζηελ επαθή 1). Μηα ηέηνηα 

ιχζε ζα έρεη ηελ κνξθή            
   φπνπ ε        είλαη ην νιηθφ αλαθιψκελν θχκα θαη 

     είλαη ε retarded απφθξηζε ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο. Βάδνληαο απηήλ ηε ιχζε ζηελ 
Δμ.(4.4.5) έρνπκε: 
 

 

      

     
    

  
     

              
                     

                                      

 

 

        

  
       

 

   

      

     
    

  
     

                       
                                      

 

                  
                                           

 

Βιέπνπκε, ινηπφλ, πσο ε      καο δίλεη ηελ απφθξηζε φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο ζε κηα δηαηαξα-
ρή ηεο κνξθήο    

        . Άξα: 

 

         
                                                                                  

 
Να ζεκεηψζνπκε φηη έρνπκε επηιέμεη ηεο retarded απφθξηζε, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο ην 
κφλν θνκκάηη ηνπ θχκαηνο πνπ νδεχεη πξνο ηελ δηάηαμε είλαη ην εηζεξρφκελν θχκα (θνκκάηη 
ηνπ       ). 

Δπίζεο, ζα ήηαλ ρξήζηκν αλ είρακε θαη ηελ έθθξαζε γηα ηελ θπκαηνζπλάξηεζε ζηελ δηάηαμε 
(    ) θαζψο θαη γηα ηηο επαθέο (      ).  

Γηα ηελ δηάηαμε απφ ηελ Δμ.(4.4.21) έρνπκε: 
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Απφ ηελ Δμ.(4.4.5) θαη ηελ Δμ.(4.4.22) ε θπκαηνζπλάξηεζε ηεο επαθήο 2 κπνξεί λα εθθξαζηεί 
ζηελ κνξθή: 
 

                        
                                                                

 
Γηα ηελ επαθή 1 ε ινγηθή παξακέλεη ε ίδηα, φκσο πξέπεη λα πξνζέμνπκε λα ζπκπεξηιάβνπκε 
θαη ην εηζεξρφκελν θχκα       : 

 
                 

                                                                         
 

o Ρεύμα πιθανόηηηας 
 
Με ηελ χπαξμε δηαθνξεηηθνχ ρεκηθνχ δπλακηθνχ ζηα reservoirs ακέζσο ζπλεπάγεηαη θαη 
ξεχκα. 
Απφ ηελ εμίζσζε ζπλέρεηαο (έρνληαο δχν επαθέο) έρνπκε: 
 
      

 
 

  
    

            

   
   

      

  
           

      

  
 

 
            

 

 
 

 
                            

 
                                                                    

 

 
 

 
                                                                                                               

 

 
 

 
                          

    
                                                      

 

 
 

 
                   

                         
                      

 
ηελ Δμ(4.4.28) ν πξψηνο φξνο ηεο παξέλζεζεο εθθξάδεη ην εηζεξρφκελν ξεχκα πηζαλφηεηαο 
ζηελ δηάηαμε, απφ ηελ επαθή 1 θαη ν δεχηεξνο απφ ηελ επαθή 2 αληίζηνηρα. 
Γεληθεχνληαο, γηα κηα ηπραία επαθή j ην ειεθηξηθφ ξεχκα (ζε κηα ελέξγεηα) είλαη: 
 

    
  

 
                  

                                                               

 
Θεσξνχκε ην    σο ζεηηθφ γηα ξεχκα απφ ηηο επαθέο ζηελ δηάηαμε.   

 
o Ηλεκηρικό ρεύμα 

 
Απφ ηηο εμηζψζεηο (4.4.22) θαη (4.4.23), ε (4.4.29) γηα εηζεξρφκελν θχκα απφ ηελ επαθή 1, 

ελέξγεηαο Δ θαηά κήθνο ηεο ζχδεπμεο   ,γίλεηαη: 
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Σν νπνίν εθθξάδεη ην ξεχκα ζηελ επαθή 2 πξνεξρφκελν απφ ην εηζεξρφκελν θχκα        

ζηελ επαθή 1. Σν    είλαη ν πίλαθαο δηεχξπλζεο ζηελ επαθή 2 θαη νξίδεηαη σο: 
 

          
       

    
                                                                      

 
Πξνζζέηνληαο, ηψξα, ζε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο n θαη ππνζέηνληαο φηη φια ηα ελεξγεηαθά επίπε-
δα είλαη γεκάηα (απφ ην reservoir ηεο επαθήο 1) έρνπκε (2→spin): 
 

            
 

 
                          

       
       

 

  

  

                                        

 

  
 

 
                                 

       
       

   

  

  

                           

 

  
 

 
              

       
             

 
             

 

  

  

                   

 

  
 

 
              

       
  
  
   

  

  

                                                                            

 

 
 

  
              

        
  

  

                                                                                                           

 

Να ζεκεηψζνπκε ζε απηφ ην ζεκείν πσο ν φξνο                         εθθξάδεη έλαλ 

πην γεληθφ φξν πνπ νλνκάδεηαη “θαζκαηηθή ζπλάξηεζε” (spectral function) θαη νξίδεηαη σο: 
 

                    
 

                                                              

  
πνπ δίλεη ηελ Ππθλφηεηα Καηαζηάζεσλ (DOS) θαη φιεο ηηο ιχζεηο ηεο εμίζσζεο Schrodinger ! 
Σν νιηθφ ξεχκα εθθξάδεηαη απφ ηελ δηαθνξά ηνπ            κε ην ξεχκα απφ ηελ επαθή 2 

(          ) σο: 
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Πνπ είλαη αθξηβψο ε έθθξαζε Landauer-Buttiker γηα ην ξεχκα πνπ αλαθέξακε θαη ζηελ Δμ.-
(4.3.1) κε ηνλ ζπληειεζηή δηέιεπζεο λα δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 
 

         
                                                                                     

 
θαη λα εθθξάδεηαη απφ ηελ δηαγψλην ηνπ γηλνκέλνπ πηλάθσλ ηεο ζπλάξηεζεο Green ηεο δηάηα-
μεο θαη ηνπ πίλαθα δηεχξπλζεο ησλ επαθψλ. 
 

 Πξνζεγγηζηηθή κεζνδνινγία Contact Block Reduction (CBR)  
 

o Βαζική Περιγραθή 
 

   Ζ νπζία ηεο κεζφδνπ CBR θξχβεηαη ζηελ απνδφκεζε ηεο    ζε θξαγκνχο (blocks) 
πεξηγξάθνληαο κε ηελ βνήζεηα ησλ ζπλαξηήζεσλ Green ην ηη ζπκβαίλεη, μερσξηζηά γηα ηελ 
θπξίσο δηάηαμε, μερσξηζηά γηα ηηο επαθέο θαζψο επίζεο θαη μερσξηζηά γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ 
νπνίν απηά αιιειεπηδξνχλ. Οη θξαγκνί απηνί είλαη ηέηνηνη ψζηε ν ζπληειεζηήο δiέιεπζεο ηνπ 
αλνηρηνχ ζπζηήκαηνο λα ππνινγίδεηαη αληηζηξέθνληαο κφλν κηθξνχο πίλαθεο. ην φξην ηεο 
βαιιηζηηθήο δηάδνζεο, πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηελ CBR κέζνδν, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 
ξεχκαηνο ή ηνπ ζπληειεζηή δηέιεπζεο δελ είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδεη θαλείο ηελ ζπλάξηεζε 
Green, G(E), πνπ πεξηγξάθεη φιν ην ζχζηεκα. Θα ζπδεηήζνπκε αλαιπηηθά παξαθάησ πψο ζα 
ππνινγίζνπκε ηνλ ζπληειεζηή δηάδνζεο     , ηα Local Density of States (LDOS) θαη ηελ 

ππθλφηεηα ησλ ειεθηξνλίσλ n(x) απφ ηελ retarded ζπλάξηεζε Green    ηνπ αλνηρηνχ 
ζπζηήκαηνο, ηελ νπνία θαη κπνξνχκε λα γξάςνπκε ππφ κνξθή πίλαθα σο [4]: 
 

    
  
    

 

   
   

                                                                                

 
φπνπ ν δείθηεο C ππνδειψλεη contact block θαη ν δείθηεο D ην device. 
Αλάγνληαο ηελ παξαπάλσ ζε κνξθή θιεηζηνχ ζπζηήκαηνο (Δμ.(4.4.16)) κε: 
 

                                                                                           
θαη  

    
  
    

 

   
   

                                                                                 

 
Δπίζεο, ζηελ κνλνδηάζηαηε πεξίπησζε ν πίλαθαο απηνελέξγεηαο (self energy matrix) (Δ) έρεη 
κφλν δχν κε κεδεληθνχο φξνπο πνπ νξίδνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο δηάηαμεο κε ηηο δχν 
επαθέο. ε κνξθή πίλαθα, ν (Δ) κπνξεί λα γξαθηεί σο: 

  

   
   
   

                                                                                  

 

πνπ    είλαη έλαο ππνπίλαθαο δηαζηάζεσλ 2 x 2 πνπ πεξηιακβάλεη ηα    θαη    θαη ην 
ζηνηρείν    είλαη έλαο ηεηξαγσληθφο, κεδεληθφο πίλαθαο δηαζηάζεσλ        .Έηζη ν πίλαθαο   
γίλεηαη: 
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πνπ         
   . Αληηζηξέθνληαο ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαηαιήγνπκε ζηελ κνξθή: 

  

     
  
   

   
     

    
                                                                         

 
Έηζη ε Δμ.(4.4.43) κπνξεί λα γξαθηεί απφ ηελ Δμ.(4.4.45) θαη Δμ.(4.4.48), σο: 
 

    
  
    

   
     

 

   
     

    
     

    
     

     
    

                                                  

 
Απηή ε ζρέζε καο δείρλεη πσο θάζε ζηνηρείν/θξαγκφο ηεο ζπλάξηεζεο Green ηεο δηάηαμεο, 

παξνπζία ησλ επαθψλ, κπνξεί λα ππνινγηζηεί αληηζηξέθνληαο κφλν ηνλ κηθξφ ππνπίλαθα   .    
Μηα ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο είλαη απηή πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 
4.4.1. 

 
Δηθόλα 4.4.1 – ρεκαηηθή απεηθφληζε ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο, ζηελ 1D πεξίπησζε, θαη ηνπ 

δηαρσξηζκνχ ηνπ ζηνπο θξαγκνχο ησλ επαθψλ θαη ηεο δηάηαμεο. 
 

πσο βιέπνπκε θαη απφ ηελ εηθφλα ζηα κνλνδηάζηαηα ζπζηήκαηα κπνξνχκε λα έρνπκε κφλν 
δπν reservoir ειεθηξνλίσλ ή επαθέο (leads, L=2) ηα νπνία θαη βξίζθνληαη ζηα πην αξηζηεξά θαη 
πην δεμηά ζπλνξηαθά ζεκεία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη πεξηέρνπλ κφλν έλα πιεγκαηηθφ ζεκείν 
(Nι=1). Σα ζεκεία απηά (NC1 θαη NC2) ζπλδένπλ ηηο επαθέο κε ην ζχζηεκα-δηάηαμε, έηζη ν 
ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζεκείσλ πνπ ελψλνληαη κε ηελ δηάηαμε  είλαη NC=2. Καη’ απηφλ ηνλ 
ηξφπν νη ππνινγηζκνί  πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηε κέζνδν CBR απινπνηνχληαη ζεκαληηθά κηαο 
θαη νη δηαζηάζεηο ησλ πηλάθσλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο γίλνληαη 2x2. Έηζη φηαλ ζειήζνπκε, γηα 
παξάδεηγκα, λα ππνινγίζνπκε ηνλ ζπληειεζηή δηέιεπζεο Σ(Δ) γηα θάζε ελέξγεηα, κφλν 2x2  
πίλαθεο πξέπεη λα αληηζηξαθνχλ. 
 

o Σοπική Πσκνόηηηα Καηαζηάζεων (LDOS) 
 
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο Σνπηθήο Ππθλφηεηαο Καηαζηάζεσλ (Local Density Of States) 

ρξεηαδφκαζηε ην θάησ αξηζηεξφ κέξνο ηεο    ηεο Δμ.(4.4.43) ή (Δμ.(4.4.43’)) . Ο φξνο    
  

ζπζρεηίδεη ηελ δηάηαμε κε ηηο επαθέο. Οη πίλαθεο    
  θαη    

  , φκσο, δελ είλαη ηεηξαγσληθνί 

κηαο θαη αλακεηγλχνπλ ND ζεκεία ηεο δηάηαμεο κε NC ζεκεία ησλ επαθψλ. Ο    
  κπνξεί λα 

εθθξαζηεί θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν σο [5]:  
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πνπ παίξλεη ηελ κνξθή: 
 

   
        

                  

     

  

   
                                             

 
φπνπ ην z εθθξάδεη ηνλ πξαγκαηηθφ ρψξν (ζεκεία) ηεο δηάηαμεο θαη ην m ησλ επαθψλ. 
Σν LDOS, ξ(z, E), επί ηεο νπζίαο είλαη ε δηαγψληνο ελφο πην γεληθνχ φξνπ πνπ νλνκάδεηαη 
spectral function S(E)=S(z, z’, E) ν νπνίνο απφ ηελ ζεσξία NEGF νξίδεηαη θαη σο [4] : 
 

         
          

                                                             
 
Σν LDOS ξι, γηα θάζε επαθή ι, κπνξεί εχθνια λα ππνινγηζηεί ζε θάζε ζεκείν z απφ ηελ 

retarded ζπλάξηεζε Green    
       θαη ηνλ πίλαθα δηεχξπλζεο Γ απφ ηελ ζρέζε: 

 

         
 

  
      

   
                                                             

 
 

  
      

        
  
 

   
   
                                               

 
Σν άζξνηζκα γίλεηαη πάλσ ζε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο m ηεο ι επαθήο. κσο, φπσο είπακε θαη 

πξηλ, ζηελ 1-D πεξίπησζε ππάξρεη κφλν κηα θαηάζηαζε γηα θάζε επαθή, έηζη ν    
  γίλεηαη 

έλαο NDx2 πίλαθαο κε ηνλ    
  λα είλαη ε δηαγψληνο ηνπ Γι. 

ηελ κνλνδηάζηαηε πεξίπησζε νη κνλάδεο ηνπ LDOS πξέπεη λα είλαη [eV-1nm-1], γη’ απηφ αλ 
έρνπκε θαλνληθνπνηήζεη ηηο θπκαηνζπλαξηήζεηο ψζηε λα είλαη αδηάζηαηεο ζα πξέπεη λα 
δηαηξέζνπκε ηηο ηηκέο ηνπ LDOS κε ηελ απφζηαζε ησλ πιεγκαηηθψλ ζεκείσλ Γ γηα λα είκαζηε 
ζπλεπήο. 
Σν νιηθφ LDOS δίλεηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ LDOS γηα θάζε επαθή, πάλσ ζε φιεο ηηο επαθέο  
 

                 
 
                                                                              

 
Ζ ππθλφηεηα θαηαζηάζεσλ DOS Dι(Ei), κε ηε ζεηξά ηεο, γηα θάζε επαθή κπνξεί λα 

ππνινγηζηεί απφ ην νινθιήξσκα ηνπ LDOS          γηα θάζε ελέξγεηα Ei ζε φιν ην δηάζηεκα 
ηνπ z:  
 

                         
 

   
                                                      

κε νιηθή ππθλφηεηα θαηαζηάζεσλ: 
  

             
 

   
                                                                          

 
 

o Πσκνόηηηα θορέων 
 
Ζ ππθλφηεηα ησλ θνξέσλ κπνξεί λα ππνινγηζηεί απφ ηνλ πίλαθα ππθλφηεηαο (πην ζχλεζεο ζε 
πην πξνρσξεκέλεο θαη πνιχπινθεο κεζφδνπο φπσο ε NEGF) ή απφ ην LDOS. Δδψ, ηελ 
ππνινγίζακε κε ηελ βνήζεηα ηνπ LDOS πνπ είλαη πην πξνηηκεηέα φηαλ έρνπκε πξνβιήκαηα 
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απηνζπλέπεηαο κηαο θαη επηηξέπεη ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ predictor-corrector πνπ βειηηψλεη ηε 
ζχγθιηζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Απφ ην LDOS          ηεο ι επαθήο, ε ηνπηθή, ελεξγεηαθά εμαξηψκελε, ζπγθέληξσζε θνξέσλ 

  
       γηα θάζε επαθή ι, πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ θαηάιεςε ηνπ θάζε επηπέδνπ ζχκθσλα κε 

ηελ ζπλάξηεζε θαηαλνκήο Fermi         ηεο αληίζηνηρεο επαθήο, θαη δίλεηαη απφ ηε ζρέζε 
[5]: 
 

  
             

                                                                            
 

φπνπ ην gS=2 εθθξάδεη ηνλ εθθπιηζκφ ιφγν ηνπ spin θαη ην gV εθθξάδεη ην valley degeneracy 
(πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ θνξέσλ νη νπνίνη δελ βξίζθνληαη ζην θέληξν 
Γ ηεο δψλεο Brillouin , πνπ ζπλεπάγεη k=0). Ζ ζπλάξηεζε Fermi γηα κηα δηάηαμε νκνηνγελήο 
ζηηο x θαη y δηεπζχλζεηο (1-D πεξίπησζε) γηα κηα ελέξγεηα Δz, δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 
 

          
   

     

    
      

    
                                                             

 

φπνπ    
     είλαη ν ηαλπζηήο ελεξγνχ κάδαο ζην xy επίπεδν. Έηζη ε ηνπηθή ζπγθέληξσζε 

θνξέσλ       γηα θάζε επαθή δίλεηαη απφ ην νινθιήξσκα πάλσ ζηελ ελέξγεηα Δ: 
 

         
                                                                                

 
θαη ε νιηθή ππθλφηεηα απφ ην άζξνηζκα ηεο ζπλεηζθνξάο φισλ ησλ επαθψλ ι: 
 

           
 

   
                                                                          

   
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηα παξαπάλσ, ζηελ ελέξγεηα Δ=Δz δελ ιάβακε ππφςε καο ην 
θνκκάηη φπνπ k||≠0. Ζ νιηθή ελέξγεηα ηνπ ειεθηξνλίνπ δίλεηαη απφ ην άζξνηζκα ηεο ελέξγεηαο 
θαηά ηνλ άμνλα z ζπλ ηελ ελέξγεηα ησλ ειεθηξνλίσλ ζηηο άιιεο δχν δηαζηάζεηο φπνπ 
ζεσξνχληαη ειεχζεξα (ζηελ κνλνδηάζηαηε πεξίπησζε). πλεπψο γηα λα έρνπκε κηα πην ζαθή 

εηθφλα ησλ απνηειεζκάησλ πξέπεη πξψηα λα ππνινγίζνπκε ην LDOS             γηα ηελ νιηθή 
ελέξγεηα, θαη κεηά λα ππνινγίζνπκε ηελ ππθλφηεηα ησλ θνξέσλ απφ ηελ Δμ.(4.4.58). 
    

o Ασηοζσνεπής CBR αλγόριθμος 
 
πσο έρνπκε δεη θαη ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, έηζη θη εδψ ε ινγηθή γηα έλαλ απηνζπλεπή 
ππνινγηζκφ ηεο κεζφδνπ CBR ηνπ αλνηρηνχ ζπζηήκαηνο (κε επαθέο) απαηηεί ηελ 
επαλαιακβαλφκελε θαη ηαπηφρξνλή ιχζε ηεο εμίζσζεο Schrodinger θαη ηεο εμίζσζεο Poisson 
εμαηηίαο ηεο ζχδεπμή ηνπο κέζσ ηνπ ειεθηξνζηαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηεο θβαληηθά 
ππνινγηδφκελεο ππθλφηεηαο θνξέσλ. Σν βαζηθφ είλαη πσο θαη θαηαζηάζεηο ησλ επαθψλ 
ππνινγίδνληαη απηνζπλεπψο ρξεζηκνπνηψληαο ην δπλακηθφ ζηηο επαθέο, ππνινγηζκέλν απφ 
ηε ιχζε ηεο εμίζσζεο Poisson. Οη αξηζκεηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη απηέο πνπ 
έρνπκε ήδε πεξηγξάςεη θαη πην λσξίο (FDM, Newton, Predictor-Corrector). Μηα ζρεκαηηθή 
αλαπαξάζηαζε γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ν ππνινγηζκφο ηεο ππθλφηεηαο ξεχκαηνο 
δίλεηαη απφ ηελ παξαθάησ εηθφλα. 
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Δηθόλα 4.4.2 – ρεκαηηθή απεηθφληζε δηαδηθαζίαο ππνινγηζκνχ ηεο ππθλφηεηαο ξεχκαηνο ηεο 

κεζφδνπ NEGF (πξνζεγγηζηηθή κεζνδνινγία CBR). 
 

Αξρηθά ε δηαδηθαζία μεθηλά κε ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ΝΣ πιεγκαηηθά ζεκεία. ηελ 
ζπλέρεηα ππνινγίδνληαη νη ηδηνελέξγεηεο θαη νη ηδηνζπλαξηήζεηο ηνπ θιεηζηνχ ζπζηήκαηνο 
(απνπζία ησλ ζεκείσλ επαθήο) κέζν ηεο απηνζπλεπνχο επίιπζεο ησλ εμηζψζεσλ 
Schrodinger θαη Poisson. Έπεηηα επηιέγνληαο ην ελεξγεηαθφ εχξνο ζην νπνίν ζέινπκε λα 
ππνινγίζνπκε ηνλ ζπληειεζηή δηέιεπζεο ην δηαρσξίδνπκε ζε ΝΔ ζεκεία θαη γηα θάζε έλα απφ 
απηά θαηαζθεπάδνπκε ηνπο πίλαθεο AC, ηνπο αληηζηξέθνπκε θαη ππνινγίδνπκε ηνλ ζπληειεζηή 
δηέιεπζεο Σ(Δi) ζχκθσλα κε ηελ εμίζσζε (4.4.42). Σέινο ππνινγίδνπκε ηελ ππθλφηεηα 
ξεχκαηνο απφ ηελ ζρέζε (4.4.41).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

 
Απνηειέζκαηα πξνζνκνηώζεωλ 

 
 
5.1- Δηζαγωγή 
 
ην πέκπην θαη ηειεπηαίν κέξνο απηήο ηεο εξγαζίαο ζα παξνπζηάζνπκε ηα απνηειέζκαηα ησλ 
πην ελδηαθεξφλησλ πξνζνκνηψζεσλ πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ζηηγκήο. Θα μεθηλήζνπκε κε ηελ 
παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο βαζηθήο δνκήο δηπινχ θξάγκαηνο δπλακηθνχ AlN/GaN 
κε ηε ρξήζε ηνπ Nextnano3 simulator ιχλνληαο ηηο ζπδεπγκέλεο εμηζψζεηο Schrödinger-
Poisson θαη Boltzmann (πλέρεηα ηνπ Ρεχκαηνο), απηνζπλεπψο, αγλνψληαο θαη’ αξράο ηα 
θαηλφκελα βαιιηζηηθήο κεηαθνξάο, φπσο πεξηγξάςακε θαη ζην Κεθάιαην 4. Θα δνχκε πσο 
επεξεάδεηαη ε δνκή ησλ δσλψλ κε ηελ χπαξμε ζηαζεξνχ θνξηίνπ ζηηο δηεπηθάλεηεο ηνπ 
θβαληηθνχ πεγαδηνχ. ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ζε πξνζνκνηψζεηο βαιιηζηηθήο κεηαθνξάο 
κε ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ Non Equilibrium Green Function (κέζν ηεο πξνζεγγηζηηθήο 
κεζνδνινγίαο CBR) ζε παξφκνηεο δνκέο. Θα δνχκε ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κε ηηο 
«θιαζζηθέο» απηέο δνκέο, AlGaN/GaN, θαη ζα ηειεηψζνπκε πξνηείλνληαο λέεο δνκέο κε 
πξνζζήθε πεξηνρψλ InxGa1-xN κε ζθνπφ ηελ αληηζηάζκηζε ησλ αλεπηζχκεησλ Πηεδνειεθη-
ξηθψλ Πεδίσλ θαη ησλ επηπηψζεσλ απηψλ. 
           
 

5.2- Απηνζπλεπήο ιύζε Schrodinger-Poisson-Boltzmann 
 

 Δπιπηώζεις Πιεζοηλεκηρικού Πεδίοσ 
 

   Ζ αλάγθε δηεξεχλεζεο ηεο “ηδηφκνξθεο” ζπκπεξηθνξάο πνπ παξαηεξείηαη ζε RTD δνκέο 
AlN/GaN δηπινχ θξάγκαηνο δπλακηθνχ θαη ηδηαίηεξα ηνπ ξφινπ ησλ πηεδνειεθηξηθψλ πεδίσλ 
ζε απηέο, καο νδήγεζε ζε ζεσξεηηθέο κειέηεο/πξνζνκνηψζεηο ησλ εηεξνδνκψλ κε ηελ ρξήζε 
ηεο απηνζπλεπνχο ιχζεο ησλ εμηζψζεσλ Schrödinger-Poisson θαη Boltzmann (πλέρεηα ηνπ 
Ρεχκαηνο). Ζ εμίζσζε Boltzmann είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ αθξηβέζηεξν ππνινγηζκφ ησλ δπλα-
κηθψλ ζηελ πεξίπησζε δηαηάμεσλ εθηφο ηζνξξνπίαο (εθαξκνγή εμσηεξηθήο ηάζεο).      
Ζ βαζηθή δνκή είλαη απηή πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 5.2.1.   
 

 
Δηθόλα 5.2.1 – ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο βαζηθήο πεηξακαηηθήο δνκήο κε ηνλ αληίζηνηρν 

εκπινπηηζκφ γηα θάζε ζηξψκα. 
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Να ηνλίζνπκε πσο ζηελ πεξίπησζε ησλ πξνζνκνηψζεσλ ν εκπινπηηζκφο ησλ ζηξσκάησλ 
πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο NID είλαη 1016 cm-3 . 
πσο βιέπνπκε θαη ζηελ εηθφλα, ε δνκή απηή απνηειεί κηα δίνδν ζπληνληζκνχ θαηλνκέλνπ 
ζήξαγγνο δηπινχ θξάγκαηνο δπλακηθνχ, απνηεινχκελνπ απφ Νηηξίδην ηνπ Αινπκηλίνπ (AlN) κε 
θβαληηθφ πεγάδη απνηεινχκελνπ απφ Νηηξίδην ηνπ Γαιιίνπ (GaN). Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε 
ηνπ ξφινπ πνπ παίδεη ε χπαξμε ησλ πηεδνειεθηξηθψλ πεδίσλ επηρεηξήζακε ηνλ ππνινγηζκφ 
ηεο δνκήο ηεο Δηθφλαο 5.2.1 κε θαη ρσξίο ηελ παξνπζία απηψλ. 
ηελ Δηθφλα 5.2.2(α) θαη (β) παξνπζηάδεηαη ε ρσξηθή δηακφξθσζε ηνπ θάησ άθξνπ ηεο δψλεο 
αγσγηκφηεηαο, ζαλ ζπλάξηεζε ηεο απφζηαζεο απφ ηελ επηθάλεηα ηεο εηεξνδνκήο, πνπ ππν-
ινγίδεηαη απηνζπλεπψο, γηα ηηο πεξηπηψζεηο παξνπζίαο θαη απνπζίαο ησλ πηεδνειεθηξηθψλ 
πεδίσλ, αληίζηνηρα.    
 

(α)
(β) 

Δηθόλα 5.2.2 – Κάησ άθξν ηεο Εψλεο Αγσγηκφηεηαο ηεο δνκήο ηεο εηθφλαο 5.2.1 κε ή ρσξίο ηελ 

παξνπζία ησλ Πηεδνειεθηξηθψλ Πεδίσλ ζηελ ηζνξξνπία.   
 

Δίλαη εκθαλέο πσο ζηελ πεξίπησζε παξνπζίαο ησλ πηεδνειεθηξηθψλ πεδίσλ, ζε αληίζεζε κε 
ηελ πεξίπησζε απνπζίαο απηψλ, εκθαλίδεηαη κηα πεξηνρή δηζδηάζηαηνπ λέθνπο ειεθηξνλίσλ 
(2DEG) ζηελ δεμηά κεξηά θαη κηαο έληνλεο πεξηνρήο απνγχκλσζεο ζηελ αξηζηεξή κεξηά. 
Δπίζεο παξαηεξνχκε ηελ ηζρπξή αζπκκεηξία ησλ θξαγκάησλ δπλακηθνχ θαζψο επίζεο θαη ηελ 
πςειφηεξε, ελεξγεηαθά, ηηκή ηνπο.   
πσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ Δηθφλα 5.2.3 θαηά ηελ εθαξκνγή εμσηεξηθήο ηάζε (ζπγθεθξηκέλα 
1.0V, 0.0V θαη -1.0V) ε δψλε αγσγηκφηεηαο ηεο πεξίπησζεο κε ηελ παξνπζία ησλ 
Πηεδνειεθηξηθψλ Πεδίσλ δείρλεη λα παξακέλεη άθακπηε απφ ηελ δεμηά πιεπξά θαηά ηελ 
εθαξκνγή ηεο εμσηεξηθήο ηάζεο. Θα κπνξνχζε λα πεη θαλείο πσο ε δηαθνξά δπλακηθνχ πνπ 
εηζαγάγνπκε ζηα άθξα ηεο δηάηαμεο (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε  δεμηά πιεπξά ηεο 
δηάηαμεο παξακέλεη γεησκέλε) δελ «εθαξκφδεηαη» κε ηνλ ίδην ηξφπν θαηά κήθνο απηήο, φπσο 
ζηελ πεξίπησζε απνπζίαο ησλ Πηεδνειεθηξηθψλ Πεδίσλ. Ζ χπαξμε απηψλ θαζψο επίζεο θαη ν 
ζρεκαηηζκφο ελφο δηζδηάζηαηνπ λέθνπο ειεθηξνλίσλ (2DEG ζηελ δεμηά πιεπξά ηεο δηάηαμεο) 
«θαξθψλνπλ» ηελ δεμηά πιεπξά κε απνηέιεζκα, λα δεκηνπξγείηαη κεγαιχηεξε παξακφξθσζε 
ζην θάησ άθξν ηνπ θβαληηθνχ πεγαδηνχ πνπ θαηά ζπλέπεηα ηελ αιιαγή ηεο ζέζεο ηεο 
ηδηνθαηάζηαζεο απηνχ. Κάηη ηέηνην έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αιινίσζε ησλ ηδηνηήησλ ηεο 
δηάηαμεο σο πξνο ηηο ζπλζήθεο ζπληνληζκνχ κε απνηέιεζκα ν πξνζδηνξηζκφο ηνπο λα γίλεηαη 
δπζθνιφηεξνο. Δπίζεο παξαηεξνχκε ηελ έληνλε κεηαβνιή ηεο ςεπδνζηάζκεο Fermi ησλ 
ειεθηξνλίσλ ζηελ πεξηνρή απνγχκλσζεο (ζηα αξηζηεξά ηεο δηάηαμεο) ε νπνία πηζαλφ λα 
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ζρεηίδεηαη κε ηα θαηλφκελα θφξηηζεο πνπ παξαηεξήζακε θαηά ηελ δηεμαγσγή ηεο πεηξακαηηθήο 
δηαδηθαζίαο (Κεθάιαην 3ν).         
 

 
Δηθόλα 5.2.3 – Εψλε αγσγηκφηεηαο θαη πξψηε θπκαηνζπλάξηεζε ηνπ θβαληηθνχ πεγαδηνχ ηεο δνκήο 

ηεο εηθφλαο 5.2.1 κε ή ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ Πηεδνειεθηξηθψλ Πεδίσλ ζε ηξείο δηαθνξεηηθέο ηάζεηο.   
 

 Δπιπηώζεις Προζθήκης ηαθερού Φορηίοσ 
 
   ηε ζπλέρεηα επηρεηξήζακε λα εμεηάζνπκε ηη ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί αλ πξνζζέηακε θάπνην 
ζηαζεξφ επηθαλεηαθφ θνξηίν ζηηο πεξηνρέο φπνπ ην πεγάδη έξρεηαη ζε επαθή κε ηα θξάγκαηα 
δπλακηθνχ. Γελ ζα αλαθεξζνχκε ζε I-V ραξαθηεξηζηηθέο ή ζε θαηαζηάζεηο ζπληνληζκνχ κηαο 
θαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζακε γηα ηελ επίιπζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ είλαη ε  
εκηθιαζζηθή κέζνδνο,  αιιά θπξίσο ζην πψο ε χπαξμε απηνχ ηνπ θνξηίνπ επεξεάδεη ηελ δψλε 
αγσγηκφηεηαο, ζε ζρέζε κε απηή ρσξίο θνξηίν.  
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Ξεθηλήζακε κε κηα ππθλφηεηα επηθαλεηαθνχ θνξηίνπ ηεο ηάμεσο ησλ ±1012 cm-2 ζηελ πεξηνρή 
φπνπ ην πεγάδη (GaN) έξρεηαη ζε επαθή κε ην δεχηεξν θξάγκα δπλακηθνχ (AlN), φπσο 
θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 5.2.4.   

 
Δηθόλα 5.2.4 – Πξνζζήθε επηθαλεηαθνχ θνξηίνπ ±1012 cm-2  ζε εηεξνεπαθή   

 
Παξαηεξνχκε πσο ε χπαξμε ηέηνηνπ θνξηίνπ επεξεάδεη ηελ δνκή ηεο δψλεο αιιά ζε κηθξφ 
βαζκφ κηαο θαη ε ππθλφηεηα απηνχ είλαη ζρεηηθά κηθξή. πσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα αλ ην 
θνξηίν είλαη ζεηηθφ, ε δψλε παξνπζηάδεη κηα θάκςε πξνο ηα θάησ (θφθθηλν ρξψκα) ζε ζρέζε 
κε ηε κνξθή πνπ ζα είρε αλ δελ ππήξρε θνξηίν (καχξν ρξψκα) θαη κηα θάκςε πξνο ηα επάλσ 
αλ ην θνξηίν ήηαλ αξλεηηθφ (κπιε ρξψκα). Αλ ηψξα απμήζνπκε ηελ ππθλφηεηα θαηά πέληε θν-
ξέο ε θάκςε ηεο δψλεο είλαη πνιχ πην εκθαλήο(Δηθφλα 5.2.5).  

 
Δηθόλα 5.2.5 - Πξνζζήθε επηθαλεηαθνχ θνξηίνπ ±5x1012 cm-2  ζε εηεξνεπαθή   

 
πσο βιέπνπκε ε πξνζζήθε -5x1012 cm-2 επηθαλεηαθνχ θνξηίνπ έθεξε ην πεγάδη πεξίπνπ 
0.13eV πην πάλσ απφ εθεί πνπ ζα βξηζθφηαλ αλ δελ ππήξρε ην θνξηίν. Αλ ηψξα βάινπκε ην 
ίδην θνξηίν (αξλεηηθφ) αιιά ζηελ εηεξνεπαθή ηνπ πεγαδηνχ κε ην πξψην θξάγκα δπλακηθνχ 
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ηφηε φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα (Δηθφλα 5.2.6) ην πεγάδη ζα βξεζεί πεξίπνπ 
0.21eV πην επάλσ. 

 
Δηθόλα 5.2.6 - Πξνζζήθε επηθαλεηαθνχ θνξηίνπ -5x1012 cm-2  ζε εηεξνεπαθή  

 
Φαίλεηαη πσο ε χπαξμε ζηαζεξνχ θνξηίνπ ζην πεγάδη (πεξηνρέο επαθήο κε barriers) 
επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ δνκή ηεο δψλεο αγσγηκφηεηαο, ζε βαζκφ πνπ δελ κπνξεί λα αγλνε-
ζεί. Ίζσο ηα θαηλφκελα πζηέξεζεο πνπ παξαηεξνχληαη ζε ηέηνηεο δνκέο λα νθείινληαη ελ κέξεη 
ζε ηέηνηα θνξηία. Παγίδεπζε θνξηίσλ ζε βαζηέ παγίδεο, είηε ζηηο εηεξνεπηθάλεηεο ή ζηελ 
παξαηεξνχκελε πεξηνρή απνγχκλσζεο. 
 

 Προζπάθεια ανηιμεηώπιζης Πιεζοηλεκηρικών «επιπηώζεων» 
 
   Δλ ζπλερεία, ζε κηα πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ησλ αλεπηζχκεησλ επηπηψζεσλ ησλ 
πηεδνειεθηξηθψλ πεδίσλ κειεηήζεθαλ ηξνπνπνηεκέλεο εηεξνδνκέο, σο πξνο ηε δνκή ησλ 
θξαγκάησλ. Οη δνκέο απηέο απνηεινχληαη AlGaN/GaN RTD δηαηάμεηο, δηπινχ θξάγκαηνο 
δπλακηθνχ δηαβαζκηζκέλεο ζχζηαζεο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 5.2.7. 
 

 
 

Δηθόλα 3.2.7 – ρεκαηηθή απεηθφληζε AlGaN/GaN DB-RT δηφδνπ δηαβαζκηζκέλεο ζχζηαζεο 

θξαγκάησλ δπλακηθνχ. 
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Δηθόλα 3.2.7 – Κάησ άθξν δψλεο αγσγηκφηεηαο θαη νη πξψηεο ςεπδνδέζκηεο ηδνθαηαζηάζεηο κηαο : (α) 

AlN/GaN DB-RTD δνκήο θαη (β) κηαο AlGaN/GaN symmetric graded barrier DB-RTD δνκήο ζηελ 
ηζνξξνπία.  

 

 
Δηθόλα 3.2.8 – Κάησ άθξν δψλεο αγσγηκφηεηαο θαη νη βαζηθέο θπκαηνζπλαξηήζεηο κηαο AlN/GaN DB-

RTD δνκήο θαη κηαο AlGaN/GaN symmetric graded barrier DB-RTD δνκήο ζηα 0.0V θαη ζηα -0.5V. 
 

πσο βιέπνπκε θαη απφ ηηο παξαπάλσ εηθφλεο  παξαηεξνχκε πσο κε ηελ ρξήζε 
δηαβαζκηζκέλεο ζχζηαζεο θξάκαηνο AlGaN θξάγκαηα δπλακηθνχ επηηπγράλεηαη ε κείσζε ηεο 
αζπκκεηξίαο ησλ θξαγκάησλ, ε κείσζε ηνπ δηζδηάζηαηνπ λέθνπο ειεθηξνλίσλ θαη ηεο 
πεξηνρήο απνγχκλσζεο. Δπίζεο παξαηεξνχκε ηελ κείσζε ηνπ χςνπο ησλ θξαγκάησλ θαη ηεο 
ελεξγεηαθήο πηψζεο ησλ ςεπδνδέζκησλ θαηαζηάζεσλ ηνπ πεγαδηνχ. Με βάζε ηελ κειέηε 
απηή, εηεξνδνκέο δηαβαζκηζκέλεο ζχζηαζεο θξάγκαηνο δπλακηθνχ αλαπηχρζεθαλ θαη ζρεκα-
ηνπνηήζεθαλ ζε δηαηάμεηο δηφδσλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ξεχκαηνο- ηάζεο 
αλαθέξζεθαλ ζην Κεθάιαην 3 ελφηεηα 3.3 Δηθφλα 3.3.9.   
   
 

5.3- Απηνζπλεπήο ιύζε θαηλνκέλωλ βαιιηζηηθήο κεηαθνξάο  

 
Αξρηθά μεθηλήζακε κε ηελ πξνζνκνίσζε κηαο  AlGaN/GaN RTD δνκήο δηπινχ θξάγκαηνο δπ-
λακηθνχ κε ζχζηαζε ησλ θξακάησλ θξαγκάησλ δπλακηθνχ, 40% Al. Μεηψζακε ην κήθνο ηεο 
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δηφδνπ θαηά 50nm πεξίπνπ κεηψλνληαο ην πάρνο ηνπ ηειεπηαίνπ GaN ζηξψκαηνο ζηα 50nm. 
Σν πιάηνο ηνπ πεγαδηνχ είλαη 2nm. Μηα ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ ζηξσκάησλ ηεο δνκήο 
θαη ηνπ αληίζηνηρνπ πξνθίι ηνπ εκπινπηηζκνχ θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 5.3.1    
 

 
 

Δηθόλα 5.3.2 - ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο δνκήο κε Al 0.4Ga 0.6N barriers θαη ν αληίζηνηρνο 

εκπινπηηζκφο  θάζε ζηξψκαηνο. 
 
ηελ ηζνξξνπία, ην πξνθίι ηνπ θάησ άθξνπ ηεο δψλεο αγσγηκφηεηαο θαη ηεο ςεπδνδέζκηαο 
θαηάζηαζεο ηνπ πεγαδηνχ θαίλνληαη ζηελ Δηθφλα 5.3.3.   
 

 
Δηθόλα 5.3.3 – Κάησ άθξν δψλεο αγσγηκφηεηαο ζηελ ηζνξξνπία ηεο Al 0.4Ga 0.6N /GaN DB-RTD 

δνκήο. 
 

Ζ I-V ραξαθηεξηζηηθή, φπσο ππνινγίζηεθε απφ ηελ κέζνδν CBR, έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή 
(Δηθφλα 5.3.4).  
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Δηθόλα 5.3.4 – NEGF I-V ην ζπκκεηξηθνχ Al 0.4Ga 0.6N /GaN DB-RTD. 

 
 

Μπνξεί λα παξαηεξήζεη θάπνηνο πσο ζηα 1.44V εκθαλίδεηαη κηα ηνπηθή αχμεζε ηεο 
ππθλφηεηαο ξεχκαηνο ε νπνία κεηά απφ απηή ηελ ηάζε θηάλεη ζε έλα κηθξφ πιαηφ (πεξίπνπ 
κέρξη ηα 1.5V). Θα δνχκε ζηελ ζπλέρεηα πσο κηα πην πξνζεθηηθή θαηαζθεπή ησλ δσλψλ 
επηθέξεη ξηδηθέο αιιαγέο ζην πηεδνειεθηξηθφ πξνθίι θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ εκθάληζε ηζρπξψλ 
θαηλνκέλσλ αξλεηηθήο δηαθνξηθήο αληίζηαζεο.  
Δθαξκφδνληαο ηψξα αξλεηηθή ηάζε, φπσο θαίλεηαη θαη παξαπάλσ, παξαηεξνχκε ηελ 
κεγηζηνπνίεζε ηεο ππθλφηεηαο ξεχκαηνο πεξίπνπ ζην -1.0V ην νπνίν νθείιεηαη ζε ζεξκηνληθή 
εθπνκπή θαη ηελ ζηαδηαθή κείσζή ηνπ πξνο κεγαιχηεξεο ηάζεηο αιιά φρη κε έλαλ νκαιφ 
ηξφπν, θάηη πνπ ινγηθά νθείιεηαη ζηελ κε νξζή ζχγθιεζε ηνπ ππνινγηζηηθνχ κνληέινπ εμαηηίαο 
ηεο ζεξκηνληθήο εθπνκπήο. Σν πξνθίι ηνπ LDOS ζηα 1.44V θαη ζηα -0.98V θαίλεηαη ζηηο 
παξαθάησ εηθφλεο θαη είλαη εκθαλέο πσο ε εκθάληζε ηζρπξψλ NDR θαηλνκέλσλ δελ είλαη 
δπλαηή. 
 

 
Δηθόλα 5.3.5 – LDOS [eV-1nm-1] ηεο Al 0.4Ga 0.6N /GaN DB-RTD δνκήο ζηα 1.44V θαη -0.98V. 
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Οη δχν πξνεγνχκελεο ηάζεηο ππνδεηθλχνπλ ηηο κηθξέο θάκςεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο I-V 
ραξαθηεξηζηηθέο ηεο δνκήο ζηελ Δηθφλα 5.3.2. Αλ ζε απηέο παξαηεξνχζακε θαηλφκελν NDR 
ηφηε απφ ηελ ηνπηθή ππθλφηεηα θαηαζηάζεσλ ζα βιέπακε ηελ επζπγξάκκηζε ησλ ειεχζεξσλ 
θαηαζηάζεσλ ηνπ εθάζηνηε Δθπνκπνχ κε ηηο ειεχζεξεο θαηαζηάζεηο ηνπ θβαληηθνχ πεγαδηνχ 
(ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ππθλφηεηα ηνπ ξεχκαηνο γίλεηαη κέγηζηε) θάηη πνπ ππνδεηθλχεη ηελ 
κεγηζηνπνίεζε ηεο δηέιεπζεο απφ ηνλ Δθπνκπφ ζηνλ πιιέθηε κέζν ησλ ειεχζεξσλ θαηαζηά-
ζεσλ ηνπ πεγαδηνχ.   
ε απηφ ην ζεκείν λα ζεκεηψζνπκε, κηαο θαη δελ είλαη εκθαλέο απφ ηηο εηθφλεο ησλ LDOS πσο 
ζηηο άζπξεο πεξηνρέο ε ηνπηθή ππθλφηεηα θαηαζηάζεσλ είλαη κεγαιχηεξε. 
   Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζχγθξηζε ησλ πξνεγνπκέλσλ, κε ηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία 
εζθεκκέλα έρνπκε αθαηξέζεη θάζε πηεδνειεθηξηθφ θαηλφκελν απφ ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο Al 

0.4Ga 0.6N /GaN DB-RTD δνκήο. πσο ζα θαλεί θαη ζηα παξαθάησ γξαθήκαηα ε παξνπζία 
ηζρπξψλ NDR θαηλνκέλσλ θαζψο θαη ε ζπκκεηξία ηεο I-V ραξαθηεξηζηηθήο ζηελ πεξίπησζε 
απηή, ππνδεηθλχνπλ ηηο επηπηψζεηο ησλ πηεδνειεθηξηθψλ πεδίσλ ζηα θαηλφκελα κεηαθνξάο 
ηέηνησλ δηαηάμεσλ. ηελ Δηθφλα 5.3.11 θαίλεηαη ε ππνινγηζκέλε ππθλφηεηα ξεχκαηνο 
ζπλαξηήζεη ηεο εθαξκνδφκελεο ηάζεο γηα ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ηηκέο απηήο.  
 

 
Δηθόλα 5.3.6 – NEGF I-V ηεο Al 0.4Ga 0.6N /GaN DB-RTD δνκήο απνπζία Πηεδνειεθηξηθψλ 

Φαηλνκέλσλ. 
 
Σν κέγηζην ξεχκα ζπληνληζκνχ παξαηεξείηαη ζηα ±0.38V κε ηνλ ιφγν ηνπ ξεχκαηνο θαηά ηνλ 
ζπληνληζκφ ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ηνπ ξεχκαηνο θαηά ηελ άξζε ηνπ ζπληνληζκνχ (Peak to 
Valley) 7.24 γηα ηηο ζεηηθέο ηάζεηο θαη 6.95 γηα ηηο αξλεηηθέο. ηελ Δηθφλα 5.3.7 θαίλνληαη ηα 
δηαγξάκκαηα ηεο ηνπηθήο ππθλφηεηαο θαηαζηάζεσλ (LDOS) ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ ζπλην-
ληζκνχ θαη ηνπ απνζπληνληζκνχ ζηελ νξζή θαη ζηελ αλάζηξνθε πφισζε ηεο ηάζεο φπνπ θαη 
θαίλεηαη ε επζπγξάκκηζε ηνπ εθάζηνηε Δθπνκπνχ κε ηηο ςεπδνδέζκηεο θαηαζηάζεηο ηνπ πεγα-
δηνχ. Δπίζεο θαίλεηαη θαη ε ηνπηθή ππθλφηεηα θαηαζηάζεσλ ζηελ πεξίπησζε ηεο ηζνξξνπίαο.   
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Δηθόλα 5.3.7 –  LDOS [eV-1nm-1] ηεο Al 0.4Ga 0.6N /GaN DB-RTD δνκήο ρσξίο Πηεδνειεθηξηθά 

θαηλφκελα ζηηο πεξηπηψζεηο ζπληνληζκνχ θαη απνζπληνληζκνχ θαζψο επίζεο θαη ζηελ ηζνξξνπία. 
 
πκπεξαζκαηηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ε αζπκκεηξία ησλ δσλψλ θαη ε χπαξμε 
ηζρπξψλ Πηεδνειεθηξηθψλ Πεδίσλ επηθέξνπλ δπζθνιίεο σο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηδηνηήησλ 
κεηαθνξάο ησλ θνξέσλ. Ζ θαηάιιειε ηξνπνπνίεζε ησλ δνκψλ, κε ζθνπφ ηελ κείσζε ησλ 
πεδίσλ , κπνξεί λα επηθέξεη, ηνπιάρηζηνλ φζσλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζηηθψλ 
κνληέισλ πνπ έρνπλ γίλεη σο ηψξα, ξηδηθέο αιιαγέο ζηηο I-V ραξαθηεξηζηηθέο ηνπο.  
Θα δνχκε ζηε ζπλέρεηα πσο ε ρξήζε θξακάησλ InGaN ζηελ πεξηνρή ηνπ πεγαδηνχ θαη ε 
εηζαγσγή ιεπηήο πεξηνρήο InGaN, πξηλ απφ ην πξψην θξάγκα δπλακηθνχ, φπσο επίζεο θαη ε 
θαηάιιειε επηινγή ηνπ πάρνπο θαη ηεο ζχζηαζεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ, κπνξνχλ λα 
δεκηνπξγήζνπλ ζπλζήθεο ζπκκεηξίαο ησλ δσλψλ θαη αλαίξεζεο ηεο εκθάληζεο 2DEG 
θαηαζηάζεσλ.        
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5.4-Γνκέο κε πξνζζήθε αληηζηαζκηζηηθώλ πεξηνρώλ InGaN 
 
Γηα ηελ ξηδηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ εμαηηίαο ησλ πηεδνειεθηξηθψλ πεδίσλ 
επηρεηξήζακε ηελ πξνζνκνίσζε δνκψλ εηζαγάγσγνληαο πεξηνρέο αληηζηάζκηζεο ησλ 
πηεδνειεθηξηθψλ πεδίσλ. Ζ παξαθάησ εηθφλα παξαζέηεη ελδεηθηηθά ηηο ηηκέο ησλ δηαθνξεηηθψλ 
πνζνζηψλ a θαη b θαζψο θαη ηα δηαθνξεηηθά πάρε ησλ αληίζηνηρσλ ζηξσκάησλ. 
 

 
 

Δηθόλα 5.4.1 – ρεκαηηθή απεηθφληζε κηαο AlaGa(1-a)N/InbGa(1-b)N DB-RTD δνκήο κε ηηο ηηκέο ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.  
 

ηελ παξαπάλσ εηθφλα βιέπνπκε, ζπλνιηθά, ηηο φιεο πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ ιακβάλνληαο 
ππφςε φζν ην δπλαηψλ φιεο ηηο παξακέηξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δλδεηθηηθά βιέπνπκε ηηο δχν 
δηαθνξεηηθέο ζπζηάζεηο θξακάησλ ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ πεξηνρψλ InbGa1-bN θαζψο θαη ησλ 
θξαγκάησλ δπλακηθνχ AlaGa1-aN. Δπίζεο βιέπνπκε θαη ηα δηαθνξεηηθά πάρε πνπ ζεσξνχζακε 
θάζε θνξά ηφζν γηα ηηο αληηζηαζκηζηηθέο πεξηνρέο, φζν θαη γηα ηα θξάγκαηα δπλακηθνχ. Με Y 
ζπκβνιίδνπκε ην πάρνο ησλ θξαγκψλ θαη κε x1,x2 ην πάρνο ηεο InGaN πεξηνρήο πξηλ απφ ην 
πξψην θξάγκα δπλακηθνχ θαη ηνπ πεγαδηνχ, αληίζηνηρα. Σα πνην ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα 
πξνήιζαλ απφ ηέζζεξεο πεξηπηψζεηο νη νπνίεο θαη παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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Πεξίπηωζε a b X1(nm) X2(nm) Y(nm) 

I 0.4 0.10 2 2 1 

II 0.4 0.10 2 1 1 

III 0.4 0,05 4 4 1 

IV 0.5 0.10 4 4 1.5 

Πίλαθαο A – πγθεληξσηηθφο πίλαθαο πεξηεθηηθνηήησλ θαη παρψλ ησλ πην ελδηαθεξφλησλ 

πεξηπηψζεσλ. 
 
 

  Ζ ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο επηηαμηαθήο δνκήο απηψλ θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα 
(Δηθφλα 5.4.2). 
 

 
Δηθόλα 5.4.2 – Απεηθφληζε εηεξνεπηηαμηαθήο δνκήο ησλ ηεζζάξσλ θπξηνηέξσλ πεξηπηψζεσλ  
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5.5-Απνηειέζκαηα ππνινγηζκώλ ζηηο λέεο δνκέο κε πξνζζήθε πεξηνρώλ  
 InGaN 
 

 Πεξίπηωζε δνκήο Ι 
 
Ζ πεξίπησζε ηεο δνκήο Η, απνδείρηεθε ε πην εληππσζηαθή φισλ κηαο θαη ε ζπκκεηξία ησλ 
απνηειεζκάησλ, φζσλ αθνξά ηελ κνξθή ηεο δψλεο αγσγηκφηεηαο θαη ηεο ραξαθηεξηζηηθήο 
ξεχκαηνο-ηάζεο, είλαη πνιχ έληνλε. πσο κπνξεί λα δεη θάπνηνο θαη ζηελ Δηθφλα 5.5.2 ε I-V 
ραξαθηεξηζηηθή κε ίδην πιάηνο πεγαδηνχ θαη InGaN πεξηνρήο πξηλ απφ ην πξψην θξάγκα 
δπλακηθνχ, κε πεξηεθηηθφηεηεο Ηλδίνπ θαη Αινπκηλίνπ 10% θαη 40% ζηηο αληηζηαζκηζηηθέο 
πεξηνρέο θαη ηνπο θξαγκνχο δπλακηθνχ αληίζηνηρα, εκθάληζε ηζρπξά θαηλφκελα NDR, κε ηά-
ζεηο ζπληνληζκνχ ζηα 0.4V θαη -0.36V. Ζ Δηθφλα 5.5.1 δείρλεη ηελ ππνινγηζκφ ηνπ θάησ άθξνπ 
ηεο δψλεο αγσγηκφηεηαο ζηελ ηζνξξνπία.  
 

 
Δηθόλα 5.5.1 – Κάησ άθξν ηεο δψλεο αγσγηκφηεηαο θαη ε ςεπδνδέζκηα θαηάζηαζε ηνπ πεγαδηνχ ηεο 

πεξίπησζεο Η 

 
πσο βιέπνπκε θαη απφ ηελ παξαπάλσ εηθφλα, έρεη επηηεπρζεί νινθιεξσηηθή αληηζηάζκηζε 
ησλ πηεδνειεθηξηθψλ επηπηψζεσλ έρνληαο πεηχρεη ηελ κέγηζηε “ζπκκεηξνπνίεζε” ησλ 
θξαγκάησλ δπλακηθνχ θαη ηελ απνπζία ηνπ δηζδηάζηαηνπ λέθνπο ειεθηξνλίσλ (2DEG). Σα 
ππνινγηζκέλα I-V ραξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο απηήο παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθφλα 5.5.2. 
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Δηθόλα 5.5.2 - Υαξαθηεξηζηηθή ξεχκαηνο-ηάζεο ηεο πεξίπησζεο Η 

 
Ζ αλαινγία Peak to Valley γηα ηε ζεηηθή ζάξσζε εθαξκνδφκελεο ηάζεο είλαη 20.43 κε 
αληίζηνηρε γηα ηηο αξλεηηθέο 28.71. Παξαθάησ ζα παξαζέζνπκε ηα LDOS δηαγξάκκαηα απηήο 
ηεο δνκήο ζηελ ηζνξξνπία θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ζπληνληζκνχ θαη απνζπληνληζκνχ, φπνπ ζηηο 
ηειεπηαίεο θαίλεηαη ε επζπγξάκκηζε θαη κε ησλ θαηαζηάζεσλ ηνπ εθάζηνηε Δθπνκπνχ κε 
απηέο ηνπ πεγαδηνχ. 
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Δηθόλα 5.5.3 – LDOS(z,E) [eV-1nm-1] ζηηο θαηαζηάζεηο ζπληνληζκνχ θαη απνζπληνληζκνχ ηεο 

πεξίπησζεο Η θαζψο επίζεο θαη ζηελ ηζνξξνπία. 
 

 Πεξίπηωζε δνκήο ΙΙ 
 
Γηα λα δείμνπκε ηελ επαηζζεζία ζηηο παξακέηξνπο ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ πεξηνρψλ ζε ηέηνηνπ 
είδνπο δνκέο,  ζα δψζνπκε έλα αθφκα παξάδεηγκα ζην νπνίν πξνζνκνηψζακε ηελ ίδηα δνκή 
κε απηή ηνπ πξνεγνχκελνπ παξαδείγκαηνο κε ηελ κφλε δηαθνξά πσο ην πιάηνο ηνπ 
πεγαδηνχ ζε απηή ηελ πεξίπησζε έρεη κεησζεί θαηά 1nm. ρεκαηηθά ε δνκή απηή θαίλεηαη 
ζηελ Δηθφλα 5.4.2 θαη είλαη ε πεξίπησζε ΗΗ. 
ε απηή ηελ πεξίπησζε ην πνζνζηφ ηνπ Ηλδίνπ ζην πεγάδη θαη ζηελ πεξηνρή πξηλ ην πξψην 
θξάγκα  είλαη 10% κε ην πνζνζηφ ηνπ Αινπκηλίνπ ζηα θξάγκαηα δπλακηθνχ λα είλαη 40%. Σν 
πιάηνο ηνπ ιεπηνχ ζηξψκαηνο In0.1Ga0.9N πξηλ απφ ην πξψην θξάγκα δπλακηθνχ είλαη 
δηπιάζην απφ απηφ ηνπ πεγαδηνχ πξνθαιψληαο κηα αζπκκεηξία ζηελ δνκή ηεο δψλεο 
αγσγηκφηεηαο θάηη, πνπ φπσο ζα δνχκε θαη ζηε ζπλέρεηα πξνθαιεί κε ηε ζεηξά ηνπ κηα 
αζπκκεηξία ζηελ I-V ραξαθηεξηζηηθή ηεο δνκήο (Δηθφλα 5.5.5). Ζ δνκή ηνπ θάησ άθξνπ ηεο 
δψλεο αγσγηκφηεηαο ζε απηή ηελ πεξίπησζε θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 5.5.4.   
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Δηθόλα 5.5.4 – Κάησ άθξν ηεο δψλεο αγσγηκφηεηαο θαη ε ςεπδνδέζκηα θαηάζηαζε ηνπ πεγαδηνχ ηεο 

πεξίπησζεο ΗΗ. 

 
πσο είλαη εκθαλέο κε ηελ κείσζε ηνπ πάρνπο ηνπ πεγαδηνχ βιέπνπκε ηελ εκθάληζε 
δηζδηάζηαηνπ λέθνπο ειεθηξνλίσλ ζηελ δεμηά κεξηά ηεο δνκήο ηεο δψλεο αγσγηκφηεηαο, 
κηθξφηεξν ζε ζρέζε κε ηεο κε αληηζηαζκηζκέλεο δνκέο, αθνινπζνχκελν απφ κεξηθήο κνξθήο 
“ζπκκεηξνπνίεζεο” ησλ θξαγκάησλ δπλακηθνχ. Ζ I-V ραξαθηεξηζηηθή ζε απηή ηελ πεξίπησζε 
θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 5.5.5.    
   

 
Δηθόλα 5.5.5 – Υαξαθηεξηζηηθή ξεχκαηνο-ηάζεο ηεο πεξίπησζεο ΗΗ. 

 
πσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαπάλσ εηθφλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ξεχκαηνο-ηάζεο ζε απηή ηελ 
πεξίπησζε παξνπζηάδνπλ ηζρπξά θαηλφκελα NDR κε ηελ κφλε δηαθνξά πσο  δελ είλαη πιένλ 
ζπκκεηξηθά. Ζ χπαξμε θαηαζηάζεσλ ζπληνληζκνχ (ζηα 1.24V θαη -0.76V) φπσο θαη ηζρπξψλ 
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NDR θαηλνκέλσλ είλαη επδηάθξηηεο, κε Peak to Valley αλαινγίεο 4.53 γηα ην ζεηηθφ sweep θαη 
5.41 γηα ην αξλεηηθφ. Αθνινχζσο, νη LDOS(z,E) απεηθνλίζεηο ζηηο θαηαζηάζεηο ζπληνληζκνχ 
θαη απνζπληνληζκνχ, φπσο επίζεο θαη ζηελ ηζνξξνπία επηβεβαηψλνπλ ηα πξνεγνχκελα. 
 

 
Δηθόλα 5.5.6 – LDOS(z,E) [eV-1nm-1] ζηηο θαηαζηάζεηο ζπληνληζκνχ θαη απνζπληνληζκνχ ηεο 

πεξίπησζεο ΗΗ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ ηζνξξνπία. 
  

 Πεξίπηωζε δνκώλ ΙΙΙ θαη ΙV 
 
Οη δχν ηειεπηαίεο πεξηπηψζεηο κε ηε ζεηξά ηνπο, κε ειαθξφο ηξνπνπνηεκέλεο παξακέηξνπο, 
εκθάληζαλ ηθαλνπνηεηηθέο ραξαθηεξηζηηθέο I-V, κε ζπκκεηξηθέο, κε ηε δηαθνξά πσο θαη ζηηο 
δχν εκθαλίζηεθε θαηλφκελν ζπληνληζκνχ φρη κφλν κε κηα απφ ηηο ζηάζηκεο θαηαζηάζεηο ηνπ 
πεγαδηνχ αιιά θαη κε δεχηεξε (ζηελ αξλεηηθή ζάξσζε ηεο εθαξκνδφκελεο ηάζεο).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Μελζτθ διόδων φαινομζνου ςυντονιςμοφ ςιραγγασ θμιαγωγών ΙΙΙ-Νιτριδίων 

Χρήστος Δήμιζας Σελίδα 85 
 

 (α) (β) 
Δηθόλα 5.5.7 - Κάησ άθξν ηεο δψλεο αγσγηκφηεηαο θαη ε ςεπδνδέζκηα θαηάζηαζε ηνπ πεγαδηνχ ησλ 

πεξηπηψζεσλ (α) ΗΗΗ θαη (β) ΗV. 
 

Παξαηεξνχκε πσο απηέο νη πεξηπηψζεηο αληηζηάζκηζεο παξνπζηάδνπλ ηζρπξά ζπκκεηξηθνχο 
θξαγκνχο δπλακηθνχ, απνπζία 2DEG θαηαζηάζεσλ. Δπίζεο εκθαλίδνληαη ηξεηο ςεπδνδέζκηεο 
θαηαζηάζεηο ζην πεγάδη.   
Ζ κνξθή ηεο ραξαθηεξηζηηθήο ξεχκαηνο-ηάζεο απηψλ θαίλεηαη ζηηο δχν αθφινπζεο εηθφλεο κε 
εκθαλείο ηηο παξαπάλσ θαηαζηάζεηο ζπληνληζκνχ. 

 
Δηθόλα 5.5.8 - Υαξαθηεξηζηηθή ξεχκαηνο-ηάζεο ηεο πεξίπησζεο ΗΗΗ. 
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Δηθόλα 5.5.9 - Υαξαθηεξηζηηθή ξεχκαηνο-ηάζεο ηεο πεξίπησζεο ΗV 

 
Βιέπνπκε πσο νη ραξαθηεξηζηηθέο δελ εκθαλίδνληαη ζπκκεηξηθέο παξά κφλν ζηελ πεξίπησζε 
ΗΗΗ γηα ηνλ ζπληνληζκφ κε ηελ πξψηε ςεπδνδέζκηα θαηάζηαζε ηνπ πεγαδηνχ. ηελ πεξίπησζε 
ηεο δνκήο ΗΗΗ ν ζπληνληζκφο ζηηο ζεηηθέο ηάζεηο εκθαλίζηεθε ζηα 0.32V κε Peak to Valley 
57.85 ελψ ζηηο αξλεηηθέο ζηα -0.30V γηα ηελ πξψηε θαηάζηαζε ηνπ πεγαδηνχ θαη ζηα -1.48V 
γηα ηελ δεχηεξε, κε Peak to Valley 61.92 θαη 5.78 αληίζηνηρα. 
ηελ πεξίπησζε ηεο δνκήο I-V ζπληνληζκφο εκθαλίζηεθε ζηα 1.52V (δεχηεξε θαηάζηαζε ηνπ 
πεγαδηνχ) κε Peak to Valley 48.02 γηα ηηο ζεηηθέο ηάζεηο θαη ζηα -1.00V (δεχηεξε θαηάζηαζε 
ηνπ πεγαδηνχ) θαη -1.72V (ηξίηε θαηάζηαζε ηνπ πεγαδηνχ) γηα ηηο αξλεηηθέο, κε Peak to Valley 
35.15 θαη 1.96 θαη’ αληηζηνηρία. Αθνινχζσο, νη εηθφλεο ηνπ ηεο ηνπηθήο ππθλφηεηαο θαηαζηά-
ζεσλ ζηελ ηζνξξνπία θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ζπληνληζκνχ  επηβεβαηψλνπλ ηα παξαπάλσ κε 
ηελ παξαηήξεζε ηεο επζπγξάκκηζεο θαη κε ησλ ειεχζεξσλ θαηαζηάζεσλ.  
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Δηθόλα 5.5.10 - LDOS(z,E) [eV-1nm-1] ζηηο θαηαζηάζεηο ζπληνληζκνχ θαη ζηελ ηζνξξνπία ηεο 

πεξίπησζεο ΗΗΗ. 
 

Καη αθνινχζσο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο δνκήο IV:  
 

 
 
 

 
Δηθόλα 5.5.11 - LDOS(z,E) [eV-1nm-1] ζηηο θαηαζηάζεηο ζπληνληζκνχ θαη ζηελ ηζνξξνπία ηεο 

πεξίπησζεο ΗV. 
 



Μελζτθ διόδων φαινομζνου ςυντονιςμοφ ςιραγγασ θμιαγωγών ΙΙΙ-Νιτριδίων 

Χρήστος Δήμιζας Σελίδα 88 
 

 
 
πλνςίδνληαο γηα ηηο ηέζζεξεηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο παξαζέηνπκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα 
φπνπ θαη αλαγξάθνληαη νη ηάζεηο ζπληνληζκνχ θαη ηα αληίζηνηρα Peak to Valley. 
 
 

  Resonance Bias [Volts] Peak to Valley 

Quantum 
Well State 

Numbers (or 
QWN) 

Positive Negative Positive Negative 

I 1 0.40 -0.36 20.43 28.71 

II 1 1.24 -0.76 4.53 5.41 

III 3 0.32(1
st
 QBS) 

-0.30 (1st
 QBS)  

57.85 
61.92,  

  -1.48 (2nd
 QBS) 5.78  

IV 3 1.52(2
nd

QBS)   
-1.00 (2nd

QBS)   
48.02 

35.15,  

  -1.72 (3rd
 QBS) 1.96 

Πίλαθαο Β                           (QBS→ Quasi-Bound State) 
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Δπίινγνο 
 

Κιείλνληαο απηή ηελ εξγαζία ζα αλαθέξνπκε επηγξακκαηηθά ηη έρνπκε κειεηήζεη κέρξη ζηηγκήο 
θαη παξαζέηνληαο ηελ “ηδηφκνξθε” ζπκπεξηθνξά ησλ AlN/GaN RTDs. 
 
   πσο είδακε θαη απφ ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα (θεθάιαην 3), κειεηψληαο ηα θαηλφκελα 
κεηαθνξάο ζε AlN/GaN δνκέο δηπινχ θξάγκαηνο δπλακηθνχ, ζε πξψηε αλάγλσζε 
παξαηεξήζεθαλ ηζρπξά θαηλφκελα Αξλεηηθήο Γηαθνξηθήο Αληίζηαζεο. ε απηέο θάλεθε κηα 
ηππηθή ζπκπεξηθνξά εκθάληζεο αθξαίαο πζηέξεζεο-θφξηηζεο ησλ δηαηάμεσλ πνπ νδεγνχζε 
ζε κε επαλαιήςεκα ραξαθηεξηζηηθά ξεχκαηνο-ηάζεο. Δπίζεο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 
παξαηεξήζεθαλ, γηα πξψηε θνξά ηζρπξά θαηλφκελα πνιπζηαζνχο ζπκπεξηθνξάο ηεο αγσγη-
κφηεηαο θάηη πνπ ίζσο λα νθείιεηαη ζηελ πηζαλή χπαξμε ςεπδνδέζκησλ θαηαζηάζεσλ ζηελ 
πεξηνρή ηνπ Δθπνκπνχ. 
 
   ηε ζπλέρεηα, απφ ηελ ζεσξεηηθή κειέηε απηψλ ησλ δηαηάμεσλ κε κεζφδνπο απηνζπλεπνχο 
επίιπζεο ησλ εμηζψζεσλ Schrodinger-Poisson-πλέρεηαο Ρεχκαηνο, δηεξεπλήζεθε ε επίδξαζε 
ησλ πηεδνειεθηξηθψλ πεδίσλ ζε απηέο πνπ νδήγεζε ζε κηα πηζαλή ζπζρέηηζε ησλ θαηλνκέλσλ 
θφξηηζεο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ε νπνία ίζσο λα νθείιεηαη ζε 
πηζαλή παγίδεπζε ησλ θνξέσλ ζηελ πεξηνρή απνγχκλσζεο. Δπίζεο ζρεδηάζηεθαλ δνκέο 
δηαβαζκηζκέλεο ζχζηαζεο θξαγκάησλ δπλακηθνχ πνπ νδήγεζαλ ζε κεξηθψο επαλαιήςεκα 
NDR θαηλφκελα. 
 
   Σέινο, κε ηελ πξνζνκνίσζε ησλ θαηλνκέλσλ κεηαθνξάο κε ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ NEGF 
(βαιιηζηηθή πεξίπησζε) επηβεβαηψζεθε ε ηζρπξά αξλεηηθή επίδξαζε ησλ πηεδνειεθηξηθψλ 
θαηλνκέλσλ κε ηελ εκθάληζε κε ηζρπξψλ θαηλνκέλσλ NDR ζε RTD δηαηάμεηο Al0.4Ga0.6N/GaN 
δηπινχ θξάγκαηνο δπλακηθνχ. Έηζη, ζρεδηάζηεθαλ θαη κειεηήζεθαλ (ζεσξεηηθά) δνκέο αληη-
ζηάζκηζεο ησλ πηεδνειεθηξηθψλ θαηλνκέλσλ κε ηελ πξνζζήθε InxGa1-xN πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο 
εκθαλίζηεθαλ “ζπκκεηξηθέο” ραξαθηεξηζηηθέο I-V κε έληνλε αξλεηηθή δηαθνξηθή αληίζηαζε.                

 


