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Φυσικοί μηχανισμοί επίταξης με μοριακές δέσμες και ιδιότητες λεπτών υμενίων InN (0001) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στη διδακτορική διατριβή διερευνήθηκαν οι φυσικοί μηχανισμοί της επίταξης με 
μοριακές δέσμες (MBE) του ημιαγωγού InN και μελετήθηκαν οι βασικές δομικές, 
ηλεκτρικές και οπτικές ιδιότητές του. Επιπλέον, διερευνήθηκε η ανάπτυξη και οι 
ιδιότητες κβαντικών ετεροδομών InN/GaN και λεπτών υμενίων κραμάτων InxGa1-xN. 
Για την ανάπτυξη του InN και των κραμάτων InxGa1-xN, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική 
ΜΒΕ με πηγή πλάσματος αζώτου από επαγωγή ραδιοσυχνοτήτων (RF-MBE). 

Οι ρυθμοί θερμικής διάσπασης του InN και επανεξάχνωσης του In από το 
υπόστρωμα μετρήθηκαν στο περιβάλλον της επιταξιακής ανάπτυξης με RF-MBE και 
βρέθηκε ότι ενεργοποιούνται και αυξάνουν απότομα σε θερμοκρασίες υποστρώματος 
μεγαλύτερες από ~450οC και ~520οC, αντίστοιχα. Συνέπως, η ανάπτυξη του InN είναι 
εφικτή μόνο σε θερμοκρασίες μικρότερες από ~450οC, χρησιμοποιώντας συνθήκες 
περίσσειας N ή στοιχειομετρικές ροές In και Ν. 

Μελετώντας το σχηματισμό επιταξιακών πυρήνων InN πάνω σε υπόστρωμα GaN 
(0001), βρέθηκε ότι η διάχυση των ατόμων In πάνω στην επιφάνεια του υποστρώματος 
αυξάνει απότομα σε θερμοκρασίες υποστρώματος μεγαλύτερες από 400οC και 
αναδείχθηκε ο μηχανισμός αυτορρύθμισης της επιταξιακής ανάπτυξης του InN. Σύμφωνα 
με τον μηχανισμό αυτορρύθμισης, τα άτομα In διαχέονται στην επιφάνεια του 
υποστρώματος, με τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίζουν νησίδες ή υμένιο InN με 
επιφάνεια που τερματίζει σε άτομα In. 

Συγκρίνοντας διαφορετικές διαδικασίες ανάπτυξης, ενός ή δύο σταδίων, βρέθηκε ότι 
συμπαγή υμένια InN, με βελτιωμένες δομικές και ηλεκτρικές ιδιότητες, αναπτύσσονται 
μόνο σε θερμοκρασίες υποστρώματος από 400οC έως 450οC, χρησιμοποιώντας 
στοιχειομετρικές (ίσες) ροές In και Ν. Ο τρόπος ανάπτυξης σε αυτές τις συνθήκες 
διερευνήθηκε ενδελεχώς και προσδιορίστηκε ο ρόλος του ρυθμού και της θερμοκρασίας 
ανάπτυξης. 

Παρατηρήσεις ΤΕΜ έδειξαν ότι η πλεγματική διαφορά (f~-10%) μεταξύ του InN και 
του υποστρώματος GaN χαλαρώνει, σχεδόν ή πλήρως, με το σχηματισμό δικτύου 
εξαρμόσεων πλεγματικής διαφοράς τύπου 60ο στη διεπιφάνεια InN/GaN. Επίσης, ο 
σχηματισμός των διερχόμενων εξαρμόσεων τύπου ακμής (109-1010cm-2), κοχλία (108-  
109cm-2) και μεικτού τύπου (109cm-2) στο InN, συσχετίστηκε με τον τρόπο ανάπτυξης 
του InN και προσδιορίστηκε η εξάρτηση των συγκεντρώσεών τους από τις συνθήκες 
ανάπτυξης. 

Μετρήσεις XRD έδειξαν την ύπαρξη διαξονικής τάσης παραμόρφωσης στο InN, στο 
επίπεδο της διεπιφάνειας (0001), η οποία είναι υπέρθεση της τυχόν απομένουσας 
συμπιεστικής τάσης λόγω της πλεγματικής διαφοράς με το υπόστρωμα, της 
συμπιεστικής θερμικής τάσης λόγω της διαφορετικής συστολής/διαστολής του 
υποστρώματος και της τάσης που οφείλεται στον τρισδιάστατο τρόπο ανάπτυξης του 
InN. Οι ελεύθερες από τάσεις παραμόρφωσης πλεγματικές σταθερές του InN 
προσδιορίστηκαν ίσες με c0=(5.699±0.004)Å και α0=(3.535±0.005)Å, ενώ ο 
συντελεστής χαλάρωσης της διαξονικής παραμόρφωσης, b=2C13/C33, υπολογίστηκε ίσος 
με 0.43±0.04 
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Τα υµένια InN παρουσίασαν υψηλές συγκεντρώσεις ελεύθερων ηλεκτρονίων (1018-
1019cm-3). Τυπικές τιµές της συγκέντρωσης ηλεκτρονίων και της ευκινησίας Hall των 
ηλεκτρονίων, στους 300Κ, ήταν (2-9)×1018cm-3 και (1200-1500)cm2/Vs, αντίστοιχα. 
Μελετήθηκε η εξάρτηση της ευκινησίας ηλεκτρονίων από τις συνθήκες ανάπτυξης, οι 
οποίες επηρεάζουν τη συγκέντρωση των διερχόµενων εξαρµόσεων, και διαπιστώθηκαν 
ενδείξεις αντιστάθµισης των ηλεκτρονίων στο InN από σηµειακές ατέλειες που δρούν 
σαν αποδέκτες, µε συγκέντρωση ανάλογη της συγκέντρωσης των εξαρµόσεων ακµής.  

Το φαινόµενο Burstein-Moss, λόγω της υψηλής συγκέντρωσης ηλεκτρονίων, 
παρατηρήθηκε σε µετρήσεις οπτικής φασµατοσκοπίας στο InN και προσδιορίστηκε ότι 
το ενεργειακό χάσµα του InN, στους 300Κ, είναι λίγο µικρότερο από 0.65eV. 

Αναπτύχθηκε ετεροδοµή µονοδιάστατου κβαντικού πηγαδιού InN/GaN µε απότοµες 
και επίπεδες διεπιφάνειες, στην οποία κατασκευάστηκαν ανορθωτικές επαφές Schottky. 
Μετρήσεις χωρητικότητας-τάσης (C-V) ανέδειξαν τον εντοπισµό υψηλής συγκέντρωσης 
ηλεκτρονίων (1.5×1013cm-2) στο στρώµα InN, που είναι αποτέλεσµα είτε των 
εσωτερικών ηλεκτρικών πεδίων πόλωσης της ετεροδοµής, είτε των προσµείξεων δοτών 
στο InN. Επίσης, δείχθηκε η δυνατότητα διαµόρφωσης και πλήρους απογύµνωσης της 
συγκέντρωσης των ηλεκτρονίων στο InN. 

∆οµές κβαντικών κόκκων InN αναπτύχθηκαν πάνω σε υπόστρωµα GaN (0001), 
ελέγχοντας τις διαστάσεις και την πυκνότητά τους µέσω της θερµοκρασίας και της 
διάρκειας εναπόθεσης. Μετρήσεις φασµατοσκοπίας φωτοφωταύγειας (PL) έδωσαν 
ενδείξεις για οπτικές µεταβάσεις από δοµή κβαντικών κόκκων ύψους 3nm και 
διαµέτρου 40nm. 

Τέλος, αναπτύχθηκαν λεπτά υµένια κραµάτων InxGa1-xN, µε ποσοστά από 0 (GaN) 
έως 1 (InN), σε συνθήκες ανάλογες µε αυτές των υµενίων InN. Από µετρήσεις XRD δεν 
παρατηρήθηκε διαχωρισµός φάσεων, γεγονός που αποδίδεται στους ισχυρούς 
κινητικούς περιορισµούς της επιταξιακής ανάπτυξης. Το ενεργειακό χάσµα των 
κραµάτων µετρήθηκε συναρτήσει της σύστασής τους και προσδιορίστηκε ο παράγοντας 
απόκλισης από τη γραµµικότητα ίσος µε 1.68±0.09 eV. 
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Πρόλογος 

Το αντικείµενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση των 
φυσικών µηχανισµών της επίταξης µε µοριακές δέσµες (Molecular Beam Epitaxy, 
MBE) του ηµιαγωγού νιτρίδιο του Ινδίου (InN) και η µελέτη των βασικών ιδιοτήτων 
του. Για την ανάπτυξη του InN µε ΜΒΕ, χρησιµοποιήθηκε πηγή πλάσµατος αζώτου από 
επαγωγή ραδιοσυχνοτήτων (RF-MBE). 

Το InN ανήκει στην κατηγορία των ηµιαγωγών ΙΙΙ-νιτριδίων, ή γενικότερα στην 
οικογένεια των ηµιαγωγών ΙΙΙ-V, και αποτελεί αντικείµενο εντατικής επιστηµονικής 
έρευνας τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Το επιστηµονικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον για 
τον συγκεκριµένο ηµιαγωγό, πηγάζει από τις ιδιαίτερες ηλεκτρικές και 
οπτοηλεκτρονικές του ιδιότητες. Η υψηλή ευκινησία των ηλεκτρονίων (προβλέπεται ίση 
µε 14000cm2/Vs σε 300Κ [1]) και η υψηλή µέγιστη ταχύτητά τους (προβλέπεται ίση µε 
5.3×107cm/s σε ηλεκτρικό πεδίο έντασης 32kV/cm [1]), καθιστούν το InN κατάλληλο 
υλικό για την κατασκευή υψίσυχνων ηλεκτρονικών διατάξεων µε λειτουργία έως την 
περιοχή των THz. Επιπλέον, το µικρό ενεργειακό χάσµα του (0.6-0.7eV [2, 3]) καθιστά 
το InN και τα κράµατα InxGa1-xN, InxAl1-xN και InxAlyGa1-x-yN κατάλληλα υλικά για την 
κατασκευή οπτοηλεκτρονικών διατάξεων µε λειτουργία από την περιοχή του υπέρυθρου 
έως την περιοχή του υπεριώδους. Η κατανόηση της επιταξιακής ανάπτυξης και των 
ιδιοτήτων του InN (ως συστατικό των κραµάτων) είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 
κατανόηση και τον έλεγχο της ανάπτυξης και των ιδιοτήτων των κραµάτων του. 

Η λειτουργία οπτοηλεκτρονικών διατάξεων εκποµπής ακτινοβολίας στη φασµατική 
περιοχή υπεριώδους-ορατού βασίζεται σε δοµές κβαντικών πηγαδιών InxGa1-xN, οι 
οποίες παρουσιάζουν υψηλότερη κβαντική απόδοση σε σχέση µε αντίστοιχες δοµές 
κβαντικών πηγαδιών GaN και AlxGa1-xN [4, 5]. Ο αποτελεσµατικός µηχανισµός 
εκποµπής ακτινοβολίας σε κβαντικά πηγάδια InxGa1-xN έχει συσχετιστεί µε το 
φαινόµενο εντοπισµού (localization) των εξιτονίων/φορέων που προκαλείται από την 
ανοµοιογενή κατανοµή της σύστασης του κράµατος [4]. Εντούτοις, η αποδοτικότητα 
εκποµπής των κβαντικών πηγαδιών InxGa1-xN χειροτερεύει σηµαντικά για µήκη κύµατος 
µεγαλύτερα από την περιοχή του πράσινου. Η ανάπτυξη κραµάτων InxGa1-xN σε όλη την 
περιοχή συστάσεων, από InN έως GaN, εκτός από αυτοτελής επιστηµονικός στόχος θα 
είναι και το µέσο για την αποτελεσµατική µελέτη και βελτίωση των ιδιοτήτων των 
κραµάτων InxGa1-xN. 

Η ανάπτυξη του InN παρουσιάζει σηµαντικές δυσκολίες λόγω των ασθενών δεσµών 
In-N και, εποµένως, του υψηλού ρυθµού θερµικής διάσπασης σε ασυνήθιστα χαµηλές 
θερµοκρασίες ανάπτυξης. Όταν ξεκίνησε η παρούσα διατριβή, η τεχνογνωσία στην 
ανάπτυξη του InN, διεθνώς, ήταν εξαιρετικά περιορισµένη και η ποιότητα του 
επιταξιακού InN ήταν κακή. Για το λόγο αυτό, ο πειραµατικός χαρακτηρισµός των 
βασικών ιδιοτήτων του InN (ενεργειακό χάσµα, ενεργές µάζες ηλεκτρονίων και οπών, 
πλεγµατικές σταθερές α και c, ευκινησία ηλεκτρονίων) οδηγούσε σε παραπλανητικά 
αποτελέσµατα και λανθασµένα συµπεράσµατα. Το ενδεικτικότερο παράδειγµα αποτελεί 
το ενεργειακό χάσµα του InN, το οποίο θεωρείτο ίσο µε 1.89eV [6] µέχρι πρίν από πέντε 
χρόνια, ενώ πιο πρόσφατες µετρήσεις έδειξαν ότι είναι ίσο µε 0.6-0.7eV [2, 3]. Πολλές 
από τις βασικές ιδιότητες του InN είναι ακόµη υπό διερεύνηση.  
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Ο βασικός στόχος της διατριβής ήταν η διερεύνηση των επιφανειακών διαδικασιών 
που λαµβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της επιταξιακής ανάπτυξης του InN, µε την 
τεχνική RF-ΜBE, πάνω σε υπόστρωµα GaN (0001), προκειµένου τελικά να 
αναπτυχθούν λεπτά υµένια InN υψηλής δοµικής ποιότητας. Επιπλέον στόχος ήταν ο 
προσδιορισµός των βασικών δοµικών, ηλεκτρικών και οπτικών ιδιοτήτων του InN.  

Τελικά, η εκπλήρωση των βασικών ερευνητικών στόχων της παρούσας διατριβής, 
προσέφερε την ευκαιρία διερεύνησης της ανάπτυξης και των ιδιοτήτων κβαντικών 
ετεροδοµών InN/GaN και λεπτών υµενίων κραµάτων InxGa1-xN, µε σύσταση σε όλο το 
φάσµα τιµών x, από 0 έως 1. 

Η διατριβή είναι δοµηµένη ως εξής: Στο Κεφάλαιο 1 περιγράφονται συνοπτικά οι 
βασικές ιδιότητες των ηµιαγωγών ΙΙΙ-νιτριδίων. Στο Κεφάλαιο 2 περιγράφεται η τεχνική 
ΜΒΕ, η πειραµατική διάταξη RF-ΜΒΕ, οι βασικές διαδικασίες της επιταξιακής 
ανάπτυξης µε ΜΒΕ και οι τεχνικές µελέτης των ιδιοτήτων (χαρακτηρισµού) του υλικού 
που χρησιµοποιήθηκαν. Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται η διερεύνηση των επιφανειακών 
διαδικασιών της επιταξιακής ανάπτυξης του InN πάνω σε υπόστρωµα GaN (0001) µε 
RF-ΜΒΕ. Στο Κεφάλαιο 4 περιγράφονται και συγκρίνονται διαφορετικές διαδικασίες 
ανάπτυξης συµπαγών υµενίων InN (0001) και προσδιορίζονται οι βέλτιστες συνθήκες 
ανάπτυξης. Στα Κεφάλαια 5, 6 και 7 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της µελέτης των 
δοµικών, ηλεκτρικλων και οπτικών, αντίστοιχα, ιδιοτήτων των υµενίων InΝ (0001). Στο 
Κεφάλαιο 8 περιγράφονται η ανάπτυξη και οι ιδιότητες ενός µονοδιάστατου κβαντικού 
πηγαδιού InN/GaN και δοµών κβαντικών κόκκων InN/GaN. Στο Κεφάλαιο 9 
παρουσιάζεται η διερεύνηση της ανάπτυξης και των ιδιοτήτων των κραµάτων InxGa1-xN 
σε όλο το φάσµα ποσοστών x και, τέλος, στο Κεφάλαιο 10 συνοψίζονται τα 
αποτελέσµατα της διατριβής και προτείνονται θέµατα προς µελλοντική διερεύνηση. 

Τα πειράµατα ανάπτυξης µε RF-ΜΒΕ πραγµατοποιήθηκαν στο ερευνητικό 
εργαστήριο της Οµάδας Μικροηλεκτρονικής του Τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστηµίου 
Κρήτης και του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής ∆οµής και Λέιζερ (ΙΗ∆Λ) του Ιδρύµατος 
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο Ηράκλειο Κρήτης. Στο ίδιο εργαστήριο 
πραγµατοποιήθηκαν τα περισσότερα πειράµατα ανάλυσης των δοµικών, ηλεκτρικών και 
οπτικών ιδιοτήτων των κρυσταλλικών δοµών που αναπτύχθηκαν. Το τµήµα του δοµικού 
χαρακτηρισµού που αφορούσε παρατηρήσεις µε ηλεκτρονική µικροσκοπία διέλευσης 
(ΤΕΜ), πραγµατοποιήθηκε από συνεργάτες του εργαστηρίου στο Τµήµα Φυσικής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Ειδικές µετρήσεις περίθλασης ακτίνων-x 
πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Ινστιτούτο Φυσικής της 
Πολωνικής Ακαδηµίας Επιστηµών στην Βαρσοβία. Μετρήσεις φαινοµένου Hall 
συναρτήσει της θερµοκρασίας έγιναν από συνεργάτη στο ερευνητικό εργαστήριο 
Υπεραγώγιµων και Μαγνητικών Υλικών του ΙΗ∆Λ/ΙΤΕ. 

Η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής πραγµατοποιήθηκε µε την οικονοµική 
υποστήριξη του προγράµµατος ΠΕΝΕ∆ 01Ε∆481 “Ηµιαγωγικές Οπτοηλεκτρονικές 
∆ιατάξεις Υπεριώδους Φωτός”. 
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Εικόνα 1.1 Αριθµός δηµοσιεύσεων µε 
θέµα τον ηµιαγωγό InN σε διεθνή 
επιστηµονικά περιοδικά. Το ερευνητικό 
ενδιαφέρον για το InN αυξήθηκε 
κατακόρυφα στις αρχές της παρούσας 
δεκαετίας, λόγω, κυρίως, της 
αναθεώρησης του ενεργειακού 
χάσµατος 

1.1. Ιστορική αναδροµή 

Αν και οι προσπάθειες ανάπτυξης µε εξελιγµένες τεχνικές των ΙΙΙ-νιτριδίων, κυρίως 
του GaN, είχαν ξεκινήσει από τη δεκαετία του 1980, η µελέτη των ΙΙΙ-νιτριδίων 
προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας των ηµιαγωγών, όταν στις 
αρχές της δεκαετίας του 1990 βελτιώθηκε η επιταξιακή ανάπτυξη πάνω σε 
υποστρώµατα Al2O3 [1, 2] και Si [3], επιτεύχθηκε υλικό αγωγιµότητας τύπου-p [4] και 
αναπτύχθηκαν επιτυχώς µε την τεχνική MOCVD δοµές LED [5, 6]. Παράλληλα, 
δείχτηκε η δυνατότητα ανάπτυξης ανιχνευτών υπεριώδους ακτινοβολίας (solar-blind UV 
detector) [7] και τρανζίστορ πεδίου υψηλής ευκινησίας (High Electron Mobility 
Transistor, HEMT) [8]. Αυτές οι επιταξιακές δοµές βασίζονταν σε στρώµατα GaN, AlN, 
AlGaN και InGaN. 

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000, λοιπόν, το ενδιαφέρον στο πεδίο των ΙΙΙ-
νιτριδίων εστιαζόταν σχεδόν αποκλειστικά στην ανάπτυξη GaN, AlN και τριµερών 
κραµάτων AlGaN και InGaN (µε In έως 20%). Πρέπει να τονιστεί ότι, µέχρι τότε, τα 
µοναδικά δεδοµένα για το InN προέρχονταν από µετρήσεις σε πολυκρυσταλλικά 
δείγµατα που είχαν αναπτυχθεί το 1986 [9] µε την τεχνική εναπόθεσης In από απόξεση 
στερεού στόχου µε πηγή ραδιοσυχνοτήτων (rf-sputtering) σε περιβάλλον Ν. Σύµφωνα 
µε τη δουλεία αυτή, το ενεργειακό χάσµα του InN ήταν ίσο µε 1.89eV, ενώ η ευκινησία 
των ηλεκτρονίων ήταν 2700cm2/Vs για συγκέντρωση ηλεκτρονίων 5.3×1016cm-3.  

Το ερευνητικό ενδιαφέρον για το InN εκτινάχθηκε µετά το 2002-2003, όταν και 
παρουσιάστηκαν οι πρώτες εργασίες που ανέφεραν ότι το ενεργειακό χάσµα του InN, το 
οποίο είχε αναπτυχθεί µε την τεχνική ΜΒΕ, ήταν µικρότερο από 0.9eV [10, 11, 12]. 
Βάσει του αποτελέσµατος αυτού, το ενεργειακό χάσµα των κραµάτων ΙΙΙ-νιτριδίων που 
περιείχαν In µπορούσε να φτάσει στην περιοχή του υπέρυθρου. Η αύξηση του 
ενδιαφέροντος για το InN τα τελευταία χρόνια, αντικατοπτρίζεται στην αύξηση του 
αριθµού των δηµοσιεύσεων στη διεθνή βιβλιογραφία, όπως φαίνεται και στην Εικ. 1.1. 
Ακόµα και σήµερα, βέβαια, η ανάπτυξη συµπαγών υµενίων InN µε υψηλή κρυσταλλική 
ποιότητα δεν είναι µία τετριµµένη διαδικασία και λίγα ερευνητικά εργαστήρια κατέχουν 
την απαιτούµενη τεχνογνωσία.  
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1.2. Εισαγωγή στις βασικές ιδιότητες των ηµιαγωγών ΙΙΙ-νιτριδίων 

Οι ηµιαγωγοί ΙΙΙ-νιτριδίων ανήκουν στους σύνθετους ηµιαγωγούς ΙΙΙ-V, οι οποίοι 
αποτελούνται από άτοµα των στοιχείων της οµάδας ΙΙΙ και της οµάδας V του περιοδικού 
πίνακα. Στην περίπτωση των ΙΙΙ-νιτριδίων, το άτοµο της οµάδας V είναι το άζωτο (N). 
Τα άτοµα της οµάδας ΙΙΙ µπορεί να είναι το Ga, το Al, το In ή συνδυασµοί αυτών. 
Ανάλογα µε τον αριθµό των διαφορετικών στοιχείων της οµάδας ΙΙΙ, που υπάρχουν σε 
έναν σύνθετο ηµιαγωγό ΙΙΙ-νιτριδίου, αυτός ονοµάζεται διµερής, τριµερής ή τετραµερής, 
αντίστοιχα. Ως αποτέλεσµα της διαφορετικής ηλεκτραρνητικότητας των διαφόρων 
ατόµων της οµάδας ΙΙΙ µε το N, οι δεσµοί ΙΙΙ-N είναι πολωµένοι οµοιοπολικοί.  

Το βασικό πλεονέκτηµα των ΙΙΙ-νιτριδίων, έναντι άλλων ηµιαγωγών, είναι ότι έχουν 
άµµεσο ενεργειακό χάσµα, το οποίο αντιστοιχεί σε ενέργειες φωτονίων που καλύπτουν 
µία ευρεία περιοχή, από το υπέρυθρο έως το υπεριώδες. Συγκεκριµένα, το ενεργειακό 
χάσµα των AlN, GaN και InN σε θερµοκρασία δωµατίου είναι 6.2, 3.4 και ~0.7eV, 
αντίστοιχα. Επιπλέον, τα κράµατα InxAlyGa1-x-yN παρουσιάζουν ενεργειακό χάσµα από 
0.7 έως 6.2eV, ανάλογα µε τα ποσοστά x και y (0#x#1, 0#y#1), καλύπτοντας, έτσι, την 
περιοχή ακτινοβολιών από το υπέρυθρο µέχρι το υπεριώδες.  

Η τιµή του ενεργειακού χάσµατος, Eg(alloy), του κράµατος InxAlyGa1-x-yN συναρτήσει 
των ποσοστών x και y, δίνεται από τη σχέση: 

g(alloy) g(InN) g(AlN) g(GaN) InN AlN( , ) (1 ) (1 ) (1 )= + + − − − − − −E x y xE yE x y E xb x yb y  (1.1)  

όπου Eg(InN), Eg(AlN) και Eg(GaN) είναι οι τιµές του ενεργειακού χάσµατος των διµερών 
InN, AlN και GaN, αντίστοιχα, και bIn και bAl είναι οι παράµετροι απόκλισης από τη 
γραµµική συµπεριφορά (bowing parameters) για το In και το Al, αντίστοιχα. Οι 
παράµετροι αυτές εξαρτώνται, εν γένει, από το είδος των στοιχείων της οµάδας ΙΙΙ που 
περιέχονται στο κράµα [13, 14, 15].  

 Οι τιµές του ενεργειακού χάσµατος που καλύπτουν τα κράµατα ΙΙΙ-νιτριδίων 
περιγράφονται στο διάγραµµα της Εικ. 1.2, όπου, παράλληλα παρουσιάζονται και οι 
αντίστοιχες πλεγµατικές σταθερές στο κρυσταλλογραφικό επίπεδο (0001). Επιπλέον, για 

 

Εικόνα 1.2  Το ενεργειακό 
χάσµα και πλεγµατική σταθερά 
στο επίπεδο (0001) των 
ηµιαγωγών ΙΙΙ-N, ΙΙΙ-As και III-
P. Το ενεργειακό χάσµα των 
κραµάτων ΙΙΙ-Νιτριδιών 
καλύπτει την περιοχή από το 
υπέρυθρο έως το βαθύ 
υπεριώδες. 
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σύγκριση παρουσιάζεται και το ενεργειακό χάσµα των κυβικών κραµάτων ΙΙΙ-As και 
III-P. Το ενεργειακό χάσµα άλλων ηµιαγωγών, όπως το GaAs, το Si και το SiC, 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.Ι. Οι οπτικές ιδιότητες, λοιπόν, των ΙΙΙ-νιτριδίων, τα 
καθιστούν κατάλληλα υλικά για την κατασκευή οπτοηλεκτρονικών διατάξεων, όπως 
είναι οι δίοδοι εκποµπής φωτός (Light Emitting Diodes, LED), οι δίοδοι λέιζερ (Laser 
Diodes, LD), οι ηλιακές κυψέλες (solar cells) και οι ανιχνευτές ακτινοβολίας (detectors), 
µε λειτουργία σε µεγάλο εύρος ενεργειών. 

Επιπλέον πλεονεκτήµατα των ΙΙΙ-νιτριδίων αποτελούν η µη-τοξικότητα των 
συστατικών τους (σε αντίθεση π.χ. µε τους ηµιαγωγούς ΙΙΙ-As), το υψηλό πεδίο 
κατάρρευσης (breakdown field) στο GaN και στα κράµατα AlGaN, η υψηλή ταχύτητα 
κόρου των ηλεκτρονίων και η υψηλή θερµική αγωγιµότητα. Στον Πίνακα 1.Ι [16], 
παρουσιάζονται ενδεικτικές τιµές των παραπάνω ηλεκτρικών ιδιοτήτων για διάφορους 
ηµιαγωγούς που χρησιµοποιούνται στη σύγχρονη τεχνολογία, όπως αναφέρονται στη 
βιβλιογραφία, βάσει υπολογισµών ή µετρήσεων. Οι ηλεκτρικές ιδιότητες, λοιπόν, των 
ΙΙΙ-νιτριδίων, τα καθιστούν κατάλληλα υλικά για την κατασκευή ηλεκτρονικών 
διατάξεων, όπως είναι τα τρανζίστορ HEMT υψηλής συχνότητας και υψηλής ισχύος 
[17]. 

Ενώ οι περισσότερες ιδιότητες των GaN και AlN έχουν χαρακτηριστεί πειραµατικά, 
οι ιδιότητες του InN, ακόµα και οι βασικές, όπως είναι το ενεργειακό χάσµα, είναι 
ακόµα υπό διερεύνηση. Αυτό οφείλεται στο ότι η ανάπτυξη µονοκρυσταλλικού InN 
υψηλής δοµικής ποιότητας, παρουσιάζει σηµαντικούς φυσικούς και τεχνολογικούς 
περιορισµούς. Επιπλέον, το InN παρουσιάζει ιδιαίτερες ιδιότητες που οφείλονται στην 
ηλεκτρονική δοµή της ζώνης αγωγιµότητας γύρω από το σηµείο Γ της ζώνης Brillouin 
και καθιστούν δύσκολο τον χαρακτηρισµό του. Όλα αυτά τα θέµατα, παρουσιάζονται 
αναλυτικά στα Κεφάλαια 3 έως 8. 

Αν και είναι, λοιπόν, ακόµα υπό διερεύνηση, µερικές από τις ιδιότητες του InN, 
όπως αναφέρονται στη βιβλιογραφία, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.ΙΙ. Επιπλέον, για 
σύγκριση, παρουσιάζονται οι αντίστοιχες ιδιότητες των GaN και AlN. Όπως φαίνεται, οι 
βασικές διαφορές του InN, µε τα GaN και AlN, είναι το πολύ µικρότερο ενεργειακό 
χάσµα και η πολύ µικρότερη ενεργός µάζα των ηλεκτρονίων γύρω από το σηµείο Γ της

 

 
Πίνακας 1.I Επιλεγµένες παράµετροι των GaN, GaAs, Si και 6H-SiC, που 
ανήκουν σε διαφορετικές οικογένειες ηµιαγωγών. Τα χαρακτηριστικά του GaN 
το καθιστούν κατάλληλο υλικό για την κατασκευή ηλεκτρονικών διατάξειων. 

 GaN GaAs Si 6H-SiC 
Ενεργειακό χάσµα (eV) 3.39 1.43 1.12 3.03 

Πεδίο κατάρρευσης (V/cm) 5×106 0.3×106 0.25×106 2.4×106 

Ταχύτητα κόρου (cm/s) 2.5×107 1.8×107 1.0×107 2.0×107 

Ευκινησία χαµηλού πεδίου (cm2/Vs) 1200 8500 1500 500 

Θερµική αγωγιµότητα (W/cmK) 2.0 0.46 1.5 4.9 
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Πίνακας 1.II Επιλεγµένες παράµετροι των διµερών ΙΙΙ-Νιτριδίων GaN, AlN και InN. Το 
µικρό ενεργειακό χάσµα και η υψηλή µέγιστη ταχύτητα και ευκινησία χαµηλού πεδίου 
των ηλεκτρονίων, καθιστούν το InN και τα κράµατα που περιέχουν In κατάλληλα υλικά 
για την κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτοηλεκτρονικών διατάξεων. 

 
ζώνης Brillouin. Το τελευταίο, µεταφράζεται σε πολύ υψηλή ευκινησία και µέγιστη 
ταχύτητα των ηλεκτρονίων στο InN. 

 
 
 

1.3. Η εξαγωνική δοµή βουρτζίτη των ΙΙΙ-νιτριδίων 

Τα ΙΙΙ-νιτρίδια κρυσταλλώνονται είτε στη θερµοδυναµικά µετασταθή κυβική δοµή 
σφαλερίτη (zincblende), είτε στην θερµοδυναµικά σταθερή εξαγωνική δοµή βουρτζίτη 
(wurtzite). Η δοµή βουρτζίτη, η οποία περιγράφεται σχηµατικά µε δύο διαφορετικές 
προοπτικές στην Εικ. 1.3 για έναν διµερή ηµιαγωγό, είναι µία εξαγωνική δοµή πυκνής 
διάταξης (hexagonal close packed, hcp) µε βάση ένα άτοµο της οµάδας ΙΙΙ (κόκκινες 
σφαίρες) και ένα άτοµο N (µπλέ σφαίρες), που ενώνονται µε έναν οµοιοπολικό δεσµό 
κατά την κρυσταλλογραφική διεύθυνση [0001]. Στην Εικ. 1.3 (β), υποδεικνύονται και οι 
βασικές κρυσταλλογραφικές διευθύνσεις του εξαγωνικού κρύσταλλου. 

Στην Εικ. 1.4 (α), περιγράφεται σχηµατικά η µοναδιαία κυψελίδα του διµερούς ΙΙΙ-
νιτριδίου. Όπως φαίνεται, ο εξαγωνικός κρύσταλλος βουρτζίτη, ισοδυναµεί µε δύο hcp 
κρυστάλλους, που αποτελούνται ο ένας αποκλειστικά από άτοµα της οµάδας ΙΙΙ και ο 
άλλος αποκλειστικά από άτοµα  Ν, και είναι µετατοπισµένοι µεταξύ τους κατά την 
κρυσταλλογραφική διεύθυνση [0001], απόσταση ίση µε το µήκος b του δεσµού ΙΙΙ-Ν. 
Κάθε άτοµο ΙΙΙ στον κρύσταλλο, συνδέεται µέσω οµοιοπολικών δεσµών µε τέσσερα 
γειτονικά άτοµα N σχηµατίζοντας ένα κανονικό τετράεδρο, όπως φαίνεται στην Εικ. 
1.4(β). Επίσης κάθε άτοµο N συνδέεται µε τέσσερα γειτονικά άτοµα ΙΙΙ. Η εξαγωνική 
αυτή δοµή έχει συµµετρία περιστροφής τρίτης τάξεως (3-fold degeneracy), ενώ κατά 
την κρυσταλλογραφική διεύθυνση [0001] εναλάσσονται δύο διαφορετικά επίπεδα 
οµοίων ατόµων ...ΑΒΑΒΑΒ… (ενώ στην κυβική δοµή σφαλερίτη εναλάσσονται τρία 
διαφορετικά επίπεδα οµοίων ατόµων ...ABCABC… κατά την κρυσταλλογραφική 
διεύθυνση [0001]). 

Η δοµή βουρτζίτη χαρακτηρίζεται από τις πλεγµατικές σταθερές στη διεύθυνση 
[1120] , α, και στη διεύθυνση [0001], c, όπως φαίνεται στην Εικ. 1.4(α). Αυτές οι 

 GaN AlN InN 
Ενεργειακό χάσµα (300Κ) (eV) 3.39 [18] 6.2 [19] 0.69 [20] 

Μέγιστη ταχύτητα (cm/s) 3×107 [21] 1.7×107 [22] 5.3×107 [21] 

Πεδίο µέγιστης ταχύτητας (kV/cm) 195 [21] 450 [22] 32 [21] 

Ευκινησία χαµηλού πεδίου (300Κ) (cm2/Vs) 1200 [23] - 14000 [21] 

Ενεργός µάζα ηλεκτρονίων (Γ1) (m*/m0) 0.20 [24] 0.48 [25] 0.04 [21] 

Ενέργεια δεσµού ΙΙΙ-N (eV)  2.20 [26] 2.88 [26] 1.98 [26] 
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παράµετροι εξαρτώνται από τη χηµική σύσταση του κρυστάλλου, αλλά είναι δυνατόν να 

 
Εικόνα 1.3  Η εξαγωνική κρυσταλλική δοµή βουρτζίτη για µία διµερή ένωση ΙΙΙ-
Νιτριδίου. Οι κόκκινες σφαίρες αντιστοιχούν σε άτοµα της οµάδας ΙΙΙ και οι µπλέ 
σφαίρες αντιστοιχούν σε άτοµα αζώτου. (α) Η επιφάνεια (1120)  είναι παράλληλη στο 
επίπεδο της εικόνας. Στη δοµή βουρτζίτη εναλάσσονται δύο διαφορετικά επίπεδα οµοίων 
ατόµων ...ΑΒΑΒΑΒ... κατά την κρυσταλλογραφική διεύθυνση [0001]. (β) Η επιφάνεια 
(0001) είναι παράλληλη στο επίπεδο της εικόνας. ∆ύο βασικές οικογένειες επιπέδων είναι 
κάθετες στο επίπεδο (0001), τα επίπεδα (1120)  και τα επίπεδα (1100) . 
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παράµετροι εξαρτώνται από τη χηµική σύσταση του κρυστάλλου, αλλά είναι δυνατόν να 
µεταβάλλονται λίγο από τυχόν αποκλίσεις από τη στοιχειοµετρία, από την παρουσία 
προσµίξεων και κρυσταλλικών ατελειών, από την ύπαρξη εξωτερικών πιέσεων και από 
µεταβολή της θερµοκρασίας.  

Σύµφωνα µε το νόµο του Vegard, η πλεγµατική σταθερά, αalloy, ενός κράµατος 
InxAlyGa1-x-yN, δίνεται από τη σχέση: 

 alloy (InN) (AlN) (GaN)( , ) (1 )= + + − −x y x y x yα α α α  (1.2) 
όπου αInN, αAlN

 και αGaN είναι οι πλεγµατικές σταθερές των διµερών InN, AlN και GaN, 
αντίστοιχα. Αντίστοιχη σχέση ισχύει και για την πλεγµατική σταθερά c. 

Στην τέλεια δοµή βουρτζίτη, στην οποία όλα τα άτοµα βρίσκονται στο µέσο 
κανονικών τετραέδρων, τα οποία σχηµατίζουν οι τέσσερις δεσµοί τους µε τα γειτονικά 
άτοµα, ισχύει ότι c/α=1.633 [27]. Στην πραγµατικότητα, όµως, οι δοµές των ΙΙΙ-
νιτριδίων αποκλίνουν από την τέλεια δοµή. Οι πλεγµατικές σταθερές των GaN, AlN και 
InN, όπως έχουν προσδιοριστεί πειραµατικά, φαίνονται στον Πίνακα 4.ΙΙΙ. Οι τιµές των 
c και α του InN έχουν µετρηθεί όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 5. Η διαφορετικότητα 
των τιµών για κάθε διµερές ΙΙΙ-νιτρίδιο, οφείλεται στη µοναδικότητα της ηλεκτρονικής 
δοµής του κατιόντος (άτοµο οµάδας ΙΙΙ) και της ιοντικής του ακτίνας (Al+3:0.39Å, 
Ga+3:0.47Å, In+3:0.79Å [28]). 

 

 
 

Εικόνα 1.4 Η µοναδιαία κυψελίδα της δοµής βουρτζίτη (α) και το τετράεδρο που σχηµατίζουν 
οι τέσσερις δεσµοί ΙΙΙ-N γύρω από ένα άτοµο της οµάδας ΙΙΙ (β). Οι βασικές πλεγµατικές 
σταθερές α και c ορίζονται όπως φαίνεται. 
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Πίνακας 1.III Οι πλεγµατικές σταθερές των διµερών ενώσεων ΙΙΙ-
Νιτριδίων GaN, AlN και InN. Στην πραγµατικότητα, οι δοµές των 
ΙΙΙ-Νιτριδίων διαφέρουν από την ιδανική δοµή βουρτζίτη, για την 
οποία c/α=1.633. Οι πλεγµατικές σταθερές του InN µετρήθηκαν 
όπως περιγράφεται στην Ενότητα 5.4 

 
 
 
 
 
Γενικά, η απόσταση, d, µεταξύ των επιπέδων (h k -(h+k) l) ενός εξαγωνικού 

κρυστάλλου, δίνεται απο τη σχέση [29]: 

 
2 2 2

2 2 2

1 4
3
⎛ ⎞+ +

= +⎜ ⎟
⎝ ⎠α

h hk k l
d c

 (1.3) 

όπου h, k και l είναι οι δείκτες Miller των επιπέδων. Η γωνία, N, µεταξύ δύο επιπέδων 
(h1 k1 -(h1+k1) l1) και (h2 k2 -(h2+k2) l2) δίνεται από τη σχέση [29]: 

 

2
1 2 1 2

1 2 1 2 1 22

2 2
2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 2 2 2 22 2

3
2 4cos

3 3
4 4

+⎛ ⎞+ + +⎜ ⎟
⎝ ⎠=

⎡ ⎤⎛ ⎞⎛ ⎞
+ + + + + +⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠⎣ ⎦
1 2

h k k hh h k k l l
c

h k h k l h k h k l
c c

α

φ
α α

 (1.4) 

Το αντίστροφο πλέγµα του εξαγωνικού κρυστάλλου, απαρτίζεται από πλεγµατικά 
σηµεία, το καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε µία οικογένεια επιπέδων του 
πραγµατικού κρυστάλλου. Η απόσταση ενός σηµείου (h k -(h+k) l) του αντιστρόφου 
πλέγµατος από το σηµείο (0000), είναι ίση µε 1/d, όπου d είναι η απόσταση µεταξύ των 
επιπέδων (h k -(h+k) l) του πραγµατικού κρυστάλλου. 

 
 
 

1.4.  Πολικότητα και πεδία πόλωσης των ΙΙΙ-νιτριδίων 

Η δοµή βουρτζίτη, καθώς και η δοµή σφαλερίτη, έχει πολικούς άξονες λόγω της 
έλλειψης συµµετρίας αντιστροφής σε ορισµένες διευθύνσεις. Οι κρυσταλλικές 
διευθύνσεις <0001> της δοµής βουρτζίτη ανήκουν στην κατηγορία αυτή, γιατί κατά 
µήκος της κρυσταλλογραφικής διεύθυνσης [0001] οι δεσµοί ξεκινούν από κατιόντα και 
καταλήγουν σε άτοµα Ν, ενώ κατά µήκος της αντίθετης κρυσταλλογραφικής διεύθυνσης 
[0001] , οι δεσµοί ξεκινούν από άτοµα Ν και καταλήγουν σε κατιόντα. Αυτές είναι και οι 
πιο συνηθισµένες κρυσταλλογραφικές διευθύνσεις ανάπτυξης των νιτριδίων. Έτσι, όπως 
φαίνεται και στην Εικ. 1.3 (α), όταν η ανάπτυξη του κρυστάλλικού υµενίου εξελίσσεται 
κατά τη διεύθυνση [0001], τότε αυτό ονοµάζεται πολικότητας-ΙΙΙ (ΙΙΙ-polarity), ενώ 

 GaN [24] AlN [24] InN 
c (Å) 5.185 4.982 5.699 

a (Å) 3.189 3.112 3.535 

c/a 1.626 1.601 1.612 
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όταν η ανάπτυξή του εξελίσσεται κατά τη διεύθυνση [0001] , τότε αυτό ονοµάζεται 
πολικότητας-Ν (N-polarity). 

Το είδος της “πολικότητας” ενός επιταξιακού υµενίου ΙΙΙ-νιτριδίου, όταν η ανάπτυξή 
του γίνεται πάνω σε υπόστρωµα που δεν ανήκει στην κατηγορία των ΙΙΙ-νιτριδίων, π.χ. 
Al2O3, καθορίζεται από τις αρχικές συνθήκες της ετεροεπιταξιακής ανάπτυξης. Για 
παράδειγµα, στην περίπτωση ανάπτυξης GaN πάνω σε Al2O3 µε την τεχνική ΜΒΕ, όταν 
αναπτύσσεται ενδιάµεσο στρώµα AlN σε υψηλή θερµοκρασία [30] ή όταν σχηµατίζεται 
ενδιάµεσο λεπτό στρώµα AlN µε νιτρίδωση του Al2O3 [31], τότε το GaN είναι 
πολικότητας-Ga. Αντίθετα, όταν χρησιµοποιείται αρχικό στρώµα GaN ανεπτυγµένο σε 
χαµηλή θερµοκρασία και νιτρίδωση του Al2O3 σε χαµηλή θερµοκρασία [31], τότε το 
GaN είναι πολικότητας-Ν. 

Λόγω των πολικών αξόνων και της υψηλής ιοντικότητας των οµοιοπολικών δεσµών, 
στο εσωτερικό των ΙΙΙ-νιτριδίων αναπτύσσονται ηλεκτρικά πεδία πόλωσης, τα οποία 
µπορεί να επηρεάσουν σε µεγάλο βαθµό τις ηλεκτρικές και τις οπτικές τους ιδιότητες 
[32, 17]. Η συνολική πόλωση, P, έχει δύο συνιστώσες, την αυθόρµητη, P(sp), και την 
πιεζοηλεκτρική, P(pz): 

 
( ) ( )

= +
ur ur ursp pz
P P P  (1.5) 

Η P(sp) είναι εγγενής ιδιότητα του κρυστάλλου και υπάρχει απουσία οποιασδήποτε 
εξωτερικής επίδρασης, όπως η τάση παραµόρφωσης ή ένα εφαρµοζόµενο ηλεκτρικό 
πεδίο. Η φορά της P(sp) είναι η [0001]  και, εποµένως, θα έχει  κατεύθυνση ίδια µε αυτή 
της επιταξιακής ανάπτυξης κρυστάλλικών υµενίων ΙΙΙ-νιτριδίου µε πολικότητα-N και 
αντίθετη µε αυτή της επιταξιακής ανάπτυξης κρυστάλλικών υµενίων ΙΙΙ-νιτριδίου µε 
πολικότητα-ΙΙΙ. 

Η κρυσταλλική απόκλιση από την τέλεια δοµή βουρτζίτη αυξάνει το µέτρο της P(sp) 
[17], φαινόµενο που φαίνεται και στον Πίνακα 1.ΙV, όπου το AlN εµφανίζει την 
υψηλότερη αυθόρµητη πόλωση µεταξύ των διµερών ΙΙΙ-νιτριδίων. Υπενθυµίζεται, ότι το 
AlN παρουσιάζει τη µεγαλύτερη απόκλιση από την ιδανική δοµή µεταξύ των διµερών 
ενώσεων ΙΙΙ-νιτριδίων (βλ. Πίνακα 1.ΙΙΙ). 

Στην περίπτωση µίας ετεροδοµής (δοµή που αποτελείται από διαδοχικά επιταξιακά 
στρώµατα διαφορετικής σύστασης), η ασυνέχεια της P(sp) στις διεπιφάνειες µεταξύ των 
διαφορετικών στρωµάτων προκαλεί την ανάπτυξη επιφανειακών φορτίων πόλωσης εκεί. 
Τα φορτία αυτά δηµιουργούν ηλεκτρικό πεδίο κοντά στις διεπιφάνειες, επηρεάζοντας, 
έτσι, τις ιδιότητες της ετεροδοµής. 

Η δεύτερη συνιστώσα πόλωσης είναι η πιεζοηλεκτρική, P(pz). Σε αυτή την 
περίπτωση, η πόλωση οφείλεται στη ελαστική παραµόρφωση (strain) του πλέγµατος του 
κρυστάλλου, δηλαδή στην απόκλιση της πλεγµατικής σταθεράς από την τιµή 
ισορροπίας. Στην περίπτωση µίας ετεροδοµής, τάσεις πλεγµατικής παραµόρφωσης 
(stress) αναπτύσσονται στις διεπιφάνειες, λόγω των διαφορετικών πλεγµατικών 
σταθερών των διαδοχικών ηµιαγωγικών στρωµάτων.  

Για παράδειγµα, εάν αναπτυχθεί ένα αρκετά λεπτό στρώµα AlN πάνω σε υπόστρωµα 
GaN, η πλεγµατική σταθερά του AlN στο επίπεδο της ετεροεπιφάνειας (0001) δεν θα 
ισούται µε την τιµή ισορροπίας (αAlN=3.112Å), αλλά θα είναι ίση µε την πλεγµατική 
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Πίνακας 1.IV Η αυθόρµητη πόλωση P(sp), οι πιεζοηλεκτρικές 
σταθερές (e33, e31 και e15) και οι ελαστικές σταθερές (C13 και C33) 
των διµερών ενώσεων ΙΙΙ-Νιτριδίων GaN, AlN και InN.  

  
 
 
 
 
 
 
 

σταθερά του GaN (αGaN=3.189Å) (ψευδοµορφική ανάπτυξη). Το αποτέλεσµα της 
εκτατικής ελαστικής παραµόρφωσης του στρώµατος AlN θα είναι η εµφάνιση 
πιεζοηλεκτρικής πόλωσης µε φορά κάθετη προς τη διεπιφάνεια AlN/GaN.  

Γενικά, η P(pz) των διµερών νιτριδίων, για µικρές πλεγµατικές παραµορφώσεις 
(strain), δίνεται προσεγγιστικά από τη γραµµική σχέση [32]: 

 
( )

= ⋅
ur t rpz
P e ε  (1.6) 

όπου 
t
e  είναι ο πιεζοηλεκτρικός τανυστής και 

r
ε  είναι η πλεγµατική παραµόρφωση. Για 

εξαγωνικές δοµές βουρτζίτη, όπως είναι τα ΙΙΙ-νιτρίδια, ο πιεζοηλεκτρικός τανυστής έχει 
τρία ανεξάρτητα στοιχεία e31(=e32), e33 και e15(=e24), οι τιµές των οποίων στα διµερή ΙΙΙ-
νιτρίδια περιέχονται στον Πίνακα 1.IV. Επειδή οι συνήθεις κρυσταλλικές διευθύνσεις 
ανάπτυξης είναι οι <0001>, οι συνιστώσες της πόλωσης σ’αυτές τις διευθύνσεις είναι 
αυτές που έχουν ιδιαίτερη σηµασία. Η P(pz) κατά µήκος της κρυσταλλογραφικής 
διεύθυνσης [0001], δίνεται από τη σχέση [17]: 

 ( )
33 z 31 x y( )= ⋅ + ⋅ +pz

cP e eε ε ε  (1.7) 
όπου το επίπεδο xy είναι κάθετο στη διεύθυνση ανάπτυξης <0001> και ο άξονας z 
παράλληλος στον c. Τα εz, εx και εy, θεωρώντας ισοτροπική τάση ελαστικής 
παραµόρφωσης στο επίπεδο xy, δίνονται από τις σχέσεις [17]: 

 0
z

0

−
=

c c
c

ε  (1.8) 

 0
x y

0

−
= =

α α
ε ε

α
 (1.9) 

όπου c και α είναι οι πλεγµατικές σταθερές του υπό τάση παραµόρφωσης κρυστάλλου, 
ενώ c0 και α0 είναι οι πλεγµατικές σταθερές ισορροπίας του κρυστάλλου, δηλαδή 
απουσία τάσεων παραµόρφωσης. Τα c και α συνδέονται µέσω της σχέσης [17]: 

 0 13 0

0 33 0

− −
= −2

c c C
c C

α α
α

 (1.10) 

 GaN AlN InN 
P(sp) (Cm-2) [33] -0.029 -0.081 -0.032 

e33 (Cm-2) [33] 0.73 1.46 0.97 

e31 (Cm-2) [33] -0.49 -0.60 -0.57 

e15 (Cm-2)  -0.3 [34] -0.48 [35] - 

C13 70 [36] 120 [37] 92 [38] 

C33 379 [36] 395 [37] 221.6 [38] 
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όπου C13 και C33 είναι ελαστικές σταθερές, χαρακτηριστικές για κάθε διµερές ΙΙΙ-
νιτρίδιο, οι τιµές των οποίων για υλικά πολικότητας-ΙΙΙ περιέχονται στον Πίνακα 1.IV. 
Ο παράγοντας 2C13/C33 ονοµάζεται συντελεστής χαλάρωσης διαξονικής 
παραµόρφωσης. Τελικά, η P(pz) κατά µήκος της κρυσταλλογραφικής διεύθυνσης [0001] 
παίρνει τη µορφή: 

 ( ) 0 13
31 33

0 33

⎛ ⎞−
= 2 −⎜ ⎟

⎝ ⎠
pz

c
C

P e e
C

α α
α

 (1.11) 

Από την τελευταία σχέση φαίνεται, όπως ήταν αναµενόµενο, ότι η κατεύθυνση της 
πιεζοηλεκτρικής πόλωσης σε ένα στρώµα III-νιτριδίου, συγκεκριµένης πολικότητας, 
εξαρτάται από το αν η πλεγµατική του σταθερά α είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη από την 
τιµή ισορροπίας α0, δηλαδή αν η τάση παραµόρφωσης σε αυτό είναι εκτατική ή 
συµπιεστική, αντίστοιχα.  

Στην περίπτωση υµενίου ΙΙΙ-νιτριδίου πολικότητας-ΙΙΙ που είναι σε εκτατική 
παραµόρφωση, η P(pz) έχει κατεύθυνση την [0001] , ενώ στην περίπτωση που το υµένιο 
είναι σε συµπιεστική παραµόρφωση, η P(pz) έχει κατεύθυνση την [0001]. Η P(pz) σε 
ηµιαγωγούς ΙΙΙ-νιτριδίων πολικότητας-Ν έχει αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν σε 
πολικότητας-ΙΙΙ. 

Σηµαντική εφαρµογή των πεδίων πόλωσης στα ΙΙΙ-νιτρίδια αποτελεί η υλοποίηση 
τρανζίστορ επίδρασης πεδίου υψηλής ευκινησίας ηλεκτρονίων (High Electron Mobility 
Transistor, HEMT), όπου λόγω, κυρίως, του πεδίου αυθόρµητης πόλωσης που 
αναπτύσσεται σε ετεροεπαφές GaN/AlGaN [39] ή InAlN/(In)GaN [40, 41], 
σχηµατίζεται διδιάστατο ηλεκτρονικό αέριο (2 Dimensional Electron Gas, 2DEG) 
υψηλής συγκέντρωσης και υψηλής ευκινησίας. 
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2.1. Η τεχνική της επίταξης µε µοριακές δέσµες (ΜΒΕ)  

Η ανάπτυξη των ηµιαγωγικών κρυστάλλων, πραγµατοποιείται µε διάφορες τεχνικές. 
Οι βασικές είναι η επίταξη µε µοριακές δέσµες (Molecular Beam Epitaxy, MBE), η 
επίταξη από φάση ατµών (Vapor Phase Epitaxy, VPE) και η επίταξη από υγρή φάση 
(Liquid Phase Epitaxy, LPE), των οποίων διάφορες παραλλαγές είναι αρκετά 
διαδεδοµένες. Στην παρούσα διατριβή, για την ανάπτυξη των ΙΙΙ-νιτριδίων 
χρησιµοποιήθηκε η τεχνική ΜΒΕ. Η τεχνική ΜΒΕ προσφέρει απόλυτο ελέγχο της 
ανάπτυξης και διευκολύνει τη µελέτη και την κατανόηση των φυσικών διεργασιών που 
λαµβάνουν µέρος κατά την ανάπτυξη των ηµιαγωγών. 

Η τεχνική ΜΒΕ αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1960 και χρησιµοποιείται για την 
ανάπτυξη επιταξιακών δοµών από ηµιαγωγούς, µέταλλα ή µονωτές [1]. Η αρχή 
λειτουργίας της τεχνικής ΜΒΕ, είναι η ανάπτυξη κρυστάλλου µέσω αντιδράσεων 
µεταξύ των µοριακών ή ατοµικών δεσµών των συστατικών στοιχείων και της 
κρυσταλλικής επιφάνειας ενός υποστρώµατος στην οποία προσπίπτουν οι δέσµες [2, 3]. 
Το υπόστρωµα βρίσκεται σε υψηλή θερµοκρασία και σε υπερυψηλό κενό, για λόγους 
που αναλύονται παρακάτω. Παρόλο που οι δέσµες των συστατικών στοιχείων µπορεί να 
είναι είτε ατοµικές, είτε µοριακές, έχει επικρατήσει η τεχνική να ονοµάζεται επίταξη µε 
µοριακές δέσµες. Οι δέσµες δηµιουργούνται είτε µε εξάχνωση των συστατικών 
στοιχείων από πηγές στερεάς ή υγρής φάσης (Ga, Al, In, Be, Si, Mg, As), είτε µε χρήση 
συστατικών στοιχείων από πηγές αέριας φάσης (N2, NH3). Στην ειδική περίπτωση, όπου 
χρησιµοποιείται το πλάσµα ενός αερίου για την ανάπτυξη µε ΜΒΕ, η τεχνική 
ονοµάζεται ΜΒΕ υποβοηθούµενη από πηγή πλάσµατος (Plasma Assisted MBE, 
PAMBE) [1]. Στην παρούσα διατριβή, χρησιµοποιήθηκε η τεχνική PAMBE, µε πηγή 
πλάσµατος αζώτου από επαγωγή ραδιοσυχνοτήτων (Radio-Frequency PAMBE, RF-
MBE) και µε πηγές στερεού Ga, Al και In για τη δηµιουργία ατοµικών δεσµών των 
στοιχείων της οµάδας ΙΙΙ. 

Το βασικό χαρακτηριστικό της ανάπτυξης µε ΜΒΕ είναι ότι πραγµατοποιείται σε 
συνθήκες µακρυά από τη θερµοδυναµική ισορροπία (ΘΙ), αφού η προσπίπτουσα ροή 
ατόµων είναι πολύ υψηλότερη από την πίεση ατµών στη (σχετικά χαµηλή) θερµοκρασία 
που βρίσκεται ο υπο ανάπτυξη κρύσταλλος. Οι συνθήκες αυτές, προσδίδουν στην 
τεχνική συγκεκριµένα πλεονεκτήµατα έναντι εναλλακτικών τεχνικών. Το πρώτο 
πλεονέκτηµα είναι ότι η ανάπτυξη είναι επιφανειακή και γίνεται στρώµα µε στρώµα 
(layer-by-layer), µε αποτέλεσµα τη δυνατότητα επίτευξης πολύ οµαλών επιφανειών και 
καλά καθορισµένων ετεροεπαφών. Αντίθετα, στις τεχνικές VPE και, κυρίως, LPE, η 
ανάπτυξη πραγµατοποιείται σε συνθήκες πιο κοντά στη ΘΙ και καθορίζεται και από τη 
διάχυση των ατόµων µέσα στην κρυσταλλική φάση των ανώτερων στρωµάτων του 
κρυσταλλικού υποστρώµατος (interdiffusion). 

Ένα επιπλέον συγκριτικό πλεονέκτηµα της τεχνικής ΜΒΕ είναι η δυνατότητα 
χρήσης διαγνωστικών µεθόδων κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης (in situ). Αυτό 
οφείλεται στο υπερυψηλό κενό του θαλάµου, µέσα στον οποίο διεξάγεται η επιταξιακή 
ανάπτυξη. ∆ιαγνωστικές µέθοδοι που είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν, είναι η 
ανακλαστική περίθλαση ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας (Reflection High Energy 
Electron Diffraction, RHEED), η φασµατοσκοπία ηλεκτρονιών Auger (Auger Electron 
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Spectroscopy, AES), η ελλειψοµετρία, καθώς και η ηλεκτρονική µικροσκοπία 
φαινοµένου σήραγγας (Scanning Tunneling Microscopy, STM). 

 
 

2.1.1. Περιγραφή της πειραµατικής διάταξης 
Το σύστηµα MBE που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία ήταν το µοντέλο 

32Ρ της εταιρίας RIBER, το οποίο περιγράφεται σχηµατικά στην Εικ. 2.1. Το σύστηµα 
απαρτίζεται από το θάλαµο φόρτωσης (load chamber), το θάλαµο µεταφοράς (transfer 
chamber) και το θάλαµο ανάπτυξης (growth chamber), οι οποίοι είναι κατασκευασµένοι 
από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι θάλαµοι αποµονώνονται µεταξύ τους µε συρόµενες 
µεταλλικές βάνες (gate valves) και ο καθένας διαθέτει ανεξάρτητο σύστηµα άντλησης 
και µέτρησης κενού. Η µέτρηση του κενού γίνεται µε ιοντικούς µετρητές πίεσης (ion 
pressure gauges). 

Η ανάπτυξη µε ΜΒΕ πραγµατοποείται πάνω σε υποστρώµατα τα οποία, πρώτα, 
έχουν υποστεί χηµικό καθαρισµό µε οργανικούς διαλύτες, όπως ακετόνη και προπαν-2-
όλη, ενώ στο τέλος ξεπλένονται µε απιονισµένο νερό και στεγνώνουν κάτω από υψηλή 
ροή αερίου Ν2. Τα καθαρά υποστρώµατα τοποθετούνται πάνω σε βάσεις από 
µολυβδένιο (sample holders), οι οποίες φορτώνονται σε βαγόνι 8 θέσεων (cassette) και 

 
 Εικόνα 2.1 Το σύστηµα RF-MBE (RIBER 32P)  που χρησιµοποιήθηκε στην 
παρούσα διατριβή. Το σύστηµα είναι εγκατεστηµένο σε στείρο χώρο (clean room) 
µε τάξη καθαρότητας 1000. 
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εισάγονται στο σύστηµα µέσω του θαλάµου φόρτωσης. Το βαγόνι µε τα υποστρώµατα, 
µπορεί να µεταφέρεται µεταξύ των θαλάµων φόρτωσης και µεταφοράς. 

Στο θάλαµο φόρτωσης, υπάρχει ένας θερµαντικός σταθµός (outgas heater), στον 
οποίο τοποθετούνται τα υποστρώµατα (ένα κάθε φορά), προκειµένου να υποστούν 
καθαρισµό από προσροφηµένα αέρια µε θερµική ανόπτηση. Ο θάλαµος µεταφοράς 
χρησιµεύει για τη µεταφορά των υποστρωµάτων από το θάλαµο φόρτωσης στο θάλαµο 
ανάπτυξης, χωρίς όµως αυτοί να έρχονται σε άµεση επικοινωνία, διατηρώντας έτσι την 
υψηλή καθαρότητα του τελευταίου. Τέλος, η µεταφορά των υποστρωµάτων από το 
θάλαµο µεταφοράς στο θάλαµο ανάπτυξης γίνεται µε τη χρήση κατάλληλης  ράβδου 
µεταφοράς.  

Στο θάλαµο ανάπτυξης, ο οποίος περιγράφεται σχηµατικά στην Εικ. 2.2, 
πραγµατοποιείται η επιταξιακή ανάπτυξη πάνω στο υπόστρωµα. Το υπο ανάπτυξη 
υπόστρωµα τοποθετείται σε κατάλληλη θερµαινόµενη θέση (heating sample stage) στο 
κέντρο του θαλάµου, ενώ οι πηγές των συστατικών στοιχείων είναι τοποθετηµένες µε 
ακτινική συµµετρία γύρω από τη θέση του υποστρώµατος, έτσι ώστε όλες οι δέσµες να 
προσπίπτουν πάνω στο υπόστρωµα. Η θέση όπου τοποθετείται το υπόστρωµα είναι 
τµήµα µίας σύνθετης βάσης χειρισµού (sample manipulator), που προσφέρει τη 
δυνατότητα περιστροφής και µετατόπισης του υποστρώµατος. Με τον τρόπο αυτό, 
µπορεί να ρυθµίζεται η γωνία και το σηµείο πρόσπτωσης των δεσµών πάνω στο 
υπόστρωµα.  

 
Εικόνα 2.2 Σχηµατική περιγραφή του θαλάµου ανάπτυξης στο 
σύστηµα RF-MBE που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα διατριβή. 
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Πίσω από τη θέση του υποστρώµατος υπάρχουν θερµαντικά στοιχεία, τα οποία 
επιτρέπουν τη θέρµανση του υποστρώµατος σε θερµοκρασίες µέχρι και ~900οC. 
Επίσης, πίσω από τη θέση του υποστρώµατος υπάρχει ένας ιοντικός µετρητής πίεσης 
(pressure gauge), ο οποίος, µε κατάλληλη περιστροφή της σύνθετης βάσης χειρισµού 
του υποστρώµατος, µπορεί να βρεθεί στη θέση που βρίσκεται το υπόστρωµα κατά τη 
διάρκεια της ανάπτυξης. Με τον τρόπο αυτό µπορεί να µετρηθεί η πίεση της κάθε 
δέσµης που προσπίπτει πάνω στο υπόστρωµα.  

Τέλος, µεταξύ του υποστρώµατος και των πηγών υπάρχει ένα πέτασµα (main 
shutter), το οποίο µπορεί να διακόπτει την έκθεση του υποστρώµατος στις δέσµες όλων 
των πηγών. Επίσης, είναι δυνατή η επιλεκτική διακοπή κάποιων δεσµών µε τη χρήση 
ταχύτατων ανεξάρτητων πετασµάτων (effusion cell shutters), που βρίσκονται µπροστά 
από κάθε πηγή. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το συγκεκριµένο σύστηµα ΜΒΕ, που 
χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα διατριβή, δεν διέθετε ανεξάρτητο πέτασµα για την 
πηγή πλάσµατος αζώτου. 

 
 

2.1.2. Συνθήκες υπερυψηλού κενού 
Η δηµιουργία υπερυψηλού κενού στο θάλαµο ανάπτυξης (πίεση θαλάµου 

<1010Torr*) , επιτυγχάνεται µε συνεχή άντλησή του µε κατάλληλες αντλίες κενού. Στο 
σύστηµα που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα διατριβή, η άντληση του θαλάµου 
γινόταν µε τρείς αντλίες: µία ιοντική, µία τουρµπο-µοριακή (turbo-molecular) και µία 
εξάχνωσης Ti (Ti-sublimation). Η χρήση της τουρµπο-µοριακής αντλίας είναι 
απαραίτητη, όταν στο θάλαµο ανάπτυξης εισάγονται αέρια µε υψηλή πίεση, όπως είναι 
το άζωτο (η πίεση είναι ~10-5Torr κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης). Εκτός από τις 
αντλίες, στη διατήρηση χαµηλής πίεσης στο θάλαµο βοηθάει και η ψύξη των 
εσωτερικών τοιχωµάτων του. Αυτό επιτυγχάνεται µε ένα µεταλλικό φλοιό, ο οποίος 
περιβάλλει την εσωτερική πλευρά των τοιχωµάτων του θαλάµου, που γεµίζει µε υγρό 
άζωτο (LN2 cryopanel). Έτσι, τα άτοµα που προσπίπτουν στα τοιχώµατα του φλοιού, 
χάνουν τη θερµική τους ενέργεια και προσροφόνται εκεί. 

Το υπερυψηλό κενό µέσα στο θάλαµο ανάπτυξης, εξασφαλίζει την 
κατευθυντικότητα των δεσµών των συστατικών στοιχείων. Με άλλα λόγια, η µέση 
ελεύθερη διαδροµή των ατόµων των συστατικών στοιχείων, που ορίζεται ως η µέση 
διαδροµή πρίν την κρούση τους µε άλλα άτοµα που υπάρχουν στο θάλαµο, είναι 
µεγαλύτερη από την απόσταση µεταξύ των πηγών και του υποστρώµατος. Η µέση 
ελεύθερη διαδροµή, λ, των ατόµων των συστατικών στοιχείων δίνεται από τη σχέση [4]: 

 4
22

(K)2.33 10 cm
(Torr) (Å)2

−= = ×
π

λ Bk T T
p dpd

 (2.1) 

όπου kB είναι η σταθερά του Boltzmann (1.381×10-23JK-1), Τ και p είναι η θερµοκρασία 
και η πίεση του θαλάµου ανάπτυξης, αντίστοιχα, και d είναι η µέση διάµετρος των 
ατόµων που περιέχονται στο θάλαµο. Σε πίεση 10-4 Torr, το λ είναι περίπου ίσο µε 
70cm, µία τιµή που θεωρείται οριακά µικρή για ανάπτυξη αφού η απόσταση µεταξύ 
                                                 
* 10-10Torr=1.315789×10-7atm=1.333224×10-7bar=1.333224×1012Pa 
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πηγών και υποστρώµατος είναι 20-30cm. Τυπικές πιέσεις του θαλάµου κατά τη 
διάρκεια της ανάπτυξης ηµιαγωγών ΙΙΙ-νιτριδίων είναι (0.1-5)×10-5Torr. 

Τέλος, το υπερυψηλό κενό στο θάλαµο ανάπτυξης διασφαλίζει και τον περιορισµό 
της ενσωµάτωσης ξένων ατόµων (προσµείξεων), όπως Ο, C και H, στον υπο ανάπτυξη 
κρύσταλλο. ∆ιάφορα αέρια υπάρχουν πάντα στο θάλαµο ανάπτυξης και δεν είναι 
δυνατόν να αποµακρυνθούν πλήρως. Ο ρυθµός πρόσπτωσης των µορίων των αερίων 
στο υπόστρωµα, Rimp, συναρτήσει της µερικής τους πίεσης, pimp, δίνεται από τη σχέση 
[1]: 

 imp22A
imp imp

imp imp imp imp

(Torr)
3.5 10

2 (gr) (K)
= = ×

π B

pN
R p

M k T M T
cm-2Αs-1 (2.2) 

όπου Mimp και Timp είναι το µοριακό/ατοµικό βάρος και η θερµοκρασία των 
ατόµων/µορίων πρόσµειξης, και NΑ είναι ο αριθµός του Avogadro (~6.022×1023). Για 
παράδειγµα, ο ρυθµός πρόσκρουσης των µορίων οξυγόνου (Ο2) στο υπόστρωµα είναι 
ίσος µε ~3.5×109cm-2s-1, θεωρώντας ότι pO2=10-11Torr, MO2=16 και TO2=300K. 

  
 

2.1.3. Ατοµικές δέσµες στοιχείων της οµάδας ΙΙΙ 
Κάθε συστατικό στοιχείο που διατίθεται σε στερεά ή υγρή φάση (τα στοιχεία της 

οµάδας ΙΙΙ και τα στοιχεία εµπλουτισµού για την περίπτωση των ΙΙΙ-νιτριδίων), 
περιέχεται σε κεραµικό χωνευτήριο (PBN crucible) που είναι τοποθετηµένο σε 
ανεξάρτητο ειδικό “κελί” εξάχνωσης (effusion cell). Το “κελί” εξάχνωσης διαθέτει 
θερµαντικά στοιχεία που µπορούν να θερµάνουν το κεραµικό χωνευτήριο, εποµένως 
και το στοιχείο που περιέχεται σε αυτό, σε θερµοκρασίες µέχρι και ~1400οC. Με τον 
τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η εξάχνωση του στοιχείου ΙΙΙ και ο σχηµατισµός της 
µοριακής/ατοµικής δέσµης. Τα κεραµικά χωνευτήρια έχουν κατάλληλη γεωµετρία, έτσι 
ώστε η δέσµη που εξέρχεται από το χωνευτήριο κατευθύνεται προς το υπόστρωµα µε 
ένα οµοιογενές προφίλ συγκέντρωσης. Η θερµοκρασία κάθε χωνευτηρίου µετράται µε 
θερµοζεύγος που είναι σε επαφή µαζί του. Στην Εικ. 2.2 φαίνονται τα “κελιά” 
εξάχνωσης Al, In, Ga και Be που υπήρχαν στο σύστηµα MBE, που χρησιµοποιήθηκε 
στην παρούσα διατριβή. Επιπλέον, στο σύστηµα υπήρχε και ένα “κελί” εξάχνωσης Si, 
το οποίο, όµως, δεν φαίνεται στο σχήµα.  

Θερµαίνοντας ένα χωνευτήριο που περιέχει ένα στοιχείο ΙΙΙ, ο αριθµός των ατόµων 
του στοιχείου που εξέρχονται από αυτό ανά µονάδα χρόνου, ΓΙΙΙ, είναι [2]: 

 
2

22III A III
1/ 2 1/ 2III

III III III III

(Torr) (cm )
3.51 10

(2 ) [ (K)]
= = ×

π
Γ

p AN p A
M RT M T

s-1 (2.3) 

όπου pΙΙΙ είναι η τάση ατµών του στοιχείου ΙΙΙ, Α είναι το εµβαδόν του στοµίου του 
χωνευτηρίου, ΜΙΙΙ είναι το µοριακό/ατοµικό βάρος του στοιχείου ΙΙΙ, R είναι η 
παγκόσµια σταθερά των αερίων και ΤΙΙΙ είναι η θερµοκρασία του χωνευτηρίου. Η 
αντίστοιχη ροή των ατόµων που προσπίπτουν στην επιφάνεια του υποστρώµατος, που 
ορίζεται ως ο αριθµός των ατόµων που προσπίπτουν στο υπόστρωµα ανά µονάδα 
χρόνου και επιφάνειας, είναι [2]: 
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2

22III III
III 2 2 3 1/ 2 2 1/ 2

III III III III

(Torr) (cm )
1.118 10

(2 ) (cm) [ (K)]
ΙΙΙ= = = ×

π π
Γ p AN p A

J
l l M RT l M T

cm-2Αs-1   (2.4) 

όπου l είναι η απόσταση µεταξύ του χωνευτηρίου και του υποστρώµατος. Στην 
τελευταία σχέση, θεωρείται ότι το υπόστρωµα είναι κάθετο στη ροή των ατόµων που 
εξέρχονται από το χωνευτήριο. Εφαρµόζοντας τη Σχέση 2.4, µία τυπική τιµή  που 
χρησιµοποιείται στην ανάπτυξη InN είναι ίση µε 1.4×1014cm-2s-1. Η τιµή αυτή 
προκύπτει θέτοντας MIn=114.82, ΤΙn=800οC, l=25cm, pIn(800oC)=6×10-4Torr και A=4cm2. 
Επιλέγοντας, λοιπόν, τη θερµοκρασία των χωνευτηρίων, καθίσταται δυνατός ο έλεγχος 
των ροών των στοιχείων ΙΙΙ που εξέρχονται από αυτά, όπως δείχνει η Σχέση 2.4. 

Στην περίπτωση ανάπτυξης ενός διµερούς ΙΙΙ-νιτριδίου, ΙΙΙ-N, η τιµή της 
χρησιµοποιούµενης JΙΙΙ µπορεί να µεταφραστεί σε έναν αντίστοιχο µέγιστο† δυνατό 
ρυθµό ανάπτυξης του διµερούς, GRΙΙΙ-Ν, σύµφωνα µε τη σχέση: 

 III ML
III-N

⋅
=

S

J t
GR

N
 (2.5) 

όπου tML είναι το πάχος ενός µονοµοριακού στρώµατος (monolayer, ML) του ΙΙΙ-N στη 
διεύθυνση ανάπτυξης και NS είναι η επιφανειακή πυκνότητα του ΙΙΙ-N στο επίπεδο της 
ανάπτυξης. Στην περίπτωση του εξαγωνικού InN (0001), όπου tML=c/2=2.85Å και 

2 14 22 / 3 9.2 10 cm−= = ×SN α , η JΙΙΙ=1.4×1014cm-2s-1 αντιστοιχεί σε GRΙnΝ=0.44Å/s. 
Ο υπολογισµός του GRΙΙΙ-Ν συναρτήσει της ΤΙΙΙ ξεκίνησε από την Σχέση 2.3, η οποία 

βασιζόταν στη θεώρηση ότι στο εσωτερικό των κεραµικών χωνευτηρίων υπάρχει 
θερµοδυναµική ισσοροπία µεταξύ της υγρής/στερεής και της αέριας φάσης του 
στοιχείου ΙΙΙ. Όµως, αυτό δεν συµβαίνει στην πραγµατικότητα, λόγω του πεπερασµένου 
µεγέθους του στοµίου (Α), µε αποτέλεσµα οι παραπάνω υπολογισµοί να µην είναι 
ακριβείς. Έτσι, συνήθως ο GRΙΙΙ-Ν προσδιορίζεται πειραµατικά, ενώ η αντίστοιχη JIII 
υπολογίζεται από τη Σχέση 2.5. Ο πειραµατικός προσδιορισµός του GRΙΙΙ-Ν 
πραγµατοποιείται µέσω της µέτρησης (µε SEM ή XRD) του πάχους ενός κρυσταλλικού 
στρώµατος, που αναπτύχθηκε µε συγκεκριµένη JIII σε συνθήκες περίσσειας N (δηλ. η 
ροή του στοιχείου ΙΙΙ ήταν µικρότερη από τη ροή N), και τη διαίρεσή του µε τη χρονική 
διάρκεια της ανάπτυξης.  

Η τιµή του GRΙΙΙ-Ν που υπολογίζεται µε αυτό τον πειραµατικό τρόπο (GRΙΙΙ-N(cal)), 
αντιστοιχεί σε µία συγκεκριµένη ΤΙΙΙ (ΤΙΙΙ-cal) ή, αλλιώς, σε µία συγκεκριµένη πίεση PIII 
(PIII-cal) των προσπίπτοντων ατόµων του στοιχείου ΙΙΙ πάνω στο υπόστρωµα. Για τον 
υπολογισµό του GRΙΙΙ-Ν σε µία διαφορετική ΤΙΙΙ ή, αλλιώς, σε µία διαφορετική PIII, δεν 
είναι αναγκαία η επανάληψη αντίστοιχης πειραµατικής µέτρησης. Θεωρώντας ότι ο 
GRΙΙΙ-Ν είναι ανάλογος της PIII και ότι η PIII εξαρτάται εκθετικά από την ΤΙΙΙ 
( act ( III ) III

III ~ − BE k TP e ), όπου Εact(III) είναι µία χαρακτηριστική για κάθε στοιχείο ενέργεια 

                                                 
† Θεωρώντας αµελητέα την επανεξάχνωση των ατόµων από την επιφάνεια, ο ρυθµός ανάπτυξης ενός διµερούς 
ηµιαγωγού ΙΙΙ-Ν, καθορίζεται από τη µικρότερη των ροών των συστατικών στοιχείων ΙΙΙ και Ν. Έτσι, για µία 
συγκεκριµένη ροή των ατόµων του στοιχείου ΙΙΙ, ο µέγιστος ρυθµός ανάπτυξης που µπορεί να επιτευχθεί 
καθορίζεται από αυτήν. Αν η επανεξάχνωση του στοιχείου ΙΙΙ δεν είναι αµελητέα ή η ροή N είναι µικρότερη 
από τη ροή ΙΙΙ, τότε ο πραγµατικός ρυθµός ανάπτυξης είναι µικρότερος από αυτόν που προκύπτει από τη 
Σχέση 2.4. 



2 Φυσικοί µηχανισµοί επίταξης µε µοριακές δέσµες και ιδιότητες λεπτών υµενίων InN (0001) 

 32 

θερµικής ενεργοποίησης της εξάχνωσης, προκύπτει ότι η τιµή του GRΙΙΙ-Ν σε 
οποιαδήποτε ΤΙΙΙ ή PIII, δίνεται από τη σχέση: 

 
act ( III )

III cal III

1 1
III

III N III III III N(cal) III N(cal)
III-cal

( ) −

⎛ ⎞
−⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
− − −= = B B

E
k T k TP

GR P ,T GR GR e
P

 (2.6) 

Η σχέση µεταξύ ΤΙΙΙ και PIII για ένα στοιχείο ΙΙΙ, προσδιορίζεται πειραµατικά 
µεταβάλλοντας την ΤΙΙΙ και µετρώντας την αντίστοιχη PIII. Κατασκευάζοντας το 
διάγραµµα του λογαρίθµου της PIII συναρτήσει του 1/kBΤΙΙΙ (lnPIII~1/kBΤΙΙΙ, διάγραµµα 
Arrhenius), µπορεί να υπολογιστεί η Εact(III) από την κλίση της γραµµικής προσέγγισης 
των πειραµατικών µετρήσεων. Στην Εικ. 2.3 παρουσιάζονται τα διαγράµµατα Arrhenius 
για την εξάχνωση των Ga, Al και In. 

Στην περ ίπτωση ανάπτυξης τριµερών ή τετραµερών κραµάτων InxAlyGa1-x-yN 
(0#x#1, 0#y#1), ο συνολικός ρυθµός ανάπτυξης, GRalloy, εξαρτάται από το ποσοστό x 
του In, y του Al και (1-x-y) του Ga, βάσει του νόµου του Vegard, σύµφωνα µε τη σχέση: 

 alloy InN AlN GaN(1 )= + + − −GR xGR yGR x y GR  (2.7) 
όπου GRInN, GRAlN και GRGaN είναι οι ρυθµοί ανάπτυξης των διµερών κρυστάλλων InN, 
AlN και GaN, αντίστοιχα, οι οποίοι συνδέονται µε τις ροές JIn, JAl, και JGa που 
χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη του κράµατος InxAlyGa1-x-yN, σύµφωνα µε τη Σχέση 
2.5. 

Η σύσταση ενός κράµατος InxAlyGa1-x-yN, στην περίπτωση της πλήρους 
ενσωµάτωσης των προσπίπτοντων ατόµων των στοιχείων ΙΙΙ στον αναπτυσσόµενο 
κρύσταλλο, µπορεί να ρυθµιστεί χρησιµοποιώντας συγκεκριµένες ροές JIn, JAl, και JGa, 
αφού θα ισχύει ότι: 

 InN

InN AlN GaN

=
+ +

GR
x

GR GR GR
 (2.8) 

 

Εικόνα 2.3 ∆ιαγράµµατα Arrhenius 
για την εξάχνωση των Ga, Al, και In 
από τα “κελιά” εξάχνωσης. Οι 
ενέργειες θερµικής ενεργοποιήσης 
προσδιορίστηκαν ίσες µε 2.27eV, 
2.91eV και 1.94eV για το Ga, Al και 
In, αντίστοιχα. 
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 AlN

InN AlN GaN

=
+ +

GR
y

GR GR GR
 (2.9) 

όπου οι σχέσεις των GRInN, GRAlN και GRGaN µε τις JIn, JAl, και JGa, αντίστοιχα, 
περιγράφονται στη Σχέση 2.5.  

 
 

2.1.4. ∆έσµη πλάσµατος αζώτου 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στην ανάπτυξη ΙΙΙ-νιτριδίων µε την τεχνική RF-MBE, 

το άζωτο παρέχεται µε τη µορφή πλάσµατος που παράγεται από πηγή επαγωγής 
ραδιοσυχνοτήτων, η οποία τροφοδοτείται µε αέριο Ν2 υπερυψηλής καθαρότητας (7Ν). 
Η χρήση πλάσµατος είναι απαραίτητη, αφού το άζωτο στη µοριακή του µορφή (Ν2) 
είναι αδρανές και πρέπει να ενεργοποιηθεί είτε διαχωρίζοντας τα µόρια σε ατοµικό 
άζωτο (N), είτε διεγείροντας τα µόρια, ώστε να καταστούν ενεργά στοιχεία για τη 
σύνθεση ΙΙΙ-Ν [5]. Στη γενική περίπτωση, το πλάσµα αζώτου περιλαµβάνει άτοµα (N), 
διεγερµένα άτοµα (N*), ιόντα ατόµων (N+), µόρια (Ν2), διεγερµένα µόρια (N2

*) και 
ιόντα µορίων (Ν2

+) αζώτου, σε διαφορετικές αναλογίες.  
Οι σχετικές συγκεντρώσεις των συστατικών του πλάσµατος αζώτου, για την πηγή 

ραδιοσυχνοτήτων που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα διατριβή, η οποία ήταν το 
µοντέλο ΗD25 της εταιρείας Oxford Applied, διερευνήθηκαν µε καταγραφή των 
οπτικών φασµάτων εκποµπής από το πλάσµα. Στην Εικ. 2.4 παρουσιάζεται ένα οπτικό 
φάσµα εκποµπής για συγκεκριµένες συνθήκες λειτουργίας της πηγής πλάσµατος, δηλ. 
για ισχύ RF 300W και για παρεχόµενη ροή Ν2 1.0sccm. Όπως φαίνεται, το φάσµα 
αποτελείται από ευρείς µπάντες και στενές κορυφές. Οι τρείς µπάντες στις περιοχές 
570-610nm, 610-690nm και 710-780nm αντιστοιχούν σε µεταβάσεις διεγερµένων 
µορίων (N2

*), ενώ οι στενές κορυφές στις περιοχές 744.6nm, 821.3nm, 865.8nm και 
942.4nm αντιστοιχούν σε µεταβάσεις ατοµικού αζώτου (N) [6]. Οπτικές µεταβάσεις  

 

Εικόνα 2.4 Οπτικό φάσµα 
εκποµπής του πλάσµατος 
αζώτου που παράγεται από 
πηγή RF. Η συνθήκες 
λειτουργίας ήταν ισχύς 300W 
και παρεχόµενη ροή Ν2 
1.0sccm. 
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ιόντων δεν ανιχνεύθηκαν, επιβεβαιώνοντας το ασθενή ιοντικό χαρακτήρα του 
πλάσµατος.  

Ο ρόλος του κάθε συστατικού του πλάσµατος αζώτου στην ανάπτυξη των ΙΙΙ-
νιτριδίων µε RF-ΜΒΕ, δεν είναι σαφής. Από τη συσχέτιση του ρυθµού ανάπτυξης του 
GaN µε την ένταση εκποµπής µοριακού ή ατοµικού αζώτου στο πλάσµα, για διάφορες 
συνθήκες λειτουργίας της πηγής πλάσµατος (Oxford Applied HD25), έχουν προκύψει 
ενδείξεις ότι στην ανάπτυξη πρέπει να συµµετέχουν κυρίως τα διεγερµένα µόρια 
αζώτου [6]. Σύµφωνα µε αποτελέσµατα που έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία από 
άλλη ερευνητική οµάδα [7], στην ανάπτυξη του GaN συµµετέχουν άτοµα αζώτου (N), 
διεγερµένα άτοµα (N*) αζώτου και διεγερµένα µόρια αζώτου (Ν2

*). Σε αυτή τη δουλειά 
είχε χρησιµοποιηθεί µία πηγή πλάσµατος επαγωγής ραδιοσυχνοτήτων Arios IRFS. 
Τέλος, έχει αναφερθεί [8] ότι υµένια InN µε καλύτερες ιδιότητες αναπτύσσονται όταν 
στο πλάσµα υπάρχει υψηλότερο ποσοστό διεγερµένων µορίων αζώτου (Ν2

*).  
Η συσχέτιση των συνθηκών λειτουργίας της πηγής πλάσµατος αζώτου µε το 

συνολικό ενεργό ρυθµό παροχής αζώτου (είτε N, είτε Ν2
*) πάνω στο υπόστρωµα, 

γίνεται προσδιορίζοντας το µέγιστο‡ δυνατό ρυθµό ανάπτυξης των ΙΙΙ-νιτριδίων, λόγω 
αζώτου, µε πειραµατικό τρόπο. Πραγµατοποιείται ανάπτυξη υµενίων GaN σε συνθήκες 
περίσσειας Ga (δηλ. η ροή Ga είναι πάντα µεγαλύτερη από τη συνολική ενεργό ροή του 
αζώτου), χρησιµοποιώντας διαφορετικές τιµές ισχύος RF και παρεχόµενης ροής Ν2. Ο 
ρυθµός ανάπτυξης του GaN, GRGaN, υπολογίζεται διαιρώντας το πάχος (που µετράται 
µε SEM ή XRD) µε την αντίστοιχη χρονική διάρκεια της ανάπτυξης. Με αυτό τον 
τρόπο, προκύπτουν καµπύλες βαθµονόµησης, όπως αυτή στην Εικ. 2.5, όπου 
παρουσιάζεται η εξάρτηση του GRGaN από την παρεχόµενη ροή Ν2. Παρόµοια καµπύλη 
προκύπτει και για την εξάρτηση του GRGaN από την ισχύ RF.  

                                                 
‡ Και πάλι χρησιµοποιείται ο όρος µέγιστος ρυθµός ανάπτυξης, ο οποίος, αυτή τη φορά, αντιστοιχεί σε πλήρη 
ενσωµάτωση των ενεργών συστατικών του πλάσµατος αζώτου που προσπίπτουν στο υπόστρωµα. Η πλήρης 
αυτή ενσωµάτωση, εξασφαλίζεται µε την ανάπτυξη σε συνθήκες περίσσειας Ga. 

 

Εικόνα 2.5 Η εξάρτηση του 
ρυθµού ανάπτυξης του GaN 
από την παρεχόµενη ροή Ν2, 
σε συνθήκες περίσσειας Ga. Η 
ισχύς RF είναι 300W. 
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Χρησιµοποιώντας τις ίδιες συνθήκες λειτουργίας της πηγής πλάσµατος αζώτου (δηλ. 
σταθερή ροή των συστατικών του πλάσµατος αζώτου που συµµετέχουν στην 
ανάπτυξη), θα προκύψει διαφορετικός ρυθµός ανάπτυξης για τις διαφορετικές ενώσεις 
ΙΙΙ-νιτριδίων. Αυτό οφείλεται στη διαφορετική ατοµική πυκνότητα των κρυστάλλων 
InN, GaN και AlN. Μετρώντας, όµως, τις καµπύλες βαθµονόµισης για µία διµερή 
ένωση ΙΙΙ-νιτριδίου, όπως στην Εικ. 2.5 για το GaN, οι αντίστοιχοι ρυθµοί ανάπτυξης 
(GRInN και GRAlN) των υπολοίπων διµερών ένωσεων ΙΙΙ-νιτριδίου θα δίνονται από τις 
σχέσεις: 

 
2

InN InN
InN GaN

GaN GaN

⎛ ⎞
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⎝ ⎠

α
α

c
GR GR

c
 (2.10) 

 
2

AlN AlN
AlN GaN

GaN GaN

⎛ ⎞
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α

c
GR GR

c
 (2.11) 

 
 

2.1.5. Ανακλαστική περίθλαση ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας (RHEED) 
Η µέθοδος ανακλαστικής περίθλασης ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας (Reflection 

High Energy Electron Diffraction, RHEED) αποτελεί πολύ σηµαντικό εργαλείο για το 
χαρακτηρισµό του κρυστάλλου κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης (in situ) [9, 10, 2]. Η 
µέθοδος αφορά την περίθλαση ηλεκτρονιακής δέσµης µεγάλης ενέργειας (5-50keV) από 
τα επιφανειακά στρώµατα του υπο ανάπτυξη κρυστάλλου. Η µέθοδος RHEED 
χρησιµοποιείται µόνο στην τεχνική ΜΒΕ, όπου η ανάπτυξη διεξάγεται σε υψηλό κενό 
και, έτσι, είναι δυνατή η παραγωγή και διάδοση της ηλεκτρονιακής δέσµης µέσα στο 
θάλαµο ανάπτυξης. Αντίθετα, η πολύ υψηλή πίεση στο θάλαµο ανάπτυξης σε άλλες 
τεχνικές, καθιστά αδύνατη τη χρήση της µεθόδου RHEED. 

Η πειραµατική διάταξη RHEED που υπάρχει στο σύστηµα ΜΒΕ (βλ. Εικ. 2.2), 
αποτελείται από µία µονάδα δηµιουργίας της ηλεκτρονιακής δέσµης (RHEED gun) και 
µία φθορίζουσα οθόνη (RHEED screen). Η δέσµη των ηλεκτρονίων παράγεται µε την 
εκποµπή ηλεκτρονίων από θερµαινόµενο νήµα Βολφραµίου (W) και την επιτάχυνσή 
τους σε διαφορά δυναµικού 12kV. Η δέσµη αυτή προσπίπτει µε πολύ µικρή γωνία (~1-
2ο) στο υπόστρωµα, όπου και περιθλάται. Λόγω της µικρής γωνίας πρόσπτωσης, η 
περίθλαση οφείλεται µόνο σε 1-2 επιφανειακά στρώµατα του αναπτυσσόµενου 
κρυστάλλου, µε αποτέλεσµα, οι πληροφορίες της µεθόδου RHEED να αφορούν µόνο τα 
επιφανειακά στρώµατα. Τελικά, η περιθλώµενη ηλεκτρονιακή δέσµη προσπίπτει στη 
φθορίζουσα οθόνη, όπου αποτυπώνονται χαρακτηριστικές εικόνες όπως παρουσιάζεται 
στη συνέχεια. 

Η αρχή λειτουργίας της µεθόδου RHEED βασίζεται στην περίθλαση των 
ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας από το διδιάστατο περιοδικό πλέγµα των ατόµων στην 
επιφάνεια ενός κρυστάλλου. Οι συνθήκες ενισχυτικής περίθλασης καθορίζονται από την 
τοµή της σφαίρας του Ewald µε τα σηµεία του αντιστρόφου πλέγµατος του κρυστάλλου 
[11, 12]. Το αντίστροφο πλέγµα ενός διδιάστατου περιοδικού πλέγµατος δεν 
απαρτίζεται από πλεγµατικά σηµεία (βλ. Ενότητα 1.3), αλλά από παράλληλες ράβδους 
(rods) που είναι κάθετες στο επίπεδο αυτό. Οι ράβδοι έχουν πεπερασµένο πάχος λόγω 
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των κρυσταλλικών ατελειών και των θερµικών ταλαντώσεων του πλέγµατος, ενώ η 
σφαίρα του Ewald έχει πεπερασµένο πάχος λόγω της διασποράς των ενεργειών των 
ηλεκτρονίων και της περιορισµένης εστίασης της δέσµης [2].  

Η ακτίνα της σφαίρας του Ewald ισούται µε το µέτρο του κυµατανύσµατος, k0, των 
ηλεκτρονίων που προσπίπτουν στο κρυσταλλικό επίπεδο, το οποίο δίνεται από τη 
σχέση: 

 1 6
0 0 2

0

2 1 0.513 (1 10 )
2

− −⎛ ⎞
= + = +⎜ ⎟

⎝ ⎠
h

qVk m qV V V
m c

Å-1 (2.12) 

όπου m0 και q είναι η µάζα ηρεµίας και το φορτίο του ηλεκτρονίου, αντίστοιχα, c είναι 
η ταχύτητα του φωτός και V είναι η διαφορά δυναµικού επιτάχυνσης των ηλεκτρονίων 
σε Volt. Για V=12kV, το µέτρο του k0 είναι 52.5325Å-1, το οποίο αντιστοιχεί σε µήκος 
κύµατος 0.11Å.  

Σε κάθε περίπτωση, η τιµή του k0, εποµένως και η ακτίνα της σφαίρας του Ewald, 
είναι αρκετά µεγαλύτερη από την απόσταση µεταξύ των ράβδων του αντιστρόφου 
πλέγµατος, που, ενδεικτικά, για τις ράβδους των κρυσταλλογραφικών επιπέδων {1-100} 
είναι 2.05Å-1 (4 / 3 )π α . Έτσι, όπως φαίνεται στην Εικ. 2.6 όπου παρουσιάζεται η 
γεωµετρία της περίθλασης στον αντίστροφο χώρο, η σφαίρα του Ewald θα τέµνει 
ταυτόχρονα έναν αριθµό διαδοχικών ράβδων του αντιστρόφου πλέγµατος. Οι ράβδοι 
αυτές είναι στοιχηµένες κάθετα στη διεύθυνση πρόσπτωσης της δέσµης ηλεκτρονίων, 
µε αποτέλεσµα η δέσµη ηλεκτρονίων να περιθλάται από µία οικογένεια παράλληλων 
επιπέδων, τα οποία είναι κάθετα στη διεύθυνση πρόσπτωσης της δέσµης ηλεκτρονίων 

 

Εικόνα 2.6 Γεωµετρία της ανακλαστικής 
περίθλασης ηλεκτρονίων ηψηλής 
ενέργειας (RHEED) στον αντίστροφο 
χώρο. Η περίθλαση των ηλεκτρονίων σε 
επίπεδη επιφάνεια κρυστάλλου έχει ως 
αποτέλεσµα την εµφάνιση γραµµών 
(streaks) στη φθορίζουσα οθόνη RHEED. 
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και κάθετα στην επιφάνεια του κρυστάλλου. Επιπλέον, η σφαίρα του Ewald, λόγω του 
πεπερασµένου πάχους της, δε τέµνει κάθε ράβδο σε ένα σηµείο, αλλά σε µία περιοχή 
κατά µήκος κάθε ράβδου. Έτσι, στη φθορίζουσα οθόνη, η περίθλαση των ηλεκτρονίων 
από ένα κρυσταλλικό επίπεδο καταγράφεται ως ευθείες παράλληλες γραµµές, που 
αντιστοιχούν στις ράβδους και όχι ως σηµεία. Στην περίπτωση αυτή, οι εικόνες RHEED 
χαρακτηρίζονται ως “streaky” (γραµµωτές). Στην Εικ. 2.7 (α), παρουσιάζεται µία 
τυπική “streaky” εικόνα RHEED από επίπεδη επιφάνεια InN.  

Η παραπάνω ανάλυση αφορούσε την περίθλαση ηλεκτρονίων σε επίπεδη επιφάνεια. 
Όταν, όµως, η επιφάνεια του αναπτυσσόµενου κρυστάλλου δεν είναι επίπεδη, αλλά 
είναι τραχειά, τότε η δέσµη ηλεκτρονίων περιθλάται διερχόµενη µέσα από τις 
τρισδιάστατες κρυσταλλικές νησίδες. Στην περίπτωση αυτή, οι εικόνες RHEED δεν 
αποτελούνται από γραµµές, αλλά από κηλίδες περίθλασης, οι οποίες αντιστοιχούν στα 
πλεγµατικά σηµεία του αντιστρόφου πλέγµατος. Οι εικόνες αυτές χαρακτηρίζονται ως 
“spotty” (διάστικτες). Στην Εικ. 2.7 (β), παρουσιάζεται µία τυπική “spotty” εικόνα 
RHEED από επιφάνεια GaN, πάνω στην οποία έχουν αναπτυχθεί νησίδες InN µεγάλου 
µεγέθους. 

Τέλος, εικόνες RHEED που αποτελούνται από υπέρθεση γραµµών και στιγµάτων, 
θα αντιστοιχούν σε επιφάνειες µε µικρή τραχύτητα, όπου συνυπάρχουν επίπεδες 
περιοχές και τρισδιάστατες νησίδες κρυσταλλικού υλικού. Στην Εικ. 2.7 (γ), 
παρουσιάζεται µία τυπική “streaky+spotty” εικόνα RHEED από επιφάνεια GaN, πάνω 
στην οποία έχουν αναπτυχθεί νησίδες InN πολύ µικρού µεγέθους. 

 
 
 
 
 

 Εικόνα 2.7 ∆ιαφορετικά είδη εικόνων RHEED που αντιστοιχούν σε διαφορετικές 
µορφολογίες της επιφάνειας ενός κρυστάλλου (InN στην προκειµένη περίπτωση). Η 
διεύθυνση πρόσπτωσης της δέσµης ηλεκτρονίων είναι η [1120] . (α) Για επίπεδη επιφάνεια η 
εικόνα είναι γραµµωτή (streaky), ενώ (β) για τραχειά επιφάνεια η εικόνα είναι διάστικτη 
(spotty). Για οµαλή επιφάνεια που έχει µικρές τρισδιάστατες νησίδες, η εικόνα έχει 
συγχρόνως γραµµικά και στικτώδη χαρακτηριστικά (streaky+spotty). 
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2.2. Φυσική περιγραφή της ανάπτυξης µε ΜΒΕ 

Όταν, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης µε ΜΒΕ, οι µοριακές/ατοµικές δέσµες 
προσπίπτουν στην επιφάνεια του θερµού κρυσταλλικού υποστρώµατος, λαµβάνουν 
χώρα διάφορες επιφανειακές διεργασίες. Η κατανόηση των επιφανειακών διεργασιών 
είναι πολύ σηµαντική, προκειµένου να προσδιοριστούν οι συνθήκες ανάπτυξης που 
οδηγούν στη βέλτιστη κρυσταλλική ποιότητα του επιταξιακού ηµιαγωγικού στρώµατος. 
Οι βασικές επιφανειακές διεργασίες, οι οποίες περιγράφονται σχηµατικά στην Εικ. 2.8, 
είναι [13]: 
- η προσρόφηση των προσπίπτοντων ατόµων στην επιφάνεια του υποστρώµατος 
- η επιφανειακή διάχυση των ατόµων πάνω στο υπόστρωµα 
- η ενσωµάτωση των ατόµων στον κρύσταλλο 
- η επανεξάχνωση από την επιφάνεια των µη-ενσωµατωµένων ατόµων 
- η θερµική διάσπαση του κρυστάλλου 

Τα άτοµα των συστατικών στοιχείων που προσπίπτουν στην επιφάνεια του 
υποστρώµατος, προσροφόνται σε αυτήν σχηµατίζοντας ασθενείς δεσµούς Van der 
Waals (physisorption) µε τα άτοµα στα εξώτατα στρώµατα του υποστρώµατος. Οι 
δεσµοί αυτοί τους επιτρέπουν να παραµένουν για κάποιο µικρό χρονικό διάστηµα στην 
επιφάνεια,. Κατά την παραµονή τους στην επιφάνεια, τα άτοµα διαχέονται µέχρι είτε να 
ενσωµατωθούν σε κάποια πλεγµατική θέση του υποστρώµατος, σχηµατίζοντας 
χηµικούς δεσµούς (chemisorption) και µειώνοντας έτσι τη συνολική ενέργεια του 
συστήµατος, είτε να επανεξαχνωθούν από την επιφάνεια (desortpion). Οι πλεγµατικές 
θέσεις που µειώνουν την ελεύθερη ενέργεια του συστήµατος, εντοπίζονται σε σηµεία 
όπου τα άτοµα στα εξώτατα στρώµατα του υποστρώµατος, µπορούν να δηµιουργήσουν 
κάποιους ακόµα δεσµούς µε τα άτοµα που διαχέονται στην επιφάνεια, έχουν δηλαδή 
ακόρεστους δεσµούς (dangling bonds). Όσο περισσότεροι ακόρεστοι δεσµοί υπάρχουν 
σε µία πλεγµατική θέση της επιφάνειας τόσο πιθανότερη είναι η κατάληψή της, αφού 
έτσι µειώνεται περισσότερο η συνολική ενέργεια του συστήµατος. Τέτοιες πλεγµατικές 
θέσεις είναι οι ακµές των ατοµικών βαθµίδων που µπορεί να υπάρχουν στην επιφάνεια. 
Έτσι δικαιολογείται η διαξονική ανάπτυξη στρώµα µε στρώµα, η οποία αποτελεί 
πλεονέκτηµα της τεχνικής ΜΒΕ.  

Κατά τη διάρκεια της παραµονής των προσροφηµένων ατόµων στην επιφάνεια, 
µεταφέρεται σε αυτά θερµική ενέργεια λόγω της υψηλής θερµοκρασίας του 
υποστρώµατος και έτσι ενισχύεται το φαινόµενο της επιφανειακής τους διάχυσης. 
Τέλος, λόγω της υψηλής θερµοκρασίας του υποστρώµατος είναι δυνατή η θερµική 
διάσπαση των κρυσταλλικών δεσµών των εξώτατων στρωµάτων του υποστρώµατος.  

Όλοι οι χρόνοι και οι ρυθµοί που χαρακτηρίζουν τις παραπάνω διεργασίες (κινητική 
των επιφανειακών διεργασιών), εξαρτώνται από τις συνθήκες ανάπτυξης, δηλαδή από 
το είδος των συστατικών στοιχείων, τις ροές των ατοµικών δεσµών και τη σχέση µεταξύ 
τους, τη θερµοκρασία του υποστρώµατος και τη χαρακτηριστική ενέργεια θερµικής 
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ενεργοποίησης§ (thermal activation energy) κάθε διεργασίας. Για την ανάπτυξη ενός 
ηµιαγωγού υψηλής κρυσταλλικής ποιότητας, είναι επιθυµητός ο έλεγχος των 
διεργασιών, µέσω της ρύθµισης των συνθηκών ανάπτυξης, µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
ευνοείται η επιφανειακή διάχυση των ατόµων πάνω στην επιφάνεια του υποστρώµατος 
και να επιτυγχάνεται η ενσωµάτωσή τους στις κατάλληλες πλεγµατικές θέσεις. 

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ο µέσος χρόνος παραµονής των ατόµων Ga σε επιφάνεια 
GaN (0001) έχει προσδιοριστεί πειραµατικά ίσος 0.5-5ns, απουσία δέσµης αζώτου και 
για θερµοκρασία υποστρώµατος 700-750οC, ενώ η ενέργεια θερµικής ενεργοποίησης 
της επανεξάχνωσης των ατόµων Ga είναι ίση µε 2.2±0.2 eV [14]. 

 
 
 
 
 

                                                 
§ Ο ρυθµός, R(i),  µίας επιφανειακής διεργασίας i, που εξαρτάται από τη θερµοκρασία του υποστρώµατος, Τsub, 
γράφεται µε τη µορφή R(i)~exp(-Eact(i)/kBTsub), όπου Eact(i) είναι η ενέργεια θερµικής ενεργοποίησης της 
επιφανειακής διεργασίας i. 

 
 

Εικόνα 2.8 Σχηµατική περιγραφή των επιφανειακών διεργασιών της επιταξιακής 
ανάπτυξης µε ΜΒΕ. Οι ατοµικές/µοριακές δέσµες προσπίπτουν πάνω στην 
επιφάνεια του υποστρώµατος και τα άτοµα/µόρια διαχέονται στην επιφάνεια µέχρι 
είτε να ενσωµατωθούν στην ακµή µίας βαθµίδας (incorporation at step), είτε να 
δηµιουργήσουν νέους πυρήνες, (nucleation) είτε να επανεξαχνωθούν από την 
επιφάνεια (desorption). Στις θερµοκρασίες που διεξάγεται η ανάπτυξη µε ΜΒΕ, η 
ενδοδιάχυση (interdiffusion) των ατόµων είναι περιορισµένη. 
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2.3. Τεχνικές ex situ χαρακτηρισµού 

Στην παρούσα διατριβή, για το χαρακτηρισµό των επιταξιακών ηµιαγωγικών 
κρυσταλλικών στρωµάτων µετά την ανάπτυξη (ex situ), χρησιµοποιήθηκαν διάφορες 
τεχνικές που δίνουν πληροφορίες για τη χηµική σύσταση και την οµοιογένειά της, τη 
δοµική ποιότητα και τις κρυσταλλικές ατέλειες, τη µορφολογία της επιφάνειας, τις 
ηλεκτρικές και τις οπτικές ιδιότητες. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η αρχή λειτουργίας 
κάθε τεχνικής χαρακτηρισµού που χρησιµοποιήθηκε. 

 
 

2.3.1. Περίθλαση ακτίνων-x (XRD) 
Η τεχνική της περίθλασης ακτίνων-x (X-Ray Diffraction, XRD) είναι µία πολύ 

χρήσιµη τεχνική χαρακτηρισµού στην επιστήµη των υλικών, αφού µπορεί να δώσει 
πολλές πληροφορίες για τα δοµικά χαρακτηριστικά ενός κρυστάλλου, αλλά και για τη 
σύστασή του [15]. 

Η τεχνική XRD βασίζεται στην περίθλαση ακτίνων-x από περιοδικές δοµές, δηλ. 
από τις διάφορες οικογένειες παραλλήλων επιπέδων που µπορεί να υπάρχουν σε έναν 
κρύσταλλο. Οι ακτίνες-x, οι οποίες έχουν µήκος κύµατος (στην προκειµένη περίπτωση 
1.54056nm) συγκρίσιµο µε τις ενδοπλεγµατικές αποστάσεις των υπό µελέτη 
κρυστάλλων, σκεδάζονται ενισχυτικά (περιθλώνται) από συγκεκριµένα επίπεδα ενός 
κρυστάλλου και σε συγκεκριµένες γωνίες, όταν ισχύει ο νόµος του Bragg [16]: 

 2 sin Β=n dλ θ  (2.13) 
όπου n είναι η τάξη περίθλασης, λ είναι το µήκος κύµατος των ακτίνων-x, d είναι η 
απόσταση των επιπέδων περίθλασης και θΒ είναι η γωνία πρόσπτωσης και περίθλασης 
των ακτίνων-x σε σχέση µε τα επίπεδα περίθλασης. Έτσι, αν σε έναν κρύσταλλο 
προσδιοριστεί η γωνία θ στην οποία πραγµατοποιείται ενισχυτική περίθλαση, τότε 
µπορεί εύκολα να υπολογιστεί η απόσταση d των επιπέδων περίθλασης από τη Σχέση 
2.13. 

Η πειραµατική διάταξη XRD, που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα διατριβή, 
περιγράφεται σχηµατικά στην Εικ. 2.9. Όπως φαίνεται, το σύστηµα αποτελείται από 
τρία µέρη. Το πρώτο µέρος αποτελείται από µία σειρά κατάλληλων κρυστάλλων (beam 
conditioners), οι οποίοι χρησιµεύουν στην ευθυγράµµιση και στη µονοχρωµατοποίηση 
των ακτίνων-x. Με αυτό τον τρόπο βελτιώνεται η ανάλυση των µετρήσεων (High 
Resolution XRD, HR-XRD). Το δεύτερο µέρος αποτελείται από τη βάση στην οποία 
τοποθετείται ο υπό µελέτη κρύσταλλος. Η βάση αυτή έχει τη δυνατότητα περιστροφής  
γύρω από τρείς άξονες (γωνίες ω, φ και χ), αλλά και µετατόπισης πρός όλες τις 
κατευθύνσεις. Το τρίτο µέρος αποτελείται έναν ανιχνευτή, για τη µέτρηση της έντασης 
των περιθλώµενων ακτίνων-x. Ο ανιχνευτής είναι τοποθετηµένος πάνω σε κινητή βάση, 
που δίνει τη δυνατότητα περιστροφής του ως προς τον υπό µελέτη κρύσταλλο (γωνία 
θ). Μπροστά από το άνοιγµα του ανιχνευτή µπορεί να τοποθετείται κατάλληλος 
κρύσταλλος (analyser crystal), ο οποίος περιορίζει την είσοδο περιθλώµενων ακτίνων-x 
στον ανιχνευτή σε στενότερο φάσµα γωνιών (triple-axis diffractometry). 
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Αν για οποιαδήποτε λόγο (π.χ. λόγω κρυσταλλικών ατελειών ή ελαστικής 
πλεγµατικής παραµόρφωσης) αλλάξει τοπικά η περιοδικότητα της δοµής ενός 
κρυστάλλου, τότε η θΒ δεν θα έχει µία µοναδική τιµή, αλλά θα διευρύνεται σε ένα 
φάσµα τιµών (broadening). Η διεύρυνση αυτή ανιχνεύεται µε µετρήσεις σάρωσης ω 
(Rocking Curve, RC), δηλ. µε µετρήσεις µεταβλητής γωνίας ω, διατηρώντας σταθερή 
τη γωνία θ του ανιχνευτή. Έτσι, το εύρος των φασµάτων RC είναι ένδειξη της 
απόκλισης του µετρούµενου κρυστάλλου από τον τέλειο κρύσταλλο, δηλ. της δοµικής 
του ποιότητας. Συγκρίνοντας µετρήσεις µε τον analyser και χωρίς τον analyser, είναι 
δυνατή η διάκριση της επίδρασης στη διεύρυνση της θΒ της ελαστικής πλεγµατικής 
παραµόρφωσης (strain) και των µη-ευθυγραµµισµένων µικροκρυσταλλιτών (tilt). 

Όπως αναφέρθηκε, µε την τεχνική XRD είναι δυνατός ο υπολογισµός των 
αποστάσεων d των επιπέδων περίθλασης, µετρώντας τη γωνία θΒ. Πολύ εύκολα, όµως, 
από τις τιµές d ενός κρυστάλλου µπορεί να υπολογιστούν και οι βασικές πλεγµατικές 
του σταθερές (c και α για εξαγωνικό κρύσταλλο). Έτσι, στην περίπτωση των 
εξαγωνικών ΙΙΙ-νιτριδίων µε προσανατολισµό (0001), ο υπολογισµός του c µπορεί να 
γίνει µέσω µέτρησης της θΒ για τις ανακλάσεις (000n), όπου n=2, 4, 6, για τις οποίες 
d=nΑc. Οι ανακλάσεις (000n) οφείλονται στα επίπεδα (0002) που είναι παράλληλα µε 
την ελεύθερη επιφάνεια του κρυστάλλου και ονοµάζονται συµµετρικές.  

Ο υπολογισµός της α δεν µπορεί να γίνει µέσω άµµεσης µέτρησης της θΒ για τις 
ανακλάσεις των επιπέδων (1120) , τα οποία είναι κάθετα στο επίπεδο (0002), αφού η 
περιθλώµενη ακτίνα θα εξέρχετο από την πίσω πλευρά της βάσης όπου τοποθετείται ο 
κρύσταλλος. Στην περίπτωση αυτή, επιλέγεται ένα επίπεδο (h k -(h+k) l) που σχηµατίζει 
γωνία N µικρότερη από 90ο µε το επίπεδο (0002). Προσδιορίζοντας πειραµατικά τη 
γωνία N, ο υπολογισµός του α γίνεται µέσω της σχέσης: 

 

Εικόνα 2.9 Σχηµατική περιγραφή της πειραµατικής 
διάταξης περίθλασης ακτίνων-x (triple-axis XRD) 
που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα διατριβή. Η 
βάση του υπο µελέτη δείγµατος έχει τη δυνατότητα 
µετατόπισης και περιστροφής γύρω από τρείς άξονες 
(γωνίες ω, φ και χ). 
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όπου το c έχει υπολογιστεί µε τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω. Η Σχέση 2.14 
προκύπτει από τη Σχέση 1.4, θέτοντας (h1k1l1)=(002). Οι ανακλάσεις που οφείλονται σε 
επίπεδα που δεν είναι παράλληλα µε την ελεύθερη επιφάνεια του κρυστάλλου, 
ονοµάζονται ασύµµετρες. 

Στους τρόπους υπολογισµού των c και α που αναφέρθηκαν, εισάγονται σφάλµατα 
που σχετίζονται µε το γεγονός ότι η ελεύθερη επιφάνεια του κρυστάλλου δεν είναι 
απόλυτα παράλληλη µε την επιφάνεια (0002), αλλά έχουν µία µικρή σχετική γωνία 
∆ωzero. Εποµένως, στην περίπτωση µέτρησης των συµµετρικών ανακλάσεων, η 
µετρούµενη γωνία ω δεν είναι ακριβώς ίση µε τη θΒ, αλλά ω= θΒ+∆ωzero. Αντίστοιχα, 
στην περίπτωση µέτρησης ασύµµετρων ανακλάσεων, η µετρούµενη γωνία ω δεν είναι 
ακριβώς ίση µε θΒ+N, αλλά ω=θΒ+N+∆ωzero. Το σφάλµα ∆ωzero απαλείφεται 
χρησιµοποιώντας την “εκτεταµένη µέθοδο Bond” [17]. 

Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, αρκεί να πραγµατοποιηθούν µετρήσεις για τις 
συµµετρικές και τις ασύµµετρες ανακλάσεις, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αλλά σε δύο 
συµµετρικές γεωµετρίες για κάθε ανάκλαση, όπως περιγράφεται σχηµατικά στην Εικ. 
2.10. Αθροίζοντας κατάλληλα τα αποτελέσµατα των δύο γεωµετριών για κάθε 
ανάκλαση, το σφάλµα ∆ωzero απαλείφεται. Πρέπει να τονιστεί ότι στις δύο γεωµετρίες 
της συµµετρικής ανάκλασης, µετρούνται τα ίδια επίπεδα. Αντίθετα, στις δύο γεωµετρίες 
της ασύµµετρης ανάκλασης, µετρώνται διαφορετικά επίπεδα, τα οποία, όµως, είναι 
συµµετρικά µεταξύ τους ως προς τα επίπεδα (000n) σχηµατίζοντας και τα δύο γωνία N. 

Η µέθοδος XRD µπορεί να δώσει πληροφορίες για τη σύσταση των κραµάτων. Αυτό 
γίνεται µέσω της µέτρησης των πλεγµατικών σταθερών του κράµµατος, οι οποίες 
συνδέονται µε αυτές των επιµέρους διµερών κρυστάλλων συναρτήσει της σύστασης, 
µέσω του νόµου του Vegard. Τέλος, όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στην Ενότητα 

 

Εικόνα 2.10 Σχηµατική περιγραφή των 
διαφορετικών γεωµετριών της 
“εκτεταµένης µεθόδου Bond”. Από 
µετρήσεις στις δύο συµµετρικές 
γεωµετρίες (α, β) προσδιορίζεται η 
πλεγµατική σταθερά c, ενώ από µετρήσεις 
στις δύο ασύµµετρες γεωµετρίες (γ, δ) 
προσδιορίζεται η η γωνία N και, βάσει της 
c, η πλεγµατική σταθερά α. Με τη 
συγκεκριµένη µέθοδο απαλείφεται το 
σφάλµα ∆ωzero. Ανατύπωση από την 
αναφορά [17]. 
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5.3.3, µε τη µέθοδο XRD είναι δυνατός ο προσδιορισµός των συγκεντρώσεων των 
πλεγµατικών εξαρµόσεων  σε έναν κρύσταλλο. 

Η µετρήσεις HR-XRD που παρουσιάζονται στην παρούσα διατριβή, 
πραγµατοποιήθηκαν µε το σύστηµα D1 triple-axis της εταιρείας Bede, το οποίο είναι 
εγκατεστηµένο στο τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Ένα µέρος των 
µετρήσεων AFM πραγµατοποιήθηκαν από την κ. Κατερίνα Τσαγκαράκη. Επιπλέον, 
πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις XRD σε διάφορες θερµοκρασίες, χρησιµοποιώντας ένα 
σύστηµα Χ-Pert της εταιρείας Philips, που διέθετε θερµαινόµενη βάση δειγµάτων. Το 
σύστηµα αυτό είναι εγκατεστηµένο στο Ινστιτούτο Φυσικής της Πολωνικής Ακαδηµίας 
Επιστηµών στην Βαρσοβία και οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν υπο την επίβλεψη του 
∆ρ. Jarek Domagała. 

 
 

2.3.2. Μικροσκοπία ατοµικής δύναµης (AFM) 
Για το µορφολογικό χαρακτηρισµό της επιφάνειας των ηµιαγωγικών κρυστάλλων 

χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της µικροσκοπίας ατοµικής δύναµης (Atomic Force 
Microscopy, AFM), η οποία βασίζεται στην αλληλεπίδραση των ατόµων της ακίδας 
(που ήταν κατασκευασµένη από Si στην προκειµένη περίπτωση) του µικροσκοπίου µε 
αυτά της επιφάνειας [18, 19]. Η ακίδα βρίσκεται στην άκρη ελάσµατος (cantilever), του 
οποίου η κατακόρυφη θέση καταγράφεται µε σύστηµα λέιζερ, κατόπτρου και 
φωτοανιχνευτή. Καθώς η ακίδα σαρώνει την επιφάνεια ενός κρυστάλλου, µετατοπίζεται 
κάθετα στην επιφάνεια ανάλογα µε τη µορφολογία της. Η κατακόρυφη µετατόπιση της 
ακίδας, την οποία ακολουθεί το έλασµα, καταγράφεται και αποτυπώνεται ως εικόνα. 
Όλες οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε “tapping mode”, όπου το σύστηµα ακίδα-
έλασµα ταλαντώνεται κατακόρυφα κοντά στη συχνότητα συντονισµού του. Κατά τη 
σάρωση της επιφάνειας του κρυστάλλου, οι αλλαγές στη µορφολογία προκαλούν 
αλλαγές στη συχνότητα ταλάντωσης, οι οποίες καταγράφονται ως εικόνα. 

Ένα µέρος των µετρήσεων AFM πραγµατοποιήθηκαν από την κ. Κατερίνα 
Τσαγκαράκη. Το µικροσκόπιο που χρησιµοποιήθηκε ήταν το σύστηµα Digital IIIa 
Nanoscope της εταιρείας Digital Instrument, το οποίο είναι εγκατεστηµένο στο Τµήµα 
Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

 
 

2.3.3. Ηλεκτρονική µικροσκοπία διέλευσης (TEM) και σάρωσης (SEM) 
Για τον χαρακτηρισµό της δοµικής ποιότητας των ηµιαγωγικών κρυστάλων, 

χρησιµοποιήθηκε ηλεκτρονική µικροσκοπία διέλευσης (Transmission Electron 
Microscopy, TEM). Η µικροσκοπία ΤΕΜ βασίζεται στην περίθλαση δέσµης 
ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας από τα επίπεδα του υπό µελέτη κρυστάλλου τον οποίο 
διαπερνά [20]. Η δέσµη περιθλάται σε διαφορετικές διευθύνσεις από κάθε οικογένεια 
επιπέδων, σύµφωνα µε το νόµο του Bragg. Οι περιθλώµενες δέσµες εστιάζονται στο 
οπίσθιο εστιακό επίπεδο (back focal plane) ενός αντικειµενικού φακού, σχηµατίζοντας 
εκεί το πρότυπο περίθλασης (diffraction pattern), το οποίο αντιστοιχεί στο αντίστροφο 
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πλέγµα του υπο µελέτη κρυστάλλου. Από το πρότυπο περίθλασης και χρησιµοποιώντας 
σύστηµα φακών, µπορεί να ανακατασκευαστεί η εικόνα του κρυστάλλου. 

Η ύπαρξη ατελειών στον κρύσταλλο, προκαλεί τοπική παραµόρφωση των 
κρυσταλλικών επιπέδων, µε αποτέλεσµα η δέσµη ηλεκτρονίων να σκεδάζεται 
διαφορετικά εκεί. Έτσι, στην ανακατασκευασµένη εικόνα του κρυστάλλου, οι περιοχές 
όπου υπάρχουν οι ατέλειες, παρουσιάζουν διαφορετική φωτεινότητα (contrast) από 
αυτή του τέλειου κρυστάλλου. Με αυτό τον τρόπο, η µικροσκοπία ΤEM δίνει τη 
δυνατότητα ταυτοποίησης και άµµεσης µέτρησης της συγκέντρωσης των ατελειών σε 
έναν κρύσταλλο.  

Οι µετρήσεις ΤΕΜ πραγµατοποιήθηκαν από τους καθ. Φιλοµίλα Κοµνηνού, καθ. 
Θεόδωρο Καρακώστα, καθ. Θωµά Κεχαγιά και ∆ρ. Ανδρέα ∆εληµίτη στο Τµήµα 
Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Χρησιµοποιήθηκαν 
διάφορα µικροσκόπια της εταιρείας JEOL (JEM-120CX@120kV, 2010@200kV, 
2011@200kV) µε σηµειακή ανάλυση 0.19nm και Cs=0.5mm. Η µελέτη των κβαντικών 
τελειών που παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 8, πραγµατοποιήθηκε µε µικροσκόπιο JEM 
220FS@200kV, το οποίο είναι εγκατεστηµένο στο Ινστιτούτο Φυσικής του 
Πανεπιστηµίου Humboldt στο Βερολίνο, όπου οι µετρήσεις έγιναν σε συνεργασία µε 
τους ∆ρ. H. Kirmse και ∆ρ. W. Neumann. 

Τέλος, για τη µελέτη της µορφολογίας της επιφάνειας των ηµιαγωγικών στρωµάτων, 
καθώς και για τη µέτρηση του πάχους τους, χρησιµοποιήθηκε ηλεκτρονική µικροσκοπία 
σάρωσης (Scanning Electron Microscope, SEM). Η τεχνική βασίζεται στην 
οπισθοσκέδαση των προσπίπτοντων ηλεκτρονίων από τα επιφανειακά στρώµατα των 
υπό µελέτη ηµιαγωγών. Η παρατηρήσεις SEM πραγµατοποιήθηκαν από την κ. 
Κατερίνα Τσαγκαράκη µε ένα µικροσκόπιο JSM-840 της εταιρείας JEOL, το οποίο 
είναι εγκατεστηµένο στο Τµήµα Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

 
 

2.3.4. Φαινόµενο Hall 
Οι µετρήσεις φαινοµένου Hall, σε συνδυασµό µε µετρήσεις της ειδικής αντίστασης, 

χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό της συγκέντρωσης των φορέων και της 
ευκινησίας τους σε ηµιαγωγούς [21]. Το φαινόµενο Hall αφορά το αποτέλεσµα της 
εφαρµογής µαγνητικού πεδίου κάθετα στη ροή φορέων που διαρρέουν έναν ηµιαγωγό.  

Μετρώντας το ρεύµα Ι που διαρρέει έναν ηµιαγωγό, όταν στα άκρα του εφαρµόζεται 
διαφορά δυναµικού V, όπως περιγράφεται σχηµατικά στην Εικ. 2.11, η ειδική 
αντίσταση υπολογίζεται από τη σχέση: 

 =
wd V
s I

ρ  (2.15) 

όπου w και d είναι οι διαστάσεις του ηµιαγωγού κάθετα στο Ι, ενώ s είναι η διάσταση 
του ηµιαγωγού στη διεύθυνση του Ι. 

Όταν, εκτός της V, εφαρµόζεται και ένα µαγνητικό πεδίο Β κάθετα στο Ι, οι φορείς 
υπόκεινται στη δύναµη Lorentz που είναι κάθετη στη κίνησή τους, µε αποτέλεσµα την 
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ανάπτυξη διαφοράς δυναµικού Hall, VH, κάθετα στο Ι. Η διαφορά δυναµικού Hall 
δίνεται από τη σχέση: 

 H = −
BIV

q dn
 (2.16) 

όπου n είναι η συγκέντρωση των φορέων πλειονότητας (ηλεκτρόνια στην προκειµένη 
περίπτωση). Από τη σχέση αυτή, ορίζοντας το συντελεστή Hall ως RH≡dVH/BI, 
προκύπτει ότι η συγκέντρωση των φορέων πλειονότητας n δίνεται από τη σχέση: 

 
H

1
= −n

q R
 (2.17) 

Αντίστοιχα, στην περίπτωση που οι φορείς πλειονότητας είναι οπές, η συγκέντρωσή 
τους, p, δίνεται από τη σχέση: 

 
H

1
=p

q R
 (2.18) 

Η ευκινησία των φορέων πλειονότητας, µH, δίνεται από τη σχέση: 

 H
n

1
= =

R
q n

µ
ρ ρ

 (2.19) 

Στις Σχέσεις 2.17-2.18, έχει θεωρηθεί ότι η σκέδαση των φορέων δεν εξαρτάται από 
την ενέργεια τους. Η διόρθωση γίνεται µε τη χρήση του παράγοντα σκέδασης Hall, 
r=<τ2>/<τ>2, όπου τ είναι ο µέσος χρόνος µεταξύ συγκρούσεων των φορέων [22, 23]. Ο 
παράγοντας r εξαρτάται από το µηχανισµό σκέδασης, από την ένταση του µαγνητικού 
πεδίου και από τη θερµοκρασία. Γενικά, το r παίρνει τιµές µεταξύ 1 και 2. Οι 
πραγµατικές συγκεντρώσεις των φορέων, λοιπόν, δίνονται από τις σχέσεις: 

 
H H

                   = − =
r rn p

q R q R
 (2.20) 

ενώ οι ευκινησίες τους είναι ίσες µε: 
 H n H p                        = =µ µ µ µr r  (2.21) 

 

Εικόνα 2.11 Σχηµατική περιγραφή 
του φαινοµένου Hall. Όταν σε ένα 
ηµιαγωγικό δείγµα, που διαρέεται 
από ρεύµα Ι, εφαρµοστεί 
µαγνητικό πεδίο Β κάθετα στο Ι , 
τότε αναπτύσσεται τάση Hall VHall 
κάθετα στο Β. Από µετρήσεις του 
φαινοµένου Hall και της ειδικής 
αντίστασης του δείγµατος, είναι 
δυνατός ο προσδιορισµός της 
συγκέντρωσης των ελεύθερων 
φορεών και της ευκινησίας τους. 
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Για την πρακτική µέτρηση των λεπτών στρωµάτων ηµιαγωγών, που αναπτύσσονται 
πάνω σε κάποιο υπόστρωµα, χρησιµοποιείται η µέθοδος που αναπτύχθηκε από τον van 
der Pauw [24, 25]. Η µέθοδος αυτή περιλαµβάνει πολλαπλές γεωµετρικά συµµετρικές 
µετρήσεις, σε δείγµα παραλληλεπίπεδου σχήµατος µε τέσσερις ωµικές επαφές στις 
γωνίες του, ώστε να γίνεται δυνατή και η εξάληψη σφαλµάτων από γεωµετρική 
ανοµοιοµορφία των διαστάσεων του δείγµατος, ενώ συγχρόνως εξαλείφονται και 
παρασητικές τάσεις λόγω άλλων φαινοµένων. 

Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν στο ερευνητικό εργαστήριο Μικροηλεκτρονικής 
του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο. Πρόσθετες µετρήσεις 
φαινοµένου Hall σε διάφορες θερµοκρασίες, πραγµατοποιήθηκαν στο ερευνητικό 
εργαστήριο Υπεραγώγιµων και Μαγνητικών Υλικών του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και 
Έρευνας στο Ηράκλειο, από τον κ. Ζαχαρία Βισκαδουράκη. 

 
 

2.3.5. Μετρήσεις χωρητικότητας-τάσης (C-V) 
Οι µετρήσεις χωρητικότητας-τάσης (Capacitance-Voltage, C-V) χρησιµοποιούνται 

για τη µέτρηση της συγκέντρωσης των φορέων πλειονότητας και της κατανοµής της σε 
όλο το πάχος του υπο µελέτη ηµιαγωγικού υµενίου. Η µέθοδος C-V βασίζεται στη 
µεταβολή της χωρητικότητας µίας επαφής Schottky µετάλλου-ηµιαγωγού, όταν αυτή 
πολώνεται ανάστροφα.  

Όταν εφαρµόζεται αρνητική τάση στο µέταλλο της επαφής Schottky (µε ηµιαγωγό 
τύπου-n), το αρνητικό φορτίο που αναπτύσσεται στο µέταλλο “απωθεί” τα ηλεκτρόνια 
του ηµιαγωγού, απογυµνώνοντας από φορείς την περιοχή του ηµιαγωγού κοντά στην 
επαφή. Έτσι, το αρνητικό φορτίου του µετάλλου αντισταθµίζεται από ίσο στάσιµο 
θετικό φορτίο (ιονισµένοι δότες) στον ηµιαγωγό. Τα φορτία που αναπτύσσονται 
εκατέρωθεν της επαφής Schottky προσοµοιώνονται µε έναν επίπεδο πυκνωτή 
χωρητικότητας C. Για έναν οµοιόµορφο ηµιαγωγό, που περιέχει µόνο δότες (και όχι 
αποδέκτες), η τιµή της C της επαφής δίνεται από τη σχέση [26]: 

 bi
2 2

D

2( )1 −
=

V V
C qN Sε

 (2.22) 

όπου Vbi είναι το δυναµικό επαφής (built-in potential), V είναι η τάση πόλωσης της 
επαφής, ε είναι η διηλεκτρική σταθερά του ηµιαγωγού, ND είναι η συγκέντρωση των 
δοτών (που θεωρείται ίση µε τη συγκέντρωση των ηλεκτρονίων) και S είναι το εµβαδόν 
της επαφής Schottky. Επιπλέον, το πλάτος, w, της περιοχής απογύµνωσης του 
ηµιαγωγού, δίνεται από τη σχέση [26]: 

 =
Sw

C
ε  (2.23) 

Εποµένως, µετρώντας τη C συναρτήσει της V, µπορεί να υπολογιστεί η 
συγκέντρωση των φορέων στον ηµιαγωγό συναρτήσει του w, δηλ. της απόστασης από 
την επαφή Schottky.  

Στην πράξη, για τη µέτρηση της χωρητικότητας της περιοχής απογύµνωσης C σε µία 
επαφή Schottky, χρησιµοποιείται το ισοδύναµο παράλληλο µοντέλο, το οποίο 
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περιγράφεται σχηµατικά στην Εικ. 2.12 (α). Οι τιµές χωρητικότητας Cp και 
αγωγιµότητας Gp είναι οι µετρούµενες τιµές. Λόγω, όµως, της ύπαρξης σηµαντικής 
σειριακής αντίστασης, rs, που µπορεί να οφείλεται στο µη-απογυµνωµένο ηµιαγωγό και 
στις επαφές µετάλλου-ηµιαγωγού, χρησιµοποιείται ένα τροποποιηµένο παράλληλο 
µοντέλο [27], το οποίο περιγράφεται σχηµατικά στην Εικ. 2.12 (β). Στην περίπτωση 
αυτή, η χωρητικότητα C της επαφής Schottky, συναρτήσει των τιµών Cp, Gp, rs και ω, 
υπολογίζεται από τις σχέσεις [27]: 

 p 2 2
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+ +
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όπου ω είναι η γωνιακή συχνότητα ένος µικρού εναλλασσόµενου σήµατος που 
υπερτείθεται στη συνεχή τάση V για την πραγµατοποίηση των µετρήσεων. Η τιµή της 
σειριακής αντίστασης rs προσδιορίζεται από την τιµή της Gp (rs≈1/Gp) σε ορθή πόλωση 
[27].  

 Οι µετρήσεις C-V πραγµατοποιήθηκαν από την κ. Μαρία Καγιαµπάκη, 
χρησιµοποιώντας ένα σύστηµα 4284A Precision LCR Meter της εταιρείας Agilent, ενώ 
οι επαφές Schottky κατασκευάστηκαν µε φωτολιθογραφική µέθοδο από τον κ. Θανάση 
Κωστόπουλο, στο ερευνητικό εργαστήριο Μικροηλεκτρονικής του Ιδρύµατος 
Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο.  
 

 
2.3.6. Φασµατοσκοπία φωτοφωταύγειας (PL) και οπτικής διαπερατότητας (T) 

Ο οπτικός χαρακτηρισµός µε τη µέθοδο της φωτοφωταύγειας (photoluminescence, 
PL), αφορά τη µελέτη της εκπεµπόµενης ακτινοβολίας κατά την επανασύνδεση ζευγών 
ηλεκτρονίων-οπών, τα οποία δηµιουργούνται µε οπτική διέγερση του υπο µελέτη 
ηµιαγωγού. Η µέθοδος αυτή µπορεί να δώσει πληροφορίες για τις ενεργειακές 

 Εικόνα 2.12 Τα δύο ισοδύναµα µοντέλα που χρησιµοποιήθηκαν στις 
µετρήσεις χωρητικότητας-τάσης (C-V). (α) Το ισοδύναµο παράλληλο 
µοντέλο και (β) το τροποποιηµένο παράλληλο µοντέλο. Στο 
τροποποιηµένο µοντέλο λαµβάνεται υπόψη η σηµαντική σειριακή 
αντίσταση rs 
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καταστάσεις µέσω των οποίων επανασυνδένονται οι φορείς, δηλαδή το ενεγειακό 
χάσµα, τα εξιτόνια, τις ενεργειακές στάθµες κβαντικών πηγαδιών και τις ενεργειακές 
καταστάσεις µέσα στο χάσµα.  

Η οπτική διέγερση πραγµατοποιήθηκε σε θερµοκρασίες από 18 έως 300Κ, 
χρησιµοποιώντας ένα λέιζερ He-Cd συνεχούς εκποµπής στα 325nm, µε ισχύ 35mW. Για 
την καταγραφή του σήµατος PL, χρησιµοποιήθηκε ανιχνευτής InGaAs µε οπτική 
απόκριση από 1000nm έως 2200nm και µέγιστη απόκριση στα 1900nm. Για την 
ανίχνευση ακτινοβολίας σε µήκη κύµατος µικρότερα από 1100nm, χρησιµοποιήθηκε 
κάµερα CCD. 

Η µέθοδος της οπτικής διαπερατότητας (optical transmittance, T), αφορά τη µελέτη 
της απορρόφησης ακτινοβολίας από τον υπο µελέτη ηµιαγωγό. Η διαπερατότητα Τ 
δίνεται από τη σχέση: 

 2 2

(1 )
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−
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−

d
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R eT
R e
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όπου R είναι η ανακλαστικότητα, α είναι ο συντελεστής απορρόφησης και d είναι το 
πάχος του υπο µελέτη ηµιαγωγού. Ο υπολογισµός του α από τη Σχέση 2.26 είναι 
εύκολος, δεδοµένου ότι η ανακλαστικότητα R δίνεται από τη σχέση: 
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όπου n είναι ο δείκτης διάθλασης του υπο µελέτη ηµιαγωγού. Θεωρώντας ότι η σχέση 
διασποράς της ζώνης αγωγιµότητας γύρω από το σηµείο Γ της ζώνης Brillouin είναι 
παραβολική, τότε η εξάρτηση του συντελεστή απορρόφησης α από την ενέργεια, Ε, της 
προσπίπτουσας ακτινοβολίας, περιγράφεται από τη σχέση: 

 1/ 2
g~ ( )−E Eα  (2.28) 

Τελικά, η τιµή του ενεργειακού χάσµατος, Εg, προσδιορίζεται κατασκευάζοντας το 
διάγραµµα του τετραγώνου του συντελεστή απορρόφησης, α2, συναρτήσει της 
ενέργειας, Ε, και υπολογίζοντας το σηµείο τοµής του γραµµικού τµήµατος της 
καµπύλης µε τον άξονα των ενεργειών. 

Οι µετρήσεις Τ πραγµατοποιήθηκαν σε θερµοκρασία δωµατίου, χρησιµοποιώντας 
φασµατόµετρο µε ανιχνευτή CdTe, οπτικής απόκρισης από 185nm έως 3800nm. 

Οι οπτικές µετρήσεις PL και Τ πραγµατοποιήθηκαν από την κ. Μαρία Ανδουλιδάκη 
στο ερευνητικό εργαστήριο Μικροηλεκτρονικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και 
Έρευνας στο Ηράκλειο. 
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3.1. Τρόποι ανάπτυξης σε ετεροεπιταξιακά συστήµατα 

Γενικά, η διαδικασία της επίταξης αποτελείται από δύο φάσεις. Η αρχική φάση 
αφορά το σχηµατισµό και την αρχική εξέλιξη επιταξιακών πυρήνων (nucleation) του 
αναπτυσσόµενου κρυστάλλου πάνω στο υπόστρωµα. Στη δεύτερη (κύρια) φάση της 
ανάπτυξης, η µορφολογία του επιταξιακού κρυστάλλου σταθεροποιείται και η ανάπτυξη 
εξελίσεται µε σταθερό τρόπο, χωρίς µεταβολές στα βασικά µορφολογικά 
χαρακτηριστικά.  

Υπάρχουν τρείς διαφορετικοί τρόποι σχηµατισµού και ανάπτυξης επιταξιακών 
πυρήνων (ή τρόποι ανάπτυξης, growth modes), οι οποίοι περιγράφονται σχηµατικά στην 
Εικ. 3.1. Σε συνθήκες θερµοδυναµικής ισορροπίας, ο τρόπος ανάπτυξης που ακολουθεί 
ένα συγκεκριµένο ετεροεπιταξιακό σύστηµα εξαρτάται από το ποιά επιταξιακή δοµή 
έχει τη µικρότερη συνολική ενέργεια. Σε µία απλοϊκή προσέγγιση [1, 2], ο τρόπος 
ανάπτυξης καθορίζεται από τη σχέση µεταξύ των ελεύθερων ενεργειών των επιφανειών 
υποστρώµατος-ατµών, σsv, επιστρώµατος-ατµών, σev, και της διεπιφάνειας 
επιστρώµατος-υποστρώµατος, σes.  

Συγκεκριµένα, αν σev+σes<σsv, τότε είναι ενεργειακά συµφέρων ο σχηµατισµός 
συµπαγούς επιταξιακού υµενίου πάνω στο υπόστρωµα. Σε αυτή την περίπτωση, όπως 
περιγράφεται σχηµατικά στην Εικ. 3.1 (α), η ανάπτυξη εξελίσσεται στρώµα-µε-στρώµα 
(layer-by-layer) και ο τρόπος ανάπτυξης συνήθως καλείται “Frank-van der Merwe” ή 
“διδιάστατος” (two-dimensional, 2D). Αυτός ο τρόπος ακολουθείται και στην 
περίπτωση της οµοεπιταξίας, όπου σes=0. Αντίθετα, αν σev+σes>σsv, τότε είναι ενεργειακά 
συµφέρων ο σχηµατισµός επιταξιακών νησίδων πάνω στο υπόστρωµα. Αυτός ο τρόπος 
ανάπτυξης συνήθως καλείται “Volmer-Weber” ή “τρισδιάστατος” (three-dimensional, 
3D) και περιγράφεται σχηµατικά στην Εικ. 3.1 (β). Μετά τον αρχικό σχηµατισµό τους, 
κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης οι νησίδες µπορεί είτε να ενωθούν µεταξύ τους, 
δηµιουργώντας ένα συµπαγές υµένιο, είτε να παραµείνουν ανεξάρτητες.  

Σε κάθε ετεροεπιταξιακό σύστηµα, σηµαντικό ρόλο στον τρόπο ανάπτυξης παίζει η 
πλεγµατική διαφορά µεταξύ επιταξιακού κρυστάλλου και υποστρώµατος. Λόγω της 
διαφοράς αυτής, τάση ελαστικής παραµόρφωσης αναπτύσσεται στον επιταξιακό 
κρύσταλλο, µε αποτέλεσµα τη µεταβολή της σχέσης µεταξύ των ενεργειών σev, σes και 
σsv. Έτσι, από σev+σes<σsv µπορεί να γίνει σev+σes>σsv. Στη δεύτερη σχέση, βέβαια, το 
ρόλο του υποστρώµατος παίρνει το αρχικό συµπαγές επιταξιακό υµένιο. Με άλλα λόγια, 
λοιπόν, αρχικά µπορεί να ευνοείται ενεργειακά η ανάπτυξη συµπαγούς υµενίου, ενώ στη 
συνέχεια να ευνοείται ενεργειακά ο σχηµατισµός νησίδων. Αυτός ο τρόπος ανάπτυξης 
ονοµάζεται “Stranski-Krastanov” και περιγράφεται σχηµατικά στην Εικ. 3.1 (γ). Όπως 
και στην περίπτωση του τρόπου ανάπτυξης “Volmer-Weber”, κατά τη διάρκεια της 
ανάπτυξης οι νησίδες µπορεί είτε να ενωθούν µεταξύ τους δηµιουργώντας ένα συµπαγές 
υµένιο, είτε να παραµείνουν ανεξάρτητες. Συνήθως, σε ετεροεπιταξιακά συστήµατα µε 
µεγάλη πλεγµατική διαφορά, ακολουθείται ο “Stranski-Krastanov” ή ο “Volmer-Weber” 
τρόπος ανάπτυξης λόγω της µεγάλης σev. 

Φυσικά, η πραγµατική περιγραφή του τρόπου ανάπτυξης είναι αρκετά πιο 
περίπλοκη, αφού, εν γένει, η ελεύθερη ενέργεια µίας επιφάνειας εξαρτάται από τον 
κρυσταλλικό προσανατολισµό της τελευταίας [3]. Έτσι, είναι πιθανή η µεταβολή του 
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σχήµατος των νησίδων κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, ανάλογα µε το ποιά ελεύθερη 
επιφάνεια των επιταξιακών νησίδων είναι ενεργειακά συµφέρουσα να σχηµατιστεί σε 
µία δεδοµένη στιγµή της ανάπτυξης [4].  

Η θεωρητική πρόβλεψη του τρόπου ανάπτυξης και του σχήµατος των νησίδων, 
εφόσον ευνοείται ο σχηµατισµός τους, έχει γίνει θεωρώντας ότι το επιταξιακό σύστηµα 
βρίσκεται σε θερµοδυναµική ισορροπία. Αυτό σηµαίνει ότι πάντα θα σχηµατίζεται η 
δοµή µε τη µικρότερη ελεύθερη ενέργεια. Όµως, η ανάπτυξη µε την τεχνική ΜΒΕ 
πραγµατοποιείται σε συνθήκες µακρυά από τη θερµοδυναµική ισορροπία, µε 
αποτέλεσµα να υπεισέρχονται κινητικοί περιορισµοί στον τρόπο ανάπτυξης. Το γεγονός 
αυτό µπορεί να διαφοροποιήσει σηµαντικά τον τρόπο ανάπτυξης σε σχέση µε τις 
θεωρητικές προβλέψεις, επιτρέποντας το σχηµατισµό δοµών που, σε συνθήκες 
θερµοδυναµικής ισορροπίας, δεν θα ήταν ενεργειακά συµφέρουσες.  

Οι κινητικοί περιορισµοί κατά την ανάπτυξη µε την τεχνική ΜΒΕ, αφορούν τους 
περιορισµούς στην επιφανειακή διάχυση των ατόµων πρίν την ενσωµάτωσή τους στον 
κρύσταλλο. Τα προσπίπτοντα άτοµα στην επιφάνεια, υφίστανται ένα περιοδικό 
δυναµικό που δηµιουργούν οι ελεύθεροι δεσµοί των επιφανειακών ατόµων του 
υποστρώµατος, µε αποτέλεσµα να χρειάζονται αρκετή ενέργεια έτσι ώστε να διαχέονται 
πάνω στο υπόστρωµα. Την ενέργεια αυτή, την αποκτούν µε τη µεταφορά θερµότητας 
από το θερµαινόµενο υπόστρωµα. Επιπλέον, οποιαδήποτε ανωµαλία στη µορφολογία 
της επιφάνειας, απαιτεί πρόσθετη ενέργεια για τα άτοµα ώστε να µην εµποδίζεται η 
διάχυσή τους πάνω σε αυτήν. Πρόσθετο κινητικό περιορισµό αποτελεί η επανεξάχνωση 
των ατόµων από την επιφάνεια, πρίν προλάβουν να ενσωµατωθούν σε αυτή. Ειδικότερα 
για τα άτοµα αζώτου (N) που προσπίπτουν στην επιφάνεια ανάπτυξης, ο σχηµατισµός 
εξαιρετικά πτητικών µορίων αζώτου (Ν2) καθιστά τη διάχυσή τους προβληµατική. Οι 
παράµετροι που επηρεάζουν την κινητική της ανάπτυξης µε την τεχνική ΜΒΕ, είναι η 
θερµοκρασία ανάπτυξης, ο ρυθµός ανάπτυξης, το είδος των προσπίπτοντων ατόµων, η 

 
 
Εικόνα 3.1 Οι διαφορετικοί τρόποι ετεροεπιταξιακής ανάπτυξης: (α) Frank-van der Merwe: 
η ανάπτυξη πραγµατοποιείται στρώµα-µε-στρώµα, (β) Volmer-Weber: η ανάπτυξη 
πραγµατοποιείται µέσω τρισδιάστατων νησίδων και (γ) Stranski Krastanov: η ανάπτυξη 
πραγµατοποιείται αρχικά στρώµα-µε-στρώµα και στη συνέχεια µέσω νησίδων. 
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αναλογία των προσπίπτουσων ροών, και η µορφολογία και η πλεγµατική παραµόρφωση 
[5, 6, 7, 8] του υποστρώµατος. 

Μία απλοϊκή εκτίµηση της επίδρασης των κινητικών περιορισµών στον τρόπο 
ανάπτυξης µπορεί να γίνει βάσει του αριθµού Péclet [3], ο οποίος ισούται µε L2j/D, όπου 
L είναι η µέση απόσταση µεταξύ ατοµικών βαθµίδων της επιφάνειας του υποστρώµατος, 
j είναι ο ρυθµός εναπόθεσης και D είναι ο συντελεστής διάχυσης των ατόµων στην 
επιφάνεια, ο οποίος εξαρτάται κυρίως από τη θερµοκρασία του υποστρώµατος [9]. Ας 
υποτεθεί, για παράδειγµα, ότι απουσία κινητικών περιορισµών ευνοείται ο “Frank-van 
der Merwe” τρόπος ανάπτυξης πάνω σε υπόστρωµα µε µονοστρωµατικές βαθµίδες στην 
επιφάνειά του. Σε αυτή την περίπτωση, οι ακµές των µονοστρωµατικών βαθµίδων είναι 
οι κρυσταλλικές θέσεις στις οποίες συµφέρει ενεργειακά* να ενσωµατωθούν τα άτοµα 
που διαχέονται στην επιφάνεια του υποστρώµατος ή του επιστρώµατος. Αν ο αριθµός 
Péclet είναι πολύ µικρότερος από 1, τότε τα άτοµα που διαχέονται στην επιφάνεια του 
υποστρώµατος ή του επιστρώµατος, µπορούν εύκολα να φτάνουν και να 
ενσωµατώνονται στις ακµές των µονοστρωµατικών βαθµίδων. Αυτός ο τρόπος 
ανάπτυξης καλείται “οριζόντια διάχυση βαθµίδων” (step-flow growth) και 
παρουσιάζεται σχηµατικά στην Εικ. 3.2 (β), συγκριτικά µε το υπόστρωµα στην Εικ. 3.2 
(α). Αν, όµως, ο αριθµός Péclet είναι λίγο µεγαλύτερος από 1, τότε τα άτοµα που 
διαχέονται στην επιφάνεια του υποστρώµατος ή του επιστρώµατος, δεν φτάνουν εύκολα 
στις ακµές των µονοστρωµατικών βαθµίδων, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούν νέους 
πυρήνες και, κατ’επέκταση, νέες µονοστρωµατικές βαθµίδες. Στις νέες αυτές βαθµίδες, 
είναι πλέον πιο εύκολο για τα άτοµα που διαχέονται στην επιφάνεια, να φτάσουν και να 
ενσωµατωθούν. Αυτός ο τρόπος ανάπτυξης καλείται “διδιάστατος σχηµατισµός και 
ανάπτυξη επιταξιακών πυρήνων” (2D nucleation and growth) και παρουσιάζεται 
σχηµατικά στην Εικ. 3.2 (γ). Τέλος, αν ο αριθµός Péclet είναι πολύ µεγαλύτερος από 1, 
τότε τα άτοµα που διαχέονται στην επιφάνεια του υποστρώµατος ή του επιστρώµατος, 
δεν µπορούν να φτάσουν στις ακµές των µονοστρωµατικών βαθµίδων, αλλά ούτε και 
στις ακµές των νέων πυρήνων που δηµιουργούν. Το αποτέλεσµα είναι η δηµιουργία 
τρισδιάστατων νησίδων µε στατιστικό τρόπο. Αυτός ο τρόπος ανάπτυξης καλείται 
“στατιστικός” (statistical growth) και παρουσιάζεται σχηµατικά στην Εικ. 3.2 (δ).  

Η τελευταία αυτή περίπτωση, δείχνει ότι οι κινητικοί περιορισµοί µπορούν να 
επιβάλλουν διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης (σχηµατισµός νησίδων) από αυτόν που θα 
ευνοείτο σε συνθήκες θερµοδυναµικής ισορροπίας (σχηµατισµός συµπαγούς υµενίου). 
Βέβαια, οι κινητικοί περιορισµοί µπορούν να επηρεάσουν αντίστοιχα και τους τρόπους 
ανάπτυξης “Stranski-Krastanov” και “Volmer-Weber”. Αν, για παράδειγµα, ο αριθµός 
Péclet είναι πολύ µεγαλύτερος από 1, τότε η πυκνότητα των νησίδων θα είναι 
µεγαλύτερη απ’ότι θα ήταν απουσία κινητικών περιορισµών. 

Στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου, παρουσιάζεται η µελέτη του τρόπου 
ανάπτυξης του InN πάνω σε υπόστρωµα GaN (0001) και του ρόλου της θερµοκρασίας 
ανάπτυξης. 
 

                                                 
* Με την ενσωµάτωση των ατόµων σε ακµές ατοµικών βαθµίδων µειώνεται περισσότερο η συνολική ελεύθερη 
ενέργεια, αφού δηµιουργούνται λιγότεροι ελεύθεροι δεσµοί (dangling bonds) στην επιφάνεια απ’ότι θα 
δηµιουργούνταν στην περίπτωση που τα άτοµα ενσωµατώνονταν σε άλλη θέση της επιφάνειας. 
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Εικόνα 3.2 Παράδειγµα επίδρασης των κινητικών περιορισµών στον τρόπο επιταξιακής 
ανάπτυξης Frank-van der Merwe σε υπόστρωµα µε µονοστρωµατικές βαθµίδες στην 
επιφάνεια. Όταν ο κινητικοί περιορισµοί δεν είναι σηµαντικοί, η ανάπτυξη του 
επιστρώµατος πάνω στο υπόστρωµα (α) γίνεται µε οριζόντια διάχυση βαθµίδων (step-
flow growth) (β). Για ένα µέσο επίπεδο κινητικών περιορισµών, η ανάπτυξη γίνεται µε 
διδιάστατο σχηµατισµό επιταξιακών πυρήνων (2D nucleation and growth) (γ), ενώ για 
σηµαντικούς κινητικούς περιορισµούς, η ανάπτυξη γίνεται µε στατιστική ανάπτυξη 
τρισδιάστατων νησίδων (statistical growth) (δ). 
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3.2. Ο ρόλος της θερμοκρασίας ανάπτυξης του InN 

Η θερμοκρασία του υποστρώματος κατά τη διάρκεια της επιταξιακής ανάπτυξης 
αποτελεί τη σημαντικότερη παράμετρο που καθορίζει τις επιφανειακές διεργασίες, δηλ. 
τη θερμική διάσπαση του κρυστάλλου, την επανεξάχνωση των ατόμων από την 
επιφάνεια του κρυστάλλου και την επιφανειακή διάχυση των ατόμων πάνω στην 
επιφάνεια του κρυστάλλου. Και αυτό γιατί όλες αυτές οι διεργασίες ενεργοποιούνται 
μέσω της θερμότητας που μεταφέρεται από το υπόστρωμα στον αναπτυσσόμενο 
κρύσταλλο και στα προσπίπτοντα στην επιφάνεια άτομα. Στην παρούσα ενότητα, 
περιγράφονται ποσοτικά οι εξαρτήσεις όλων των επιφανειακών διεργασιών της 
ανάπτυξης InN σε GaN (0001) από τη θερμοκρασία του υποστρώματος, όπως 
προσδιορίστηκαν με κατάλληλα σχεδιασμένα περιάματα, και πως συσχετίζονται με τους 
διαφόρους τρόπους ανάπτυξης του InN. 

 
 

3.2.1. Ρυθμοί θερμικής διάσπασης του InN και επανεξάχνωσης του In 
Η ακριβής γνώση των ρυθμών θερμικής διάσπασης του InN και επανεξάχνωσης των 

ατόμων In από την επιφάνεια του υποστρώματος είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό 
των κατάλληλων συνθηκών ανάπτυξης InN. Η ιδιομορφία της περίπτωσης του InN, σε 
αντίθεση με το GaN και το AlN, έγγειται στο γεγονός ότι η θερμική διάσπαση ξεκινάει 
σε χαμηλότερες θερμοκρασίες απ’ότι η επανεξάχνωση του In. Αυτό σημαίνει ότι, αν για 
οποιοδήποτε λόγο τα άτομα In στην επιφάνεια του υποστρώματος γίνουν περισσότερα 
από τα άτομα N (συνθήκες περίσσειας In), τότε δεν είναι δυνατή η απομάκρυνση τους 
με θερμική ανόπτηση του υποστρώματος, αφού θα προηγηθεί θερμική διάσπαση του 
κρυστάλλου. 

Γενικά, οι συνθήκες περίσσειας ατόμων της ομάδας ΙΙΙ κατά τη διάρκεια της 
ανάπτυξης ημιαγωγών ΙΙΙ-N, όπως η περίσσεια Ga ή In στην ανάπτυξη GaN [10, 11], με 
την τεχνική ΜΒΕ είναι επιθυμητές, αφού ενισχύουν την επιφανειακή διάχυση των 
ατόμων που συμμετέχουν στην ανάπτυξη  με αποτέλεσμα τη βελτίωση της δομικής 
ποιότητας του κρυστάλλου [12]. Στην περίπτωση του GaN, οι συνθήκες αυτές 
επιτυγχάνονται χρησιμοποιώντας προσπίπτουσα ροή Ga μεγαλύτερη από αυτή του N, σε 
θερμοκρασία υποστρώματος, Tsub, ίση με ~700οC, όπου πραγματοποιείται 
επανεξάχνωση των ατόμων Ga από την επιφάνεια του υποστρώματος και έτσι, 
αποφεύγεται η αυξανόμενη συσσώρευσή τους στο μέτωπο της ανάπτυξης. Παράλληλα, 
ο ρυθμός της θερμικής διάσπασης του GaN στους ~700οC είναι αμελητέος. 

Η δυνατότητα δημιουργίας ελεχγόμενης περίσσειας ατομών Ga φαίνεται και από τη 
σχέση που δίνει το ρυθμό συσσώρευσης περίσσιων ατόμων Ga στο μέτωπο ανάπτυξης, 
FGa-excess, συναρτήσει των προσπίπτουσων ροών Ga, FGa, και N, FN, του ρυθμού 
θερμικής διάσπασης του GaN, FGaN-decomposition, και του ρυθμού επανεξάχνωσης του Ga 
από την επιφάνεια του υποστρώματος ,FGa-desorption: 
 ( ) ( ) ( )Ga excess sub Ga N GaN decomposition sub Ga desorption sub− − −= − + −F T F F F T F T   (3.1) 

Στη σχέση αυτή έχει θεωρηθεί ότι τα άτομα Ga που προέρχονται από τη θερμική 
διάσπαση του GaN παραμένουν στην επιφάνεια του υποστρώματος μέχρι να 
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επανεξαχνωθούν ή να εσωµατωθούν ξανά στο GaN, ενώ τα αντίστοιχα άτοµα N 
σχηµατίζουν µεταξύ τους Ν2 και επανεξαχνώνονται άµεσα. Η θεώρηση αυτή ισχύει 
αντίστοιχα και για το AlN και το InN. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην περίπτωση του GaN, η ύπαρξη ενός σταθερού διπλού 
στρώµατος ατόµων Ga στην επιφάνεια του GaN κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης είναι 
ενεργειακά συµφέρουσα, αφού αυτή η δοµή µειώνει τη συνολική επιφανειακή ενέργεια 
του συστήµατος [13]. Η δηµιουργία του διπλού αυτού στρώµατος Ga επιτυγχάνεται 
πολύ εύκολα ακόµα και σε συνθήκες όπου ο ρυθµός επανεξάχνωσης του Ga είναι 
αρκετά υψηλός. Γενικά όµως, όπως είναι φανερό από τη σχέση 1, για την επίτευξη 
συνθηκών περίσσειας ατόµων Ga σταθερής συγκέντρωσης, πρέπει ο ρυθµός 
επανεξάχνωσης των ατόµων Ga να είναι µεγαλύτερος από το ρυθµό θερµικής διάσπασης 
του GaN, κάτι που ισχύει για τις θερµοκρασίες ανάπτυξης του GaN (~700οC). 

Όπως περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια, τα πράγµατα είναι πολύ διαφορετικά 
στην περίπτωση της ανάπτυξης InN, όπου ο ρυθµός θερµικής διάσπασης του InN 
(0001), FInN-decomposition, είναι πολύ µεγαλύτερος από το ρυθµό επανεξάχνωσης του In από 
την επιφάνεια του υποστρώµατος, FIn-desorption, σε οποιαδήποτε Tsub. Έτσι, στην 
περίπτωση της ανάπτυξης InN σε συνθήκες περίσσειας In, χρησιµοποιώντας µεγαλύτερη 
προσπίπτουσα ροή In από αυτήν του N, ένα µεταλλικό στρώµα In θα συσσωρεύεται 
συνεχώς στην επιφάνεια, για οποιαδήποτε Tsub. Το πάχος του µεταλλικού στρώµατος θα 
αυξάνεται συνεχώς κατά τη διάρκεια της επίταξης, µε αποτέλεσµα τη διακοπή της 
κρυσταλλικής ανάπτυξης του InN από τα πρώτα της στάδια. Προκειµένου, λοιπόν, να 
προσδιορισθεί ποσοτικά η σχέση µεταξύ των FInN-decomposition και FIn-desorption, µετρήθηκαν 
οι ρυθµοί αυτοί συναρτήσει της Tsub πραγµατοποιώντας καταλλήλως σχεδιασµένα 
πειράµατα στο περιβάλλον ανάπτυξης (in situ). 

Η πειραµατική διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη µέτρηση του FInN-decomposition 
συναρτήσει της Tsub, περιγράφεται στο διάγραµµα ροής της Εικ. 3.3 (α). Αρχικά, 
πραγµατοποιείται εναπόθεση λεπτού στρώµατος InN σε πολύ χαµηλή Tsub, για την 
αποφυγή θερµικής διάσπασης, και σε συνθήκες περίσσειας N, για την αποφυγή 
δηµιουργίας συσσωµατωµάτων In στην επιφάνεια. Στη συνέχεια, η δέσµη In 
αποκόπτεται και αυξάνεται η Tsub, µε βήµα 5οC, εκθέτοντας ταυτόχρονα την επιφάνεια 
του InN σε γνωστή τιµή FN. Η επιφάνεια του InN παρακολουθείται σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας µε τη µέθοδο RHEED. Λόγω των συνθηκών εναπόθεσης του αρχικού 
στρώµατος InN, η µορφολογία της επιφάνειας είναι τραχειά και η αντίστοιχη µορφή της 
εικόνας RHEED είναι “spotty” (διάστικτη). Σε Tsub όπου FInN-decomposition<FN, το στρώµα 
InN διατηρείται χωρίς να συσσωρεύεται In στην επιφάνεια (τα άτοµα In από το 
διασπασµένο InN συνδέονται µε τα προσπίπτοντα άτοµα N, επανασχηµατίζοντας InN) 
και η εικόνα RHEED παραµένει η ίδια. Αντίθετα, σε Tsub όπου FInN-decomposition>FN, το 
στρώµα InN δεν διατηρείται πλέον, αλλά συσσωρεύεται In στην επιφάνεια και η εικόνα 
RHEED από “spotty” µετατρέπεται σε “σκοτεινή” (δεν διακρίνεται περιθλώµενη δέσµη 
ηλεκτρονίων στην οθόνη RHEED, δείγµα της συσώρευσης In στην επιφάνεια). Στην Tsub 
όπου συµβαίνει η αλλαγή της εικόνας RHEED, θεωρούµε ότι FInN-decomposition=FN. Η τιµή 
του FN είναι γνωστή και εποµένως προσδιορίζεται η τιµή FInN-decomposition για τη 
συγκεκριµένη Tsub. Για τη µέτρηση του FInN-decomposition συναρτήσει της Tsub, η παραπάνω 
διαδικασία επαναλαµβάνεται για διαφορετικές γνωστές τιµές FN και προσδιορίζονται οι 
τιµές Tsub στις οποίες παρατηρείται η αλλαγή της εικόνας RHEED. 
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Η πειραµατική διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη µέτρηση του FIn-desorption 
συναρτήσει της Tsub, περιγράφεται στο διάγραµµα ροής της Εικ. 3.3 (β). Αρχικά, 
πραγµατοποιείται, όπως και πρίν, εναπόθεση λεπτού στρώµατος InN για συγκεκριµένο 
χρόνο, tgr, σε πολύ χαµηλή Tsub και σε συνθήκες περίσσειας N, χρησιµοποιώντας 
συγκεκριµένη FIn. Στη συνέχεια αυξάνεται η Tsub στους 520οC, όπου πραγµατοποιείται 
θερµική διάσπαση του InN και ταυτόχρονη συσσώρευση In στην επιφάνεια. Η 
διαδικασία αυτή συνοδεύεται µε αλλαγή της εικόνας RHEED από “spotty”, που 
αντιστοιχεί στο InN, σε “σκοτεινή”, που αντιστοιχεί στο συσσωρευµένο In. Η Tsub 
διατηρείται στους 520οC για αρκετό χρονικό διάστηµα, βάσει του µετρηµένου ρυθµού 
FInN-decomposition σε αυτή την Tsub, µέχρι να διασπαστεί όλο το InN. Η συγκεκριµένη Tsub 
επιλέγεται επειδή αντιστοιχεί σε αµελητέο ρυθµό επανεξάχνωσης του In. Στην τελική 
φάση της διαδικασίας, επιλέγεται µια Tsub µεγαλύτερη από 520οC (Ttarget) στην οποία 
είναι επιθυµητό να µετρηθεί ο ρυθµός FIn-desorption. Η αλλαγή της θερµοκρασίας από 
520οC σε Ttarget γίνεται πολύ γρήγορα συγκριτικά µε το χρόνο που χρειάζεται η πλήρης 

 
Εικόνα 3.3 ∆ιαγράµµατα ροής που περιγράφουν τις διαδικασίες µέτρησης (α) του 
ρυθµού θερµικής διάσπασης του InN (FInN-decomposition) συναρτήσει της θερµοκρασίας 
υποστρώµατος (Τsub) και (β) του ρυθµού επανεξάχνωσης των ατόµων In από την 
επιφάνεια του υποστρώµατος (FIn-desorption) συναρτήσει της θερµοκρασίας 
υποστρώµατος (Τsub). Οι µετρήσεις βασίζονται σε παρατηρήσεις RHEED στο 
περιβάλλον της επιταξιακής ανάπτυξης ΜΒΕ (in situ). 
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εξάχνωση των ατόµων In από την επιφάνεια. Όταν ολοκληρωθεί η επανεξάχνωση του In 
από την επιφάνεια, τότε η εικόνα RHEED αλλάζει από “σκοτεινή” σε “streaky” 
(γραµµωτή) µε χαρακτηριστικά επιφανειακής αναδόµησης “1×3”, που αντιστοιχεί σε 
επιφάνεια GaN µε πρόσθετα άτοµα In. Μετρώντας το χρόνο, td, που διήρκεσε η 
επανεξάχνωση του In, υπολογίζεται ο FIn-desorption από τη σχέση FIn-desorption= FIn·tgr/td. Για 
τη µέτρηση του FIn-desorption συναρτήσει της Tsub, η παραπάνω διαδικασία 
επαναλαµβάνεται σε διαφορετικές Ttarget και προσδιορίζονται οι διαφορετικοί χρόνοι td 
στους οποίους παρατηρείται η αλλαγή της εικόνας RHEED.  

Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων των FInN-decomposition και FIn-desorption συναρτήσει της 
Tsub παρουσιάζονται στο διάγραµµα της Εικ. 3.4, όπως έχουν προσεγγιστεί µε εκθετικές 
καµπύλες (βλ. Ενότητα 2.2). Όπως φαίνεται, ο ρυθµός θερµικής διάσπασης του InN 
(συνεχής καµπύλη) είναι υψηλότερος από το ρυθµό επανεξάχνωσης του In 
(διακεκοµµένη καµπύλη) για κάθε Tsub. Επιπλέον, φαίνεται ότι η θερµική διάσπαση του 
InN αρχίζει στους ~450οC και αυξάνεται απότοµα πάνω από τους ~500οC. Έτσι, η 
ανάπτυξη του InN σε Tsub υψηλότερη από 500οC δεν είναι δυνατή αφού ο υψηλός 
ρυθµός θερµικής διάσπασης του InN σε συνδυασµό µε το πολύ χαµηλότερο ρυθµό 
επανεξάχνωσης του In, προκαλούν τη συσσώρευση In στο µέτωπο της ανάπτυξης. 

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι από τις εκθετικές προσεγγίσεις [F(i)~exp(Eact(i)/kBTsub)], οι 
χαρακτηριστικές ενέργειες ενεργοποίησης της θερµικής διάσπασης του InN και της 
επανεξάχνωσης του In υπολογίστηκαν, κατασκευάζοντας διαγράµµατα Arrhenius, ίσες 
µε 3.1eV και 1.94eV, αντίστοιχα. Όµως, λόγω του περιορισµένου αριθµού των 
µετρήσεων, αλλά και την περιορισµένη ακρίβεια του τρόπου υπολογισµού των ρυθµών 

 
Εικόνα 3.4 Ο ρυθµός θερµικής διάσπασης του InN (FInN-decomposition) και ο ρυθµός 
επανεξάχνωσης των ατόµων In από την επιφάνεια του υποστρώµατος (FIn-desorption), 
συναρτήσει της θερµοκρασίας υποστρώµατος (Tsub), όπως µετρήθηκαν στο 
περιβάλλον της επιταξιακής ανάπτυξης µε ΜΒΕ. 
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FInN-decomposition και FIn-desorption, µέσω “υποκειµενικών” παρατηρήσεων RHEED, το 
πειραµατικό σφάλµα είναι σχετικά µεγάλο, µη επιτρέποντας, έτσι, την εξαγωγή 
ασφαλών συµπερασµάτων βάσει των παραπάνω τιµών. 

 
 

3.2.2. Επιφανειακή διάχυση των ατόµων In και N 
Πέρα από τη θερµική διάσπαση του InN και την επανεξάχνωση του In, είναι πολύ 

σηµαντικό να προσδιοριστεί και η επιφανειακή διάχυση των ατόµων In και N που 
προσπίπτουν στην επιφάνεια του υποστρώµατος, δηλαδή η ικανότητα των ατόµων να 
διαχέονται στην επιφάνεια του υποστρώµατος πρίν ενσωµατωθούν στον κρύσταλλο. 
Όσο µεγαλύτερη απόσταση καλύπτουν τα άτοµα που διαχέονται στην επιφάνεια κατά τη 
διάρκεια της ανάπτυξης, τόσο καλύτερη µπορεί να είναι η δοµική ποιότητα του 
κρυστάλλου. 

Για τον προσδιορισµό της επιφανειακής διάχυσης των ατόµων In και N συναρτήσει 
της Tsub, κατά τη διάρκεια της επιταξιακής ανάπτυξης InN, πραγµατοποιήθηκε σειρά 
πειραµάτων διερεύνησης του σχηµατισµού επιταξιακών πυρήνων InN πάνω σε 
υπόστρωµα GaN (0001). Τα δείγµατα αυτής της σειράς αποτελούνταν από εναπόθεση 
InN ονοµαστικού πάχους 49 µονοµοριακών στρωµάτων (monolayer, ML) σε 
διαφορετικές Tsub, πάνω σε υποστρώµατα 2µm GaN / 0.3mm Al2O3 (0001). Οι 
διαφορετικές Tsub που χρησιµοποιήθηκαν ήταν από 300οC εως 550οC. Σε όλα τα 
δείγµατα, η εναπόθεση πραγµατοποιήθηκε υπό συνθήκες περίσσειας N, 
χρησιµοποιώντας προσπίπτουσες ροές In, FIn, και N, FN, ίσες µε ισοδύναµο ρυθµό 
ανάπτυξης InN 92nm/h και 700nm/h, αντίστοιχα (FIn/ FΝ≈0.13). 

Ο τρόπος ανάπτυξης του InN σε κάθε περίπτωση ήταν τρισδιάστατος (3D), δηλ. ο 
σχηµατισµός επιταξιακών πυρήνων ξεκινούσε µε τη δηµιουργία νησίδων InN. Ο ρυθµός 
ανάπτυξης του InN κατά την κρυσταλλική διεύθυνση [0001], GR[0001], και το ποσοστό 
επιφανειακής κάλυψης του υποστρώµατος GaN από τις νησίδες InN, ΘInN, µετρήθηκαν 
µε AFM† και τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στα διαγράµµατα (α) και (β), 
αντίστοιχα, της Εικ. 3.6. Επιπλέον, στο διάγραµµα (α) παρουσιάζονται µε 
διακεκοµµένες γραµµές, οι ενεργές ροές ατόµων In, FIn-effective, και N, FN-effective, οι οποίες 
αντιστοιχούν στη συνολική παροχή ατόµων In και N στην επιφάνεια και είναι 
συνάρτηση των FIn και FN και του ρυθµού θερµικής διάσπασης του InN (FInN-decomposition).  

Συγκεκριµένα, θεωρώντας ότι τα άτοµα In που προκύπτουν από τη θερµική 
διάσπαση του InN παραµένουν στην επιφάνεια, ενώ τα αντίστοιχα άτοµα N σχηµατίζουν 
Ν2 και επανεξαχνώνονται, οι ενεργές ροές δίνονται από τις σχέσεις: 

 In effective In InN decomposition− −= +F F F  (3.2) 
 In effective N InN decomposition− −=F F - F  (3.3) 

Έτσι, σε Tsub<450οC, όπου δεν πραγµατοποιείται θερµική διάσπαση του InN, οι ενεργές 
ροές ισούνται µε τις προσπίπτουσες. Στο διάγραµµα (β) παρουσιάζεται και ο λόγος των 
                                                 
† Το πάχος των υµενίων InN που αναπτύχθηκαν στους 300οC και 350οC µετρήθηκε µε προσοµοίωση των 
φασµάτων ω-2θ από πειράµατα περίθλασης ακτίνων-x για τη συµµετρική ανάκλαση (0002), τα οποία 
χαρακτηρίζονταν από την ύπαρξη κροσσών συµβολής. 
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ενεργών ροών In και N, (ΙΙΙ/V)effective, που δίνεται από τη σχέση (ΙΙΙ/V)effective=FIn-

effective/FΝ-effective. Επιπλέον, χρησιµοποιώντας AFM µετρήθηκαν οι διαστάσεις και η 
πυκνότητα των νησίδων InN και τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στα διαγράµµατα (α) 
και (β), αντίστοιχα, της Εικ. 3.6.  

Με βάση τη µη-µονότονη θερµοκρασιακή εξάρτηση των GR[0001] και ΘInN (βλ. Εικ. 
3.5), διακρίνονται τέσσερις διαφορετικές περιοχές ανάπτυξης (Α, Β, C και D). 
Αντιπροσωπευτικά µικρογραφήµατα AFM (2µm × 2µm) της µορφολογίας των 
δειγµάτων για κάθε µία από τις τέσσερις περιοχές, παρουσιάζονται στην Εικ. 3.7. 

Η περιοχή Α εκτείνεται σε Tsub χαµηλότερες από 400οC, όπου ο GR[0001] είναι 
σταθερός και ίσος µε την προσπίπτουσα ροή In. Η ανάπτυξη στην περιοχή αυτή ξεκινάει 
µε πολύ πυκνό σχηµατισµό επιταξιακών νησίδων InN, όπως φαίνεται στην Εικ. 3.7 (α). 
Η συνένωσή τους πραγµατοποιείται από τα πρώτα στάδια της ετεροεπίταξης (µετά από 
ονοµαστικό πάχος λιγότερο από 2ML), µε αποτέλεσµα να σχηµατίζεται συνεχές υµένιο 
InN και το ΘInN να είναι ίσο µε 1. Η µέση τετραγωνική τιµή (root mean square, rms) της 
επιφανειακής τραχύτητας των δειγµάτων της περιοχής Α ήταν σχετικά µικρή (π.χ. ίση µε 
0.5nm για InN πάχους 27nm), παρά την ανάπτυξη σε συνθήκες περίσσειας N που 
συνήθως οδηγούν σε αντίθετα αποτελέσµατα. Αυτός ο 3D τρόπος ανάπτυξης που οδηγεί 
σε σχηµατισµό υµενίων µε µικρή επιφανειακή τραχύτητα, µπορεί να θεωρηθεί σαν 
ψευδο-διδιάστατος (ψευδο-2D). Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά του σχηµατισµού 
επιταξιακών πυρήνων υποδηλώνουν την περιορισµένη επιφανειακή διάχυση των 
ατόµων In και N. Για αυτό το λόγο, ορίζουµε την περιοχή Α (Tsub<400οC) ως την 
“περιοχή περιορισµένης κινητικής επιφανείας”. 

 
 
Εικόνα 3.5 (α) Ο ρυθµός ανάπτυξης νησίδων InN κατά την κρυσταλλογραφική διεύθυνση 
[0001] και (β) η επιφανειακή κάλυψη του υποστρώµατος GaN από νησίδες InN, συναρτήσει 
της θερµοκρασίας υποστρώµατος. Οι µετρήσεις έγιναν µε AFM σε δείγµατα InN, 
ονοµαστικού πάχους 49ML, που αναπτύχθηκαν πάνω σε υπόστρωµα GaN (0001) µε λόγο 
προσπίπτουσων ροών In/N ίσο µε 0.13. Στο διάγραµµα (α), µε τις διακεκοµµένες γραµµές 
παριστάνονται οι ενεργές ροές In (FIn-effective) και N (FN-effective), ενώ στο διάγραµµα (β), µε τις 
διακεκοµµένες γραµµές παριστάνεται ο λόγος των ενεργών ροών [(ΙΙΙ/V)effective=FIn-effective/FN-

effective]. 
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Η περιοχή Β εκτείνεται σε Tsub από 400οC έως 470οC, όπου ο GR[0001] είναι 
υψηλότερος από την προσπίπτουσα ροή In και αυξάνει µε τη Tsub. Η ανάπτυξη στην 
περιοχή αυτή ξεκινάει µε αραιό σχηµατισµό επιταξιακών νησίδων InN (µερική κάλυψη 
της επιφάνειας GaN, δηλ. ΘInN<1), όπως φαίνεται στην Εικ. 3.7 (β), ενώ δεν 
πραγµατοποιείται ποτέ πλήρης συνένωση µεταξύ των νησίδων, ανεξάρτητα από τη 
διάρκεια της εναπόθεσης. Παρόλο που το ύψος και η διάµετρος των νησίδων 
αυξάνονται µε την Tsub, η πυκνότητά τους µειώνεται µε ταχύ ρυθµό, µε αποτέλεσµα να 
µειώνεται και το ΘInN. Το γεγονός ότι ο GR[0001] είναι υψηλότερος από την 
προσπίπτουσα ροή In υποδηλώνει τη διάχυση των ατόµων In πάνω στην επιφάνεια, από 
τις ακάλυπτες περιοχές του υποστρώµατος GaN προς τις νησίδες InN. Το φαινόµενο 
αυτό ενισχύεται σε υψηλότερες Tsub. Εποµένως, αφού η επιφανειακή διάχυση των 
ατόµων In αυξάνει σε Tsub>400οC, ορίζουµε την περιοχή Β (400οC<Tsub<470οC) ως την 
“περιοχή αυξανόµενης κινητικής επιφανείας”. 

Για την ποσοτική εκτίµηση του µήκους επιφανειακής διάχυσης, L, των ατόµων In, 
αναπτύχθηκε ένα απλοϊκό µοντέλο διάχυσης των ατόµων. Σύµφωνα µε αυτό, θεωρώντας 
τις βάσεις των νησίδων InN κυκλικές (και όχι εξαγωνικές όπως είναι στην πραγµ 
ατικότητα), το µήκος L, δηλ. η µέση διαδροµή που µπορεί να διανύσει ένα άτοµο In 
στην επιφάνεια του υποστρώµατος προτού ενσωµατωθεί στον κρύσταλλο, δίνεται από 
τη σχέση: 

 
InN

1 1
⎛ ⎞

= −⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

L D
Θ

 (3.4) 

όπου D η µέση τιµή της διαµέτρου της βάσης των νησίδων. Χρησιµοποιώντας τις τιµές 
για τα D και ΘInN των δειγµάτων της περιοχής Β [βλ. Εικ. 3.6 (α) και 3.5 (β), 
αντίστοιχα], υπολογίστηκε ότι το L αυξήθηκε από 4nm στους 425οC, σε 157nm στους 
450οC. 

 
 
Εικόνα 3.6 (α) Οι διαστάσεις (ύψος και διάµετρος) και (β) η πυκνότητα των νησίδων InN, 
συναρτήσει της θερµοκρασίας υποστρώµατος. Οι µετρήσεις έγιναν µε AFM σε δείγµατα InN, 
ονοµαστικού πάχους 49ML, που αναπτύχθηκαν πάνω σε υπόστρωµα GaN (0001) µε λόγο 
προσπίπτουσων ροών In/N ίσο µε 0.13. 
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Ένας τρόπος επιβεβαίωσης του γεγονότος ότι πράγµατι τα άτοµα In διαχέονται από 
τις περιοχές του ακάλυπτου υποστρώµατος προς τις νησίδες InN, είναι ο υπολογισµός 
του αναµενόµενου ρυθµού ανάπτυξης, GR[0001]calc και η σύγκρισή του µε την 
πειραµατική µέτρηση. Θεωρώντας ότι οι νησίδες έχουν κωνικό σχήµα‡, το οποίο δεν 
απέχει πολύ από την πραγµατικότητα όπως θα φανεί στην Ενότητα 4.2, ο ρυθµός 
GR[0001]calc δίνεται από τη σχέση: 

 In
[0001]calc

InN

3=
F

GR
Θ

 (3.5) 

όπου ο λόγος FIn/ΘInN αντιστοιχεί στο ρυθµό ανάπτυξης των νησίδων στην περίπτωση 
που αυτές ήταν κυλινδρικές, µε διάµετρο βάσης L. Χρησιµοποιώντας τις τιµές του ΘInN 
των δειγµάτων της περιοχής Β [βλ. Εικ. 4.3(β)] και ότι FIn=92nm/h, υπολογίστηκε ότι ο 

                                                 
‡ Οι νησίδες που αναπτύσσονται στην περιοχή Β, µπορούν να θεωρηθούν κωνικές. Όµως, οι νησίδες που 
αναπτύσσονται στην περιοχή C έχουν αρκετά µεγαλύτερη διάµετρο, µε αποτέλεσµα να περιγράφονται 
καλύτερα ως κυλινδρικές. Έτσι, για την εφαρµογή της σχέσης 3.5 στην περιοχή C, πρέπει να απαληφθεί ο 
όρος 3. 

 
Εικόνα 3.7 Μικρογραφήµατα AFM σε δείγµατα InN, ονοµαστικού πάχους 49ML, 
που αναπτύχθηκαν πάνω σε υπόστρωµα GaN (0001) µε λόγο προσπίπτουσων 
ροών In/N ίσο µε 0.13. Η θερµοκρασία υποστρώµατος ήταν (α) 350οC (περιοχή 
Α), (β) 450οC (περιοχή Β), (γ) 500οC (περιοχή C) και (δ) 550οC (περιοχή D). 
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ρυθµός GR[0001]calc είνα ι ίσος µε 300nm/h στους 425οC και 708nm/h στους 450οC. Οι 
τιµές αυτές είναι σε καλή συµφωνία µε τις πειραµατικές µετρήσεις (262nm/h και 
632nm/h, αντίστοιχα). Η µικρή υπερεκτίµηση του ρυθµού ανάπτυξης οφείλεται στην 
ύπαρξη πιο απότοµων πλευρικών επιφανειών κοντά στη βάση των νησίδων (βλ. 
Ενότητα 4.2), γεγονός που δεν λαµβάνεται υπόψη στη θεώρηση κωνικών νησίδων.  

Επιστρέφοντας στην περιγραφή των διαφορετικών περιοχών των διαγραµµάτων της 
Εικ. 3.5, η περιοχή C εκτείνεται σε Tsub από 470οC έως 505οC, όπου ο GR[0001] είναι 
υψηλότερος από την προσπίπτουσα ροή In αλλά µειώνεται απότοµα µε τη Tsub. Στην 
περιοχή αυτή, η πυκνότητα των νησίδων είναι µικρότερη από αυτήν στην περιοχή Β και 
δεν µεταβάλλεται µε την Tsub, ενώ η διάµετρός τους αυξάνει απότοµα µε την αύξηση της 
Tsub. Το τελικό αποτέλεσµα είναι η αύξηση του ΘInN καθώς αυξάνεται η Tsub. Το γεγονός 
ότι ο GR[0001] των νησίδων δεν γίνεται ποτέ υψηλότερος από την FΝ-effective, παρόλο που η 
επιφανειακή διάχυση των ατόµων In έχει πλέον αυξηθεί, υποδηλώνει ότι τα άτοµα N, σε 
αντίθεση µε τα άτοµα In, δεν διαχέονται στην επιφάνεια σε παρατηρήσιµο βαθµό. Στην 
αντίθετη περίπτωση, ο GR[0001] των νησίδων θα µπορούσε να γίνει υψηλότερος από την 
FΝ-effective. Άλλωστε, γενικότερα στους ηµιαγωγούς ΙΙΙ-Ν, η επιφανειακή διάχυση των 
ατόµων-ΙΙΙ είναι πολύ µεγαλύτερη από αυτή των ατόµων N [12, 14]. Την περιοχή C 
(470οC<Tsub<505οC), στην οποία η ανάπτυξη του InN συνοδεύεται από τη θερµική 
διάσπαση του κρυστάλλου, την ορίζουµε ως “περιοχή θερµοδυναµικής ισορροπίας της 
επιφάνειας”. Οι ακριβείς λόγοι για τους οποίους η περιοχή C σχετίζεται µε συνθήκες 
θερµοδυναµικής ισορροπίας στην επιφάνεια, εξηγούνται στην Ενότητα 3.4.  

Στην περιοχή D, που εκτείνεται σε Tsub υψηλότερες από 505οC, ο τρόπος ανάπτυξης 
µπορεί να χαρακτηριστεί ως διδιάστατος (2D) αφού σχηµατίζονται νησίδες εξαιρετικά 
µεγάλης διαµέτρου (>1µm) που συνενώνονται µεταξύ τους, καλύπτοντας πλήρως την 
επιφάνεια του υποστρώµατος. Ταυτόχρονα όµως, συσσωρεύεται διαρκώς In στην 
επιφάνεια λόγω του υψηλού ρυθµού θερµικής διάσπασης του InN. Μόλις το 
συσσωρευµένο In καλύψει πλήρως την επιφάνεια, η ανάπτυξη του InN εµποδίζεται και 
τελικά σταµατάει. Αυτό επιβεβαιώνεται από το φάσµα XRD σάρωσης ω-2θ της 
ανάκλασης (0002), που παρουσιάζεται στην Εικ. 3.8, στο οποίο διακρίνονται µόνο οι

 

Εικόνα 3.8 Φάσµα XRD σάρωσης ω-2θ 
της ανάκλασης (0002) σε δείγµα 
εναπόθεσης InN σε υπόστρωµα GaN 
(0001), σε θερµοκρασία υποστρώµατος 
550οC (περιοχή D). Παρατηρήθηκαν 
µόνο κορυφές που αντιστοιχούν στο 
GaN και σε κυβικό In, αφού, λόγω του 
υψηλού ρυθµού θερµικής διάσπασης 
στους 550οC, η ανάπτυξη του InN δεν 
ήταν εφικτή.  
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κορυφές που αντιστοιχούν σε κρυσταλλικό In κυβικής συµµετρίας και σε εξαγωνικό 
GaN. Έτσι, σε Tsub>505οC, µόνο πολύ λεπτά υµένια InN είναι δυνατόν να αναπτυχθούν. 
Την περιοχή D (Tsub>505οC) την ορίζουµε ως “περιοχή συσσώρευσης In”. 

Ανακεφαλαιώνοντας, από τα πειράµατα διρεύνησης του σχηµατισµού επιταξιακών 
πυρήνων InN σε υπόστρωµα GaN (0001) προκύπτουν τα εξής βασικά συµπεράσµατα: α) 
η επιφανειακή διάχυση των ατόµων In είναι περιορισµένη σε Tsub<400οC, ενώ αυξάνεται 
απότοµα σε υψηλότερες Tsub, β) τα ατόµα In παρουσιάζουν την τάση να διαχυθούν πάνω 
στην επιφάνεια GaN, από τις ακάλυπτες περιοχές του υποστρώµατος προς τις νησίδες 
InN, γ) η επιφανειακή διάχυση των ατόµων N είναι εξαιρετικά µικρή (µη-
παρατηρήσιµη), και δ) η επιταξιακή ανάπτυξη InN είναι αδύνατη σε Tsub>505οC, το 
οποίο, βέβαια, είχε προβλεφθεί από τα πειράµατα της Ενότητας 4.1.1. 

 
 
 

3.3. Εξέλιξη των νησίδων InN κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης 

Για τη µελέτη της εξέλιξης των νησίδων InN κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, 
πραγµατοποιήθηκε µία δεύτερη σειρά πειραµάτων διερεύνησης του σχηµατισµού 
επιταξιακών πυρήνων InN, όπου ο χρόνος εναπόθεσης ήταν διαφορετικός για κάθε 
δείγµα. Σε όλα τα δείγµατα, η εναπόθεση πραγµατοποιήθηκε στους 450οC υπό συνθήκες 
περίσσειας N, χρησιµοποιώντας FIn και FN ίσες µε 92nm/h και 700nm/h, αντίστοιχα. Οι 
διαστάσεις και η πυκνότητα των νησίδων µετρήθηκαν µε AFM και τα αποτελέσµατα 

 
 
Εικόνα 3.9 (α) Οι διαστάσεις (ύψος και διάµετρος) και (β) η πυκνότητα των νησίδων InN, 
συναρτήσει του ονοµαστικού πάχους εναπόθεσης. Οι µετρήσεις έγιναν µε AFM σε δείγµατα 
InN που αναπτύχθηκαν πάνω σε υπόστρωµα GaN (0001), σε θερµοκρασία υποστρώµατος 
450οC και µε λόγο προσπίπτουσων ροών In/N ίσο µε 0.13. Η διάµετρος και η πυκνότητα των 
νησίδων InN σταθεροποιούνται µετά από ~7ML και ~20ML, αντίστοιχα, ονοµαστικής 
εναπόθεσης. 
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συναρτήσει του ονοµαστικού πάχους εναπόθεσης, παρουσιάζονται στα διαγράµµατα (α) 
και (β) της Εικ. 3.9. 

Είναι  χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η διάµετρος των νησίδων αυξάνει στα πρώτα 
στάδια της εναπόθεσης και σταθεροποιείται γρήγορα µετά από ~7ML ονοµαστικού 
πάχους. Αντίθετα, το ύψος των νησίδων αυξάνει γραµµικά κατά τη διάρκεια της 
εναπόθεσης, αφού όλα τα άτοµα In µεταφέρονται πάνω στις νησίδες InN, των οποίων η 
διάµετρος είναι πρακτικά σταθερή. Η πυκνότητα των νησίδων έχει παρόµοια εξέλιξη µε 
αυτή της διαµέτρου. Συγκεκριµένα, αυξάνει στα πρώτα στάδια της εναπόθεσης και 
σταθεροποιείται µετά από ~20ML ονοµαστικού πάχους εναπόθεσης.  

Η σταθεροποίηση της διαµέτρου των νησίδων συσχετίζεται µε την εµφάνιση 
απότοµων πλευρικών επιφανειών κοντά στη βάση τους. Πιο συγκεκριµένα, όπως 
φαίνεται στην Εικ. 3.10, αρχικά, µετά από εναπόθεση 5 και 9ML, οι νησίδες έχουν 
πλευρικές επιφάνειες που σχηµατίζουν γωνία§ ~25ο µε την επιφάνεια (0001) του 

                                                 
§ Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι µετρήσεις AFM των νησίδων InN έγιναν σε λειτουργία “retrace”, στην οποία η 
σάρωση της επιφάνειας γίνεται από την πλευρά της ακίδας (σχήµατος Λ) που σχηµατίζει γωνία ~90ο µε την 

 
Εικόνα 3.10 Το σχήµα των νησίδων InN µετά από εναπόθεση ονοµαστικού 
πάχους (α) 5ML, (β) 9ML, (γ) 24ML και (δ) 49ML. Το µορφολογικό προφίλ των 
νησίδων προσδιορίστηκε µε AFM, πραγµατοποιώντας σάρωση κατά µήκος 
επιλεγµένων διευθύνσεων, σε δείγµατα InN που αναπτύχθηκαν πάνω σε 
υπόστρωµα GaN (0001), σε θερµοκρασία υποστρώµατος 450οC και µε λόγο 
προσπίπτουσων ροών In/N ίσο µε 0.13. Αρχικά, οι νησίδες έχουν πλευρικές 
επιφάνειες µε κλίση ~25ο ως προς το υπόστρωµα. Μετά από εναπόθεση µικρότερη 
από 24ML, στη βάση των νησίδων εµφανίζονται πιο απότοµες επιφάνειες, µε 
κλίση ~65ο ως προς το υπόστρωµα. 
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υποστρώµατος, ενώ η επιφάνεια στην κορυφή τους είναι η (0001). Στη συνέχεια, µετά 
από πάχος ονοµαστικής εναπόθεσης µικρότερο από 24ML, οι επιφάνειες (0001) στις 
κορυφές έχουν ελαχιστοποιηθεί λόγω των ταχέως αναπτυσσόµενων επιφανειών µε 
γωνία 25ο, ενώ πιο απότοµες πλευρικές επιφάνειες που σχηµατίζουν γωνία ~65ο µε το 
υπόστρωµα έχουν ήδη εµφανιστεί κοντά στη βάση των νησίδων. Οι γωνίες των 25ο και 
65ο θα µπορούσαν να αντιστοιχούν στα κρυσταλλικά επίπεδα (1014)  και (2243) , 
αντίστοιχα, τα οποία σχηµατίζουν παρόµοιες γωνίες µε το επίπεδο (0001). Η πολύ µικρή 
µεταβολή της διαµέτρου των νησίδων µετά από µεγάλους χρόνους εναπόθεσης, 
υποδηλώνει ότι ο ρυθµός ανάπτυξης κατά την κρυσταλλική διεύθυνση (1014)  είναι 

πολύ µεγαλύτερος από αυτόν κατά τη (2243) . Τα προφίλ των νησίδων στην Εικ. 3.10 
έχουν προκύψει από τοπογραφική σάρωση κατά µήκος συγκεκριµένων διευθύνσεων σε 
µικρογραφήµατα AFM.  

 
 
 

3.4. Μηχανισµός αυτορρύθµισης της επιταξιακής ανάπτυξης InN 

Από τα διαγράµµατα της Εικ. 3.5, φαίνεται ότι σε υψηλές Tsub, όπου η επιφανειακή 
διάχυση των ατόµων In είναι αυξηµένη (περιοχή C), ο ρυθµός ανάπτυξης των νησίδων 
InN κατά την κρυσταλλογραφική διεύθυνση [0001] ρυθµίζεται από την ενεργό ροή N 
(GR[0001]=FΝ-effective), ενώ η επιφανειακή κάλυψη του υποστρώµατος από τις νησίδες 
ρυθµίζεται από το λόγο ενεργών ροών In και N (ΘInN=FIn-effective/FΝ-effective). Τα δύο αυτά 
φαινόµενα υποδηλώνουν ότι τα άτοµα In διαχέονται στην επιφάνεια του υποστρώµατος 
µε τέτοιο τρόπο, ώστε τελικά να δηµιουργούν περιοχές (νησίδες) InN µε συγκεκριµένη 
συνολική επιφανειακή κάλυψη που, κατά συνέπεια, αναπτύσσονται κατά την 
κρυσταλλογραφική διεύθυνση [0001] µε συγκεκριµένο ρυθµό.  

Ποιός είναι όµως ο µηχανισµός στον οποίο οφείλεται ο παραπάνω τρόπος 
ανάπτυξης; Η απάντηση προκύπτει αν σκεφτεί κάποιος ότι ο καθορισµός του ρυθµού 
ανάπτυξης, σε συνθήκες περίσσειας N, από την ενεργό ροή N, σηµαίνει ότι η διάχυση 
των ατόµων In προς τις νησίδες InN συνεχίζεται µέχρι οι συνολικές συγκεντρώσεις των 
ατόµων In και N στην επιφάνεια των νησίδων να γίνουν ίσες. Στο ίδιο συµπέρασµα 
οδηγεί και το γεγονός ότι η συνολική επιφανειακή κάλυψη του υποστρώµατος 
καθορίζεται από το λόγο των ενεργών ροών In και Ν. Η τάση για εξίσωση των 
συγκετρώσεων των ατόµων In και N στην επιφάνεια των νησίδων InN, υποδηλώνει, µε 
τη σειρά της, ότι είναι ενεργειακά συµφέρουσα η δηµιουργία ελεύθερων επιφανειών InN 
που τερµατίζουν µε άτοµα In (In-terminated surfaces) και όχι άτοµα Ν. 

Το συµπέρασµα αυτό είναι σε συµφωνία µε θεωρητικές προβλέψεις, σύµφωνα µε τις 
οποίες, οι σταθερές (ενεργειακά συµφέρουσες) δοµές διαφόρων επιφανειών του InN 
(των πολικών (0001), (0001)  και των µη-πολικών m (1100) , α (1120) ) σε συνθήκες 

                                                                                                                         
επιφάνεια του δείγµατος. Έτσι, αποφεύγονται τα σφάλµατα στη µέτρηση της κλίσης των επιφανειών των 
νησίδων. 
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θερµοδυναµικής ισορροπίας, τερµατίζουν µε άτοµα In [15]. Εποµένως, οι συνθήκες 
στην επιφάνεια των νησίδων InN κατά την ανάπτυξη στην περιοχή C, πρέπει είναι κοντά 
στη θερµοδυναµική ισορροπία. Για το λόγο αυτό, η περιοχή C ορίστηκε, στην Ενότητα 
3.2, ως “περιοχή θερµοδυναµικής ισορροπίας της επιφάνειας”. 

Ο µηχανισµός δηµιουργίας περιοχών (νησίδων) µε ίσες συγκεντρώσεις ατόµων In 
και N στο µέτωπο ανάπτυξής τους, παρατηρείται µόνο σε υψηλές Tsub (>450οC),  όπου 
τα άτοµα In έχουν την ικανότητα να διαχυθούν προς τις περιοχές αυτές (συνθήκες κοντά 
στη θερµοδυναµική ισορροπία). Αντίθετα, ο µηχανισµός δεν παρατηρείται σε 
χαµηλότερες Tsub (<450οC), όπου, λόγω κινητικών περιορισµών, τα άτοµα In δεν είναι 
ικανά να διαχυθούν αρκετά ώστε να δηµιουργήσουν επιφάνειες InN που τερµατίζουν µε 
άτοµα In. Το µηχανισµό διάχυσης των ατόµων In προκειµένου να δηµιουργήσουν 
επιφάνειες InN που τερµατίζουν σε In, τον ονοµάσαµε “µηχανισµό αυτορρύθµισης”, 
αφού για δεδοµένο λόγο προσπίπτουσων ροών In και N, ο ρυθµός ανάπτυξης του InN 
και η επιφανειακή κάλυψη του υποστρώµατος "αυτο-"ρυθµίζονται αναλόγως. Η 
σχηµατική περιγραφή του µηχανισµού αυτορρύθµισης του InN παρουσιάζεται στην Εικ. 
3.11.  

Για να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη του µηχανισµού αυτορρύθµισης του InN, 
πραγµατοποιήθηκε µία τρίτη σειρά πειραµάτων διρεύνησης του σχηµατισµού 
επιταξιακών πυρήνων InN. Τα δείγµατα αυτής της σειράς αποτελούνταν από εναπόθεση 
InN ονοµαστικού πάχους 49 ML σε Tsub=450οC, πάνω σε υποστρώµατα 2µm GaN / 
0.3mm Al2O3 (0001), χρησιµοποιώντας διαφορετικούς λόγους προσπίπτουσων ροών In 
και N από 0.15 έως 1. Ο λόγος των ροών µεταβαλλόταν χρησιµοποιώντας διαφορετικές 
προσπίπτουσες ροές N και σταθερή προσπίπτουσα ροή In. Η συγκεκριµένη Tsub 
επιλέχθηκε έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή επιφανειακή διάχυση των ατόµων In 
και, παράλληλα, να αποφεύγεται η θερµική διάσπαση του InN. Ο ρυθµός ανάπτυξης του 
InN κατά την κρυσταλλική διεύθυνση [0001] και το ποσοστό επιφανειακής κάλυψης του 
υποστρώµατος από τις νησίδες InN, µετρήθηκαν µε AFM και τα αποτελέσµατα 
παρουσιάζονται στις Εικ. 3.12 και 3.13, αντίστοιχα. 

 

Εικόνα 3.11 Σχηµατική 
περιγραφή του µηχανισµού 
αυτορρύθµισης της επιταξιακής 
ανάπτυξης InN πάνω σε 
υπόστρωµα GaN (0001). Σε 
συνθήκες περίσσειας N, τα 
άτοµα In διαχέονται προς 
συγκεκριµένες περιοχές του 
υποστρώµατος GaN, ώστε να 
σχηµατίσουν, εκεί, InN µε 
επιφάνεια που τερµατίζει σε In. 
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Πράγµατι, όπως ήταν αναµενόµενο σύµφωνα µε το µηχανισµό αυτορρύθµισης, τα 
άτοµα In διαχέονται στην επιφάνεια τόσο ώστε να δηµιουργήσουν περιοχές InN µε 
επιφάνειες που τερµατίζουν σε In. Έτσι, σε κάθε περίπτωση, ο ρυθµός ανάπτυξης των 
νησίδων InN είναι ίσος µε την προσπίπτουσα ροή N και η επιφανειακή κάλυψη του 
υποστρώµατος ίση µε το λόγο III/V. Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι πλήρης 
κάλυψη του υποστρώµατος από InN επιτεύχθηκε µόνο για στοιχειοµετρικές (ίσες) 
προσπίπτουσες ροές In και N, δηλ. για ΙΙΙ/V=1. Σε αυτή την περίπτωση, ο τρόπος 

 

Εικόνα 3.12 Ο λόγος του ρυθµού 
ανάπτυξης του InN, κατά την 
κρυσταλλική διεύθυνση [0001], προς τη 
ροή Ν, συναρτήσει του λόγου των ροών 
Ν/In. Οι µετρήσεις έγιναν µε AFM σε 
δείγµατα InN, ονοµαστικού πάχους 
49ML, που αναπτύχθηκαν σε 
θερµοκρασία υποστρώµατος 450οC, 
πάνω σε υπόστρωµα GaN (0001). Ο 
ρυθµός ανάπτυξης ισούται µε τη ροή N, 
για κάθε λόγο ροών Ν/In. 

 
 Εικόνα 3.13 Μικρογραφήµατα AFM δειγµάτων InN που αναπτύχθηκαν µε διαφορετικούς 
λόγους ροών In/N, σε θερµοκρασία υποστρώµατος 450οC, πάνω σε υπόστρωµα GaN 
(0001). Σε κάθε περίπτωση, η επιφανειακή κάλυψη ισούται µε το λόγο των ροών In/N. 
Συµπαγή υµένια InN αναπτύσσονται όταν χρησιµοποιούνται στοιχειοµετρικές ροές In και Ν. 
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ανάπτυξης συµπαγούς InN διερευνήθηκε ενδελεχώς και τα αποτελέσµατα 
παρουσιάζονται στην Eνότητα 4.2. 

Η σηµασία του µηχανισµού αυτορρύθµισης του InN είναι πολύ µεγάλη, αφού 
καθίσταται δυνατός ο έλεγχος του ρυθµού ανάπτυξης και των διαστάσεων δοµών InN 
πάνω σε υπόστρωµα GaN (0001) µέσω του λόγου ΙΙΙ/V. Αυτό γίνεται περισσότερο 
αντιληπτό στα Κεφάλαια 4 και 6, όπου παρουσιάζονται οι εφαρµογές του µηχανισµού 
στην ανάπτυξη υµενίων και νανοδοµών InN, αντίστοιχα.  
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4.1 Συνθήκες ετεροεπίταξης InN πάνω σε GaN (0001) 

4.1.1 Ανάπτυξη σε υψηλή θερµοκρασία µε III/V<1: Μη-συµπαγείς δοµές 
 4.1.2 Ανάπτυξη σε χαµηλή θερµοκρασία 
 4.1.3 Ανάπτυξη µε διαδικασία δύο σταδίων 

4.1.4 Ανάπτυξη σε υψηλή θερµοκρασία µε III/V=1 
4.2 Αναλυτική περιγραφή της ετεροεπίταξης InN στις βέλτιστες συνθήκες 

4.2.1 Εξέλιξη της ανάπτυξης  
4.2.2 Η επίδραση του ρυθµού ανάπτυξης 

 4.2.3 Η επίδραση της θερµοκρασίας ανάπτυξης 
 
 
 

ΛΕΠΤΑ ΥΜΕΝΙΑ 

InN(0001): 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΤΕΡΟΕΠΙΤΑΞΗΣ 



4 Λεπτά υµένια InN (0001): Συνθήκες και περιγραφή ετεροεπίταξης 

 74 

4.1. Συνθήκες ετεροεπίταξης InN πάνω σε GaN (0001) 

Όπως περιγράφηκε αναλυτικά στο Κεφάλαιο 3, η ανάπτυξη InN είναι δυνατή σε 
θερµοκρασίες υποστρώµατος (Τsub) µικρότερες από ~500οC, ενώ η επίτευξη συµπαγών 
υµενίων InN εξαρτάται τόσο από τη θερµοκρασία υποστρώµατος, όσο και από τις 
προσπίπτουσες ροές In και N. Η σχηµατική απεικόνιση της θερµοκρασιακής εξάρτησης 
των επιφανειακών διεργασιών (θερµική διάσπαση InN, επανεξάχνωση In και 
επιφανειακή διάχυση In) που καθορίζουν τις κατάλληλες συνθήκες ανάπτυξης InN, 
παρουσιάζεται στην Εικ. 4.1.  

Η ανάπτυξη του InN περιορίζεται σε Tsub χαµηλότερες από 450οC λόγω της θερµικής 
διάσπασης σε υψηλότερες θερµοκρασίες. Στην πραγµατικότητα, η ανάπτυξη του InN 
είναι εφικτή σε Tsub µέχρι και ~500οC, όπως είχε αναφερθεί στο Κεφάλαιο 3, αλλά για 
την αποφυγή θερµικής διάσπασης, είναι προτιµότερο η ανάπτυξη να πραγµατοποιείται 
σε Tsub<450οC. Επιπλέον, λόγω της µη επανεξάχνωσης του In σε Tsub<450οC, η 
ανάπτυξη πρέπει να πραγµατοποιείται σε συνθήκες περίσσειας N ή σε στοιχειοµετρικές 
συνθήκες (ίσες ροές In και N) και όχι σε συνθήκες περίσσειας In, προκειµένου να µην 
συσσωρεύεται In στο µέτωπο ανάπτυξης και εµποδίζεται έτσι η ανάπτυξη του InN. 
Παρά το γεγονός ότι η ανάπτυξη InN είναι εφικτή σε Tsub<450οC, στις θερµοκρασίες 
αυτές δεν επιτυγχάνονται εξ’ορισµού συµπαγή υµένια, αφού σε συνθήκες περίσσειας N, 
σύµφωνα µε το µηχανισµό αυτορρύθµισης, τα άτοµα In έχουν την τάση να σχηµατίζουν 
νησίδες InN. Έτσι, δηµιουργούνται κωλονοειδείς ή πορώδεις δοµές InN, όπως θα 
παρουσιαστεί παρακάτω. 

Όπως είχε περιγραφεί σύντοµα στο Κεφάλαιο 3, υπάρχουν δύο δυνατοί τρόποι για το 
σχηµατισµό συµπαγών επιταξιακών υµενίων InN πάνω σε υπόστρωµα GaN (0001). Ο 
ένας τρόπος είναι ο σχηµατισµός επιταξιακών πυρήνων να πραγµατοποιείται σε 
Tsub<400οC, όπου η επιφανειακή διάχυση των ατόµων In είναι περιορισµένη και, κατά 
συνέπεια, ο σχηµατισµός επιταξιακών νησίδων InN είναι πολύ πυκνός (ψευδο-2D 
τρόπος ανάπτυξης). Ο δεύτερος τρόπος είναι ο σχηµατισµός επιταξιακών πυρήνων να 
πραγµατοποιείται σε 400οC<Tsub<450οC, όπου η επιφανειακή διάχυση των ατόµων In 
είναι αυξηµένη, χρησιµοποιώντας στοιχειοµετρικές ροές In και N, έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται πλήρης κάλυψη του υποστρώµατος, σύµφωνα µε το µηχανισµό 
αυτορρύθµισης του InN. Στην Ενότητα 4.1.1 περιγράφονται οι µη-συµπαγείς δοµές InN, 
που προκύπτουν ως αποτέλεσµα της ανάπτυξης σε µη-ενδεδειγµένες συνθήκες για 
συµπαγή υµένια. Αντίθετα, στις Ενότητες 4.1.2 και 4.1.3 περιγράφονται αναλυτικά δύο 
διαδικασίες ανάπτυξης συµπαγών υµενίων InN, στις οποίες γίνεται χρήση των δύο 
παραπάνω τρόπων σχηµατισµού συµπαγούς επιταξιακού υλικού.  

 
 

4.1.1. Ανάπτυξη σε υψηλή θερµοκρασία µε III/V<1: Μη-συµπαγείς δοµές  
Οι πρώτες προσπάθειες ανάπτυξης InN πραγµατοποιήθηκαν σε Tsub=500οC, τη 

µέγιστη δυνατή θερµοκρασία όπου είναι εφικτός ο σχηµατισµός InN, χρησιµοποιώντας 
III/V<1. Οι συνθήκες αυτές επιλέχθηκαν µε γνώµονα το γεγονός ότι η υψηλή Tsub, 
γενικά, είναι απαραίτητη για τη µείωση των κρυσταλλικών ατελειών και των 
προσµίξεων, ενώ οι συνθήκες περίσσειας N εξασφαλίζουν την αποφυγή δηµιουργίας 
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συσσωµατωµάτων In στο µέτωπο ανάπτυξης. Λόγω όµως του µηχανισµού 
αυτορρύθµισης της ανάπτυξης του InN, η ύπαρξη του οποίου δεν ήταν γνωστή κατά τις 
πρώτες προσπάθειες ανάπτυξης InN, το αποτέλεσµα της ανάπτυξης στις παραπάνω 
συνθήκες ήταν ο σχηµατισµός µη-συµπαγών δοµών. Πιο συγκεκριµένα, σχηµατίστηκαν 
κολώνες InN που δεν ήταν ενωµένες µεταξύ τους, ανεξαρτήτως της διάρκειας 
ανάπτυξης.  

Χαρακτηριστικά µικρογραφήµατα SEM για InN µε µορφολογία κολωνοειδούς 
δοµής, παρουσιάζονται στην Εικ. 4.2. Το συγκεκριµένο δείγµα (#364) αναπτύχθηκε 
στους 500οC χρησιµοποιώντας III/V~0.3. Η µεταφορά των ατόµων In, σύµφωνα µε το 

 
Εικόνα 4.1  Σχηµατική απεικόνιση της θερµοκρασιακής εξάρτησης των 
επιφανειακών διεργασιών της εµανεξάχνωσης των ατόµων In από την 
επιφάνεια του υποστρώµατος, της θερµική διάσπαση του InN και τη 
διάχυση των ατόµων In πάνω στην επιφάνεια του υποστρώµατος. Η 
ανάπτυξη του InN είναι εφικτή σε θερµοκρασίες υποστρώµατος 
µικρότερες από 450οC. 

Εικόνα 4.2 Μικρογράφηµα SEM για 
δείγµα InN (δείγµα #364) που 
αναπτύχθηκε σε θερµοκρασία 
υποστρώµατος 500οC µε λόγο ροών 
In/N ίσο µε 0.3, πάνω σε υπόστρωµα 
GaN/Al2O3 (0001). Η δοµή του InN 
ήταν κολωνοειδής. 
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µηχανισµό αυτορρύθµισης, από τις ακάλυπτες περιοχές του υποστρώµατος, όπου δεν 
πραγµατοποιείται σχηµατισµός επιταξιακών πυρήνων InN, προς τις νησίδες InN 
επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι οι κολώνες έχουν ύψος µεγαλύτερο από το 
ονοµαστικό πάχος εναπόθεσης. Το τελευταίο, για III/V<1 καθορίζεται από τη ροή In, 
δηλαδή τη µικρότερη από τις ροές In και N. Για το δείγµα της Εικ. 4.2, οι κολώνες 
έχουν πάχος ίσο µε 1.65µm, όπως αυτό µετρήθηκε µε SEM, που είναι τριπλάσιο από το 
ονοµαστικό πάχος εναπόθεσης (0.55µm). 

Ένα ακόµη χαρακτηριστικό που έχουν οι κολωνοειδείς δοµές InN είναι η γωνία που 
σχηµατίζουν οι κολώνες µε την κάθετο στην επιφάνεια του υποστρώµατος. Η γωνία 
αυτή, η οποία µετρήθηκε ίση µε 7ο, είναι ίση µε τη γωνία που σχηµατίζει η πηγή 
πλάσµατος αζώτου µε την επιφάνεια του υποστρώµατος. Αυτό υποδηλώνει την 
εξαιρετικά περιορισµένη επιφανειακή διάχυση των ατόµων N που προσπίπτουν στο 
υπόστρωµα. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα υπήρχε λόγος να αναπτυχθούν κεκλιµένες 
κολώνες. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι το υπόστρωµα δεν περιστρεφόταν κατά τη 
διάρκεια της ανάπτυξης του δείγµατος #364. 

Οι κολωνοειδείς δοµές µπορούν να βρούν εφαρµογή σε διατάξεις νανο-νηµάτων 
(nanowires) [1, 2, 3, 4]. Ακόµα, όπως θα φανεί στην Ενότητα 4.4, τέτοιες δοµές δίνουν 
σηµαντικές πληροφορίες για την ύπαρξη ελαστικών τάσεων παραµόρφωσης σε 
επιστρώµατα InN και για τον τρόπο µε τον οποίο αυτές χαλαρώνουν κατά τη διάρκεια 
της ανάπτυξης. Αντίθετα, οι κολωνοειδείς δοµές δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 
τον προσδιορισµό των οπτικών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων του InN, αφού οι τελευταίες 
επηρεάζονται από την ύπαρξη των ελεύθερων επιφανειών στις κολώνες αλλά και από 
την έλλειψη ηλεκτρικής αγωγιµότητας µεταξύ των τελευταίων.  

 
 

4.1.2. Ανάπτυξη σε χαµηλή θερµοκρασία 
Σύµφωνα µε το ρυθµό αυτορρύθµισης της ανάπτυξης του InN, η ανάπτυξη σε 

συνθήκες περίσσειας N και αυξηµένης επιφανειακής διάχυσης των ατόµων In έχει ως 
αποτέλεσµα το σχηµατισµό νησίδων InN που δεν ενώνονται µεταξύ τους. Εποµένως, 
ένας προφανής τρόπος επίτευξης συµπαγών υµενίων είναι ο περιορισµός του 
µηχανισµού αυτού. Αυτό είναι δυνατό µόνο µε τη χρήση Tsub<400οC, όπου τα άτοµα In 
δεν είναι ικανά να διαχυθούν στην επιφάνεια του υποστρώµατος. Αυτή η Ενότητα είναι 
αφιερωµένη σε διαδικασίες ανάπτυξης, όπου ο σχηµατισµός επιταξιακών πυρήνων του 
InN πραγµατοποιείται σε Tsub=300οC. Στις διαδικασίες αυτές, η ανάπτυξη µπορεί είτε να 
πραγµατοποιείται εξ’ολοκλήρου στους 300οC (διαδικασία ενός σταδίου), είτε να 
συνεχίζεται σε υψηλότερη Tsub (διαδικασία δύο σταδίων). 

Ο ψευδο-2D τρόπος σχηµατισµού επιταξιακών πυρήνων του InN που ακολουθείται 
σε Tsub=300οC, έχει ως αποτέλεσµα την επίτευξη συµπαγών υµενίων που αποτελούνται 
από συνενωµένες νησίδες µικρής διαµέτρου (~40nm). Τα χαρακτηριστικά αυτά 
φαίνονται στην Εικ. 4.3 (α), όπου παρουσιάζεται το µικρογράφηµα AFM (4µm × 4µm) 
ενός δείγµατος InN (#384) ονοµαστικού πάχους 27.6nm και ανεπτυγµένου στους 300οC 
µε III/V=0.15. Η µέση επιφανειακή τραχύτητα του συγκεκριµένου δείγµατος για 
επιφάνεια 16µm2 ήταν εξαιρετικά χαµηλή και ίση µε 5Å. Η συµπαγής δοµή του InN 
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επιβεβαιώνεται από την ύπαρξη κροσσών συµβολής στο φάσµα XRD σάρωσης ω-2θ 
της συµµετρικής ανάκλασης (0002), που παρουσιάζεται στην Εικ. 4.3 (β). Οι κροσσοί 
αυτοί προκύπτουν από τη συµβολή των περιθλώµενων ακτίνων-x στις διεπιφάνειες 
εκατέρωθεν του υµενίου InN και για την εµφάνιση τους σε φάσµατα XRD είναι 
απαραίτητη η ύπαρξη επίπεδων και καλά καθορισµένων ετεροεπιφανειών. Μετρώντας 
την περιοδικότητα, ∆θp, των κροσσών συµβολής και τη γωνία Bragg, θΒ, το πάχος, t, του 
υµενίου InN υπολογίστηκε, βάσει της σχέσης* t=λ/(2∆θpcosθΒ) [5], ίσο µε 27.2nm. Η 
τιµή αυτή είναι σε πολύ καλή συµφωνία µε το ονοµαστικό πάχος εναπόθεσης (28nm). 

Στην πιο απλή διαδικασία ανάπτυξης συµπαγών υµενίων InN µεγάλου πάχους, η 
ανάπτυξη πραγµατοποιήθηκε εξ’ολοκλήρου σε Tsub=300οC µε III/V=0.3, συνθήκες που 
είναι παρόµοιες µε τις παραπάνω και που οδηγούν σε ψευδο-2D τρόπο σχηµατισµού 
επιταξιακών πυρήνων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο τρόπος σχηµατισµού επιταξιακών 
πυρήνων στους 300οC ήταν ο ίδιος ανεξάρτητα από το λόγο III/V. Η µορφολογία της 
επιφάνειας ενός επιστρώµατος InN (#425) πάχους 1.25µm ανεπτυγµένου πάνω σε 
υπόστρωµα 2µm GaN/Al2O3 παρουσιάζεται στο µικρογράφηµα AFM (2µm × 2µm) της 
Εικ. 4.4. Όπως αναµενόταν, ο τρόπος ανάπτυξης είναι 3D και το υµένιο απαρτίζεται από 
συνενωµένες 3D νησίδες InN. Η τραχύτητα της επιφάνειας (3.4nm) είναι αρκετά 
µεγαλύτερη απ’ότι ήταν για υµένια µικρότερου πάχους. 

Παρά τη συµπαγή δοµή των υµενίων InN που αναπτύσσονται µε 3D τρόπο σε 
χαµηλή Tsub, τόσο η δοµική τους ποιότητα, όσο και τα ηλεκτρικά τους χαρακτηριστικά 
δεν κυµαίνονται σε υψηλό επίπεδο. Πιο συγκεκριµένα, οι τιµές FWHM σε φάσµατα 
XRD σάρωσης ω, που αποτελούν δείκτη της δοµικής ποιότητας, για το δείγµα #425 

                                                 
* Το λ είναι το µήκος κύµατος των ακτίνων-x (1.54056Å). 

 
 
Εικόνα 4.3 (α) Μικρογράφηµα AFM και (β) φάσµα XRD σάρωσης ω-2θ της ανάκλασης 
(0002), για δείγµα InN (δείγµα #384) που αναπτύχθηκε σε θερµοκρασία υποστρώµατος 300οC, 
µε λόγο ροών In/N ίσο µε 0.15, πάνω σε υπόστρωµα GaN (0001). Το υµένιο ήταν συµπαγές 
και η µέση επιφανειακή τραχύτητα ήταν 5Å. Το πάχος του υµενίου προσδιορίστηκε, από τους 
κροσσούς συµβολής στο διάγραµµα (β), ίσο µε 27.2nm. 
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ήταν 769arcsec και 701arcsec για τη συµµετρική (0004) και την ασύµµετρη (1015) 
ανάκλαση, αντίστοιχα. Όσον αφορά τις ηλεκτρικές του ιδιότητες, όπως αυτές 
µετρήθηκαν µε πειράµατα φαινοµένου-Hall, η συγκέντρωση υποβάθρου των ελεύθερων 
ηλεκτρονίων ήταν 2.7×1019cm-3 και η ευκινησία-Hall ήταν 185cm2/Vs. Η µεγάλη 
συγκέντρωση ηλεκτρονίων και η µικρή τιµή της ευκινησίας τους υποδηλώνουν την 
ύπαρξη µεγάλης συγκέντρωσης σηµειακών (ενδογενών ή/και προσµίξεων) ή/και 
εκτεταµένων κρυσταλλικών ατελειών. Επιπλέον, όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στην 
Ενότητα 5.4, παρατηρήθηκαν µικρορωγµές (microcracks) στην επιφάνεια του δείγµατος 
#425, που αναµένεται να επηρεάζουν τις ηλεκτρικές ιδιότητες του υµενίου InN.  

 
 

4.1.3. Ανάπτυξη µε διαδικασία δύο σταδίων 
Η χαµηλή δοµική ποιότητα των υµενίων InN που αναπτύσσονται σε χαµηλές Tsub δεν 

είναι απρόσµενο γεγονός, αφού η χαµηλή θερµοκρασία ανάπτυξης, όπως αναφέρθηκε 
παραπάνω, δεν ευννοεί την επίτευξη υψηλής κρυσταλλικής ποιότητας. Έτσι, για τη 
βελτίωση της ποιότητας των υµενίων InN χρησιµοποιήθηκε µία διαδικασία ανάπτυξης 
δύο σταδίων. Στο πρώτο στάδιο πραγµατοποιείται ο σχηµατισµός επιταξιακών πυρήνων 
του InN σε χαµηλή Tsub (<400οC), ενώ στο δεύτερο στάδιο πραγµατοποιείται η 
ανάπτυξη του κυρίου µέρους του υµενίου InN σε υψηλότερη Tsub (400-500οC). Έτσι, 
επιτυγχάνεται συµπαγής δοµή µε το σχηµατισµό επιταξιακών πυρήνων σε χαµηλή Tsub 
και βελτίωση της δοµικής ποιότητας µε την ανάπτυξη σε υψηλή Tsub. 

Για τη διερεύνηση της διαδικασίας ανάπτυξης δύο σταδίων, αναπτύχθηκε µία σειρά 
δειγµάτων InN πάνω σε υποστρώµατα 2µm GaN / Al2O3 (0001) χρησιµοποιώντας 
διάφορες τιµές Tsub και III/V (πάντα όµως µε III/V<1) για κάθε ένα από τα δύο στάδια 
της ανάπτυξης. Οι διαφορετικές συνθήκες ανάπτυξης για κάθε δείγµα περιγράφονται 

 

Εικόνα 4.4 Μικρογράφηµα 
AFM  σε υµένιο InN πάχους 
1.25µm (δείγµα #425), που 
αναπτύχθηκε σε θερµοκρασία 
υποστρώµατος 300οC, µε 
λόγο ροών In/N ίσο µε 0.3, 
πάνω σε υπόστρωµα GaN 
(0001). Το υµένιο είναι 
συµπαγές και έχει σχηµατιστεί 
από τη συνένωση µικρές 
νησίδες InN. 
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στον Πίνακα 4.I. Στον ίδιο πίνακα παρουσιάζονται, επίσης, το πάχος, t, του InN για κάθε 
στάδιο, οι τιµές FWHM σε XRD φάσµατα σάρωσης ω (Rocking Curve, RC) για τις 
ανακλάσεις (0004) και (1015), καθώς και η συγκέντρωση των ελεύθερων ηλεκτρονίων, 
n, µε την αντίστοιχη ευκινησία-Hall, µ. 

 
Πίνακας 4.I. Περιγραφή των συνθηκών ανάπτυξης InN σε GaN (0001) µε διαδικασία δύο 
σταδίων και των αποτελεσµάτων δοµικού και ηλεκτρικού χαρακτηρισµού τους. Συγκεκριµένα, 
αναφέρονται η θερµοκρασία ανάπτυξης (Τsub), το πάχος του InN (t) και ο λόγος III/V για κάθε 
στάδιο της διαδικασίας ανάπτυξης, οι τιµές FWHM σε φάσµατα XRD σάρωσης ω (RC) για τις 
ανακλάσεις (0004) και (101 5), και η συγκέντρωση των ελεύθερων ηλεκτρονίων (n) µε την 
αντίστοιχη ευκινησία-Hall (µ). 
 

 Πρώτο στάδιο ∆εύτερο στάδιο 
∆είγµα 

(#) 
Tsub 
(οC) 

t 
(µm) 

III/V 
 

Tsub 
(οC) 

t 
(µm) 

III/V 
 

RC 
(0004) 
(arcsec) 

RC 
(10-15) 
(arcsec) 

n 
(cm-3) 

µ 
(cm2/V·sec) 

379 400 0.014 0.17 500 0.18 0.17 - - - - 

380 400 0.03 0.17 500 0.18 0.17 1182 1065 - - 

383 350 0.03 0.17 500 0.18 0.17 1249 1463 3.7×1019 280 

382 300 0.03 0.17 500 0.18 0.17 1151 1370 2.6×1019 160 

385 300 0.05 0.17 500 0.80 0.17 1257 1028 - - 

520 300 0.06 0.14 410 0.80 0.80 360 446 1.6×1019 860 

521 300 0.06 0.14 400 0.58 0.80 360 435 1.7×1019 640 

531 300 0.14 0.80 410 0.93 0.80 799 416 1.4×1019 830 

 
 
 
Ο ρόλος του πρώτου σταδίου στη διαδικασία ανάπτυξης InN σε δύο στάδια, γίνεται 

αντιληπτός παρατηρώντας µε SEM τη µορφολογία της επιφάνειας του InN, σε δείγµατα 
στα οποία χρησιµοποιήθηκαν διαφορετικές συνθήκες για το πρώτο στάδιο της 
διαδικασίας ανάπτυξης. Στις Εικ. 4.5 (α), (β), (γ), (δ) και (ε) παρουσιάζονται τα 
µικρογραφήµατα SEM των επιφανειών των δειγµάτων #365, 379, 380, 383 και 382, 
αντίστοιχα, που περιγράφονται στον Πίνακα 4.Ι. Τα δείγµατα αυτά διαφέρουν στη Tsub 
και στο πάχος του InN του πρώτου σταδίου, ενώ το δεύτερο στάδιο πραγµατοποιήθηκε 
στους 500οC για όλα τα δείγµατα. Το δείγµα #365 αναπτύχθηκε µε διαδικασία ενός 
σταδίου στους 500οC, µε III/V=0.26 και ονοµαστικό πάχος 0.85µm.  

Ξεκινώντας από την κολωνοειδή δοµή του δείγµατος #365 [βλ. Εικ. 4.5 (α)], 
παρατηρείται ότι η πραγµατοποίηση του σχηµατισµού επιταξιακών πυρήνων (πρώτο 
στάδιο της διαδικασίας δύο σταδίων) σε ολοένα χαµηλότερη Tsub, έχει ως αποτέλεσµα 
την επίτευξη πιο συµπαγών επιστρωµάτων InN. Εποµένως, το πόσο συµπαγές θα είναι 
ένα επίστρωµα InN που αναπτύσσεται σε υψηλή Tsub µε III/V<1, εξαρτάται από το πόσο 
συµπαγής θα είναι ο σχηµατισµός επιταξιακών πυρήνων πάνω στο υπόστρωµα στην 
αρχή της ανάπτυξης. Όπως είχε περιγραφεί στην Ενότητα 3.2, σε συνθήκες περίσσειας 
N σχηµατισµός επιταξιακών πυρήνων του InN είναι πιο συµπαγής σε Tsub<400οC. Η 
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επίδραση του συµπαγούς σχηµατισµού επιταξιακών πυρήνων σε χαµηλή Tsub στην 
τελική µορφολογία του InN φαίνεται, επίσης, στην Εικ. 4.6, όπου παρουσιάζονται 
µικρογραφήµατα SEM, από παρατηρήσεις υπό γωνία, των δειγµάτων #365 και #385. Οι 
συνθήκες ανάπτυξης του δείγµατος #385 ήταν ίδιες µε αυτές του #382, µε τη διαφορά 
ότι χρησιµοποιήθηκε µεγαλύτερο πάχος και υψηλότερος λόγος III/V για το πρώτο 
στάδιο στους 300οC. Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκαν συγκεκριµένες αλλαγές στις 
ιδιότητες του επιστρώµατος, αφού τόσο η µορφολογία της επιφάνειας όσο και η 
κρυσταλλική ποιότητα (βλ. Πίνακα 4.Ι) ήταν παρόµοιες µε αυτές του δείγµατος #382.  

Παρά τη δραστική αλλαγή της µορφολογίας του InN από κωλονοειδή δοµή σε 
συµπαγές υµένιο, που επιτεύχθηκε µε το σχηµατισµό επιταξιακών πυρήνων σε χαµηλή 
Tsub, το επίστρωµα InN δεν είναι εντελώς συµπαγές αφού παρατηρείται µεγάλη 
συγκέντρωση κενών/οπών (voids) στην επιφάνειά του. Πιο αναλυτική εικόνα της 
µορφολογίας του InN δίνεται στα µικρογραφήµατα AFM (4µm × 4µm) της επιφάνειας 
των δειγµάτων #382 και #385, που παρουσιάζονται στις Εικ. 4.7 (α) και (β), αντίστοιχα. 
Το επίστρωµα και στις δύο περιπτώσεις χαρακτηρίζεται από την παρουσία κενών, που 
φανερώνουν τη σχετικά πορώδη µορφολογία του InN.  

 
Εικόνα 4.5 Μικρογραφήµατα SEM για δείγµατα InN που αναπτύχθηκαν µε διαδικασία είτε  
ενός σταδίου στους 500οC [δείγµα #365 (α)], είτε δύο σταδίων (β, γ, δ, ε) µε το δεύτερο 
στάδιο στους 500οC. Όλα τα δείγµατα αναπτύχθηκαν µε λόγο ροών In/N ίσο µε 0.17, πάνω σε 
υπόστρωµα GaN (0001). Η θερµοκρασία υποστρώµατος και το πάχος του InN στο πρώτο 
στάδιο της ανάπτυξης ήταν (β) 400οC και 14nm (δείγµα #379), (γ) 400οC και 30nm (δείγµα 
#380), (δ) 350οC και 30nm (δείγµα #383), και (ε) 300οC και 30nm (δείγµα #382). Τα πιο 
συµπαγή υµένια InN επετεύχθησαν για χαµηλή θερµοκρασία υποστρώµατος στο πρώτο στάδιο 
της ανάπτυξης (δ, ε). Σε αυτές τις περιπτώσεις, στην επιφάνεια των υµενίων υπήρχαν 
µικρορωγµές, οι οποίες υποδεικνύονται µε βέλη. 
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Εικόνα 4.6 Μικρογραφήµατα SEM, από παρατηρήσεις υπο γωνία, δειγµάτων InN που έχουν 
αναπτυχθεί στους 500οC µε διαδικασία (α) ενός σταδίου (δείγµα #365) και (β) δύο σταδίων 
(δείγµα #385). Στη δεύτερη περίπτωση, θερµοκρασία υποστρώµατος στο πρώτο στάδιο ήταν 
300οC. Το δείγµα που αναπτύχθηκε µε διαδικασία ενός σταδίου είχε κολωνοειδή δοµή, ενώ 
το δείγµα που αναπτύχθηκε µε διαδικασία δύο σταδίων ήταν σχετικά συµπαγές. 

 
 
Εικόνα 4.7 Μικρογραφήµατα AFM υµενίων InN [δείγµατα #382 (α) και #385 (β)] που 
αναπτύχθηκαν στους 500οC µε διαδικασία δύο σταδίων. Από την ύπαρξη πολλών µικρών 
οπών στην επιφάνεια των υµενιών, αναδεικνύεται ότι η δοµή δεν είναι απολύτως συµπαγής, 
αλλά είναι πορώδης. Στο µικρογράφηµα (β) είναι ορατή και µία µικρορωγµή στην επιφάνεια 
του υµενίου InN. 



4 Λεπτά υµένια InN (0001): Συνθήκες και περιγραφή ετεροεπίταξης 

 82 

Χρησιµοποιώντας, λοιπόν, διαδικασία δύο σταδίων όπου το πρώτο στάδιο 
πραγµατοποιείται στους 300οC, είναι δυνατόν να αναπτυχθούν σχετικά συµπαγή 
επιστρώµατα InN σε υψηλή Tsub µε III/V<1. Όµως η κρυσταλλική ποιότητα του InN, µε 
βάση τις τιµές FWHM των RC (βλ. Πίνακα 4.Ι), είναι κατώτερη από αυτήν των 
επιστρωµάτων που αναπτύσσονται µε διαδικασία ενός σταδίου στους 300οC (βλ. δείγµα 
#425 που περιγράφεται στην Ενότητα 4.1.2).  

Για τη βελτίωση της κρυσταλλικής ποιότητας, το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας 
ανάπτυξης πραγµατοποιήθηκε σε Tsub=400-410οC (δείγµατα #520, #521 και #531), όπου 
το InN δεν διασπάται θερµικά. Πράγµατι, σε αυτές τις συνθήκες ανάπτυξης, το InN 
παρουσίασε βελτιωµένη δοµική ποιότητα αλλά και ηλεκτρικές ιδιότητες, όπως φαίνεται 
στον Πίνακα 4.Ι.  

Τέλος, για όλα τα δείγµατα του Πίνακα 4.Ι, εκτός των #521 και #531, 
παρατηρήθηκαν µικρορωγµές στην επιφάνειά τους. Ενδεικτικά, οι µικρορωγµές στα 
δείγµατα #383 και #382, υποδεικνύονται µε βέλη στις Εικ. 4.5 (δ) και (ε), αντίστοιχα. 
Όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στην Ενότητα 5.4, η ύπαρξη µικρορωγµών συσχετίζεται 
µε την ύπαρξη εκτατικής τάσης παραµόρφωσης στο επίπεδο (0001) του InN. Η µη 
ύπαρξη µικρορωγµών στα δείγµατα #521 και #531, µπορεί να οφείλεται είτε στο 
µικρότερο πάχος του υµενίου InN (#521), σε σχέση µε αυτό του δείγµατος #520, είτε 
στο µεγαλύτερο λόγο ΙΙΙ/V που χρησιµοποιήθηκε στο πρώτο στάδιο της ανάπτυξης 
(δείγµατα #521 και #531), σε σχέση µε αυτό του δείγµατος #382. 

 
 

4.1.4. Ανάπτυξη σε υψηλή θερµοκρασία µε III/V=1 
Όπως φάνηκε στις δύο προηγούµενες Ενότητες, η ανάπτυξη InN σε υψηλή Tsub µε 

III/V<1 οδήγησε σε κολωνοειδείς δοµές, ενώ ο σχηµατισµός επιταξιακών πυρήνων σε 
χαµηλή Tsub, ακολουθούµενος από ανάπτυξη στην ίδια ή υψηλότερη Tsub, οδήγησε σε 
συµπαγείς ή πορώδεις δοµές, αντίστοιχα, χαµηλής δοµικής ποιότητας. Στην παρούσα 
Ενότητα παρουσιάζεται η ανάπτυξη InN σε 400οC<Tsub<450οC, µε στοιχειοµετρικές 
ροές In και N (III/V=1).  

Όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 3.4, όπου παρουσιάστηκε ο µηχανισµός 
αυτορρύθµισης της ανάπτυξης του InN, η χρήση στοιχειοµετρικών ροών In και N έχει 
ως αποτέλεσµα το συµπαγή σχηµατισµό επιταξιακών πυρήνων του InN πάνω στο 
υπόστρωµα GaN (0001), εξασφαλίζοντας, έτσι, την πλήρη επιφανειακή κάλυψη του 
υποστρώµατος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είναι απαραίτητη η διάχυση των 
ατόµων In προς συγκεκριµένες περιοχές στην επιφάνεια του υποστρώµατος, 
προκειµένου να σχηµατίσουν εκεί δοµές InN µε επιφάνεια τερµατιζόµενη σε In.  

Ο συµπαγής χαρακτήρας των υµενίων InN που αναπτύχθηκαν σε 400οC<Tsub<450οC 
µε λόγο III/V=1 επιβεβαιώνεται από το µικρογράφηµα AFM (10µm×10µm) που 
παρουσιάζεται στην Εικ. 4.8. Το µικρογράφηµα αντιστοιχεί σε υµένιο InN πάχους 
1.2µm (δείγµα #641), ανεπτυγµένο πάνω σε GaN (0001), στους 420οC, µε ρυθµό 
ανάπτυξης ίσο µε 800nm/h. Όπως φαίνεται, δεν παρατηρούνται κενά/οπές σε κανένα 
σηµείο του επιστρώµατος, παρά τη µεγάλη επιφάνεια σάρωσης.  
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Εκτός των στοιχειοµετρικών ροών In και N, που εξασφαλίζουν το συµπαγή 
χαρακτήρα του InN, τα υµένια που παρουσιάζονται εδώ αναπτύχθηκαν σε 
400οC<Tsub<450οC. Αυτό το φάσµα θερµοκρασιών επιλέχθηκε µε σκοπό να 
εξασφαλίζεται σχετικά αυξηµένη επιφανειακή διάχυση των ατόµων In, ενώ παράλληλα 
να αποφεύγεται η θερµική διάσπαση του InN. Και οι δύο αυτές παράµετροι είναι 
επιθυµητές, προκειµένου να επιτυγχάνεται η βέλτιστη δυνατή δοµική ποιότητα για το 
InN.

 
Οι ιδιότητες των υµενίων InN που αναπτύχθηκαν στις παραπάνω συνθήκες, 

παρουσιάζονται λεπτοµερώς στα Κεφάλαια 5 και 6. Για λόγους, όµως, σύγκρισης της 
συγκεκριµένης διαδικασίας ανάπτυξης µε τις εναλλακτικές διαδικασίες που 
αναφέρθηκαν στις προηγούµενες Ενότητες, αναφέρουµε ότι οι τιµές FWHM σε RC για 
τις ανακλάσεις (0004) και (1015) ήταν 439 και 428arcsec, αντίστοιχα, ενώ η 
συγκέντρωση των ελεύθερων ηλεκτρονίων και η ευκινησία-Hall ήταν 3.5×1018cm-3 και 
1098cm2/Vs, αντίστοιχα. Είναι προφανές, λοιπόν, ότι η ανάπτυξη σε 400οC<Tsub<450οC 
µε III/V=1 οδηγεί σε συµπαγή επιστρώµατα InN υψηλής δοµικής ποιότητας, µε 
βελτιωµένες ηλεκτρικές ιδιότητες. Για το λόγο αυτό, για τον χαρακτηρισµό των 
βασικών δοµικών, ηλεκτρικών και οπτικών ιδιοτήτων του InN, τα αποτελέσµατα του 
οποίου παρουσιάζονται στα επόµενα Κεφάλαια, χρησιµοποιήθηκαν υµένια που 
αναπτύχθηκαν σε αυτές τις βελτιστοποιηµένες συνθήκες.  

 
 
 

 

Εικόνα 4.8 Μικρογράφηµα 
AFM υµενίου InN (δείγµα 
#641) πάχους 1.2µm, που 
αναπτύχθηκε στους 420οC 
µε στοιχειοµετρικές ροές In 
και Ν. Το υµένιο ήταν 
συµπαγές και η επιφάνεια 
ήταν οµαλή σε ατοµικό 
επίπεδο. 
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4.2. Αναλυτική περιγραφή της ετεροεπίταξης InN στις βέλτιστες συνθήκες 

Από τη σύγκριση διαφορετικών διαδικασιών ανάπτυξης InN πάνω σε υπόστρωµα 
GaN (0001) στην Ενότητα 4.1, προκύπτει το συµπέρασµα ότι η ανάπτυξη σε 
θερµοκρασίες από 400 έως 450οC, χρησιµοποιώντας στοιχειοµετρικές ροές In και N, 
οδηγεί στο σχηµατισµό συµπαγών υµενίων InN µε τις βέλτιστες δοµικές και ηλεκτρικές 
ιδιότητες. Στην παρούσα Ενότητα, παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος που εξελίσσεται 
η ανάπτυξη του InN στις παραπάνω συνθήκες, καθώς και πως αυτός επηρεάζεται από το 
ρυθµό και τη θερµοκρασία ανάπτυξης (Tsub). Τα συµπεράσµατα που παρουσιάζονται, 
εξήχθησαν αναπτύσσοντας και µελετώντας σειρές δειγµάτων µε διαφορετικό πάχος του 
υµενίου InN, από 8Å έως 10µm, διαφορετικό ρυθµό ανάπτυξης, από 230 έως 800nm/h, 
και διαφορετική Tsub, από 400 έως 435οC. 

 
 

4.2.1. Εξέλιξη της ανάπτυξης  
Στο Κεφάλαιο 3 είχε περιγραφεί πώς ο µηχανισµός αυτορρύθµισης της ανάπτυξης 

του InN καθορίζει τον τρόπο σχηµατισµού επιταξιακών πυρήνων του InN πάνω σε 
υπόστρωµα GaN (0001) και ότι επιτυγχάνεται συµπαγής σχηµατισµός επιταξιακών 
πυρήνων σε Tsub>400οC, µόνο όταν χρησιµοποιούνται στοιχειοµετρικές ροές In και Ν. 
Εδώ παρουσιάζεται αναλυτικά πως εξελίσσεται η ανάπτυξη ενός συµπαγούς υµενίου, 
από τα πρώτα στάδια του σχηµατισµού επιταξιακών πυρήνων έως την τελική του 
µορφή. Ιδιαίτερα, η γνώση του πως ακριβώς εξελίσσεται ο σχηµατισµός επιταξιακών 
πυρήνων του InN πάνω στο υπόστρωµα είναι πολύ σηµαντική, αφού, όπως 
παρουσιάζεται στα Κεφάλαια 5 και 6, ο τρόπος σχηµατισµού επιταξιακών πυρήνων 
καθορίζει σε µεγάλο βαθµό τις δοµικές και ηλεκτρικές ιδιότητες του υµενίου InN.  

Για την αναλυτική διερεύνηση της εξέλιξης του σχηµατισµού συµπαγούς 
επιταξιακού InN σε 400οC<Tsub<450οC µε III/V=1, πραγµατοποιήθηκε συνδυασµένη 
µελέτη µε παρατηρήσεις RHEED, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, και AFM, µετά την 
ανάπτυξη. Στην Εικ. 4.9 παρουσιάζονται εικόνες RHEED σε διαφορετικές στιγµές κατά 
τη διάρκεια της ανάπτυξης InN (δείγµα #629) σε GaN (0001), µε τη δέσµη ηλεκτρονίων 
να προσπίπτει κατά µήκος της κρυσταλλικής διεύθυνσης [11 2 0] του InN. Επιπλέον, 
στην Εικ. 4.10 παρουσιάζεται το διάγραµµα της χρονικής εξέλιξης της έντασης της 
ανακλώµενης δέσµης ηλεκτρονίων (specular spot, SS) κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. 

Κατά τη διάρκεια των πρώτων 2.5ML ονοµαστικής εναπόθεσης, η επιφάνεια του 
InN χαρακτηρίζεται από την “streaky” εικόνα RHEED της Εικ. 4.9 (α), που αντιστοιχεί 
σε µία ατοµικού επιπέδου οµαλή επιφάνεια. Η απόσταση µεταξύ των γραµµών 
περίθλασης σταθεροποιείται πολύ γρήγορα, γεγονός που σηµαίνει ότι η πλεγµατική 
διαφορά του InN µε το υπόστρωµα GaN χαλαρώνει, σε µεγάλο βαθµό ή πλήρως, από τα 
πρώτα στάδια της ανάπτυξης†.  

 

                                                 
† Ο υπολογισµός της πλεγµατικής χαλάρωσης του InN από παρατηρήσεις RHEED, παρουσιάζεται αναλυτικά 
στην Ενότητα 5.2. 
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 Εικόνα 4.9 Εικόνες RHEED κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης InN (δείγµα #629), µετά 
από εναπόθεση ονοµαστικού πάχους (α) 2ML, (β) 3ML και (γ) 4ML. Η ανάπτυξη έγινε 
στους 400οC µε στοιχειοµετρικές ροές In και Ν. Αρχικά (0-2.5ML), η εικόνα 
RHEED ήταν streaky, ενώ έγινε spotty µετά από ~2.5ML εναπόθεσης. Τελικά, 
έγινε πάλι streaky µετά από ~3.5ML εναπόθεσης και παρέµεινε σταθερή µέχρι 
το τέλος της ανάπτυξης. Η πρόσπτωση της δέσµης ηλεκτρονίων ήταν κατά τη 
κρυσταλλογραφική διεύθυνση [1120] . 

 

Εικόνα 4.10 Η ένταση της 
ανακλώµενης δέσµης 
ηλεκτρονίων κατά τη διάρκεια 
της ανάπτυξης υµενίου InN 
(δείγµα #629) στους 400οC µε 
στοιχειοµετρικές ροές In και Ν. 
Οι ταλαντώσεις της έντασης που 
καταγράφηκαν στην αρχή  της 
ανάπτυξης(0-2.5ML), είναι 
χαρακτηριστικές της ανάπτυξης 
στρώµα-µε-στρώµα. 

Κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα (0-2.5ML), παρατηρήθηκε ταλάντωση της έντασης 
του SS (RHEED intensity oscillation, RIO), διάρκειας 2.5 περιόδων, όπως φαίνεται στην 
Εικ. 4.10. Γενικά, η εµφάνιαση RIO κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης είναι αποτέλεσµα 
της ανάπτυξης στρώµα-µε-στρώµα (βλ. Ενότητα 3.1) [6]. Όταν το πρώτο στρώµα, 
πάχους 1ML, του επιταξιακού υλικού έχει καλύψει τη µισή επιφάνεια του 
υποστρώµατος, τότε η δέσµη ηλεκτρονίων του RHEED υφίσταται τη µέγιστη σκέδαση 
από τις ακµές του επιστρώµατος, µε αποτέλεσµα την ελαχιστοποίηση της έντασης του 
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SS. Η ένταση του SS γίνεται πάλι µέγιστη όταν το πρώτο στρώµα, πάχους 1ML, του 
επιταξιακού υλικού έχει καλύψει πλήρως το υπόστρωµα. Κατά την ανάπτυξη στρώµα-
µε-στρώµα, η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται περιοδικά, µε αποτέλεσµα την εµφάνι- 
ση RIO‡. Έτσι και για το InN, η παρατήρηση RIO στο διάγραµµα της Εικ. 4.10 
φανερώνει την ανάπτυξη στρώµα-µε-στρώµα κατά τα πρώτα 2.5ML ονοµαστικής 
εναπόθεσης. Λόγω του συγκεκριµένου τρόπου ανάπτυξης, η επιφάνεια του InN είναι 
οµαλή σε ατοµικό επίπεδο, γεγονός που είναι σε συµφωνία µε την αντίστοιχη “streaky” 
εικόνα RHEED [Εικ. 4.9 (α)].  

Μετά τα πρώτα 2.5ML ονοµαστικής εναπόθεσης, η εικόνα RHEED µετατρέπεται 
από “streaky” [Εικ. 4.9 (α)] σε “spotty” [Εικ. 4.9 (β)], γεγονός που υποδηλώνει την 
µετατροπή της επιφάνειας του InN από οµαλή σε τραχειά. Με άλλα λόγια, 
υποδηλώνεται ο σχηµατισµός νησίδων InN. Ταυτόχρονα, η ταλάντωση της έντασης του 
SS διακόπτεται, αφού πλέον η σκέδαση της δέσµης ηλεκτρονίων δεν πραγµατοποιείται 
στις ακµές ύψους 1ML του επιστρώµατος InN, αλλά στις µεγαλύτερου ύψους νησίδες 
InN.  

Γενικά, η µετατροπή της εικόνας RHEED από “streaky” σε “spotty” κατά τη 
διάρκεια του σχηµατισµού επιταξιακών πυρήνων είναι χαρακτηριστική του τρόπου 
ανάπτυξης “Stranski-Krastanov”. Σύµφωνα µε τον τελευταίο, µετά από ένα κρίσιµο 
                                                 
‡ Στην πραγµατικότητα, η επιταξιακή ανάπτυξη εξελίσσεται µε ταυτόχρονο σχηµατισµό επιταξιακών νησίδων 
σε 2-3 ατοµικά επίπεδα, οπότε µετά από αρκετά ML επιταξιακής ανάπτυξης, η επιφάνεια φτάνει σε µία 
στάσιµη κατάσταση από πλευράς τραχύτητας και η ένταση του SS δεν ταλαντώνεται πλέον. 

 
 

Εικόνα 4.11 Σχηµατική περιγραφή 
της επιταξιακής ανάπτυξης InN 
πάνω σε υπόστρωµα GaN (0001), 
χρησιµοποιώντας στοιχειοµετρικές 
ροές In και N, σε θερµοκρασία 
υποστρώµατος από 400οC έως 
450οC. Η ανάπτυξη του InN 
ξεκινάει στρώµα-µε-στρώµα (α). 
Στη συνέχεια σχηµατίζονται 
νησίδες (β) που αποκτούν γρήγορα 
µεγάλη διάµετρο [2D νησίδες (γ)]. 
Οι 2D νησίδες αναπτύσσονται µε 
οριζόντια διάχυση βαθµίδων και 
συνενώνονται γρήγορα (δ), 
σχηµατίζοντας, τελικά, ένα 
συµπαγές υµένιο InN.
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πάχος εναπόθεσης, πραγµατοποιείται µετάβαση από τον 2D τρόπο ανάπτυξης του 
αρχικού οµοιόµορφου λεπτού επιστρώµατος (wetting layer) στον τρισδιάστατο (3D) 
τρόπο ανάπτυξης των νησίδων. Με αυτό τον τρόπο, χαλαρώνει µε ελαστικό τρόπο η 
πλεγµατική διαφορά µεταξύ του επιστρώµατος και του υποστρώµατος. Στην περίπτωση 
του InN, ο σχηµατισµός νησίδων µάλλον σχετίζεται µε τη χαλάρωση ενός µικρού 
ποσοστού της πλεγµατικής διαφοράς. Αυτο προκύπτει από µελέτη µε RHEED, όπου 
παρατηρήθηκε ότι σηµαντική χαλάρωση της πλεγµατικής διαφοράς πραγµατοποιείται 
από τα πρώτα 2.5ML εναπόθεσης του οµοιόµορφου στρώµατος InN.  

Οι δύο µετατροπές της εικόνας RHEED, από “streaky” σε “spotty” και από “spotty” 
σε “streaky”, µπορούν να ερµηνευθούν στη βάση ενός σεναρίου σχηµατισµού και 
συνένωσης “2D νησίδων” InN, πάνω σε αρχικό οµοιόµορφο λεπτό στρώµα InN πάχους 
2-3ML, όπως περιγράφεται σχηµατικά στην Εικ. 4.11. Ο όρος “2D” χρησιµοποιείται για 
την περιγραφή νησίδων µεγάλης διαµέτρου και µικρού ύψους.  

Σύµφωνα µε το σενάριο αυτό, ο σχηµατισµός επιταξιακών πυρήνων του InN πάνω 
στο υπόστρωµα GaN (0001) ξεκινάει, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, µε το σχηµατισµό 
στρώµα-µε-στρώµα ενός οµοιόµορφου λεπτού στρώµατος InN πάχους 2-3ML [Εικ. 4.11 
(α)], µε αποτέλεσµα την εµφάνιση RIO στη “streaky” εικόνα RHEED [Εικ. 4.9 (α)]. Το 
στρώµα αυτό χαλαρώνει, σε µεγάλο βαθµό µε τη δηµιουργία εξαρµόσεων πλεγµατικής 
διαφοράς στην ετεροεπιφάνεια InN/GaN. Στη συνέχεια της ανάπτυξης, σχηµατίζονται 
νησίδες InN πάνω στο οµοιόµορφο αρχικό στρώµα InN [Εικ. 4.11 (β) και (γ)], από τις 
οποίες περιθλάται η δέσµη ηλεκτρονίων του RHEED, µε αποτέλεσµα την εµφάνιση 
“spotty” χαρακτηριστικών στην εικόνα περίθλασης [Εικ. 4.9 (β)] και τη διακοπή της 
RIO. Πολύ γρήγορα, οι νησίδες αποκτούν µεγάλη διάµετρο, σε σχέση µε το ύψος τους 
(“2D νησίδες”), και, έτσι, η οµαλή επιφάνεια του InN αποκαθίσταται πολύ γρήγορα 

 
 Εικόνα 4.12 Μικρογραφήµατα AFM υµενίων InN πάχους (α) 48nm (δείγµα#498), (β) 
1.2µm (δείγµα#641) και (γ) 10µm (δείγµα#636). Τα υµένια έχουν αναπτυχθεί σε 
θερµοκρασία από 400οC έως 450οC, µε στοιχειοµετρικές ροές In και Ν. Τα σύνορα µεταξύ 
των συνενωµένων νησίδων InN διακρίνονται στο πιο λεπτό υµένιο (α), ενώ έχουν καλυφθεί 
στα παχύτερα υµένια (β, γ). Η ανάπτυξη του InN γίνεται µε οριζόντια διάχυση βαθµίδων 
ύψους 1ML γύρω από εξαρµόσεις κοχλία που βρίσκονται στο κέντρο κάθε αρχικής νησίδας 
InN. 
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[Εικ. 4.11 (δ)]. Ως αποτέλεσµα, τα “spotty” χαρακτηριστικά διατηρούνται µόνο για 
µικρό χρονικό διάστηµα, ~1ML ονοµαστικής εναπόθεσης InN. Αυτό το µικρό χρονικό 
διάστηµα, είναι σίγουρα αρκετά µικρότερο από το χρόνο που χρειάζεται για τη 
συνένωση των νησίδων. Όµως, τα µικρά ανοίγµατα µεταξύ των “2D νησίδων” [Εικ. 
4.11 (δ)] δεν επηρεάζουν το “streaky” χαρακτήρα της εικόνας περίθλασης [7]. 

Οι νησίδες InN αναπτύσσονται µε “οριζόντια διάχυση βαθµίδων”. Αυτό γίνεται 
αντιληπτό από την ύπαρξη βαθµίδων ύψους 1ML στην επιφάνεια των νησίδων InN, 
όπως παρατηρήθηκαν στo µικρογράφηµα AFM (2µm×2µm) της Εικ. 4.12 (α). Το 
συγκεκριµένο µικρογράφηµα αντιστοιχεί σε δείγµα InN πάχους 48nm, πάνω σε 
υπόστρωµα GaN (0001) (δείγµα #498). Η ανάπτυξη των νησίδων µε “οριζόντια διάχυση 
βαθµίδων”, εξασφαλίζει την εξαιρετικά οµαλή επιφάνεια του υµενίου InN, το οποίο 
αποτελείται από τις συνενωµένες αυτές νησίδες. Γι’αυτό το λόγο, η αντίστοιχη εικόνα 
RHEED παραµένει “streaky” [Εικ. 4.9(γ)] µέχρι το τέλος της ανάπτυξης. Όπως 
παρατηρείται στην Εικ. 4.12 (α), οι ατοµικές βαθµίδες στην επιφάνεια του InN 
σχηµατίζονται γύρω από εξαρµόσεις κοχλία (screw dislocation), που βρίσκονται στο 
κέντρο των νησίδων. Τέλος, στο µικρογράφηµα AFM της Εικ. 4.12 (α) φαίνονται τα 
σύνορα ανάµεσα στις συνενωµένες νησίδες εξαγωνικής βάσης, τα οποία διακρίνονται 
ακόµα και µετά από 48nm εναπόθεσης, όσο δηλαδή ήταν το πάχος του επιστρώµατος 
InN στο συγκεκριµένο δείγµα. 

Καθώς η ανάπτυξη του InN προχωράει, τα σύνορα ανάµεσα στις συνενωµένες 
νησίδες γίνονται λιγότερο διακριτά και τελικά επικαλύπτονται πλήρως. Το αποτέλεσµα, 
µετά από ανάπτυξη InN πάχους 1.2µm (δείγµα #641), παρουσιάζεται στο µικρογράφηµα 
AFM (5µm×5µm) της Εικ. 4.12 (β), όπου δεν φαίνονται πλέον τα όρια των νησίδων. 
Στην επιφάνεια του InN παρατηρούνται οι βαθµίδες ύψους 1ML που διαδίδονται 
παράλληλα στην επιφάνεια και που εξασφαλίζουν την εξαιρετικά οµαλή επιφάνεια. Η 
µέση επιφανειακή τραχύτητα για το συγκεκριµένο δείγµα ήταν µόλις 3Å σε επιφάνεια 
25µm2. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η ανάπτυξη µε διάδοση βαθµίδων διατηρείται 
σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάπτυξης. Έτσι, εξαιρετικά οµαλές επιφάνειες 
επιτεύχθηκαν ακόµα και για πολύ παχιά επιστρώµατα InN, όπως αυτό πάχους 10µm 
(δείγµα #636), του οποίου το µικρογράφηµα AFM (1µm×1µm) παρουσιάζεται στην Εικ. 
4.12 (γ). Η µέση επιφανειακή τραχύτητα για το συγκεκριµένο δείγµα ήταν 5Å σε 
επιφάνεια 1µm2. 

Συµπερασµατικά, η ανάπτυξη του InN σε 400οC<Tsub<450οC µε III/V=1 ξεκινάει µε 
το σχηµατισµό ενός λεπτού οµοιόµορφου επιστρώµατος InN πάχους 2-3ML, το οποίο 
αναπτύσσεται στρώµα-µε-στρώµα. Η πλεγµατική διαφορά χαλαρώνει πολύ γρήγορα 
κατά την ανάπτυξη αυτού του στρώµατος, µε τη δηµιουργία εξαρµόσεων πλεγµατικής 
διαφοράς στην ετεροεπιφάνεια InN/GaN. Στη συνέχεια της ανάπτυξης, σχηµατίζονται 
“2D νησίδες” InN που αναπτύσσονται µε “οριζόντια διάχυση βαθµίδων” ύψους 1ML, 
γύρω από εξαρµόσεις κοχλία. Οι νησίδες αυτές συνενώνονται µεταξύ τους, 
σχηµατίζοντας ένα συµπαγές επίστρωµα InN µε εξαιρετικά οµαλή επιφάνεια. Η 
ανάπτυξη µε διάδοση βαθµίδων διατηρείται µέχρι το τέλος της διαδικασίας ανάπτυξης. 

Στις Εικ. 4.12 (α), (β) και (γ) παρουσιάστηκαν διαφορετικά στιγµιότυπα του τρόπου 
ανάπτυξης του InN σε 400οC<Tsub<450οC µε III/V=1. Πρέπει να σηµειωθεί ότι αν και τα 
δείγµατα διαφορετικού πάχους που παρουσιάστηκαν στην Εικ 4.12 δεν αναπτύχθηκαν 
µε τον ίδιο ρυθµό ανάπτυξης και στην ίδια Tsub, επιλέχθηκαν τα συγκεκριµένα αφού 
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εξυπηρετούσαν την ολοκληρωµένη παρουσίαση του τρόπου ανάπτυξης του InN. Ο 
ρυθµός ανάπτυξης και η Tsub, άλλωστε, δεν επηρεάζουν τον ίδιο τον τρόπο ανάπτυξης, 
αλλά αλλάζουν κάποια χαρακτηριστικά του. Ο ρόλος του ρυθµού ανάπτυξης και της Tsub 
στα χαρακτηριστικά του τρόπου ανάπτυξης του InN, παρουσιάζεται στις Ενότητες 4.2.2 
και 4.2.3, αντίστοιχα. 

 
4.2.2. Η επίδραση του ρυθµού ανάπτυξης 

Ο ρόλος του ρυθµού ανάπτυξης στον τρόπο ανάπτυξης γίνεται εύκολα αντιληπτός 
συγκρίνοντας τη µορφολογία του υµενίου InN σε µία σειρά δειγµάτων που 
αναπτύχθηκαν στις ίδιες συνθήκες αλλά µε διαφορετικό ρυθµό ανάπτυξης. Πιο 
συγκεκριµένα, συγκρίνονται τα δείγµατα #585, #628 και #631 που αναπτύχθηκαν στους 
400οC µε III/V=1 και µε ρυθµό ανάπτυξης ίσο µε 230, 300 και 800nm/h, αντίστοιχα. Το 
πάχος του υµενίου InN στο δείγµα #585 ήταν 1µm, ενώ στα άλλα δύο δείγµατα ήταν 
1.2µm.  

Η εξάρτηση της µορφολογίας του υµενίου InN από το ρυθµό ανάπτυξης γίνεται 
αντιληπτή από την Εικ. 4.13, όπου παρουσιάζονται τα µικρογραφήµατα AFM 
(5µm×5µm) των δειγµάτων µε το µικρότερο και το µεγαλύτερο ρυθµό ανάπτυξης 
(δείγµατα #585 και #631). Η βασική διαφορά στη µορφολογία είναι η ύπαρξη οπών 

 Εικόνα 4.13 Μικρογραφήµατα AFM υµενίων InN που αναπτύχθηκαν µε ρυθµό ανάπτυξης 
(α) 230nm/h (δείγµα #585) και (β) 800nm/h (δείγµα #631). Τα υµένια αναπτύχθηκαν στους 
400οC µε στοιχειοµετρικές ροές In και Ν. Για µικρούς ρυθµούς ανάπτυξης (α), 
παρατηρούνται οπές στο υµένιο InN. Με την αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης, αυξάνει η 
πυκνότητα των αρχικών νησίδων InN και µειώνεται η πυκνότητα των οπών. Στο υµένιο που 
αναπτύχθηκε µε 800nm/h, δεν παρατηρήθηκαν οπές στην επιφάνειά του. 
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εξαγωνικού σχήµατος στο υµένιο που αναπτύχθηκε µε το µικρότερο ρυθµό ανάπτυξης 
(230nm/h), η µικρή µείωση της πυκνότητάς τους για ανάπτυξη µε λίγο µεγαλύτερο 
ρυθµό (300nm/h, δεν φαίνεται στην Εικ. 4.13) και η απουσία τους για ανάπτυξη µε το 
µεγαλύτερο ρυθµό (800nm/h). Οι οπές αυτές φαίνεται να εκτείνονται σε όλο το πάχος 
του υµενίου InN, από τη διεπιφάνεια InN/GaN µέχρι την ελεύθερη επιφάνεια του InN, 
αφού η ακίδα του µικροσκοπίου AFM δεν ήταν δυνατόν να φτάσει τόσο βαθιά στο 
εσωτερικό της οπής ώστε να καταγράψει το προφίλ βάθους της. Φυσικά, η ύπαρξη οπών 
στα υµένια InN δεν είναι επιθυµητή αφού περιορίζει τόσο τις ηλεκτρικές, όσο και 
οπτικές ιδιότητες των υµενίων αλλά και των ετεροδοµών στις οποίες χρησιµοποιούνται.  

Η εξάρτηση του σχηµατισµού οπών στο υµένιο InN από το ρυθµό ανάπτυξης γίνεται 
κατανοητή ως εξής: Μία βασική παράµετρος των επιφανειακών διεργασιών που 
εξαρτάται από το ρυθµό ανάπτυξης είναι το µήκος διάχυσης των ατόµων στην 
επιφάνεια. Όσο µεγαλύτερος είναι ο ρυθµός ανάπτυξης, τόσο µειώνεται το µήκος 
διάχυσης και αυξάνεται η πιθανότητα (και η πυκνότητα) σχηµατισµού επιταξιακών 
πυρήνων (νησίδων) [βλ. “στατιστικό” τρόπο ανάπτυξης που περιγράφεται στην Ενότητα 
3.1]. Έτσι, στην περίπτωση ανάπτυξης µέσω του σχηµατισµού νησίδων, η αύξηση του 
ρυθµού ανάπτυξης κατά το σχηµατισµό επιταξιακών πυρήνων έχει ως αποτέλεσµα την 
αύξηση της πυκνότητας των νησίδων. Εποµένως, αν στατιστικώς υπάρχουν περιοχές 
που δεν πραγµατοποιείται σχηµατισµός επιταξιακών νησίδων και σχηµατίζονται οπές 
στο επίστρωµα, τότε το φαινόµενο αυτό περιορίζεται µε την αύξηση του ρυθµού 
ανάπτυξης. Η ύπαρξη οπών, ενδεχοµένως να σχετίζεται και µε “προβλήµατα” της 
επιφάνειας του υποστρώµατος GaN, όπως η ύπαρξη ξένων στοιχείων (π.χ. οξειδίου), 
που δεν ευνοούν το σχηµατισµό επιταξιακών πυρήνων InN.  

 
 

 Εικόνα 4.14 Μικρογραφήµατα AFM υµενίων InN που αναπτύχθηκαν σε θερµοκρασία 
υποστρώµατος (α) 400οC (δείγµα #631), (β) 420οC (δείγµα #641) και (γ) 435οC (δείγµα 
#643). Τα υµένια αναπτύχθηκαν µε ρυθµό ανάπτυξης 800nm/h χρησιµοποιώντας 
στοιχειοµετρικές ροές In και Ν. Με την αύξηση της θερµοκρασίας ανάπτυξης, µειώνεται η 
πυκνότητα των αρχικών νησίδων InN. 
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4.2.3. Η επίδραση της θερµοκρασίας ανάπτυξης 
Ο ρόλος της θερµοκρασίας ανάπτυξης (στην περιοχή 400-450οC) για τον καθορισµό 

του τρόπου ανάπτυξης που ακολουθείται, γίνεται εύκολα αντιληπτός συγκρίνοντας τη 
µορφολογία του υµενίου InN σε µία σειρά δειγµάτων που αναπτύχθηκαν στις ίδιες 
συνθήκες, µε εξαίρεση την Tsub που ήταν διαφορετική για κάθε δείγµα. Αυτό 
διαπιστώνεται συγκρίνοντας τα δείγµατα #631, #641 και #643, που αναπτύχθηκαν µε 
λόγο III/V=1 και µε ρυθµό ανάπτυξης ίσο µε 800nm/h στους 400, 420 και 435οC, 
αντίστοιχα. Το πάχος του υµενίου InN σε όλα τα δείγµατα ήταν 1.2µm.  

Η µορφολογία του υµενίου InN συναρτήσει της Tsub φαίνεται στην Εικ. 4.14, όπου 
παρουσιάζονται τα µικρογραφήµατα AFM (5µm×5µm) των παραπάνω δειγµάτων. Η 
µόνη διαφορά που παρουσιάζεται στη µορφολογία του υµενίου InN µε την αύξηση της 
Tsub, είναι η µείωση των πυρήνων γύρω από τους οποίους δηµιουργούνται οι βαθµίδες 
InN ύψους 1ML, οι οποίες στη συνέχεια διαδίδονται παράλληλα στην επιφάνεια του 
υποστρώµατος. Αυτό µεταφράζεται σε µείωση της πυκνότητας αρχικών νησίδων InN µε 
τη θερµοκρασία, αφού, όπως είχε αναφερθεί στην Ενότητα 4.2.1, κάθε νησίδα 
αναπτύσσεται γύρω από µία εξάρµοση κοχλία µε δηµιουργία βαθµίδων InN γύρω από 
την τελευταία. 

Η µείωση της πυκνότητας των νησίδων µε τη Tsub, είναι σε συµφωνία µε ότι είχε 
παρατηρηθεί και στα πειράµατα σχηµατισµού επιταξιακών πυρήνων της Ενότητας 3.2.2. 
Συγκεκριµένα, είχε αναφερθεί ότι η αύξηση της Tsub στο φάσµα από 400 έως 450οC έχει 
ως αποτέλεσµα την αύξηση της επιφανειακής διάχυσης των ατόµων In, την αύξηση της 
διαµέτρου των σχηµατιζόµενων νησίδων InN και την µείωση της πυκνότητας των 
τελευταίων. 
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5.1. Δομικές ιδιότητες ετεροεπιταξιακών συστημάτων 

5.1.1. Πλεγματικές εξαρμόσεις 
Οι κρυσταλλικές ατέλειες που κυρίως απαντώνται στα επιταξιακά στρώματα 

ημιαγωγών ΙΙΙ-ντριδίων και οφείλονται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στη πλεγματική 
διαφορά μεταξύ επιστρώματος και υποστρώματος, είναι οι πλεγματικές εξαρμόσεις 
(dislocations). Η εξάρμοση είναι γραμμική κρυσταλλική ατέλεια και περιγράφεται από 
το διάνυσμα l, το οποίο ορίζει (τοπικά) την διεύθυνση του γραμμικού της πυρήνα, και το 
διάνυσμα Burgers, b, το οποίο ορίζει την ατομική μετατόπιση που χρειάζεται να γίνει 
προκειμένου να δημιουργηθεί η εξάρμοση από έναν τέλειο κρύσταλλο. Οι εξαρμόσεις 
μπορεί να είναι τέλειες (perfect dislocations), όταν το b είναι διάνυσμα μετατόπισης του 
κρυστάλλου, ή ατελείς (imperfect dislocations), σε κάθε άλλη περίπτωση. Υπάρχουν 
τρία είδη εξαρμόσεων: (α) οι εξαρμόσεις ακμής (edge dislocations, ED), στις οποίες το b 
είναι κάθετο με το l, (β) οι εξαρμόσεις κοχλία (screw dislocations, SD), στις οποίες το b 
είναι παράλληλο με το l, και (γ) οι μεικτές εξαρμόσεις (mixed dislocations, MxD), οι 
οποίες αποτελούνται από μία συνιστώσα ED και μία συνιστώσα SD. Οι εξαρμόσεις που 
εκτείνονται από άκρη σε άκρη ενός κρυστάλλου, συνήθως καλούνται ως διερχόμενες 
εξαρμόσεις (threading dislocations). 

Στην Εικ. 5.1, περιγράφεται σχηματικά η παραμόρφωση που προκαλεί μία ED και 
μία SD σε έναν τέλειο κρύσταλλο. Όπως φαίνεται στην Εικ. 5.1 (β), μία ED 
δημιουργείται όταν στον τέλειο κρύσταλλο [Εικ. 5.1(α)] εισαχθεί ένα επιπλέον επίπεδο 
ατόμων ABCD (τα άτομα αυτά συμβολίζονται με γκρί χρώμα), που το τμήμα CD 
(πυρήνας/γραμμή της ED) βρίσκεται (διεισδύει) στο εσωτερικό του κρυστάλλου, τον 
οποίο παραμορφώνει στην περιοχή γύρω από αυτό. Τα υπόλοιπα τμηματα της 
περιμέτρου του επιπέδου ABCD μπορεί να βρίσκονται είτε στο εσωτερικό του 
κρυστάλλου, αποτελώντας διαφορετικές ED, είτε στην ελεύθερη επιφάνεια του 
κρυστάλλου. Στην Εικ. 5.1 (γ), περιγράφεται σχηματικά η περίπτωση όπου οι ακμές CD 
και DA βρίσκονται στο εσωτερικό του κρυστάλλου, αποτελόντας δύο ED. Η διεύθυνση 
του b για τις δύο ED είναι κάθετη στο επίπεδο ABCD, ενώ το μέτρο του είναι ίσο με την 
απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών ατομικών επιπέδων που είναι κάθετα στη διεύθυνση 
του b. Όταν η γραμμή μίας ED καταλήγει στην ελεύθερη επιφάνεια του κρυστάλλου, 
συχνά σχετίζεται με ένα βαθούλωμα (pit) της επιφάνειας εκεί, λόγω του γεγονότος ότι 
δεν συμφέρει ενεργειακά η ενσωμάτωση των ατόμων σε περιοχές της επιφάνειας με 
μεγάλη ελεύθερη ενέργεια [1]. 

Στις ετεροδομές, οι ΕD με l πάνω στο επίπεδο της διεπιφάνειας λειτουργούν ως 
μηχανισμός χαλάρωσης της πλεγματικής διαφοράς μεταξύ του επιστρώματος και του 
υποστρώματος (βλ. Ενότητα 5.1.2). Σε αυτή την περίπτωση, οι ΕD ονομάζονται 
εξαρμόσεις πλεγματικής διαφοράς (Misfit Dislocations, MD). Φυσικά, όπως από μία ED 
ξεκινάει ένα επιπλέον επίπεδο ατόμων στον κρύσταλλο, αντίστροφα, σε μία ED θα 
μπορούσε να τερματίζει ένα επίπεδο ατόμων. Στην πρώτη περίπτωση η ED ονομάζεται 
“θετική”, συμβολίζεται με “z” και δρά ως MD σε επίστρωμα με μικρότερη πλεγματική 
σταθερά από αυτή του υποστρώματος. Αντίθετα, στη δεύτερη περίπτωση η ED 
ονομάζεται “αρνητική”, συμβολίζεται με “y” και δρά ως MD σε επίστρωμα με 
μεγαλύτερη πλεγματική σταθερά από αυτή του υποστρώματος.  

94



5.1 Δομικές ιδιότητες ετεροεπιταξιακών συστημάτων 

 

Γενικά, όπως φαίνεται και στην Εικ 5.1 (γ) θεωρώντας ότι το τμήμα CD είναι πάνω 
στο επίπεδο μίας διεπιφάνειας, οι ED (τμήμα DA) σχετίζονται με MD (τμήμα CD) των 
οποίων οι πυρήνες δεν εκτείνονται από άκρη σε άκρη του κρυστάλλου πάνω στο 
επίπεδο της διεπιφάνειας. Πρέπει να σημειωθεί ότι μία εξάρμοση αρχίζει και τελειώνει 
σε ελεύθερες επιφάνειες του κρυστάλλου ή σε όρια κρυσταλλικών κόκκων (grain 
boundaries). Επομένως, πρακτικά η εισαγωγή ενός τμήματος MD στη διεπιφάνεια 
επιστρώματος/υποστρώματος συνοδεύεται πάντα από δύο τμήματα ED, ή διερχόμενων 
εξαρμόσεων γενικότερα, που “διαδίδονται” προς την επιφάνεια του αναπτυσσόμενου 
επιστρώματος. 

Σε ετροεπιταξιακά συστήματα με μεγάλη πλεγματική διαφορά, ο σχηματισμός MD 
στη διεπιφάνεια είναι αναπόφευκτος. Οι ίδιες οι MD δεν αποτελούν πρόβλημα για την 
κρυσταλλική ποιότητα του επιταξιακού υλικού μακρυά από τη διεπιφάνεια. Ωστόσο, οι 
διερχόμενες εξαρμόσεις που συνοδεύουν τις MD αποτελούν σημαντικό παράγοντα 
υποβάθμισης της κρυσταλλικής ποιότητας, αφού αυτές εκτείνονται σε όλο το πάχος του 
επιταξιακού κρυστάλλου. 

 
Εικόνα 5.1 Σχηματική αναπαράσταση παραμόρφωσης ενός τέλειου 
κρυστάλλου (α) λόγω της εισαγωγής εξάρμοσης ακμής (β, γ) ή εξάρμοσης 
κοχλία. (β, γ) Οι εξαρμόσεις ακμής ισοδυναμούν με την εισαγωγή ενός 
επιπλέον επιπέδου ατόμων (ABCD), που φαίνεται με γκρί χρώμα, στον 
τέλειο κρύσταλλο. Οι πυρήνες των εξαρμόσεων είναι οι ευθείες (β) CD, (γ) 
CD, DA και (δ) ΑΒ. 
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Στην Εικ. 5.1 (δ), περιγράφεται σχηματικά η παραμόρφωση που προκαλεί σε έναν 
τέλειο κρύσταλλο μία SD. Όπως φαίνεται, μία SD δημιουργείται όταν διαδοχικά 
παράλληλα επίπεδα ατόμων {hkl} του τέλειου κρυστάλλου μετατοπισθούν στη 
διεύθυνση [hkl], σε συγκεκριμένη περιοχή του κρυστάλλου, κατά απόσταση ίση με την 
απόσταση μεταξύ των επιπέδων αυτών. Το αποτέλεσμα είναι παραμόρφωση του 
κρυστάλλου στην περιοχή γύρω από τη γραμμή AB (πυρήνας/γραμμή της SD) κατά 
μήκος της οποίας συναντιούνται τα διαδοχικά επίπεδα. Όταν η γραμμή της SD 
καταλήγει στην ελεύθερη επιφάνεια του κρυστάλλου, δημιουργείται εκεί μία βαθμίδα. 
Επιπλέον, ειδικά στα ΙΙΙ-νιτρίδια, έχει παρατηρηθεί και η δημιουργία ελικοειδούς 
βαθουλώματος (spiral pit) στην επιφάνεια των αναπτυσσόμενων υμενίων, κατά 
αντιστοιχία με το βαθούλωμα που δημιουργείται στην περίπτωση της ED [1]. 

Το γεγονός που καθιστά μία εξάρμοση ανιχνεύσιμη με τη χρήση ηλεκτρονικής 
μικροσκοπίας, είναι η παραμόρφωση του κρυστάλλου στην περιοχή γύρω από τον 
πυρήνα της. Το αποτέλεσμα είναι, η δέσμη ηλεκτρονίων να σκεδάζεται με διαφορετικό 
τρόπο κοντά σε μία εξάρμοση απ’ότι σε μέρη του κρυστάλλου όπου δεν υπάρχει 
πλεγματική παραμόρφωση. 

Η δημιουργία εξαρμόσεων σε έναν επιταξιακό κρύσταλλο μπορεί να οφείλεται σε 
διάφορους λόγους [2]: (α) οι εξαρμόσεις που προϋπάρχουν στο υπόστρωμα, μπορεί 
πιθανότατα να επεκτείνονται και στο επίστρωμα, (β) όταν η ανάπτυξη εξελίσσεται με 
συνένωση νησίδων που είναι περιστραμένες κατά μικρές γωνίες ή μετατοπισμένες 
μεταξύ τους, τότε σχηματίζονται εξαρμώσεις στα σύνορα μεταξύ των συνενωμένων 
νησίδων, (γ) δημιουργία κλειστού βρόχου εξαρμόσεων λόγω της συσσώρευσης 
σημειακών ατελειών, και (δ) δημιουργία εξαρμόσεων λόγω πλεγματικής διαφοράς ή/και 
διαφοράς θερμικών συντελεστών μεταξύ του επιστρώματος και του υποστρώματος. 

 
 

5.1.2. Ελαστική παραμόρφωση και εξαρμόσεις πλεγματικής διαφοράς 
Στα ετεροεπιταξιακά συστήματα, η πλεγματική σταθερά ισορροπίας* του 

επιστρώματος, αepi, στο επίπεδο της διεπιφάνειας, είναι διαφορετική από αυτή του 
υποστρώματος, αsub. Η πλεγματική διαφορά (lattice misfit), f, στο επίπεδο της 
ετεροεπαφής, ορίζεται από τη σχέση [3]: 

 sub epi

epi

−
=
α α

α
f  (5.1) 

Ως αποτέλεσμα της διαφοράς f, τάση πλεγματικής παραμόρφωσης (stress) αναπτύσσεται 
στο επιταξιακό υμένιο. Αν αepi < αsub, τότε, όντας τα άτομα στα αρχικά επιταξιακά 
στρώματα αναγκασμένα να ακολουθήσουν την περιοδικότητα του κρυσταλλικού 
υποστρώματος, αναπτύσσεται εκτατική τάση ελαστικής παραμόρφωσης στο επίστρωμα. 
Αντίθετα, αν αepi > αsub, τότε αναπτύσσεται συμπιεστική τάση ελαστικής παραμόρφωσης 
στο επίστρωμα. Η δεύτερη περίπτωση, περιγράφεται σχηματικά στην Εικ. 5.2. Και στις 
δύο περιπτώσεις, το επίστρωμα που αναπτύσσεται έχοντας πλεγματική σταθερά ίση όχι 

                                                 
* Η τιμή της πλεγματικής σταθεράς ενός κρυστάλλου όταν αυτός είναι ελεύθερος από τάσεις πλεγματικής 
παραμόρφωσης, καλείται τιμή ισορροπίας. 
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με την τιμή ισορροπίας, αλλά με αυτή του υποστρώματος στο επίπεδο της ετεροεπαφής, 
χαρακτηρίζεται ως “ψευδομορφικό” (pseudomorphic). Η διαξονική ελαστική τάση 
παραμόρφωσης στο επίπεδο της ετεροεπαφής μπορεί να χαλαρώσει είτε με ελαστικό, 
είτε με πλαστικό τρόπο, όπως περιγράφεται σχηματικά στην Εικ. 5.3. 

Ο ελαστικός τρόπος χαλάρωσης γίνεται με την ελαστική παραμόρφωση (κάμψη) του 
επιστρώματος με τέτοιο τρόπο ώστε η πλεγματική του παράμετρος κοντά στην ελεύθερη 
του επιφάνεια να πλησιάσει την τιμή ισορροπίας. Αυτός ο τρόπος χαλάρωσης είναι πιο 
αποδοτικός για επίστρωμα με περιορισμένες πλευρικές διαστάσεις, δηλ. για 
τρισδιάστατες νησίδες. Άλλωστε, η δημιουργία νησίδων σε ετεροεπιταξιακά συστήματα 
μεγάλης πλεγματικής διαφοράς είχε περιγραφεί και στην Ενότητα 3.1, ως συνέπεια της 
αύξησης της ελεύθερης ενέργειας της επιφάνειας του επιταξιακού κρυστάλλου.  

Ο πλαστικός τρόπος χαλάρωσης αφορά τη μόνιμη παραμόρφωση του 
ετεροεπιταξιακού συστήματος, η οποία γίνεται με την εισαγωγή ενός δικτύου 
εξαρμόσεων πλεγματικής διαφοράς (MD) στην διεπιφάνεια μεταξύ επιστρώματος και 
υποστρώματος, όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 5.1.1. Οι MD μπορεί να είναι 

 
 
Εικόνα 5.2 Σχηματική περιγραφή της συμπιεστικής παραμόρφωσης κρυστάλλου, 
που αναπτύσσεται επιταξιακά πάνω σε υπόστρωμα με μικρότερη πλεγματική 
σταθερά. Το επίστρωμα “αναγκάζεται” να έχει πλεγματική σταθερά, στο επίπεδο της 
διεπιφάνειας, ίση με αυτή του υποστρώματος. Αυτός ο τρόπος ανάπτυξης 
ονομάζεται ψευδομορφικός. 

 

Εικόνα 5.3 Σχηματική 
περιγραφή (α) του 
ελαστικού και (β) του 
πλαστικού τρόπου 
χαλάρωσης της 
πλεγματικής διαφοράς 
μεταξύ επιστρώματος 
και υποστρώματος. 
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εξαρμόσεις ακμής ή μεικτού τύπου, με l πάνω στο επίπεδο της διεπιφάνειας και b που 
είτε είναι παράλληλο στη διεπιφάνεια, είτε σχηματίζει γωνία με αυτή. Η χαλάρωση της 
πλεγματικής διαφοράς είναι ανάλογη της προβολής της συνιστώσας ακμής της MD στο 
επίπεδο της διεπιφάνειας [3].  

Οι MD σχηματίζονται είτε στα άκρα ετεροεπιταξιακών νησίδων κατά τη διάρκεια 
της ανάπτυξής τους (οι MD θα είναι εξαρμόσεις ακμής σε αυτή την περίπτωση), είτε με 
κίνηση (ολίσθηση ή/και αναρρίχηση) εξαρμόσεων έτσι ώστε ένα μέρος των γραμμών 
τους να γίνει παράλληλο στο επίπεδο της διεπιφάνειας. Στη δεύτερη περίπτωση, οι 
εξαρμόσεις μπορεί είτε να είναι διερχόμενες, είτε να σχηματίζουν μισούς βρόχους που 
τελειώνουν στην ελεύθερη επιφάνεια του επιστρώματος.  

Σε έναν ετεροεπιταξιακό κρύσταλλο, οι MD δεν δημιουργούνται πάντα από την αρχή 
της ανάπτυξής του. Η δημιουργία τους εξαρτάται από το ενεργειακό ισοζύγιο μεταξύ 
της ενέργειας παραμόρφωσης του επιταξιακού ψευδομορφικού κρυστάλλου, Εmisfit, και 
της ενέργειας παραμόρφωσης του επιταξιακού κρυστάλλου που έχει χαλαρώσει την 
πλεγματική διαφορά με σχηματισμό MD, EMD. Η θεωρητική περιγραφή της εισαγωγής 
MD είναι περίπλοκη και δεν υπάρχει μία μοναδική θεωρητική προσσέγγιση. Πρακτικά, 
μπορεί να θεωρηθεί ότι εάν Εmisfit<EMD, τότε το υμένιο θα παραμένει ψευδομορφικό και 
δεν θα σχηματίζονται MD. Αντίθετα, εάν Εmisfit<EMD, τότε θα σχηματίζονται MD.  

Ο μηχανισμός σχηματισμού MD έχει μοντελοποιηθεί για ετεροεπιταξιακά 
συστήματα κυβικής συμμετρίας [4], στα οποία οι υπολογισμοί είναι λιγότερο περίπλοκοι 
απ’ότι στα συστήματα εξαγωνικής συμμετρίας, και κάποια από τα αποτελέσματα

 
 Εικόνα 5.4 (α) Ενέργεια παραμόρφωσης (ανά μονάδα επιφανείας) επιταξιακού κρυστάλλου, 
πάχους 1ML, συναρτήσει της ελαστικής παραμόρφωσης λόγω πλεγματικής διαφοράς, για (Α) 
κρύσταλλο που έχει χαλαρώσει την πλεγματική διαφορά με σχηματισμό εξαρμόσεων 
πλεγματικής διαφοράς, (Β) ψευδομορφικό κρύσταλλο. Η καμπύλη C αντιστοιχεί στην 
ελάχιστη ενέργεια παραμόρφωσης. (β) Κρίσιμη τιμή του πάχους του επιταξιακού κρυστάλλου 
για το σχηματισμό εξαρμόσεων πλεγματικής διαφοράς, συναρτήσει της ελαστικής 
παραμόρφωσης λόγω πλεγματικής διαφοράς. Ανατύπωση από την αναφορά [4]. 
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παρουσιάζονται στην Εικ. 5.4. Συγκεκριμένα, στην Εικ. 5.4 (α) παρουσιάζεται η 
εξάρτηση των Εmisfit (καμπύλη Α) και EMD (καμπύλη Β) από την ελαστική παραμόρφωση 
λόγω πλεγματικής διαφοράς, eo=(αe-αs)/αs

†, για ένα επίστρωμα πάχους 1ML. Όπως 
φαίνεται, για eo<8% ισχύει ότι Εmisfit > EMD και έτσι, δεν δημιουργούνται MD και το 
υμένιο παραμένει ψευδομορφικό. Αντίθετα, για eo>8% ισχύει ότι Εmisfit < EMD και έτσι, 
δημιουργούνται MD από το πρώτο ML εναπόθεσης. 

Η καμπύλη C αντιστοιχεί στην ελάχιστη συνολική ενέργεια παραμόρφωσης του 
κρυστάλλου. Αν και για eo<8% δεν προβλέπεται ο σχηματισμός MD σε υμένιο πάχους 
1ML, αυτό δεν αποκλείει το σχηματισμό τους σε μεταγενέστερη φάση της ανάπτυξης, 
αφού η Εmisfit εξαρτάται από το πάχος του υμενίου ισχυρότερα απ’ότι η EMD. Στην Εικ. 
5.4 (β), παρουσιάζεται η κρίσιμη τιμή του πάχους εναπόθεσης, tc (σε μονάδες 
πλεγματικής σταθεράς ισορροπίας του επιστρώματος, a), συναρτήσει της eo. Για πάχη 
μικρότερα από tc, είναι ενεργειακά συμφέρουσα η ψευδομορφική δομή του υμενίου, ενώ 
για πάχη μεγαλύτερα από tc, είναι ενεργειακά συμφέρων ο σχηματισμός MD. 

Παρόμοιοι υπολογισμοί έχουν γίνει και για επιταξιακές νησίδες [3], αλλά τα 
αποτελέσματα παρουσιάζονται στην Ενότητα 5.4.2, όπου συγκρίνονται με τα 
πειραματικά αποτελέσματα για το ετεροεπιταξιακό σύστημα InN πάνω σε GaN. 

 
 
 

5.2. Δομική περιγραφή επιταξιακών υμενίων InN πάνω σε GaN (0001) 

Η ανάπτυξη InN πάνω σε υπόστρωμα GaN είναι ένα ετεροεπιταξιακό σύστημα με 
μεγάλη πλεγματική διαφορά (f~-10%) στο επίπεδο (0001) της ετεροεπαφής. Αυτό 
αναμένεται να επηρεάζει έντονα, εκτός από τον τρόπο ανάπτυξης, τη δομική ποιότητα 
του κρυστάλλου InN. Συγκεκριμένα, η μεγάλη πλεγματική διαφορά αποτελεί σημαντικό 
κινητικό περιορισμό στην ανάπτυξη του InN, ο οποίος, σε συνδυασμό με τη χαμηλή 
θερμοκρασία ανάπτυξης, μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία υψηλής πυκνότητας 
ατελειών στο InN [διερχόμενες εξαρμόσεις και επίπεδες ατέλειες, όπως σφάλματα 
επιστοίβαξης (stacking faults)], στη “μη-επιταξιακή σχέση” μεταξύ InN και GaN, αλλά 
και στην εμφάνιση διαφορετικών κρυσταλλικών φάσεων (π.χ. κυβική φάση) ή 
κρυσταλλογραφικών προσανατολισμών (πολυκρυσταλλική φάση) στο InN. Με τον όρο 
“μη-επιταξιακή σχέση” περιγράφεται το φαινόμενο εκείνο, στο οποίο οι 
κρυσταλλογραφικές διευθύνσεις του επιστρώματος δεν σχετίζονται με συγκεκριμένο 
τρόπο με τις διευθύνσεις του υποστρώματος. 

Το αντικείμενο της παρούσας Ενότητας είναι η μελέτη της επιταξιακής σχέσης 
μεταξύ InN και GaN, αλλά και της χαλάρωσης της πλεγματικής διαφοράς με τη 
δημιουργία MD στην διεπιφάνεια InN/GaN. Για το δομικό χαρακτηρισμό 
χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης (Transmission Electron 
Microscopy, TEM). 

 

                                                 
† Συχνά, η πλεγματική διαφορά ορίζεται στη βιβλιογραφία με διαφορετικό τρόπο απ’ότι στη σχέση 5.1. 
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5.2.1. Επιταξιακή σχέση μεταξύ InN και GaN 
Η επιταξιακή σχέση μεταξύ του επιστρώματος InN και του υποστρώματος GaN 

(0001), δηλαδή του προσανατολισμού του κρυστάλλου InN σε σχέση με αυτόν του 
GaN, αναδεικνύεται με μετρήσεις περίθλασης ηλεκτρονίων σε επιλεγμένη περιοχή 
(Selected Area Diffraction, SAD) κοντά στην διεπιφάνεια, χρησιμοποιώντας την τεχνική 
ΤΕΜ. Οι μετρήσεις SAD έγιναν σε πολλά δείγματα, στα οποία η ανάπτυξη του InN 
πραγματοποιήθηκε σε διάφορες θερμοκρασίες υποστρώματος, με διάφορους λόγους 
ροών ΙΙΙ/V και με διάφορους ρυθμούς ανάπτυξης, ακολουθώντας διαδικασία ανάπτυξης 
ενός ή δύο σταδίων.  

Παρά τη μεγάλη πλεγματική διαφορά, ο επιταξιακός κρύσταλλος του InN είχε τον 
ίδιο κρυσταλλογρφικό προσανατολισμό με αυτόν του υποστρώματος GaN, ανεξαρτήτως 
των συνθηκών ανάπτυξης. Στην Εικ. 5.5, παρουσιάζονται δύο τυπικές εικόνες SAD από 
περιοχές κοντά στην διεπιφάνεια InN/GaN δύο δειγμάτων (#632 και #381) που έχουν 
αναπτυχθεί σε πολύ διαφορετικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να έχουν διαφορετική 
επιταξιακή δομή (βλ. Ενότητα 4.1). Στο πρώτο δείγμα (#632), στο οποίο αντιστοιχεί η 
Εικ. 5.5 (α), το InN είναι ανεπτυγμένο στους 400οC, με στοιχειομετρικές ροές In και N, 
πάνω σε Al2O3, χρησιμοποιώντας λεπτά ενδιάμεσα στρώματα AlN και GaN. Η 
κρυσταλλογραφική διεύθυνση πρόσπτωσης των ηλεκτρονίων στη συγκεκριμένη εικόνα 
SAD είναι η [1120] . Με βέλη υποδεικνύονται οι κηλίδες περίθλασης από τα επίπεδα 

(1100)  των InN, GaN και AlN, και τα επίπεδα (1120)  του Al2O3. Στο δεύτερο δείγμα 
(#381), στο οποίο αντιστοιχεί η Εικ. 5.5 (β), το InN είναι ανεπτυγμένο στους 350οC, με 
μεγάλη περίσσεια N, πάνω σε παχύ στρώμα GaN. Η κρυσταλλογραφική διεύθυνση 

 Εικόνα 5.5 Εικόνες SAD υμενίων InN που έχουν αναπτυχθεί πάνω σε υπόστρωμα GaN 
(0001), χρησιμοποιώντας πολύ διαφορετικές συνθήκες ανάπτυξης [(α) δείγμα #632, (β) δείγμα 
#381]. Οι εικόνες αντιστοιχούν σε περιοχή κοντά στη διεπιφάνεια InN/GaN. Η 
κρυσταλλογραφική διεύθυνση πρόσπτωσης της δέσμης ηλεκτρονίων ήταν (α) η [1120]  και (β) 

η [1100] . Ανεξαρτήτως των συνθηκών ανάπτυξης, ο κρύσταλλος του InN είχε τον ίδιο 
κρυσταλλογραφικό προσανατολισμό με αυτόν του υποστρώματος GaN (0001). 
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5.2 Δομική περιγραφή επιταξιακών υμενίων InN πάνω σε GaN (0001) 

 

πρόσπτωσης των ηλεκτρονίων στη συγκεκριμένη εικόνα SAD είναι η [1100] . Με βέλη 

υποδεικνύονται οι κηλίδες περίθλασης από τα επίπεδα (1120)  και (0002) των InN και 
GaN. Όπως φαίνεται και για τα δύο δείγματα, για συγκεκριμένη κρυσταλλογραφική 
διεύθυνση πρόσπτωσης των ηλεκτρονίων, οι κηλίδες περίθλασης από κάθε επίπεδο του 
InN είναι αντίστοιχα με αυτά του GaN, γεγονός που αποδεικνύει την παραλληλία των 
δύο κρυστάλλων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την περίπτωση του δείγματος #632 [Εικ. 5.5 (α)], η 
επιταξιακή σχέση μεταξύ όλων των διαφορετικών στρωμάτων περιγράφεται ως εξής: 
 

2 3InN GaN AlN Al O(0001) //(0001) //(0001) //(0001)  

 
2 3InN GaN AlN Al O(1100) //(1100) //(1100) //(1120)  

Είναι χαρακτηριστική η περιστροφή των κρυστάλλων AlN, GaN και InN γύρω από την 
κρυσταλλική διεύθυνση [0001] κατά 30ο σε σχέση με τον κρύσταλλο του Al2O3, έτσι 
ώστε το επίπεδο (1100)  των πρώτων να είναι παράλληλο με το επίπεδο (1120)  του 
τελευταίου. Η επιταξιακή αυτή σχέση των ΙΙΙ-νιτριδίων με το Al2O3, είναι το 
αποτέλεσμα της μεγάλης πλεγματικής διαφοράς τους, που με αυτόν τον τρόπο μειώνεται 
και, μάλιστα, η ελαστική τάση παραμόρφωσης στο υμένιο ΙΙΙ-νιτριδίου αλλάζει από 
εκτατική σε συμπιεστική [5]. 

Τέλος, από τις εικόνες SAD φαίνεται ότι, εκτός από την εξαγωνική, δεν υπάρχει 
κυβική ή πολυκρυσταλλική φάση στο InN. Ειδικά για το δείγμα #632, αυτό 
επιβεβαιώθηκε για όλο το πάχος των 10μm του υμενίου InN, με μετρήσεις SAD σε 
περιοχές μακρυά από την διεπιφάνεια InN/GaN. 

 
 

5.2.2. Διεπιφάνεια InN/GaN και εξαρμόσεις πλεγματικής διαφοράς 
Περισσότερο αναλυτική μελέτη των δομικών ιδιοτήτων της διεπιφάνειας InN/GaN, 

πραγματοποιήθηκε με μετρήσεις ηλεκτρονικής μικροσκοπίας υψηλής ανάλυσης (High-
Resolution Transmission Electron Microscopy, HR-TEM). Με τη συγκεκριμένη τεχνική, 
καθίσταται δυνατή η ταυτόχρονη απεικόνιση σε ατομικό επίπεδο των κρυστάλλων του 
InN και του GaN στην περιοχή της διεπιφάνειας. 

Στην Εικ. 5.6, παρουσιάζονται εικόνες HR-TEM από την περιοχή της διεπιφάνειας 
InN/GaN δύο διαφορετικών δειγμάτων (#530 και #632). Στο πρώτο (#530), στο οποίο 
αντιστοιχεί η Εικ. 5.6 (α), το υμένιο InN έχει αναπτυχθεί στους 300οC, με λόγο ροών 
In/N ίσο με 0.7, ενώ στο δεύτερο (#632), στο οποίο αντιστοιχεί η Εικ. 5.6 (β), το υμένιο 
InN έχει αναπτυχθεί στους 400οC, με στοιχειομετρικές ροές In και Ν.  

Κάθε φωτεινή κοιλίδα αντιστοιχεί σε ένα διμερές InN, με δεσμό κατά την 
κρυσταλλική διεύθυνση [0001]. Από τις εικόνες HR-TEM, αναδεικνύεται ότι η σειρά 
επιστοίβαξης (stacking sequence) των μονομοριακών στρωμάτων InN κατά την 
κρυσταλλική διεύθυνση [0001] είναι του τύπου ...ΑΒΑΒΑΒ..., επιβεβαιώνοντας την 
εξαγωνική δομή του κρυστάλλου. Τα βέλη υποδεικνύουν τη θέση της ετεροεπαφής 
InN/GaN, όπου, όπως φαίνεται και για τα δύο δείγματα, η μετάβαση από το υπόστρωμα 
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GaN στο επίστρωμα InN είναι απότομη, με τα επίπεδα (0001) του GaN να είναι 
παράλληλα με τα αντίστοιχα (0001) επίπεδα του InN. Τα ίδια χαρακτηριστικά της 
διεπιφάνειας παρατηρήθηκαν σε όλα τα δείγματα που μελετήθηκαν, ανεξαρτήτως των 
συνθηκών ανάπτυξης.  

Για την ανάδειξη των MD στην διεπιφάνεια InN/GaN, πραγματοποιήθηκε 
επεξεργασία των εικόνων HR-TEM με φίλτρο Fourier, χρησιμοποιώντας τη χωρική 
συχνότητα των επιπέδων (1010) , τα οποία είναι κάθετα στη διεπιφάνεια. Το αποτέλεσμα 
φαίνεται στα ένθετα μικρογραφήματα της Εικ. 5.6. Οι συνιστώσες των MD που 
αντιστοιχούν σε ED και συμβολίζονται με “y”, εντοπίζονται χωρικά στα σημεία όπου 
τρείς φωτεινοί κροσσοί στην πλευρά του GaN, γίνονται δύο στην πλευρά του InN (ή 
ένας φωτεινός κροσσός του GaN δεν συνεχίζει στο InN). Φυσικά, σε αυτή την 
περίπτωση παρατηρούνται μόνο οι συνιστώσες ED των MD, με b πάνω στο επίπεδο της 
εικόνας HR-TEM και παράλληλο με τη διεπιφάνεια. Στην περίπτωση των ΙΙΙ-νιτριδίων, 
έχει προσδιοριστεί ότι το δίκτυο των MD αποτελείται από τέλειες εξαρμόσεις τύπου 60ο, 
δηλ. από τρείς συστοιχίες MD που είναι περιστραμένες κατά 60ο μεταξύ τους στο 
επίπεδο της διεπιφάνειας, με b=1/3 1120〈 〉 . Θεωρητικά, εάν ένας εξαγωνικός 
κρύσταλλος χαλαρώνει πλήρως την πλεγματική διαφορά με το υπόστρωμα μέσω του 

 
 Εικόνα 5.6 Εικόνες HR-TEM από την περιοχή της διεπιφάνειας InN/GaN, για υμένια InN που 
έχουν αναπτυχθεί πάνω σε υπόστρωμα GaN (0001), (α) στους 300οC με λόγο ροών In/N 
ίσο με 0.7 (δείγμα #530), (β) στους 400οC με στοιχειομετρικές ροές In και Ν (δείγμα 
#632). Η κρυσταλλογραφική διεύθυνση πρόσπτωσης της δέσμης ηλεκτρονίων ήταν η [1120] . 
Στις επεξεργασμένες εικόνες με φίλτρο Fourier (ένθετες εικόνες), χρησιμοποιώντας 
τη χωρική συχνότητα των επιπέδων (1010) , αναδεικνύονται οι εξαρμόσεις 
πλεγματικής διαφοράς. 
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σχηματισμού MD τύπου 60ο, τότε η περιοδικότητα κάθε συστοιχίας MD θα είναι ίση με 
|b|cos30o/f  [6]. 

Η περιοδικότητα των MD σε μία συστοιχία, μπορεί να προσδιοριστεί και με 
παρατηρήσεις κροσσών moiré. Οι κροσσοί moiré στην περιοχή της διεπιφάνειας, είναι 
το αποτέλεσμα της διπλής περίθλασης της προσπίπτο∂υσας δέσμης ηλεκτρονίων από 
δύο πλέγματα, όταν οι αποστάσεις μεταξύ των πλεγματικών επιπέδων είναι λίγο 
διαφορετικές (d1 και d2) για κάθε πλέγμα [2]. Η περιοδικότητα των κροσσών moiré, που 
υπολογίζεται από τη σχέση d1 Ad2/( d1- d2), συμπίπτει με αυτή των MD στην διεπιφάνεια, 
όταν πρόκειται για εξαγωνικά πλέγματα.  

Μία τυπική εικόνα κροσσών moiré για το ετεροεπιταξιακό σύστημα InN/GaN 
παρουσιάζεται στην Εικ. 5.7. Η εικόνα TEM αντιστοιχεί σε διατομή (Cross Section 
TEM, XTEM) υπο γωνία του δείγματος #385. Θέτοντας τις αποστάσεις μεταξύ των 
επιπέδων {1010}  στο InN και στο GaN ίσες με dInN=αInN 3 / 2 =0.30614nm 

(αInN=3.535Å) και dGaN=αGaN 3 / 2 =0.276nm (αGaN=3.186Å), ένα δίκτυο MD που θα 
χαλάρωνε πλήρως την πλεγματική διαφορά μεταξύ InN και GaN, θα είχε περιοδικότητα 
ίση με 2.79nm. Η πειραματική τιμή της περιοδικότητας των MD για το δείγμα #385, από 
την Εικ. 5.7, είναι 2.72nm. Η τιμή αυτή είναι πολύ κοντά στη θεωρητική, γεγονός που 
σημαίνει ότι η τάση πλεγματικής διαφοράς στο υμένιο InN έχει χαλαρώσει σχεδόν 
πλήρως.  

 Εικόνα 5.7 Εικόνα XTEM, υπο γωνία, της διεπιφάνειας InN/GaN του 
δείγματος #385. Οι κροσσοί moiré αναδεικνύουν τη θέση μίας συστοιχίας του 
δικτύου εξαρμόσεων πλεγματικής διαφοράς. 
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Αντίστοιχες μετρήσεις έχουν πραγματοποιηθεί και για άλλα δείγματα 
χρησιμοποιώντας είτε επεξεργασμένες εικόνες HR-TEM με φίλτρο Fourier, είτε 
παρατηρήσεις κροσσών moiré, και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.Ι. 
Όπως φαίνεται, σε όλες τις περιπτώσεις η πλεγματική διαφορά μεταξύ του InN και του 
GaN έχει χαλαρώσει, πρακτικά πλήρως, με το σχηματισμό ενός δικτύου MD. Οι μικρές 
διαφορές που παρατηρούνται στην περιοδικότητα των MD, δεν σχετίζονται με σαφή 
τρόπο με τις συνθήκες ανάπτυξης, αφού και οι συνθήκες ανάπτυξης των δειγμάτων δεν 
είχαν μία συγκεκριμένη συστηματική μεταβολή. Συγκρίνοντας τα δείγματα #421 και 
#530, όμως, θα μπορούσε να παρατηρηθεί ότι η ανάπτυξη του InN σε χαμηλότερη 
θερμοκρασία, οδηγεί στη δημιουργία πυκνότερου δικτύου MD. Αυτό αποτελεί μία 
ένδειξη ότι η τάση πλεγματικής διαφοράς στο InN χαλαρώνει περισσότερο μέσω MD 
όταν η ανάπτυξη πραγματοποιείται σε χαμηλή θερμοκρασία, παρά σε υψηλή.  

Παρατηρώντας πιο προσεκτικά τα αποτελέσματα του Πίνακα 5.Ι, φαίνεται ότι η 
πειραματική τιμή της περιοδικότητας των MD για το δείγμα #530 (9.88 επίπεδα {1010}  
του GaN) είναι μικρότερη από τη θεωρητική τιμή για πλήρη χαλάρωση (>10 επίπεδα 
{1010}  του GaN). Δεδομένου ότι το υπόστρωμα GaN δεν παραμορφώνεται σημαντικά 
λόγω της πλεγματικής διαφοράς με το InN, αυτό σημαίνει ότι το επίστρωμα InN έχει 
“υπέρ-χαλαρώσει” την τάση πλεγματικής διαφοράς και βρίσκεται πλέον υπό εκτατική 
τάση στο επίπεδο της διεπιφάνειας. Αναλυτική μελέτη της παραμένουσας τάσης 
πλεγματικής διαφοράς αλλά και της αιτίας εμφάνισης εκτατικής τάσης στο InN, 
παρουσιάζεται στην Ενότητα 5.4. 

 
 Εικόνα 5.8 (α) Μετρώντας, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του InN, τη μεταβολή της 
απόστασης d μεταξύ των γραμμών περίθλασης στην εικόνα RHEED, προσδιορίζεται η 
πλεγματική χαλάρωση του επιταξιακού InN πάνω στο υπόστρωμα GaN. (β) Η πλεγματική 
χαλάρωση του InN πάνω στο υπόστρωμα GaN, όπως προσδιορίστηκε με παρατηρήσεις 
RHEED, συναρτήσει της θερμοκρασίας ανάπτυξης. Η πλεγματική χαλάρωση είναι πιο πλήρης 
στις χαμηλότερες θερμοκρασίες ανάπτυξης. 
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Η εξάρτηση του βαθμού χαλάρωσης της πλεγματικής διαφοράς μεταξύ InN και GaN 
από τη θερμοκρασία ανάπτυξης, διερευνήθηκε και με παρατηρήσεις RHEED κατά τη 
διάρκεια της ανάπτυξης. Με τη μέθοδο αυτή, αποκλείεται η ελαστική πλεγματική 
παραμόρφωση του InN, λόγω της θερμικής τάσης που μπορεί να αναπτυχθεί κατά την 
ψύξη του δείγματος, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στην Ενότητα 5.4.1.  
Καταγράφοντας, λοιπόν, τη σχετική μεταβολή της απόστασης μεταξύ των γραμμών (Δd) 
σε “streaky” εικόνα RHEED [Εικ. 5.8 (α)], η οποία είναι αντιστρόφως ανάλογη της 
σχετικής μεταβολής της πλεγματικής παραμέτρου (Δα), Δd~1/Δα, μπορεί να εκτιμηθεί ο 
βαθμός χαλάρωσης του επιταξιακού InN.  

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα, που παρουσιάζονται στο διάγραμμα της Εικ. 
5.8 (β), ο βαθμός χαλάρωσης της πλεγματικής διαφοράς μεταξύ InN και GaN είναι 
μεγαλύτερος για τις χαμηλότερες θερμοκρασίες ανάπτυξης. Το φαινόμενο αυτό 
συσχετίζεται με την αντίστοιχη εξάρτηση της έντασης του 3D τρόπου ανάπτυξης από τη 
θερμοκρασία ανάπτυξης. 

 
 
 

5.3. Διερχόμενες εξαρμόσεις στο InN 

Στα ετεροεπιταξιακά συστήματα με σημαντική πλεγματική διαφορά, όπως είναι τα 
υμένια InN σε υπόστρωμα GaN, είναι χαρακτηριστική η ύπαρξη υψηλής πυκνότητας 
εκτεταμένων κρυσταλλικών ατελειών. Η μελέτη των ατελειών στο InN που 
παρουσιάζεται στην παρούσα Ενότητα, πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας ΤΕΜ και 
περίθλαση ακτίνων-x (X-Ray Diffraction, XRD). 

Σε όλα τα υμένια InN που μελετήθηκαν με ΤΕΜ, τα οποία έχουν αναπτυχθεί σε 
διάφορες συνθήκες θερμοκρασίας, ρυθμού ανάπτυξης και λόγου ροών In/N, το 

Πίνακας 5.I Η περιοδικότητα των συστοιχιών MD στην διεπιφάνεια μεταξύ του 
επιστρώματος InN και του υποστρώματος GaN, όπως μετρήθηκε χρησιμοποιώντας είτε 
επεξεργασμένες εικόνες HR-TEM με φίλτρο Fourier, είτε παρατηρήσεις κροσσών moiré. Στην 
διεπιφάνεια υπάρχουν τρείς συστοιχίες MD, περιστραμένες κατά 60ο μεταξύ τους. Η 
περιοδικότητα παρουσιάζεται είτε ως απόσταση (σε nm), είτε ως αριθμός επιπέδων {1010}  
GaN. Επιπλέον, περιγράφονται οι συνθήκες ανάπτυξης του InN για κάθε δείγμα: η 
θερμοκρασία ανάπτυξης (Tsub), το πάχος του InN (t) και ο λόγος των ροών In/N (ΙΙΙ/V). 

 Πρώτο βήμα Δεύτερο βήμα 
Δείγμα 

(#) 
Tsub 
(οC) 

t 
(μm) ΙΙΙ/V 

Tsub 
(οC) 

t 
(μm) ΙΙΙ/V 

Περιοδικότητα MD 
  (nm)       ( {1010} GaN) 

385 300 0.05 0.17 500 0.80 0.17 2.72        10 

421 500 0.9 0.14 - - - 2.85      10.25 

530 300 0.85 0.7 - - - -       9.88 

531 300 0.14 0.80 410 0.93 0.80 -      10.40 
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κυρίαρχο είδος εκτεταμένων κρυσταλλικών ατελειών ήταν οι διερχόμενες πλεγματικές 
εξαρμόσεις (Threading Dislocations, TD). Αντίθετα, άλλα είδη εκτεταμένων ατελειών, 
όπως σφάλματα επιστοίβαξης (stacking faults) και σύνορα περιοχών αντίστροφης 
πολικότητας (inversion domain boundaries), δεν εντοπίστηκαν στο InN, ανεξαρτήτως 
των συνθηκών ανάπτυξης.  

Ενδεικτικά, στην Εικ. 5.9 παρουσιάζεται μία εικόνα XΤΕΜ στην περιοχή της 
διεπιφάνειας InN/GaN του δείγματος #632. Το επίπεδο διατομής είναι το (1120) . Όπως 
φαίνεται, το δείγμα αποτελείται από στρώματα AlN, GaN και InN που έχουν αναπτυχθεί 
πάνω σε υπόστρωμα Al2O3. Στην Εικ. 5.9 φαίνονται οι γραμμές των TD όλων των 
τύπων (ED, SD και MxD), ως σκοτεινές γραμμές που διεισδύουν στα διάφορα 
στρώματα κατά μήκος του άξονα ανάπτυξης. Όσον αφορά την διεπιφάνεια InN/GaN, οι 
TD είτε δημιουργούνται εκεί και διεισδύουν στο InN, είτε προϋπήρχαν στο στρώμα GaN 
και συνεχίζουν ή σταματούν στο στρώμα InN. Δύο TD που προϋπήρχαν στο στρώμα 
GaN και συνεχίζουν στο στρώμα InN, υποδεικνύονται με βέλη.  

Η ταυτοποίηση του τύπου των TD με παρατηρήσεις ΤΕΜ, είναι εφικτή επιλέγοντας 
διαφορετικές ανακλάσεις (διαφορετική κηλίδα περίθλασης) κάθε φορά για την 

 Εικόνα 5.9 Εικόνα ΧΤΕΜ στην περιοχή της διεπιφάνειας InN/GaN του δείγματος #632. Η 
κρυσταλλογραφική διεύθυνση πρόσπτωσης της δέσμης ηλεκτρονίων ήταν η [1120] . Στην 
ένθετη εικόνα φαίνεται η αντίστοιχη εικόνα SAD. Με βέλη υποδεικνύονται διερχόμενες 
εξαρμόσεις που ξεκινούν από το στρώμα GaN και συνεχίζουν στο στρώμα InN. 
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ανακατασκευή της εικόνας του κρυστάλλου. Σε πρώτη προσέγγιση, τα κρυσταλλικά 
επίπεδα στα οποία περιέχεται το b μίας TD, παραμένουν παράλληλα μεταξύ τους. Έτσι, 
όταν η εικόνα του κρυστάλλου ανακατασκευάζεται από την ανάκλαση αυτών των 
επιπέδων, η TD δεν προκαλεί σκέδαση και, επομένως, αντίθεση στη φωτεινότητα (out of 
contrast), παραμένοντας “αόρατη”. Η συνθήκη, λοιπόν, για να είναι μία TD “αόρατη” 
περιγράφεται ως g@b=0, όπου g είναι η ανάκλαση των επιπέδων από το οποίο 
ανακατασκευάζεται η εικόνα ΤΕΜ.  

Στους ημιαγωγούς ΙΙΙ-νιτριδίων, εκτός από τη διεπιφάνεια του επιστρώματος με το 
υπόστρωμα, οι γραμμές των εξαρμόσεων εκτείνονται κατά μήκος του άξονα ανάπτυξης. 
Στην περίπτωση αυτή, οι ED έχουν b παράλληλο στο επίπεδο (0001) (basal plane), ενώ 
οι SD έχουν b παράλληλο στη διεύθυνση [0001]. Συγκεκριμένα, οι ED έχουν 
b=1/3 1120〈 〉 . Έτσι, βάσει της συνθήκης g@b=0, μόνο οι TD με συνιστώσα ακμής (ED 
και MxD) είναι ορατές όταν οι εικόνες ΤΕΜ ανακατασκευάζονται χρησιμοποιώντας 
g=1100 . Λόγω της εξαγωνικής συμμετρίας, μία από τις τρείς ισοδύναμες διευθύνσεις 
1120〈 〉  είναι κάθετη στην [1100] , με αποτέλεσμα μόνο τα 2/3 των ED να εμφανίζονται 

όταν g=1100 . Έτσι, για τον υπολογισμό της πραγματικής συγκέντρωσης των ΕD, οι 
μετρούμενες συγκεντρώσεις από τις εικόνες ΤΕΜ με  g=1100  πολλαπλασιάζονται με 
έναν παράγοντα 3/2. Αντίθετα, μόνο οι TD με συνιστώσα κοχλία (SD και MxD) είναι 
ορατές όταν οι εικόνες ΤΕΜ ανακατασκευάζονται χρησιμοποιώντας g=0002. Βέβαια, οι 
MxD είναι ορατές χρησιμοποιώντας είτε g=1100 , είτε g=0002. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η μελέτη της συγκέντρωσης και της χωρικής 
κατανομής των TD στο InN συναρτήσει του τρόπου ανάπτυξης, αλλά και η εξέλιξη της 
συγκέντρωσής τους κατά μήκος του άξονα ανάπτυξης [0001]. 

 
 

5.3.1. Συσχέτιση με τις συνθήκες ανάπτυξης 
Οι συγκεντρώσεις των TD όλων των τύπων, όπως μετρήθηκαν με ΤΕΜ στην 

περιοχή της διεπιφάνειας μεταξύ του InN και του υποστρώματος GaN για διάφορα 
δείγματα, παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.ΙΙ. Τα δείγματα αυτά έχουν αναπτυχθεί σε 
διάφορες συνθήκες, με διαδικασία ανάπτυξης ενός ή δύο σταδίων. Γενικά, σε όλα τα 
δείγματα οι συγκέντρωσεις των ED [(0.98-2.52)×1010cm-2] είναι 1-2 τάξεις μεγέθους 
υψηλότερες από αυτές των SD [(0.46-2.72)×109cm-2] και MxD [(0.92-6.2)×109cm-2]. 
Για σύγκριση, οι συγκέντρωσεις των TD όλων των τύπων στα υποστρώματα GaN που 
χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη InN, είναι της τάξης 108cm-2. 

Ενδεικτικά, στην Εικ. 5.10 παρουσιάζονται εικόνες ΤΕΜ φωτεινού πεδίου (bright 
field) με διαφορετικά g, από την περιοχή της διεπιφάνειας InN/GaN του δείγματος #632. 
Η Εικ. 5.10 (α) είναι με g=0002, όπου διακρίνονται μόνο οι TD με συνιστώσα κοχλία, 
ενώ η Εικ. 5.10 (β) είναι  με g=1100 , όπου διακρίνονται μόνο οι TD με συνιστώσα 
ακμής. Η διαφορά μεταξύ των εικόνων φωτεινού και σκοτεινού πεδίου (dark field) 
έγγειται στο αν η εικόνα ΤΕΜ του κρυστάλλου ανακατασκευάζεται χρησιμοποιώντας 
ένα συγκεκριμένο g και την κεντρική δέσμη ηλεκτρονίων ή χωρίς αυτήν, αντίστοιχα. 
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Στην πρώτη περίπτωση, οι γραμμές των TD εμφανίζονται ως σκοτεινές γραμμές μέσα 
στο φωτεινό τέλειο κρύσταλλο, ενώ στη δεύτερη, εμφανίζονται ως φωτεινές γραμμές 
μέσα στο σκοτεινό τέλειο κρύσταλλο.  

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα της Εικ. 5.11, συγκρίνοντας τα δείγματα #585, #628 
και #631, που έχουν αναπτυχθεί στους 400οC με διαδικασία ενός σταδίου και με 
στοιχειομετρικές ροές In και N, η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης έχει ως αποτέλεσμα 
την αύξηση της συγκέντρωσης των ED, ενώ η συγκέντρωση των MxD εμφανίζει μία 
τάση μείωσης. Η συγκέντρωση των SD παραμένει σταθερή με τη μεταβολή του ρυθμού 
ανάπτυξης. 

Μία ένδειξη της επίδρασης της θερμοκρασίας ανάπτυξης στη συγκέντρωση των TD 
αναδεικνύεται συγκρίνοντας το δείγμα #380 με το #382, αλλά και το #530 με το #585. Η 
θερμοκρασία ανάπτυξης των δύο δειγμάτων σε κάθε σύγκριση είναι διαφορετική, ενώ οι 
υπόλοιπες συνθήκες ανάπτυξης είναι ίδιες ή παρόμοιες. Παρατηρείται, λοιπόν, ότι η 
αύξηση της θερμοκρασίας ανάπτυξης έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της συγκέντρωσης 
των ED και των SD. 

 
 

5.3.2. Διάδοση των εξαρμόσεων 
Για τη μελέτη της διάδοσης των TD όλων των τύπων από τη διεπιφάνεια InN/GaN 

πρός την ελεύθερη επιφάνεια του InN, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις των 
συγκεντρώσεων των TD με παρατηρήσεις ΤΕΜ σε ένα υμένιο InN πάχους 10μm 
(δείγμα #632). Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε τρείς περιοχές του υμενίου κατά 

Πίνακας 5.II Οι συγκεντρώσεις των διερχόμενων εξαρμόσεων ακμής (ED), κοχλία (SD) και 
μεικτού-τύπου (MxD), όπως μετρήθηκαν με XΤΕΜ, κοντά στη διεπιφάνεια InN/GaN, για 
δείγματα InN που αναπτύχθηκαν σε διάφορες συνθήκες. Στον πίνακα περιγράφονται οι συνθήκες 
ανάπτυξης: ο ρυθμός ανάπτυξης (GR), η θερμοκρασία ανάπτυξης (Tsub), το πάχος του InN (t) και 
ο λόγος των ροών In/N (ΙΙΙ/V).  

  Πρώτο στάδιο Δεύτερο στάδιο 
Δείγμα 

(#) 
GR 

(nm/h) 
Tsub 
(οC) 

t 
(μm) ΙΙΙ/V 

Tsub 
(οC) 

t 
(μm) ΙΙΙ/V 

Διερχόμενες εξαρμόσεις στη 
διεπιφάνεια InN/GaN (cm-2) 

  ED               SD               MxD 
380 92 400 0.03 0.17 500 0.18 0.17 1.5×1010 1.6×109 3.9×109 

382 92 300 0.03 0.17 500 0.18 0.17 1.9×1010 2.72×109 4.53×109 

385 92 300 0.05 0.17 500 0.80 0.17 2.3×1010 1.1×109 2.7×109 

530 213 300 0.85 0.7 - - - 2.2×1010 1.9×109 6.2×109 

531 213 300 0.14 0.80 410 0.93 0.80 1.4×1010 1.2×109 1.8×109 

585 220 400 1.0 1.0 - - - 9.8×109 8×108 4.4×109 

628 300 400 1.0 1.0 - - - 1.2×1010 9.7×108 2.4×109 

631 800 400 1.2 1.0 - - - 2.52×1010 4.6×108 9.2×108 

632 800 400 10.0 1.0 - - - 1.55×1010 4.8×108 1.1×109 
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 Εικόνα 5.10 Εικόνες ΤΕΜ φωτεινού πεδίου στην περιοχή της διεπιφάνειας InN/GaN του 
δείγματος #632, (α) με g=0002, όπου είναι ορατές μόνο οι εξαρμόσεις με συνιστώσα κοχλία, 
με (β) g=1100 , όπου είναι ορατές μόνο οι εξαρμόσεις με συνιστώσα ακμής. 

 Εικόνα 5.11 Συγκεντρώσεις εξαρμόσεων ακμής (τετράγωνα), κοχλία (κύκλοι) και 
μεικτού τύπου (ρόμβοι), σε υμένια InN, συναρτήσει του ρυθμού ανάπτυξης. Οι 
συγκεντρώσεις μετρήθηκαν με ΤΕΜ κοντά στην περιοχή της διεπιφάνειας του InN με το 
υπόστρωμα GaN. Τα υμένια InN αναπτύχθηκαν στους 400οC, χρησιμοποιώντας 
στοιχειομετρικές ροές In και Ν. 
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Εικόνα 5.12 Εικόνες ΤΕΜ φωτεινού πεδίου (α) στην περιοχή της διεπιφάνειας InN GaN και 
(β) κοντά στην ελεύθερη επιφάνεια του InN, του δείγματος #632. Οι εικόνες είναι με 
g=1100 , όπου είναι ορατές μόνο οι εξαρμόσεις με συνιστώσα ακμής. Η συγκέντρωση των 
εξαρμόσεων ακμής στο υμένιο InN, πάχους 10μm, μειώνονται από τη διεπιφάνεια InN/GaN 
προς την ελεύθερη επιφάνεια του InN κατά έναν παράγοντα 2/7. 

 Εικόνα 5.13 Συγκεντρώσεις εξαρμόσεων ακμής (τετράγωνα), κοχλία (κύκλοι) και μεικτού 
τύπου (ρόμβοι), σε τρείς περιοχές (διεπιφάνεια, μέση, ελεύθερη επιφάνεια) ενός υμενίου 
InN, πάχους 10μm (δείγμα #632). Οι συγκεντρώσεις μετρήθηκαν με ΤΕΜ. Το υμένιο  
αναπτύχθηκε στους 400οC, χρησιμοποιώντας στοιχειομετρικές ροές In και Ν. 
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μήκος του άξονα ανάπτυξης: κοντά στην διεπιφάνεια, κοντά στη μέση του υμενίου (σε 
απόσταση ~5μm από την διεπιφάνεια InN/GaN) και κοντά στην ελεύθερη επιφάνεια (σε 
απόσταση ~10μm από την διεπιφάνεια InN/GaN). Ενδεικτικά, στην Εικ. 5.12 
παρουσιάζονται εικόνες ΤΕΜ φωτεινού πεδίου με g=1100 , από την περιοχή της 
διεπιφάνειας InN/GaN και της ελεύθερης επιφάνειας του υμενίου InN, όπου μόνο οι TD 
με συνιστώσα ακμής είναι ορατές.  

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων με ΤΕΜ των συγκεντρώσεων των TD στις τρείς 
περιοχές του υμενίου, παρουσιάζονται στο διάγραμμα της Εικ. 5.13. Όπως φαίνεται, η 
συγκέντρωση των ED μειώνεται σε περιοχές πού απέχουν περισσότερο από την 
διεπιφάνεια InN/GaN. Αντίθετα, οι συγκεντώσεις των SD και MxD παραμένουν 
πρακτικά σταθερές σε όλο το πάχος του υμενίου. Παρά το γεγονός ότι μόνο οι ED 
μειώνονται σημαντικά από την διεπιφάνεια InN/GaN προς την ελεύθερη επιφάνεια του 
υμενίου InN, η συγκέντρωσή τους είναι σημαντικά υψηλότερη σε οποιαδήποτε περιοχή 
του υμενίου InN έναντι των συγκεντρώσεων των SD και MxD. 

Υπάρχουν δύο τρόποι μείωσης της συγκέντρωσης των TD, οι οποίοι οφείλονται στο 
γεγονός ότι οι TD μπορούν, υπό συνθήκες, να μετατοπίζονται μέσα στον κρύσταλλο [7]. 
Ο ένας τρόπος είναι οι TD να καταφέρνουν να κινηθούν μέχρι την άκρη του 
κρυστάλλου, όπου και εξέρχονται από αυτόν, ενώ ο άλλος τρόπος είναι να κινηθούν και 
να αλληλεπιδράσουν με άλλες TD, ελλατώνοντας το συνολικό τους αριθμό.  

 
 

5.3.3. Συσχέτιση με τον τρόπο ανάπτυξης 
Ένας εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού των συγκεντρώσεων των TD, είναι με 

μετρήσεις HR-XRD triple-axis (βλ. Ενότητα 2.3.1). Στη θεωρητική ανάλυση, ο 
κρύσταλλος θεωρείται σαν ένα μωσαϊκό (mosaic crystal) από μικρές κρυσταλλικές 
περιοχές, κάποιες από τις οποίες μπορεί να έχουν ελαφρώς διαφορετικό 
προσανατολισμό σε σχέση με τον τέλειο κρύσταλλο. Ο διαφορετικός προσανατολισμός 
μίας περιοχής σε σχέση με τον τέλειο κρύσταλλο, μεταφράζεται σε περιστροφή της είτε 
στο επίπεδο της ετεροεπαφής (twist), είτε σε επίπεδο κάθετο σε αυτό της ετεροεπαφής 
(tilt). Τα δύο αυτά είδη περιστροφής παρουσιάζονται στην Εικ. 5.14. Όπως φαίνεται, οι 
κρυσταλλικές περιοχές με συγκεκριμένη περιστροφή, χαρακτηρίζονται από τη μέση τιμή 
του οριζόντιου (L||) και του κάθετου (Lz) μήκους τους (coherence lengths). Η 
παραμόρφωση του κρυστάλλου γύρω από μία TD μπορεί να προσομοιωθεί με περιοχές 
που έχουν περιστραφεί σε σχέση με τον τέλειο κρύσταλλο. Συγκεκριμένα, η πλεγματική 
παραμόρφωση γύρω από ΤD με συνιστώσα ακμής, με b παράλληλο στο επίπεδο της 
διεπιφάνειας (0001), προσομοιώνεται με περιστροφή τύπου-twist, ενώ η πλεγματική 
παραμόρφωση γύρω από TD με συνιστώσα κοχλία, με b στη διεύθυνση [0001], 
προσομοιώνεται με περιστροφή τύπου-tilt. 

Για την πλήρη περιγραφή ενός μωσαϊκού κρυστάλλου, αρκεί να χαρακτηριστούν οι 
γωνίες περιστροφής τύπου-twist (αtwist) και τύπου-tilt (αtilt), και τα μήκη L|| και Lz. Αυτό 
πραγματοποιείται μετρώντας τη διεύρυνση (broadening) της γωνιακής κατανομής της 
περιθλώμενης έντασης των ακτίνων-x, γύρω από τη χαρακτηριστική γωνία Bragg του 
τέλειου κρυστάλλου, που προκαλούν οι παραπάνω παράμετροι του μωσαϊκού 
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κρυστάλλου σε πειράματα triple-axis. Η διεύρυνση της γωνιακής κατανομής αναφέρεται 
με την τιμή του φασματικού εύρους στη μισή τιμή της μέγιστης περιθλώμενης έντασης 
(Full Width at Half Maximum, FWHM). Κάθε παράμετρος μωσαϊκότητας προκαλεί 
διαφορετική διεύρυνση ανάλογα με τα επίπεδα περίθλασης και την τάξη ανάκλασης [8, 
9]. Έτσι, πραγματοποιώντας μετρήσεις XRD σε διαφορετικές ανακλάσεις, είναι εφικτός 
ο υπολογισμός των παραμέτρων μωσαϊκότητας.  

Η γωνία αtilt και το μικρό μήκος L||, επηρεάζουν το FWHM των XRD triple-axis 
σαρώσεων ω (3RC) σε ανακλάσεις από τα επίπεδα (0002), που είναι παράλληλα στο 
επίπεδο της διεπιφάνειας (συμμετρικές ανακλάσεις). Όμως, η διεύρυνση λόγω της αtilt, 
σε αντίθεση με αυτή λόγω του μικρού L||, είναι ανάλογη της τάξης της συμμετρικής 
ανάκλασης [δηλ. των ανακλάσεων (0002), (0004) και (0006)]. Θεωρώντας ότι η 
παρατηρούμενη συνολική διεύρυνση είναι αποτέλεσμα της υπέρθεσης των δύο 
συνεισφορών διεύρυνσης, ο διαχωρισμός των τελευταίων είναι εφικτός μέσω της 
κατασκευής του διαγράμματος Williamson-Hall [10]. Σε ένα τέτοιο διάγραμμα 
παρουσιάζεται το FWHM της μέτρησης 3RC (FWHM3RC) από συμμετρικές ανακλάσεις, 
συναρτήσει της τάξης ανάκλασης. Η υπέρθεση των δύο συνεισφορών διεύρυνσης 
μπορεί να θεωρηθεί είτε γραμμική [8, 9, 10], είτε τετραγωνική [9, 11]. Η εξάρτηση του 
FWHM3RC από την τάξη ανάκλασης, χρησιμοποιώντας μονάδες αντιστρόφου πλέγματος, 
περιγράφεται από τις παρακάτω σχέσεις, ανάλογα με τον τύπο υπέρθεσης [9]: 

 3RC sin / (sin / )⋅ =FWHM fθ λ θ λ       για γραμμική υπέρθεση (5.2) 

 2
3RC[ sin / (sin / )2⋅ ] =FWHM fθ λ θ λ       για τετραγωνική υπέρθεση (5.3) 

όπου θ είναι η γωνία Bragg του τέλειου κρστάλλου για κάθε τάξη ανάκλασης και λ είναι 
το μήκος κύμματος των ακτίνων-x.  

Τα διαγράμματα Williamson-Hall, χρησιμοποιώντας τις συμμετρικές ανακλάσεις 
(0002), (0004) και (0006) για το δείγμα #632, παρουσιάζονται στις Εικ. 5.15 (α) και (β), 
υποθέτοντας γραμμική ή τετραγωνική υπέρθεση, αντίστοιχα. Τα πειραματικά σημεία 
περιγράφονται εξίσου ικανοποιητικά και για τους δύο τύπους υπέρθεσης. Έτσι, οι 

 
 Εικόνα 5.14 Σχηματική περιγραφή της μωσαϊκότητας ενός κρυστάλλου. Ένας μωσαϊκός 
κρύσταλλος αποτελείται από περιοχές, διαστάσεων L|| και Lz, που είναι περιστραμένες 
(tilted ή twisted) ως προς τον τέλειο κρύσταλλο. 
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υπολογισμοί των αtilt και L|| πραγματοποιήθηκαν και για τις δύο περιπτώσεις. Για τη 
γραμμική υπέρθεση [Εικ. 5.15 (α)], το L|| υπολογίστηκε από τη διατομή (y0) του 
διαγράμματος [11] ίσο με L||=0.9/2y0 =0.5μm, ενώ η αtilt υπολογίστηκε από την κλίση 
του διαγράμματος ίση με 0.23deg. Αντίστοιχα, για την τετραγωνική υπέρθεση [Εικ. 5.15 
(β)] υπολογίστηκε ότι L||=0.16μm και αtilt=0.24deg.  

Από παρατηρήσεις της επιφάνειας του InN στο δείγμα #632 [βλ. Εικ. 4.12 (γ)], η 
συγκέντρωση των πυρήνων, γύρω από τους οποίους διαχέονται οι βαθμίδες ύψους 1ML, 
είναι ίση με 10μm-2. Θεωρώντας ότι κάθε πυρήνας αντιστοιχεί σε μία νησίδα που είχε 
σχηματιστεί κατά την αρχική φάση της ανάπτυξης (βλ. Ενότητα 4.2.1), το L|| εκτιμάται 
ότι είναι ίσο με 0.2-0.3μm. Αν και η εκτίμηση δεν είναι πολύ ακριβής, η τιμή αυτή είναι 
πιο κοντά στην τιμή L||=0.16μm, που υπολογίστηκε υποθέτοντας τετραγωνική υπέρθεση. 

Θεωρώντας ότι η περιστροφή τύπου-tilt του κρυστάλλου InN οφείλεται 
αποκλειστικά σε TD με συνιστώσα κοχλία (SD και MxD), η συγκέντρωσή τους, Nscrew, 
υπολογίστηκε ίση με 1.2×109cm-2, σύμφωνα με τη σχέση [12]: 

 
2
tilt

screw 24.35
=

c

N
b

α
 (5.4) 

όπου bc είναι το διάνυσμα Burgers της SD, το μέτρο του οποίου ισούται με την 
πλεγματική σταθερά c. Η τιμή της c, όπως παρουσιάζεται στην Ενότητα 5.4, έχει 
μετρηθεί για το δείγμα #632 με XRD και βρέθηκε ίση με 5.705Å. Η τιμή της Nscrew 
(1.2×109cm-2) που υπολογίζεται και από τους δύο τύπους υπέρθεσης είναι ίδια, αφού η 
αtilt ήταν σχεδόν ίδια και στις δύο περιπτώσεις. Αξίζει να παρατηρηθεί η αρκετά καλή 
συμφωνία μεταξύ της τιμής Nscrew από XRD και της συγκέντρωσης των TD με 
συνιστώσα κοχλία όπως προσδιορίστηκε από ΤΕΜ μακρυά από τη διεπιφάνεια 
InN/GaN [(1.4-1.7)×109cm-2]. 

 
 Εικόνα 5.15 Διαγράμματα Williamson-Hall για το υμένιο InN του δείγματος #632, θεωρώντας 
(α) γραμμική και (β) τετραγωνική υπέρθεση της διεύρυνσης λόγω περιστροφής tilt και της 
διεύρυνσης λόγω του μικρού L||. Και στις δύο περιπτώσεις, τα πειραματικά σημεία 
προσεγγίζονται ικανοποιητικά από ευθείες γραμμές. 
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 Η διεύρυνση XRD που οφείλεται στη γωνία αtwist, προσδιορίζεται από μέτρηση 
XRD 3RC ανάκλασης από επίπεδα που είναι κάθετα στο επίπεδο της διεπιφάνειας 
(ασύμμετρη ανάκλαση). Σε αυτή την περίπτωση, αφού η αtwist είναι ο μοναδικός 
παράγοντας διεύρυνσης, θα ισούται απ’ευθείας με το FWHM3RC της ασύμμετρης 
ανάκλασης [11]. Όντας, για γεωμετρικούς λόγους, αδύνατη η μέτρηση με XRD των 
επιπέδων που είναι κάθετα στο επίπεδο της διεπιφάνειας, συνηθίζεται η μέτρηση 
επιπέδων που σχηματίζουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη γωνία σε σχέση με την 
διεπιφάνεια. Ο τρόπος αυτός είναι μία ικανοποιητική προσέγγιση της τιμής FWHM3RC 
από ανάκλαση επιπέδων που είναι κάθετα στο επίπεδο της διεπιφάνειας. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση του δείγματος #632, μετρήθηκε η 3RC της ανάκλασης από τα 
επίπεδα (2021) , τα οποία σχηματίζουν γωνία 75ο με το επίπεδο (0001) της διεπιφάνειας. 
Το αντίστοιχο φάσμα παρουσιάζεται στην Εικ. 5.16, από το οποίο υπολογίστηκε ότι 
αtwist=0.59deg.  

Θεωρώντας ότι η περιστροφή τύπου-twist του κρυστάλλου InN οφείλεται 
αποκλειστικά σε TD με συνιστώσα ακμής (ED και MxD), οι οποίες είναι ομογενώς 
κατανεμημένες στο υμένιο InN, η συγκέντρωσή τους, Nedge, υπολογίστηκε ίση με 
2.0×1010cm-2, σύμφωνα με τη σχέση [12]: 

 
2
twist

edge 24.35
=N

α

α
b

   για ομογενώς κατανεμημένες ΤD με συνιστώσα ακμής (5.5) 

όπου bα είναι το διάνυσμα Burgers της ED, το μέτρο του οποίου ισούται με την 
πλεγματική σταθερά α. Η τιμή της α, όπως παρουσιάζεται στην Ενότητα 5.4, έχει 
μετρηθεί για το δείγμα #632 με XRD και βρέθηκε ίση με 3.525Å. 

Όπως παρουσιάστηκε στην Ενότητα 4.2, η ανάπτυξη των υμενίων InN πάνω σε 
υπόστρωμα GaN ξεκινάει με το σχηματισμό και τη γρήγορη συνένωση νησίδων, των 
οποίων οι διαστάσεις και η πυκνότητα εξαρτώνται από τη θερμοκρασία και το ρυθμό 
ανάπτυξης. Αυτός ο τρόπος ανάπτυξης έχει επίδραση στη χωρική κατανομή των ED, οι 

 

Εικόνα 5.16 XRD triple-axis 
φάσμα σάρωσης ω της ανάκλασης 
(2021) , για το υμένιο InN του 
δείγματος #632. Η γωνία 
περιστροφής twist ισούται με τη 
διεύρυνση της κορυφής, η οποία 
ήταν 0.59deg. 
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οποίες εντοπίζονται σε έναν βαθμό στα σύνορα μεταξύ των συνενωμένων νησίδων, 
όπου ευνοείται ο σχηματισμός τους στην περίπτωση που οι νησίδες έχουν ελαφρώς 
διαφορετικό προσανατολισμό [13, 14]. Θεωρώντας ότι οι ED σχηματίζονται 
αποκλειστικά στα όρια των κρυσταλλικών περιοχών με διάμετρο L||, η συγκέντρωσή 
τους δίνεται από τη σχέση [15]: 

 twist
edge 2.1

=N
Lα

α
b

   για χωρικά εντοπισμένες ΤD με συνιστώσα ακμής (5.6) 

Χρησιμοποιώντας τις τιμές των αtwist και L||, όπως αυτές υπολογίστηκαν παραπάνω, η 
Nedge υπολογίζεται ίση με 2.7×109cm-2 για γραμμική υπέρθεση και 8.8×109cm-2 για 
τετραγωνική υπέρθεση των δύο συνεισφορών διεύρυνσης λόγω αtilt και L||. 

Συγκρίνοντας την Nedge από XRD με τη συγκέντρωση των TD με συνιστώσα ακμής 
όπως υπολογίστηκε από ΤΕΜ μακρυά από τη διεπιφάνεια InN/GaN [(5.6-10)×109cm-2], 
παρατηρείται ότι η τιμή από ΤΕΜ είναι ανάμεσα στις δύο τιμές από XRD, που 
προσδιορίζονται υποθέτοντας είτε ομογενώς κατανεμημένες ΤD (2×1010cm-2), είτε ΤD 
εντοπισμένες στα όρια περιοχών L|| [(2.7-8.8)×109cm-2], προσεγγίζοντας περισσότερο τη 
δεύτερη. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό των TD με συνιστώσα ακμής είναι 
εντοπισμένο στα όρια περιοχών με διαφορετικό προσανατολισμό, ενώ ένα μικρότερο 
ποσοστό τους είναι ομογενώς κατανεμημένο στο επίπεδο της διεπιφάνειας InN/GaN. 
Παρόμοιες παρατηρήσεις έχουν πραγματοποιηθεί για την ετεροεπίταξη GaN πάνω σε 
υπόστρωμα Al2O3 (0001) με την τεχνική MOCVD [11]. 

Η τιμή Nedge που υπολογίστηκε για ΤD εντοπισμένες στα όρια περιοχών L||, 
θεωρώντας τετραγωνική υπέρθεση των επιμέρους συνιστωσών διεύρυνσης   
(2.7×109cm-2), είναι αρκετά μικρότερη από την αντίστοιχη τιμή από ΤΕΜ [(5.6-
10)×109cm-2]. Αυτό υποδεικνύει ότι, όπως και στον υπολογισμό του L||, η σωστότερη 
περιγραφή δίνεται υποθέτοντας τετραγωνική υπέρθεση. 

Αφού ένα ποσοστό των ED σχηματίζεται στα όρια συνενωμένων νησίδων με 
ελαφρώς διαφορετικό προσανατολισμό, είναι αναμενόμενη η αύξηση της συγκέντρωσης 
των ED με την αύξηση της πυκνότητας ή, αντίστοιχα, τη μείωση της διαμέτρου των 
αρχικών νησίδων που κατόπιν συνενώνονται μεταξύ τους. Αυτό πράγματι ισχύει, αφού 
η συγκέντρωση των ED, όπως παρουσιάστηκε στην Ενότητα 5.3.1, ήταν υψηλότερη για 
τα υμένια InN που είχαν αναπτυχθεί είτε με υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης, είτε σε 
χαμηλότερη θερμοκρασία ανάπτυξης, συνθήκες που οδηγούν σε μεγαλύτερη πυκνότητα 
αρχικών νησίδων (βλ. Ενότητα 4.2). Με άλλα λόγια, η εξάρτηση της συγκέντρωσης των 
ED από το ρυθμό και τη θερμοκρασία ανάπτυξης, όπως παρατηρήθηκε με ΤΕΜ, 
οφείλεται στον εντοπισμό ενός ποσοστού των ED στα όρια των συνενωμένων αρχικών 
νησίδων, όπως προέκυψε από τις μετρήσεις XRD και τη σύγκρισή τους με τις μετρήσεις 
ΤΕΜ. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η αύξηση της συγκέντρωσης των ED με τη μείωση της 
θερμοκρασίας ανάπτυξης, μπορεί να οφείλεται, επίσης, στην περιορισμένη ταχύτητα 
ολίσθησης ή αναρρίχησης των ED στις χαμηλότερες θερμοκρασίες. Αυτός ο 
παράγοντας, παρουσιάζεται αναλυτικότερα στην Ενότητα 5.3.2. 
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5.4. Πλεγματικές παράμετροι και παραμένουσα διαξονική ελαστική 
παραμόρφωση του InN 

Οι μετρημένες τιμές των πλεγματικών σταθερών c και α του InN, όπως αυτές 
παρουσιάζονται σε δημοσιευμένες εργασίες από διάφορες ερευνητικές ομάδες, 
εμφανίζουν σημαντική διασπορά. Η βασική αιτία της διασποράς εντοπίζεται στη χαμηλή 
δομική ποιότητα των κρυστάλλων που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση των c και α. 
Μία άλλη πιθανή αιτία είναι η ύπαρξη παραμένουσας πλεγματικής παραμόρφωσης, 
μονοδιάστατης, διαξονικής ή υδροστατικής, στα υμένια που μετρήθηκαν. 

Στην παρούσα Ενότητα, παρουσιάζεται η συσχέτιση των πλεγματικών παραμέτρων 
του InN με την παραμένουσα πλεγματική παραμόρφωση του InN, η οποία είναι 
συνάρτηση του τρόπου ανάπτυξης. Οι πλεγματικές παράμετροι του InN μετρήθηκαν με 
HR-XRD, χρησιμοποιώντας την “εκτεταμένη μέθοδο Bond” [16] για τις ανακλάσεις 
(0004) και (1015) .  

Όλα τα δείγματα InN, που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη αυτή, αναπτύχθηκαν πάνω 
σε υπόστρωμα 2-3μm GaN / 300μm Al2O3 (0001), εκτός από ένα δείγμα (#716) που 
αναπτύχθηκε πάνω σε υπόστρωμα GaN/6Η-SiC (0001). Στον Πίνακα 5.ΙΙΙ 
παρουσιάζονται οι βασικές διαφορές μεταξύ των συνθηκών ανάπτυξης που 
χρησιμοποιήθηκαν για κάθε δείγμα. Η ένδειξη ΧΘ (χαμηλή θερμοκρασία) για τη 
θερμοκρασία ανάπτυξης (Τsub) αντιστοιχεί σε ~300οC, η ΥΘ (υψηλή θερμοκρασία) σε 
~400-430οC και η ΠΥΘ (πολύ υψηλή θερμοκρασία) σε ~500οC. Επιπλέον, η ένδειξη ΧΛ 
(χαμηλός λόγος) για το λόγο ροών In/N (ΙΙΙ/V) αντιστοιχεί σε 0.15-0.20, ενώ η ΥΛ 
(υψηλός λόγος) σε 0.8-1.0.   

Τα περισσότερα δείγματα μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο ομάδες. Η Ομάδα-Α 
απαρτίζεται από τα πρώτα 8 δείγματα του Πίνακα 5.ΙΙΙ, για τα οποία το InN 
αναπτύχθηκε εξ’ολοκλήρου σε ΥΘ με ΥΛ. Η Ομάδα-Β απαρτίζεται από τα δείγματα 
#520 και #425, για τα οποία, το πρώτο στάδιο της ανάπτυξης (σχηματισμός επιταξιακών 
πυρήνων, nucleation) του InN πραγματοποιήθηκε σε ΧΘ με ΧΛ. Το InN στο δείγμα 
#716 αναπτύχθηκε στις ίδιες συνθήκες με αυτές των δειγμάτων της Ομάδας-Α, αλλά 
πάνω σε υπόστρωμα GaN/6H-SiC και όχι GaN/Al2O3. Τέλος, στα δείγματα #364 και 
#379 το πρώτο στάδιο ανάπτυξης του InN, πραγματοποιήθηκε με ΧΛ σε ΠΥΘ και ΥΘ, 
αντίστοιχα, ενώ το δεύτερο μέρος σε ΠΥΘ με ΧΛ και για τα δύο δείγματα. 

Οι διαφορετικές συνθήκες ανάπτυξης οδήγησαν σε διαφορετικούς τρόπους 
ανάπτυξης του InN, όπως άλλωστε είχε περιγραφεί στο Κεφάλαιο 4. Ο τρόπος 
ανάπτυξης του InN για τα δείγματα της Ομάδας-Α και το #716 ήταν με οριζόντια 
διάδοση βαθμίδων ύψους 1ML και οδηγούσε στο σχηματισμό συμπαγών υμενίων. Για 
λόγους απλούστευσης, αυτός ο τρόπος ανάπτυξης αναφέρεται ως διδιάστατος συμπαγής 
(2D συμπαγής). Αντίθετα, ο τρόπος ανάπτυξης του InN για τα δείγματα της Ομάδας-Β 
και τα #364 και #379 ήταν τρισδιάστατος (3D) και η ανάπτυξη γινόταν μέσω του 
σχηματισμού νησίδων InN. Στην περίπτωση των δειγμάτων της Ομάδας-Β, οι νησίδες 
συνενώνονταν δημιουργώντας συμπαγή υμένια (3D συμπαγή). Αντίθετα, στην 
περίπτωση των δειγμάτων #364 και #379, η συνένωση των νησίδων ήταν περιορισμένη, 
με αποτέλεσμα το σχηματισμό κολωνοειδών και πορώδων δομών, αντίστοιχα. Η 
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μορφολογία του InN σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, φαίνεται στα 
αντιπροσωπευτικά μικρογραφήματα AFM που παρουσιάζονται στην Εικ. 5.17. 

Μία σημαντική παρατήρηση, η οποία έγινε με οπτικό μικροσκόπιο, ήταν η ύπαρξη 
μικρορωγμών (microcracks) στην επιφάνεια του InN για τα δείγματα της Ομάδας-Β. 
Μία ενδεικτική φωτογραφία της επιφάνειας του δείγματος #425 από μικροσκόπιο 
Nomarski, παρουσιάζεται στην Εικ. 5.18. Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκαν μικρορωγμές 
για τα δείγματα της Ομάδας-Α και το δείγμα #716. 

Η δομική ποιότητα του InN μελετήθηκε με μετρήσεις HR-XRD σάρωσης ω 
(Rocking Curve, RC) της συμμετρικής (0004) και της ασύμμετρης (1015)  ανάκλασης. 
Οι αντίστοιχες τιμές FWHM παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.ΙΙΙ. Συγκρίνοντας τις τιμές 
αυτές με τις αρκετά μικρότερες τιμές FWHM των αντίστοιχων φασμάτων σάρωσης ω-
2θ, οι οποίες κυμαίνονταν από 130 έως 225arcsec, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η 
διεύρυνση της γωνιακής κατανομής των RC οφείλεται κυρίως στη μωσαϊκότητα του 
κρυστάλλου και όχι στη μεταβολή των αποστάσεων μεταξύ των παράλληλων επιπέδων 
του κρυστάλλου του InN. Γενικά όμως, η μωσαϊκότητα των περισσοτέρων δειγμάτων 
είναι χαμηλή, με τη μικρότερη τιμή FWHM για τη RC (0004) να είναι 370arcsec, ενώ 
για την RC (1015)  να είναι 309arcsec. Οι μικρές τιμές FWHM των RC αποδεικνύουν 
την υψηλή δομική ποιότητα του InN στα δείγματα του Πίνακα 5.ΙΙΙ. Στην Εικ. 5.19 

Πίνακας 5.III Οι πλεγματικές παράμετροι του InΝ, όπως μετρήθηκαν με HR-XRD, για 
δείγματα που αναπτύχθηκαν σε διαφορετικές συνθήκες. Στον πίνακα περιγράφονται οι 
συνθήκες ανάπτυξης: το πάχος του InN (t), η θερμοκρασία ανάπτυξης (Tsub) του InN, και ο 
λόγος των ροών In/N (ΙΙΙ/V). Επιπλέον, παρουσιάζεται τρόπος ανάπτυξης του InN για κάθε 
δείγμα, αλλά και η δομική του ποιότητα με όρους τιμών FWHM των φασμάτων σάρωσης ω 
(RC) των ανακλάσεων (0004) και (1015) . Όλα τα δείγματα αναπτύχθηκαν πάνω σε 
υπόστρωμα GaN/Al2O3 (0001), εκτός από το #716 που αναπτύχθηκε πάνω σε υπόστρωμα 
GaN/6H-SiC (0001). Η επεξήγηση των συντομογραφιών παρατίθεται στο κείμενο. 

Δείγμα 
(#) 

t 
(μm) 

Πρώτο στάδιο 
Τsub    III/V 

Δεύτερο στάδιο
Τsub    III/V 

RC 
(0004)
(arcsec)

RC 
(10-15)
(arcsec)

c 
(Å) 

α 
(Å) 

Τρόπος 
ανάπτυξης 

585 1.0  ΥΘ     ΥΛ    -         - 364 370 5.7007 3.5283 2D συμπαγής 
628 1.0  ΥΘ     ΥΛ    -         - 439 442 5.7017 3.5270 2D συμπαγής 
631 1.2  ΥΘ     ΥΛ    -         - 407 467 5.7048 3.5268 2D συμπαγής 
632 10.0  ΥΘ     ΥΛ    -         - 866 309 5.7054 3.5249 2D συμπαγής 
633 1.0  ΥΘ     ΥΛ    -         - 429 492 5.7050 3.5246 2D συμπαγής 
636 10.0  ΥΘ     ΥΛ    -         - 608 330 5.7060 3.5207 2D συμπαγής 
641 1.2  ΥΘ     ΥΛ    -         - 439 428 5.7053 3.5257 2D συμπαγής 
643 1.2  ΥΘ     ΥΛ    -         - 370 421 5.7078 3.5252 2D συμπαγής 
520 0.9  ΧΘ     ΧΛ  ΥΘ     ΥΛ 418 417 5.6904 3.5443 3D συμπαγής 
425 1.2  ΧΘ     ΧΛ    -         - 769 701 5.6908 3.5439 3D συμπαγής 
716 5.0  ΥΘ     ΥΛ    -         - 333 356 5.6975 3.5390 2D συμπαγής 
364 1.6  ΠΥΘ  ΧΛ    -         - 870 663 5.7000 3.5329 Κολωνοειδής 
379 0.5  ΥΘ     ΧΛ  ΠΥΘ  ΧΛ 886 825 5.6968 3.5366 Πορώδης 

 

117



5 Λεπτά υμένια InN (0001): Δομικές ιδιότητες 

 
 

 Εικόνα 5.17 Μικρογραφήματα AFM από δείγματα InN που αναπτύχθηκαν σε διαφορετικές 
συνθήκες. (α) Διδιάστατος συμπαγής τρόπος ανάπτυξης για τα δείγματα της ομάδας-Α και 
το δείγμα #716. (β) Τρισδιάστατος συμπαγής τρόπος ανάπτυξης για τα δείγματα της ομάδας-
Β. (γ) Πορώδης ανάπτυξη για το δείγμα #379. (δ) Κολωνοειδής ανάπτυξη για το δείγμα 
#364. 

 

Εικόνα 5.18 Εικόνα από 
μικροσκόπιο Nomarski της 
επιφάνειας υμενίου InN, που 
αναπτύχθηκε με τρισδιάστατο 
συμπαγή τρόπο (δείγμα #425, 
Ομάδα-Β). Οι μικρορωγμές 
που παρατηρήθηκαν είναι 
χαρακτηριστικό των υμενίων 
που είναι σε εκτατική 
παραμόρφωση. 
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 Εικόνα 5.19 XRD φάσμα σάρωσης ω-2θ της ανάκλασης (0004) για υμένιο InN, που 
αναπτύχθηκε πάνω σε υπόστρωμα GaN (δείγμα #636, Ομάδα-Α). Στο ένθετο διάγραμμα 
παρουσιάζονται XRD φάσματα σάρωσης (RC) των ανακλάσεων (0004) και (1015) . 

 Εικόνα 5.20 Πλεγματικές παράμετροι c και α του InN, όπως προσδιορίστηκαν με XRD για 
δείγματα με διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης. Η γραμμική σχέση των c και α είναι 
χαρακτηριστικό αποτέλεσμα της ύπαρξης διαξονικής τάσης πλεγματικής παραμόρφωσης 
στον κρύσταλλο του InN. Η σύγκριση με αποτελέσματα από τη βιβλιογραφία (μαύροι 
κύκλοι) αναδεικνύει την υδροστατική τάση παραμόρφωσης ως πιθανή αιτία της ασυμφωνίας 
μεταξύ των αποτελεσμάτων. Οι ελεύθερες από τάσεις παραμόρφωσεις πλεγματικές σταθερές 
του InN εκτιμόνται στην περιοχή c=(5.699±0.004)Å και α=(3.535±0.005)Å. 
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παρουσιάζονται ενδεικτικά φάσματα (δείγμα #636) σάρωσης ω-2θ της ανάκλασης 
(0004) και RC των ανακλάσεων (0004) και (1015) .  

Οι τιμές των πλεγματικών παραμέτρων c και α του InN, όπως προσδιορίστηκαν με 
την “εκτεταμένη μέθοδο Bond”, παρουσιάζονται επίσης στον Πίνακα 5.ΙΙΙ, ενώ στην 
Εικ. 5.20 παρουσιάζεται ένα διάγραμμα για την αντιστοιχία των τιμών c και α που 
μετρήθηκαν στα διαφορετικά δείγματα. Τα δείγματα της Ομάδας-Α συμβολίζονται με 
άσπρους κύκλους, της Ομάδας-Β με ρόμβους, το #364 με αστέρι, το #379 με τετράγωνο 
και το #716 με τρίγωνο. Από το διάγραμμα φαίνεται ότι η σχέση μεταξύ της c και της α 
προσεγγίζεται πολύ καλά με μία ευθεία γραμμή, της οποίας η κλίση (Δc/Δα) είναι ίση με 
-0.70±0.03.  

Τα δείγματα της Ομάδας-Α παρουσίασαν τις μικρότερες τιμές για την α και τις 
μεγαλύτερες για τη c. Αντίθετα, τα δείγματα της Ομάδας-Β παρουσίασαν τις 
μεγαλύτερες τιμές για την α και τις μικρότερες για τη c. Τα υπόλοιπα δείγματα 
παρουσίασαν ενδιάμεσες τιμές για τα c και α. 

Αξίζει να παρατηρηθεί ότι η διασπορά των τιμών c και α είναι αρκετά πιο 
περιορισμένη σε σύγκριση με αυτές που είναι διαθέσιμες στη βιβλιογραφία. Για 
σύγκριση, στο διάγραμμα της Εικ. 5.20 υπάρχουν επιλεγμένες τιμές από βιβλιογραφικές 
αναφορές [17, 18, 19, 20, 21, 22], που είναι εντός των ορίων του διαγράμματος και οι 
οποίες συμβολίζονται με μαύρους κύκλους. Οι περισσότερες από αυτές τις τιμές έχουν 
προσδιοριστεί με μετρήσεις XRD κόκκων (powder). Αυτό σημαίνει ότι η επίδραση του 
υποστρώματος στην πλεγματική παραμόρφωση του InN είναι ανύπαρκτη. Η 
παρατηρούμενη συμπεριφορά, όμως, ταυτόχρονης αύξησης ή μείωσης των c και α, 
υποδεικνύει ότι ο κρύσταλλος InN απέκλεινε από τη στοιχειομετρική σύνθεση, με 
αποτέλεσμα την εμφάνιση υδροστατικής πίεσης στα κρυσταλλικά στρώματα. 

Αντίθετα, η γραμμική μεταβολή της c συναρτήσει της α του InN (με Δc/Δα<0) που 
παρατηρήθηκε για τα δείγματα του Πίνακα 5.ΙΙΙ, είναι χαρακτηριστική της ύπαρξης 
διαξονικής τάσης ελαστικής πλεγματικής παραμόρφωσης στο επίπεδο (0001). Δεν 
παρατηρείται ένδειξη ύπαρξης σημαντικής υδροστατικής τάσης ελαστικής πλεγματικής 
παραμόρφωσης στον κρύσταλλο, για την οποία θα ίσχυε ότι Δc/Δα>0. Η μέγιστη 
απόκλιση των σημείων από τη γραμμική προσέγγιση, αντιστοιχεί σε πιθανή σχετική 
αλλαγή του όγκου της εξαγωνικής μοναδιαίας κυψελίδας, λόγω υδροστατικής τάσης, 
κατά 0.35%. Η τιμή αυτή είναι εξαιρετικά μικρή και, έτσι, η υδροστατική τάση στο InN 
για τα δείγματα του Πίνακα 5.ΙΙΙ μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα. Φυσικά, το ενδεχόμενο 
ύπαρξης υδραστατικής τάσης σταθερού μέτρου σε όλα τα δείγματα του Πίνακα 5.ΙΙΙ, 
δεν είναι ρεαλιστικό, αφού αυτό δεν είναι αναμενόμενο για δείγματα που έχουν 
αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας πολύ διαφορετικές συνθήκες. 

Τελικά, από το διάγραμμα της Εικ. 5.20 προκύπτει το συμπέρασμα ότι στο InN 
υπάρχει διαξονική τάση ελαστικής πλεγματικής παραμόρφωσης στο επίπεδο (0001), της 
οποίας το μέτρο και το πρόσημο (εκτατική ή συμπιεστική) είναι συνάρτηση του τρόπου 
ανάπτυξης. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η ανάλυση των παραγόντων στους οποίους 
μπορεί να οφείλεται η διαξονική τάση ελαστικής πλεγματικής παραμόρφωσης. Αυτοί 
είναι (α) η πλεγματική διαφορά του InN με το GaN, (β) η συνένωση των νησίδων που 
σχηματίζονται όταν ακολουθείται 3D συμπαγής τρόπος ανάπτυξης, και (γ) η διαφορά 
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μεταξύ του συντελεστή θερμικής διαστολής του InN με αυτούς όλων των επιμέρους 
στρωμάτων του υποστρώματος. 

 
 

5.4.1. Παράγοντες διαξονικής τάσης ελαστικής παραμόρφωσης 
Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, ο βασικός παράγοντας που μπορεί εισάγει τάση 

ελαστικής πλεγματικής παραμόρφωσης στο επιταξιακό InN, είναι η πλεγματική διαφορά 
του InN με το υπόστρωμα GaN στο επίπεδο (0001). Η τάση πλεγματικής διαφοράς, που 
στην περίπτωση αυτή θα είναι συμπιεστική, μπορεί να χαλαρώσει, μερικώς ή πλήρως, 
μέσω του σχηματισμού δικτύου MD στην διεπιφάνεια InN/GaN.  

Σύμφωνα με τις μετρήσεις ΤΕΜ και RHEED, που παρουσιάστηκαν στην Ενότητα 
5.2.2, ο σχηματισμός MD φαίνεται ότι ευνοείται περισσότερο στις χαμηλότερες 
θερμοκρασίες, αφού σε αυτές τις θερμοκρασίες ο βαθμός χαλάρωσης της πλεγματικής 
διαφοράς μεταξύ InN και GaN είναι μεγαλύτερος. Έτσι, η παραμένουσα συμπιεστική 
τάση πλεγματικής παραμόρφωσης του InN, αναμένεται να είναι μεγαλύτερη στα 
δείγματα της Ομάδας-Α, απ’ότι στα δείγματα της Ομάδας-Β. Επιπλέον, η συμπιεστική 
τάση πλεγματικής παραμόρφωσης του InN στα μη-συμπαγή δείγματα #364 και #379, 
αναμένεται να είναι περιορισμένη, λόγω της περιορισμένης επαφής του InN με το 
υπόστρωμα GaN.  

Ο μεγαλύτερος βαθμός χαλάρωσης της πλεγματικής διαφοράς του InN στις 
χαμηλότερες θερμοκρασίες, μάλλον οφείλεται στον τρόπο ανάπτυξης του InN που 
ακολουθείται σε αυτές τις θερμοκρασίες (πιο πυκνός σχηματισμός επιταξιακών 
νησίδων, βλ. Ενότητα 4.2). Η εισαγωγή MD μπορεί να γίνεται αποτελεσματικά με 
ρίζωμα στις άκρες των 3D νησίδων [3] και, επομένως, ο 3D τρόπος ανάπτυξης με 
μεγάλη πυκνότητα μικρών νησίδων θα διευκολύνει την ταχεία εισαγωγή MD και 
χαλάρωση της τάσης πλεγματικής διαφοράς. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην 
περίπτωση των ΙΙΙ-νιτριδίων, στα οποία δεν υπάρχει κατάλληλο slip-plane για εισαγωγή 
MD μέσω άλλων μηχανισμών που βασίζονται σε ολίσθηση TD ή επέκταση μισών 
βρόχων που ριζώνουν στην επιφάνεια. 

Στο ετεροεπιταξιακό σύστημα GaN πάνω σε υπόστρωμα Al2O3, έχει παρατηρηθεί 
[23, 24, 25] ότι η διαξονική τάση ελαστικής παραμόρφωσης στο επίπεδο (0001) του 
GaN μπορεί να είναι εκτατική και όχι συμπιεστική, όπως θα ήταν αναμενόμενο λόγω 
της πλεγματικής διαφοράς μεταξύ GaN και Al2O3 (αGaN > αAl2O3). Αυτό συμβαίνει όταν η 
ανάπτυξη του GaN εξελίσσεται μέσω του σχηματισμού και της συνένωσης 3D νησίδων 
GaN, κατ’αναλογία με το 3D συμπαγή τρόπο ανάπτυξης του InN πάνω σε GaN. Η 
εξήγηση που έχει προταθεί [23], στηρίζεται στο ότι είναι ενεργειακά συμφέρουσα η 
εκτατική ελαστική παραμόρφωση των γειτονικών νησίδων προκειμένου να συνενωθούν 
πλευρικά μεταξύ τους, καλύπτοντας κενά από προβλήματα ταιριάσματος (misregistry) 
των πλεγμάτων των επιμέρους νησίδων. Μία άλλη παρόμοια εξήγηση που μπορεί να 
δοθεί, αφορά την αναμενόμενη μείωση της συνολικής έκτασης των “ορίων μικρού 
tilt/twist” που σχηματίζονται στις άκρες των 3D νησίδων καθώς προχωράει η διαδικασία 
επιταξιακής ανάπτυξης και μεγαλώνουν οι επιμέρους μικροκρυσταλλίτες εντός του 
υμενίου. 
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Μία εναλλακτική εξήγηση που μπορεί να δοθεί για την ανάπτυξη ελαστικής 
παραμόρφωσης αντίθετου προσήμου από το αναμενόμενο, στηρίζεται στον 
προβλεπόμενο σταδιακό σχηματισμό MD στα άκρα των νησίδων κατά τη διάρκεια της 
ανάπτυξής τους [3]. Καθώς νέες MD δημιουργούνται στα άκρα των αναπτυσσόμενων 
ετεροεπιταξιακών νησίδων, η τάση πλεγματικής παραμόρφωσης ακολουθεί μία 
“πριονωτή” συμπεριφορά συναρτήσει του αριθμού των MD, όπως φαίνεται στην Εικ. 
5.21. Ειδικότερα, στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης, όταν το μέγεθος των νησίδων είναι 
περιορισμένο και ο αριθμός των MD μικρός, η τάση πλεγματικής παραμόρφωσης, όταν 
σχηματίζονται νέες MD, μπορεί να πάρει αντίθετο πρόσημο από το αναμενόμενο, που 
καθορίζεται από την πλεγματική διαφορά με το υπόστρωμα. Με τον τρόπο αυτό, ένα 
συμπαγές ετεροεπιταξιακό στρώμα μπορεί να έχει αντίθετη πλεγματική παραμόρφωση 
από την αναμενόμενη, όταν αυτό δημιουργείται από τη συνένωση μικρών νησίδων.  

Όποια και να είναι η εξήγηση της εμφάνισης τάσης παραμόρφωσης αντίθετου 
προσήμου, το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται όταν το επιταξιακό στρώμα είναι 
αποτέλεσμα της συνένωσης μικρών 3D νησίδων. Έτσι, εκτατική τάση πλεγματικής 
παραμόρφωσης αναμένεται να υπάρχει μόνο στα συμπαγή υμένια InN των δειγμάτων 

 
Εικόνα 5.21 Θεωρητική πρόβλεψη της πλεγματικής παραμόρφωσης νησίδων, 
κατά την ανάπτυξή τους πάνω σε υπόστρωμα με μικρότερη πλεγματική  σταθερά, 
συναρτήσει του αριθμού των ζευγών εξαρμόσεων πλεγματικής διαφοράς που 
εισάγονται σταδιακά στα άκρα των νησίδων. Η ελαστική παραμόρφωση γίνεται 
εκτατική (ε<0) κάθε φορά που εισάγονται νέες εξαρμόσεις στα άκρα των νησίδων. 
Ανατύπωση από την αναφορά [3]. 
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της Ομάδας-Β. Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι παρατηρήθηκαν μικρορωγμές 
στην επιφάνεια αυτών των δειγμάτων, όπως αναφέρθηκε παραπάνω (βλ. Εικ. 5.18), 
αφού η ύπαρξή τους είναι χαρακτηριστικό αποτέλεσμα της ανάπτυξης του 
επιστρώματος υπό εκτατική τάση πλεγματικής παραμόρφωσης.  

Πέρα από τους παραπάνω παράγοντες διαξονικής τάσης πλεγματικής 
παραμόρφωσης του InN που μπορούν να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της επιταξιακής 
διαδικασίας, υπάρχει άλλος ένας παράγοντας διαξονικής τάσης που αναπτύσσεται μετά 
το τέλος της διαδικασίας, κατά τη διάρκεια της ψύξης του δείγματος, από τη 
θερμοκρασία ανάπτυξης στη θερμοκρασία δωματίου. Αυτός είναι η θερμική τάση και 
οφείλεται στη διαφορά μεταξύ του γραμμικού συντελεστή θερμικής διαστολής στο 
επίπεδο (0001) (ΓΣΘΔα

‡) του InN και των ΓΣΘΔα όλων των επιμέρους στρωμάτων του 
υποστρώματος. Έτσι, όταν η συστολή του κρυστάλλου του InN κατά την ψύξη του 
δείγματος είναι διαφορετική από αυτή του, κατά πολύ παχύτερου, υποστρώματος, τότε 
θα αναπτυχθεί θερμική τάση ελαστικής παραμόρφωσης στο InN, στο επίπεδο της 
διεπιφάνειας (0001).  

Είναι αναμενόμενο ότι το παχύτερο στρώμα μιας πολυστρωματικής δομής καθορίζει 
τη θερμική τάση στα υπόλοιπα στρώματα. Στην πράξη, το παχύτερο στρώμα είναι το 
υπόστρωμα της επιταξιακής δομής. Για τα δείγματα του Πίνακα 5.ΙΙΙ, το παχύτερο 
στρώμα είναι το υπόστρωμα Al2O3, εκτός από το δείγμα #716, που έχει υπόστρωμα SiC. 
Επομένως, η θερμική τάση καθορίζεται από το Al2O3 ή το 6H-SiC, τα οποία έχουν 
ΓΣΘΔα ίσο με 7.5×10-6Κ-1 και (3.2-4.2)×10-6Κ-1 [26], αντίστοιχα. Το πρόσημο της 
θερμικής τάσης (εκτατική ή συμπιεστική) που αναπτύσσεται σε ένα επίστρωμα, 
εξαρτάται από τη σχέση μεταξύ των ΓΣΘΔα του επιστρώματος και του υποστρώματος. 
Αν ο ΓΣΘΔα του υποστρώματος είναι μεγαλύτερος από αυτόν του επιστρώματος, τότε η 
θερμική τάση στο επίστρωμα θα είναι συμπιεστική, ενώ, αντίθετα, αν είναι μικρότερος, 
τότε η θερμική τάση στο επίστρωμα θα είναι εκτατική. Ο ΓΣΘΔα του InN είναι 3.6×10-6 
Κ-1 και του GaN είναι 5.6×10-6Κ-1 [27]. Επομένως, στα επιταξιακά στρώματα InN και 
GaN που αναπτύσσονται πάνω σε υπόστρωμα Al2O3, αναμένεται να αναπτυχθεί 
συμπιεστική θερμική τάση στο επίπεδο (0001) κατά την ψύξη του δείγματος. Αντίθετα, 
στο επιταξιακό InN που αναπτύσσεται πάνω σε υπόστρωμα 6H-SiC, δεν αναμένεται να 
αναπτυχθεί σημαντική θερμική τάση στο επίπεδο (0001) κατά την ψύξη του δείγματος. 

Η ανάπτυξη συμπιεστικής θερμικής τάσης, σε υμένιο InN που έχει αναπτυχθεί πάνω 
σε υπόστρωμα GaN/Al2O3, επιβεβαιώθηκε πειραματικά πραγματοποιώντας μετρήσεις 
με HR-XRD της πλεγματικής παραμέτρου α όλων των στρωμάτων συναρτήσει της 
θερμοκρασίας. Η ακριβής δομή του δείγματος που μετρήθηκε ήταν 10μm InN / 4μm 
GaN / 300μm Al2O3 (δείγμα #636). Το συγκεκριμένο δείγμα ανήκει στην Ομάδα-Α. Τα 
αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται στο διάγραμμα της Εικ. 5.22. Όπως 
φαίνεται, οι τιμές των α όλων των στρωμάτων αυξάνονται το ίδιο ποσό (Δα=0.006-
0.007Å) με την αύξηση της θερμοκρασίας από 25 σε 350οC (ΔΤ=325οC). 
Προσεγγίζοντας την εξάρτηση του α από τη θερμοκρασία με γραμμικό τρόπο, για όλα 
τα στρώματα, ο όρος Δα/α(ΔΤ) υπολογίζεται ίσος με 6.6×10-6Κ-1, 6.7×10-6Κ-1 και 
6.0×10-6Κ-1 για το Al2O3, το GaN και το InN, αντίστοιχα. Η τιμές αυτές απέχουν 
σημαντικά από τους ΓΣΘΔα των InN και GaN και πρακτικά ταυτίζονται με το ΓΣΘΔα 

                                                 
‡ Ο ΓΣΘΔα ορίζεται ως η σχετική μεταβολή Δα/α ανά μονάδα θερμοκρασίας ΔΤ , δηλ. ΓΣΘΔα =Δα/(αΔΤ). 
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του Al2O3. Επομένως, η θερμική μεταβολή της α του InN και του GaN καθορίζεται από 
το Al2O3.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τιμές της πλεγματική παραμέτρου α όλων των στρωμάτων 
του δείγματος #636, μετρήθηκαν ξανά μετά την ολοκλήρωση των μετρήσεων 
συναρτήσει της θερμοκρασίας και ήταν ακριβώς ίδιες με τις πρώτες τιμές. Αυτό 
σημαίνει ότι η θερμοκρασία των 350οC δεν είναι αρκετή ώστε να ανασχηματιστεί το 
δίκτυο των MD για να χαλαρώσει η θερμική συμπιεστική τάση. 

Η θερμική τάση που αναπτύσσεται στο InN κατά την ψύξη του δείγματος μετά το 
τέλος της διαδικασίας επιταξιακής ανάπτυξης, αναμένεται ότι θα είναι μικρότερη για τις 
χαμηλότερες θερμοκρασίες ανάπτυξης. Έτσι, η επίδραση της θερμικής συμπιεστικής 
τάσης στην τιμή της α του InN, αναμένεται να είναι μεγαλύτερη για τα δείγματα της 
Ομάδας-Α, απ’ότι για τα δείγματα της Ομάδας-Β. Επιπλέον, η επίδρασή της αναμένεται 
να είναι περιορισμένη για τις κολωνοειδείς και τις πορώδεις δομές InN (δείγματα #364 
και #379) λόγω της περιορισμένης επαφής του InN με το υπόστρωμα. Τέλος, όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω, δεν αναμένεται σημαντική επίδραση της θερμικής τάσης στην 
τιμή της α του στρώματος InN του δείγματος #716, όπου το υπόστρωμα είναι GaN/6H-
SiC. 

Συμπερασματικά, τρείς παράγοντες μπορεί να συνεισφέρουν στην παραμένουσα 
τάση πλεγματικής παραμόρφωσης του InN: η συμπιεστική τάση λόγω της πλεγματικής 

 Εικόνα 5.22 Πλεγματικές παράμετροι α των στρωμάτων InN, GaN και Al2O3, σε μία δομή 
10μm InN / 4μm GaN / 300μm Al2O3 (δείγμα #636), συναρτήσει της θερμοκρασίας. Οι 
παράμετροι μετρήθηκαν με XRD. Η αλλαγή της α με τη μεταβολή της θερμοκρασίας είναι 
κοινή για όλα τα στρώματα. Αυτό αποδίδεται στη θερμική τάση που εισάγεται στα 
στρώματα InN και GaN από το παχύ υπόστρωμα Al2O3, το οποίο έχει μεγαλύτερο 
συντελεστή θερμικής διαστολής. 
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διαφοράς του InN με το GaN, η εκτατική τάση λόγω του 3D συμπαγούς τρόπου 
ανάπτυξης του InN και η συμπιεστική θερμική τάση λόγω του μεγαλύτερου ΓΣΘΔα του 
Al2O3 (0001) συγκριτικά με το InN. Η βαρύτητα του κάθε παράγοντα καθορίζεται από 
τη θερμοκρασία ανάπτυξης και τον τρόπο ανάπτυξης του InN, καθώς και το είδος του 
υποστρώματος. 

  
 

5.4.2. Ελεύθερες πλεγματικές παράμετροι και συντελεστής χαλάρωσης της 
διαξονικής παραμόρφωσης  

Από την ανάλυση που προηγήθηκε, όσον αφορά την επίδραση των τριών 
παραγόντων ελαστικής τάσης πλεγματικής παραμόρφωσης στα δείγματα του Πίνακα 
5.ΙΙΙ, προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα: 

- η συμπιεστική τάση λόγω της πλεγματικής διαφοράς του InN με το GaN, 
αναμένεται να είναι μεγαλύτερη στα δείγματα της Ομάδας-Α, απ’ότι στα δείγματα της 
Ομάδας-Β και στα μη-συμπαγή δείγματα #364 και #379 

- η εκτατική τάση λόγω του 3D συμπαγούς τρόπου ανάπτυξης του InN, αναμένεται 
να υπάρχει μόνο στα συμπαγή υμένια InN των δειγμάτων της Ομάδας-Β 

- η θερμική συμπιεστική τάση αναμένεται να είναι μεγαλύτερη στα δείγματα της 
Ομάδας-Α, απ’ότι στα δείγματα της Ομάδας-Β και στα μη-συμπαγή δείγματα #364 και 
#379, και αμελητέα στο δείγμα #716 

Όλα αυτά τα συμπεράσματα, είναι σε συμφωνία με τις σχετικές θέσεις των 
πειραματικών σημείων (c, α) στο διάγραμμα της Εικ. 5.20. Τα δείγματα της Ομάδας-Β, 
πράγματι, ήταν υπό εκτατική πλεγματική παραμόρφωση, αφού περιείχαν μικρορωγμές 
και παρουσίασαν τις μεγαλύτερες τιμές α και τις μικρότερες c. Αντίθετα, τα δείγματα 
της Ομάδας-Α, πρέπει να είναι υπό συμπιεστική πλεγματική παραμόρφωση, αφού 
παρουσίασαν τις μικρότερες τιμές α και τις μεγαλύτερες c. Επιπλέον, τα μη-συμπαγή 
δείγματα #364 και #379, καθώς και το δείγμα #716 που το υπόστρωμα ήταν GaN/6H-
SiC, πρέπει να είναι σχεδόν ελεύθερα από τάσεις πλεγματικής παραμόρφωσης, αφού 
παρουσιάσαν τιμές c και α μεταξύ των τιμών που αντιστοιχούν σε εκτατική 
παραμόρφωση (δείγματα Ομάδας-Β) και των τιμών που αντιστοιχούν σε συμπιεστική 
παραμόρφωση (δείγματα Ομάδας-Α).  

Έτσι, οι ελεύθερες (από τάσεις πλεγματικής παραμόρφωσης στο επίπεδο (0001)) 
πλεγματικές παράμετροι του InN εντοπίζονται στην περιοχή τιμών c0=(5.699±0.004)Å 
και α0=(3.535±0.005)Å. Η περιοχή αυτή υποδεικνύεται στο διάγραμμα της Εικ. 5.20 με 
έναν σταυρό.  

Χρησιμοποιώντας αυτές τις τιμές των c και α, σε συνδυασμό με την κλίση της 
ευθείας Δc/Δα του διαγράμματος στην Εικ. 5.20, ο συντελεστής χαλάρωσης της 
διαξονικής παραμόρφωσης (biaxial strain relaxation coefficient, b), που δίνεται από τη 
σχέση b=(Δc/c0)/(Δα/α0), υπολογίζεται ότι είναι ίσος με 0.43±0.04. Ο συντελεστής αυτός 
δίνεται συναρτήσει των ελαστικών σταθερών C13 και C33 του κρυστάλλου InN, 
σύμφωνα με τη σχέση b=2C13/C33.  
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Τέλος, είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι βιβλιογραφικές τιμές (c, α) που 
παρουσιάζονται στο διάγραμμα της Εικ. 5.20, κατανέμονται προσεγγιστικά πάνω σε μία 
ευθεία γραμμή, η οποία είναι κάθετη στην ευθεία γραμμή που περιγράφει τις τιμές των 
δειγμάτων του Πίνακα 5.ΙΙΙ. Το σημείο τομής των δύο ευθειών συμπίπτει με τις 
ελεύθερες παραμέτρους (c0, α0). Αυτό δείχνει ότι τα δείγματα InN των βιβλιογραφικών 
αναφορών, απέκλειναν από τη στοιχειομετρία ή περιείχαν σημαντική συγκέντρωση 
προσμίξεων, όπως οξυγόνο, με αποτέλεσμα την εμφάνιση υδροστατικής τάσης στο InN. 
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6.1. Εισαγωγή στις ηλεκτρικές ιδιότητες του InN 

Μία από τις βασικές αιτίες που το InN αποτελεί αντικείµενο εντατικής διερεύνησης 
τα τελευταία χρόνια, είναι η υψηλή ευκινησία χαµηλού πεδίου (14000 cm2/Vs σε 300Κ) 
και η υψηλή µέγιστη ταχύτητα (peak velocity, 5.3×107cm/s σε ηλεκτρικό πεδίο έντασης 
32kV/cm) των ηλεκτρονίων του που προβλέπονται θεωρητικά [1]. Αυτές οι ηλεκτρικές 
ιδιότητες, καθιστούν το InN έναν κατάλληλο ηµιαγωγό για ανάπτυξη διατάξεων µε 
λειτουργία έως την περιοχή των THz. 

Οι θεωρητικές προβλέψεις, όµως, δεν έχουν ακόµη επαληθευτεί πειραµατικά. Αν και 
η κρυσταλλική ποιότητα του επιταξιακού InN έχει φτάσει ένα σχετικά καλό επίπεδο, 
δεδοµένων των δυσµενών συνθηκών ανάπτυξης και της σηµαντικής πλεγµατικής 
διαφοράς µε τα διαθέσιµα υποστρώµατα, το βασικό ηλεκτρικό χαρακτηριστικό του InN, 
στο οποίο οφείλεται η παρατηρούµενη χαµηλή ευκινησία, είναι η υψηλή συγκέντρωση 
ελεύθερων ηλεκτρονίων (1018-1020cm-3) που παρατηρείται σε κάθε περίπτωση. Τέτοιες 
υψηλές συγκεντρώσεις καθιστούν δύσκολη, αν όχι απαγορευτική, τη χρήση υµενίων 
InN σε ηλεκτρονικές διατάξεις. Εποµένως, είναι επιτακτική ανάγκη η ταυτοποίηση της 
πηγής υψηλής συγκέντρωσης ηλεκτρονίων στο InN. Γενικά, τα ελεύθερα ηλεκτρόνια σε 
έναν ηµιαγωγό οφείλονται σε προσµείξεις δοτών και σε κρυσταλλικές ατέλειες µε 
ηλεκτρική συµπεριφορά δοτών. Με τη βελτίωση των συνθηκών ανάπτυξης και κατά 
συνέπεια της κρυσταλλικής ποιότητας, η συγκέντρωση ηλεκτρονίων, όπως αναφέρεται 
στη βιβλιογραφία, έχει µειωθεί από ~1020cm-3 σε ~2×1017cm-3. 

Ο ηλεκτρικός χαρακτήρας διαφόρων προσµείξεων και ατελειών έχει διερευνηθεί, 
χωρίς όµως να έχει ταυτοποιηθεί πλήρως η προέλευση της υψηλής συγκέντρωσης 
ηλεκτρονίων. Μάλιστα, πολλά αποτελέσµατα είναι αντιφατικά, όπως για παράδειγµα 
αυτά για τις διερχόµενες εξαρµόσεις. Από κάποιες ερευνητικές οµάδες έχει προταθεί ότι 
λειτουργούν σαν αποδέκτες (acceptor-like), ενώ από κάποιες άλλες ότι λειτουργούν σαν 
δότες (donor-like). Άλλο ένα παράδειγµα αντιφατικών αποτελεσµάτων είναι η απόδοση 
της υψηλής συγκέντρωσης ηλεκτρονίων σε προσµείξεις υδρογόνου, την οποία κάποιες 
ερευνητικές οµάδες έχουν επιβεβαιώσει και κάποιες άλλες έχουν διαψεύσει. 

Στην Ενότητα 6.2 γίνεται µία σύντοµη ανασκόπηση της διερεύνησης του ηλεκτρικού 
χαρακτήρα των ατελειών και της αιτίας ύπαρξης µεγάλων συγκεντρώσεων ελευθέρων 
ηλεκτονίων, τόσο στο εσωτερικό του κρυστάλλου (bulk) InN, όσο και στην επιφάνειά 
του, όπου παρατηρείται ιδιαίτερα µεγάλη συσσώρευση ηλεκτρονίων. Τα αποτελέσµατα 
αυτά έχουν δηµοσιευθεί κυρίως τα τρία τελευταία χρόνια σε διεθνή επιστηµονικά 
περιοδικά, από διάφορες ερευνητικές οµάδες. Στην Ενότητα 6.3 γίνεται µία σύντοµη 
ανασκόπηση των µηχανισµών σκέδασης ελεύθερων ηλεκτρονίων στο InN, βάσει της 
βιβλιογραφίας, η οποία είναι χρήσιµη για την ανάλυση των αποτελεσµάτων που 
παρουσιάζονται στις Ενότητες 6.4 και 6.5. Στην Ενότητα 6.4 παρουσιάζεται η 
διερεύνηση του ηλεκτρικού χαρακτήρα των διερχόµενων εξαρµόσεων ακµής, η οποία 
βασίστηκε στη συστηµατική µελέτη της εξάρτησης των ηλεκτρικών ιδιοτήτων υµενίων 
InN από τις συνθήκες ανάπτυξης και, κατά συνέπεια, από την κρυσταλλική τους 
ποιότητα. Τέλος, στην Ενότητα 6.5 παρουσιάζονται µετρήσεις φαινοµένου-Hall σε 
διαφορετικές θερµοκρασίες. 
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6.2. Το πρόβληµα υψηλής συγκέντρωσης ελεύθερων ηλεκτρονίων 

Γενικά, ο εµπλουτισµός (doping) των ηµιαγωγών οφείλεται σε ενδογενείς ατέλειες 
και σε προσµείξεις που δρούν σαν δότες ή αποδέκτες. Μία συνήθης µέθοδος εκτίµησης 
των πιθανότερων ενδογενών ατελειών ή προσµείξεων σε έναν συγκεκριµένο ηµιαγωγό, 
είναι ο υπολογισµός της ενέργειας σχηµατισµού τους σε συνθήκες θερµοδυναµικής 
ισορροπίας [2]. Οι ατέλειες/προσµείξεις µε τη χαµηλότερη ενέργεια σχηµατισµού 
αναµένεται να απαντώνται µε τις µεγαλύτερες συγκεντρώσεις* στον κρύσταλλο. Όµως, 
η ενέργεια σχηµατισµού κάθε ατέλειας/πρόσµειξης εξαρτάται µε µοναδικό τρόπο από τη 
θέση της ενεργειακής στάθµης Fermi (EF) του ηµιαγωγού, µε αποτέλεσµα η 
συγκέντρωσή της στον κρύσταλλο να είναι είναι συνάρτηση της θέσης της EF. 

Οι ενδογενείς ατέλειες µπορεί να είναι κενά ατόµων της οµάδας ΙΙΙ (IΙΙ-vacancies, 
VIΙΙ), κενά ατόµων N (Ν-vacancies, VΝ), ενδοπλεγµατικά άτοµα της οµάδας ΙΙΙ (ΙΙΙ-
interstitials, IIIi), ενδοπλεγµατικά ατόµα N (Ν-interstitials, Νi), άτοµα της οµάδας ΙΙΙ που 
έχουν αντικαταστήσει στο πλέγµα άτοµα N (III-antisites, IIIN) και, τέλος, άτοµα Ν που 
έχουν αντικαταστήσει στο πλέγµα άτοµα της οµάδας ΙΙΙ (Ν-antisites, ΝΙΙΙ). Στα ΙΙΙ-
νιτρίδια, οι ενέργειες σχηµατισµού των IIIi, Νi, IIIN και ΝΙΙΙ είναι αρκετά µεγαλύτερες 
από αυτές των VIΙΙ ή VΝ, ανεξαρτήτως της θέσης της EF. Επιπλέον, οι ενέργειες 
σχηµατισµού συνήθων προσµείξεων δοτών, όπως Ο, Si, H, και αποδεκτών, όπως Mg, 
είναι µικρότερες από αυτές των ενδογενών ατελειών [2]. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά παρουσιάζονται για την περίπτωση του InN στην Εικ. 
6.1 [3]. Όπως φαίνεται, οι δότες που είναι πιθανότερο να σχηµατιστούν κατά τη 
διάρκεια της ανάπτυξης είναι προσµείξεις Ο σε θέσεις N (ΟΝ) και Si σε θέσεις In (SiIn). 
Επιπλέον, οι πιθανότεροι αποδέκτες είναι προσµείξεις Mg σε θέσεις In (MgIn). Η 
περίπτωση του Η, ως πρόσµειξη στο InN, συζητείται αναλυτικά στην Ενότητα 6.2.1. 
Μεταξύ των ενδογενών ατελειών, πιθανότερος είναι ο σχηµατισµός VN ή VIn. Πρέπει να 
τονιστεί ότι τα αποτελέσµατα αυτά έχουν προκύψει από υπολογισµούς όπου το 
ενεργειακό χάσµα του InN θεωρήθηκε ίσο µε 1.9eV. Όµως, η συγκεκριµένη σχέση 
µεταξύ των ενεργειών σχηµατισµού των διαφόρων ατελειών/προσµείξεων παραµένει η 
ίδια, ακόµα και στην περίπτωση που το ενεργειακό χάσµα του InN θεωρηθεί ίσο µε 
~0.8eV [2]. 

Άλλο ένα σηµείο που πρέπει να τονιστεί είναι το γεγονός ότι, όπως αναφέρθηκε 
παραπάνω, οι υπολογισµοί των ενεργειών σχηµατισµού ατελειών/προσµείξεων αφορούν 
την ανάπτυξη σε συνθήκες θερµοδυναµικής ισορροπίας. Αυτές οι συνθήκες, όµως, δεν 
χαρακτηρίζουν την ανάπτυξη µε ΜΒΕ. Αυτό σηµαίνει ότι κατά την ανάπτυξη µε ΜΒΕ, 
αν κάποιες ατέλειες/προσµείξεις, παρά την υψηλή ενέργεια σχηµατισµού τους, 
δηµιουργηθούν για κάποιο λόγο στον αναπτυσσόµενο κρύσταλλο, αυτές θα 
διατηρηθούν λόγω των κινητικών περιορισµών που εµποδίζουν την εξαφάνισή τους [2]. 

Η µέτρηση των συγκεντρώσεων των διαφόρων προσµείξεων πραγµατοποιείται µε 
την τεχνική Secondary Ion Mass Spectroscopy, SIMS. Τα πειράµατα, έως σήµερα, δεν 
έχουν συσχετίσει µε σαφή τρόπο τις συγκεντρώσεις των προσµείξεων Ο και Η µε τη 

                                                 
* Σε θερµοδυναµική ισορροπία, η συγκέντρωση µίας ατέλειας/πρόσµειξης στον κρύσταλλο θα έχει εκθετική 
εξάρτηση της µορφής exp(-Ef/kT) από τη θερµοκρασία T, όπου Ef είναι η ενέργεια σχηµατισµού και k η 
σταθερά του Boltzmann. 
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συγκέντρωση των ηλεκτρονίων στο InN. Και αυτό γιατί οι συγκεντρώσεις των 
προσµείξεων Ο και Η, συνήθως, διαφέρουν πολύ από τις συγκεντρώσεις των 
ηλεκτρονίων που προσδιορίζονται µε µετρήσεις φαινοµένου-Hall. Για παράδειγµα, έχει 
βρεθεί ότι η συγκέντρωση ατόµων Ο ισούται µε τη συγκέντρωση ηλεκτρονίων µόνο σε 
υµένια µε υψηλή συγκέντρωση ηλεκτρονίων (~1020cm-3), ενώ είναι µικρότερη σε κάθε 
άλλη περίπτωση [4]. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές όπου η συγκέντρωση Η είναι 
ακόµα και µεγαλύτερη από τη συγκέντρωση ηλεκτρονίων [5]. Από τα αντιφατικά αυτά 
αποτελέσµατα, εξάγεται το συµπέρασµα ότι, πέρα από τις προσµείξεις, η συγκέντρωση 
των ηλεκτρονίων στα υµένια InN θα επηρεάζεται και από ενδογενείς ατέλειες, παρά τη 
µεγάλη ενέργεια σχηµατισµού τους.  

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι µηχανισµοί εµπλουτισµού από ενδογενείς 
σηµειακές ατέλειες και από ενδοπλεγµατικές προσµείξεις Η στους σύνθετους 
ηµιαγωγούς. Στις δύο αυτές περιπτώσεις, οι ενδογενείς ατέλειες και οι προσµείξεις Η 
µπορούν να δράσουν είτε σαν δότες, είτε σαν αποδέκτες, ανάλογα µε τη θέση της EF. 
Λόγω του διτού τους ηλεκτρικού χαρακτήρα, οι ενδογενείς ατέλειες και οι 
ενδοπλεγµατικές προσµείξεις Η ονοµάζονται επαµφοτερίζουσες ατέλειες (amphoteric 
defects). Στην επόµενη Ενότητα, παρουσιάζεται αναλυτικά ο φυσικός µηχανισµός των 
επαµφοτεριζουσών ατελειών. 

 
 

6.2.1. Επαµφοτερίζουσες κρυσταλλικές ατέλειες 
Για την εξήγηση της τάσης του InN να εµφανίζει µεγάλη συγκέντρωση ηλεκτρονίων 

έχουν προταθεί δύο µοντέλα που έχουν κοινή αφετηρία. Και τα δύο αυτά µοντέλα 
στηρίζονται στην ύπαρξη επαµφοτεριζουσών ατελειών στον κρύσταλλο, οι οποίες 

 

Εικόνα 6.1 Θεωρητικές προβλέψεις της ενέργειας 
σχηµατισµού διαφόρων προσµείξεων και ενδογενών 
ατελειών στον κρύσταλλο InN, συναρτήσει της 
στάθµης Fermi (EF). Οι προσµίξεις δοτών (Ο και Si) 
και τα κενά αζώτου (VN), που δρούν σαν δότες, είναι 
περισσότερο πιθανό να σχηµατιστούν στο InN. 
Ανατύπωση από την αναφορά [3]. 
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µπορούν να δράσουν είτε σαν δότες είτε σαν αποδέκτες ανάλογα µε τη EF του 
ηµιαγωγού σε σχέση µε µία χαρακτηριστική ενέργεια Ε+/-

†, η οποία δεν εξαρτάται από 
το είδος των ατελειών. Η Ε+/- είναι εντοπισµένη στο κέντρο του µέσου ενεργειακού 
χάσµατος σε ολόκληρη την ζώνη Brillouin και αντιστοιχεί στην ηλεκτρική 
ουδετερότητα του κρυστάλλου [6]. Όταν EF<Ε+/-, τότε οι ατέλειες δρούν σαν δότες, ενώ 
όταν EF>Ε+/-, τότε οι ατέλειες δρούν σαν αποδέκτες. Το αποτέλεσµα και στις δύο 
περιπτώσεις είναι η µετακίνηση της EF προς την Ε+/-. Όταν η συγκέντρωση των 
ατελειών γίνει αρκετά µεγάλη, η EF εξισώνεται µε την Ε+/- και δεν αλλάζει µε περαιτέρω 
αύξηση της συγκέντρωσης των ατελειών (Fermi-level pinning).  

Η ιδιαιτερότητα του InN έγγειται στο γεγονός ότι η Ε+/- είναι εντοπισµένη µέσα στη 
ζώνη αγωγιµότητας του InN γύρω από το σηµείο-Γ της ζώνης Brillouin, όπως 
παρουσιάζεται στην Εικ. 6.2 [7], περίπου 0.9 [8] - 1.3 [9] eV πάνω από το ελάχιστο της 
ζώνης αγωγιµότητας και 4.9 [8] - 4.5 [9] eV κάτω από την ενεργειακή στάθµη του 
κενού, µε αποτέλεσµα πάντα να ισχύει EF<Ε+/- και οι κρυσταλλικές ατέλειες αναµένεται 
να δρούν ως δότες. Η διαφορά µεταξύ των δύο µοντέλων δηµιουργίας ελεύθερων 
ηλεκτρονίων στο InN αφορά το είδος των επαµφοτερίζουσων κρυσταλλικών ατελειών 
που ευθύνονται για την υψηλή συγκέντρωση ηλεκτρονίων.  

Στο πρώτο µοντέλο [8], προτείνεται ότι οι ενδογενείς ατέλειες έχουν 
επαµφοτερίζοντα ηλεκτρικό χαρακτήρα και είναι αυτές στις οποίες οφείλεται η υψηλή 
συγκέντρωση ηλεκτρονίων στο InN. Στην περίπτωση αυτή, οι ενδογενείς ατέλειες 
ονοµάζονται επαµφοτερίζουσες ενδογενείς ατέλειες (Amphoteric Native Defects, ΑND). 
Η ιδέα των ΑND χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Walukiewicz στο GaAs, µε 
στόχο την ανάδειξη του µηχανισµού δηµιουργίας φράγµατος δυναµικού Schottky 
(Schottky barrier) στην διεπιφάνεια µεταξύ οποιουδήποτε µετάλλου και GaAs [10, 11]. 
Σύµφωνα µε το µοντέλο των ΑND, η ενέργεια σχηµατισµού τους εξαρτάται από τη θέση 
της EF. Για EF<Ε+/-, ευνοείται ο σχηµατισµός ΑND που δρούν σαν δότες, κυρίως τα VN 

                                                 
† Η E+/- µπορεί να βρεθεί στη βιβλιογραφία και ως ενέργεια σταθεροποίησης της στάθµης Fermi (Fermi-level 
stabilization energy, EFS) ή ενέργεια σηµείου διακλάδωσης (branch-point energy, EB). 

 

Εικόνα 6.2 Η δοµή των ενεργειακών 
ζωνών στον κρύσταλλο βουρτζίτη του 
InN, όπως υπολογίστηκε µε τη µέθοδο 
DFT και την προσέγγιση LDA. Η 
ενέργεια του σηµείου διακλάδωσης ΕΒ 
(ίδια µε την Ε+/-) βρίσκεται µέσα στη 
ζώνη αγωγιµότητας στο σηµείο Γ. 
Ανατύπωση από την αναφορά [7]. 
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λόγω της µικρής ενέργειας σχηµατισµού τους σε σχέση µε άλλες ενδογενείς ατέλειες 
που δρούν επίσης σαν δότες. Αντίθετα, για EF>Ε+/-, ευνοείται ο σχηµατισµός ΑND που 
δρούν σαν αποδέκτες, κυρίως τα VIn λόγω της µικρής ενέργειας σχηµατισµού τους σε 
σχέση µε άλλες ενδογενείς ατέλειες που δρούν επίσης σαν αποδέκτες. Τέλος, για 
EF=Ε+/, ευνοείται εξίσου ο σχηµατισµός ενδογενών ατελειών µε χαρακτήρα είτε δότη, 
είτε αποδέκτη. 

Τα VN ισοδυναµούν µε ελεύθερους δεσµούς (dangling bonds) In, των οποίων η 
ενέργεια βρίσκεται κοντά στη µέση ενεργειακή στάθµη του ελάχιστου της ζώνης 
αγωγιµότητας στη ζώνη Brillouin. Έτσι, οι ελεύθεροι δεσµοί In λειτουργούν σαν δότες, 
αφού το διαθέσιµο για δεσµό ηλεκτρόνιο µπορεί εύκολα να µεταβεί σε κατάσταση της 
ζώνης αγωγιµότητας. Αντίστοιχα, τα VIn ισοδυναµούν µε ελεύθερους δεσµούς N, των 
οποίων η ενέργεια βρίσκεται κοντά στη µέση ενεργειακή στάθµη του µέγιστου της 
ζώνης σθένους στη ζώνη Brillouin. Έτσι, οι ελεύθεροι δεσµοί Ν λειτουργούν σαν 
αποδέκτες, αφού εύκολα ο ελεύθερος δεσµός µπορεί να ικανοποιηθεί µε την πρόσληψη 
ενός ελεύθερου ηλεκτρονίου από τη ζώνη σθένους. Αφού στο InN η Ε+/- είναι 0.9-1.3eV 
πάνω από το ελάχιστο της ζώνης αγωγιµότητας στο σηµείο-Γ της ζώνης Brillouin, 
ευνοείται ενεργειακά µόνο ο σχηµατισµός AND που δρούν σαν δότες, δηλαδή κυρίως τα 
VN και, κατά συνέπεια, ευνοείται η δηµιουργία υψηλής συγκέντρωσης ελεύθερων 
ηλεκτρονίων. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η µέγιστη συγκέντρωση ηλεκτρονίων 
επιτυγχάνεται όταν η EF εξισώνεται µε την E+/-. Από πειράµατα ακτινοβόλισης του InN 
µε ενεργητικά σωµατίδια (1MeV e-, 2MeV H+ και 2MeV 4He+) [8] για τη δηµιουργία 
σηµειακών ενδογενών ατελειών, βρέθηκε ότι η µέγιστη συγκέντρωση ηλεκτρονίων είναι 
ίση µε 4×1020cm-3. 

Το δεύτερο µοντέλο [12, 13] που προτείνεται για την εξήγηση της τάσης του InN να 
εµφανίζει µεγάλη συγκέντρωση ηλεκτρονίων, θεωρεί ότι οι ενδοπλεγµατικές 
προσµείξεις Η έχουν επαµφοτερίζοντα ηλεκτρικό χαρακτήρα και είναι αυτές στις οποίες 
οφείλεται η υψηλή συγκέντρωση ηλεκτρονίων στο InN. Η ενσωµάτωση 
ενδοπλεγµατικών προσµείξεων Η σε έναν σύνθετο ηµιαγωγό γίνεται µε δύο τρόπους [9]. 
Το άτοµο Η µπορεί να κάνει δεσµό είτε µε το κατιόν (In+-Η-), είτε µε το ανιόν (N--Η+), 
σχηµατίζοντας ελεύθερους δεσµούς είτε ανιόντος (Ν), είτε κατιόντος (In), αντίστοιχα. 
Όµως, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι ελεύθεροι δεσµοί κατιόντος δρούν σαν δότες, 
ενώ οι ελεύθεροι δεσµοί ανιόντος σαν αποδέκτες. Έτσι, όταν στο InN οι 
ενδοπλεγµατικές προσµείξεις Η σχηµατίσουν δεσµούς µε άτοµα In, τότε βρίσκονται 
στην κατάσταση Η- και λειτουργούν σαν δότες, ενώ όταν σχηµατίσουν δεσµούς µε 
άτοµα Ν, τότε βρίσκονται στην κατάσταση Η+ και λειτουργούν σαν αποδέκτες. 

Οι ενέργειες σχηµατισµού των Η- και Η+ εξαρτώνται µε διαφορετικό τρόπο από τη 
θέση της EF. Για EF<Ε+/-, η ενέργεια σχηµατισµού Η+ είναι µικρότερη από αυτή για Η- 
και έτσι οι προσµείξεις Η θα δρούν σαν δότες. Αντίθετα, για EF<Ε+/-, η ενέργεια 
σχηµατισµού Η- είναι µικρότερη από αυτή για Η+ και έτσι οι προσµείξεις Η θα δρούν 
σαν αποδέκτες. Φυσικά, για EF=Ε+/-, ευνοείται εξίσου ο σχηµατισµός Η- και Η+. Όπως, 
όµως, συµβαίνει και µε τις AND, οι προσµείξεις Η στο InN προβλέπεται ότι θα δρούν 
πάντα σαν δότες, λόγω της θέσης της Ε+/- µέσα στη ζώνη αγωγιµότητας στο σηµείο-Γ 
της ζώνης Brillouin. Η εξάρτηση της ενέργειας σχηµατισµού ενδοπλεγµατικών 
προσµείξεων Η στο InN για τις δύο καταστάσεις Η- και Η+, παρουσιάζεται στην Εικ. 6.3 
[12]. Το διάγραµµα περιορίζεται µόνο για EF µέσα στο ενεργεικό χάσµα, που στη 
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συγκεκριµένη περίπτωση έχει θεωρηθεί ίσο µε 1.9eV. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η 
ενέργεια µεταβολής του ηλεκτρικού χαρακτήρα των προσµείξεων Η, Ε+/-, προβλέπεται 
ότι θα είναι η ίδια σε απόλυτη τιµή (4.5eV κάτω από την ενεργειακή στάθµη του κενού) 
για όλους τους ηµιαγωγούς, τους µονωτές και τα υδατικά διαλύµατα (universal 
alignment of hydrogen levels) [9, 14].  

 
 

6.2.2. Συσσώρευση ηλεκτρονίων στην επιφάνεια 
Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό των υµενίων InN (0001), σύµφωνα µε συγκλίνοντα 

αποτελέσµατα της βιβλιογραφίας, είναι η εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση ηλεκτρονίων 
πολύ κοντά στην ελεύθερη επιφάνεια των υµενίων, που είναι αρκετά υψηλότερη και από 
αυτή του εσωτερικού του κρυστάλλου. Αυτό ισχύει και για τις δύο πολικότητες της 
{0001} επιφάνειας, είτε τη (0001), στην περίπτωση υµενίου πολικότητας-In, είτε τη 
(0001) , στην περίπτωση υµενίου πολικότητας-N) [15]. Η αιτία της ύπαρξης αυτού του 
επιφανειακού στρώµατος ηλεκτρονίων δεν έχει ταυτοποιηθεί µε ασφαλή τρόπο. Γενικά, 
θεωρείται ότι το επιφανειακό στρώµα ηλεκτρονίων οφείλεται στην υψηλή συγκέντρωση 
επιφανειακών ενεργειακών καταστάσεων, οι οποίες δρούν σαν δότες λόγω του ότι η Ε+/- 
είναι εντοπισµένη πάνω από το ελάχιστο της ζώνης αγωγιµότητας στο σηµείο-Γ της 
ζώνης Brillouin [16, 17, 7]. 

Πολύ πρόσφατοι θεωρητικοί υπολογισµοί [15] προβλέπουν ότι το επιφανειακό 
στρώµα ηλεκτρονίων είναι εγγενές χαρακτηριστικό του κρυστάλλου InN και οφείλεται 
σε δεσµούς In-In που, σε επιφάνεια (0001), δηµιουργούν κατειληµµένες επιφανειακές 
καταστάσεις ~0.6eV πάνω από το ελάχιστο της ζώνης αγωγιµότητας στο σηµείο-Γ. Τα 
ηλεκτρόνια µεταβαίνουν από τις κατειλληµένες καταστάσεις δεσµών In-In σε 
καταστάσεις της ζώνης αγωγιµότητας και δηµιουργούν την υψηλή συγκέντρωση 
ηλεκτρονίων στην επιφάνεια. Στην περίπτωση επιφάνειας (0001) , οι κατειληµµένες 

 

Εικόνα 6.3 Η ενέργεια σχηµατισµού των 
ενδοπλεγµατικών προσµείξεων Η στο InN, 
συναρτήσει της στάθµης Fermi (EF). Ο 
σχηµατισµός προσµείξεων H που δρούν σαν 
δότες (Η+) είναι περισσότερο πιθανός από το 
σχηµατισµό προσµείξεων Η που δρούν σαν 
αποδέκτες (Η-). Ανατύπωση από την 
αναφορά [12]. 
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καταστάσεις δεσµών In-In εντοπίζονται ~0.3eV πάνω από το ελάχιστο της ζώνης 
αγωγιµότητας.  

Οι δεσµοί In-In σχηµατίζονται µεταξύ ενός πρόσθετου επιφανειακού ατόµου 
(adatom) In και τριών ατόµων In της επιφάνειας του InN και είναι αποτέλεσµα των 
επιφανειακών αναδοµήσεων 2×2 InΤ4 στην επιφάνεια (0001) και 1×1 Inαtop στην 
επιφάνεια (0001)  του InN [15]. Για µη-πολικές επιφάνειες, όπως είναι η m (1100)  και η 

α (1120) , οι υπολογισµοί προβλέπουν ότι δεν θα σχηµατίζεται επιφανειακό στρώµα 
ηλεκτρονίων, εκτός αν στην επιφάνεια υπάρχει επίστρωµα ατόµων In [15].  

Η ύπαρξη του επιφανειακού στρώµατος ηλεκτρονίων έχει ανιχνευτεί πειραµατικά, 
χρησιµοποιώντας την τεχνική υψηλής ανάλυσης φασµατοσκοπία απώλειας ενέργειας 
ηλεκτρονίων (High-Resolution Electron-Energy-Loss Spectroscopy, HREELS) [17,7]. Η 
τεχνική HREELS βασίζεται στην ανταλλαγή ενέργειας µεταξύ των προσπίπτοντων 
ηλεκτρονίων χαµηλής ενέργειας και των πεδίων πόλωσης που δηµιουργούνται από τη 
διέγερση φωνονίων και πλασµονίων κοντά στην επιφάνεια. Η ενέργεια πλάσµατος, 
ωp= 2 ∗

fne mε , εξαρτάται από τη συγκέντρωση των ηλεκτρονίων, n, και την ενεργό 

τους µάζα στην EF, ∗
Fm . Επιπλέον, το βάθος διείσδυσης των προσπίπτοντων 

ηλεκτρονίων είναι ανάλογο της ενέργειάς τους. Έτσι, µετρώντας την ωp για 
διαφορετικές ενέργειες προσπίπτοντων ηλεκτρονίων και γνωρίζοντας την ∗

Fm , µπορεί 
να υπολογιστεί η n συναρτήσει της απόστασης από την επιφάνεια. Με αυτό τον τρόπο, 
βρέθηκε ότι η n παίρνει τη µέγιστη τιµή της (~2.8×1020cm-3) κοντά στην επιφάνεια του 
υµενίου InN και µειώνεται απότοµα συναρτήσει της απόστασης από την επιφάνεια. 
Τελικά, η n εξισώνεται µε την τιµή του εσωτερικού του κρυστάλλου σε απόσταση ~9nm 
από την επιφάνεια.  

Λόγω της υψηλής συγκέντρωσης ηλεκτρονίων (~2.5×1013cm-2) κοντά στην 
επιφάνεια, οι ενεργειακές ζώνες κάµπτονται εκεί κατά ~0.56eV, θεωρώντας ότι το 
ενεργειακό χάσµα είναι ίσο µε 0.75eV. Η αντίστοιχη σχηµατική περιγραφή φαίνεται 
στην Εικ. 6.4 [17]. Η EF στην επιφάνεια είναι εντοπισµένη ~1.64eV πάνω από το 
µέγιστο της ζώνης σθένους στο σηµείο-Γ της ζώνης Brillouin. Η EF και η n στην 
επιφάνεια του InN δεν βρέθηκαν να µεταβάλλονται αυξάνοντας τη θερµοκρασία από 
295 σε 565Κ, ως αποτέλεσµα της µικρής µεταβολής του ενεργειακού χάσµατος µε την 
αύξηση της θερµοκρασίας [18]. 

Για τον διαχωρισµό των ηλεκτρικών ιδιοτήτων του επιφανειακού στρώµατος 
ηλεκτρονίων και των ηλεκτρονίων του εσωτερικού κρυστάλλου, έχει χρησιµοποιηθεί η 
τεχνική ποσοτικής ανάλυσης φάσµατος ευκινησίας (Quantitative Mobility Spectrum 
Analysis, QMSA) σε µετρήσεις φαινοµένου-Hall για διαφορετικές τιµές έντασης 
µαγνητικού πεδίου [19]. Σύµωνα µε αυτή την τεχνική, αναλύοντας την εξάρτηση της 
αγωγιµότητας από την ένταση του µαγνητικού πεδίου, όπως αυτή προκύπτει από 
µετρήσεις φαινοµένου-Hall, µπορεί να υπολογιστεί η συγκέντρωση και η ευκινησία των 
στρωµάτων διαφορετικής αγωγιµότητας που συνυπάρχουν στο ίδιο υµένιο. 
Συγκεκριµένα, η QMSA για το InN [20, 21] ανέδειξε δύο βασικές συνεισφορές στην 
αγωγιµότητα. Η µία συνεισφορά, που θεωρείται εντοπισµένη κοντά στην ελεύθερη 
επιφάνεια ή/και στη διεπιφάνεια µε το υπόστρωµα, έχει υψηλή συγκέντρωση 
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(Nsurf>2×1013cm-2) και χαµηλή ευκινησία (µsurf<200cm2/Vs). Η δεύτερη συνεισφορά, που 
θεωρείται αντιπροσωπευτική του εσωτερικού κρυστάλλου, έχει χαµηλότερη 
συγκέντρωση (Nbulk~1×1017cm-3) και υψηλότερη ευκινησία (µbulk~3000cm2/Vs).  

 
 

6.2.3. Επίδραση των συσσωρευµένων ηλεκτρονίων στις µετρήσεις φαινοµένου-
Hall 

Ένα ερώτηµα που δηµιουργείται, είναι πως σχετίζονται οι απλές µετρήσεις 
φαινοµένου-Hall σε σταθερή ένταση µαγνητικού πεδίου, όπως είναι αυτές που 
παρουσιάζονται σε αυτό το Κεφάλαιο, µε αυτές που προκύπτουν από την ανάλυση 
QMSA των µετρήσεων φαινοµένου-Hall σε διαφορετικές τιµές έντασης µαγνητικού 
πεδίου. Με άλλα λόγια, το ερώτηµα είναι σε ποιο από τα δύο στρώµατα αγωγιµότητας 
αντιστοιχούν οι απλές µετρήσεις φαινοµένου-Hall. Βάσει συγκριτικής µελέτης που έχει 
πραγµατοποιηθεί για υµένιο InN πάχους 7.5µm [20], η απλή µέτρηση της ευκινησίας-
Hall σε συγκεκριµένη ένταση µαγνητικού πεδίου (0.6Τ), στην οποία έχει επίδραση και 
το επιφανειακό στρώµα ηλεκτρονίων υψηλής συγκέντρωσης και µικρής ευκινησίας, 
είναι λίγο µικρότερη (~13%) από τη µέση τιµή της µbulk που προκύπτει από την ανάλυση 
QMSA. Επιπλέον, η αντίστοιχη συγκέντρωση ηλεκτρονίων που προκύπτει από την απλή 
µέτρηση, είναι λίγο µεγαλύτερη (~17%) από αυτή που προκύπτει από την ανάλυση 
QMSA.  

Μία καλή προσέγγιση της απόκλισης των απλών µετρήσεων φαινοµένου-Hall σε 
σταθερή ένταση µαγνητικού πεδίου από τις πραγµατικές τιµές του εσωτερικού 
κρυστάλλου, όπως αυτές θα προέκυπταν από την ανάλυση QMSA, γίνεται θεωρώντας 
ότι στο υµένιο InN συνυπάρχουν δύο συνεισφορές στην αγωγιµότητα µε συγκεκριµένες 
συγκεντρώσεις ηλεκτρονίων και ευκινησίες. Πιο συγκεκριµένα, το υµένιο προσεγγίζεται 
µε ένα στρώµα ηλεκτρονίων υψηλής συγκέντρωσης (Nsurf) και χαµηλής ευκινησίας 
(µsurf) που αντιστοιχεί στην επιφάνεια ή/και στη διεπιφάνεια, και ένα στρώµα 

 

Εικόνα 6.4 Το ελάχιστο της ζώνης 
αγωγιµότητας (ΕC), το µέγιστο της 
ζώνης σθένους (ΕV) και η ενέργεια 
του σηµείου διακλάδωσης (ΕΒ) για το 
InN, συναρτήσει της στάθµης Fermi 
(EF) και της απόστασης από την 
ελεύθερη επιφάνεια (0001) του InN. 
Η διαφορά ΕF-ΕC αυξάνει κοντά στην 
επιφάνεια του InN λόγω της 
συσσώρευσης, εκεί, υψηλής 
συγκέντρωσης ηλεκτρονίων, που 
οφείλονται σε επιφανειακές 
καταστάσεις (Dss) που δρούν σαν 
δότες. Ανατύπωση από την αναφορά 
[17]. 
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χαµηλότερης συγκέντρωσης ηλεκτρονίων (Nbulk) και µεγαλύτερης ευκινησίας (µbulk) που 
αντιστοιχεί στο εσωτερικό του κρυστάλλου. Με απλές µετρήσεις φαινοµένου-Hall σε 
σταθερή ένταση µαγνητικού πεδίου, λοιπόν, τα αποτελέσµατα της συγκέντρωσης 
ηλεκτρονίων (NHall) και της ευκινησίας τους (µHall) συναρτήσει του πάχους d του 
υµενίου θα δίνονται από τις σχέσεις [22]: 

 ( )2
2 2=
+
+

surf surf bulk bulk
Hall

surf surf bulk bulk

N N
N N N

µ µ
µ µ
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2 2
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Θέτοντας τυπικές τιµές που έχουν µετρηθεί µε HREELS [17] και QMSA [20], 
Nsurf=2.5×1013cm-2, µsurf=200cm2/Vs, µbulk=2500cm2/Vs και Nbulk=(2.85×1017·d) cm-2, 
όπου d είναι το πάχος του υµενίου σε cm, υπολογίζονται οι τιµές ΝHall και µHall 
συναρτήσει του d, όπως παρουσιάζονται στο διάγραµµα της Εικ. 6.5. Όπως φαίνεται, οι 
τιµές της συγκέντρωσης ηλεκτρονίων και της ευκινησίας για υµένια µε πάχος µικρότερο 
από 1µm, όπως αυτές προσδιορίζονται µε απλές µετρήσεις φαινοµένου-Hall, είναι 
µεγαλύτερες και µικρότερες, αντίστοιχα, από τις τιµές του εσωτερικού του κρυστάλλου 
InN. Αντίθετα, για υµένια µε πάχος µεγαλύτερο από 1µm, η συνεισφορά επιφανειακού 
στρώµατος ηλεκτρονίων στη µετρούµενη συνολική συγκέντρωση και ευκινησία είναι 
αµελητέα. Εποµένως, τα αποτελέσµατα µετρήσεων φαινοµένου-Hall µπορούν να 
χαρακτηρισθούν ως αντιπροσωπευτικά του εσωτερικού του κρυστάλλου InN, εφόσον 
έχουν µετρηθεί σε υµένια µε πάχος µεγαλύτερο από 1µm. 
 
 

Εικόνα 6.5 Θεωρητικός 
υπολογισµός της συγκέντρωσης 
(συνεχής καµπύλη) και της 
ευκινησίας  (διακεκοµµένη 
καµπύλη) των ηλεκτρονίων στο 
InN, όπως θα µετρώνται µε το 
φαινόµενο Hall, συναρτήσει του 
πάχους του µετρούµενου 
υµενίου. Για υµένια µε πάχος 
µικρότερο από 1µm, τα 
αποτελέσµατα Hall αποκλίνουν 
σηµαντικά από τις πραγµατικές 
τιµές, που προσδιορίζονται µε τη 
µέθοδο QMSA, λόγω της 
ύπαρξης συσσωρευµένων 
ηλεκτρονίων υψηλής 
συγκέντρωσης κοντά στην 
ελεύθερη επιφάνεια του υµενίου.   
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6.3. Μηχανισµοί σκέδασης των ηλεκτρονίων στο InN 

Οι µηχανισµοί σκέδασης των ελεύθερων φορέων µπορούν να κατηγοριοποιηθούν 
όπως φαίνεται στην Εικ. 6.6 [23]. Ανάλογα µε το είδος του ηµιαγωγού, κάποιοι 
µηχανισµοί είναι ισχυρότεροι και κάποιοι άλλοι ασθενέστεροι. Γενικά, η σκέδαση των 
ελεύθερων φορέων πραγµατοποιείται από κρυσταλλικές ατέλειες (σηµειακές ατέλειες ή 
εκτεταµένες ατέλειες ή χωρική ανοµοιοµορφία της σύστασης του κράµατος), 
προσµείξεις (ουδέτερες ή ιονισµένες), φωνόνια και άλλους φορείς. 

Τα φωνόνια έχουν ως αποτέλεσµα τη µετατόπιση (ταλάντωση) των ατόµων στο 
κρυσταλλικό πλέγµα. Κατά συνέπεια, αναπτύσσονται τοπικά διαταρακτικά δυναµικά 
παραµόρφωσης (deformation potentials) που µεταβάλλουν τοπικά το ενεργειακό χάσµα 
και σκεδάζουν τους φορείς [24]. Ανάλογα µε το είδος της µετατόπισης που προκαλούν 
στα άτοµα του πλέγµατος, τα φωνόνια χωρίζονται σε ακουστικά και οπτικά. Στην 
περίπτωση των ακουστικών φωνονίων, τα γειτονικά άτοµα µετατοπίζονται προς την ίδια 
κατεύθυνση και η σχέση διασποράς, προσεγγιστικά, είναι ω(β)=usβ, όπου ω και β είναι 
η συχνότητα και το κυµατάνυσµα των φωνονίων, αντίστοιχα, και us είναι η ταχύτητα 
του ήχου. Στην περίπτωση των οπτικών‡ φωνονίων, τα γειτονικά άτοµα µετατοπίζονται 
προς αντίθετες κατευθύνσεις και η σχέση διασποράς, προσεγγιστικά, είναι ω(β)=ω0, 
όπου ω0 είναι µία σταθερή τιµή. Η σκέδαση από φωνόνια στους οµοιοπολικούς 
ηµιαγωγούς (µη-πολικά φωνόνια), όπως είναι το Si, οφείλεται αποκλειστικά στα 
δυναµικά παραµόρφωσης. 

Στην περίπτωση, όµως, των πολικών κρυστάλλων, η µετατόπιση των ατόµων στο 
πλέγµα, που προκαλείται από τα φωνόνια, έχει ως αποτέλεσµα τη διαταραχή της 
διπολικής ορµής µεταξύ των γειτονικών ατόµων και την ανάπτυξη ηλεκτρικού πεδίου 
που σκεδάζει τους φορείς [24]. Αυτός ο µηχανισµός σκέδασης αναφέρεται ως πολική 
σκέδαση (polar scattering) ή πολικά φωνόνια (polar phonons) και οφείλεται είτε σε 
ακουστικά φωνόνια (πιεζοηλεκτρική σκέδαση), είτε σε οπτικά φωνόνια. Γενικά, τα 
πολικά οπτικά φωνόνια είναι ο κυρίαρχος µηχανισµός σκέδασης σε θερµοκρασίες κοντά 
στους 300Κ.  

Έτσι, στους πολικούς ηµιαγωγούς, όπως είναι οι ενώσεις ΙΙΙ-N και ΙΙΙ-As, η σκέδαση 
των ηλεκτρονίων οφείλεται στα δυναµικά παραµόρφωσης και στα πολικά φωνόνια. Σε 
ηµιαγωγούς τύπου-n, τα σκεδαζόµενα, από φωνόνια, ηλεκτρόνια µπορεί να παραµείνουν 
στην περιοχή γύρω από το κεντρικό ελάχιστο της ζώνης αγωγιµότητας στο σηµείο-Γ της 
ζώνης Brillouin (intravalley scattering) ή να βρεθούν σε άλλο ελάχιστο της ζώνης 
αγωγιµότητας (intervalley scattering).  

Η σκέδαση µεταξύ των φορέων στους ηµιαγωγούς τύπου-n συµπεριλαµβάνει 
κρούσεις ηλεκτρονίων-ηλεκτρονίων και ηλεκτρονίων-οπών, αλλά και αλληλεπιδράσεις 
ηλεκτρονίων-πλασµονίων. Επιπλέον, οι ελεύθεροι φορείς µπορούν να επηρεάσουν τους 
υπόλοιπους µηχανισµούς σκέδασης θωρακίζοντας ηλεκτρικά (screening) το δυναµικό 
διαταραχής τους. 

                                                 
‡ Τα οπτικά φωνόνια εµφανίζονται µόνο σε κρυστάλλους όπου περιέχονται πάνω από ένα άτοµα στη 
θεµελιώδη κυψελίδα. 
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Η κίνηση των φορέων σε ένα συγκεκριµένο δείγµα ηµιαγωγού καθορίζεται από τη 
συνολική σκέδαση από όλους τους µηχανισµούς που αναφέρθηκαν παραπάνω. Βέβαια, 
το ποσοστό συµµετοχής στη συνολική σκέδαση διαφέρει για κάθε µηχανισµό, αφού η 
διαταραχή που προκαλείται στον κρύσταλλο είναι διαφορετική για κάθε περίπτωση. 
Επιπλέον, το ποσοστό συµµετοχής κάθε µηχανισµού εξαρτάται µε διαφορετικό τρόπο 
από τη θερµοκρασία του πλέγµατος, τη συγκέντρωση των ελεύθερων φορέων και την 
ένταση του εφαρµοζόµενου ηλεκτρικού πεδίου.  

Η αξιολόγηση του ρόλου κάθε µηχανισµού στη συνολική σκέδαση των φορέων, 
υλοποιείται υπολογίζοντας το ρυθµό σκέδασης και την αντίστοιχη ευκινησία των 
φορέων για κάθε έναν από τους µηχανισµούς σκέδασης. Η ευκινησία µi των φορέων για 
έναν µηχανισµό σκέδασης i, είναι η ευκινησία που θα είχαν οι φορείς αν ο 
συγκεκριµένος µηχανισµός ήταν µοναδικός. Η συνολική ευκινησία µ υπολογίζεται 
προσεγγιστικά από τον κανόνα του Matthiessen (1/ 1/=∑ ii

µ µ ). 

Στην Εικ. 6.7 (α) παρουσιάζονται οι θεωρητικά προβλεπόµενες τιµές ευκινησίας των 
ηλεκτρονίων [25] για τους διαφορετικούς µηχανισµούς σκέδασης συναρτήσει της 
συγκέντρωσης των ηλεκτρονίων, για InN τύπου-n σε θερµοκρασία δωµατίου. Οι 
υπολογισµοί στη συγκεκριµένη περίπτωση έχουν γίνει θεωρώντας παραβολική τη ζώνη 
αγωγιµότητας γύρω από το σηµείο-Γ της ζώνης Brillouin. Τα αποτελέσµατα είναι 
παρόµοια µε αυτά για GaAs τύπου-n [26], το οποίο, ως πολικός ηµιαγωγός, παρουσιάζει 
οµοιότητες µε τα νιτρίδια όσον αφορά τους µηχανισµούς σκέδασης. Όπως φαίνεται, 
λοιπόν, η ευκινησία των ηλεκτρονίων στο InN θα περιορίζεται λόγω σκέδασης από 
πολικά οπτικά φωνόνια για τις µικρές συγκεντρώσεις ηλεκτρονίων και από ιονισµένες 
προσµείξεις για τις µεγάλες συγκεντρώσεις ηλεκτρονίων. Η κυριαρχία της σκέδασης 
από πολικά οπτικά φωνόνια σε πολικούς ηµιαγωγούς για µικρές συγκεντρώσεις 
ηλεκτρονίων, φαίνεται καλύτερα στο διάγραµµα της Εικ. 6.7 (β) [26] για την περίπτωση 
του GaAs, αφού το συγκεκριµένο διάγραµµα εκτείνεται σε µικρότερες συγκεντρώσεις 
ηλεκτρονίων. Στην περίπτωση του InN αλλά και του GaAs, η σκέδαση από διερχόµενες 
εξαρµόσεις δεν έχει συµπεριληφθεί στους υπολογισµούς.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο διάγραµµα της Εικ. 6.7(α), η απόκλιση από τη 
θεωρητική πρόβλεψη των πειραµατικών σηµείων (τρίγωνα και τετράγωνα), τα οποία 

 Εικόνα 6.6 Πιθανοί µηχανισµοί σκέδασης ελεύθερων φορέων σε πολικούς ηµιαγωγούς.
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αντιστοιχούν σε δείγµατα InN που έχουν ακτινοβοληθεί µε ενεργητικά σωµατίδια για τη 
δηµιουργία σηµειακών ενδογενών ατελειών, αποδίδεται είτε σε αντιστάθµιση των 
ηλεκτρονίων, είτε στο γεγονός ότι οι προσµείξεις δοτών είναι τριπλά ιονισµένες [16, 
25]. Περισσότερα, όµως, για την επίδραση της αντιστάθµισης φορέων στην ευκινησία 
των ηλεκτρονίων σε InN τύπου-n, παρουσιάζονται στη συνέχεια.  

Μία άλλη θεωρητική πρόβλεψη [27] για τη συνολική ευκινησία των ηλεκτρονίων 
συναρτήσει της συγκέντρωσής τους, σε InN τύπου-n, παρουσιάζεται στην Εικ. 6.8. Σε 
αυτούς τους υπολογισµούς, η ζώνη αγωγιµότητας γύρω από το σηµείο Γ της ζώνης 
Brillouin θεωρήθηκε µη-παραβολική. Οι συνεχείς και οι διακεκοµµένες καµπύλες του 
διαγράµµατος αντιστοιχούν σε δύο διαφορετικές οµάδες τιµών των φυσικών σταθερών 
που χρησιµοποιήθηκαν στους υπολογισµούς. Στην πρώτη περίπτωση, που αντιστοιχεί 
στις συνεχείς καµπύλες, η τιµή της ενεργούς µάζας ηλεκτρονίων είναι 0.05m0, της 
στατικής διηλεκτρικής σταθεράς είναι 11 και της διηλεκτρικής σταθεράς υψηλής 
συχνότητας είναι 6.7. Στη δεύτερη περίπτωση, που αντιστοιχεί στις διακεκοµµένες 
καµπύλες, η τιµή της ενεργούς µάζας ηλεκτρονίων είναι 0.115m0, της στατικής 
διηλεκτρικής σταθεράς είναι 15.3 και της διηλεκτρικής σταθεράς υψηλής συχνότητας 
είναι 8.4. Επιπλέον, οι δείκτες 1, 2 και 5, δίπλα στις καµπύλες του διαγράµµατος, 
αντιστοιχούν σε διαφορετικές υποτιθέµενες τιµές του λόγου µεταξύ της συγκέντρωσης 
ιονισµένων προσµείξεων ή φορτισµένων σηµειακών ατελειών και της συγκέντρωσης 
ηλεκτρονίων, για τις οποίες προσδιορίστηκαν οι αντίστοιχες καµπύλες. Η σύγκριση των 
υπολογισµών µε πειραµατικά αποτελέσµατα, τα οποία φαίνονται ως σηµεία (κύκλοι, 

 
 
Εικόνα 6.7 Θεωρητική πρόβλεψη της ευκινησίας των ηλεκτρονίων (α) σε InN και (β) σε 
GaAs, για διάφορους µηχανισµούς σκέδασης, συναρτήσει της συγκέντρωσης των 
ηλεκτρονίων, σε θερµοκρασία δωµατίου. Σε υψηλές συγκεντρώσεις ηλεκτρονίων κυριαρχεί η 
σκέδαση από ιονισµένες προσµείξεις, ενώ σε χαµηλές συγκεντρώσεις ηλεκτρονίων κυριαρχεί 
η σκέδαση από πολικά φωνόνια. Η απόκλιση των πειραµατικών µετρήσεων από τη θεωρητική 
πρόβλεψη για το InN (α), αποδίδεται στην αντιστάθµιση των ηλεκτρονίων ή σε τριπλό ιονισµό 
των προσµείξεων δοτών. (α) Ανατύπωση από την αναφορά [25]. (β) Ανατύπωση από την 
αναφορά [26]. 
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τρίγωνα και τετράγωνα) στο διάγραµµα, οδήγησε στο συµπέρασµα ότι η πρώτη οµάδα 
φυσικών σταθερών για το InN είναι πιο κοντά στην πραγµατικότητα [27].  

Υπολογίζοντας τις ευκινησίες για κάθε µηχανισµό σκέδασης [27], βρέθηκε ότι η 
συνεισφορά των ακουστικών φωνονίων (πολικών και µη-πολικών) στη συνολική 
σκέδαση θα είναι αµελητέα σε σύγκριση µε αυτή των πολικών οπτικών φωνονίων, παρά 
το γεγονός ότι η θερµοκρασία οπτικών φωνονίων είν αι πολύ µεγαλύτερη από τη 
θερµοκρασία του πλέγµατος. Επιπλέον, η συνεισφορά των ιονισµένων προσµείξεων στη 
σκέδαση των ηλεκτρονίων θα είναι µόλις 6% της συνολικής σκέδασης για συγκέντρωση 
φορέων/προσµείξεων ίση µε 1017cm-3, ενώ θα γίνεται κυρίαρχη σε µεγαλύτερες 
συγκεντρώσεις. Άλλωστε, η µείωση της συνολικής ευκινησίας των ηλεκτρονίων 
συναρτήσει της αύξησης της συγκέντρωσης των ηλεκτρονίων/προσµείξεων είναι 
χαρακτηριστικό αποτέλεσµα της σκέδασης από ιονισµένες προσµείξεις (βλ. Εικ. 6.7). 

Στην Εικ. 6.8 φαίνεται ότι η ευκινησία των ηλεκτρονίων, για κάθε συγκέντρωση 
ηλεκτρονίων/προσµείξεων, µικραίνει αυξάνοντας (από 1 έως 5) το λόγο µεταξύ της 
συγκέντρωσης ιονισµένων προσµείξεων ή φορτισµένων σηµειακών ατελειών και της 
συγκέντρωσης ηλεκτρονίων. Όταν ο λόγος αυτός είναι ίσος µε 1, η συγκέντρωση των 
ελεύθερων ηλεκτρονίων είναι ίση µε αυτή των ιονισµένων δοτών, που µπορεί να είναι 
ιονισµένες προσµείξεις ή θετικά φορτισµένες σηµειακές ατέλειες, και ότι δεν υπάρχουν 
στον κρύσταλλο ιονισµένοι αποδέκτες ή αρνητικά φορτισµένες ατέλειες που δρούν ως 
ιονισµένοι αποδέκτες. Αντίθετα, όταν η αναλογία είναι µεγαλύτερη από 1, τότε η 
συγκέντρωση των ελεύθερων ηλεκτρονίων είναι µικρότερη από αυτή των ιονισµένων 
δοτών, γεγονός που σηµαίνει ότι υπάρχουν στον κρύσταλλο και ιονισµένοι αποδέκτες ή 
αρνητικά φορτισµένες ατέλειες που δρούν ως ιονισµένοι αποδέκτες. Το φαινόµενο αυτό 
λέγεται αντιστάθµιση (compensation) ηλεκτρονίων σε ηµιαγωγό τύπου-n. Η 
αντιστάθµιση ηλεκτρονίων έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της συγκέντρωσης των 

 

Εικόνα 6.8 Θεωρητική πρόβλεψη της 
ευκινησίας των ηλεκτρονίων στο InN, 
συναρτήσει της συγκέντρωσης των 
ηλεκτρονίων, σε θερµοκρασία δωµατίου. Οι 
καµπύλες µε διαφορετικούς δείκτες (1, 2, 5) 
αντιστοιχούν σε διαφορετικό επίπεδο 
αντιστάθµισης των ηλεκτρονίων. Οι συνεχείς 
και οι διακεκοµµένες καµπύλες αντιστοιχούν 
σε δύο διαφορετικές οµάδες τιµών των 
φυσικών σταθερών που χρησιµοποιήθηκαν 
στους υπολογισµούς. Τα σηµεία 
αντιστοιχούν σε πειραµατικές µετρήσεις. 
Ανατύπωση από την αναφορά [27]. 
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ηλεκτρονίων και της ηλεκτρικής θωράκισης των ιονισµένων προσµείξεων από 
ηλεκτρόνια [ή αλλιώς, την αύξηση του µήκους Debye§ λD=(εkT/e2n)1/2]. Κατά συνέπεια, 
η αντιστάθµιση των ηλεκτρονίων έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της ευκινησίας των 
ηλεκτρονίων. Επιπλέον, στη σκέδαση των ηλεκτρονίων συµβάλουν και οι αποδέκτες ή 
οι αρνητικά φορτισµένες ατέλειες που δρούν ως ιονισµένοι αποδέκτες, µε αποτέλεσµα 
την περαιτέρω µείωση της ευκινησίας των ηλεκτρονίων.  

Η µεγαλύτερη ευκινησία ηλεκτρονίων για το InN στους 300Κ, στην περίπτωση που 
δεν υπάρχει αντιστάθµιση των ηλεκτρονίων, προβλέπεται θεωρητικά ότι θα είναι 

                                                 
§ Το µήκος Debye, λD, είναι η απόσταση µέσα στην οποία θωρακίζεται ένα διαταρακτικό δυναµικό από 
ελεύθερα ηλεκτρόνια. Για παράδειγµα, το θωρακισµένο δυναµικό Coulomb έχει τη µορφή V(r)~r-1e-r/λD [24]. 

 

Εικόνα 6.9 Θεωρητική πρόβλεψη της 
ευκινησίας των ηλεκτρονίων στο 
GaN, για σκέδαση από αρνητικά 
φορτισµένες εξαρµόσεις, συναρτήσει 
της συγκέντρωσης των ηλεκτρονίων. 
Η ευκινησία αυξάνεται µε την αύξηση 
της συγκέντρωσης των ηλεκτρονίων, 
λόγω της αποτελεσµατικότερης 
ηλεκτρικής θωράκισης των 
προσµείξεων από τα ηλεκτρόνια. 
Ανατύπωση από την αναφορά [28]. 

 

Εικόνα 6.10 Θεωρητική πρόβλεψη της 
ευκινησίας των ηλεκτρονίων στο GaN, 
συναρτήσει της συγκέντρωσης των 
ηλεκτρονίων. Οι διαφορετικές καµπύλες 
αντιστοιχούν σε διαφορετικές 
συγκεντρώσεις αρνητικά φορτισµένων 
εξαρµόσεων. Σε χαµηλές συγκεντρώσεις 
ηλεκτρονίων κυριαρχεί η σκέδαση από 
φορτισµένες εξαρµόσεις, ενώ σε υψηλές 
συγκεντρώσεις ηλεκτρονίων κυριαρχεί η 
σκέδαση από ιονισµένες προσµείξεις. Τα 
σηµεία αντιστοιχούν σε πειραµατικές 
µετρήσεις. Ανατύπωση από την 
αναφορά [28]. 
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4000cm2/Vs σε συγκέντρωση ηλεκτρονίων 1017cm-3 [1, 27], ενώ θα φτάνει την τιµή 
14000cm2/Vs σε συγκεντρώσεις ηλεκτρονίων µικρότερες από 1014cm-3 [1]. 

Η επίδραση του φαινοµένου αντιστάθµισης των ηλεκτρονίων στην ευκινησία τους, 
έχει υπολογιστεί αναλυτικά για το GaN [28] και τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στις 
Εικ. 6.9 και 6.10. Θεωρώντας ότι η αντιστάθµιση των ηλεκτρονίων οφείλεται σε 
διερχόµενες εξαρµόσεις που δρούν σαν αποδέκτες, τα ηλεκτρόνια θα σκεδάζονται στις 
αρνητικά φορτισµένες εξαρµόσεις. Σε αυτή την περίπτωση, όπως φαίνεται στην Εικ. 6.9, 
η ευκινησία των ηλεκτρονίων, εάν αυτή περιορίζεται αποκλειστικά λόγω σκέδασης από 
τις αρνητικά φορτισµένες διερχόµενες εξαρµόσεις, θα αυξάνεται συναρτήσει της 
συγκέντρωσης των ηλεκτρονίων. Αυτό είναι αναµενόµενο, αφού όσο περισσότερα είναι 
τα ηλεκτρόνια, τόσο περισσότερο θα θωρακίζουν ηλεκτρικά τ ο στατικό ηλεκτρικό 
πεδίο γύρω από τις φορτισµένες εξαρµόσεις. Επιπλέον, στο ίδιο διάγραµµα φαίνεται ότι 
η ευκινησία είναι αντιστρόφως ανάλογη της συγκέντρωσης των εξαρµόσεων.  

Η επίδραση της αντιστάθµισης ηλεκτρονίων στη συνολική ευκινησία των 
ηλεκτρονίων φαίνεται στην Εικ. 6.10, κατά αναλογία µε την Εικ. 6.8 για το InN. Στην 
περίπτωση των υπολογισµών για το InN [27], βέβαια, η πηγή της αντιστάθµισης 
ηλεκτρονίων δεν είχε αποδοθεί σε κάποιο συγκεκριµένο µηχανισµό, όπως τις 
διερχόµενες εξαρµόσεις που θεωρήθηκαν στην περίπτωση του GaN [28]. Όπως 
φαίνεται, η σκέδαση των ηλεκτρονίων από τις διερχόµενες εξαρµόσεις στο GaN 
κυριαρχεί στις χαµηλές συγκεντρώσεις ηλεκτρονίων, ενώ στις υψηλές συγκεντρώσεις 
κυριαρχεί η σκέδαση από ιονισµένες προσµείξεις. Επιπλέον, η τιµή της συγκέντρωσης 
ηλεκτρονίων για την οποία η σκέδαση από τις εξαρµόσεις αρχίζει να γίνεται αµελητέα 
σε σχέση µε τη σκέδαση από τις ιονισµένες προσµείξεις (δηλ. η τιµή της συγκέντρωσης 
ηλεκτρονίων για την οποία η ευκινησία γίνεται µέγιστη για δεδοµένη συγκέντρωση 
εξαρµόσεων) είναι ανάλογη της συγκέντρωσης των εξαρµόσεων. Τέλος, η ευκινησία για 
χαµηλές συγκεντρώσεις ηλεκτρονίων και εξαρµόσεων, περιορίζεται λόγω της σκέδασης 
από φωνόνια. 

Η εξάρτηση της ευκινησίας των ηλεκτρονίων από τη θερµοκρασία, για 
συγκεκριµένη συγκέντρωση ηλεκτρονίων και χωρίς αντιστάθµιση των ηλεκτρονίων, 
έχει διερευνηθεί για το GaN [29, 30]. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τρείς είναι οι 
κυρίαρχοι µηχανισµοί σκέδασης των ηλεκτρονίων στους πολικούς ηµιαγωγούς: 
σκέδαση από διερχόµενες εξαρµόσεις, από ιονισµένες προσµείξεις και από πολικά 
οπτικά φωνόνια. Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι η σκέδαση από διερχόµενες εξαρµόσεις 
κυριαρχεί σε χαµηλές συγκεντρώσεις ηλεκτρονίων/προσµείξεων, ενώ σε υψηλότερες 
συγκεντρώσεις κυριαρχεί η σκέδαση από ιονισµένες προσµείξεις. Στις χαµηλές 
θερµοκρασίες κυριαρχεί η σκέδαση από διερχόµενες εξαρµόσεις ή ιονισµένες 
προσµείξεις (ανάλογα µε τη συγκέντρωση των προσµείξεων και των εξαρµόσεων), ενώ 
στις υψηλές θερµοκρασίες κυριαρχεί η σκέδαση από πολικά οπτικά φωνόνια. Στην 
πρώτη περίπτωση, η ευκινησία αυξάνεται συναρτήσει της θερµοκρασίας (~Τ3/2), επειδή 
τα ταχύτερα ηλεκτρόνια σκεδάζονται λιγότερο [31], ενώ στη δεύτερη περίπτωση, η 
ευκινησία µειώνεται συναρτήσει της θερµοκρασίας (~Τ-3/2).  

Τέλος, η ταχύτητα ολίσθησης των ηλεκτρονίων σε InN τύπου-n συναρτήσει της 
έντασης του εφαρµοζόµενου ηλεκτρικού πεδίου σε θερµοκρασία δωµατίου, έχει 
προβλεφθεί θεωρητικά µε υπολογισµούς Monte Carlo, όπως παρουσιάζεται στην Εικ. 
6.11 [1]. Οι υπολογισµοί έχουν γίνει θεωρώντας ότι η συγκέντρωση ιονισµένων
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προσµείξεων είναι ίση µε 1017cm-3. Στην ίδια εικόνα φαίνεται και το ποσοστό 
κατάληψης τριών διαφορετικών ελαχίστων, Γ1, Γ3 και M-L, της ζώνης αγωγιµότητας. 
Κατ’αρχήν, είναι αξιοσηµείωτη η προβλεπόµενη υψηλή µέγιστη ταχύτητα (peak 
velocity) των ηλεκτρονίων (5.3×107cm/s), η οποία θα επιτυγχάνεται σε σχετικά µικρή 
ένταση ηλεκτρικού πεδίου (32kV/cm). Για σύγκριση, η αντίστοιχη ταχύτητα για το GaN 
προβλέπεται ότι θα είναι 3.0×107cm/s και θα επιτυγχάνεται για ηλεκτρικό πεδίο έντασης 
195kV/cm. Επιπλέον, είναι ενδιαφέρον το φαινόµενο της αρνητικής διαφορικής 
ευκινησίας που παρατηρείται για ηλεκτρικά πεδία ισχυρότερα από 32kV/cm. Το ίδιο 
φαινόµενο έχει παρατηρηθεί και στο GaAs, και αποδίδεται στις σκεδάσεις µεταξύ 
διαφορετικών ελαχίστων της ζώνης αγωγιµότητας (intervalley scattering) από πολικά 
οπτικά φωνόνια. Στην περίπτωση όµως του InN, το φαινόµενο της αρνητικής 
διαφορικής ευκινησίας παρατηρείται και για χαµηλές εντάσεις του ηλεκτρικού πεδίου 
(32-50kV/cm), όπου όλα τα ελεύθερα ηλεκτρόνια βρίσκονται στο κεντρικό ελάχιστο Γ1 
της ζώνης αγωγιµότητας, ενώ τα δορυφορικά ελάχιστα Γ3 και M-L είναι άδεια από 
ηλεκτρόνια. Αυτό µαρτυρά ότι το φαινόµενο της αρνητικής διαφορικής ευκινησίας 
οφείλεται, κυρίως, στη µη-παραβολικότητα της ζώνης αγωγιµότητας γύρω από το 
κεντρικό ελάχιστο Γ1 [32]. 

 
 
 

6.4. Συσχέτιση της αντιστάθµισης ηλεκτρονίων µε διερχόµενες εξαρµόσεις 
ακµής 

Όπως φαίνεται από την προηγούµενη Ενότητα, η κρυσταλλική ποιότητα του InN 
έχει εξαιρετική σηµασία όσον αφορά τις ηλεκτρικές του ιδιότητες. Γενικά, τα είδη των 
κρυσταλλικών ατελειών και οι συγκεντρώσεις τους σε έναν κρύσταλλο εξαρτώνται από 

 

Εικόνα 6.11 Θεωρητική πρόβλεψη της 
ταχύτητας ολίσθησης των ηλεκτρονίων 
(συνεχής καµπύλη) και του ποσοστού 
κατάληψης διαφορετικών ελαχίστων της 
ζώνης αγωγιµότητας (σηµεία) στο InN, 
συναρτήσει της έντασης εξωτερικού 
ηλεκτρικού πεδίου, σε θερµοκρασία 
δωµατίου. Η µέγιστη ταχύτητα 
επιτυγχάνεται για µικρά πεδία, ενώ η 
αρνητική διαφορική ευκινησία 
οφείλεται, κυρίως, στη µη-
παραβολικότητα της ζώνης 
αγωγιµότητας γύρω από το ελάχιστο Γ1 
και όχι στις σκεδάσεις µεταξύ 
διαφορετικών ελαχίστων της ζώνης 
αγωγιµότητας. 
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τις συνθήκες ανάπτυξής του. Εποµένως, είναι αναµενόµενο οι ηλεκτρικές ιδιότητες να 
εξαρτώνται, έµµεσα, από τις συνθήκες ανάπτυξης. Αυτό γίνεται αντιληπτό από τη 
διασπορά των τιµών συγκέντρωσης ηλεκτρονίων και ευκινησίας για δείγµατα 
ανεπτυγµένα σε διαφορετικές συνθήκες, όπως παρουσιάζεται στην Εικ. 6.12. 
∆ιερευνώντας µεθοδικά την εξάρτηση των ηλεκτρικών ιδιοτήτων από τις συνθήκες 
ανάπτυξης, όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια, αναδεικνύεται ο ηλεκτρικός χαρακτήρας 
ατελειών που συνδέονται µε την παρουσία διερχόµενων εξαρµόσεων ακµής, αλλά και ο 
ρόλος των προσµείξεων στην υψηλή αγωγιµότητα των υµενίων InN.  

Οι συνθήκες που χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη υµενίων InN µε την τεχνική 
ΜΒΕ, ευνοούν το σχηµατισµό εκτεταµένων και σηµειακών ατελειών, περιορίζοντας µε 
αυτό τον τρόπο την κρυσταλλική τους ποιότητα. Όπως αναφέρθηκε αναλυτικά στο 
Κεφάλαιο 4, η ανάπτυξη συµπαγών υµενίων InN είναι εφικτή µόνο σε σχετικά χαµηλές 
θερµοκρασίες (<450οC) χρησιµοποιώντας στοιχειοµετρικές ροές In και Ν. Συνεπώς, 
προσµείξεις και ενδογενείς ατέλειες (κυρίως κενά-In και κενά-N [3]) µπορούν εύκολα 
να ενσωµατωθούν στον κρύσταλλο. Επιπλέον, υψηλές συγκεντρώσεις εξαρµόσεων 
πλεγµατικής διαφοράς και διερχόµενων εξαρµόσεων (TD) σχηµατίζονται λόγω της 
µεγάλης πλεγµατικής διαφοράς µεταξύ του InN και του GaN (~10%) ή άλλων 
κρυσταλλικών υποστρωµάτων.  

Οι συνθήκες επιταξιακής ανάπτυξης ΜΒΕ των οποίων διερευνήθηκε η επίδραση στις 
ηλεκτρικές ιδιότητες υµενίων InN συγκεκριµένου πάχους, είναι ο ρυθµός και η 
θερµοκρασία της ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό, χρησιµοποιήθηκαν δύο σειρές 
δειγµάτων υµενίων InN πάχους 1-1.2µm που αναπτύχθηκαν πάνω σε υπόστρωµα 2-4µm 
GaN/Al2O3. Η πρώτη σειρά αποτελείτο από τρία δείγµατα που διέφεραν στο ρυθµό 
ανάπτυξης του InN (230, 300 και 800nm/h), ενώ η θερµοκρασία ανάπτυξης ήταν 400οC 
για όλα. Η δεύτερη σειρά αποτελείτο από τρία δείγµατα που διέφεραν στη θερµοκρασία 
ανάπτυξης του InN (400, 420 και 435οC), ενώ ο ρυθµός ανάπτυξης ήταν 800nm/h για 

 
 

Εικόνα 6.12 Συγκέντρωση και 
ευκινησία Hall των ηλεκτρονίων στο 
InN, όπως προσδιορίστηκαν µε 
µετρήσεις φαινοµένου Hall σε 
θερµοκρασία δωµατίου, σε υµένια που 
αναπτύχθηκαν σε διαφορετικές 
συνθήκες. Από τη διασπορά των τιµών 
αναδεικνύεται η επίδραση των 
συνθηκών ανάπτυξης στις ηλεκτρικές 
ιδιότητες του επιταξιακού InN. 
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όλα. Η επίδραση του ρυθµού και της θερµοκρασίας ανάπτυξης του InN στις 
συγκεντρώσεις των TD όλων των τύπων, παρουσιάστηκε στην Ενότητα 5.3.1. 

Η συγκέντρωση ηλεκτρονίων και η αντίστοιχη ευκινησία προσδιορίστηκαν µε 
µετρήσεις φαινοµένου-Hall, στους 300K, χρησιµοποιώντας τη γεωµετρία Van der Pauw 
και µαγνητικό πεδίο εντάσεως 0.3Tesla. Όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 6.2.3, η 
επίδραση του επιφανειακού στρώµατος υψηλής συγκέντρωσης ηλεκτρονίων και 
χαµηλής ευκινησίας στις µετρήσεις Hall είναι αµελητέα σε υµένια µε πάχος µεγαλύτερο 
από 1µm. Έτσι, οι ηλεκτρικές µετρήσεις Hall, που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα, 
µπορούν να θεωρηθούν ότι αντιστοιχούν στις ιδιότητες του εσωτερικού του 
κρυστάλλου, στον οποίο, φυσικά, υπάρχουν προσµείξεις, TD και ενδογενείς ατέλειες 
που επηρεάζουν τα ηλεκτρικά του χαρακτηριστικά.  

Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων φαινοµένου-Hall για υµένια InN, συναρτήσει των 
συνθηκών ανάπτυξης, φαίνονται στο διάγραµµα της Εικ. 6.13. Με τρίγωνα και µε 
κύκλους αναπαριστώνται τα αποτελέσµατα για την πρώτη και τη δεύτερη σειρά 
δειγµάτων, αντίστοιχα, που περιγράφηκαν παραπάνω. Όπως φαίνεται, η συγκέντρωση 

 Εικόνα 6.13 Συγκέντρωση και ευκινησία Hall των ηλεκτρονίων στο InN, όπως 
προσδιορίστηκαν µε µετρήσεις φαινοµένου Hall σε θερµοκρασία δωµατίου, σε υµένια που 
αναπτύχθηκαν µε διαφορετικό ρυθµό ανάπτυξης (τρίγωνα) ή σε διαφορετική θερµοκρασία 
ανάπτυξης (κύκλοι). Στην πρώτη περίπτωση, η θερµοκρασία ανάπτυξης ήταν 400οC, ενώ στη 
δεύτερη περίπτωση, ο ρυθµός ανάπτυξης ήταν 800nm/h. Η ταυτόχρονη αύξηση της 
συγκέντρωσης και της ευκινησίας των ηλεκτρονίων, που παρατηρείται µε τη µείωση του 
ρυθµού ανάπτυξης ή την αύξηση της θερµοκρασίας ανάπτυξης, αποδίδεται στο διαφορετικό 
επίπεδο αντιστάθµισης των ηλεκτρονίων στα υµένια που αναπτύσσονται σε διαφορετικές 
συνθήκες. 



6 Λεπτά υµένια InN (0001): Ηλεκτρικές ιδιότητες 

 148 

ηλεκτρονίων αλλά και η αντίστοιχη ευκινησία-Hall είναι µικρότερες για τα υµένια που 
έχουν αναπτυχθεί µε µεγαλύτερο ρυθµό. Αντίθετα, για ανάπτυξη σε υψηλότερη 
θερµοκρασία, η ευκινησία-Hall είναι υψηλότερη, ενώ η συγκέντρωση ηλεκτρονίων είναι 
σχεδόν ίδια. 

Η παρατηρούµενη εξάρτηση των ηλεκτρικών ιδιοτήτων του InN από τις συνθήκες 
ανάπτυξης, υποδηλώνει ότι ο βαθµός αντιστάθµισης ηλεκτρονίων, που ορίζεται ως ο 
λόγος της συγκέντρωσης των ιονισµένων ατελειών και προσµείξεων προς τη 
συγκέντρωση των ελεύθερων ηλεκτρονίων, διαφέρει ανάλογα µε τις συνθήκες 
ανάπτυξης. Συγκεκριµένα, ο βαθµός αντιστάθµισης ηλεκτρονίων είναι υψηλότερος για 
ανάπτυξη µε µεγαλύτερο ρυθµό ή/και σε µικρότερη θερµοκρασία. Για την ταυτοποίηση 
των µηχανισµών που ευθύνονται για την εξάρτηση του βαθµού αντιστάθµισης 
ηλεκτρονίων από τις συνθήκες ανάπτυξης, είναι σκόπιµη η συσχέτιση όλων των 
παραµέτρων που καθορίζονται από τις συνθήκες ανάπτυξης. Στις παραµέτρους αυτές, 
εκτός από τη συγκέντρωση και την ευκινησία των ηλεκτρονίων, συγκαταλέγονται και οι 
συγκεντρώσεις των κρυσταλλικών ατελειών και των προσµείξεων.  

Σε αυτό το σηµείο, θα ωφελούσε τη συζήτηση µία σύντοµη ανασκόπηση της µελέτης 
της επίδρασης του ρυθµού και της θερµοκρασίας ανάπτυξης του InN στις 
συγκεντρώσεις των TD όλων των τύπων, που είχε παρουσιαστεί αναλυτικά στην 
Ενότητα 5.3.1. Εκεί είχε αναφερθεί ότι η πραγµατοποίηση του σχηµατισµού 
επιταξιακών πυρήνων (nucleation) µε µεγαλύτερο ρυθµό ανάπτυξης είχε ως αποτέλεσµα 
την αύξηση της πυκνότητας των αρχικών νησίδων InN, εποµένως και της συγκέντρωσης 
των TD ακµής (ED) που σχηµατίζονται στα σύνορα συνένωσης των αρχικών νησίδων 
InN (Εικ. 5.10). Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι συγκεντώσεις των TD όλων των τύπων 
µετρήθηκαν µε XΤΕΜ σε περιοχές του επιστρώµατος InN κοντά στη διεπιφάνεια 
InN/GaN (σε απόσταση έως ~100nm από τη διεπιφάνεια). Ωστόσο, οι τιµές αυτές των 
συγκεντρώσεων των TD χρησιµοποιούνται στην παρακάτω συζήτηση για τη ποιοτική 
συσχέτιση των δοµικών και των ηλεκτρικών ιδιοτήτων ως αντιπροσωπευτικές 
ολόκληρου του υµενίου. Αυτό είναι θεµιτό, αφού, θεωρώντας ότι ο µηχανισµός µείωσης 
της συγκέντρωσης των TD κατά τον άξονα της ανάπτυξης είναι κοινός για όλα τα 
δείγµατα, οι µέσες συγκεντρώσεις των TD σε ολόκληρο το υµένιο InN θα είναι 
ανάλογες των συγκεντρώσεων κοντά στη διεπιφάνεια InN/GaN. Τέλος, η µεταβολή της 
συγκέντρωσης των TD όλων των τύπων κατά τον άξονα ανάπτυξης του υµενίου InN 
είχε παρουσιαστεί στην Ενότητα 5.2.2. Εκεί φαινόταν ότι η συγκέντρωση των ED 
µειωνόταν γραµµικά µε το πάχος, ενώ οι συγκεντρώσεις των TD κοχλία (SD) και των 
µεικτών TD (MxD), οι οποίες ήταν µία έως δύο τάξεις µεγέθους χαµηλότερες από τη 
συγκέντρωση των ED κοντά στη διεπιφάνεια InN/GaN, έµεναν πρακτικά σταθερές σε 
όλο το πάχος του υµενίου (βλ. Εικ. 5.13). 

Για την κατανόηση της συσχέτισης των συνθηκών ανάπτυξης µε τις ηλεκτρικές 
ιδιότητες των υµενίων InN, πέρα από την επίδραση των συνθηκών ανάπτυξης στη 
συγκέντρωση των TD, είναι απαραίτητη και η γνώση της επίδρασής τους στη 
συγκέντρωση των προσµείξεων. Για ένα συγκεκριµένο περιβάλλον ανάπτυξης, δηλαδή 
για δεδοµένες µερικές πιέσεις των ατόµων-προσµείξεων µέσα στο θάλαµο ανάπτυξης 
(οι οποίες δεν εξαρτώνται από τη θερµοκρασία των πηγών), αναµένεται ότι οι 
συγκεντρώσεις των διαφόρων προσµείξεων που ενσωµατώνονται στο κρύσταλλο θα 
είναι αντιστρόφως ανάλογες του ρυθµού ανάπτυξης. Επιπλέον, οι συγκεντρώσεις των 
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διαφόρων προσµείξεων αναµένεται να µειώνονται εκθετικά συναρτήσει της 
θερµοκρασίας ανάπτυξης [2]. Ο πειραµατικός προσδιορισµός της εξάρτησης της 
συγκέντρωσης των προσµείξεων από τις συνθήκες ανάπτυξης µπορεί να επιτευχθεί µε 
φασµατοσκοπία SIMS, αλλά είναι αρκετά δύσκολος επειδή είναι απαραίτητη η ύπαρξη 
κατάλληλων δειγµάτων αναφοράς, δηλαδή δειγµάτων µε γνωστή συγκέντρωση των υπό 
ανίχνευση προσµείξεων που χρησιµοποιούνται για τη βαθµονόµηση των µετρήσεων. 

Όσον αφορά, τέλος, τη συγκέντρωση ενδογενών ατελειών, η εξάρτησή της από τη 
θερµοκρασία ανάπτυξης µπορεί να θεωρηθεί παρόµοια µε αυτή της συγκέντρωσης των 
προσµείξεων. Η εξάρτησή της, όµως, από το ρυθµό ανάπτυξης δεν είναι προφανής, αν 
και θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι αυξάνει συναρτήσει του ρυθµού ανάπτυξης λόγω 
αντίστοιχης αύξησης των κινητικών περιορισµών (βλ. Ενότητα 3.1). Σε κάθε περίπτωση, 
δεν αναµένεται µείωση της συγκέντρωσης των ενδογενών ατελειών µε την αύξηση του 
ρυθµού επιταξιακής ανάπτυξης. 

Οι ποιοτικές εξαρτήσεις των συγκεντρώσεων όλων των ατελειών/προσµείξεων και 
του βαθµού αντιστάθµισης ηλεκτρονίων από τις συνθήκες ανάπτυξης και το πάχος του 
υµενίου InN, παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 6.Ι. Το σύµβολο “↑” συµβολίζει 
την αναλογική εξάρτηση, το “↓” την αντιστρόφως αναλογική εξάρτηση και το “−” την 
απουσία εξάρτησης. Επιπλέον, οι γραµµοσκιασµένες εξαρτήσεις δεν έχουν επαληθευτεί 
πειραµατικά, αλλά είναι αναµενόµενες. 

Συγκρίνοντας τις παρατηρούµενες επιδράσεις του ρυθµού επιταξιακής ανάπτυξης 
στις συγκεντρώσεις των TD όλων των τύπων και στις ηλεκτρικές ιδιότητες των υµενίων 
InN, φαίνεται ότι ο βαθµός αντιστάθµισης ηλεκτρονίων στα υµένια InN σχετίζεται µε τη 
συγκέντρωση ED. Αυτό υποδεικνύει ότι η παρουσία των ED συνδέεται µε την ύπαρξη 
αρνητικά φορτισµένων σηµειακών ατελειών, δηλαδή µε ατέλειες που δρούν ηλεκτρικά 
σαν αποδέκτες. Οι ατέλειες αυτές θα σχηµατίζονται είτε κατά µήκος των TD ακµής, είτε 
στη γύρω περιοχή (πιθανώς λόγω της ελαστικής πλεγµατικής παραµόρφωσης γύρω από 
τις TD). Επίσης, µεγαλύτερες συγκεντρώσεις σηµειακών ατελειών είναι λογικό να 
προκύπτουν σε περιοχές του κρυστάλλου µε µεγάλη πυκνότητα TD, σαν “παράπλευρο” 
αποτέλεσµα των µετακινήσεων (ολίσθηση, αναρρίχηση) και αλληλεπιδράσεων τους 
εντός του κρυστάλλου. 

Πίνακας 6.I Ποιοτικές εξαρτήσεις των συγκεντρώσεων των διευσδυουσών εξαρµόσεων, των 
προσµείξεων και των ενδογενών ατελειών από το ρυθµό ανάπτυξης, τη θερµοκρασία ανάπτυξης και 
το πάχος του υµενίου InN. Επιπλέον, φαίνεται και η εξάρτηση του βαθµού αντιστάθµισης 
ηλεκτρονίων από τις ίδιες παραµέτρους ανάπτυξης. Το “↑” συµβολίζει την αναλογική εξάρτηση, το 
“↓” την αντιστρόφως αναλογική εξάρτηση και το “−” την απουσία εξάρτησης. Τέλος, οι 
γραµµοσκιασµένες εξαρτήσεις δεν έχουν επαληθευτεί πειραµατικά, αλλά είναι αναµενόµενες. 

Παράµετρος ανάπτυξης ∆ιερχόµενες εξαρµόσεις Προσµείξεις Ενδογενείς Αντιστάθµιση 
 Ακµής Κοχλία Μεικτές  ατέλειες ηλεκτρονίων 

Ρυθµός ανάπτυξης ↑ − − ↓ ↑ ή − ↑ 

Θερµοκρασία ανάπτυξης ↓ − − ↓ ↓ ↓ 

Πάχος υµενίου ↓ − − − − ↓ 
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∆εν πρέπει, όµως, να αποκλιστεί η περίπτωση που η συγκέντρωση των ενδογενών 
ατελειών αυξάνει συναρτήσει του ρυθµού ανάπτυξης, ανεξάρτητα από το σχηµατισµό 
TD. Σε αυτή την περίπτωση, δεν είναι σαφές αν η αύξηση του βαθµού αντιστάθµισης 
ηλεκτρονίων συναρτήσει του ρυθµού ανάπτυξης είναι αποτέλεσµα της αύξησης της 
συγκέντρωσης των ED ή της ανεξάρτητης αύξησης της συγκέντρωσης των ενδογενών 
ατελειών, ή ενός συνδυασµού τους. Έτσι, αν η συγκέντρωση των ενδογενών ατελειών, 
που δεν σχετίζονται µε την ύπαρξη TD, αυξάνεται συναρτήσει του ρυθµού ανάπτυξης, 
τότε δεν θα µπορούν να βγούν ασφαλή συµπεράσµατα για τον ηλεκτρικό χαρακτήρα 
των ED και των ενδογενών ατελειών που συνδέονται µε την ύπαρξη TD.  

Όποιος και να είναι ο ηλεκτρικός χαρακτήρας των TD ακµής και των ενδογενών 
ατελειών στα υµένια InN, η αναµενόµενη ελλάτωση της συγκέντρωσης των 
προσµείξεων µε αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης, που πειραµατικά διαπιστώθηκε ότι 
αυξάνει το βαθµό αντιστάθµισης ηλεκτρονίων, υποδεικνύει ότι η αντιστάθµιση 
ηλεκτρονίων δεν µπορεί να οφείλεται σε προσµείξεις αποδεκτών. Περιµένουµε ότι η 
αλλαγή του ρυθµού ανάπτυξης θα έχει παρόµοια επίδραση στην ενσωµάτωση 
προσµείξεων δοτών και αποδεκτών, διατηρώντας ανεπηρέαστο το βαθµό αντιστάθµισης 
ηλεκτρονιών. Για παράδειγµα, αν για ρυθµό ανάπτυξης ίσο µε GR1 οι συγκεντρώσεις 
των προσµείξεων δοτών και αποδεκτών στον κρύσταλλο είναι ND1 και NA1, αντίστοιχα, 
τότε ο βαθµός αντιστάθµισης ηλεκτρονιών θα είναι: 

 1 D1 A1

i1 D1 A1

−
=
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N N + N

 (6.3) 

όπου n1 είναι η συγκέντρωση των ελεύθερων ηλεκτρονίων και Ni1 είναι η συνολική 
συγκέντρωση των προσµείξεων για ρυθµό ανάπτυξης ίσο µε GR1. Για διπλάσιο ρυθµό 
ανάπτυξης, GR2=2GR1, τότε οι συγκεντρώσεις των προσµείξεων δοτών και αποδεκτών 
στον κρύσταλλο θα είναι οι µισές απ’ότι πρίν, δηλ. ND2=ND1/2 και NA2=NΑ1/2, 
αντίστοιχα. Όµως, ο βαθµός αντιστάθµισης ηλεκτρονιών θα είναι ο ίδιος:  
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όπου n2 είναι η συγκέντρωση των ελεύθερων ηλεκτρονίων και Ni2 είναι η συνολική 
συγκέντρωση των προσµείξεων για ρυθµό ανάπτυξης ίσο µε GR2. 

Στα ίδια συµπεράσµατα οδηγεί και η σύγκριση των αποτελεσµάτων της εξάρτησης 
από τη θερµοκρασία ανάπτυξης των συγκεντρώσεων των TD όλων των τύπων και των 
ηλεκτρικών ιδιοτήτων των υµενίων InN. Και πάλι υποδηλώνεται ότι η αύξηση του 
βαθµού αντιστάθµισης ηλεκτρονίων σε υµένια InN µε τη µείωση της θερµοκρασίας 
ανάπτυξης οφείλεται σε αντίστοιχη αύξηση της συγκέντρωσης TD ακµής ή/και της 
συγκέντρωσης ενδογενών ατελειών. Ωστόσο, αυτό το συµπέρασµα δηλώνεται µε κάθε 
επιφύλαξη, αφού οι συγκεντρώσεις TD κοχλία και των µικτών TD θεωρήθηκαν ότι δεν 
επηρεάζονται από τη θερµοκρασία ανάπτυξης στο φάσµα 400-435οC, αλλά και επειδή η 
µεταβολή της συγκέντρωσης ηλεκτρονίων µε τη θερµοκρασία ανάπτυξης είναι µέσα στα 
όρια του πειραµατικού σφάλµατος. Για την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων, είναι 
απαραίτητη η πειραµατική µέτρηση µε ΤΕΜ των συγκεντρώσεων των TD όλων των 
τύπων.  
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Με τα αποτελέσµατα, λοιπόν, που παρουσιάστηκαν στην Εικ. 6.13, φάνηκε ότι η 
κρυσταλλική ποιότητα και, κατά συνέπεια, οι ηλεκτρικές ιδιότητες των υµενίων InN 
εξαρτώνται ισχυρά από τις συνθήκες ανάπτυξης του InN. Χωρίς όµως να είναι γνωστή η 
άµεση εξάρτηση της εισαγωγής ενδογενών ατελειών από το ρυθµό ανάπτυξης, δεν είναι 
δυνατή η πλήρης ταυτοποίηση του ηλεκτρικού χαρακτήρα όλων των κρυσταλλικών 
ατελειών και του µηχανισµού αντιστάθµισης των ηλεκτρονίων. 

Τα έως τώρα συµπεράσµατα για τον ηλεκτρικό χαρακτήρα αποδέκτη των ατελειών 
που συνδέονται µε τις ED, ενισχύονται από τη µελέτη της εξάρτησης από το πάχος των 
ηλεκτρικών ιδιοτήτων υµενίων InN, που έχουν αναπτυχθεί στις ίδιες ακριβώς συνθήκες 
(θερµοκρασία και ρυθµός ανάπτυξης). ∆ύο ζεύγη δειγµάτων χρησιµοποιήθηκαν για το 
σκοπό αυτό. Το ένα ζεύγος αποτελούν δύο δείγµατα, µε πάχος υµενίου InN 1.2 και 
10µm, που αναπτύχθηκαν στους 400οC µε 800nm/h, ενώ το άλλο ζεύγος αποτελούν δύο 
δείγµατα, µε πάχος υµενίου InN 1.2 και 2µm, που αναπτύχθηκαν στους 435οC µε 
800nm/h. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων φαινοµένου-Hall παρουσιάζονται στο 
διάγραµµα της Εικ. 6.14. Με τρίγωνα αναπαριστώνται τα αποτελέσµατα των δειγµάτων 
που αναπτύχθηκαν στους 400οC, ενώ µε κύκλους αναπαριστώνται τα αποτελέσµατα των 
δειγµάτων που αναπτύχθηκαν στους 435οC.  

 Εικόνα 6.14 Συγκέντρωση και ευκινησία Hall των ηλεκτρονίων στο InN, όπως 
προσδιορίστηκαν µε µετρήσεις φαινοµένου Hall σε θερµοκρασία δωµατίου, σε υµένια 
διαφορετικού πάχους. Τα υµένια InN αναπτύχθηκαν σε θερµοκρασία υποστρώµατος 400οC 
(τρίγωνα) ή 435οC (κύκλοι). Η αντιστάθµιση των ηλεκτρονίων είναι µικρότερη στα παχύτερα 
υµένια. 
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Όπως φαίνεται, για κάθε θερµοκρασία ανάπτυξης, η συγκέντρωση ηλεκτρονίων 
αλλά και η αντίστοιχη ευκινησία-Hall είναι υψηλότερες για τα υµένια µεγαλύτερου 
πάχους. Γνωρίζοντας ότι η µοναδική δοµική παράµετρος των υµενίων InN που αλλάζει 
κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης είναι η συγκέντρωση των ED, η οποία µειώνεται κατά 
τη διεύθυνση ανάπτυξης [0001], ο µικρότερος βαθµός αντιστάθµισης ηλεκτρονίων σε 
παχύτερα υµένια αποδίδεται σε αντίστοιχη µείωση της συγκέντρωσης των ED. 
Εποµένως, οι ED πρέπει να σχετίζονται µε αρνητικά φορτισµένες σηµειακές ατέλειες, 
δηλαδή µε ατέλειες που δρούν ηλεκτρικά σαν αποδέκτες. Η εξάρτηση του βαθµού 
αντιστάθµισης ηλεκτρονίων από το πάχος των υµενίων InN επιβεβαιώνει ότι για την 
αντιστάθµιση ηλεκτρονίων δεν µπορεί να ευθύνεται η εισαγωγή σηµειακών ατελειών 
ανεξάρτητα από το σχηµατισµό TD, αφού η συγκέντρωσή τους θα ήταν ανεξάρτητη του 
πάχους των υµενίων (δεδοµένων των σταθερών συνθηκών ανάπτυξης). 

Παρόµοια συµπεράσµατα έχουν προταθεί για τον ηλεκτρικό χαρακτήρα των ED στο 
GaN, όπου ο βαθµός αντιστάθµισης ηλεκτρονίων βρέθηκε να αυξάνεται µε την αύξηση 
των TD ακµής, η οποία προκύπτει από αντίστοιχη µείωση του µεγέθους των 
συνενωµένων νησίδων GaN [33]. 

Όπως έχει αναφερθεί, οι ατέλειες στο InN που δρούν σαν αποδέκτες και έχουν τη 
µικρότερη ενέργεια σχηµατισµού (δηλ. είναι πιθανότερο να σχηµατιστούν στον 
κρύσταλλο), είναι τα VIn [3]. Εποµένως, σύµφωνα µε τα παραπάνω αποτελέσµατα, τα 
VIn στο InN πρέπει να σχετίζονται µε την ύπαρξη ED και αυτά να είναι υπεύθυνα για την 
αντιστάθµιση των ηλεκτρονίων. Τα VIn µπορεί να σχηµατίζονται είτε κατά µήκος του 
πυρήνα των TD είτε στη γύρω περιοχή του κρυστάλλου. Τέλος, παρόλο που θεωρητικά 
δεν προβλέπεται ο σχηµατισµός VIn στο InN για συγκέντρωση ηλεκτρονίων µικρότερη 
από ~1020cm-3 [3, 8] τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται εδώ δείχνουν ότι αυτό 
µπορεί να συµβεί, τουλάχιστον για συγκέντρωση ηλεκτρονίων ~5×1018cm-3. 

Ο ηλεκτρικός χαρακτήρας των ED που προτείνεται εδώ για το InN, έρχεται σε 
αντίθεση µε πρόσφατα αποτελέσµατα, σύµφωνα µε τα οποία οι TD δρούν σαν δότες [34, 
35, 36]. Το συµπέρασµα αυτό προκύπτει από την εξάρτηση της συγκέντρωσης 
ηλεκτρονίων σε υµένια InN από το πάχος των υµενίων. Πιο συγκεκριµένα, η 
συγκέντρωση των ηλεκτρονίων µειώνεται µε την αύξηση του πάχους.  Η εξάρτηση αυτή 
προσοµοιώθηκε θεωρητικά χρησιµοποιώντας αρχικά δύο συνεισφορές στη δηµιουργία 
ηλεκτρονίων: µία σταθερή συγκέντρωση ηλεκτρονίων (2×1017cm-3) λόγω προσµείξεων 
και το στρώµα ηλεκτρονίων (2.5×1013cm-2) στην επιφάνεια. Ωστόσο, η θεωρητική 
προσοµοίωση απέκλινε από τα πειραµατικά αποτελέσµατα, τα οποία έδιναν υψηλότερη 
συγκέντρωση κυρίως για τα υµένια µε πάχος µικρότερο από 1µm. Αυτή η επιπλέον 
συνεισφορά ηλεκτρονίων (~1010cm-2) που ήταν απαραίτητη για τη βελτίωση της 
προσοµοίωσης των πειραµατικών αποτελεσµάτων, αποδόθηκε σε TD που δρούν σαν 
δότες και των οποίων η συγκέντρωση µειώνεται εκθετικά συναρτήσει της απόστασης 
από την διεπιφάνεια του InN και του υποστρώµατος GaN. 

Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι τα υµένια InN διαφορετικού πάχους που µελετούν, 
έχουν αναπτυχθεί σε παρόµοιες συνθήκες και θεωρούν ότι η συγκέντρωση ηλεκτρονίων 
λόγω προσµείξεων (2×1017cm-3) είναι ίδια για όλα τα υµένια. Όµως, σύµφωνα µε την 
ισχυρή εξάρτηση των ηλεκτρικών ιδιοτήτων από τις συνθήκες ανάπτυξης όπως 
παρουσιάστηκε παραπάνω, αρκούν µικρές µεταβολές στη θερµοκρασία ή/και στο ρυθµό 
ανάπτυξης ώστε να µεταβληθεί σηµαντικά τόσο η συγκέντρωση των ηλεκτρονίων, όσο
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και η ευκινησία τους. Επιπλέον, για τον υπολογισµό της συνολικής συγκέντρωσης 
ηλεκτρονίων, οι συγγραφείς έχουν αθροίσει τις τρείς συνεισφορές, θεωρώντας ότι η 
ευκινησία είναι η ίδια και για τις τρείς. Αυτό όµως, έρχεται σε αντίθεση µε τα 
αποτελέσµατα της QMSA [19, 21], σύµφωνα µε τα οποία, η ευκινησία των ηλεκτρονίων 
κοντά στην επιφάνεια και στην διεπιφάνεια του υµενίου InN είναι πολύ µικρότερη από 
αυτή στο εσωτερικό του κρυστάλλου. Γενικά, µία αύξηση της συγκέντρωσης των 
ηλεκτρονίων κοντά στην διεπιφάνεια του υµενίου InN θα µπορούσε κάλλιστα να 
αποδοθεί σε αυξηµένη συγκέντρωση των προσµείξεων εκεί, φαινόµενο που έχει 
παρατηρηθεί µε µετρήσεις SIMS για τις προσµείξεις Ο [4, 37, 38]. Για όλους τους 
παραπάνω λόγους, λοιπόν, το συµπέρασµα ότι οι TD δρούν σαν δότες δεν είναι 
ασφαλές. 

 
 
 

6.5. Θερµοκρασιακή εξάρτηση της συγκέντρωσης και της ευκινησίας των 
ηλεκτρονίων 

Όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 6.3, η εξάρτηση της ευκινησίας από τη 
θερµοκρασία είναι χαρακτηριστική των µηχανισµών σκέδασης που κυριαρχούν. Στην 
Εικ. 6.15, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα µετρήσεων φαινοµένου-Hall συναρτήσει 
της θερµοκρασίας, από 5Κ έως 280Κ, για ένα υµένιο InN πάχους 10µm, ανεπτυγµένο 
πάνω σε υπόστρωµα GaN/Al2O3 (δείγµα #636). Το GaN δεν έχει εµπλουτιστεί 
ηθεληµένα µε προσµείξεις (not intentionally doped) και η συγκέντρωση ηλεκτρονίων 
είναι της τάξης του 1016cm-3. Όπως φαίνεται στην Εικ. 6.15 (α), η µετρούµενη 
συγκέντρωση των ηλεκτρονίων στο InN µειώνεται από 5.49×1018cm-3 στους 280Κ σε 
3.54×1018cm-3 στους 50Κ, ενώ παραµένει σταθερή σε ακόµα χαµηλότερες 
θερµοκρασίες. Παράλληλα, όπως φαίνεται στην Εικ. 6.15 (β), η ευκινησία-Hall των 
ηλεκτρονίων αυξάνεται από 1213cm2/Vs στους 280Κ σε 2090cm2/Vs στους 50Κ, ενώ 
παραµένει σταθερή σε ακόµα χαµηλότερες θερµοκρασίες. Παρόµοιες εξαρτήσεις από τη 
θερµοκρασία εµφάνισαν οι ηλεκτρικές ιδιότητες όλων των υµενίων InN που 
µετρήθηκαν. 

Γενικά, η µείωση της συγκέντρωσης των ηλεκτρονίων µε τη µείωση της 
θερµοκρασίας σε έναν ηµιαγωγό οφείλεται στο γεγονός ότι οι προσµείξεις δοτών 
απιονίζονται µε τη µείωση της θερµοκρασίας. Αυτό, όµως, θα συµβαίνει µόνο σε µη-
εκφυλισµένους ηµιαγωγούς και δεν µπορεί να ισχύει στην περίπτωση του InN, όπου η 
συγκέντρωση ηλεκτρονίων είναι µεγαλύτερη από 1018cm-3. Η παρατηρούµενη 
θερµοκρασιακή εξάρτηση της συγκέντρωσης των ηλεκτρονίων µπορεί να οφείλεται 
στην αλλαγή της ευκινησίας επιµέρους συνεισφορών στην αγωγιµότητα του υµενίου, 
κάτι που αλλάζει το σχετικό βάρος κάθε συνεισφοράς και σαν αποτέλεσµα 
επηρεάζονται οι προσδιοριζόµενες ποσότητες από τη µέτρηση Hall (βλ. Σχέσεις 6.1 και 
6.2), που υποθέτει ένα ενιαίο στρώµα µε κοινή ευκινησία ηλεκτρονίων. 

Εστιάζοντας στην εξάρτηση της ευκινησίας από τη θερµοκρασία, όπως φαίνεται από 
τη διακεκοµµένη καµπύλη στο διάγραµµα της Εικ. 6.15 (β), αυτή µπορεί να 
προσεγγιστεί για υψηλές θερµοκρασίες (>190οC) από µία σχέση µ~Τ-3/2. Αυτή η 
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εξάρτηση, όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 6.3, είναι αποτέλεσµα της σκέδασης από 
πολικά οπτικά φωνόνια, η οποία γίνεται κυρίαρχη σε υψηλές θερµοκρασίες. Εποµένως, 
η µείωση της ευκινησίας των ηλεκτρονίων για InN τύπου-n µε την αύξηση της 
θερµοκρασίας, οφείλεται σε σκέδαση από πολικά οπτικά φωνόνια.  

Αντίστοιχες µετρήσεις ευκινησίας και συγκέντρωσης των ηλεκτρονίων συναρτήσει 
της θερµοκρασίας έχουν πραγµατοποιηθεί πρόσφατα για InN τύπου-n από άλλη 
ερευνητική οµάδα [39]. Οι συγγραφείς ισχυρίζονται ότι για υµένιο InN µε συγκέντρωση 
ηλεκτρονίων ίση µε ~5.5×1017cm-3 στους 300Κ, η ευκινησία αυξάνεται µε την αύξηση 
της θερµοκρασίας από 10Κ έως 150Κ, ενώ µειώνεται µε περαιτέρω αύξηση της 
θερµοκρασίας πάνω από 150Κ [βλ. Εικ. 6.16 (α)]. Η µείωση της ευκινησίας σε υψηλές 
θερµοκρασίες αποδίδεται σε αύξηση της σκέδασης από οπτικά και ακουστικά φωνόνια. 
Επιπλέον, θεωρώντας ότι η συγκέντρωση των ηλεκτρονίων παραµένει σταθερή για 
θερµοκρασίες χαµηλότερες από 150Κ, η µείωση της ευκινησίας σε αυτές τις 
θερµοκρασίες αποδίδεται στη σκέδαση από εξαρµόσεις, κατ’αναλογία µε το GaN, όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω. Το συγκεκριµένο αποτέλεσµα, όµως, επιδέχεται αµφισβήτισης, 
αφού οι µετρήσεις φαινοµένου-Hall έδειξαν ότι η συγκέντρωση των ηλεκτρονίων, όπως 
φαίνεται στην Εικ. 6.16 (β), δεν είναι πραγµατικά σταθερή στις χαµηλές θερµοκρασίες, 
αλλά παρουσιάζει µία αύξηση για θερµοκρασίες χαµηλότερες από 120Κ. Έτσι, η µείωση 
της ευκινησίας σε θερµοκρασίες χαµηλότερες από 120Κ θα µπορούσε να αποδοθεί σε 
αύξηση της σκέδασης από ιονισµένες προσµείξεις. Βέβαια, η αύξηση της συγκέντρωσης 
των ηλεκτρονίων σε θερµοκρασίες χαµηλότερες από 120Κ δεν µπορεί να εξηγηθεί µε 
βάση κάποιο φυσικό µηχανισµό και εποµένως, πρέπει να οφείλεται σε κάποιο σφάλµα 
των πειραµατικών µετρήσεων. 

 
 

 
 
Εικόνα 6.15 (α) Συγκέντρωση και (β) ευκινησία Hall των ηλεκτρονίων στο InN, συναρτήσει 
της θερµοκρασίας, όπως προσδιορίστηκαν µε µετρήσεις φαινοµένου Hall. Σε υψηλές 
θερµοκρασίες, η ευκινησία των ηλεκτρονίων περιορίζεται λόγω της σκέδασης από πολικά 
οπτικά φωνόνια. 
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Εικόνα 6.16 (α) Ευκινησία Hall και (β) συγκέντρωση των ηλεκτρονίων στο InN, 
συναρτήσει της θερµοκρασίας, όπως προσδιορίστηκαν µε µετρήσεις φαινοµένου Hall 
από άλλη ερευνητική οµάδα [39]. Η µείωση της ευκινησίας στις χαµηλές 
θερµοκρασίες µπορεί να οφείλεται στην “ανώµαλη” συµπεριφορά της συγκέντρωσης 
των ηλεκτρονίων στις θερµοκρασίες αυτές και όχι στη σκέδαση από εξαρµόσεις. 
Ανατύπωση από [39]. 
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7.1. Η αναθεώρηση της τιµής του ενεργειακού χάσµατος του InN 

Η τιµή του ενεργειακού χάσµατος (Eg) του InN ίσως αποτελεί το σηµαντικότερο 
θέµα αναθεώρησης της τιµής µίας φυσικής παραµέτρου ηµιαγωγού τη σύγχρονη εποχή. 
Μέχρι πρίν από λίγα χρόνια, το Eg θεωρείτο ίσο µε 1.89eV, βάσει µετρήσεων οπτικής 
απορρόφησης που είχαν πραγµατοποιηθεί το 1986 σε πολυκρυσταλλικά δείγµατα InN, 
ανεπτυγµένα µε την τεχνική εναπόθεσης από απόξεση υλικού µε πηγή ραδιοσυχνοτήτων 
(rf-sputtering) [1]. Την περίοδο αυτή, αγνοήθηκαν παντελώς τα συµπεράσµατα των 
Matsuoka et al [2] που, βασισµένος σε οπτικές µετρήσεις κραµάτων InGaN, υπέδειξε ότι 
το ενεργειακό χάσµα κρυσταλλικού InN θα πρέπει να είναι σηµαντικά µικρότερο από 
του πολυκρυσταλλικού. Όταν, πλέον, αυξήθηκε το ερευνητικό ενδιαφέρον για το InN 
και δείγµατα µε βελτιωµένη δοµική ποιότητα αναπτύχθηκαν, κυρίως µε την τεχνική 
ΜΒΕ, ολοένα και χαµηλότερες τιµές αναφέρονταν στη βιβλιογραφία. Για παράδειγµα, 
το 2002 είχαν αναφερθεί αποτελέσµατα που υποστήριζαν ότι το Eg ήταν 0.90eV [3], ενώ 
από το 2003 αναφέρονται τιµές που εντοπίζονται στο φάσµα 0.6-0.8eV [4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11]. Αν και τα συµπεράσµατα των περισσότερων ερευνητικών οµάδων, πλέον, 
συγκλίνουν σε µία τιµή για το Eg στην περιοχή 0.6-0.7eV, ακόµη υπάρχουν προτάσεις 
για µία υψηλότερη τιµή [12]. 

Η παραπάνω “διαµάχη” για το Eg του InN, πηγάζει από το γεγονός ότι η 
κρυσταλλική ποιότητα του InN δεν είναι υψηλή σε κάθε περίπτωση, µε αποτέλεσµα, 
κάθε ερευνητική οµάδα να µελετάει τις οπτικές ιδιότητες δειγµάτων διαφορετικής 
ποιότητας. Έτσι, για αυτούς που υποστηρίζουν ότι το Eg είναι µικρότερο από 0.9eV, οι 
υψηλότερες τιµές αποδίδονται σε πολύ υψηλή συγκέντρωση προσµίξεων Ο σε 
πολυκρυσταλλικό InN, που µπορεί να οδηγήσουν και σε σχηµατισµό άµορφων φάσεων 
(όπως το In2O3 που έχει ενεργειακό χάσµα 3.75eV [13]), ή σε µη-στοιχιοµετρικό InN µε 
περίσσεια N [12, 14]. Αντίθετα, αυτοί που υποστηρίζουν ότι το Eg είναι µεγαλύτερο από 
1.0eV, αποδίδουν τις χαµηλότερες τιµές σε φαινόµενα πλασµονίων (plasmonic effects), 
λόγω της ύπαρξης συσσωµατωµάτων In στον κρύσταλο του InN [15, 16], ή σε 
κρυσταλλικές ατέλειες µε ενέργειακες καταστάσεις βαθειά µέσα στο χάσµα του InN 
(deep-level defects) [12].  

Στην περίπτωση της ύπαρξης συσσωµατωµάτων In µέσα στον κρύσταλλο InN, έχει 
παρατηρηθεί [15, 16] η εµφάνιση συντονισµών Mie (Mie resonances, [17]) στο φάσµα 
απορρόφησης σε χαµηλή θερµοκρασία (20Κ). Οι συντονισµοί αυτοί εντοπίζονται σε 
ενέργεια (0.8-0.9)eV και µπορεί, λανθασµένα, να αποδοθούν σε οπτικές µεταβάσεις που 
αντιστοιχούν στο ενεργειακό χάσµα του InN. Όµως, οι συντονισµοί Mie 
παρατηρήθηκαν σε δείγµατα όπου η κρυσταλλική ποιότητα του InN ήταν χαµηλή (η 
ύπαρξη συσσωµατωµάτων In ήταν ανιχνεύσιµη µε XRD) και, έτσι, δεν µπορεί ένα 
τέτοιο φαινόµενο να εξηγήσει την απορρόφηση σε ενέργεια ~0.7eV που έχει µετρηθεί 
σε κρυστάλλους InN καλύτερης ποιότητας [10]. 

Η βασική δυσκολία στον ακριβή προσδιορισµό του ενεργειακού χάσµατος του InN 
µε µετρήσεις φασµατοσκοπιών φωτοφωταύγειας (photoluminescence, PL) και οπτικής 
διαπερατότητας (transmittance, T), οφείλεται στην υψηλή συγκέντρωση των 
ηλεκτρονίων. Όταν η συγκέντρωσή τους είναι υψηλότερη από την κρίσιµη τιµή της 
µετάβασης-Mott, ώστε η ενεργειακή στάθµη Fermi στο σηµείο Γ της ζώνης Brillouin να 
βρίσκεται µέσα στη ζώνη αγωγιµότητας, τότε οι µετρήσεις PL και Τ δεν αντιστοιχούν σε 
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µεταβάσεις µεταξύ του ελάχιστου της ζώνης αγωγιµότητας και καταστάσεων αποδεκτών 
ή του µέγιστου της ζώνης σθένους, αλλά σε µεταβάσεις µεγαλύτερης ενέργειας. Το 
φαινόµενο αυτό ονοµάζεται Burstein-Moss [18], και περιγράφεται σχηµατικά στην Εικ. 
7.1. Όπως φαίνεται, η απορρόφηση σε µετρήσεις Τ αντιστοιχεί σε οπτικές µεταβάσεις 
από καταστάσεις της ζώνης σθένους προς καταστάσεις της ζώνης αγωγιµότητας κοντά 
στην ΕF. Επιπλέον η εκποµπή σε µετρήσεις PL αντιστοιχεί σε οπτικές µεταβάσεις από 
όλες τις καταστάσεις της ζώνης αγωγιµότητας, µε ενέργεια από ΕC έως ΕF, προς 
καταστάσεις της ζώνης σθένους. Έτσι, σύµφωνα µε το φαινόµενο αυτό, όσο υψηλότερη 
είναι η συγκέντρωση των ηλεκτρονίων στο InN, τόσο µεγαλύτερης ενέργειας 
µεταβάσεις θα ανιχνεύονται στις µετρήσεις Τ, αλλά και PL. Η σχέση µεταξύ της 
πραγµατικής τιµής του Eg και της ενέργειας από µετρήσεις Τ και PL, εξαρτάται από τη 
σχέση διασποράς της ζώνης αγωγιµότητας γύρω από το σηµείο Γ της ζώνης Brillouin. 
Συνήθως, για την παρατήρηση του φαινοµένου Burstein-Moss χρησιµοποιούνται 
µετρήσεις Τ, αφού η ανάλυση των φασµάτων εκποµπής σε µετρήσεις PL είναι αρκετά 
πιο σύνθετη, καθώς τα φάσµατα αυτά αφορούν µεταβάσεις από όλες τις καταστάσεις 
της ζώνης αγωγιµότητας µε ενέργεια από ΕC έως ΕF.  

Θεωρώντας ότι η πραγµατική τιµή Eg του InN είναι ~0.7eV, οι διαφορετικές τιµές 
που έχουν εκτιµηθεί µε µετρήσεις Τ από διάφορες ερευνητικές οµάδες, φαίνεται να είναι 
αποτέλεσµα της διαφορετικής συγκέντρωσης των ηλεκτρονίων στα δείγµατα που 
µετρήθηκαν και, εποµένως, της διαφορετικής επίδρασης του φαινοµένου Burstein-Moss. 
Αυτό προκύπτει από το διάγραµµα της Εικ. 7.2 [19], όπου παρουσιάζονται οι τιµές της 
ενέργειας στις οποίες αρχίζει η απορρόφηση (absorption edge, Εabs) συναρτήσει της 
συγκέντρωσης ηλεκτρονίων, n. Οι διαφορετικές συγκεντρώσεις των ηλεκτρονίων στα 
διάφορα δείγµατα, αποδίδονται σε διαφορετκές συγκεντρώσεις προσµίξεων και 
κρυσταλλικών ατελειών. Η εξάρτηση των πειραµατικών τιµών της Εabs από την n,

 

Εικόνα 7.1 Σχηµατική περιγραφή του 
φαινοµένου Burstein-Moss. Σε έναν 
ηµιαγωγό µε υψηλή συγκέντρωση 
ελεύθερων ηλεκτρονίων, η στάθµη Fermi 
(EF) είναι βαθειά µέσα στη ζώνη 
αγωγιµότητας, µε αποτέλεσµα οι οπτικές 
µεταβάσεις απορρόφησης/εκποµπής να µην 
αντιστοιχούν σε ενέργειες ίσες µε το 
ενεργειακό χάσµα (Εg). 
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προσομοιώνεται πολύ καλά με θεωρητική καμπύλη που υπολογίζεται θεωρώντας ότι η 
σχέση διασποράς της ζώνης αγωγιμότητας δεν είναι παραβολική (συνεχής καμπύλη). 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, χρησιμοποιήθηκε μη-παραβολική σχέση διασποράς για 
τη ζώνη αγωγιμότητας που προέκυψε από το μοντέλο Kane k@p δύο ζωνών.  

Στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου, παρουσιάζονται και συγκρίνονται με τη 
βιβλιογραφία τα αποτελέσματα οπτικού χαρακτηρισμού δειγμάτων InN, των οποίων η 
ανάπτυξη και οι δομικές και ηλεκτρικές ιδιότητες παρουσιάστηκαν στα Κεφάλαια 4, 5, 
και 6, αντίστοιχα. Ο χαρακτηρισμός πραγματοποιήθηκε με μετρήσεις Τ και PL. 

 
 
 

7.2. Ενεργειακό χάσμα και φαινόμενο Burstein-Moss 

Υμένια InN, ανεπτυγμένα σε διάφορες συνθήκες, χαρακτηρίστηκαν οπτικά με 
μετρήσεις Τ και PL. Το αποτέλεσμα της χρήσης διαφορετικών συνθηκών ανάπτυξης, για 
τους λόγους που παρουσιάστηκαν στην Ενότητα 6.4, ήταν τα υμένια να παρουσιάζουν 
διαφορετικές συγκεντρώσεις ηλεκτρονίων, n, από ~2×1018 έως ~3×1019cm-3. Στον 
Πίνακα 7.Ι παρουσιάζονται όλα τα μετρημένα δείγματα InN και οι αντίστοιχες 
συγκεντρώσεις των ηλεκτρονίων, όπως μετρήθηκαν με το φαινόμενο-Hall. Πρέπει να 
τονιστεί ότι σε κανένα από τα δείγματα δεν ανιχνεύθηκε, με μετρήσεις XRD, κυβική 
φάση In μέσα στον κρύσταλλο του InN. Επομένως, τα οπτικά χαρακτηριστικά που 
παρουσιάζονται παρακάτω δεν μπορεί να συσχετιστούν με την ύπαρξη 
συσσωματωμάτων In. 

Στην Εικ. 7.3, παρουσιάζονται ενδεικτικά φάσματα Τ (διακεκομμένες καμπύλες) και 
PL (συνεχείς καμπύλες), που αντιστοιχούν σε δείγματα με διαφορετική τιμή n (δείγματα 

 

Εικόνα 7.2 Θεωρητική πρόβλεψη 
(καμπύλες) και πειραματικές μετρήσεις 
(σημεία) της ενέργειας απορρόφησης (Εabs) 
στο InN, συναρτήσει της συγκέντρωσης των 
ηλεκτρονίων. Οι διαφορετικές καμπύλες 
αντιστοιχούν σε υπολογισμούς παραβολικής 
(διακεκομμένη) και μη-παραβολικής 
(συνεχής) ζώνης αγωγιμότητας γύρω από το 
σημείο Γ. Σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες 
από 1018cm-3, η Εabs αυξάνει με την αύξηση 
της συγκέντρωσης των ηλεκτρονίων, λόγω 
του φαινομένου Burstein-Moss. Ανατύπωση 
από την αναφορά [19]. 
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#632, #636, #520). Οι µετρήσεις PL έγιναν στους 18Κ µε οπτική διέγερση από συνεχή 
δέσµη λέιζερ He-Cd µε µήκος κύµατος 325nm, ενώ οι µετρήσεις Τ έγιναν στους 300Κ*.  

Όπως παρατηρείται από τα φάσµατα Τ, η Εabs, η οποία, κατά προσέγγιση, ισούται µε 
την ενέργεια όπου η Τ αρχίζει να µειώνεται γρήγορα, αυξάνει από ~0.66eV για 
n=2.4×1018cm-3 [Εικ. 7.3 (α)] σε ~0.72eV για n=1.6×1019cm-3 [Εικ. 7.3 (γ)]. Η αύξηση 
της Εabs µε την αύξηση της n υποδηλώνει την επίδραση του φαινοµένου Burstein-Moss 
στις µετρήσεις Τ.  

Για την ποσοτική περιγραφή του φαινοµένου Burstein-Moss, οι ενέργειες Εabs 
προσδιορίστηκαν για όλα τα δείγµατα του Πίνακα 7.Ι, εφαρµόζοντας τη µέθοδο που 
περιγράφηκε στην Ενότητα 2.3.6. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, σε διάγραµµα του 
τετραγώνου του συντελεστή απορρόφησης, α2, συναρτήσει της ενέργειας, Ε, η Εabs 
ισούται µε το σηµείο τοµής του γραµµικού τµήµατος της καµπύλης µε τον άξονα των 
ενεργειών. Ένα ενδεικτικό διάγραµµα α2~Ε παρουσιάζεται στην Εικ. 7.4. Βέβαια, στη 
συγκεκριµένη µέθοδο θεωρείται ότι η σχέση διασποράς της ζώνης αγωγιµότητας γύρω 
από το σηµείο Γ της ζώνης Brillouin είναι παραβολική. Όµως, όπως φαίνεται και στην 

                                                 
* H µεταβολή του ενεργειακού χάσµατος του InN από 0Κ έως 300Κ έχει µετρηθεί ίση µε -49meV [6]. 

 

Εικόνα 7.3 Φάσµατα οπτικής 
διαπερατότητας στους 300Κ (Τ) και 
φωτοφωταύγειας στους 18Κ (PL) από 
υµένια InN, µε συγκέντρωση ηλεκτρονίων 
(α) 2.4×1018cm-3 (δείγµα #632) ,(β) 
5.5×1018cm-3 (δείγµα #636) και (γ) 
1.6×1019cm-3 (δείγµα #520). Η ενέργεια 
απορρόφησης µετατοπίζεται προς 
µεγαλύτερες τιµές (blue shift) αυξάνοντας 
τη συγκέντρωση των ηλεκτρονίων, λόγω 
του φαινοµένου Burstein-Moss. Η 
εκµποµπή PL αποδίδεται σε µεταβάσεις 
από ζώνη-σε-ζώνη. 
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Εικ. 7.2, η διαφορά των υπολογισµών για παραβολική και µη-παραβολική ζώνη 
αγωγιµότητας, δεν είναι ιδιαίτερα µεγάλη για συγκεντρώσεις ηλεκτρονίων µικρότερες 
από ~3×1019cm-3. 

Τα αποτελέσµατα της Εabs για όλα τα υµένια InN που µετρήθηκαν µε Τ, αναφέρονται 
στον Πίνακα 7.Ι. Επιπλέον, στην Εικ. 7.5 παρουσιάζεται το διάγραµµα των µετρηµένων 
τιµών της Εabs συναρτήσει της συγκέντρωσης n. Όπως είχε φανεί ποιοτικά και από τα 
φάσµατα Τ, η Εabs αυξάνεται συστηµατικά για τα υµένια µε µεγαλύτερη συγκέντρωση 
ηλεκτρονίων, λόγω του φαινοµένου Burstein-Moss. Οι τιµές αυτές είναι σε καλή 
συµφωνία µε τις βιβλιογραφικές τιµές της Εικ. 7.2. Προεκτείνοντας προς τις χαµηλές 

 

Εικόνα 7.4 ∆ιάγραµµα του 
τετραγώνου του συντελεστή 
απορρόφησης (α2) συναρτήσει 
της ενέργειας. Υποθέτοντας 
παραβολική ζώνη αγωγιµότητας 
γύρω από το σηµείο Γ, η 
ενέργεια απορρόφησης (Εabs) 
προσδιορίζεται από το σηµείο 
τοµής του γραµµικού τµήµατος 
της καµπύλης µε τον άξονα των 
ενεργειών. 

Πίνακας 7.I Ενέργεια απορρόφησης (Εabs) στο InN, όπως 
µετρήθηκε µε φασµατοπσκοπία οπτικής διαπερατότητας σε 
υµένια InN πάχους (t), µε διαφορετικές συγκεντρώσεις 
ελεύθερων ηλεκτρονίων (n). Οι συγκεντρώσεις n 
προσδιορίστηκαν µε µετρήσεις φαινοµένου Hall. 

∆είγµα 
(#) 

t 
(µm) 

n 
(cm-3) 

Eabs 

(eV) 
632 10 2.4×1018 0.659 
636 10 5.5×1018 0.643 
628 1.0 7.4×1018 0.701 
671 2.0 9.0×1018 0.801 
531 1.0 1.1×1019 0.743 
521 0.7 1.4×1019 0.716 
520 0.8 1.6×1019 0.718 
711 2.0 1.9×1019 0.832 
716 5.0 2.0×1019 0.791 
710 5.1 2.4×1019 0.749 
425 1.3 2.7×1019 0.868 
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τιµές της συγκέντρωσης ηλεκτρονίων την καµπύλη που περιγράφει την εξάρτηση της 
Εabs από τη συγκέντρωση ηλεκτρονίων (Εικ. 7.5), το Εg προσδιορίζεται µικρότερο από 
0.65eV.  

Η ανάλυση των φασµάτων PL (συνεχείς γραµµές στην Εικ. 7.3), όπως αναφέρθηκε 
παραπάνω, είναι αρκετά πιο σύνθετη από αυτή των φασµάτων Τ. Ωστόσο, χωρίς να 
πραγµατοποιηθεί θεωρητική µοντελοποίηση των φασµάτων PL, η σύγκρισή τους µε τα 
αντίστοιχα φάσµατα Τ, αλλά και µε σχετικά αποτελέσµατα της βιβλιογραφίας, οδηγεί 
στην εξαγωγή κάποιων ποιοτικών συµπερασµάτων.  

Όπως φαίνεται στην Εικ. 7.3, η µέγιστη τιµή της PL, για όλα τα δείγµατα, βρίσκεται 
κοντά στην Εabs. Αυτό σηµαίνει ότι η PL οφείλεται σε µεταβάσεις από ενεργειακές 
καταστάσεις της ζώνης αγωγιµότητας προς καταστάσεις της ζώνης σθένους. 
Γενικότερα, έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία ότι η PL αντιστοιχεί σε οπτικές 
µεταβάσεις εκφυλισµένων ηλεκτρονίων από ενεργειακές καταστάσεις της ζώνης 
αγωγιµότητας προς εντοπισµένες καταστάσεις σε “ουρές” Urbach της ζώνης σθένους [9, 
11], αλλά και προς καταστάσεις της ζώνης σθένους [11]. Επιπλέον, έχει αναφερθεί [9] 
ότι η PL από υµένιο InN µε χαµηλή συγκέντρωση ηλεκτρονίων (7.7×1017cm-3) 
εµφανίζει δύο κορυφές (0.672eV και 0.605eV) µε µικρό πλάτος (FWHM<15meV), οι 
οποίες αποδίδονται σε µεταβάσεις µη-εκφυλισµένων ηλεκτρονίων από το ελάχιστο της 
ζώνης αγωγιµότητας προς ενεργειακές καταστάσεις αποδεκτών, που είναι εντοπισµένες 
18meV και 85meV πάνω από το µέγιστο της ζώνης σθένους. Τέλος, έχουν αναφερθεί 
[11] οπτικές µεταβάσεις εκφυλισµένων ηλεκτρονίων από τη ζώνη αγωγιµότητας προς 
ενεργειακές καταστάσεις αποδεκτών που είναι εντοπισµένες (50-55)meV πάνω από το 
µέγιστο της ζώνης σθένους. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι δύο από τα δείγµατα που µετρήθηκαν µε PL (#710 και 
#711), εκτός από την κορυφή που βρίσκεται κοντά στην Εabs, παρουσίασαν πολλαπλές 
έντονες κορυφές PL µικρού πλάτους (~20meV), σε ενέργειες µικρότερες από την Εabs. 

 

Εικόνα 7.5 Ενέργεια 
απορρόφησης (Εabs) στο InN, 
όπως προσδιορίστηκε µε 
φασµατοσκοπία οπτικής 
διαπερατότητας, συναρτήσει της 
συγκέντρωσης ηλεκτρονίων. Η 
Εabs αυξάνει µε την αύξηση της 
συγκέντρωσης των ηλεκτρονίων, 
λόγω του φαινοµένου Burstein-
Moss. To ενεργειακό χάσµα 
εκτιµάται ότι είναι µικρότερο 
από 0.65eV. 
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Τα φάσµατα PL και Τ για τα δύο αυτά δείγµατα παρουσιάζονται στην Εικ. 7.6. 
Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα αυτά µε τη βιβλιογραφία [11], οι έντονες κορυφές 
µάλλον αντιστοιχούν σε οπτικές µεταβάσεις εκφυλισµένων ηλεκτρονίων από 
ενεργειακές καταστάσεις της ζώνης αγωγιµότητας προς εντοπισµένες καταστάσεις 
αποδεκτών. Αντίθετα, αυτές οι κορυφές δεν µπορεί να αποδοθούν σε οπτικές 
µεταβάσεις µη-εκφυλισµένων ηλεκτρονίων από το ελάχιστο της ζώνης αγωγιµότητας 
προς καταστάσεις αποδεκτών, όπως γίνεται στην αναφορά [9], αφού η συγκέντρωση 
ηλεκτρονίων για τα δύο δείγµατα είναι πολύ υψηλή (2.4×1019cm-3 για το δείγµα #710 
και 1.9×1019cm-3 για το δείγµα #711).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Εικόνα 7.6 Φάσµατα οπτικής διαπερατότητας στους 300Κ (Τ) και φωτοφωταύγειας στους 
18Κ (PL) από υµένια InN, µε συγκέντρωση ηλεκτρονίων (α) 2.4×1019cm-3 (δείγµα #710) ,(β) 
1.9×1019cm-3 (δείγµα #711). Οι έντονες κορυφές PL αποδίδονται σε µεταβάσεις από 
ενεργειακές καταστάσεις της ζώνης αγωγιµότητας προς εντοπισµένες καταστάσεις αποδεκτών. 
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8.1. Εισαγωγή στις δοµές κβαντικών πηγαδιών InN/GaN 

Το πρόσφατο ενδιαφέρον της κοινότητας των ΙΙΙ-νιτριδίων για το InN, πηγάζει από 
τις ιδιαίτερες ηλεκτρονικές και οπτοηλεκτρονικές του ιδιότητες. Το µικρό του 
ενεργειακό χάσµα, η υψηλή ευκινησία χαµηλού πεδίου και η υψηλή ταχύτητα κόρου 
των ηλεκτρονίων, το καθιστούν υποψήφιο υλικό για εφαρµογές σε οπτικές πηγές 
στερεάς κατάστασης (LED και διόδους λέιζερ) στο ορατό και στο υπέρυθρο, σε ηλιακές 
κυψέλες απορρόφησης σε πολλαπλά µήκη κύµατος (tandem solar cells), αλλά και σε 
τρανζίστορ πεδίου υψηλής ταχύτητας ηλεκτρονίων (High Electron Mobility Field Effect 
Transistor, HEMT). 

Η λειτουργία όλων των παραπάνω διατάξεων, βασίζεται σε κβαντικές ετεροδοµές. 
Με το σχηµατισµό κβαντικών πηγαδιών επιτυγχάνεται χωρικός εντοπισµός των 
κυµατοσυναρτήσεων οπών και ηλεκτρονίων (εποµένως και αύξηση της 
αλληλεπικάλυψής τους) και αύξηση της πυκνότητας καταστάσεων, µε αποτέλεσµα την 
αύξηση της απόδοσης και τη µείωση του ρεύµατος/τάσης κατωφλίου των 
οπτοηλεκτρονικών διατάξεων [1, 2]. Τα κβαντικά πηγάδια µπορεί να είναι 
µονοδιάστατα (Quantum Wells, QW), διδιάστατα (Quantum Wires) ή και τρισδιάστατα 
(κβαντικοί κόκκοι: Quantum Dots, QD). Φυσικά, η απόδοση των οπτοηλεκτρονικών 
διατάξεων αυξάνεται µε την αύξηση των διαστάσεων στις οποίες υπάρχει κβάντωση.  

Η υψηλή ευκινησία των ηλεκτρονίων στα HEMT, είναι ιδιότητα του διδιάστατου 
ηλεκτρονικού αερίου (2-Dimensional Electron Gas, 2DEG) που σχηµατίζεται σε δοµές 
πολύ στενών µονοδιάστατων QW [3, 4]. Τέτοια πολύ στενά τριγωνικά QW, 
σχηµατίζονται στην ετεροεπαφή µεταξύ ηµιαγωγών µε διαφορετικά ενεργειακά 
χάσµατα. Εκτός, βέβαια, από τα ενεργειακά χάσµατα, ο σχηµατισµός στενών QW σε 
ετεροεπαφές καθορίζεται από τους συντελεστές αυθόρµητης και πιεζοηλεκτρικής 
πόλωσης του κάθε ηµιαγωγού και το πάχος και τον εµπλουτισµό κάθε στρώµατος. Για 
παράδειγµα, στα HEMT ετεροδοµών GaN/AlxGa1-xN, η διαφορά στην αυθόρµητη 
πόλωση των δύο στρωµάτων, η οποία είναι συνάρτηση του ποσοστού x του Al, ανάλογα 
µε την πολικότητα της δοµής µπορεί να συµβάλλει ή να εµποδίσει το σχηµατισµό 2DEG 
στην διεπιφάνεια. 

Στο παρόν κεφάλαιο, παρουσιάζεται η διερεύνηση της ανάπτυξης µονοδιάστων QW 
και τρισδιάστατων QD από ετεροδοµές InN/GaN. Η ανάπτυξη τέτοιων δοµών 
στηρίζεται στην κατανόηση των µηχανισµών επιταξιακής ανάπτυξης και των δοµικών 
ιδιοτήτων του InN πάνω σε υπόστρωµα GaN (0001), όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά 
στα Κεφάλαια 3, 4 και 5. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα πειράµατα που περιγράφονται 
παρακάτω, είχαν ως στόχο µία πρώτη διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης τέτοιων 
δοµών και των τεχνολογικών περιορισµών που µπορεί να υπάρχουν. Ο πλήρης 
χαρακτηρισµός και η βελτίωση των ηλεκτρικών ή/και οπτικών ιδιοτήτων τους θα πρέπει 
να αποτελέσει θέµα µελλοντικής δουλειάς. 
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8.2. Μονοδιάστατο κβαντικό πηγάδι InN/GaN 

Στις ετεροδοµές, γενικά, είναι επιθυµητές οι επίπεδες διεπιφάνειες µε απότοµη 
µεταβολή της σύστασης και η απουσία κρυσταλλικών ατελειών. Ωστόσο, σε ετεροδοµές 
InN/GaN είναι δύσκολη η επίτευξη αυτών των προδιαγραφών, λόγω της µεγάλης 
πλεγµατικής διαφοράς και των διαφορετικών βέλτιστων συνθηκών επιταξιακής 
ανάπτυξης των InN και GaN. 

Όπως παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 4, η ανάπτυξη συµπαγών υµενίων InN 
πραγµατοποιείται µε τη χρήση στοιχειοµετρικών ροών In και N, σε θερµοκρασίες 
ανάπτυξης µικρότερες από 450οC για την αποφυγή θερµικής διάσπασης του InN. 
Βέβαια, σε τόσο χαµηλές θερµοκρασίες ανάπτυξης, η επανεξάχνωση των ατόµων In από 
την επιφάνεια είναι µηδενική. Επιπλέον, από τα αποτελέσµατα του κεφαλαίου 5, φάνηκε 
ότι η δοµική ποιότητα των υµενίων InN βελτιώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας 
και τη µείωση του ρυθµού ανάπτυξης, αφού αυτές οι συνθήκες οδηγούν σε µικρότερη 
συγκέντρωση αρχικών νησίδων InN που στη συνέχεια συνενώνονται. Όµως, και για τις 
βέλτιστες συνθήκες ανάπτυξης, η συγκέντρωση των διερχόµενων εξαρµόσεων στο InN, 
που πιθανόν να συνδέονται µε την ύπαρξη πυκνού δικτύου εξαρµόσεων πλεγµατικής 
διαφοράς στην διεπιφάνεια InN/GaN, είναι αρκετά υψηλή, ειδικά για λεπτά υµένια. 

Αντίθετα, η ανάπτυξη υµενίων GaN υψηλής δοµικής ποιότητας πραγµατοποιείται σε 
περίσσεια Ga και σε πολύ υψηλότερες θερµοκρασίες (>700οC) απ’ότι το InN. Η 
περίσσεια Ga εξασφαλίζει τη διατήρηση του, λεγόµενου, “διπλού στρώµατος ατόµων 
Ga” (Ga bilayer) στο µέτωπο της ανάπτυξης και, εποµένως, την αυξηµένη επιφανειακή 
διάχυση των ατόµων Ga και N [5, 6]. Επιπλέον, η υψηλή θερµοκρασία ανάπτυξης 
εξασφαλίζει την επανεξάχνωση των περίσσιων ατόµων Ga, πέρα από αυτά του “διπλού 
στρώµατος”. Η επανεξάχνωση των ατόµων Ga από την επιφάνεια είναι µηδενική για 
θερµοκρασίες υποστρώµατος µικρότερες από ~650οC. 

Λόγω, λοιπόν, των διαφορετικών συνθηκών ανάπτυξης των InN και GaN, για την 
ανάπτυξη µίας δοµής µονοδιάστατου QW InN/GaN (δείγµα #666), επιλέχθηκαν οι εξής 
συνθήκες: (α) το InN αναπτύχθηκε στους 435οC, µε στοιχειοµετρικές ροές In και N, και 
ρυθµό ανάπτυξης ίσο µε 300nm/h, (β) το GaN αναπτύχθηκε στους 435οC, για την 
αποφυγή της θερµικής διάσπασης του InN, και µε συνθήκες πολύ µικρής περίσσειας Ga, 
για την αποφυγή της δηµιουργίας συσσωµατωµάτων Ga στον κρύσταλλο GaN.  

Η ακριβής επιταξιακή δοµή του δείγµατος µονοδιάστατου QW InN/GaN ήταν 15nm 
GaN /19nm InN / 0.5µm GaN / 4µm n+GaN / Al2O3 (0001). Η δοµή αυτή, καθώς και τα 
πεδία αυθόρµητης πόλωσης, Psp, σε κάθε στρώµα της ετεροδοµής, περιγράφονται στην 
Εικ. 8.1. Το λεπτό στρώµα InN της ετεροδοµής αναµένεται να είναι υπό συµπιεστική 
τάση ελαστικής παραµόρφωσης, αφού, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της Ενότητας 5.4, 
υµένια InN που ήταν ανεπτυγµένα σε συνθήκες παρόµοιες µε αυτές του δείγµατος #666, 
εµφάνισαν συµπιεστική παραµένουσα παραµόρφωση της τάξης (α-α0)/α0~-3×10-3. 
Πράγµατι, η συµπιεστική παραµόρφωση του στρώµατος InN επιβεβαιώθηκε µε 
µετρήσεις XRD που παρουσιάζονται παρακάτω. Σε αυτή την περίπτωση, αναµένεται και 
η ύπαρξη πιεζοηλεκτρικής πόλωσης στο στρώµα InN της ετεροδοµής. 
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8.2.1. Παραµένουσα τάση πλεγµατικής παραµόρφωσης στο κβαντικό πηγάδι και 

ποιότητα των διεπιφανειών 
Η πλεγµατική παράµετρος c του στρώµατος InN της ετεροδοµής του δείγµατος #666 

µετρήθηκε µε HR-XRD, χρησιµοποιώντας την “εκτεταµένη µέθοδο Bond” για τη 
συµµετρική ανάκλαση (0004) και βρέθηκε ίση µε 5.737Å. Η πλεγµατική παράµετρος α 
του InN δεν ήταν δυνατόν να µετρηθεί απ’ευθείας µε XRD, λόγω του µικρού πάχους 
του στρώµατος InN και, εποµένως, της µικρής έντασης των ασύµµετρων ανακλάσεων. 
Έτσι, η τιµή της α προσδιορίστηκε εµµέσως χρησιµοποιώντας τη σχέση: 

 0

0

0.7
− ∆

= −
− ∆α α α

c c c  (8.1) 

όπου ∆c/∆α=-0.7, c0=5.699Å και α=3.535Å, όπως είχαν υπολογιστεί στην Ενότητα 5.4. 
Με αυτόν τον τρόπο, η πλεγµατική παράµετρος α βρέθηκε ίση µε 3.482Å. Η τιµή αυτή 
είναι µικρότερη από την α0 που αντιστοιχεί σε InN ελεύθερο από τάσεις πλεγµατικής 
παραµόρφωσης. Αυτό σηµαίνει ότι, όπως ήταν αναµενόµενο, το στρώµα InN είναι σε 
συµπιεστική παραµόρφωση, ίση µε (α-α0)/α0=-1.5×10-2. Η τιµή αυτή είναι αρκετά 
µεγαλύτερη από την τιµή των υµενίων InN που µελετήθηκαν στην Ενότητα 5.4, όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω. Αυτή η διαφορά αποδίδεται στο µικρό πάχος του στρώµατος 
InN της ετεροδοµής, στο οποίο φαίνεται ότι δεν έχει σχηµατιστεί πλήρως το δίκτυο των 
εξαρµόσεων πλεγµατικής διαφοράς στη διεπιφάνεις µε το υπόστρωµα GaN. 

Η δοµική ποιότητα της ετεροδοµής αξιολογήθηκε µε µετρήσεις XRD σάρωσης ω-2θ 
της συµµετρικής ανάκλασης (0002), το αποτέλεσµα το οποίων παρουσιάζεται στην Εικ. 
8.2 (συνεχής γραµµή). Η εµφάνιση κροσσών συµβολής στο φάσµα σάρωσης ω-2θ, 
οφείλεται στην ύπαρξη στρωµάτων διαφορετικής σύστασης στο δείγµα. Γενικά, οι 
κροσσοί συµβολής που µπορούν να παρατηρηθούν σε ένα φάσµα XRD µίας 
πολυστρωµατικής δοµής, οφείλονται στα στρώµατα µικρού πάχους (<300nm). Αυτό 

 
Εικόνα 8.1 Σχηµατική περιγραφή της δοµής µονοδιάστατου κβαντικού πηγαδιού 
InN/GaN (δείγµα #666) και των πολώσεων που αναµένεται να υπάρχουν σε κάθε 
στρώµα, δεδοµένου ότι το στρώµα InN είναι σε συµπιεστική παραµόρφωση. Λόγω της 
ασυνέχειας των πολώσεων στις διεπιφάνειες InN/GaN, αναµένεται η συσσώρευση 
ηλεκτρονίων κοντά στην πάνω διεπιφάνεια. 
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συµβαίνει επειδή η περιοδικότητα των κροσσών συµβολής, η οποία είναι ανάλογη του 
πάχους των στρωµάτων, είναι πολύ µεγάλη για τα παχύτερα στρώµατα, ώστε δεν είναι 
παρατηρήσιµη. Έτσι, οι κροσσοί συµβολής στην Εικ. 8.2 αντιστοιχούν στο πάνω 
στρώµα GaN (15nm) και στο στρώµα InN (19nm). Προσοµοιώνοντας θεωρητικά το 
φάσµα σάρωσης ω-2θ (διακεκοµµένη γραµµή), χρησιµοποιώντας κατάλληλο λογισµικό, 
από την απόσταση των κροσσών συµβολής προσδιορίστηκαν τα πάχη των στρωµάτων 
GaN και InN ίσα µε 16.6nm και 17.1nm, αντίστοιχα, σε καλή συµφωνία µε τις 
ονοµαστικές (επιδιωκόµενες) τιµές της επιταξιακής ανάπτυξης.  

Το βασικό, όµως, συµπέρασµα από την ύπαρξη κροσσών συµβολής είναι η καλή 
ποιότητα των δύο διεπιφανειών InN/GaN εκατέρωθεν του στρώµατος InN. Το 
συµπέρασµα αυτό στηρίζεται στο γεγονός ότι η εµφάνιση κροσσών λόγω των 
διαφορετικών στρωµάτων µικρού πάχους µίας πολυστρωµατικής δοµής, συµβαίνει όταν 
τα διαφορετικά στρώµατα είναι σαφώς καθορισµένα. Με άλλα λόγια, πρέπει οι 
διεπιφάνειες να είναι επίπεδες και να υπάρχει απότοµη αλλαγή της σύστασης 
εκατέρωθεν αυτών. Έτσι, προκύπτει το συµπέρασµα ότι η µορφολογία των διεπιφανειών 
InN/GaN του δείγµατος #666 είναι πολύ οµαλή, ενώ δεν παρατηρείται διάχυση 
(intermixing) ατόµων Ga ή In µεταξύ των στρωµάτων InN και GaN κοντά στις 
διεπιφάνειες και δηµιουργία κράµατος InGaN εκεί. 

 
 

8.2.2. Εντοπισµός υψηλής συγκέντρωσης ηλεκτρονίων στο κβαντικό πηγάδι 
Για τον ηλεκτρικό χαρακτηρισµό του QW InN/GaN του δείγµατος #666 µε 

µετρήσεις χωρητικότητας-τάσης (C-V, βλ. Ενότητα 2.3.5), κατασκευάστηκαν 
ανορθωτικές επαφές (δίοδοι) Schottky στο πάνω στρώµα GaN (top layer) και ωµικές 
επαφές στο στρώµα n+GaN, όπως παρουσιάζεται στην Εικ. 8.3. Οι διατάξεις διόδων 
Schottky κατασκευάστηκαν χρησιµοποιώντας λιθογραφική µέθοδο υπεριώδους 
ακτινοβολίας για τον καθορισµό των επιθυµητών σχηµάτων, απόξεση υλικού µε ενεργά 

 

Εικόνα 8.2 Φάσµα XRD σάρωσης ω-
2θ (συνεχής καµπύλη) της ανάκλασης 
(0002) της δοµής µονοδιάστατου 
κβαντικού πηγαδιού InN/GaN (δείγµα 
#666). Η διακεκοµµένη καµπύλη 
αντιστοιχεί στη θεωρητική 
προσοµοίωση της δοµής. 



8 Κβαντικές ετεροδοµές InN/GaN  

 174 

ιόντα (Reactive Ion Etching, RIE) και εναπόθεση µετάλλων µε εξάχνωση από δέσµη 
ηλεκτρονίων υψηλής τάσης (electron beam evaporation). Σύστηµα µετάλλων Ni/Au 
χρησιµοποιήθηκε για την ανορθωτική επαφή, ενώ για την ωµική επαφή 
χρησιµοποιήθηκε πολυστρωµατική δοµή Ti/Al/Ni/Au. Η διάµετρος των επαφών 
Schottky ήταν 200µm.  

Μία τυπική χαρακτηριστική ρεύµατος-τάσης (Ι-V) επαφών Schottky, κυκλικού 
σχήµατος και διαµέτρου 200µm, παρουσιάζεται στην Εικ. 8.4 (α), όπου η ανορθωτική 
συµπεριφορά της επαφής είναι εµφανής. Το ρεύµα διαρροής (leakage current) είναι 
σχετικά µεγάλο, αλλά εύλογο για διόδους µεγάλης διαµέτρου. Πιο συγκεκριµένα, η 
πυκνότητα ανάστροφου ρεύµατος είναι 3.2nA/µm2 (0.32A/cm2) για τάση ανάστροφης 
πόλωσης -6V. Κατασκευάζοντας το διάγραµµα του λογαρίθµου του ρεύµατος 
συναρτήσει της τάσης [lnI~V, Εικ. 8.4 (β)], ο παράγοντας ιδανικότητας (ideality factor, 
n) της διόδου υπολογίστηκε από την κλίση της γραµµικής περιοχής [η οποία 
υποδεικνύεται µε τη διακεκοµµένη γραµµή στην Εικ. 8.4 (β)] µέσω της σχέσης [7, 8]: 

 
B (ln )

∂
=

∂
q Vn

k T I
 (8.2) 

και βρέθηκε ίσος µε 2.3. Από τη διατοµή του ίδιου διαγράµµατος (lnIS), το ύψος του 
φράγµατος δυναµικού (barrier height, NB) της επαφής Schottky υπολογίστηκε ίσο µε 
0.67eV µέσω της σχέσης [7, 8]: 
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όπου Α*=4πqm*kB
2/h3=26A/cm2K2 είναι η ενεργός σταθερά του Richardson (effective 

Richardson constant) και S=3×10-4cm2 είναι το εµβαδόν της επαφής Schottky. 
Μετρήσεις C-V πραγµατοποιήθηκαν σε διάφορες γωνιακές συχνότητες, από 50kHz 

έως 1MHz. Οι πειραµατικές τιµές C-V για 100kHz και 1MHz, παρουσιάζονται στην 
Εικ. 8.5 (α), όπου συµβολίζονται µε τρίγωνα και κύκλους, αντίστοιχα. Πρέπει να 

 
 

Εικόνα 8.3 Σχηµατική περιγραφή της 
διάταξης που κατασκευάστηκε για 
την πραγµατοποίηση µετρήσεων 
χωρητικότητας-τάσης (C-V). 
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σηµειωθεί ότι οι τιµές αυτές είναι διορθωµένες για το φαινόµενο σειριακής αντίστασης, 
σύµφωνα µε το τροποποιηµένο παράλληλο µοντέλο [9]. Όπως φαίνεται, οι τιµές της 
χωρητικότητας χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ενός πλατό, το οποίο εκτείνεται από -
5.5V έως 0.5V και για τις δύο γωνιακές συχνότητες. Αυτή η συµπεριφορά είναι 
αποτέλεσµα του χωρικού εντοπισµού των ηλεκτρονίων κατά µήκος του άξονα 
ανάπτυξης της ετεροδοµής, µέσα στο στρώµα του InN. Η ίδια συµπεριφορά 
παρατηρήθηκε για όλες τις ενδιάµεσες τιµές γωνιακής συχνότητας. Το γεγονός ότι οι 
τιµές C-V δεν επηρεάζονται από τη γωνιακή συχνότητα, φανερώνει ότι οι µετρήσεις δεν 
επηρεάζονται από ύπαρξη ενεργειακών καταστάσεων στις διεπιφάνειες InN/GaN [9]. 
Τέλος, η µείωση της χωρητικότητας στις µεγάλες τιµές ανάστροφης τάσης, είναι 
αποτέλεσµα της απογύµνωσης του στρώµατος InN από ηλεκτρόνια.  

Η δυνατότητα διαµόρφωσης της συγκέντρωσης ηλεκτρονίων µέσα στο στρώµα InN 
και, τελικά, η απογύµνωσή του από τα ηλεκτρόνια, είναι πολύ σηµαντικό εύρηµα, αφού 
αποτελεί ένδειξη ότι το InN µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως κανάλι αγωγιµότητας σε 
HEMT, παρά το εγγενές χαρακτηριστικό της υψηλής συγκέντρωσης ηλεκτρονίων στον 
κρύσταλλο (βλ. Ενότητα 6.2) και το “κάρφωµα” (pinning) της στάθµης Fermi στην 
επιφάνεια µέσα στη ζώνη αγωγιµότητας. 

Το προφίλ της συγκέντρωσης ηλεκτρονίων κατά µήκος του άξονα ανάπτυξης της 
ετεροδοµής, n(w), όπως προέκυψε από την καµπύλη C-V για 1MHz, παρουσιάζεται 
στην Εικ. 8.5 (β). Για τον υπολογισµό της συγκέντρωσης των ηλεκτρονίων, n, και της 
αντίστοιχης απόστασης από την ελεύθερη επιφάνεια της ετεροδοµής, w, 
χρησιµοποιήθηκαν οι σχέσεις: 

 
 
Εικόνα 8.4 (α) Χαρακτηριστική ρεύµατος-τάσης (I-V) της επαφής Schottky που 
κατασκευάστηκε στη δοµή µονοδιάστατου κβαντικού πηγαδιού (δείγµα #666). (β) ∆ιάγραµµα 
του λογαρίθµου του ρεύµατος συναρτήσει της τάσης, από το οποίο προσδιορίζεται ο 
συντελεστής ιδανικότητας και το ύψος του φράγµατος δυναµικού της επαφής Schottky. 
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όπου ε1 και ε2 είναι οι στατικές διηλεκτρικές σταθερές του GaN και του InN, αντίστοιχα, 
S είναι το εµβαδόν της επαφής Schottky και wh είναι η απόσταση της τελευταίας 
διεπιφάνειας µεταξύ του InN και του τελευταίου στρώµατος GaN, από την ελεύθερη 
επιφάνεια του δείγµατος. Οι τιµές για τα ε1 και ε2 που χρησιµοποιήθηκαν στους 
υπολογισµούς, βάσει βιβλιογραφικών αναφορών, θεωρήθηκαν ίσες µε 10.5 και 13.52 
[10], αντίστοιχα. Για το ε2 υπάρχουν και διαφορετικές τιµές στη βιβλιογραφία, π.χ. 11 
[11], αλλά τα αποτελέσµατα των υπολογισµών δεν επηρεάζονται σηµαντικά από την 
επιλογή του ε2, ώστε να αλλοιώνεται η εξαγωγή φυσικών συµπερασµάτων. 

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα, η υψηλή συγκέντρωση ηλεκτρονίων 
εµφανίζεται µέσα στο στρώµα InN. Η µέγιστη τιµή της συγκέντρωσης των ηλεκτρονίων 
εντοπίζεται ανάµεσα στο κέντρο του QW και της διεπιφάνειας µεταξύ InN και πάνω 
στρώµατος GaN. Ολοκληρώνοντας την καµπύλη της Εικ. 8.5 (β) στην περιοχή του QW, 
δηλ. από 19nm έως 34nm, η επιφανειακή συγκέντρωση των ηλεκτρονίων υπολογίζεται 
ίση µε 1.5×1013cm-2. 

 
 

 
 
Εικόνα 8.5 (α) Μετρήσεις χωρητικότητας-τάσης (C-V) που έγιναν στη δοµή µονοδιάστατου 
κβαντικού πηγαδιού InN/GaN (δείγµα #666), για γωνιακή συχνότητα 100kHz (τρίγωνα) και 
1MHz (κύκλοι). (β) Προφίλ της συγκέντρωσης ηλεκτρονίων κατά µήκος του άξονα ανάπτυξης 
της δοµής. Υψηλή συγκέντρωση ηλεκτρονίων έχει συσσωρευθεί µέσα στο στρώµα InN, κοντά 
στην πάνω διεπιφάνεια InN/GaN. 
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8.2.3. Διερεύνηση του πιθανού ρόλου της πιεζοηλεκτρικής πόλωσης στον 
εντοπισμό των ηλεκτρονίων 

Ο εντοπισμός υψηλής συγκέντρωσης ηλεκτρονίων στο εσωτερικό του QW InN, 
κοντά στη διεπιφάνεια με το πάνω στρώμα GaN, μπορεί να οφείλεται στην ασυνέχεια 
των πεδίων πόλωσης στη διεπιφάνεια GaN/InN. Προκειμένου να διερευνηθεί αυτό, 
πραγματοποιήθηκε θεωρητικός υπολογισμός της επιφανειακής συγκέντρωσης του 
φορτίου πόλωσης, σtop. Η συγκέντρωση του φορτίου πόλωσης στην διεπιφάνεια 
GaN/InN ισούται με την ασυνέχεια του συνολικού πεδίου πόλωσης εκεί:  

 top = Δσ P  (8.7) 
όπου η ασυνέχεια ΔΡ δίνεται αναλυτικά από τη σχέση: 

 = + − −sp pz sp pz
InN InN GaN GaNP P P P PΔ  (8.8) 

όπου sp
InNP  και sp

GaNP  είναι τα ανύσματα αυθόρμητης πόλωσης του InN και του GaN, 

αντίστοιχα, ενώ pz
InNP  και pz

GaNP  είναι τα ανύσματα πιεζοηλεκτρικής πόλωσης σε κάθε 
στρώμα. Η σχέση μεταξύ του πεδίου πιεζοηλεκτρικής πόλωσης και της πλεγματικής 
παραμόρφωσης στο στρώμα InN, είναι: 
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όπου α είναι η μετρημένη τιμή της πλεγματικής παραμέτρου στο στρώμα InN, α0 είναι η 
ελεύθερη από τάσεις παραμόρφωσης πλεγματική παράμετρος του InN, e31 και e33 είναι 
οι πιεζοηλεκτρικές σταθερές του InN, ενώ C31 και C33 είναι οι ελαστικές σταθερές του 
InN. Υποθέτοντας ότι το τελευταίο στρώμα GaN είναι ελεύθερο από τάσεις 
παραμόρφωσης και χρησιμοποιώντας τις βιβλιογραφικές τιμές [12] sp

InNP =-0.032C/m2, 
sp

GaNP =-0.029C/m2, e31=-0.57C/m2, e33=0.97C/m2, η σχέση 8.7 τελικά γίνεται: 
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 (8.10) 

όπου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Ενότητας 5.4.2, θεωρήθηκε ότι 2C13/C33=0.43. 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η πλεγματική παραμόρφωση του στρώματος InN, (α-
α0)/α0, μετρήθηκε με XRD ίση με -1.5×10-2. Έτσι, η σtop υπολογίζεται ίση με 
1.3×1013cm-2. Η τιμή αυτή είναι σε καλή συμφωνία με την πειραματική τιμή από τις 
μετρήσεις C-V (1.5×1013cm-2).  

Επομένως, ο εντοπισμός υψηλής συγκέντρωσης ηλεκτρονίων στο QW InN, μπορεί 
να οφείλεται στο πεδίο πιεζοηλεκτρικής πόλωσης στο στρώμα InN (αφού τα πεδία 
αυθόρμητης πόλωσης στο InN και στο GaN είναι σχεδόν ίσα). Ωστόσο, δεν πρέπει να 
αποκλειστεί η συνεισφορά τυχόν προσμίξεων δοτών, που έχουν ενσωματωθεί στο 
στρώμα InN, στην υψηλή συγκέντρωση των ηλεκτρονίων εκεί. Μία συγκέντρωση δοτών 
~8×1018cm-3 θα μπορούσε να είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση υψηλής συγκέντρωσης 
ηλεκτρονίων, παρόμοια με αυτή που παρατηρήθηκε. 
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8.3. Κβαντικοί κόκκοι InN/GaN 

Οι κβαντικοί κόκκοι (QD) είναι δοµές τρισδιάστατων κβαντικών πηγαδιών, που 
πρακτικά δηµιουργούνται µε το σχηµατισµό ηµιαγωγικών κόκκων µικρού ενεργειακού 
χάσµατος µέσα σε ηµιαγωγική µήτρα διαφορετικής σύστασης και µε µεγαλύτερο 
ενεργειακό χάσµα. Σε ένα ετεροεπιταξιακό σύστηµα µε µεγάλη πλεγµατική διαφορά, η 
ανάπτυξη QD έχει πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Το βασικό πλεονέκτηµα είναι το 
γεγονός ότι η πλεγµατική διαφορά ευνοεί το σχηµατισµό νησίδων, ακολουθώντας τον 
τρόπο ανάπτυξης Volmer-Weber ή Stranski-Krastanov. Αντίθετα, το µειονέκτηµα της 
µεγάλης πλεγµατικής διαφοράς είναι το πολύ µικρό κρίσιµο πάχος για σχηµατισµό 
εξαρµόσεων πλεγµατικής διαφοράς. Στην ιδανική περίπτωση, οι QD είναι 
ψευδοµορφικά ανεπτυγµένες πάνω στο υπόστρωµα, αφού η ύπαρξη κρυσταλλικών 
ατελειών θα µείωνε την κβαντική απόδοση τέτοιων δοµών µέσω της επανασύνδεσης 
ηλεκτρονίων-οπών χωρίς εκποµπή ακτινοβολίας (non-radiative recombination).  

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η διερεύνηση της ανάπτυξης QD InN σε 
υπόστρωµα GaN (0001). Πιο συγκεκριµένα, στην Ενότητα 8.3.1, παρουσιάζεται η 
δυνατότητα ελέγχου των διαστάσεων και της πυκνότητας των νησίδων InN, ενώ στην 
Ενότητα 8.3.2, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά µία πολυστρωµατικής δοµής QD InN 
µέσα σε µήτρα GaN (0001).  

 
 

8.3.1. Έλεγχος των διαστάσεων και της πυκνότητας 
Η διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης δοµών QD InN πάνω σε υπόστρωµα GaN 

(0001), βασίστηκε τόσο στη µελέτη του σχηµατισµού επιταξιακών πυρήνων που 
παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 3, όσο και σε πρόσθετα πειράµατα, τα οποία 
παρουσιάζονται στην παρούσα Ενότητα. Στο Κεφάλαιο 3, είχε παρουσιαστεί ότι το ύψος 
και η διάµετρος των νησίδων InN αυξάνονταν µε την αύξηση της θερµοκρασίας 
ανάπτυξης από 400 έως 450οC [βλ. Εικ. 3.6 (α)], ενώ η πυκνότητά τους µειωνόταν [βλ. 
Εικ. 3.6 (β)]. Η συγκεκριµένη εξάρτηση των διαστάσεων και της πυκνότητας των 
νησίδων από τη θερµοκρασία ανάπτυξης, είχε αποδοθεί στην αύξηση της επιφανειακής 
διάχυσης των ατόµων In µε την αύξηση της θερµοκρασίας ανάπτυξης. Επιπλέον, είχε 
παρουσιαστεί ότι η διάµετρος και η πυκνότητα των νησίδων αρχικά αυξάνονταν πολύ 
γρήγορα, ενώ σταθεροποιούνταν µετά από εναπόθεση 7 και 20 ML, αντίστοιχα. 

Ο πρωταρχικός στόχος των πειραµάτων του Κεφαλαίου 3, ήταν η διερεύνηση του 
σχηµατισµού επιταξιακών πυρήνων του InN πάνω σε υπόστρωµα GaN (0001), µε 
αποτέλεσµα, οι διαστάσεις των νησίδων να είναι αρκετά µεγάλες για εφαρµογή σε δοµές 
QD. Εστιάζοντας, τώρα, στην ανάπτυξη νησίδων InN µε πολύ µικρές διαστάσεις, 
αναπτύχθηκε µία νέα σειρά δειγµάτων σε διάφορες θερµοκρασίες (400, 425 και 450οC 
για τα δείγµατα #794, #796 και #799, αντίστοιχα), χρησιµοποιώντας λόγο ροών In/N ίσο 
µε 0.3. Για τις θερµοκρασίες ανάπτυξης που χρησιµοποιήθηκαν, η επιφανεική διάχυση 
των ατόµων In διέφερε για κάθε θερµοκρασία, ενώ η θερµική διάσπαση του InN ήταν 
αµελητέα. Το ονοµαστικό πάχος εναπόθεσης του InN για όλα τα δείγµατα ήταν 5ML. 
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Στην Εικ. 8.6, παρουσιάζονται τα µικρογραφήµατα AFM των παραπάνω δειγµάτων, 
όπου φαίνεται η επίδραση της θερµοκρασίας ανάπτυξης στις διαστάσεις και στην 
πυκνότητα των νησίδων InN. Οι µέσες τιµές των διαστάσεων και της πυκνότητας 
συναρτήσει της θερµοκρασίας ανάπτυξης, όπως µετρήθηκαν µε AFM, παρουσιάζονται 
στα διαγράµµατα της Εικ. 8.7. Όπως ήταν αναµενόµενο και βάσει των αποτελεσµάτων 
του Κεφαλαίου 3, το ύψος και η διάµετρος των νησίδων αυξάνουν µε την αύξηση της 
θερµοκρασίας ανάπτυξης, ενώ, αντίθετα, η πυκνότητά τους µειώνεται. Όµως, σε αυτή τη 
σειρά δειγµάτων, οι διαστάσεις είναι αρκετά µικρότερες, αποδεικνύοντας ότι είναι 
εφικτός ο έλεγχός τους ακόµα και σε τόσο µικρές τιµές.  

 
 

 
 

Εικόνα 8.6 Μικρογραφήµατα AFM νησίδων InN που αναπτύχθηκαν σε θερµοκρασία 
υποστρώµατος (α) 400οC, (β) 425οC και (γ) 450οC, πάνω σε υπόστρωµα GaN (0001). Το 
ονοµαστικό πάχος εναπόθεσης ήταν 5ML, ενώ χρησιµοποιήθηκε λόγος ροών In/N 0.3.  

Εικόνα 8.7 Οι µέσες τιµές (α) των διαστάσεων (ύψος και διάµετρος) και (β) της πυκνότητας 
των νησίδων InN, συναρτήσει της θερµοκρασίας υποστρώµατος, (0001). Η ανάπτυξη έγινε 
πάνω σε υπόστρωµα GaN (0001). Το ονοµαστικό πάχος εναπόθεσης ήταν 5ML, ενώ 
χρησιµοποιήθηκε λόγος ροών In/N 0.3. Με τη µείωση της θερµοκρασίας υποστρώµατος, οι 
διαστάσεις των νησίδων µειώθηκαν, ενώ η πυκνότητά τους αυξήθηκε. 
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Αξίζει να παρατηρηθεί ότι η πυκνότητα των νησίδων (~1011cm-2) είναι σχεδόν µία 
τάξη µεγέθους µεγαλύτερη από αυτήν των δειγµάτων του Κεφαλαίου 3. Αυτό 
αποδίδεται στη υποδεέστερη κρυσταλλική ποιότητα (υψηλότερη συγκέντρωση 
διερχόµενων εξαρµόσεων) του υποστρώµατος GaN που χρησιµοποιήθηκε εδώ. 
Άλλωστε, ο σχηµατισµός επιταξιακών νησίδων InN πάνω σε υπόστρωµα GaN (0001) 
έχει συσχετιστεί µε την ύπαρξη διερχόµενων εξαρµόσεων ακµής στο υπόστρωµα GaN 
[13, 14].  

Η ύπαρξη συµπαγούς στρώµατος (wetting layer) InN κατά την αρχική φάση της 
ανάπτυξης, πριν το σχηµατισµό των νησίδων, υποδηλώνεται από τις παρατηρήσεις 
RHEED κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. Στην Εικ. 8.8, παρουσιάζονται στιγµιότυπα 
της εικόνας RHEED σε διαφορετικές φάσεις τις ανάπτυξης. Η πρόσπτωση της δέσµης 
ηλεκτρονίων γινόταν κατά την κρυσταλλογραφική διεύθυνση [1120] . Η Εικ. 8.8 (α), 
αντιστοιχεί στην αρχική επιφάνεια του υποστρώµατος GaN, η Εικ. 8.8 (β) αντιστοιχεί 
στην επιφάνεια του δείγµατος µετά από εναπόθεση 1ML και η Εικ. 8.8 (γ) αντιστοιχεί 
στην επιφάνεια του δείγµατος µετά την ολοκλήρωση της εναπόθεσης των 5ML του InN. 
Από την Εικ. 8.8 (β), λοιπόν, προκύπτει ότι αρχικά σχηµατίζεται ένα συµπαγές στρώµα 
InN, αφού εκτός από τις γραµµές περίθλασης από το υπόστρωµα GaN, φαίνονται 
γραµµές περίθλασης και από ένα άλλο συµπαγές στρώµα µε µεγαλύτερη πλεγµατική 
σταθερά, που προφανώς είναι το InN. Βέβαια, από τις παρατηρήσεις RHEED δεν 
προκύπτει κάποιο συµπέρασµα αν το συµπαγές στρώµα παραµένει και µετά το 
σχηµατισµό των νησίδων. 

Από την Εικ. 8.8, εξάγονται συµπεράσµατα και για τη χαλάρωση της πλεγµατικής 
διαφοράς µεταξύ των νησίδων InN και του υποστρώµατος GaN, αφού η µεταβολή 
µεταξύ των αποστάσεων των γραµµών ή των στιγµάτων της εικόνας RHEED κατά τη 
διάρκεια της ανάπτυξης, αντιστοιχεί στη µεταβολή της πλεγµατικής σταθεράς των 
επιφανειακών στρωµάτων του δείγµατος, από αυτή του GaN προς αυτή του InN. Όπως 
φαίνεται, η πλεγµατική χαλάρωση πραγµατοποιείται στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης, 

 
 Εικόνα 8.8 Εικόνες RHEED κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης νησίδων InN πάνω σε 
υπόστρωµα GaN (0001). (α) Το υπόστρωµα GaN, (β) το αρχικό επίπεδο στρώµα InN µετά από 
εναπόθεση 1ML και (γ) οι νησίδες InN µετά από εναπόθεση 5ML. Η πρόσπτωση της δέσµης 
ηλεκτρονίων ήταν κατά την κρυσταλλογραφική διεύθυνση [1120] . 
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κατά το σχηµατισµό του συµπαγούς στρώµατος InN. Αντίστοιχα συµπεράσµατα για την 
πλήρη χαλάρωση της πλεγµατικής διαφοράς στις νησίδες InN, έχουν προκύψει από 
παρατηρήσεις TEM [14, 15]. Επιπλέον, έχει αναφερθεί ότι οι εξαρµόσεις πλεγµατικής 
διαφοράς στις νησίδες InN πάνω σε GaN (0001), δεν οδηγούν στο σχηµατισµό 
διερχόµενων εξαρµόσεων στο εσωτερικό των νησίδων [14, 15]. 

 
 

8.3.2. Πολυστρωµατική δοµή κβαντικών κόκκων 
Έχοντας επιτύχει την ανάπτυξη µικρών νησίδων InN πάνω σε υπόστρωµα GaN 

(0001), πραγµατοποιήθηκε η ανάπτυξη µίας πολυστρωµατικής δοµής QD µέσα σε 
µήτρα GaN (0001) (δείγµα #721). Όπως περιγράφεται σχηµατικά στην Εικ. 8.9, η 
πολυστρωµατική δοµή αποτελείται από επτά περιόδους QD InN, κάθε µία από τις οποίες 
είναι καλυµένη µε στρώµα GaN πάχους 10nm. Το τελευταίο στρώµα GaN είναι πάχους 
50nm. Οι QD σε κάθε περίοδο, είναι το αποτέλεσµα εναπόθεσης InN ονοµαστικού 
πάχους 2ML, στους 430οC και µε λόγο ροών In/N ίσο µε 0.15. Η διάµετρος και το ύψος 
τους µετρήθηκαν σε µία δοκιµαστική δοµή µίας περιόδου, χωρίς επικάλυψη µε στρώµα 
GaN, και βρέθηκαν ίσα µε ~40nm και ~2-3nm, αντίστοιχα. Τα στρώµατα GaN που 
καλύπτουν κάθε στρώµα QD, αναπτύχθηκαν στους 430οC, µε πολύ µικρή περίσσεια Ga. 
Μετά το τέλος της ανάπτυξης κάθε στρώµατος GaN, η επιφάνεια εκτίθετο σε ροή N, 
προκειµένου να ενσωµατωθούν τα περίσσια άτοµα Ga στον κρύσταλλο του GaN και όχι 
στις QD InN (που θα αναπτύσσονταν στη συνέχεια). 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η ανάπτυξη του GaN σε τόσο χαµηλή θερµοκρασία, η 
οποία είναι απαραίτητη για την αποφυγή της θερµικής διάσπασης του InN, δεν ευνοείται 
από την πλευρά της κινητικής. Έτσι, η επιφάνειακη τραχύτητα της δοµής αυξάνει, 
καθώς αυξάνει ο αριθµός των περιόδων των QD. 

Στην Εικ. 8.10, παρουσιάζεται ένα µικρογράφηµα ΤΕΜ διατοµής της 
πολυστρωµατικής δοµής. Όπως φαίνεται, οι QD InN, οι οποίες είναι πιο φωτεινές από 
τη µήτρα GaN και υποδεικνύονται µε βέλη, χαρακτηρίζονται από µία κατακόρυφη 
ευθυγράµµιση. Αντίστοιχο φαινόµενο έχει παρατηρηθεί και για πολυστρωµατική δοµή 
QD GaN µέσα σε µήτρα AlN [16]. Η κατακόρυφη ευθυγράµµιση, αλλά και η βελτίωση 
της οµοιοµορφίας των διαστάσεων των QD µε την αύξηση των περιόδων, έχει αποδοθεί 
στην ύπαρξη πλεγµατικής παραµόρφωσης στις κατακόρυφες περιοχές πάνω από κάθε 
QD [17]. Πρέπει να παρατηρηθεί ότι η κατακόρυφη ευθυγράµµιση των QD δεν ξεκινάει 
πάντα από την πρώτη περίοδο, αλλά, όπως φαίνεται και στην Εικ. 8.10, αυτό µπορεί να 
γίνει αργότερα. 

Επιπλεόν, στην Εικ. 8.10 φαίνεται ότι στην αρχή κάθε περιόδου, υπάρχει ένα 
συµπαγές στρώµα InN. Εποµένως, το συµπαγές στρώµα InN που παρατηρήθηκε µε 
RHEED κατά το πρώτο στάδιο της ανάπτυξης µίας περιόδου QD, όπως αναφέρθηκε 
παραπάνω, είναι σταθερό µέχρι και την ολοκλήρωση της ανάπτυξης. Αυτό το 
αποτέλεσµα έρχεται σε αντίθεση µε αναφορά σχετικά µε τη µη-ύπαρξη συµπαγούς 
στρώµατος InN σε δοµές QD InN πάνω σε υπόστρωµα GaN [14]. 
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8.3.3. Μετρήσεις φασµατοσκοπίας φωτοφωταύγειας 
Κάποιες από τις δοµές QD InN πάνω σε υπόστρωµα GaN, χαρακτηρίστηκαν µε 

πειράµατα φωτοφωταύγειας (PL) σε θερµοκρασία 18Κ, µε συνεχές λείζερ He-Cd 
εκποµπής στα 325nm. Πρέπει να τονιστεί ότι η συγκεκριµένη µελέτη δεν ήταν 
συστηµατική, αλλά ένας µικρός αριθµός µετρήσεων πραγµατοποιήθηκε για µία πρώτη 
εκτίµηση των οπτικών ιδιοτήτων τέτοιων δοµών.  

 Στην Εικ. 8.11 παρουσιάζεται το φάσµα PL µίας δοµής QD µίας περιόδου (δείγµα 
#720), η οποία ήταν καλυµένη από ένα στρώµα 50nm GaN. Οι QD σχηµατίστηκαν µε 
εναπόθεση InN ονοµαστικού πάχους 2ML, στους 430οC και µε λόγο ροών In/N ίσο µε 
0.15. Το ύψος τους ήταν 2-3nm και η διάµετρός τους ήταν ~40nm. Στο φάσµα 
παρατηρείται η ύπαρξη τριών κορυφών E1=1.7eV, E2=2.3eV και E3=3.0eV. Στο ίδιο 

 
 

 
 

Εικόνα 8.9 Σχηµατική περιγραφή 
της πολυστρωµατικής δοµής 
κβαντικών κόκκων InN µέσα σε 
µήτρα GaN (0001) (δείγµα #721). 
Η δοµή αποτελείτο από 7 
περιόδους κβαντικών κόκκων. 

Εικόνα 8.10 Μικρογράφηµα ΤΕΜ 
διατοµής της πολυστρωµατικής 
δοµής κβαντικών κόκκων InN/GaN 
(δείγµα #721). Με µαύρα βέλη 
υποδείκνυονται οι νησίδες InN, 
ενώ µε άσπρα βέλη υποδεικνύονται 
τα επίπεδα στρώµατα InN (WL). Η 
κατακόρυφη ευθυγράµµιση των 
νησίδων InN αποδίδεται στην 
ύπαρξη τάσεων πλεγµατικής 
παραµόρφωσης στις κατακόρυφες 
περιοχές πάνω από κάθε νησίδα.  
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διάγραµµα παρουσιάζεται και το φάσµα PL του υποστρώµατος GaN/Al2O3. Βάσει 
απλού θεωρητικού υπολογισµού της πρώτης ενεργειακής στάθµης σε ένα απειρόβαθο 
QW µε πλάτος L, η ενέργεια οπτικής µετάβασης, EPL, µεταξύ των θεµελιωδών σταθµών 
για ηλεκτρόνια και οπές θα είναι ίση µε: 
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όπου Εg=0.65-0.77eV, me=0.042m0 και mh=0.1m0. Για L=2nm (ύψος των QD) είναι 
ΕPL≈2.8-3.0eV, ενώ για L=3nm είναι ΕPL≈1.6-1.7eV. Οι τιµές αυτές είναι σε καλή 
συµφωνία µε τις κορυφές E1 και Ε2 του φάσµατος PL της δοµής QD.  

Όµως, οι κορυφές Ε2 και Ε3 συσχετίζονται και µε κορυφές PL που οφείλονται σε 
οπτικές µεταβάσεις λόγω ατελειών µέσα στο υπόστρωµα GaN/Al2O3. Έτσι, το 
πιθανότερο συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι, µόνο η κορυφή Ε1=1.7eV οφείλεται 
σε µεταβάσεις µεταξύ των θεµελιωδών σταθµών για ηλεκτρόνια και οπές στις QD InN 
µε L=3nm. Άλλωστε, θα ήταν φυσικά παράλογη η ύπαρξη QD µε ύψος 2 και 3nm, και 

 Εικόνα 8.11 Φάσµα φωτοφωταύγειας (PL) µίας δοµής κβαντικών κόκκων
InN/GaN, µίας περιόδου (δείγµα #720), και του υποστρώµατος GaN/Al2O3 
(0001), πάνω στο οποίο αναπτύχθηκε η δοµή. Οι κβαντικοί κόκκοι είχαν ύχος 
2-3nm και διάµετρο ~40nm. Οι κορυφές Ε2 και Ε3 σχετίζονται µε ατέλειες 
του υποστρώµατος, ενώ η κορυφή Ε1 ίσως να οφείλεται στους κβαντικούς 
κόκκους InN. 
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όχι µε ενδιάµεσες τιµές. Στην περίπτωση που υπήρχαν QD µε αρκετά διαφορετικές 
διαστάσεις στην ίδια δοµή, τότε το φάσµα PL θα ήταν αποτέλεσµα της υπέρθεσης 
πολλών κορυφών. 

Στη µοναδική, µέχρι σήµερα, συστηµατική µελέτη των οπτικών ιδιοτήτων δοµών 
QD InN ανεπτυγµένων µε την τεχνική MOVPE µέσα σε µήτρα GaN (0001) [18], 
αναφέρεται ότι QD µε ύψη από 32.4 έως 6.5nm, παρουσίασαν µέγιστη ένταση 
εκποµπής, σε θερµοκρασία 17Κ, σε ενέργειες από 0.78 έως 1.07eV, αντίστοιχα. Η 
µεταβολή της ενέργειας εκποµπής συναρτήσει του ύψους των QD, αποδίδεται 
αποκλειστικά στην αλλαγή του πλάτους του QW. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η ένταση 
εκποµπής από τη δοµή QD µε το µικρότερο ύψος (6.5nm), ήταν εξαιρετικά ασθενής. 
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9.1. Οι δυσκολίες για την ανάπτυξη κραµάτων InxGa1-xN 

Τα κράµατα InxGa1-xN είχαν προσελκύσει το ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας 
των ΙΙΙ-νιτριδίων από την αρχή της δεκαετίας του 1990 [1], λόγω της εφαρµογής που 
µπορούν να βρούν σε οπτοηλεκτρονικές διατάξεις µε λειτουργία σε ολόκληρο το ορατό 
φάσµα της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. Όµως, η ανάπτυξη κραµάτων InxGa1-xN σε 
όλο το φάσµα ποσοστών x του In (x=0-1) παρουσιάζει σηµαντικές προκλήσεις ακόµα 
και σήµερα, οι οποίες οφείλονται στο πρόβληµα της µη-αναµειξιµότητας (immiscibility) 
και στην πολύ χαµηλότερη θερµοκρασία θερµικής διάσπασης του InΝ (~450οC) σε 
σχέση µε αυτή του GaΝ (~700οC). 

Το πρόβληµα της µη-αναµειξιµότητας έγγειται στο διαφορετικό µήκος των δεσµών 
In-N και Ga-N µέσα σε κρυστάλλους InN και GaN, αντίστοιχα, που είναι αποτέλεσµα 
της µεγαλύτερης ιοντικής ακτίνας του In (0.79Å) σε σχέση µε αυτή του Ga (0.47Å). 
Όταν, λοιπόν, συνυπάρχουν σε έναν κρύσταλλο I InxGa1-xN δεσµοί In-N και Ga-N 
διαφορετικού µήκους, αυτό έχει ως αποτέλεσµα την παραµόρφωσή τους σε σχέση µε 
την κατάσταση ισορροπίας σε κρυστάλλους InN και GaN, αντίστοιχα, και, εποµένως, 
την ανάπτυξη εσωτερικών τάσεων πλεγµατικής παραµόρφωσης σε µικροσκοπική 
κλίµακα. Όταν οι τάσεις παραµόρφωσης είναι αρκετά µεγάλες, τότε προβλέπεται ο 
τοπικός διαχωρισµός των φάσεων InN και GaN (phase separation) µέσα στον 
κρύσταλλο InGaN.  

Ο διαχωρισµός φάσεων προβλέπεται θεωρητικά µε υπολογισµούς για συνθήκες 
θερµοδυναµικής ισορροπίας, χρησιµοποιώντας είτε το µοντέλο “valence force field” 
(VFF), τροποποιηµένο για δοµές βουρτζίτη [2, 3, 4, 5], είτε τη µέθοδο “delta-lattice-
parameter” (DLP) [6]. Ενδεικτικά, στην Εικ. 9.1 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της 
αναφοράς [2], όσον αφορά την κρίσιµη θερµοκρασία* για διαχωρισµό φάσεων τύπου 
“binodal” ή “spinodal” [7] σε κράµατα InxGa1-xN. Όπως φαίνεται, για θερµοκρασία 
~800οC προβλέπεται η ύπαρξη διαχωρισµού φάσεων για x από 0.06 έως 0.94, ενώ για 
χαµηλότερες θερµοκρασίες ο διαχωρισµός φάσεων προβλέπεται να συµβαίνει για όλο το 
φάσµα των τιµών του x. 

Η παρατήρηση διαφορετικών φάσεων έχει διαπιστωθεί πειραµατικά σε κράµατα 
InxGa1-xN µε x>0.35, που είχαν αναπτυχθεί σε σχετικά υψηλές θερµοκρασίες (>700οC) 
είτε µε ΜΒΕ [8] είτε µε MOCVD [9], και έχει συνδεθεί µε την προβλεπόµενη µη-
αναµειξιµότητα στο InxGa1-xN. Ο διαχωρισµός δεν ήταν όσο έντονος προβλέπεται 
θεωρητικά και αυτό αποδόθηκε στους κινητικούς περιορισµούς που εισάγονται όταν η 
ανάπτυξη πραγµατοποιείται σε συνθήκες µακρυά από τη θερµοδυναµική ισορροπία. 

Σύµφωνα µε τις θεωρητικές προβλέψεις, ο διαχωρισµός φάσεων µπορεί να 
περιοριστεί πραγµατοποιώντας την ανάπτυξη σε πολύ υψηλές θερµοκρασίες (>1100οC). 
Σε τέτοιες θερµοκρασίες, όµως, δεν είναι δυνατή η ενσωµάτωση In στον κρύσταλλο, 
λόγω του ότι οι δεσµοί In-N διασπώνται θερµικά µε πολύ ταχύ ρυθµό (βλ. Ενότητα 
3.2.1).  

Στην επόµενη Ενότητα, περιγράφεται η ανάπτυξη κραµάτων InxGa1-xN µε µεγάλα 
ποσοστά x (από 0.4 έως 1), χρησιµοποιώντας µία διαφορετική προσέγγιση.

                                                 
* Ο διαχωρισµός φάσεων ευνοείται σε θερµοκρασίες µικρότερες από την κρίσιµη τιµή. 
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Συγκεκριµένα, η ανάπτυξη πραγµατοποιείται σε αρκετά χαµηλή θερµοκρασία, όπου οι 
δεσµοί In-N δεν διασπώνται θερµικά. Ουσιαστικά, η θερµοκρασία που επιλέχτηκε (400-
435οC) ήταν η βέλτιστη θερµοκρασία ανάπτυξης των συµπαγών υµενίων InN (βλ. 
Κεφάλαιο 4). Η αύξηση της πιθανότητας ύπαρξης διαχωρισµού φάσεων σε τόσο χαµηλή 
θερµοκρασία ανάπτυξης, βάσει των θεωρητικών προβλέψεων, αναµένεται να 
αντισταθµίζεται από την παράλληλη αύξηση των κινητικών περιορισµών.  

 
 
 

9.2.  Ανάπτυξη κραµάτων InxGa1-xN σε όλο το φάσµα ποσοστών x 

Το φαινόµενο διαχωρισµού φάσεων σε κράµατα InxGa1-xN που αναπτύσσονται µε 
ΜΒΕ σε σχετικά υψηλές θερµοκρασίες, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, παρατηρείται για 
ποσοστά x µεγαλύτερα από ~0.35 [8]. Για τη διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης 
κραµάτων InxGa1-xN σε όλο το φάσµα ποσοστών x χρησιµοποιώντας πολύ χαµηλή 
θερµοκρασία ανάπτυξης, πραγµατοποιήθηκε σειρά δειγµάτων που αποτελούνταν από 
υµένια InxGa1-xN πάχους ~0.6µm, µε x>0.4, πάνω σε υπόστρωµα 2-4µm GaN / Al2O3 
(0001). Τα δείγµατα περιγράφονται στον Πίνακα 9.Ι.  

Η θερµοκρασία ανάπτυξης για όλα τα δείγµατα ήταν 400-435οC. Στις θερµοκρασίες 
αυτές, όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά στο Κεφάλαιο 4, επιτυγχάνεται σχετικά υψηλή 
επιφανειακή διάχυση των ατόµων In, ενώ αποφεύγεται η θερµική διάσπαση του InN. 
Επιπλέον, σε τόσο χαµηλές θερµοκρασίες, η επανεξάχνωση των ατόµων In και Ga από 
την επιφάνεια του υποστρώµατος είναι µηδενική. Για το λόγο αυτό, η συνολική ροή των 
στοιχειών ΙΙΙ (In και Ga) που χρησιµοποιήθηκε, ήταν ίση µε τη ροή του ενεργού αζώτου, 
για την αποφυγή σχηµατισµού συσσωµατωµάτων In ή Ga στον κρύσταλλο. Για την 
ακρίβεια, η ροή ενεργού αζώτου ήταν ελάχιστα µεγαλύτερη από τη συνολική ροή των 

 

Εικόνα 9.1 Binodal (συνεχής) και 
spinodal (διακεκοµµένη) καµπύλες 
για το κράµα InxGa1-xN. Για τις 
θερµοκρασίες που χρησιµοποιούνται 
στην τεχνική ΜΒΕ, προβλέπεται 
διαχωρισµός φάσεων στον κρύσταλλο 
InxGa1-xN για ποσοστό x µεγαλύτερο 
από 0.06. Ανατύπωση από την 
αναφορά [2]. 
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στοιχείων ΙΙΙ, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ο µη-σχηµατισµός µεταλλικών 
συσσωµατωµάτων. 

Το επιθυµητό ποσοστό xnom (ονοµαστική τιµή) για κάθε δείγµα, ρυθµιζόταν µε 
κατάλληλη σχετική αλλαγή των ροών In (FIn) και Ga (FGa), διατηρώντας το άθροισµά 
τους σταθερό, βάσει της σχέσης: 

 In
nom

In Ga

=
+
Fx

F F
 (9.1) 

Η µορφολογία των υµενίων InxGa1-xN µελετήθηκε µε AFM και τυπικά 
µικρογραφήµατα παρουσιάζονται στην Εικ. 9.2 (δείγµατα #589 και #590). Η επιφάνεια 
ήταν αρκετά τραχειά, ενώ υπήρχε και µεγάλη συγκέντρωση οπών. Τα χαρακτηριστικά 
αυτά µπορεί να οφείλονται είτε στη µικρή περίσσεια N, είτε στην πολύ µικρή 
επιφανειακή διάχυση των ατόµων Ga. 

 Οι πλεγµατικές παράµετροι α και c των κραµάτων, µετρήθηκαν µε HR-XRD, 
χρησιµοποιώντας την “εκτεταµένη µέθοδο Bond” για τις ανακλάσεις (0004) και (1015) . 
Θεωρώντας ότι η πλεγµατική διαφορά στα υµένια InGaN έχει χαλαρώσει πλήρως, το 
πραγµατικό ποσοστό xexp των κραµάτων προκύπτει από τις µετρηµένες τιµές των α και 
c, βάσει του νόµου του Vegard: 

 GaN
exp

InN GaN

−
=

−
α α
α α

x  (9.2) 

όπου αInN και αGaN είναι οι πλεγµατικές σταθερές των InN και GaN, αντίστοιχα. Όπως 
φαίνεται από τα αποτελέσµατα που περιέχονται στον Πίνακα 9.Ι, το πραγµατικό 
ποσοστό xexp δεν διαφέρει σηµαντικά από την ονοµαστική τιµή xnom. Αυτό σηµαίνει ότι, 
όπως ήταν αναµενόµενο, υπήρχε πλήρης ενσωµάτωση των προσπίπτουσων ροών όλων 

Πίνακας 9.I Υµένια InxGa1-xN, µε διαφορετικά ποσοστά x, που µετρήθηκαν µε HR-XRD. Για 
κάθε υµένιο δίνονται: το επιθυµητό ποσοστό xnom, το πάχος t, οι τιµές FWHM σε φάσµατα 
XRD σάρωσης ω (RC) για τις ανακλάσεις (0004) και (101 5), οι πλεγµατικές σταθερές c και 
α, και το πραγµατικό ποσοστό xexp. Οι τιµές των c, α και xexp προσδιορίστηκαν από τις 
µετρήσεις HR-XRD.  

∆είγµα
(#) 

xnom 
 

t 
(µm) 

RC 
(0004)
(arcsec)

RC 
(10-15) 
(arcsec) 

c 
(Å) 

α 
(Å) 

xexp 

 
585 1.0 1.0 364 370 5.7007 3.5283 1.00 
589 0.9 0.6  1007 5.6572 3.5040 0.90 
590 0.8 0.5 1332 1768 5.6098 3.4590 0.79 
597 0.7 0.65 699 645 5.5486 3.4484 0.72 
598 0.6 0.5 1352 1433 5.5095 3.4048 0.62 
602 0.5 0.5 1282 1213 5.4522 3.3767 0.52 
603 0.4 0.5 1542 1583 5.3929 3.3443 0.42 
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Εικόνα 9.2 Μικρογραφήµατα AFM υµενίων InxGa1-xN µε ποσοστό x ίσο µε (α) 0.90 
(δείγµα #589) και (β) 0.80 (δείγµα #590). Χωρίς να έχει βελτιστοποιηθεί η διαδικασία 
ανάπτυξης των κραµάτων InxGa1-xN, η επιφάνειά τους ήταν τραχειά και υπήρχε µεγάλη 
συγκέντρωση οπών. 

Εικόνα 9.3 Φάσµατα XRD σάρωσης ω-2θ της ανάκλασης (0002) σε υµένια 
InxGa1-xN, πάχους 0.5-1µm, µε διαφορετικά ποσοστά x, από 0.4 έως 1.0. Οι 
ισχυροί κινητικοί περιορισµοί εµπόδισαν το διαχωρισµό φάσεων στα 
κράµατα InxGa1-xN.
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των στοιχείων στον κρύσταλλο και τυχόν αποκλίσεις µπορεί να οφείλονται στο σφάλµα 
ρύθµισής τους. 

Στην Εικ. 9.3 παρουσιάζονται τα φάσµατα XRD σάρωσης ω-2θ της ανάκλασης 
(0002) για όλα τα κράµατα InxGa1-xN. Το γεγονός ότι σε κάθε κράµα αντιστοιχεί µία 
µοναδική και σχετικά συµµετρική κορυφή, σηµαίνει ότι δεν υπάρχει διαχωρισµός 
φάσεων σε κάποιο από τα δείγµατα. Αυτό, φυσικά, αποδίδεται στους κινητικούς 
περιορισµούς που εισάγονται σε τόσο χαµηλές θερµοκρασίες ανάπτυξης.  

Στη διεθνή βιβλιογραφία, έχει αναφερθεί µία παρόµοια προσέγγιση ανάπτυξης 
κραµάτων InxGa1-xN σε όλο το φάσµα των ποσοστών x, χρησιµοποιώντας σχετικά 
χαµηλή θερµοκρασία [10], αλλά σε εκείνη την περίπτωση η δοµική ποιότητα των 
δειγµάτων ήταν πολύ χαµηλή. Συγκεκριµένα, οι τιµές FWHM των RC για την ανάκλαση 
(0002) ήταν 3600-4500 για 0.6<x<0.9. Για σύγκριση, οι τιµές FWHM των RC για τις 
ανακλάσεις (0004) και (1015)  που µετρήθηκαν για τα κράµατα της παρούσας εργασίας, 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.Ι. 

Τέλος, πραγµατοποιήθηκε µία σειρά δειγµάτων που αποτελούνταν από υµένια 
InxGa1-xN πάχους 50 και 100nm για κάθε ποσοστό x, για τη µελέτη του τρόπου 
χαλάρωσης της πλεγµατικής διαφοράς µεταξύ του InxGa1-xN και του υποστρώµατος 
GaN (0001). Τα κράµατα µε x>0.4 αναπτύχθηκαν στους 435οC, ενώ τα κράµατα µε 
µικρότερα ποσοστά (x=0.26 και x=0.07) αναπτύχθηκαν στους 630οC και 600οC, 
αντίστοιχα.  

Οι πλεγµατικές παράµετροι α και c των κραµάτων InGaN, µετρήθηκαν µε HR-XRD, 
χρησιµοποιώντας την “εκτεταµένη µέθοδο Bond” για τις ανακλάσεις (0004) και (1015) . 
Αυτή τη φορά, για τον υπολογισµό του πραγµατικού ποσοστού xexp δεν µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί η σχέση 9.2, επειδή δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι η πλεγµατική διαφορά 
στα υµένια InGaN έχει χαλαρώσει πλήρως. Έτσι, χρησιµοποιείται η γενικότερη σχέση: 

 0 exp 13 exp 0 exp

0 exp 33 exp 0 exp

( ) ( ) ( )
2

( ) ( ) ( )
− −

= −
α α
α

c c x C x x
c x C x x

 (9.3) 

όπου α0(xexp), c0(xexp) είναι οι πλεγµατικές σταθερές ισορροπίας του κράµατος 
συναρτήσει του πραγµατικού ποσοστού xexp και C13(xexp), C33(xexp) οι ελαστικές 
σταθερές του κράµατος συναρτήσει του ποσοστού xexp. Οι τιµές αυτές προκύπτουν από 
τις τιµές των InN και GaN χρησιµοποιώντας το νόµο του Vegard. Θέτοντας στην 
εξίσωση 9.3 τις µετρηµένες τιµές α και c κάθε δείγµατος, προσδιορίζεται το πραγµατικό 
ποσοστό xexp του κράµατος. Το ποσοστό χαλάρωσης της πλεγµατικής διαφοράς µεταξύ 
του κράµµατος InxGa1-xN και του υποστρώµατος GaN για κάθε δείγµα, δίνεται από τη 
σχέση (α-αGaN)/(α0-αGaN), όπου α είναι η µετρηµένη πλεγµατική σταθερά του κράµατος, 
α0 είναι η πλεγµατική σταθερά ισορροπίας του κράµατος και αGaN είναι η πλεγµατική 
σταθερά ισορροπίας του GaN. 

Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι όλα τα κράµατα µε x>0.4 χαρακτηρίζονται από 
σχεδόν πλήρη πλεγµατική χαλάρωση, ανεξαρτήτως του πάχους. Αντίθετα, στα κράµατα 
µε x=0.26 και x=0.07, το ποσοστό χαλάρωσης ήταν µικρότερο από 10%. Η διαφορά 
στην πλεγµατική χαλάρωση µεταξύ των κραµάτων µε x>0.4 και x<0.4 γίνεται αντιληπτή
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στους χάρτες αντιστρόφου πλέγµατος (reciprocal space maps) από µετρήσεις HR-XRD 
της ανάκλασης (1015) , που παρουσιάζονται στην Εικ. 9.4.  

Ο µικρός βαθµός χαλάρωσης της πλεγµατικής παραµόρφωσης µπορεί να οφείλεται 
στο µικρό ποσοστό x των κραµάτων µε x<0.4, αφού το κρίσιµο πάχος των κραµάτων 
αναµένεται να είναι αντιστρόφως ανάλογο του x. Όµως, η µεγάλη διαφορά στο ρυθµό 
χαλάρωσης µεταξύ των κραµάτων µε x<0.4 και µε x>0.4, µπορεί να οφείλεται, εν µέρει, 
και στη διαφορά της θερµοκρασίας ανάπτυξης των δειγµάτων, αφού η πλεγµατική 
χαλάρωση µέσω του σχηµατισµού εξαρµόσεων µπορεί να ευνοείται στις χαµηλότερες 
θερµοκρασίες, όπου εντείνεται ο 3D τρόπος ανάπτυξης του υλικού (εξαρµόσεις 
σχηµατίζονται εύκολα στις άκρες των 3D νησίδων). Σίγουρα, πρόσθετα πειράµατα 
απαιτούνται για την καλύτερη κατανόηση του µηχανισµού χαλάρωσης στα κράµατα 
InGaN. 

 
 
 

9.3. Ενεργειακό χάσµα και παράµετρος απόκλισης από τη γραµµικότητα  

Για τα τριµερή κράµατα InxGa1-xN, το ενεργειακό τους χάσµα, Eg(InGaN), συναρτήσει 
του ποσοστού x, δίνεται από τη σχέση: 

 
 
Εικόνα 9.4 Χάρτες αντιστρόφου πλέγµατος (reciprocal space maps) από µετρήσεις HR-XRD 
της ανάκλασης (1015)  σε υµένια InxGa1-xN, πάχους 100nm, µε ποσοστό x ίσο µε (α) 0.46 
(δείγµα#751) και (β) 0.07 (δείγµα#753). Στην πρώτη περίπτωση (α), η πλεγµατική διαφορά στο 
υµένιο InxGa1-xN έχει χαλαρώσει πλήρως, ενώ στη δεύτερη περίπτωση (β), το υµένιο InxGa1-xN 
είναι σε συµπιεστική παραµόρφωση (ψευδοµορφικά ανεπτυγµένο πάνω στο υπόστρωµα GaN). 
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 g(InGaN) g(InN) g(GaN)(1 ) (1 )= + − − −E xE x E bx x  (9.4) 
όπου b είναι ο παράμετρος απόκλισης από τη γραμμικότητα (bowing parameter). Για 
τον προσδιορισμό του b, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις του ενεργειακού χάσματος, Εg, 
με πειράματα οπτικής διαπερατότητας (Τ) σε θερμοκρασία δωματίου (βλ. Ενότητα 
2.3.6). Στις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκαν δείγματα σε όλο το φάσμα ποσοστών, 
συμπεριλαμβανομένων και των δειγμάτων του Πίνακα 9.Ι. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα 
κράματα με x<0.4, αναπτύχθηκαν στους ~500-530οC. Στην Εικ. 9.5 παρουσιάζονται 
φάσματα Τ για επιλεγμένα δείγματα, όπου είναι εμφανής η μετατόπιση της ακμής 
απορρόφησης προς μεγαλύτερες ενέργειες για μεγαλύτερα ποσοστά x.  

Στην Εικ. 9.6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του Εg συναρτήσει του x, όπως 
προέκυψαν από τις μετρήσεις Τ. Οι τιμές του Εg για το InN και τα κράματα με x ίσο με 
0.90, 0.79 και 0.72, έχουν διορθωθεί για τη μετατόπιση Burstein-Moss, λόγω της 
υψηλής συγκέντρωσης ηλεκτρονίων, που προσδιορίστηκε με μετρήσεις φαινομένου-
Hall. Προσεγγίζοντας τα πειραματικά σημεία του διαγράμματος της Εικ. 9.6 με τη 
σχέση 9.4, όπου Εg(GaN)=3.42eV και Εg(InN)≈0.6eV, η παράμετρος b υπολογίστηκε ίση με 
(1.68±0.09)eV. Η τιμή αυτή είναι σε συμφωνία με πειραματικές (1.8eV [10], 1.4eV 
[11]) και θεωρητικές (1.78-1.92 eV [12]) τιμές που έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία 
από άλλες ερευνητικές ομάδες. 

 Εικόνα 9.5 Ενεγειακό χάσμα των κραμάτων InxGa1-xN συναρτήσει του ποσοστού x, 
όπως προσδιορίστηκε από μετρήσεις φασματοσκοπίας οπτικής διαπερατότητας. Οι 
μετρήσεις για τα κράματα με x$0.7 έχουν διορθωθεί για το φαινόμενο Burstein-Moss. 
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10.1. Αποτίµηση των αποτελεσµάτων 

Στην παρούσα διατριβή παρουσιάστηκαν αποτελέσµατα που αφορούσαν τη 
διερεύνηση των µηχανισµών ανάπτυξης του InN πάνω σε υπόστρωµα GaN (0001) µε 
την τεχνική RF-ΜΒΕ και των βασικών δοµικών, ηλεκτρικών και οπτικών ιδιοτήτων του 
InN. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν αποτελέσµατα που αφορούσαν την διερεύνηση της 
ανάπτυξης µονοδιάστατων κβαντικών πηγαδιών και κβαντικών κόκκων InN/GaN και το 
χαρακτηρισµό των βασικών ηλεκτρικών και οπτικών ιδιοτήτων τους. Τέλος, 
παρουσιάστηκαν αποτελέσµατα που αφορούσαν την ανάπτυξη InxGa1-xN σε όλο το 
φάσµα ποσοστών x και το χαρακτηρισµό κάποιων βασικών δοµικών και οπτικών 
ιδιοτήτων τους. 

Ο βασικός στόχος της διατριβής ήταν η κατανόηση των µηχανισµών ανάπτυξης του 
InN προκειµένου να επιτευχθεί η ανάπτυξη λεπτών υµενίων InN υψηλής δοµικής 
ποιότητας. Ο στόχος εκπληρώθηκε, σε ένα µεγάλο βαθµό, µε τη συστηµατική 
διερεύνηση των διαδικασιών που λαµβάνουν χώρα στην επιφάνεια, κατά τη διάρκεια 
της επιταξιακής ανάπτυξης του InN πάνω σε υπόστρωµα GaN (0001) και την ανάδειξη 
του µηχανισµού αυτορρύθµισης της επιταξιακής ανάπτυξης. Τα αποτελέσµατα 
περιέγραψαν, για πρώτη φορά στη διεθνή βιβλιογραφία, τους µηχανισµούς της 
επιταξιακής ανάπτυξης του InN (0001) µε RF-MBE.  

Η κατανόηση των µηχανισµών ανάπτυξης επέτρεψε, στη συνέχεια, τον 
προσδιορισµό των βέλτιστων συνθήκών ανάπτυξης για την επίτευξη λεπτών υµενίων 
InN (0001) υψηλής δοµικής ποιότητας. Την εκπλήρωση αυτού του στόχου ακολούθησε 
η µελέτη των ιδιοτήτων του InN και η ανάπτυξη και µελέτη των κβαντικών ετεροδοµών 
InN/GaN και των κραµάτων InGaN.  

Η ανάλυση των δοµικών ιδιοτήτων του InN οδήγησε στη διαµόρφωση µίας αρκετά 
πλήρους εικόνας για τον τρόπο χαλάρωσης της πλεγµατικής διαφοράς µε το υπόστρωµα, 
τις εξαρµόσεις που υπάρχουν στον κρύσταλλο και την ύπαρξη τάσεων διαξονικής 
ελαστικής παραµόρφωσης. Επιπλέον, διαπιστώθηκαν οι επιδράσεις του τρόπου 
ανάπτυξης στα παραπάνω δοµικά χαρακτηριστικά και εκτιµήθηκαν οι πιθανότερες τιµές 
των πλεγµατικών σταθερών ισορροπίας c και α του InN.  

Η συσχέτιση των εξαρµόσεων µε τις ηλεκτρικές ιδιότητες του InN ανέδειξε το 
γεγονός ότι σηµειακές ατέλειες που δρούν σαν αποδέκτες συνδέονται µε την ύπαρξη 
εξαρµόσεων ακµής και ευθύνονται για την αντιστάθµιση ηλεκτρονίων στο InN. Η 
διερεύνηση των ηλεκτρικών επιδράσεων των εξαρµόσεων στο InN είναι ένα πολύ 
σηµαντικό θέµα και, µόλις, τον τελευταίο χρόνο δηµοσιεύθηκαν τα πρώτα σχετικά 
αποτελέσµατα, κάποια από τα οποία είναι σε αντίθεση µε ότι προτείνεται στην παρούσα 
διατριβή. 

Η ανάλυση των οπτικών ιδιοτήτων του InN που παρουσιάστηκε στην παρούσα 
διατριβή δεν έδωσε κάποια αξιοσηµείωτη πληροφορία πέρα τον όσων έχουν αναφερθεί 
στη διεθνή βιβλιογραφία από άλλες ερευνητικές οµάδες. Σίγουρα, όµως, σε ένα 
αµφιλεγόµενο θέµα, όπως είναι το ενεργειακό χάσµα του InN, η επιβεβαίωση των 
αποτελεσµάτων για ενεργειακό χάσµα µικρότερο από 0.65eV είναι σηµαντική, ιδιαίτερα 
όταν αυτή βασίζεται σε µετρήσεις κρυσταλλικών υµενίων υψηλής δοµικής ποιότητας µε 
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πάχος έως και 10µm. Αυτό επιτρέπει, επίσης, τον αξιόπιστο προσδιορισµό της 
εξάρτησης του ενεργειακού χάσµατος του InxGa1-xN από το ποσοστό In (x). 

Στα πλαίσια της διατριβής διερευνήθηκε, επίσης, η δυνατότητα ανάπτυξης 
µονοδιάστατων και τρισδιάστατων κβαντικών ετεροδοµών InN/GaN. Η ανάπτυξη 
τέτοιων δοµών απαιτεί απόλυτο έλεγχο των µηχανισµών ανάπτυξης, έτσι ώστε να 
επιτυγχάνονται τα επιθυµητά µορφολογικά χαρακτηριστικά. Ελέγχοντας τους 
µηχανισµούς ανάπτυξης µέσω των συνθηκών ανάπτυξης, αναπτύχθηκαν επιτυχώς δοµές 
κβαντικών κόκκων, µε ελεγχόµενες διαστάσεις και πυκνότητα. Επίσης, παρουσιάστηκε 
η δυνατότητα σχηµατισµού µονοδιάστατων κβαντικών πηγαδιών InN/GaN µε 
εξαιρετικά απότοµες διεπιφάνειες. Σε τέτοια δοµή παρατηρήθηκε, για πρώτη φορά στη 
διεθνή βιβλιογραφία, η δυνατότητα σχηµατισµού ανορθωτικής επαφής Schottky και η 
διαµόρφωση της συγκέντρωσης των ελεύθερων ηλεκτρονίων σε στρώµα InN. Το 
γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό γιατί υποδεικνύει ότι είναι δυνατόν να ελεχθούν 
οι ιδιότητες της επιφάνειας του InN µε κατάλληλο µετασχηµατισµό της (π.χ. εναπόθεση 
GaN). Μία δυνατή εφαρµογή είναι η χρήση του InN ως κανάλι αγωγιµότητας σε 
τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (FET).  

Τέλος, ο προσδιορισµός των βέλτιστων συνθηκών ανάπτυξης υµενίων InN επέτρεψε 
την ανάπτυξη κραµάτων InxGa1-xN µε σύσταση που καλύπτει όλο το φάσµα ποσοστών x 
(από το υπεριώδες έως το υπέρυθρο), στα οποία δεν παρατηρήθηκε διαχωρισµός 
φάσεων ως αποτέλεσµα των κινητικών περιορισµών που εισάγονται σε χαµηλή 
θερµοκρασία ανάπτυξης. Αυτό επέτρεψε τον ακριβή προσδιορισµό της εξάρτησης του 
ενεργειακού χάσµατος InxGa1-xN για όλο το εύρος τιµών του x. Η πληροφορία αυτή 
είναι χρήσιµη για το σχεδιασµό οπτοηλεκτρονικών διατάξεων από το υπέρυθρο έως το 
υπεριώδες.  

Πολλά ακόµη θέµατα που αφορούν την ανάπτυξη του InΝ και, κυρίως, την 
ανάπτυξη ηλεκτρονικών και οπτοηλεκτρονικών διατάξεων αποµένει να διερευνηθούν. 
Μία αναφορά στα θέµατα αυτά παρουσιάζεται στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά αποτελέσµατα της διατριβής. 
 
 
 

10.2. Περιγραφή της ετεροεπιταξιακής ανάπτυξης InN πάνω σε υπόστρωµα 
GaN (0001) 

10.2.1. Κινητική της επιταξιακής ανάπτυξης µε RF-MBE 
Οι ρυθµοί θερµικής διάσπασης του InN και επανεξάχνωσης του In από το 

υπόστρωµα µετρήθηκαν στο περιβάλλον της επιταξιακής ανάπτυξης µε RF-MBE, 
συναρτήσει της θερµοκρασίας του υποστρώµατος. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, η 
θερµική διάσπαση του InN πραγµατοποιείται σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες από 
~450οC, ενώ η επανεξάχνωση του In από την επιφάνεια του υποστρώµατος 
πραγµατοποιείται σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες από ~520οC. Οι ρυθµοί των δύο 
µηχανισµών αυξάνουν απότοµα µε την αύξηση της θερµοκρασίας, µε αποτέλεσµα ο 
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ρυθµός διάσπασης του InN να είναι υψηλότερος από το ρυθµό επανεξάχνωσης του In σε 
κάθε θερµοκρασία υποστρώµατος.  

Ως αποτέλεσµα των παραπάνω, η ανάπτυξη του InN περιορίζεται σε θερµοκρασίες 
χαµηλότερες από 450οC, για την αποφυγή της θερµικής διάπασης του κρυστάλλου, και 
σε συνθήκες περίσσειας N ή στοιχειοµετρικών ροών In και N, για την αποφυγή 
συσσώρευσης In στην επιφάνεια του υποστρώµατος και τη διακοπή της ανάπτυξης. Οι 
συνθήκες αυτές είναι πολύ διαφορετικές από τις συνθήκες ανάπτυξης των υπολοίπων 
ΙΙΙ-νιτριδίων (GaN, AlN και AlGaN), τα οποία αναπτύσσονται σε θερµοκρασίες 
µεγαλύτερες από ~700οC µε περίσσεια του στοιχείου ΙΙΙ.  

Τέλος, µε πειράµατα σχηµατισµού επιταξιακών πυρήνων InN σε GaN (0001) 
προσδιορίστηκε η εξάρτηση της επιφανειακής διάχυσης των ατόµων In πάνω στην 
επιφάνεια του υποστρώµατος, από τη θερµοκρασία του τελευταίου. Σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα, η επιφανειακή διάχυση των ατόµων In είναι περιορισµένη σε 
θερµοκρασίες υποστρώµατος µικρότερες από 400οC, ενώ αυξάνεται απότοµα σε 
υψηλότερες θερµοκρασίες. 

 
 

10.2.2. Μηχανισµός αυτορρύθµισης της επιταξιακής ανάπτυξης InN  
Μελετώντας τη µορφολογία του InN συναρτήσει του λόγου των ροών In και N, σε 

θερµοκρασία υποστρώµατος (450οC) όπου η επιφανειακή διάχυση των ατόµων In είναι 
σχετικά υψηλή, αναδείχθηκε ο µηχανισµός αυτορρύθµισης της ανάπτυξης InN πάνω σε 
GaN (0001). Σύµφωνα µε τον µηχανισµό αυτό, τα άτοµα In που προσπίπτουν στην 
επιφάνεια του υποστρώµατος έχουν την τάση να διαχέονται στην επιφάνεια, έτσι ώστε 
να δηµιουργούν περιοχές InN (νησίδες) µε επιφάνειες που τερµατίζουν σε άτοµα In. 

Ως αποτέλεσµα του µηχανισµού αυτορρύθµισης, η επιφανειακή κάλυψη του 
υποστρώµατος GaN από το InN ισούται µε το λόγο των προσπίπτουσων ροών In/N και 
ο ρυθµός ανάπτυξης του InN στη διεύθυνση ανάπτυξης [0001] ισούται µε την 
προσπίπτουσα ροή ενεργού Ν. Εποµένως, για την ανάπτυξη συµπαγών υµενίων InN 
είναι απαραίτητη η χρήση στοιχειοµετρικών ροών In και Ν. 

Βάσει θεωρητικών υπολογισµών, προβλέπεται ότι οι επιφάνειες InN που 
τερµατίζουν σε In ευνοούνται ενεργειακά σε συνθήκες θερµοδυναµικής ισορροπίας. 
Αυτό είναι σε συµφωνία µε το µηχανισµό αυτορρύθµισης της ανάπτυξης και, εποµένως, 
προκύπτει το συµπέρασµα ότι οι συνθήκες στην επιφάνεια του InN κατά την ανάπτυξη 
µε MBE προσεγγίζουν την κατάσταση θερµοδυναµικής ισορροπίας. 

 
 

10.2.3. Μορφολογία επιταξιακού InN  
Η µορφολογία του επιταξιακού InN πάνω σε υπόστρωµα GaN (0001) καθορίζεται 

από το µηχανισµό αυτορρύθµισης της επιταξιακής ανάπτυξης. Όµως, ο µηχανισµός 
αυτορρύθµισης προϋποθέτει αυξηµένη επιφανειακή διάχυση των ατόµων In. Έτσι, σε 
χαµηλές θερµοκρασίες (<400οC), όπου η επιφανειακή διάχυση είναι περιορισµένη, η 
µορφολογία αποκλίνει από αυτή που προβλέπει ο µηχανισµός αυτορρύθµισης. 
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Σε θερµοκρασίες υποστρώµατος µικρότερες από 400οC (περιοχή περιορισµένης 
κινητικής επιφανείας), όπου η επιφανειακή διάχυση των ατόµων In είναι περιορισµένη, η 
ανάπτυξη του InN προχωράει µε πολύ πυκνό σχηµατισµό µικρών επιταξιακών νησίδων 
InN, ανεξαρτήτως του λόγου των ροών In και N. Οι νησίδες συνενώνονται µεταξύ τους 
από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης, δηµιουργώντας συµπαγή υµένια InN. Σε 
θερµοκρασίες από 400οC έως 470οC (περιοχή αυξανόµενης κινητικής επιφανείας), όπου 
αυξάνεται η επιφανειακή διάχυση των ατόµων In, η ανάπτυξη του InN σε συνθήκες 
περίσσειας N προχωράει µέσω του αραιού σχηµατισµού µεγάλων επιταξιακών νησίδων 
InN, οι οποίες δεν συνενώνονται µεταξύ τους. Για την επίτευξη συµπαγών υµενίων InN 
σε αυτές τις θερµοκρασίες, σύµφωνα µε το µηχανισµό αυτορρύθµισης, είναι απαραίτητη 
η χρήση στοιχειοµετρικών ροών In και Ν. Σε θερµοκρασίες από 470οC έως 505οC 
(περιοχή θερµοδυναµικής ισορροπίας της επιφάνειας), όπου η επιφανειακή διάχυση των 
ατόµων In είναι αρκετή για τη λειτουργία του µηχανισµού αυτορρύθµισης ακόµα και σε 
συνθήκες µεγάλης περίσσειας Ν, η ανάπτυξη του InN προχωράει µέσω του αραιού 
σχηµατισµού µεγάλων επιταξιακών νησίδων InN, το ύψος και η κάλυψη των οποίων 
καθορίζεται από το µηχανισµό αυτορρύθµισης. Η περιοχή αυτή δεν ενδείκνυται για την 
ανάπτυξη υµενίων InN, λόγω της θερµικής διάσπασης που λαµβάνει χώρα. Τέλος, σε 
θερµοκρασίες µεγαλύτερες από 505οC (περιοχή συσσώρευσης In), ο ρυθµός θερµικής 
διάσπασης του InN είναι τόσο υψηλός, ώστε η ανάπτυξη InN δεν είναι δυνατή. 

 
 

10.2.4. Βέλτιστες συνθήκες ανάπτυξης συµπαγών υµενίων InN  
Για την ανάπτυξη συµπαγών υµενίων InN χρησιµοποιήθηκαν διάφορες διαδικασίες 

ανάπτυξης (ανάπτυξη σε υψηλή θερµοκρασία µε III/V<1, ανάπτυξη µε σχηµατισµό 
επιταξιακών πυρήνων σε χαµηλή θερµοκρασία, ανάπτυξη σε υψηλή θερµοκρασία µε 
III/V=1). Συγκρίνοντας τη µορφολογία και τις ιδιότητες των υµενίων, αποδείχθηκε ότι οι 
βέλτιστες δοµικές και ηλεκτρικές ιδιότητες συµπαγών υµενίων επιτυγχάνονται µε 
ανάπτυξη ενός σταδίου, σε θερµοκρασία υποστρώµατος από 400οC έως 450οC και µε 
στοιχειοµετρικές ροές In και N. 

Η ανάπτυξη του InN σε αυτές τις συνθήκες προχωράει µέσω του σχηµατισµού και 
της γρήγορης συνένωσης 2D νησίδων. Η ανάπτυξη εξελίσσεται µε οριζόντια διάχυση 
βαθµίδων µε ύψος 1ML στην επιφάνεια. Από παρατηρήσεις AFM φαίνεται ότι οι 
βαθµίδες δηµιουργούνται γύρω από εξαρµόσεις κοχλία. 

Η επιφανειακή τραχύτητα των υµενίων InN που αναπτύσσονται µε τις βέλτιστες 
συνθήκες είναι εξαιρετικά χαµηλή, ακόµα και για πολύ παχιά υµένια. Ενδεικτικά, η 
µέση τετραγωνική τιµή της τραχύτητας µετρήθηκε ίση µε 3Å σε επιφάνεια 25µm2 για 
υµένιο πάχους 1.2µm και 5Å σε επιφάνεια 1µm2 για υµένιο πάχους 10µm. 
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10.3. Περιγραφή των δοµικών ιδιοτήτων του InN 

10.3.1. Επιταξιακή σχέση µε το υπόστρωµα GaN (0001) και εξαρµόσεις 
πλεγµατικής διαφοράς 

Από παρατηρήσεις ΤΕΜ προσδιορίστηκε ότι το InN αναπτύσσεται επιταξιακά πάνω 
στο υπόστρωµα GaN (0001), παρά τη µεγάλη πλεγµατική τους διαφορά, για όλες τις 
συνθήκες ανάπτυξης που χρησιµοποιήθηκαν. Αυτό σηµαίνει ότι οι όλες οι 
κρυσταλλογραφικές διευθύνσεις του InN είναι παράλληλες µε τις αντίστοιχες του GaN. 

Η τάση πλεγµατικής διαφοράς στο InN χαλαρώνει µέσω του σχηµατισµού δικτύου 
εξαρµόσεων πλεγµατικής διαφοράς τύπου 60ο στη διεπιφάνεια InN/GaN. Παρατηρήσεις 
TEM και RHEED υποδηλώνουν ότι το δίκτυο MD είναι πιο πυκνό, δηλ. η χαλάρωση 
της τάσης πλεγµατικής διαφοράς στο InN είναι µεγαλύτερη, όταν η ανάπτυξη 
πραγµατοποιείται σε χαµηλότερες θερµοκρασίες. Αυτό αποδίδεται στον πιο έντονο 3D 
τρόπο ανάπτυξης (νησίδες µικρότερης διαµέτρου και µεγαλύτερης πυκνότητας) στις 
χαµηλότερες θερµοκρασίες. 

 
 

10.3.2. Συσχέτιση της συγκέντρωσης διερχόµενων εξαρµόσεων µε τον τρόπο 
και τις συνθήκες ανάπτυξης 

Η µελέτη της δοµικής ποιότητας των υµενίων InN µε ΤΕΜ έδειξε ότι οι διερχόµενες 
εξαρµόσεις είναι το κυρίαρχο είδος εκτεταµένων κρυσταλλικών ατελειών στον 
κρύσταλλο του InN. Γενικά, η συγκέντρωση των εξαρµόσεων ακµής (109-   1010cm-2) 
είναι 1-2 τάξεις µεγέθους υψηλότερη από αυτές των εξαρµόσεων κοχλία (108-109cm-2) 
και των εξαρµόσεων µεικτού τύπου (109cm-2). 

Η ανάλυση µε ΤΕΜ έδειξε ότι η αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης οδηγεί σε αύξηση 
της συγκέντρωσης των εξαρµόσεων ακµής, ενώ η συγκέντρωση των εξαρµόσεων 
µεικτού τύπου εµφανίζει µία τάση µείωσης και η συγκέντρωση των εξαρµόσεων κοχλία 
µένει αµετάβλητη. Επιπλέον, βρέθηκε ότι µε την αύξηση της θερµοκρασίας ανάπτυξης, 
οι συγκεντρώσεις των εξαρµόσεων ακµής και κοχλία µειώνονται.  

Η εξάρτηση της συγκέντρωσης των εξαρµόσεων ακµής από το ρυθµό και τη 
θερµοκρασία ανάπτυξης υποδηλώνει ότι οι εξαρµόσεις ακµής σχετίζονται µε τον τρόπο 
ανάπτυξης και, συγκεκριµένα, την πυκνότητα των αρχικών νησίδων InN, οι οποίες στη 
συνέχεια συνενώνονται για να σχηµατίσουν ένα συµπαγές υµένιο InN. Πράγµατι, 
µετρώντας τις συγκεντρώσεις των εξαρµόσεων µε HR-XRD και συγκρίνοντας τα 
αποτελέσµατα µε τις µετρήσεις ΤΕΜ, βρέθηκε ότι οι εξαρµόσεις µε συνιστώσα ακµής 
εντοπίζονται κυρίως στα όρια περιοχών του InN που έχουν ελαφρώς διαφορετικό 
προσανατολισµό. Τέτοιες περιοχές αποτελούν οι νησίδες InN. 

Τέλος, από µετρήσεις ΤΕΜ σε ένα υµένιο InN, πάχους 10µm, βρέθηκε ότι η 
συγκέντρωση των εξαρµόσεων ακµής είναι µικρότερη σε περιοχές πού απέχουν 
περισσότερο από την διεπιφάνεια του InN µε το υπόστρωµα GaN. Αντίθετα, οι 
συγκεντώσεις των εξαρµόσεων κοχλία και µεικτού τύπου παραµένουν πρακτικά 
σταθερές σε όλο το πάχος του υµενίου. Παρά το γεγονός αυτό, η συγκέντρωση των 
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εξαρµόσεων ακµής είναι σηµαντικά υψηλότερη σε οποιαδήποτε περιοχή του υµενίου 
InN έναντι των συγκεντρώσεων των εξαρµόσεων κοχλία και µεικτού τύπου. 

 
 
 

10.4. Πλεγµατικές παράµετροι και παραµένουσα πλεγµατική παραµόρφωση 
του InN  

Οι πλεγµατικές παράµετροι c και α του InN, που µετρήθηκαν µε HR-XRD, 
βρέθηκαν να εξαρτώνται από τον τρόπο ανάπτυξης του InN και το είδος του 
υποστρώµατος. Η εξάρτηση αυτή αποδόθηκε στην ύπαρξη διαξονικής τάσης 
πλεγµατικής παραµόρφωσης στο InN, στο επίπεδο (0001) της διεπιφάνειας, η οποία 
είναι συνάρτηση του τρόπου ανάπτυξης του InN και του είδους του υποστρώµατος. 
Συγκεκριµένα, η διαξονική τάση στο InN µπορεί να οφείλεται σε τρείς παράγοντες: α) 
τη συµπιεστική τάση παραµόρφωσης λόγω της πλεγµατικής διαφοράς του InN µε το 
υπόστρωµα GaN, β) τη συµπιεστική θερµική τάση παραµόρφωσης λόγω των 
διαφορετικών συντελεστών θερµικής διαστολής του InN και του υποστρώµατος Al2O3 
και γ) την εκτατική τάση παραµόρφωσης λόγω του 3D τρόπου ανάπτυξης. 

Ως αποτέλεσµα, α) τα συµπαγή υµένια που αναπτύχθηκαν µε 2D τρόπο πάνω σε 
υπόστρωµα GaN/Al2O3 παρουσίασαν συµπιεστική παραµόρφωση, β) τα συµπαγή 
υµένια που αναπτύχθηκαν µε 3D τρόπο πάνω σε υπόστρωµα GaN/Al2O3 παρουσίασαν 
εκτατική παραµόρφωση, γ) οι µη-συµπαγείς δοµές (κολωνοειδής και πορώδης) που 
αναπτύχθηκαν πάνω σε υπόστρωµα GaN/Al2O3, καθώς και ένα συµπαγές υµένιο που 
αναπτύχθηκε µε 2D τρόπο πάνω σε υπόστρωµα GaN/6H-SiC, ήταν σχεδόν ελεύθερες 
από πλεγµατική παραµόρφωση. 

Η συγκριτική ανάλυση των παραπάνω αποτελεσµάτων επέτρεψε την πιο αξιόπιστη 
εκτίµηση, έως σήµερα, των ελεύθερων (από τάσεις πλεγµατικής παραµόρφωσης) 
πλεγµατικών παραµέτρων του στοιχειοµετρικού κρυστάλλου InN, στην περιοχή τιµών 
c0=(5.699±0.004)Å και α0=(3.535±0.005)Å. Ο συντελεστής χαλάρωσης της διαξονικής 
παραµόρφωσης, b=2C13/C33, υπολογίστηκε ίσος µε 0.43±0.04. 

 
 
 

10.5. Συσχέτιση των ηλεκτρικών ιδιοτήτων του InN µε τη συγκέντρωση 
διερχόµενων εξαρµόσεων ακµής 

Μετρώντας τη συγκέντρωση και την ευκινησία-Hall των ελεύθερων ηλεκτρονίων σε 
υµένια InN, βρέθηκε ότι ο βαθµός αντιστάθµισης των ηλεκτρονίων εξαρτάται από τις 
συνθήκες ανάπτυξης του InN. Συγκεκριµένα, ο βαθµός αντιστάθµισης ηλεκτρονίων 
είναι χαµηλότερος: α) για χαµηλότερο ρυθµό ανάπτυξης, β) για υψηλότερη 
θερµοκρασία ανάπτυξης και γ) για παχύτερα υµένια. 
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Οι παραπάνω εξαρτήσεις του βαθμού αντιστάθμισης των ηλεκτρονίων από τις 
συνθήκες ανάπτυξης συσχετίζονται με αντίστοιχες εξαρτήσεις της συγκέντρωσης των 
εξαρμόσεων ακμής. Έτσι, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η αντιστάθμιση των 
ηλεκτρονίων στο InN οφείλεται σε ατέλειες που σχετίζονται με τις εξαρμόσεις ακμής 
και που δρούν σαν αποδέκτες. Σύμφωνα με θεωρητικές προβλέψεις, τέτοιες ατέλειες 
πιθανότατα είναι τα κενά ατόμων In. 

Από τη θερμοκρασιακή εξάρτηση της ευκινησίας που παρατηρήθηκε σε υψηλές 
θερμοκρασίες (μ~Τ-3/2 σε Τ>190οC), προκύπτει ότι τα πολικά οπτικά φωνόνια είναι ο 
κυρίαρχος μηχανισμός σκέδασης των ηλεκτρονίων. 

 
 
 

10.6. Ενεργειακό χάσμα του InN και φαινόμενο Burstein-Moss 

Τα αποτελέσματα μετρήσεων φασματοσκοπίας οπτικής διαπερατότητας 
επιβεβαίωσαν την επίδραση του φαινομένου Burstein-Moss στις οπτικές μετρήσεις InN 
με υψηλή συγκέντρωση ηλεκτρονίων (>1018cm-3). Συγκεκριμένα, η ακμή απορρόφησης 
σε φάσματα οπτικής διαπερατότητας αυξήθηκε από 0.66eV, για συγκέντρωση 
ηλεκτρονίων 2.4×1018cm-3, σε 0.87eV, για συγκέντρωση ηλεκτρονίων 2.7×1019cm-3.  

Λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση του φαινομένου Burstein-Moss στις μετρήσεις 
οπτικής διαπερατότητας, το ενεργειακό χάσμα του InN σε χαμηλή συγκέντρωση 
ηλεκτρονίων προσδιορίζεται μικρότερο από 0.65eV σε θερμοκρασία δωματίου. 

 
 
 

10.7. Ανάπτυξη και ηλεκτρικές ιδιότητες μονοδιάστατου κβαντικού 
πηγαδιού InN/GaN  

Χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες συνθήκες ανάπτυξης, αναπτύχθηκε ετεροδομή 
μονοδιάστατου κβαντικού πηγαδιού: 15nm GaN /19nm InN / 0.5μm GaN / 4μm n+GaN / 
Al2O3 (0001). Όπως επιβεβαιώθηκε από μετρήσεις HR-XRD, οι διεπιφάνειες της δομής 
InN/GaN ήταν απότομες και επίπεδες.  

Για τον ηλεκτρικό χαρακτηρισμό της δομής, κατασκευάστηκαν ανορθωτικές επαφές 
Schottky στην επιφάνεια του δείγματος και ωμικές επαφές στο στρώμα 4μm n+GaN. Οι 
μετρήσεις χωρητικότητας-τάσης (C-V) ανέδειξαν τον εντοπισμό υψηλής συγκέντρωσης 
ηλεκτρονίων (1.5×1013cm-2) στο στρώμα του InN (κβαντικό πηγάδι), κοντά στην πάνω 
διεπιφάνεια InN/GaN. Παρά την υψηλή της τιμή, η συγκέντρωση των ηλεκτρονίων ήταν 
δυνατό να διαμορφώνεται με την εφαρμογή ανάστροφης τάσης πόλωσης στην επαφή 
Schottky. Για τάση μικρότερη από -5.5V, το στρώμα InN απογυμνωνόταν από ελεύθερα 
ηλεκτρόνια. Τα αποτελέσματα αυτά είναι τα μοναδικά στη διεθνή βιβλιογραφία που 
δείχνουν τη δυνατότητα σχηματισμού επαφής Schottky πάνω σε στρώμα InN και τη 
διαμόρφωση της συγκέντρωσης ηλεκτρονίων μέχρι την πλήρη απογύμνωσή του. 

204
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Απλοί υπολογισµοί των φορτίων πόλωσης στις διεπιφάνειες InN/GaN έδειξαν ότι ο 
εντοπισµός των ηλεκτρονίων µπορεί να οφείλεται στα εσωτερικά πεδία αυθόρµητης και 
πιεζοηλεκτρικής πόλωσης της δοµής, δεδοµένου ότι το στρώµα InN υπόκειτο σε 
συµπιεστική παραµόρφωση [(α-α0)/α0=-1.5×10-2]. Ωστόσο, δεν µπορεί να αποκλειστεί 
ότι η συγκέντρωση ηλεκτρονίων προέρχεται από προσµίξεις δοτών, που έχουν 
ενσωµατωθεί στο στρώµα InN. 

 
 
 

10.8. Ανάπτυξη και οπτικές ιδιότητες κβαντικών κόκκων InN/GaN 

Σύµφωνα µε το µηχανισµό αυτορρύθµισης της ανάπτυξης του InN πάνω σε GaN 
(0001), ο σχηµατισµός νησίδων InN µε µικρές διαστάσεις (κβαντικοί κόκκοι) είναι 
δυνατός όταν η ανάπτυξη διεξάγεται µε περίσσεια ροής N και σε θερµοκρασίες από 
400οC έως 450οC. Επιπλέον, πειράµατα σχηµατισµού επιταξιακών πυρήνων InN πάνω 
σε υπόστρωµα GaN (0001) έδειξαν ότι, µεταβάλλοντας τη θερµοκρασία στο 
συγκεκριµένο φάσµα τιµών, µεταβάλλεται η επιφανειακή διάχυση των ατόµων In, 
επηρεάζοντας τις διαστάσεις και την πυκνότητα των νησίδων.  

Έτσι, χρησιµοποιώντας λόγο ροών In/N ίσο µε 0.3, αναπτύχθηκαν νησίδες InN των 
οποίων οι διαστάσεις και η πυκνότητα ελέγχονταν µε κατάλληλες µεταβολές της 
θερµοκρασίας από 400οC έως 450οC. Ενδεικτικά, µε την αύξηση της θερµοκρασίας, το 
ύψος των νησίδων αυξανόταν από 2nm έως 7nm, η διάµετρος από 20nm έως 42nm και 
πυκνότητα από 0.2×1011cm-2 έως 1.8×1011cm-2. Η χρήση διαφορετικού λόγου ροών 
In/N, αναµένεται ότι θα µπορεί να µεταβάλει τις διαστάσεις και την πυκνότητα των 
νησίδων. 

Οι µετρήσεις φασµατοσκοπίας φωτοφωταύγειας, σε κβαντικούς κόκκους µε ύψος 2-
3nm και διάµετρο ~40nm που ήταν καλυµένες από στρώµα 50nm GaN, εµφάνισαν 
οπτικές µεταβάσεις µε ενέργεια 1.7eV. Σύµφωνα µε απλούς θεωρητικούς υπολογισµούς, 
τέτοια τιµή ενέργειας αναµένεται για τις µεταβάσεις µεταξύ των θεµελιωδών σταθµών 
των ηλεκτρόνιων και των οπών στους κβαντικούς κόκκους InN.  

Τέλος, αναπτύχθηκε µία πολυστρωµατική δοµή που αποτελείτο από 7 περιόδους 
κβαντικών κόκκων InN/GaN. Με ΤΕΜ παρατηρήθηκε η κατακόρυφη ευθυγράµµιση 
των κβαντικών κόκκων, φαινόµενο που αποδίδεται στην ύπαρξη πλεγµατικής 
παραµόρφωσης στις κατακόρυφες περιοχές πάνω από κάθε κβαντική τελεία. 

 
 
 

10.9. Ανάπτυξη και ιδιότητες κραµάτων InxGa1-xN σε όλο το φάσµα 
ποσοστών x 

Συνθήκες ανάλογες µε τις βέλτιστες συνθήκες ανάπτυξης του InN [θερµοκρασία 
ανάπτυξης από 400οC έως 435οC και στοιχειοµετρικές ροές (In+Ga) και N] 
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χρησιµοποιήθηκαν για την ανάπτυξη κραµάτων InxGa1-xN µε ποσοστά x από 0 (GaN) 
έως 1 (InN).  

Η µελέτη της δοµικής ποιότητας των κραµάτων µε µετρήσεις HR-XRD δεν έδειξε 
διαχωρισµό φάσεων, αντίθετα µε τις θεωρητικές προβλέψεις για συνθήκες 
θερµοδυναµικής ισορροπίας. Αυτό υποδηλώνει ότι οι κινητικοί περιορισµοί, που 
εισάγονται σε τόσο χαµηλές θερµοκρασίες ανάπτυξης, εµποδίζουν το διαχωρισµό 
φάσεων. 

Το ενεργειακό χάσµα των κραµάτων InxGa1-xN προσδιορίστηκε µε µετρήσεις 
φασµατοσκοπίας οπτικής διαπερατότητας. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, για τα οποία 
έγινε διόρθωση για το φαινόµενο Burstein-Moss, η εξάρτηση του ενεργειακού χάσµατος 
των κραµάτων InxGa1-xN από το ποσοστό x δίνεται από τη σχέση:  

 g(InGaN) g(InN) g(GaN)(1 ) 1.68 (1 )= + − − −E xE x E x x  (9.1) 
όπου 1.68±0.09 eV είναι ο συντελεστής απόκλισης από τη γραµµικότητα. 

 
 
 

10.10. Θέµατα για µελλοντική διερεύνηση 

Τα τρία τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος στην επιταξιακή 
ανάπτυξη του InN µε ΜΒΕ. Ελέγχοντας τους µηχανισµούς ανάπτυξης (επιφανειακή 
διάχυση ατόµων In, θερµική διάσπαση InN, µηχανισµός αυτορρύθµισης) µέσω 
κατάλληλης επιλογής των συνθηκών ανάπτυξης (θερµοκρασία ανάπτυξης, λόγος ροών 
In και N, ρυθµός ανάπτυξης), είναι δυνατή η ανάπτυξη λεπτών υµενίων InN µε 
εξαιρετικά οµαλή επιφάνεια, αλλά και νανοδοµών µε ελεγχόµενες διαστάσεις και 
πυκνότητα. Έτσι, έχει τεθεί η βάση για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών και 
οπτοηλεκτρονικών διατάξεων που βασίζονται στο InN ή σε κράµατα που περιέχουν In. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, είναι απαραίτητη η διερεύνηση της ανάπτυξης του InN 
πάνω σε υποστρώµατα διαφορετικά του GaN, που έχουν µικρότερη πλεγµατική διαφορά 
µε το InN. Τέτοια υποστρώµατα θα µπορούσε να είναι κράµατα ΙΙΙ-νιτριδίων που 
περιέχουν In. Με τον τρόπο αυτό θα µπορούσε να βελτιωθεί η δοµική ποιότητα του InN, 
κάτι που είναι απαραίτητο για την ενεργό περιοχή των διατάξεων. 

Επιπλέον, για την κατασκευή διατάξεων που βασίζονται στο InN είναι απαραίτητος 
ο εµπλουτισµός του InN µε αποδέκτες, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί InN τύπου-p. 
∆εδοµένης της τάσης που υπάρχει στο InN να σχηµατίζονται πλεγµατικές ατέλειες που 
δρούν σαν δότες, η επίτευξη στρωµάτων InN τύπου-p αναµένεται να είναι πολύ 
δύσκολη. Παρά το γεγονός αυτό, υπάρχουν αρχικές ενδείξεις που έχουν δηµοσιευθεί 
πρόσφατα [1] και υποδηλώνουν τη δυνατότητα εµπλουτισµού του InN µε αποδέκτες. 

Μία επίσης ενδιαφέρουσα µελέτη θα ήταν η ανάπτυξη InN σε µη-πολικές (non-
polar) διευθύνσεις [m (1100)  ή α (1120) ], όπου προβλέπεται θεωρητικά [2] η µη-
συσσώρευση ηλεκτρονίων στην επιφάνεια, σε αντίθεση µε ότι συµβαίνει στις πολικές 
επιφάνειες. Κάτι τέτοιο θα βελτίωνε τις ηλεκτρικές ιδιότητες του InN κοντά στην 
ελεύθερη επιφάνεια. 
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 InN δοµής βουρτζίτη 
Ενεργειακό χάσµα (300Κ) (eV) <0.69 [1], ~0.73 [2] 

Μέγιστη ταχύτητα ηλεκτρονίων (cm/s) 5.3×107 [3] 

Πεδίο µέγιστης ταχύτητας (kV/cm) 32 [3] 

Ευκινησία ηλεκτρονίων χαµηλού πεδίου (300Κ) (cm2/Vs) 14000 [3] 

Ενεργός µάζα ηλεκτρονίων (Γ1) (m*/m0) 0.04 [3] 

Ενέργεια δεσµού ΙΙΙ-N (eV)  1.98 [4] 

Γραµµικός συντελεστής θερµικής διαστολής αα (Κ-1) 3.09×10-6 [5] 

Γραµµικός συντελεστής θερµικής  διαστολής αc (Κ-1) 2.79×10-6 [5] 

Πυκνότητα µάζας (g/cm3) 6.81 [3] 

Ταχύτητα ήχου (cm/s) 3.78×105 [3] 

Στατική διηλεκτρική σταθερά 15.3 [3] - 11 [6] 

∆ιηλεκτρική σταθερά υψηλής συχνότητας 8.4 [3] - 6.7 [6] 

Ακουστικό δυναµικό παραµόρφωσης (eV) 7.1 [3] 

Ενέργεια πολικού οπτικού φωνονίου (eV) 0.073 [3] 

Intervalley δυναµικό παραµόρφωσης (eV) 1.0 [3] 

Ενέργεια intervalley οπτικού φωνονίου (eV) 0.073 [3] 
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