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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 Αντικείμενο της παρούσας διατριβής αποτέλεσε η πειραματική έρευνα 

με στόχο την παραγωγή γνώσης για την επιταξιακή ανάπτυξη ετεροδομών-

νανοδομών των ημιαγωγών III-Νιτριδίων σε νέες κρυσταλλογραφικές διευθύνσεις 

και υποστρώματα. Συγκεκριμένα, ερευνήθηκε η επιταξιακή ανάπτυξη GaN επιπέδου-

a πάνω σε υποστρώματα σαπφείρου επιπέδου-r, όπου δόθηκε και η μεγαλύτερη 

βαρύτητα, καθώς και, μια πρώτη διερεύνηση, της ανάπτυξης GaN επιπέδου-c πάνω 

σε υποστρώματα αδάμαντος {100}, {110} και {111}, με τη μέθοδο επίταξης με 

μοριακές δέσμες (ΜΒΕ) με πηγή RF πλάσματος αζώτου [RF-ΜΒΕ ή plasma assisted 

MBE (PA-MBE)]. 

Οι ιδιότητες των ετεροδομών GaN ερευνήθηκαν με ένα μεγάλος εύρος 

πειραματικών τεχνικών, με έμφαση στις μελέτες επιφανειακής μορφολογίας και 

δομικών ιδιοτήτων με τις τεχνικές Μικροσκοπίας Ατομικών Δυνάμεων (AFM) και 

Περίθλασης Ακτινών-Χ (XRD), αντίστοιχα. Η αξιολόγηση των οπτοηλεκτρονικών 

ιδιοτήτων του υλικού έγινε με μετρήσεις φασματοσκοπίας φωτοφωταύγειας (PL). 

Πάνω στα υποστρώματα σαπφείρου (Al2O3) επιπέδου-r μελετήθηκε η 

ανάπτυξη ετεροδομών GaN επιπέδου-a, δηλαδή σε μη πολική κρυσταλλογραφική 

διεύθυνση. Αρχικά μελετήθηκε η νιτρίδωση του σαπφείρου επιπέδου-r, στη συνέχεια 

ο σχηματισμός στρωμάτων πυρηνοποίησης GaN ή AlN επιπέδου-a και τελικά η 

επιταξιακή ανάπτυξη λεπτών υμενίων GaN επιπέδου–a. 

 Διαπιστώθηκε ότι η νιτρίδωση προκαλεί την εμφάνιση περιοδικών βαθμίδων 

στην επιφάνεια του σαπφείρου, που αποδίδονται σε τυχαία μικρή γωνία απόκλισης 

της κοπής του υποστρώματος από το επίπεδο-r. Η διάρκεια της νιτρίδωσης είναι 

καθοριστικής σημασίας. Όσο πιο πολύ διαρκεί τόσο περισσότερο αυξάνεται η 

τραχύτητα της επιφάνειας του υποστρώματος, καθώς και η απόσταση των βαθμίδων, 

οπότε και το ύψος κάποιων εξ αυτών. Η θερμοκρασία είναι ένας άλλος παράγοντας 

που επηρεάζει την νιτρίδωση. Η αύξηση της αυξάνει το ποσό της νιτρίδωσης, καθώς 

και την τραχύτητα της επιφάνειας του υποστρώματος. Η επίτευξη της βέλτιστης 

νιτρίδωσης υποδεικνύεται από ταυτόχρονες παρατηρήσεις Ανακλαστικής Περίθλασης 

Ηλεκτρονίων Υψηλής Ενέργειας (RHEED), με κριτήριο την εμφάνιση επιφανειακής 

αναδόμησης, η οποία μετά το πέρας ένος κρίσιμου χρόνου χάνεται και εμφανίζεται 

τραχύτητα στην επιφάνεια. Εκτιμήθηκε ότι αποτελεσματική νιτρίδωση επιτυγχάνεται 
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στη θερμοκρασία των 400 οC, όπου παρατηρείται ταχύτατη εμφάνιση της 

αναδόμησης και χαμηλή επιφανειακή τραχύτητα. 

Η έρευνα του σχηματισμού στρωμάτων πυρηνοποίησης ΙΙΙ-νιτριδίων 

επιπέδου-a περιελάμβανε την ανάπτυξη GaN ή AlN σε διάφορες θερμοκρασίες 

υποστρώματος. Διαπιστώθηκε ότι στις υψηλές θερμοκρασίες σχηματίζονται 

τρισδιάστατες (3D) νησίδες ανάμεσα στις βαθμίδες του υποστρώματος, χωρίς να το 

καλύπτουν πλήρως. Η ανάπτυξη λεπτών υμενίων GaN επιπέδου-a, που θα είναι 

συμπαγή ανεξαρτήτως του πάχους τους, απαιτεί την ύπαρξη ενός αρχικού συμπαγούς 

λεπτού στρώματος πυρηνοποίησης, το οποίο επιτυγχάνεται σε χαμηλή θερμοκρασία 

κάτω των 500 °C. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτά, επιλέχθηκε μία ακολουθία 

ανάπτυξης δύο σταδίων (two-step growth) για την ανάπτυξη GaN επιπέδου-a, όπου 

αρχικά αναπτύσσεται ένα στρώμα 20 nm GaN ή AlN σε χαμηλή θερμοκρασία. Η 

ανάπτυξη υμενίου 1,24 μm GaN απ’ ευθείας σε 800 °C, σε συνθήκες περίσσειας ροής 

αζώτου, έδωσε πολύ ομαλή επιφάνεια αλλά εξαιρετικά υψηλή κρυσταλλική 

μωσαϊκότητα.  

Το επόμενο στάδιο της ερευνητικής προσπάθειας αφιερώθηκε στη μελέτη της 

επιταξιακής ανάπτυξης υμενίων GaN επιπέδου-a, πάνω σε βελτιστοποιημένο στρώμα 

πυρηνοποίησης. Η έρευνα εστιάσθηκε στον προσδιορισμό της επίδρασης της 

θερμοκρασίας υποστρώματος και των τιμών λόγου ροών ΙΙΙ/V άνω του 1 (περίσσεια 

Ga), στους μηχανισμούς της επιταξιακής ανάπτυξης και τις ιδιότητες των υμενίων 

GaN. Η ανάπτυξη σε υψηλές θερμοκρασίες (750-800 °C) και σταθερό λόγο ροών 

III/V=1,8, βρέθηκε ότι οδηγεί στον σχηματισμό υμενίων αποτελούμενων από 

συνενωμένες επιμήκεις (κατά τον άξονα-c) 3D-νησίδες και μειωμένο επιταξιακό 

πάχος, λόγω αυξημένης επανεξάχνωσης των προσπιπτόντων ατόμων Ga στην 

επιφάνεια. Χαρακτηριστικό αυτών των νησίδων είναι οι πολύ ομαλές επιφάνειες στο 

κέντρο τους. Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και μικρότερες τιμές λόγου ροών III/V 

(1,5-1,6 για ~720 °C) διαπιστώθηκε πιο ομοιoγενής πλευρική ανάπτυξη του GaN, 

παρά την επικράτηση 3D τρόπου ανάπτυξης. Σε αυτές τις συνθήκες, τα υμένια GaN 

επιπέδου-a έδειξαν την ελάχιστη κρυσταλλική μωσαϊκότητα και την μέγιστη ένταση 

με το ελάχιστο φασματικό εύρος της εκπεμπόμενης PL. Επιπλέον, παρατηρήθηκε 

ισοτροπική συμπεριφορά όσον αφορά στην κρυσταλλική μωσαϊκότητα κατά τις 

διευθύνσεις των αξόνων-c και -m πάνω στην επιφάνεια. Τα αποτελέσματα 

αποδόθηκαν σε ισοτροπική διάχυση των ατόμων Ga πάνω στην επιφάνεια GaN 
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επιπέδου-a, όταν η επιφάνεια καλύπτεται από ένα στρώμα προσατόμων Ga, σε 

συμφωνία με θεωρητικούς υπολογισμούς.  

 Τέλος, μελετήθηκε η επιταξιακή ανάπτυξη GaN πάνω σε 

υποστρώματα αδάμαντος {100}, {110} και {111}. Διαπιστώθηκε ότι σε όλες τις 

περιπτώσεις αναπτύχθηκαν λεπτά υμένια μονοκρυσταλλικού GaN επιπέδου-c και 

μόνο στην περίπτωση υποστρώματος {100} παρατηρήθηκε ότι συνυπήρχαν δύο 

εναλλακτικές διευθετήσεις του κρυστάλλου GaN, που αντιστοιχούν σε στροφή 30° 

γύρω από τον άξονα-c. Τα υμένια GaN είχαν πολικότητα μετώπου-N και περιείχαν 

στενές αντεστραμμένες περιοχές (IDs) πολικότητας μετώπου-Ga. Η κρυσταλλική 

ποιότητα των δειγμάτων ήταν βελτιωμένη πάνω στα υποστρώματα αδάμαντα {111}. 

Τα στρώματα GaN υπόκεινται σε διατατική (tensile) ελαστική τάση/παραμόρφωση 

που οφείλεται στη διαφορά των συντελεστών θερμικής διαστολής GaN και αδάμαντα, 

αλλά δεν παρατηρήθηκαν μικρο-ρωγμές σε υμένια GaN πάχους 1,4 μm πάνω σε 

αδάμαντα (111).  

 Συμπερασματικά, η διδακτορική διατριβή οδήγησε στη φυσική κατανόηση 

και βελτιστοποίηση της ετεροεπιταξιακής ανάπτυξης, με PA-MBE, του ημιαγωγού 

GaN επιπέδου-a πάνω σε υποστρώματα Al2O3 επιπέδου-r. Ετεροδομές GaN σε αυτή 

τη μη-πολική διεύθυνση μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση διόδων εκπομής 

φωτός (LED) και διόδων λέιζερ (LD), λόγω εξάλειψης των ηλεκτρικών πεδίων μέσα 

στα κβαντικά πηγάδια της ενεργού περιοχής τους, που προκαλούν χωρικό διαχωρισμό 

ηλεκτρονίων και οπών. Στην περίπτωση των υποστρωμάτων αδάμαντος, η ανάπτυξη 

μονοκρυσταλλικού GaN επιπέδου-c, ανεξάρτητα του προσανατολισμού των 

υποστρωμάτων, είναι ελπιδοφόρα για την ανάπτυξη ετεροδομών III-νιτριδίων 

κατάλληλων για εφαρμογές σε διατάξεις ισχύος πάνω σε πολυκρυσταλλικά 

υποστρώματα. Τα υποστρώματα αυτά είναι διαθέσιμα σε μεγάλα μεγέθη και 

προσφέρουν υψηλή θερμική αγωγιμότητα για μεγιστοποίηση της ισχύος των 

διατάξεων. 
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ABSTRACT 
 

This thesis concerns experimental research with the scope of creating 

scientific understanding and knowhow for the epitaxial growth of heterostructures-

nanostructures of III-nitride semiconductors on new substrates and/or substrate 

orientations. Specifically, the epitaxial growth of a-plane GaN on substrates of r-plane 

sapphire was investigated extensively and became the main part of this work and an 

initial exploration of the growth of c-plane GaN on diamond with orientation {100} or 

{110} or {111}, using molecular beam epitaxy (MBE) with a nitrogen RF plasma 

source [RF-MBE or plasma assisted MBE (PA-MBE)]. 

The properties of the GaN heterostructures were investigated by a wide variety 

of experimental techniques, with emphasis on the study of surface morphologies and 

structural properties by Atomic Force Microscopy (AFM) and X-ray diffraction 

(XRD), respectively. The optoelectronic properties of the materials were evaluated by 

photoluminescence spectroscopy (PL). 

R-plane sapphire (Al2O3) substrates were employed for the growth of non-

polar a-plane GaN heterostructures. Initially, the nitridation of r-plane sapphire was 

studied, followed by the study of the nucleation of a-plane GaN or AlN layers on 

sapphire and, finally, of the epitaxial growth of a-plane GaN thin films. 

It was found that the nitridation procces causes the formation of periodic steps 

on the surface of sapphire, attributed to an unintentional miscut angle of the substrate 

from the r-plane. The duration of nitridation is crucial. The surface roughness of the 

substrate, the spacing between steps and hence the height of some of them, increased 

with increasing duration of the nitridation process. Temperature is another factor that 

affects nitridation. Increasing the temperature increases the amount of nitridation and 

the surface roughness of the substrate. The optimal nitridation is indicated by 

observations of Reflection High-Energy Electron Diffraction (RHEED), using as 

criterion the appearance of a surface reconstruction, which disappears after a critical 

time, followed by increasing surface roughness. It has been estimated that effective r-

plane sapphire nitridation is achieved at the substrate temperature of 400 °C, which 

results to rapid onset of the surface reconstruction and low surface roughness. 

Then, the nucleation of a-plane GaN or AlN layers on the r-plane sapphire 

surface at various temperatures was studied. At high temperatures, three-dimensional 

(3D) islands nucleate between the steps of the substrate and they do not fully coalesce 
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into a compact film. The growth of compact a-plane GaN thin films, regardless of 

their thickness, requires the existence of a compact thin nucleation layer, which is 

obtained at low temperatures below 500 °C. According to these results, a two-step 

growth process was adopted for the growth of a-plane GaN thin films, where initially 

a layer of 20 nm GaN or AlN is grown at low temperature. The growth of an 1,24 μm 

GaN film directly at 800 °C, under nitrogen-rich conditions, resulted to a very smooth 

surface but extremely high crystal mosaicity. 

The research effort was continued with the study of the PA-MBE growth of a-

plane GaN films on optimized nucleation layers. The investigation focused on 

determining the effects of substrate temperature and III/V flux ratio greater than 1 

(Ga-rich) on the mechanisms of epitaxial growth and the properties of a-plane GaN 

thin films. Growth at high temperatures (750-800 °C), with constant III/V flux ratio of 

1.8, was found to lead to formation of compact films consisting of elongated (along c-

axis) 3D-islands of reduced epitaxial thickness, because of high re-evaporation of Ga 

atoms from the surface. These islands exhibited very smooth surfaces at their central 

area. At lower temperatures and lower III/V ratio (1,5-1,6 for ~720 °C), the lateral 

growth of GaN was more homogeneous, despite the prevalence of 3D growth mode. 

In these conditions, the a-plane GaN films exhibited minimum crystal mosaicity and 

maximum intensity with minimum linewidth of the emitted PL. Moreover, an 

isotropic behavior of the crystal mosaicity along the in-plane c- and m-axes was 

observed. The results were attributed to isotropic diffusion of the Ga atoms on the 

surface of a-plane GaN, when the surface is covered by a Ga adlayer, in agreement 

with theoretical calculations. 

Finally, the epitaxial growth of GaN on diamond substrates with orientation 

{100} or {110} or {111} was studied. In all cases, thin films of monocrystalline c-

plane GaN were grown and only on the diamond {100} substrate two alternative 

epitaxial arrangements of the GaN crystal coexisted, corresponding to a 30° rotation  

around the c-axis. The GaN films were of N-polarity and contained narrow Ga-face 

inversion domains (IDs). The crystalline quality of the samples was better on the 

diamond {111} substrates. The GaN layers are under tensile elastic stress/strain due to 

the different thermal expansion coefficients of GaN and diamond, but there were no 

micro-cracks in 1.4 μm thick GaN films on diamond (111). 

In conclusion, this thesis led to the physical understanding and optimization of 

the heteroepitaxy of a-plane GaN semiconductor on r-plane Al O  by PA-MBE2 3 . GaN 
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heterostructures along this non-polar direction can improve the performance of light 

emitting diodes (LEDs) and laser diodes (LD), due to the elimination of electric fields 

inside the quantum wells’ active region, causing a spatial separation of electrons and 

holes. In the case of diamond substrates, the growth of monocrystalline c-plane GaN, 

regardless of the substrates’ orientation, is promising for the development of III-

nitride heterostructures suitable for applications in power devices on polycrystalline 

substrates. These diamond substrates are available in large sizes and offer high 

thermal conductivity to maximize the power performance of the III-nitride devices.
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Κεφάλαιο 1: Θέματα ΙΙΙ-νιτριδίων 

1.1 III-νιτρίδια 
 

Οι ημιαγωγοί άρχισαν να παίζουν σημαντικό ρόλο με την ανακάλυψη του 

transistor το 1947 [1]. Για μεγάλο χρονικό διάστημα οι ημιαγωγοί της ομάδας IV του 

περιοδικού πίνακα, το Ge και το Si, ήταν οι επιλογές για την κατασκευή ηλεκτρονικών 

διατάξεων. Ωστόσο, στα τέλη της δεκαετίας του 1960 έκαναν την εμφάνισή τους οι 

σύνθετοι ημιαγωγοί. Τα υλικά αυτά, όπως για παράδειγμα τα υλικά των ομάδων III-V 

και II-VI, έχουν, κατά μέσο όρο, τέσσερα ηλεκτρόνια σθένους ανά άτομο του πλέγματός 

τους, όπως συμβαίνει για τους ημιαγωγούς ενός στοιχείου Si και Ge. Για παράδειγμα 

ένας ημιαγωγός της ομάδας III-V, έχει στοιχεία από την ομάδα III (Ga, Al, In) που 

βρίσκονται σε στοιχειομετρία με στοιχεία της ομάδας V (N, As, P, Sb). Διαλέγοντας 

διαφορετικά στοιχεία από τις δυο ομάδες είναι δυνατό να αναπτυχθούν διμερή, τριμερή 

και τετραμερή υλικά (για παράδειγμα InxAlyGa1-x-yAszP1-z). 

Η κρυσταλλική δομή του GaN αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τους Juza και 

Hahn [2] το 1938, οι οποίοι παρήγαγαν μικρές βελόνες και πλακίδια με εξαγωνική δομή 

περνώντας αμμωνία (NH4) πάνω από θερμό γάλλιο. Το 1969, οι Maruska και Tietjen [3] 

ανέφεραν την εναπόθεση του πρώτου μονοκρυσταλλικού επιταξιακού υμενίου πάνω σε 

υπόστρωμα σαπφείρου με τη μέθοδο της χημικής εναπόθεσης με ατμούς (CVD). Όλα τα 

υμένια GaN εκείνης της εποχής είχαν αγωγιμότητα τύπου-n. Εφαρμογές του GaN, όπως 

τα LEDs, εξαρτώνται από τον σχηματισμό p-n επαφών και για το λόγο αυτό έγιναν 

αρκετές προσπάθειες για την εισαγωγή προσμίξεων αποδεκτών και επίτευξη 

αγωγιμότητας τύπου-p. Ο Amano et al [4] κατάφερε να εισάγει οπές χρησιμοποιώντας 

προσμίξεις ατόμων μαγνησίου (Mg). Τα αποτελέσματα τους βελτιώθηκαν από τον 

Nakamura [5]. 

Τα III-νιτρίδια έχουν φυσικές ιδιότητες που τα κάνουν εξαιρετικά ενδιαφέροντα 

για την δημιουργία διατάξεων στερεάς κατάστασης. Μερικά μόνο από τα πλεονεκτήματα 

των ΙΙΙ-νιτριδίων περιλαμβάνουν εκπομπή φωτός σε μήκη κύματος από το υπέρυθρο 

μέχρι και το υπεριώδες, μεγάλη θερμική αγωγιμότητα, χημική αδράνεια και αντοχή σε 

διαβρωτικό περιβάλλον, ικανότητα λειτουργίας σε υψηλές θερμοκρασίες, υψηλές 

ταχύτητες και συχνότητες και δυνατότητα για διατάξεις υψηλής ισχύος. Το ενεργειακό 

τους χάσμα εκτείνεται από τα 0,65 eV (InN) έως τα 6,1 eV (AlN).  

 2



Κεφάλαιο 1: Θέματα ΙΙΙ-νιτριδίων 

Στις οπτικές εφαρμογές τα κράματα των III-νιτριδίων δίνουν ενεργειακά χάσματα 

που καλύπτουν το φάσμα συχνοτήτων του ορατού φωτός. Ο βασικός εκπρόσωπος των 

III-νιτριδίων, το GaN (νιτρίδιο του γαλλίου), έχει ήδη δώσει διόδους εκπομπής φωτός 

(LEDs) [6, 7] και διόδους laser [8] τα οποία είναι εμπορικά διαθέσιμα. Στις διατάξεις 

αυτές τα φωτόνια εκπέμπονται από λεπτά στρώματα κβαντικών πηγαδιών InxGa1-xN. Οι 

φυσικές ιδιότητες των III-νιτριδίων έχουν επίσης πλεονεκτήματα για ηλεκτρονικές 

εφαρμογές. 

Στον Πίνακα 1.1 συγκρίνονται μερικές ιδιότητες των πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενων ημιαγωγών με αυτές του GaN. Είναι ξεκάθαρο ότι το GaN έχει 

αρκετά υψηλή ηλεκτρονιακή ταχύτητα και μεγάλο ηλεκτρικό πεδίο κατάρρευσης. Ο 

πίνακας περιέχει επίσης και την θερμική αγωγιμότητα, η οποία αποτελεί πολύ σημαντική 

παράμετρο για διατάξεις υψηλής ισχύος που απαιτούν απώλεια μεγάλων ποσοτήτων 

θερμότητας. Το υψηλό ηλεκτρικό πεδίο κατάρρευσης και η αρκετά υψηλή ηλεκτρονιακή 

ταχύτητα κάνει το GaN ένα πολύ καλό υλικό για εφαρμογές υψηλής ισχύος και υψηλών 

συχνοτήτων. Κάτι τέτοιο επιβεβαιώνεται από τις αποδόσεις υψηλής ισχύος σε μεγάλες 

συχνότητες που έχουν καταγραφεί για τρανζίστορ επίδρασης πεδίου βασισμένων σε 

ετεροδομές (HFETs), τα οποία κατασκευάζονται από επιταξιακές δομές όπου ένα λεπτό 

στρώμα AlGaN ή InAlN αναπτύσσεται πάνω σε GaN. 

Σε αυτή τη διατριβή, το ενδιαφέρον περιορίζεται στα III-νιτρίδια, (Al, Ga, In)N 

που αναπτύσσονται σε μη πολικές κρυσταλλογραφικές διευθύνσεις. 

Υλικό Eg (eV) FBD (V/cm) Κ (W/cmK) vsat (cm/s) μe (cm2/Vs) 

GaN 3,39 3-5x106 2,0 2,5x107 1200 

6H-SiC 3,03 2,4x106 4,9 2,0x107 500 

GaAs 1,43 0,3x106 0,46 1,8x107 8500 

Si 1,12 0,25x106 1,5 1,0x107 1500 

 

 

 

 

Πίνακας 1.1: Σύγκριση ιδιοτήτων επιλεγμένων ημιαγωγών. Οι συγκρινόμενες τιμές είναι με τη σειρά: 
ενεργειακό χάσμα (Eg), πεδίο κατάρρευσης (FBD), θερμική αγωγιμότητα (κ), ταχύτητα κόρου (vsat) και 
ευκινησία ηλεκτρονίων (μe). [9] 
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1.2 Δομικές ιδιότητες ΙΙΙ-νιτριδίων 
 
1.2.1 Η δομή του βουρτζίτη 
 

Τα νιτρίδια της ομάδας ΙΙΙ του περιοδικού πίνακα όπως το GaN, το AlN και το 

InN κρυσταλλώνονται είτε στη δομή του βουρτζίτη είτε του σφαλερίτη [10]. Σε 

κανονικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας η θερμοδυναμικά σταθερή φάση είναι 

αυτή της δομής του βουρτζίτη η οποία αποτελείται από δυο εξαγωνικά υποπλέγματα 

πυκνής διάταξης, γαλλίου και αζώτου, μετατοπισμένα μεταξύ τους κατά 0,375 nm κατά 

μήκος του πολικού [0001] άξονα (Εικ. 1.1). Και τα δυο υποπλέγματα αποτελούνται από 

ένα ατομικό είδος, με αποτέλεσμα η μοναδιαία κυψελίδα* να αποτελείται από τέσσερα 

άτομα. Κάθε άτομο ενός είδους (π.χ. γάλλιο, Ga) περιστοιχίζεται από τέσσερα άτομα του 

άλλου είδους (π.χ. άζωτο, N) τα οποία είναι διατεταγμένα στις τέσσερις κορυφές ενός 

κανονικού τετραέδρου. Οι πλεγματικές σταθερές και οι συντελεστές θερμικής διαστολής 

για την ομάδα των ΙΙΙ-νιτριδίων δίνονται στον Πίνακα 1.2 

 

 

 

Παράμετρος GaN AlN InN 
Παράμετρος εκτοπίσματος 0,377 0,382 0,379 

a = 0,319 a = 0,3111 a = 0,3544 Πλεγματική σταθερά (nm) c = 0,518 c = 0,4980 c = 0,5718 
a = 5,59 x10-6 a = 4,15 x10-6 a = 3,8 x10-6

Συντελεστής θερμικής διαστολής (K-1) c = 3,17x10-6 c = 5,27 x10-6 c = 2,9 x10-6

 
 
 Πίνακας 1.2: Δομικές ιδιότητες των ΙΙΙ-νιτριδίων με δομή βουρτζίτη 

* Η διάταξη των ατόμων στα κρυσταλλικά στερεά βασίζεται στην ύπαρξη ενός επαναλαμβανόμενου
σχηματισμού από μικρές ομάδες ατόμων. Οι επαναλαμβανόμενες αυτές στοιχειώδης δομές ονομάζονται
μοναδιαίες κυψελίδες 
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 Εικόνα 1.1: Η κρυσταλλογραφική δομή βουρτζίτη του GaN: α) μοναδιαία κυψελίδα η οποία
αποτελείται από δυο εξαγωνικά υποπλέγματα πυκνής διάταξης (Ga και Ν) όπου α1 = α2 ≠ c, α = β ≠ γ
και u είναι ο δεσμός μεταξύ κατιόντος και ανιόντος κατά μήκος της [001] διεύθυνσης (u=0,375
nm)  
b) Προβολή κατά την [11-20] της δομής GaN. Δείχνεται η ακολουθία στοίβαξης AaBbAaBbAaBb....
κατά μήκος της [0001] διεύθυνσης [11] 

 
 
 
 
 
 

 

Η θέση των ατόμων στο πλέγμα του GaN είναι άτομα Ga στα επίπεδα (000) και 

(2/3, 1/3, 1/2) και άτομα Ν στα επίπεδα (0,0,u) και (2/3,1/3,1/2 + u). To u είναι η 

εσωτερική παράμετρος εκτοπίσματος η οποία ορίζεται ως το μήκος του δεσμού ανιόντος-

κατιόντος κατά μήκος της [001] διεύθυνσης (u = 0,375 nm) [11]. 

Κατά μήκος της [0001] διεύθυνσης η ακολουθία στοίβαξης της εξαγωνικής 

πυκνής διάταξης είναι AaBbAaBb…. όπου τα κεφαλαία γράμματα αντιστοιχούν στα 

κατιόντα (Ga3+) και τα μικρά στα ανιόντα (Ν5-) 
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1.2.2 Ηλεκτρική πόλωση στην δομή του βουρτζίτη 
 

Οι επιταξιακές δομές της ομάδας των ΙΙΙ-νιτριδίων χαρακτηρίζονται συνήθως από 

την ύπαρξη ελαστικών τάσεων (stress) και παραμορφώσεων (strain), εξαιτίας των 

διαφορετικών φυσικών ιδιοτήτων (διαφορετικές κρυσταλλικές σταθερές και συντελεστές 

θερμικής διαστολής) των υλικών. Οι παραμορφώσεις αυτές διαφοροποιούν τη μορφή των 

ενεργειακών ζωνών και την κατανομή του ηλεκτρικού φορτίου στις ετεροδομές των 

νιτριδίων. Στα III-νιτρίδια εμφανίζονται ισχυρά πεδία πόλωσης που σχετίζονται με την 

κρυσταλλική συμμετρία τους και επηρεάζουν τις ηλεκτρονικές και οπτοηλεκτρονικές 

ιδιότητες των ετεροδομών τους. Το πεδίο πόλωσης στα υλικά αυτά είναι το άθροισμα της 

αυθόρμητης πόλωσης και της πιεζοηλεκτρικής πόλωσης. Η ασυνέχεια της πόλωσης στις 

διεπιφάνειες διαφορετικών ΙΙΙ-νιτριδίων (ετεροεπαφές) έχει σαν αποτέλεσμα την ύπαρξη 

υψηλών συγκεντρώσεων ηλεκτρικού φορτίου στις έτερο-διεπιφάνειες [12]. Το 

παραγόμενο εσωτερικό ηλεκτρικό πεδίο, σε κβαντικά πηγάδια (quantum wells), προκαλεί 

το χωρικό διαχωρισμό των κυματοσυναρτήσεων ηλεκτρονίων-οπών επιβραδύνοντας την 

επανασύνδεση των φορέων και μειώνει την ενέργεια των ηλεκτρονικών μεταβάσεων 

εκπομπής φωτονίων [13]. 

Η αυθόρμητη πόλωση είναι εγγενής ιδιότητα του κρυστάλλου και υπάρχει 

απουσία οποιασδήποτε εξωτερικής επίδρασης, όπως η τάση παραμόρφωσης ή ένα 

εφαρμοζόμενο ηλεκτρικό πεδίο. (Εικ. 1.2) 

Η δομή του βουρτζίτη είναι η δομή υψηλότερης συμμετρίας που είναι συμβατή 

με την ύπαρξη αυθόρμητης πόλωσης κατά μήκος της διεύθυνσης [0001] (άξονας-c) [14]. 

Το μέγεθος αυτής της αυθόρμητης πόλωσης εξαρτάται από τις μεταβολές της 

θερμοκρασίας και για αυτό το λόγο τα νιτρίδια της ομάδας ΙΙΙ ανήκουν στα 

πυροηλεκτρικά υλικά. Ο Πίνακας 1.3 δείχνει την αυθόρμητη πόλωση των νιτριδίων της 

ομάδας ΙΙΙ. 
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Κεφάλαιο 1: Θέματα ΙΙΙ-νιτριδίων 

 
 Εικόνα 1.2: Αυθόρμητη και πιεζοηλεκτρική πόλωση κατά μήκος της [0001] διεύθυνσης στη δομή 

του βουρτζίτη (το Χ συμβολίζει Ga, In ή Al) [14]  

Πόλωση υλικού GaN AlN InN 

Psp (C/m2) [40] -0,029 -0,081 -0,032 

e33 (C/m2) [40] 0,73 1,46 0,97 

e31 (C/m2) [40] -0,49 -0,60 -0,57 

e15 (C/m2) -0,3 [41] -0,48 [42] - 

Πίνακας 1.3: Η αυθόρμητη πόλωση Psp και οι πιεζοηλεκτρικές σταθερές (e33, e31 και e15) των GaN, 

AlN και InN. 

 

Η πιεζοηλεκτρική πόλωση λαμβάνει χώρα όταν ο κρύσταλλος υπόκειται σε 

ελαστική τάση (stress) που προκαλεί ελαστική παραμόρφωση (strain) του κρυσταλλικού 

πλέγματος δηλαδή μεταβολές στις πλεγματικές σταθερές με αποτέλεσμα αλλαγές στις 

αποστάσεις και γωνίες των δεσμών μεταξύ ανιόντος και κατιόντος. 

Γενικά, η πιεζοηλεκτρική πόλωση, Ppz των διμερών νιτριδίων, για μικρές πλεγματικές 

παραμορφώσεις (strain), δίνεται προσεγγιστικά από τη γραμμική σχέση [43, 44]: 

      ε
rt
⋅= ePpz    (1.1) 

όπου  είναι ο πιεζοηλεκτρικός τανυστής και 
t
e

r
ε  είναι η πλεγματική παραμόρφωση. Για 

εξαγωνικές δομές βουρτζίτη, όπως είναι τα ΙΙΙ-νιτρίδια, ο πιεζοηλεκτρικός τανυστής έχει 
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τρία ανεξάρτητα στοιχεία e31(=e32), e33 και e15(=e24), οι τιμές των οποίων στα διμερή ΙΙΙ-

νιτρίδια περιέχονται στον Πίνακα 1.3. Επειδή οι συνήθεις κρυσταλλικές διευθύνσεις 

ανάπτυξης είναι οι <0001>, οι συνιστώσες της πόλωσης σ’ αυτές τις διευθύνσεις είναι 

αυτές που έχουν ιδιαίτερη σημασία. Η Ppz κατά μήκος της κρυσταλλογραφικής 

διεύθυνσης [0001], δίνεται από τη σχέση: 

 )(3133)( yxzpzc eeP εεε +⋅+⋅=    (1.2) 

όπου το επίπεδο xy είναι κάθετο στη διεύθυνση ανάπτυξης <0001> και ο άξονας 

z παράλληλος στον c. 

 

 

 

1.2.3 Φαινόμενο Stark σε κβαντικά πηγάδια 
 

Στα ΙΙΙ-νιτρίδια με δομή βουρτζίτη εμφανίζεται πόλωση κατά μήκος της [0001] 

διεύθυνσης. Η ύπαρξη πόλωσης οδηγεί στο σχηματισμό εσωτερικού ηλεκτρικού πεδίου 

στα κβαντικά πηγάδια που μεταβάλλει την ενέργεια συναρτήσει της απόστασης και 

παράγει το λεγόμενο φαινόμενο Stark (Εικ. 1.3) [16]. Το φαινόμενο Stark περιγράφει την 

αλλαγή των οπτικών ιδιοτήτων του κβαντικού πηγαδιού (QW) όταν εφαρμόζεται το 

ηλεκτρικό πεδίο κάθετα στα στρώματα του QW. Η κύρια επίδραση του φαινομένου Stark 

είναι η μετατόπιση των ενεργειακών σταθμών ηλεκτρονίων και οπών σε χαμηλότερες 

ενέργειες συγκριτικά με ένα τετραγωνικό πηγάδι δυναμικού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 

την μείωση της ενέργειας (red-shift) των εκπεμπόμενων φωτονίων από επανασυνδέσεις 

ηλεκτρονίων και οπών στο QW. Η μείωση αυτή εξαρτάται από το ηλεκτρικό πεδίο που 

θα μεταβάλλεται αλλάζοντας τον αριθμό φορέων (ρεύμα σε διόδους εκπομπής φωτός), 

με αποτέλεσμα μια μεταβολή στην εκπεμπόμενη ενέργεια φωτονίων ανάλογα με τον 

βαθμό ένεσης φορέων [16]. 

Επιπλέον, η ύπαρξη του ηλεκτρικού πεδίου μέσα στο QW διαχωρίζει χωρικά τα 

ηλεκτρόνια και τις οπές προς τις δυο αντίθετες πλευρές του πηγαδιού. Το φαινόμενο 

αυτό επιβραδύνει την επανασύνδεση ηλεκτρονίου-οπής μέσα στο QW και μειώνει την 

απόδοση εκπομπής σε ετεροδομές ΙΙΙ-νιτριδίων αναπτυγμένες κατά την πολική 
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κρυσταλλογραφική διεύθυνση [0001], που αποτελούν το έως σήμερα χρησιμοποιούμενο 

υλικό για LED και λέιζερ νιτριδίων [16] 

 
 

 
Εικόνα 1.3: Σχηματική απεικόνιση της επίδρασης εσωτερικού ηλεκτρικού πεδίου σε ένα 
κβαντικό πηγάδι [16] 

 

 

1.3 Πολικότητα των κρυσταλλικών στρωμάτων 
 

Η πιο κοινή διεύθυνση ανάπτυξης υλικών βασισμένων στο GaN είναι κάθετα στο 

επίπεδο {0001}, στην οποία εναλλάσσονται {0001} επίπεδα ατόμων Ga και Ν. Τα 

νιτρίδια της ομάδας ΙΙΙ είναι υλικά με μη κεντροσυμμετρική κρυσταλλική δομή και για 

το λόγο αυτό, κατά την 〈0001〉 διεύθυνση, μπορούν να αναπτυχθούν ετεροεπιταξιακά 

υμένια αντίστροφης πολικότητας, που αποκαλείται σαν πολικότητα Ga ή Ν ανάλογα με 

το είδος ατόμων με ένα ακόρεστο δεσμό στην επιφάνεια {0001}. Η διεύθυνση ανάπτυξης 

θα είναι [0001] ή [000-1] και ο προσανατολισμός του επιπέδου της επιφάνειας θα είναι 

(0001) ή (000-1), αντίστοιχα, τα οποία δεν είναι ισοδύναμα. Τα επίπεδα (0001) και (000-

1) εκ συμβάσεως, αντιστοιχούν σε {0001} επίπεδα που όταν αποτελούν την επιφάνεια 
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του κρυστάλλου σχηματίζονται από άτομα Ga και Ν, αντίστοιχα, με έναν ακόρεστο 

δεσμό. Αναφέρονται και σαν μετώπου Ga και μετώπου N, αντίστοιχα (Εικ. 1.4). 

Δεδομένου ότι οι (0001) και (000-1) επιφάνειες του GaN δεν είναι όμοιες, θα διαφέρουν 

στις χημικές και φυσικές τους ιδιότητες.  

 

 
 

 

 

Εικόνα 1.4: Σχηματική απεικόνιση δύο ετεροεπιταξιακών κρυσταλλικών υμενίων GaN μετώπου
Ga και μετώπου N, όπου δείχνεται και η αντιστοιχία με τις συμβατικές κρυσταλλογραφικές
διευθύνσεις [0001] και [000-1] 

 

Η πολικότητα Ga ή Ν, του επιταξιακού στρώματος, είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας που επηρεάζει τους μηχανισμούς επιταξιακής ανάπτυξης και, επομένως, την 

τραχύτητα της επιφάνειας και τις δομικές και οπτο-ηλεκτρονικές ιδιότητες του υλικού. Η 

φύση των κρυσταλλικών ατελειών σχετίζεται με την πολικότητα των υμενίων [17]. Η 

πυκνότητα των ατελειών και η συγκέντρωση ανεπιθύμητων προσμίξεων (υποβάθρου) 

είναι συνήθως αυξημένες σε επιταξιακά στρώματα αναπτυγμένα κατά την διεύθυνση 

[000-1] σε σχέση με την [0001].  
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1.4 Σύγκριση κρυσταλλογραφικών επιπέδων -c και -a 
 

Επιταξιακά υμένια GaN μπορούν να αναπτυχθούν σε διάφορους 

κρυσταλλογραφικούς προσανατολισμούς όπως είναι τα επίπεδα -c (0001), -m (1-100) και 

–a (11-20). Η Εικόνα 1.5 δείχνει διαφορετικούς κρυσταλλογραφικούς προσανατολισμούς 

στο εξαγωνικό πλέγμα του GaN και των υπόλοιπων ΙΙΙ-νιτριδίων [39]. 

 

 

  
 

Εικόνα 1.5: Τα κυριότερα επίπεδα στην εξαγωνική κρυσταλλική δομή των ΙΙΙ-νιτριδίων [39]  

 

Υποστρώματα που χρησιμοποιούνται για επιταξιακή ανάπτυξη του GaN και των 

υπολοίπων ΙΙΙ-νιτριδίων είναι ο σάπφειρος (Al2O3), το καρβίδιο του πυριτίου (SiC), το 

πυρίτιο (Si), το αρσενίδιο του γαλλίου (GaAs), το οξείδιο γαλλίου λιθίου (LiGaO2), το 

νιτρίδιο του αλουμινίου (AlN) και το οξείδιο γαλλίου λιθίου (γ-LiAlO2). Ο σάπφειρος 

και το καρβίδιο του πυριτίου είναι τα πιο συνηθισμένα. Ωστόσο ο σάπφειρος προτιμάται 

για ετεροεπιταξιακή ανάπτυξη εξαιτίας του χαμηλότερου κόστους, την διαθεσιμότητα 

μεγάλων κρυστάλλων καλής ποιότητας και την ύπαρξη διαφορετικών προσανατολισμών. 
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Το επίπεδο-c, δηλαδή (0001), είναι ο πιο κοινός προσανατολισμός ανάπτυξης ΙΙΙ-

νιτριδίων για εφαρμογές σε διατάξεις. Ωστόσο, όπως ήδη έχουμε πει, οι 

οπτοηλεκτρονικές ιδιότητες των ετεροδομών επηρεάζονται από την ύπαρξη πόλωσης 

κατά τον πολικό άξονα-c [0001]. Ένας τρόπος αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος 

[18] είναι η ανάπτυξη ετεροδομών ΙΙΙ-νιτριδίων κατά μήκος μη πολικών διευθύνσεων, 

όπως οι άξονες-m [1-100] [19] και -a [11-20] [20]. Τα επίπεδα-a και -m έχουν τον πολικό 

άξονα-c πάνω στο επίπεδο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ετεροδομές που είναι 

αναπτυγμένες κατά την διεύθυνση -m ή -a, να μην εμφανίζουν φαινόμενα πόλωσης. 

Η ανάπτυξη του GaN επιπέδου-a έχει δοκιμαστεί πάνω σε διάφορα υποστρώματα 

όπως ο σάπφειρος επιφάνειας επιπέδου-r [21-24], το 6H-SiC επιπέδου-a [25, 31], το 4Η-

SiC επιπέδου-m [32, 33] το Si (100) [26, 27], και το LiAlO2
 (100) [28, 29, 30] 

χρησιμοποιώντας κυρίως μεθόδους όπως η Επίταξη Αερίου Φάσης με Υδρογονούχες 

Ενώσεις (HVPE) και η Επίταξη Αερίου Φάσης με Μεταλλοργανικά αέρια (MOCVD). O 

σάπφειρος είναι το πιο κοινό υπόστρωμα και στην περίπτωση του GaN επιπέδου-a, 

παρόμοια με ότι ισχύει για την ανάπτυξη ΙΙΙ-νιτριδίων σε επίπεδο-c. 

Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν τα κρυσταλλικά 

υμένια GaN επιπέδου-a είναι η ανισοτροπία. Δηλαδή, οι φυσικές ιδιότητες εξαρτώνται 

από την διεύθυνση πάνω στο επίπεδο-a. Για παράδειγμα, το μέτρο ελαστικότητας, η 

ηλεκτρική αγωγιμότητα και ο δείκτης διάθλασης μπορεί να έχουν διαφορετικές τιμές στις 

διευθύνσεις [0001] και [11-20]. Η κατευθυντικότητα των ιδιοτήτων ονομάζεται 

ανισοτροπία και σχετίζεται με τη διαφορά της ατομικής ή ιοντικής απόστασης 

συναρτήσει της κρυσταλλογραφικής διεύθυνσης. Το εύρος και το μέγεθος των 

ανισοτροπικών αποτελεσμάτων σε κρυσταλλικά υλικά είναι συναρτήσεις της συμμετρίας 

των κρυσταλλικών δομών. Ο βαθμός της ανισοτροπίας αυξάνεται με την μείωση της 

δομικής συμμετρίας – οι τρικλινείς δομές είναι συνήθως εξαιρετικά ανισοτροπικές. 

Στη βιβλιογραφία έχει αναφερθεί ότι η επιφάνεια του ετεροεπιταξιακού GaN 

επιπέδου-c είναι συνήθως ομαλότερη από την επιφάνεια του ετεροεπιταξιακού GaN 

επιπέδου-a, η οποία επηρεάζεται από την μεγάλη πυκνότητα ατελειών, κυρίως 

εξαρμώσεις και ατέλειες στοίβαξης (stacking faults) [38]. Στρώματα GaN επιπέδου-a 

μπορούν να αναπτυχθούν με μεγάλο πάχος χωρίς την εμφάνιση μικρο-ρωγμών, όπως 

συμβαίνει με το GaN επιπέδου-c [34]. Επιπλέον, έχει αναφερθεί ότι οι οπτικές ιδιότητες 
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του GaN επιπέδου-c και -a είναι παρόμοιες [35] ενώ, έχει αναφερθεί ότι, οι ηλεκτρικές 

ιδιότητες του GaN επιπέδου-a είναι καλύτερες από εκείνες του GaN επιπέδου-c [36]. 

Ωστόσο, η ετεροπιταξιακή ανάπτυξη GaN επιπέδου-a είναι υπό διερεύνηση, 

προκειμένου να μειωθεί η πυκνότητα των ατελειών και να βελτιωθούν οι ηλεκτρονικές 

και οπτικές ιδιότητές του. 

 

 

1.5 Τεχνικές επιταξιακής ανάπτυξης 
 

Τα ημιαγωγικά υλικά για τις οπτοηλεκτρονικές και μικροηλεκτρονικές διατάξεις 

αναπτύσσονται με διάφορους τρόπους. Οι ογκώδεις (bulk) κρύσταλλοι ημιαγωγών 

αναπτύσσονται σε αντιδραστήρες κρυσταλλικής ανάπτυξης. Η ανάπτυξη ξεκινά από ένα 

μικρό πρότυπο δείγμα, τον σπόρο. Τα άτομα συσσωματώνονται πάνω στον σπόρο και το 

πλέγμα επεκτείνεται προς τις τρεις διαστάσεις. Η επιταξιακή ανάπτυξη, από την άλλη, 

γίνεται πάνω σε ένα κρυσταλλικό υπόστρωμα το οποίο είναι επίπεδο και λείο. Τα άτομα 

εναποτίθενται ανά στρώματα, ακολουθώντας ένα μοντέλο δυσδιάστατης ανάπτυξης, 

στην ιδανική περίπτωση. Το πάχος του υμενίου και η ατομική σύσταση μπορούν να 

ελεγχθούν με μεγάλη ακρίβεια και η ημιαγωγική επιταξιακή δομή μπορεί να σχεδιαστεί 

και χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένες εφαρμογές. [37] 

Η επιταξιακή ανάπτυξη ημιαγωγών γίνεται με διάφορες μεθόδους-τεχνικές. [37] 

Οι πιο συνηθισμένες τεχνικές ανάπτυξης είναι η επίταξη με μοριακές δέσμες (MBE), η 

επίταξη με μέταλλο-οργανικούς ατμούς (MOVPE) και η επίταξη με υδρογονούχα αέρια 

(HVPE). Οι παραπάνω τεχνικές διαφέρουν σε αρκετούς τομείς, όπως οι 

χρησιμοποιούμενες πηγές υλικών και η θερμοκρασία ανάπτυξης. Η ανάπτυξη με MBE 

γίνεται σε θαλάμους υπέρ υψηλού κενού (UHV) (≤10−10 Torr) και τα άτομα προέρχονται 

από την εξάτμιση υπέρ καθαρών υλικών που βρίσκονται εντός ειδικών πηγών ή από ροή 

αερίων [37]. 

Στην τεχνική MOVPE, τα άτομα του ημιαγωγού προέρχονται από μόρια στην 

αέρια φάση, συνήθως υπό πίεση περίπου 10−3 Torr, αλλά και έως ατμοσφαιρική πίεση 

[37]. Η ανάπτυξη λαμβάνει χώρα όταν τα αέρια αντιδρούν χημικά πάνω στην επιφάνεια 

του υποστρώματος.  
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Η ανάπτυξη με HVPE γίνεται σε σχεδόν ατμοσφαιρική πίεση και χρησιμοποιεί 

αέρια για την παροχή των απαραίτητων στοιχείων [37]. 

Κάθε μία από τις τρεις μεθόδους επιταξιακής ανάπτυξης έχει κάποια διαφορετικά 

αντιπροσωπευτικά χαρακτηριστικά για την εν γένει λειτουργία και απόδοση της [37] Η 

MOVPE και η HVPE δίνουν υψηλό ρυθμό ανάπτυξης και ακολουθούν τον τρόπο 

ανάπτυξης με ροή-βαθμίδων (step-flow) [37]. Το μειονέκτημα είναι ότι τα αέρια που 

βρίσκονται στον αντιδραστήρα μπορεί να αλληλεπιδρούν με τα αναπτυσσόμενα υμένια. 

Η ανάπτυξη με MBE έχει το πλεονέκτημα του πολύ καλού ελέγχου του πάχους του 

υμενίου, αν και ο ρυθμός ανάπτυξης είναι μικρότερος. Παρά τις διαφορές, η 

κρυσταλλική ποιότητα δεν διαφέρει πολύ ανάμεσα στις διαφορετικές μεθόδους 

ανάπτυξης [37]. Εξαιτίας των διαφορών δεν υπάρχει μια γενική φυσική και χημική 

περιγραφή που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις τεχνικές επιταξιακής ανάπτυξης. Σε 

αυτή τη διατριβή θα εστιάσουμε στην περιγραφή και την έρευνα με την μέθοδο ΜΒΕ 

[37]. 

Η επιταξιακή ανάπτυξη των III-νιτριδίων είναι περίπλοκη συγκριτικά με 

ομοεπίταξη GaAs ή Si, εξαιτίας της έλλειψης υποστρωμάτων III-νιτριδίων, που σημαίνει 

ότι τα III-νιτρίδια αναπτύσσονται με ετεροεπίταξη πάνω σε διαφορετικά κρυσταλλικά 

υποστρώματα. Παρά τη μεγάλη διαφορά πλεγματικής σταθεράς, ο σάπφειρος είναι το 

πλέον προτιμητέο υπόστρωμα [3]. Σε γενικές γραμμές, όταν μιλάμε για ετεροεπιταξιακή 

ανάπτυξη, τα πρώτα στάδια που λαμβάνουν χώρα κατά την έναρξη της ανάπτυξης των 

ΙΙΙ-νιτριδίων είναι πολύ σημαντική για την περαιτέρω συνέχεια της ανάπτυξης. 

 
 
1.6 Κίνητρο της παρούσας διατριβής 
 

Η απόδοση των οπτοηλεκτρονικών διατάξεων III-νιτριδίων εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από την κρυσταλλική ποιότητα και σύσταση των επιταξιακών στρωμάτων. Σε μια 

επιταξιακή ετεροδομή πρέπει να ρυθμιστούν το πάχος των στρωμάτων, η σύσταση των 

κραμάτων, η επιφανειακή τραχύτητα και οι προσμίξεις για την βέλτιστη απόδοση της 

διάταξης. Όλες οι παραπάνω παράμετροι θα πρέπει να είναι απόλυτα ελεγχόμενες. 

Επιπλέον, το αναπτυσσόμενο υμένιο θα πρέπει να είναι μονοκρυσταλλικό, λείο, ομογενές 
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και οι σχηματιζόμενες έτερο-διεπιφάνειες να έχουν τέλεια κρυσταλλική δομή και 

απότομα χαρακτηριστικά διεπαφής. 

Τα μη πολικά III-νιτρίδια που αναπτύσσονται πάνω σε σάπφειρο με ΜΒΕ έχουν 

υψηλή επιφανειακή τραχύτητα και περιέχουν μεγάλο αριθμό κρυσταλλικών ατελειών. 

Κίνητρο αυτής της διατριβής υπήρξε η κατανόηση και ο έλεγχος της ανάπτυξης μη 

πολικών ΙΙΙ-νιτριδίων επιπέδου-a πάνω σε υποστρώματα σαπφείρου επιπέδου-r, με κύριο 

στόχο την δημιουργία επιταξιακών στρωμάτων GaN υψηλής κρυσταλλικής ποιότητας. Η 

νιτρίδωση και η προετοιμασία της επιφάνειας του σαπφείρου πριν την εναπόθεση 

παίζουν καθοριστικό ρόλο, ενώ η εναπόθεση των πρώτων ατομικών στρωμάτων πάνω 

στο υπόστρωμα σαπφείρου είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη συνεχών 

στρωμάτων. Η παρούσα διατριβή μελετά όλες εκείνες τις παραμέτρους και τους 

μηχανισμούς ετεροεπιταξιακής ανάπτυξης, των οποίων η κατανόηση και βελτιστοποίηση 

έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία υμενίων GaN επιπέδου-a με καλή κρυσταλλική και 

οπτο-ηλεκτρονική ποιότητα. 

 Εκτός όμως από την ανάπτυξη III-νιτριδίων στη νέα κρυσταλλογραφική 

διεύθυνση επιπέδου-a, αντικείμενο μελέτης της παρούσας διατριβής ήταν και η ανάπτυξη 

νιτριδίων πάνω σε νέα υποστρώματα με διαφορετικούς κρυσταλλογραφικούς 

προσανατολισμούς. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε η ανάπτυξη GaN επιπέδου-c πάνω σε 

υποστρώματα αδάμαντος με τρεις διαφορετικούς κρυσταλλογραφικούς 

προσανατολισμούς, τους (100), (110) και (111) (βλ. Κεφάλαιο 2). Ο αδάμας αποτελεί 

ένα κρυσταλλικό υλικό με εξαιρετικές φυσικές ιδιότητες. Αυτή όμως που έχει το 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον και αποτελεί και κίνητρο αυτής της προσπάθειας, είναι η 

θερμική του αγωγιμότητα, η οποία είναι πολλαπλάσια συγκριτικά με άλλα υλικά που 

χρησιμοποιούνται ως υποστρώματα. Αυτό καθιστά τον αδάμαντα ιδανικό υποψήφιο 

υπόστρωμα για την κατασκευή διατάξεων υψηλής ισχύος, που απαιτούν ταχύτατη 

απαγωγή της θερμότητας.  

 

 

 

 

 

 15



Κεφάλαιο 1: Θέματα ΙΙΙ-νιτριδίων 

 

Βιβλιογραφικές αναφορές 
 

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Transistor 

[2] R. Juza and H. Hahn. Z. Anorg. Allg. Chem., 239:282, 1938. 

[3] H. P. Maruska and J. J. Tietjen. Appl. Phys. Lett., 15(10):327, 1969. 

[4] H. Amano, M. Kito, K. Hiramatsu, and I. Akasaki. Jpn. J. Appl. Phys., 28(12):L2112, 

1989. 

[5] S. Nakamura, M. Senoh, and T. Mukai. Jpn. J. Appl. Phys., 30(10a):L1708, 1991. 

[6] S. Nakamura, T. Mukai, and M. Senoh, Japanese Journal of Applied (Letters) 30, 

1998 (1991). 

[7] S. Nakamura, M. Senoh, and T. Mukai, Applied Physics Letters 62, 2390 

[8] S. Nakamura et al., Journal of Crystal Growth 189-190, 820 (1998). 

[9] J. Eriksson, Ph.d. thesis, Chalmers University of Technology, 2002. 

[10] V. Potin, P. Ruterana, and G. Nouet. J. Phys. Condens. Matter, 12(49):10301, 

2000. 

[11] S.Nakamura, S. Pearton, and G. Fasol. The Blue Laser Diode. Springer, second 

edition, Germany, 2000. 

[12] O. Ambacher, J. Smart, J. R. Shealy, N. G. Weimann, K. Chu, M. Murphy, W. J. 

Scha, L. F. Eastman, R. Dimitrov, L. Wittmer, M. Stutzmann, W. Rieger, and J. 

Hilsenbeck. J. Appl. Phys., 85(6):3222, 1999. 

[13] M.S. Shur, A.D. Bykhovski, R. Gaska, and M. A. Khan. Handbook of the Thin Film 

Devices, volume I. Academy Press, 2000. 

[14] F. Bernardini, V. Fiorentini, and D. Vanderbilt. Phys. Rev. B, 56(16):R10024, 1997. 

[15] F. Bernardini, V. Fiorentini, and D. Vanderbilt. Phys. Rev. B, 63:193201, 2001. 

[16] D. Du and D. J. Srolovitz. Acta Mater., 52:3365, 2004. 

[17] Z. Liliental-Weber, T. Tomaszewicz, D. Zakharov, and M.A. O'Keefe. J. Cryst. 

Growth, 281:125, 2005. 

[18] N. Akopian, G. Bahir, D. Gershoni, M. D. Craven, J. S. Speck, and S. P. DenBaars. 

Appl. Phys. Lett., 86(20):202104, 2005. 

 16



Κεφάλαιο 1: Θέματα ΙΙΙ-νιτριδίων 

[19] S. Ghosh, P. Waltereit, O. Brandt, H. T. Grahn, and K. H. Ploog. Phys. Rev. B, 

65(7):0752021, 2002. 

[20] D.S. Li, H. Chen, H.B. Yu, X.H. Zheng, Q. Huang, and J.M. Zhou. Chin. Phys. Lett., 

21(5):970, 2004. 

[21] P. Vennegues and Z. Bougrioua. Appl. Phys. Lett., 89:111915, 2006. 

[22] C. Q. Chen, J. Zhang, J. Yang, V. Adivarahan, S. Rai, S. Wu, H. Wang, W. Sun, M. 

Su, Z. Gong, E. Kuokstis, M. Gaevskiand, and M. Asif Khan. Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 

42(No. 7B):L818, 2003. 

[23] D.S. Li, H. Chen, H.B. Yu, J. Y. Han, X.H. Zheng, Q. Huang, and J.M. Zhou. J. 

Cryst. Growth, 263:76, 2003. 

[24] M. D. Craven, S. L. Lim, F. Wu, J.S. Speck, and S.P. DenBaars. Phys. Stat. Sol. (a), 

194(2):541, 2002. 

[25] M. D. Craven, F. Wu, A. Chakraaborty, B. Imer, U. K. Mishra, S. P. DenBaars, and 

J.S. Speck. Appl. Phys. Lett., 84(8):1281, 2004. 

[26] T. Lei, Jr. K. F. Ludwig, and T. D. Moustakas. J. Appl. Phys., 74(7):4430, 1993. 

[27] J. H. Song, Y. Z. Yoo, K. Nakajima, T. Chikyow, T. Sekiguchi, and H. Koinuma. J. 

Appl. Phys., 97:043531, 2005. 

[28] P. Waltereit, O. Branddt, A. Trampert, H. T. Grahn, J. Menninger, M. Ramsteiner, 

M. Reiche, and K. H. Ploog. Lett. to Nature, 406:865, 2000. 

[29] M. D. Reed, O. M. Kryliouk, M. A. Mastro, and T.J. Anderson. J. Cryst. Growth, 

274(1-2):14, 2005. 

[30] E. Eiper, A. Hofmann, J. W. Gerlach, B. Rauschenbach, and J. Keckes. J. Cryst. 

Growth, 284:561, 2005. 

[31] D. N. Zakharov, Z. Liliental-Weber, B. Wagner, Z. J. Reitmeier, E. A. Preble, and R. 

F. Davis. Phys. Rev. B, 71:235334, 2005. 

[32] B. P. Wagner, Z. J. Reitmeier, J. S. Park, D. Bachelor, D. N. Zakharov, Z. Liliental- 

Weber, and R. F. Davis. J. Cryst. Growth, 290(2):504, 2006. 

[33] M. D. Craven, A. Chakraaborty, B. Imer, F. Wu, S. Keller, U. K. Mishra, J.S. Speck, 

and S. P. DenBaars. Phys. Stat. Sol. (c), 0(7):2132, 2003. 

[34] E. V. Etzkorn and D. R. Clarke. J. Appl. Phys., 89(2):1025, 2001. 

 17



Κεφάλαιο 1: Θέματα ΙΙΙ-νιτριδίων 

[35] K. Iwata, H. Asahi, K. Asami, R. Kuroiwa, and S. Gonda. Jpn. J. Appl. Phys Part.2, 

36(6A):L661, 1997. 

[36] C. Sun and M. Razeghi. Appl. Phys. Lett., 63(7):973, 1993. 

[37] S. Mohammed and H. Morkoc, “Progress in Quantum Electronics” 20, 361 (1996). 

[38] Smalc-Koziorowska et al., JAP 107, 073525 (2010) 
 
[39] Marius Grundmann, “The Physics of Semiconductors. An Introduction Including 
Devices and Nanophysics”, 54, 2006 
 
[40] F. Bernardini, V. Fiorentini, D. Vanderbilt, Phys. Rev. B 56, No. 16, R10024 (1997) 

[41] G. D. O’Clock and M. T. Duffy, Appl. Phys. Lett. 23, 55 (1973) 

[42] Κ. Tsubouchi and Ν. Miskoshiba, IEEE Trans. Sonics Ultrason. 32, 634 (1985) 

[43] V. Fiorentini, F. Bernardini, F. D. Sala, A. D. Carlo, P. Lygli, Phys. Rev. B 60, No. 

12, 8849 (1999) 

[44] Μάνος Δημάκης, Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής 

(2007) 

 18



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 
 

ΠΕΡΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Κεφάλαιο 2: Περί υποστρωμάτων ανάπτυξης  

 

2.1 Ο σάπφειρος ως υπόστρωμα 
 

Ο σάπφειρος, α-Al
2
O

3
, που συνήθως συναντάται ως μπλε λίθος για 

κοσμήματα, χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά ως υπόστρωμα για την ετεροεπιταξιακή 

ανάπτυξη GaN από τους Maruskas και Tietjen το 1969 Από τότε, ο σάπφειρος έχει 

καθιερωθεί ως μια αρκετά καλή επιλογή. [1] 

Η πρόκληση στην ανάπτυξη του GaN έγκειται στο γεγονός ότι αυτή θα πρέπει 

να γίνει ετεροεπιταξιακά. H ανάπτυξη αυθύπαρκτων κρυστάλλων GaN απαιτεί 

μερική πίεση αζώτου της τάξης των 45.000 atm και υψηλές θερμοκρασίες (2500οC), 

οπότε γίνεται ξεκάθαρο ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση [2]. Πρόσφατες 

τεχνολογικές εξελίξεις επέφεραν σημαντική βελτίωση στο συγκεκριμένο τομέα, με 

αποτέλεσμα να είναι εφικτή η ανάπτυξη κρυστάλλων GaN στους 550οC και πίεση 5 

kbar. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται αμμωνοθερμική, αναπτύχθηκε στην Πολωνία και 

περιλαμβάνει την αντίδραση λιωμένου μίγματος Ga και αμμωνίας [3]. Ο ρυθμός 

παραγωγής κρυστάλλων GaN παραμένει, όμως, μικρός και το κόστος εξαιρετικά 

υψηλό. Η προσπάθεια παραγωγής δισκίων/υποστρωμάτων GaN, σήμερα, έχει 

κατευθυνθεί προς την ετεροεπιταξιακή ανάπτυξη πολύ παχιών στρωμάτων GaN με 

τεχνικές επίταξης από χημικούς ατμούς, που αποκαλούνται CVD ή VPE (VPE: vapor 

phase epitaxy) και δίνουν μεγάλο ρυθμό εναπόθεσης. Η αφαίρεση των παχιών 

στρωμάτων GaN από το υπόστρωμα δίνει, στη συνέχεια, «κρυστάλλους» και δισκία 

GaN. [4] 

Πρόσφατα παρουσιάστηκαν υψηλής ποιότητας μη πολικά (επιπέδου-a και -m) 

καθαρά υποστρώματα GaN που προέκυψαν από την κοπή μεγάλου πάχους 

«κρυστάλλων» GaN επιπέδου-c που είχαν αναπτυχθεί με την επιταξιακή μέθοδο 

HVPE [4]. Τα υποστρώματα αυτά έδωσαν διατάξεις καλών επιδόσεων [5][6], 

ωστόσο, το μικρό τους μέγεθος, η υψηλή τους τιμή και η μη ευρεία εμπορική τους 

διαθεσιμότητα τα καθιστά μη συμφέρουσα επιλογή. Για το λόγο αυτό είναι 

σημαντική η απ’ ευθείας ετεροεπιταξιακή ανάπτυξη των ετεροδομών των διατάξεων 

πάνω σε διαφορετικά υποστρώματα, όπως τα Al2Ο3, SiC, Si, ZnO και LiAlO2. Ένα 

από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα υποστρώματα για την ετεροεπιταξιακή 

ανάπτυξη του GaN είναι, όπως προαναφέρθηκε, ο σάπφειρος (Al2Ο3) λόγω της 
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αρκετά χαμηλής του τιμής, της θερμικής του σταθερότητας σε υψηλές θερμοκρασίες 

και της ώριμης τεχνολογίας επεξεργασίας του. 

 

Δυο από τις βασικότερες παραμέτρους για την επιλογή ενός υποστρώματος 

είναι οι διαφορές πλεγματικών διαστάσεων και συντελεστών θερμικής διαστολής 

ανάμεσα στο αναπτυσσόμενο υμένιο και το υπόστρωμα (Πίνακας 2.1). Η τρίτη 

παράμετρος αφορά το κόστος αγοράς.  

Υλικό GaN Σάπφειρος 

α (Å) 3,189 4,76 (300Κ), 4,786 (1000Κ) 

c (Å) 5,185 12,99 (300Κ), 13,068 (1000Κ) 

Θερμική αγωγιμότητα 

στους 300Κ (W/cmK) 
1,3 0,3 

Συντελεστής θερμικής 

διαστολής (10−6/K) 

300Κ 

4,1 ┴ c-axis, 3,9 || c-axis  

1000Κ 

6,0 ┴ c-axis, 5,55 || c-axis  

300Κ 

5,9 ┴ c-axis, 5,9 || c-axis  

1000Κ 

7,92 ┴ c-axis, 9,1 || c-axis  

Σημείο τήξης (οC) 2500 2040 

 

 Πίνακας 2.1: Σύγκριση βασικών παραμέτρων των κρυστάλλων GaN και σαπφείρου [38] 

 

Οι διαφορές σε αυτές τις δυο παραμέτρους προκαλούν κρυσταλλικές ατέλειες 

με τη μορφή διεισδυουσών εξαρμώσεων (threading dislocations) και σφαλμάτων 

επιστοίβασης (stacking faults), επηρεάζοντας έτσι αρνητικά τις ηλεκτρικές και 

οπτικές ιδιότητες των υμενίων. 

Η πλεγματική διαφορά f μεταξύ υποστρώματος (substrate) και επιταξιακού 

στρώματος (epilayer), κατά μήκος μίας διεύθυνσης πάνω στο επίπεδο της 

διεπιφάνειας, δίνεται από τον τύπο:  

100(%) ⋅
−

=
substrate

epilayersubstrate a
f

α
α

    (1) 

όπου αsubstrate και αepilayer είναι αντίστοιχες πλεγματικές αποστάσεις των δύο 

κρυστάλλων στη συγκεκριμένη κρυσταλλογραφική διεύθυνση. Στην απλούστερη 

περίπτωση, η πλεγματική διαφορά του ετεροεπιταξιακού συστήματος ταυτίζεται με 

την διαφορά πλεγματικών σταθερών, όπως π.χ. στην ανάπτυξη κυβικού υλικού πάνω 
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σε κυβικό υπόστρωμα με ίδιο κρυσταλλογραφικό προσανατολισμό. Σε πιο περίπλοκα 

συστήματα ετεροεπίταξης, όμως, χρειάζεται να ληφθεί υπόψη η επιταξιακή σχέση 

των κρυστάλλων επιστρώματος και υποστρώματος και να συγκριθούν οι αποστάσεις 

των αντίστοιχων ατομικών επιπέδων στη συγκεκριμένη διεύθυνση του επιπέδου της 

διεπιφάνειας, στην οποία αναφαίρεται η πλεγματική διαφορά. [9]  

Η επιταξιακή σχέση ανάμεσα στο υπόστρωμα Al2O3 επιπέδου-r και το υμένιο 

GaN επιπέδου-a είναι η ακόλουθη: επίπεδο-a (-1-120)GaN || επίπεδο-r (1-102)σάπφειρος,. 

[0001]GaN || [-1101]σάπφειρος και [-1100]GaN || [11-20] σάπφειρος.[10] 

Η πλεγματική διαφορά ανάμεσα στο GaN επιπέδου-a κατά την διεύθυνση 

[0001] και τον σάπφειρο επιπέδου-r κατά την διεύθυνση [-1101] (Πίνακας 2.1α) είναι 

της τάξης του 1,2%, ενώ η πλεγματική διαφορά ανάμεσα στο GaN επιπέδου-a κατά 

την διεύθυνση [-1100] και τον σάπφειρο επιπέδου-r κατά την διεύθυνση [11-20] είναι 

της τάξης του 16% (Εικ. 2.1) [37]. Η ελαστική παραμόρφωση λόγω πλεγματικής 

διαφοράς στα στρώματα GaN επιπέδου-a πάνω στο Al2O3 επιπέδου-r είναι 

συμπιεστική. Κατά την διεύθυνση [0001] αντιστοιχεί σε ένα επιπλέον επίπεδο (1-10-

4)Al2O3 κάθε 23 nm ενώ κατά τη διεύθυνση [-1100] αντιστοιχεί σε ένα επίπεδο (-1-

120)Al2O3 κάθε 1,7 nm [37].  

Η ανισοτροπία της πλεγματικής διαφοράς έχει σαν αποτέλεσμα τη δράση 

διαφορετικών μηχανισμών χαλάρωσης της στην διεπιφάνεια νιτριδίου/σαπφείρου, 

κατά τις διευθύνσεις [-1100] και [0001], που προκαλούν τη διάδοση διαφορετικών 

κρυσταλλικών ατελειών μέσα στο υμένιο GaN, όπως οι διεισδύουσες εξαρμόσεις 

(threading dislocations) και τα σφάλματα επιστοίβασης επιπέδου-c (0001) (basal 

stacking faults - BSF), αντίστοιχα [37]. 

 
 

Εικόνα 2.1: Προσανατολισμός του GaN επιπέδου-a σε σχέση με το υπόστρωμα σαπφείρου 
επιπέδου-r. [9] 
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Εξαιτίας των ατελειών τα άτομα που βρίσκονται κοντά σε αυτές είναι 

μετατοπισμένα από τις κανονικές θέσεις ισορροπίας τους, λόγω της ύπαρξης 

ημιτελών κρυσταλλικών επιπέδων. Μάλιστα, όσο πιο κοντά βρίσκονται στις ατέλειες, 

τόσο περισσότερο μετατοπισμένα είναι. Αυτό σημαίνει ότι η ύπαρξη ατελειών 

προκαλεί ελαστική παραμόρφωση του κρυσταλλικού πλέγματος που βρίσκεται κοντά 

σε αυτές. Τα γειτονικά προς τις ατέλειες άτομα, επειδή έχουν μετατοπιστεί από τις 

θέσεις ισορροπίας τους, πιέζονται από τα άτομα που βρίσκονται πιο μακριά από τις 

ατέλειες να επανέλθουν στις κανονικές τους θέσεις. Κατά συνέπεια, γύρω από τις 

ατέλειες αναπτύσσεται ένα πεδίο τάσεων (dislocation stress field).  

Πειραματικά, η παραμένουσα τάση σε παχειά υμένια GaN επιπέδου-a, 

αναπτυγμένα πάνω σε σάπφειρο επιπέδου-r, βρέθηκε [38] να είναι συμπιεστική στις 

διευθύνσεις [0001] και [1-100] πάνω στο επίπεδο ανάπτυξης. Αυτό αποδίδεται στους 

μεγαλύτερους συντελεστές θερμικής διαστολής του σαπφείρου συγκριτικά με το 

GaN, όπως φαίνεται στoν Πίνακα 2.1. Η επίσης συμπιεστική, ελαστική 

παραμόρφωση λόγω πλεγματικής διαφοράς f (misfit strain), χαλαρώνει πλήρως στην 

θερμοκρασία ανάπτυξης με την εισαγωγή εξαρμόσεων πλεγματικής διαφοράς (misfit 

dislocations) στην διεπιφάνεια GaN/Al2O3. Στη συνέχεια, εισάγεται συμπιεστική 

τάση στον κρύσταλλο GaN κατά την διαδικασία της ψύξης από την θερμοκρασία 

ανάπτυξης (>700oC) στην θερμοκρασία δωματίου [38]. Αυτή η παραμένουσα 

συμπιεστική τάση προκαλεί κύρτωση (bowing) των επιταξιακών υποστρωμάτων 

GaN/Al2O3 [38] που μπορεί να δυσχεραίνει την λιθογραφία κατασκευής μικρο/νανο-

διατάξεων. 

Από τα παραπάνω καθίσταται ορατό ότι η ετεροεπίταξη GaN επιπέδου-a πάνω 

σε σάπφειρο επιπέδου-r έχει πολλές προκλήσεις καθώς θα πρέπει να ξεπεραστούν 

προβλήματα που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη ενός υλικού με καλή κρυσταλλική 

ποιότητα. 

 

2.2 Φυσικές και δομικές ιδιότητες του σαπφείρου 

 
Ο σάπφειρος είναι ένα υλικό με πυκνότητα ατελειών μεταξύ 1x103 – 1x104 

cm-2 [11, 12]. Ο συντελεστής θερμικής διαστολής του σαπφείρου είναι μεγαλύτερος 
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από αυτόν του GaN με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συμπιεστικές τάσεις κατά τη 

διάρκεια της ψύξης μετά το πέρας της διαδικασίας ανάπτυξης. Η θερμική του 

αγωγιμότητα είναι πολύ μικρή σε σχέση με άλλα υλικά, κάτι που το καθιστά κακό 

υλικό για την απαγωγή θερμότητας. Ο σάπφειρος είναι μονωτικό υλικό και για το 

λόγο αυτό η πίσω επιφάνεια του υποστρώματος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

ηλεκτρικές επαφές. 

 

Ο σάπφειρος μπορεί να περιγραφεί με μια ρομβοεδρική μοναδιαία κυψελίδα. 

Συνήθως όμως περιγράφεται από μια μεγαλύτερη εξαγωνική μοναδιαία κυψελίδα 

στην οποία έξι διπλά επίπεδα αλουμινίου περικλείονται από έξι επίπεδα οξυγόνου 

[13]. Η μοναδιαία κυψελίδα του σαπφείρου απεικονίζεται στην Εικόνα 2.2. [13] 

 

 

Εικόνα 2.2: Η δομή του σαπφείρου απαρτίζεται από επίπεδα ατόμων Al
3+

(μικρές σφαίρες) και 
O

2- 
(μεγάλες σφαίρες) το ένα πάνω στο άλλο [13] 

 

Ως επί το πλείστον, τέσσερις είναι οι πιο κοινά χρησιμοποιούμενες 

διευθύνσεις του σαπφείρου που χρησιμοποιούνται για την ετεροεπιταξιακή ανάπτυξη 

του GaN: (0001) επίπεδο-c, (11-20) επίπεδο-a, (10-10) επίπεδο-m, και (1-102) 

επίπεδο-r (Εικόνα 2.3).  

Από τα παραπάνω επίπεδα, αυτά που έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη 

GaN επιπέδου-a είναι ο σάπφειρος επιπέδου-r και είναι αυτό που έχει χρησιμοποιηθεί 

στην παρούσα διατριβή. 
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Εικόνα 2.3: Ρομβοεδρική δομή και διάφορα κρυσταλλογραφικά επίπεδα του σαπφείρου: 
(a) άνω όψη και (b) πλάγια όψη του επιπέδου-c.[13] 
 

 

 

 

Ο σάπφειρος επιπέδου-r έχει χρησιμοποιηθεί για ετεροεπιταξιακή ανάπτυξη 

GaN επιπέδου-a από το 1970 [13], [14].  

Η δομή του σαπφείρου επιπέδου-r παρουσιάζεται σχηματικά στην Εικόνα 2.4 

όπου τα άτομα οργανώνονται σε μια επαναλαμβανόμενη δομική μονάδα που 

απαρτίζεται από επίπεδα (O-Al-O-Al-O) κατά μήκος της [1-102] διεύθυνσης [15]. 

Οι δεσμοί που αναπτύσσονται μεταξύ των ατόμων χωρίζονται σε δυο 

κατηγορίες ανάλογα με το μήκος τους: επιμήκης (1,97 Å) και βραχείς (1,86 Å) δεσμοί 

Al-O [15]. 

 
 

Εικόνα 2.4: Μοντέλο της επιφάνειας του σαπφείρου (1-102): (a) άνω όψη της
επαναλαμβανόμενης δομικής μονάδας  φτιαγμένη από πέντε ατομικά στρώματα (O-Al-O-Al-O),
και (b) πλάγια όψη κατά μήκος της [1-101] διεύθυνσης, όπου φαίνονται οι επιμήκεις
(κόκκινο)και βραχείς (μπλε) δεσμοί Al-O [15] 
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2.3 Η κρυσταλλική δομή του αδάμαντα 
 

Ο Ισαάκ Νεύτων ήταν ο πρώτος που πρότεινε ότι ο αδάμαντας ήταν οργανικό 

υλικό [16]. Η υπόθεση αυτή βασίστηκε σε προσεκτικές μετρήσεις των δεικτών 

διάθλασης. Το 1772 ο Γάλλος χημικός Antoine L. Lavoiser διαπίστωσε ότι το προϊόν 

καύσης του αδάμαντα ήταν καθαρό διοξείδιο του άνθρακα [16]. Αν και ήταν γνωστό 

ότι υλικά όπως ο αδάμαντας, ο γραφίτης και το κάρβουνο, ήταν φτιαγμένα από το 

ίδιο στοιχείο, οι διαφορές τους παρέμεναν ανεξιχνίαστες μέχρι την έλευση των 

ακτινών Χ. Οι έρευνες των Sir William Henry και Sir William Lawrence Bragg 

αποκάλυψαν ότι ο άνθρακας υπάρχει σε τρεις διαφορετικές δομές: την κυβική, την 

εξαγωνική και την άμορφη [16].  

Ο φυσικός αδάμαντας αποτελείται κατά 99% από άνθρακα 12 και κατά 1% 

από άνθρακα 13 [16]. Στις μέρες μας, οι γνώσεις γύρω από τις ιδιότητες του 

αδάμαντα έχουν αυξηθεί ενώ η ανάπτυξη τεχνητών αδαμάντων και η αποτελεσματική 

χρήση τους σε τεχνολογικές εφαρμογές κερδίζει διαρκώς έδαφος.  

Ο πρώτος που κατόρθωσε να αναπτύξει τεχνητό αδάμαντα ήταν ο χημικός 

Howard Tracy Hall το 1955 [16]. Για να επιτύχει κάτι τέτοιο εφηύρε μια συσκευή με 

τη οποία εφάρμοζε στο δείγμα μεγάλη πίεση (περίπου ένα εκατομμύριο τόνους ανά 

τετραγωνικό μέτρο ή 136.000 ατμόσφαιρες) και μπορούσε, περνώντας ρεύμα από το 

δείγμα, να ανεβάζει τη θερμοκρασία περίπου στους 2000°C. H συγκεκριμένη τεχνική 

ονομάζεται HPHT–High Pressure High Temperature. Αναλόγως τις συνθήκες πίεσης, 

θερμοκρασίας, διάρκεια θέρμανσης, ο τελικός κρύσταλλος που προκύπτει μπορεί να 

έχει διαφορετικά μεγέθη και μηχανικές ιδιότητες. Περιέργως, ως αρχική ύλη μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε οργανικό υλικό όπως για παράδειγμα ναφθαλίνη, 

γραφίτης, παραφίνη, ζάχαρη κτλ. [16] Ακόμα και κομμάτια φιστικιών μετατράπηκαν 

κατά 60% σε αδάμαντα [16]!  

Οι πολύτιμοι λίθοι είναι η πιο γνωστή μορφή του αδάμαντα και 

κρυσταλλώνεται στην εδροκεντρωμένη κυβική κρυσταλλική δομή (FCC) (Εικόνα 

2.5) [16]. 
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 Εικόνα 2.5: Η εδροκεντρωμένη κυβική κρυσταλλική δομή του αδάμαντα [16]  

 

Εκτός από τα οκτώ γωνιακά άτομα και τα έξι εδροκεντρωμένα άτομα της 

μοναδιαίας κυψελίδας υπάρχουν και άλλα τέσσερα άτομα [16]. Η κυβική δομή του 

αδάμαντα αποτελείται από δυο διεισδύοντα ενδοκεντρωμένα κυβικά πλέγματα, με μια 

μετατόπιση κατά ένα 1/4 του κύβου κατά μήκος της διαγωνίου του κύβου. Κάθε 

άτομο άνθρακα είναι τετραεδρικά διατεταγμένο με τέσσερα άλλα άτομα άνθρακα με 

σίγμα δεσμούς που προέρχονται από τα sp3 υβριδικά ατομικά τροχιακά [16].  

 

 

2.4 Φυσικές ιδιότητες του αδάμαντα 

 

Η δομή του αδάμαντα το καθιστά ως ένα υλικό με μοναδικές μηχανικές και 

ελαστικές ιδιότητες. Η σκληρότητα, η μοριακή του πυκνότητα, η θερμική 

αγωγιμότητα και η ταχύτητα του ήχου έχουν τις μεγαλύτερες τιμές από κάθε άλλο 

γνωστό υλικό, ενώ η συμπιεστότητά του είναι η μικρότερη από κάθε άλλο υλικό. [16] 

 

 
2.4.1 Μεταφορά θερμότητας 

 

Με τιμή 20 Watt/cm·°C, ο αδάμαντας αποτελεί πολύ καλό αγωγό της 

θερμότητας. Η θερμική αγωγιμότητα έχει άμεση σχέση με το ποσοστό των 

προσμίξεων στον κρύσταλλο του αδάμαντα. [16] Η εισαγωγή μεγάλων 

συγκεντρώσεων προσμίξεων αζώτου στον κρύσταλλο του αδάμαντα έχει σαν 
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αποτέλεσμα τη μείωση της θερμικής του αγωγιμότητας από 30% έως 50% σε σχέση 

με την αρχική του τιμή [16]. Τα πολυκρυσταλλικά τεχνητά υμένια αδάμαντα καλής 

ποιότητας εμφανίζουν θερμικές αγωγιμότητες, στην διεύθυνση της ανάπτυξης, 

αυξημένες κατά 55% σε σχέση με τα μονοκρυσταλλικά [16]. Στον Πίνακα 2.2 που 

ακολουθεί φαίνονται οι θερμικές αγωγιμότητες μερικών υλικών για σύγκριση με τον 

αδάμαντα. 

 

 

Υλικό Θερμική αγωγιμότητα (Watt/cm·°C) 

Αδάμαντας 20 

Νερό 5,61 

Καρβίδιο του πυριτίου 4,90 

Σάπφειρος 0,4 

Νιτρίδιο του Αλουμινίου 3,70 

Αλουμίνιο 2,38 

Πυρίτιο 1,50 

Νιτρίδιο του Γαλλίου 1,3 

Αρσενίδιο του Γαλλίου 0,46 

Γερμάνιο 0,28 

 
Πίνακας 2.2: Τιμές θερμικής αγωγιμότητας διάφορων υλικών [16]   

 

Η θερμότητα στα στερεά μεταφέρεται με δυο μηχανισμούς [16]. Ο πιο κοινός 

είναι η αγωγή η οποία οφείλεται στην κίνηση των ηλεκτρονίων. Ο μηχανισμός αυτός 

συναντάται κυρίως στα μέταλλα. Καθώς η αγωγιμότητα των ηλεκτρονίων είναι 

άμεσα εξαρτώμενη από μηχανισμούς σκέδασης διαπιστώνουμε ότι προκειμένου να 

μεγιστοποιηθεί η θερμική αγωγιμότητα θα πρέπει να αποφεύγεται η παρουσία 

προσμίξεων και ατελειών. Ο δεύτερος μηχανισμός είναι η μετάδοση με την κίνηση 

των φωνονίων. [17] 
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2.4.2 Σκληρότητα  
Ο αδάμαντας είναι το σκληρότερο από όλα τα φυσικά υλικά. Ενδεικτικά, η 

διαφορά σκληρότητας αδάμαντα και ατσαλιού αντιστοιχεί στη διαφορά σκληρότητας 

μεταξύ βουτύρου και ατσαλιού. [16] Η σκληρότητα ενός υλικού προσδιορίζεται 

συνήθως ασκώντας πίεση φορτίου W σε ένα κομμάτι του υλικού με ένα κατάλληλα 

διαμορφωμένο μέσο συγκεκριμένου σχήματος και επιφάνειας Α. 

 

Στον Πίνακα 2.3 φαίνονται οι σκληρότητες μερικών υλικών 

 

 

Υλικό Σκληρότητα (kg/mm2) (298K) 

Αδάμαντας 5700 – 10400 

Οξείδιο του αλουμινίου 2000 

Καρβίδιο του πυριτίου 1875 – 3980 

Χαλκός 40 

 
Πίνακας 2.3: Σκληρότητες υλικών [16]  

 

Πιστεύεται ότι ο δεσμός C-N είναι ισχυρότερος από τον δεσμό C-C του 

αδάμαντα. Αν ισχύει αυτό, τότε πιθανότατα το C3N4 θα ήταν το σκληρότερο υλικό 

(αν φυσικά μπορούσε να συντεθεί) [16]. 

 

 

2.5 Οπτικές και ηλεκτρικές ιδιότητες του αδάμαντα 
 

Οι οπτικές ιδιότητες του αδάμαντα με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι ο 

δείκτης διάθλασης και η οπτική απορρόφηση σε δεδομένο μήκος κύματος και 

θερμοκρασία. Στον Πίνακα 2.4 φαίνονται οι τιμές του δείκτη διάθλασης διάφορων 

υλικών σε θερμοκρασία δωματίου στο κοντινό υπέρυθρο (IR) (ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία με μήκος κύματος μεταξύ 0,7 και 300 μm). 
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Υλικό Δείκτης διάθλασης 

Ge 4,00 – 4,10 

Si 3,42 – 3,50 

GaAs 3,34 – 2,12 

C (Αδάμαντας) 2,41 – 2,44 

Al2O3 1,58 – 1,83 

 
Πίνακας 2.4: Δείκτες διάθλασης διάφορων ημιαγωγικών υλικών [16]  

 

Ο αδάμαντας ανέκαθεν κατατασσόταν με βάσει τις οπτικές του ιδιότητες σε 

τύπους Ι και ΙΙ. Αργότερα προστέθηκαν οι δείκτες a και b. Ο τύπος Ι περιέχει πολύ 

υψηλές συγκεντρώσεις προσμίξεων αζώτου. Αν το άζωτο είναι τοπικά 

συγκεντρωμένο (όπως συμβαίνει με τους περισσότερους φυσικούς αδάμαντες) τότε 

είναι τύπου Ia. Αν το άζωτο είναι διάσπαρτο στον κρύσταλλο (όπως στους 

περισσότερους τεχνητούς αδάμαντες) τότε είναι τύπου Ib. Οι αδάμαντες τύπου ΙΙ 

ουσιαστικά δεν περιέχουν καθόλου άζωτο. Οι αδάμαντες τύπου IΙa είναι μονωτές και 

δεν περιέχουν βόριο ενώ οι αδάμαντες τύπου ΙΙb περιέχουν προσμίξεις βορίου [18]. 

Οι προσμίξεις αυτές όπως θα δούμε και παρακάτω επηρεάζουν και τις ηλεκτρικές 

ιδιότητες του αδάμαντα. 

Ως ημιαγωγός, οι ιδιότητες μεταφοράς/κίνησης φορέων (transport properties) 

του αδάμαντα παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον σε σύγκριση με ημιαγωγούς της 

ομάδας ΙΙΙ-V, λόγω παρόμοια υψηλών τιμών ευκινησίας και για τα δύο είδη φορέων. 

Η ευκινησία των οπών στο φυσικό αδάμαντα μπορεί να φτάσει στα 1800 cm2/volt-sec 

και για τα ηλεκτρόνια στα 2000 cm2/volt-sec. [16] Στον τεχνητό αδάμαντα, η 

ευκινησία των οπών φτάνει τα 850 cm2/volt-sec [16]. Η ταχύτητα ολίσθησης (drift 

velocity), τόσο των ηλεκτρονίων όσο και των οπών, φτάνει σε κόρο για τιμές έντασης 

ηλεκτρικού πεδίου άνω των 104 Volt/cm [16]. Η μέγιστη τιμή της ταχύτητας 

ολίσθησης για τις οπές είναι 107 cm/sec ενώ για τα ηλεκτρόνια 2x107 cm/sec [19][20]. 

Η ειδική αντίσταση του φυσικού αδάμαντα είναι περίπου 1015 ohm-cm (μονωτής) ενώ 

παρόμοια τιμή επιτυγχάνεται και για τον τεχνητό αδάμαντα που αναπτύσσεται 

ομοεπιταξιακά.  

Στον Πίνακα 2.5 φαίνονται όλες οι ηλεκτρονικές/ηλεκτρικές ιδιότητες του 

φυσικού αδάμαντα [16] 
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Ιδιότητα Αδάμαντας Πυρίτιο GaAs 

Ενεργειακό χάσμα (meV) 5450 1100 1430 

Ευκινησία ηλεκτρονίων (cm2/volt-sec) 2000 1500 8500 

Ευκινησία οπών (cm2/volt-sec) 1800 600 400 

Τάση κατάρρευσης V/cm x 106 10 5 6 

Ειδική αντίσταση (ohm-cm) 1016 103 109

Διηλεκτρική σταθερά 5,7 11 12,5 

Έργο εξόδου (work function) (eV) 4,8 4,8 4,7 

 

Πίνακας 2.5: Συγκεντρωτικός πίνακας των ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών ιδιοτήτων του φυσικού 

αδάμαντα [16] 

 

Η μη ομοιογενής κατανομή των προσμίξεων στον φυσικό αδάμαντα και η 

μέτρηση των φορέων είναι ένα υπό αμφισβήτηση θέμα. Οι θεωρητικές τιμές είναι 

πολύ υψηλότερες από τις μετρούμενες. [21]  

Το βόριο στον αδάμαντα δρα ως πρόσμιξη αποδέκτη. Η ενέργεια 

ενεργοποίησης του βορίου εξαρτάται από τη συγκέντρωσή του και όταν αυτή είναι 

μεγάλη είναι πιθανή η εισαγωγή ηλεκτρικά ενεργών ατελειών. Από την άλλη, το 

άζωτο και ο φώσφορος είναι δότες, ωστόσο το επίπεδο ενέργειας του αζώτου είναι 

1,57 eV κάτω από το ελάχιστο της ζώνης αγωγιμότητας (βαθιά στάθμη, deep level), 

με αποτέλεσμα να μην μπορεί το άζωτο να χρησιμοποιηθεί για επίτευξη υλικών 

αγωγιμότητας τύπου-n. Δείγματα αδάμαντα με υψηλές συγκεντρώσεις προσμίξεων Ν 

παρουσιάζουν συμπεριφορά μονωτή. 

 

 

2.6 Μέθοδοι ανάπτυξης λεπτών υμενίων αδάμαντα 
 

Λεπτά υμένια αδάμαντα έχουν αναπτυχθεί με περισσότερες από δέκα 

μεθόδους [16]. Η ανάπτυξη λεπτών υμενίων αδάμαντα μπορεί να χωριστεί σε δυο 

γενικές κατηγορίες, την ανάπτυξη με χημικούς ατμούς (CVD) και την ανάπτυξη με 

φυσικούς ατμούς (PVD). Στην ανάπτυξη με χημικούς ατμούς, η πηγή του άνθρακα 

είναι ένα διεγερμένο αέριο. Αυτό το αέριο περιέχει ένα μίγμα μορίων, ατόμων, ριζών, 

ιόντων και ηλεκτρονίων τα οποία κινούνται τυχαία στις τρεις διαστάσεις και 
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σχηματίζουν κρυστάλλους αδάμαντα μόνο υπό κατάλληλες συνθήκες ανάπτυξης, 

όπως σωστή χημική σύσταση και θερμοκρασία (HPHT) [16]. 

Η πιο κοινά χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι η μέθοδος ανάπτυξης με 

χημικούς ατμούς (CVD και με αυτήν αναπτύχθηκαν τα υποστρώματα με 

κρυσταλλογραφικό προσανατολισμό (110) και (100) που χρησιμοποιήθηκαν στην 

παρούσα διατριβή. Τα υποστρώματα αδάμαντα με προσανατολισμό (111) 

αναπτύχθηκαν με την τεχνική της HPHT που αναφέρθηκε πιο πάνω. 

Έχουν προταθεί και χρησιμοποιηθεί διάφορες παραλλαγές της μέθοδου CVD 

για την ανάπτυξη υμενίων αδάμαντα. Οι μέθοδοι αυτές διαφέρουν ως προς το κόστος 

τους, τον ρυθμό ανάπτυξης, την επιφάνεια του υμενίου, τον τύπο των πηγών των 

αερίων που χρησιμοποιούνται και τον τύπο των υποστρωμάτων. Οι περισσότερες από 

αυτές τις μεθόδους αναπτύσσουν αδάμαντες με παρόμοια μορφολογία, ενώ 

αλλάζοντας τις συνθήκες ανάπτυξης μπορούν να αναπτυχθούν αδάμαντες με 

διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δεδομένου ότι τα υμένια που έχουν αναπτυχθεί με 

διάφορες μεθόδους CVD έχουν ομοιότητες μεταξύ τους, η ανάπτυξη με χημικούς 

ατμούς ακολουθεί συγκεκριμένους χημικούς μηχανισμούς. Διάφορα μοντέλα χημικής 

κινητικής έχουν προταθεί για τον αδάμαντα [22][23]. 

 

 

2.7 Εφαρμογές του αδάμαντα στο πεδίο των ηλεκτρονικών 
 

Ο αδάμαντας εξαιτίας του μεγάλου ενεργειακού του χάσματος και των 

μεγάλων τιμών ευκινησίας φορέων, ταχυτήτων κόρου, πεδίου κατάρρευσης και 

θερμικής αγωγιμότητας (Πίνακας 2.5), είναι ιδανικός ημιαγωγός για διατάξεις που 

λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες, τάσεις, ισχύ, συχνότητες και σε περιβάλλοντα 

υψηλής ακτινοβολίας [24]-[30].  

Απλές πειραματικές διατάξεις αδάμαντα έχουν κατασκευαστεί πάνω σε 

μονοκρυσταλλικό φυσικό αδάμαντα ή συνθετικά δισκία αδάμαντα υψηλής πίεσης ή 

στρώματα αδάμαντα αναπτυγμένα ομοεπιταξιακά με CVD. Ανιχνευτές φωτός, δίοδοι 

εκπομπής φωτός, ανιχνευτές ραδιενέργειας, αισθητήρες θερμότητας (thermistors) και 

αντιστάτες ρυθμιζόμενοι με την τάση (varistors). Επίσης, διάφορες ερευνητικές 

ομάδες έχουν κατασκευάσει τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (FET) από υμένια 

ομοεπιταξιακού αδάμαντα [31]-[33]. Ωστόσο, για να γίνει χρήση του αδάμαντα σε 
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ακόμα περισσότερες εφαρμογές ηλεκτρονικών στερεάς κατάστασης θα πρέπει να 

γίνει ανάπτυξη αδάμαντα πάνω σε κοινά υποστρώματα, ενώ για κάποιες εφαρμογές 

είναι απαραίτητη η ανάπτυξη αδάμαντα πάνω σε μονωτικά υποστρώματα. 

 

 

2.8 Το πρόβλημα της ετεροεπίταξης GaN πάνω στον 

αδάμαντα 

 
Εκτός όμως από την ανάπτυξη του αδάμαντα πάνω σε κοινά υποστρώματα 

σημαντικό τεχνολογικό ενδιαφέρον έχει η προοπτική χρήσης του ίδιου του αδάμαντα 

ως υπόστρωμα πάνω στο οποίο γίνεται ανάπτυξη κάποιων άλλων ημιαγωγών, 

[34][35] ένα θέμα που υπήρξε αντικείμενο έρευνας της παρούσας διατριβής. 
Οι ιδιότητες των κρυστάλλων GaN και αδάμαντα που δίνονται στον Πίνακα 

2.6, καθιστούν εμφανή τα κίνητρα (υψηλή θερμική αγωγιμότητα αδάμαντος) αλλά 

και τα προβλήματα (σημαντικές διαφορές πλεγμάτων και συντελεστών θερμικής 

διαστολής) της ετεροεπιταξιακής ανάπτυξης GaN πάνω σε αδάμαντα.  

Στην περίπτωση της ανάπτυξης GaN (0001) πάνω σε αδάμαντα (111), που 

αποτελούν ισοδύναμους προσανατολισμούς επιπέδων των δύο κρυστάλλων 

(εξαγωνικού και κυβικού, αντίστοιχα), είναι εύκολος ο προδιορισμός της πλεγματικής 

διαφοράς f. Στην πλεγματική σταθερά α=3,189 Å του GaN αντιστοιχεί η α 2 /2 = 

2,522 Å του αδάμαντος και επομένως f = -21% στην διεπιφάνεια GaN (0001)/ αδάμας 

(111), που θα προκαλέσει συμπιεστική παραμόρφωση στο στρώμα GaN. Αυτή η 

τεράστια τιμή συμπιεστικής παραμόρφωσης λόγω πλεγματικής διαφοράς θα 

χαλαρώσει με την εισαγωγή εξαρμόσων πλεγματικής διαφοράς στην διεπιφάνεια 

GaN/αδάμαντος, από τα πρώτα μονομοριακά στρώματα (ML) επίταξης GaN. 

Παράλληλα θα δημιουργηθούν και ατέλειες που θα διαδοθούν από την διεπιφάνεια με 

το υπόστρωμα προς την επιφάνεια του επιταξιακού στρώματος (π.χ. διεισδύουσες 

εξαρμόσεις). 

H μεγάλη διαφορά των συντελεστών θερμικής διαστολής (Πίνακας 2.6) θα 

προκαλεί μία παραμένουσα διατατική (tensile) τάση/παραμόρφωση στo επίπεδo GaN 

πάραλληλα στην επιφάνεια, μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης και την ψύξη των 

δειγμάτων στη θερμοκρασία δωματίου. Αυτή θα προκαλεί κύρτωση του 
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υποστρώματος με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η φωτολιθογραφική κατασκευή 

διατάξεων σε μικροκλίμακα. Επιπλέον, η διατατική τάση/παραμόρφωση μπορεί να 

προκαλέσει την εισαγωγή μικρορωγμών (cracks) στον κρύσταλλο καθιστώντας 

αποτρεπτική την κατασκευή διατάξεων. 

Αν υποθέσουμε ότι οι συντελεστές θερμικής διαστολής είναι ανεξάρτητοι από 

την θερμοκρασία τότε, για μια διαφορά θερμοκρασίας ΔΤ=750°C, μπορούμε να 

υπολογίσουμε την τιμή της τάσης από τον παρακάτω 

τύπο: 316 104.375010)1.16.5( −−− ×=×− KK≈Δ×Δ= Tathε  

 
Υλικό GaN Αδάμαντας 

 
α (Å) 3,189 3,567 

 
c (Å) 5,185 - 

 
Θερμική αγωγιμότητα 

στους 300Κ (W/cmK) 
1,3  20 

 
Συντελεστής θερμικής 

διαστολής (10−6/K) 

5,6 ┴ c-axis, 

3,2 || c-axis 
 1,1 
 

Σημείο τήξης (οC) 2500 4373 

Πίνακας 2.6: Σύγκριση βασικών παραμέτρων των κρυστάλλων GaN και αδάμαντα [7], [8] 

Παρά τις δυσκολίες που διαφαίνονται, η μελέτη της ετεροεπίταξης GaN πάνω 

σε αδάμαντα έχει μεγάλο ενδιαφέρον μιας και μπορεί να οδηγήσει στην κατασκευή 

διατάξεων υψηλότερης ισχύος, που επωφελούνται από την μεγάλη θερμική 

αγωγιμότητα του αδάμαντα [36], κάτι που αποτελεί και απώτερο στόχο αυτής της 

προσπάθειας. 
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3.0 Μέθοδοι χαρακτηρισμού 
 

Οι μέθοδοι χαρακτηρισμού που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο 

χρησιμοποιήθηκαν για τον χαρακτηρισμό των επιταξιακά αναπτυγμένων υμενίων GaN 

επιπέδου-a πάνω σε σάπφειρο επιπέδου-r και υμενίων GaN πάνω σε διαμάντι. Η 

κρυσταλλική ποιότητα των δειγμάτων αναλύθηκε με περίθλαση ακτινών Χ (X-ray 

diffraction). Η επιταξιακή ανάπτυξη παρακολουθήθηκε σε πραγματικό χρόνο με επί 

τόπου (in situ) χαρακτηρισμό της επιφανειακής δομής με περίθλαση ηλεκτρονίων 

ανάκλασης (RHEED). 

Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της επιφάνειας των δειγμάτων αναλύθηκαν με 

τη χρήση ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης (SEM) και μικροσκοπίας ατομικών 

δυνάμεων (AFM). Η συγκέντρωση και η ευκινησία των φορέων προσδιορίστηκαν με 

μετρήσεις φαινομένου Hall. Η οπτοηλεκτρονική ποιότητα του υλικού αξιολογήθηκε με 

μετρήσεις φασματοσκοπίας φωτοφωταύγειας. Τέλος, η μικροδομή των δειγμάτων 

μελετήθηκε με μικροσκοπία διέλευσης ηλεκτρονίων (ΤΕΜ) από συνεργάτες μας στο 

ΑΠΘ. 

 

 

3.1 Επίταξη με μοριακές δέσμες (ΜΒΕ) 
 
 Για την επιταξιακή ανάπτυξη προηγμένων ημιαγωγών της ομάδας ΙΙΙ-Νιτριδίων 

απαιτείται ένα σύστημα επίταξης με μοριακές δέσμες (ΜΒΕ) που να πληροί ορισμένες 

απαραίτητες προϋποθέσεις. Τέτοιες είναι η δημιουργία και η διατήρηση υπερηψηλού 

κενού (UHV) της τάξης των 10-10-10-11 Torr (1 Torr = 133,3 Pascal και 1 Torr = 0,001 

atm), ο ακριβής έλεγχος της θερμοκρασίας των πηγών και της ροής των ατομικών και 

μοριακών δεσμών, η απόλυτα ελεγχόμενη θερμοκρασία των υποστρωμάτων και η 

ύπαρξη in-situ τεχνικών χαρακτηρισμού.  

Το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε ήταν το MBE 32P της RIBER, που φαίνεται 

στην Εικόνα 3.1. Το σύστημα αυτό αποτελείται από 3 κύρια μέρη: Το θάλαμο φόρτωσης 

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

(growth chamber). Όλη η κατασκευή είναι φτιαγμένη από ανοξείδωτο ατσάλι και 
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στηρίζεται πάνω σε κατάλληλη βάση. Οι τρεις θάλαμοι UHV είναι πλήρως 

απομονωμένοι μεταξύ τους με δυο χειροκίνητες μεταλλικές βάνες απομόνωσης (gate 

valves) και ο καθένας διαθέτει ξεχωριστό σύστημα άντλησης και μέτρησης του κενού. 

Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί η μόλυνση του θαλάμου ανάπτυξης με αέρια από το 

εξωτερικό περιβάλλον και να μεγιστοποιηθεί η ευχρηστία και η διαθεσιμότητα του όλου 

συστήματος. Για παράδειγμα, μπορεί να γίνεται επίταξη στο θάλαμο ανάπτυξης και 

παράλληλα να θερμαίνεται ένα άλλο υπόστρωμα στο θάλαμο φόρτωσης προκειμένου να 

απομακρυνθούν τα προσροφημένα αέρια από την επιφάνειά του πριν εισαχθεί στο 

θάλαμο ανάπτυξης για επίταξη. 

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

αποδώσει το μέγιστο των ικανοτήτων του αν δεν ελεγχόταν από κατάλληλο λογισμικό 

και αυτοματοποιημένα ηλεκτρονικά συστήματα. Για το σκοπό αυτό, όλα σχεδόν τα 

ηλεκτρονικά μέρη του συνδέονται με ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω της κονσόλας 

ελέγχου του ΜΒΕ. Μέσω κατάλληλου λογισμικού (software) μπορούμε να ελέγχουμε και 

να μεταβάλλουμε κατά βούληση όλες τις θερμοκρασίες των υλικών και του 

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

καθόδου των θερμοκρασιών, να ανοίγουμε και να κλείνουμε τα διαφράγματα (shutters) 

αποκοπής της ροής των πηγών, ακόμα και να προγραμματίζουμε ενέργειες με 

συγκεκριμένη σειρά και χρονική διάρκεια. Από τον πίνακα ελέγχου μπορούμε να έχουμε 

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

θερμοκρασίες, η παροχή ισχύος στις πηγές τύπου Knudsen (K-cell) [1,2] και ο 

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

την ισχύ της πηγής πλάσματος, παράγοντες που είναι καθοριστικής σημασίας για την 

επίταξη. Τέλος, σε διάφορα κρίσιμα σημεία του θαλάμου ανάπτυξης, αλλά και των 

υπολοίπων θαλάμων, υπάρχουν παράθυρα που επιτρέπουν την οπτική παρατήρηση των 

διαφόρων εξαρτημάτων και δειγμάτων μέσα στο κενό. 

Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται ξεχωριστά τα διάφορα μέρη του 

συστήματος και αναλύεται η λειτουργία τους. 
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Εικόνα 3.1: Σχηματικό διάγραμμα της πειραματικής διάταξης RF-MBE (32P-RIBER) που 
χρησιμοποιήθηκε. 
 

 

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

εισαγωγής ενός δείγματος για επιταξιακή ανάπτυξη. Βρίσκεται υπό συνθήκες υψηλού 

κενού (10-8 – 10-9 Torr) και κανονικά ερχόταν σε ατμοσφαιρική πίεση μόνο κατά τη 

διάρκεια της φόρτωσης και εκφόρτωσης των δειγμάτων. Η πρόσφατη προσθήκη ενός 

ακόμα μικρού θαλάμου, προσαρτημένου στην είσοδο του θαλάμου φόρτωσης, κατέστησε 

δυνατή την φορτοεκφόρτωση των δειγμάτων χωρίς να έρχεται ο θάλαμος φόρτωσης σε 

ατμοσφαιρική πίεση, αποφεύγοντας έτσι την μόλυνση του θαλάμου αυτού με αέρια του 
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περιβάλλοντος και εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο, αφού δε χρειάζεται να αντληθεί από 

ατμοσφαιρική πίεση, αλλά από μια πίεση της τάξης των 10-6 Torr. Ο θάλαμος φόρτωσης 

αντλείται από μια τούρμπο-μοριακή (turbomolecular) αντλία, η οποία υποστηρίζεται από 

μηχανική.  

 Εκτός από τη διαδικασία φορτοεκφόρτωσης, ο θάλαμος αυτός εξυπηρετεί και 

άλλο σκοπό. Κάθετα στη διεύθυνση κίνησης του βαγονιού υπάρχει θερμαντικός σταθμός 

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

μεταφοράς με ράβδους. Ο σταθμός αυτός χρησιμεύει για αρχικό καθαρισμό των 

υποστρωμάτων με θέρμανση υπό συνθήκες κενού. Κατά τη διάρκεια της θέρμανσης, τα 

προσροφημένα μόρια του αέρα εξαερώνονται από την επιφάνεια του υποστρώματος, 

επιτυγχάνοντας έτσι καθαρισμό και απομάκρυνση ανεπιθύμητων ουσιών όπως για 

παράδειγμα οι υδρατμοί. Ανάλογα με το είδος του υποστρώματος, η θερμοκρασία 

καθαρισμού μπορεί να φτάσει μέχρι και τους 800 οC. Ο θάλαμος φόρτωσης, λοιπόν, θα 

μπορούσε να ονομαστεί και θάλαμος καθαρισμού (outgas chamber), αφού εξυπηρετεί και 

αυτό το σκοπό.  

 

3.1.2 Θάλαμος μεταφοράς 
 

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

δειγμάτων από το θάλαμο φόρτωσης στο θάλαμο ανάπτυξης. Απομονώνει τον θάλαμο 

ανάπτυξης και προστατεύει το κενό του προκειμένου να διατηρηθεί η υψηλή καθαρότητα 

και το υπερυψηλό κενό που απαιτείται για επιτυχή επιταξιακή ανάπτυξη. Η άντληση του 

θαλάμου μεταφοράς γίνεται με μια ιοντική αντλία και μια αντλία εξάχνωσης τιτανίου (Ti 

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

(ion gauge) και συνήθως είναι ~10-10 Torr.  

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

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

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

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

δύο βαλβίδες απομόνωσης (gate valves) του θαλάμου θα πρέπει να παραμένουν κλειστές 

για να μη χαλάει η πίεση και να μη μεταφέρονται αέρια από τον ένα θάλαμο στον άλλο. 
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3.1.3 Θάλαμος ανάπτυξης  
 

 Ο θάλαμος ανάπτυξης (growth chamber) είναι ο κυρίως θάλαμος του συστήματος 

ΜΒΕ, στον οποίο λαμβάνει χώρα η επίταξη. Μέσα στο θάλαμο αυτό, πριν από την 

επίταξη, γίνεται ο τελικός καθαρισμός του υποστρώματος με θέρμανση πάνω από τη 

θερμοκρασία ανάπτυξης για μικρό χρονικό διάστημα. Σε αυτή τη διαδικασία 

απομακρύνεται το οξείδιο που μπορεί να υπάρχει στην επιφάνεια κάποιων 

υποστρωμάτων (π.χ. Si) και, εν γένει, βελτιώνεται η καθαρότητα ή και η ομαλότητα της 

επιφάνειας. Έτσι, εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή επιφάνεια για επιταξιακή ανάπτυξη, 

αφού το τελικό στάδιο καθαρισμού γίνεται μέσα στο θάλαμο ανάπτυξης με υπερυψηλό 

κενό και σε συνθήκες απόλυτης καθαρότητας και όχι στο θάλαμο φόρτωσης όπου 

υπάρχουν μεγαλύτερες συγκεντρώσεις αερίων. 

 Το σχήμα του θαλάμου ανάπτυξης είναι σφαιρικό, όπως φαίνεται στην Εικόνα 

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

το υπόστρωμα. Το υπόστρωμα τοποθετείται σε κατάλληλο θερμαντικό σταθμό 

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

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

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

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

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

ηλεκτροκινητήρας με ρυθμιζόμενες στροφές περιστρέφει το υπόστρωμα με ελεγχόμενο 

ρυθμό. Μεταξύ του manipulator και των πηγών μπορεί να παρεμβληθεί ένα κλείστρο 

(main shutter) ώστε να επιτρέπεται ή όχι η έκθεση του υποστρώματος στις δέσμες των 

στοιχείων. 

 Στο πίσω μέρος του manipulator υπάρχει ιοντικός μετρητής πίεσης (ion gauge) 

που έχει σαν σκοπό τη μέτρηση της πίεσης που προκαλείται από τη ροή των συστατικών 

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

την πλευρά των πηγών, ώστε οι δέσμες να προσπίπτουν πάνω στον ιοντικό μετρητή. Μ’ 

αυτό τον τρόπο προστατεύεται το υπόστρωμα από τη δέσμη, αφού στο στάδιο μέτρησης 

των πιέσεων δε θέλουμε να κάνουμε ανάπτυξη υλικού. Η ροή του κάθε στοιχείου 
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(εκφρασμένη σε ρυθμό ανάπτυξης, growth rate) είναι ανάλογη της πίεσης της δέσμης του 

και η μεταξύ τους σχέση προσδιορίζεται πειραματικά αναπτύσσοντας ένα κρυσταλλικό 

στρώμα με συγκεκριμένη πίεση της δέσμης των στοιχείων της ομάδας ΙΙΙ και υπό 

συνθήκες περίσσειας Ν και μετρώντας στη συνέχεια το πάχος του με το SEM 

(παρατήρηση διατομών). Στη συνέχεια, διαιρώντας με το συνολικό χρόνο ανάπτυξης 

προκύπτει η σχέση που θα συνδέει τη μετρούμενη πίεση στον ιοντικό μετρητή με τη ροή 

του εκάστοτε στοιχείου (μετάλλου), εκφρασμένη σε ισοδύναμο ρυθμό ανάπτυξης 

(συνήθως αναφέρεται σε nm/h). Η μέτρηση των ροών των υλικών που θα 

χρησιμοποιηθούν κάθε φορά είναι κρίσιμη για να βεβαιωθούμε ότι θα έχουμε τον 

απαιτούμενο λόγο ροών III/V και για να καθοριστεί με ακρίβεια το ποσοστό των 

στοιχείων ΙΙΙ σε ένα κράμα, όπως για παράδειγμα το AlxGa1-xN (τριμερές) ή το 

InxAlyGa1-x-yN (τετραμερές). 
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Εικόνα 3.2: Σχηματική αναπαράσταση του θαλάμου ανάπτυξης ΙΙΙ-νιτριδίων με τα διάφορα 
εξαρτήματά του. 
 

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

συνδυασμό ιοντικής και τούρμπο-μοριακής αντλίας. Όταν δεν πραγματοποιείται 
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ανάπτυξη υλικού και δεν εισάγεται αέριο Ν2 στο θάλαμο, τότε η πίεση μπορεί να φτάσει 

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

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

10-5 – 10-6 Torr και η χρήση της ιοντικής αντλίας καθίσταται απαγορευτική. Στην 

περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται μόνο η τούρμπο-μοριακή αντλία. Για τον ίδιο λόγο δεν 

χρησιμοποιείται και η αντλία εξάχνωσης Ti κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, αλλά μόνο 

μετά το τέλος αυτής και προκειμένου να βελτιωθεί γρήγορα το κενό στο θάλαμο. 

 Όλη η διάταξη του θαλάμου ανάπτυξης περιβάλλεται από ένα εξωτερικό 

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

αυξάνοντας έτσι την προσρόφηση των εναπομεινάντων αερίων από τα τοιχώματα του 

θαλάμου. Με αυτό τον τρόπο το κενό παραμένει καλό παρά τις υψηλές θερμοκρασίες 

των πηγών και του manipulator, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. Υγρό άζωτο επίσης 

κυκλοφορεί και γύρω από τον εξαχνωτή τιτανίου, καθώς και τις πηγές εξάχνωσης των 

στοιχείων, εμποδίζοντας τη θερμοκρασία να ανέβει σε υψηλά επίπεδα στα περιβάλλοντα 

μεταλλικά τμήματα συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη θερμική απομόνωση των πηγών. 

 

 

3.1.4 Πηγές εξάχνωσης υλικών (K-cells) 
 

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

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

μεγάλης κατευθυντικότητας (κυψέλες Knudsen ή k-cells) [2]. Μια τέτοια πηγή φαίνεται 

στην Εικόνα 3.3. Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, η πηγή αποτελείται από μια 

φλάντζα που βιδώνει πάνω στο σώμα του θαλάμου ανάπτυξης, ράβδους στήριξης και το 

κυρίως σώμα, το οποίο περιλαμβάνει τα θερμαντικά στοιχεία, το χωνευτήρι (crucible) 

και τα θερμοζεύγη με τα οποία μετριέται η θερμοκρασία. Τα θερμαντικά στοιχεία 

κατασκευάζονται από μια σειρά μεταλλικών ταινιών (foils) τυλιγμένων γύρω από το 

χωνευτήρι και η ισχύς που παρέχεται σ’ αυτά καθορίζεται με ακρίβεια με τη βοήθεια 

κατάλληλων τροφοδοτικών και ελεγκτών θερμοκρασίας με την μέθοδο PID (PID 

controllers) της Eurotherm. Το χωνευτήρι κατασκευάζεται από πυρολυτικό νιτρίδιο του 

Βορίου (pyrolytic Boron Nitride ή PBN). Έρευνες έχουν δείξει ότι το υλικό αυτό είναι το 
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καλύτερο για την κατασκευή crucibles λόγω της μικρής του αντιδραστικότητας με τα 

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

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

περιεχόμενο του crucible έχει σχεδόν αδειάσει. 

 Η γωνιακή κατανομή της ροής της δέσμης που εξέρχεται από ένα k-cell είναι 

καθοριστικής σημασίας για την ομοιομορφία του πάχους ενός επιταξιακού υμενίου. Ένας 

απλός υπολογισμός μας δίνει σε πρώτη προσέγγιση την εξάρτηση αυτή: Για ένα 

υπόστρωμα κάθετα στον άξονα του k-cell, η ροή θα μεταβάλλεται ανάλογα με το cos3θ, 

όπου θ η γωνία απόκλισης από τον κύριο άξονα του k-cell [3]. Αυτή η εξάρτηση 

φανερώνει ότι η ροή φθίνει πολύ γρήγορα με την αύξηση της γωνίας παρέκκλισης από 

τον κύριο άξονα της μοριακής/ατομικής δέσμης. Για να αντιμετωπίσουμε αυτό το 

πρόβλημα είναι απαραίτητο να τοποθετούμε τα υποστρώματα κοντά στο κέντρο του 

άξονα ή να απομακρύνουμε τα δείγματα από τις πηγές. Το τελευταίο, όμως, μπορεί να 

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

Επίσης, η ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού πηγών δυσχεραίνει τον εστιασμό των 

αξόνων όλων των δεσμών στο κέντρο του υποστρώματος. Γενικά, σαν μια λύση 

περιορισμού του προβλήματος της ομοιομορφίας χρησιμοποιείται η συνεχής περιστροφή 

του υποστρώματος έτσι ώστε κάθε σημείο του να έχει περίπου τον ίδιο μέσο όρο ροών σε 

μεγάλα χρονικά διαστήματα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε ομοιομορφία σε μικρά 

δείγματα, αλλά σε ολόκληρα δισκία έχουμε δακτυλίους από διαφορετικά πάχη, αφού όσο 

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

χρησιμοποιούμενης πηγής αζώτου) μειώνεται σημαντικά. 
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Εικόνα 3.3: Πηγή δημιουργίας δέσμης στοιχείων (k-cell). Αριστερά φαίνεται τομή του k-cell της 
εταιρίας Veeco που χρησιμοποιείται στο ΜΒΕ: (1) PBN crucible, (2) νήμα θέρμανσης, (3) ασπίδα 
προστασίας από μέταλλο, (4) σημείο τοποθέτησης θερμοζεύγους, (5) φλάντζα. Δεξιά φαίνεται η 
σχηματική του αναπαράσταση. 
 

3.1.5 Πηγή πλάσματος Ν2

 

 Στην περίπτωση της επιταξιακής ανάπτυξης ΙΙΙ-νιτριδίων με ΜΒΕ, το στοιχείο Ν 

μπορεί να παρέχεται από μια δέσμη αερίου αμμωνίας (NH3) ή μια πηγή πλάσματος 

αζώτου (Ν2). Η δεύτερη μέθοδος ονομάζεται plasma assisted MBE (PAMBE) και 

χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα διατριβή. Συγκεκριμένα, η τεχνική PAMBE βασίζεται 

στην παραγωγή πλάσματος αζώτου με τη βοήθεια μιας πηγής ραδιοσυχνοτήτων (RF). 

Μια τέτοια πηγή φαίνεται σχηματικά στην Εικόνα 3.4. Αέριο Ν2 διέρχεται από ένα 

ρυθμιστή ροής και μια βαλβίδα που μπορεί να ανοίγει και να κλείνει κατά βούληση και 

διοχετεύεται σε ένα κυλινδρικό σωλήνα από PBN γύρω από τον οποίο έχει περιτυλιχθεί 

το πηνίο που μεταφέρει την ισχύ των ραδιοκυμάτων. Λόγω της μεγάλης 
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καταναλισκόμενης ισχύος είναι απαραίτητη η ψύξη του συστήματος με κυκλοφορία 

νερού μέσα από το πηνίο. Η ροή ρεύματος στο πηνίο προκαλεί τη δημιουργία χρονικά 

μεταβαλλόμενου μαγνητικού πεδίου. Το μαγνητικό αυτό πεδίο διεισδύει μέσα στο 

σωλήνα από PBN και προκαλεί επαγόμενο ηλεκτρικό πεδίο, σύμφωνα με το νόμο του 

Faraday . Το επαγόμενο ηλεκτρικό πεδίο με τη σειρά του προκαλεί 

επιτάχυνση των ελεύθερων ηλεκτρονίων του αερίου σε ενέργειες ικανές να αποσπάσουν 

άλλα ηλεκτρόνια από άτομα. Έτσι δημιουργείται φαινόμενο χιονοστιβάδας και πολύ 

γρήγορα έχουμε τη δημιουργία πλάσματος. Τα άτομα του πλάσματος διοχετεύονται στο 

περιβάλλον υψηλού κενού διαμέσου ενός διαφράγματος από πολλές οπές, ώστε να 

ομογενοποιείται η δέσμη. 

tBE ∂−∂=×∇ /

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

Applied Research (OAR) με ικανότητα συνεχούς λειτουργίας στα 600 Watt, σύστημα 

ψύξης με νερό και διάμετρο οπών 2,5 mm. Η πηγή αυτή λειτουργεί επαγωγικά με 

συχνότητα 13,56 MHz και απαιτεί τη συνεχή ρύθμιση δύο μεγάλων πυκνωτών ώστε να 

εξισορροπούνται τα επαγωγικά φορτία και όλη η παραγόμενη ισχύς να αναλίσκεται στο 

πηνίο, χωρίς να ανακλάται πίσω στην πηγή. 
 

 
Εικόνα 3.4: Πηγή δημιουργίας πλάσματος αζώτου με πηγή ραδιοσυχνοτήτων (RF plasma source). 

 

 

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

διεγερμένα μόρια αζώτου [4][5]. Το φάσμα εκπομπής της πηγής πλάσματος φαίνεται 
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στην Εικόνα 3.5, για ένταση της πηγής πλάσματος αζώτου ίση με 300 Watt και ροή 

αζώτου 1,0 sccm. Από το διάγραμμα παρατηρούμε 5 μπάντες χαμηλής έντασης στα 540, 

590, 660, 760, 870 nm που αντιστοιχούν σε μεταβάσεις διεγερμένων μορίων. Επίσης 

παρατηρούμε μια κορυφή στα 648,2 nm που αντιστοιχεί σε μεταβάσεις ιονισμένων 

ατόμων και τρεις πιο έντονες κορυφές στα 742,3, 744,1, 746,8 nm που αντιστοιχούν σε 

μεταβάσεις διεγερμένων ατόμων [6][7]. Οι δύο μπάντες μεγάλης έντασης που 

παρατηρούνται στα 818,5-824,2 και 856,8-872,8 nm οφείλονται επίσης σε μεταβάσεις 

διεγερμένων ατόμων. 
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Σχήμα 3.5: Φάσμα εκπομπής της πηγής πλάσματος αζώτου για ισχύ 300 Watt και ροή αζώτου 1,0 
sccm. 
 

 

3.2 Περίθλαση ακτινών X (X-ray diffraction) 

 

Η κρυσταλλική δομή ενός υλικού μελετάται με τη βοήθεια της περίθλασης 

ακτινών X (XRD). Πρόκειται για μια μη καταστροφική μέθοδο η οποία βασίζεται στην 

περίθλαση των ακτινών Χ από τα διαφορετικά επίπεδα του υλικού. Το 1913 οι W. H. και 

W. L. Bragg βρήκαν αυτούς τους χαρακτηριστικούς κρυσταλλικούς σχηματισμούς των 

ανακλώμενων ακτινών Χ. Οι μελέτες αυτού του είδους διεξήχθησαν πάνω σε χαλκό 
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αρχικά το 1924 [8] και η μέθοδος βελτιώθηκε καθώς νέα χαρακτηριστικά, όπως slits και 

φίλτρα, προστέθηκαν στην πειραματική διάταξη [9]. Οι τεράστιες δυνατότητες της 

μεθόδου XRD αποδείχτηκαν το 1940, όταν ο von Laue και ο Ewald έδωσαν μια εκτενή 

θεωρητική περιγραφή της περίθλασης ακτινών Χ [10]. Τα επόμενα χρόνια η βελτίωση 

της μεθόδου επιβλήθηκε από την ανάγκη για υψηλότερη ανάλυση για τον χαρακτηρισμό 

ημιαγωγών και ειδικότερα για πολυστρωματικές δομές. Αυτό έγινε εφικτό με την 

ανάπτυξη των «οπτικών» ακτινών Χ με αποτέλεσμα εξαιρετικά παράλληλες και 

μονοχρωματικές δέσμες ακτινών X [11]. 

 

3.2.1 Γενική περιγραφή 
 

Στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιήθηκε το περιθλασίμετρο τριών αξόνων D1 

της εταιρείας BEDE Scientific. Βασικά, ένα σύστημα XRD αποτελείται από πέντε μέρη, 

την πηγή ακτινών X, τα πρωτεύοντα οπτικά, το σύστημα στήριξης και μετακίνησης του 

δείγματος, τα δευτερεύοντα οπτικά και τον ανιχνευτή (Εικ. 3.6(a)). Η πηγή και τα 

πρωτεύοντα οπτικά κινούνται μαζί, όπως ακριβώς κάνουν τα δευτερεύοντα οπτικά και ο 

ανιχνευτής. Στην πηγή, παράγονται ακτίνες Χ από μετάβαση ηλεκτρονίων σε βαθύτερες 

ηλεκτρονιακές τροχιές. Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μετάβαση είναι η Kα1 του χαλκού 

η οποία έχει μήκος κύματος λKα1
Cu = 1,5405980 Å. 

 
Εικόνα 3.6(α): Τα επιμέρους μέρη ενός συστήματος XRD: πηγή ακτινών X, πρωτεύοντα οπτικά,
σύστημα στήριξης και μετακίνησης του δείγματος, δευτερεύοντα οπτικά και ανιχνευτής 
(β) Γωνίες που προσδιορίζουν τη θέση του δείγματος, της πηγής και του ανιχνευτή κατά τη
διάρκεια μιας σάρωσης 
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Στον χαλκό παράγονται παράλληλα κι άλλα μήκη κύματος (λKα2 Cu = 1,5444260 

Å, λKβ Cu = 1,3922500 Å) τα οποία είναι απαραίτητο να φιλτραριστούν προκειμένου 

αποφευχθούν ψεύτικες κορυφές στο σχηματισμό περίθλασης. Η θέση του δείγματος, της 

πηγής και του ανιχνευτή κατά τη διάρκεια μιας σάρωσης δίνονται από τις γωνίες που 

φαίνονται στην Εικόνα 3.6(b). Οι διευθύνσεις της προσπίπτουσας και της περιθλώμενης 

δέσμης ακτινών Χ δίνονται στο σχήμα σε σχέση με την επιφάνεια του δείγματος. Οι 

γωνίες που φαίνονται είναι η ω (γωνία μεταξύ προσπίπτουσας δέσμης και επιφάνειας 

δείγματος ), η 2θ (γωνία μεταξύ προσπίπτουσας δέσμης και ανιχνευτή) και η χ (κλίση 

των επιπέδων σε σχέση με την επιφάνεια του δείγματος). Επιπλέον, το δείγμα μπορεί να 

περιστραφεί και να πάρει κλίση κατά τις γωνίες φ (αζιμουθιακή περιστροφή), και ψ, 

(κλίση του δείγματος σε σχέση με κάποιον άξονα στα επίπεδα περίθλασης). Κατά τη 

διάρκεια μιας μέτρησης η πηγή και ο ανιχνευτής κινούνται το ένα σε σχέση με το άλλο.  

Η σχετική αυτή κίνηση κάνει δυνατή τη λεπτομερή σάρωση και καταγραφή του 

αντίστροφου χώρου ερευνώντας συστηματικά για ενδιαφέρουσες ανακλάσεις. Η 

σάρωση-ω (rocking curve) και η σάρωση-2θ/ω είναι οι περισσότερο χρησιμοποιούμενες 

μετρήσεις. Κατά τη διάρκεια μιας σάρωσης-ω η γωνία 2θ παραμένει σταθερή ενόσω η 

γωνία ω σαρώνεται (Εικ. 3.7(a)). Από την άλλη, σε μια σάρωση-2θ/ω οι γωνίες αλλάζουν 

έτσι ώστε να ισχύει θ=ω κατά τη διάρκεια όλης της σάρωσης, (Εικ. 3.7(b)). Η διακριτική 

ικανότητα της μέτρησης καθορίζεται από το βαθμό μονοχρωματισμού της δέσμης. Η 

μείωση της έντασης μπορεί ως επί το πλείστον να αντισταθμιστεί μεγαλώνοντας τη 

διάρκεια της σάρωσης, οπότε μειώνεται ο θόρυβος, αν και κάτι τέτοιο μπορεί να 

οδηγήσει σε σαρώσεις μεγάλης διάρκειας. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να δίνεται 

ιδιαίτερη έμφαση στην διάταξη του περιθλασίμετρου.  

Η κρυσταλλική ποιότητα των ημιαγωγικών στρωμάτων χαρακτηρίζονται γενικά 

από το εύρος στο ήμισυ του μεγίστου της κορυφής (FWHM: full-width half-maximum) 

των σαρώσεων-ω. Οι σαρώσεις αυτές γίνονται με την κατάλληλη διάταξη XRD όπου η 

πηγή είναι σε σημειακή εστίαση, τα πρωτεύοντα οπτικά είναι ένας μονοχρωμάτορας και 

τα δευτερεύοντα οπτικά μια σχισμή. Για τις σαρώσεις ω-2θ όπου απαιτείται μέγιστη 

διακριτική ικανότητα, αυτή επιτυγχάνεται με τη χρήση μονοχρωμάτορα και κρυστάλλου 

ανάλυσης αντί σχισμής. Στην περίπτωση αυτή η διακριτική ικανότητα που επιτυγχάνεται 

είναι μικρότερη από 12 arcsec. Η υψηλή αυτή διακριτική ικανότητα είναι χρήσιμη όταν 
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γίνεται χαρακτηρισμός κρυστάλλων εξαιρετικής ποιότητας χαρτογραφώντας τον 

αντίστροφο χώρο όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.7(c) [11, 12]. Στις πολυστρωματικές 

δομές μπορεί να είναι δύσκολο να διαχωριστεί ένα αδύναμο σήμα, προερχόμενο από το 

λεπτό επάνω στρώμα, από το ισχυρό σήμα που προέρχεται από το παχύ υποκείμενο 

στρώμα. Στην περίπτωση αυτή το αδύναμο σήμα μπορεί να αυξηθεί κάνοντας μετρήσεις 

ανακλαστικότητας (reflectivity). Σαρώνοντας σε μικρές γωνίες πρόσπτωσης θα 

περιθλαστεί με το λεπτό επάνω στρώμα μεγαλύτερο ποσοστό της δέσμης 

εκμεταλλευόμενοι τον διαφορετικό δείκτη διάθλασης των στρωμάτων (Εικ. 3.7(d)).  

 
Εικόνα 3.7: XRD-σαρώσεις III-νιτριδίων: (a) σάρωση-ω και(b) σάρωση-2θ/ω επιταξιακών 
στρωμάτων GaN, (c) Σάρωση ανάστροφου χώρου μιας ετεροδομής AlGaN/GaN. Η έντονη κορυφή 
είναι από το παχύ στρώμα του GaN (1 μm) και η ασθενής από το AlGaN (30 nm), (d) Μετρήσεις 
ανακλαστικότητας λεπτού στρώματος AlN (15 nm) αναπτυγμένου σε πάνω σε σάπφειρο. [11, 12] 
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3.2.2 Περίθλαση στο πλέγμα του βουρτζίτη 
 

Η περίθλαση των ακτινών Χ βασίζεται στο γεγονός ότι έχουν μήκος κύματος 

συγκρίσιμο με τις ατομικές αποστάσεις στον κρύσταλλο. Έτσι, σε δεδομένες γωνίες 

πρόσπτωσης της δέσμης στο δείγμα και για δεδομένο μήκος κύματος λ λαμβάνει χώρα 

ενισχυτική συμβολή. Πιο συγκεκριμένα, αυτό συμβαίνει όταν το μήκος της διαδρομής 

που έχουν να διανύσουν οι ακτίνες Χ μεταξύ δύο γειτονικών ατομικών στρωμάτων είναι 

ακέραιο πολλαπλάσιο του μήκους κύματος, δηλαδή nλ, όπου το n είναι ακέραιος 

αριθμός. Τα παραπάνω εκφράζονται μαθηματικά από τον νόμο του Bragg, 

nλ = 2d sin θ 

όπου d είναι η απόσταση μεταξύ δύο γειτονικών παράλληλων κρυσταλλικών επιπέδων, 

το n είναι ακέραιος που συμβολίζει την τάξη της περίθλασης και θ είναι η γωνία 

περίθλασης Bragg. Οι κορυφές που εμφανίζονται σε ένα φάσμα δηλώνουν την 

οικογένεια επιπέδων από τα οποία προέρχονται οι ανακλάσεις. Αυτά τα επίπεδα 

περιγράφονται με τους δείκτες Miller, οι οποίοι με τη σειρά τους προκύπτουν από κάποια 

βασικά ανύσματα. Τα αποτελέσματα για τα πλέγματα βουρτζίτη εκφράζονται με την 

σημειογραφία των εξαγωνικών πλεγμάτων και για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται τα 

εξαγωνικά ανύσματα βάσης. 

 
 
3.2.3 Κρυσταλλογραφικές διευθύνσεις και επίπεδα  
 

Σε ένα εξαγωνικό πλέγμα ένα επίπεδο κόβει τον άξονα βάσης του κρυστάλλου 

στα σημεία n1a1, n2a2, n3a3, n4c (Εικ. 3.8(b)). Για το λόγο αυτό το επίπεδο μπορεί να 

χαρακτηριστεί από τους αριθμούς (n1, n2, n3, n4). Οι δείκτες Miller (h, k, j, l) 

υπολογίζονται ως ( m/n1, m/n2, m/n3, m/n4), όπου m είναι ο μικρότερος ακέραιος για τον 

οποίο όλοι οι παραπάνω λόγοι δίνουν ακέραιο αριθμό. 
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Εικόνα. 3.8: Διευθύνσεις (a) και επίπεδα (b) για το εξαγωνικό πλέγμα. 
 

3.2.3.1 Συνθήκη von Laue  

Μια άλλη εναλλακτική διατύπωση της συνθήκης για ενισχυτική από αυτή του 

Bragg, είναι η συνθήκη του von Laue. Η διατύπωση της συνθήκης αυτής βασίζεται στην 

ύπαρξη του αντίστροφου πλέγματος, το οποίο στην πραγματικότητα είναι ένας 

μετασχηματισμός fourier του πραγματικού πλέγματος.  

Η συνθήκη του von Laue διέπεται από το εξής σκεπτικό: οι οποιεσδήποτε 

εποικοδομητικές αλληλεπιδράσεις συμβούν υποδηλώνουν ότι αν αλλάξει το 

κυματάνυσμα, K=ki-kr, τότε αυτό είναι άνυσμα του ανάστροφου πλέγματος, όπου ki 

είναι το προσπίπτον κύμα και kr το ανακλώμενο. Στην Εικόνα 3.9 η συνθήκη 

αναπαρίσταται γραφικά.  

Η συνθήκη του Laue στον αντίστροφο χώρο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την 

ανάλυση των μετρήσεων. Η σχέση μεταξύ ανυσμάτων πλέγματος στον πραγματικό και 

στον αντίστροφο χώρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό πλεγματικών 

σταθερών, τη σύνθεση κραμάτων και τη χαλάρωση των ελαστικά παραμορφωμένων 

στρωμάτων. 
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Εικόνα 3.9: Το προσπίπτον κύμα ανύσματος-ki θα αλληλεπιδράσει εποικοδομητικά όταν πληρείται 
η συνθήκη του Laue, K=ki-kr, όπου kr είναι το ανακλώμενο κύμα και K είναι ένα διάνυσμα του 
αντίστροφου πλέγματος. 
 

Η παραπάνω ανάλυση προϋποθέτει ότι οι σκεδαστές των ακτινών στο πλέγμα 

είναι ισοτροπικοί και εξαγωνικά κατανεμημένοι στον πραγματικό κόσμο. Ωστόσο, η 

δομή του βουρτζίτη έχει δυο άτομα στην εξαγωνική μοναδιαία κυψελίδα. Για το λόγο 

αυτό μια λεπτομερής ανάλυση θα πρέπει να περιλαμβάνει τις θέσεις των ατόμων στην 

μοναδιαία κυψελίδα και την εξάρτηση της χωρικής γωνίας σκέδασης από το κάθε άτομο. 

Η θέση σκέδασης μπορεί να εκφραστεί ως το άθροισμα επί των ατόμων στον πραγματικό 

χώρο (Εξ. 3.1) και ονομάζεται γεωμετρικός παράγοντας δομής, SK. Ο γεωμετρικός 

παράγοντας δομής συνδέεται με το ανάστροφο άνυσμα K, [13] 

 

2

Εξ. 3.1 

όπου ο ατομικός παράγοντας σχηματισμού, fj(K), δίδεται από την εσωτερική δομή του 

ατόμου στην θέση dj. Ένας τρόπος υπολογισμού του ατομικού παράγοντα σχηματισμού 

είναι να υπολογιστεί ο μετασχηματισμός Fourier της κατανομής φορτίου, ρj(r), για το 

αντίστοιχο j. 

 

Εξ. 3.2 

Ο παράγοντας δομής επηρεάζει το πλάτος της ανάκλασης κατά ένα παράγοντα 

|SK|2. Ως συνέπεια αυτού, οι κορυφές που θα προέκυπταν από μια εξαγωνική δομή, 

μπορεί να έχουν σημαντικά μικρότερη ένταση για ένα πλέγμα βουρτζίτη. Ένα τέτοιο 
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παράδειγμα φαίνεται στην Εικόνα 3.10 όπου φαίνεται μια συμμετρική σάρωση 2θ/ω για 

κρύσταλλο GaN.  

 
Εικόνα. 3.10: Συμμετρική σάρωση 2θ/ω ενός στρώματος GaN αναπτυγμένου πάνω σε σάπφειρο 

 
 
3.2.4 Γενική ανάλυση περίθλασης 
 

Η συνθήκη του Bragg και του von Laue που παρουσιάστηκαν παραπάνω είναι 

πολύ χρήσιμα εργαλεία για την ανάλυση των γραφημάτων. Ωστόσο, αυτές οι μέθοδοι 

κρίνονται ανεπαρκείς όταν θα πρέπει να γίνει ανάλυση χαρακτηριστικών που 

παρεκκλίνουν από το ιδανικό πλέγμα. Χαρακτηριστικά, όπως αναμεμειγμένες 

πλεγματικές σταθερές, η επίδραση πολλαπλών στρωμάτων, η ελαστική παραμόρφωση 

και η κλίση επηρεάζουν την περίθλαση. Σε μια γενικότερη περιγραφή του φαινομένου 

της περίθλασης θα πρέπει όλα τα άτομα του πλέγματος να συμπεριλαμβάνονται. Αυτό 

έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να μοντελοποιηθεί οποιοσδήποτε πραγματικός 

κρύσταλλος, αλλά από την άλλη οι υπολογισμοί απαιτούν περισσότερο χρόνο. 

Μοντελοποιώντας την διάχυση των ατόμων ως κυματο-συνάρτηση χρησιμοποιώντας 

έναν συντελεστή, η ολική ένταση, I(K), μπορεί να γραφεί ως, 

 

 

Εξ. 3.3 

 

όπου ri είναι η θέση του ατόμου i, και K είναι η διαφορά ανάμεσα στα προσπίπτοντα και 

τα ανακλώμενα κύματα. Η συνάρτηση για το κάθε K λαμβάνεται αθροίζοντας επί όλων 
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των ατόμων, N. Η ένταση υπολογίζεται λαμβάνοντας το τετράγωνο του αντίστοιχου 

κύματος. Για την κάθε γωνία σάρωσης υπολογίζεται το αντίστοιχο K-άνυσμα. 

 

 

3.3 In Situ χαρακτηρισμός με περίθλαση ηλεκτρονίων 
ανάκλασης (RHEED) 
 

Η περίθλαση ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας (RHEED) είναι ένα πολύ χρήσιμο 

εργαλείο για την συνεχή παρακολούθηση της δομής της αναπτυσσόμενης επιφάνειας σε 

πραγματικό χρόνο. Η συνεχής παρακολούθηση της κατάστασης της αναπτυσσόμενης 

επιφάνειας μπορεί να δώσει πολύτιμες πληροφορίες για τον τρόπο ανάπτυξης 

(δισδιάστατο ή τρισδιάστατο), το πλεόνασμα μετάλλου στην επιφάνεια του δείγματος και 

την επιφανειακή τραχύτητα του αναπτυσσόμενου υλικού. Η τεχνική RHEED 

χρησιμοποιείται από την αρχή της ανάπτυξης υλικών με ΜΒΕ [14, 15] και στις μέρες μας 

τα συστήματα, αυτά συνεργαζόμενα με υπολογιστές, δίνουν μεγαλύτερο έλεγχο και 

ανάλυση σε πραγματικό χρόνο. 

Η Εικόνα 3.11 παρουσιάζει σχηματικά την τεχνική RHEED. Μια δέσμη 

ηλεκτρονίων παράγεται από ένα θερμαινόμενο νήμα (συνήθως Βολφράμιο), επιταχύνεται 

από υψηλή τάση της τάξης των 5-20KV (στην περίπτωση του συστήματός μας 12KV), 

ανακλάται από την επιφάνεια του δείγματος και προσπίπτει σε μια φθορίζουσα οθόνη 

που βρίσκεται τοποθετημένη ακριβώς απέναντι από το σημείο παραγωγής της δέσμης. Η 

γωνία πρόσπτωσης της δέσμης ηλεκτρονίων είναι μικρή, της τάξης των 1-3 μοιρών, σε 

σχέση με την επιφάνεια του δείγματος. Μικρή γωνία πρόσπτωσης αποτρέπει την 

διείσδυση ηλεκτρονίων στον αναπτυσσόμενο ημιαγωγό, ενώ με τον τρόπο αυτό η δέσμη 

ηλεκτρονίων βλέπει μόνο ένα δυσδιάστατο πλέγμα. Το μήκος κύματος της 

προσπίπτουσας δέσμης υπολογίζεται από τον τύπο  
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Εικόνα 3.11: Σχηματική απεικόνιση της διάταξης RHEED 
 

Οι σχηματισμοί που εμφανίζονται στο RHEED μπορούν πολύ εύκολα να 

εξηγηθούν, όπως και στην περίπτωση του XRD, εφαρμόζοντας την συνθήκη του Laue. Η 

συνθήκη φαίνεται γραφικά στην Εικόνα 3.12(a), όπου ki είναι η προσπίπτουσα δέσμη και 

kr η ανακλώμενη. Οι δυο σχηματισμοί περίθλασης που φαίνονται στις Εικόνα 3.12(b) και 

3.12(c) είναι για διαφορετικές αζιμουθιακές διευθύνσεις ενώ στην Εικόνα 3.12(a) 

φαίνεται τι συμβαίνει όταν πληρείται η συνθήκη του Laue για την περίπτωση γωνίας 30ο.  

Η απόσταση μεταξύ δυο γειτονικών γραμμών, d, (Εικ. 3.11) μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να προσδιοριστεί η πλεγματική σταθερά α. Ως γνωστό η απόσταση 

στον ανάστροφο χώρο είναι αντιστρόφως ανάλογη με την πλεγματική σταθερά, α. Για 

αυτό η σταθερά μπορεί να βρεθεί από τον τύπο a = C/d, όπου C είναι σταθερά που 

καθορίζεται από την γεωμετρία της διάταξης. [16] 
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Σχήμα 3.12: (a) Η συνθήκη του Laue όπως εφαρμόζεται στο RHEED. 
Σχηματισμοί περίθλασης από ανακλάσεις 30◦ φαίνονται στα (b) και (c). 

 

 

 

Οι μετρήσιμες ποσότητες όπως η απόσταση μεταξύ των γραμμών, ένταση των 

γραμμών και των κηλίδων (spots) χρησιμοποιούνται προκειμένου να ληφθούν 

πληροφορίες σχετικά με την ομαλότητα της επιφάνειας, τις πλεγματικές σταθερές, τις 

συνθήκες ανάπτυξης και τον ρυθμό ανάπτυξης. 

Ο σχηματισμός και η ένταση των γραμμών υποδεικνύει ατομικές αναδομήσεις 

στην αναπτυσσόμενη επιφάνεια. Λιγότερο φωτεινές ανάμεσα σε φωτεινότερες γραμμές 

υποδηλώνουν ότι η επιφάνεια απαρτίζεται από δυο πλέγματα που διαφέρουν σε 

περιοδικότητα. 

Οι λιγότερο φωτεινές γραμμές προέρχονται από άτομα που αναδομούνται στο 

πλέγμα με μεγαλύτερες αποστάσεις σε σχέση με το υποκείμενο πλέγμα. Αυτές οι 

επιφανειακές αναδομήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον χαρακτηρισμό των 

συνθηκών ανάπτυξης. 
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Ο ρυθμός ανάπτυξης μπορεί να βαθμονομηθεί παρατηρώντας την περιοδική 

αυξομείωση της έντασης του RHEED. Έχει παρατηρηθεί ότι η περίοδος αυτή ταυτίζεται 

με τη διάρκεια της ανάπτυξης ενός μοριακού στρώματος (monolayer). Η μεταβολή στην 

ένταση μπορεί να εξηγηθεί από την μεταβαλλόμενη επιφανειακή επικάλυψη ενός 

επιπέδου με δυσδιάστατες νησίδες κατά τη διάρκεια της επιταξιακής ανάπτυξης. Για μια 

πλήρως καλυμμένη επιφάνεια (ολοκληρωμένο μοριακό στρώμα) η ένταση είναι η 

μέγιστη δυνατή. Καθώς ένα καινούριο στρώμα ξεκινά να σχηματίζεται η επιφάνεια 

γίνεται τραχύτερη. Η τραχύτητα μειώνει την ένταση και η ελάχιστη τιμή παρατηρείται 

όταν το αναπτυσσόμενο στρώμα έχει καλύψει τη μισή υποκείμενη επιφάνεια. Από αυτό 

το σημείο και μετά η ένταση ανεβαίνει καθώς η κάλυψη πλησιάζει την μονάδα 

(ολοκλήρωση του επόμενου στρώματος). [17] 

Καταγράφοντας την απόσταση μεταξύ των γραμμών κατά τη διάρκεια της 

επιταξιακής ανάπτυξης μπορούμε επίσης να παρακολουθήσουμε τις μεταβολές της 

πλεγματικής σταθεράς. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν κατά τη διάρκεια της 

ανάπτυξης έχουμε μεταβάσεις μεταξύ υλικών με μεγάλη διαφορά στις πλεγματικές τους 

σταθερές και η παρουσία ελαστικών τάσεων και χαλαρώσεων παίζουν σημαντικό ρόλο 

στην ποιότητα του κρυστάλλου. 

Η ανάπτυξη των ΙΙΙ-Νιτριδίων υπό συνθήκες περίσσειας μετάλλου είναι 

καθοριστικής σημασίας για την ποιότητα του αναπτυσσόμενου υλικού. Η σωστή ρύθμιση 

της περίσσειας μετάλλου στην επιφάνεια του αναπτυσσόμενου κρυστάλλου μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με το RHEED, με μετρήσεις της έντασης της φωτεινότητάς του. Το 

περίσσιο μέταλλο θα καλύπτει την επιφάνεια διαχέοντας τη δέσμη των ηλεκτρονίων και 

εξασθενώντας τις κηλίδες περίθλασης στη φωσφορίζουσα οθόνη. Επιπλέον, στην 

περίπτωση που θέλουμε να απομακρύνουμε από την επιφάνεια το πλεονάζον μέταλλο, 

δεν έχουμε παρά να θερμάνουμε το υπόστρωμα έως ότου ο σχηματισμός γραμμών 

RHEED (RHEED pattern) επανέλθει στην κανονική του φωτεινότητα, γεγονός που 

σημαίνει ότι όλο το περισσευούμενο μέταλλο έχει εξαχνωθεί από την επιφάνεια του 

ημιαγωγού. 

Οι καθαρές επιφάνειες ημιαγωγών εμφανίζουν και ένα άλλο ενδιαφέρον 

φαινόμενο, την αναδόμηση (reconstruction). Αυτό οφείλεται στην τάση της επιφάνειας 

του ημιαγωγού να αναδομηθεί παράγοντας μια ατομική διάταξη που ελαχιστοποιεί την 
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ενέργεια των ηλεκτρονίων σε εντοπισμένους δεσμούς της επιφάνειας (localized bonds). 

Η περιοδικότητα της αναδομημένης επιφάνειας δίνει στο σχηματισμό RHEED με 

επιπρόσθετες κηλίδες/γραμμές περίθλασης ανάμεσα στις κύριες γραμμές του 

αντιστρόφου πλέγματος του κρυστάλλου του ημιαγωγού. Έτσι, μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι η επιφάνεια σχηματίζει και μια άλλη περιοδικότητα, ακέραιο 

πολλαπλάσιο της βασικής. Σαν παράδειγμα, θα μπορούσε να αναφερθεί η αναδόμηση 

7x7 της επιφάνειας (111) του Si, που εμφανίζεται αφού απομακρυνθεί το οξείδιο από 

αυτήν [18]. i

 
 
3.4 Μικροσκόπιο ατομικών δυνάμεων AFM 
 
 

Η Μικροσκοπία Ακίδας (Scanning Probe Microscopy - SPM) βασίζεται στην 

αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων της ακίδας του μικροσκοπίου και της επιφάνειας του 

δείγματος του οποίου σαρώνεται η επιφάνεια.  

Οι δυο κύριοι τύποι της Μικροσκοπίας Ακίδας είναι Μικροσκοπία Σάρωσης 

Φαινομένου Σήραγγος (Scanning Tunneling Microscopy - STM) και η Μικροσκοπία 

Ατομικών Δυνάμεων (Atomic Force Microscopy - AFM). Η τεχνική STM αναπτύχθηκε 

το 1982 από τους Binning, Gerber and Weibel [19]. Η αρχή λειτουργίας της τεχνικής 

STM βασίζεται στην εκθετική εξάρτηση του ρεύματος σήραγγος από τον διαχωρισμό 

μιας αγώγιμης ακίδας και της επιφάνειας του δείγματος. Αυτό περιορίζει τη μέθοδο σε 

αγώγιμες και ημιαγώγιμες επιφάνειες. Το 1986 προτάθηκε από τους Binning, Quare and 

Gerber η Μικροσκοπία Ατομικών Δυνάμεων ως περαιτέρω βελτίωση [20].  

Στην Εικόνα 3.13 φαίνεται ένα σύγχρονο Μικροσκόπιο Ατομικών Δυνάμεων. 
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Εικόνα 3.13: Μικροσκόπιο ατομικών δυνάμεων (AFM). Ανατύπωση από εγχειρίδιο χρήσης D.I. 
Nanoscope IIIΑ 
 
 

Το μικροσκόπιο ατομικής δύναμης εκμεταλλεύεται τις δυνάμεις Van der Waals 

που αναπτύσσονται μεταξύ της επιφάνειας του δείγματος και μιας λεπτής ακίδας που 

σαρώνει την επιφάνεια αυτή. Σε αντίθεση με τα μικροσκόπια που χρησιμοποιούν 

ακτινοβολία, στα μικροσκόπια ακίδας η διακριτική ικανότητα δεν περιορίζεται από το 

μήκος κύματος του μέσου (φως ή ηλεκτρόνια), αλλά καθορίζεται από το μέγεθος της 

ακίδας και το βαθμό της τραχύτητας της επιφάνειας του δείγματος. 

Η ακίδα, ιδανικά ατομικών διαστάσεων, στηρίζεται στο άκρο μιας λεπτής και 

ελαφριάς δοκού (cantilever) η οποία μπορεί να πάλλεται στον κατακόρυφο άξονα. Μια 

δέσμη λέιζερ που παράγεται από μια ημιαγωγική δίοδο προσπίπτει στο πάνω μέρος της 

δοκού και ανακλάται υπό μικρή γωνία. Ένας ανιχνευτής φωτοδιόδου ανιχνεύει το σήμα 

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

δώσει την τελική εικόνα. Καθώς μετακινείται το δείγμα (ή ισοδύναμα η ακίδα) κατά 

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

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

ακολουθώντας έτσι τις ανωμαλίες της επιφάνειας. Οι μετατοπίσεις αυτές επηρεάζουν την 

ανακλώμενη δέσμη λέιζερ, μετατοπίζοντας το σημείο που προσπίπτει πάνω στον 

ανιχνευτή. Ο ανιχνευτής, διαβάζοντας τη δέσμη και χρησιμοποιώντας κατάλληλους 
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υπολογισμούς μέσω λογισμικού σε έναν υπολογιστή, μετατρέπει τις κινήσεις της ακίδας 

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

επεξεργασία. Ένα μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι καθώς η ακίδα μετακινείται 

πάνω στην επιφάνεια μπορεί να τη χαράξει και να αλλοιώσει έτσι την αρχική εικόνα και 

τη φύση της. Επίσης, σημαντικό μειονέκτημα έναντι των «συμβατικών» μικροσκοπίων 

με φακούς είναι η αδυναμία προβολής κινούμενης εικόνας σε πραγματικό χρόνο. Η 

σάρωση όλης της επιφάνειας του δείγματος απαιτεί αρκετό χρόνο προκειμένου να 

επιτευχθεί μεγάλη ακρίβεια και καλή ανάλυση και είναι αδύνατον να παρθούν εικόνες σε 

πραγματικό χρόνο (Εικ. 3.14). 
 

 
 
 

Εικόνα 3.14: Σχηματική αναπαράσταση του τρόπου λειτουργίας του AFM 

 

Το AFM μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τρεις διαφορετικούς τρόπους λειτουργία 

ανάλογα με τις ιδιότητες του προς μέτρηση δείγματος.  

Στη λειτουργία επαφής το AFM μετρά τις δυνάμεις απώθησης μεταξύ της ακίδας 

και του δείγματος. Η ακίδα σύρεται κατά μήκος της επιφάνειας η οποία απωθείται από 

την επιφάνεια. Η λειτουργία επαφής έχει μεγάλη κάθετη ανάλυση (<0,2 nm), αλλά 

καθώς η ακίδα σύρεται πάνω στην επιφάνεια του δείγματος ελλοχεύει ο κίνδυνος 

καταστροφής είτε της ακίδας είτε της επιφάνειας του δείγματος.  
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Η λειτουργία μη-επαφής μετράει τις δυνάμεις έλξης μεταξύ της ακίδας και της 

επιφάνειας. Αυτό σημαίνει ότι η ανάλυση μειώνεται αλλά η ακίδα προστατεύεται από 

πιθανή καταστροφή. 

Η τρίτη μέθοδος ονομάζεται μέθοδος ελαφρών χτυπημάτων (tapping mode). Σε 

αυτή τη μέθοδο λειτουργίας, η μικρό-δοκός ταλαντώνεται με την ιδιοσυχνότητά της, 

κάνοντας παλινδρομικές κινήσεις πλάτους 20−100 nm (Εικ. 3.15). Κατά τη διάρκεια της 

σάρωσης, η ακίδα ακουμπά ελαφρά  την επιφάνεια μόνο στο κατώτερο σημείο της 

ταλάντωσης. Το κύκλωμα που καθορίζει την κίνηση της ακίδας διατηρεί σταθερό πλάτος 

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

ταλάντωση και προσέχοντας συνεχώς την τιμή του σήματος που προέρχεται από τη 

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

σύστημα ταυτόχρονα με την κάθετη θέση του cantilever ώστε να παραχθεί το τελικό 

τοπογραφικό διάγραμμα της επιφάνειας. Στην λειτουργία αυτή μπορούν να επιτευχθούν 

αναλύσεις αντίστοιχες με αυτές της λειτουργίας επαφής. 
 

 
 

Εικόνα. 3.15: Η αρχή λειτουργίας των τριών τρόπων λειτουργίας του AFM. 
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3.5 Μετρήσεις αγωγιμότητας και φαινομένου Hall 
 

Οι μετρήσεις αγωγιμότητας και φαινομένου Hall είναι μια κοινά 

χρησιμοποιούμενη μέθοδος για τον προσδιορισμό της ειδικής αντίστασης, της 

συγκέντρωσης και της ευκινησίας φορέων στους ημιαγωγούς. Το φαινόμενο Hall 

αποδείχτηκε πειραματικά από τον E. H. Hall το 1879 [21]. 

Οι μετρήσεις φαινομένου Hall συνίστανται στη μέτρηση της διαφοράς 

ηλεκτρικού δυναμικού που προκαλείται κάθετα στη διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος μέσα 

από τον ημιαγωγό, παρουσία και απουσία μαγνητικού πεδίου. Κατά τη διέλευση 

ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από έναν ημιαγωγό, με φορά κάθετα σε εφαρμοζόμενο 

εξωτερικό μαγνητικό πεδίο, προκαλείται εκτροπή της δέσμης των κινούμενων φορέων 

(ηλεκτρονίων ή οπών) του ηλεκτρικού ρεύματος, λόγω της ασκούμενης δύναμης Lorenz. 

Έτσι, θα παρατηρείται συγκέντρωση ηλεκτρονίων στο ένα άκρο του ημιαγωγού, ενώ οι 

οπές θα συγκεντρώνονται στο αντιδιαμετρικό άκρο. Η ανομοιόμορφη αυτή κατανομή 

των φορτίων στον ημιαγωγό θα προκαλεί διαφορά δυναμικού στον κάθετο προς την 

κίνηση των φορέων του ηλεκτρικού ρεύματος άξονα, αλλά και κάθετα προς το 

εφαρμοζόμενο μαγνητικό πεδίο. 

Κάνοντας χρήση της θεωρίας, μπορεί να εξαχθεί η ευκινησία των φορέων και η 
συγκέντρωσή τους, μεγέθη κρίσιμα και πολύ σημαντικά για ένα ημιαγωγικό δείγμα. 
Ακολουθούν οι απαιτούμενοι τύποι και εξισώσεις που είναι απαραίτητοι για την εξαγωγή 
της ευκινησίας και της συγκέντρωσης των φορέων από τις μετρήσεις Hall.  

Ορίζουμε ως ειδική αντίσταση το αντίστροφο της αγωγιμότητας όπως φαίνεται 
από την παρακάτω σχέση: 

)(
1

pnq pn μμ
ρ

+
=       (Εξ. 3.4) 

Για ημιαγωγό τύπου n ο όρος μpp παραλείπεται και για ημιαγωγό τύπου p παραλείπεται ο 
όρος μnn.  
Η τάση Hall [21] σε ένα δείγμα ημιαγωγού θα δίνεται από τη σχέση: 

qpt
BIVH =        (Εξ. 3.5)    

όπου t το πάχος του δείγματος. Η ποσότητα RH=1/qp ονομάζεται συντελεστής Hall και 
δίνεται από τη σχέση: 
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BI
tV

R H
H =       (Εξ. 3.6) 

Πρακτικά, επειδή η γεωμετρία των δειγμάτων θα πρέπει να είναι αυστηρά 
καθορισμένη, προκειμένου να εξαχθούν τα σωστά αποτελέσματα χρησιμοποιούμε τη 
μέθοδο Van der Pauw [22, 23] που επιτρέπει τη μέτρηση οποιουδήποτε δείγματος, 
σχεδόν ακαθόριστης γεωμετρίας, αρκεί να εφαρμόζεται με προσοχή μια ορισμένη σειρά 
μετρήσεων και υπολογισμών, το δείγμα να είναι σχετικά ομοιόμορφο και να μην έχει 
οπές. Η διάταξη της μεθόδου Van der Pauw φαίνεται στην Εικόνα 3.16 

 
Εικόνα 3.16: Συνδεσμολογία για τη μέτρηση (α) αγωγιμότητας φαινομένου Hall και (β) με τη 
μέθοδο Van der Pauw. 
 

Οι μετρήσεις αγωγιμότητας με τη μέθοδο Van der Pauw υλοποιούνται ως εξής: 
Συνδέουμε μια πηγή τάσης ανάμεσα σε κάθε δύο διαδοχικές επαφές του δείγματος και 
μετρούμε την τάση στις απέναντι δύο και για τις δύο πολικότητες του ρεύματος, ώστε να 
προσδιορίσουμε όλες τις αντιστάσεις Rij,kl= (Vk-Vl)/Iij που θα χρειαστούμε στους 
μετέπειτα υπολογισμούς μας. Οι μετρήσεις που παίρνουμε για κάθε αντίσταση είναι δύο 
και η ειδική αντίσταση αποτελεί τη σταθμισμένη μέση τιμή τους. Η ειδική αντίσταση θα 
είναι ο μέσος όρος των δύο ειδικών αντιστάσεων ρΑ και ρΒ, που υπολογίζονται από τις 
παρακάτω σχέσεις: [24] 

( )41,2341,3234,1234,212ln4
RRRRtf A

A −+−⋅
⋅⋅

=
πρ       (Εξ. 3.7) 

( )23,4123,1412,3412,432ln4
RRRRtfB

B −+−⋅
⋅⋅

=
πρ       (Εξ. 3.8) 

Όπου fA και fB  είναι παράγοντες που σχετίζονται με την ασυμμετρία του δείγματος. 
 
 Στη συνέχεια, πραγματοποιούνται οι μετρήσεις φαινομένου Hall, ως εξής: 
Συνδέουμε μια πηγή ρεύματος (γνωστής έντασης) ανάμεσα σε δύο επαφές του δείγματος 
και μετρούμε την ηλεκτρική τάση που αναπτύσσεται ανάμεσα στις άλλες δύο, λόγω της 
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δύναμης Lorenz, παρουσία θετικού μαγνητικού πεδίου. Επαναλαμβάνουμε την ίδια 
μέτρηση με αρνητικό μαγνητικό πεδίο και στη συνέχεια υπολογίζουμε το συντελεστή 
Hall σύμφωνα με τη σχέση: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ +
=

2
13,4242,31 RR

B
tRH       (Εξ. 3.9) 

όπου:                          
ij

ΑlkΘlk
klij, I

)V-(V -)V-(V
  R =       (Εξ. 3.10) 

 Με δείκτη Θ συμβολίζονται οι ποσότητες παρουσία θετικού μαγνητικού πεδίου 
και με δείκτη Α παρουσία αρνητικού μαγνητικού πεδίου. Όπως είπαμε και πιο πριν είναι 
απαραίτητη η μέτρηση όλων των διαφορετικών συνδυασμών προκειμένου να 
εξαλειφθούν σφάλματα λόγω συμμετρίας. Η ευκινησία, τέλος, υπολογίζεται από τις 
ακόλουθες σχέσεις, και την πειραματικά μετρημένη ειδική αγωγιμότητα (σ): 
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 Οι μετρήσεις ευκινησίας και ειδικής αντίστασης πραγματοποιήθηκαν με 

χειροποίητο σύστημα. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει τη διάταξη τοποθέτησης του 

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

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

κινούμενο μαγνήτη 350 mT. Όλο το σύστημα ελέγχεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο 

οποίος πραγματοποιεί αυτόματα τις μετρήσεις και υπολογίζει τις διάφορες ποσότητες 

που αναφέραμε πιο πάνω. Έτσι αποφεύγεται η περίπτωση ανθρώπινου σφάλματος, 

παράγοντας πολύ σημαντικός λόγω της δυσκολίας των μετρήσεων και της 

πολυπλοκότητας των αριθμητικών πράξεων που απαιτούνται. Θα πρέπει να τονιστεί, 

ακόμα, ότι στο λογισμικό χρήσης, παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου των αριθμητικών 

τιμών που μετρούνται, καθώς και ορισμένων τιμών που παρέχουν πληροφορίες για τη 

συμμετρία του δείγματος και την ορθότητα των μετρήσεων, ώστε να αποφευχθεί η 

περίπτωση λήψης λανθασμένης μέτρησης λόγω προβληματικών επαφών ή κακής επαφής 

της βελόνας με το δείγμα. 
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3.6 Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) και διέλευσης 
(TEM) 
 
 Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο 

λόγω του ότι προσφέρει μια άμεση εικόνα της επιφάνειας του δείγματος σε πολλαπλές 

μεγεθύνσεις, ρυθμιζόμενες κατά βούληση από το χρήστη, σε πραγματικό χρόνο. 

Το πρώτο μικροσκόπιο σάρωσης παρουσιάστηκε από τους Knoll and Ruska [24] το 

1932. Ήταν εφοδιασμένο με μια ψυχρή κάθοδο για την παραγωγή ηλεκτρονίων και 

μαγνητικούς φακούς για την εστίαση της δέσμης. Η σημαντικότερη βελτίωση της 

μεθόδου έγινε το 1965 όταν οι Pease και Nixon κατάφεραν να επιτύχουν μεγέθυνση της 

τάξης των 130,000x [25]. 

Η αρχή λειτουργίας του βασίζεται στο γεγονός ότι τα ηλεκτρόνια που έχουν 

επιταχυνθεί με ενέργεια μερικών KeV, έχουν μήκος κύματος 105 φορές μικρότερο από 

αυτό του ορατού φωτός και συνεπώς «βλέπουν» αντικείμενα αντίστοιχων διαστάσεων. Η 

δέσμη ηλεκτρονίων, στην απλούστερη περίπτωση, παράγεται με θερμιονική εκπομπή 

από μεταλλικό νήμα, επιταχύνεται από μια διαφορά δυναμικού (έως 40 KeV), εστιάζεται 

από σύστημα ηλεκτρονικών φακών και σαρώνει την επιφάνεια του προς μελέτη 

δείγματος. Όλη η διάταξη βρίσκεται σε θάλαμο κενού, ενώ υπάρχει προθάλαμος για την 

φόρτωση των δειγμάτων χωρίς να χαλάει το κενό του κυρίως θαλάμου. Η 

αλληλεπίδραση των ηλεκτρονίων με το δείγμα έχει σαν αποτέλεσμα την εκπομπή 

δευτερογενών και οπισθοσκεδαζόμενων ηλεκτρονίων, ηλεκτρονίων Auger, 

καθοδοφωταύγειας, καθώς και ακτινών Χ συνεχούς και χαρακτηριστικού φάσματος. Με 

ειδικό ανιχνευτή Si-Li γίνεται η συλλογή και καταμέτρηση των δευτερογενών 

ηλεκτρονίων, η ένταση των οποίων, σε κάθε σημείο, εξαρτάται άμεσα από την 

τοπογραφία του δείγματος. Με κατάλληλο επεξεργαστή εικόνας, η μορφολογία της 

εξεταζόμενη επιφάνειας αναπαράγεται σε οθόνη (Εικ. 3.17).  
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Εικόνα. 3.17: a) Αλληλεπίδραση μεταξύ δείγματος και προσπιπτόντων ηλεκτρονίων, b) Σχηματική 
απεικόνιση της διάταξης του μικροσκοπίου. 
 
 Λόγω του τρόπου λειτουργίας τους τα ηλεκτρονικά μικροσκόπια διαθέτουν πολύ 

μεγάλο βάθος πεδίου, γεγονός που επιτρέπει τη δημιουργία τρισδιάστατων εικόνων της 

επιφάνειας του δείγματος. Προκειμένου να γίνει παρατήρηση με το SEM, το δείγμα θα 

πρέπει να είναι αγώγιμο για να απομακρύνονται τα ηλεκτρόνια από αυτό και να μην 

προκαλείται συσσώρευση ηλεκτρονίων στο δείγμα και συνακόλουθη φόρτιση αυτού. Για 

ημιαγωγικά δείγματα δεν υπάρχει πρόβλημα φόρτισης, αλλά για δείγματα με μονωτική 

συμπεριφορά, όπως για παράδειγμα πολυμερή ή βιολογικοί οργανισμοί θα πρέπει να 

γίνεται μια πολύ λεπτή επικάλυψη των δειγμάτων με ένα αγώγιμο στρώμα μετάλλου 

προκειμένου να άγονται τα ηλεκτρόνια από το δείγμα.  

 Τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μικροσκόπια δε χρησιμοποιούν θερμιονική εκπομπή 

για την παραγωγή της δέσμης ηλεκτρονίων, αλλά εκπομπή πεδίου (field emission). 

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι εκπομπής πεδίου, η ψυχρή εκπομπή πεδίου και η 

θερμή. Στην ψυχρή εκπομπή πεδίου τα ηλεκτρόνια εξάγονται από την επιφάνεια μιας 

ακίδας (κάθοδος) με φαινόμενο σήραγγας (tunneling), όταν ένα ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο 

εφαρμόζεται σ’ αυτήν, σε θερμοκρασία δωματίου. Κατά τη θερμή εκπομπή πεδίου, τα 

ηλεκτρόνια εκπέμπονται από θερμαινόμενη (1800 Κ) δίοδο Schottky Βολφραμίου-

οξειδίου του Ζιρκονίου, λόγω του αναπτυσσόμενου ηλεκτρικού πεδίου. Η εκπομπή 

πεδίου προσφέρει πολύ μεγαλύτερη ένταση, σταθερότητα και κατευθυντικότητα της 

εκπεμπόμενης δέσμης ηλεκτρονίων.  
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 Στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιήθηκε το Η.Μ. Σάρωσης Jeol 7000F (field 

emission). Το Jeol 7000F έχει διακριτική ικανότητα που φτάνει μέχρι και 1,3 nm 

(ιδανικά), επιτρέποντας πολύ μεγάλες μεγεθύνσεις και τη διεξοδική εξέταση της 

επιφάνειας των δειγμάτων. 

Η μικροσκοπία ΤΕΜ βασίζεται στην περίθλαση δέσμης ηλεκτρονίων υψηλής 

ενέργειας από τα επίπεδα του υπό μελέτη κρυστάλλου τον οποίο διαπερνά. Η δέσμη 

περιθλάται σε διαφορετικές διευθύνσεις από κάθε οικογένεια επιπέδων, σύμφωνα με τον 

νόμο του Bragg. Οι περιθλώμενες δέσμες εστιάζονται στο οπίσθιο εστιακό επίπεδο (back 

focal plane) ενός αντικειμενικού φακού, σχηματίζοντας εκεί το σχηματισμό περίθλασης 

(diffraction pattern), το οποίο αντιστοιχεί στο αντίστροφο πλέγμα του υπό μελέτη 

κρυστάλλου. Από το σχηματισμό 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 αυτόν τον τρόπο, η μικροσκοπία ΤΕΜ δίνει τη δυνατότητα 

ταυτοποίησης και άμεσης μέτρησης της συγκέντρωσης των ατελειών σε έναν κρύσταλλο. 

Για τον χαρακτηρισμό των δειγμάτων της παρούσης διατριβής χρησιμοποιήθηκαν 

διάφορα μικροσκόπια της εταιρείας JEOL (JEM-120CX@120kV, 2010@200kV, 

2011@200kV) 

 

 

3.7 Μετρήσεις φωτοφωταύγειας 
 

Η φασματοσκοπία φωτοφωταύγειας (PL) είναι μια μη καταστροφική μέθοδος 

χαρακτηρισμού των ημιαγωγών. Προκαλούμε διέγερση φορέων με μονοχρωματική 

ακτινοβολία (laser) ενέργειας μεγαλύτερης του ενεργειακού χάσματος του ημιαγωγού και 

μετράμε την ακτινοβολία που εκπέμπεται κατά την διαδικασία επανασύνδεσης των 

φορέων όταν μεταβαίνουν από την ζώνη αγωγιμότητας στην ζώνη σθένους  ή σε 

επιτρεπτές ενεργειακές καταστάσεις μέσα στο χάσμα (Εικ.3.18). Τα φάσματα PL 
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μπορούν να μας δώσουν πληροφορίες για το ενεργειακό χάσμα των ημιαγωγών, για το 

είδος των προσμίξεων και ατελειών που τυχόν υπάρχουν. Γενικά μπορούμε να 

καθορίσουμε την κρυσταλλική ποιότητα ενός ημιαγωγού αξιόπιστα πριν αρχίσουμε 

οποιαδήποτε διεργασία κατασκευής οπτοηλεκτρονικών διατάξεων. 

  

 
Διηγερμένες καταστάσεις 

 

 

 

 

 

 

 
Ζώνη σθένους 

Ζώνη αγωγιμότητας 
Δέσμη διέγερσης 

PL 

Εικόνα 3.18: Σχηματική αναπαράσταση φαινομένου φωτοφωταύγειας 

 

Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.19. 

Όλες οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση ενός λέιζερ He-Cd, συνεχούς 

ακτινοβολίας με μήκος κύματος 325 nm και ισχύ 35 mW. Τα δείγματα τοποθετήθηκαν 

σε κρυοστάτη υψηλού κενού, ο οποίος ψύχεται με τη βοήθεια κλειστού κυκλώματος He, 

ώστε η θερμοκρασία του να μπορεί να μεταβληθεί από 24 Κ έως 295 Κ. Η εκπεμπόμενη 

ακτινοβολία (φωταύγεια) του δείγματος εστιάζεται, με τη βοήθεια φακού ή συστήματος 

φακών, στη σχισμή μονοχρωμάτορα υψηλής ανάλυσης και στη συνέχεια μετριέται από 

μια υπερευαίσθητη κάμερα CCD που ψύχεται με υγρό άζωτο (LN2). Οι μετρήσεις 

συλλέγονται και επεξεργάζονται με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και 

κατάλληλου λογισμικού. 
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 Κρυοστάτης 
(24K- 300K) 

CCD ψυχόμενη με LN2 

Μονοχρωμάτορας  

Δέσμη  Laser 
Σήμα PL 

Θάλαμος 
δείγματος 

 
 

Εικόνα 3.19. Πειραματική διάταξη για τη μέτρηση της φωτοφωταύγειας  
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Κεφάλαιο 4: Μελέτη της νιτρίδωσης 

4.1 Εισαγωγή 
 

Η νιτρίδωση των υποστρωμάτων σαπφείρου έχει αναφερθεί από πολλούς ως 

ένα από τα πιο κρίσιμα βήματα που επηρεάζουν την ποιότητα του GaN και του AlN 

είτε αυτά είναι αναπτυγμένα με την μέθοδο ΜΒΕ [1-3] είτε με τη μέθοδο MOCVD 

[4,5]. 

Και οι δυο μέθοδοι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά όσον αφορά τη 

νιτρίδωση της επιφάνειας. Η νιτρίδωση πραγματοποιείται, συνήθως, σε υψηλές 

θερμοκρασίες που θεωρείται ότι βοηθούν στην ανταλλαγή των ατόμων αζώτου (Ν) 

και οξυγόνου (Ο), μετατρέποντας έτσι την επιφάνεια του σαπφείρου (Al2O3) σε 

νιτρίδιο του αλουμινίου (AlN). 

Προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός της νιτρίδωσης έχουν γίνει αρκετές 

μελέτες, κυρίως πάνω σε σάπφειρο με προσανατολισμό επιπέδου-c, κάνοντας χρήση 

περίθλασης ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας (RHEED). Κάποιες μελέτες [6,7] έδειξαν 

ότι, εκτός από την εμφάνιση σχηματισμού RHEED χαρακτηριστικού του AlN, 

εξακολουθεί να παραμένει παρατηρήσιμος και ο σχηματισμός RHEED του Al2O3, 

ακόμα και μετά από νιτρίδωση σε υψηλή θερμοκρασία, υποδεικνύοντας την μερική 

μετατροπή της επιφάνειας του σαπφείρου σε νιτρίδιο του αλουμινίου. 

Πρόσφατα τονίστηκε ότι η νιτρίδωση του σαπφείρου με χρήση πλάσματος 

είναι προτιμότερο να γίνεται σε χαμηλή θερμοκρασία [8-10], με κριτήριο την 

κρυσταλλική ποιότητα των επιταξιακών στρωμάτων GaN που αναπτύσσονται στη 

συνέχεια. Η νιτρίδωση σαπφείρου με προσανατολισμό επιπέδου-c σε χαμηλή 

θερμοκρασία φαίνεται να περιορίζει την νιτρίδωση στο πρώτο μοριακό στρώμα και 

διατηρεί την ομαλότητα της επιφάνειας. Ο βαθμός νιτρίδωσης αυξάνει σε υψηλή 

θερμοκρασία υποστρώματος αλλά οδηγεί σε τραχύτητα της επιφάνειας σαπφείρου 

λόγω του σχηματισμού τρισδιάστατων (3D) νησίδων υλικού [9].  

Για πολικό GaN, αναπτυγμένο πάνω σε υπόστρωμα σαπφείρου, έχει 

παρατηρηθεί ότι η νιτρίδωση αυξάνει την ανάπτυξη παράλληλα στην επιφάνεια 

(lateral growth) [11-13], βελτιώνοντας έτσι τον κρύσταλλο και τις οπτοηλεκτρονικές 

του ιδιότητες. Έχει, όμως, αναφερθεί και ότι η εκτεταμένη εφαρμογή της νιτρίδωσης 

οδηγεί σε πολικότητα-N και τραχιές μορφολογίες, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η 

χρήση της.  
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4.2 Προετοιμασία υποστρωμάτων 
 

Πριν χρησιμοποιηθούν τα υποστρώματα σαπφείρου, είναι απαραίτητο να 

καθαριστούν κατάλληλα προκειμένου να διασφαλιστεί η υψηλή καθαρότητά τους και 

να απομακρυνθούν τυχόν προσκολλημένα ξένα σώματα ή οργανικά μόρια πάνω στην 

επιφάνεια. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί τόσο η αποφυγή της ενσωμάτωσης 

ξένων προσμίξεων στο υλικό, όσο και η προστασία του θαλάμου της επίταξης από 

επιμόλυνση με προϊόντα του περιβάλλοντος. Η προετοιμασία των υποστρωμάτων 

περιλαμβάνει τόσο καθαρισμό εκτός του θαλάμου του ΜΒΕ (ex situ), όσο και 

καθαρισμό με θέρμανση εντός του συστήματος κενού (in situ). 

 Η προετοιμασία των υποστρωμάτων πριν τη φόρτωσή τους στο σύστημα 

κενού περιλαμβάνει καθαρισμό της επιφάνειας με εμβάπτιση σε τριχλωροαιθυλένιο 

(TCE) θερμοκρασίας περίπου 70 oC για χρόνο 10 λεπτών, προκειμένου να 

απομακρυνθούν τυχόν οργανικά μόρια και λίπη από την επιφάνεια (degreasing). Στη 

συνέχεια, το υπόστρωμα εμβαπτίζεται σε ακετόνη για άλλα 10 λεπτά, προκειμένου να 

διαλυθεί το τριχλωροαιθυλένιο και τέλος σε προπαν-2-όλη για να απομακρυνθεί 

πλήρως η ακετόνη. Κατόπιν, το υπόστρωμα ξεπλένεται με απιονισμένο νερό, 

εξαιρετικά μεγάλης καθαρότητας (18MΩ·cm) και στεγνώνεται με αέριο άζωτο. Στην 

συνέχεια, προσκολλάται σε κατάλληλο υποδοχέα (holder), χρησιμοποιώντας ίνδιο ως 

μέσο συγκόλλησης. Οι δυνάμεις Van der Waals που αναπτύσσονται μεταξύ της 

επιφάνειας του υποδοχέα και της πίσω επιφάνειας του υποστρώματος επιτρέπουν στο 

τελευταίο να παραμένει κολλημένο ακόμα και σε θερμοκρασίες όπου το μέσο 

συγκόλλησης βρίσκεται σε υγρή μορφή. 

 Η προετοιμασία του υποστρώματος μέσα στο σύστημα κενού περιλαμβάνει 

αρχική θέρμανση στον θάλαμο εισαγωγής υπό κενό της τάξης των 10-7 Torr, στους 

700 oC, προκειμένου να απομακρυνθούν τα προσκολλημένα στην επιφάνεια του 

υποστρώματος μόρια του αέρα. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η μόλυνση του 

θαλάμου ανάπτυξης με οξυγόνο, υδρατμούς και άλλα μόρια, που θα μείωναν την 

καθαρότητά του και θα προκαλούσαν τη νόθευση των επιταξιακών στρωμάτων του 

ημιαγωγού με ανεπιθύμητες προσμίξεις. Στη συνέχεια, το υπόστρωμα θερμαίνεται 

στο θάλαμο ανάπτυξης, σε υπερυψηλό κενό που φτάνει τα 10-11 Torr, για να 

βελτιστοποιηθεί η καθαρότητα και η δομή της επιφάνειας πάνω στην οποία θα 

ξεκινήσει η επίταξη με RF-MBE. 
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4.3 Πειραματική μεθοδολογία νιτρίδωσης σαπφείρου 

επιπέδου-r 
 

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή μελετήθηκε η νιτρίδωση της επιφάνειας 

υποστρωμάτων σαπφείρου με προσανατολισμό επιπέδου-r. Προκειμένου να 

προσδιοριστούν οι συνθήκες βέλτιστης νιτρίδωσης έγιναν πειράματα σε ένα ευρύ 

φάσμα πειραματικών συνθηκών. Εξετάστηκαν διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας, 

χρονικής διάρκειας νιτρίδωσης και συνθηκών λειτουργίας της πηγής πλάσματος 

αζώτου (ροή αζώτου και ισχύς RF).  

Σε όλα τα πειράματα, πριν τη διαδικασία της νιτρίδωσης ακολουθήθηκε η 

προετοιμασία των υποστρωμάτων που περιγράφηκε πιο πάνω. Σε ορισμένα 

πειράματα, μετά την νιτρίδωση των υποστρωμάτων σαπφείρου έγινε επιταξιακή 

ανάπτυξη 200 nm GaN υπό τις ίδιες συνθήκες πηγής αζώτου. Η μορφολογία και η 

κρυσταλλική ποιότητα των στρωμάτων GaN χρησιμοποιήθηκαν σαν κριτήριο 

προσδιορισμού των βέλτιστων συνθηκών νιτρίδωσης. Οι βέλτιστες συνθήκες 

νιτρίδωσης αποφασίστηκαν, τελικά, συνεκτιμώντας όλες τις μετρήσεις (AFM και 

XRD) καθώς και τις παρατηρήσεις RHEED.  

 

 

4.4 Επίδραση της θερμοκρασίας υποστρώματος στη 

νιτρίδωση 
 

(i) Μελέτη νιτριδωμένων επιφανειών σαπφείρου με AFM 
Τέσσερα υποστρώματα σαπφείρου επιπέδου-r εισήχθησαν στον θάλαμο 

ανάπτυξης του ΜΒΕ και ακολουθήθηκε η διαδικασία της νιτρίδωσης για μια ώρα σε 

ροή αζώτου 0,56 sccm, ισχύ RF 300W και θερμοκρασίες υποστρώματος 200 °C, 

400°C, 600 °C και 800 °C. Στις συνθήκες λειτουργίας της πηγής RF πλάσματος, η 

ροή ενεργών στοιχείων αζώτου αντιστοιχεί σε ισοδύναμο ρυθμό ανάπτυξης GaN ίσο 

με 470 nm/h. 

Η μορφολογία της επιφάνειας των νιτριδωμένων υποστρωμάτων σαπφείρου 

εξετάστηκε με AFM, παράγοντας μικρογραφήματα της επιφάνειας. Από τα 

μικρογραφήματα AFM σάρωσης επιφάνειας 5x5μm2 (Εικ. 4.1) εξήχθηκε η τιμή rms 
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της τραχύτητας της νιτριδωμένης επιφάνειας σαπφείρου και τα αποτελέσματα 

συναρτήσει της θερμοκρασίας υποστρώματος, δίνονται στην Εικόνα 4.2. Είναι 

προφανές ότι η αύξηση της θερμοκρασίας της νιτρίδωσης οδηγεί σε αύξηση της 

τραχύτητας της νιτριδωμένης επιφάνειας σαπφείρου. Αυτό αποδίδεται σε μεγαλύτερο 

βαθμό νιτρίδωσης που οδηγεί στον σχηματισμό τρισδιάστατων νησίδων ή/και 

βαθμίδων (steps) μεγαλύτερου ύψους στην επιφάνεια, καθώς αυξάνεται η 

θερμοκρασία υποστρώματος. 

Η αύξηση της θερμοκρασίας υποστρώματος αυξάνει την θερμική ενέργεια 

των προσπιπτόντων ατόμων Ν και το μήκος διάχυσης τους πάνω στην επιφάνεια, ή 

και μέσα στον ήδη σχηματισμένο κρύσταλλο υλικού, με αποτέλεσμα την αύξηση του 

βαθμού νιτρίδωσης του σαπφείρου, δηλαδή του πάχους του επιφανειακού στρώματος 

νιτριδίου. Ο σχηματισμός νησίδων 3D ευνοείται ενεργειακά για τη χαλάρωση της 

ελαστικής τάσης παραμόρφωσης μεταξύ στρώματος νιτριδίου και υποστρώματος 

σαπφείρου. 

  

Νιτρίδωση στους 200C για 1h 

RMS= 0,11 nm 
Νιτρίδωση στους 400C για 1h 

RMS= 0,12 nm 

  
Νιτρίδωση στους 600C για 1h 

RMS= 0,29 nm 

Νιτρίδωση στους 800C για 1h 

RMS= 0,18 nm 

Εικόνα 4.1: Μικρογραφήματα AFM σάρωσης επιφάνειας νιτριδωμένων υποστρωμάτων
σαπφείρου επιπέδου-r μετά από νιτρίδωση για μια ώρα σε διαφορετικές θερμοκρασίες (επιφάνεια
σάρωσης 5x5μm2, με πλήρη κλίμακα z ίση 1,2 nm). 
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 Εικόνα 4.2: Εξάρτηση της rms τιμής της τραχύτητας της επιφάνειας νιτριδωμένων

υποστρωμάτων σαπφείρου επιπέδου-r από την θερμοκρασία υποστρώματος για χρονική
διάρκεια νιτρίδωσης μια ώρα. Οι τιμές της τραχύτητας εξήχθησαν από μικρογραφήματα
AFM σάρωσης 5x5 μm2

 

 

 

 

(ii) Μετρήσεις Φασματοσκοπίας Φωτοηλεκτρονίων με Ακτίνες-Χ 

(XPS) 

Προκειμένου να ορίσουμε με καλύτερο τρόπο αλλά και να 

ποσοτικοποιήσουμε τον βαθμό νιτρίδωσης μελετήθηκε η επίδραση της θερμοκρασίας 

υποστρώματος στη νιτρίδωση των υποστρωμάτων σαπφείρου επιπέδου-r, με 

μετρήσεις Φασματοσκοπίας Φωτοηλεκτρονίων με Ακτίνες-Χ (X-ray Photoelectron 

Spectroscopy, XPS) στο Εργαστήριο Επιστήμης Επιφανειών (Λ. Σύγκελλου, Σ. 

Λαδάς και Σ. Κέννου), Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.  

Εξετάστηκαν πέντε δείγματα σαπφείρου επιπέδου-r, τέσσερα εκ των οποίων 

είχαν υποστεί επεξεργασία νιτρίδωσης για 1 h σε διαφορετικές θερμοκρασίες και ένα 

που δεν είχε υποστεί καμία κατεργασία (δείγμα αναφοράς). 

Οι μετρήσεις XPS έγιναν σε θερμοκρασία δωματίου στην περιοχή των 10-9 

mbar με μη μονοχρωματοποιημένη ακτινοβολία MgKα, υπό συνθήκες 

βελτιστοποιημένες για το καλλίτερο σήμα (σταθερή ενέργεια διέλευσης 100 eV, 

μέγιστη περιοχή ανάλυσης, διεύθυνση ανάλυσης κατά την κάθετο στην επιφάνεια). Η 
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αναλυόμενη περιοχή ήταν ένα ορθογώνιο διαστάσεων 4x7mm2, τοποθετημένο 

περίπου στο γεωμετρικό κέντρο κάθε δείγματος. 

 

 

Δείγμα Θερμοκρασία Νιτρίδωσης 
(°C) 

XPS μέτρηση Πάχους 
AlN (nm) 

S1 200 0,33 
S2 400 0,55 
S3 600 0,61 
S4 800 0,72 

r-plane Al2O3 Όχι νιτρίδωση 0 
 

 

 

 

Πινακας 4.1. Τα τέσσερα υποστρώματα σαπφείρου επιπέδου-r που υπέστησαν νιτρίδωση για 1h
σε διαφορετικές θερμοκρασίες και ένα υπόστρωμα αναφοράς χωρίς νιτρίδωση, που μετρήθηκαν
με XPS. Το πάχος AlN εκτιμήθηκε υποθέτοντας ότι το Ν βρίσκεται σε επιφανειακό στρώμα
πάνω από το Al2O3.

 

Η ανάλυση μέσα στα όρια ανίχνευσης έδειξε σε όλα τα δείγματα την 

παρουσία των παρακάτω στοιχείων: 

Al, O, C  

 

και επιπλέον για κάθε δείγμα τα εξής στοιχεία: 

S1: Ν, S, Β 

S2: N 

S3: N 

S4: N 

 

Στα δείγματα S2, S3, S4 το βόριο και το θείο είναι στα όρια ανίχνευσης της 

τεχνικής XPS. 

Με βάση τις τιμές των ενεργειών σύνδεσης (binding energy, BE) των 

ισχυρότερων φωτοκορυφών για τα παραπάνω στοιχεία, λήφθηκαν πληροφορίες για τη 

χημική κατάσταση κάθε στοιχείου και τα αποτελέσματα φαίνονται στον Πίνακα 4.2. 

Όλα τα δείγματα είχαν μια ηλεκτροστατική φόρτιση της τάξης των 4 eV περίπου, που 

διορθώθηκε με βάση την ισχυρή κορυφή του C1s με BE στα 284,8 eV, που 

προέρχεται από την συνήθη επιφανειακή ρύπανση δειγμάτων που έχουν εκτεθεί στην 

ατμόσφαιρα. 
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Στοιχείο Κορυφή ΒΕ 0,1 eV Παρατηρήσεις 

Al 2p 74,0 Ίδια για όλα τα δείγματα, χαρακτηριστική Al3+.  

O O1s 531,0 Ίδια για όλα τα δείγματα, χαρακτηριστικό O2- σε Al2O3 

από το πλέγμα του σαπφείρου. Η κορυφή μπορεί να 

περιέχει και μικρή συνεισφορά από ΟΗ-, και άλλες 

επιφανειακές προσμίξεις στα ~531,5eV. 
C C1s 284,8 Ίδια σε όλα τα δείγματα τυπική για ΗC’s από επιφανειακή 

ρύπανση (με μια πρόσθετη μικρή συνοδή κορυφή στα 

~289 eV από οξυγονωμένο C). 
N N1s ~396,6 Στα δείγματα S1, S2, S3, S4 η κορυφή μπορεί να αναλυθεί 

σε δύο συνιστώσες: 397,4 eV (νιτρίδια άλλων στοιχείων, 

π.χ. ΒΝ) και 396,6 eV (ένωση AlN). Η δεύτερη συνιστώσα 

αυξάνεται καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία και είναι κύρια 

κορυφή στο S4. Στα δείγματα S3 και S4 εμφανίζεται και 

μια δεύτερη κορυφή στα 403,1 eV (NOx ) 
B B1s ~191 B σε βορίδια άλλων στοιχείων (π.χ. ΒΝ) ή/και σε 

υποξείδια βορίου, στο δείγμα S1 
  ~188 Β σε βορίδια μετάλλων (π.χ. Al-B), στo δείγμα S1. Στα 

άλλα δείγματα η κορυφή είναι στα όρια της ανίχνευσης. 
S S2p ~164,4 S σε οργανικές ενώσεις ή SNx στο δείγμα S1 

  ~161,5 S σε σουλφίδια μετάλλων στο δείγμα S1 

 
Πίνακας 4.2 Αποτελέσματα μετρήσων XPS στα δείγματα S1, S2, S3, S4 και r-plane Al2O3 

 
* Η ενέργεια σύνδεσης της κορυφής Al2p στην ένωση AlN είναι 74,1eV, επομένως είναι εξαιρετικά
δύσκολο να διακριθεί από αυτή σε Al2O3 από το πλέγμα του σαπφείρου. 
 

 

 

 

Από τις σχετικές εντάσεις της συνολικής κορυφής C1s (που θεωρείται ως 

εξώτατο επιφανειακό στρώμα) ως προς αυτές των υπόλοιπων στοιχείων, εκτιμάται 

ένα πάχος επιφανειακού στρώματος ρύπανσης, το οποίο για όλα τα δείγματα 

βρίσκεται στην περιοχή 2,4±0,2 nm.  

Υποθέτοντας ότι όλα τα άτομα N βρίσκονται σε ένα στρώμα AlN που έχει 

σχηματιστεί από την νιτρίδωση στην επιφάνεια του σαπφείρου, υπολογίσθηκαν τα 

πάχη AlN που δίνονται στον Πίνακα 4.1.  

Από τις μετρήσεις XPS, συμπεραίνεται ότι η νιτρίδωση του σαπφείρου 

επαυξάνεται μονοτονικά με την θερμοκρασία υποστρώματος. Η εμφάνιση βορίου (Β) 

πρέπει να οφείλεται σε επιμόλυνση από την πηγή RF πλάσματος, το οποίο 
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σχηματίζεται σε κοιλότητα κεραμικού πυρολιτικού νιτριδίου του βορίου (Pyrolytic 

Boron Nitride, PBN). 

 

Στην Εικόνα 4.3 φαίνεται γραφικά το πάχος του σχηματιζόμενου στρώματος 

AlN κατά την φάση της νιτρίδωσης συναρτήσει της θερμοκρασίας, δίνοντάς μας έτσι 

ένα μέτρο του βαθμού νιτρίδωσης. 

 

 

 

Εικόνα 4.3: Εξάρτηση του πάχους του σχηματιζόμενου AlN από τη θερμοκρασία νιτρίδωσης
όπως αυτό προκύπτει από τις μετρήσεις XPS της νιτριδωμένης επιφάνειας του σαπφείρου για
διαφορετικές θερμοκρασίες υποστρώματος αλλά ίδια χρονική διάρκεια νιτρίδωσης ίση με 1h 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, τα αποτελέσματα AFM και XPS είναι σε 

συμφωνία και δείχνουν ότι το ποσό της νιτρίδωσης της επιφάνειας του σαπφείρου 

επιπέδου-r για διάρκεια 1 ώρας, αυξάνεται μονότονα με την αύξηση της 

θερμοκρασίας. Τα αποτελέσματα της Εικόνας 6.3 δείχνουν ότι η αυξητική τάση είναι 

εντονότερη έως τους 400 °C.  

 

 

 

 

83  



Κεφάλαιο 4: Μελέτη της νιτρίδωσης 

4.4.1 Σύγκριση διαφορετικών θερμοκρασιών νιτρίδωσης για την 

επίταξη GaN 

 

Εκτός όμως από την μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας νιτρίδωσης στην 

επιφάνεια του σαπφείρου, εξίσου σημαντικό είναι να εξεταστεί και η επίδραση στις 

ιδιότητες του τελικού αναπτυσσόμενου υμενίου GaN. Για την πληρέστερη κατανόηση 

αυτής της επίδρασης, έγινε μια σειρά δειγμάτων στα οποία αναπτύχθηκαν λεπτά 

υμένια 200 nm GaN μετά τη νιτρίδωση του σαπφείρου επιπέδου-r στις διαφορετικές 

θερμοκρασίες. 

Οι μετρήσεις XRD του GaN έδειξαν ότι όσο πιο υψηλή ήταν η θερμοκρασία 

της νιτρίδωσης τόσο βελτιωμένο ήταν από άποψη κρυσταλλικής μωσαϊκότητας το 

αναπτυσσόμενο υμένιο. Αντιθέτως, δεν συμβαίνει το ίδιο και με την επιφανειακή 

τραχύτητα του GaN η οποία φαίνεται ότι αυξάνεται όσο αυξάνεται η θερμοκρασία. Η 

επιφανειακή τραχύτητα και η κρυσταλλική μωσαϊκότητα καθορίζονται από τις 

συνθήκες ετεροεπιταξιακής ανάπτυξης που περιλαμβάνουν και τις ιδιότητες της 

νιτριδωμένης επιφάνειας. Αυτό που είναι επιθυμητό είναι ο συνδυασμός υψηλής 

κρυσταλλικής ποιότητας με όσο το δυνατόν μειωμένη επιφανειακή τραχύτητα. 

Στον Πίνακα 4.3 δίνονται οι τιμές του FWHM (Full Width at Half Maximum) 

των φασμάτων XRD σάρωσης-ω (rocking curve, RC) (Εικ. 4.4) για την συμμετρική 

(11-20) ανάκλαση του GaN, καθώς και η επιφανειακή τραχύτητα των δειγμάτων. Όλα 

τα υποστρώματα είχαν υποστεί νιτρίδωση για μια ώρα σε διαφορετικές θερμοκρασίες 

και κατόπιν αναπτύχθηκαν λεπτά υμένια GaN επιπέδου-a πάχους 200 nm σε 

θερμοκρασία ανάπτυξης 700 °C. Ο λόγος ροών III/V που χρησιμοποιήθηκε ήταν 1,4, 

ενώ θα πρέπει να τονιστεί ότι οι συνθήκες δεν ήταν οι ιδανικές για την πυρηνοποίηση 

και ανάπτυξη του GaN επιπέδου-a, αλλά χρησιμοποιήθηκαν αρχικά για μια πρώτη 

συγκριτική μελέτη του ρόλου της νιτρίδωσης του σαπφείρου. Όπως φαίνεται από την 

Εικόνα 4.5, τα υμένια του GaN που αναπτύχθηκαν στη συνέχεια είναι συνεχή χωρίς 

το σχηματισμό νησίδων. 
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Αριθμός δείγματος 
Θερμοκρασία 

νιτρίδωσης (°C) 

AFM (nm)  

rms τραχύτητα 

XRD RC (11-20) 

FWHM (deg) 

Τ11h 200°C 13,064 0,79 

Τ21h 400°C 14,655 0,79 

Τ31h 600°C 14,698 0,66 

Τ41h 800°C 18,336 0,53 

 

 

 

Πίνακας 4.3: Εξάρτηση του FWHM των XRD RC για την συμμετρική ανάκλαση (11-20) και της
επιφανειακής τραχύτητας των επιταξιακών στρωμάτων 200 nm GaN επιπέδου-a από την
θερμοκρασία στην οποία έγινε νιτρίδωση του υποστρώματος σαπφείρου επιπέδου-r για μια ώρα
στα 300W με ροή αζώτου 0,56 sccm 
 

 

  

Δείγμα Τ11h: Τνιτρίδωσης = 200°C Δείγμα Τ21h Τνιτρίδωσης = 400°C 

  
Δείγμα Τ31h: Τνιτρίδωσης = 600°C Δείγμα Τ41h: Τνιτρίδωσης = 800°C 

 
Εικόνα 4.4: Καμπύλες XRD σάρωσης-ω (RC) για την συμμετρική ανάκλαση (11-20) των 
στρωμάτων 200 nm GaN που αναπτύχθηκαν πάνω σε νιτριδωμένα υποστρώματα σαπφείρου 
επιπέδου-r μετά από νιτρίδωση για μια ώρα σε διαφορετικές θερμοκρασίες 
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Δείγμα Τ11h Δείγμα Τ21h

 
 

Δείγμα Τ31h Δείγμα Τ41h

 

 

 

Εικόνα 4.5: Μικρογραφήματα AFM  της επιφάνειας των στρωμάτων 200 nm GaN που
αναπτύχθηκαν πάνω σε νιτριδωμένα υποστρώματα σαπφείρου επιπέδου-r μετά από νιτρίδωση
για μια ώρα σε διαφορετικές θερμοκρασίες (επιφάνεια σάρωσης 10x10μm2, με πλήρη κλίμακα z
ίση με 74,93 nm). 

 

 

Από τον πίνακα διαπιστώνουμε ότι η αύξηση της θερμοκρασίας νιτρίδωσης 

περιορίζει την μωσαϊκότητα του αναπτυσσόμενου κρυστάλλου GaN σε αντίθεση με 

την επιφανειακή τραχύτητα. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι θα πρέπει να βρεθούν οι 

βέλτιστες συνθήκες, κυρίως χρονικής διάρκειας και θερμοκρασίας νιτρίδωσης, ώστε 

να παραμείνουν χαμηλά και οι τιμές της επιφανειακής τραχύτητας και της 

κρυσταλλικής μωσαϊκότητας. Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, δεν είναι ασφαλές να 

αποφανθούμε κατηγορηματικά ότι η νιτρίδωση όντως επηρεάζει θετικά την 

κρυσταλλική ποιότητα. Οι βελτιώσεις είναι σχετικά μικρές και αναμφίβολα πολύ 

μακριά από αυτό που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως βέλτιστο. Επίσης, τα 

αποτελέσματα θα εξαρτώνται από τις συνθήκες πυρηνοποίησης και ανάπτυξης των 

στρωμάτων GaN επιπέδου-a που δεν ήταν βελτιστοποιημένες σε αυτή τη συγκριτική 

μελέτη. Δηλαδή, η ανάπτυξη GaN σε ένα στάδιο, απευθείας στη θερμοκρασία 700 

°C, δεν ανταποκρίνεται στις ιδανικές συνθήκες. Εντούτοις, τα αποτελέσματα είναι 

ενδεικτικά του μεγάλου βαθμού νιτρίδωσης του σαπφείρου σε υψηλή θερμοκρασία 

υποστρώματος. 
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Οι παρατηρήσεις της επιφάνειας του νιτριδωμένου σαπφείρου με RHEED 

έδειξαν την αρχική ομαλοποίηση της επιφάνειας, ενισχύοντας το γραμμικό (streaky) 

χαρακτήρα των σχηματισμών RHEED. Ο γραμμικός χαρακτήρας των σχηματισμών 

RHEED βελτιώνεται μέχρι κάποια χρονική στιγμή και στη συνέχεια αρχίζει να 

μετατρέπεται σε σχηματισμό κηλίδων (spotty) που είναι ενδεικτικό τραχύτητας της 

επιφάνειας. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι το αποτέλεσμα της νιτρίδωσης εξαρτάται 

σημαντικά και από τη χρονική διάρκειά της. Στις υψηλότερες θερμοκρασίες, η 

μετάβαση από το γραμμικό σχηματισμό RHEED σε σχηματισμό κηλίδων γίνεται 

σχετικά γρήγορα ενώ όσο μειώνεται η θερμοκρασία τόσο πιο πολύ καθυστερεί. Η 

μορφή κηλίδων του σχηματισμού RHEED υποδεικνύει ότι το φαινόμενο της 

νιτρίδωσης έχει προχωρήσει σε βαθμό τέτοιο που οδηγεί σε σχηματισμό νησίδων 3D 

και αύξηση της τραχύτητας. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι αναλόγως τη 

θερμοκρασία που γίνεται η νιτρίδωση εξαρτάται και η χρονική διάρκεια προκειμένου 

να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα.  

Προκειμένου να επιβεβαιώσουμε τις παραπάνω παρατηρήσεις, τα 

προηγούμενα πειράματα επαναλήφθηκαν για νιτρίδωση χρονικής διάρκειας δυο ωρών 

σε διαφορετικές θερμοκρασίες. Τα αποτελέσματα για λεπτά στρώματα 200 nm GaN 

που αναπτύχθηκαν πάνω στα νιτριδωμένα υποστρώματα, δίνονται στον Πίνακα 4.4 

και δεν έδειξαν καμία συνολική βελτίωση σε σχέση με τη νιτρίδωση για μια ώρα. 

Άμεση συνέπεια αυτού του συμπεράσματος είναι ότι δεν έχει νόημα νιτρίδωση πέραν 

της μιας ώρας για τις εξεταζόμενες θερμοκρασίες.  

 

Αριθμός δείγματος 
Θερμοκρασία 

νιτρίδωσης (°C) 

AFM (nm) 

rms τραχύτητα 

XRD RC (11-20) 

FWHM (deg) 

T12h 800 19,8 0,8 

T22h 600 19,6 0,61 

T32h 400 10,2 0,52 

T42h 200 18,4 0,69 

 
Πίνακας 4.4: Εξάρτηση του FWHM των XRD RC για την συμμετρική ανάκλαση (11-20) και της
επιφανειακής τραχύτητας των επιταξιακών στρωμάτων 200 nm GaN επιπέδου-a από την
θερμοκρασία στην οποία έγινε νιτρίδωση του υποστρώματος σαπφείρου επιπέδου-r για δυο
ώρες στα 300W με ροή αζώτου 0,56 sccm 
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Η μετατροπή της επιφάνειας του σαπφείρου Al2O3 σε AlN υποδηλώνεται από 

την εμφάνιση σχηματισμών RHEED κατά μήκος των κάθετων αζιμούθιων [-1100] 

και [0001] του GaN ([-1-120] και [-1101] του σαπφείρου). Οι παρατηρήσεις ΤΕΜ 

επιβεβαίωσαν την μετατροπή αυτή όπου φαίνεται ξεκάθαρα το σχηματιζόμενο 

στρώμα AlN και υποδεικνύεται με το κόκκινο βέλος (Εικ. 4.6). 

 

 
 

Εικόνα 4.6: Μετατροπή της επιφάνειας του σαπφείρου Al2O3 σε ΑlN 
 

 

4.5 Μελέτη της χρονικής διάρκειας της νιτρίδωσης  
 

Τέσσερα δείγματα σαπφείρου επιπέδου-r εισήχθησαν στον θάλαμο ανάπτυξης 

του ΜΒΕ και ακολουθήθηκε η διαδικασία της νιτρίδωσης για διαφορετική χρονική 

διάρκεια (4 min, 13 min, 20 min, 60 min) υπό σταθερή θερμοκρασία 800 °C. Οι 

συνθήκες λειτουργίας της πηγής RF πλάσματος συνίσταντο από ροή αζώτου 0,56 

sccm και ισχύ RF 300W. Η ροή ενεργών στοιχείων αζώτου αντιστοιχεί σε ισοδύναμο 

ρυθμό ανάπτυξης GaN ίσο με 470 nm/h. 

Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 4.7, όσο πιο πολύ διαρκεί η νιτρίδωση (για τις 

ίδιες συνθήκες) τόσο πιο πολύ μεγαλώνει η RMS τραχύτητα της επιφάνειας του 

σαπφείρου.
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Νιτρίδωση στους 800 °C για 4min 

RMS = 0,11 nm 
Νιτρίδωση στους 800 °C για 13min 

RMS = 0,15 nm 

  
Νιτρίδωση στους 800 °C για 20min Νιτρίδωση στους 800 °C για 1h 

RMS = 0,15 nm RMS = 0,18 nm 
 
Εικόνα 4.7: Μικρογραφήματα AFM που δείχνουν την επιφανειακή τραχύτητα υποστρωμάτων
επιπέδου-r με νιτρίδωση στους 800 °C για διαφορετική χρονική διάρκεια επιφάνεια σάρωσης
5x5μm2, με πλήρη κλίμακα z ίση 3,6 nm). 

 

 

 

 

Η τάση αυτή παρουσιάζεται γραφικά και στο παρακάτω σχήμα (Εικ. 4.8). 

Όπως βλέπουμε και από το γράφημα, για τα πρώτα 20 λεπτά της νιτρίδωσης η 

αύξηση της τραχύτητας γίνεται με σταθερό ρυθμό. Στη συνέχεια όμως έχουμε μια πιο 

αργή μεταβολή και εμφανίζεται τάση κορεσμού.  
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Προκειμένου να δούμε την επίδραση που έχει στο τελικά αναπτυσσόμενο 

υμένιο GaN η διαφορετική χρονική διάρκεια νιτρίδωσης υπό σταθερή θερμοκρασία, 

αναπτύχθηκαν στρώματα 200nm GaN μετά από νιτρίδωση του σαπφείρου επιπέδου-r 

στους 800 °C για χρονική διάρκεια 13, 20 και 60 min. Τα στρώματα GaN 

αναπτύχθηκαν στους 700 °C με λόγο ροών ΙΙΙ/V=1,4. Στον Πίνακα 4.5 φαίνονται 

συγκεντρωμένα τα αποτελέσματα. 

 

Αριθμός δείγματος 

Εικόνα 4.8: Αύξηση της επιφανειακής τραχύτητας συναρτήσει του χρόνου νιτρίδωσης υπό 
σταθερή θερμοκρασία (800 °C) 

Χρόνος 

νιτρίδωσης (min) 

AFM (nm) 

rms τραχύτητα 

XRD RC (11-20) 

FWHM (deg) 

Χ1 13 16,936 0,66 

Χ2 20 17,42 0,68 

Χ3 60 18,336 0,53 

 

 

 

 

Πίνακας 4.5: Εξάρτηση του FWHM των XRD RC για την συμμετρική ανάκλαση (11-20) και
της επιφανειακής τραχύτητας των επιταξιακών στρωμάτων 200 nm GaN επιπέδου-a από την
θερμοκρασία στην οποία έγινε νιτρίδωση του υποστρώματος σαπφείρου επιπέδου-r για 13, 20
και 60 min στα 300W με ροή αζώτου 0,56 sccm 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι όσο περισσότερο διαρκεί η νιτρίδωση τόσο ο 

αναπτυσσόμενος κρύσταλλος βελτιώνεται και η τραχύτητα αυξάνεται. Η σύγκριση 

των Πινάκων 4.5 και 4.3 υποδεικνύει ότι η θερμοκρασία της νιτρίδωσης έχει 

σημαντικότερη επίδραση συγκριτικά με την χρονική διάρκεια της στην μέγιστη 

θερμοκρασία που εξετάσθηκε.  
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Τα παραπάνω αποτελέσματα καθιστούν ολοφάνερο ότι θα πρέπει να βρεθούν 

οι βέλτιστες συνθήκες ανάμεσα στη χρονική διάρκεια και στη θερμοκρασία 

νιτρίδωσης ώστε να έχουμε την καλύτερη κρυσταλλική ποιότητα σε συνδυασμό με 

την μικρότερη επιφανειακή τραχύτητα των επιταξιακών στρωμάτων GaN επιπέδου-a. 

Βεβαίως, σε αυτή την κατεύθυνση απαραίτητα πρέπει να συνδυαστεί και η 

βελτιστοποίηση των συνθηκών πυρηνοποίησης (nucleation) και ανάπτυξης του GaN 

επιπέδου-a. 

 

 

4.6 Νιτρίδωση με υψηλότερη ροή αζώτου και ισχύ RF 
 

Ο ρόλος της ροής ενεργών σωματιδίων αζώτου μελετήθηκε 

πραγματοποιώντας μια σειρά πειραμάτων όπου ο χρόνος νιτρίδωσης κρατήθηκε 

σταθερός στα 60 min και η θερμοκρασία νιτρίδωσης στους 800 °C, αλλά 

μεταβλήθηκε είτε η ροή αερίου Ν2 ή η επαγόμενη ισχύς RF στην πηγή πλάσματος 

αζώτου. Μετά τη νιτρίδωση των υποστρωμάτων σαπφείρου αναπτύχθηκαν 200 nm 

υμενίου GaN με σκοπό να διερευνήσουμε την επίδραση των συνθηκών νιτρίδωσης 

στις ιδιότητες του τελικά αναπτυσσόμενου GaN επιπέδου-a.  

O Πίνακας 4.6 δίνει τα αποτελέσματα για διαφορετικές ροές αερίου Ν2 από 

0,36 sccm εως 1,0 sccm με σταθερή ισχύ RF ίση με 300W. Mε εξαίρεση το δείγμα 

R3, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ροή ενεργών σωματιδίων αζώτου δεν έχει 

παρατηρήσιμη επίδραση στο αποτέλεσμα της νιτρίδωσης. 

Θερμοκρασία 

νιτρίδωσης 

(°C) 

Χρόνος 

νιτρίδωσης 

(min) 

Ροή 

αζώτου 

(sccm) 

Ισχύς RF 

(watts) 

Αριθμός 

δείγματος 

AFM (nm) 

rms 

τραχύτητα 

XRD RC 

(11-20) 

FWHM 

(deg) 

R1 60 0,36 300 800 17,401 0,54 

R2 60 0,56 300 800 18,336 0,53 

R3 60 0,76 300 800 18,54 1,03 

R4 60 1 300 800 16,799 0,55 

 

 

 

Πίνακας 4.6: Εξάρτηση του FWHM των XRD RC για την συμμετρική ανάκλαση (11-20) και της
επιφανειακής τραχύτητας των επιταξιακών στρωμάτων 200 nm GaN επιπέδου-a από την ροή στην
οποία έγινε νιτρίδωση του υποστρώματος σαπφείρου επιπέδου-r για 0,36 sccm, εως 1 sccm στα
300W 
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Κάτι τέτοιο ενισχύεται και από τις παρατηρήσεις του RHEED όπου οι πρώτες 

κηλίδες (spots) κατά τη διάρκεια της νιτρίδωσης, και πριν ξεκινήσει η ανάπτυξη 

υμενίων GaN πάνω στην επιφάνεια του σαπφείρου επιπέδου-r, για όλα τα δείγματα 

(R1, R2, R4), παρατηρήθηκαν μετά τα πρώτα 15 λεπτά, πράγμα που σημαίνει ότι το 

αποτέλεσμα της νιτρίδωσης είναι ανεξάρτητο της ροής αζώτου. 

Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 4.6, τα αποτελέσματα δεν δικαιολογούν 

την υιοθέτηση υψηλότερης ροής για την νιτρίδωση σαπφείρου, με αποτέλεσμα να 

χρησιμοποιηθεί η συνηθισμένη ροή των 0,56 sccm στα υπόλοιπα πειράματα. 

Για να μελετήσουμε την επίδραση της ισχύος στην νιτρίδωση του σαπφείρου 

έγινε νιτρίδωση για μια ώρα σε θερμοκρασία 800 °C χρησιμοποιώντας διαφορετική 

ισχύ (200, 300, 400, 500W). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που συνοψίζονται στον 

Πίνακα 4.7, υπάρχει μια βέλτιστη περιοχή RF ισχύος 300-400W για τη νιτρίδωση του 

σαπφείρου. Η μεταβολή της RF ισχύος μεταβάλει την ροή ενεργών σωματιδίων 

αζώτου αλλά και το περιεχόμενο της σε διαφορετικά είδη, όπως άτομα, διεγερμένα 

μόρια και ιόντα. Η υψηλή ισχύς αναμένεται να αυξάνει το ιοντικό περιεχόμενο της 

ροής οδηγώντας σε υποβάθμιση της κρυσταλλικής ποιότητας του υποστρώματος. 

 

Αριθμός 

δείγματος 

Θερμοκρασία 

νιτρίδωσης 

(°C) 

Χρόνος 

νιτρίδωσης 

(min) 

Ροή 

αζώτου 

(sccm) 

Ισχύς 

RF 

(watts)

AFM (nm) 

rms 

τραχύτητα 

XRD RC 

(11-20) 

FWHM 

(deg) 

I1 60 0,56 200 800 15,867 0,70 

I2 60 0,56 300 800 18,336 0,53 

I3 60 0,56 400 800 23,262 0,52 

I4 60 0,56 500 800 16,266 1,18 

 

 

 

 

Πίνακας 4.7: Εξάρτηση του FWHM των XRD RC για την συμμετρική ανάκλαση (11-20) και της
επιφανειακής τραχύτητας των επιταξιακών στρωμάτων 200 nm GaN επιπέδου-a από την ισχύ της
RF στην οποία έγινε νιτρίδωση του υποστρώματος σαπφείρου επιπέδου-r για 200, 300, 400 και
500W για μια ώρα και 0,56 sccm ροής αζώτου 
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4.7 Μελέτη της χρονικής εξέλιξης της νιτρίδωσης με 

RHEED 
 

Οι παρατηρήσεις RHEED κατά τη διάρκεια της νιτρίδωσης του σαπφείρου, 

έδειξαν την μετάβαση από γραμμικό σχηματισμό (Εικ. 4.9a) σε σχηματισμό κηλίδων 

(Εικ. 4.9c). Η μετάβαση από γραμμές σε κηλίδες παρατηρείται σε διαφορετική 

χρονική στιγμή, αναλόγως τη θερμοκρασία υποστρώματος κατά την νιτρίδωση. Σε 

ένα μεταβατικό στάδιο, μεταξύ σχηματισμού γραμμών και κηλίδων, παρατηρήθηκε η 

εμφάνιση ενός σχηματισμού RHEED αποτελούμενου από πολλαπλές γραμμές 

περίθλασης (Εικ. 4.9b). 

 

(c) (a) 
(b) 

 

 
Εικόνα 4.9 a, b, c: Εικόνες RHEED πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη χρονική στιγμή
μετάβασης 2D-3D για επιφάνεια σαπφείρου επιπέδου-r που υφίσταται νιτρίδωση 

 

Στον Πίνακα 4.8 φαίνονται οι χρόνοι στους οποίους πραγματοποιείται η 

μετάβαση από γραμμικό σχηματισμό RHEED σε σχηματισμό κηλίδων. Η εμφάνιση 

σχηματισμού κηλίδων στο RHEED δείχνει την ύπαρξη τραχιάς επιφάνειας, με 

αποτέλεσμα η προσπίπτουσα δέσμη του RHEED να διέρχεται μέσα από 

τρισδιάστατες (3D) νησίδες κρυσταλλικού υλικού και να δίνει σχηματισμό 

περίθλασης από κηλίδες. H μετάβαση από γραμμικό σχηματισμό RHEED σε 

σχηματισμό κηλίδων αντιστοιχεί σε μετάβαση από δισδιάστατη (2D) σε τρισδιάστατη 

(3D) δομή της επιφάνειας (μετάβαση 2D-3D).  
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Χρόνος μετάβαση 2D-3D (min) Θερμοκρασία νιτρίδωσης (°C) 

800 15 

600 23 

400 11 

200 40 

Πίνακας 4.8: Χρόνοι μετάβασης του σχηματισμού RHEED από γραμμικό (streaky) σε 
σχηματισμό κηλίδων (spotty) 

 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 4.8, διαπιστώνουμε ότι ο χρόνος μετάβασης 

2D-3D είναι μέγιστος στην χαμηλότερη θερμοκρασία νιτρίδωσης των 200 °C. Ο 

χρόνος αυτός μειώνεται στις υψηλότερες θερμοκρασίες (Εικ. 4.10). Κάτι τέτοιο 

κρίνεται απόλυτα λογικό αφού σε υψηλότερες θερμοκρασίες υποστρώματος οι 

συντελεστές διάχυσης των ατόμων πάνω στην επιφάνεια αλλά και εντός του 

κρυστάλλου αυξάνονται. Αυτό που επίσης αυξάνεται με την αύξηση της 

θερμοκρασίας είναι και η ταχύτητα ανταλλαγής ιόντων O-με-N με αποτέλεσμα η 

νιτρίδωση να επιτυγχάνεται ταχύτερα [14]. Η μετάβαση 2D-3D της δομής της 

επιφάνειας θεωρείται σαν αποτέλεσμα χαλάρωσης του ελαστικά παραμορφωμένου 

στρώματος AlN που σχηματίζεται πάνω στο σάπφειρο μέσω της νιτρίδωσης του.  

 
 

 
Εικόνα 4.10: Εμφάνιση του σημείου μετάβασης 2D-3D συναρτήσει της θερμοκρασίας
υποστρώματος 

 

Μια αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι ότι ο χρόνος μετάβασης 2D-3D δεν 

μειώνεται μονότονα με την θερμοκρασία υποστρώματος αλλά εμφανίζει ελάχιστο για 
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την θερμοκρασία των 400 °C. Δεδομένου ότι μια μετασταθής 2D δομή χαλαρώνει σε 

δομή 3D ευκολότερα σε υψηλότερες θερμοκρασίες υποστρώματος που ευνοούν την 

επιφανειακή διάχυση, η παρατηρούμενη συντόμευση του χρόνου μετάβασης 2D-3D 

στους 400 °C θα μπορούσε να συνδέεται με αυξημένο πάχος του νιτριδωμένου 

στρώματος στους 400 °C. Μπορεί όμως να σχετίζεται και με μειωμένη χαλάρωση της 

ελαστικής παραμόρφωσης του νιτριδωμένου στρώματος μέσω εισαγωγής 

εξαρμώσεων πλεγματικής διαφοράς (ανταγωνιστικός μηχανισμός χαλάρωσης) στους 

400 °C, συγκριτικά με τις υψηλότερες θερμοκρασίες.  

Αν υποθέσουμε ότι στους 400 °C είναι εντονότερο το φαινόμενο της 

νιτρίδωσης, θα οφείλεται στο ότι τα μόρια του Ν έχουν την κατάλληλη θερμική 

ενέργεια (κάτι που δεν συμβαίνει σε χαμηλότερες θερμοκρασίες), για να διαχυθούν 

και να αντιδράσουν αποτελεσματικά μετατρέποντας τον σάπφειρο σε AlN αλλά και 

αρκετό χρόνο παραμονής πάνω στο υπόστρωμα (πριν την επανεξάχνωσή τους) κάτι 

που δεν θα συμβαίνει σε υψηλότερες θερμοκρασίες.  

Το αποτέλεσμα της νιτρίδωσης μπορεί να επηρεάζεται και από την ύπαρξη 

ΝΟx στην επιφάνεια του σαπφείρου για τις υψηλότερες θερμοκρασίες νιτρίδωσης, 

όπως αναφέρεται στον Πίνακα 4.2. Οι Lasurdo et al [15] είχαν μελετήσει την 

νιτρίδωση σαπφείρου επιπέδου-c και θεωρούν, ότι στις χαμηλές θερμοκρασίες το 

προσροφόμενο στην επιφάνεια ΝΟ μπορεί ευκολότερα να εκροφηθεί σε αντίθεση με 

τις υψηλότερες θερμοκρασίες, εξαιτίας των διαφορετικών χημικών δεσμών που 

λαμβάνουν χώρα αναλόγως τη θερμοκρασία . Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τα άτομα 

του αζώτου να βρίσκουν ελεύθερες περιοχές ώστε να αντιδράσουν σχηματίζοντας 

AlN. Αντιθέτως, σε υψηλότερες θερμοκρασίες το NO θα προσροφάται ισχυρά, με 

αποτέλεσμα να εμποδίζεται η προσρόφηση ατόμων Ν και κατ’ επέκταση ο 

σχηματισμός AlN (Εικ. 4.11). Βέβαια, τα προαναφερθέντα αποτελέσματα των 

πειραμάτων νιτρίδωσης συναρτήσει της θερμοκρασίας (Εικ. 4.2 και 4.3) είναι στην 

αντίθετη κατεύθυνση από τα συμπεράσματα των Lasurdo et al [15].  

 

 
 

 
Εικόνα 4.11: Το χημικό μονοπάτι που ακολουθείται κατά τη διαδικασία της νιτρίδωσης σε υψηλή 
(άνω των 400°C) και χαμηλή θερμοκρασία (κάτω των 400°C) σύμφωνα με τους Lasurdo et al 
[15] 
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Το φαινόμενο της νιτρίδωσης και της μετάβασης 2D-3D φαίνεται ότι είναι 

αρκετά περίπλοκα για να συσχετισθεί απλά η χρονική στιγμή της μετάβασης 2D-3D 

με την ποσότητα του νιτριδωμένου υλικού. Είναι επίσης πιθανό, κατά τη μετάβαση 

3D να αλλάζει η κινητική της διεργασίας ώστε τα αποτελέσματα της νιτρίδωσης σε 

1h να εξαρτώνται μονότονα από τη θερμοκρασία υποστρώματος. 

Τέλος, ο παρατηρούμενος μεταβατικός σχηματισμός RHEED από πολλές 

γραμμές (Εικ. 4.9(b)) είναι άγνωστο σε τι δομή της επιφάνειας μπορεί να αντιστοιχεί. 

Ενδεχομένως, η εμφάνιση του να σχετίζεται με συσσώρευση κάποιων ξένων ατόμων 

πάνω στην επιφάνεια που δεν σχετίζονται με την έκταση του στρώματος νιτρίδωσης. 

Τέτοιες προσμίξεις μπορεί να είναι άτομα Β που παρατηρήθηκαν με XPS. 

 

 

4.8 Εμφάνιση βαθμίδων στο υπόστρωμα του σαπφείρου 

κατά τη διαδικασία της νιτρίδωσης 
 

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα κατά τη 

νιτρίδωση της επιφάνειας του σαπφείρου επιπέδου-r είναι η εμφάνιση περιοδικών 

ακολουθιών βαθμίδων (step arrays) κατά μήκος της [-1101] κατεύθυνσης του Al2O3. 

Οι ακμές των βαθμίδων είναι παράλληλες στην προβολή της [0001] διεύθυνσης του 

σαπφείρου στο επίπεδο-r, που ταυτίζεται με την [0001] διεύθυνση του 

αναπτυσσόμενου GaN. 

Ακόμα και οι πιο σύντομες διαδικασίες νιτρίδωσης (της τάξης των μερικών 

λεπτών) των υποστρωμάτων σαπφείρου επιπέδου-r, προκάλεσαν την εμφάνιση 

περιοδικών βαθμίδων (steps), όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.12. Η εμφάνιση αυτών 

των βαθμίδων υποδεικνύει την χαμηλή επιφανειακή ενέργεια της νιτριδωμένης 

επιφάνειας και το σημαντικότατο μήκος διάχυσης των επιφανειακών ατόμων 
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[1101]sapph

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Εικόνα 4.12: Εικόνα AFM νιτριδωμένης επιφάνειας σαπφείρου για νιτρίδωση μιας ώρας σε
θερμοκρασία 800 °C, ισχύ 300W και ροή αζώτου 0,56 sccm, όπου φαίνεται η περιοδική
ακολουθία βαθμίδων της νιτριδωμένης επιφάνειας του σαπφείρου. Επιφάνεια σάρωσης 5x5
μm2, με πλήρη κλίμακα z ίση 3,6 nm. Η rms τιμή τραχύτητας είναι 0,188 nm 

 

 

 

 

Η εμφάνιση περιοδικών ακολουθιών βαθμίδων στην επιφάνεια 

υποστρωμάτων σχετίζεται με την ύπαρξη μικρής γωνίας απόκλισης της επιφάνειας 

κοπής του υποστρώματος (miscut angle) σε σχέση με το κοντινό κύριο 

κρυσταλλογραφικό επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή, ο λόγος του ύψους των βαθμίδων 

ως προς τη μεταξύ τους απόσταση ισούται με την εφαπτομένη της γωνίας απόκλισης 

της κοπής του υποστρώματος. Οι παρατηρήσεις AFM σε ένα μεγάλο αριθμό 

νιτριδωμένων επιφανειών σαπφείρου επιπέδου-r είναι συμβατές με γωνίες απόκλισης 

της τάξης των 0,01-0,2 μοιρών.  

H μελέτη του σχηματισμού βαθμίδων συναρτήσει του χρόνου (4 min, 13 min, 

20 min και 60 min) νιτρίδωσης σε συγκεκριμένη θερμοκρασία (800 °C) έδειξε ότι το 

τυπικό ύψος των βαθμίδων μένει σταθερό (στα όρια ακρίβειας/σφάλματος της 

μέτρησης), ενώ μειώνεται η τυπική μεταξύ τους απόσταση, καθώς αυξάνεται ο 

χρόνος νιτρίδωσης (Εικ. 4.13).  
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Τα αποτελέσματα αυτά είναι συμβατά με γωνία απόκλισης κοπής της 

επιφάνειας του υποστρώματος στην περιοχή 0,09-0,13 μοίρες, όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 4.9. Θεωρούμε ότι οι παρατηρούμενες διαφορές είναι μικρές για να 

στηρίξουν αξιόπιστα μία εναλλακτική εξήγηση για την αιτία σχηματισμού των 

περιοδικών βαθμίδων, διαφορετική από τη γωνία απόκλισης της κοπής των 

υποστρωμάτων. Το βασικό πρόβλημα είναι η δυσκολία στατιστικής ανάλυσης για 

αξιόπιστο ποσοτικό προσδιορισμό του μέσου ύψους των βαθμίδων, προσδιορίζοντας 

επακριβώς το βαθμό ύπαρξης ενός μικρού ποσοστού βαθμίδων με μεγαλύτερο 

(πολλαπλάσιο) ύψος των ~0,3 nm. Είναι πιθανόν, η αύξηση του χρόνου νιτρίδωσης 

να οδηγεί στο σχηματισμό κάποιων βαθμίδων μεγαλύτερου ύψους (step-bunching), 

αυξάνοντας έτσι τη μέση απόσταση τους για δεδομένη γωνία απόκλισης του 

υποστρώματος. Εναλλακτικά, οι παρατηρούμενες αλλαγές μπορεί να οφείλονται σε 

σταδιακή μικρή αλλαγή της κλίσης του επιπέδου-a του σχηματιζόμενου στρώματος 

νιτριδίου, ως προς το επίπεδο-r του υποστρώματος, σαν αποτέλεσμα εισαγωγής 

εξαρμώσεων πλεγματικής διαφορά με συνιστώσα του ανύσματος Burger κάθετη στην 

επιφάνεια [16].  

Η περιοδική σειρά ατομικών βαθμίδων είναι ένδειξη καλής διάταξης 

(ordering) της επιφάνειας, αλλά θα πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο το ύψος των 

βαθμίδων για να ελαχιστοποιηθεί η εισαγωγή κρυσταλλικών ατελειών κατά την 

Εικόνα 4.13: Η τυπική απόσταση και το τυπικό ύψος των βαθμίδων (steps) της νιτριδωμένης
επιφάνειας σαπφείρου επιπέδου-r, συναρτήσει της χρονικής διάρκειας της νιτρίδωσης στη
θερμοκρασία των 800°C  

98  



Κεφάλαιο 4: Μελέτη της νιτρίδωσης 

ετεροεπιταξιακή ανάπτυξη των III-νιτριδίων. Οι μεγάλες βαθμίδες σχηματίζουν 

κεκλιμένα τμήματα επιπέδων (facets), στα οποία μπορεί να πυρηνοποιηθούν 

κρυσταλλίτες με διαφορετικό προσανατολισμό. Επίσης, στην ετεροεπίταξη υλικών με 

πλεγματική διαφορά, οι βαθμίδες του υποστρώματος προκαλούν πρόβλημα 

πλεγματικής συναρμογής και κατά την διεύθυνση της ανάπτυξης, στην θέση τον 

βαθμίδων, επαυξάνοντας την εισαγωγή κρυσταλλικών ατελειών. 

 

Δείγμα 
Χρόνος 

νιτρίδωσης (min) 

Τυπική 

απόσταση 
Τυπικό ύψος 

(nm) 

Αναμενόμενη 

Γωνία 

(deg) (nm) 

A1 4 196,1 0,30 0,09 

A2 13 172,7 0,30 0,10 

A3 20 161 0,30 0,11 

A4 60 132,5 0,30 0,13 

 

Πίνακας 4.9: Οι τυπικές τιμές ύψους και απόστασης των βαθμίδων που παρατηρήθηκαν με AFM
σε επιφάνειες σαπφείρου επιπέδου-r, νιτριδωμένες στους 800°C για διαφορετικά χρονικά
διαστήματα, από 4min έως 60min. Για κάθε περίπτωση, δίνεται και η υπολογισθείσα τιμή της
αναμενόμενης γωνίας απόκλισης της κοπής του υποστρώματος, που θα ήταν συμβατή με το
παρατηρούμενο ύψος και απόσταση των βαθμίδων. 

 

4.9 Συμπεράσματα 
 

Παρακάτω συνοψίζονται επιγραμματικά τα συμπεράσματα που προκύπτουν για την 

νιτρίδωση των υποστρωμάτων σαπφείρου επιπέδου-r: 

 

 Η διαδικασία της νιτρίδωσης δεν έδειξε σαφή αποτελέσματα βελτίωσης του 

αναπτυσσόμενου κρυστάλλου GaN. Φαίνεται ότι υπάρχει μια μικρή επίδραση 

στον κρύσταλλο ωστόσο δεν είναι τόσο έντονη ώστε να θεωρήσουμε τη 

νιτρίδωση άκρως απαραίτητη. Ωστόσο προκαλεί την μετατροπή της 

επιφάνειας του σαπφείρου επιπέδου-r σε AlN, κάτι που αναμένεται να βοηθά 

στην βελτίωση της μορφολογίας και κρυσταλλικής ποιότητας  του υμενίου 

GaN, αν βελτιστοποιηθούν οι συνθήκες ανάπτυξης του. 
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 Η νιτρίδωση προκαλεί την εμφάνιση περιοδικών ακολουθιών βαθμίδων στην 

επιφάνεια. Όσο πιο πολύ διαρκεί η νιτρίδωση τόσο περισσότερο αυξάνεται η 

μέση επιφανειακή τραχύτητα. 

 Όσο πιο έντονες είναι οι συνθήκες της νιτρίδωσης, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

τάση για σχηματισμό βαθμίδων μεγαλύτερου ύψους 

 Όσο πιο χαμηλή είναι η θερμοκρασία της νιτρίδωσης, τόσο πιο μικρή είναι η 

μέση επιφανειακή τραχύτητα. Η επίτευξη της βέλτιστης νιτρίδωσης 

υποδεικνύεται από την παρουσία γραμμικών σχηματισμών στο RHEED, πριν 

εμφανισθεί η μετάβαση 2D-3D. Μετά το πέρας ένας κρίσιμου χρόνου, η 

παρουσία γραμμικών σχηματισμών χάνεται και εμφανίζονται σχηματισμοί 

κηλίδων στο RHEED, που είναι ενδεικτικό της αύξησης της τραχύτητας της 

επιφάνειας (μετάβαση 2D-3D). 

 Η αποτελεσματικότερη νιτρίδωση επιτυγχάνεται στη θερμοκρασία των 400 °C 

όπου παρατηρείται ταχύτατη εμφάνιση του γραμμικού σχηματισμού στο 

RHEED και χαμηλή μέση επιφανειακή τραχύτητα στον σάπφειρο επιπέδου-r.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

 

ΕΤΕΡΟΕΠΙΤΑΞΙΑΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ GaN ΠΑΝΩ 

ΣΕ r-plane ΣΑΠΦΕΙΡΟ 

 

Β´ 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ 

ΠΥΡΗΝΟΠΟΙΗΣΗΣ GaN ΠΑΝΩ 

ΣΕ ΣΑΠΦΕΙΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ-r 
 

 

 



Κεφάλαιο 5: Μελέτη της πυρηνοποίησης GaN πάνω σε σάπφειρο επιπέδου-r 

5.1 Εισαγωγή 
 

Η εφαρμογή των ημιαγωγών III-V στην ανάπτυξη διατάξεων με υψηλές 

αποδόσεις έχει σαν προϋπόθεση την ελαχιστοποίηση, αν όχι την εξάλειψη, των 

ατελειών στο πλέγμα του κρυστάλλου. Η έλλειψη ενός υποστρώματος κατάλληλου 

για την ανάπτυξη GaN και λοιπών III-V νιτριδίων, δυσχεραίνει την επίτευξη αυτού 

του στόχου, αφού η ανάπτυξη του GaN γίνεται με ετεροεπίταξη πάνω σε 

υποστρώματα με μεγάλη διαφορά πλεγματικής σταθεράς όπως τα Al
2
O

3
, SiC και Si. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ύπαρξη μεγάλου αριθμού ατελειών στον 

κρύσταλλο του GaN, κάτι που επηρεάζει αρνητικά τις ηλεκτρικές και οπτικές 

ιδιότητές του. Στην περίπτωση ετεροεπιταξιακής ανάπτυξης με μεγάλη πλεγματική 

διαφορά (lattice misfit) ο σχηματισμός κρυσταλλικών ατελειών συνδέεται με την 

χαλάρωση της ελαστικής παραμόρφωσης με την εισαγωγή εξαρμώσεων πλεγματικής 

διαφοράς, καθώς και με τον τρόπο σχηματισμού (nucleation: πυρηνοποίησης) και 

συνένωσης (coalescence) των αρχικών πυρήνων του επιταξιακού υλικού. Η ύπαρξη 

ελαστικής τάσης, λόγω της πλεγματικής διαφοράς, ευνοεί ενεργειακά τον σχηματισμό 

τρισδιάστατων (3D) νησίδων αντί της ανάπτυξης στρώμα-με-στρώμα (2D), ακόμα 

και όταν η επιφανειακή ενέργεια του υποστρώματος είναι μεγαλύτερη από αυτή του 

επιστρώματος. H χαλάρωση της πλεγματικής διαφοράς στις αρχικές νησίδες 

θεωρείται ότι προκαλεί προβλήματα αναντιστοιχίας των πλεγμάτων των 

διαφορετικών νησίδων, κατά τη στιγμή της συνένωσής τους, με αποτέλεσμα την 

δημιουργία πρόσθετων ατελειών στα όρια των συνενωμένων πυρήνων. 

Ο τρόπος ανάπτυξης των αρχικών πυρήνων του υποστρώματος επηρεάζει, 

όμως, και την δυνατότητα επίτευξης ενός συμπαγούς (αντί πορώδους) υμενίου καθώς 

και την μορφολογία και τραχύτητα της επιφάνειας. Η χρήση του υλικού στην 

κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτοηλεκτρονικών διατάξεων υψηλών αποδόσεων 

απαιτεί την επίτευξη ομοιογενών υμενίων και ετεροεπαφών με ατομικά επίπεδες 

επιφάνειες και διεπιφάνειες. Στην κατεύθυνση αυτή, είναι κρίσιμος ο έλεγχος της 

πυρηνοποίησης του επιταξιακού υλικού και της αποτελεσματικής συνένωσης τυχόν 

3D πυρήνων σε ένα ομογενές υμένιο με ικανοποιητικά επίπεδη επιφάνεια, που μπορεί 

να αποτελέσει το υπόστρωμα για την ανάπτυξη της κατάλληλης ετεροδομής για 

κάποια διάταξη. Πειραματικά και θεωρητικά είναι γνωστό ότι η μείωση της 
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θερμοκρασίας υποστρώματος αυξάνει την πυκνότητα πυρήνων του εναποτιθέμενου 

κρυστάλλου και καθιστά εφικτή την πλήρη κάλυψη του υποστρώματος σε μικρότερα 

πάχη επιταξιακής ανάπτυξης.  

Για το λόγο αυτό, στις περιπτώσεις ετεροεπιταξιακής ανάπτυξης με μεγάλη 

πλεγματική διαφορά, είναι συνηθισμένη η υιοθέτηση μιας διαδικασίας ανάπτυξης δυο 

σταδίων (two-step growth) [1], όπου το πρώτο στάδιο αφορά την εναπόθεση ενός 

στρώματος πυρηνοποίησης σε θερμοκρασία πολύ χαμηλότερη από την ιδανική για 

την ανάπτυξη του υπόλοιπου επιταξιακού υλικού. Σε κάποιες περιπτώσεις, εντούτοις, 

όπως στην ανάπτυξη InN πάνω σε GaN [0001] ή AlN πάνω σε Al2O3 (0001) [2], η 

πυρηνοποίηση δεν αποτελεί ξεχωριστό στάδιο που γίνεται σε διαφορετική 

θερμοκρασία υποστρώματος.  

Τα χαρακτηριστικά ενός καλού στρώματος πυρηνοποίησης είναι η όσο το 

δυνατό χαμηλότερη επιφανειακή τραχύτητα, καθώς και η πλήρης επικάλυψη της 

επιφάνειας του υποστρώματος σαπφείρου. Και οι δυο προϋποθέσεις αποσκοπούν 

στην δημιουργία των συνθηκών για την τελική ανάπτυξη ενός συμπαγούς και 

επίπεδου υμενίου GaN και ετεροδομών για διατάξεις με επίπεδες και απότομες 

διεπιφάνειες. Θα πρέπει, βεβαίως, να εξασφαλίζεται και η καλή κρυσταλλική 

ποιότητα των στρωμάτων. 

Στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής μελετήθηκαν δυο διαφορετικά είδη 

στρωμάτων (GaN και AlN) για την τελική ανάπτυξη GaN επιπέδου-a πάνω σε 

σάπφειρο επιπέδου-r. Ένα στρώμα πυρηνοποίησης από GaN έχει το πλεονέκτημα ότι 

είναι ίδιο, από άποψη πλεγματικών σταθερών, με το τελικό υμένιο GaN, ωστόσο 

εξακολουθεί να έχει μεγάλη πλεγματική διαφορά σε σχέση με το υπόστρωμα. Από 

την άλλη, ένα στρώμα πυρηνοποίησης από AlN έχει μικρότερη πλεγματική διαφορά 

σε σχέση με το υπόστρωμα, αλλά παρουσιάζει πλεγματική διαφορά της τάξης του 2% 

ως προς το τελικό υμένιο GaN. H μελέτη της πυρηνοποίησης περιελάμβανε την 

σύγκριση διαφορετικών συνθηκών ανάπτυξης προκειμένου να προσδιοριστούν οι 

βέλτιστες συνθήκες. Οι διαφορετικές συνθήκες που εξετάστηκαν αφορούν τόσο στην 

θερμοκρασία ανάπτυξης όσο και στην ροή και το λόγο ροών των στοιχείων III και V. 
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5.2 Επίδραση της θερμοκρασίας υποστρώματος στο στρώμα 
πυρηνοποίησης GaN 

 

Ως πρώτο προς μελέτη στρώμα πυρηνοποίησης επιλέχτηκε το GaN.  

Τα υποστρώματα σαπφείρου επιπέδου-r προετοιμάστηκαν με τον τρόπο που 

αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, εκτός και εντός του συστήματος ΜΒΕ και 

στη συνέχεια αναπτύχθηκαν 20 nm GaN σε ένα εύρος θερμοκρασιών υποστρώματος 

από 350 °C έως 800 °C. Όλα τα δείγματα GaN αναπτύχθηκαν χρησιμοποιώντας 

στοιχειομετρία ροών μεταξύ γαλλίου και αζώτου (λόγος ροών III/V=1). Αυτός ο 

λόγος ροών δεν θεωρείται ότι αντιστοιχεί στις βέλτιστες συνθήκες ανάπτυξης GaN 

επιπέδου-a αλλά εφαρμόστηκε επειδή σε χαμηλές θερμοκρασίες υποστρώματος ο 

ρυθμός της εξάχνωσης γαλλίου από το υπόστρωμα είναι πολύ μικρός, με αποτέλεσμα 

την συσσώρευση μεταλλικού γαλλίου στην επιφάνεια αν η ροή του Ga είναι 

μεγαλύτερη από του Ν. Ο στόχος των πειραμάτων ήταν να διαπιστωθεί ο ρόλος της 

θερμοκρασίας υποστρώματος, κρατώντας σταθερές όλες τις άλλες συνθήκες 

ανάπτυξης του στρώματος πυρηνοποίησης GaN. 

 

(i) Κρυσταλλική δομή των στρωμάτων πυρηνοποίησης 

 
Η θερμοκρασία υποστρώματος εκτός από την πυκνότητα και τον τρόπο 

ανάπτυξης των πυρήνων GaN θα επηρεάζει και την κρυσταλλικότητα τους. 

Προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι τα στρώματα πυρηνοποίησης 20 nm GaN έχουν 

προσανατολισμό επιπέδου-a, χρησιμοποιήθηκαν μετρήσεις XRD σάρωσης ω-2θ, 

καθώς και  παρατηρήσεις ΤΕΜ από συνεργάτες στο Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ (Γ. 

Δημητρακόπουλος κ.α.).  

Οι μετρήσεις XRD σάρωσης ω-2θ στα δείγματα που αναπτύχθηκαν στις 

θερμοκρασίες των 350 οC, 500 οC και 700 οC δίνονται στην Εικόνα 5.1(i). Η κορυφή 

που αντιστοιχεί σε GaN (11-20), επιπέδου-a, εμφανίζεται στην αναμενόμενη γωνία 

για τη θερμοκρασία 700 οC, ενώ είναι ασθενέστερη και έντονα μετατοπισμένη για την 

θερμοκρασία 500 οC, που υποδεικνύει μια εξαιρετικά μεγάλη τιμή ελαστικής 

παραμόρφωσης του κρυστάλλου. H κορυφή GaN επιπέδου-a δεν εμφανίζεται 

καθόλου στο δείγμα 20 nm GaN που αναπτύχθηκε στους 350 οC. Αυτό υποδεικνύει 

την κακή κρυσταλλική ποιότητα του συγκεκριμένου δείγματος, αλλά δεν μπορεί να 
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ερμηνευθεί σαν πλήρης απουσία επιταξιακής ανάπτυξης, λόγω του μικρού πάχους 

του δείγματος (ασθενείς εντάσεις κορυφών XRD). Η κρυσταλλικότητα του δείγματος 

υποδεικνύεται από τις παρατηρήσεις RHEED κατά την διάρκεια της ανάπτυξης. 

Η μελέτη ΤΕΜ έγινε σε δείγμα 20 nm GaN αναπτυγμένο στη θερμοκρασία 

των 450 οC και τα αποτελέσματα δίνονται στην Εικόνα 5.1(ii). Οι εικόνες ΤΕΜ 

διατομών του δείγματος και οι σχηματισμοί (patterns) Περίθλασης Ηλεκτρονίων 

Επιλεγμένης Περιοχής (Selected Area Electron Diffraction - SAED) επιβεβαιώνουν 

την επιταξιακή ανάπτυξη ενός συμπαγούς υμενίου GaN επιπέδου-a πάνω στο 

υπόστρωμα σαπφείρου επιπέδου-r. Παρατηρείται, επίσης και ο σχηματισμός μικρών 

κρυσταλλιτών με ημι-πολικό προσανατολισμό (misoriented island), οι οποίοι όμως 

υπερκαλύπτονται από τα κρυσταλλικά στρώματα GaN επιπέδου-a ήδη μέσα στα όρια 

των 20 nm του λεπτού στρώματος πυρηνοποίησης.  

 

 

Εικόνα 5.1(i): Μετρήσεις XRD σάρωσης ω-2θ σε τρία δείγματα στρωμάτων πυρηνοποίησης
20 nm GaN, αναπτυγμένων πάνω σε σάπφειρο επιπέδου-r σε θερμοκρασία 350 οC (μαύρο
χρώμα), 500 οC (μπλε χρώμα) και 700 οC (κόκκινο χρώμα) 

 

 

 

106  



Κεφάλαιο 5: Μελέτη της πυρηνοποίησης GaN πάνω σε σάπφειρο επιπέδου-r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.1(ii) Αποτελέσματα TEM σε στρώμα πυρηνοποίησης GaN πάχους 20nm, αναπτυγμένου με
λόγο ροών III/V=1 σε θερμοκρασία υποστρώματος 450 oC, πάνω σε υπόστρωμα σαπφείρου
επιπέδου-r: 
(a) Εικόνα TEM διατομής του δείγματος, για παρατήρηση κατά μήκος της διεύθυνσης [0001]GaN//[-
1101]σάπφειρος, που δείχνει ένα συμπαγές υμένιο με σημαντική επιφανειακή τραχύτητα. 
(b) Σχηματισμός SAED κατά μήκος της διεύθυνσης [0001]GaN//[-1101]σάπφειρος. Οι μαύρες συνεχείς
γραμμές υποδεικνύουν τον προσανατολισμό του σαπφείρου και οι άσπρες τον προσανατολισμό του
GaN επιπέδου-a. Οι διακεκομμένες γραμμές υποδεικνύουν τους προσανατολισμούς αντίστοιχων
κρυσταλλογραφικά ημι-πολικών κρυσταλλιτών. Οι γραμμές με δείκτη (1) αντιστοιχούν στο GaN
επιπέδου-a, με δείκτη (2) στους ημιπολικούς κρυσταλλίτες, ενώ αυτές χωρίς δείκτη στον σάπφειρο. 
(c) και (d) Εικόνες HRTEM κατά μήκος της διεύθυνσης [0001]GaN και [1-100]GaN αντίστοιχα. Και
οι δυο εικόνες δείχνουν την τοπική κρυσταλλική δομή του GaN επιπέδου-a. Στο (c) φαίνεται ένας μη
προσανατολισμένος κρυσταλλίτης ενώ στο (d) φαίνεται η ζώνη νιτρίδωσης

 

(ii) Μορφολογία και επιφανειακή τραχύτητα των στρωμάτων 

πυρηνοποίησης GaN 

 
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά ενός στρώματος πυρηνοποίησης είναι η 

τραχύτητα της επιφάνειας του. Στην Εικόνα 5.2 φαίνονται μικρογραφήματα AFM των 

δειγμάτων που αναπτύχθηκαν στις προαναφερθείσες θερμοκρασίες (350–800 °C). 
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Τ=350 °C, RMS= 0,508 nm Τ=450 °C, RMS= 0,630 nm Τ=500 °C, RMS= 0,934 nm 

 

 

 

Τ=700 °C, RMS= 2,404 nm  Τ=800 °C, RMS= 3,327 nm 

 

 

 

Εικόνα 5.2: Μικρογραφήματα AFM που δείχνουν την επιφάνεια στρωμάτων πυρηνοποίησης
GaN πάχους 20nm, αναπτυγμένων με λόγο ροών III/V = 1 σε διαφορετικές θερμοκρασίες
υποστρώματος, πάνω σε υποστρώματα σαπφείρου επιπέδου-r Η επιφάνεια σάρωσης είναι 10x10
μm2, με πλήρη κλίμακα z ίση με 31,02 nm 
 

 

Όπως φαίνεται ξεκάθαρα από τα μικρογραφήματα AFM, όσο αυξάνεται η 

θερμοκρασία ανάπτυξης τόσο πιο πολύ αυξάνεται η επιφανειακή τραχύτητα. Γραφικά 

το παραπάνω συμπέρασμα παριστάνεται στην Εικόνα 5.3. 

 
 
Εικόνα 5.3: Εξάρτηση της επιφανειακής τραχύτητας του στρώματος πυρηνοποίησης 20 nm
GaN από την θερμοκρασία υποστρώματος σαπφείρου επιπέδου-r στην οποία αναπτύχθηκε  
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Η τραχύτητα είναι περίπου σταθερή μέχρι τους 450 °C, ενώ αυξάνεται 

σημαντικά μετά τους 500 °C. Η προσεκτική παρατήρηση των μικρογραφημάτων 

AFM δείχνει ότι σε υψηλές θερμοκρασίες σχηματίζονται πυρήνες/νησίδες GaN που 

δεν καλύπτουν πλήρως το υπόστρωμα σαπφείρου. Το συμπέρασμα αυτό 

επιβεβαίωσαν και οι παρατηρήσεις της επιφάνειας των δειγμάτων με μικροσκοπία 

SEM (Εικ. 5.4). 

 
 

 

 

Εικόνα 5.4: Μικρογράφημα SEM της επιφάνειας δείγματος 100 nm GaN που αναπτύχθηκε σε
θερμοκρασία 800 °C σαν 3D νησίδες μεταξύ των περιοδικών βαθμίδων που σχηματίζονται στο
υπόστρωμα σαπφείρου επιπέδου-r 

 

Η αύξηση της επιφανειακής τραχύτητας κρίνεται απόλυτα φυσιολογική, αφού 

η αύξηση της θερμοκρασίας υποστρώματος αυξάνει το μήκος διάχυσης των ατόμων 

πάνω στην επιφάνεια και ενισχύει τον 3D τρόπο ανάπτυξης που ευνοείται ενεργειακά 

σαν μηχανισμός χαλάρωσης της ελαστικής ενέργειας των ετεροεπιταξιακών 

στρωμάτων [3].  

Σε όλες τις περιπτώσεις επιταξιακής ανάπτυξης των στρωμάτων 

πυρηνοποίησης GaN, πάνω σε σάπφειρο επιπέδου-r, ακολουθήθηκε ο 3D τρόπος 

ανάπτυξης αλλά η πυκνότητα και το μέγεθος των 3D-νησίδων GaN ήταν συναρτήσεις 

της θερμοκρασίας. Για θερμοκρασίες μικρότερες των 500 °C, επίπεδες και 

συνενωμένες νησίδες GaN επιπέδου-a δημιουργήθηκαν στην επιφάνεια του 

σαπφείρου. Αντιθέτως, οι νησίδες GaN δεν είχαν συνδεθεί πλήρως σε ένα συνεχές 

υμένιο GaN πάνω στο υπόστρωμα σαπφείρου για θερμοκρασίες ανάπτυξης 

μεγαλύτερες των 500 °C. Η πυρηνοποίηση του GaN ανάμεσα στις περιοδικές 

βαθμίδες της επιφάνειας του νιτριδωμένου υποστρώματος σαπφείρου είχε σαν 
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αποτέλεσμα την εντονότερη ανάδειξη της ύπαρξης περιοδικών βαθμίδων στα 

μικρογραφήματα AFM. (Εικ. 5.5-5.6). 

Το μικρογράφημα της Εικόνας 5.5 αντιστοιχεί στην ανάπτυξη πυρήνων 

μεγαλύτερου πάχους (100 nm) σε συνθήκες περίσσειας ροής Ν. Το μεγαλύτερο 

μέγεθος των 3D-νησίδων GaN αναδεικνύει ξεκάθαρα τον περιοδικό σχηματισμό των 

νησίδων ανάμεσα στις βαθμίδες του υποστρώματος. Προσεκτικότερη παρατήρηση 

έδειξε ότι οι νησίδες είναι επιμήκεις με μεγαλύτερο μήκος κατά τον άξονα-c και 

μικρότερο κατά τον άξονα-m του GaN. Εντούτοις, η μεγαλύτερη πυκνότητα πυρήνων 

κατά τον άξονα-m είχε σαν αποτέλεσμα τη συνένωση τους σε αυτή τη διεύθυνση, 

αντίθετα με τη διεύθυνση-c. Έτσι σχηματίσθηκαν λωρίδες GaN επιπέδου-a (οριζόντια 

νανονήματα) παράλληλες στον άξονα-m. Το πλάτος βέβαια των λωρίδων αυτών κατά 

τον άξονα-c παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση. 

Οι λωρίδες GaN της Εικόνας 5.6 εμφανίζονται πολύ καλά καθορισμένες και 

διατεταγμένες λόγω της μικρότερης διακριτικής ικανότητας στο SEM, συγκριτικά με 

AFM. Τα μικρογραφήματα AFM (Εικ. 5.2, 5.5) και SEM (Εικ. 5.6) δείχνουν ότι η 

απόσταση μεταξύ των βαθμίδων παραμένει σταθερή και ο λόγος για τον οποίο οι 

βαθμίδες έγιναν πιο ορατές είναι εξαιτίας της ανάπτυξης 3D νησίδων GaN ανάμεσά 

τους. Η διατεταγμένη ανάπτυξη πυρήνων GaN ανάμεσα στις βαθμίδες μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για μονοδιάστατες δομές GaN, δηλαδή οριζόντια νανονήματα, 

παράλληλα με την <1-100> διεύθυνση (Εικ. 5.5). 

 

Μια προσεκτικότερη ματιά στην Εικόνα 5.5 δείχνει ότι κάποιες νησίδες 

πλησιάζουν σε συνένωση και κατά τη διεύθυνση του άξονα-c. Κάτι τέτοιο δείχνει ότι 

από ένα κρίσιμο πάχος και μετά το υμένιο θα συνενωθεί παρέχοντας μια συνεχή 

επιφάνεια. Ωστόσο, αυτό δύσκολα μπορεί να αποτελέσει ένα ιδανικό στρώμα 

πυρηνοποίησης όπου το ζητούμενο είναι λεία και συνεχή επιφάνεια σε όσο το δυνατό 

μικρότερο πάχος. Η συνένωση μεγάλων νησίδων, που μπορεί να διαφέρουν 

σημαντικά σε πλεγματικές διαστάσεις και προσανατολισμό, σαν αποτέλεσμα 

διαφορών της χαλάρωσης της ελαστικής παραμόρφωσης, σε κάθε νησίδα, αναμένεται 

να αυξάνει την μωσαϊκότητα του τελικού κρυσταλλικού υμενίου. 
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Εικόνα 5.5: Τρισδιάστατο μικρογράφημα AFM που δείχνει τον σχηματισμό 3D-νησίδων κατά
την εναπόθεση GaN, με αναμενόμενο ύψος στρώματος 100 nm, σε συνθήκες περίσσειας ροής
Ν και θερμοκρασία υποστρώματος 800 °C 

Εικόνα 5.6: Τρισδιάστατο μικρογράφημα SEM που δείχνει 3D-νησίδες GaN ύψους 100nm
αναπτυγμένες σε συνθήκες περίσσειας ροής Ν σε θερμοκρασία υποστρώματος 800 °C. 

[0001]
άξονας-c

[1100] 
άξονας-m

 

Τα προηγούμενα αποτελέσματα έδειξαν ότι ένα συμπαγές λεπτό στρώμα 

20nm GaN μπορεί να αναπτυχθεί πάνω στο σάπφειρο επιπέδου-r σε θερμοκρασία 

υποστρώματος έως 450 °C. Η συνένωση απομακρυσμένων νησίδων GaN που 

αναπτύσσονται με πυρηνοποίηση σε υψηλές θερμοκρασίες υποστρώματος, μπορεί να 

καταστεί τελικά δυνατή, αλλά ένας σίγουρα επιτυχής τρόπος για επίτευξη συμπαγών 

υμενίων GaN επιπέδου-a, ανεξαρτήτως του πάχους τους, είναι η ανάπτυξη πάνω στα 

συμπαγή στρώματα πυρηνοποίησης των χαμηλών θερμοκρασιών. Η χαμηλή 
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θερμοκρασία ανάπτυξης αναμένεται να αυξάνει τις ατέλειες του κρυστάλλου και 

θεωρείται χρήσιμο να προηγηθεί η ανόπτηση (annealing) των στρωμάτων 

πυρηνοποίησης σε μια υψηλή θερμοκρασία 700-800 °C πριν συνεχιστεί η ανάπτυξη 

του κυρίως υμενίου GaN. Η ανόπτηση μπορεί, όμως, να μεταβάλει την μορφολογία 

ενός μετασταθούς δυσδιάστατου (2D) υμενίου και να οδηγήσει στον σχηματισμό 

απομονωμένων 3D-νησίδων, σαν τρόπος χαλάρωσης της απομένουσας ελαστικής 

παραμόρφωσης. Η αύξηση του πάχους του αρχικού στρώματος πυρηνοποίησης θα 

βοηθήσει στην σταθερότητα του σε υψηλή θερμοκρασία, αλλά η επέκταση του 

χρόνου ανάπτυξης σε χαμηλή θερμοκρασία μπορεί να έχει και αρνητικά 

αποτελέσματα στην κρυσταλλική ποιότητα λόγω της ανάπτυξης σε θερμοκρασίες 

πολύ χαμηλότερες από την ιδανική περιοχή (περιορισμένη διάχυση των ατόμων στην 

επιφάνεια).  

Για τους λόγους αυτούς είναι σημαντικό να εξεταστεί η επίδραση του πάχους 

του στρώματος πυρηνοποίησης που αναπτύσσεται σε χαμηλή θερμοκρασία, στην 

μορφολογία επιφάνειας και την κρυσταλλική ποιότητα των τελικά αναπτυσσόμενων 

υμενίων GaN. 

 

 

(iii) Σύγκριση λεπτών υμενίων GaN αναπτυγμένων πάνω σε 

διαφορετικά πάχη στρώματος πυρηνοποίησης 
 

Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν πειράματα όπου συγκρίθηκαν δυο 

διαφορετικά πάχη στρωμάτων πυρηνοποίησης GaN, 20 nm και 60 nm. Στον Πίνακα 

5.1 δίνονται τα αποτελέσματα για την επιφανειακή τραχύτητα (από μετρήσεις AFM) 

και το FWHM μετρήσεων XRD σάρωσης-ω (Εικ. 5.7) για τη συμμετρική ανάκλαση 

(11-20), για λεπτά υμένια GaN επιπέδου-a πάχους 1,15 μm που αναπτύχθηκαν πάνω 

σε στρώματα πυρηνοποίησης 20 nm και 60 nm GaN χαμηλής θερμοκρασίας 

ανάπτυξης ίση με 450 °C. 
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Πάχος στρώματος 

πυρηνοποίησης 

Τραχύτητα επιφάνειας  

δείγματος GaN (nm) 
XRD 11-20 (FWHM deg) 

20 nm 26,2 0,42 

60 nm 35,2 0,46 

    

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5.1: Σύγκριση της επιφανειακής τραχύτητας (από AFM) και του FWHM μετρήσεων XRD
σάρωσης-ω για τη συμμετρική ανάκλαση (11-20) δυο δειγμάτων GaN πάχους 1,15 μm που
αναπτύχθηκαν χρησιμοποιώντας διαφορετικού πάχους στρώματα πυρηνοποίησης, 20nm και
60nm, τα οποία αναπτύχθηκαν στους 450 °C 

  

  

 
 

Εικόνα 5.7: Αποτέλεσμα μετρήσεων XRD σάρωσης-ω για τη συμμετρική ανάκλαση (11-20), ενός
υμενίου GaN πάχους 1,15 μm που αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας στρώμα πυρηνοποίησης GaN 20 nm
τo οποίo αναπτύχθηκε στους 450 °C 

 

 

 

Τα αποτελέσματα δείχνουν λίγο καλύτερη επιφανειακή ομαλότητα και 

κρυσταλλική ποιότητα στα δείγματα 1,15 μm GaN που αναπτύχθηκαν πάνω στο 

λεπτότερο στρώμα πυρηνοποίησης σε χαμηλή θερμοκρασία, με πάχος 20 nm. Οι 

διαφορές είναι μικρές και δεν μπορούν να στηρίξουν αξιόπιστα την υπεροχή ενός 

στρώματος 20 nm, αλλά σε κάθε περίπτωση διαπιστώνουμε ότι τα 20 nm είναι μια 

τιμή που ικανοποιεί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του τελικού 

υμενίου GaN επιπέδου-a. 
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5.3 Επίδραση της θερμοκρασίας υποστρώματος στο στρώμα 

πυρηνοποίησης AlN 
 

Παρόμοια πειράματα έγιναν και για την μελέτη της χρήσης AlN, ως 

στρώματος πυρηνοποίησης αντί του GaN. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά μελετήθηκε η 

ανάπτυξη λεπτών στρωμάτων πυρηνοποίησης AlN στους 400 °C με πάχος 20 ή 40 ή 

60 nm, καθώς και στρωμάτων πάχους 20 nm AlN σε διαφορετικές θερμοκρασίες 

υποστρώματος στην περιοχή 400–800 °C. Σε όλα τα πειράματα, τα υποστρώματα 

σαπφείρου επιπέδου-r νιτριδώθηκαν στους 400 °C για 11 min. Σε επόμενα πειράματα 

αναπτύχθηκαν στρώματα GaN πάχους 1,15μm, σε θερμοκρασία υποστρώματος 

717°C, πάνω σε στρώματα πυρηνοποίησης AlN με πάχος 20, 40 και 60 nm που είχαν 

αναπτυχθεί στους 400 °C. Σε κάθε περίπτωση, πριν την ανάπτυξη GaN το στρώμα 

AlN υπέστη θερμική ανόπτηση για 5 min στους 800 °C. 

Τα λεπτά στρώματα 20 nm AlN έδειξαν παρόμοια τάση με τα στρώματα GaN 

για αύξηση της τραχύτητας με την αύξηση της θερμοκρασίας του υποστρώματος. Οι 

τιμές της επιφανειακής τραχύτητας ήταν αυξημένες σε σχέση με τα λεπτά στρώματα 

GaN. Όπως φαίνεται στο μικρογράφημα AFM της Εικόνας 5.8, το στρώμα 20 nm 

AlN που αναπτύχθηκε στους 400 °C χαρακτηρίζεται από αυξημένη τιμή rms της 

τραχύτητας ίσης με 0,97 nm συγκριτικά με ~0,5 nm για στρώματα 20 nm GaN. 

Ενδεικτικό του εντονότερου τρόπου 3D ανάπτυξης είναι η διατήρηση της εμφάνισης 

των περιοδικών βαθμίδων στην μορφολογία της επιφάνειας, οι οποίες εμφανίζονταν 

σε θερμοκρασίες ~700 °C στην περίπτωση του GaN. 
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Η μελέτη της επίδραση του πάχους του στρώματος πυρηνοποίησης AlN έδειξε 

παρόμοιες τάσεις με τις προαναφερθείσες παρατηρήσεις για στρώματα 

πυρηνοποίησης GaN (Εικ. 5.9, 5.10, 5.11) 

 

 
 

 
 

Εικόνα 5.8: Μικρογράφημα AFM που δείχνει την επιφάνεια στρώματος πυρηνοποίησης 20 nm
AlN αναπτυγμένου στη χαμηλή θερμοκρασία των 400 °C 

Εικόνα 5.9: Επίδραση του πάχους του στρώματος πυρηνοποίησης AlN στην
κρυσταλλική ποιότητα του αναπτυσσόμενου υμενίου του GaN επιπέδου- a πάχους 1,15
μm (οι διακεκομμένες γραμμές είναι οδηγός για το μάτι – guide for the eye)  
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Εικόνα 5.10: Επίδραση του πάχους του στρώματος πυρηνοποίησης AlN στην επιφανειακή
τραχύτητα του αναπτυσσόμενου υμενίου του GaN επιπέδου-a πάχους 1,15 μm (οι
διακεκομμένες γραμμές είναι οδηγός για το μάτι – guide for the eye) 
 

 

 
(a)  (b) 

Εικόνα 5.11: Τυπικά φάσματα FWHM μετρήσεων XRD σάρωσης-ω για τη συμμετρική 
ανάκλαση (11-20) δυο δειγμάτων GaN πάχους 1,15 μm που αναπτύχθηκαν χρησιμοποιώντας 
διαφορετικού πάχους στρώματα πυρηνοποίησης AlN, 20nm (a) και 60nm (b) τα οποία 
αναπτύχθηκαν στους 400 °C 
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5.4 Σύγκριση διαφορετικών υλικών στρώματος 
πυρηνοποίησης για επιταξιακή ανάπτυξη GaN επιπέδου-a 
 

Αναμφίβολα το ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί είναι ποιο είναι το 

καλύτερο υλικό ως στρώμα πυρηνοποίησης.  

Για να δοθεί απάντηση σε αυτό έγινε ένα συγκριτικό πείραμα αναπτύσσοντας 

δυο υμένια GaN επιπέδου-a πάχους 1,15 μm σε θερμοκρασία υποστρώματος 717 °C, 

αφού πρώτα είχε προηγηθεί νιτρίδωση στους 400 °C διάρκειας 11 λεπτών και 

χρησιμοποιώντας ως στρώμα πυρηνοποίησης AlN ή GaN πάχους 20 nm. Για λόγους 

αξιοπιστίας αναπτύχθηκε κι ένα δείγμα δίχως στρώμα πυρηνοποίησης (NL), στο 

οποίο ένα στρώμα GaN πάχους 1,15 μm αναπτύχθηκε κατευθείαν πάνω στο 

νιτριδώμενο σάπφειρο, στην ίδια θερμοκρασία υποστρώματος με τα προηγούμενα. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης. 

 
 Δείγμα με AlN Δείγμα με GaN Δείγμα χωρίς NL 

Επιφανειακή 
τραχύτητα (nm) 8,1 nm 8,22 nm 13,91 nm 

FWHM (deg) 0,20 deg 0,25 deg 0,27 deg 
 
 Πίνακας 5.3: Συγκριτικά αποτελέσματα ανάπτυξης υμενίου 1,15 μm GaN επιπέδου-a σε
θερμοκρασία υποστρώματος 717 °C, με ή χωρίς στρώμα πυρηνοποίησης. Ως στρώμα
πυρηνοποίησης έχει χρησιμοποιηθεί GaN ή AlN πάχους 20 nm και θερμοκρασίας ανάπτυξης
450 °C και 400 °C αντίστοιχα 

 
 
 
 

 

Με γρήγορη ματιά διαπιστώνουμε ότι η ύπαρξη στρώματος πυρηνοποίησης 

είναι απαραίτητη αφού βελτιώνει αισθητά τα δομικά και μορφολογικά 

χαρακτηριστικά του επιταξιακού υμενίου GaN, όσον αφορά την μωσαϊκότητα του 

κρυστάλλου (μείωση FWHM των XRD σαρώσεων-ω) και την ομαλότητα της 

επιφάνειας. Οι μετρήσεις XRD υποδεικνύουν ότι ένα στρώμα πυρηνοποίησης AlN 

ίσως έχει ένα μικρό προβάδισμα σε σχέση με το GaN. Η μικρότερη πλεγματική 

διαφορά του AlN σε σχέση με τον σάπφειρο αναμένεται να περιορίζει τις ατέλειες 

που σχηματίζονται στην διεπιφάνεια AlN/Al2O3. Βέβαια αυτό προσθέτει μια επιπλέον 

επιφάνεια με πλεγματική διαφορά της τάξης του 2% μεταξύ AlN και GaN. Η δεύτερη 

διεπιφάνεια AlN/GaN, στην οποία δημιουργούνται εξαρμώσεις πλεγματικής 

διαφοράς, μπορεί να περιορίσει την διάδοση κάποιων από τις διεισδύουσες 

εξαρμώσεις που σχηματίζονται στην διεπιφάνεια AlN/Al2O3 αλλά μπορεί και να 
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εισάγει επιπλέον ατέλειες. Τα αποτελέσματα θα εξαρτώνται από τις λεπτομερείς 

συνθήκες ανάπτυξης της συνολικής δομής και είναι δύσκολο να συμπεράνει κανείς 

εάν το GaN ή AlN είναι το βέλτιστο στρώμα πυρηνοποίησης. Σε κάθε περίπτωση, 

φαίνεται ότι η ανάπτυξη σε δυο στάδια μπορεί να εξασφαλίσει τις βέλτιστες συνθήκες 

για συμπαγή υμένια GaN επιπέδου-a, όσον αφορά και την μωσαϊκότητα του 

κρυστάλλου και την επιφανειακή ομαλότητα. 

 
 
5.5 Συμπεράσματα 
 

Παρακάτω συνοψίζονται επιγραμματικά τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την 

μελέτη για το στρώμα πυρηνοποίησης: 

 

 Στρώματα πυρηνοποίησης AlN φαίνεται να δίνουν ελαφρά καλύτερα 

αποτελέσματα από στρώματα πυρηνοποίησης GaN, όσον αφορά την 

μωσαϊκότητα του τελικού υμενίου GaN. 

 Η διαδικασία ανάπτυξης σε δύο στάδια, με την αρχική ανάπτυξη ενός 

στρώματος πυρηνοποίησης AlN ή GaN σε χαμηλή θερμοκρασία, επιτρέπει 

την ανάπτυξη συμπαγών υμενίων με σχετικά μικρή τραχύτητα επιφάνειας και 

καλή κρυσταλλική ποιότητα. 

 Λεπτά στρώματα πυρηνοποίησης που αναπτύσσονται σε θερμοκρασίες 

μεγαλύτερες των 500 °C αποτελούνται από μερικά συνενωμένες 3D νησίδες 

μεταξύ των περιοδικών βαθμίδων της επιφάνειας του σαπφείρου επιπέδου-r. 

 Η σύντομη ανόπτηση, σε υψηλή θερμοκρασία 800 °C, λεπτών στρωμάτων 20 

nm GaN ή AlN που έχουν αναπτυχθεί σε χαμηλή θερμοκρασία, διατηρεί την 

ομαλή μορφολογία της επιφάνειας 

 

Όπως θα δειχθεί σε επόμενο κεφάλαιο, η μορφολογία και η μωσαϊκότητα των 

τελικών υμενίων GaN επιπέδου-a εξαρτάται σε καθοριστικό βαθμό από τις συνθήκες 

ανάπτυξης του τελικού υμενίου GaN, ανεξάρτητα από το είδος στρώματος 

πυρηνοποίησης που έχει χρησιμοποιηθεί. 
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6.1 Εισαγωγή 
 

Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη υμενίων a-plane GaN με 

σκοπό την ανάπτυξη ετεροδομών απαλλαγμένων από πεδία πόλωσης έχει 

αναζωπυρωθεί. Διάφορες ερευνητικές ομάδες έχουν αναφέρει την ανάπτυξη m- και a-

plane GaN [1-4]. Στην βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί προσπάθειες ανάπτυξης με 

όλες τις υπάρχουσες μεθόδους. Η χρήση HVPE [5-8] είναι μια από τις πιο κοινά 

χρησιμοποιούμενες μεθόδους η οποία έχει το πλεονέκτημα του μεγάλου ρυθμού 

ανάπτυξης. Μια άλλη προσέγγιση του θέματος είναι η χρήση MOCVD [9, 10] η 

οποία είναι και η πιο συνηθισμένη μέθοδος. Η χρήση μεθόδων όπως η LEO [11, 12] 

(Lateral Epitaxial Overgrowth) έχει ως σκοπό την μείωση των ατελειών στον 

κρύσταλλο και συνδυάζεται επιτυχώς με τις προαναφερθείσες μεθόδους. Εκτός όμως 

από τη χρήση διαφορετικών μεθόδων έχει γίνει και χρήση διαφορετικών 

υποστρωμάτων ανάπτυξης. Εκτός λοιπόν από τον σάπφειρο έχουν αναφερθεί 

υποστρώματα όπως το γ-LiAlO2 [13] και το SiC [14-16].  

Βασικός στόχος για την επιτυχή δημιουργία ενός ημιαγωγικού υμενίου είναι η 

επίτευξη ομαλής επιφάνειας και καλού κρυστάλλου. Ειδικά για την περίπτωση της 

ετεροεπιταξιακής ανάπτυξης GaN επιπέδου-a πάνω σε σάπφειρο επιπέδου-r, στο 

πρόβλημα της εισαγωγής κρυσταλλικών ατελειών λόγω πλεγματικής διαφοράς 

προστίθεται η ανισοτροπία πάνω στο υπόστρωμα κατά μήκος των διευθύνσεων -m 

και -c, που αφορά και διαφορετική πλεγματική διαφορά και χαλάρωση, και το 

διαφορετικό μήκος διάχυσης των ατόμων στις δυο διευθύνεις [17]. 

Αυτό δείχνει ότι η ανάπτυξη του GaN επιπέδου-a έχει ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που δεν συναντώνται στην επιταξιακή ανάπτυξη GaN στον 

υψηλότερης συμμετρίας προσανατολισμό επιπέδου-c.  

Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγραφούν τα πειράματα μελέτης της επιταξιακής 

ανάπτυξης GaN στον προσανατολισμό επιπέδου-a, σε συνέχεια της ανάπτυξης ενός 

αρχικού στρώματος πυρηνοποίησης (nucleation buffer layer) GaN ή AlN επιπέδου-a 

πάνω στο υπόστρωμα σαπφείρου. Στόχος είναι η κατανόηση του τρόπου (2D ή 3D) 

επιταξιακής ανάπτυξης GaN επιπέδου-a και της εξάρτησης του από τις συνθήκες 

ανάπτυξης (θερμοκρασία υποστρώματος και λόγος ροών III/V). Θεωρητικοί 

υπολογισμοί προβλέπουν την εξάρτηση των συντελεστών διάχυσης των προσατόμων 

(adatoms) πάνω στην επιφάνεια από την ύπαρξη ενός πρόσθετου στρώματος (adlayer) 
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Ga ή στοιχειομετρικής επιφάνειας [17]. Τα αποτελέσματα, όμως, στην περίπτωση μας 

θα εξαρτώνται και από την ύπαρξη και διάδοση των γραμμικών ή επίπεδων 

κρυσταλλικών ατελειών που σχηματίζονται στην ετερο-διεπιφάνεια με τον σάπφειρο. 

Ο τρόπος ανάπτυξης και οι συντελεστές διάχυσης των προσατόμων πάνω στην 

επιφάνεια θα καθορίζουν την ανάπτυξη και συνένωση των αρχικών κρυσταλλικών 

κόκκων και την τελική πυκνότητα ατελειών.  

Η προετοιμασία των δειγμάτων έγινε με τον τρόπο που αναφέρθηκε σε 

προηγούμενο κεφάλαιο. Ερευνήθηκε η επίδραση παραμέτρων όπως η θερμοκρασία 

υποστρώματος, ο λόγος ροών III/V και το πάχος του υμενίου. Η κατανόηση της 

επιταξιακής ανάπτυξης GaN επιπέδου-a επέτρεψε την βελτιστοποίηση των 

κρυσταλλικών και οπτοηλεκτρονικών ιδιοτήτων του υλικού.  

 

 

6.2 Ανάπτυξη υπό συνθήκες περίσσειας ροής Ν (N-rich) 
 

Στον κρύσταλλο ενός ημιαγωγού της ομάδας ΙΙΙ-V τα μισά άτομα είναι 

στοιχεία III και τα άλλα μισά είναι στοιχεία V. Η απόκλιση από την στοιχειομετρία 

στον κρύσταλλο είναι ασήμαντη σαν ποσοστό και αντιστοιχεί στα συνήθη επίπεδα 

συγκέντρωσης σημειακών ατελειών που παρατηρούνται σε ένα κρυσταλλικό υλικό. 

Κατά την επιταξιακή ανάπτυξη με ΜΒΕ, όμως, δεν χρησιμοποιείται στοιχειομετρία 

των ροών των στοιχείων III και V. Έτσι, η ανάπτυξη GaN μπορεί να γίνεται είτε με 

περίσσεια ροής αζώτου είτε με περίσσεια ροής γαλλίου. Ο τρόπος ανάπτυξης 

εξαρτάται από τις συνθήκες περίσσειας ροής αζώτου ή γαλλίου και αυτό αποτέλεσε 

αντικείμενο μιας συστηματικής ερευνητικής προσπάθειας, με απώτερο στόχο την 

βελτιστοποίηση της επιταξιακής ανάπτυξης GaN επιπέδου-a. 

Ένα πείραμα επιταξιακής ανάπτυξης GaN αρχίζει με τη μεταφορά στο θάλαμο 

ανάπτυξης του ΜΒΕ ενός υποστρώματος σαπφείρου, για το οποίο έχει ακολουθηθεί η 

διαδικασία καθαρισμού που έχει περιγραφεί σε προηγούμενα κεφάλαια. Για την 

ανάπτυξη (0001) υλικού, γνωρίζουμε ότι έχοντας λόγο ροών III/V μικρότερο της 

μονάδος ή στοιχειομετρικό λόγο ροών III/V και σχετικά υψηλή θερμοκρασία 

υποστρώματος (700-800 oC), εξασφαλίζουμε ότι η επιταξιακή ανάπτυξη γίνεται με 

την επιφάνεια σε αναδόμηση βασισμένη σε προσάτομα Ν (N-stabilized surface). 

Η ανάπτυξη υπό συνθήκες περίσσειας ροής αζώτου (N-rich) σε υψηλή 

θερμοκρασία υποστρώματος (800 oC) και χωρίς την χρήση αρχικού στρώματος 
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πυρηνοποίησης πάνω στο σάπφειρο είχε ως αποτέλεσμα την επίτευξη πολύ ομαλών 

επιφανειών. Οι μετρήσεις AFM έδωσαν επιφανειακή τραχύτητα της τάξης των 1,8nm 

(Εικ. 6.1) 

 
 

 

 

Αναλογιζόμενοι ότι οι συνθήκες ανάπτυξης N-rich οδηγούν σε τρισδιάστατο 

τρόπο ανάπτυξης του GaN πάνω στον σάπφειρο (0001) και υψηλές τιμές τραχύτητας 

της επιφάνειας, το παραπάνω αποτέλεσμα δείχνει την ύπαρξη σημαντικών διαφορών 

στην πυρηνοποίηση (nucleation) και την ανάπτυξη GaN επιπέδου-a και επιπέδου-c 

πάνω σε υποστρώματα σαπφείρου επιπέδου-r και επιπέδου-c, αντίστοιχα. Στις 

συνθήκες αυτές, εντούτοις, δεν είναι δυνατή η επίτευξη συμπαγών υμενίων GaN 

επιπέδου-a για λεπτά πάχη εναπόθεσης όπως τα 100 nm. Όπως έχει περιγραφεί στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, η πυρηνοποίηση GaN σε υψηλή θερμοκρασία υποστρώματος 

με χρήση λόγου ροών III/V < 1 (N-rich) οδηγεί στο σχηματισμό 3D-νησίδων GaN 

επιπέδου-a που δεν είναι συνενωμένες μεταξύ τους. Εντούτοις, όπως δείχνει η Εικόνα 

6.1, η συνέχιση της ανάπτυξης για μεγάλα πάχη εναπόθεσης, σε αυτές τις συνθήκες, 

οδηγεί σε συνεχή υμένια GaN με ικανοποιητική ομαλότητα της επιφάνειας. Στην 

περίπτωση αυτή, όμως, οι μετρήσεις XRD σάρωσης-ω για τη συμμετρική ανάκλαση 

(11-20) έδειξαν αυξημένη μωσαϊκότητα του κρυστάλλου με τιμές FWHM περίπου 

1,3o (Εικ. 6.2). 

 

 

Εικόνα 6.1: Μικρογράφημα AFM σάρωσης 1x1 μm2 της επιφάνειας υμενίου 1,24 μm
GaN επιπέδου-a αναπτυγμένου απ’ ευθείας πάνω σε υπόστρωμα σαπφείρου επιπέδου-r,σε
συνθήκες Ν-rich στους 800oC  
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Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι σχηματισμοί RHEED, κατά τη διάρκεια 

της ανάπτυξης, χαρακτηρίζονται από γραμμές (streaky) όπως φαίνεται στην Εικόνα 

6.3. Θα περίμενε κανείς λοιπόν ο κρύσταλλος να έχει αρκετά καλή κρυσταλλική 

ποιότητα, κάτι το οποίο ωστόσο δεν επιβεβαιώθηκε από τις μετρήσεις XRD. Η υψηλή 

τιμή της μωσαϊκότητας μπορεί να οφείλεται στο είδος των εξαρμόσεων πλεγματικής 

διαφοράς κατά τον άξονα-m του GaN. Συγκεκριμένα, αυτές οι εξαρμόσεις 

πλεγματικής διαφοράς έχουν ανύσματα Burgers κεκλιμένα ως προς την διεπιφάνεια 

και έχει παρατηρηθεί με ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης (ΤΕΜ) ότι η 

τυχαιότητα κατανομής τους δίνει ένα εύρος κλίσης του επιπέδου GaN ως προς το 

επίπεδο-r σαπφείρου περίπου 5,5o [22]. Η κλίση του επίπεδου-a του GaN ως προς το 

επίπεδο-r του υποστρώματος οφείλεται στην συνιστώσα του ανύσματος Burgers των 

εξαρμόσεων που είναι κάθετη στην επιφάνεια. 
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Εικόνα 6.3: Σχηματισμός RHEED κατά τη διάρκεια ανάπτυξης GaN επιπέδου-a υπό συνθήκες 
N-rich 

Εικόνα 6.2: Καμπύλη XRD σάρωσης-ω για τη συμμετρική ανάκλαση 11-20 σε υμένιο
1,24 μm GaN επιπέδου-a αναπτυγμένου υπό συνθήκες Ν-rich απ’ ευθείας πάνω σε
σάπφειρο επιπέδου-r σε θερμοκρασία υποστρώματος 800 oC
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6.3 Ανάπτυξη GaN επιπέδου-a υπό συνθήκες περίσσειας 

ροής Ga (Ga-rich) 
 

Η επιταξιακή ανάπτυξη με PAMBE υπό συνθήκες περίσσειας ροής Ga (Ga-

rich) είναι αυτή που χρησιμοποιείται κατά κόρον στην ανάπτυξη GaN επιπέδου-c. Με 

γνώμονα τόσο αυτό όσο και τα προηγούμενα αποτελέσματα της ανάπτυξης GaN 

επιπέδου-a σε συνθήκες N-rich, η έρευνα εστιάστηκε στην συστηματική διερεύνηση 

της ανάπτυξης σε συνθήκες Ga-rich. Ο στόχος ήταν η κατανόηση της επίδρασης του 

λόγου III/V, για τιμές άνω της μονάδας, σε συνδυασμό με την χρησιμοποιούμενη 

θερμοκρασία υποστρώματος, ώστε να προσδιοριστούν οι συνθήκες ανάπτυξης που 

οδηγούν στο βέλτιστο αποτέλεσμα για την κρυσταλλική ποιότητα και μορφολογία 

των στρωμάτων GaN επιπέδου-a. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, η ανάπτυξη των υμενίων GaN επιπέδου-a έγινε μετά 

την αρχική ανάπτυξη πάνω στο σάπφειρο επιπέδου-a ενός συμπαγούς λεπτού (20 nm) 

στρώματος πυρηνοποίησης GaN ή AlN, όπως περιγράφηκε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο. Κάνοντας τα πρώτα πειράματα, διαπιστώθηκε ότι σε υψηλές θερμοκρασίες 

υποστρώματος (750–790 oC) και σε συνθήκες Ga-rich (λόγος ροών III/V=1,8) η 

τραχύτητα της επιφάνειας του GaN επιπέδου-a χαρακτηρίζεται από μεγάλες νησίδες. 

Αυτές οι μορφολογικές νησίδες έχουν μέγεθος 1,5-2,4 μm2 ενώ χαρακτηριστικό τους 

είναι ότι η επιφάνεια τους είναι εξαιρετικά λεία, με τραχύτητα με τιμή rms της τάξης 

των 1-3 nm RMS. (Εικ. 6.4)  

 
 

 

 

 

Εικόνα 6.4: Μικρογράφημα AFM που δείχνει την τυπική μορφολογία της επιφάνειας GaN
επιπέδου-a για ανάπτυξη σε υψηλή θερμοκρασία υποστρώματος (750–790 oC) και υπό
συνθήκες Ga-rich (λόγος ροών III/V =1,8) 
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Η ύπαρξη των μεγάλων 3D-νησίδων στην επιφάνεια έχει σαν αποτέλεσμα 

υψηλή επιφανειακή τραχύτητα, αλλά ο 3D-τρόπος ανάπτυξης αναμένεται να 

περιορίζει και την κρυσταλλική ποιότητα του υλικού. Η λεία επιφάνεια των μεγάλου 

μεγέθους 3D-νησίδων έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση γραμμικού σχηματισμού 

RHEED, αλλά στην προκειμένη περίπτωση αυτό δεν συνεπάγεται δισδιάστατη 

επιφανειακή μορφολογία σε μεγάλη έκταση (Εικ. 6.5). Αυτό οφείλεται στο γεγονός 

ότι το μεγαλύτερο μέρος της προσπίπτουσας δέσμης του RHEED ανακλάται από τις 

λείες επίπεδες επιφάνειες των 3D νησίδων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η τυπική τιμή του FWHM των καμπυλών XRD σάρωσης-ω για την 

συμμετρική ανάκλαση (11-20) σε ένα τέτοιο δείγμα βρίσκεται στην περιοχή 0,3-0,4 

deg, ενώ η τυπική τιμή rms της επιφανειακής τραχύτητας είναι 20-30 nm, σύμφωνα 

με μετρήσεις AFM για σάρωση επιφάνειας 10x10 μm2. 

 

 

6.3.1 Περί ανισοτροπίας δομικών ιδιοτήτων 
 

Η ανισοτροπία, που όπως ήδη έχουμε αναφέρει είναι υπαρκτή στο επίπεδο-a 

του GaN και στην πλεγματική διαφορά ως προς το επίπεδο-r του σαπφείρου, 

επηρεάζει και την κατανομή των ατελειών στον κρύσταλλο [29]. Η κρυσταλλική 

μωσαϊκότητα των υμενίων είναι ανάλογη της τιμής του FWHM των καμπυλών XRD 

σάρωσης-ω. Η ανισοτροπία της δομής των ετεροεπιταξιακών υμενίων GaN επιπέδου-

a έχει ως αποτέλεσμα το FWHM της συμμετρικής XRD σάρωσης-ω για την 

Εικόνα 6.5: Εικόνα RHEED κατά την ανάπτυξη GaN επιπέδου-a σε υψηλή θερμοκρασία 
(750-790 oC). 
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ανάκλαση (11-20) να εξαρτάται από την διεύθυνση της πρόσπτωσης της δέσμης των 

ακτινών Χ, όπως φαίνεται στην Εικόνα 6.6.  

Αναφέρουμε σαν καμπύλη XRD σάρωσης-ω για την ανάκλαση (11-20) «κατά 

τον άξονα-c», την μέτρηση στην οποία το κατακόρυφο επίπεδο της προσπίπτουσας 

και ανακλώμενης δέσμης ακτινών Χ τέμνει την επιφάνεια επιπέδου-a του GaN 

παράλληλα στον [0001] c-άξονα. Όταν το επίπεδο αυτό τέμνει την επιφάνεια 

παράλληλα στον [1-100] m-άξονα, αναφερόμαστε στην καμπύλης XRD σάρωσης-ω 

«κατά τον άξονα-m». Όπως φαίνεται στην Εικόνα 6.6, το FWHM για την σάρωση-ω 

κατά τον άξονα-c ήταν μικρότερο από το FWHM για τη σάρωση κατά τον άξονα-m. 

 
 

 

 

Ο προσδιορισμός των αξόνων-c και –m βασίσθηκε στις προδιαγραφές 

προσανατολισμού των υποστρωμάτων σαπφείρου επιπέδου-r. Συγκεκριμένα, ήταν 

γνωστό ότι η προβολή του άξονα-c του σαπφείρου πάνω στην επιφάνεια του 

υποστρώματος βρισκόταν 45º δεξιόστροφα του κυρίως κοψίματος του υποστρώματος 

(major flat). Χαράσσοντας βέλη στο πίσω μέρος του υποστρώματος, τα οποία 

έδειχναν το major flat, ήμασταν σε θέση να γνωρίζουμε που βρίσκεται ο άξονας-c. 

Σε ορισμένα δείγματα έγινε συστηματική καταγραφή των καμπυλών XRD 

σάρωσης-ω για την ανάκλαση (11-20) συναρτήσει της αζιμουθιακής γωνίας 

πρόσπτωσης της δέσμης ακτινών Χ, μεταβάλλοντας την σε εύρος 360°. Οι τιμές 

FWHM για δύο δείγματα με σημαντική διαφορά κρυσταλλικών ιδιοτήτων δίνονται 

στην Εικόνα 6.7. Το δείγμα Α έχει στρώμα πυρηνοποίησης 20 nm AlN αναπτυγμένο 

στους 750 οC (όχι στη βέλτιστη θερμοκρασία 400 οC) και 1,15 μm GaN επιπέδου-a 

Εικόνα 6.6: Καμπύλες XRD σάρωσης-ω (RC) για τη συμμετρική ανάκλαση (11-20) με
πρόσπτωση της δέσμης ακτινών Χ κατά τον [0001] άξονα-c ή τον [1-100] άξονα-m για το
δείγμα Θ1 του Πίνακα 6.1.  
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αναπτυγμένο στους 717 οC με λόγο III/V=1,5. Το δείγμα Β έχει στρώμα 

πυρηνοποίησης 20 nm AlN αναπτυγμένο στους 400 οC (βέλτιστη θερμοκρασία) και 

1,15 μm GaN επιπέδου-a αναπτυγμένο στους 660 οC με λόγο III/V=1. Παρατηρούμε 

ότι και στα δύο δείγματα η τιμή του FWHM ακολουθεί μια περίπου ημιτονοειδή 

εξάρτηση από την αζιμουθιακή γωνία πρόσπτωσης, με ελάχιστη τιμή για πρόσπτωση 

«κατά τον άξονα-c» και μέγιστη κατά τον «άξονα-m». Το δείγμα με τις μικρότερες 

τιμές FWHM και επομένως καλύτερη κρυσταλλική ποιότητα, έδειξε και μειωμένη 

δομική ανισοτροπία, δηλαδή μικρότερη εξάρτηση από την διεύθυνση των μετρήσεων. 

Συμπεραίνεται ότι ο περιορισμός ή, ακόμα και η εξάλειψη της ανισοτροπίας 

κρυσταλλικής μωσαϊκότητας στα δείγματα GaN επιπέδου-a (ένα, από τη φύση του, 

ανισοτροπικό υλικό) αποτελεί ένα χαρακτηριστικό που αναμένεται σε υλικό υψηλής 

κρυσταλλικής ποιότητας. Στα επόμενα τμήματα θα συζητηθεί η μελέτη της επίδρασης 

των συνθηκών ανάπτυξης για την βελτιστοποίηση της κρυσταλλικής δομής. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6.7: Εξάρτηση του FWHM της συμμετρικής XRD σάρωσης-ω για την ανάκλαση (11-20) 
από την κατεύθυνση πρόσπτωσης της δέσμης ακτίνων Χ. Η αζιμουθιακή γωνία 0° αντιστοιχεί σε 
πρόσπτωση «κατά τον άξονα-c». Δίνονται μετρήσεις για δύο δείγματα από υμένια 1,15 μm GaN 
επιπέδου-a, το Α (τετράγωνα σύμβολα) με υψηλή ανισοτροπία και το Β (στρογγυλά σύμβολα) με 
μικρή ανισοτροπία 
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6.3.2 Μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας υποστρώματος 
 

Πραγματοποιήθηκε μια σειρά πειραμάτων ανάπτυξης υμενίων GaN επιπέδου-

a, σε διαφορετικές θερμοκρασίες υποστρώματος μεταξύ 750 oC και 790 oC (Πίνακας 

6.1) σε συνθήκες Ga-rich, κρατώντας σταθερό τον λόγο ροών ΙΙΙ/V=1,8. Σε όλα τα 

δείγματα αναπτύχθηκε αρχικά ένα στρώμα πυρηνοποίησης από GaN πάχους 20 nm 

σε χαμηλή θερμοκρασία (400 oC). Το αναμενόμενο (nominal) πάχος των 

αναπτυχθέντων υμενίων GaN επιπέδου-a ήταν για όλα τα δείγματα 1,15 μm αλλά οι 

πραγματικές μετρηθείσες τιμές κυμάνθηκαν από 460 έως 924 nm (Πίνακας 6.1). Στον 

Πίνακα 6.1 υπάρχει ένα ακόμα δείγμα (Θ6) το οποίο έχει αναπτυχθεί στην 

θερμοκρασία των 717oC με λόγο ροών ΙΙΙ/V=1,5 και στρώμα πυρηνοποίησης 20 nm 

GaN αναπτυγμένο στους 400 oC. Προστέθηκε για λόγους σύγκρισης προκειμένου να 

γίνουν εμφανείς οι διαφορές που προκύπτουν στην κρυσταλλική ποιότητα και την 

ανισοτροπία σε σχέση με τη θερμοκρασία ανάπτυξης.  

Δείγμα 
Τsub 

(oC) 

Λόγος 

ροών III/V 

Μετρηθέν 

πάχος (nm) 

AFM rms 

τραχύτητα 

(nm) 

XRD RC FWHM 

κατά άξονες 

-c και -m (deg) 

Θ1 750 1,8 924 19,464 0,34 – 0,71 

Θ2 760 1,8 700 26,907 0,45 – 0,99 

Θ3 770 1,8 550 23,672 0,3 – 0,61 

Θ4 780 1,8 550 19,721 0,51 – 1,1 

Θ5 790 1,8 460 26,064 0,48 – 0,89 

Θ6 717 1,5 1150 16,716 0,25 – 0,3 

 

 

 

 

 

Πριν την οποιαδήποτε ανάλυση έγιναν μετρήσεις ω-2θ προκειμένου να 

εξασφαλίσουμε ότι το υμένιο που αναπτύσσεται είναι όντως GaN επιπέδου-a. Από το 

φάσμα που προέκυψε φάνηκε ότι όντως αναπτύσσεται GaN επιπέδου-a (Εικ. 6.8) ενώ 

στην Εικόνα 6.9 φαίνονται μικρογραφήματα AFM των δειγμάτων που αναπτύχθηκαν 

στις προαναφερθείσες θερμοκρασίες. 

Πίνακας 6.1: Συνθήκες ανάπτυξης και αποτελέσματα AFM και XRD των δειγμάτων που
χρησιμοποιήθηκαν για την μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας υποστρώματος (Τsub) στην
ανάπτυξη υμενίων GaN επιπέδου-a. Τα υμένια GaN είχαν αναμενόμενο πάχος ~1,15 μm και
αναπτύχθηκαν πάνω σε στρώματα πυρηνοποίησης 20 nm GaN αναπτυγμένων στους 400 οC.
Τα πάχη των υμενίων προσδιορίστηκαν πειραματικά από παρατηρήσεις διατομών των
δειγμάτων με SEM 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

Εικόνα 6.8: Τυπικό γράφημα XRD σάρωσης ω-2θ για τη συμμετρική ανάκλαση 11-20,
υμενίου GaN επιπέδου-a αναπτυγμένου πάνω σε σάπφειρο επιπέδου-r (δείγμα Θ1) 
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(e)  

 

 

 

 

 

Όπως εύκολα διαπιστώνουμε από τα μικρογραφήματα AFM, σε όλες τις 

περιπτώσεις παρατηρείται σχηματισμός 3D-νησίδων, με αποτέλεσμα η επιφάνεια να 

μην είναι λεία. Η αύξηση της θερμοκρασίας προκαλεί επιμήκυνση των νησίδων κατά 

μήκος του άξονα-c και συρρίκνωση κατά μήκος του άξονα-m. Σε όλες τις 

περιπτώσεις παρατηρούμε ότι οι νησίδες διατηρούν το μεγάλο μέγεθός τους και την 

λεία επιφάνειά τους. Κάτι τέτοιο ενισχύει την εκτίμηση ότι κάτω από συγκεκριμένες 

συνθήκες ανάπτυξης είναι δυνατή η επίτευξη συνεχών και λείων επιφανειών.  

Η σύσταση του υμενίου από συνένωση μεγάλων 3D-νησίδων γίνεται 

εμφανέστερη ενισχύοντας την αντίθεση (contrast) των μικρογραφημάτων AFM των 

Εικόνων 6.9(a-e) που καθιστά τον διαχωρισμό των νησίδων ακόμα πιο διακριτό. Με 

τον τρόπο αυτό διαφαίνεται πιο καθαρά η αλλαγή του μεγέθους των νησίδων με την 

αύξηση της θερμοκρασίας (Εικ. 6.10a-e) και καθίσταται εφικτή η χρήση στατιστικής 

ανάλυσης για τον προσδιορισμό της μέσης επιφάνειας των νησίδων κάθε δείγματος. 

 

Εικόνα 6.9: Μικρογραφήματα AFM δειγμάτων GaN επιπέδου-a (με αναμενόμενο πάχος
1,15 μm) αναπτυγμένων σε θερμοκρασιακό εύρος 750-790 oC υπό σταθερό λόγο ροών
III/V=1,8. Η επιφάνεια σάρωσης είναι 10x10μm2, με πλήρη κλίμακα z ίση με 132,65 nm. Η
θερμοκρασία ανάπτυξης είναι a) 750 oC, b) 760 oC, c) 770 oC, d) 780 oC, και e) 790 oC 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

 

 

(e)  

 

 

Καταρχήν προχωρήσαμε σε στατιστική ανάλυση των νησίδων με σκοπό την 

εκτίμηση του βαθμού ανισοτροπίας των διαστάσεών τους συναρτήσει της 

Εικόνα 6.10: Μικρογραφήματα AFM με ενισχυμένη την αντίθεση για να είναι ευκολότερα
διακρίσιμες οι νησίδες GaN στην επιφάνεια, στα δείγματα GaN επιπέδου-a του Πίνακα 6.1 που
αναπτύχθηκαν σε θερμοκρασιακό εύρος 750-790 oC υπό σταθερό λόγο ροών III/V=1,8. Η
επιφάνεια σάρωσης είναι 10x10μm2, με πλήρη κλίμακα z ίση με 132,65 nm. Η θερμοκρασία
ανάπτυξης είναι a) 750 oC, b) 760 oC, c) 770 oC, d) 780 oC, και e) 790 oC 
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θερμοκρασίας ανάπτυξης. Στόχος της ανάλυσης αυτής ήταν ο προσδιορισμός των 

θερμοκρασιακών συνθηκών που θα καθιστούσαν εφικτή την ανάπτυξη των νησίδων 

στις δυο διευθύνσεις με τον ίδιο ρυθμό και κατ’ επέκταση τον σχηματισμό ενός 

υμενίου με πιο ομαλή επιφάνεια, ακολουθώντας δυσδιάστατο τρόπο (2D) ανάπτυξης. 

Μια έγκυρη στατιστική ανάλυση στις διαστάσεις των νησίδων προϋποθέτει την 

εξάλειψη συστηματικών σφαλμάτων και προκειμένου να επιτευχθεί αυτό έγινε χρήση 

ειδικού λογισμικού [21] το οποίο μας δίνει επακριβώς τα όρια των νησίδων. Με τη 

βοήθειά του φέρονται δυο γραμμές αναφοράς (reference lines), στην κατεύθυνση των 

οποίων καταγράφεται η μεταβολή ύψους της επιφάνειας του δείγματος, βοηθώντας 

έτσι στον προσδιορισμό των νησίδων. Οι ειδικοί δείκτες (πράσινα και κόκκινα 

τρίγωνα) που εμφανίζονται στην οθόνη και μπορούν να μετακινηθούν, κάνουν τον 

προσδιορισμό των ορίων πιο εύκολο, εκμηδενίζοντας τα λάθη. Η Εικόνα 6.11 δείχνει 

τον τρόπο ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό των ορίων των νησίδων. 

 
Εικόνα 6.11: Προσδιορισμός των ακριβών ορίων των νησίδων με χρήση ειδικού λογισμικού 
για την αποφυγή συστηματικών σφαλμάτων 
 

Η στατιστική ανάλυση αφορά τον υπολογισμό των μέσων τιμών μήκους και 

πλάτους των 3D νησίδων, όπου το μήκος αναφέρεται στην επιμηκυμένη διάσταση 

(διεύθυνση ΑΑ’) τους και το πλάτος στην κάθετη διάσταση μικρού μήκους 

(διεύθυνση ΒΒ’) όπως φαίνονται στην Εικόνα 6.11. Η επιμηκυμένη διάσταση 

παρατηρείται κατά τον άξονα-c (διεύθυνση ΑΑ’), λόγω του μικρότερου ενεργειακού 

φραγμού διάχυσης των προσατόμων Ga σε αυτή τη διεύθυνση [17]. Αντίθετα, κατά 

τον άξονα-m (διεύθυνση ΒΒ’) εμφανίζεται μεγαλύτερη τιμή φραγμού διάχυσης, 

περιορίζοντας τη διάσταση των νησίδων προς αυτή τη διεύθυνση. Οι κατευθύνσεις 

των αξόνων -c και –m προσδιορίστηκαν πειραματικά συγκρίνοντας με την γνωστή 

κατεύθυνση του άξονα-c του υποστρώματος σαπφείρου, όπως συζητήθηκε στο 

προηγούμενο μέρος 6.3.1. 

Α 

Α’ 

Β’ 

Β 
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Οι ευρεθείσες μέσες τιμές των διαστάσεων των νησίδων τέθηκαν σε σύστημα 

συντεταγμένων συναρτήσει της θερμοκρασίας ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να 

προκύψει το γράφημα της Εικόνας 6.12.  

 
 

 

 

Από το γράφημα γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι όσο αυξάνεται η θερμοκρασία 

ανάπτυξης τόσο αυξάνεται η ανισοτροπία στις διαστάσεις των νησίδων κατά τον 

άξονα-c και τον άξονα-m, πάνω στην επιφάνεια επιπέδου-a. Το μήκος των 3D 

νησίδων αυξάνεται, ενώ το πλάτος τους μειώνεται, με τη αύξηση της θερμοκρασίας 

υποστρώματος.  

Δεδομένου ότι οι ροές III και V διατηρήθηκαν σταθερές, η αυξημένη 

θερμοκρασία υποστρώματος θα προκαλεί αύξηση της εξάχνωσης προσατόμων Ga 

από την επιφάνεια του αναπτυσσόμενου GaN. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την συνεχή 

μείωση του πάχους των υμενίων καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία υποστρώματος, 

συγκριτικά με την αναμενόμενη τιμή για πλήρη ενσωμάτωση στον κρύσταλλο GaN 

των προσπιπτόντων ατόμων της δέσμης Ga, όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.1. Η 

αύξηση του ρυθμού εξάχνωσης προσατόμων Ga θα αλλάζει και την αναλογία ατόμων 

Ga/N στην επιφάνεια και αυτό αναμένεται να επηρεάζει τους συντελεστές διάχυσης 

κατά τις διευθύνσεις -m και -c πάνω στην επιφάνεια [17], προκαλώντας την 

ανισοτροπική ανάπτυξη κατά τις πλευρικές διευθύνσεις που δείχνει η Εικόνα 6.12. Η 

επίδραση της αναλογίας προσατόμων Ga/N στην επιφάνεια συζητείται εκτενέστερα 

στο τέλος του επόμενου τμήματος 6.3.3. 

Εικόνα 6.12: Γραφική απεικόνιση του μέσου μήκους και μέσου πλάτους κατά τους άξονες -c
και -m, αντίστοιχα, των 3D νησίδων της επιφάνειας στα υμένια GaN επιπέδου-a του Πίνακα
6.1 που αναπτύχθηκαν σε διαφορετικές θερμοκρασίες υποστρώματος με τον ίδιο λόγο ροών
III/V=1,8 
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Η συμπεριφορά που παρατηρείται στην Εικόνα 6.12 υποδεικνύει ότι θα 

υπάρχει μια θερμοκρασία ανάπτυξης στην οποία ο ρυθμός ανάπτυξης των 

διαστάσεων των νησίδων θα είναι ίδιος και για τις δυο διευθύνσεις. Προεκτείνοντας 

τις δυο γραφικές παραστάσεις εκτιμάται ότι η θερμοκρασία αυτή θα είναι στην 

περιοχή των 720 oC με δεδομένες τις λοιπές συνθήκες επίταξης των πειραμάτων 

αυτών (λόγος ροών ΙΙΙ/V=1,8). 

Προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την επίδραση της 

θερμοκρασίας στην κρυσταλλική ποιότητα του υμενίου, σε όλα τα δείγματα του 

Πίνακα 6.1 έγιναν μετρήσεις XRD σάρωσης-ω για τη συμμετρική ανάκλαση (11-20), 

με το κάθετο επίπεδο που ορίζεται από την διεύθυνση της προσπίπτουσας και 

ανακλώμενης δέσμης ακτίνων-Χ να τέμνει το επίπεδο-a είτε κατά τον [0001] άξονα-c 

ή κατά τον [1-100] άξονα-m. Ένα τυπικό γράφημα σάρωσης-ω φαίνεται στην Εικόνα 

6.13. Οι μετρήσεις XRD σάρωσης-ω, κατά τους άξονες-c και -m έδειξαν μια τάση 

αύξησης του FWHM του υμενίου GaN επιπέδου-a κατά τον c- και m-άξονα όσο 

αυξάνεται η θερμοκρασία, στην περιοχή 750-790 °C, υποδηλώνοντας έτσι το γεγονός 

ότι αυξάνεται η μωσαϊκότητα του κρυστάλλου (Εικ. 6.14). Αυτό σχετίζεται με τη 

μείωση του πάχους των αναπτυγμένων υμενίων GaN (Πίνακας 6.1). 

 

 
 

 

 

 

Εικόνα 6.13: Τυπικό γράφημα XRD σάρωσης-ω για τη συμμετρική ανάκλαση 11-20, για
υμένιο GaN επιπέδου-a (δείγμα Θ3) αναπτυγμένου πάνω σε σάπφειρο επιπέδου-r 
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Στις υψηλές θερμοκρασίες ανάπτυξης (750-790 oC) είναι αυξημένη και η 

ανισοτροπία κρυσταλλικής μωσαϊκότητας κατά μήκος των αξόνων -m και -c, 

συγκριτικά με την χαμηλή θερμοκρασία ανάπτυξης των 717 oC (Εικ. 6.15).  

 

 
Εικόνα 6.15: Εξάρτηση της ανισοτροπίας από την θερμοκρασία ανάπτυξης. 

 

Η Εικόνα 6.15 γίνεται πιο ξεκάθαρη αν εξετάσουμε τη σχετική διαφορά 

Δ(FWHM)/(FWHM)c του FWHM κατά τον αξονα-m (FWHMm-axis) με το αντίστοιχο 

Εικόνα 6.14: Εξάρτηση του FWHM μετρήσεων XRD σάρωσης-ω για τη συμμετρική
ανάκλαση (11-20), κατά τον c- και τον m-άξονα, από τη θερμοκρασία ανάπτυξης για τα
δείγματα GaN επιπέδου-a του Πίνακα 6.1. Η μωσαϊκότητα του κρυστάλλου αυξάνει με την
θερμοκρασία υποστρώματος. Οι γραμμές σχεδιάστηκαν σαν ενδεικτικές της
παρατηρούμενης συμπεριφοράς (guide for the eye) 
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κατά τον άξονα-c (FWHMc-axis), δηλαδή υπολογίζουμε την ποσότητα 

(
axisc

axiscaxism

FWHM
FWHMFWHM

−

−− − ). Η ποσότητα αυτή δίνει ένα μέτρο της ανισοτροπίας 

της μωσαϊκότητας κρυστάλλου GaN κατά τις δυο διευθύνσεις -c και -m. (Εικ. 6.16) 

 

 

 

Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία στην Εικόνα. 6.16 είναι η σύγκριση των 

δυο θερμοκρασιακών περιοχών Α και Β. Παρατηρούμε ότι η σχετική διαφορά της 

κρυσταλλικής μωσαϊκότητας, κατά τους άξονες -c και -m, είναι τεράστια για τις 

υψηλές θερμοκρασίες υποστρώματος, σε σχέση με την χαμηλότερη θερμοκρασία των 

717 °C. 

 

 

6.3.3 Μελέτη της επίδρασης του λόγου ροών III/V 
 

Η δεύτερη πειραματική παράμετρος που επιδρά στην επιταξιακή ανάπτυξη 

του GaN είναι ο λόγος των ροών III/V. Για το σκοπό αυτό, εκτελέστηκαν πειράματα 

επιταξιακής ανάπτυξης μεταβάλλοντας το λόγο ροών III/V από 1,2 έως 1,6, για 

σταθερή θερμοκρασία υποστρώματος ίση με την εκτιμηθείσα βέλτιστη θερμοκρασία 

Β 

Α 

Εικόνα 6.16: Εξάρτηση της ανισοτροπίας της κρυσταλλικής μωσαϊκότητας, κατά τους
άξονες -c και -m, από την θερμοκρασία ανάπτυξης. Η μεταβολή ανάμεσα στις δυο
θερμοκρασιακές περιοχές (Α: χαμηλή και Β: υψηλή) είναι εμφανής δείχνοντας την επίδραση
που έχει η θερμοκρασία στη δομική ανισοτροπία 
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των 717 oC, σύμφωνα με τα προηγούμενα πειράματα. Σε όλα τα δείγματα έγινε 

νιτρίδωση του σαπφείρου για 12 min και στη συνέχεια αναπτύχθηκε ένα στρώμα 

πυρηνοποίησης AlN πάχους 20 nm σε χαμηλή θερμοκρασία (400 oC), με 

στοιχειομετρικό λόγο ροών Al/N. Το αναμενόμενο πάχος των υμενίων GaN ήταν 

1,15 μm (Πίνακας 6.2) και επιβεβαιώθηκε πειραματικά, μέσα στα όρια τυχαίων 

πειραματικών σφαλμάτων, από παρατηρήσεις διατομών των δειγμάτων με SEM. 

  

 

 

 

Η ανισοτροπία, που όπως ήδη έχουμε αναφέρει είναι υπαρκτή στο επίπεδο-a 

του GaN, έχει ως αποτέλεσμα το FWHM της συμμετρικής καμπύλης XRD σάρωσης-

ω για την ανάκλαση (11-20) να εξαρτάται από την διεύθυνση της πρόσπτωσης της 

δέσμης των ακτινών Χ. Τo αποτέλεσμα αυτό το αποδίδουμε στις διαφορετικές τιμές 

πλεγματικής διαφοράς μεταξύ GaN επιπέδου-a και σαπφείρου επιπέδου-r κατά τη 

διεύθυνση-c και κατά τη διεύθυνση-m του GaN επιπέδου-a και το διαφορετικό είδος 

κρυσταλλικών ατελειών που δημιουργούνται στην διεπιφάνεια με το υπόστρωμα 

σαπφείρου για την εξουδετέρωση της πλεγματικής διαφοράς.[22]  

Στα δείγματα του Πίνακα 6.2, οι μετρηθείσες τιμές FWHM των καμπυλών 

XRD σάρωσης-ω (RC) για τη συμμετρική ανάκλαση (11-20), κατά τους άξονες-c και 

-m, παρουσίασαν μονοτονική μείωση με αύξηση του λόγου ροών III/V από 1,2 σε 

1,6, που αντιστοιχεί σε μονοτονική μείωση της μωσαϊκότητας του κρυστάλλου (Εικ. 

6.17). Όπως φαίνεται στην Εικόνα 6.17, η μείωση της κρυσταλλικής μωσαϊκότητας 

συμβαδίζει με τη σύγκλιση των τιμών FWHM των XRD RC που μετριούνται κατά 

τους άξονες-c και -m, δηλαδή ελαττώνεται και η ανισοτροπία της μωσαϊκότητας του 

υμενίου GaN επιπέδου-a. Ο συνδυασμός βέλτιστης θερμοκρασίας ανάπτυξης και 

Δείγμα Θερμοκρασία 

υποστρώματος 

(oC) 

Λόγος 

ροών 

III/V 

AFM rms 

τραχύτητα 

(nm) 

XRD RC FWHM 

κατά άξονες 

-c και -m (deg) 

R1 717 1,2 15,2 0,35 – 0,57 

R2 717 1,4 12,4 0,25 – 0,32 

R3 717 1,5 11,2 0,2 – 0,24 

R4 717 1,6 28,4 0,2 – 0,22 

Πίνακας 6.2: Συνθήκες ανάπτυξης και αποτελέσματα μετρήσεων XRD και AFM των
στρωμάτων 1,15μm GaN στα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν για την μελέτη της επίδρασης
του λόγου ροών  III/V στην ανάπτυξη GaN επιπέδου-a. Αρχικά αναπτυσσόταν ένα στρώμα
πυρηνοποίησης 20 nm AlN σε 400 οC, πάνω στο υπόστρωμα σαπφείρου επιπέδου-r. 
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λόγου III/V προκαλεί, λοιπόν και την εξάλειψη της ανισοτροπίας κρυσταλλικής 

μωσαϊκότητας κατά τους άξονες-c και -m πάνω στο επίπεδο-a. (Εικ. 6.17) 

Η Εικόνα 6.18 δείχνει τις μικρές τιμές FWHM που παρατηρήθηκαν σε 

μετρήσεις XRD σάρωσης-ω, ενδεικτικές για τη βελτιωμένη κρυσταλλική ποιότητα 

του υμενίου GaN επιπέδου-a για ανάπτυξη στις ιδανικές συνθήκες. 

 
 

 

 

Οι rms τιμές επιφανειακής τραχύτητας κυμάνθηκαν μεταξύ 11 nm και 28 nm 

(Πίνακας 6.2) εμφανίζοντας μία τάση ελάττωσης καθώς αυξήθηκε ο λόγος ροών III/V 

από 1,2 σε 1,5 για τα τρία πρώτα δείγματα. Εντούτοις, το δείγμα που αναπτύχθηκε σε 

Εικόνα 6.17: Εξάρτηση του FWHM σάρωσης-ω για τη συμμετρική ανάκλαση 11-20 κατά
μήκος των αξόνων -m και-a, για τα δείγματα του Πίνακα 6.2, που αποτελούνται από υμένια
1,15μm GaN επιπέδου-a αναπτυγμένων  στους 717 oC με διαφορετικό λόγο ροών III/V, πάνω
σε υποστρώματα σαπφείρου επιπέδου-r 

Εικόνα 6.18: Καμπύλες  XRD σάρωσης-ω για τη συμμετρική ανάκλαση 11-20 κατά τους άξονες
-m και -c για το δείγμα R3, αποτελούμενο από υμένιο 1,15μm GaN ανεπτυγμένο στους 717οC
με λόγο ροών III/V=1,5 
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λόγο ροών III/V=1,6 έδωσε τη μέγιστη τιμή τραχύτητας. Στο πλαίσιο αυτών των 

τεσσάρων δειγμάτων, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι ο βέλτιστος λόγος ροών 

III/V σε θερμοκρασία υποστρώματος 717 °C είναι 1,5.  

Το μικρογράφημα AFM της Εικόνας 6.19 δείχνει την βελτιωμένη επιφανειακή 

μορφολογία του GaN επιπέδου-a που αναπτύσσεται σε συνθήκες Ga-rich 

χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες τιμές θερμοκρασίας υποστρώματος 717 °C και λόγου 

ροών III/V=1,5. Η τραχύτητα της επιφάνειας παραμένει όμως σε σχετικά υψηλές 

τιμές, χαρακτηριστικές του τρισδιάστατου τρόπου ανάπτυξης του GaN επιπέδου-a.  

Αυτό είναι σε συμφωνία με την παρατήρηση σχηματισμού RHEED 

αποτελούμενου από μια εικόνα ενδιάμεση μεταξύ γραμμών και κηλίδων. Αυτό 

δείχνει ότι ο 3D τρόπος ανάπτυξης κυριαρχεί και σε μικροσκοπική κλίμακα στην 

επιφάνεια του GaN (σχηματισμός πυρήνων από 3D νησίδες), σε αντίθεση με τις 

ομαλές επιφάνειες των 3D νησίδων που αναπτύχθηκαν σε υψηλότερες θερμοκρασίες 

υποστρώματος ή χαμηλότερο λόγο ροών III/V. 

 
 

 

 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της επίδρασης του λόγου ροών III/V και της 

επίδρασης της θερμοκρασίας υποστρώματος (που παρουσιάσθηκε στο 6.3.2), 

συμπεραίνεται ότι, εν γένει, η κρυσταλλική μωσαϊκότητα και η επιφανειακή 

τραχύτητα, καθώς και η ανισοτροπία τους, αυξάνονται είτε αυξάνοντας την 

θερμοκρασία υποστρώματος είτε μειώνοντας το λόγο ροών III/V. Η αύξηση της 

θερμοκρασίας υποστρώματος μειώνει τη ποσότητα προσατόμων Ga που βρίσκονται 

πάνω στην επιφάνεια του GaN κατά την διάρκεια της ανάπτυξης (αυξάνεται η 

εξάχνωσή του), όπως συμβαίνει και όταν μειώνεται ο λόγος ροών III/V. 

Εικόνα 6.19: Μικρογράφημα AFM σάρωσης επιφάνειας 10x10 μm2 δείγματος GaN επιπέδου-a
(R3) αναπτυγμένου στη βέλτιστη θερμοκρασία 717 oC και το αντίστοιχο βέλτιστο λόγο ροών
(ΙΙΙ/V=1,5). Η rms τιμή της τραχύτητας είναι 11,2nm 
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Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι η βελτιστοποίηση της κρυσταλλικής ποιότητας και 

επιφανειακής μορφολογίας των ετεροεπιταξιακών υμενίων GaN επιπέδου-a 

επιτυγχάνονται με κατάλληλο συνδυασμό θερμοκρασίας υποστρώματος και λόγου 

ροών III/V, ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερή παρουσία ενός στρώματος Ga πάνω 

στην επιφάνεια. 

Αν ο συλλογισμός αυτός είναι σωστός, τότε παρόμοια αποτελέσματα 

περιμένουμε για ανάπτυξη του GaN επιπέδου-a σε χαμηλότερες θερμοκρασίες 

υποστρώματος υπό την προϋπόθεση ότι μειώνεται κατά ανάλογο τρόπο και ο λόγος 

ροών III/V προς αποφυγή συσσώρευσης γαλλίου στην επιφάνεια του δείγματος. Για 

τη μελέτη αυτή συγκρίθηκαν δείγματα αναπτυγμένα σε θερμοκρασίες υποστρώματος 

717 oC, 700 oC και 680 oC με λόγους ροών III/V 1,5, 1,2 και 1, αντίστοιχα. Σε όλα τα 

δείγματα είχε ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία νιτρίδωσης του σαπφείρου (11 min 

στους 400 οC) και είχε αναπτυχθεί το ίδιο στρώμα πυρηνοποίησης (20 nm AlN στους 

400 οC). Οι μετρήσεις καμπύλων XRD σάρωσης-ω για την ανάκλαση (11-20) έδειξαν 

ότι επιτεύχθηκε το ίδιο FWHM (0,2 deg κατά τον άξονα –c και 0,22 deg κατά τον 

άξονα -m) χαμηλώνοντας τόσο την θερμοκρασία ανάπτυξης όσο και το λόγο ροών. Η 

σχέση μεταξύ αυτών των δυο παραμέτρων βρέθηκε ότι είναι γραμμική επιτρέποντας 

έτσι την λήψη βέλτιστων αποτελεσμάτων σε οποιαδήποτε θερμοκρασία 

υποστρώματος στην περιοχή των πειραμάτων μας (Εικ. 6.20). Στην Εικόνα 6.21 

παρουσιάζονται οι καμπύλες XRD σάρωσης-ω για την ανάκλαση (11-20) κατά τον 

άξονα-c, για τα τρία δείγματα, που όπως φαίνεται επιδεικνύουν τις ίδιες τιμές FWHM 

και παρόμοιες εντάσεις. 

Η δυνατότητα ανάπτυξης στρωμάτων GaN επιπέδου-a με καλή κρυσταλλική 

ποιότητα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες της συνήθους θερμοκρασίας ανάπτυξης GaN 

είναι σημαντική για την ανάπτυξη κραμάτων ΙΙΙ-νιτριδίων με ίνδιο, αφού η 

ενσωμάτωση ατόμων ινδίου απαιτεί χαμηλότερες θερμοκρασίες ανάπτυξης.  
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Α) Β)

Γ)   

 

Εικόνα 6.20: Αντιστοιχία τιμών λόγου ροών III/V και θερμοκρασίας υποστρώματος για τις
οποίες παρατηρήθηκαν ίδιες τιμές FWHM των καμπυλών XRD σάρωσης-ω για την ανάκλαση
(11-20) 

Εικόνα 6.21: Καμπύλες XRD σάρωσης-ω (RC) για την ανάκλαση 11-20 τριών δειγμάτων που
έχουν αναπτυχθεί σε διαφορετικές θερμοκρασίες υποστρώματος (Τsub) και λόγου ροών ΙΙΙ/V, ώστε
να επιτευχθεί η ίδια τιμή FWHM των καμπυλών XRD σάρωσης-ω: (A) Tsub=717 οC, III/V=1,5,
(B) Tsub=700 oC, III/V=1,2, (Γ) Tsub=680 oC, III/V=1. 

FWHM=0,22o FWHM=0,22o 

FWHM=0,22o 
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Τα πειραματικά αποτελέσματα συμφωνούν με την θεωρητική εργασία που 

έχει γίνει από τους Lymperakis and Neugebauer [17]. Κατά την ανάπτυξη υπό 

συνθήκες N-rich (λόγος ροών III/V<1 ), η στοιχειομετρική επιφάνεια του GaN 

επιπέδου-a γίνεται θερμοδυναμικά προτιμητέα. Εμφανίζεται επίσης μεγάλη 

ανισοτροπία στους φραγμούς διάχυσης των προσατόμων Ga πάνω στην επιφάνεια 

επιπέδου-a, οι τιμές των οποίων φτάνουν τα 0,32 eV κατά μήκος του άξονα-c και τα 

0,63 eV κατά μήκος του άξονα-m. Η διάχυση των ατόμων Ν δεν λαμβάνεται υπόψη 

αφού το Ν φαίνεται ότι χαράσσει την επιφάνεια (etching), σχηματίζει ισχυρούς 

δεσμούς Ν-Ν και προκαλεί την εκρόφησή του με τη μορφή Ν2. Αυτό σημαίνει ότι η 

ανισοτροπία της ανάπτυξης GaN επιπέδου-a σε συνθήκες N-rich θα ελέγχεται από 

την ανισοτροπική διάχυση των ατόμων Ga. Ο μικρότερος φραγμός δυναμικού, για 

διάχυση κατά τον άξονα-c, είναι σε συμφωνία με την παρατήρηση επιμηκυμένων 

νησίδων GaN επιπέδου-a κατά τον άξονα-c στις υψηλές θερμοκρασίες ανάπτυξης, 

οπότε η αύξηση της εξάχνωσης Ga οδηγεί προς στοιχειομετρική επιφάνεια GaN κατά 

την διάρκεια της επιταξιακής ανάπτυξης.  

Κατά την ανάπτυξη υπό συνθήκες Ga-rich, στην επιφάνεια του 

αναπτυσσόμενου υμενίου υπάρχει πλεόνασμα Ga προκαλώντας έτσι την ισοτροπική 

διάχυση των ατόμων Ga με αποτέλεσμα την ισοτροπική ανάπτυξη του GaN. 

Προφανώς, η ύπαρξη ενός σταθερού μεταλλικού στρώματος Ga στην επιφάνεια 

εξαρτάται από τη θερμοκρασία του υποστρώματος, σύμφωνα με τις ενδείξεις των 

πειραματικών αποτελεσμάτων του προηγούμενου τμήματος 6.3.2. 

Η κρυσταλλική μωσαϊκότητα των δειγμάτων GaN επιπέδου-a αποδείχτηκε ότι 

εξαρτάται από τις συνθήκες ανάπτυξης των στρωμάτων GaN, παρά το γεγονός ότι 

χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια στρώματα πυρηνοποίησης AlN πάνω στο σάπφειρο 

επιπέδου-r. Δηλαδή, η τελική μωσαϊκότητα δεν καθορίζεται μόνο από τις ατέλειες 

που σχηματίστηκαν στο στρώμα πυρηνοποίησης και τη διεπιφάνειά του με το 

σάπφειρο, αλλά κυρίως από το βαθμό μείωσης της μωσαϊκότητας κατά την ανάπτυξη 

του συνολικού υμενίου GaN πάχους 1,15 μm. Θεωρούμε ότι η ελάττωση της 

μωσαϊκότητας συνδέεται με αναδιάταξη των ατελειών πλεγματικής διαφοράς στην 

διεπιφάνεια ώστε να αυξηθεί ο βαθμός τάξης, σε συνδυασμό με μετακινήσεις και 

αλληλεπιδράσεις εξουδετέρωσης των κρυσταλλικών ατελειών που διεισδύουν στο 

υμένιο GaN επιπέδου-a, κατά την μεγέθυνση των αρχικών κόκκων κρυσταλλικού 

GaN.  
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6.3.4 Μελέτη της επίδραση του πάχους επίταξης 
 

Στην περίπτωση της ετεροεπιταξιακής ανάπτυξης έχει ενδιαφέρον να 

εκτιμηθεί σε τι βαθμό βελτιώνεται η κρυσταλλική ποιότητα των στρωμάτων GaN 

επιπέδου-a καθώς αυξάνεται το πάχος τους. Για το σκοπό αυτό έγινε μια σειρά 

δειγμάτων με διαφορετικό πάχος υμενίου GaN, χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες 

συνθήκες ανάπτυξης. Τα δείγματα αυτά περιγράφονται στον Πίνακα 6.3.  

 

Δείγμα Πάχος 
AFM rms τραχύτητα 

(nm) 

XRD RC FWHM  

κατά άξονες-c και -m (deg) 

Π1 200 nm 16,799 0,55 

Π2 705 nm 14,488 0,27 

Π3 1,15 μm 8,1 0,2 

Π4 2 μm 8 0,17 

 

 

Καμπύλες XRD σάρωσης-ω για την ανάκλαση (11-20) δίνονται, για δύο από 

τα δείγματα του Πίνακα 6.3, στην Εικόνα 6.22. Η Εικόνα. 6.23 δίνει την γραφική 

παράσταση των τιμών FWHM των καμπυλών XRD σάρωσης-ω για την ανάκλαση 

(11-20) συναρτήσει του πάχους του επιταξιακού υμενίου GaN επιπέδου–a, για όλα τα 

δείγματα του Πίνακα 6.3. Είναι σαφές ότι η μωσαϊκότητα του κρυστάλλου του GaN 

μειώνεται καθώς αυξάνει το πάχος του επιταξιακού στρώματος. Η βελτίωση 

αποδίδεται στην μείωση των κρυσταλλικών ατελειών μέσω αντιδράσεων περιορισμού 

τους και την μεγέθυνση των αρχικών κόκκων GaN που αναπτύσσονται και 

συνενώνονται πάνω στο υπόστρωμα σαπφείρου.  

 

Πίνακας 6.3: Δείγματα αποτελούμενα από διαφορετικό πάχος υμενίου GaN επιπέδου-a και 
αποτελέσματα μετρήσεων AFM και XRD. Όλα τα δείγματα είχαν στρώμα πυρηνοποίησης 
20nm AlN στους 400 °C. Η ανάπτυξη του GaN έγινε σε 717 °C με λόγο ροών III/V=1,5. 
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Εικόνα 6.22: Καμπύλες XRD σάρωσης-ω (RC) για την ανάκλαση (11-20) των δειγμάτων Π1 
και Π3 όπου φαίνεται χαρακτηριστικά η βελτίωση της κρυσταλλικής ποιότητας των δειγμάτων 
με την αύξηση του πάχους από 0,2μm σε 1,15μm. αντίστοιχα. 
 

 

 
 

 

 

Ίδια τάση ακολουθείται και από την επιφανειακή τραχύτητα η οποία 

επιδεικνύει αξιοσημείωτη βελτίωση. Το συνεχώς αυξανόμενο πάχος προκαλεί 

συνένωση των νησίδων με αποτέλεσμα να λαμβάνεται τελικά ένα συνεχές υμένιο με 

μικρή επιφανειακή τραχύτητα. (Εικ. 6.24) 

 

Εικόνα 6.23: Εξάρτηση του FWHM των καμπυλών XRD σάρωσης-ω (RC) για την ανάκλαση 
(11-20) από το πάχος του ετεροεπιταξιακού υμενίου GaN επιπέδου-a 

FWHM=0,55 FWHM=0,2 
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Εικόνα 6.24: Εξάρτηση της επιφανειακής τραχύτητας από το πάχος του αναπτυσσόμενου 
υμενίου GaN 
 

 

6.4 Μετρήσεις ΤΕΜ 

 
Η ύπαρξη ατελειών στον κρύσταλλο, προκαλεί τοπική ελαστική 

παραμόρφωση ή/και μετατόπιση των κρυσταλλικών επιπέδων, με αποτέλεσμα η 

διερχόμενη δέσμη ηλεκτρονίων του ΤΕΜ να σκεδάζεται διαφορετικά εκεί. Έτσι, 

όπου υπάρχουν ατέλειες, παρουσιάζουν διαφορετική φωτεινή αντίθεση (contrast) από 

αυτή του τέλειου κρυστάλλου. Με την τεχνική του σχηματισμού φωτεινής αντίθεσης 

με βάση την περίθλαση των ηλεκτρονίων (diffraction contrast imaging) σε συνθήκη 

δύο δεσμών (two-beam condition), η συμβατική μικροσκοπία ΤΕΜ (conventional 

TEM – CTEM) δίνει τη δυνατότητα ταυτοποίησης και άμεσης μέτρησης της 

συγκέντρωσης των ατελειών σε έναν κρύσταλλο. Επιπρόσθετα με την ΤΕΜ υψηλής 

διακριτικής ικανότητας (High Resolution TEM - HRTEM) είναι δυνατός ο 

σχηματισμός εικόνων φωτεινής αντίθεσης λόγω μεταβολής της φάσης μεταξύ 

πολλαπλών δεσμών (phase contrast imaging) και ο συσχετισμός τους με την ατομική 

δομή του υλικού ώστε να εντοπίζονται οι σημαντικοί νανομηχανισμοί εισαγωγής των 

ατελειών [26 – Κεφ. 3]. 

Ένας σημαντικός αριθμός δειγμάτων GaN επιπέδου-a εξετάστηκε με 

παρατηρήσεις ΤΕΜ, καθώς και HRTEM, σε οριζόντιες και κατακόρυφες διατομές 
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των δειγμάτων, από συνεργάτες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Γ. 

Δημητρακόπουλος, Φ. Κομνηνού, Θ. Κεχαγιάς).  

Οι παρατηρήσεις έδειξαν ότι οι κυρίαρχες κρυσταλλικές ατέλειες στα 

ετεροεπιταξιακά στρώματα GaN επιπέδου-a, για τα δείγματα που αναπτύχθηκαν στις 

βέλτιστες συνθήκες, είναι οι διεισδύουσες εξαρμόσεις (threading dislocations) και τα 

σφάλματα επιστοίβαση επιπέδου-c (0001) (basal stacking faults - BSF). Σε αρκετά 

μικρότερη πυκνότητα παρατηρήθηκαν σφάλματα επιστοίβασης πρισματικού επιπέδου 

(11-20) (prismatic stacking fault - PSF) 

Βασική αιτία της δημιουργίας αυτών των ατελειών είναι οι μηχανισμοί 

χαλάρωσης των τάσεων που δημιουργούνται εξαιτίας των διαφορετικών πλεγματικών 

διαστάσεων ανάμεσα στο αναπτυσσόμενο υμένιο και το υπόστρωμα. Ένας 

επιπρόσθετος νανομηχανισμός εισαγωγής αυτών των ατελειών οφείλεται στο γεγονός 

ότι νησίδες GaN με μη σωστό προσανατολισμό αναπτύσσονται επάνω σε βαθμίδες 

της επιφάνειας του σαπφείρου οδηγώντας στην ανάπτυξη μερικά πολικού GaN προς 

την κατεύθυνση {11-23} των βαθμίδων της επιφάνειας του σαπφείρου επιπέδου-r 

[22]. Η επικάλυψη αυτών των νησίδων από το αναπτυσσόμενο υμένιο GaN επιπέδου-

a έχει σαν αποτέλεσμα την εισαγωγή ατελειών (Εικ. 6.25) και καταδεικνύει τη 

σημασία της κατάλληλης προ-επεξεργασίας της επιφάνειας του σαπφείρου διαμέσου 

της νιτρίδωσης ώστε να αποφεύγονται οι παρασιτικές νησίδες.  

 

Στο βελτιστοποιημένο δείγμα R4 (Πίνακας 6.2), παρατηρήσεις ΤΕΜ σε 

κατακόρυφες διατομές έδειξαν ότι η πυκνότητα των διεισδυουσών εξαρμόσεων είναι 

4,4x1010 cm-2 κοντά στην διεπιφάνεια του υμενίου GaN επιπέδου-a με το στρώμα 

πυρηνοποίησης AlN. Οι συγκεντρώσεις ατελειών κοντά στην επιφάνεια του 

δείγματος προσδιορίστηκαν από παρατηρήσεις σε οριζόντιες διατομές. Η συνολική 

πυκνότητα των εξαρμόσεων ήταν 2,6x1010 cm-2, εκ των οποίων 0,7x1010 cm-2 ήταν οι 

κλασματικές εξαρμόσεις (partial dislocations). Η πυκνότητα των σφαλμάτων BSF 

ήταν 6,7x105 cm-1 ενώ των PSF ήταν 1,6x104 cm-1 

Μια συνολική εικόνα της κρυσταλλικής ποιότητας κατά τη διεύθυνση 

ανάπτυξης του υμενίου GaN επιπέδου-a δίνεται στην Εικόνα 6.26, όπου φαίνεται 

παρατήρηση ΤΕΜ φωτεινού πεδίου σε κατακόρυφη διατομή του δείγματος R4.  
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a) b)

Εικόνα 6.26: Αποτελέσματα ΤΕΜ στο δείγμα R4 του Πίνακα 6.3 (a) Εικόνα φωτεινού πεδίου κατά τη
διεύθυνση [1-100]GaN χρησιμοποιώντας συνθήκη δυο δεσμών με g 0002, για παρατήρηση κατακόρυφης
διατομής του δείγματος, (b) Παρατήρηση οριζόντιας διατομής κατά τη διεύθυνση [11-20]GaN, όπου
φαίνονται τα BSF που καταλήγουν στην επιφάνεια και (c) (c) Παρατήρηση επίπεδης όψης κατά τη
διεύθυνση [11-20], όπου φαίνονται τα BSF που καταλήγουν στην επιφάνεια. Τα περισσότερα BSF κλείνουν
με στενά PSF ενώ πολύ λιγότερα με εξαρμόσεις κλασματικού χαρακτήρα (partial dislocations - PDs). Με
διακριτά βέλη μαύρου χρώματος σημειώνονται τα BSFs και τα PSFs, ενώ με λευκού χρώματος οι PD. 

Εικόνα 6.25: Εικόνες HRTEM στις οποίες φαίνεται η ανάπτυξη νησίδας GaN με μη σωστό
προσανατολισμό στη διεπιφάνεια GaN σαπφείρου επιπέδου-r. Στην (α) φαίνεται η εισαγωγή, λόγω
της νησίδας, σφάλματος επιστοίβασης βάσης (BSF) το οποίο κλείνει με σφάλμα επιστοίβασης
πρισματικού τύπου (prismatic SF – PSF). Σημειώνεται επίσης το πάχος (20 nm) του στρώματος
πυρηνοποίησης. Στην (b) φαίνεται η εισαγωγή διεισδύουσας εξάρμωσης (TD) από μία νησίδα
μερικά πολικού GaN. 

c) 
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Η βελτίωση του κρυστάλλου εξαιτίας των συνθηκών ανάπτυξης αναμένεται 

να έχει άμεσο αντίκτυπο στον αριθμό των ατελειών που παρατηρούνται. Οι 

συγκεντρώσεις διεισδυουσών εξαρμόσεων στα δείγματα R1 και R4 του Πίνακα 6.2, 

που αναπτύχθηκαν με λόγο ροών 1,2 και 1,6 (στην βέλτιστη θερμοκρασία ανάπτυξης 

717 οC) προσδιορίστηκαν ίσες με 14,9x1010 cm-2 και 4,4x1010 cm-2, αντίστοιχα, 

σύμφωνα με παρατηρήσεις ΤΕΜ σε κατακόρυφες διατομές των δειγμάτων. Το 

αποτέλεσμα αυτό είναι σε συμφωνία με τις μετρήσεις XRD που παρουσιάστηκαν στο 

προηγούμενο τμήμα 6.3.3. 

 

 

6.5 Μελέτη oπτοηλεκτρονικών ιδιοτήτων GaN επιπέδου-a 
 

Οι οπτοηλεκτρονικές ιδιότητες ενός ημιαγωγικού υλικού έχουν καθοριστική 

σημασία για την ανάπτυξη οπτοηλεκτρονικών διατάξεων και, ως εκ τούτου, έχει 

ιδιαίτερη σημασία η μελέτη τους. Για δεδομένο είδος ημιαγωγού, οι 

οπτοηλεκτρονικές ιδιότητες επηρεάζονται σημαντικά από την ύπαρξη κρυσταλλικών 

παραμορφώσεων και κρυσταλλικών ατελειών, που λειτουργούν σαν κέντρα 

επανασύνδεσης ηλεκτρονίων-οπών χωρίς εκπομπή ακτινοβολίας/φωτονίων (non-

radiatitive recombination centers). Τα ετεροπιταξιακά υλικά, όπως η περίπτωση 

ανάπτυξης GaN επιπέδου-a πάνω σε σάπφειρο επιπέδου-r, εν γένει περιέχουν μεγάλη 

συγκέντρωση από εκτεταμένες (extended) κρυσταλλικές ατέλειες, δηλαδή γραμμικές 

(εξαρμόσεις) ή επίπεδες (σφάλματα επιστοίβασης), που δημιουργούνται μέσω του 

μηχανισμού χαλάρωσης της πλεγματικής διαφοράς και κατά την συνένωση 3D-

νησίδων κατά την επιταξιακή ανάπτυξη. Οι ατέλειες αυτές είναι πηγές κέντρων 

επανασύνδεσης στο υλικό και επιδρούν καθοριστικά στις δυνατότητες του για 

εκπομπή φωταύγειας και καθορίζουν το βαθμό καταλληλότητάς του για χρήση στην 

κατασκευή διόδων εκπομπής φωτός.  
Στην παρούσα διατριβή, οι οπτοηλεκτρονικές ιδιότητες ενός σημαντικού 

αριθμού δειγμάτων GaN επιπέδου-a μελετήθηκαν με μετρήσεις φασματοσκοπίας 

φωτοφωταύγειας (photoluminencence, PL) σε θερμοκρασίες από 24Κ έως 295Κ. Η 

οπτική διέγερση έγινε με δέσμη λέιζερ He-Cd, με μήκος κύματος 325 nm και ισχύ 

35mW, εστιασμένη σε κύκλο διαμέτρου 100 μm. Tα φάσματα εκπομπής μετρήθηκαν 
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με κάμερα CCD υψηλής ανάλυσης και ευαισθησίας, η οποία ήταν προσαρμοσμένη 

στην έξοδο μονοχρωμάτορα ευαίσθητου στην περιοχή του ιώδους.  

Στόχος των πειραμάτων ήταν ο προσδιορισμός των τυπικών χαρακτηριστικών 

των φασμάτων και της έντασης PL στα βελτιστοποιημένα δείγματα GaN επιπέδου-a 

πάνω σε σάπφειρο επιπέδου-r (τμήμα 6.3) και η εμβάθυνση στην κατανόηση της 

επίδρασης των συνθηκών επιταξιακής ανάπτυξης, όπως η θερμοκρασία 

υποστρώματος (τμήμα 6.3.2) και ο λόγος ροών III/V (τμήμα 6.3.3) στις δομικές και 

οπτοηλεκτρονικές ιδιότητες του υλικού.  
 

 

6.5.1 Χαρακτηριστικά των φασμάτων φωτοφωταύγειας GaN 

επιπέδου-a 

Στην Εικόνα. 6.27 βλέπουμε τυπικά φάσματα PL, στη χαμηλή θερμοκρασία 24Κ 

και στους 295K, για βελτιστοποιημένα δείγματα ετεροεπιταξιακών υμενίων GaN 

επιπέδου-a, αναπτυγμένων πάνω σε υποστρώματα σαπφείρου επιπέδου-r. Η Εικόνα. 

6.27(α) δίνει τα φάσματα PL σε μεγάλη φασματική περιοχή, από 2,0 έως 3,6 eV, σε 

γραμμικό διάγραμμα Έντασης PL συναρτήσει Ενέργειας. Στην Εικόνα 6.27(β) 

δίνονται τα φάσματα PL σε μεγαλύτερη ανάλυση, στη φασματική περιοχή 3,1-3,6 eV 

όπου εμφανίζονται οι κορυφές PL, χρησιμοποιώντας ημιλογαριθμικά διαγράμματα 

(στον κατακόρυφο άξονα είναι ο λογάριθμος της Έντασης PL). 
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Εικόνα 6.27: (a) Φάσματα PL σε 24Κ και 295Κ ενός βελτιστοποιημένου δείγματος GaN
επιπέδου-a, που αποτελείται από υμένιο 1,15μm GaN αναπτυγμένο στους 717 °C με λόγο
ροών ΙΙΙ/V=1,6 (δείγμα R4 στο τμήμα 6.3.3), (β) Τo φάσμα PL σε 24Κ σε ημιλογαριθμικό
διαγράμμα, στην φασματική περιοχή περιοχή 3,1-3,6eV. 
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Γενικά, στα δείγματα GaN επιπέδου-a παρατηρούνται αρκετές κορυφές στα 

φάσματα PL σε χαμηλή θερμοκρασία, οι οποίες δεν εμφανίζονται σε GaN επιπέδου-c.  

Οι τιμές ενέργειας (EPL), φασματικού εύρους (FWHM) και έντασης (Intensity) 

κάθε μίας από τις κορυφές των φασμάτων PL σε 24Κ και 295Κ (Εικ. 6.27), 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.4. 
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Τα χαρακτηριστικά των φασμάτων των ετεροεπιταξιακών υμενίων GaN 

επιπέδου-a γίνονται ευκολότερα διακριτά συγκρίνοντας με φάσματα μετρημένα σε 

υμένια GaN επιπέδου-c με βελτιστοποιημένη κρυσταλλική ποιότητα. Ένα τέτοιο 

φάσμα PL σε 20Κ δίνεται στην Εικόνα. 6.28 και αφορά δείγμα GaN επιπέδου-c που 

αποτελείται από υμένιο ~1μm GaN ανεπτυγμένο με PAMBE πάνω σε στρώμα ~2 μm 

GaN ανεπτυγμένο με MOCVD πάνω σε υπόστρωμα Al2O3 (0001).  
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Εικόνα 6.28: Φάσματα PL σε 20Κ και 295Κ ενός βελτιστοποιημένου λεπτού υμενίου ~3μm
GaN επιπέδου-c, ανεπτυγμένου με συνδυασμό PAMBE και MOCVD πάνω σε σάπφειρο (0001) 
 

Πίνακας 6.4: Eνέργεια (EPL), φασματικό εύρος (FWHM) και ένταση (Intensity) των
κορυφών των φασμάτων PL σε 24Κ και 295Κ που δίνονται στην Εικόνα 6.27 
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Στα φάσματα PL χαμηλής θερμοκρασίας και για τους δύο προσανατολισμούς 

GaN (επιπέδων–a και –c) παρατηρούνται σύνθετες κορυφές εκπομπής με ενέργεια 

κοντά στα όρια του ενεργειακού χάσματος (Near Band Edge - NBE). Οι κορυφές 

NBE των υμενίων GaN επιπέδου-a και επιπέδου-c αποτελούνται από υπέρθεση δύο 

κορυφών, όπως φαίνεται στην Εικόνα. 6.29. Η πρώτη κορυφή είναι στα 3,471 eV για 

το GaN επιπέδου-a και αντιστοιχεί στη κορυφή 3,478 eV του GaN επιπέδου-c [23, 

24] που οφείλεται σε επανασύνδεση ελεύθερου εξιτονίου Α (FEA). Η δεύτερη 

κορυφή, σε ενέργεια 3,466 eV για το GaN επιπέδου-a, αντιστοιχεί στην κορυφή 3,472 

eV του GaN επιπέδου-c που οφείλεται σε επανασύνδεση εξιτονίων προσδεδεμένων 

σε κέντρα Δοτών (DBE) [23, 24]. Παρατηρούμε, επίσης, ότι η κορυφή που 

αντιστοιχεί σε ελεύθερα εξιτόνια είναι μετατοπισμένη στην περίπτωση του GaN 

επιπέδου-a προς μικρότερη ενέργεια κατά 7 meV κι αυτό υποδεικνύει μικρότερη 

συμπιεστική τάση στα στρώματα GaN επιπέδου-a συγκριτικά με GaΝ επιπέδου-c. Η 

συμπιεστική τάση σε υμένια GaΝ επιπέδου-c αναπτυγμένα πάνω σε Al2O3 (0001) 

προκαλείται από την διαφορά των συντελεστών θερμικής διαστολής GaN και Al2O3 

[25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η εκπομπή του GaN επιπέδου-c σε ενέργειες μικρότερες της ΝΒΕ είναι 

αμελητέα. Αντίθετα, στην περίπτωση του GaN επιπέδου-a εμφανίζονται 2 έντονες 
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Εικόνα 6.29: Σύγκριση των κορυφών NBE στα φάσματα PL σε ~20Κ ενός βελτιστοποιημένου
λεπτού υμενίου ~1.15μm GaN επιπέδου-a αναπτυγμένου πάνω σε σάπφειρο επιπέδου-r (δείγμα
Τ4) και ενός βελτιστοποιημένου υμενίου ~3μm GaN επιπέδου-c, ανεπτυγμένου με συνδυασμό
PAMBE και MOCVD πάνω σε σάπφειρο (0001)  
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κορυφές στις ενέργειες 3,42 eV και 3,30 eV, όπως φαίνεται στην Εικόνα. 6.27(β). 

Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία [26, 27, 28], η κορυφή 3,42 eV αποδίδεται σε 

επανασύνδεση φορέων σε σφάλματα επιστοίβασης επιπέδου-c (BSF: basal plane 

stacking fault) ενώ η κορυφή 3,30 eV αποδίδεται σε επανασύνδεση μεταξύ 

καταστάσεων δοτών και αποδεκτών προσδεδεμένων σε σφάλματα επιστοίβασης 

πρισματικού επιπέδου (PSF: prismatic stacking fault).   

Στην Εικόνα 6.27 και Πίνακα 6.4, συγκρίνοντας την ένταση των κορυφών με 

ενέργεια στα όρια του ενεργειακού χάσματος (ΝΒΕ), δηλαδή 3,471 eV και 3,466 eV 

σε 24Κ και 3,412 eV και 3,370eV σε 295Κ, παρατηρούμε ότι η ένταση στους 24Κ 

είναι περίπου 7 φορές μεγαλύτερη από την ένταση σε θερμοκρασία δωματίου. 

Βέβαια, η συνολική ένταση PL σε όλη την έκταση των φασμάτων μειώνεται κατά 2 

τάξεις μεγέθους, ενδεικτικό της επίδρασης των κέντρων επανασύνδεσης που 

συνδέονται με τις εκτεταμένες κρυσταλλικές ατέλειες. Οι τιμές FWHM των κορυφών 

στην περιοχή του ενεργειακού χάσματος (9,6 meV για 3,471 eV σε 24Κ και 47 meV 

για 3,412 eV σε 295Κ) δείχνουν ικανοποιητική ποιότητα υλικού, συγκρίνοντας και με 

παχύτερα (2-3 μm) υμένια βελτιστοποιημένου GaN επιπέδου-c που αναπτύσσονται 

πάνω σε υποστρώματα σαπφείρου (0001) και δίνουν FWHM γύρω στα 6 meV σε 

24Κ και 47meV σε 295Κ.  

 

 

6.5.2 Μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας ανάπτυξης 
 

Η μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας ανάπτυξης (Τg) στις 

οπτοηλεκτρονικές ιδιότητες των υμενίων GaN επιπέδου-a, εστιάστηκε στη 

συγκριτική μελέτη των δειγμάτων με θερμοκρασία ανάπτυξης στη περιοχή 770-790 
οC, δεδομένου ότι το πάχος των υμενίων αυτών δεν διέφερε σημαντικά (460-550 nm) 

σύμφωνα με τον Πίνακα 6.1. Ολα τα στρώματα GaN είχαν αναπτυχθεί με σταθερό 

λόγο ροών III/V=1,8. Στην Εικόνα 6.30 παρουσιάζουμε τα φάσματα PL των 

δειγμάτων, μετρημένα στους 24Κ . 
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Από τα παραπάνω φάσματα παρατηρούμε μείωση της έντασης της 

εκπεμπόμενης PL καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία ανάπτυξης. Κάνοντας θεωρητική 

προσαρμογή σε κάθε φάσμα, υπολογίσαμε την συνολική ένταση PL (Total PL) και το 

εύρος της κορυφής μεγαλύτερης ενέργειας (FWHM) στην φασματική περιοχή 3,0-3,6 

eV. Τα αποτελέσματα δίνονται συναρτήσει της θερμοκρασίας ανάπτυξης στην 

Εικόνα 6.31. 
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Εικόνα 6.31: Εξάρτηση των αποτελεσμάτων μετρήσεων PL σε 24Κ από την θερμοκρασία 
ανάπτυξης των υμενίων GaN επιπέδου-a. Δίνονται η συνολική ένταση PL στην περιοχή 3,0-3,6 
eV και το FWHM της εξιτονικής κορυφής (ΒΕΑ και FEA) για κάθε δείγμα με διαφορετική Τg 
στην περιοχή 770–790 oC 

 

Από το διάγραμμα της Εικόνας 6.31, παρατηρούμε ότι τα δείγματα που έχουν 

αναπτυχθεί σε θερμοκρασίες από 770 oC έως 790 oC παρουσιάζουν περίπου το ίδιο 

FWHM (~15meV) και επομένως δεν αναμένονται σημαντικές διαφορές στις 

κρυσταλλικές περιοχές των υμενίων που εκπέμπουν PL. Παρατηρούμε, επίσης, ότι η 

Εικόνα 6.30: Φάσματα PL στους 24Κ των δειγμάτων του Πίνακα 6.1 πάχος υμενίου 550nm
GaN επιπέδου-a στην περιοχή 460-550nm, για τρεις διαφορετικές θερμοκρασίες ανάπτυξης:
(α) Τg=770 oC, (β) Τg=780 oC και (γ) Τg=790 oC 
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ένταση της PL ελαττώνεται καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία ανάπτυξης. Για να 

εξηγήσουμε αυτό το αποτέλεσμα προσπαθήσαμε να συσχετίσουμε την ένταση PL με 

το μέγεθος των κρυσταλλικών κόκκων από τους οποίους αποτελούνται τα υμένια. Για 

τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν τα μικρογραφήματα AFM με επεξεργασία που 

φαίνεται στην Εικόνα 6.32. 

   
 
Εικόνα 6.32: Μικρογραφήματα AFM δειγμάτων GaN επιπέδου-a με διαφορετική θερμοκρασία 
ανάπτυξης: (α) Τg=770 oC, (β) Τg=780 oC και (γ) Τg=790 oC, υπό σταθερό λόγο ροών 
III/V=1,8. Η επιφάνεια σάρωσης είναι 10x10 μm2 με πλήρη κλίμακα z ίση με 132,65 nm για 
κάθε δείγμα. Τα υπόλοιπα στοιχεία των δειγμάτων δίνονται στον Πίνακα 6.1 
 

 

Η εμφάνιση νησίδων στη μορφολογία της επιφάνειας των δειγμάτων, όπως 

παρατηρήθηκε με AFM, θεωρείται χαρακτηριστική ενός 3D-τρόπου ανάπτυξης μέσω 

της ανάπτυξης και συνένωσης 3D-νησίδων GaN. Με δεδομένη την ομαλή επιφάνεια 

της κεντρικής περιοχής των νησίδων (δεν εμφανίζονται νέοι πυρήνες GaN) στα 

δείγματα αυτά, είναι λογική η υπόθεση ότι το μέγεθος αυτών των μορφολογικών 

νησίδων αντιστοιχεί σε επιμέρους κρυσταλλικούς κόκκους του υλικού (από 3D 

νησίδες που συνενώθηκαν), από τους οποίους αποτελείται το συνολικό υμένιο GaN. 

Οι νησίδες θα διαφέρουν λίγο μεταξύ τους στον κρυσταλλογραφικό προσανατολισμό 

(μωσαϊκότητα) και στα όρια τους θα σχηματίζονται κρυσταλλικές ατέλειες σε μεγάλη 

συγκέντρωση, οι οποίες εισάγουν κέντρα γένεσης-επανασύνδεσης των φορέων. Οι 

οπτικά διεγειρόμενοι φορείς που επανασυνδέονται στις ατέλειες των κρυσταλλικών 

ορίων δεν θα δίνουν εκπομπή φωτονίων (non-radiative recombination). Επομένως, η 

ένταση της εκπεμπόμενης PL αναμένεται ότι θα είναι ανάλογη με το μέγεθος των 

επιμέρους νησίδων/κρυσταλλιτών από τους οποίους αποτελείται ο ημιαγωγός, αφού 

μόνο στη κεντρική τους περιοχή οι φορείς θα επανασυνδέονται με εκπομπή φωτονίων 

(radiative recombination). 

Για το σκοπό αυτό, προσδιορίστηκε το μέσο μέγεθος των νησίδων με τη 

βοήθεια ειδικού λογισμικού, ενώ χρησιμοποιήθηκε ένας μεγάλος αριθμός νησίδων 

(α) (β) (γ) 
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προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα σφάλματα . Στον Πίνακα 6.5 δίνεται το μέσο 

μέγεθος των νησίδων GaN επιπέδου-a και η συνολική ένταση της PL, ολοκληρωμένη 

για την φασματική περιοχή 3-3,6eV. 

Δείγμα Θερμοκρασία 

ανάπτυξης (oC) 

Μέσο μέγεθος 

νησίδων (μm2) 

Συνολική ένταση PL 

(a.u.) 

Θ3 770 2,04 13 

Θ4 780 1,82 5 

Θ5 790 1,64 2 

 

 

 

Είναι εμφανές, λοιπόν, ότι η αύξηση της θερμοκρασίας ανάπτυξης ήταν η 

αιτία να μικρύνουν οι νησίδες. Αυτό θα σχετίζεται, κατ’ αρχάς, με την εξάχνωση 

ατόμων Ga από την επιφάνεια και την ελάττωση του ρυθμού επιταξιακής ανάπτυξης 

που οδηγεί στο μικρότερο πάχος των 460 nm για Τg =790 οC (Πίνακας 6.1). 

Επιπλέον, η ελάττωση της συγκέντρωσης προσατόμων Ga στην επιφάνεια του GaN 

επιπέδου-a αναμένεται να ευνοεί την ανισοτροπική διάχυση των ατόμων του Ga [17]. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι νησίδες να αποκτούν εντονότερα επιμηκυσμένο σχήμα 

και να ελαττώνεται το μέγεθός τους συναρτήσει της θερμοκρασίας. 

 

6.5.3 Μελέτη της επίδρασης του λόγου ροών ΙΙΙ/V 
 

Tα δείγματα R1-R4 που αναπτύχθηκαν με διαφορετικό λόγο ροών III/V στους 

717 οC (Πίνακας 6.3) εξετάσθηκαν με μετρήσεις PL σε 24Κ και 295Κ. Στον Πίνακα 

6.6 δίνονται οι τιμές του λόγου ροών III/V και μια σύνοψη των αποτελεσμάτων των 

μετρήσεων PL σε 24Κ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δείγμα Λόγος ροών 
III/V 

Συνολική ένταση 
PL(a.u.) 

 

24 K   
FWHM(meV) 

R1 1,2 3 23 

R2 1,4 97 25 

R3 1,5 1379 5 

R4 1,6 1531 9.6 

Πίνακας 6.5: Μέσο μέγεθος των νησίδων και η συνολική ένταση της PL στα υμένια GaN
επιπέδου-a που αναπτύχθηκαν σε 770-790 oC με τελικό πάχος 460-550 nm (περιγραφή στον
Πίνακα 6.1). 

Πίνακας 6.6: Συνολική ένταση της PL σε 24 Κ στην φασματική περιοχή 3-3,6 eV και FWHM
της κορυφής εξιτονικής εκπομπής (DEA και FEA) των υμενίων ~1.15μm GaN επιπέδου-a που
αναπτύχθηκαν με διαφορετικές τιμές λόγου ροών ΙΙΙ/V (Πίνακας 6.2)  
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Στην Εικόνα 6.33 παρουσιάζονται τα φάσματα των δειγμάτων στους 24Κ. 
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Παρατηρούμε, ότι η συνολική ένταση της PL ελαττώνεται καθώς μειώνεται ο 

λόγος ροών III/V και το εύρος της εξιτονικής κορυφής είναι μικρότερο από 10 meV 

για τα δείγματα με τον υψηλότερο λόγο ροών, γεγονός που υποδεικνύει την καλύτερη 

κρυσταλλική τους ποιότητα. Στην Εικόνα 6.34 παρουσιάζεται η μεταβολή της 

συνολικής έντασης PL στην φασματική περιοχή 3,0-3,6 eV και του FWHM της 

εξιτονικής κορυφής (FEA), συναρτήσει του λόγου ροών III/V που χρησιμοποιήθηκε 

κατά την ανάπτυξη των δειγμάτων. 
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Εικόνα 6.33: Φάσματα PL σε 24Κ των δειγμάτων ~1.15μm GaN επιπέδου-a του Πίνακα 6.6. 
Ο λόγος ροών ΙΙΙ/V είναι: (α) 1,2, (β) 1,4, (γ) 1,5 και (δ) 1,6. 

Εικόνα 6.34: Η συνολική ένταση εκπομπής στη φασματική περιοχή 3,0-3,6 eV και το
FWHM της εξιτονικής κορυφής, των μετρήσεων PL σε 24Κ, σε σχέση με το λόγο
ροών III/V που χρησιμοποιήθηκε κατά την ανάπτυξη των δειγμάτων. 



Κεφάλαιο 6: Μελέτη της επιταξιακής ανάπτυξης GaN επιπέδου-a 

158  

 

 

Από τα αποτελέσματα αυτά καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η θερμοκρασία 

ανάπτυξης των 717 οC και λόγος ροών ΙΙΙ/V=1,5-1,6 αντιστοιχούν στις ιδανικές 

συνθήκες επιταξιακής ανάπτυξης GaN επιπέδου-a. Η ανάπτυξη του κρυστάλλου στις 

βέλτιστες συνθήκες οδήγησε σε αύξηση της έντασης και σε μείωση του εύρους των 

κορυφών της PL.  
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Κεφάλαιο 7: Επιταξιακή ανάπτυξη GaN πάνω σε υποστρώματα αδάμαντος 

 

7.1 Εισαγωγή 

Ο αδάμας (κοινώς διαμάντι) παραμένει ένα από τα πιο συναρπαστικά υλικά 

που υπάρχουν. Οι ιδιότητές του το καθιστούν μοναδικό υλικό για πολλές εφαρμογές. 

Αυτό έχει οδηγήσει, τα τελευταία σαράντα χρόνια, σε μια εκτεταμένη προσπάθεια για 

σύνθεση κρυστάλλων αδάμαντος στο εργαστήριο, ενώ δεν είναι λίγες οι προσπάθειες 

για εκμετάλλευση του αδάμαντος για την βελτίωση υπαρχουσών εφαρμογών.  

Σε αυτό το πλαίσιο κινείται και η παρούσα προσπάθεια, που αφορά στη χρήση 

του αδάμαντος ως κρυσταλλικού υποστρώματος για την επιταξιακή ανάπτυξη GaN. 

Με τον τρόπο αυτό μπορεί να γίνει εφικτή η εκμετάλλευση της μεγάλης ταχύτητας 

απαγωγής θερμότητας που διακρίνει τον αδάμαντα για την κατασκευή διατάξεων 

ισχύος βασισμένων στο GaN, όπως τα τρανζίστορ και οι δίοδοι λέιζερ [1] 

Σε αυτή τη διατριβή διερευνήθηκε η ετεροεπιταξιακή ανάπτυξη GaN με 

PAMBE πάνω σε υποστρώματα μονοκρυσταλλικού αδάμαντος με τρείς 

διαφορετικούς κρυσταλλογραφικούς προσανατολισμούς, τους (111), (100) και (110). 

Όπως θα δειχθεί στη συνέχεια, διαπιστώθηκε η ανάπτυξη εξαγωνικού (0001) GaN σε 

όλες τις περιπτώσεις κρυσταλλογραφικού προσανατολισμού. Οι δομικές και 

οπτοηλεκτρονικές ιδιότητες του επιταξιακού GaN είναι πολύ ενθαρρυντικές για τις 

προοπτικές εφαρμογής του υλικού σε διατάξεις. 

 

7.2 Πειράματα ανάπτυξης GaN με PAMBE πάνω σε 

μονοκρυσταλλικό αδάμαντα  

Στα πειράματα επιταξιακής ανάπτυξης GaN χρησιμοποιήθηκαν υποστρώματα 

μονοκρυσταλλικού αδάμαντος με κρυσταλλογραφικό προσανατολισμό/διεύθυνση 

{100}, {110} και {111} και τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 
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• Υπόστρωμα Αδάμαντα {100} με γωνία απόκλισης κοπής 1,0-

1,5°, αναπτυγμένο με τη μέθοδο CVD, διαστάσεων 4,5x4,5 mm2  

• Υπόστρωμα Αδάμαντα {110} με γωνία απόκλισης κοπής 1,0-1,5°, 

αναπτυγμένο με τη μέθοδο CVD, περιεκτικότητα σε N <1 ppm, διαστάσεων 

4,5x4,5 mm2 

• Υπόστρωμα Αδάμαντα {111} με γωνία απόκλισης κοπής 2,0±0,5°, τύπου Ib 

αναπτυγμένο με τη μέθοδο HPHT, περιεκτικότητα N ≈ 200 ppm, διαστάσεων 

3,0x3,0 mm2 

Η μέση επιφανειακή τραχύτητα των υποστρωμάτων κυμαίνεται στην περιοχή 0,1-

0,5 nm, ανάλογα με τον κρυσταλλογραφικό προσανατολισμό. 

Πάνω στα υποστρώματα αδάμαντος αναπτύχθηκαν λεπτά υμένια GaN πάχους 

1-2 μm, σε θερμοκρασία υποστρώματος ~705 °C. Ως στρώμα πυρηνοποίησης 

χρησιμοποιήθηκε, στις πλείστες των περιπτώσεων, AlN ενώ σε λιγότερες 

χρησιμοποιήθηκε GaN. Η ανάπτυξη του AlN ως στρώμα πυρηνοποίησης έγινε 

περίπου στους 800 °C ενώ του GaN στους 400 °C. Μια  τέτοια τυπική δομή φαίνεται 

στην Εικόνα 7.1. Δοκιμάστηκαν επίσης και τρόποι προετοιμασίας της επιφάνειας του 

αδάμαντος με απώτερο στόχο την βελτιστοποίηση της ετεροεπιταξιακής ανάπτυξης 

των ΙΙΙ-νιτριδίων. 

 

Υμένιο GaN (1-2 μm) 

AlN ή GaN στρώμα πυρηνοποίησης (20-100nm) 
 

Υπόστρωμα διαμαντιού {100} ή {110} ή {111} 
 

Εικόνα 7.1: Τυπική επιταξιακή δομή των δειγμάτων GaN πάνω σε αδάμαντα που 
αναπτύχθηκαν με PAMBE 
 

Οι παρατηρήσεις Μικροσκοπίας Ηλεκτρονικής Σάρωσης (SEM) και 

Μικροσκοπίας Ατομικών Δυνάμεων (AFM) έδειξαν ότι μπορούν να ληφθούν υμένια 

GaN με σχετικά επίπεδες επιφάνειες, με την μικρότερη rms τιμή της τραχύτητας να 

κυμαίνεται στην περιοχή των 2,5 nm. Τα δείγματα παρουσίασαν επιφανειακή 
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ποικιλομορφία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η επιφάνεια παρουσιάζει βαθμίδες, η 

εμφάνιση των οποίων σχετίζεται με τις γειτονικές διευθύνσεις των 

χρησιμοποιούμενων υποστρωμάτων. Σε μεγαλύτερες μεγεθύνσεις γίνονται ορατές και 

βαθμίδες ατομικού ύψους στην επιφάνεια του GaN, όπως φαίνεται και από τα βέλη 

στην Εικόνα 7.2. Ωστόσο, αρκετά συχνή είναι και η εμφάνιση οπών/κενών πάνω στην 

επιφάνεια του GaN. Οι οπές/κενά σχετίζονται με προβλήματα κατά την ανάπτυξη του 

στρώματος πυρηνοποίησης πάνω στον αδάμαντα ή με σημεία απόληξης πάνω στην 

επιφάνεια, εκτεταμένων κρυσταλλικών ατελειών (κυρίως εξαρμόσεις). 

 

Εικόνα 7.2: Μικρογράφημα AFM υμενίου GaN πάχους 1,4 μm αναπτυγμένου πάνω σε 
αδάμαντα (111). Τα βέλη υποδεικνύουν την ύπαρξη βαθμίδων ατομικού ύψους. 
 
 
 

7.3 Μελέτη του GaN πάνω σε αδάμαντα με χρήση HR-XRD 

Όλα τα δείγματα GaN, που αναπτύχθηκαν πάνω σε υποστρώματα 

μονοκρυσταλλικού αδάμαντα διαφορετικών προσανατολισμών, μελετήθηκαν με 

Περίθλαση Ακτινών-Χ Υψηλής Διακριτικής Ικανότητας (HR-XRD). 

Για την πλήρη μελέτη τους έγιναν οι παρακάτω μετρήσεις XRD και υπολογισμοί: 

• Καμπύλες σάρωσης ω-2θ για μεγάλο εύρος γωνιών.  
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• Καμπύλες σάρωσης–ω (rocking curve, RC) σε συμμετρική και ασύμμετρη 

γεωμετρία και υπολογισμός του αντίστοιχου πλήρους εύρους στο μισό 

μέγιστο (FWHM) των κορυφών. 

• Ακριβείς μετρήσεις της γωνίας Bragg 2θ και εξαγωγή της πλεγματικής 

σταθεράς c  των υμενίων GaN (0001). Επιπλέον, υπολογίστηκε η ελαστική 

τάση στα υμένια GaN. 

• Καμπύλες σάρωσης-ω σε διαφορετικές αζιμουθιακές γωνίες, που έδωσαν την 

γωνία απόκλισης κοπής κάθε υποστρώματος, καθώς και την γωνία κλίσης των 

επιπέδων (0001) του GaN ως προς τα επίπεδα προσανατολισμού του 

υποστρώματος. 
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Εικόνα 7.3: Μετρήσεις XRD σάρωσης ω-2θ σε τρία δείγματα GaN αναπτυγμένα πάνω σε 
υποστρώματα αδάμαντος με τρεις διαφορετικούς κρυσταλλογραφικούς προσανατολισμούς, 
(100), (111) και (100). Σε όλες τις περιπτώσεις αναπτύχθηκαν υμένια μονοκρυσταλλικού 
GaN με προσανατολισμό (0001).  

 

Οι XRD σαρώσεις ω-2θ έδειξαν ότι τα υποστρώματα όλων των διευθύνσεων 

οδήγησαν σε εξαγωνικά υμένια GaN με προσανατολισμό (0001), αφού δεν 

παρατηρήθηκαν άλλες κορυφές πέραν των ανακλάσεων (0002) και (0004) του GaN 
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(Εικ. 7.3). Στις σαρώσεις ω-2θ της Εικόνας 7.3 δεν είναι ορατές οι κορυφές 

ανακλάσεων των επιπέδων των υποστρωμάτων αδάμαντος, εξαιτίας της ύπαρξης 

κλίσης μεταξύ των επιπέδων (0001) GaN και των αντίστοιχων επιπέδων 

προσανατολισμού του κάθε υποστρώματος αδάμαντος. 

Συγκρίνοντας τις τιμές FWHM των καμπυλών XRD σάρωσης-ω (RC) 

προέκυψε ότι τις καλύτερες δομικές ιδιότητες έχουν τα υμένια GaN που 

αναπτύχθηκαν πάνω σε αδάμαντα {111}, ενώ τις χειρότερες αυτά που αναπτύχθηκαν 

πάνω σε αδάμαντα {100}. Αυτό γίνεται αντιληπτό από το διάγραμμα της Εικόνας 7.4, 

στο οποίο απεικονίζεται το FWHM της καμπύλης σάρωσης-ω (RC) για την 

ασύμμετρη ανάκλαση (10-15), συναρτήσει του αντίστοιχου FWHM για τη 

συμμετρική ανάκλαση (0002), για 11 δείγματα υμενίων GaN με πάχος 1,4μm, 

αναπτυγμένων σε υποστρώματα με τους τρεις διαφορετικούς προσανατολισμούς 

(διαφορετικά σύμβολα στην Εικόνα 7.4).  

 
Εικόνα 7.4: Οι τιμές FWHM καμπυλών XRD σάρωσης-ω για τη συμμετρική (0002) και την 
ασύμμετρη (10-15) ανάκλαση, σε δείγματα 1.4 μm GaN αναπτυγμένων πάνω σε υποστρώματα 
αδάμαντα διαφορετικού προσανατολισμού. 

Το μικρότερο FWHM της (0002) RC ήταν 0,25˚ και της ασύμμετρης (10-15) 

RC ήταν 0,14˚, για την περίπτωση ανάπτυξης πάνω σε αδάμαντα (111) (Εικ. 7.5). 

Στον Πίνακα 7.1 δίνονται όλες οι τιμές FWHM των XRD RCs που μετρήθηκαν για 

25 διαφορετικά δείγματα. 
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Εικόνα 7.5: Καμπύλη XRD σάρωσης-ω για την συμμετρική (0002) και την ασύμμετρη (10-15) 
ανάκλαση, για δείγμα 1,4 μm GaN πάνω σε αδάμαντα (111) που έδειξε τις μικρότερες τιμές 
FWHM 

 

Δείγμα Πάχος 
υμενίου GaN 

Προσανατολισμός 
υποστρώματος 

FWHM της 
GaN (0002) RC 

(deg) 

FWHM της GaN 
(10-15) RC 

(deg) 

D1 1μm (100) 0,63 0,33 

D2 2μm (111) 0,36 - 

D3 1,4μm (111) 0,25 0,19 

D4 1,4μm (110) 0,52 0,15 

D5 1,4μm (111) 0,4 0,14 

D6 1,4μm (110) 0,46 0,32 

D7 1,4μm (110) 0,52 0,17 

D8 1,4μm (110) 0,50 0,32 

D9 1,4μm (111) 0,3 - 

D10 1,4μm (111) 0,34 - 

D11 1,4μm (111) 0,41 - 
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D12 1,4μm (111) 0,45 0,21 

D13 1,4μm (111) 0,34 0,15 

D14 1,4μm (111) 0,27 0,15 

D15 1,4μm (110) 0,33 0,16 

D16 1,4μm (100) 0,36 0,28 

D17 1,25μm (111) 0,39 0,25 

D18 1,25μm (111) 0,36 0,26 

D19 1,25μm (111) 1,19 - 

D20 1,25μm (111) 1,96 - 

D21 1,25μm (111) 0,49 - 

D22 1,25μm (100) 0,59 0,42 

D23 1,25μm (111) 0,49 0,25 

D24 0,9 μm (111) 0,57 0,33 

D25 0,8 μm (111) 0,41 - 

Πίνακας 7.1: Οι τιμές FWHM των XRD RCs που μετρήθηκαν σε 25 διαφορετικά δείγματα, 
αποτελούμενα από υμένια GaN αναπτυγμένα πάνω σε υποστρώματα αδάμαντος με τους τρεις 
διαφορετικούς κρυσταλλογραφικούς προσανατολισμούς 

Η πλεγματική σταθερά c [2][3], οι τιμές ελαστικής παραμόρφωσης (strain) 

Δc/c και Δa/a και η τάση (stress) που υπολογίσθηκαν σε διάφορα υμένια GaN πάνω 

σε αδάμαντα, φαίνονται στον Πίνακα 7.2. Κατ’ αρχάς προσδιορίσθηκαν οι τιμές της 

πλεγματικής σταθεράς c των υμενίων GaN από τις γωνίες Bragg (0002), μετρημένες 

στην γεωμετρία 2θ και -2θ (μέθοδος Bond). Με την βοήθεια της γνωστής τιμής 

c=5,186Å σε κρυστάλλους GaN χωρίς πλεγματική παραμόρφωση (relaxed), 

προσδιορίσθηκε η ελαστική παραμόρφωση Δc/c κάθετα την επιφάνεια των υμενίων. 

Στην συνέχεια, υπολογίσθηκαν οι τιμές διαξονικής ελαστικής παραμόρφωσης 

(ε//=Δa/a) και τάσης (σ//), πάνω στο επίπεδο της διεπιφάνειας επιταξιακού στρώματος 
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και υποστρώματος, κάνοντας χρήση των παρακάτω τύπων και των γνωστών 

ελαστικών σταθερών του εξαγωνικού κρυστάλλου GaN.  

ε//= Δa/a= (Δc/c) (C33/2C13)   και 

σ//= (C11+C12-2C13
2/C33) ε//

Δείγμα 
Πάχος 
υμενίου 

GaN 

Προσανατολισμός 
υποστρώματος c (Å ) 

Δc/c 

(x10-3) 

Δa/a   

(x10-3) 

σ//

(GPa) 

D2 2μm {111} 5,181 -0,96 1,61 0,69 

D4 1,4μm {110} 5,177 -1,74 2,90 1,25 

D5 1,4μm {111} 5,177 -1,74 2,90 1,25 

D6 1,4μm {110} 5,178 -1,54 2,58 1,11 

D14 1,4μm {111} 5,178 -1,54 2,58 1,11 

D15 1,4μm {110} 5,180 -1,12 1,87 0,81 

D16 1,4μm {100} 5,182 -0,87 1,45 0,63 

D17 1,25μm {111} 5,170 -3,10 5,19 2,24 

D18 1,25μm {111} 5,176 -1,93 3,22 1,39 

D22 1,25μm {100} 5,181 -0,96 1,61 0,69 

D23 1,25μm {111} 5,169 -3,22 5,38 2,32 

D24 0,9 μm {111} 5,179 -1,35 2,25 0,97 

D25 0,8 μm {111} 5,178 -1,54 2,58 1,11 

Πίνακας 7.2: Οι τιμές διαξονικής ελαστικής παραμόρφωσης ε//=Δa/a και τάσης σ//, που 
υπολογίσθηκαν από τις πειραματικά προσδιορισμένες τιμές ελαστικής παραμόρφωσης Δc/c σε 
διάφορα υμένια GaN αναπτυγμένα πάνω σε υποστρώματα αδάμαντα.   
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Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα υμένια GaN πάνω σε αδάμαντα υπόκεινται 

σε διαξονική διατατική (tensile) ελαστική παραμόρφωση και ελαστική τάση, 

παράλληλα στο επίπεδο της επιφάνειας τους. Η διαξονική τάση αναπτύσσεται στο 

υμένιο GaN κατά την ψύξη του δείγματος, μετά την ολοκλήρωση της επιταξιακής 

ανάπτυξης, λόγω των διαφορετικών συντελεστών θερμικής διαστολής των 

κρυστάλλων GaN και αδάμαντα. Μια γρήγορη εκτίμηση αυτής της θερμικής 

διαξονικής τάσης, υποθέτοντας συντελεστές διαστολής ανεξάρτητους από τη 

θερμοκρασία, δίνει: 

εth= Δa × ΔT ≈ (5,6 − 1,1)10−6 K−1 × 750K = 3,4×10−3

Οι τιμές ε//= Δa/a που προσδιορίσθηκαν από τις πειραματικά μετρημένες τιμές 

των πλεγματικών σταθερών c (Πίνακας 7.2) είναι πολύ κοντά στην θεωρητικά 

αναμενόμενη τιμή ελαστικής παραμόρφωσης εth= 3,4×10−3 λόγω της θερμικής 

ελαστικής τάσης, για τα περισσότερα δείγματα του Πίνακα 7.2. Οι αποκλίσεις 

οφείλονται σε μερική χαλάρωση της θερμικής ελαστικής τάσης και ενδεχομένως τον 

συμψηφισμό αντίθετων εσωτερικών τάσεων στα υμένια. Πιο συγκεκριμένα, οι 

μικρορωγμές που εμφανίζονται στο υμένιο GaN πάχους 2μm πάνω σε αδάμαντα 

{111} (δείγμα D1) και στο υμένιο GaN πάχους 1,25μm πάνω σε αδάμαντα {100} 

(δείγμα D10), προφανώς χαλαρώνουν σημαντικό μέρος της ελαστικής θερμικής 

τάσης. Επίσης, είναι δυνατόν στα στρώματα του GaN, στη θερμοκρασία ανάπτυξης, 

να απομένει ένα ποσοστό συμπιεστικής παραμόρφωσης/τάσης λόγω πλεγματικής 

διαφοράς. 

Η γωνία κλίσης (misorientation) των (0001) επιπέδων του υμενίου GaN, ως 

προς τα αντίστοιχα επίπεδα προσανατολισμού του υποστρώματος, μελετήθηκε με 

μετρήσεις καμπυλών XRD σάρωσης-ω σε διαφορετικές αζιμουθιακές γωνίες και τα 

αποτελέσματα για κάποια αντιπροσωπευτικά δείγματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 

7.3. Αρχικά προσδιορίστηκε η γωνία απόκλισης των επιπέδων προσανατολισμού των 

υποστρωμάτων αδάμαντος [δηλαδή τα {111} ή {110} ή {100}] από την επιφάνεια 

των δειγμάτων και στη συνέχεια μετρήθηκε η γωνία απόκλισης των επιπέδων (0001) 

GaN από την επιφάνεια των δειγμάτων. Η γωνία κλίσης ανάμεσα στα επίπεδα (0001) 

GaN και τα αντίστοιχα επίπεδα του υποστρώματος αδάμαντος προκύπτει από την 

διαφορά των δύο αυτών γωνιών και βρέθηκε να είναι έως ~1o. Η κλίση αυτή 

αποδίδεται σε μηχανισμούς χαλάρωσης της πλεγματικής διαφοράς. Πρέπει να 
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σημειωθεί ότι οι κατευθύνσεις των κλίσεων των επιπέδων του υποστρώματος και των 

επιπέδων του υμενίου GaN, ως προς την επιφάνεια του δείγματος, συνέπιπταν μόνο 

στην περίπτωση υποστρωμάτων (111), όπως φαίνεται στην τελευταία στήλη του 

Πίνακα 7.3. 

 

Δείγμα Προσανατολισμός 
υποστρώματος 

Γωνίας κλίσης 
επιπέδου 

υποστρώματος 
από επιφάνεια 

(deg) 

Γωνία κλίσης 
επιπέδου GaN 

(0001) από 
επιφάνεια 

(deg) 

Διαφορά 
κατευθύνσεων 
κλίσεων (deg) 

D1 {111} 2.74 1.87 0 

D5 {111} 1.93 1.48 2 

D6 {110} 1.44 0.76 19 

D7 {100} 1.47 0.29 110 

Πίνακας 7.3: Τιμές της γωνίας κλίσης των επιπέδων του υποστρώματος αδάμαντος και των 
επιπέδων του υμενίου GaN, ως προς την επιφάνεια του δείγματος και γωνιακή διαφορά των 
κατευθύνσεων των κλίσεων.  
 

Ο πειραματικός προσδιορισμός των γωνιών κλίσης βασίστηκε στον 

προσδιορισμό και, στη συνέχεια, στην γραφική παράσταση της γωνίας ω συναρτήσει 

του αζιμούθιου πρόσπτωσης της δέσμης ακτινών Χ. Η γωνία κλίσης της επιφάνειας 

είναι το μισό του πλάτους από κορυφή σε κορυφή της καμπύλης ενώ η θέση του 

μέγιστου πλάτους δίνει την αζιμουθιακή κατεύθυνση της κλίσης. Ενδεικτικά, στην 

Εικόνα 7.6 παρατίθενται τα διαγράμματα ενός δείγματος με προσανατολισμό {111}. 
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Εικόνα 7.6: Διαγράμματα προσδιορισμού της  κλίσης των επιπέδων {111} του αδάμαντα και 
(0001) του GaN ως προς την επιφάνεια του δείγματος 
 

 

7.4 Μελέτη του GaN πάνω σε αδάμαντα με χρήση ΤΕΜ 

Η μελέτη με ΤΕΜ των υμενίων GaN πάνω σε αδάμαντα έγινε από συνεργάτες 

μας στο «Research Institute for Technical Physics and Materials Science» (B. Pecz, L. 

Toth), στη Βουδαπέστη Ουγγαρίας. Χρησιμοποιήθηκαν τρία δείγματα GaN πάνω σε 

αδάμαντα, ένα από κάθε μία κρυσταλλογραφική διεύθυνση ({100}, {110} και 

{111}). 

Στα δείγματα έγιναν κάθετες τομές και ιοντική εκγλύφανση για να γίνουν 

διάφανα ώστε να εξεταστούν στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης (ΤΕΜ). 

Πάρθηκαν εικόνες φωτεινού και σκοτεινού πεδίου και σχηματισμοί περίθλασης 

ηλεκτρονίων επιλεγμένης περιοχής (SAED) με τη βοήθεια ενός μικροσκοπίου Philips 

CM 20 με ενέργεια λειτουργίας στα 200 keV.  
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Εικόνα 7.7: Μικρογράφημα ΤΕΜ φωτεινού πεδίου (bright field-BF) που δείχνει την περιοχή 
κοντά στην διεπιφάνεια του GaN (0001) με τον αδάμαντα {100}. 
 

 

Εικόνα 7.8: Μικρογράφημα ΤΕΜ υψηλότερης μεγέθυνσης που δείχνει την περιοχή κοντά στην 
επιφάνεια δείγματος 1μm GaN πάνω σε αδάμαντα {100}, που έχει υποστεί αντίδραση με 
διάλυμα ΚΟΗ. Οι IDs δείχνονται με βέλη. 

 

Ως γενικό συμπέρασμα προκύπτει ότι το στρώμα πυρηνοποίησης του AlN 

είναι ομογενές (Εικ. 7.7). Το πάχος του στρώματος του GaN δεν μπορούσε να 

προσδιοριστεί εξαιτίας της χάραξης με KOH προκειμένου να προσδιοριστεί η 

πολικότητα του GaN και η ύπαρξη περιοχών αντίστροφης πολικότητας (Inversion 

Domain, IDs). Οι παρατηρήσεις TEM έδειξαν την παρουσία διεισδυουσών 

εξαρμόσεων και υψηλή συγκέντρωση στενών IDs στο αναπτυγμένο GaN. Η 

πυκνότητα των IDs ήταν τόσο υψηλή που καθιστούσε αδύνατο τον προσδιορισμό της 

πολικότητας με περίθλαση συγκλίνουσας ηλεκτρονικής δέσμης (CBED) στο TEM. 

Ωστόσο η παρατήρηση πυραμίδων στην επιφάνεια γύρω από τα IDs (Εικ. 7.8) 

υποδεικνύει ότι το μεγαλύτερο μέρος του υμενίου GaN είναι πολικότητας-Ν, ενώ τα 

IDs είναι πολικότητας-Ga (το GaN με πολικότητα-Ga δεν μπορεί να χαραχθεί με 

KOH).  
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Προκειμένου να αναλυθεί η επιταξιακή σχέση μεταξύ υμενίου GaN και 

υποστρώματος αδάμαντος, καταγράφηκαν οι σχηματισμοί περίθλασης ηλεκτρονίων 

επιλεγμένων περιοχών (SAED), για όλες τις διαθέσιμες διευθύνσεις του αδάμαντα. 

Και στις τρεις περιπτώσεις επιβεβαιώθηκαν τα αποτελέσματα XRD, ότι το εξαγωνικό 

GaN αναπτύσσεται με τα (0001) επίπεδα παράλληλα στην επιφάνεια, και 

προσδιορίσθηκαν οι επιταξιακές σχέσεις του κρυστάλλου GaN (0001) με τους τρεις 

διαφορετικούς προσανατολισμούς των κρυστάλλων αδάμαντος.  

Στην περίπτωση του αδάμαντος {100}, τα αναπτυγμένα στρώματα GaN 

μοιράζονται σε δυο διαφορετικές επιταξιακές σχέσεις που έχουν κοινή την διεύθυνση 

[0002]. Η Εικόνα 7.9 δείχνει τους επισημασμένους σχηματισμούς περίθλασης του 

GaN πάνω στον αδάμαντα {100}. Οι ανακλάσεις από τον κρύσταλλο του διαμαντιού 

επισημαίνονται από δείκτες τριών ψηφίων ενώ για το GaN χρησιμοποιούνται τέσσερα 

ψηφία. Στην Εικόνα 7.9 μπορούμε να δούμε την ζώνη [011]. Το GaN είναι εξαγωνικό 

και τύπου 0002, αλλά αποτελείται από δυο διαφορετικά τμήματα. Το ένα είναι ζώνη 

τύπου [10-10], το άλλο είναι ζώνη [11-20] και έχουν κοινά σημεία ανάκλασης στην 

0002 διεύθυνση. Για το λόγο αυτό, η επιταξιακή σχέση ανάμεσα στο GaN και τον 

αδάμαντα μπορεί να δοθεί ως (0002)GaN//(400)αδάμας και (1120)GaN//(022) 

αδάμας ή (1010)GaN//(022)αδάμας. 

 

Εικόνα 7.9: Σχηματισμός περίθλασης ηλεκτρονίων επιλεγμένης περιοχής για δείγμα GaN 
πάνω σε αδάμαντα {100}. 
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Ο σχηματισμός περίθλασης ηλεκτρονίων για το δείγμα GaN πάνω σε αδάμαντα 

{110}, φαίνεται στην Εικόνα 7.10. Στην περίπτωση αυτή, η επιταξιακή σχέση ανάμεσα 

στο GaN και τον αδάμαντα μπορεί να δοθεί ως εξής: (0002)GaN//(022)αδάμας και 

(1010) GaN//(200)αδάμας. 

 
 
Εικόνα 7.10: Σχηματισμός περίθλασης επιλεγμένης περιοχής για δείγμα GaN πάνω σε 
αδάμαντα {110}  

Αντίστοιχα, στην Εικόνα 7.11 φαίνεται ο αντίστοιχος σχηματισμός 

περίθλασης για το GaN πάνω σε αδάμαντα (111). Η επιταξιακή σχέση ανάμεσα στο 

GaN και τον αδάμαντα δίνεται ως εξής: (0002)GaN//(111)αδάμας και 

(1010)GaN//(220)αδάμας. 
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Εικόνα 7.11: Σχηματισμός περίθλασης ηλεκτρονίων επιλεγμένης περιοχής για δείγμα GaN 
πάνω σε αδάμαντα {111} 
 

 

7.5 Οπτικός χαρακτηρισμός των υμενίων GaN πάνω σε 

αδάμαντα 

Για τον χαρακτηρισμό των οπτοηλεκτρονικών ιδιοτήτων των δειγμάτων GaN 

πάνω σε υπόστρωμα αδάμαντος έγιναν μετρήσεις φωτοφωταύγειας (PL) και 

διαπερατότητας (T). 

Η σύγκριση των φασμάτων διαπερατότητας/απορρόφησης και 

φωτοφωταύγειας στους 300K δείχνει ότι η φωταύγεια του GaN πάνω σε αδάμαντα 

οφείλεται σε μεταβάσεις από ζώνη σε ζώνη (Εικ. 7.12). Από το φάσμα της οπτικής 

διαπερατότητας (T) υπολογίστηκαν ο δείκτης διάθλασης, το πάχος και ο συντελεστής 

απορρόφησης (α) των στρωμάτων GaN, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Swanepoel [4]. 

Το κατώφλι οπτικής απορρόφησης, που αντιστοιχεί στο ενεργειακό χάσμα του 

GaN, πάνω σε υπόστρωμα αδάμαντος βρέθηκε μετατοπισμένο προς το ερυθρό κατά 

28 meV, σε σχέση με υμένιο GaN (0001) αναπτυγμένο πάνω σε υπόστρωμα 
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σαπφείρου, όπως φαίνεται στην Εικόνα 7.13. Αυτό οφείλεται στην ύπαρξη διατατικής 

ελαστικής παραμόρφωσης στα στρώματα GaN πάνω σε αδάμαντα που ανέρχεται σε 

2,9x10-3, ενώ τα στρώματα GaN πάνω σε Al2O3 (0001) υπόκεινται σε συμπιεστική 

θερμική τάση/παραμόρφωση. 
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Εικόνα 7.12: Σύγκριση των φασμάτων φωτοφωταύγειας (PL) και του τετραγώνου του 
συντελεστή απορρόφησης σε θερμοκρασία δωματίου, σε υμένιο GaN αναπτυγμένο πάνω σε 
αδάμαντα {110} 
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Εικόνα 7.13: Σύγκριση του συντελεστή απορρόφησης των υμενίων GaN πάνω σε υποστρώματα 
αδάμαντος και σαπφείρου 

 

Συμπερασματικά, μελετήθηκε η επιταξιακή ανάπτυξη GaN πάνω σε 

υποστρώματα αδάμαντος {100}, {110} και {111}. Διαπιστώθηκε ότι σε όλες τις 
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περιπτώσεις αναπτύχθηκαν λεπτά υμένια μονοκρυσταλλικού GaN επιπέδου-c και 

μόνο στην περίπτωση υποστρώματος {100} παρατηρήθηκε ότι συνυπήρχαν δύο 

εναλλακτικές διευθετήσεις του κρυστάλλου GaN, που αντιστοιχούν σε στροφή 30° 

γύρω από τον άξονα-c. Τα υμένια GaN είχαν πολικότητα μετώπου-N και περιείχαν 

στενές αντεστραμμένες περιοχές (IDs) πολικότητας μετώπου-Ga. Η κρυσταλλική 

ποιότητα των δειγμάτων ήταν βελτιωμένη πάνω στα υποστρώματα αδάμαντα {111}. 

Τα στρώματα GaN υπόκεινται σε διατατική (tensile) ελαστική τάση/παραμόρφωση 

που οφείλεται στη διαφορά των συντελεστών θερμικής διαστολής GaN και αδάμαντα, 

αλλά δεν παρατηρήθηκαν μικρο-ρωγμές σε υμένια GaN πάχους 1,4μm πάνω σε 

αδάμαντα (111). 
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8.1 Αποτίμηση αποτελεσμάτων 
 

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής ήταν η έρευνα της επιταξιακής 

ανάπτυξης GaN σε νέες κρυσταλλογραφικές διευθύνσεις ή/και υποστρώματα, με τη 

μέθοδο επίταξης με μοριακές δέσμες που χρησιμοποιεί πηγή RF πλάσματος αζώτου 

(RF-MBE ή PA-MBE). Το κύριο μέρος της διατριβής αφορούσε στη μελέτη της 

επιταξιακής ανάπτυξης GaN επιπέδου–a πάνω σε σάπφειρο επιπέδου–r. Ένα 

μικρότερο μέρος αφιερώθηκε στην αρχική διερεύνηση της επιταξιακής ανάπτυξης 

GaN πάνω σε υποστρώματα αδάμαντος με τρεις διαφορετικούς προσανατολισμούς, 

{100} ή {110} ή {111}. 

Βασικός στόχος της παρούσας διατριβής ήταν η μελέτη και φυσική 

κατανόηση της ανάπτυξης του GaN επιπέδου–a (11-20) πάνω σε υποστρώματα Al2O3 

επιπέδου-r (1-102). Μπορούμε να πούμε ότι ο στόχος αυτός εκπληρώθηκε σε αρκετά 

μεγάλο βαθμό. Παρουσιάστηκαν αποτελέσματα που αφορούσαν τα επιμέρους βήματα 

για την ανάπτυξη υμενίων GaN επιπέδου–a και μελετήθηκαν οι δομικές και 

οπτοηλεκτρονικές ιδιότητες και η επιφανειακή μορφολογία τους. Περιγράφηκαν οι 

δυσκολίες της ανάπτυξης και ο ρόλος που διαδραματίζουν οι παράμετροι της 

επίταξης στα χαρακτηριστικά του κρυστάλλου. 

 Αποτιμώντας τα αποτελέσματα της διατριβής για τα ετεροεπιταξιακά υμένια 

GaN επιπέδου–a, μπορούμε να πούμε ότι η κρυσταλλική τους ποιότητα και η 

επιφανειακή τραχύτητα είναι από τις καλύτερες τιμές που έχουν αναφερθεί στη 

βιβλιογραφία, μέχρι σήμερα, με οποιαδήποτε τεχνική ανάπτυξης και οι καλύτερες 

από αυτές που έχουν αναφερθεί για την τεχνική του ΜΒΕ. Οι οπτοηλεκτρονικές 

ιδιότητες του κρυστάλλου είναι επίσης καλές, γεγονός που ενθαρρύνει τις προοπτικές 

ανάπτυξης οπτοηλεκτρονικών διατάξεων βασισμένων σε μη-πολικές ετεροδομές GaN 

επιπέδου–a. 

Η νιτρίδωση προκαλεί την εμφάνιση περιοδικών βαθμίδων στην επιφάνεια 

του σαπφείρου, ενώ η διάρκεια της νιτρίδωσης είναι καθοριστικής σημασίας. Όσο 

περισσότερο διαρκεί τόσο αυξάνεται η τραχύτητα της επιφάνειας του υποστρώματος, 

καθώς και η απόσταση των βαθμίδων, οπότε και το ύψος κάποιων εξ αυτών. Η 

αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει το ποσό της νιτρίδωσης, καθώς και την τραχύτητα 

της επιφάνειας του υποστρώματος. Εκτιμήθηκε ότι αποτελεσματική νιτρίδωση 

επιτυγχάνεται στη θερμοκρασία των 400 οC, όπου παρατηρείται ταχύτατη εμφάνιση 

της αναδόμησης και χαμηλή επιφανειακή τραχύτητα. Σε γενικές γραμμές η 
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διαδικασία της νιτρίδωσης δεν έδειξε σαφή αποτελέσματα βελτίωσης του 

αναπτυσσόμενου κρυστάλλου GaN. Φαίνεται ότι υπάρχει μια μικρή επίδραση στον 

κρύσταλλο ωστόσο δεν είναι τόσο έντονη ώστε να θεωρήσουμε τη νιτρίδωση άκρως 

απαραίτητη. Ωστόσο προκαλεί την μετατροπή της επιφάνειας του σαπφείρου 

επιπέδου-r σε AlN επιπέδου-a, κάτι που αναμένεται να βοηθά στην βελτίωση της 

μορφολογίας και κρυσταλλικής ποιότητας του υμενίου GaN, αν βελτιστοποιηθούν οι 

συνθήκες ανάπτυξης του. 

Η μελέτη του σχηματισμού πυρήνων ΙΙΙ-νιτριδίων πάνω στο υπόστρωμα 

σαπφείρου επιπέδου-r έδειξε ότι στρώματα πυρηνοποίησης AlN δίνουν ελαφρά 

καλύτερα αποτελέσματα από στρώματα πυρηνοποίησης GaN, όσον αφορά την 

μωσαϊκότητα του τελικού υμενίου GaN. Η αρχική ανάπτυξη ενός στρώματος 

πυρηνοποίησης AlN ή GaN σε χαμηλή θερμοκρασία, επιτρέπει την ανάπτυξη 

συμπαγών υμενίων με σχετικά μικρή τραχύτητα επιφάνειας και καλή κρυσταλλική 

ποιότητα. Λεπτά στρώματα πυρηνοποίησης που αναπτύσσονται σε θερμοκρασίες 

μεγαλύτερες των 500 °C αποτελούνται από μερικά συνενωμένες 3D νησίδες, μεταξύ 

των περιοδικών βαθμίδων της επιφάνειας του σαπφείρου επιπέδου-r, ενώ η σύντομη 

ανόπτηση, σε υψηλή θερμοκρασία 800 °C, λεπτών στρωμάτων 20 nm GaN ή AlN 

που έχουν αναπτυχθεί σε χαμηλή θερμοκρασία, διατηρεί την ομαλή μορφολογία της 

επιφάνειας.  

 Η ανάπτυξη σε συνθήκες περίσσειας αζώτου έδειξε ότι μπορεί να δώσει 

στρώματα GaN επιπέδου-a με ομαλές επιφάνειες αλλά ιδιαίτερα υψηλή κρυσταλλική 

μωσαϊκότητα. Ωστόσο χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση προκειμένου να 

εξακριβωθεί αν υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες ώστε να μπορούμε να αναπτύξουμε, 

υπό αυτές τις συνθήκες και καλό κρύσταλλο. Αντιθέτως η ανάπτυξη σε συνθήκες 

περίσσειας γαλλίου είναι προτιμητέα, κάτι το οποίο συμφωνεί και με την θεωρία. 

Η ανάπτυξη σε υψηλές θερμοκρασίες (750-800 °C) και σταθερό λόγο ροών 

III/V=1,8, βρέθηκε ότι οδηγεί στον σχηματισμό υμενίων αποτελούμενων από 

συνενωμένες επιμήκεις (κατά τον άξονα-c) 3D-νησίδες και μειωμένο επιταξιακό 

πάχος. Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και μικρότερες τιμές λόγου ροών III/V (1,5-1,6 

για ~720 °C) διαπιστώθηκε πιο ομοιoγενής πλευρική ανάπτυξη του GaN, παρά την 

επικράτηση 3D τρόπου ανάπτυξης. Σε αυτές τις συνθήκες, τα υμένια GaN επιπέδου-a 

έδειξαν την ελάχιστη κρυσταλλική μωσαϊκότητα και την μέγιστη ένταση με το 

ελάχιστο φασματικό εύρος της εκπεμπόμενης PL. Επιπλέον, παρατηρήθηκε 
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ισοτροπική συμπεριφορά όσον αφορά στην κρυσταλλική μωσαϊκότητα κατά τις 

διευθύνσεις των αξόνων-c και -m πάνω στην επιφάνεια.  

Όσον αφορά στην ετεροεπίταξη πάνω σε υποστρώματα αδάμαντος, 

διαπιστώθηκε η ανάπτυξη μονοκρυσταλλικού GaN (0001) επιπέδου-c ανεξαρτήτως 

του προσανατολισμού των υποστρωμάτων μεταξύ των {100}, {110} και {111}. 

Μόνο στην περίπτωση υποστρώματος {100} παρατηρήθηκε ότι συνυπήρχαν δύο 

εναλλακτικές διευθετήσεις του κρυστάλλου GaN, που αντιστοιχούν σε στροφή 30° 

γύρω από τον άξονα-c. Τα υμένια GaN είχαν πολικότητα μετώπου-N και περιείχαν 

στενές αντεστραμμένες περιοχές (IDs) πολικότητας μετώπου-Ga. Η κρυσταλλική 

ποιότητα των δειγμάτων ήταν βελτιωμένη πάνω στα υποστρώματα αδάμαντα {111}. 

Τα στρώματα GaN υπόκεινται σε διατατική (tensile) ελαστική τάση/παραμόρφωση 

που οφείλεται στη διαφορά των συντελεστών θερμικής διαστολής GaN και αδάμαντα, 

αλλά δεν παρατηρήθηκαν μικρο-ρωγμές σε υμένια GaN πάχους 1,4μm πάνω σε 

αδάμαντα (111). 

 
 

8.2 Θέματα για μελλοντική διερεύνηση 
 
 Τα τελευταία χρόνια έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος στην ανάπτυξη του 

GaN επιπέδου–a στη διεθνή βιβλιογραφία. Ήδη τα πρώτα προϊόντα βασισμένα σε μη 

πολικό GaN έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνιση τους. Όσον αφορά στην 

επιταξιακή ανάπτυξη με PA-MBE, εκτός από την μελέτη της ανάπτυξης του υλικού 

σε συνθήκες περίσσειας αζώτου, απαραίτητη είναι η μελέτη της εισαγωγής φορέων 

για τη δημιουργία υλικού τύπου p και n και διόδων επαφής pn. Η επιτυχία μιας 

τέτοιας μελέτης θα δώσει ώθηση στο υλικό ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

εμπορικές εφαρμογές. Ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί είναι η μείωση 

των ατελειών στο κρυσταλλικό πλέγμα με απώτερο στόχο την βελτίωση του υλικού. 

Ένα άλλο θέμα το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί είναι η ανάπτυξη GaN επιπέδου–a 

πάνω σε άλλα υποστρώματα πέραν του σαπφείρου επιπέδου–r. Ένα τέτοιο, πολλά 

υποσχόμενο, υπόστρωμα είναι το SiC επιπέδου–r το οποίο, σύμφωνα με τα όσα 

ισχύουν στο επίπεδο–c, μπορεί να δώσει πολύ καλά αποτελέσματα. Φυσικά, η 

σημαντικώτερη θετική επίδραση στις προοπτικές ανάπτυξης διατάξεων LED και 

διόδων λέιζερ από υλικό ετεροδομών-νανοδομών επιπέδου-a θα προκύψει αν 
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καταστούν εμπορικά διαθέσιμα υποστρώματα GaN επιπέδου-a με υψηλή 

κρυσταλλική ποιότητα και χαμηλό κόστος. 

 Όσον αφορά τη μελέτη για τον αδάμαντα, θα πρέπει να βρεθεί τρόπος ώστε να 

είναι η εφικτή η ανάπτυξη υλικού III-νιτριδίων πολικότητας Ga. Κάτι τέτοιο θα λύσει 

πολλά προβλήματα και θα ανοίξει το δρόμο για την κατασκευή τρανζίστορ HEMT 

υψηλής απόδοσης που είναι και το ζητούμενο. Ωστόσο δεν θα πρέπει να 

παραλείψουμε και την ανάγκη περαιτέρω εμβάθυνσης στο θέμα της ανάπτυξης. Αυτό 

θα οδηγήσει στην ανάπτυξη ετεροδομών ΙΙΙ-νιτριδίων εφάμιλλης ποιότητας με αυτές 

που αναπτύσσονται πάνω σε Al2O3 (0001) ή 4H SiC (0001). Σημαντικό είναι επίσης 

να βρεθούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί ώστε να μειωθούν οι ατέλειες στον 

αναπτυσσόμενο κρύσταλλο και να μειωθούν οι διατατικές ελαστικές 

τάσεις/παραμορφώσεις που ευννοούν τον σχηματισμό μικρο-ρωγμών.  

Ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας είναι και η ανάπτυξη GaN πάνω σε 

πολυκρυσταλλικό αδάμαντα. Το χαμηλότερο κόστος του πολυκρυσταλλικού 

αδάμαντα και το μεγάλος μέγεθος των υποστρωμάτων θα μείωνε αρκετά το κόστος 

των διατάξεων GaN, διατηρώντας ταυτόχρονα τα πλεονεκτήματα των φυσικών 

ιδιοτήτων του αδάμαντα.  
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