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Εισαγωγή 

 
     Η χρήση ηµιαγωγικών υλικών για την κατασκευή οπτοηλεκτρονικών 

εξαρτηµάτων κατέστη εφικτή τα τελευταία χρόνια µε τη κατασκευή στο εργαστήριο 

σύνθετων ηµιαγωγών αµέσου χάσµατος. Οι διατάξεις αυτές παρουσίαζαν, όµως, 

προβλήµατα το κυριότερο από τα οποία ήταν οι υψηλές τιµές ρεύµατος κατωφλίου 

λειτουργίας. Η απάντηση στο πρόβληµα αυτό ήταν η χρήση κβαντικών ετεροδοµών 

στην ενεργό περιοχή, µε σκοπό τον περιορισµό των φορέων στην ενεργό περιοχή των 

συσκευών. Η συνεχής βελτίωση των τεχνικών επίταξης (MBE, MOCVD) έδωσε τη 

δυνατότητα επίταξης ηµιαγωγικών επιστρωµάτων υψηλής κρυσταλλικής ποιότητας 

και καλά ελεγχόµενης µοριακής σύστασης. Αποτέλεσµα αυτού ήταν η δυνατότητα 

συνεχούς µείωσης του πάχους των επιστρωµάτων, και περιορισµού των φορέων σε 

περιοχές πολύ µικρού εύρους, ώστε να γίνονται αντιληπτές οι κβαντικές ιδιότητες 

τους. Οι διατάξεις αυτές είναι γνωστές ως λέιζερ κβαντικών πηγαδιών και 

παρουσιάζουν χαµηλές τιµές κατωφλίου Jth. 

     Στην παρούσα εργασία εξετάζουµε τη µεταβολή του Jth στην περίπτωση, στην 

οποία στο κβαντικό πηγάδι της ενεργού περιοχής γεννάται πιεζοηλεκτρικό πεδίο 

πόλωσης, εξαιτίας της επίταξης υπό τάση. Το πεδίο αυτό αναµένεται να επηρεάζει τη 

δοµή των ενεργειακών ζωνών του υλικού και να τροποποιεί τα χαρακτηριστικά των 

διόδων λέιζερ. Προκειµένου να εξετάσουµε το µέτρο της επίδρασης του πεδίου 

προχωρούµε στην υλοποίηση ενός αλγορίθµου Schroedinger-Poisson. Η δοµή, η 

οποία αποτέλεσε το αντικείµενο της µελέτης µας αποτελούνταν από ένα πηγάδι 

InGaAs επιτασσόµενο σε υπόστρωµα GaAs (100) και (111)Β. Στην περίπτωση της 

(111) επίταξης γεννάται πιεζοηλεκτρικό πεδίο στην περιοχή του κβαντικού πηγαδιού. 

Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών µας για διάφορες τιµές του πεδίου, ποσοστά 

ινδίου, και πάχη πηγαδιού, φανερώνουν µη µονοτονική εξάρτηση του Jth από την 

ένταση του πεδίου. 

     Για την επιβεβαίωση των αποτελεσµάτων του αλγορίθµου, στο δεύτερο µέρος της 

εργασίας, προχωρήσαµε σε άντληση δοµών διόδων λέιζερ, τις οποίες κατασκευάσαµε 

στο εργαστήριο. Η σύγκριση θεωρητικών και πειραµατικών υπήρξε ενθαρρυντική, 

τουλάχιστον ως προς την πρόβλεψη της υπεροχής των (111) διόδων λέιζερ απέναντι 

στις αντίστοιχες (100). Η υπεροχή αυτή στην κατασκευή λέιζερ χαµηλού κατωφλίου 

µπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά σηµαντική για την υλοποίηση  ρεαλιστικών 
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διατάξεων, ιδιαίτερα σε τηλεπικοινωνιακές εφαρµογές. Επιβάλλεται, λοιπόν, η 

βελτιστοποίηση  της µεθόδου επίταξης στον άξονα (111). Επιπρόσθετα είναι 

απαραίτητη και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η µελέτη της επιρροής του πιεζοηλεκτρικού 

πεδίου πόλωσης σε ετεροδοµές νιτριδίων, µια και εκεί η ένταση του πεδίου είναι 

αρκετά µεγάλη (~2MV/cm), και εποµένως οι επιπτώσεις του εξαιρετικά σηµαντικές. 

     Η εργασία αυτή πραγµατοποιήθηκε στα εργαστήρια µικροηλεκτρονικής του 

τµήµατος Φυσικής και του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας, και σηµατοδοτεί το 

τέλος µιας προσπάθειας δύο και πλέον ετών. Αισθάνοµαι, λοιπόν, την ανάγκη να 

εκφράσω τις ευχαριστίες µου σε όσους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της 

προσπάθειας αυτής. Ευχαριστώ θερµά, λοιπόν, τον επιβλέποντα καθηγητή µου κ. Ν. 

Πελεκάνο για την πολύτιµη καθοδήγηση του και την υποστήριξη του. Το ενδιαφέρον 

του και οι πολύωρες συζητήσεις µας αποτέλεσαν για µένα αστείρευτη πηγή γνώσης 

και ιδεών και συνέβαλαν αποφασιστικά στην περάτωση της εργασίας αυτής. Θερµά 

επίσης ευχαριστώ το Γ. ∆εληγεώργη για τη συνεργασία του και την καθοδήγηση του 

στις τεχνικές κατεργασίας του GaAs. Τις πρώτες µου γνώσεις σχετικά µε τις ιδιότητες 

των κβαντικών ετεροδοµών  απέκτησα µε τη βοήθεια του καθηγητή κ. Ν. Φλυτζάνη, 

τον οποίο και ευχαριστώ θερµά. Τις ευχαριστίες µου εκφράζω προς το φίλο και 

συνάδελφο Α. Αδικηµενάκη για το πνεύµα συνεργασίας και συναδελφικότητας, το 

οποίο είχαµε όλα τα χρόνια των σπουδών µας. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα 

τα µέλη της οµάδας Μικροηλεκτρονικής για τη βοήθεια τους στην επίλυση διαφόρων 

αποριών και προβληµάτων.   
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                                                            Κεφάλαιο 1: ∆ίοδοι λέιζερ πιεζοηλεκτρικών κβαντικών πηγαδιών  

 

1.1. ∆ίοδοι λέιζερ:Λειτουργία-πλεονεκτήµατα 

 

     Οι δίοδοι λέιζερ, όπως κάθε άλλο είδος λέιζερ συνδυάζουν την παρουσία ενός 

µέσου απολαβής ( gain medium), το οποίο χρησιµοποιείται για την ενίσχυση του 

εκπεµπόµενου οπτικού κύµατος, και µιας σύµφωνης οπτικής κοιλότητας, η οποία 

παρέχει την απαιτούµενη ανάδραση. Η επιλογή του χρησιµοποιούµενου µέσου 

απολαβής, καθώς και η σχεδίαση της οπτικής κοιλότητας  αποτελούν, όπως είναι 

φυσικό, δύο  κρίσιµες παραµέτρους για την ορθή λειτουργία µιας διόδου λέιζερ. 

     Η λειτουργία των διόδων λέιζερ δεν διαφέρει, ως προς τις γενικές της αρχές, από 

τα άλλα είδη λέιζερ και στηρίζεται στην αντιστροφή πληθυσµών στο µέσο απολαβής. 

Το µέσο αυτό αποτελείται, στην περίπτωση των διόδων λέιζερ, από ένα ηµιαγωγικό 

υλικό, το οποίο, ανάλογα µε το ενεργειακό του χάσµα, απορροφά φως ορισµένου 

εύρους µηκών κύµατος. Η αντιστροφή πληθυσµών επιτυγχάνεται  µε την έγχυση 

φορέων στο υλικό, η οποία πραγµατοποιείται είτε µέσω ρεύµατος ένεσης είτε µε 

οπτική διέγερση του υλικού. Σε κάθε περίπτωση, πάντως,  µε την ένεση αυτή 

επιτυγχάνεται εποίκηση των διαθέσιµων ενεργειακών καταστάσεων του υλικού και η 

δηµιουργία ζευγών ηλεκτρονίων-οπών στις ζώνες αγωγιµότητας και σθένους 

αντίστοιχα. Για χαµηλά ρεύµατα, οι φορείς επανασυνδέονται και λαµβάνει χώρα 

αυθόρµητη εκποµπή φωτονίων. Όσο αυξάνεται, όµως, η έγχυση φορέων, φτάνουµε 

σε συνθήκη αντιστροφής πληθυσµών, και τότε υπό κατάλληλες συνθήκες η 

αυθόρµητη εκποµπή µπορεί να προκαλέσει µε τη σειρά της εξαναγκασµένη εκποµπή 

φωτονίων. Η εκποµπή αυτή των φωτονίων γίνεται σύµφωνη και το οπτικό κύµα 

ενισχύεται συνεχώς από το µέσο απολαβής. 

     Το κέρδος του ηλεκτροµαγνητικού κύµατος κατά τη διέλευση του από το µέσο 

απολαβής, όµως, είναι αρκετά µικρό, και δύσκολα υπερβαίνει τις απώλειες της 

κοιλότητας.  Εποµένως, προκειµένου να αυξηθεί η απολαβή, απαιτούνται πολλαπλές 

διελεύσεις του οπτικού κύµατος από την ενεργό περιοχή. Εδώ υπεισέρχεται η 

σηµασία της ύπαρξης της σύµφωνης κοιλότητας, η οποία διαθέτει καθρέπτες στα 

άκρα της, προκειµένου να προσδίδεται η απαιτούµενη ανάδραση για την ενίσχυση 

του οπτικού κύµατος. Στις διόδους λέιζερ οι καθρέπτες αυτοί δηµιουργούνται από 

κοπή του ηµιαγωγικού υλικού σε κατάλληλη διεύθυνση, οπότε λόγω της ασυνέχειας 

των δεικτών διάθλασης αέρα-ηµιαγωγού, η ανάκλαση είναι περίπου 30%. Έτσι 

επιτυγχάνεται η µερική ανάκλαση του φωτός στον καθρέπτη, η οποία είναι 
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απαραίτητη για τη συνεχή ενίσχυση του οπτικού κύµατος , ενώ ταυτόχρονα ένα µέρος 

του φωτός διέρχεται. Το τµήµα αυτό αποτελεί και το εξερχόµενο από τη δίοδο λέιζερ 

φως. 

     Αν το κέρδος, το οποίο προκύπτει µετά από διαδοχικές διελεύσεις εξισορροπεί  τις 

απώλειες της κοιλότητας και του µέσου, Γg ≥αm+αi  για έναν συγκεκριµένο τρόπο 

ταλάντωσης, ξεκινά η δράση λέιζερ και η εκποµπή σύµφωνου φωτός από τους 

καθρέπτες. Προκειµένου να βρει κανείς το µήκος κύµατος των τρόπων ταλάντωσης 

που ενισχύει η κοιλότητα, θα πρέπει να λάβει υπόψη του, ότι τα καθοδηγούµενα 

οπτικά κύµατα, στο εσωτερικό της κοιλότητας, θα πρέπει να έχουν την µορφή 

στάσιµων κυµάτων. Εποµένως η σύµφωνη κοιλότητα µπορεί να ενισχύσει οπτικά 

κύµατα, των οποίων το µήκος κύµατος δίνεται από τη σχέση: 

 

 
m
nL

m
2

=λ      (1.1)     

 

όπου m είναι ακέραιος, ο οποίος καθορίζει την τάξη του καθοδηγούµενου τρόπου 

ταλάντωσης, n είναι ο ενεργός  δείκτης διάθλασης του κυµατοδηγού, από το οποίο 

είναι κατασκευασµένη η κοιλότητα και L είναι το µήκος της. 

    Η στιγµή, κατά την οποία ξεκινά η εκποµπή σύµφωνης ακτινοβολίας, 

οποιουδήποτε τρόπου ταλάντωσης,  ονοµάζεται  κατώφλι λειτουργίας του λέιζερ. Σε 

επίπεδα διέγερσης, πάνω από το κατώφλι λειτουργίας, η σύµφωνη εκποµπή φωτός 

εντείνεται, αυξανόµενης της άντλησης της ενεργού περιοχής. 

     Οι δίοδοι λέιζερ παρουσιάζουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα, συγκρινόµενες µε 

άλλους τύπους λέιζερ. Ένα από τα κύρια πλεονεκτήµατα τους είναι ο υψηλός λόγος 

της εκπεµπόµενης φωτεινής ενέργειας προς τη δαπανώµενη ηλεκτρική ή οπτική 

ενέργεια. Ο λόγος αυτός µπορεί να φτάσει το 0.5, όριο που δύσκολα θα µπορούσε να 

βρει κανείς σε άλλους τύπους λέιζερ. Επιπρόσθετα, οι δίοδοι λέιζερ χαρακτηρίζονται 

από πολύ µικρές διαστάσεις, συγκρινόµενα µε τα ογκώδη λέιζερ αερίου ή λέιζερ 

στερεάς κατάστασης, και µπορούν εύκολα να τοποθετηθούν ως εξάρτηµα ενός 

ευρύτερου ολοκληρωµένου κυκλώµατος. Τέλος, είναι απαραίτητο να επισηµανθεί ο 

µεγάλος χρόνος ζωής των διατάξεων αυτών σε σύγκριση µε τα ανταγωνιστικά λέιζερ 

αερίου. Γίνεται αντιληπτή, λοιπόν, η σηµασία της συστηµατικής µελέτης των 

ιδιοτήτων των διόδων λέιζερ, και η προσπάθεια για τη συνεχή εξέλιξη και βελτίωση 

τους. 
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1.2.  ∆οµή διόδων λέιζερ 

 

     Μία από τις κυριότερες ιδιαιτερότητες των διόδων λέιζερ είναι η ικανότητα 

διέγερσης τους µέσω έγχυσης φορέων, δηλαδή µέσω ηλεκτρικού ρεύµατος. Είναι 

φανερό, λοιπόν, ότι προκειµένου να µπορούν να επανασυνδεθούν οι φορείς αυτοί στο 

υλικό απολαβής, επιβάλλεται η ύπαρξη ενός δυναµικού, το οποίο να περιορίζει  τους  

φορείς  σε µια περιοχή αρκετά µικρών διαστάσεων, όπου θα λαµβάνει χώρα η 

επανασύνδεση τους.  Επιπρόσθετα, η  εκποµπή σύµφωνου φωτός απαιτεί την ύπαρξη 

κοιλότητας, η οποία να καθοδηγεί το οπτικό κύµα. Εποµένως είναι απαραίτητη η 

ύπαρξη µιας µορφής περιορισµού του οπτικού κύµατος , ώστε να περιορίζονται οι 

απώλειες, πλευρικές και εγκάρσιες  και να µειώνεται το κατώφλι εκποµπής. 

     Η αναγκαιότητα της επιβολής των παραπάνω περιορισµών οδήγησε, καταρχήν,  

στην καθιέρωση διόδων λέιζερ διπλής ετεροδοµής. Σε µια διπλή ετεροδοµή, ένα 

ηµιαγωγικό στρώµα συγκεκριµένου ενεργειακού χάσµατος, βρίσκεται µεταξύ 

στρωµάτων ηµιαγωγών µεγαλύτερου χάσµατος. Μία σχηµατική αναπαράσταση 

διπλής  ετεροδοµής  Al0.2Ga0.8As/GaAs/Al0.2Ga0.8As, η  οποία χρησιµοποιείται 

ευρέως στην κατασκευή διόδων λέιζερ, φαίνεται στο παρακάτω γράφηµα (Σχήµα 

1.1). 

     Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφηµα ένα στρώµα ενδογενούς  ηµιαγωγού µε 

ηµιαγωγικό χάσµα το οποίο συµπίπτει µε το επιθυµητό µήκος κύµατος εκποµπής 

τοποθετείται µεταξύ στρωµάτων νοθευµένου ηµιαγωγού, τύπου n και p, µε 

µεγαλύτερο χάσµα. ∆οµές της µορφής αυτής είναι γνωστές ως  p-i-n, και αποτελούν 

τη συνηθέστερη δοµή διόδων λέιζερ. Ως αποτέλεσµα της επίταξης διαφορετικών 

υλικών, προκύπτουν ασυνέχειες των ενεργειακών ζωνών αγωγιµότητας και σθένους, 

όπως διακρίνεται στο σχήµα 1.1. Το εύρος των ασυνεχειών αυτών καθορίζει το 

µέγεθος του περιορισµού των φορέων, και πολλές φορές το µήκος κύµατος εκποµπής 

της διόδου λέιζερ. Για το λόγο αυτό ο υπολογισµός τους παρουσιάζει ιδιαίτερη 

σηµασία. Μια πρώτη προσέγγιση εξάγεται, αν χρησιµοποιήσει κανείς ως κοινή 

ενέργεια αναφοράς, για τα 2 υλικά, την ενέργεια κενού. Προκύπτει, ως αποτέλεσµα, 

µια ασυνέχεια στο άκρο της ζώνης αγωγιµότητας, αλλά και της  ζώνης σθένους. Για 

ακριβέστερο υπολογισµό, όµως, επιβάλλεται να ληφθεί υπόψη η  ύπαρξη δεσµών 
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µεταξύ ατόµων µε διαφορετική συµπεριφορά στη διεπιφάνεια, η οποία διαφοροποιεί 

την παραπάνω απλουστευµένη εικόνα.  

     Το πάχος της ενδογενούς περιοχής, η οποία είναι και η ενεργός περιοχή, για 

τυπικά λέιζερ διπλής ετεροδοµής,  είναι  περίπου 0.1µm. Οι φορείς που εγχέονται 

µέσω του ρεύµατος ένεσης, υπό την επίδραση του εικονιζόµενου περιοριστικού 

δυναµικού, δεσµεύονται σε µια στενή περιοχή, µε αποτέλεσµα να µειώνεται δραστικά 

ο χρόνος ακτινοβόλου επανασύνδεσης τους. Έτσι οι φορείς επανασυνδέονται 

ακτινοβολητικά , προτού διαφύγουν ή δεσµευθούν από κάποια ατέλεια του υλικού, 

µεγιστοποιώντας την απόδοση των λέιζερ. 

 
Σχήµα 1.1: Αναπαράσταση ζωνών µιας διπλής ετεροδοµής GaAs/ Al0.15Ga0.85As.  

Το πλάτος της ενεργού περιοχής είναι 0.1µm. 
 

 

     Τα υλικά, όµως , που έχουν µικρό ενεργειακό χάσµα, έχουν συνήθως και 

µεγαλύτερο δείκτη διάθλασης, όπως φαίνεται στο σχήµα 1.2, όπου απεικονίζεται η 

µεταβολή του δείκτη διάθλασης στην περίπτωση της διπλής ετεροδοµής  

GaAs/Al0.2Ga0.8As. Συνεπώς µια τέτοια  ετεροδοµή  δρα  και ως κυµατοδηγός, 

περιορίζοντας τα ενισχυόµενα οπτικά κύµατα εντός της ενεργού περιοχής, 

συρρικνώνοντας τις οπτικές απώλειες του µέσου. Είναι εποµένως εµφανής η επίτευξη 

ταυτόχρονου περιορισµού ηλεκτρονίων και φωτονίων σε µια στενή περιοχή της 

δοµής. 

 7



                                                            Κεφάλαιο 1: ∆ίοδοι λέιζερ πιεζοηλεκτρικών κβαντικών πηγαδιών  

 
Σχήµα 1.2: Μεταβολή του δείκτη διάθλασης κατά µήκος της παραπάνω ετεροδοµής  

 

     Η απαίτηση για µείωση των υψηλών ρευµάτων κατωφλίου, τα οποία προκαλούν 

θέρµανση των διατάξεων αυτών και µείωση του χρόνου ζωής τους,  έστρεψε το 

ερευνητικό ενδιαφέρον σε δοµές διόδων λέιζερ µικρότερων διαστάσεων. Μια από 

αυτές , η οποία αποτελεί και το αντικείµενο της εργασίας µας, είναι οι δίοδοι λέιζερ 

κβαντικού πηγαδιού. Στις διατάξεις αυτές το εύρος της ενδογενούς ενεργού περιοχής 

γίνεται εξαιρετικά µικρό, της τάξης των 10nm. Σε τέτοιες διαστάσεις, είναι απολύτως 

λογικό να θεωρήσει κανείς ότι τα κβαντικά φαινόµενα  είναι κυρίαρχα και ο 

περιορισµός των φορέων ισχυρότατος. Η συρρίκνωση των διαστάσεων επέφερε 

σηµαντική βελτίωση της απολαβής του µέσου µέσω του κβαντικού περιορισµού των 

φορέων, και συνέβαλε αποφασιστικά στη µείωση του ρεύµατος κατωφλίου των 

διόδων λέιζερ. Παρόλα αυτά, οι δίοδοι λέιζερ µε πολύ στενή ενεργό περιοχή 

παρουσιάζουν το µειονέκτηµα να µην δύνανται να περιορίσουν το οπτικό κύµα 

ενεργό περιοχή.  

     Μια ευρύτατα διαδεδοµένη εναλλακτική λύση, για την επίτευξη του καλύτερου 

δυνατού περιορισµού φορέων και οπτικού κύµατος είναι οι αποκαλούµενες 

ετεροδοµές διακριτού περιορισµού ( separate confinement heterostructure).  Οι 
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ετεροδοµές αυτές  αποτελούνται από τρεις διακριτές περιοχές, όπως φαίνεται στο 

παρακάτω διάγραµµα των ενεργειακών της ζωνών (Σχήµα 1.3): 

 
Σχήµα 1.3: Σχηµατική αναπαράσταση τυπικής ετεροδοµής διακριτού  

περιορισµού µονού πηγαδιού (SCH). ∆ιακρίνονται οι περιοχές του πυρήνα 
και του µανδύα του κυµατοδηγού. 

  

     Από το γράφηµα αυτό είναι φανερή η παρουσία µιας κεντρικής ενεργού  

ενδογενούς περιοχής µε εύρος 10-40nm, η οποία αποτελείται από ένα ή και 

περισσότερα κβαντικά πηγάδια δυναµικού. Με βέλη παρουσιάζεται η κίνηση των 

φορέων, κατά την ένεση τους στην δοµή, µέσω εξωτερικής πηγής διέγερσης. Είναι 

φανερό ότι η κεντρική  περιοχή, την οποία αναφέρουµε, χρησιµοποιείται για τον 

χωρικό περιορισµό των φορέων, και την ταχύτατη ακτινοβόλο επανασύνδεση τους. 

Εκατέρωθεν της ενεργού αυτής περιοχής αυτής σχηµατίζονται ετεροδοµές µε 

ενδογενές ηµιαγωγικό υλικό µεγαλύτερου χάσµατος,  και µικρότερου δείκτη 

διάθλασης n. Τα στρώµατα αυτά αποσκοπούν στον καλύτερο δυνατό περιορισµό του 

οπτικού κύµατος  στην ετεροδοµή. Εξωτερικά και εκατέρωθεν της περιοχής αυτής 

βρίσκεται το στρώµα του µανδύα (cladding), το οποίο αποτελείται συνήθως από 

υλικό ακόµη µεγαλύτερου ενεργειακού χάσµατος, και συνεπώς µικρότερου δείκτη 

διάθλασης. Τα ηµιαγωγικά αυτά στρώµατα είναι νοθευµένα, µε σκοπό τη δηµιουργία 

επαφής p-i-n.  Οι ετεροδοµές διακριτού περιορισµού, εξαιτίας του ισχυρού 

περιορισµού του οπτικού κύµατος, τον οποίο επιτυγχάνουν, αποτελούν µια ιδιαιτέρως 

ελκυστική δοµή για την κατασκευή διόδων λέιζερ.   
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     Πολλές φορές οι παραπάνω δοµές υπόκεινται σε περαιτέρω κατεργασία 

(processing) και επαναπόθεση (regrowth), προκειµένου να επιτευχθεί και πλευρικός 

περιορισµός των φορέων στην ενεργό περιοχή. Είναι προφανής, λοιπόν, η σηµασία 

των δηµιουργίας ετεροδοµών ηµιαγωγικών υλικών, στη βελτίωση των επιδόσεων  

των διόδων λέιζερ. Είναι χρήσιµο εποµένως να γνωρίζει κανείς την αναλογία των 

ασυνεχειών στις ζώνες αγωγιµότητας και σθένους, ώστε να µπορεί να εκτιµήσει το 

µέγεθος του περιορισµού ηλεκτρονίων και οπών. Το τελευταίο είναι εξαιρετικά 

σηµαντικό, ειδικά στην περίπτωση διόδων λέιζερ κβαντικών πηγαδιών, ώστε να είναι 

εφικτή η εύρεση των ιδιοκαταστάσεων των φορέων στις ενεργειακές ζώνες και η 

εκτίµηση του χρόνου διαφυγής τους από το στρώµα του  κβαντικού πηγαδιού. 

 

      

 
1.3. Τροποποίηση των ζωνών λόγω κραµάτων 

 

     Στις περισσότερες  από τις ετεροδοµές, οι οποίες χρησιµοποιούνται για την 

κατασκευή  διόδων  λέιζερ, πέρα από τους  διάφορους διµερείς σύνθετους 

ηµιαγωγούς χρησιµοποιούνται και τριµερή ή τετραµερή κράµατα τους. Τούτο 

επιβάλλεται από την απαίτηση της επίταξης υλικών, τα οποία διαθέτουν παρόµοιες 

πλεγµατικές  σταθερές και υψηλές ασυνέχειες ενεργειακών ζωνών, ικανές για τον 

περιορισµό των φορέων.  Είναι χρήσιµο, εποµένως, να γνωρίζει κανείς πώς η επίταξη 

κραµάτων δύο σύνθετων ηµιαγωγών επηρεάζει τις δοµικές και ηλεκτρονικές 

ιδιότητες τους. 

     Ας θεωρήσουµε, για το σκοπό αυτό, το τριµερές κράµα AxB1-xC,  το οποίο 

αποτελείται από x άτοµα του στοιχείου A   και (1-x) άτοµα του B, κατανεµηµένα στο 

υπόπλεγµα των ατόµων των στοιχείων της οµάδας ΙΙΙ. Τα άτοµα του στοιχείου C 

καταλαµβάνουν τις θέσεις στο υπόπλεγµα των στοιχείων V στον ηµιαγωγό. Ας 

δούµε, λοιπόν, πώς επηρεάζει η τυχαία αυτή ανάµιξη δύο από τις πιο σηµαντικές 

ιδιότητες των ηµιαγωγών: την πλεγµατική τους σταθερά και το ενεργειακό χάσµα. 

     Σε ένα τριµερές κράµα, η πλεγµατική σταθερά έχει µια γραµµική εξάρτηση από τη 

σύνθεση του κράµατος. Η γραµµική αυτή εξάρτηση εκφράζεται από το νόµο του 

Vegard, σύµφωνα µε τον οποίο: 

 BCACxx axaxCBAa ⋅−+⋅=− )1()( 1       (1.2) 
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όπου αAC, αBC είναι οι πλεγµατικές σταθερές των διµερών ηµιαγωγών AC, BC. 

Γενικά, οι δοµικές ιδιότητες των τριµερών ή τετραµερών ηµιαγωγών µπορούν να 

εξαχθούν από αυτές των διµερών συστατικών τους, µε χρήση του κανόνα του Vegard.  

     Όσον αφορά, τώρα, το ενεργειακό χάσµα ενός τριµερούς  ηµιαγωγού, σε µια 

πρώτη προσέγγιση, µπορεί να εξαχθεί από τη ζυγισµένη µέση τιµή των συστατικών 

του: 

 )()1()()( 1 BCExACExCBAE ggxxg ⋅−+⋅=−    (1.3) 

 Αυτή είναι η λεγόµενη ψευδοκρυσταλλική προσέγγιση, η οποία προϋποθέτει το 

σχηµατισµό κρυστάλλου µε αµιγή σύσταση. Η ύπαρξη, όµως , µιας πρόσθετης  

διαταραχής, η οποία οφείλεται στην τυχαία τοποθέτηση των ατόµων των στοιχείων 

στα αντίστοιχα υποπλέγµατα, προκαλεί µεταβολή στο ενεργειακό χάσµα, η οποία 

παριστάνεται µε µια δευτεροβάθµια εξάρτηση του χάσµατος από τη σύσταση x του 

κράµατος: 

 )1()()1()()( 1 xxcBCExACExCBAE ggxxg −⋅⋅−⋅−+⋅=−  (1.4) 

όπου η παράµετρος c είναι χαρακτηριστική για κάθε τριµερές, και τυπικές τιµές της 

για διάφορους ηµιαγωγούς δίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 1.1: Τιµές της παραµέτρου c 

για διάφορους ηµιαγωγούς ΙΙΙ-V 

Ηµιαγωγός Παράµετρος  c (eV) 
In1-xGaxAs 0.32 
AlxGa1-xAs 0.27 
GaAs1-xPx 0.21 
InAs1-xPx 0.27 

In1-xGaxSb 0.43 
  

     Είναι φανερό, λοιπόν, ότι ρυθµίζοντας τη στοιχειοµετρία του κράµατος, µπορεί να 

δηµιουργήσει κανείς κρυσταλλικό υλικό µε τιµή πλεγµατικής σταθεράς, µεταξύ των 

πλεγµατικών σταθερών των διµερών συστατικών του. Τούτο είναι εξαιρετικά 

σηµαντικό για τη δηµιουργία ηµιαγωγικών επιστρωµάτων, τα οποία έχουν την ίδια 

πλεγµατική σταθερά µε αυτή του υποστρώµατος, στο οποίο επιτάσσονται. Αν 

σκεφθεί κανείς ότι   υποστρώµατα υψηλής ποιότητας, χωρίς την παρουσία υψηλών 

πυκνοτήτων ατελειών κατασκευάζονται µόνο από GaAs ή InP, κατανοεί κανείς τη 

σηµασία της παραπάνω δυνατότητας. Παρόµοια, η δυνατότητα να ρυθµίζει κανείς το 
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ενεργειακό χάσµα ενός τριµερούς ηµιαγωγού µε απλή µεταβολή των διµερών 

συστατικών του, δίνει τη δυνατότητα κατασκευής ετεροδοµών µε εύρος ασυνεχειών 

στις ζώνες αγωγιµότητας και σθένους. Έτσι γίνεται δυνατή η εκποµπή διόδων λέιζερ 

σε µια επιθυµητή περιοχή µηκών κύµατος, τροποποιώντας απλώς τη σύσταση του 

ηµιαγωγού, από τον οποίο αποτελείται η ενεργός περιοχή. Η επίδραση της 

περιεκτικότητας ενός τριµερούς ηµιαγωγού στην πλεγµατική σταθερά του, καθώς και 

στο ενεργειακό του χάσµα, παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραµµα (Σχήµα 1.4) για 

την περίπτωση των κυριότερων σύνθετων ηµιαγωγών. 

 
Σχήµα 1.4. Ενεργειακό χάσµα και πλεγµατική σταθερά διαφόρων ηµιαγωγών και των 
τριµερών κραµάτων τους. Με διακεκοµµένη γραµµή παριστάνονται τριµερή, µε έµµεσο 

ενεργειακό χάσµα.. Ανατύπωση από [1] 
 

     Είναι κατανοητό, λοιπόν, ότι η δηµιουργία τριµερών ή τετραµερών κραµάτων των 

σύνθετων ηµιαγωγών αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για τη ρύθµιση της δοµής των 

ενεργειακών ζωνών και την κατασκευή οπτικών συσκευών βελτιωµένης επίδοσης. 

 
 
 

1.4. Ηµιαγωγικά υλικά για κατασκευή διόδων λέιζερ 

 

     Η επιτυχής κατασκευή διόδων λέιζερ εξαρτάται, προφανώς, από τα ηµιαγωγικά 

υλικά, από τα οποία προέρχονται τα κράµατα που εµπλέκονται στις ετεροδοµές. Οι 

ηλεκτρικές, οπτικές, και κρυσταλλικές ιδιότητες των υλικών αυτών, και κατ’ 
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επέκταση των κραµάτων τους, καθορίζουν τις επιδόσεις και τη λειτουργία των 

οπτοηλεκτρονικών αυτών διατάξεων.  

     Τα υλικά, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή της  ενεργού περιοχής  

διόδων λέιζερ επιβάλλεται  να έχουν άµεσο χάσµα. ∆ηλαδή το ανώτερο και κατώτερο 

άκρο των ζωνών αγωγιµότητας και σθένους αντίστοιχα, να βρίσκονται στην ίδια τιµή 

του κυµατανύσµατος  σε ένα διάγραµµα Ε-k
r

k
r

. Τούτο διευκολύνει την ακτινοβόλο 

εκποµπή φωτονίων, αφού αυτή πλέον αποτελεί διαδικασία, η οποία εµπλέκει την 

αλληλεπίδραση δύο µόνο σωµατιδίων, και όχι τριών, όπως σε τυπικούς ηµιαγωγούς 

έµµεσου χάσµατος, π.χ. στο πυρίτιο. Επιπρόσθετα, εφόσον η λειτουργία των διόδων 

λέιζερ απαιτεί την κατασκευή ετεροδοµών, απαλλαγµένων από ατέλειες και 

εξαρµώσεις, τα επιτασσόµενα  υλικά θα πρέπει να έχουν παρόµοιες κρυσταλλικές 

δοµές και  την ίδια ή παρόµοια πλεγµατική σταθερά. 

     Οι δύο αυτές θεµελιώδεις απαιτήσεις περιορίζουν σηµαντικά τον αριθµό των 

διαθέσιµων συνδυασµών ηµιαγωγικών υλικών, τα οποία µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή οπτοηλεκτρονικών διατάξεων. Ταυτόχρονα 

αναδεικνύουν τη σηµασία των ΙΙΙ-V σύνθετων ηµιαγωγών (αποτελούνται από 

στοιχεία των οµάδων ΙΙΙ και V του περιοδικού πίνακα), και των τριµερών τους 

κραµάτων  σε οπτοηλεκτρονικές εφαρµογές. Στην παρούσα εργασία, η δοµή των 

διόδων λέιζερ, οι οποίες µελετήθηκαν, περιλαµβάνουν στρώµατα κραµάτων των 

ηµιαγωγών InAs και GaAs (InxGa1-xAs) και AlAs και GaAs (AlxGa1-xAs). Οι 

ηµιαγωγοί αυτοί κρυσταλλώνονται στη δοµή zincblende, όπως φαίνεται στο σχήµα 

1.5. 

 
Σχήµα 1.5: Κρυσταλλική δοµή GaAs ( σφαλερίτης) 
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     Τα ηµιαγωγικά αυτά υλικά  έχουν ενεργειακό χάσµα στην περιοχή 0.4-2.1 eV, 

κατάλληλο για τις περισσότερες οπτοηλεκτρονικές εφαρµογές. Στον παρακάτω 

πίνακα παρατίθενται µερικές από τις θεµελιώδεις παραµέτρους για το GaAs και τα 

δηµοφιλή τριµερή του2,3,4. 

 

Πίνακας 1.2: Σηµαντικές ιδιότητες συνήθων ΙΙΙ-V ηµιαγωγών 

ΙΙΙ-V 
ηµιαγωγοί 

Σταθερά 
πλέγµατος  

a(Å) 

Ενεργειακό 
χάσµα 
(300Κ) 
Εg(eV) 

Μάζα 
ηλεκτρονίων 

me 
(m0) 

Μάζα 
βαρέων 
οπών mhh 

(m0) 

Μάζα 
ελαφρών 
οπών  mlh

(m0) 
GaAs 5.6533 1.424 0.067 0.38 0.09 

AlxGa1-xAs 
(x=0.2) 

5.6548 
 

1.673 0.084 0.39 0.1 

AlAs 5.660 2.153 (Χ) 0.19 0.48 0.2 
InxGa1-xAs 

(x=0.2) 
5.6533 1.215 0.059 0.37 0.062 

InAs 6.0583 0.36 0.034 0.34 0.12 
 

 

 

 

1.5. Παραµόρφωση πλέγµατος 
 
 

     Γίνεται λοιπόν φανερή η σηµασία της εύρεσης κατάλληλων υποστρωµάτων για τη 

δηµιουργία ετεροδοµών υψηλής ποιότητας. Η βελτίωση της µεθόδου επίταξης 

µοριακών δεσµών (MBE) τα τελευταία χρόνια επέτρεψε τη δηµιουργία καλά 

ορισµένων, απότοµων διεπιφανειών µεταξύ διαφορετικών υλικών. Κατά τη 

διαδικασία της επίταξης ηµιαγωγικό υλικό πλεγµατικής σταθεράς αL αναπτύσσεται σε 

υπόστρωµα διαφορετικής σταθεράς αS. Στην περίπτωση που οι πλεγµατικές σταθερές 

των δύο υλικών είναι ίσες, η επίταξη πραγµατοποιείται χωρίς την παραµόρφωση του 

πλέγµατος των δύο υλικών και τόσο η κρυσταλλική τους δοµή, όσο και η πλεγµατική 

σταθερά τους διατηρούνται. 

     Στην πλειονότητα των διεπιφανειών, όµως, τα άτοµα του επιτασσόµενου υλικού 

παρουσιάζουν διαφορετική πλεγµατική σταθερά από αυτή του υποστρώµατος, σε 

διεύθυνση κάθετη αλλά και παράλληλη προς τη διεύθυνση ανάπτυξης του υλικού. Η 

επίδραση της διαφοράς αυτής στην επιταξιακή ανάπτυξη των υλικών θα αποτελέσει 
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το αντικείµενο της παραγράφου αυτής. Για το λόγο αυτό ας θεωρήσουµε την  

περίπτωση ενός ηµιαγωγικού επιστρώµατος πλεγµατικής σταθεράς αL, το οποίο 

αναπτύσσεται σε υπόστρωµα σταθεράς αS. Η διαφορά προσαρµογής ανάµεσα στα 

δύο υλικά ορίζεται ως: 

 
L

LS

α
αα

ε
−

=        (1.5) 

     Το µέγεθος της προσαρµογής αυτής αποτελεί έναν σηµαντικό παράγοντα, ο οποίος 

καθορίζει τον τρόπο ανάπτυξης του υλικού. Ας  θεωρήσουµε ότι η σχετική διαφορά  

αυτή δεν είναι µεγάλη, αλλά κυµαίνεται στην περιοχή του 0%-2%, τιµή η οποία 

συναντάται κατά την επίταξη τριµερών του GaAs.  Στην περίπτωση αυτή, η οποία 

αποτελεί το αντικείµενο της µελέτης µας, υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι 

εναπόθεσης του υλικού  στο υπόστρωµα. 

     Στην πρώτη περίπτωση, τα άτοµα του εναποτιθέµενου υλικού διατηρούν την 

πλεγµατική τους σταθερά. Τούτο προκαλεί στη διεπιφάνεια των 2 υλικών, µία 

ασυνέχεια των πλεγµατικών σταθερών. Προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί αυτή η 

ασυνέχεια, είναι προτιµότερη ενεργειακά η δηµιουργία ατελειών στο επιτασσόµενο 

υλικό, οι οποίες ονοµάζονται εξαρθρώσεις (dislocations). Επειδή η ασυνέχεια στην 

πλεγµατική σταθερά λαµβάνει χώρα σε 2 διαστάσεις, τελικά οι ατέλειες αυτές 

σχηµατίζουν ένα διδιάστατο δίκτυο. 

     Στη δεύτερη από αυτές, τα άτοµα του υλικού Α τοποθετούνται πάνω από  αυτά 

του υποστρώµατος, µε αποτέλεσµα το υλικό να αποκτά την πλεγµατική σταθερά του 

υποστρώµατος και να αναπτύσσεται σε τέλεια συστοιχία µε το υπόστρωµα . Τούτο 

έχει ως αποτέλεσµα, τα άτοµα του υλικού Α να υπόκεινται σε τάση και να είναι 

ψευδοµορφικά δοµηµένα πάνω στο υπόστρωµα. 

     Είναι προφανές ότι µεταξύ των 2 αυτών τρόπων επίταξης θα υπάρχει µία µορφή 

ανταγωνισµού. Σε κάθε περίπτωση είναι προτιµητέα η ενεργειακά συµφερότερη 

µέθοδος επίταξης. Εποµένως ο ανταγωνισµός γίνεται µεταξύ της ενέργειας λόγω 

τάσης, στην  περίπτωση του ψευδοµορφικού επιστρώµατος , και της ενέργειας που 

απαιτείται για τη δηµιουργία των εξαρθρώσεων. Η ενέργεια, όµως λόγω τάσης 

αυξάνεται όσο αυξάνεται ο όγκος του επιστρώµατος, ενώ η ενέργεια των 

εξαρθρώσεων εξαρτάται από το µέγεθος της επιφάνειας του επιστρώµατος. Τούτο 

διότι η ενέργεια αυτή οφείλεται σε ατελείς δεσµούς ενός αριθµού ατόµων στην 
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διεπιφάνεια της επίταξης, και µένει ανεπηρέαστη από περαιτέρω αύξηση του πάχους 

του δείγµατος. 

     Ως αποτέλεσµα προκύπτει ότι η ψευδοµορφική επίταξη υπερτερεί σε µικρά πάχη 

του επιτασσόµενου στρώµατος. Όταν όµως αυξάνεται το πάχος του επιστρώµατος, 

γίνεται ενεργειακά συµφερότερος ο σχηµατισµός εξαρθρώσεων. Τούτο συµβαίνει 

όταν το πάχος υπερβεί µια κρίσιµη τιµή, η οποία ονοµάζεται κρίσιµο πάχος dC, 

εξαρτάται από το µέγεθος της προσαρµογής των δύο πλεγµατικών σταθερών, από τις  

επιφανειακές συνθήκες και τις ιδιότητες των εξαρθρώσεων. Αν επιχειρήσουµε να 

εκφράσουµε το κρίσιµο πάχος προσεγγιστικά, προκύπτει:
||2 ε

S
C

a
d =        (1.6) 

     Στις ετεροδοµές, τις οποίες µελετάµε, τα πάχη των επιστρωµάτων παραµένουν 

αρκετά  µικρότερα από το κρίσιµο πάχος και λαµβάνει χώρα ψευδοµορφική επίταξη. 

Για το λόγο αυτό θα επιχειρήσουµε να εξετάσουµε την επίδραση της ανάπτυξης υπό 

τάση στη διαµόρφωση της λειτουργίας  των διατάξεων µας.  

     Εφόσον το υπόστρωµα είναι πολύ πιο παχύ από το επίστρωµα του ηµιαγωγικού 

υλικού, τα άτοµα του επιτασσόµενου υλικού είναι αυτά που υπόκεινται σε ελαστική 

τάση. Η πλεγµατική σταθερά του επιτασσόµενου στρώµατος σε διεύθυνση 

παράλληλη προς τη διεπιφάνεια των υλικών  ωθείται στο να εξισωθεί µε αυτή του 

υποστρώµατος. Παρόµοια, όµως και λόγω του φαινοµένου Poisson, θα µεταβληθεί 

και η πλεγµατική σταθερά στην κατακόρυφη, ως προς τη διεπιφάνεια, διεύθυνση. Αν 

η πλεγµατική σταθερά στην παράλληλη διεύθυνση ωθείται σε συρρίκνωση ή, 

διαφορετικά, εφαρµόζεται συµπιεστική τάση (compressive strain), τότε στην κάθετη 

διεύθυνση, η πλεγµατική σταθερά  αυξάνεται. Στον αντίποδα, όταν η τάση είναι 

εκτατή (tensile strain), δηλαδή όταν aL>aS , τότε η πλεγµατική σταθερά στην κάθετη 

διεύθυνση συρρικνώνεται. 

     Ας επιχειρήσουµε τώρα να τεκµηριώσουµε και µαθηµατικά τα παραπάνω για την 

περίπτωση που η ανάπτυξη του κρυστάλλου γίνεται στη διεύθυνση (001). Στη µελέτη 

γίνεται η υπόθεση, επίσης,  ότι η επίταξη δεν πρόκειται να επιφέρει άλλες αλλαγές 

στην κρυσταλλική δοµή των υλικών, πέρα από την πλεγµατική τους σταθερά. 

      Στην περίπτωση ανάπτυξης ενός επιταξιακού στρώµατος µε πάχος d1 και 

πλεγµατική σταθερά α πάνω σε υπόστρωµα µε πάχος d2 και σταθερά α0 , η  

παράλληλη προς το υπόστρωµα διεύθυνση θα έχει σταθερά πλέγµατος ίση µε: 
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21

201
|| dd

daad
a

+
+

=             (1.7) 

Στο σύνολο των περιπτώσεων d2>>d1 , οπότε καταλήγουµε ότι: αε )1(0|| +== aa  .  

Στο επίπεδο x-y λοιπόν οι συνιστώσες του τανυστή της τάσης : εεε == yyxx .  Είναι 

απαραίτητο, όµως να ποσοτικοποιήσουµε τη συµπεριφορά του υλικού στην 

κατακόρυφη διεύθυνση. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιούµε τη σχέση µεταξύ των 

τανυστών  πίεσης (stress) και τάσης(strain) µέσω του  τανυστή ακαµψίας5: 
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     Στην περίπτωση ανάπτυξης στον άξονα (001), ο οποίος αποτελεί τον συνήθη 

άξονα ανάπτυξης, αν θεωρήσουµε την επίδραση διαξονικής τάσης (biaxial strain), δεν 

υπάρχει συνιστώσα πίεσης στον άξονα z. Αποτέλεσµα αυτού είναι ότι το στοιχείο του 

τανυστή τzz=0. Η συνθήκη αυτή επιτρέπει τον προσδιορισµό της τάσης στον 

κατακόρυφο άξονα µια και πλέον ισχύει: 

 xxzzzzyyxxzz C
CCC εεεεετ

11

12
1112

20)( −=⇒=++=        (1.8) 

Για το GaAs, σε  τριµερή του οποίου βασίζονται οι ετεροδοµές, οι οποίες αποτελούν 

το αντικείµενο της µελέτης µας, οι τιµές των  C11, C12 είναι 1.2⋅1012 dynes/cm2 και 

5.5⋅1011dynes/cm2 αντίστοιχα. Τα παραπάνω αποτελέσµατα µπορούν να γενικευθούν 

για επίταξη σε οποιαδήποτε κρυσταλλική διεύθυνση. 

 
 
 

1.6. Τροποποίηση ενεργειακών ζωνών υπό τάση 

 

 

     Η εισαγωγή µιας ενυπάρχουσας τάσης κατά την επίταξη ενός υλικού σε 

υπόστρωµα διαφορετικού υλικού αναµένεται να επηρεάζει διάφορες από τις 

παραµέτρους και τις ιδιότητες του. Στο υποκεφάλαιο αυτό θα επιχειρήσουµε να 
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αναδείξουµε την επίδραση της τάσης στη δοµή ενεργειακών ζωνών του υλικού, αλλά 

και στις ενεργούς µάζες του. 

     Οι δοµές ενεργειακών ζωνών των ελαφρών και βαρέων οπών, αν κανείς αγνοήσει 

τη σύζευξη τους  µε τη ζώνη σπιν-τροχιάς (spin-orbit split-off band) µπορεί να 

περιγραφεί από την 4∗4 Χαµιλτωνιανή: 

 

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
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+
−

−−
−+

=

QPSR
SQPR
RQPS

RSQP

H

0
0

0
0

 

όπου: 

P=Pk+Pe ,       Q=Qk+Qe,        R=Rk+Re,       S=Sk+Se

 

Τα Pk, Qk, Rk, Sk  εξαρτώνται από τους κυµαταριθµούς kx, ky, kz, ενώ τα  Pe, Re, Se, Qe  

 είναι οι συνιστώσες των στοιχείων της Χαµιλτωνιανής , τα οποία εξαρτώνται από 

την κατανοµή της τάσης. Τα στοιχεία αυτά δίνονται από τις σχέσεις: 

 )( zzyyxxe aP εεευ ++−=       (1.9) 

 )2(
2 zzyyxxe
bQ εεε −+−=      (1.10) 

 xyyyxxe idbR εεε −−= )(
2
3

     (1.11) 

 )( yzxze idS εε −−=         (1.12) 

όπου αυ είναι το υδροστατικό δυναµικό παραµόρφωσης για τη ζώνη σθένους,  b  είναι 

το τετραγωνικό δυναµικό παραµόρφωσης συνάφειας (tetragonal shear deformation 

potential) και d το ροµβοεδρικό δυναµικό παραµόρφωσης συνάφειας. Τα δυναµικά 

αυτά παραµόρφωσης χρησιµοποιούνται για την ανάδειξη της επίδρασης της τάσης 

στη διαµόρφωση των ενεργειακών επιπέδων και οι τιµές τους είναι χαρακτηριστικές 

για κάθε ηµιαγωγικό υλικό. 

     Στο κέντρο των ζωνών αγωγιµότητας και σθένους, λοιπόν, όπου οι συνιστώσες 

του κυµατανύσµατος είναι µηδενικές, επιβιώνουν µόνο οι συνιστώσες των στοιχείων  

του πίνακα, οι  οποίες  οφείλονται στην  ενυπάρχουσα τάση του υλικού. Αν 

υποθέσουµε, επίσης , ότι η τάση αυτή είναι διαξονική (biaxial strain), τότε  οι µη 

διαγώνιες συνιστώσες του τανυστή ε είναι µηδενικές: 
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 0=== zxyzxy εεε      (1.13) 

Στην  περίπτωση αυτή τα στοιχεία Re, Se µηδενίζονται, οπότε οι ενέργειες ελαφρών 

και βαρέων οπών, οι οποίες προκύπτουν από την µορφή  της Χαµιλτωνιανής, 

βρίσκονται6: 

 //
11

12
//

11

12 )21()1(2)0( εευ C
Cb

C
CaQPkE eeHH +−−=−−==

r
    (1.14) 

//
11

12
//

11

12 )21()1(2)0( εευ C
Cb

C
CaQPkE eeLH ++−=+−==

r
   (1.15) 

όταν η κρυσταλλική ανάπτυξη γίνεται παράλληλα προς τον άξονα (001). 

     Στην περίπτωση, τώρα, κατά την οποία η επίταξη γίνεται  στον άξονα (111), ο  

οποίος αποτελεί και έναν από τους άξονες  µελέτης στην παρούσα εργασία, η 

τροποποίηση των ενεργειακών ζωνών για βαριές και ελαφρές οπές  δίνεται από7: 

 //
441211

1211
//

441211

44

42
)2(3

42
12)0( εευ CCC

CCd
CCC

CakEHH ++
+

+
⋅+⋅+

⋅
==

r
 (1.16) 

 //
441211

1211
//

441211

44

42
)2(3

42
12)0( εευ CCC

CCd
CCC

CakELH ++
+

−
⋅+⋅+

⋅
==

r
 (1.17) 

όπου d είναι  ε// είναι η παραµόρφωση στην παράλληλη προς τον άξονα ανάπτυξης, 

διεύθυνση, ενώ C11,C12,C44 είναι τα στοιχεία ελαστικότητας του υλικού, το οποίο 

εξετάζουµε. Για τον υπολογισµό της µετατόπισης της ζώνης σθένους, θεωρήσαµε ότι 

το άκρο της ζώνης σθένους έχει µηδενική ενέργεια.  

     Όµοια η ενέργεια στο άκρο της ζώνης αγωγιµότητας δίνεται από τη σχέση : 

 gCC E
C
CakE +−== //

11

12 )1(2)0( ε
r

      (1.18) 

για την περίπτωση επίταξης στον άξονα (001), ενώ αν η επίταξη πραγµατοποιείται 

στον (111), τότε η ενέργεια δίνεται από τη σχέση: 

 gCC CCC
CakE Ε+

++
== //

441211

44

4
12)0( ε

r
    (1.19) 

όπου αC είναι το υδροστατικό δυναµικό παραµόρφωσης για τη ζώνη αγωγιµότητας. 

     Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι εξισώσεις αυτές λαµβάνουν υπόψη τους αύξηση της 

ενέργειας των οπών καθώς προχωρούµε βαθύτερα στη ζώνη σθένους  Από τις 

υπολογιζόµενες ενέργειες µπορούµε να εξάγουµε τις ενέργειες των µεταβάσεων 

ηλεκτρονίων από καταστάσεις της ζώνης αγωγιµότητας σε καταστάσεις οπών στη 
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ζώνη σθένους. Έτσι στην περίπτωση της ανάπτυξης της εξεταζόµενης ετεροδοµής 

στον άξονα  (001)6: 
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      (1.20) 
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CaE

E
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 (1.21) 

για βαριές και ελαφρές οπές αντίστοιχα. Εg είναι το ενεργειακό χάσµα του 

ηµιαγωγικού υλικού  απουσία τάσης, και α=αC-αV, b είναι τα δυναµικά 

παραµόρφωσης του. Αντίστοιχα στον άξονα (111) οι ενέργειες των µεταβάσεων 

µεταξύ των φορέων δίνονται από τις7: 
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Προκειµένου να αντιληφθούµε το µέγεθος της µεταβολής του ενεργειακού χάσµατος, 

όταν η επίταξη πραγµατοποιείται υπό τάση στους δύο παραπάνω άξονες, είναι 

χρήσιµο να παρατηρήσουµε το παρακάτω διάγραµµα (Σχήµα 1.6). Στο γράφηµα αυτό 

απεικονίζεται η µεταβολή του ενεργειακού χάσµατος ενός στρώµατος InXGa1-XAs, το 

οποίο επιτάσσεται σε υπόστρωµα (100) GaAs και (111)B GaAs, µε το ποσοστό του 

ινδίου στο τριµερές κράµα. Το επιτασσόµενο ηµιαγωγικό στρώµα λόγω της 

µεγαλύτερης πλεγµατικής του σταθεράς από το υπόστρωµα  υπόκειται σε 

συµπιεστική παραµόρφωση Οι παράµετροι, οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν για τον 

υπολογισµό του ενεργειακού χάσµατος του υλικού, καθώς και για τη µελέτη της 

µεταβολής της δοµής των ενεργειακών ζωνών του, χρησιµοποιήθηκαν, φαίνονται 

στον πίνακα 1.38. 
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Πίνακας 1.3: Ελαστικές παράµετροι και δυναµικά  

παραµόρφωσης ΙΙΙ-V ηµιαγωγών 

Παράµετροι υλικού GaAs InAs AlAs 

C11(GPa) 12.11 8.54 12.02 

C12(GPa) 8.54 4.66 5.70 
Ελαστικές 

παράµετροι 
C44(GPa) 5.94 3.96 5.89 

αC(eV) -7.17 -5.4 -5.64 

αV(eV) 1.16 1.0 -2.47 

b(eV) -2.0 -1.8 -2.3 

∆υναµικά 

παραµόρφωσης 

d(eV) -4.8 -3.6 -3.4 

    

Οι τιµές των παραπάνω παραµέτρων στην περίπτωση ενός τριµερούς κράµατος, 

προκύπτουν από τις τιµές  των  διµερών συστατικών  του µε χρήση του νόµου του 

Wien. Η επίδραση της τάσης στη µεταβολή του ενεργειακού χάσµατος, ανάλογα µε 

τον  άξονα επίταξης φαίνεται στο γράφηµα, όπου για σύγκριση παρέχουµε και την 

µεταβολή του ενεργειακού χάσµατος φύλλου InXGa1-XAs, το οποίο δεν υπόκειται σε 

παραµόρφωση. 

 
Σχήµα 1.6 : Μεταβολή του ενεργειακού χάσµατος του InxGa1-xAs µε το ποσοστό του 
ινδίου x στο κράµα, όταν το στρώµα αναπτύσσεται ψευδοµορφικά πάνω σε GaAsστους 

άξονες (100) και (111). 
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     Από το γράφηµα αυτό είναι φανερό ότι, όπως αναµενόταν, το ενεργειακό χάσµα 

του υλικού αυξάνεται όταν το υλικό αναπτύσσεται υπό τάση, ανεξάρτητα από τη 

διεύθυνση επίταξης. Παρατηρούµε, όµως, ότι η αύξηση αυτή είναι µεγαλύτερη στην 

περίπτωση, κατά την οποία η επίταξη  γίνεται στον άξονα (111). Για το λόγο αυτό, 

όπως θα φανεί αργότερα, οι δίοδοι λέιζερ οι οποίες αναπτύσσονται στον άξονα αυτό 

παρουσιάζουν µικρότερο µήκος κύµατος εκποµπής. 

     Η τροποποίηση της δοµής των ενεργειακών ζωνών του υλικού, παρουσία 

συµπιεστικής και εκτατής παραµόρφωσης, φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα. Στο 

ίδιο διάγραµµα παριστάνεται, για σύγκριση, και η δοµή των ζωνών του, όταν αυτό 

δεν υπόκειται σε τάση παραµόρφωσης. 

 
Σχήµα 1.7: Μεταβολή του διαγράµµατος ενεργειακών ζωνών, υπό την επίδραση 

συµπιεστικής και εκτατής παραµόρφωσης. 
 

 

Όπου οι παράµετροι ∆QH, EH, και ΕS,οι οποίες χρησιµοποιούνται στο παραπάνω 

γράφηµα για την ανάδειξη της επίδρασης της τάσης στη δοµή των ενεργειακών 

ζωνών του υλικού, δίνονται από τις σχέσεις : 
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Για το ΕΗ, στην περίπτωση που η επίταξη γίνεται στον άξονα (100), 
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ενώ για δοµές αναπτυσσόµενες στον άξονα (111), 
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 Όµοια το ΕS, στην περίπτωση επίταξης στον άξονα (100), 

 //
11

12 )21( ε
C
CbES +=  (1.27) 

 //
441211

1211

42
)2(3

ε
CCC

CCdES ++
+

=  (1.28) 

για επίταξη στους άξονες (100) και (111) αντίστοιχα. 

     Από το παραπάνω διάγραµµα είναι φανερό ότι στην  περίπτωση επίταξης, στην 

οποία το επίστρωµα υφίσταται παραµόρφωση, πέραν της µεταβολής του ενεργειακού 

χάσµατος του υλικού, οι στάθµες των βαρέων και ελαφρών  οπών 

διαχωρίζονται.9,10,11. Ανάλογα µε το είδος της παραµόρφωσης, οι ποσότητες ΕΗ και 

ΕS είναι θετικές ή αρνητικές καθορίζοντας τη σχετική µετατόπιση των ενεργειακών  

ζωνών των φορέων. Στην περίπτωση συµπιεστικής παραµόρφωσης, όπως κατά την  

επίταξη InGaAs σε GaAs, η παρουσία της τάσης ωθεί τις στάθµες των ελαφρών οπών 

βαθύτερα στο ενεργειακό διάγραµµα της ζώνης σθένους, σε σύγκριση µε εκείνες των 

βαρέων. Τούτο έχει ως αποτέλεσµα την µείωση του .φράγµατος δυναµικού  της 

ζώνης σθένους, το οποίο αντιλαµβάνονται οι ελαφρές οπές (light hole valence band 

offset). Η µεταβολή του φράγµατος δυναµικού  ελαφρών οπών, στην περίπτωση 

ετεροδοµής InxGa1-xAs/AlyGa1-yAs, ψευδοµορφικά επιταγµένης πάνω σε GaAs, σε 

συνάρτηση µε το ποσοστά x,y του ινδίου και του αλουµινίου στις τριµερείς τους 

ενώσεις, φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα (Σχήµα 1.8α). Από το διάγραµµα αυτό 

είναι φανερός ο περιορισµός της ασυνέχειας των ζωνών σθένους των  δύο υλικών, 

στην περίπτωση των ελαφρών οπών. Οι τιµές της ασυνέχειας  της ζώνης σθένους 

απουσία τάσης, οι οποίες χρησιµοποιούνται στους παρακάτω υπολογισµούς,  στην 

περίπτωση των διεπιφανειών των σύνθετων ΙΙΙ-V ηµιαγωγών φαίνονται στον πίνακα 

1.4: 
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Πίνακας 1.4:Τιµές ασυνέχειας της ζώνης σθένους για ΙΙΙ-V ηµιαγωγούς  

∆ιεπιφάνεια InAs/GaAs GaAs/AlAs InAs/AlAs 

∆ΕVB (eV) 0.16 0.57 0.73 

 

 
Σχήµα 1.8α: Μεταβολή της ασυνέχειας της ζώνης σθένους για τις ελαφρές οπές, στην 

περίπτωση της ετεροδοµής In0.1Ga0.9As /Al0.15Ga0.85As, όταν το υπόστρωµα ανάπτυξης είναι 
(100) ή (111)GaAs. 

 

     Από το παραπάνω γράφηµα είναι εµφανές, ότι στην περίπτωση της ετεροδοµής 

ΙnxGa1-xAs/GaAs, η τροποποίηση των ενεργειακών ζωνών του ΙnxGa1-xAs, εξαιτίας 

της επίταξης υπό τάση είναι τέτοια, ώστε να επιφέρει τη δηµιουργία δοµών τύπου ΙΙ 

για τις ελαφρές οπές, σε συµφωνία µε προηγούµενες πειραµατικές µετρήσεις13,14,15. 

Τούτο φαίνεται από την αρνητική τιµή της ασυνέχειας των ενεργειακών ζωνών, 

ιδιαίτερα στην περίπτωση της ετεροδοµής In0.1Ga0.9As/GaAs. Εξαιτίας, λοιπόν, της 

τάσης, τα ηλεκτρόνια και οι ελαφρές οπές περιορίζονται σε διαφορετικές περιοχές 

του υλικού. Στην περίπτωση των βαρέων οπών, η µεταβολή της ασυνέχειας  της 

ζώνης σθένους, φαίνεται στο διάγραµµα 1.8β.  
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Σχήµα 1.8β: Μεταβολή της ασυνέχειας της ζώνης σθένους για τις βαριές  οπές, στην 

περίπτωση της ετεροδοµής In0.1Ga0.9As /Al0.15Ga0.85As, όταν το υπόστρωµα ανάπτυξης είναι 
(100) ή (111)GaAs. 

 

     Μία ακόµη σηµαντική παράµετρος της επίδρασης της εναπόθεσης υπό τάση 

προκύπτει αν κανείς  προχωρήσει σε υπολογισµό της ενέργειας της ζώνης σθένους 

για µικρές τιµές του κυµατανύσµατος, στην περίπτωση που το kZ είναι παράλληλο 

προς τον άξονα (100), δίνονται από τις σχέσεις6: 
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Από τις εξισώσεις αυτές προκύπτουν οι τιµές των µαζών βαρέων και ελαφρών οπών, 

στην προσέγγιση της ενεργού µάζας, σε διεύθυνση παράλληλη και κάθετη στην 

διεπιφάνεια των δύο υλικών: 
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και 
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για την περίπτωση ανάπτυξης στον άξονα (100). Mε παρόµοιο τρόπο στην 

περίπτωση, κατά την οποία η επίταξη του ηµιαγωγικού επιστρώµατος γίνεται στον 

άξονα (111), η ενεργός µάζα βαρέων και ελαφρών οπών στις δύο διευθύνσεις 

δίνονται από: 
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όπου γ1,γ2,γ3 είναι οι παράµετροι του Luttinger. Οι τιµές των παραµέτρων αυτών στην 

περίπτωση των GaAs, InAs, AlAs, από τα οποία αποτελείται η εξεταζόµενη δοµή, 

είναι4: 

 

Πίνακας 1.5: Παράµετροι Luttinger των GaAs, InAs, AlAs 

Ηµιαγωγικό υλικό Παράµετροι 

Luttinger GaAs InAs AlAs 

γ1 6.98 20.0 3.76 

γ2 2.06 8.5 0.82 

γ3 2.93 9.3 1.42 

 

Με βάση τις παραπάνω εξισώσεις για τις τιµές ενεργού µάζας ελαφρών και βαρέων 

οπών, λόγω των υψηλότερων  τιµών της παραµέτρου γ3 από την παράµετρο γ2 και για 

τα τρία ηµιαγωγικά υλικά, προκύπτει ότι στην περίπτωση της επίταξης στον άξονα 

(111), η ενεργός µάζα των βαρέων οπών στη διεύθυνση ανάπτυξης του υλικού 

παρουσιάζεται αυξηµένη σε σύγκριση µε την περίπτωση ανάπτυξης στον άξονα 

(100). Επιπρόσθετα, η ενεργός µάζα των βαρέων οπών  στην παράλληλη προς το 

επίπεδο ανάπτυξης διεύθυνση παρουσιάζει µικρότερες τιµές  για τα τρία παραπάνω 

υλικά, όταν η επίταξη τους γίνεται κατά τη διεύθυνση (111). Αντίθετα στην 

περίπτωση των ελαφρών οπών, η ανάπτυξη κατά τη διεύθυνση (111), οδηγεί σε 

αύξηση της ενεργού µάζας στην παράλληλη προς το επίπεδο ανάπτυξης διεύθυνση, 

και σε µείωση της στην διεύθυνση ανάπτυξης.  
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     Παρατηρούµε ότι η επίταξη υπό τάση ενός ηµιαγωγικού υλικού πάνω στο 

υπόστρωµα προκαλεί  µεταβολές στη δοµή των ενεργειακών ζωνών του, αλλά και 

στην ενεργό του µάζα. Οι µεταβολές αυτές είναι ιδιαίτερα σηµαντικές και 

επηρεάζουν αποφασιστικά, όπως θα φανεί αργότερα, τη λειτουργία λέιζερ κβαντικών 

πηγαδιών.  

 

 

 

1.7. Πιεζοηλεκτρική  πόλωση 

 

     Κατά την ψευδοµορφική ανάπτυξη επιστρώµατος πάνω σε υπόστρωµα 

διαφορετικής πλεγµατικής σταθεράς, πέρα από τις σηµαντικές µεταβολές, τις οποίες 

προκαλεί στο ενεργειακό διάγραµµα των υλικών, έχει ως αποτέλεσµα την εµφάνιση  

ενός πιεζοηλεκτρικού  πεδίου  πόλωσης, το οποίο µπορεί να υπολογιστεί µέσω της 

σχέσης : 

 ε
rr

⋅= eP pz      (1.35) 

όπου  είναι ο τανυστής µε τις πιεζοηλεκτρικές σταθερές του υλικού, και er ε
r  είναι το 

διάνυσµα της ελαστικής παραµόρφωσης. Ο τανυστής των πιεζοηλεκτρικών σταθερών 

αποτελεί χαρακτηριστικό της κρυσταλλικής δοµής του υλικού.  Yλικά, τα οποία 

κρυσταλλώνονται σε δοµή θειούχου ψευδαργύρου (zincblende), µερικά από τα οποία 

αποτελούν και αντικείµενο της παρούσας µελέτης, είναι πιεζοηλεκτρικώς ενεργά, 

εξαιτίας της πολικής φύσης των δεσµών τους. Παρουσιάζουν εποµένως 

µακροσκοπική πόλωση, όταν επιτάσσονται υπό τάση, της οποίας το µέτρο δίνεται 

από τη σχέση: 

 4143|| ε⋅⋅−== ePP ss           (1.36) 

όπου το e14 είναι το µόνο µη µηδενικό στοιχείο του τανυστή των πιεζοηλεκτρικών 

σταθερών σε κρυστάλλους zincblende, και ε4 είναι το ανεξάρτητο µη διαγώνιο 

στοιχείο του τανυστή της παραµόρφωσης.  Στην  περίπτωση που το επίπεδο 

ανάπτυξης είναι το (100), 

 04 =ε         (1.37) 

 ενώ όταν είναι το (111), //
441211

1211
4 4

22 εε
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++

+
−=       (1.38) 
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     Είναι φανερό λοιπόν ότι διαγώνια στοιχεία του  πίνακα παραµόρφωσης  δεν 

επάγουν πόλωση. Τούτο συνεπάγεται ότι στην περίπτωση της ανάπτυξης κρυστάλλων 

zincblende κατά τον άξονα (001), η µακροσκοπική πόλωση του υλικού εξαφανίζεται, 

εξαιτίας των µηδενικών µη διαγώνιων στοιχείων του τανυστή της πλεγµατικής 

παραµόρφωσης. Αντίθετα, σε ετεροδοµές αναπτυσσόµενες κατά µήκος του άξονα 

(111) το στοιχείο ε4 είναι µη µηδενικό. Εποµένως το πιεζοηλεκτρικό πεδίο πόλωσης 

για τα δύο επίπεδα επίταξης (100), (111) των δοµών, δίνεται από τη σχέση16,17,18: 

 111//
441211

1211
14 42

232 u
CCC

CCeP PZ rε
++

+
⋅=     , για (111)     (1.39) 

και 

 ,         για (100)         (1.40) 0=PZP
      Η πιεζοηλεκτρική πόλωση είναι σταθερή σε όλο το εύρος του υλικού και αλλάζει 

πρόσηµο στη διεπιφάνεια µεταξύ των υλικών. Μάλιστα, εφόσον το ένα από τα δύο 

υλικά υπόκειται σε συµπιεστική παραµόρφωση και το έτερο σε εκτατή, αναµένεται 

ότι το διάνυσµα της πόλωσης θα αλλάζει κατεύθυνση στη διεπιφάνεια. 

      Συνήθως για την κατασκευή των στρωµάτων των κβαντικών πηγαδιών και των 

φραγµάτων δυναµικού, χρησιµοποιούνται και τριµερή ή τετραµερή κράµατα διµερών 

ηµιαγωγών. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισµός του πιεζοηλεκτρικού πεδίου 

πόλωσης γίνεται µε χρήση του νόµου του Vegard. Ας θεωρήσουµε για παράδειγµα το 

τριµερές InxGa1-xAs: 

 )(])1([ xexexP GaAsInAs
pz ε

rrr
⋅⋅−+⋅=         (1.41) 

όπου  είναι οι πιεζοηλεκτρικοί τανυστές των διµερών συστατικών του 

κράµατος. 

GaAsInAs ee rr ,

     Η πιεζοηλεκτρική σταθερά e14 των περισσοτέρων ηµιαγωγικών υλικών, και 

εποµένως και η ένταση του πιεζοηλεκτρικού πεδίου πόλωσης, στην περίπτωση 

επίταξης στον άξονα (111), µεταβάλλονται µε τη θερµοκρασία19.  Η µεταβολή αυτή 

µπορεί να εκφραστεί µέσω της εξίσωσης: 

 ))(1)(()( 001414 Τ−Τ+= βTeTe        (1.42) 

όπου β είναι ένας θερµοκρασιακός συντελεστής, και Τ0 είναι µια θερµοκρασία 

αναφοράς του υλικού. Η µεταβολή της πιεζοηλεκτρικής σταθεράς µε τη θερµοκρασία 

είναι γνωστή ως πυροηλεκτρικό φαινόµενο. Στην περίπτωση κβαντικών πηγαδιών 

InxGa1-xAs, τα οποία αναπτύσσονται στη διεύθυνση (111), η τιµή του συντελεστή β 
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αυξάνεται καθώς   αυξάνει το ποσοστό του ινδίου στο τριµερές, καθιστώντας την τιµή 

του πιεζοηλεκτρικού πεδίου σε κβαντικά πηγάδια µικρού x πιο ανθεκτική σε 

µεταβολές της θερµοκρασίας. Η µεταβολή της πιεζοηλεκτρικής σταθεράς µε τη 

θερµοκρασία για διάφορες τιµές του ποσοστού του ινδίου στο τριµερές, φαίνεται στο 

παρακάτω διάγραµµα (Σχήµα 1.9).  

 
Σχήµα 1.9: Μεταβολή της πιεζοηλεκτρικής σταθεράς µε τη θερµοκρασία, για διάφορες τιµές 

του ποσοστού του ινδίου.(Ανατύπωση από [20]) 
 

     Είναι εµφανής η αύξηση του συντελεστή β καθώς αυξάνεται το ποσοστό του 

ινδίου, όπως φαίνεται από την κλίση των ευθειών προσαρµογής για τις διάφορες τιµές 

του x. Παρατηρούµε ότι στην περίπτωση, κατά την οποία το ποσοστό του ινδίου είναι 

12%, η πιεζοηλεκτρική σταθερά του τριµερούς, και εποµένως και η ένταση του 

πιεζοηλεκτρικού πεδίου µειώνονται κατά 15%, καθώς  η θερµοκρασία µειώνεται από 

300 Κ, σε περίπου 20 Κ. Εποµένως, στην περίπτωση ενός κβαντικού πηγαδιού 

In0.1Ga0.9As  πλάτους 10 nm, το οποίο αναπτύσσεται στον άξονα (111) µεταξύ 

στρωµάτων Al0.15Ga0.85As πλάτους 125 nm,  η ένταση του πιεζοηλεκτρικού πεδίου να 

κυµαίνεται µεταξύ 85kV/cm σε χαµηλές θερµοκρασίες µέχρι 100kV/cm, σε 

θερµοκρασία δωµατίου (300 Κ), σε αρκετά καλή συµφωνία µε τα πειραµατικά 

αποτελέσµατα21,22.  

     Πέρα από την επιρροή του στην τιµή του θερµοκρασιακού συντελεστή της 

πιεζοηλεκτρικής σταθεράς, το ποσοστό x επιδρά στην ίδια την πιεζοηλεκτρική 

σταθερά, όπως φαίνεται στο διάγραµµα 1.9. Είναι εµφανής, από το διάγραµµα αυτό, 

η µείωση της e14 µε αύξηση του ποσοστού του ινδίου. Η µείωση αυτή για µια περιοχή 
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τιµών του x µεταξύ του 0.05 και του 0.25 είναι γραµµική και περιγράφεται σχετικά 

καλά µέσω της εξίσωσης23: 

 xe ⋅−= 235.0115.014 (C/m2) (1.43) 

Η µεταβολή αυτή της πιεζοηλεκτρικής σταθεράς έχει ως αποτέλεσµα, όπως θα φανεί 

στην επόµενη παράγραφο, την µη γραµµική µεταβολή του πιεζοηλεκτρικού πεδίου µε 

το ποσοστό του ινδίου.  

 

 

1.8. Πιεζοηλεκτρικά πεδία 

 

 

     Η ύπαρξη του πιεζοηλεκτρικού πεδίου πόλωσης, η οποία παρουσιάζεται κατά την 

ανάπτυξη στον άξονα [111], επάγει την ύπαρξη ηλεκτρικών πεδίων σε µια κβαντική 

ετεροδοµή, η οποία αναπτύσσεται κατά τον άξονα αυτό. Το µέγεθος του ηλεκτρικού 

πεδίου αναµένεται να εξαρτάται από το µέτρο της ενυπάρχουσας τάσης και από τη 

γεωµετρία των διατάξεων. Προκειµένου να συγκεκριµενοποιήσουµε τη µελέτη µας 

σε δοµές λέιζερ κβαντικών πηγαδιών, είναι χρήσιµο να υπενθυµιστεί η τυπική δοµή 

τους, η οποία αποτελείται από εναλλαγές των ηµιαγωγικών στρωµάτων Α, Β: 

-Β-Α-Β-Α-Β-Α-Β- 

όπου Α είναι το στρώµα, το οποίο παίζει το ρόλο του κβαντικού πηγαδιού δέσµευσης 

των φορέων, και Β το στρώµα του φράγµατος δυναµικού. Στις δοµές αυτές, τόσο το 

στρώµα του κβαντικού πηγαδιού, όσο και το στρώµα του φράγµατος επιτάσσονται 

υπό τάση, ώστε να  συµµορφώνονται οι πλεγµατικές σταθερές τους µε αυτή του 

υποστρώµατος. Το ηλεκτρικό πεδίο  στα στρώµατα Α και Β, θεωρώντας ότι το µέσο 

ηλεκτρικό πεδίο στην ετεροδοµή είναι ίσο µε µηδέν,  είναι24: 
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           (1.45) 

όπου εΑ, εΒ είναι οι διηλεκτρικές σταθερές των Α, Β και LA,LB τα συνολικά πάχη των 

στρωµάτων τους στην εξεταζόµενη δοµή. Στην περίπτωση της επίταξης στον άξονα 

(111), διαφορετικά πεδία πόλωσης στα δύο στρώµατα Α,Β, BA PP
rr

≠ , προκαλούν τη 
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γένεση ηλεκτρικού πεδίου µε διεύθυνση κάθετη στη διεπιφάνεια των υλικών.  Είναι 

προφανές, από τις εξισώσεις (1.44), (1.45), ότι η φορά του πιεζοηλεκτρικού πεδίου 

στα δύο στρώµατα είναι αντίθετη. 

     Είναι προφανές ότι το ηλεκτρικό πεδίο θα είναι πολύ µεγαλύτερο στο στρώµα µε 

το µικρότερο πάχος  στην ετεροδοµή. Στην οριακή περίπτωση, η οποία παρουσιάζει 

και ενδιαφέρον, στην οποία το πάχος του πηγαδιού είναι αµελητέο συγκρινόµενο µε 

το εύρος του φράγµατος, δηλαδή:  LB >> LA, προκύπτει ότι: 

 0=BE
r

,      
Α

−
=

εε 0

AB
A

PPE
rr

r
 (1.46) 

οπότε εξαφανίζεται το ηλεκτρικό πεδίο στο φράγµα και οι ενεργειακές ζώνες στο 

υλικό αυτό παραµένουν επίπεδες.  

     Η επίδραση του πιεζοηλεκτρικού πεδίου είναι καίρια στη διαµόρφωση των 

ηλεκτρονικών και οπτικών ιδιοτήτων των κβαντικών πηγαδιών, και επηρεάζουν, 

όπως θα φανεί, τη λειτουργία λέιζερ, των οποίων η ενεργός περιοχή αποτελείται από 

τέτοιες δοµές.  

 

 
 
 

1.9. Επίδραση πεδίου στα κβαντικά πηγάδια 

 

 

     Το ενυπάρχον πιεζοηλεκτρικό πεδίο, το οποίο προκαλείται λόγω της πλεγµατικής 

διαφοράς δύο υλικών προκαλεί µεταβολή στις ιδιότητες τους, ιδιαίτερα όταν οι 

διαστάσεις τους είναι αρκετά µικρές, ώστε να µπορεί κανείς να παρατηρήσει 

φαινόµενα κβάντωσης της ύλης. Στην περίπτωση ενός κβαντικού πηγαδιού, η  

ύπαρξη του πεδίου αναµένεται να επιδράσει στον περιορισµό των φορέων και στην 

µεταβολή των ιδιοενεργειών τους. Τούτο, διότι η παρουσία του πιεζοηλεκτρικού 

πεδίου επιφέρει την ύπαρξη ενός επιπλέον όρου e⋅Ε⋅z, ο οποίος εισέρχεται στην 

εξίσωση Schroedinger και τροποποιεί το περιοριστικό δυναµικό, το οποίο 

αντιλαµβάνονται οι φορείς. Ως Ε, στον παραπάνω όρο, συµβολίζεται το µέτρο του 

πιεζοηλεκτρικού πεδίου, z η τυχαία θέση στο κβαντικό πηγάδι, και e το φορτίο του 

ηλεκτρονίου.   
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     Η µεταβολή, την οποία προκαλεί η εφαρµογή του πιεζοηλεκτρικού πεδίου στο 

διάγραµµα των ενεργειακών ζωνών ενός κβαντικού πηγαδιού 

In0.1Ga0.9As/Al0.15Ga0.85As πάχους 100Å, φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα (Σχήµα 

1.10): 

 
Σχήµα 1.10: Αναπαράσταση του διαχωρισµού των φορέων, η οποία προκαλείται σε ένα  

πηγάδι δυναµικού In0.1Ga0.9As/Al0.15Ga0.85As, εξαιτίας της επίδρασης πιεζοηλεκτρικού πεδίου 
100kV/cm. 

 
 
     Από το διάγραµµα αυτό είναι φανερό ότι τα ηλεκτρόνια και οι οπές παρουσία του 

πεδίου ωθούνται σε διαφορετικές περιοχές του πηγαδιού. Τούτο έχει ως αποτέλεσµα 

το χωρικό διαχωρισµό  τους. Ο διαχωρισµός αυτός επιφέρει µείωση της επικάλυψης 

των θεµελιωδών κυµατοσυναρτήσεων και εποµένως η πιθανότητα επανασύνδεσης 

τους µειώνεται. Αντίθετα η ύπαρξη του πιεζοηλεκτρικού πεδίου κάνει επιτρεπτές, 

µεταβάσεις της µορφής EiHj ,όπου i≠j . Οι µεταβάσεις αυτές είναι απαγορευµένες, 

απουσία πεδίου, αφού το ολοκλήρωµα επικάλυψης των αντίστοιχων 

κυµατοσυναρτήσεων είναι 0. Παρουσία πιεζοηλεκτρικού πεδίου, όµως, το 

ολοκλήρωµα επικάλυψης αυξάνεται, όπως και η πιθανότητα επανασύνδεσης. Η 

µεταβολή του ολοκληρώµατος επικάλυψης της θεµελιώδους κυµατοσυνάρτησης των 

ηλεκτρονίων και της θεµελιώδους και πρώτης διεγερµένης ιδιοσυνάρτησης βαρέων 
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οπών σε ένα πηγάδι In0.1Ga0.9As µε πάχος 100Å, µε φράγµατα δυναµικού 

Al0.15Ga0.85As,  φαίνονται στο παρακάτω διάγραµµα  (Σχήµα 1.11) 
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Σχήµα 1.11: Μεταβολή του τετραγώνου της επικάλυψης των θεµελιωδών 

κυµατοσυναρτήσεων ηλεκτρονίου-οπής, και της θεµελιώδους  κυµατοσυνάρτησης  
ηλεκτρονίου και της πρώτης διεγερµένης των βαρέων οπών σε κβαντικό πηγάδι  

In0.1Ga0.9As πάχους 100 Å.  
 

     Είναι εµφανής, από το σχήµα 1.11, η µείωση του τετραγώνου της επικάλυψης των 

θεµελιωδών κυµατοσυναρτήσεων  ηλεκτρονίων και οπών στο κβαντικό πηγάδι, 

εξαιτίας της άρσης της τετραγωνικής συµµετρίας, η οποία γίνεται εντονότερη, όσο 

αυξάνεται η ένταση του πεδίου αυτού. Αντίθετα, επικάλυψη της θεµελιώδους 

στάθµης των ηλεκτρονίων και της πρώτης διεγερµένης των οπών, ακολουθεί µια µη 

µονοτονική συµπεριφορά. Συγκεκριµένα, για µικρές τιµές της έντασης του πεδίου, 

παρατηρούµε αύξηση του τετραγώνου επικάλυψης, η οποία είναι αποτέλεσµα της 

προαναφερόµενης άρσης της συµµετρίας, και επιτρέπει την πραγµατοποίηση 

απαγορευµένων µεταβάσεων. Όταν, όµως, η ένταση του πεδίου αυξηθεί, τότε ο 

διαχωρισµός των φορέων γίνεται εντονότατος µε αποτέλεσµα  η επικάλυψη των 

κυµατοσυναρτήσεων τους να µειώνεται, όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραµµα, 

ενώ ο χρόνος, ο οποίος απαιτείται για την αλληλεπίδραση τους αυξάνεται25.    
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     Επιπρόσθετα, η γένεση πιεζοηλεκτρικού πεδίου σε κβαντικά πηγάδια προκαλεί 

µείωση της ενέργειας των διαφόρων µεταβάσεων25. Η ύπαρξη του πεδίου οδηγεί σε 

κάµψη των ενεργειακών ζωνών και µείωση της τιµής των ιδιοενεργειών των φορέων, 

σε σύγκριση µε τις τιµές τους απουσία πεδίου. Τούτο έχει ως αποτέλεσµα την ερυθρή 

µετατόπιση των ενεργειών µετάβασης τους. Στο παρακάτω γράφηµα φαίνεται η 

µεταβολή της ενέργειας µετάβασης µεταξύ των θεµελιωδών ιδιοκαταστάσεων 

ηλεκτρονίων και οπών ενός κβαντικού πηγαδιού In0.1Ga0.9As/Al0.15Ga0.85As µε 

πλάτος 100Å, συναρτήσει του µεγέθους του ηλεκτρικού πεδίου. 
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Σχήµα  1.12: Μεταβολή της ιδιοενέργειας της θεµελιώδους κατάστασης σε µεταβολές του 

ηλεκτρικού πεδίου, σε κβαντικό πηγάδι In0.1Ga0.9As/Al0.15Ga0.85As πλάτους 100 Å. 
 

Η επίδραση αυτή  του πιεζοηλεκτρικού πεδίου στην πιθανότητα πραγµατοποίησης 

των διαφόρων µεταβάσεων, αλλά και η µείωση της ενέργειας µετάβασης, παρουσία 

του πεδίου αυτού, βρίσκει εφαρµογή σε λέιζερ κβαντικών πηγαδιών µεταβλητού 

µήκους λειτουργίας26,27. 
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1.10 Ακτινοβόλος επανασύνδεση 
 
 

     Είναι προφανές, ότι η λειτουργία των ηµιαγωγικών οπτοηλεκτρονικών διατάξεων 

και ειδικότερα των διόδων λέιζερ, εξαρτάται ιδιαίτερα, πέρα από τις κρυσταλλικές, 

και από τις οπτικές ιδιότητες των χρησιµοποιούµενων ηµιαγωγικών υλικών.  Τούτο 

καθιστά επιτακτική την µελέτη των διαφόρων ακτινοβόλων και µη διαδικασιών, οι 

οποίες πραγµατοποιούνται στα ηµιαγωγικά υλικά. Η ένταση, µάλιστα, των 

ακτινοβόλων διαδικασιών καθορίζει την απολαβή του υλικού, και προσφέρει, 

προσεγγιστικά, µια πρώτη εκτίµηση για την πυκνότητα ρεύµατος κατωφλίου της 

διόδου λέιζερ. Για το λόγο αυτό προτάσσουµε την ποιοτική και ποσοτική περιγραφή 

των διαδικασιών αυτών. 

     Σε ένα ιδανικό ηµιαγωγικό λέιζερ υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι διαζωνικών 

µεταβάσεων, οι οποίοι φαίνονται στο σχήµα 1.1328. 

 

 
Σχήµα 1.13: Αναπαράσταση των ακτινοβόλων διαδικασιών: α) Απορρόφηση φωτονίων, 

β)Εξαναγκασµένη  επανασύνδεση, γ) Αυθόρµητη επανασύνδεση 
 

     Στην πρώτη από τις εικονιζόµενες διαδικασίες (Σχήµα 1.13α), η ενέργεια ενός 

φωτονίου κατάλληλης συχνότητας µεταφέρεται σε ηλεκτρόνιο, το οποίο βρίσκεται 

στη ζώνη σθένους και το διεγείρει στη ζώνη αγωγιµότητας. Η διαδικασία αυτή είναι 

γνωστή ως εξαναγκασµένη απορρόφηση και είναι υπεύθυνη για την απώλεια 

φωτονίων και τη γένεση φορέων σε ένα ηµιαγωγό. 

     Σε αντιδιαστολή, η αυθόρµητη εκποµπή, η οποία παρουσιάζεται στο δεύτερο  

διάγραµµα του παραπάνω σχήµατος, δεν προϋποθέτει την ύπαρξη φωτονίων για την 

επανασύνδεση των φορέων. Όπως  φανερώνει και το όνοµα της, κατά την αυθόρµητη 
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εκποµπή έχουµε αποδιέγερση των ηλεκτρονίων της ζώνης αγωγιµότητας, 

επανασύνδεση τους µε οπές της ζώνης σθένους και εκποµπή φωτονίων  σε τυχαίες  

διευθύνσεις και φάσεις, η οποία αποκλείει την ενισχυτική συµβολή τους. 

     Η αντίστροφη διαδικασία της απορρόφησης, η οποία είναι γνωστή ως 

εξαναγκασµένη εκποµπή, παρίσταται στο διάγραµµα 1.13γ. Κατά τη διαδικασία αυτή, 

το πεδίο ενός διερχόµενου φωτονίου προκαλεί την επανασύνδεση ηλεκτρονίων-οπών. 

Το παραγόµενο φωτόνιο εκπέµπεται µε τρόπο ταλάντωσης, σύµφωνο µε αυτόν του 

διερχόµενου φωτονίου. Έτσι, η εξαναγκασµένη εκποµπή παράγει φωτόνια, τα οποία 

έχουν την ίδια συχνότητα, ίδια διεύθυνση διάδοσης και την ίδια φάση µε τα 

προσπίπτοντα. Αποτέλεσµα αυτού είναι η ενισχυτική συµβολή των φωτονίων αυτών 

και η δηµιουργία ενός σύµφωνου πεδίου, η οποία αποτελεί την αρχή λειτουργίας των 

λέιζερ. Εδώ αποδίδεται και η  διαφορά στη λειτουργία διόδων λέιζερ και διόδων 

εκποµπής φωτός (LEDs). Οι πρώτες είναι σχεδιασµένες, ώστε να υποστηρίζουν 

εξαναγκασµένη επανασύνδεση και σύµφωνη εκποµπή φωτός, ενώ στα LEDs 

κυριαρχεί η αυθόρµητη εκποµπή φωτός. 

 

 

 

 

 

1.10.1 Συνθήκη κατωφλίου 

 

 

     Οι σχετικοί ρυθµοί των τριών ακτινοβόλων διαδικασιών, οι οποίοι 

παρουσιάστηκαν στο προηγούµενο υποκεφάλαιο, καθορίζουν τη συνθήκη απολαβής 

του υλικού, το όριο, δηλαδή, της απαιτούµενης αντιστροφής των πληθυσµών, 

προκειµένου η απολαβή του να γίνει θετική. Για τον ποσοτικό προσδιορισµό του 

ορίου αυτού, θεωρούµε τυχαίες ενεργειακές καταστάσεις στις ζώνες αγωγιµότητας 

και σθένους µε ενέργειες Ε2,Ε1 και πιθανότητες κατάληψης f1,f2 αντίστοιχα, µεταξύ 

των οποίων µεταβαίνουν οι φορείς. Το ζητούµενο είναι ο υπολογισµός των ρυθµών 

µετάβασης µεταξύ των δύο αυτών σταθµών. 

     Η στάθµη 1 επιτελεί το ρόλο της ζώνης σθένους  και η στάθµη 2 αυτόν της ζώνης 

αγωγιµότητας. Κατά τη µελέτη των ρυθµών µετάβασης µεταξύ των σταθµών 1 και 2 , 

θα πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφοροι φυσικοί περιορισµοί. Ο πλέον σηµαντικός 
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είναι ότι οι µεταβάσεις µπορούν να πραγµατοποιηθούν από  κατειληµµένες  

ενεργειακές καταστάσεις  προς κενές ενεργειακές στάθµες, διαφορετικής στάθµης. 

Αν παραστήσει κανείς τις πιθανότητες κατάληψης των σταθµών από φορείς ως f1,f2 , 

οι ρυθµοί για κάθε µια από τις πιθανές µεταβάσεις, υπολογίζεται ως: 

 
)1(
)1(

1221

2112

ffRR
ffRR

r

r

−=
−=

  (1.47) 

όπου µε Rr παριστάνουµε το ρυθµό ακτινοβόλων µεταβάσεων, ο οποίος θα υπήρχε 

εφόσον όλα τα ζεύγη ενεργειακών καταστάσεων θα µπορούσαν να λάβουν µέρος 

στην παραπάνω µετάβαση. 

     Εξαιτίας του ότι οι R21 και R12 είναι ανταγωνιζόµενοι ρυθµοί, αφού ο πρώτος 

εκφράζει τη γένεση των φωτονίων, ενώ ο  R12 παριστάνει το ρυθµό απώλειας 

φωτονίων και δηµιουργίας ζευγών ηλεκτρονίων-οπών. Αν επιχειρήσει κανείς να 

υπολογίσει τον καθαρό ρυθµό γένεσης σε ένα ηµιαγωγικό υλικό: 

 )( 121221 ffRRRR rst −=−=  (1.48) 

Η πιθανότητα κατάληψης των ενεργειακών σταθµών, η οποία υπεισέρχεται στον 

υπολογισµό του ρυθµού γένεσης φωτονίων, µπορεί να περιγραφεί µε χρήση της 

στατιστικής Fermi-Dirac, µε τη βοήθεια των ψευδοσταθµών Fermi για τη ζώνη 

αγωγιµότητας κα σθένους. 

 1
1

/)(1 1 +
= − TkEE BFce

f  (1.49) 

 1
1

/)(2 2 +
= − TkEE BFue

f  (1.50) 

όπου τα ΕFc, EFv είναι οι ανωτέρω αναφερόµενες ψευδοστάθµες Fermi. Υπό συνθήκες 

ισορροπίας, οι ΕFc= EFv=EF. Αντικαθιστώντας τις εκφράσεις για τις πιθανότητες 

κατάληψης , είναι δυνατό να εξαχθούν χρήσιµες σχέσεις µεταξύ των ρυθµών 

µετάβασης: 

 
TkE BFe

ff
ff

R
R /)(

21

12

12

21 21

)1(
)1( −∆Ε=

−
−

=  (1.51) 

     Είναι γνωστό, όµως, ότι η ενίσχυση των τρόπων ταλάντωσης της κοιλότητας 

απαιτεί την υπεροχή του ρυθµού εξαναγκασµένης εκποµπής έναντι των διαδικασιών 

απορρόφησης, δηλαδή επιβάλλει: 

  (1.52) 1221 RR >
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Εποµένως για να γίνει θετικός ο καθαρός ρυθµός επανασύνδεσης, επιβάλλεται: 

 21EEE FFuFc >∆Ε≡−  (1.53) 

∆ηλαδή η επίτευξη κέρδους σε µια κοιλότητα λέιζερ, για µια δεδοµένη ενέργεια Ε21 

είναι εφικτή µόνον όταν η απόσταση των ψευδοσταθµών Fermi είναι µεγαλύτερη της 

αντίστοιχης ενέργειας. Σε ένα λέιζερ συµπαγούς (bulk) ηµιαγωγού, η ενέργεια του 

φωτονίου πρέπει να ισούται τουλάχιστον ίση µε το ενεργειακό χάσµα του ηµιαγωγού: 

∆ΕF  >Eg  . 

     Παρόµοια, για ένα λέιζερ κβαντικού πηγαδιού, το οποίο αποτελεί και αντικείµενο 

της παρούσας µελέτης, η ενέργεια του φωτονίου αρκεί να υπερβαίνει την ενέργεια 

της θεµελιώδους µετάβασης, οπότε: 

  (1.54) 11 hhegF EEE ++>∆Ε

όπου Εg, το ενεργειακό χάσµα του ηµιαγωγού και Ee1, Ehh1, οι θεµελιώδεις 

ιδιοενέργειες ηλεκτρονίων και οπών στο κβαντικό πηγάδι, το οποίο αποτελεί την 

ενεργό περιοχή του λέιζερ. 

 

1.10.2 Απολαβή του υλικού 

 

     Η κατανόηση των ρυθµών µετάβασης µεταξύ τυχαίων καταστάσεων των ζωνών 

αγωγιµότητας και σθένους είναι αποφασιστικής σηµασίας για τον υπολογισµό της 

απολαβής του υλικού ενεργού περιοχής σε ένα ηµιαγωγικό λέιζερ. 

     Ως απολαβή του υλικού ορίζουµε τη σχετική αύξηση της πυκνότητας φωτονίων, 

καθώς το οπτικό κύµα διαδίδεται στο υλικό απολαβής, προς κάποια τυχαία 

κατεύθυνση z. Ορίζεται συνεπώς ως η διαφορά µεταξύ του συντελεστή εκποµπής 

µείον το συντελεστή απορρόφησης. 

 dz
dN

N
g p

p

⋅≡
1

 (1.55) 

όπου Νp είναι η πυκνότητα φωτονίων  στην οπτική κοιλότητα. 

     Ο χωρικός αυτός ρυθµός αύξησης των φωτονίων µετατρέπεται εύκολα σε χρονικό, 

αν χρησιµοποιηθεί η έννοια της ταχύτητας οµάδας υg  των φωτονίων: 

 )(11
1221 RR

Ndt
dN

N
g

pg

p

pg

−=⋅=
υυ

 (1.56) 
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όπου R12, R21 είναι οι γνωστοί ρυθµοί µεταβάσεων, η διαφορά των οποίων καθορίζει 

το ρυθµό εξαναγκασµένης εκποµπής  Rst. Τελικά η απολαβή του υλικού: 

 )( 12 ff
N

Rg
pg

r −=
υ  (1.57) 

     Με χρήση του χρυσού κανόνα του Fermi για τον υπολογισµό του ρυθµού 

ακτινοβόλου επανασύνδεσης, µπορούµε να εκτιµήσουµε την απολαβή του υλικού της 

ενεργού περιοχής. Στην περίπτωση διόδων λέιζερ κβαντικών πηγαδιών, όπου η 

ενεργός περιοχή αποτελείται από ένα ή περισσότερα πηγάδια, το κέρδος του υλικού 

δίνεται από τη σχέση28: 

  (1.58) ][)(|| 22
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όπου η σταθερά 
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r
, ω είναι η εξεταζόµενη συχνότητα εκποµπής , το 

|ΜΤ|2  συµβολίζει τον πίνακα των στοιχείων µετάβασης, στον οποίο θα αναφερθούµε 

στη συνέχεια,  είναι η ανηγµένη πυκνότητα καταστάσεων, η οποία για 

δισδιάστατες δοµές παίρνει την µορφή: 
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= ,  (1.59)  

όπου Lz είναι το εύρος του κβαντικού πηγαδιού και m*
r είναι η ανηγµένη µάζα 

παράλληλη προς το επίπεδο του κβαντικού πηγαδιού. Ως Η(x), παριστάνεται η 

γνωστή µας συνάρτηση Heaviside, η οποία ορίζεται ως εξής: 

  (1.60) 
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Ως  παριστάνονται οι πιθανότητες κατάληψης των υποζωνών n και m 

αντίστοιχα:       
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Ως  ΕFc, EFu  παριστάνονται οι ψευδοστάθµες Fermi ηλεκτρονίων και οπών 

αντίστοιχα, ο διαχωρισµός των οποίων καθορίζεται από την απαίτηση διατήρησης της 

ηλεκτρικής ουδετερότητας στο πηγάδι: )()( FuFc EPEN =  

     Στον υπολογισµό του κέρδους σε ένα λέιζερ κβαντικού πηγαδιού υπεισέρχεται ο 

παράγοντας , ο οποίος είναι γνωστός ως µητροστοιχείο µετάβασης, και 

υπολογίζεται µέσω της : 

2|| TM

 2
12

22 ||||||||| >ΨΨ<⋅>⋅<= UCT upeuM rv
 (1.63) 

     Η πρώτη από τις δύο συνιστώσες στον υπολογισµό του  πίνακα αυτού, είναι 

γνωστή ως µητροστοιχείο ορµής και  περιέχει την εξάρτηση της αλληλεπίδρασης του 

οπτικού κύµατος µε τις κυµατοσυναρτήσεις Bloch ηλεκτρονίων και οπών, από την 

πόλωση του κύµατος αυτού. 

     Η εξάρτηση αυτή από την πόλωση θα είναι συνάρτηση των ιδιαίτερων 

συµµετριών των συναρτήσεων Bloch των ζωνών αγωγιµότητας και σθένους. 

Εποµένως η σύζευξη του οπτικού ηλεκτροµαγνητικού κύµατος αναµένεται να είναι 

διαφορετική για µεταβάσεις ελαφρών και βαρέων οπών. Προκειµένου να 

διαχωρίσουµε τη µελέτη µας, µπορούµε να θεωρήσουµε τις δύο διαφορετικές 

πολώσεις του φωτεινού κύµατος: ΤΕ πόλωση, όταν το ηλεκτρικό πεδίο του οπτικού 

κύµατος  είναι πολωµένο κάθετα προς η διεύθυνση διάδοσης, και την ΤΜ πόλωση, 

όπου το µαγνητικό πεδίο είναι κάθετο στη διεύθυνση διάδοσης του κύµατος. 

     Αν κανείς θεωρήσει ότι οι ενεργειακές ζώνες είναι παραβολικές, τα στοιχεία του 

πίνακα της ορµής για µεταβάσεις µεταξύ καταστάσεων της ζώνης αγωγιµότητας και 

βαρέων και ελαφρών οπών στη ζώνη σθένους βρίσκονται ως28: 

 

Πίνακας 1.6: Μητροστοιχεία ορµής  

Κβαντικό πηγάδι Είδος µετάβασης 
ΤΕ πόλωση ΤΜ πόλωση 

Ε-ΗΗ 22 )cos1(
4
1

bΜ+ θ  22sin
2
1

bM⋅θ  

Ε-LH 22 )cos
4
3

4
5(

3
1

bΜ⋅− θ  22 )cos31(
6
1

bΜ+ θ  
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για τα δύο διαφορετικά είδη της πόλωσης του οπτικού ηλεκτροµαγνητικού πεδίου, 

ενώ το cos2θ δίνεται µέσω των ενεργειών των σταθµών ηλεκτρονίων και οπών, 

βαρέων και ελαφρών, του κβαντικού πηγαδιού: 
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=θ  (1.64) 

όπου mr παριστάνει την ανηγµένη ενεργό µάζα παράλληλα προς το επίπεδο του 

κβαντικού πηγαδιού, η οποία µπορεί να υπολογισθεί µέσω των ενεργών µαζών 

ηλεκτρονίων και οπών: 

 **

111

her mmm
+=  (1.65) 

όπου η mh αντικαθίσταται µε τη µάζα βαρέων ή ελαφρών οπών, ανάλογα µε την 

εξεταζόµενη µετάβαση. Ως  kt παριστάνεται  η συνιστώσα του κυµατανύσµατος k
r

 

παράλληλα στο επίπεδο ανάπτυξης. Για µικρές τιµές της συνιστώσας αυτής , κοντά 

στο άκρο των υποζωνών, το , και τα στοιχεία του πίνακα ορµής για τα 2 

είδη πόλωσης, σε µονάδες Μ

1cos2 =θ
2

b
28: 

 

Πίνακας 1.7:Μητροστοιχεία ορµής, για µικρά kt  

Κβαντικό πηγάδι Είδος 
µετάβασης ΤΕ πόλωση ΤΜ πόλωση 

Ε-ΗΗ 
2
1  0 

Ε-LH 
6
1  

3
2  

 

 

     Παρατηρούµε, εποµένως, ότι η Ε-HH µετάβαση συζευγνύεται µόνο µε τον ΤE 

τρόπο ταλάντωσης. Αντίθετα η ΤM πόλωση  συζευγνύεται πολύ ισχυρότερα µε την 

µετάβαση Ε-LΗ από ότι µε την E-HH. Οι δύο αυτές παρατηρήσεις έχουν ιδιαίτερη 

σηµασία στην περίπτωση λέιζερ κβαντικών πηγαδιών, επιτασσόµενων υπό τάση, 

όπως θα συζητηθεί σε επόµενη παράγραφο. 

     Άλλη µια παράµετρος, η οποία εµπλέκεται στους παραπάνω υπολογισµούς είναι η 

Mb
2. Η παράµετρος αυτή υπολογίζεται ως συνάρτηση των ενεργών µαζών των 
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εµπλεκόµενων φορέων, του ενεργειακού χάσµατος και της ενεργειακής απόστασης, η 

οποία υπεισέρχεται λόγω σύζευξης σπιν-τροχιάς ∆: 

 g

g

g

e
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E
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M 0*
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)1(
∆+Ε

∆+
−=  (1.66) 

Από την εξίσωση αυτή είναι προφανές ότι η ποσότητα 
0

2||
m

M b , έχει διαστάσεις 

ενέργειας . Τιµές της παραµέτρου 
0

2||2
m
M b για διάφορα υλικά του ενδιαφέροντος µας 

φαίνονται στον  πίνακα 1.828. 

 

 

Πίνακας 1.8: Τιµές της παραµέτρου 
0

2||2
m
M b , για διάφορα ηµιαγωγικά υλικά 

Ηµιαγωγικό υλικό 2|Μb|2/m0  ( σε eV ) 
GaAs 28.8±0.15 

InxGa1-xAs 28.8-6.6x 

AlxGa1-xAs 29.83+2.85x 
InP 19.7±0.6 

In1-xGaxAsyP1-y (x=0.47y) 19.7+5.6y 

 

     Πέρα από την ευαισθησία του από τη διεύθυνση πόλωσης του οπτικού πεδίου, ο 

πίνακας των στοιχείων µετάβασης παρουσιάζει εξάρτηση από την  επικάλυψη των 

κυµατοσυναρτήσεων, για τις ζώνες αγωγιµότητας και σθένους, σε ένα κβαντικό 

πηγάδι. Ο ρυθµός µετάβασης µεταξύ δύο καταστάσεων  Ψ1,Ψ2  ελέγχεται αυστηρά 

από την επικάλυψη των κυµατοσυναρτήσεων τους : 

 dzzz )()(| 1
*
221 ΨΨ>=ΨΨ< ∫  (1.66) 

     Στην περίπτωση τετραγωνικού πηγαδιού, εξαιτίας της ορθογωνιότητας των 

κυµατοσυναρτήσεων :  , επιβάλλεται κανόνας επιλογής για τις 

µεταβάσεις µεταξύ των καταστάσεων σε τυχαίες υποζώνες  n,m. Ο κανόνας αυτός 

καθιστά εφικτές µεταβάσεις, στις οποίες οι κβαντικοί αριθµοί των υποζωνών είναι 

ίσοι, n=m. Σε αντίθετη περίπτωση οι µεταβάσεις θεωρούνται απαγορευµένες και η 

συνεισφορά τους στην απολαβή του υλικού είναι µηδενική. Βέβαια, σε πολλές 

nmmn δ≈>ΨΨ< 2|
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ετεροδοµές κβαντικών πηγαδιών, οι ασυνέχειες της ενεργού µάζας των υλικών του 

πηγαδιού και του φράγµατος, δεν επιτρέπει την πλήρη ορθογωνιότητα των 

κυµατοσυναρτήσεων. Έτσι, σε πραγµατικές δοµές, η επικάλυψη των 

κυµατοσυναρτήσεων, µε τους ίδιους κβαντικούς αριθµούς, είναι περίπου 1, ενώ για 

απαγορευµένες µεταβάσεις η επικάλυψη των εµπλεκόµενων συναρτήσεων είναι 

µικρή, στην περιοχή 0-0.1.  

     Ας εξετάσουµε, τώρα, την περίπτωση, κατά την οποία χάνεται η τετραγωνική 

συµµετρία του περιοριστικού δυναµικού, όπως για παράδειγµα στην περίπτωση 

παρουσίας ηλεκτρικού πεδίου στο κβαντικό πηγάδι. Στην περίπτωση αυτή χάνεται η 

ιδιότητα της ορθογωνιότητας των κυµατοσυναρτήσεων. Η κυριότερη συνέπεια της 

επίδρασης του πεδίου είναι η αύξηση της επικάλυψης κυµατοσυναρτήσεων µε 

άνισους κβαντικούς αριθµούς n, m, η οποία ήταν σχεδόν µηδενική απουσία του 

πεδίου. Γίνονται εποµένως επιτρεπτές, “απαγορευµένες” µεταβάσεις του 

τετραγωνικού πηγαδιού και συνεισφέρουν και αυτές στην απολαβή του υλικού. 

Μάλιστα, θα πρέπει να τονιστεί, ότι στις περιπτώσεις πολύ υψηλών ηλεκτρικών 

πεδίων και πηγαδιών µεγάλου πάχους, οι συνεισφορές από τις µεταβάσεις αυτές 

κυριαρχούν στην απολαβή του υλικού. 

     Είναι αξιοσηµείωτο, ότι στο ηµιαγωγικό υλικό της  ενεργού περιοχής  µιας διόδου 

λέιζερ, τα ηλεκτρόνια µεταβαίνουν από µία αρχική ενεργειακή κατάσταση σε µια από 

το πλήθος των διαθέσιµων τελικών καταστάσεων. Εποµένως, τόσο οι αρχικές, όσο 

και οι τελικές καταστάσεις των φορέων µπορούν να επιλεγούν από µια πλειάδα 

διαθέσιµων καταστάσεων. Στην περίπτωση αυτή, εποµένως, είναι χρήσιµο να 

µιλήσουµε για πυκνότητα ζευγών διαθέσιµων καταστάσεων, ανά µονάδα ενέργειας 

µετάβασης. Η πυκνότητα αυτή είναι γνωστή ως ανηγµένη πυκνότητα καταστάσεων 

και υπεισέρχεται στον υπολογισµό της απολαβής του υλικού, όπως φαίνεται στην 

εξίσωση (1.58).  Τούτο διότι το κέρδος του υλικού θα εξαρτάται από την πυκνότητα 

τέτοιων ζευγών καταστάσεων, διαθέσιµων για την πραγµατοποίηση µεταβάσεων, η 

οποία επιφέρει την ενίσχυση του οπτικού κύµατος. 

     Η ανηγµένη πυκνότητα καταστάσεων θα υπεισέρχεται, ως παράµετρος, στον 

υπολογισµό του κέρδους σε όλες τις δοµές ηµιαγωγικών λέιζερ. Η µορφή τους για 

την περίπτωση τρισδιάστατων ( ογκώδους  ηµιαγωγού ( bulk semiconductor)), 

δισδιάστατων (κβαντικό πηγάδι) και µονοδιάστατων (κβαντικό σύρµα) δοµών, 

φαίνεται στον  πίνακα 1.9: 
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Πίνακας 1.9: Ανηγµένη πυκνότητα καταστάσεων στις 3 διαστάσεις ανά µονάδα 

όγκου  

Αριθµός διαστάσεων Ανηγµένη Πυκνότητα 

 
3 

2/3
22 ]2[

2 h

mE
π
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2 ]2[2

h
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Edd yxπ

 

 

όπου  η µάζα m παριστάνει την ανηγµένη ενεργό µάζα για τα δύο είδη των 

µεταβάσεων, ενώ ως Lz συµβολίζεται το πλάτος του πηγαδιού, στην περίπτωση 

διόδων λέιζερ κβαντικού πηγαδιού. Τέλος ως Ε παριστάνεται η ενέργεια µετάβασης, 

η οποία στην περίπτωση τρισδιάστατων δοµών, στην προσέγγιση παραβολικών 

ζωνών, ισούται µε: 

 
r

g m
kEE

2

22h
+=  (1.67) 

     Είναι φανερό ότι η αποσαφήνιση της ανηγµένης πυκνότητας καταστάσεων είναι 

ιδιαίτερα σηµαντική για την κατανόηση της επιρροής των πυκνοτήτων των 

καταστάσεων των φορέων στον υπολογισµό της απολαβής αλλά και στους περαιτέρω 

υπολογισµούς µας.   

     Αν επανέλθει κανείς στην  εξίσωση (1.58) µπορεί να παρατηρήσει ότι σε χαµηλές 

πυκνότητες εγχεόµενων φορέων, οι πιθανότητες κατάληψης  fe και fh είναι αρκετά 

µικρές και η απολαβή του υλικού περιορίζεται σε αρνητικές τιµές. Σε αυτές τις 

συνθήκες έγχυσης η απορρόφηση των φωτονίων υπερτερεί της εξαναγκασµένης 

εκποµπής. 

     Όσο, όµως, αυξάνεται το επίπεδο άντλησης του µέσου απολαβής, τότε σε  κάποια 

πυκνότητα ενιέµενων ηλεκτρονίων και οπών ικανοποιείται η συνθήκη διαφάνειας, η 

οποία απαιτεί : . Σε πυκνότητες φορέων µεγαλύτερες ή ίσες προς την 

πυκνότητα διαφάνειας, η απολαβή του υλικού του κβαντικού πηγαδιού γίνεται θετική. 

Η Ε

11heF E>∆Ε

e1h1, στην παραπάνω σχέση αναπαριστά  την ενέργεια µετάβασης µεταξύ των 

θεµελιωδών ιδιοκαταστάσεων ηλεκτρονίων και οπών στο πηγάδι. Για πυκνότητες 

φορέων, λίγο µεγαλύτερες από την πυκνότητα φορέων διαφάνειας, η απολαβή γίνεται 

θετική για ενέργειες φωτονίων κοντά στην ενέργεια της θεµελιώδους µετάβασης. Όσο 
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µετακινούµαστε σε υψηλότερες ενέργειες φωτονίου, η αναστροφή πληθυσµών, και 

εποµένως κι η απολαβή αρχίζει να  µειώνεται, και σε ενέργεια ίση µε τη διαφορά των 

ψευδοσταθµών Fermi,  µηδενίζεται.  Στην ενέργεια αυτή οι ρυθµοί 

εξαναγκασµένης εκποµπής και απορρόφησης αλληλοαναιρούνται. Εποµένως η 

περιοχή θετικού κέρδους, για διάφορες πυκνότητες εγχεόµενων φορέων, εκτείνεται 

σε ενέργειες φωτονίων για τις οποίες ισχύει:                       

Fhv ∆Ε=

 Fhhe hvE ∆Ε<<11  (1.68) 

     Σε µεγάλες φωτονικές ενέργειες, ο ρυθµός εξαναγκασµένης εκποµπής γίνεται 

ιδιαίτερα ασθενής και  η καµπύλη του κέρδους  τείνει ασυµπτωτικά σε αυτήν του 

ρυθµού απορρόφησης, κάτω από συνθήκες απουσίας άντλησης του ενεργού υλικού. 

     Αυξανόµενης της πυκνότητας των ενιέµενων φορέων στο πηγάδι , αυξάνεται 

περαιτέρω  η απόσταση των ψευδοσταθµών Fermi, και εποµένως και η απολαβή του 

υλικού. Όταν η ένεση φορέων γίνει τέτοια, ώστε η διαφορά των ψευδοσταθµών να 

ξεπεράσει την ενέργεια µετάβασης µεταξύ δύο διεγερµένων καταστάσεων 

ηλεκτρονίων και οπών, για παράδειγµα  ∆ΕF > Ee2hh2, τότε στον υπολογισµό της 

απολαβής προστίθεται και η συνεισφορά από την εποίκηση των αντίστοιχων 

υποζωνών. 

      Ένα άλλο σηµείο, το οποίο θα πρέπει να επισηµανθεί, είναι ότι στην περίπτωση 

των ΤΕ τρόπων ταλάντωσης, το στοιχείο του πίνακα  για την  Ε-ΗΗ  µετάβαση είναι 

τριπλάσιο από το αντίστοιχο για την Ε-LH. Εποµένως, αναµένεται ότι η συνεισφορά 

των µεταβάσεων Ε-ΗΗ στον υπολογισµό της απολαβής είναι πολύ πιο σηµαντική.  

 

1.10.3 Επίδραση απροσδιοριστίας ενέργειας 
 

 

     Στον µέχρι τώρα υπολογισµό του κέρδους σε µια δοµή λέιζερ κβαντικού πηγαδιού 

αγνοήσαµε την επιρροή της απροσδιοριστίας της ενέργειας των ηλεκτρονικών 

καταστάσεων. Η απροσδιοριστία αυτή πηγάζει από τον πεπερασµένο χρόνο ζωής των 

φορέων στις καταστάσεις αυτές, εξαιτίας διαφόρων παραγόντων, όπως οι κρούσεις 

των φορέων µεταξύ τους , αλλά και η αλληλεπίδραση τους µε τα φωνόνια του 

κρυσταλλικού πλέγµατος και τα άτοµα προσµίξεων. 

     Ως αποτέλεσµα της διαπλάτυνσης των ενεργειακών επιπέδων, εξαιτίας της 

απροσδιοριστίας του Heisenberg, πολλά ζεύγη φορέων συνεισφέρουν στην απολαβή 
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της κοιλότητας για δεδοµένη φωτονική ενέργεια. Στην περίπτωση αυτή, προφανώς, ο 

υπολογισµός του κέρδους απαιτεί ολοκλήρωση, σε όλες τις δυνατές ενέργειες 

µετάβασης, της συνάρτησης απολαβής για συγκεκριµένη ενέργεια φωτονίου g21 µε 

µία κατάλληλη συνάρτηση µορφοποίησης L(hν-Ε21): 

 212121 )()( dEEhvLghvg ∫ −=  (1.69) 

όπου Ε21 είναι η ενέργεια µετάβασης, και hν η συχνότητα των εκπεµπόµενων 

φωτονίων.. 

Η απλούστερη και συνηθέστερη επιλογή για τη µορφή της συνάρτησης 

µορφοποίησης  είναι η Λορεντζιανή: 

 2
21

221 )()/(
/1)(

Ehv
EhvL

in

in

−+
=−

τ
τ

π h

h
 (1.70) 

όπου τin είναι ο ενδοζωνικός  χρόνος χαλάρωσης , ο οποίος περιγράφει ποσοτικά την 

απροσδιοριστία  τυχούσας ενεργειακής κατάστασης, και στην πλειονότητα των 

δοµών λαµβάνεται ίσος µε 0.1psec. 

     Η χρήση της Λορεντζιανής, ως συνάρτησης µορφοποίησης υπερεκτιµά την 

επίδραση της ενεργειακής απροσδιοριστίας, και δίνει λανθασµένα αποτελέσµατα για 

την απολαβή σε χαµηλές ενέργειες φωτονίου. Για τα λόγο αυτό και προκειµένου να 

αποφευχθούν οι ιδιοµορφίες της Λορεντζιανής, χρησιµοποιούµε την υπερβολική 

συντέµνουσα για την µοντελοποίηση του εύρους των ενεργειακών καταστάσεων29. 

 )(sec
)(

21
2

21
2 γγ

γ EEhL −
→

Ε−Ε+
= , όπου το 

inτ
γ h

=  (1.71) 

 

     Είναι προφανές ότι, εξαιτίας της απροσδιοριστίας, το φάσµα απολαβής χάνει τα 

αδρά χαρακτηριστικά της 2D πυκνότητας καταστάσεων, κάτι το οποίο έχει συνήθως, 

ως αποτέλεσµα την αύξηση του ρεύµατος κατωφλίου.   

     Γραφική παράσταση του φάσµατος ΤΕ απολαβής για λέιζερ κβαντικού πηγαδιού 

In0.1Ga0.9As, εύρους 100Å  µε φράγµατα Al0.15Ga0.85As, για διάφορες πυκνότητες 

εγχεόµενων φορέων, αν κανείς λάβει υπόψη του την απροσδιοριστία της ενέργειας, 

φαίνεται στο σχήµα 1.14. 
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Σχήµα 1.14: Φάσµα TE απολαβής κβαντικού πηγαδιού In0.1Ga0.9As/Al0.15Ga0.85As πλάτους 

100 Å, για διάφορες πυκνότητες φορέων, από 1012cm-2, µέχρι 8⋅1012cm-2, µε βήµα 0.5⋅1012cm-

2.  
 

     Η απολαβή εξαιτίας των µεταβάσεων E-LH είναι δύσκολο να διακριθεί στο 

παραπάνω διάγραµµα εξαιτίας της πολύ µικρής σύζευξης της µε τον ΤΕ τρόπο 

ταλάντωσης, τον οποίο θεωρούµε. Εµφανίζονται εποµένως δύο µέγιστα οφειλόµενα 

στις µεταβάσεις E1-HH1 και E2-HH2 και ένα µικρότερο, οφειλόµενο στην E1-LH1. 

Είναι εµφανής η απουσία απολαβής από τις λεγόµενες απαγορευµένες µεταβάσεις, 

διαφορετικού κβαντικού αριθµού, µια και στην εξεταζόµενη ετεροδοµή το 

ολοκλήρωµα επικάλυψης τους είναι αµελητέο.  

     Από το διάγραµµα απολαβής στην περίπτωση διόδων λέιζερ κβαντικού πηγαδιού, 

είναι φανερή η µετατόπιση του µεγίστου της απολαβής σε υψηλότερες ενέργειες, όσο 

αυξάνεται ο αριθµός των φορέων. Η κυανή αυτή µετατόπιση ερµηνεύεται από το 

φαινόµενο της πλήρωσης των κενών ενεργειακών καταστάσεων των υποζωνών, µε 

αποτέλεσµα να γίνεται πιο έντονη  η πραγµατοποίηση µεταβάσεων υψηλότερων 

ενεργειών. Ως αποτέλεσµα γίνεται εφικτή  και η εκποµπή λέιζερ σε υψηλότερες 

ενέργειες, η οποία µάλιστα ισχυροποιείται µε αύξηση των ενιέµενων φορέων. 

 47



                                                            Κεφάλαιο 1: ∆ίοδοι λέιζερ πιεζοηλεκτρικών κβαντικών πηγαδιών  

1.11 Συνθήκη κατωφλίου 

 

     Η απολαβή, στην οποία έχουµε αναφερθεί µέχρι τώρα, αναφέρεται στην ενίσχυση 

των οπτικών τρόπων ταλάντωσης, οι οποίοι υποστηρίζονται από την κοιλότητα, από 

το υλικό της ενεργού περιοχής. Στην πλειονότητα των δοµών των διόδων λέιζερ 

κβαντικών πηγαδιών, η ενεργός περιοχή έχει πολύ µικρές διαστάσεις. Στην 

περίπτωση αυτή χρειάζεται να ορίσει κανείς την απολαβή της κοιλότητας, µέσω της 

σχέσης : 

 matcav gg ⋅Γ=  (1.72) 

όπου ως Γ ορίζουµε τον παράγοντα οπτικού περιορισµού της κοιλότητας. 

     Ο παράγοντας οπτικού περιορισµού Γ αποτελεί σηµαντική παράµετρο της 

κοιλότητας λέιζερ καθώς αποτελεί  ένα µέτρο του ποσοστού του οπτικού κύµατος, το 

οποίο βρίσκεται στην ενεργό περιοχή. Αν κανείς θεωρήσει ως LZ , το εύρος της 

ενεργού περιοχής, τότε ο Γ υπολογίζεται από τη: 
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     Ο παράγοντας αυτός είναι σχεδόν 1 στην περίπτωση των λέιζερ διπλής 

ετεροδοµής, όπου το πάχος της ενεργού περιοχής είναι περίπου 0.2µm. Στην 

περίπτωση όµως των λέιζερ κβαντικού πηγαδιού, όπου το w ταυτίζεται µε το 

εξαιρετικά περιορισµένο πάχος του στρώµατος του πηγαδιού, η τιµή του Γ πέφτει 

στην περιοχή των 2% - 4%. Παρόλα αυτά, σε λέιζερ κβαντικών πηγαδιών η απολαβή 

της κοιλότητας παραµένει υψηλή, εξαιτίας της υπέρτερης απολαβής του υλικού για 

µια συγκεκριµένη πυκνότητα έγχυσης φορέων στην ενεργό περιοχή, αποτέλεσµα του 

κβαντικού περιορισµού των φορέων στις δύο διαστάσεις.  

     Για να αρχίσουν οι ταλαντώσεις στην κοιλότητα του λέιζερ, είναι απαραίτητο η 

απολαβή της κοιλότητας να υπερβαίνει τις απώλειες του οπτικού κύµατος σε µια 

περίοδο. Οι απώλειες αυτές έχουν δύο κύριες συνιστώσες: α) Τις απώλειες λόγω της 

απορρόφησης ή σκέδασης φωτονίων στην περιοχή του µανδύα και β) την απώλεια 

φωτονίων, τα οποία διέρχονται από τους καθρέπτες και εξέρχονται της κοιλότητας. 

     Οι απώλειες της κοιλότητας είναι συνάρτηση της ποιότητας του υλικού της 

ενεργού περιοχής, όπου περιορίζεται το οπτικό κύµα. Οφείλεται, λοιπόν, κυρίως σε 
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ατέλειες του υλικού και σε άτοµα προσµίξεων, τα οποία έχουν εισαχθεί, κατά την 

επίταξη στην ενδογενή ενεργό περιοχή. Εποµένως είναι δυνατό να περιοριστούν σε 

υλικά, για τα οποία οι µέθοδοι επίταξης έχουν περιορίσει τις ατέλειες και τις 

εξαρµώσεις, και επιτυγχάνουν καλές διεπιφάνειες στις ετεροδοµές των ηµιαγωγικών 

υλικών.  

     Όσον αφορά την απώλεια των εξερχόµενων από την κοιλότητα φωτονίων, η 

οποία, όπως προαναφέρθηκε, είναι αναγκαία για την εκποµπή φωτός από την 

κοιλότητα, εξαρτάται από το µήκος της κοιλότητας και, όπως αναµενόταν, από την 

ανακλαστικότητα των καθρεπτών στα άκρα της. Οι απώλειες αυτές των καθρεπτών 

µπορούν να εκφρασθούν µέσω της σχέσης28: 

 )1ln(
2
1

21RRL
am =  (1.74) 

όπου L το µήκος της κοιλότητας και R1, R2 οι ανακλαστικότητες των κατόπτρων στα 

άκρα της. Οι συντελεστές ανάκλασης µπορούν να υπολογισθούν µε τη βοήθεια των 

σχέσεων Fresnel, αν γνωρίζει κανείς τα υλικά εκατέρωθεν των όψεων των 

καθρεπτών: 
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όπου nr1, nr2 είναι οι δείκτες διάθλασης των υλικών της ενεργού περιοχής και του 

ηµιαγωγού, οπότε η εξίσωση 1.74 παίρνει τη µορφή: 

 )1ln(1
RL

am =  (1.76) 

οπότε η συνθήκη κατωφλίου, σε µια πρώτη προσέγγιση, δίνεται από τη σχέση: 

 R
L

ag ith ln1)( +=Γ ωh  (1.77) 

όπου αi οι απώλειες των φωτονίων εντός  της κοιλότητας. 

     Για ενέσεις φορέων µεγαλύτερες από τη συγκέντρωση κατωφλίου, η 

εξαναγκασµένη εκποµπή γίνεται κυρίαρχη και λαµβάνει χώρα εκποµπή φωτός αρχικά 

στον κυρίαρχο τρόπο ταλάντωσης των φωτονίων στην κοιλότητα. Σε ακόµη 

υψηλότερες εντάσεις ρεύµατος ένεσης, η κοιλότητα υποστηρίζει πέραν του 

κυρίαρχου, και δευτερεύοντες τρόπους ταλάντωσης. 
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1.12 Αυθόρµητη εκποµπή 

 

     Είναι κατανοητό, εποµένως, ότι προκειµένου το υλικό της ενεργού περιοχής  µιας 

διόδου λέιζερ να έχει θετική απολαβή, η οποία να υπερκαλύπτει τις απώλειες της 

κοιλότητας, απαιτείται η ένεση αρκετά υψηλών πυκνοτήτων φορέων. Σε τέτοιες, 

όµως πυκνότητες είναι προφανές ότι η αυθόρµητη επανασύνδεση των φορέων θα 

είναι σηµαντική. Εξαιτίας της εκποµπής φωτονίων σε τυχαίες φάσεις , η αυθόρµητη 

αυτή συνιστώσα εκποµπής δεν συνεισφέρει στην ενίσχυση  ενός σύµφωνου οπτικού 

κύµατος, η οποία είναι η βάση για τη λειτουργία ενός λέιζερ. Αναµένεται, συνεπώς, η  

επανασύνδεση  αυτή σε τυχαίες φάσεις και συχνότητες, να συµβάλει στην απώλεια 

φορέων,  εν δυνάµει υποψήφιων για εξαναγκασµένη εκποµπή. Προκειµένου να 

καλυφθεί η απώλεια αυτή, απαιτείται η ένεση επιπλέον φορέων, ώστε να επιτευχθεί 

εκποµπή.  Η ύπαρξη, λοιπόν, αυθόρµητης εκποµπής γίνεται αιτία για την αύξηση του 

ρεύµατος  ένεσης κατωφλίου. 

     Είναι εποµένως πολύ σηµαντικό να είµαστε σε θέση να υπολογίζουµε το ρυθµό, 

µε τον οποίο αυθόρµητα οι φορείς αλληλεπιδρούν. Ο ρυθµός αυθόρµητης εκποµπής 

ανά µονάδα όγκου και ενέργειας είναι ανεξάρτητος της πυκνότητας των φωτονίων 

και, στην περίπτωση δοµής κβαντικού πηγαδιού στην ενεργό περιοχή, δίνεται από τη 

σχέση30,31: 
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της απολαβής,  πίνακα των στοιχείων µετάβασης,  είναι η ανηγµένη πυκνότητα 

καταστάσεων, και , οι  πιθανότητες κατάληψης των υποζωνών ηλεκτρονίων 

και οπών στο κβαντικό πηγάδι. 
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     Συµπεραίνει κανείς ότι υπάρχει σχέση ανάµεσα στο φάσµα απολαβής του υλικού 

(σχέση 1.58) και το φάσµα της αυθόρµητης εκποµπής των ενιέµενων φορέων, η 

οποία περιγράφεται από την εξίσωση: 
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όπου Ε είναι η ενέργεια των εκπεµπόµενων φωτονίων, τα οποία προέρχονται από 

αυθόρµητη επανασύνδεση. Το φάσµα της αυθόρµητης εκποµπής σε πηγάδι 

In0.1Ga0.9As εύρους 100Å, επιτασσόµενου σε υπόστρωµα (100) GaAs, µε φράγµατα 

Al0.15Ga0.85As  φαίνεται στο σχήµα 1.15 για διάφορες πυκνότητες ενιέµενων φορέων. 

Από το διάγραµµα αυτό προκύπτει µια αναµενόµενη αύξηση του ρυθµού αυθόρµητης 

εκποµπής µε αύξηση της πυκνότητας των ενιέµενων φορέων. Παράλληλα, καθώς 

αυξάνεται η πυκνότητα των δεσµευµένων φορέων στο κβαντικό πηγάδι, αυξάνει και 

η συµµετοχή στο φάσµα, επανασύνδεσης φορέων, οι οποίοι εποικίζουν διεγερµένες  

στάθµες του πηγαδιού. Φυσικά, οι µεταβάσεις αυτές πραγµατοποιούνται µεταξύ 

υποζωνών µε τους ίδιους κβαντικούς αριθµούς.  

 

 
Σχήµα 1.15: Φάσµα αυθόρµητης εκποµπής  κβαντικού πηγαδιού In0.1Ga0.9As/Al0.15Ga0.85As 
πλάτους 100 Å, απουσία ηλεκτρικού πεδίου, για διάφορες πυκνότητες φορέων, από 1012cm-2, 

µέχρι 8⋅1012cm-2, µε βήµα 0.5⋅1012cm-2. 
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1.13 Λέιζερ υπό τάση 

 

1.13.1 Εισαγωγή 
 
 

     Η βελτίωση των µεθόδων επίταξης, τα τελευταία χρόνια, προσέφερε, όπως 

προαναφέραµε, τη δυνατότητα της δηµιουργίας  ετεροεπαφών µεταξύ υλικών µε 

διαφορετική πλεγµατική σταθερά. Επέτρεψε, έτσι, τη χρήση µιας ευρείας ποικιλίας 

συνδυασµών υλικών για οπτοηλεκτρονικές εφαρµογές. Η επίταξη στρωµάτων 

ηµιαγωγικών υλικών υπό τάση προκαλεί τη µεταβολή της δοµής των ενεργειακών 

ζωνών τους, όπως έχει ήδη αναφερθεί, και επηρεάζει αποφασιστικά τις οπτικές 

ιδιότητες τους. Η επίδραση αυτή, µάλιστα, είναι ευεργετική για τις δοµές αυτές, 

καθιστώντας τις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές για την κατασκευή λέιζερ. 

     Τα λέιζερ αυτά παρουσιάζουν µεγάλο εύρος µηκών κύµατος εκποµπής εξαιτίας 

της αισθητής µεταβολής του ενεργειακού χάσµατος και των ενεργειών µετάβασης 

µεταξύ των ζωνών. Η σχετική µεταβολή των πλεγµατικών σταθερών, δηλαδή, µπορεί 

να θεωρηθεί ως επιπλέον παράµετρος, πέρα από τις συνήθεις ( ποσοστό κράµατος, 

πλάτος κβαντικού πηγαδιού, κ.τ.λ. ), για την επίτευξη συγκεκριµένου µήκους 

κύµατος εκποµπής. Είναι χαρακτηριστικό ότι λέιζερ βασισµένα σε κβαντικό πηγάδι 

InGaAs/ AlGaAs, τα οποία επιτάσσονται υπό τάση, παρουσιάζουν  εύρος εκποµπής 

µεταξύ 910-1050nm. 

     Μια σοβαρή συνέπεια των µεταβολών στη δοµή ενεργειακών ζωνών, εξαιτίας της 

ενυπάρχουσας τάσης, είναι η µείωση στο ρεύµα κατωφλίου σε λέιζερ κβαντικών 

πηγαδιών. Τούτο οφείλεται στην αναίρεση του εκφυλισµού των ζωνών βαρέων και 

ελαφρών οπών, παρουσία τάσης, η οποία προκαλεί µείωση της παράλληλης, προς  το 

επίπεδο ανάπτυξης, πυκνότητας καταστάσεων, ιδιαίτερα στην περίπτωση 

συµπιεστικής παραµόρφωσης ( compressive strain ). Η µείωση αυτή επιτρέπει να 

επιτευχθεί η συνθήκη αντιστροφής πληθυσµών σε χαµηλότερη πυκνότητα έγχυσης, η 

οποία µεταφράζεται σε χαµηλό ρεύµα κατωφλίου για τις διατάξεις αυτές. 

     Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη ηµιαγωγικού υλικού υπό συµπιεστική τάση, επιτρέπει  

τον έλεγχο της πόλωσης των εκπεµπόµενων φωτονίων. Τέτοιες δοµές έχουν, 

συνήθως, πολύ µικρότερο κέρδος για τον ΤΜ (εγκάρσιο µαγνητικό) τρόπο 

ταλάντωσης από τον ΤΕ (εγκάρσιο ηλεκτρικό) τρόπο. Τούτο διότι οι ΤΜ διπολικές 

µεταβάσεις λαµβάνουν χώρα µόνο µεταξύ καταστάσεων ηλεκτρονίων και ελαφρών 

οπών. Ο αυξανόµενος διαχωρισµός των καταστάσεων ελαφρών και βαρέων οπών, ο 
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οποίος προκαλείται υπό την επίδραση συµπιεστικής παραµόρφωσης του υλικού, 

καθιστά δύσκολο τον εποικισµό των καταστάσεων των ελαφρών οπών, και 

αποδυναµώνει τον εγκάρσιο µαγνητικό τρόπο ταλάντωσης.  Αντίθετα, στην  

περίπτωση εκτατής τάσης, οι στάθµες των βαρέων οπών µετατοπίζονται βαθύτερα 

στη ζώνη σθένους, όπως φαίνεται στο σχήµα 1.7, και η απολαβή του εγκάρσιου 

µαγνητικού τρόπου ταλάντωσης ενισχύεται έναντι του εγκάρσιου ηλεκτρικού.   

     Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι η ύπαρξη τάσης παρέχει έναν  αξιοσηµείωτο 

βαθµό προσαρµοστικότητας στα ηµιαγωγικά λέιζερ. Για τον λόγο αυτό κβαντικά 

πηγάδια υπό τάση αποτελούν αντικείµενο έρευνας και εξετάζεται η καλύτερη 

αξιοποίηση των ιδιοτήτων τους. 

 

 

1.13.2 Απολαβή υλικού σε πιεζοηλεκτρικά πηγάδια 

 

     Στην περίπτωση, τώρα, στην οποία η εναπόθεση υπό τάση  των επιστρωµάτων, τα 

οποία παίζουν το ρόλο του κβαντικού πηγαδιού και των φραγµάτων δυναµικού, 

γίνεται σε υπόστρωµα GaAs στη διεύθυνση (111), τότε, η  ύπαρξη πιεζοηλεκτρικού 

πεδίου κατά µήκος της πολικής αυτής διεύθυνσης , αναµένεται να προκαλεί 

µεταβολές στις ιδιότητες των διόδων λέιζερ. Το  φάσµα ΤΕ απολαβής του υλικού, 

στην περίπτωση διόδου λέιζερ µονού κβαντικού πηγαδιού In0.1Ga0.9As µε εύρος 100Å 

µε φράγµατα δυναµικού Al0.15Ga0.85As, για πυκνότητες εγχεόµενων φορέων µεταξύ 

1012cm-2, έως και 8⋅1012cm-2 , φαίνεται στο σχήµα 1.16. 
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Σχήµα 1.16: Φάσµα TE απολαβής κβαντικού πηγαδιού In0.1Ga0.9As/Al0.15Ga0.85As πλάτους 
100 Å, παρουσία ηλεκτρικού πεδίου για διάφορες πυκνότητες φορέων, από 1012cm-2, µέχρι 

8⋅1012cm-2, µε βήµα 0.5⋅1012cm-2. Έχουν αγνοηθεί φαινόµενα θωράκισης του πεδίου. 
 

     Χρησιµοποιώντας τις τιµές της πλεγµατικής σταθεράς των InAs, GaAs, AlAs, οι 

οποίες φαίνονται στον πίνακα 1.2 και µε τη βοήθεια των εξισώσεων των παραγράφων 

1.7 και 1.8, η τιµή του πιεζοηλεκτρικού πεδίου είναι ίση µε 100kV/cm, στην 

περίπτωση της παραπάνω ετεροδοµής. Παρουσία του ηλεκτρικού αυτού πεδίου, η 

επικάλυψη κυµατοσυναρτήσεων µε διαφορετικούς κβαντικούς αριθµούς έχει  πλέον 

πεπερασµένη µη µηδενική τιµή32. Τούτο έχει ως αποτέλεσµα να συνεισφέρουν στην  

απολαβή του υλικού και οι µεταβάσεις αυτές, όπως φαίνεται στο διάγραµµα 1.16 και 

έχει παρατηρηθεί πειραµατικά33,34. Από το ίδιο γράφηµα είναι επίσης εµφανής η 

µείωση της απολαβής, σε σχέση µε το διάγραµµα 1.14 , η οποία προέρχεται, κυρίως, 

από την αρκετά µεγάλη µείωση της επικάλυψης των κυµατοσυναρτήσεων του 

κβαντικού πηγαδιού, οι οποίες έχουν  τους ίδιους κβαντικούς αριθµούς35,36. 

     Αν κανείς επιχειρήσει να υπολογίσει το ρυθµό απώλειας φορέων µέσω 

αυθόρµητης επανασύνδεσης και εκποµπής, χρησιµοποιώντας το φορµαλισµό, ο 

οποίος αναπτύχθηκε σε προηγούµενη παράγραφο, καταλήγει στο σχήµα 1.17. Στο 
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διάγραµµα αυτό το φάσµα  αυθορµήτου επανασύνδεσης υπολογίζεται για τυπικές 

πυκνότητες ενιέµενων φορέων, µεταξύ 1012-8⋅1012cm-2. 

 
Σχήµα 1.17: Φάσµα αυθόρµητης εκποµπής  κβαντικού πηγαδιού In0.1Ga0.9As/Al0.15Ga0.85As 
πλάτους 100 Å, για διάφορες πυκνότητες φορέων, παρουσία ηλεκτρικού πεδίου έντασης 

100kV/cm  από 1012cm-2, µέχρι 8⋅1012cm-2, µε βήµα 0.5⋅1012cm-2. 
 

     Στο διάγραµµα αυτό, παρόµοια προς την περίπτωση του φάσµατος απολαβής, 

είναι εµφανής η µείωση της έντασης αυθόρµητης εκποµπής, σε σχέση µε το γράφηµα 

1.15, όπου το ηλεκτρικό πεδίο είναι µηδενικό, εξαιτίας της µειωµένης 

αλληλεπίδρασης των φορέων, η οποία προκαλείται από µείωση  επικάλυψης των 

κυµατοσυναρτήσεων ηλεκτρονίων και οπών. Ταυτόχρονα είναι έντονη η αυθόρµητη 

επανασύνδεση µεταξύ ηλεκτρονίων και οπών, οι οποίες εποικίζουν υποζώνες 

διαφορετικών κβαντικών αριθµών.  

     Στους παραπάνω υπολογισµούς, τα αποτελέσµατα των οποίων φαίνονται στα 

διαγράµµατα 1.16, και 1.17, αγνοήθηκαν τα φαινόµενα θωράκισης, τα οποία 

οφείλονται στους εγχεόµενους φορείς και είναι ιδιαίτερα σηµαντικά σε 

πιεζοηλεκτρικά πηγάδια. Εξαιτίας της ασυµµετρίας των κυµατοσυναρτήσεων, τα δύο 

είδη  φορέων  συγκεντρώνονται σε διαφορετικές περιοχές του πηγαδιού. Το 

ηλεκτρικό πεδίο, το οποίο προκαλείται από το διαχωρισµό αυτό των φορέων έχει 
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φορά αντίθετη από αυτή του πιεζοηλεκτρικού πεδίου, λόγω πιεζοηλεκτρικής 

πόλωσης. Εποµένως λαµβάνει χώρα συρρίκνωση του ενυπάρχοντος πεδίου, και 

εποµένως και των επιπτώσεων του στο φάσµα απολαβής του υλικού.  Όσο αυξάνεται, 

µάλιστα η πυκνότητα των εγχεόµενων φορέων, τα φαινόµενα  θωράκισης  του 

ηλεκτρικού πεδίου εντείνονται και σχεδόν αποκαθίστανται οι συνθήκες επίπεδων 

ενεργειακών ζωνών, όπως στην περίπτωση µηδενικού  ηλεκτρικού πεδίου37,38. Η 

µεταβολή του διαγράµµατος ενεργειακών ζωνών και η σταδιακή αποκατάσταση 

επίπεδων ζωνών, για διάφορες πυκνότητες φορέων στο κβαντικό πηγάδι, φαίνεται 

στο σχήµα 1.18. 

  
Σχήµα 1.18: Τροποποίηση του διαγράµµατος ενεργειακών ζωνών κβαντικού πηγαδιού 

In0.1Ga0.9As/Al0.15Ga0.85As πλάτους 100 Å, µε ηλεκτρικό πεδίο 100kV/cm, παρουσία 
διαφόρων  πυκνοτήτων φορέων, από 1012cm-2, µέχρι 8⋅1012cm-2, µε βήµα 0.5⋅1012cm-2.  

Είναι φανερή η θωράκιση του πεδίου. 
 

     Είναι προφανές ότι σε πυκνότητες 8⋅1012 cm-2 αποκαθίστανται σχεδόν πλήρως 

συνθήκες επίπεδων ενεργειακών ζωνών. Η θωράκιση του πιεζοηλεκτρικού πεδίου, 

και η αποκατάσταση επίπεδων ενεργειακών ζωνών, προφανώς, θα επιφέρει µεταβολή 

των ενεργειών µετάβασης των φορέων µεταξύ των σταθµών. Η µεταβολή της 

ενέργειας της θεµελιώδους µετάβασης στην περίπτωση ενός κβαντικού πηγαδιού 
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In0.1Ga0.9As πλάτους 100 Å, στο οποίο ενυπάρχει πιεζοηλεκτρικό πεδίο 100kV/cm, 

φαίνεται στο σχήµα 1.19. 
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Σχήµα 1.19: Μεταβολή της θεµελιώδους µετάβασης σε κβαντικό πηγάδι 

In0.1Ga0.9As/Al0.15Ga0.85As, µε µεταβολή της πυκνότητας των ενιέµενων φορέων. 
Το πάχος του πηγαδιού είναι 100Å. 

  

     Η αυξανόµενη έγχυση αναµένεται να επηρεάζει  τα φάσµατα απολαβής και 

αυθορµήτου επανασύνδεσης. Καθώς αυξάνεται η πυκνότητα των εγχεόµενων φορέων 

και αποκαθίστανται οι συνθήκες επίπεδων ενεργειακών ζωνών, είναι λογικό να 

περιµένει κανείς ότι τα φάσµατα θα συγκλίνουν προς αυτά, τα οποία θα προέκυπταν, 

απουσία ηλεκτρικού πεδίου. Μάλιστα η σύγκλιση αυτή αναµένεται να είναι ολοένα 

πιο έντονη σε µεγάλες πυκνότητες φορέων, όπως άλλωστε φαίνεται και στα 

διαγράµµατα 1.20 και 1.21, τα οποία µοιάζουν αρκετά µε τα διαγράµµατα 1.14, και 

1.15, τα οποία απεικονίζουν τα φάσµατα TE απολαβής και αυθόρµητης εκποµπής για 

το ίδιο πηγάδι απουσία πεδίου.  
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Σχήµα 1.20: Φάσµα TE απολαβής κβαντικού πηγαδιού In0.1Ga0.9As/Al0.15Ga0.85As 

επιτασσόµενου στην (111) διεύθυνση, πλάτους 100 Å, µε ηλεκτρικό πεδίο 100kV/cm, για 
διάφορες πυκνότητες φορέων, από 1012cm-2, µέχρι 8⋅1012cm-2, µε βήµα 0.5⋅1012cm-2. 

Λαµβάνονται υπόψη τα φαινόµενα θωράκισης. 
 

 
Σχήµα 1.21: Φάσµα αυθόρµητης εκποµπής κβαντικού πηγαδιού In0.1Ga0.9As/Al0.15Ga0.85As 
πλάτους 100 Å, µε ηλεκτρικό πεδίο 100kV/cm, για διάφορες πυκνότητες φορέων, από 
1012cm-2, µέχρι 8⋅1012cm-2, µε βήµα 0.5⋅1012cm-2. Λαµβάνονται υπόψη τα φαινόµενα 

θωράκισης. 
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Οι διαφορές µεταξύ των φασµάτων απολαβής και αυθόρµητης επανασύνδεσης, για 

µικρές συγκεντρώσεις εγχεόµενων φορέων, απουσία και παρουσία πιεζοηλεκτρικού 

πεδίου, συνοψίζονται στο διάγραµµα 1.22. Με συµπαγείς γραµµές παριστάνονται τα 

φάσµατα απολαβής, για συγκεκριµένες πυκνότητες φορέων, αν κανείς συµπεριλάβει 

τα φαινόµενα θωράκισης, ενώ µε διακεκοµµένες παριστάνονται τα φάσµατα TE 

απολαβής για τις ίδιες πυκνότητες φορέων, αν τα φαινόµενα θωράκισης θεωρηθούν 

αµελητέα. 

 

  
Σχήµα 1.22: Φάσµα TE απολαβής κβαντικού πηγαδιού In0.1Ga0.9As/Al0.15Ga0.85As πλάτους 

100 Å, µε ηλεκτρικό πεδίο 100kV/cm,  λαµβάνοντας υπόψη τα φαινόµενα  θωράκισης 
(συµπαγείς καµπύλες), και αγνοώντας την επίδραση των φορέων (διακεκοµµένες καµπύλες) 
για διάφορες πυκνότητες φορέων, από 1012cm-2, µέχρι 2⋅1012cm-2, µε βήµα 0.2⋅1012cm-2. 

 

     Από το παραπάνω διάγραµµα απολαβής, είναι δυνατό να συµπεράνει κανείς ότι η 

θωράκιση του πιεζοηλεκτρικού πεδίου, µεταβάλλοντας τις ιδιοενέργειες του 

συστήµατος και εποµένως και τις ενεργειακές µεταβάσεις του, θα µεταβάλλει και το 

µήκος κύµατος εκποµπής του λέιζερ. Πράγµατι είναι φανερή µια κυανή µετατόπιση 

του µεγίστου της απολαβής προς µικρότερα µήκη κύµατος, αυξανοµένης της 

συγκέντρωσης ενιέµενων φορέων στο πηγάδι, η οποία δεν µπορεί να αποδοθεί στο 
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φαινόµενο πλήρωσης των ενεργειακών υποζωνών (band filling effect).  Τούτο είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικό για την κατασκευή διόδων λέιζερ µεταβλητού µήκους κύµατος, 

και σε διάφορες άλλες εφαρµογές39.   

 

 

 

 

1.14 Ρεύµα κατωφλίου 

 

     Η γνώση του φάσµατος αυθόρµητης εκποµπής επιτρέπει τον προσδιορισµό του 

ρυθµού αυθόρµητης  επανασύνδεσης των φορέων στην ενεργό περιοχή του λέιζερ 

κβαντικών πηγαδιών. Αν συµβολίσουµε το ρυθµό αυτό µε wsp, τότε40,41: 

  (1.80) dEErw spsp )(
0
∫
∞

=

     Το φάσµα της αυθόρµητης εκποµπής, rsp(E) γενικά, παίρνει την µέγιστη του τιµή, 

λίγο πάνω από το ενεργειακό χάσµα του υλικού, αφού η πλειονότητα των φορέων 

συγκεντρώνεται κοντά στο άκρο των ενεργειακών ζωνών. Σε υψηλότερες ενέργειες η 

αυθόρµητη εκποµπή µειώνεται εκθετικά τείνοντας στο µηδέν. Για το λόγο αυτό, 

ιδιαίτερα σε συνθήκες ασθενούς άντλησης των διατάξεων, αρκεί η ολοκλήρωση να 

περιοριστεί σε µια περιοχή φωτονίων εκατέρωθεν της χαµηλότερης ενέργειας 

µετάβασης του κβαντικού πηγαδιού Εe1hh1, ώστε να υπολογισθεί ο ρυθµός 

αυθόρµητης εκποµπής. 

     ∆ύο πειραµατικά χρήσιµες παράµετροι µπορούν να εξαχθούν µέσω του ρυθµού 

αυθόρµητης εκποµπής των φορέων. Η πρώτη από αυτές είναι ο ενεργός χρόνος 

επανασύνδεσης, ο οποίος δίνεται από τη σχέση: 

 ww
N

sp
sp =τ  (1.81) 

όπου w το πλάτος της ενεργού περιοχής του λέιζερ, το οποίο στην περίπτωση των 

λέιζερ κβαντικών πηγαδιών, συµπίπτει µε το εύρος του πηγαδιού LZ , ενώ το µέγεθος 

Ν  εκφράζει τη δισδιάστατη πυκνότητα φορέων ένεσης. Θυµίζουµε ότι σε δοµές 

ηµιαγωγικών λέιζερ, οι πυκνότητες των εγχεόµενων ηλεκτρονίων και οπών είναι ίσες. 
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     Η δεύτερη παράµετρος, η οποία µπορεί να προσδιορισθεί είναι η ακτινοβόλος  

συνιστώσα του ρεύµατος κατωφλίου του λέιζερ κβαντικών πηγαδιών, η οποία µπορεί 

να προσδιορισθεί µέσω της σχέσης: 

  (1.82) spZsp weLJ =

όπου e  το φορτίο του ηλεκτρονίου, LZ το πλάτος του κβαντικού πηγαδιού κατά τα 

γνωστά και wsp ο γνωστός ρυθµός αυθόρµητης εκποµπής. Η συνιστώσα αυτή 

αποτελεί το θεµελιώδες όριο στον υπολογισµό του ρεύµατος κατωφλίου. Τούτο 

φυσικά, αν αγνοήσει κανείς εξωτερικούς παράγοντες απώλειας φορέων από την 

ενεργό περιοχή του λέιζερ, όπως µη ακτινοβολητικές διαδικασίες επανασύνδεσης, και 

ρεύµατα διαρροής.  

     Από την εξίσωση (1.82) προκύπτει ότι το ακτινοβόλο ρεύµα κατωφλίου είναι 

ανάλογο προς το πλάτος της ενεργού περιοχής του λέιζερ. Εδώ, άλλωστε , έγκειται 

και η υπεροχή των λέιζερ κβαντικών πηγαδιών, στα οποία το πλάτος της ενεργού 

περιοχής είναι αρκετά µικρό. Θα πρέπει να επισηµανθεί, όµως, ότι στην περίπτωση 

που οι διαστάσεις της ενεργού περιοχής γίνουν πολύ µικρές, ο παράγοντας οπτικού 

περιορισµού της κοιλότητας γίνεται εξαιρετικά µικρός, µε αποτέλεσµα την µείωση 

της απολαβής της κοιλότητας και την αύξηση της πυκνότητας του ρεύµατος 

κατωφλίου. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη σηµασία του σωστού σχεδιασµού της 

οπτικής κοιλότητας και της ενεργού περιοχής για την κατασκευή διατάξεων µε 

χαµηλό ρεύµα κατωφλίου. 

 

 
 

 
 
 

1.15 Μη ακτινοβόλος επανασύνδεση 
 
 

     Σε ένα υλικό τα ηλεκτρόνια και οι οπές µπορούν να επανασυνδέονται όχι µόνο 

εκπέµποντας φως, αλλά και απελευθερώνοντας θερµότητα, προκαλώντας αύξηση της 

θερµοκρασίας του πλέγµατος. Οι διαδικασίες αυτές είναι γνωστές ως µη 

ακτινοβολητικής  επανασύνδεσης και µπορούν να κατηγοριοποιηθούν  είτε σε 

διαδικασίες, οι οποίες σχετίζονται µε δοµικές ατέλειες του υλικού, είτε σε διαδικασίες 

Auger, οι οποίες δεν εµπλέκουν πλεγµατικές και άλλες δυσµορφίες του υλικού. Ας 
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επιχειρήσουµε να εξετάσουµε λεπτοµερέστερα τα δύο είδη µη ακτινοβόλου 

επανασύνδεσης και την επίδραση τους στη λειτουργία διόδων λέιζερ. 

 

 

1.15.1 Επανασύνδεση λόγω ατελειών 

 

     Μέχρι τώρα έχουµε θεωρήσει την ύπαρξη τέλειων κρυσταλλικά ηµιαγωγικών 

δοµών. Στην πράξη, σε πραγµατικές ηµιαγωγικές δοµές υπάρχουν πάντα σκόπιµες ή 

εξ εναπόθεσης  προσµίξεις , οι οποίες παράγουν ηλεκτρονικές στάθµες κοντά στο 

κέντρο του ενεργειακού χάσµατος. Αυτές οι στάθµες µπορούν να προκύψουν είτε από 

νόθευση του υλικού µε άτοµα προσµίξεων είτε από κρυσταλλικές ατέλειες του 

υλικού. Οι τελευταίες είναι συνήθως αποτέλεσµα κενών θέσεων του πλέγµατος ή 

τοποθέτησης ατόµων σε λάθος πλεγµατικές θέσεις, κατά τη διάρκεια της επίταξης. 

     Οι στάθµες αυτές συνιστούν καταστάσεις, στις οποίες τα ηλεκτρόνια είναι 

εντοπισµένα σε πεπερασµένο χώρο γύρω από την ατέλεια. Καθώς οι ελεύθεροι 

φορείς κινούνται µεταξύ των ελεύθερων ζωνών, υπάρχει πιθανότητα να παγιδευτούν 

από τις ατέλειες και να δεσµευθούν στις ενεργειακές τους καταστάσεις. Με τον τρόπο 

αυτό είναι δυνατό να επιτευχθεί επανασύνδεση των ηλεκτρονίων και οπών χωρίς την 

παραγωγή φωτονίων. Η µη ακτινοβόλος αυτή επανασύνδεση ανταγωνίζεται µε την 

ακτινοβόλο και έχει, στην περίπτωση των οπτοηλεκτρονικών διατάξεων και 

ειδικότερα των διόδων λέιζερ, αρνητική επίπτωση στη λειτουργία τους, προκαλώντας 

θέρµανση των διατάξεων αυτών. 

     Προκειµένου να περιγραφεί ποσοτικά η µη ακτινοβόλος επανασύνδεση, η οποία 

στηρίζεται στη σύλληψη φορέων από τις ατέλειες του υλικού, χρησιµοποιείται η 

έννοια της ενεργού διατοµής σύλληψης. Η ενεργός διατοµή περιγράφει µια επιφάνεια 

γύρω από την ατέλεια, στην οποία όταν εισέλθει ένας φορέας παγιδεύεται. Είναι 

λογικό να υποθέσει κανείς ότι ο ρυθµός µε τον οποίο συλλαµβάνονται οι φορείς θα 

είναι  ανάλογος της ενεργού διατοµής. Πράγµατι, αν συµβολίσει κανείς ως υth τη 

θερµική ταχύτητα των φορέων, µπορεί να υπολογίσει χονδρικά το χρόνο  σύλληψης 

ως : 

 
ntht

n N συ
τ 1

= ,       
ptht

p N συ
τ 1

=  (1.83) 
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για τα ηλεκτρόνια και τις οπές αντίστοιχα. Το Νt παριστά την πυκνότητα των 

ατελειών σε µία στάθµη στο µέσο του χάσµατος και σn,σp είναι η ενεργός διατοµή 

ηλεκτρονίων και οπών. 

      Με βάση τον παραπάνω ορισµό για το χρόνο σύλληψης, είναι εφικτός ο 

υπολογισµός του ρυθµού επανασύνδεσης42,43 : 

 
)exp(()]exp([

2
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 (1.84) 

Η έκφραση αυτή είναι γνωστή ως επανασύνδεση Shockley-Read-Hall. 

     Αν κανείς θεωρήσει, για λόγους απλοποίησης, ότι οι χρόνοι σύλληψης είναι οι 

ίδιοι για τα δύο είδη φορέων, και επιπλέον, ότι οι στάθµες των ατελειών βρίσκονται 

στο µέσο του χάσµατος, µπορεί να υπολογίσει το ρυθµό µη ακτινοβόλου 

επανασύνδεσης:  
)( pn

npR
nr

t +
=

τ
  (1.85) 

     Η επανασύνδεση µέσω ατελειών και ατόµων προσµίξεων είναι ένα από τα 

πρωτεύοντα προβλήµατα, τα οποία πρέπει να αντιµετωπίσει ο κατασκευαστής διόδων 

λέιζερ, καθώς αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες απώλειας των φορέων, 

προτού αυτοί επανασυνδεθούν εκπέµποντας φωτόνια. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η 

χρήση ηµιαγωγικών δοµών µε χαµηλή πυκνότητα ατελειών στις ενεργούς περιοχές 

των λέιζερ. Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη µεθόδων, όπως η MBE (επίταξη µε 

µοριακές δέσµες) και η MOCVD (µεταλλοργανική εναπόθεση ατµών) έχουν 

επιτρέψει την κατασκευή δοµών, στις οποίες η πυκνότητα ατελειών είναι πολύ µικρή, 

περίπου 1016 cm-3,  ή και µικρότερη. Παρόλα αυτά σε πολλές περιπτώσεις η µη 

ακτινοβόλος επανασύνδεση µπορεί να αποδειχθεί προβληµατική για τη λειτουργία 

της διάταξης.   

 

 

 

1.15.2 Επανασύνδεση Auger 

 

     Η επανασύνδεση Auger αποτελεί µια ακόµη σηµαντική διαδικασία µη 

ακτινοβόλου επανασύνδεσης των φορέων, η οποία είναι ιδιαίτερα σηµαντική σε 

ισχυρά νοθευµένους ηµιαγωγούς. Πρόκειται για µια διαδικασία  αλληλεπίδρασης 3 
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φορέων , στην οποία η πλεονάζουσα ενέργεια από την αλληλεπίδραση των δύο από 

αυτούς µεταφέρεται στον τρίτο. Η απορρόφηση της ενέργειας αυτής έχει ως 

αποτέλεσµα ο φορέας αυτός να µεταβαίνει σε  υψηλότερη στάθµη. Λόγω, όµως του 

περιορισµένου χρόνου ζωής των διεγερµένων φορέων στις ανώτερες ενεργειακές 

στάθµες, οι φορείς αυτοί επανέρχονται στο άκρο της αντίστοιχης ζώνης 

(αγωγιµότητας ή σθένους αν πρόκειται για ηλεκτρόνια ή οπές αντίστοιχα) 

αποβάλλοντας την επιπλέον ενέργεια τους µε τη µορφή θερµότητας. Είναι φανερό, 

λοιπόν, ότι πρόκειται για µη ακτινοβόλο διαδικασία, η οποία µάλιστα επιφέρει 

θέρµανση του πλέγµατος, φαινόµενο, το οποίο πρέπει να περιορίζεται σε 

οπτοηλεκτρονικές  συσκευές όπως τα διοδικά λέιζερ.   

     Εξαιτίας της εξάρτησης των διαδικασιών αυτών από την κρούση φορέων , ο 

ρυθµός επανασύνδεσης  Auger αυξάνει ραγδαία µε τη συγκέντρωση των φορέων. Οι 

διάφορες πιθανές διεργασίες Auger απεικονίζονται στο σχήµα  1.23. 

 

 
 

Σχήµα 1.23: Αναπαράσταση των δύο κύριων µηχανισµών της επανασύνδεσης Auger σε 
κβαντικό πηγάδι.  

 

Η πρώτη από αυτές εµπλέκει τρεις καταστάσεις ηλεκτρονίων και µια  βαρέων οπών, 

είναι γνωστή ως CHCC και αναµένεται να είναι ισχυρή, όταν οι συγκεντρώσεις των 

ηλεκτρονίων είναι υψηλές. Οι επόµενες δύο , γνωστές ως CHHS και CHHL  

εµπλέκουν  µία κατάσταση ηλεκτρονίου, 2 καταστάσεις βαρέων οπών, και µία 
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κατάσταση  split-off ή ελαφριάς οπής αντίστοιχα και γίνονται έντονες σε υψηλές 

συγκεντρώσεις οπών.  Σε δοµές λέιζερ όπου υποθέτουµε ότι n=p, οι διάφορες 

διαδικασίες Auger είναι ισοδύναµες. 

     Για τον υπολογισµό των ρυθµών Auger, είναι χρήσιµο να εξετάσουµε τη 

στατιστική κατάληψης των σταθµών από τους φορείς. Ας εξετάσουµε, ως παράδειγµα 

την αλληλεπίδραση 2 ηλεκτρονίων και µιας οπής, όπως αυτή φαίνεται στο  αριστερό 

γράφηµα του σχήµατος 1.23.  

Είναι εύλογο να υποθέσει κανείς ότι µπορεί να συνδέσει τον ρυθµό πραγµατοποίησης 

της παραπάνω διαδικασίας µε την πιθανότητα η κατάσταση k2 να είναι γεµάτη , η k1 

να είναι γεµάτη και η k1
’  να είναι άδεια. Αν κανείς υποθέσει µη εκφυλισµένη 

στατιστική, τότε ο παράγοντας κατάληψης των καταστάσεων αυτών δίνεται από τη 

σχέση44: 

  (1.86) ))(1)(()(),,( '
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'
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όπου οι πιθανότητες κατάληψης ακολουθούν κατανοµή Boltzmann: 
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όπου n και p είναι οι πυκνότητες ηλεκτρονίων και οπών και NC και NV
  είναι οι 

ενεργές πυκνότητες καταστάσεων ζώνης αγωγιµότητας και σθένους. 

     Είναι προφανές, λοιπόν, ότι η πιθανότητα κατάληψης και εποµένως και ο ρυθµός 

επανασύνδεσης Auger είναι ανάλογος του γινοµένου n2p ή p2n. Στην περίπτωση όµως 

των λέιζερ, όπου οι πυκνότητες ηλεκτρονίων και οπών είναι ίσες, προκύπτει ότι ο 

ρυθµός Auger είναι περίπου ανάλογος του n3 και γράφεται στη µορφή: . 3FnW =

     Ο ρυθµός επανασύνδεσης Auger µπορεί να υπολογισθεί προσεγγιστικά, στην 

περίπτωση παραβολικών ζωνών. Στην  περίπτωση αυτή προκύπτει: 
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από όπου γίνεται φανερό ότι οι ρυθµοί Auger παρουσιάζουν εκθετική µείωση µε 

αύξηση του ενεργειακού χάσµατος του ηµιαγωγικού υλικού. Είναι εποµένως µείζονος 
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σηµασίας σε ηµιαγωγούς µικρού χάσµατος και αποτελούν τροχοπέδη για την 

κατασκευή λέιζερ µεγάλου µήκους κύµατος, όπως για λL≥ 1.55µm. Αντίθετα σε 

δοµές ηµιαγωγών υψηλού χάσµατος, όπως η In0.1Ga0.9As / Al0.15Ga0.85As, η οποία 

µελετάται εδώ, οι διαδικασίες Auger έχουν αµελητέα συνεισφορά. 

     Μία παράµετρος, η οποία επηρεάζει το ρυθµό επανασύνδεσης Auger, είναι και η 

συµφωνία ή όχι των πλεγµατικών σταθερών των υλικών ενεργού περιοχής και 

υποστρώµατος. Οι ρυθµοί µη ακτινοβόλου επανασύνδεσης  Auger επηρεάζονται και 

από την παρουσία  ενυπάρχουσας τάσης, λόγω παραµόρφωσης του πλέγµατος, στην 

περίπτωση, κατά την οποία υπόστρωµα και ηµιαγωγικό επίστρωµα έχουν  

διαφορετικές πλεγµατικές σταθερές. Τούτο οφείλεται στην εκθετική εξάρτηση του 

ρυθµού µη ακτινοβόλων διαδικασιών από το εύρος του ενεργειακού χάσµατος. Έτσι 

µικρές, έστω, µεταβολές του χάσµατος, οι οποίες προκαλούνται λόγω τάσης θα 

επιφέρουν µεταβολές των ρυθµών Auger. 

     Επιπρόσθετα, όπως έγινε αντιληπτό, σε διόδους λέιζερ, στις οποίες το επίστρωµα 

της ενεργού περιοχής επιτάσσεται υπό τάση στο υπόστρωµα, αναµένεται µείωση της 

πυκνότητας των ενιέµενων φορέων στο κατώφλι λειτουργίας. Ο ρυθµός 

επανασύνδεσης Auger, όµως είναι ανάλογος του n3. Η συρρίκνωση της πυκνότητας 

των φορέων στην ενεργό περιοχή επιφέρει, εποµένως, περαιτέρω περιορισµό της µη 

ακτινοβόλου αυτής επανασύνδεσης, και µείωση του ρεύµατος κατωφλίου. 

 

 

 

1.15.3 Μη ακτινοβόλο ρεύµα 

 

     Κατά την µελέτη της πυκνότητας του ρεύµατος κατωφλίου, σε προηγούµενο 

υποκεφάλαιο, θεωρήσαµε ότι η ακτινοβόλος συνιστώσα αποτελεί το θεµελιώδες όριο 

στο ρεύµα κατωφλίου µιας διόδου λέιζερ. Τούτο είναι αληθές, υπό τη βασική 

προϋπόθεση οι µη ακτινοβολητικές διαδικασίες στην ενεργό περιοχή του λέιζερ, αλλά 

και εκτός αυτής, να θεωρούνται αµελητέες. 

     Στην αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει µια συνιστώσα ρεύµατος κατωφλίου, η 

οποία θα οφείλεται σε επανασύνδεση ηλεκτρονίων-οπών στην ενεργό περιοχή, κατά 

την οποία δεν εκπέµπονται  φωτόνια, είτε σε απώλειες φορέων, οι οποίοι 

 66



                                                            Κεφάλαιο 1: ∆ίοδοι λέιζερ πιεζοηλεκτρικών κβαντικών πηγαδιών  

επανασυνδέονται προτού εισέλθουν στην ενεργό περιοχή. Το ολικό ρεύµα στην 

περίπτωση αυτή θα δίνεται από:       

 nrrad JJJ +=  (1.89) 

όπου η συνιστώσα Jnr συµπεριλαµβάνει και τις δύο παραπάνω συνιστώσες του µη 

ακτινοβόλου ρεύµατος. 

     Η µη ακτινοβόλος επανασύνδεση στην ενεργό περιοχή οφείλεται τόσο στην 

παρουσία ατελειών, όσο και σε διαδικασίες  Auger. Η ανάπτυξη των σύγχρονων 

µεθόδων επίταξης των διαφόρων ηµιαγωγικών στρωµάτων  επιτρέπει να αγνοήσει 

κανείς τις απώλειες φορέων, λόγω ύπαρξης ατελειών. Η υπόθεση µας αυτή ενισχύεται 

από το γεγονός ότι οι δοµές, τις οποίες µελετήσαµε, είναι βασισµένες σε GaAs, ένα 

υλικό του οποίου η τεχνολογία επίταξης έχει προσφέρει δείγµατα εξαιρετικά χαµηλής 

πυκνότητας ατελειών. 

     Όσον αφορά τη συνιστώσα του ρεύµατος κατωφλίου, η οποία οφείλεται σε 

διαδικασίες Auger, αυτή εξαρτάται ισχυρά από το εύρος του ενεργειακού χάσµατος 

του υλικού και τη θερµοκρασία. Μία µαθηµατική έκφραση για το ρεύµα Auger, µε 

βάση και το φορµαλισµό που χρησιµοποιήσαµε σε προηγούµενο υποκεφάλαιο, είναι 

η: 

  (1.90) weFnthJ thnr
3)( =

όπου, κατά τα γνωστά,  Fn3  εκφράζει το ρυθµό επανασύνδεσης Auger και w είναι το 

εύρος της ενεργού περιοχής του laser.  Στην περίπτωση των λέιζερ κβαντικών 

πηγαδιών το w συµπίπτει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, µε το πλάτος του πηγαδιού. Είναι 

κατανοητό ότι δίοδοι λέιζερ, των οποίων η ενεργός περιοχή αποτελείται από 

ηµιαγωγικά στρώµατα GaAs ή των τριµερών του κραµάτων, θα παρουσιάζουν  

χαµηλούς ρυθµούς επανασύνδεσης Auger, εξαιτίας του σχετικά µεγάλου ενεργειακού 

χάσµατος των υλικών αυτών. Το ολικό ρεύµα κατωφλίου, αν κανείς αγνοήσει το µη 

ακτινοβόλο ρεύµα λόγω ατελειών, δίνεται από την εξίσωση: 

 barth
r

th JweFnwenthJ ++= 3)(
τ  (1.91) 

     Ένα ποσοστό των φορέων, το οποίο παρίσταται από τον τρίτο όρο Jbar στην 

παραπάνω εξίσωση, θα διαρρεύσει κατά µήκος της ενεργού περιοχής και θα 

επανασυνδεθεί εκτός αυτής. Το ρεύµα αυτό θα πρέπει να συνεκτιµηθεί στον 

υπολογισµό του ρεύµατος κατωφλίου και να εξετασθεί η εξάρτηση του από τη 
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θερµοκρασία. Σε κατοπινά κεφάλαια θα επιχειρήσουµε να ποσοτικοποιήσουµε τη 

συνεισφορά της συνιστώσας αυτής στο ρεύµα κατωφλίου. 

 

 

 

 

1.16 Θερµοκρασιακή εξάρτηση του ρεύµατος κατωφλίου 
 
 
 
     Ένα  από τα καίρια σηµεία, τα οποία επιβάλλεται να τονιστούν κατά την µελέτη 

της λειτουργίας των διόδων λέιζερ, είναι η εξάρτηση του ρεύµατος κατωφλίου από τη 

θερµοκρασία. Έχει διαπιστωθεί πειραµατικά ότι η αύξηση της θερµοκρασίας 

λειτουργίας προκαλεί αύξηση του ρεύµατος κατωφλίου, καθώς και µείωση της 

έντασης του εκπεµπόµενου φωτός, για δεδοµένη πυκνότητα ρεύµατος έγχυσης. 

     Επιχειρώντας κανείς να αναζητήσει τα αίτια της αύξησης του ρεύµατος 

κατωφλίου, είναι λογικό να αναλογισθεί την επίδραση  της θερµοκρασίας στο 

άπλωµα των κατανοµών Fermi των φορέων. Αποτέλεσµα αυτού είναι ότι,  για την 

ίδια συγκέντρωση εγχεόµενων φορέων, όσο αυξάνεται η θερµοκρασία οι EFn , EFp  

βρίσκονται χαµηλότερα µέσα στο ενεργειακό χάσµα, όπως φαίνεται στο παρακάτω 

σχήµα για την EFn. Έτσι, προκειµένου να ικανοποιηθεί η  συνθήκη για την επίτευξη 

αντιστροφής πληθυσµών στην ενεργό περιοχή του λέιζερ, ∆ΕF > Εe,1 –Eh,1 απαιτείται 

υψηλότερη έγχυση φορέων στην ενεργό περιοχή, η οποία θα επιφέρει την 

προσδοκώµενη αποµάκρυνση των ψευδοσταθµών Fermi. Στην παραπάνω ανισότητα 

θεωρούµε την περίπτωση διόδου λέιζερ κβαντικού πηγαδιού και  ως     Ee,1, Eh,1 

συµβολίζουµε τις θεµελιώδεις ιδιοενέργειες ηλεκτρονίων και οπών στο κβαντικό 

πηγάδι.  
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Σχήµα 1.24: Μεταβολή της ψευδοστάθµης Fermi για τα ηλεκτρόνια µε τη θερµοκρασία 

λειτουργίας, για πυκνότητα φορέων ίση µε 1012 cm-2. 

 

     Επιπρόσθετα, η αύξηση αυτή της πυκνότητας των φορέων στο κατώφλι έχει ως 

αποτέλεσµα την αύξηση του ρυθµού επανασύνδεσης Auger, δεδοµένου ότι ο ρυθµός 

αυτός είναι ανάλογος του n3, γεγονός ιδιαίτερα σηµαντικό στην περίπτωση λέιζερ 

µεγάλου µήκους κύµατος εκποµπής. Στην περίπτωση µας όµως, το φαινόµενο Auger 

δεν αναµένεται να επηρεάζει δραµατικά τη θερµοκρασιακή εξάρτηση του ρεύµατος 

κατωφλίου. 

     Πολύ πιο σηµαντική αναµένεται να είναι όµως, η θερµική διαφυγή των φορέων 

εξαιτίας της εξάπλωσης των κατανοµών τους σε περιοχές εκτός της ενεργού περιοχής 

των λέιζερ. Η επίδραση του φαινοµένου αυτού στον υπολογισµό του ρεύµατος 

κατωφλίου θα συνεκτιµηθεί στην  µελέτη των διόδων λέιζερ. 

     Ως αποτέλεσµα των τριών αυτών φαινοµένων, προκύπτει µια εκθετική 

θερµοκρασιακή εξάρτηση της πυκνότητας του ρεύµατος κατωφλίου, η οποία 

αποδίδεται από την εξίσωση: 

  (1.92) )/exp()( 0
0 TTJTJ thth ⋅=

όπου το T0 είναι µια θερµοκρασιακή σταθερά, χαρακτηριστική για κάθε  ηµιαγωγικό 

λέιζερ. Είναι προφανές, ότι συσκευές µε µεγάλες τιµές της T0    είναι επιθυµητές, 

αφού εµφανίζουν σταθερότητα σε θερµοκρασιακές µεταβολές.  
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1.17 Επανακανονικοποίηση του ενεργειακού χάσµατος 

 

     Στην προσπάθεια µας να προσοµοιώσουµε τη λειτουργία ενός λέιζερ κβαντικών 

πηγαδιών, είναι απαραίτητο να λάβουµε υπόψη µας την επανακανονικοποίηση του 

ενεργειακού χάσµατος ενός ηµιαγωγού, κατά την έγχυση σε αυτόν υψηλών 

πυκνοτήτων φορέων, τη µεταβολή δηλαδή του χάσµατος σε δοµές µε υψηλούς 

πληθυσµούς ηλεκτρονίων και οπών.  

     Στην πραγµατικότητα, µέχρι τώρα η δοµή ενεργειακών ζωνών , την  οποία έχουµε 

θεωρήσει  υποθέτει ότι η ζώνη αγωγιµότητας είναι κενή ηλεκτρονίων και η ζώνη 

σθένους πλήρως κατειληµµένη. Σε οπτοηλεκτρονικές διατάξεις, και ειδικότερα σε 

λέιζερ κβαντικών πηγαδιών, όπου λαµβάνει χώρα έγχυση φορέων στην ενεργό 

περιοχή, η παρουσία υψηλών πυκνοτήτων φορέων µεταβάλλει το ενεργειακό χάσµα. 

Τούτο εξαιτίας της αλληλεπίδρασης Coulomb µεταξύ των εγχεόµενων φορέων, η 

οποία επιφέρει ελαφρά µείωση του ενεργειακού χάσµατος. Προσεγγιστικά η 

συρρίκνωση  του ενεργειακού χάσµατος δίνεται από τη σχέση: 

  (1.93) )( 3/13/1 pnKg +−=∆Ε

Για το GaAs η σταθερά Κ είναι τέτοια ώστε αν κανείς εκφράσει τα n και p σε cm-3 

τότε: 

  (1.94) eVpng )(10*6.1 3/13/18 +−=∆Ε −

     Από την εξίσωση αυτή γίνεται εµφανές ότι για n=p=1018 cm-3 , όσο και οι τυπικές 

πυκνότητες ηλεκτρονίων και οπών σε λέιζερ GaAs, το ενεργειακό χάσµα µειώνεται 

κατά 32 meV.   

     Σε συστήµατα κβαντικών πηγαδιών η µείωση του χάσµατος είναι ανάλογη µε την  

δισδιάστατη πυκνότητα φορέων  (n2D )1/3 σε υψηλές συγκεντρώσεις φορέων και 

ανάλογη του (n2D)1/2  σε χαµηλές συγκεντρώσεις. Για έγχυση φορέων της τάξης των 

1012 cm-2, η οποία είναι τυπική για λέιζερ κβαντικών πηγαδιών, η µείωση του 

χάσµατος ισούται µε 35 meV.   

 

 

1.18 Επίδραση της θερµοκρασίας στο ενεργειακό χάσµα 

 

     Στο σηµείο αυτό είναι χρήσιµο να επισηµάνουµε ότι πέρα από την επίδραση της 

ένεσης υψηλής πυκνότητας φορέων  στη διαµόρφωση της δοµής ενεργειακών ζωνών 
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ενός υλικού και στη συρρίκνωση του ενεργειακού χάσµατος,  οι ιδιότητες ενός 

υλικού εξαρτώνται και από τη θερµοκρασία. Ειδικότερα, η αύξηση της θερµοκρασίας 

εντείνει τις ταλαντώσεις των ατόµων γύρω από τις θέσεις ισορροπίας τους, µε 

αποτέλεσµα την αύξηση της αλληλεπίδρασης φορέων και πλέγµατος. Το αποτέλεσµα 

της αλληλεπίδρασης αυτής,  είναι η µεταβολή στο ενεργειακό χάσµα του ηµιαγωγού. 

Η επίδραση αυτή ποικίλει στις διάφορες κλίµακες θερµοκρασιών, εν γένει όµως, 

αύξηση της θερµοκρασίας προκαλεί µείωση του ενεργειακού χάσµατος, η οποία 

περιγράφεται εµπειρικά από τη σχέση: 

 BT
ATETE gg +

−=
2

)0()(  (1.95) 

όπου Εg(0) είναι το ενεργειακό χάσµα σε θερµοκρασία 0 Κ και Α,Β είναι σταθερές, οι 

οποίες προέκυψαν από τα πειραµατικά δεδοµένα και έχουν τιµές χαρακτηριστικές για 

κάθε υλικό.  

     Οι δίοδοι λέιζερ παρουσιάζονται ιδιαίτερα ευαίσθητες στην επίδραση της 

θερµοκρασίας, καθώς η λειτουργία τους συνοδεύεται από φαινόµενα µη ακτινοβόλου 

επανασύνδεσης των φορέων. Τα φαινόµενα αυτά, στην πλειονότητα τους έχουν ως 

αποτέλεσµα τη θέρµανση των διατάξεων αυτών. Αναµένεται, λοιπόν, η µεταβολή 

αυτή της θερµοκρασίας να  επιδρά στη λειτουργία µιας διόδου λέιζερ, εξαιτίας των 

µεταβολών, τις οποίες προκαλεί στο ενεργειακό χάσµα ενός υλικού, και 

συγκεκριµένα στο µήκος κύµατος εκποµπής της. Για το λόγο αυτό είναι σηµαντικό η 

σχεδίαση της δοµής της να είναι τέτοια, ώστε να αποτρέπει φαινόµενα µη 

ακτινοβόλου επανασύνδεσης και θέρµανση του υλικού της ενεργού περιοχής κατά τη 

λειτουργία της διάταξης. 
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2.1 Εισαγωγή 

 

     Στην µέχρι τώρα ανάλυση µας έχουµε περιοριστεί στην µελέτη του τρόπου 

λειτουργίας των διόδων λέιζερ κβαντικού πηγαδιού, καθώς και στην περιγραφή των  

διάφορων ακτινοβόλων ή µη διαδικασιών, οι οποίες  λαµβάνουν χώρα κατά την  

έγχυση υψηλής πυκνότητας φορέων στην ενεργό περιοχή τους. Προκειµένου να 

προχωρήσουµε σε πλήρη αποσαφήνιση της λειτουργίας των διόδων λέιζερ πολύτιµη 

είναι η υπολογιστική τους προσοµοίωση. Τούτο, διότι η λειτουργία των διόδων λέιζερ 

επηρεάζεται αποφασιστικά από µια πλειάδα παραµέτρων, όπως το µέγεθος του 

περιοριστικού δυναµικού, η ύπαρξη ή όχι εσωτερικού ηλεκτρικού πεδίου, η ένταση 

του ρεύµατος ένεσης, οι ενεργές µάζες των φορέων κ.α.,  οι οποίες καθιστούν τη 

µελέτη των δοµών αυτών µη τετριµµένη. Για τον σκοπό αυτό, προχωρούµε στη 

υλοποίηση  ενός αλγορίθµου αυτοσυνεπούς επίλυσης  των εξισώσεων Schroedinger-

Poisson στην περίπτωση τυχαίας δοµής διόδου λέιζερ, ώστε να συµπεριλάβουµε την 

επίδραση των παραπάνω παραµέτρων στη λειτουργία των διόδων λέιζερ. 

 
 

 

2.2 Επίλυση της εξίσωσης Schroedinger 

 

 

     Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ενεργός περιοχή των διόδων λέιζερ αποτελείται από 

µια ενδογενή περιοχή στο µέσο - περίπου- της οποίας βρίσκονται ένα ή περισσότερα 

πηγάδια δυναµικού, εκατέρωθεν των οποίων επιτάσσονται ηµιαγωγικά στρώµατα 

µεγαλύτερου ενεργειακού χάσµατος, τα οποία λειτουργούν ως φράγµατα δυναµικού 

και συνεισφέρουν στον περιορισµό των φορέων. Λόγω του περιορισµού των φορέων 

στην ενεργό περιοχή αναµένεται το φάσµα των διαθέσιµων ενεργειακών 

καταστάσεων των φορέων αυτών να  είναι διακριτό. Προκειµένου κανείς να 

υπολογίσει τις ιδιοενέργειες και τις ιδιοκαταστάσεις των φορέων στην ενεργό περιοχή 

είναι απαραίτητο να προχωρήσει σε αριθµητική επίλυση της εξίσωσης Schroedinger.   

     Για την αριθµητική επίλυση της εξίσωσης Schroedinger, στην παρούσα εργασία, 

περιοριζόµαστε σε ενεργές περιοχές, οι οποίες αποτελούνται από ένα πηγάδι 

δυναµικού, τοποθετηµένο µεταξύ φραγµάτων, αποτελούµενων από υλικά 

 76



                                                      Κεφάλαιο 2:Επίδραση πιεζοηλεκτρικού πεδίου στο ρεύµα κατωφλίου 

µεγαλύτερου ενεργειακού χάσµατος. Η επίλυση της εξίσωσης Schroedinger γίνεται 

µε τη βοήθεια της µεθόδου στόχευσης (shooting method), για ηλεκτρόνια και οπές.  Η 

µέθοδος λαµβάνει υπόψη της  την περίπτωση διαφορετικών ενεργών µαζών των 

φορέων για τα ανόµοια ηµιαγωγικά στρώµατα και επιτρέπει την επίλυση της 

εξίσωσης Schroedinger για τυχαία µορφή του περιοριστικού δυναµικού και για τυχαίο 

αριθµό ηµιαγωγικών επιστρωµάτων.    

     Στην επίλυση της εξίσωσης Schroedinger και την εύρεση ιδιοτιµών και 

ιδιοσυναρτήσεων, θα χρησιµοποιήσουµε την προσέγγιση της ενεργού µάζας. Η 

προσέγγιση αυτή συνίσταται στην απλουστευµένη περιγραφή του σύνθετου 

κρυσταλλικού δυναµικού µε την εισαγωγή µιας εµπειρικής παραµέτρου, της ενεργού 

µάζας. Στα πλαίσια της προσέγγισης αυτής, η χρονοανεξάρτητη εξίσωση  

Schroedinger παίρνει τη µορφή: 
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ψψψ Ε=+∇−
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Στην παραπάνω εξίσωση, η m* είναι η ενεργός µάζα, η οποία υπεισέρχεται στους 

υπολογισµούς, ενώ ως V(r) παριστάνεται το µακροσκοπικό δυναµικό του υλικού, το 

οποίο ακολουθεί την χωρική µεταβολή των άκρων των ζωνών αγωγιµότητας και 

σθένους. 

     Στην περίπτωση, που το περιοριστικό δυναµικό είναι µονοδιάστατο V(z), τότε 

µπορούµε να προχωρήσουµε σε αποσύζευξη της γενικής µορφής της 

χρονοανεξάρτητης εξίσωσης Schroedinger στις τρεις διαστάσεις.  Στη διεύθυνση 

ανάπτυξης, η µορφή της εξίσωσης Schroedinger για την παραπάνω δοµή: 
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όπου η συνάρτηση V(z) αναπαριστά το περιοριστικό δυναµικό, το οποίο 

αντιλαµβάνονται οι φορείς, το οποίο ενδέχεται να τροποποιείται από την παρουσία 

πιεζοηλεκτρικών πεδίων. Ως m*(z) παριστάνεται η µεταβολή της ενεργού µάζας κατά 

µήκος της εξεταζόµενης δοµής. Η εξίσωση αυτή µπορεί να γραφεί ως εξής : 
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Χρησιµοποιώντας τον ορισµό της παραγώγου: 
z
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, και 

µετά από πράξεις καταλήγουµε στην εξίσωση: 
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(2.4) 

 

όπου δz είναι το βήµα υπολογισµού κατά µήκος του άξονα z , o οποίος θεωρείται και 

ο άξονας ανάπτυξης της ετεροδοµής. 

     Είναι φανερό ότι γνωρίζοντας την ενεργό µάζα σε οποιοδήποτε σηµείο της 

ετεροδοµής και την κυµατοσυνάρτηση σε 2 γειτονικά σηµεία, µπορούµε να 

προσδιορίσουµε τη µορφή της κυµατοσυνάρτησης σε οποιοδήποτε σηµείο της 

ετεροδοµής, για τυχούσα τιµή της ενέργειας Ε των φορέων. 

     Προκειµένου να υπολογίσει κανείς τις ιδιοενέργειες µε τη βοήθεια της µεθόδου 

στόχευσης, επιβάλλεται να µεταβάλλει την ενέργεια, η οποία είναι ελεύθερη 

παράµετρος στους υπολογισµούς µας, µέχρις ότου η κυµατοσυνάρτηση του 

σωµατιδίου να αλλάξει πρόσηµο απόκλισης, όπως φαίνεται στο παράδειγµα του 

σχήµατος  2.1. 

 
Σχήµα 2.1: Αναπαράσταση της σύγκλισης της ενέργειας στην ιδιοτιµή του συστήµατος. 

 Η ζητούµενη ιδιοτιµή στην περίπτωση αυτή είναι 29.43eV. Ανατύπωση από [1]. 
 

     Στη συνέχεια µε µια επαναλαµβανόµενη χρήση της µεθόδου Newton-Raphson  

µπορεί κανείς να βρει την τιµή της ενέργειας, για την οποία η κυµατοσυνάρτηση 

τείνει οµαλά στο µηδέν. Η µέθοδος Newton-Raphson είναι µια διαδικασία συνεχούς 

βελτίωσης της αρχικής πρόβλεψης για την τιµή της ενέργειας για την οποία η 

κυµατοσυνάρτηση Ψ τείνει στο µηδέν. Αν κανείς λοιπόν θεωρήσει ως Ε(0) την αρχική 
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πρόβλεψη, για την οποία ισχύει: Ψ(Ε(0), ∞)=0, τότε µια καλύτερη εκτίµηση δίνεται 

από την σχέση: 
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     Η παραπάνω εξίσωση έχει προφανώς επαγωγική  ισχύ : 
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και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό µιας δεύτερης καλύτερης 

προσέγγισης στην πραγµατική λύση. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται  και 

ελέγχεται συνεχώς το πρόσηµο της Ψ(Ε(0), ∞). Μετά από συνεχείς διορθώσεις στην 

εκτίµηση της ενέργειας, για δεδοµένη τιµή της η κυµατοσυνάρτηση συγκλίνει στο 

µηδέν  µε τη ζητούµενη ακρίβεια.  

     Είναι προφανές, ότι η τιµή αυτή της ενέργειας ικανοποιεί τις βασικές συνοριακές 

συνθήκες της εξίσωσης Schroedinger και αποτελεί ιδιοενέργεια των φορέων, και η 

αντίστοιχη ψ(x) ιδιοσυνάρτηση για την εξεταζόµενη περιοριστική δοµή. Οι  

ιδιοσυναρτήσεις, οι οποίες υπολογίζονται µε την αριθµητική αυτή µέθοδο δεν είναι 

κανονικοποιηµένες. Προκειµένου να επιτύχουµε κανονικοποίηση τους, προχωρούµε 

στο µετασχηµατισµό:  
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Η διαδικασία φυσικά είναι όµοια για ηλεκτρόνια και οπές και επαναλαµβάνεται για 

κάθε τιµή της ενέργειας, για την οποία έχουµε αλλαγή του πρόσηµου απόκλισης της 

κυµατοσυνάρτησης, οπότε είναι εφικτός ο υπολογισµός όλων των ιδιοσυναρτήσεων 

και ιδιοενεργειών.    

 
 
 

2.3 Καθορισµός των ψευδοσταθµών Fermi 

 

     Η εύρεση των ιδιοενεργειών  και των ιδιοκαταστάσεων µε την επίλυση της 

εξίσωσης Schroedinger  επιτρέπει και τον υπολογισµό της πυκνότητας  φορέων που 

βρίσκονται σε κάθε µία από τις υποζώνες. Παρόλο που ο ηµιαγωγός δεν βρίσκεται σε 

ισορροπία, µια και έχουµε έγχυση φορέων από εξωτερική πηγή, εντούτοις, εφόσον ο 

 79



                                                      Κεφάλαιο 2:Επίδραση πιεζοηλεκτρικού πεδίου στο ρεύµα κατωφλίου 

χρόνος επανασύνδεσης των φορέων είναι πολύ µεγαλύτερος από αυτόν που 

απαιτείται ώστε να επέλθει ισορροπία στην ίδια ζώνη, ο οποίος υπολογίζεται σε 

µερικές δεκάδες fsec, η κατανοµή των ηλεκτρονίων στις διάφορες ενεργειακές 

στάθµες του κβαντικού πηγαδιού µπορεί  να αντιπροσωπευτεί από µια συνάρτηση 

Fermi fn και αυτή των οπών από µια αντίστοιχη  συνάρτηση fp. Κάθε µια από αυτές 

τις συναρτήσεις Fermi χαρακτηρίζεται από µια ψευδοστάθµη Fermi ΕFn, EFp 

αντίστοιχα, σύµφωνα µε τις σχέσεις . 
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για ηλεκτρόνια και οπές αντίστοιχα. 

     Αν το µέγεθος του ρεύµατος ένεσης ή συνακόλουθα η πυκνότητα των ενιέµενων 

φορέων είναι γνωστά, τότε µπορούµε εύκολα να προσδιορίσουµε τις ψευδοστάθµες 

Fermi για τους δύο τύπους φορέων, µέσω των εξισώσεων: 
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όπου Εn , Em είναι οι ιδιοενέργειες των ηλεκτρονίων και των οπών στο κβαντικό 

πηγάδι, m*/πћ2 είναι η δισδιάστατη πυκνότητα καταστάσεων των φορέων, ενώ τα 

N,P αντιστοιχούν στις δισδιάστατες πυκνότητες των ενιέµενων ηλεκτρονίων και 

οπών. Θυµίζουµε εδώ ότι στην περίπτωση των λέιζερ οι πυκνότητες αυτές είναι ίσες. 

Προκειµένου να απλοποιήσουµε τις παραπάνω εκφράσεις χρησιµοποιούµε  ότι: 
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+∫  , οπότε οι  εξισώσεις (2.10), (2.11) παίρνουν την µορφή : 
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Είναι προφανές από τις εξισώσεις αυτές, ότι δεδοµένης της πυκνότητας των φορέων, 

ο µόνος άγνωστος είναι οι ψευδοστάθµες Fermi, οι οποίες µπορούν να 

προσδιορισθούν µε χρήση της επαναληπτικής µεθόδου Newton-Raphson. 
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     Θα πρέπει να τονιστεί και στην περίπτωση του υπολογισµού αυτού ότι για τον 

υπολογισµό της πυκνότητας καταστάσεων, οι ζώνες αγωγιµότητας και σθένους 

θεωρήθηκαν σχεδόν παραβολικές. Τούτο είναι αρκετά ακριβές στην περίπτωση 

ετεροδοµών, στις οποίες η επίταξη οδηγεί σε παραµόρφωση του ηµιαγωγικού 

επιστρώµατος, αν αναλογισθεί κανείς την αποµάκρυνση των σταθµών των βαρέων 

και ελαφρών οπών, η οποία προκαλείται λόγω της προκύπτουσας τάσης. Η 

αποµάκρυνση αυτή περιορίζει τα φαινόµενα αλληλεπίδρασης των υποζωνών της 

ζώνης σθένους  (valence band mixing effects), τα οποία καταστρέφουν την 

παραβολικότητα τους.  

     Ο υπολογισµός των EFn ,EFp είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, αφού µέσω αυτού 

καθορίζεται το φάσµα απολαβής των διόδων λέιζερ, όπως φαίνεται στις εξισώσεις 

(1.58),(1.61),(1.62).Επιπρόσθετα η γνώση των ψευδοσταθµών καθορίζει και τον 

εποικισµό των σταθµών του πηγαδιού και εποµένως και την πυκνότητα του 

ηλεκτρικού φορτίου στην εξεταζόµενη δοµή. Η χρησιµότητα της ακριβούς γνώσης 

της κατανοµής του ηλεκτρικού φορτίου θα φανεί στις επόµενες παραγράφους, κατά 

την επίλυση της εξίσωσης Poisson σε δοµές διόδων λέιζερ. 

 

 

 

 

 

 

2.4 Επίλυση της εξίσωσης Poisson 

 

     Σε πολλές ηλεκτρονικές συσκευές, όπως στις διόδους λέιζερ, όπου η παρουσία 

υψηλών πυκνοτήτων φορέων  είναι απαραίτητη για την  εύρυθµη  λειτουργία τους, 

είναι χρήσιµο να γνωρίζει κανείς πώς η ύπαρξη των φορέων αυτών επηρεάζει την 

ηλεκτρονική δοµή του υλικού. 

     Το ηλεκτρικό φορτίο των φορέων προσθέτει, όπως είναι φυσικό, ένα επιπλέον 

δυναµικό, το οποίο οφείλεται στην µεταξύ τους αλληλεπίδραση Coulomb. Το 

δυναµικό αυτό Vp µπορεί να υπολογισθεί µε τη βοήθεια της εξίσωσης Poisson αν 

κανείς γνωρίζει την κατανοµή του φορτίου ρ: 
ε
pVp −=∇ 2  , όπου ε είναι η 

διηλεκτρική σταθερά του υλικού.  
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     Προκειµένου να συγκεκριµενοποιήσουµε το πρόβληµα της εύρεσης του 

ηλεκτροστατικού δυναµικού στην περίπτωση της ενεργού περιοχής µιας διόδου 

λέιζερ, ας εξετάσουµε την περίπτωση ενός κβαντικού πηγαδιού από ηµιαγωγό µικρού 

ενεργειακού χάσµατος, περικλειόµενο από 2 στρώµατα ηµιαγωγού µε υψηλότερο 

χάσµα. Αυτή, όπως έχει προαναφερθεί είναι µια τυπική δοµή ενεργού περιοχής 

διόδων λέιζερ. Το µονοδιάστατο αυτό  δυναµικό της παραπάνω µορφής επιτρέπει τον 

κβαντικό χωρικό περιορισµό των φορέων σε µία διάσταση (στην περίπτωση µας στον 

άξονα z ). Στις  άλλες δύο διευθύνσεις η κίνηση των φορέων είναι ελεύθερη σε πολύ 

µεγαλύτερες περιοχές του χώρου, εξαιτίας της απουσίας περιοριστικού δυναµικού. 

     Στην περίπτωση δοµών διόδων λέιζερ η ενεργός περιοχή αποτελείται από 

ενδογενείς ηµιαγωγούς. Εποµένως στην περιοχή αυτή απουσιάζουν φορείς 

προερχόµενοι από ιονισµό των ατόµων των προσµίξεων. Το υπάρχον φορτίο 

οφείλεται σε φορείς, οι οποίοι προέρχονται από την πηγή διέγερσης τους, η οποία 

είναι συνήθως  κάποιο ρεύµα ένεσης. Οι φορείς αυτοί, όπως είδαµε εγχέονται στην 

περιοχή του κβαντικού πηγαδιού προκειµένου να ελαχιστοποιήσουν την ενέργεια 

τους και δεσµεύονται υπό την επίδραση του περιοριστικού δυναµικού. Στη 

διεύθυνση, στην οποία οι ενιέµενοι φορείς υφίστανται την επίδραση του 

περιοριστικού δυναµικού, δεν παρουσιάζουν την ίδια πιθανότητα εύρεσης στις  

διάφορες περιοχές της ετεροδοµής. Αντίθετα η πιθανότητα παρουσιάζει µια z-

εξάρτηση, η οποία  καθορίζεται από τη χωρική κατανοµή των  κυµατοσυναρτήσεων 

ηλεκτρονίων και οπών. Στις άλλες διευθύνσεις, όπου απουσιάζει ο κβαντικός 

περιορισµός, η κίνηση των φορέων είναι ανεµπόδιστη και εποµένως αναµένεται η 

πυκνότητα του ηλεκτρικού φορτίου να είναι οµοιόµορφη, δηλαδή για δεδοµένο z=a: 

 

 ρ(x,y,a)=C, όπου C σταθερά  (2.14) 

 

     Στην περίπτωση αυτή του µονοδιάστατου περιορισµού, η χωρική  κατανοµή του 

ηλεκτρικού φορτίου µπορεί να θεωρηθεί ως υπέρθεση φύλλων άπειρης επιφάνειας, 

λόγω των πολύ µεγαλύτερων x,y διαστάσεων, και επιφανειακής πυκνότητας φορτίου 

σ(z) και πάχους δz. 

     Ας θεωρήσουµε τώρα την περίπτωση, στην οποία ηλεκτρόνια και οπές έχουν µια 

µόνο ιδιοκατάσταση στον άξονα περιορισµού z  µε ιδιοσυναρτήσεις ψ(z), ψh(z) 

αντίστοιχα.  Αν συµβολίσει κανείς µε Ν την πυκνότητα των  ενιέµενων φορέων στην 

ενεργό περιοχή του λέιζερ, τότε η επιφανειακή  πυκνότητα φορτίου  δίνεται από: 
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  (2.15) zzzNzzNqz hh δψψψψσ ))()()()(()( ** −=

όπου  ψ*(z), ψ*
h(z) είναι οι συζυγείς κυµατοσυναρτήσεις ηλεκτρονίων και οπών σε 

κάθε σηµείο του άξονα z της  ετεροδοµής.  

     Αν οι φορείς κατανέµονται σε περισσότερες από µια υποζώνες, τότε η κατανοµή 

της πυκνότητας φορτίου θα είναι το άθροισµα σε όλες αυτές, όπως φαίνεται στην  

εξίσωση 2.16: 

  (2.16) zzzNzzNqz jhJh

m

j
j

n

i
i δψψψψσ ιι ))()()()(()( ,

*
,

1

*

1
∑∑
==

−=

όπου το  και n, m οι αριθµοί των υποζωνών για ηλεκτρόνια και οπές , και 

N

NN
n

i
i =∑

=1

i, Νj είναι οι επιφανειακές πυκνότητες των ενιέµενων φορέων στην ετεροδοµή, οι 

οποίες αντιστοιχούν σε κάθε υποζώνη.  

     .     Κάθε ένα από τα φύλλα αυτά παράγει ηλεκτρικό πεδίο κάθετο στο φύλλο ίσο 

µε:
ε
σ

=|| E
r

, όπου σ(z) η αγωγιµότητα σε τυχόν σηµείο του κβαντικού πηγαδιού.  

 
 

2.5 Αυτοσυνεπής επίλυση Schroedinger-Poisson 

 

     Μέχρι στιγµής προχωρήσαµε σε διακριτή επίλυση των εξισώσεων Poisson και 

Schroedinger. Όταν όµως διαπραγµατευόµαστε την επίλυση προβληµάτων και την  

εύρεση ιδιοσυναρτήσεων και ιδιοενεργειών σε ετεροδοµές µε υψηλές πυκνότητες 

φορέων, αναµένεται η επίδραση του δυναµικού Coulomb των φορέων αυτών να 

µεταβάλλει το προφίλ του δυναµικού V των δοµών. Επιπρόσθετα, η γνώση του 

δυναµικού Coulomb, όπως ήδη αναφέρθηκε, εξαρτάται από την κατανοµή των 

φορέων στη δοµή και εποµένως από τη µορφή των κυµατοσυναρτήσεων, όπως αυτή 

προκύπτει από την εξίσωση Schroedinger Η σύζευξη, λοιπόν, των δύο εξισώσεων 

καθιστά απαραίτητη την αυτοσυνεπή επίλυση τους. Ο αλγόριθµος, ο οποίος 

ακολουθείται για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι ο εξής: 

     Με χρήση της µεθόδου στόχευσης  (shooting method) επιλύεται η εξίσωση 

Schroedinger απουσία φορέων, και εποµένως ηλεκτρικού φορτίου στην ετεροδοµή. 

Από την επίλυση της εξίσωσης αυτής  προκύπτουν οι ιδιοσυναρτήσεις και 

ιδιοενέργειες  ηλεκτρονίων και οπών. Με βάση τις ιδιοσυναρτήσεις αυτές και την  
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προκύπτουσα κατανοµή των ηλεκτρονίων και των οπών,  προχωρούµε σε εύρεση της 

κατανοµής του ηλεκτρικού φορτίου και σε επίλυση της εξίσωσης Poisson. 

     Το δυναµικό Vp(z) το οποίο οφείλεται στην παρουσία του ηλεκτρικού φορτίου των 

φορέων προστίθεται στο αδιατάρακτο περιοριστικό δυναµικό, το οποίο εξαρτάται 

µόνον από τις ασυνέχειες των ζωνών αγωγιµότητας και σθένους των υλικών:   

 )()()( 0 zVzVzV pCBCB +→  (2.17) 

  (2.18) )()()( 0 zVzVzV pVBVB +→

     Η εξίσωση  Schroedinger επιλύεται για τη νέα µορφή του δυναµικού, 

προσδιορίζοντας εκ νέου τις ιδιοενέργειες και τις ιδιοσυναρτήσεις των φορέων στην 

εξεταζόµενη δοµή. Οι κυµατοσυναρτήσεις αυτές χρησιµοποιούνται για τον 

υπολογισµό του διορθωµένου ηλεκτροστατικού δυναµικού και η διαδικασία 

επαναλαµβάνεται έως ότου οι  υπολογιζόµενες ιδιοενέργειες συγκλίνουν. Οι 

ιδιοσυναρτήσεις της δοµής στην περίπτωση αυτή αποτελούν ταυτόχρονα λύσεις των 

εξισώσεων Poisson και Schroedinger. Μια σχηµατική αναπαράσταση του παραπάνω 

αλγόριθµου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφηµα.  

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                         
 
 
 

Όχι 
 

 
 
 
 
 
                                        

Επίλυση εξίσωσης 
Schroedinger µε 
αδιατάρακτο δυναµικό 

Λύση εξίσωσης 
      Poisson 

Πρόσθεση 
δυναµικού VP

 
 
 
 
        
 
 
     Προκειµένου να αντι

υπολογισµό των ιδιοενερ

 

Σύγκλιση 
Ιδιοενεργειών
  Ναι 

Επίλυση εξίσωσης 
Schroedinger µε το  
     νέο δυναµικό 

  Τελική λύση 

ληφθεί κανείς την επίδραση του δυναµικού Coulomb στον 

γειών και τη λειτουργία της αυτοσυνεπούς επίλυσης των δύο 
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εξισώσεων, παραθέτουµε στο γράφηµα 2.2 τη µεταβολή της ενέργειας της 

θεµελιώδους στάθµης, παρουσία φορέων, ενός µονού πηγαδιού In0.1Ga0.9As/ 

Al0.15Ga0.85As  µε πλάτος 100Å, στο οποίο θεωρούµε την ύπαρξη ηλεκτρικού πεδίου 

100kV/cm στο κβαντικό πηγάδι. Η πυκνότητα των ενιέµενων φορέων είναι ίση µε 

1012cm-2. Από το διάγραµµα είναι προφανής η  σταδιακή σύγκλιση της ενέργειας της 

θεµελιώδους  µετάβασης στην τιµή 1.32735 eV, µε ακρίβεια 10-5eV.  Από τη 

σύγκλιση αυτή γίνεται φανερή η θωράκιση του ηλεκτρικού πεδίου, η οποία 

προκαλείται από το διαχωρισµό των ενιέµενων φορέων, εξαιτίας του ηλεκτρικού 

πεδίου. Αποτέλεσµα του διαχωρισµού είναι η αλληλεπίδραση Coulomb µεταξύ των 

φορέων, η οποία θωρακίζει το εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο, και επιφέρει κυανή 

µετατόπιση της ενέργειας της θεµελιώδους µετάβασης, όπως διακρίνεται στο σχήµα 

2.2. 
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Σχήµα 2.2: Μεταβολή της θεµελιώδους ενέργειας µετάβασης, σε ένα κβαντικό πηγάδι 

In0.1Ga0.9As/Al0.15Ga0.85As πάχους 10nm, παρουσία 1012 φορέων µε τον αριθµό των 
επαναλήψεων της αυτοσυνεπούς επίλυσης των εξισώσεων Poisson-Schroedinger.Το 

ηλεκτρικό πεδίο στο κβαντικό πηγάδι έχει ένταση 100kV/cm. 
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2.6 Ρεύµα θερµικής διαφυγής  

 

     Η σχεδίαση της κοιλότητας είναι τέτοια ώστε, όπως επισηµάνθηκε σε 

προηγούµενο κεφάλαιο, να επιτυγχάνεται περιορισµός του ρεύµατος ένεσης φορέων 

στην ενεργό περιοχή της διόδου λέιζερ. Στην πράξη όµως διαφυγή φορέων λαµβάνει 

χώρα, οφειλόµενη κυρίως σε διαφυγή φορέων, µέσα από τα φράγµατα δυναµικού, 

λόγω φαινοµένου σήραγγας αλλά και εξαιτίας  θερµικών φαινόµενων. Τα τελευταία 

συνίστανται σε θερµική διαφυγή φορέων από την ενεργό περιοχή του λέιζερ και 

γίνονται σηµαντικά  σε θερµοκρασία  δωµατίου (300 Κ). Αναµένεται µάλιστα η ισχύς 

τους να αυξάνεται εκθετικά µε τη θερµοκρασία λειτουργίας της συσκευής. 

     Τα θερµικά φαινόµενα αναµένεται να επηρεάζουν, συνεπώς, και µια κρίσιµη 

παράµετρο της λειτουργίας της διάταξης, την πυκνότητα ρεύµατος κατωφλίου. 

Προκειµένου να εκτιµήσουµε το µέγεθος  της επιρροής αυτής, θα επιχειρήσουµε την 

προσοµοίωση της ενεργού περιοχής του λέιζερ µε ένα σύστηµα δύο “περιοχών”, 

µεταξύ των οποίων πραγµατοποιείται συνεχής εναλλαγή φορέων, όσο διαρκεί η 

έγχυση  τους στη δοµή.  

     Η δοµή της διόδου λέιζερ, η οποία πρόκειται να µελετηθεί, αποτελείται από µια 

διακριτού περιορισµού φορέων και φωτονίων ετεροδοµή (SCH), όπως φαίνεται στο 

σχήµα 2.3. Οι περιοχές n και p του µανδύα είναι ισχυρά νοθευµένες, ενώ οι περιοχές 

του  κβαντικού πηγαδιού και των φραγµάτων περιορισµού των φορέων θεωρούνται 

ανόθευτες. Η πρώτη “περιοχή” περιλαµβάνει τους φορείς, οι οποίοι καταλαµβάνουν 

ενεργειακές καταστάσεις του κβαντικού πηγαδιού. Οι ενεργειακές αυτές καταστάσεις 

έχουν υπολογισθεί µε την αριθµητική επίλυση της εξίσωσης Schroedinger. 
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Σχήµα 2.3 : Αναπαράσταση των διαδικασιών διαφυγής και επανασύνδεσης ηλεκτρονίων 

 και οπών σε κβαντικό πηγάδι. Αναγράφονται οι χαρακτηριστικοί χρόνοι των  
παραπάνω διαδικασιών. 

  

    Η δεύτερη “περιοχή” του συστήµατος περιλαµβάνει τους φορείς, οι οποίοι 

βρίσκονται στην περιοχή του φράγµατος δυναµικού και καταλαµβάνουν διαθέσιµες 

ενεργειακές καταστάσεις του. Εξαιτίας του περιοριστικού δυναµικού του υλικού του 

µανδύα (cladding), το ενεργειακό φάσµα του φράγµατος είναι µεν διακριτό, αλλά η 

ενεργειακή απόσταση µεταξύ των  υποζωνών είναι πολύ µικρή, εξαιτίας του µεγάλου 

εύρους της περιοχής. Η χρονική µεταβολή των συγκεντρώσεων ηλεκτρονίων και 

οπών στις δύο περιοχές φράγµατος και κβαντικού πηγαδιού περιγράφεται µέσω του 

συστήµατος των  εξισώσεων (2.19), (2.20): 

 

 
esc

w

cap

b

b

bb NNN
G

dt
dN

τττ
+−−=  (2.19) 

 
rad

w

esc

w

cap

bw NNN
dt

dN
τττ

−−=  (2.20) 

Ως G συµβολίζουµε το ρυθµό γένεσης φορέων στη δοµή µας, η οποία συνδέεται µε 

το ρεύµα ένεσης φορέων: 

 
eV
IG =  (2.21) 
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όπου V είναι ο όγκος του ηµιαγωγικού στρώµατος, το οποίο επιτελεί το ρόλο του 

κβαντικού πηγαδιού. Στην περίπτωση των οπών, οι παραπάνω εξισώσεις παίρνουν 

την µορφή: 

 
esch

w

caph

b

b

bb PPPG
dt

dP
τττ

+−−=  (2.22) 

 
rad

w

esch

w

caph

bw PPP
dt

dP
τττ

−−=  (2.23) 

     Οι χρονικές παράµετροι τcap, τcaph συµβολίζουν τους χρόνους σύλληψης των 

ηλεκτρονίων και των οπών. Πρόκειται για το µέσο χρόνο ζωής των φορέων στις 

περιοχές των φραγµάτων, προτού εποικίσουν κάποια από τις ενεργειακές 

καταστάσεις του κβαντικού πηγαδιού, προκειµένου να ελαχιστοποιήσουν  την 

ενέργεια τους. Στο χρόνο αυτό ενσωµατώνουµε και το χρόνο διάχυσης των φορέων 

στις περιοχές του φράγµατος. Η σύλληψη των φορέων θεωρείται ότι απορρέει από 

ανελαστική εκποµπή οπτικών φωνονίων ή από την σκέδαση των φορέων µεταξύ τους. 

Η τελευταία, στην περίπτωση διόδων λέιζερ, όπου η ένεση φορέων από εξωτερική 

πηγή διέγερσης είναι σηµαντική, αποτελεί και την κύρια αιτία σύλληψης των φορέων 

στο κβαντικό πηγάδι, και συντελεί στη µείωση του χρόνου τcap
2. Οι χρόνοι σύλληψης 

φορέων, για τυπικές συγκεντρώσεις φορέων κατωφλίου σε διόδους λέιζερ, οι οποίοι 

αναφέρονται στη βιβλιογραφία, είναι περίπου 1-4 psec µε τις οπές να παρουσιάζουν 

πολύ µικρότερους χρόνους σύλληψης, εξαιτίας της αυξηµένης ενεργού µάζας τους, σε 

σύγκριση µε τα ηλεκτρόνια3,4,5,6. 

     Ο χρόνος τb στις  εξισώσεις (2.19), (2.22) συµβολίζει το χρόνο  επανασύνδεσης 

στις περιοχές του περιοριστικού φράγµατος, δηλαδή το χρόνο, µέσα στον οποίο οι 

φορείς που εγχέονται στην ενεργό περιοχή, επανασυνδέονται ακτινοβόλα ή µη στις 

περιοχές των φραγµάτων. Η τιµή του χρόνου αυτού επηρεάζει άµεσα την ένταση της 

ακτινοβόλου επανασύνδεσης στις περιοχές των φραγµάτων, την οποία περιµένει 

κανείς να δει σε πειράµατα φωτοφωταύγειας και ηλεκτροφωταύγειας.  

     Πέρα από τις παραπάνω χρονικές παραµέτρους, στον προσδιορισµό της χρονικής 

εξάρτησης των συγκεντρώσεων των φορέων στις περιοχές πηγαδιού και φραγµάτων 

υπεισέρχεται και η σταθερά τrad. Ο χρόνος αυτός είναι ο χαρακτηριστικός χρόνος 

ακτινοβόλου επανασύνδεσης των φορέων στο κβαντικό πηγάδι, ο οποίος 

υπολογίζεται, αν γνωρίζει κανείς το φάσµα της αυθόρµητης επανασύνδεσης, 

σύµφωνα µε την εξίσωση (1.81). Στους υπολογισµούς µας, αγνοούµε την επίδραση 
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των µη ακτινοβόλων διαδικασιών στην περιοχή του κβαντικού πηγαδιού, εξαιτίας της 

καλής κρυσταλλικής ποιότητας του ηµιαγωγικού υλικού των διατάξεων µας.          

     Οι σταθερές  τesc, τesch εκφράζουν τους χαρακτηριστικούς χρόνους, για ηλεκτρόνια 

και οπές αντίστοιχα, οι οποίοι απαιτούνται για τη διαφυγή των  φορέων του 

κβαντικού πηγαδιού προς τις περιοχές των φραγµάτων. Για τον υπολογισµό του 

τυπικού χρόνου διαφυγής των φορέων από το κβαντικό πηγάδι, χρησιµοποιούµε το 

µοντέλο θερµιονικής εκποµπής, σύµφωνα µε το οποίο ο χρόνος διαφυγής δίνεται7: 

 )exp(2 *

kTkT
mLZesc

∆Ε⋅
=

πτ  (2.24) 

όπου LΖ είναι το πλάτος του κβαντικού πηγαδιού, m* είναι η ενεργός µάζα των 

φορέων, ηλεκτρονίων ή οπών, Τ είναι η θερµοκρασία, και ∆Ε είναι το ενεργειακό 

φράγµα, το οποίο αντιλαµβάνεται ο τυχών φορέας. Συνεπώς carbar E−Ε=∆Ε , όπου 

Εcar είναι η ενέργεια των φορέων, και Ebar είναι η ενέργεια του φράγµατος, η οποία 

συµπίπτει µε το ανώτερο όριο δέσµευσης των φορέων στο κβαντικό πηγάδι. Το 

µοντέλο θερµιονικής εκποµπής λειτουργεί αρκετά καλά στην περίπτωση των λέιζερ 

κβαντικών πηγαδιών και σηµειώνει απόκλιση µόνο σε πολύ µικρά πλάτη του ενεργού 

πηγαδιού. 

     Είναι σαφής, από την εξίσωση (2.24), η εξάρτηση του χρόνου θερµικής διαφυγής 

από το πλάτος του κβαντικού πηγαδιού. Τούτο οφείλεται κυρίως στην επίδραση του 

πλάτους του πηγαδιού στην ενέργεια των ιδιοκαταστάσεων των φορέων. Έτσι, 

αύξηση του πλάτους, επιφέρει, µείωση των ιδιοενεργειών, αύξηση της ενεργειακού 

φράγµατος ∆Ε, και εποµένως καλύτερο περιορισµό των φορέων. Ο καλύτερος αυτός 

περιορισµός προκαλεί αύξηση του χρόνου θερµικής διαφυγής των φορέων από το 

κβαντικό πηγάδι, όπως γίνεται εµφανές από το µοντέλο θερµιονικής εκποµπής. 

     Είναι απαραίτητο, λοιπόν, να υπολογίσουµε το χρόνο διαφυγής τυχόντος φορέα 

από το κβαντικό πηγάδι. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται να γνωρίζει κανείς την 

τυχούσα ενέργεια των φορέων. Η  ενέργεια  Εcar  των τυχόντων φορέων καθορίζεται, 

σύµφωνα µε τα όσα υποθέσαµε σε προηγούµενο υποκεφάλαιο, από την κατανοµή 

Fermi-Dirac ηλεκτρονίων και οπών στις διάφορες ενεργειακές στάθµες των ζωνών 

αγωγιµότητας και σθένους. Συνεπώς, προκειµένου να έχουµε µια πιο 

αντιπροσωπευτική τιµή του χρόνου διαφυγής των φορέων, υπολογίζουµε µια 

ζυγισµένη τιµή του χρόνου αυτού για τους φορείς στις διάφορες στάθµες του 

κβαντικού πηγαδιού. 
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Τούτο στην περίπτωση που κανείς θεωρεί ότι οι καταστάσεις είναι 100% διαθέσιµες 

να δεχτούν φορείς, οι οποίοι διαφεύγουν θερµικά από το κβαντικό πηγάδι. Στην 

πράξη, όµως, θα πρέπει να συνεκτιµηθεί η επίδραση της κατάληψης ορισµένων από 

τις διαθέσιµες καταστάσεις του φράγµατος, η οποία µειώνει το ρυθµό διαφυγής των 

φορέων από το πηγάδι.  Προκειµένου να συνεκτιµήσει κανείς το εµπόδιο αυτό λόγω 

κατάληψης των τελικών καταστάσεων, τροποποιεί την παραπάνω εξίσωση, 

καταλήγοντας στην: 
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Στην παραπάνω εξίσωση έχουµε υποθέσει, κατά προσέγγιση, ότι η πιθανότητα 

κατάληψης των διαθέσιµων ενεργειακών καταστάσεων στην περιοχή του φράγµατος 

ακολουθεί την κατανοµή Fermi-Dirac. Η κατανοµή αυτή περιγράφει αρκετά καλά την 

πιθανότητα κατάληψης των ενεργειακών καταστάσεων του φράγµατος στην 

περίπτωση που ο χρόνος χαλάρωσης των φορέων είναι πολύ µικρότερος από το χρόνο 

σύλληψης τους στην περιοχή του πηγαδιού.  Στην περίπτωση των διόδων λέιζερ, στις 

οποίες η ένεση φορέων στην ενεργό περιοχή είναι ισχυρή, η απώλεια ενέργειας 

οφείλεται κυρίως σε σκεδάσεις µε άλλους φορείς, γεγονός το οποίο αναµένεται να 

επιφέρει µείωση του χρόνου χαλάρωσης των φορέων. Τούτο επιτρέπει την περιγραφή 

της κατάληψης των διαθέσιµων καταστάσεων από την κατανοµή Fermi-Dirac σε 

καλή προσέγγιση. Από την εξίσωση (2.26) µπορεί κανείς να υπολογίσει το χρόνο 

διαφυγής από το κβαντικό πηγάδι, για τα ηλεκτρόνια και τις οπές.  

     Οι τιµές αυτές χρησιµοποιούνται ως παράµετροι στις  εξισώσεις (2.19)-(2.22), 

προκειµένου να υπολογισθεί η συνεισφορά του στον υπολογισµό του ρεύµατος 

κατωφλίου της διόδου λέιζερ.  Στη στάσιµη κατάσταση, η οποία αποτελεί και το 

αντικείµενο του ενδιαφέροντος µας, χάνεται η χρονική εξάρτηση των πυκνοτήτων 

των φορέων στις διάφορες περιοχές της ετεροδοµής: 
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για τα δύο είδη φορέων στη δοµή. Αν κανείς επιλύσει αριθµητικά το σύστηµα των 

τεσσάρων εξισώσεων, µπορεί να υπολογίσει τις συγκεντρώσεις στη στάσιµη 

κατάσταση, για τα είδη των φορέων καθώς και το απαιτούµενο ρεύµα ένεσης Ι, και  

εποµένως να εκτιµήσει  την αύξηση στο ρεύµα κατωφλίου, η οποία οφείλεται στη 

θερµική διαφυγή φορέων. Το τελευταίο αποτελεί διόρθωση στην προσοµοίωση 

πραγµατικών διόδων λέιζερ, όπου ο υπολογισµός του ρεύµατος κατωφλίου µέσω του 

ρυθµού αυθόρµητης επανασύνδεσης δεν είναι επαρκής. Η διόρθωση αυτή καθίσταται 

σηµαντική σε υψηλές θερµοκρασίες. Είναι κατανοητό, ότι στην περίπτωση στενών 

και ρηχών κβαντικών πηγαδιών, όπου ο κβαντικός περιορισµός ωθεί τις ενεργειακές 

καταστάσεις πλησιέστερα προς το άκρο του φράγµατος, επέρχεται αύξηση των 

ρυθµών θερµικής διαφυγής των φορέων. Στην περίπτωση αυτή, η συνιστώσα του 

ρεύµατος κατωφλίου, λόγω διαφυγής, παρουσιάζεται ενισχυµένη. 

     Ο ρυθµός θερµικής διαφυγής εξαρτάται, επίσης από άλλες ιδιότητες της δοµής, 

όπως η ύπαρξη ηλεκτρικού πεδίου, οι ενεργές µάζες των φορέων, κ.α. Σε κάθε 

περίπτωση, πάντως, τα φαινόµενα θερµικής διαφυγής αποτελούν µια σηµαντική αιτία 

απώλειας φορέων σε διόδους λέιζερ κβαντικών πηγαδιών και επιβάλλεται να 

συµπεριληφθούν στον υπολογισµό του ρεύµατος κατωφλίου.  

 

 

2.7 Επίλυση κυµατοδηγού 

 

     Σε έναν κυµατοδηγό, το οπτικό κύµα διαδίδεται, ως επί το πλείστον στο υλικό µε 

το µεγαλύτερο δείκτη διαθλάσεως, ο οποίος στην περίπτωση των διόδων λέιζερ 

συµπίπτει µε την ενδογενή περιοχή της επαφής p-i-n. Έξω από την περιοχή αυτή,  
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υπάρχει εκθετική εξασθένιση της έντασης του διαδιδόµενου οπτικού κύµατος, όσο 

αυξάνεται το βάθος διείσδυσης στην περιοχή των εξωτερικών στρωµάτων. Εποµένως, 

προκειµένου ένας κυµατοδηγός να επιτυγχάνει όσο το δυνατό καλύτερο περιορισµό 

του τρόπου ταλάντωσης στην ενεργό περιοχή, θα πρέπει τα υλικά, τα οποία επιτελούν 

ρόλους πυρήνα και µανδύα του κυµατοδηγού, να έχουν πολύ διαφορετικούς δείκτες 

διάθλασης.  

     Εδώ όµως παρουσιάζεται το κυριότερο πρόβληµα, το οποίο έγκειται  στην  

έλλειψη υλικών που  χαρακτηρίζονται από παρόµοιες πλεγµατικές σταθερές και 

διαφορετικούς δείκτες διάθλασης. Για το λόγο αυτό και µε σκοπό τον καλύτερο 

δυνατό περιορισµό του φωτός στην ενδογενή περιοχή, το πάχος των ενδογενών 

περιοχών του µανδύα είναι αρκετά µεγάλο. Σε κάθε περίπτωση πάντως το πάχος του 

µανδύα δεν θα πρέπει να φτάνει σε µεγάλες τιµές, διότι τότε διογκώνονται τα 

φαινόµενα µη ακτινοβόλου επανασύνδεσης στην περιοχή αυτή, και αυξάνεται το 

ρεύµα κατωφλίου. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι για τον προσδιορισµό της βέλτιστης 

δοµής απαιτείται µοντελοποίηση του κυµατοδηγού, η οποία συνίσταται στην επίλυση 

των εξισώσεων Maxwell στην εξεταζόµενη ετεροδοµή. Η διαφορική µορφή των 

εξισώσεων αυτών, η οποία τίθεται σε αριθµητική επίλυση είναι: 
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όπου υ η ταχύτητα των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων στο εκάστοτε µέσο διάδοσης. 

Αν κανείς προχωρήσει σε αποσύζευξη των διαφορικών εξισώσεων, καταλήγει στις 

λεγόµενες κυµατικές εξισώσεις για το ηλεκτρικό και µαγνητικό πεδίο του κύµατος: 

 

 022 =Ε+∇
rrr

µεωE  (2.32) 

 022 =Η+Η∇
rrr

µεω  (2.33) 

 

όπου ως µ,ε, συµβολίζονται η µαγνητική διαπερατότητα και η διηλεκτρική σταθερά 

του µέσου διάδοσης, ενώ ω είναι η συχνότητα του διαδιδόµενου οπτικού κύµατος. 
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     Η αριθµητική επίλυση των εξισώσεων (2.32), (2.33) δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής 

χρήσιµων  γνωρισµάτων του κυµατοδηγού, όπως ο παράγοντας οπτικού περιορισµού 

Γ, καθώς και οι τρόποι ταλάντωσης, τους οποίους υποστηρίζει η κοιλότητα. Η 

µέθοδος, η οποία χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των ιδιοτήτων του 

κυµατοδηγού, στην παρούσα εργασία, είναι η µέθοδος µεταφοράς µητρών (transfer 

matrix method). Η µέθοδος  δέχεται ως αρχικές παραµέτρους το προφίλ του δείκτη 

διάθλασης στην εξεταζόµενη δοµή και το µήκος κύµατος του διαδιδόµενου οπτικού 

κύµατος. Οι ενισχυόµενοι τρόποι ταλάντωσης της κοιλότητας προκύπτουν ως 

υπέρθεση γνωστών στοιχειωδών λύσεων. Στην περίπτωση µας για την επίλυση της 

εξεταζόµενης δοµής, χρησιµοποιούµε ως βάση τις ιδιοσυναρτήσεις ενός τυπικού 

ορθογώνιου κυµατοδηγού. Με την επιβολή των κατάλληλων συνοριακών συνθηκών 

για τα διαφορετικά ηµιαγωγικά στρώµατα, µπορεί κανείς να καταλήξει στην ακριβή 

µορφή των ενισχυόµενων τρόπων ταλάντωσης της κοιλότητας.   

     Η αριθµητική επίλυση των εξισώσεων Maxwell µε τη µέθοδο µεταφοράς µητρών 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη µελέτη µιας τυπικής δοµής διόδου λέιζερ µονού 

κβαντικού πηγαδιού, ώστε να εκτιµήσουµε ποσοτικά την τιµή του παράγοντα οπτικού 

περιορισµού Γ για τις διατάξεις αυτές. Η τυπική δοµή µιας τέτοιας διόδου λέιζερ 

αποτελείται από ένα κεντρικό κβαντικό πηγάδι In0.1Ga0.9As πάχους 10nm, το οποίο 

περιβάλλεται από δύο στρώµατα Al0.15Ga0.85As πάχους 125nm το καθένα. Το τµήµα 

αυτό της δοµής αποτελεί τον πυρήνα του κυµατοδηγού. Ο µανδύας του κυµατοδηγού 

αποτελείται από δύο στρώµατα Al0.3Ga0.7As , τα οποία βρίσκονται εκατέρωθεν του 

πυρήνα του κυµατοδηγού και έχουν πάχος 1.6µm.  Ο θεµελιώδης τρόπος ταλάντωσης 

για την παραπάνω δοµή, φαίνεται στο παρακάτω γράφηµα (Σχήµα 2.4): 
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Σχήµα 2.4: Θεµελιώδης τρόπος ταλάντωσης της  δοµής. Είναι φανερό ότι ο περιορισµός 

στην περιοχή του κβαντικού πηγαδιού είναι µικρός.  
 

     Ο παράγοντας Γ για κάθε ένα από τα ηµιαγωγικά στρώµατα της δοµής φαίνεται 

στον πίνακα 2.1, ο οποίος προκύπτει από την αριθµητική επίλυση του κυµατοδηγού: 

 

 

Πίνακας 2.1: Παράγοντα περιορισµού Γ, για κβαντικό πηγάδι  

 In0.1Ga0.9As πλάτους 100 Å 

Ηµιαγωγικό στρώµα Παράγοντας Γ 

Al0.3Ga0.7As upper cladding layer 0.2531 

Al0.15Ga0.85As barrier layer 0.2253 

In0.1Ga0.9As quantum well 0.0204 

Al0.15Ga0.85As barrier layer 0.2253 

Al0.3Ga0.7As bottom cladding layer 0.2531 

GaAs substrate 0.0237 

 

     Από τον πίνακα αυτό είναι φανερή η συρρίκνωση του παράγοντα περιορισµού του 

οπτικού κύµατος στην ενεργό περιοχή Γ, στην περίπτωση διόδων λέιζερ κβαντικών 

πηγαδιών. Η µείωση αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική και αποτελεί έναν από τους 

κυριότερους παράγοντες, οι οποίοι αναστέλλουν τη περαιτέρω µείωση των 
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διαστάσεων της ενεργού περιοχής στις διατάξεις αυτές. Η εύρεση των τρόπων 

ταλάντωσης της κοιλότητας, καθώς και του παράγοντα οπτικού περιορισµού, 

αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιµα για την µελέτη των διόδων λέιζερ και την 

εκτίµηση του ρεύµατος κατωφλίου τους. 

 

2.8 Αποτελέσµατα αριθµητικής προσοµοίωσης  

 

     Η αυτοσυνεπής επίλυση των εξισώσεων Schroedinger-Poisson,  µας επιτρέπει να 

υπολογίσουµε τις ιδιοσυναρτήσεις και τις ιδιοενέργειες οποιουδήποτε συστήµατος, 

παρουσία υψηλής συγκέντρωσης φορέων. Εφόσον ο παραπάνω αλγόριθµος καθιστά 

δυνατή την εύρεση των ιδιοκαταστάσεων της ενεργού περιοχής, επιτρέπει και τον 

υπολογισµό της απολαβής  και του ρυθµού αυθόρµητης επανασύνδεσης, µε βάση τον 

φορµαλισµό, ο οποίος αναπτύχθηκε στα υποκεφάλαια 1.10.2, 1.10.3, 1.12. Επιπλέον, 

παρέχει και µια εκτίµηση της πυκνότητας του ρεύµατος κατωφλίου, µε βάση τις 

εξισώσεις (1.80) και (1.82): 

  (2.34) ωω dRewJ spsp )(
0
∫
∞

=

     Το πλεονέκτηµα του υπολογισµού αυτού είναι ότι συµπεριλαµβάνει στην απολαβή 

του υλικού, την επίδραση της παρουσίας µιας υψηλής πυκνότητας  φορέων σε µια 

περιοχή εξαιρετικά µικρού πλάτους στη διαµόρφωση του φάσµατος απολαβής. 

Ταυτόχρονα, στην περίπτωση ύπαρξης πιεζοηλεκτρικού πεδίου στην εξεταζόµενη 

δοµή, περικλείει τόσο το διαχωρισµό των κυµατοσυναρτήσεων, όσο και τα 

φαινόµενα  θωράκισης από τους ενιέµενους φορείς.  Παρουσιάζεται, εποµένως, 

ιδιαίτερα χρήσιµος για τη µελέτη της µεταβολής της πυκνότητας ρεύµατος κατωφλίου 

δοµών διόδων λέιζερ σε µεταβολές της έντασης του πιεζοηλεκτρικού πεδίου. Στους 

υπολογισµούς αυτούς, λαµβάνονται υπόψη τα φαινόµενα θερµικής διαφυγής των 

φορέων, ενώ οι επιπτώσεις των µη ακτινοβόλων διαδικασιών στην ενεργό περιοχή 

θεωρούνται αµελητέες. 

  

2.8.1 Μεταβολή µε την ένταση του πεδίου 

 

      Η παρουσία ενός ισχυρού πιεζοηλεκτρικού πεδίου πόλωσης στην ενεργό περιοχή 

µιας διόδου λέιζερ, επηρεάζει, όπως έγινε αντιληπτό, το φάσµα απολαβής και 

 95



                                                      Κεφάλαιο 2:Επίδραση πιεζοηλεκτρικού πεδίου στο ρεύµα κατωφλίου 

αυθόρµητης εκποµπής (βλ. Σχήµατα 1.16, 1.17). Αναµένεται, εποµένως, σύµφωνα µε 

την εξίσωση (2.34), να επηρεάζει αποφασιστικά και την τιµή του ρεύµατος 

κατωφλίου του λέιζερ. Η δοµή, η οποία χρησιµοποιήθηκε για τη µελέτη της 

µεταβολής του ρεύµατος κατωφλίου µε την ένταση του πιεζοηλεκτρικού πεδίου, 

φαίνεται στο σχήµα 2.5: 

 

1.6 µm Al0.3Ga0.7As 

125nm Al0.15Ga0.85As 

10nm In0.1Ga0.9As 

125nm Al0.15Ga0.85As 

1.6 µm Al0.3Ga0.7As 

 

Σχήµα 2.5:Αναπαράσταση της δοµής, η οποία χρησιµοποιείται για την  
 προσοµοίωση της λειτουργίας των  διόδων λέιζερ 

  

     Τα στρώµατα Al0.15Ga0.85As επιτελούν ρόλο φράγµατος, και δηµιουργούν το 

περιοριστικό δυναµικό, το οποίο συγκρατεί τους φορείς στο κβαντικό πηγάδι 

In0.1Ga0.9As. Εκατέρωθεν της ενδογενούς αυτής περιοχής, η οποία επιτάσσεται στον 

άξονα (111), θεωρούµε την ανάπτυξη ηµιαγωγικών επιστρωµάτων Al0.3Ga0.7As, 

πάχους 1.6µm. Για τους υπολογισµούς των ιδιοκαταστάσεων  των φορέων, ο λόγος  

∆ΕC/ ∆Εg για την περίπτωση της ετεροδοµής In0.1Ga0.9As/Al0.15Ga0.85As, θεωρήθηκε 

ίσος προς 0.68. Από το παρακάτω γράφηµα είναι φανερή η µη µονοτονική 

συµπεριφορά του ρεύµατος κατωφλίου από την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου. Τα 

αποτελέσµατα των υπολογισµών µας, για την περίπτωση, κατά την οποία η 

προσδοκώµενη απολαβή του υλικού είναι ίση µε 500cm-1, σε θερµοκρασία δωµατίου 

(Τ=300 Κ) φαίνονται στο σχήµα 2.6: 
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Σχήµα 2.6: Μεταβολή της πυκνότητας του ρεύµατος κατωφλίου µε την ένταση του 

πιεζοηλεκτρικού πεδίου, για τη δοµή διόδου λέιζερ, η οποία διακρίνεται  στο σχήµα 2.5 
στην περίπτωση που η απολαβή του υλικού είναι ίση µε 500cm-1, και η θερµοκρασία   

Τ=300 Κ 
  

     Παρατηρούµε ότι το ρεύµα κατωφλίου, το οποίο προέρχεται από τη συνιστώσα 

της αυθόρµητης εκποµπής, ακολουθεί φθίνουσα πορεία, για µικρές τιµές του 

πιεζοηλεκτρικού πεδίου, µέχρι την τιµή των 80kV/cm, όπου παίρνει την ελάχιστη 

τιµή του. Περαιτέρω αύξηση του ηλεκτρικού πεδίου επιφέρει αύξηση της πυκνότητας 

ρεύµατος κατωφλίου. Ας επιχειρήσουµε να ερµηνεύσουµε τη µη µονοτονική αυτή 

συµπεριφορά. 

     Όπως είναι εµφανές από το γράφηµα 1.16, η παρουσία ηλεκτρικού πεδίου στο 

υλικό του κβαντικού πηγαδιού, έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της απολαβής του 

υλικού, εξαιτίας του περιορισµού των φορέων σε διαφορετικές περιοχές του 

πηγαδιού. Η µείωση αυτή όµως συνοδεύεται από αύξηση του χρόνου αυθόρµητης 

επανασύνδεσης των φορέων, η οποία πηγάζει από την µείωση της επικάλυψης των 

κυµατοσυναρτήσεων τους παρουσία του ηλεκτρικού πεδίου. Ανάλογα µε τη σχετική 

ένταση των δύο φαινοµένων, η πυκνότητα ρεύµατος κατωφλίου εµφανίζεται 

µειωµένη ή αυξηµένη. 
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     Για µικρές τιµές της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου, η µείωση του ρυθµού 

αυθόρµητης εκποµπής είναι πολύ εντονότερη της µείωσης της απολαβής, µε 

αποτέλεσµα σε αυτές τις τιµές έντασης πεδίου η πυκνότητα του ρεύµατος κατωφλίου 

να µειώνεται. Παρουσία ισχυρών ηλεκτρικών πεδίων, όµως, ο διαχωρισµός των 

κυµατοσυναρτήσεων και εποµένως  η µείωση στο ρυθµό απολαβής του υλικού, 

παρουσιάζονται ιδιαίτερα έντονες. Εποµένως είναι απαραίτητη η έγχυση υψηλών 

πυκνοτήτων φορέων στο κβαντικό πηγάδι, προκειµένου το λέιζερ να φτάσει στο 

κατώφλι λειτουργίας. Η αύξηση της πυκνότητας των ενιέµενων φορέων προκαλεί 

διόγκωση των ρυθµών αυθόρµητης επανασύνδεσης, η οποία επιφέρει αύξηση της 

υπολογιζόµενης   απαιτούµενης πυκνότητας ρεύµατος ένεσης, η οποία γίνεται ορατή 

στο διάγραµµα 2.6. 

     Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η µελέτη της επίδρασης του πιεζοηλεκτρικού 

πεδίου στο Jth σε κοιλότητες διαφορετικών απωλειών. Στο σχήµα 2.7 παριστάνεται η 

µεταβολή του Jth µε το µέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου, στην περίπτωση, 

κατά την οποία το Gth=1000 cm-1, ώστε να υπερκαλύπτονται οι απώλειες της 

κοιλότητας. Η δοµή της διόδου λέιζερ, την οποία θεωρούµε, είναι όµοια µε αυτή του 

σχήµατος 2.5 µε άξονα ανάπτυξης τον (111).  Η µεταβολή του Jth, και στην 

περίπτωση αυτή ακολουθεί µη µονοτονική συµπεριφορά σε µεταβολές του 

πιεζοηλεκτρικού πεδίου. 

    Από τη µελέτη του διαγράµµατος 2.7 προκύπτει ότι η αύξηση του Gth σε 

κοιλότητες υψηλών απωλειών, προκαλεί µια µετατόπιση του ελαχίστου της Jth, προς 

µικρότερες τιµές της έντασης του πιεζοηλεκτρικού πεδίου.  Η µετατόπιση αυτή 

συνοδεύεται από την εξάλειψη της ευεργετικής επίδρασης του πιεζοηλεκτρικού 

πεδίου. Έτσι, για εντάσεις του πεδίου µεγαλύτερες των 60kV/cm, η τιµή του Jth 

εµφανίζεται αρκετά µεγαλύτερη σε σύγκριση µε την τιµή Jth0, την οποία εµφανίζει 

απουσία πιεζοηλεκτρικού πεδίου. 
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Σχήµα 2.7: Μεταβολή της πυκνότητας του ρεύµατος κατωφλίου µε την ένταση του 

πιεζοηλεκτρικού πεδίου, για τη δοµή του σχήµατος 2.5 στην περίπτωση που  
η απολαβή του υλικού είναι 1000cm-1, σε θερµοκρασία δωµατίου (Τ=300 Κ). 

 

     Προκειµένου να ερµηνευθεί η συµπεριφορά αυτή είναι χρήσιµο να υπενθυµιστεί, 

ότι αύξηση στις απώλειες του υλικού, και εποµένως στο Gth επιφέρει αύξηση της 

πυκνότητας των εγχεόµενων φορέων, και διόγκωση του ρυθµού αυθόρµητης 

επανασύνδεσης Rsp. Εφόσον η ύπαρξη του πιεζοηλεκτρικού πεδίου συµβάλλει στην 

µείωση της επικάλυψης των κυµατοσυναρτήσεων, είναι λογικό, για δεδοµένη αύξηση 

του Gth να αναµένεται δυσανάλογη αύξηση της πυκνότητας των εγχεόµενων φορέων 

σε κβαντικά πηγάδια όπου υπάρχει πιεζοηλεκτρικό πεδίο. Η δυσανάλογη αυτή 

αύξηση εντείνεται, όσο αυξάνεται η ένταση, µε αποτέλεσµα την εξάλειψη της όποιας 

ευεργετικής επίδρασης του πιεζοηλεκτρικού πεδίου.    

     Αντίθετα, στην περίπτωση κοιλοτήτων, στις οποίες οι απώλειες έχουν περιοριστεί, 

το φαινόµενο της µείωσης του ρεύµατος εµφανίζεται ενισχυµένο, όπως φαίνεται στο 

σχήµα 2.8. Στο διάγραµµα αυτό, η εξεταζόµενη δοµή είναι όµοια προς τις 

προηγούµενες, όπως και η θεωρούµενη διεύθυνση ανάπτυξης, αλλά η απαιτούµενη 

απολαβή του υλικού, η οποία αρκεί για να υπερκαλύψει τις απώλειες της κοιλότητας 

ώστε η διάταξη να φτάσει στο κατώφλι εκποµπής, είναι 350cm-1.  
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Σχήµα 2.8: Μεταβολή της Jth µε την ένταση του πιεζοηλεκτρικού πεδίου πόλωσης, στην 

περίπτωση που η απαιτούµενη απολαβή είναι 350cm-1. Τ=300Κ 
 

       Πέραν της ενισχυµένης µείωσης του Jth,  σε κοιλότητες χαµηλών απωλειών το 

ελάχιστο του Jth εµφανίζεται µετατοπισµένο σε µεγαλύτερες εντάσεις πεδίου. Η 

µετατόπιση αυτή είναι συνέπεια της πολύ υψηλότερης έντασης πιεζοηλεκτρικού 

πεδίου, η οποία είναι απαραίτητη στις κοιλότητες αυτές, ώστε ο διαχωρισµός των 

κυµατοσυναρτήσεων και η µείωση της απολαβής να είναι έντονα και να επιφέρουν 

δυσανάλογη αύξηση της πυκνότητας των εγχεόµενων φορέων. 

     Είναι φανερή, λοιπόν από τα παραπάνω, η ευεργετική επίδραση του 

πιεζοηλεκτρικού πεδίου στη µείωση του ρεύµατος κατωφλίου µιας διόδου λέιζερ. 

Προκειµένου, όµως να µην παρουσιάζεται εξασθένηση του φαινοµένου αυτού, 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατασκευή κοιλοτήτων λέιζερ µε µικρές απώλειες, 

έτσι ώστε η απαιτούµενη απολαβή τoυ υλικού  να περιορίζεται στην περιοχή των 

300-500cm-1, τιµή εφικτή για GaAs διόδους λέιζερ. Σε κοιλότητες µεγαλύτερων 

απωλειών, όµως, το φαινόµενο όχι µόνο εκµηδενίζεται, αλλά η επίδραση του 

ηλεκτρικού πεδίου επιφέρει  αύξηση του ρεύµατος κατωφλίου.  
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2.8.2 Μεταβολή µε τη θερµοκρασία 

 

     Η µείωση της πυκνότητας ρεύµατος κατωφλίου µε την ένταση του 

πιεζοηλεκτρικού πεδίου προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την µελέτη δοµών, στις 

οποίες ενυπάρχει το πεδίο αυτό. Για το λόγο αυτό προχωρούµε σε σύγκριση του 

ρεύµατος κατωφλίου δοµών διόδων λέιζερ, των οποίων η επίταξη γίνεται  σε 

υπόστρωµα  GaAs (100) και (111)Β. Η ενεργός περιοχή των δοµών φαίνεται στο 

σχήµα 2.5, το Gth είναι ίσo µε 500 cm-1, ενώ το ενυπάρχον πιεζοηλεκτρικό πεδίο στην 

περιοχή του κβαντικού πηγαδιού, στην περίπτωση που η επίταξη γίνεται στον άξονα 

(111), υπολογίζεται µε βάση την εξίσωση (1.44) περίπου ίσο µε 100kV/cm, ενώ η 

θερµοκρασία λειτουργίας είναι 300 Κ. Συνεκτιµάται, επιπρόσθετα, και η διαφορά των 

ενεργών µαζών των οπών στις δύο διευθύνσεις, όπως αυτή παρουσιάστηκε στις 

εξισώσεις  (1.31)-(1.34).       

       Το πεδίο στα φράγµατα είναι πολύ µικρότερο εξαιτίας του µεγαλύτερου πλάτους 

των στρωµάτων αυτών. Η µελέτη του διαγράµµατος του σχήµατος 2.9 αναδεικνύει τη 

σηµαντική µείωση του ρεύµατος κατωφλίου στην περίπτωση της ανάπτυξης στον 

άξονα (111), σε σύγκριση µε τη συνήθη διεύθυνση επίταξης (100). Η µείωση αυτή 

αποδίδεται, κατά 70-80%, στην µειωµένη ενεργό µάζα των βαρέων οπών του 

τριµερούς (In0.1Ga0.9As), σε διεύθυνση  κάθετη στη διεύθυνση ανάπτυξης του 

επιστρώµατος (in plane effective mass), όταν η επίταξη γίνεται στον πολικό άξονα 

(111). Η µειωµένη αυτή ενεργός µάζα επιφέρει ελάττωση της πυκνότητας 

καταστάσεων στη ζώνη σθένους και συνεπώς στην ανηγµένη πυκνότητα 

καταστάσεων, µε αποτέλεσµα να απαιτείται µικρότερος αριθµός φορέων, 

προκειµένου να ικανοποιηθεί η συνθήκη κατωφλίου, ∆ΕF>Eg και να επιτευχθεί µια 

δεδοµένη απολαβή του υλικού. 
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Σχήµα 2.9: Θερµοκρασιακή µεταβολή του Jth , για τις δοµές διόδου λέιζερ του σχήµατος 2.5, 
όταν η επίταξη γίνεται σε υπόστρωµα (100) GaAs (σφαίρες), και (111) GaAs (τετράγωνα). Η 
απαιτούµενη απολαβή του υλικού είναι ίση µε 500 cm-1. Οι καµπύλες ανάµεσα στα σηµεία 
είναι βοηθητικές και χρησιµοποιούνται για να αναδείξουν την εκθετική εξάρτηση της Jth από 

τη θερµοκρασία. 
 

     Η µείωση του ρεύµατος κατωφλίου σε δοµές, οι οποίες αναπτύσσονται στον άξονα 

(111) αποδίδεται, εν µέρει (20-30%) και στην ύπαρξη του πιεζοηλεκτρικού πεδίου 

στον άξονα αυτό. Όπως έγινε αντιληπτό στην προηγούµενη παράγραφο, σε χαµηλές 

τιµές της προσδοκώµενης απολαβής του υλικού, η επίδραση του πεδίου,  είναι 

ευεργετική για την µείωση του ρεύµατος κατωφλίου (βλ. σχήµατα 2.6 και 2.8). 

     Παρατηρώντας τις καµπύλες µεταβολής του Jth µε τη θερµοκρασία για τα δύο 

διαφορετικά υποστρώµατα, είναι φανερή η αναµενόµενη εκθετική αύξηση του 

ρεύµατος, όσο η θερµοκρασία αυξάνεται. Υπενθυµίζεται η εµπειρική σχέση, η οποία 

χαρακτηρίζει τις διόδους λέιζερ: 

 )/exp(*)0()( 0TTJTJ thth =  (2.35) 

όπου Τ0 είναι σταθερά µε µονάδες θερµοκρασίας, η οποία είναι χαρακτηριστική για 

κάθε διάταξη και αποτελεί ένδειξη του µεγέθους εξάρτησης της πυκνότητας του 

ρεύµατος κατωφλίου από τη θερµοκρασία. Οι τιµές της χαρακτηριστικής 
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θερµοκρασίας, στην περίπτωση των δύο διαφορετικών υποστρωµάτων επίταξης, 

φαίνονται παρακάτω: 

Τ0=122 Κ, για το (111) υπόστρωµα 

Τ0=118 Κ για το (100)  GaAs 

     Η χαρακτηριστική, λοιπόν θερµοκρασία Τ0 είναι ελαφρώς µεγαλύτερη στην 

περίπτωση της επίταξης στον άξονα (111), φανερώνοντας λιγότερο έντονη εξάρτηση 

των (111) διόδων λέιζερ  από τη θερµοκρασία. Η ασθενής αυτή διαφορά µπορεί να 

αποδοθεί αφενός στη µειωµένη ενεργό in-plane ενεργό µάζα στην (111) περίπτωση 

και αφετέρου στα µειωµένα  φαινόµενα θερµικής διαφυγής, στην περίπτωση των 

(111)Β αναπτυσσόµενων διατάξεων, εξαιτίας του περιορισµένου αριθµού φορέων, οι 

οποίοι εγχέονται στο κβαντικό πηγάδι, προκειµένου η διάταξη να φτάσει στο κατώφλι 

εκποµπής 

     Ας επιχειρήσουµε, τώρα, να εξετάσουµε τη διαφορετική συµπεριφορά του Jth(T) 

για την περίπτωση (100) και (111)  υποστρώµατα για υψηλότερες τιµές απωλειών 

κοιλότητας. Για το λόγο αυτό προχωρούµε σε υπολογισµό της Jth λέιζερ µονού 

κβαντικού πηγαδιού   In0.1Ga0.9As, πάχους 10nm, όταν η ανάπτυξη γίνεται τόσο στον 

άξονα (100), όσο και τον (111) και η απολαβή του υλικού είναι 1000 cm-1, και 2000 

cm-1, σε θερµοκρασία δωµατίου (300 Κ). Η µεταβολή της Jth παριστάνεται στα 

σχήµατα 2.10, 2.11.   
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Σχήµα 2.10 : Όµοια µε το σχήµα 2.9, µε τη διαφορά ότι η απαιτούµενη απολαβή είναι 

1000cm-1. 
 

 103



                                                      Κεφάλαιο 2:Επίδραση πιεζοηλεκτρικού πεδίου στο ρεύµα κατωφλίου 

0 50 100 150 200 250 300
0

200

400

600

800

1000

1200

1400  100
 111

Th
re

sh
ol

d 
cu

rr
en

t d
en

si
ty

 (A
/c

m
2 )

Temperature (oK)

Gth=2000 cm-1

  
Σχήµα 2.11 : Όµοια µε τα σχήµατα 2.9, και 2.10 µε τη διαφορά ότι η απαιτούµενη απολαβή 

είναι 2000cm-1. 
 

     Από τα παραπάνω διαγράµµατα είναι προφανές ότι η σχετική διαφορά µεταξύ των 

Jth διατηρείται σε κοιλότητες υψηλών απωλειών. Η παρατήρηση αυτή έρχεται σε 

αντίθεση µε την προβλεπόµενη συρρίκνωση της διαφοράς, λόγω της ύπαρξης 

πιεζοηλεκτρικού πεδίου στην περίπτωση των (111) αναπτυσσόµενων δοµών. Όπως 

αναφέρθηκε στο προηγούµενο υποκεφάλαιο, δοµές, στις οποίες το πιεζοηλεκτρικό 

πεδίο είναι µη µηδενικό, παρουσιάζουν, για δεδοµένη αύξηση του Gth, δυσανάλογη 

αύξηση του ρεύµατος κατωφλίου σε σύγκριση µε εκείνες, στις οποίες το πεδίο 

απουσιάζει. Με βάση την παρατήρηση αυτή, αναµένεται περιορισµός της διαφοράς 

των ρευµάτων κατωφλίου, όσο αυξάνονται οι απώλειες της κοιλότητας.  

     Η µη αναµενόµενη αυτή συµπεριφορά των διατάξεων αυτών, σε κοιλότητες   

υψηλών απωλειών µπορεί να αποδοθεί, εν µέρει, στη µικρότερη in-plane ενεργό µάζα 

των οπών στη διεύθυνση (111). Εξαιτίας της µικρότερης ενεργού µάζας, δεδοµένη 

αύξηση της πυκνότητας των εγχεόµενων φορέων, προκαλεί, στην περίπτωση των 

(111) αναπτυσσόµενων δοµών, ισχυρότερη αποµάκρυνση των ψευδοσταθµών Fermi 

και εποµένως µεγαλύτερη αύξηση της απολαβής του υλικού, σύµφωνα µε την (1.58). 

Αντιλαµβάνεται κανείς, ότι όσο µεγαλύτερο είναι το Gth, τόσο µεγαλύτερη θα είναι η 

διαφορά των πυκνοτήτων των εγχεόµενων φορέων µεταξύ των (111) και (100) 

αναπτυσσόµενων δοµών. Αν κανείς λάβει υπόψη του και την εµπειρική εξάρτηση 
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Jth~N2, γίνεται κατανοητό ότι, η µείωση του Jth στις (111) διόδους λέιζερ θα 

εξακολουθήσει να είναι ισχυρή, ακόµη και σε κοιλότητες υψηλών απωλειών, παρά 

την επίδραση του πιεζοηλεκτρικού πεδίου. 

     Επιπρόσθετα, εξαιτίας της µειωµένης πυκνότητας κατωφλίου των εγχεόµενων 

φορέων στην (111) αναπτυσσόµενη δοµή, ο ρυθµός θερµικής διαφυγής τους από το 

κβαντικό πηγάδι αναµένεται να είναι περιορισµένος στη δοµή αυτή. Η διαφορά αυτή 

στο ρυθµό απώλειας των φορέων από την ενεργό περιοχή των διατάξεων αναµένεται 

να συνεισφέρει στην υπεροχή των (111) αναπτυσσόµενων διόδων και σε υψηλότερες 

απώλειες. 

     Η εξάρτηση της πυκνότητας ρεύµατος από τη θερµοκρασία είναι εκθετική και για 

κοιλότητες υψηλότερων απωλειών, όπως φαίνεται στα διαγράµµατα 2.10, 2.11. Οι 

τιµές της χαρακτηριστικής θερµοκρασίας Τ0, στην περίπτωση που η απολαβή του 

υλικού είναι 1000cm-1 και 2000cm-1, φαίνεται στον πίνακα 2.2: 

 

Πίνακας 2.2 : Χαρακτηριστική θερµοκρασία Τ0 για  

διάφορες τιµές της απολαβής του υλικού 

Χαρακτηριστική θερµοκρασία Τ0 (0Κ) 
Απολαβή υλικού 

(100) (111) 

1000cm-1 110 117 

2000cm-1 101 108 

 

     Από τον παραπάνω πίνακα είναι φανερή η µείωση τις χαρακτηριστικής 

θερµοκρασίας, όσο αυξάνεται η απολαβή του υλικού, ανεξάρτητα από τη διεύθυνση 

ανάπτυξης τις δοµής. Η µείωση αυτή είναι µια ακόµη συνέπεια της µειωµένης 

ενεργού µάζας και της διόγκωσης του ρυθµού θερµικής διαφυγής φορέων από το 

πηγάδι. Όσο αυξάνει το Gth, αυξάνει και η πυκνότητα των ενιέµενων φορέων στο 

κβαντικό πηγάδι, µε αποτέλεσµα οι φορείς να καταλαµβάνουν καταστάσεις όλο και 

πιο κοντά στο άκρο του φράγµατος δυναµικού, µε αποτέλεσµα, όσο αυξάνεται η 

θερµοκρασία, να γίνονται εντονότερα τα φαινόµενα διαφυγής των φορέων εκτός του 

κβαντικού πηγαδιού. Εποµένως, όσο αυξάνεται το Gth, η διάταξη  γίνεται όλο και πιο 

ευαίσθητη σε µεταβολές τις θερµοκρασίας. 
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2.8.3 Επίδραση του πεδίου σε χαµηλές θερµοκρασίες 

 

     Από τα γραφήµατα 2.9-2.11 γίνεται φανερή η επίδραση της θερµοκρασίας στη 

λειτουργία και τις επιδόσεις των διόδων λέιζερ, οι οποίες αναπτύσσονται στα δύο 

υποστρώµατα. Επιβάλλεται, εποµένως, να εξετάσουµε την επίδραση του 

πιεζοηλεκτρικού πεδίου στην µεταβολή του Jth των διόδων λέιζερ και σε χαµηλές 

θερµοκρασίες. Για το σκοπό αυτό προχωρούµε σε υπολογισµό του ρεύµατος 

κατωφλίου για την περίπτωση διόδου λέιζερ κβαντικού πηγαδιού 

In0.1Ga0.9As/Al0.15Ga0.85As πάχους 10nm, σε θερµοκρασία 20 Κ, για διάφορες τιµές 

του πιεζοηλεκτρικού πεδίου. Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών αυτών φαίνονται 

στο σχήµα 2.12. 
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Σχήµα 2.12: Μεταβολή του Jth µε την ένταση του πιεζοηλεκτρικού πεδίου, σε χαµηλές 

θερµοκρασίες (20 Κ). Η απολαβή του υλικού είναι 500cm-1 . 
 

     Από το παραπάνω γράφηµα είναι έκδηλη η µη µονοτονική µεταβολή του Jth σε 

µεταβολές του πιεζοηλεκτρικού πεδίου, και σε χαµηλές θερµοκρασίες. Η 

συµπεριφορά αυτή του Jth, όπως και στην περίπτωση της λειτουργίας σε θερµοκρασία 

δωµατίου, οφείλεται στο διαχωρισµό των κυµατοσυναρτήσεων, ο οποίος προκαλείται 

από την παρουσία του πιεζοηλεκτρικού πεδίου. Ο διαχωρισµός αυτός προκαλεί, όπως 

είδαµε, τόσο µείωση της απολαβής του υλικού, όσο και εξασθένιση του ρυθµού 
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αυθόρµητης επανασύνδεσης των φορέων, φαινόµενα των οποίων ο ανταγωνισµός 

καθορίζει αν η επίδραση του πεδίου είναι ευεργετική ή όχι. 

     Είναι όµως εµφανές ότι η µείωση του ρεύµατος κατωφλίου, λόγω πιεζοηλεκτρικού 

πεδίου, στην περίπτωση λειτουργίας σε χαµηλές θερµοκρασίες  παρουσιάζεται 

ιδιαίτερα ενισχυµένη. Συγκεκριµένα, στις θερµοκρασίες αυτές το ποσοστό της 

µείωσης πλησιάζει το 50%, όπως φαίνεται στο σχήµα 2.12, σε αντίθεση µε τη 

λειτουργία των διατάξεων σε θερµοκρασία δωµατίου, όπου η σχετική διαφορά 

περιορίζεται στο 15% περίπου (Βλ. σχήµα 2.6).  

     Προκειµένου  να ερµηνεύσουµε την αισθητή µείωση του  Jth σε χαµηλές 

θερµοκρασίες, είναι απαραίτητο να υπενθυµιστεί η εξάρτηση του ρυθµού αυθόρµητης 

εκποµπής από τη συγκέντρωση των εγχεόµενων φορέων, και το χαρακτηριστικό 

χρόνο τ, σύµφωνα µε την εξίσωση 1.81: 

 w
Nw
sp

sp τ
=   (2.36)

  

Για την επίτευξη συγκεκριµένης απολαβής Gth, η συγκέντρωση των εγχεόµενων 

φορέων σε κβαντικά πηγάδια, στα οποία υπάρχει πιεζοηλεκτρικό πεδίο, εµφανίζεται 

ενισχυµένη: 

  (2.37) npzpz NN >

όπου Νpz, Nnpz είναι η συγκέντρωση των εγχεόµενων φορέων σε κβαντικά πηγάδια, 

στα οποία υπάρχει ή απουσιάζει το πιεζοηλεκτρικό πεδίο αντίστοιχα. 

     Σε χαµηλές θερµοκρασίες, όµως, όπου θεωρείται αδύνατη η κατάληψη 

διεγερµένων ενεργειακών καταστάσεων από τους φορείς, ο χρόνος τsp µπορεί να 

θεωρηθεί αντιστρόφως ανάλογος του τετραγώνου της επικάλυψης των θεµελιωδών 

κυµατοσυναρτήσεων στις ζώνες αγωγιµότητας και σθένους8. Εξαιτίας των µικρών 

συγκεντρώσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειµένου να φτάσει µια δίοδος 

λέιζερ στο κατώφλι εκποµπής στις θερµοκρασίες αυτές, το πιεζοηλεκτρικό πεδίο 

παραµένει πρακτικά αθωράκιστο, και η επικάλυψη των κυµατοσυναρτήσεων των 

φορέων παρουσιάζεται εξαιρετικά µικρή. 

     Η µείωση του τετραγώνου της επικάλυψης των κυµατοσυναρτήσεων επιφέρει 

αύξηση του χαρακτηριστικού χρόνου τsp. Η αύξηση αυτή υπερκαλύπτει, κατά πολύ  

τη διόγκωση της πυκνότητας των εγχεόµενων φορέων σε κβαντικά πηγάδια, όπου 
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υπάρχει πιεζοηλεκτρικό πεδίο. Ως αποτέλεσµα, ο ρυθµός αυθόρµητης εκποµπής, και 

κατά συνέπεια το Jth, εµφανίζονται έντονα µειωµένα. 

     Η προσεκτική µελέτη του διαγράµµατος 2.12 δείχνει και την επίδραση του 

πιεζοηλεκτρικού πεδίου σε κοιλότητες υψηλότερων απωλειών. Από το διάγραµµα 

είναι εµφανής η εξάλειψη του φαινοµένου της µείωσης, λόγω του πιεζοηλεκτρικού 

πεδίου. Η εξάλειψη αυτή έχει παρατηρηθεί και στην περίπτωση που η θερµοκρασία 

µελέτης είναι 300 Κ, και οφείλεται, όπως προαναφέραµε, στην πολύ ισχυρότερη 

ένεση φορέων, η οποία απαιτείται σε λέιζερ πιεζοηλεκτρικών κβαντικών πηγαδιών, 

για την επίτευξη δεδοµένης αύξησης του Gth. Αναµένεται, εποµένως, και στην 

περίπτωση λειτουργίας των διατάξεων σε χαµηλές θερµοκρασίες, η ευεργετική 

επίδραση του πιεζοηλεκτρικού πεδίου στη µείωση του Jth να γίνεται όλο και λιγότερο 

αισθητή, όσο αυξάνονται οι απώλειες της κοιλότητας και κατά συνέπεια το Gth.  

     Η συρρίκνωση της ευεργετικής επίδρασης του πιεζοηλεκτρικού πεδίου σε  

κοιλότητες υψηλών απωλειών γίνεται φανερή από τη σύγκριση των Jth διόδων λέιζερ 

του σχήµατος 2.6, οι οποίες αναπτύσσονται σε GaAs (100) και (111)Β (Βλ. σχήµατα 

2.9-2.11). Σε χαµηλές θερµοκρασίες παρατηρείται µείωση της σχετικής διαφοράς των 

Jth των δύο δοµών σε αυξήσεις του Gth, όπως φαίνεται στον πίνακα 2.3, η οποία 

αποδίδεται στην προαναφερόµενη συρρίκνωση. 

 

Πίνακας 2.3: Μεταβολή του Jth για διάφορες τιµές της απολαβής, για  

τις 2 διευθύνσεις επίταξης, σε χαµηλές θερµοκρασίες (20 Κ) 

Πυκνότητα ρεύµατος κατωφλίου (Α/cm2) 

∆ιεύθυνση επίταξης Απολαβή υλικού 

111 100 

500 cm-1 11 20 

1000 cm-1 26 34 

2000 cm-1 40 48 

 

     Είναι φανερό λοιπόν, ότι σε χαµηλές θερµοκρασίες, η κύρια αιτία για την µείωση 

του Jth είναι η ύπαρξη του πιεζοηλεκτρικού πεδίου, η ευεργετική επίδραση του οποίου 

είναι πολύ πιο έντονη από ότι σε θερµοκρασία δωµατίου, όπως φάνηκε στην 

παράγραφο 2.8.1. Αντίθετα η επίδραση της µειωµένης in-plane ενεργού µάζας, στην 

περίπτωση των (111) αναπτυσσόµενων διόδων, εµφανίζεται ιδιαίτερα ενισχυµένη σε 
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υψηλές θερµοκρασίες. Στο διάγραµµα 2.13 φαίνεται η µεταβολή της επίδρασης του 

πιεζοηλεκτρικού πεδίου, και της µειωµένης ενεργού µάζας µε τη θερµοκρασία 

λειτουργίας. Στο διάγραµµα αυτό παριστάνεται η θερµοκρασιακή µεταβολή του Jth 

των (100) και (111) διόδων λέιζερ, καθώς και στην περίπτωση δοµής, στην οποία  η 

in-plane ενεργός µάζα των οπών στην περιοχή του κβαντικού πηγαδιού είναι ίση µε 

των (111) δοµών, αλλά απουσιάζει το πιεζοηλεκτρικό πεδίο. Το Gth σε κάθε 

περίπτωση θεωρείται ίσο µε 500cm-1, ενώ η ένταση του πεδίου είναι ίση µε 

100kV/cm. 
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Σχήµα 2.13: Θερµοκρασιακή µεταβολή του Jth για τις (111) και (100) διόδους λέιζερ, καθώς 
και για την υποθετική περίπτωση (111) επιτασσόµενων διόδων, στις οποίες απουσιάζει το 

πιεζοηλεκτρικό πεδίο πόλωσης. Είναι φανερή η µείωση της επίδρασης του πεδίου, 
αυξανόµενης της θερµοκρασίας λειτουργίας. 

 

     Από το παραπάνω γράφηµα είναι προφανές ότι αυξανόµενης της θερµοκρασίας, η 

επίδραση του πεδίου µειώνεται, σε αντίθεση µε την επιρροή της ενεργού µάζας, η 

οποία αυξανόµενης της θερµοκρασίας, και εποµένως της συγκέντρωσης των 

εγχεόµενων φορέων γίνεται ο κυρίαρχος παράγοντας µείωσης του ρεύµατος 

κατωφλίου. 
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2.8.4 Επίδραση του πλάτους του πηγαδιού 

 

     Όπως έγινε αντιληπτό, η βελτίωση των επιδόσεων των διόδων λέιζερ εξαρτάται 

άµεσα από τη δοµή της ενεργού περιοχής του, καθώς αποτελεί το τµήµα της 

διάταξης, στο οποίο λαµβάνει χώρα η ακτινοβόλος επανασύνδεση των φορέων. 

Έπεται, λοιπόν, ότι η επιλογή διαφόρων παραµέτρων της περιοχής αυτής, θα είναι 

κρίσιµη για τη µείωση του ρεύµατος κατωφλίου των διατάξεων αυτών.  

     Μία πρώτη πολύ σηµαντική παράµετρος, η οποία αναµένεται να επηρεάζει 

σοβαρά τον περιορισµό των φορέων στην περιοχή του κβαντικού πηγαδιού, είναι το 

πλάτος του κβαντικού πηγαδιού της ενεργού περιοχής, το οποίο αποτελεί ένα µέτρο 

του µεγέθους του κβαντικού περιορισµού των φορέων. Η εξάρτηση του ρεύµατος 

κατωφλίου από το εύρος  του πηγαδιού, για την περίπτωση κβαντικού πηγαδιού 

In0.1Ga0.9As µε φράγµατα  Al0.15Ga0.85As επιτασσόµενων  σε υπόστρωµα GaAs(100) 

και GaAs (111)B, φαίνεται στο σχήµα 2.14.   
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Σχήµα 2.14: Μεταβολή του Jth µε το πλάτος του κβαντικού πηγαδιού In0.1Ga0.9As  

της δοµής διόδου λέιζερ του σχήµατος 2.5, για απολαβή του υλικού 500cm-1, σε θερµοκρασία 
300 Κ. 
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     Οι απώλειες της κοιλότητας είναι 500cm-1 και το ενυπάρχον πιεζοηλεκτρικό πεδίο 

στην περίπτωση επίταξης στον άξονα (111) είναι περίπου ίσο µε 100kV/cm. Όµοια 

προς τα διαγράµµατα εξάρτησης από τη θερµοκρασία, και στο γράφηµα αυτό γίνεται 

φανερή η µείωση του ρεύµατος κατωφλίου στην περίπτωση της επίταξης στον άξονα 

(111), έναντι της συνήθους επίταξης στον (100). Η µείωση αυτή είναι, κυρίως, 

αποτέλεσµα της µειωµένης ενεργού µάζας των βαρέων οπών στη διεύθυνση (111). 

     Μία επιπλέον παρατήρηση, η οποία µπορεί να εξαχθεί από το παραπάνω γράφηµα, 

είναι η µη µονοτονική συµπεριφορά του Jth καθώς µεταβάλλεται το πλάτος του 

πηγαδιού. Συγκεκριµένα είναι εύκολο να παρατηρήσει κανείς, ότι σε µικρά πλάτη 

πηγαδιού (40-80 Å), η πυκνότητα του ρεύµατος µειώνεται, όσο το πλάτος αυξάνεται. 

Για πλάτος 80Å το ρεύµα κατωφλίου παίρνει την ελάχιστη τιµή του, και στην (111) 

και στην (100) περίπτωση. Όταν, όµως το πλάτος ξεπεράσει την τιµή αυτή, αύξηση 

του πλάτους του πηγαδιού επιφέρει αύξηση του ρεύµατος κατωφλίου.  

     Για την ερµηνεία της  µη µονοτονικής αυτής  συµπεριφοράς  του Jth  σε µεταβολές 

του πλάτους, είναι απαραίτητο να αναλογισθούµε ότι όσο µεγαλύτερο το πλάτος ενός 

κβαντικού πηγαδιού, οι ενεργειακές στάθµες πλησιάζουν µεταξύ τους µε αποτέλεσµα 

να ικανοποιείται η συνθήκη κατωφλίου για µεγαλύτερες συγκεντρώσεις φορέων, και 

εποµένως µεγαλύτερα ρεύµατα έγχυσης. Τούτο εξηγεί την αύξηση του Jth για µεγάλα 

πάχη. 

     Όσο, όµως, το εύρος  του κβαντικού πηγαδιού, µειώνεται, ένα σηµαντικό µέρος 

των κυµατοσυναρτήσεων των φορέων, ιδιαίτερα των ηλεκτρονίων, λόγω της µικρής 

ενεργού µάζας τους, εκτείνεται στις περιοχές του φράγµατος. Τούτο έχει ως 

αποτέλεσµα τον περιορισµό της επικάλυψης  των ιδιοσυναρτήσεων των φορέων στο 

κβαντικό πηγάδι, και εποµένως του ρυθµού απολαβής του υλικού. Εποµένως για 

δεδοµένες απώλειες της κοιλότητας, είναι απαραίτητη η ένεση επιπλέον φορέων, 

προκειµένου να φτάσουµε στο κατώφλι εκποµπής. Ταυτόχρονα σε πηγάδια µικρού 

εύρους, τα φαινόµενα θερµικής διαφυγής των φορέων, αρχίζουν να γίνονται έντονα. 

Τούτο οφείλεται στον ολοένα αυξανόµενο κβαντικό περιορισµό, ο οποίος ωθεί τις 

ιδιοκαταστάσεις των φορέων σε υψηλότερες ενέργειες, κοντά στο πάνω άκρο του 

φράγµατος. Έτσι γίνονται εντονότερα τα φαινόµενα θερµικής διαφυγής των φορέων 

από την περιοχή του πηγαδιού, προτού αυτοί επανασυνδεθούν µεταξύ τους και 

συνεισφέρουν στην  λειτουργία του λέιζερ. Αποτέλεσµα της απώλειας φορέων, οι 

οποίοι ειδάλλως θα συνεισέφεραν στην αύξηση του ρυθµού της ακτινοβόλου 
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επανασύνδεσης, είναι η ένεση επιπλέον φορέων στην ενεργό περιοχή, και η αύξηση 

του Jth, σε µικρά πάχη πηγαδιού. Το τελευταίο αποτελεί έναν επιπλέον αποφασιστικό 

παράγοντα αύξησης του ρεύµατος κατωφλίου, στην περίπτωση που το πάχος του 

κβαντικού πηγαδιού της  ενεργού περιοχής είναι µικρό. 

     Η µείωση του Jth στην περίπτωση των (111) διόδων λέιζερ εµφανίζεται εντονότερη 

στην  περίπτωση των στενότερων πηγαδιών, σε αντίθεση µε πηγάδια µεγάλου εύρους, 

στα οποία η επίδραση της µικρότερης ενεργού µάζας αµβλύνεται και η µείωση του 

ρεύµατος κατωφλίου στην κατεύθυνση (111) περιορίζεται. Ο περιορισµός αυτός είναι 

αποτέλεσµα της αυξανόµενης αρνητικής επίδρασης του ηλεκτρικού πεδίου, όσο 

αυξάνεται το πλάτος του κβαντικού πηγαδιού. Όσο αυξάνεται το πλάτος του 

πηγαδιού, τόσο µεγαλύτερος είναι ο διαχωρισµός των κυµατοσυναρτήσεων 

ηλεκτρονίων και οπών, ο οποίος επάγεται από την ύπαρξη του ηλεκτρικού πεδίου9. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την ισχυρή µείωση της απολαβής, η οποία δεν 

αντισταθµίζεται από αντίστοιχη επιµήκυνση του χρόνου ζωής των φορέων, µε 

αποτέλεσµα, για δεδοµένες απώλειες της κοιλότητας, να είναι απαραίτητη η έγχυση 

υψηλότερης πυκνότητας φορέων στο πηγάδι, η οποία επιφέρει αύξηση του ρεύµατος 

ένεσης στις (111) αναπτυσσόµενες διατάξεις.   

     Προτού προχωρήσουµε στην εξαγωγή συµπερασµάτων για την επιλογή του 

βέλτιστου πάχους , η οποία αποτελεί και το ζητούµενο της παραπάνω µελέτης,  είναι 

χρήσιµο να αναλογισθούµε και την επίδραση του πάχους του κβαντικού πηγαδιού 

στον περιορισµό του κυρίαρχου τρόπου ταλάντωσης και στον υπολογισµό του 

παράγοντα οπτικού περιορισµού. Στο σηµείο αυτό υπεισέρχεται η χρησιµότητα της 

επίλυσης του κυµατοδηγού, η οποία παρουσιάστηκε σε προηγούµενο υποκεφάλαιο 

και προσφέρει µια εκτίµηση για το µέτρο του παράγοντα οπτικού περιορισµού Γ.   

     Είναι προφανές ότι η τιµή του παράγοντα αυτού θα είναι αύξουσα συνάρτηση  του 

εύρους του κβαντικού πηγαδιού. Η αύξηση του πλάτους του πηγαδιού, η οποία 

αποτελεί και την περιοχή µε το µεγαλύτερο δείκτη διάθλασης, προκαλεί καλύτερο 

περιορισµό του οπτικού κύµατος στην περιοχή του κυµατοδηγού, επιφέροντας 

αύξηση στον παράγοντα Γ. Οι τιµές του παράγοντα Γ στην περιοχή του κβαντικού 

πηγαδιού για διάφορα πλάτη του κεντρικού πηγαδιού φαίνονται στον πίνακα 2.4: 

 

 

 

 

 112



                                                      Κεφάλαιο 2:Επίδραση πιεζοηλεκτρικού πεδίου στο ρεύµα κατωφλίου 

Πίνακας 2.4 : Μεταβολή του παράγοντα Γ µε το  

πλάτος του κβαντικού πηγαδιού 

Πλάτος κβαντικού 

πηγαδιού LZ(Å) 

Παράγοντας οπτικού 

περιορισµού  Γ 

50 0.0098 

80 0.0163 

100 0.0204 

150 0.0315 

200 0.0428 

 

όπου γίνεται φανερή η προαναφερόµενη αύξηση του παράγοντα Γ, όσο αυξάνεται το 

πλάτος του κβαντικού πηγαδιού. Μπορεί µάλιστα κανείς να παρατηρήσει ότι για 

µικρές τιµές του πλάτους, οι µεταβολές  στην τιµή του παράγοντα Γ είναι ανάλογες 

µε τις ποσοστιαίες µεταβολές του πλάτους του πηγαδιού. Είναι χρήσιµο να 

εξετάσουµε τον τρόπο µε τον οποίο η παραπάνω υπολογιζόµενη µεταβολή επηρεάζει 

τον υπολογισµό του ρεύµατος κατωφλίου στις διάφορες εξεταζόµενες δοµές. 

     Στην µέχρι τώρα ανάλυση µας, και προκειµένου να συγκρίνουµε κοιλότητες 

λέιζερ, των οποίων η ενεργός περιοχή έχει διαφορετικό πλάτος πηγαδιού, 

χρησιµοποιήσαµε ως κριτήριο  την απολαβή του υλικού (Σχήµα  2.14). Έτσι, 

υπολογίστηκε το ρεύµα κατωφλίου, για το οποίο η απαιτούµενη απολαβή του υλικού 

για την υπερκάλυψη των απωλειών, σε τυχούσα δοµή ισούται µε 500 cm-1. Η κρίσιµη 

παράµετρος, όµως, η οποία καθορίζει  την εκποµπή φωτός από τη δοµή, είναι η 

απολαβή της κοιλότητας, η οποία εξαρτάται, όχι µόνο από την απολαβή του υλικού, 

αλλά και από τον παράγοντα οπτικού περιορισµού Γ, σύµφωνα µε την εξίσωση 

(1.67). Για την πληρέστερη σύγκριση των δοµών αυτών, και µε σκοπό να 

συµπεριλάβουµε  και την µεταβολή  του Γ µε το εύρος του κβαντικού πηγαδιού, 

προχωρούµε σε σύγκριση των ρευµάτων κατωφλίου για δεδοµένη απολαβή τις 

κοιλότητας. Θεωρούµε ότι οι απώλειες των κοιλοτήτων είναι 30cm1 και αναζητούµε 

την πυκνότητα ρεύµατος κατωφλίου, για την οποία η απολαβή τις κοιλότητας 

αντισταθµίζει τις απώλειες, για τις διάφορες χρησιµοποιούµενες δοµές. 
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Σχήµα 2.15: Όµοια προς το σχήµα 2.14, αλλά για δεδοµένη απολαβή της  

κοιλότητας στην περίπτωση αυτή, ίση µε 25cm-1. 
 

     Η εξάρτηση του Jth από το εύρος του πηγαδιού είναι µη µονοτονική. Το πλάτος 

του πηγαδιού, για το οποίο επιτυγχάνεται ο βέλτιστος περιορισµός  φορέων και 

φωτονίων, βρίσκεται στην περιοχή των 90-100Å. Σε µικρότερα πλάτη πηγαδιού, η 

µείωση του παράγοντα οπτικού περιορισµού είναι έντονη, µε αποτέλεσµα, για 

δεδοµένες απώλειες της κοιλότητας, την διόγκωση του Jth.  

     Η εύρεση της κατάλληλης δοµής για τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων των 

διόδων λέιζερ, και συγκεκριµένα της Jth, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η 

προσπάθεια αυτή, µέχρι στιγµής, περιορίζεται στη µεταβολή δύο παραµέτρων, του 

ηλεκτρικού πεδίου και του εύρους του πηγαδιού, οι οποίες φαίνεται να επηρεάζουν 

σηµαντικά τη λειτουργία των διατάξεων µας. Είναι ενδιαφέρον, εποµένως να 

εξετάσουµε την επιρροή της ταυτόχρονης µεταβολής των δύο αυτών παραµέτρων  

στην επίδοση της συσκευής. 

      Για το σκοπό αυτό εξετάζουµε τη µεταβολή του Jth, παρουσία ηλεκτρικού πεδίου, 

για διάφορες τιµές του εύρους του κβαντικού πηγαδιού. Ας θεωρήσουµε λοιπόν την 

περίπτωση της δοµής του σχήµατος 2.5, µε µόνη διαφορά ότι το εύρος LZ του 

κβαντικού πηγαδιού είναι ίσο µε 70Å. Η µεταβολή του Jth από την ένταση του 
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πιεζοηλεκτρικού πεδίου απεικονίζεται στο σχήµα 2.15. Από το διάγραµµα αυτό, είναι 

φανερό ότι στην περίπτωση κβαντικών πηγαδιών µικρού εύρους, το φαινόµενο της 

µείωσης του ρεύµατος κατωφλίου, υπό την επίδραση του πεδίου, διατηρείται. Όµοια 

η µετατόπιση του ελαχίστου προς µικρότερες τιµές της έντασης του πιεζοηλεκτρικού 

πεδίου, όσο αυξάνεται η απαιτούµενη απολαβή του υλικού, παρουσιάζεται και σε 

κβαντικά πηγάδια µικρότερου πλάτους. 

      Από λεπτοµερή εξέταση του διαγράµµατος προκύπτουν διαφορές σε σύγκριση µε 

τα αντίστοιχα γραφήµατα τα οποία αφορούν δοµές, στις οποίες LZ=100Å. Το 

ελάχιστο της Jth είναι µετατοπισµένο σε µεγαλύτερες εντάσεις πεδίου, σε σύγκριση µε 

την περίπτωση πηγαδιών µεγαλύτερου εύρους, για δεδοµένη απολαβή του υλικού. Η 

µετατόπιση αυτή  ερµηνεύεται από τον αυξηµένο περιορισµό, τον οποίο επάγει  η 

µείωση του πλάτους του κβαντικού πηγαδιού. Εποµένως ο διαχωρισµός των 

κυµατοσυναρτήσεων, ο οποίος είναι απαραίτητος για την µείωση του ρυθµού 

αυθόρµητης επανασύνδεσης και δικαιολογεί τη µείωση του ρεύµατος κατωφλίου, 

λαµβάνει χώρα σε µεγαλύτερες εντάσεις ηλεκτρικού πεδίου. Τούτο έχει ως συνέπεια 

για συγκεκριµένη απολαβή υλικού, τη µετατόπιση του ελαχίστου προς υψηλότερες 

τιµές έντασης πεδίου, όσο µειώνεται το πλάτος του πηγαδιού και ο περιορισµός των 

κυµατοσυναρτήσεων γίνεται πιο έντονος. 

     Παράλληλα µε τη µετατόπιση του ελαχίστου παρατηρείται, ότι στην περίπτωση 

των πηγαδιών µικρού εύρους, η µείωση της Jth , υπό την παρουσία του πεδίου είναι 

ελαφρώς πιο έντονη, για δεδοµένη απολαβή του υλικού. Έτσι, είναι φανερό από το 

παραπάνω διάγραµµα ότι η πυκνότητα ρεύµατος κατωφλίου µειώνεται περίπου 25%, 

για απολαβή 500cm-1, σε σύγκριση µε δοµές πηγαδιών πλάτους 10nm, στις οποίες η 

µείωση περιορίζεται στο 15%. Εξαιτίας του µικρού εύρους του πηγαδιού, για την 

επίτευξη δεδοµένης απολαβής απαιτείται η ένεση µικρότερου αριθµού φορέων στην 

ενεργό περιοχή. Ως αποτέλεσµα, για δεδοµένη απολαβή του υλικού, η θωράκιση του 

εσωτερικού πεδίου είναι ασθενής, και το φαινόµενο της µείωσης του ρυθµού 

αυθόρµητης επανασύνδεσης, αποτέλεσµα του διαχωρισµού των κυµατοσυναρτήσεων, 

είναι εντονότερο και πιο ανθεκτικό σε µεταβολές του Gth.   
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Σχήµα 2.16: Μεταβολή του Jth µε την ένταση του πεδίου, στην περίπτωση που το πλάτος του 
πηγαδιού In0.1Ga0.9As είναι 70Å, για δύο τιµές της απολαβής του υλικού, 500 και 750cm-1. 

Τ=300Κ 
 

     Αν επιχειρήσει, τώρα, κανείς να εξετάσει τη συµπεριφορά λέιζερ κβαντικών 

πηγαδιών, στα οποία το εύρος του κεντρικού πηγαδιού αυξάνεται, είναι προφανές ότι 

επιβάλλεται να αναλογισθεί, καταρχήν, τις συνέπειες του έντονου διαχωρισµού των 

κυµατοσυναρτήσεων. Ο διαχωρισµός στην περίπτωση αυτή είναι ιδιαίτερα έντονος, 

ώστε ,προκειµένου να επιτευχθεί η απαιτούµενη απολαβή, είναι απαραίτητη η έγχυση 

υψηλών πυκνοτήτων φορέων στο εσωτερικό του κβαντικού πηγαδιού, γεγονός, το 

οποίο, όπως είναι φυσικό, συντελεί στην διόγκωση του ρυθµού αυθόρµητης 

επανασύνδεσης. Η απουσία της ευεργετικής επιρροής του πιεζοηλεκτρικού πεδίου 

είναι έντονη στις δοµές αυτές, όπως φαίνεται στο σχήµα 2.17, όπου απεικονίζεται η 

µεταβολή της Jth , για την περίπτωση λέιζερ µονού πηγαδιού    In0.1Ga.0.9As εύρους 

150Å µεταξύ φραγµάτων δυναµικού   Al0.15Ga0.85As εύρους 1250 Å.   
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Σχήµα 2.17: Μεταβολή του Jth µε την ένταση του πιεζοηλεκτρικού πεδίου, στην περίπτωση 
που το πλάτος του πηγαδιού In0.1Ga0.9As είναι 150Å, για τρεις τιµές της απολαβής του 

υλικού,250, 350 και  500cm-1, Τ=300 Κ 
 

     Μάλιστα η µονοτονική αύξηση του ρεύµατος κατωφλίου µε αύξηση του 

ηλεκτρικού πεδίου, επιµένει και σε αρκετά χαµηλές τιµές απολαβής του υλικού. 

Γίνεται εποµένως φανερό ότι η επίδραση του πιεζοηλεκτρικού πεδίου στον 

περιορισµό του απαιτούµενου ρεύµατος ένεσης, εξαρτάται σοβαρά από το πλάτος του 

πηγαδιού, και εποµένως από το µέτρο του κβαντικού περιορισµού των φορέων. Η 

επίδραση αυτή, µάλιστα γίνεται εντονότερη όσο ο περιορισµός  ηλεκτρονίων και 

οπών είναι εντονότερος, καθιστώντας το φαινόµενο έντονα παρατηρήσιµο σε πηγάδια 

σχετικά µικρού εύρους.  
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2.8.5 Μεταβολή µε τη συγκέντρωση 

 

     Μια πολύ σηµαντική παράµετρος, η οποία καθορίζει σε µεγάλο βαθµό το µέγεθος 

του κβαντικού περιορισµού των φορέων, και εποµένως και του ρεύµατος κατωφλίου, 

είναι και το εύρος της ασυνέχειας των ενεργειακών ζωνών, ∆ΕC, ∆ΕV. Το εύρος αυτό, 

σε µεγάλο βαθµό µπορεί να ρυθµιστεί µε µεταβολή του ποσοστού του Ινδίου στην 

τριµερή ένωση InxGa1-xAs, από την οποία αποτελείται  η περιοχή του κβαντικού 

πηγαδιού. Το ενεργειακό χάσµα του τριµερούς αυτού, όπως έχει ήδη αναφερθεί, 

δίνεται από τη σχέση: 

 )1(32.0)()1()()( 1 xxGaAsExInAsExAsGaInE ggxxg −⋅⋅−⋅−+⋅=−  (2.38) 

     Από την παραπάνω εξίσωση γίνεται φανερό, ότι αύξηση του ποσοστού του ινδίου 

x, επιφέρει µείωση του ενεργειακού χάσµατος, αφού το Εg του InAs είναι αρκετά 

µικρότερο από αυτό του GaAs. Εάν θεωρήσουµε ότι το επιταξιακό ηµιαγωγικό 

στρώµα, το οποίο παίζει το ρόλο του φράγµατος των φορέων, παραµένει ίδιο, τότε η 

µείωση του ενεργειακού χάσµατος του υλικού του πηγαδιού επιφέρει διεύρυνση των 

ασυνεχειών  των ενεργειακών ζωνών, µεταξύ φράγµατος και κβαντικού πηγαδιού. 

Είναι απαραίτητο, όµως, να υπενθυµιστεί στην περίπτωση αυτή, ότι παράλληλα προς 

το ενεργειακό χάσµα του υλικού του πηγαδιού, η αύξηση του ποσοστού x, επιδρά και 

στην πλεγµατική σταθερά του υλικού, σύµφωνα  µε τη σχέση: 

 GaAsInAsxx axaxAsGaIna ⋅−+⋅=− )1()( 1  (2.39) 

µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η παραµόρφωση στη διεπιφάνεια των υλικών πηγαδιού 

και φράγµατος, και όµοια η τάση (strain) λόγω αυτής. Τούτο έχει ως αποτέλεσµα την 

αύξηση του ενυπάρχοντος πιεζοηλεκτρικού πεδίου, όσο αυξάνεται το ποσοστό του 

ινδίου στο τριµερές.   

      Επιβάλλεται, λοιπόν, να διερευνηθεί η εξάρτηση του ρεύµατος κατωφλίου από το 

ποσοστό του ινδίου στο τριµερές. Για τον προσδιορισµό της εξάρτησης αυτής, 

ιδιαίτερη σηµασία παρουσιάζει η µεταβολή της έντασης του πιεζοηλεκτρικού πεδίου 

µε το ποσοστό του ινδίου στο κράµα. Η µεταβολή αυτή καθορίζεται τόσο από την 

διαφορά των πλεγµατικών σταθερών των υλικών πηγαδιού και φράγµατος, η οποία 

αυξάνεται όσο αυξάνεται το ποσοστό του ινδίου στο τριµερές InxGa1-xAs, όσο και 

από την µεταβολή της πιεζοηλεκτρικής σταθεράς. Η πιεζοηλεκτρική σταθερά 

µειώνεται µε αύξηση του ποσοστού x του ινδίου, και η µείωση αυτή, όπως είδαµε, 

δίνεται από: 
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 )232.0115.0(14 xe ⋅−=  C/m2   (2.40) 

Αποτέλεσµα της µείωσης της πιεζοηλεκτρικής σταθεράς του υλικού του κβαντικού 

πηγαδιού, είναι η µικρότερη αναλογικά αύξηση του πιεζοηλεκτρικού πεδίου, σε 

αυξήσεις του x. 

     Η µεταβολή της Jth µε το x στην περίπτωση κβαντικού πηγαδιού   InxGa1-xAs 

πλάτους 10nm, τοποθετηµένου µεταξύ στρωµάτων Al0.15Ga0.85As, φαίνεται στο 

σχήµα 2.18, στην περίπτωση κατά την οποία οι απαιτούµενη απολαβή του υλικού 

είναι 500cm-1. Στους υπολογισµούς αυτούς έχουµε λάβει υπόψη τα παραπάνω για την 

εύρεση του ηλεκτρικού πεδίου στο κβαντικό πηγάδι. 

     Από την καµπύλη, η οποία παρουσιάζεται στο διάγραµµα 2.18, µπορεί κανείς να 

παρατηρήσει την γνησίως φθίνουσα εξάρτηση  του ρεύµατος κατωφλίου σε αυξήσεις  

του ποσοστού του ινδίου. Όσο αυξάνεται το ποσοστό x, µεγεθύνεται το ύψος των 

ενεργειακών φραγµάτων των ζωνών αγωγιµότητας και σθένους. Εντείνεται, 

εποµένως, το περιοριστικό δυναµικό, το οποίο συγκρατεί τους φορείς στο εσωτερικό 

της ενεργού περιοχής, και περιορίζονται τα φαινόµενα απώλειας φορέων εξαιτίας 

θερµικής διαφυγής. Έτσι µειώνεται η απαιτούµενη συγκέντρωση φορέων, η οποία 

εξασφαλίζει την προσδοκώµενη απολαβή, και το ρεύµα κατωφλίου µειώνεται, όπως 

φαίνεται στο διάγραµµα 2.18.  
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Σχήµα 2.18: Μεταβολή του Jth  µε το ποσοστό του ινδίου στο τριµερές InxGa1-xAs του 

κβαντικού πηγαδιού της δοµής του σχήµατος 2.5, όταν η απολαβή του υλικού είναι ίση µε 
500cm-1. 
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     Στην περίπτωση µικρών απωλειών, η οποία φαίνεται στο σχήµα 2.18, ταυτόχρονα 

προς τον καλύτερο περιορισµό των φορέων στο κβαντικό πηγάδι, θετική επίπτωση 

στην µείωση του ρεύµατος κατωφλίου, έχει και η δράση του ηλεκτρικού πεδίου. Η 

ύπαρξη του πεδίου οδηγεί σε µείωση της επικάλυψης των κυµατοσυναρτήσεων και 

του ρυθµού αυθόρµητης επανασύνδεσης µειώνοντας το ρεύµα κατωφλίου. Για 

υψηλότερες απώλειες, όµως, η εικόνα αυτή µεταβάλλεται, καθώς η επίδραση του 

ηλεκτρικού πεδίου δρα αρνητικά στο ρεύµα κατωφλίου, όπως αναλύθηκε διεξοδικά 

στις παραγράφους  2.8.1, 2.8.3. Τούτο φαίνεται στο σχήµα 2.19, όπου φαίνεται η  

µεταβολή  του ρεύµατος κατωφλίου Jth µε το ποσοστό x, όταν η απολαβή του υλικού 

απαιτείται να είναι 1000cm-1. 
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Σχήµα 2.19: Όµοια προς το σχήµα 2.18, αλλά στην περίπτωση  

που η απολαβή είναι 1000cm-1. 
 

      Από την µελέτη του παραπάνω διαγράµµατος είναι έκδηλη η µη µονοτονική 

συµπεριφορά του Jth. Το τελευταίο είναι αποτέλεσµα του ανταγωνισµού µεταξύ των 

ακόλουθων παραµέτρων: 
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Α) Του ενυπάρχοντος  ηλεκτρικού πεδίου, το οποίο αυξάνεται  όσο αυξάνουµε το 

ποσοστό του ινδίου στο τριµερές,  και το οποίο προκαλεί σοβαρή µείωση του ρυθµού 

επανασύνδεσης των φορέων. Όταν, όµως, η ένταση του  πιεζοηλεκτρικού πεδίου 

παίρνει υψηλές τιµές, και ιδιαίτερα σε υψηλές τιµές του Gth σύµφωνα µε τα όσα 

έχουν ήδη αναφερθεί, η πυκνότητα του ρεύµατος κατωφλίου αυξάνεται. Εξαιτίας 

αυτού αναµένεται το ρεύµα κατωφλίου να έχει αυξητικές τάσεις, όταν το ποσοστό 

του ινδίου στο κράµα αυξάνεται. 

Β) Του ενισχυµένου περιορισµού των φορέων, ο οποίος προκαλείται από αύξηση της 

ασυνέχειας των ενεργειακών ζωνών, ο οποίος γίνεται εντονότερος όσο αυξάνεται το 

ποσοστό του ινδίου και  συντελεί στην αποφυγή φαινοµένων διαρροής από την 

ενεργό περιοχή της δοµής. Εποµένως συντελεί στη µείωση του ρεύµατος σε πηγάδια 

υψηλού  x. Ο ανταγωνισµός των δύο παραπάνω παραγόντων είναι η αιτία της µη 

µονοτονικής αυτής συµπεριφοράς του ρεύµατος, η οποία απεικονίζεται στο σχήµα 

2.19. 

     Η πυκνότητα του ρέυµατος κατωφλίου εµφανίζεται να µειώνεται αυξανόµενου του 

ποσοστού του ινδίου στο τριµερές In0.1Ga0.9As, όταν οι απώλειες της κοιλότητας είναι 

µεγάλες. Στην πράξη, όµως κατά την επίταξη ηµιαγωγικών στρωµάτων σε 

υποστρώµατα πολύ διαφορετικής πλεγµατικής σταθεράς, όταν το πάχος του 

στρώµατος ξεπεράσει ένα συγκεκριµένο πάχος, το οποίο αποκαλείται κρίσιµο πάχος 

(critical thickness), παρουσιάζεται ο κίνδυνος δηµιουργίας εξαρµώσεων (dislocations) 

στο επίστρωµα. Προκειµένου να αποφευχθεί η δηµιουργία των  δοµικών αυτών 

ατελειών, οι οποίες επηρεάζουν την απόδοση της διάταξης, θα πρέπει το πάχος του 

επιστρώµατος να είναι µικρότερο από την κρίσιµη αυτή τιµή. Το µέτρο του κρίσιµου 

αυτού πάχους αναµένεται να εξαρτάται από το µέγεθος της διαφοράς των 

πλεγµατικών σταθερών, και στην περίπτωση των εξαρµώσεων προσαρµογής (misfit 

dislocations), προσεγγίζεται από τη σχέση Mathews-Blakeslee10: 

 ]1)2)[ln(
4

1(
232

1
2 0

00 +−=
a

hvaDfhaB CPR
C  (2.41) 

ανεξάρτητα από τη διεύθυνση ανάπτυξης.  

     Στην εξίσωση (2.41), f είναι η σχετική διαφορά των πλεγµατικών σταθερών,  vPR 

είναι ο λόγος του Poisson, ο οποίος στην περίπτωση των περισσοτέρων ηµιαγωγών 

έχει τιµή κοντά στο 1/3, και α0 είναι η πλεγµατική σταθερά του υποστρώµατος. Οι 

παράγοντες Β,D εξαρτώνται από την ελαστικότητα του υλικού, και εποµένως από τη 
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διεύθυνση επίταξης, και οι τιµές τους για τις δύο διευθύνσεις φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 2.5: Τιµές των παραµέτρων Β,D για τις διευθύνσεις (001), και (111) 

∆ιεύθυνση επίταξης 001 111 

Β (C11+2C12)(C11-C12)/C11 6(C11+C12)C44/(C44+C11+2C12)

D G0GSb/[2π(G0+GS)(1-ν)] 

  

Ως C11,C12,C44 συµβολίζουµε τα στοιχεία του τανυστή της ελαστικής σταθεράς του 

υλικού, ενώ τα G0,GS είναι το µέτρο συνάφειας (shear modulus) επιστρώµατος και 

υποστρώµατος αντίστοιχα. Η παράµετρος D έχει την ίδια έκφραση ανεξάρτητα της 

διεύθυνσης επίταξης, η τιµή της όµως µεταβάλλεται, µια και αλλάζει το µέτρο του 

λόγου του Poisson στις δύο διευθύνσεις. Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών µας για 

το κρίσιµο πάχος στην περίπτωση της επίταξης  στρώµατος InxGa1-xAs σε υπόστρωµα 

GaAs, για διάφορες τιµές του ποσοστού x και για τις δύο διευθύνσεις επίταξης 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

      

Πίνακας 2.6: Μεταβολή του κρίσιµου πάχους  

επίταξης µε το ποσοστό του ινδίου x 

Ποσοστό ινδίου x 
Κρίσιµο πάχος (Å) 

Επίταξη σε (100) GaAs 

Κρίσιµο πάχος (Å) 

Επίταξη σε (111)BgaAs 

0.1 210 467 

0.15 107 254 

0.2 71 185 

0.25 52 115 

0.3 38 101 

0.35 31 74 

0.4 28 65 

0.45 23 58 

0.5 19 49 

 

          Είναι πασίδηλο, ότι το κρίσιµο πάχος θα µειώνεται  µε αύξηση του µέτρου της 

διαφοράς των πλεγµατικών σταθερών f. Επιπρόσθετα, για κάθε τιµή του x, είναι 
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προφανές ότι η τιµή του κρίσιµου πάχους στην περίπτωση της επίταξης στον άξονα 

(111) είναι αρκετά µεγαλύτερη από την αντίστοιχη, όταν η ανάπτυξη γίνεται στο 

συνήθη (100)11,12. Από τις τιµές του παραπάνω πίνακα, γίνεται αντιληπτό, ότι όταν το  

ποσοστό του ινδίου υπερβαίνει το 0.2, δεν είναι δυνατή η επίταξη ενός στρώµατος 

100 Å σε υπόστρωµα (100) GaAs, χωρίς τη δηµιουργία εξαρµώσεων. Εποµένως η 

µεταβολή του Jth µε το ποσοστό του ινδίου, η οποία µελετάται στα σχήµατα 2.18, 

2.19, για πάχος πηγαδιού ίσο µε 100 Å είναι υποθετική. Επιπρόσθετα, όταν το 

ποσοστό του ινδίου στο επίστρωµα είναι υψηλό, χάνεται ο χαρακτήρας της 

διδιάστατης επίταξης και λαµβάνει χώρα τρισδιάστατη ανάπτυξη κβαντικών 

τελειών13.  

      Για οποιαδήποτε τιµή του ποσοστού του ινδίου, πάντως, είναι έκδηλη η υπεροχή 

των διατάξεων, οι οποίες επιτάσσονται στη διεύθυνση (111), σε κάθε τιµή του 

ποσοστού x, εξαιτίας της µικρότερης ενεργού µάζας στη διεύθυνση αυτή. Μάλιστα, η 

υπεροχή αυτή γίνεται ακόµη πιο έκδηλη, εξαιτίας της αυξηµένης τιµής του κρίσιµου 

πάχους, η οποία προκύπτει από την εξίσωση Matthews-Blakeslee και φαίνεται στις 

τιµές του πίνακα 2.6. Είναι εµφανές λοιπόν ότι η επίταξη δοµών διαφόρων διατάξεων 

στη διεύθυνση (111) προσφέρει τη δυνατότητα µείωσης των ρευµάτων κατωφλίου  σε 

µεγάλο εύρος µηκών κύµατος. Μάλιστα η µείωση είναι ιδιαίτερα σηµαντική σε 

µεγάλες τιµές του ποσοστού του ινδίου (περίπου 0.3-0.45), καθιστώντας  το 

υπόστρωµα αυτό ιδιαίτερα εύχρηστο για τη επίταξη δοµών λέιζερ, τα οποία 

εκπέµπουν σε  µεγάλα µήκη κύµατος, και τα  οποία χρησιµοποιούνται  για 

τηλεπικοινωνιακές εφαρµογές.  

      Η ευχρηστία των δοµών αυτών ενισχύεται από το γεγονός, ότι όσο αυξάνεται το 

ποσοστό του ινδίου, αυξάνεται και το ενυπάρχον πιεζοηλεκτρικό πεδίο. Αποτέλεσµα 

αυτού είναι η ύπαρξη ενός ισχυρού ηλεκτρικού πεδίου, το οποίο παραµένει 

αθωράκιστο από τους ενιέµενους φορείς, ακόµη και πέρα από το κατώφλι εκποµπής. 

Τούτο καθιστά το υπόστρωµα GaAs(111)B εύχρηστο και για την κατασκευή διόδων 

λέιζερ µεταβλητού µήκους κύµατος εκποµπής (tunable laser diodes), µέσω της 

σταδιακής θωράκισης του εναποµείναντος ηλεκτρικού πεδίου, µε ένεση υψηλότερου 

ρεύµατος ένεσης φορέων. 
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2.8.6 Μεταβολή µε το πεδίο για διάφορα x 

 

     Στο υποκεφάλαιο αυτό διερευνούµε τη επίπτωση της ύπαρξης πιεζοηλεκτρικού 

πεδίου, σε δοµές λέιζερ κβαντικών πηγαδιών, στις οποίες το ποσοστό του ινδίου είναι 

διαφορετικό από εκείνο των λέιζερ,  τα οποία κατασκευάστηκαν στο πλαίσιο της 

εργασίας αυτής. Για το λόγο αυτό εξετάσαµε την επίδραση του πεδίου σε δύο 

διαφορετικές δοµές, στις οποίες το πλάτος των κβαντικών πηγαδιών διατηρήθηκε 

µικρότερο από το κρίσιµο πάχος του.  

     Στην  πρώτη από τις εξεταζόµενες δοµές, το ποσοστό του ινδίου του κβαντικού 

πηγαδιού ισούται µε 0.2 και στη δεύτερη 0.3. Η µεταβολή του ρεύµατος κατωφλίου 

από το πιεζοηλεκτρικό πεδίο, για τις δύο δοµές, φαίνεται στο σχήµα 2.20. Από το 

γράφηµα αυτό είναι εµφανής η µη µονοτονική συµπεριφορά του ρεύµατος, όπως και 

στην περίπτωση που το ποσοστό είναι 0.1. Το πάχος του κβαντικού πηγαδιού είναι 

100Å, µικρότερο από το κρίσιµο πάχος, το οποίο προβλέπεται από την εξίσωση 

Matthews-Blakeslee για x=0.2, και x=0.3, όταν το υπόστρωµα ανάπτυξης είναι 

(111)B GaAs.  Παρατηρούµε, όµως, ότι η αύξηση του ποσοστού του ινδίου επιφέρει 

µετατόπιση του ελαχίστου του Jth σε µεγαλύτερες τιµές  ηλεκτρικού πεδίου, όπως 

φαίνεται στο  σχήµα 2.20: 

  

-50 0 50 100 150 200 250 300 350
120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

Th
re

sh
ol

d 
cu

rr
en

t d
en

si
ty

(A
/c

m
2 ) 

Electric field (kV/cm)

 x=0.2
 x=0.3Gth=500cm-1

 
Σχήµα 2.20: Εξάρτηση της Jth από την ένταση του πιεζοηλεκτρικού πεδίου, στην περίπτωση 
που το ποσοστό του ινδίου στο κβαντικό πηγάδι της δοµής του σχήµατος 2.5 είναι 0.2, και 

0.3. Όλες οι υπόλοιπες παράµετροι της δοµής παραµένουν αµετάβλητες, ενώ το Gth είναι ίσο 
µε 500cm-1. 
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     Η µετατόπιση αυτή του ρεύµατος κατωφλίου µπορεί να ερµηνευθεί, αν 

αναλογισθεί κανείς ότι η αύξηση του ποσοστού του ινδίου επιφέρει διεύρυνση των 

ασυνεχειών των ενεργειακών ζωνών, και εποµένως ο περιορισµός των φορέων στο 

κβαντικό πηγάδι καθίσταται εντονότερος. Ισοδύναµα προς την περίπτωση πηγαδιών 

µεγάλου πάχους, στην περίπτωση πηγαδιών υψηλών ενεργειακών ασυνεχειών 

απαιτείται η ύπαρξη πολύ ισχυρότερων πεδίων, από ότι στην περίπτωση, κατά την 

οποία το x=0.1, ώστε  τα φαινόµενα διαχωρισµού των ιδιοσυναρτήσεων ηλεκτρονίων 

και οπών να γίνουν έντονα και να υπερκαλύψουν την επίδραση του ισχυροποιηµένου 

περιοριστικού δυναµικού, το οποίο συγκρατεί τους φορείς στο εσωτερικό του 

κβαντικού πηγαδιού. Αναµένουµε, λοιπόν, όσο αυξάνεται το ποσοστό του ινδίου, το 

ελάχιστο του Jth να µετατοπίζεται σε ολοένα µεγαλύτερες  εντάσεις ηλεκτρικού 

πεδίου, όπως φαίνεται και στο σχήµα 2.20, από τη σύγκριση των ελαχίστων του Jth 

για  x=0.2, και x=0.3. 
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3.1 Πειράµατα άντλησης  

 

 

     Προκειµένου να ελέγξουµε την ορθότητα των θεωρητικών υπολογισµών µας, και 

να συγκρίνουµε  τα χαρακτηριστικά των διόδων λέιζερ, οι οποίες αναπτύσσονται στις 

δύο προαναφερόµενες διαφορετικές διευθύνσεις, µια σειρά υποστρωµάτων  GaAs, 

(100) και (111)Β, χρησιµοποιήθηκε για την επίταξη δοµών διόδων λέιζερ, σε θάλαµο 

MBE. Η δοµή, η οποία χρησιµοποιήθηκε για την λειτουργία των διόδων αυτών 

στηρίχθηκε σε µια διακριτού περιορισµού ετεροδοµή µονού πηγαδιού (SQW-SCH), 

παρόµοια µε αυτή του σχήµατος 3.1:    

 
Σχήµα 3.1: ∆οµή µιας τυπικής διόδου λέιζερ κβαντικού πηγαδιού In0.1Ga0.9As/ Al0.15Ga0.85As, 

µετά την κατεργασία, παρόµοια µε αυτές που κατασκευάστηκαν στο εργαστήριο. 
 

     Η ετεροδοµή αυτή αποτελείται από ένα κεντρικό κβαντικό πηγάδι In0.1Ga0.9As 

πάχους 10nm, το οποίο χρησιµοποιείται για τον περιορισµό των φορέων, και 

βρίσκεται µεταξύ δύο στρωµάτων Al0.15Ga0.85As πάχους 125nm έκαστο, τα οποία 

χρησιµοποιούνται ως φράγµατα δυναµικού για τους φορείς. Το σύστηµα των τριών 

αυτών ηµιαγωγικών στρωµάτων αποτελεί τον πυρήνα του κυµατοδηγού. Ο 

περιορισµός του οπτικού κύµατος επιτυγχάνεται µε την επίταξη στρωµάτων 

Al0.3Ga0.7As, εκατέρωθεν του πυρήνα του κυµατοδηγού, τα οποία δρουν ως cladding 
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στρώµατα, και το πάχος τους είναι ίσο µε 1.6µm. Στα ηµιαγωγικά στρώµατα, τα 

οποία χρησιµοποιούνται για την κατασκευή της προαναφερόµενης ετεροδοµής δεν 

έχει γίνει κάποια εισαγωγή προσµίξεων, και η ανόθευτη αυτή περιοχή παρεµβάλλεται 

µεταξύ  n και p νοθευµένων περιοχών GaAs, για τη δηµιουργία δοµής p-i-n, η οποία 

είναι απαραίτητη για τη λειτουργία διόδων λέιζερ.   

     Ακολουθώντας τη βασική διαδικασία κατεργασίας των δειγµάτων και 

επιδιώκοντας την µικρότερη δυνατή εισαγωγή ξένων σωµατιδίων, προχωρήσαµε στην 

κατασκευή λέιζερ εκποµπής άκρου (edge emitting lasers) και στις δύο διαφορετικές 

διευθύνσεις επίταξης. Η επίτευξη πλευρικού ηλεκτρικού και οπτικού περιορισµού 

επιτυγχάνεται µε τη δηµιουργία της δοµής mesa, µέσω τεχνικών φωτολιθογραφίας 

και χηµικής απόξεσης των υπερκείµενων ηµιαγωγικών στρωµάτων1. Προκειµένου να 

εξετάσουµε την επίδραση του οπτικού και ηλεκτρικού περιορισµού στην τιµή της 

πυκνότητας ρεύµατος κατωφλίου, το πλάτος των δοµών mesa, οι οποίες 

κατασκευάστηκαν, ποικίλλει µεταξύ 10 και 50µm. Για την ένεση των φορέων στην 

ενεργό περιοχή των διατάξεων µας, προχωρήσαµε στην κατασκευή n και p επαφών, 

µε χρήση του εξαχνωτή µετάλλων. Για την επίτευξη καλών ωµικών επαφών 

προχωρήσαµε στη θερµική ανόπτηση των δειγµάτων.  Η n-επαφή πραγµατοποιήθηκε 

µε επιµετάλλωση στην πίσω πλευρά των δειγµάτων, για ευκολότερη κατεργασία των 

διόδων. Η πραγµατοποίηση των επαφών στο πίσω µέρος του δείγµατος, 

επιτυγχάνεται µε  χηµική λείανση (lapping) του υποστρώµατος, ώστε να επιτευχθεί 

περαιτέρω µείωση της µεταξύ των επαφών απόστασης και να διευκολυνθεί η φυσική 

κοπή των δειγµάτων.  

     Τα δείγµατα µετά την επεξεργασία τους, κόβονται για τη δηµιουργία των µετώπων 

(facets) των διατάξεων µας, και τον καθορισµό του µήκους έκαστης κοιλότητας. Για 

κάθε µία από τις δύο διευθύνσεις η κοπή των επεξεργασµένων δειγµάτων έδωσε µήκη 

κοιλότητας ίσα µε 1,1.5,2mm. Οι διακριτές αυτές συσκευές στη συνέχεια υπόκεινται 

σε άντληση µε σκοπό τον οπτικό τους χαρακτηρισµό. Για τον λόγο αυτό εισάγονται 

σε κρυοστάτη He, προκειµένου να αντληθούν και να υπολογιστεί το κατώφλι 

εκποµπής, αλλά και άλλες σηµαντικές ιδιότητες τους. Για τη σύνδεση των διατάξεων 

µας µε το σύστηµα άντλησης χρησιµοποιήθηκε η τεχνική wire bonding. 

 

3.2 Φάσµατα  ηλεκτροφωταύγειας  
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     Προκειµένου να µελετηθούν οι δίοδοι λέιζερ, οι οποίες κατασκευάστηκαν στο 

εργαστήριο, επιβάλλεται να προχωρήσει κανείς σε διαδικασία άντλησης των 

διατάξεων αυτών. Η άντληση στην περίπτωση των διόδων λέιζερ  είναι ηλεκτρική και  

υλοποιείται µε τη µέθοδο της ηλεκτροφωταύγειας. Σχηµατική αναπαράσταση του 

συστήµατος ηλεκτροφωταύγειας, το οποίο χρησιµοποιήθηκε, φαίνεται στο σχήµα 3.2: 

 
Σχήµα 3.2: Σχηµατική αναπαράσταση συστήµατος άντλησης των διόδων λέιζερ, το  

οποίο χρησιµοποιείται για µετρήσεις ηλεκτροφωταύγειας. 
 

     Η πηγή διέγερσης στη µέθοδο αυτή είναι µια γεννήτρια παλµικού ρεύµατος, η 

οποία τροφοδοτεί τις διόδους µέσω των ακροδεκτών του package, µε τους οποίους 

είναι συνδεδεµένοι. Το δείγµα προσκολλάται µε θερµικά αγώγιµη κόλλα πάνω σε 

βάση από χαλκό, η οποία αποτελεί µέρος ενός συστήµατος που βρίσκεται σε 

συνθήκες χαµηλής πίεσης (∼5⋅10-4 mbar), οι οποίες επιτυγχάνονται µε τη βοήθεια 

µηχανικής αντλίας, και αντλίας κενού. Το κύκλωµα ψύχεται µε τη βοήθεια He στους 

17οΚ. Στην κάθετη στην επιφάνεια διεύθυνση τοποθετούµε συγκεντρωτικό φακό, ο 

οποίος εστιάζει το οπτικό σήµα, το οποίο λαµβάνεται από την διάταξη, και διαθέτει 

δυνατότητα µικρορυθµίσεων για την καλύτερη συγκέντρωση του σήµατος στο 

ανιχνευτικό σύστηµα. Ο φακός αυτός είναι κατασκευασµένος από χαλαζία, ώστε να 
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µην απορροφά στην περιοχή ενδιαφέροντος µας (900nm για αρσενίδια και 350nm 

περίπου για νιτρίδια).  

     Το ανιχνευτικό σύστηµα, το οποίο χρησιµοποιήθηκε στις µετρήσεις αποτελείται 

από έναν µονοχρωµάτορα, για το διαχωρισµό των µηκών κύµατος του εκπεµπόµενου 

φωτός, µια CCD (Charge Coupling Device) κάµερα, η οποία µετατρέπει το οπτικό 

σήµα σε ηλεκτρονικό. ∆ιαθέτει σύστηµα ψύξης, το οποίο κάνει χρήση υγρού αζώτου, 

µε σκοπό την ελαχιστοποίηση του θορύβου, ο οποίος υπεισέρχεται στις µετρήσεις της 

κάµερας. Το σύστηµα διαθέτει επιπρόσθετα συστήµατα ελέγχου της κάµερας και του 

µονοχρωµάτορα και υπολογιστή, εφοδιασµένο µε κατάλληλο λογισµικό, τόσο για το 

χειρισµό κάµερας και µονοχρωµάτορα, όσο και την ανάγνωση του οπτικού σήµατος. 

     Η τεχνική της ηλεκτροφωταύγειας για την µέτρηση διόδων λέιζερ βασίζεται στη 

µετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας σε οπτική ακτινοβολία. Η ηλεκτρική ενέργεια 

παρέχεται στη µελετούµενη διάταξη µε τη µορφή ρεύµατος ένεσης από παλµική 

γεννήτρια ρεύµατος. Η ενέργεια αυτή µετατρέπεται µερικά σε θερµότητα, 

προκαλώντας θέρµανση των διατάξεων. Αυτός είναι ο λόγος, ο οποίος επιβάλλει τη 

χρήση παλµών ρεύµατος για την άντληση των διόδων λέιζερ, προκειµένου στον 

ενδιάµεσο χρόνο να αποβάλλεται η θερµότητα αυτή, η οποία προκαλεί ανεπιθύµητη 

τροποποίηση της λειτουργίας τους. Οι παλµοί ρεύµατος είχαν διάρκεια 500nsec και ο 

ρυθµός επανάληψης τους ήταν ίσος προς 10kHz. Η µετατροπή της ηλεκτρικής 

ενέργειας σε ακτινοβολία λαµβάνει χώρα σε δύο στάδια. 

     Στο πρώτο στάδιο, οι φορείς εγχέονται στην ενεργό περιοχή του λέιζερ και 

καταλαµβάνουν τις διαθέσιµες ενεργειακές καταστάσεις του κβαντικού πηγαδιού, 

προκειµένου να ελαχιστοποιήσουν την ενέργεια τους. Ο χρόνος ζωής των φορέων 

στις καταστάσεις αυτές είναι περιορισµένος, µε αποτέλεσµα την επανασύνδεση τους 

και την εκποµπή φωτονίων µε ενέργεια ίση προς αυτή της µετάβασης των φορέων. 

Όταν το επίπεδο άντλησης της διάταξης αυξηθεί, λαµβάνει χώρα εποίκιση ολοένα 

υψηλότερων ενεργειακών καταστάσεων του πηγαδιού, και αυξάνεται η ένταση των 

εκπεµπόµενων φωτονίων. Τα εκπεµπόµενα αυτά φωτόνια προκαλούν µε τη σειρά 

τους εξαναγκασµένη εκποµπή φωτονίων. Ως τελικό αποτέλεσµα της ηλεκτρικής 

άντλησης µέσω ηλεκτρικού ρεύµατος είναι η εκποµπή σύµφωνου φωτός από την 

ενεργό περιοχή της διάταξης. 

     Μετρήσεις του φάσµατος της ηλεκτροφωταύγειας πραγµατοποιήθηκαν για τις 

δοµές διόδων λέιζερ του σχήµατος 3.1, και για τα δύο υποστρώµατα GaAs, για 

διάφορες πυκνότητες ρέυµατος ένεσης, οι οποίες ποικίλουν από πολύ χαµηλά επίπεδα 
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άντλησης, µέχρι τιµές διπλάσιες του ρεύµατος κατωφλίου2.  Το φάσµα της έντασης 

των εκπεµπόµενων φωτονίων, το οποίο προέκυψε από τις µετρήσεις αυτές σε χαµηλή 

θερµοκρασία (17 Κ), φαίνεται στα σχήµατα 3.3 και 3.4, και για τις δύο διευθύνσεις 

επίταξης. Ένα πρώτο συµπέρασµα, στο οποίο καταλήγει κανείς παρατηρώντας τα 

φάσµατα αυτά, είναι η σαφής κυανή µετατόπιση του µήκους κύµατος εκποµπής στην 

περίπτωση ανάπτυξης της ετεροδοµής σε υπόστρωµα (111) GaAs.    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Σχήµα 3.3: Φάσµα ηλεκτροφωταύγειας, για διάφορα ρεύµατα ένεσης, σε χαµηλή 
θερµοκρασία (17 K) δοµών διόδων λέιζερ, παρόµοιες µε αυτές του σχήµατος 3.2, οι οποίες 

αναπτύχθηκαν σε υπόστρωµα (100) GaAs. 
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Σχήµα 3.4 : Όµοια προς το σχήµα 3.3, αλλά στην περίπτωση που η ανάπτυξη γίνεται σε 
υπόστρωµα (111)B GaAs. Είναι φανερή η εκποµπή των διατάξεων αυτών σε χαµηλότερες 

πυκνότητες ρεύµατος ένεσης.  
 

     Η µετατόπιση αυτή είναι κατ’αρχάς µη αναµενόµενη, διότι στην περίπτωση της 

επίταξης στη διεύθυνση (111), η παρουσία του ενυπάρχοντος πιεζοηλεκτρικού 

πεδίου, άρει τη συµµετρία του δυναµικού, και ωθεί της φορείς σε διαφορετικές 

περιοχές του κβαντικού πηγαδιού, προκειµένου να ελαχιστοποιήσουν την ενέργεια 

της.  Η  µείωση αυτή των ιδιοενεργειών ηλεκτρονίων και οπών προκαλεί συρρίκνωση 

της ενέργειας των µεταξύ τους µεταβάσεων, και εποµένως ανάλογη  µετατόπιση της 

ενέργειας εκποµπής σε µικρότερες τιµές , παρουσία του ηλεκτρικού πεδίου. 

     Η παρατηρούµενη κυανή µετατόπιση, η οποία έρχεται σε αντίθεση µε το κβαντικό 

περιοριστικό φαινόµενο Stark, οφείλεται στις  µεταβολές, τις οποίες επιφέρει η 

ενυπάρχουσα τάση στο διάγραµµα ενεργειακών ζωνών. Όπως  είδαµε σε 

προηγούµενο κεφάλαιο, η ενυπάρχουσα αυτή τάση έχει ως αποτέλεσµα το 

διαχωρισµό των υποζωνών βαρέων και ελαφρών οπών, και την µετατόπιση των 

υποζωνών των ηλεκτρονίων. Τούτο έχει ως αποτέλεσµα, όπως φαίνεται στο σχήµα 

1.6, η ενεργειακή µετάβαση µεταξύ των θεµελιωδών ιδιοκαταστάσεων  ηλεκτρονίων 

και οπών να είναι περίπου 40meV µεγαλύτερη, στην περίπτωση της επίταξης στον 

άξονα (111), αν κανείς λάβει υπόψη του µόνο την επίδραση της τάσης. Στην πράξη, 

βέβαια, η µετατόπιση  δεν είναι τόσο έντονη εξαιτίας της επίδρασης του ηλεκτρικού 

πεδίου, η οποία προκαλεί ερυθρή µετατόπιση των ιδιοενεργειών των φορέων. 

Αποτέλεσµα αυτών είναι η κυανή µετατόπιση των λέιζερ, τα οποία επιτάσσονται 

στον άξονα (111) να περιορίζεται σε 10-15eV, σε σύγκριση µε τις συνήθεις (100) 

διόδους λέιζερ.  Τούτο έχει ως αποτέλεσµα δίοδοι λέιζερ, οι οποίοι αναπτύσσονται 

κατά µήκος του άξονα αυτού, να εκπέµπουν σε µικρότερο µήκος κύµατος, όπως  

φαίνεται στο παραπάνω διάγραµµα.  

     Ταυτόχρονα προς την προαναφερόµενη κυανή µετατόπιση, παρατηρείται και στις 

δύο εξεταζόµενες δοµές µια ασθενής κυανή µετατόπιση του µήκους κύµατος 

εκποµπής, όταν αυξάνεται η ένταση του ρεύµατος ένεσης των φορέων στο κβαντικό 

πηγάδι. Η µετατόπιση αυτή είναι αποτέλεσµα του φαινοµένου συµπλήρωσης  των 

διαθέσιµων ενεργειακών καταστάσεων της ενεργειακές ζώνες του πηγαδιού (band 

filling effect).   

 

3.3 Μέτρηση ρεύµατος κατωφλίου 

 133



                               Κεφάλαιο 3: Πειραµατικές διαδικασίες κατασκευής και άντλησης διόδων λέιζερ  

 

     Η κυριότερη παρατήρηση, η οποία εξάγεται από τη µελέτη των φασµάτων 

ηλεκτροφωταύγειας (Σχήµατα 3.3 και 3.4) είναι η µείωση του ρεύµατος κατωφλίου 

σε χαµηλές θερµοκρασίες, στην περίπτωση που η επίταξη πραγµατοποιείται στον 

άξονα (111). Προκειµένου να ελεγχθεί η ισχύς της παραπάνω πρόβλεψης και σε 

υψηλότερες θερµοκρασίες, εξετάζουµε τη µεταβολή του Jth των διόδων λέιζερ µε τη 

θερµοκρασία. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων  παρουσιάζονται στο σχήµα 3.5. Από 

το γράφηµα αυτό είναι εµφανής η µειωµένη πυκνότητα ρεύµατος κατωφλίου σε 

διατάξεις, οι οποίες  αναπτύσσονται σε υπόστρωµα (111)Β GaAs, σε συµφωνία µε 

προηγούµενες µετρήσεις3,4,5. 
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Σχήµα 3.5: Μετρούµενη θερµοκρασιακή µεταβολή του Jth των δοµών λέιζερ του σχήµατος 

3.1, στην περίπτωση που το υπόστρωµα ανάπτυξης είναι το (100)GaAs, και το (111)B GaAs. 
Οι καµπύλες είναι βοηθητικές και χρησιµοποιούνται για να παραστήσουν την εκθετική 

εξάρτηση του Jth από τη θερµοκρασία λειτουργίας.   
 

     Η µείωση αυτή, η οποία αποτελεί επιβεβαίωση των θεωρητικών µας προβλέψεων, 

αυξάνεται όσο αυξάνεται η θερµοκρασία άντλησης των διατάξεων, ακολουθώντας 

την πρόβλεψη των θεωρητικών υπολογισµών µας. Το εύρος της µείωσης αυτής, 
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βέβαια, παρουσιάζεται αυξηµένο σε σύγκριση µε τους θεωρητικούς υπολογισµούς 

µας, ξεκινώντας από ένα λόγο Jth(100)/Jth(111)~2 σε χαµηλές θερµοκρασίες 

άντλησης, ενώ σε θερµοκρασία δωµατίου ο ίδιος λόγος  φτάνει στο 3. Είναι 

προφανής, λοιπόν, η υπεροχή των (111) διατάξεων, σε οπτοηλεκτρονικές εφαρµογές.  

     Η µεγάλη διαφορά µεταξύ των ρευµάτων κατωφλίου για τις δύο διαφορετικές 

διευθύνσεις επίταξης είναι µη αναµενόµενη. Τούτο διότι οι τεχνικές επίταξης του 

GaAs στο επίπεδο (100) έχουν βελτιωθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια, µε 

αποτέλεσµα την επίταξη δειγµάτων  µε µικρές πυκνότητες ατελειών. Σε αντίθεση, η 

επίταξη του σε άλλες διευθύνσεις, πέραν της (100) έχει σύντοµο παρελθόν. Θα 

αναµενόταν, εποµένως, τα δείγµατα GaAs στις διευθύνσεις αυτές να παρουσιάζουν 

µεγαλύτερες πυκνότητες ατελειών και να υστερούν στην κατασκευή λέιζερ, αφού 

παρουσιάζουν υψηλότερες απώλειες των κοιλοτήτων τους. Παρόλη, λοιπόν, την 

υστέρηση στην τεχνογνωσία της επίταξης τους, οι δίοδοι λέιζερ, οι οποίες 

επιτάσσονται στη διεύθυνση (111) παρουσιάζουν εξαιρετικά χαµηλότερες πυκνότητες 

ρεύµατος κατωφλίου.   

     Ταυτόχρονα, από το παραπάνω γράφηµα είναι εµφανής  η εκθετική εξάρτηση του 

Jth από τη θερµοκρασία. Η χαρακτηριστική θερµοκρασία Τ0 των διατάξεων, για τις 

δύο διαφορετικές διευθύνσεις επίταξης είναι: 

 

Τ0=115 Κ, για τις (111) και 

Τ0=110 Κ,  για τις (100) επιτασσόµενες διατάξεις 

 

     Επαληθεύεται, λοιπόν, η θεωρητική µας πρόβλεψη, ότι οι συσκευές οι οποίες 

αναπτύσσονται στον άξονα (111) παρουσιάζονται ελαφρώς ανθεκτικότερες σε 

αυξήσεις της θερµοκρασίας. Βέβαια οι τιµές της Τ0 είναι ελαφρά υψηλότερες από τις 

θεωρητικά προβλεπόµενες, κάτι που µπορεί να αποδοθεί σε υπερεκτίµηση των 

ρυθµών θερµικής διαφυγής από το κβαντικό πηγάδι, καθώς και στην ύπαρξη µη 

ακτινοβόλου επανασύνδεσης των φορέων, οφειλόµενης σε ατέλειες στο µέσο του 

ενεργειακού χάσµατος. Οι ατέλειες αυτές λειτουργούν ως παγίδες για τους φορείς, 

οδηγώντας σε αύξηση του ρεύµατος κατωφλίου. Η αύξηση αυτή, όµως δεν ακολουθεί 

εκθετική µεταβολή σε τροποποιήσεις της θερµοκρασίας, µια και ο εποικισµός των 

ατελειών, και εποµένως η ισχύς του φαινοµένου, οδηγείται σε κορεσµό. Τούτο έχει 

ως αποτέλεσµα το ρεύµα ένεσης κατωφλίου να εµφανίζεται ανθεκτικότερο σε 

µεταβολές της θερµοκρασίας. 
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3.4 Μεταβολή του ρεύµατος µε το µήκος της κοιλότητας 

  

     Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να διερευνηθεί η µεταβολή του ρεύµατος µε το µήκος 

της κοιλότητας. Είναι προφανές, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ότι όσο µεγαλύτερη είναι 

η απόσταση, την οποία διανύει το οπτικό κύµα στο µέσο απολαβής, τόσο µεγαλύτερο 

είναι το κέρδος του κύµατος αυτού. Ως αποτέλεσµα, όσο µεγαλώνει το µήκος της 

κοιλότητας, στην οποία γίνεται η διάδοση του οπτικού κύµατος, τόσο η πυκνότητα 

των ενιέµενων φορέων, οι οποίοι είναι απαραίτητοι ώστε να αυξηθεί η απολαβή και 

να επιτευχθεί εκποµπή, µειώνεται. Η µείωση αυτή είναι ορατή στο παρακάτω 

διάγραµµα, και είναι ανεξάρτητη της διεύθυνσης επίταξης των διόδων λέιζερ. Η 

θερµοκρασία µέτρησης των πυκνοτήτων ρεύµατος κατωφλίου είναι 17Κ. 

 

Σχήµα 3.6: Μεταβολή της µετρούµενης  πυκνότητας ρεύµατος κατωφλίου µε το αντίστροφο 
του µήκους της κοιλότητας του λέιζερ για τις (100) και (111) αναπτυσσόµενες διόδους 

λέιζερ, σε χαµηλές θερµοκρασίες. 
 

     Είναι όµως ευδιάκριτο ότι το µέγεθος της αύξησης είναι διαφορετικό στις δύο 

διευθύνσεις. Συγκεκριµένα, στην περίπτωση των αναπτυγµένων στην διεύθυνση 
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(111)  διόδων λέιζερ παρουσιάζεται πολύ µεγαλύτερη αύξηση του ρεύµατος, σε 

σύγκριση µε τις (100) επιτασσόµενες διατάξεις, µειούµενου του µήκους της 

κοιλότητας.  Η ανισόρροπη αυτή αύξηση είναι αποτέλεσµα της επίδρασης του 

ενυπάρχοντος πιεζοηλεκτρικού πεδίου στο διαχωρισµό των φορέων. Σε χαµηλές 

θερµοκρασίες, όπως φάνηκε στο υποκεφάλαιο 2.8.3, ο διαχωρισµός αυτός είναι 

έντονος και συντελεί σε εντυπωσιακή αύξηση του ρεύµατος κατωφλίου, όσο 

αυξάνεται η προσδοκώµενη απολαβή του υλικού. Εφόσον, λοιπόν, σε κοιλότητες 

µικρού µήκους αυξάνεται η απαιτούµενη απολαβή, ώστε να φτάσουµε στο κατώφλι 

εκποµπής, αναµένεται το ρεύµα κατωφλίου στις (111) αναπτυσσόµενες διατάξεις να 

σηµειώνει εντυπωσιακή αύξηση, σε σύγκριση µε αυτές, οι οποίες επιτάσσονται στον 

άξονα (100). Το αποτέλεσµα της άνισης αυτής αύξησης απεικονίζεται στο σχήµα 3.6.  

 

 

 

3.5 Φωτοδιαµορφωµένη φασµατοσκοπία  

 

     Από τις µετρήσεις των φασµάτων ηλεκτροφωταύγειας και της θερµοκρασιακής 

εξάρτησης της Jth, γίνεται φανερή η επίδραση του πιεζοηλεκτρικού πεδίου στον 

καθορισµό της συµπεριφοράς της διόδου λέιζερ. Θεωρείται εποµένως εξαιρετικά 

σηµαντικό να γνωρίζει το µέγεθος του πεδίου αυτού, σε µια δεδοµένη ετεροδοµή, 

προκειµένου να αποφανθεί για την ισχύ του διαχωρισµού των κυµατοσυναρτήσεων 

και της µεταβολής του ρεύµατος κατωφλίου της διόδου λέιζερ. Ταυτόχρονα είναι 

εξίσου σηµαντικό να εκτιµηθεί ποια είναι η µετάβαση, από την οποία προέρχεται η 

εκποµπή λέιζερ στην περίπτωση των διόδων (111), η οποία απεικονίζεται στο σχ.3.4. 

Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούµε τις µετρήσεις των σηµάτων φωτοδιαµορφωµένης 

ανακλαστικότητας και διαπερατότητας.  

     Ως διαπερατότητα δέσµης φωτός µέσω ενός ηµιαγωγικού δείγµατος ορίζουµε το 

κλάσµα της έντασης της εξερχόµενης από το δείγµα δέσµης  προς την ένταση της 

προσπίπτουσας φωτεινής δέσµης: 

 
I
IT T=  (3.1) 

όπου Ι, ΙΤ οι εντάσεις της προσπίπτουσας και εξερχόµενης δέσµης αντίστοιχα. Είναι 

προφανές ότι κατά τη διέλευση της δέσµης από το ηµιαγωγικό δείγµα, ανάλογα µε το 

µήκος κύµατος του φωτός  και το πάχος του δείγµατος, λαµβάνει χώρα απορρόφηση 
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του φωτός. Αν θεωρήσουµε ότι το ηµιαγωγικό στρώµα έχει πάχος x, ως R την 

ανακλαστικότητα της ηµιαγωγικής επιφάνειας και α τον συντελεστή απορρόφησης 

του υλικού, τότε είµαστε σε θέση να υπολογίσουµε την ολική διαπερατότητα του 

δείγµατος6.  

  (3.2) axeRT −−≈ 2)1(

     Είναι εµφανής εποµένως η εξάρτηση της διαπερατότητας από το µέτρο της 

απορρόφησης του οπτικού κύµατος στο ηµιαγωγικό δείγµα. Όπως προαναφέρθηκε, η 

τιµή της σταθεράς α είναι ενδεικτική του µέτρου της απορρόφησης του υλικού.  

     Για την περιγραφή του κλάσµατος της δέσµης, το οποίο ανακλάται 

χρησιµοποιείται η έννοια της ανακλαστικότητας. Η ανακλαστικότητα, λοιπόν, σε µια 

διεπιφάνεια κενού-ηµιαγωγού δίνεται από την ακόλουθη εξίσωση: 

 22

22

)1(
)1(

kn
knR

++
+−

=  (3.3) 

όπου n είναι ο το πραγµατικό µέρος του δείκτη διάθλασης του υλικού, το οποίο 

εξαρτάται από την διηλεκτρική σταθερά ε,  και k µια σταθερά απόσβεσης, η οποία 

είναι ανάλογη του συντελεστή απορρόφησης του υλικού σε δεδοµένο µήκος κύµατος 

λ:
πν4
cak = , όπου ν η συχνότητα της ακτινοβολίας και  α ο συντελεστής 

απορρόφησης του ηµιαγωγικού υλικού. Σε µια περιοχή ενεργειών κοντά στο 

ενεργειακό χάσµα του ηµιαγωγού, το k είναι µικρό και η ανακλαστικότητα δίνεται 

από την εξίσωση: 

 2

2

)1(
)1(

+
−

=
n
nR  (3.4) 

     Γίνεται εποµένως κατανοητή η εξάρτηση, τόσο της ανακλαστικότητας όσο και της 

διαπερατότητας από την µεταβολή της διηλεκτρικής σταθεράς, όσο και της σταθεράς 

απορρόφησης του υλικού. Σε αυτήν την εξάρτηση βασίζονται οι µετρήσεις των 

σηµάτων φωτοδιαµορφωµένης ανακλαστικότητας και διαπερατότητας. 

 

 

 

3.5.1 Φωτοδιαµορφωµένη ανακλαστικότητα 
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     Η τεχνική βασίζεται στη µεταβολή του δείκτη διάθλασης στην επιφάνεια του 

δείγµατος, η οποία λαµβάνει χώρα κατά τη γένεση φορέων σε αυτή. Η µεταβολή του 

δείκτη διάθλασης περιγράφεται από τη σχέση Kramers-Kronig σύµφωνα µε την 

οποία6: 

∫
∞
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+=
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22
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Όπου α(Ε) είναι η απορρόφηση του υλικού, η οποία εξαρτάται από την συζευγµένη 

πυκνότητα καταστάσεων του υλικού, και παίρνει µεγάλες τιµές για ενεργειακές 

µεταβάσεις  στην περιοχή των κρίσιµων σηµείων του ενεργειακού διαγράµµατος του 

υλικού, όπως είναι το ενεργειακό χάσµα του υλικού. Είναι αναµενόµενο, λοιπόν, ότι 

µεταβολές στην πυκνότητα των ενιέµενων φορέων στο υλικό προκαλούν µεταβολή 

στo µέγεθος της απορρόφησης του και επηρεάζουν το δείκτη διάθλασης του. Η 

µεταβολή αυτή δίνεται από τη σχέση: 
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Με βάση τη µεταβολή του δείκτη διάθλασης του υλικού, µπορεί κανείς να υπολογίσει 

τη µεταβολή στη ανακλαστικότητα του, η οποία δίνεται από: 
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     Ανάλογα µε τον τρόπο γένεσης των ελεύθερων φορέων στην επιφάνεια του 

ηµιαγωγικού δείγµατος, καθορίζεται και η µέθοδος διαµορφωµένης φασµατοσκοπίας. 

     Στην περίπτωση της φωτοδιαµορφωµένης  ανακλαστικότητας, η πηγή 

διαµόρφωσης είναι µια φωτεινή δέσµη υψηλής έντασης, η οποία προκαλεί την 

διέγερση φορέων και την εποίκιση των ενεργειακών σταθµών του ηµιαγωγού. Η 

σχηµατική αναπαράσταση της χρησιµοποιούµενης πειραµατικής διάταξης φαίνεται 

στο σχήµα 3.7: 
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Σχήµα 3.7: Σχηµατική αναπαράσταση πειραµάτων φωτοδιαµορφωµένης  

ανακλαστικότητας και διαπερατότητας 
   

     Ως δέσµη διαµόρφωσης χρησιµοποιούµε συνεχές διοδικό λέιζερ µήκους κύµατος 

680nm και ισχύος 1mW περίπου. Η φωτεινή δέσµη του λέιζερ διακόπτεται περιοδικά 

µε τη χρήση κόφτη (chopper). Για τη µέτρηση  της µεταβολής της ανακλαστικότητας 

του δείγµατος σαν συνάρτηση της ενέργειας φωτονίου χρησιµοποιείται φωτεινή 

δέσµη συγκεκριµένου µήκους κύµατος από την έξοδο του µονοχρωµάτορα, η οποία 

προσπίπτει στην επιφάνεια του δείγµατος. Η ένταση της µονοχρωµατικής αυτής 

δέσµης είναι πολύ µικρότερη από αυτή του λέιζερ, έτσι ώστε να  θεωρείται ότι η 

γένεση φορέων, την οποία προκαλεί είναι ανεπαίσθητη.  

     Το σήµα της ανακλώµενης  δέσµης R καθώς και το σήµα ∆R, το οποίο 

προκαλείται από τη περιοδικά διακοπτόµενη δέσµη του λέιζερ, εισέρχονται σε µια 

φωτοδίοδο, το σήµα της οποίας καταχωρείται σε έναν lock-in ενισχυτή προς ενίσχυση 

και ανάγνωση του λόγου ∆R/R, η τιµή του οποίου κυµαίνεται µεταξύ 10-4-10-5.  Η 

χρήση του ενισχυτή αυτού επιτρέπει την εξάλειψη της έντασης της προσπίπτουσας 

δέσµης καθώς και του θορύβου της και την παρατήρηση µικρών µεταβολών στην 
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ένταση της ανακλώµενης δέσµης, οι οποίες προκαλούνται λόγω του σήµατος 

διαµόρφωσης.     

     Μετρήσεις φωτοδιαµορφωµένης ανακλαστικότητας πραγµατοποιήθηκαν για τον 

υπολογισµό του ενεργειακού χάσµατος των ηµιαγωγικών δοµών των διόδων λέιζερ 

σε υπόστρωµα (111)GaAs. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων µας, για χαµηλές 

θερµοκρασίες, φαίνονται στο σχήµα 3.8: 

 
Σχήµα 3.8: Φάσµα φωτοανακλαστικότητας των διόδων λέιζερ του σχήµατος 3.1, οι οποίες 

αναπτύσσονται σε υπόστρωµα (111)Β GaAs, σε χαµηλή θερµοκρασία (77 Κ) . 
 

     Στο φάσµα διακρίνονται µια κορυφή του ∆R/R στο ενεργειακό χάσµα του GaAs, 

καθώς και µια ακόµη στην περιοχή της πρώτης ενεργειακής µετάβασης του 

κβαντικού πηγαδιού In0.1Ga0.9As. Οι τιµές των ενεργειακών µεταβάσεων των φορέων, 

οι οποίες ανιχνεύονται µε την παραπάνω µέτρηση της φωτοανακλαστικότητας 

συµφωνούν εξαιρετικά µε τις τιµές, οι οποίες προκύπτουν από την αυτοσυνεπή 

επίλυση των εξισώσεων Schroedinger-Poisson, και οι οποίες υποδεικνύονται από τις 

θέσεις των βελών στο φάσµα της φωτοανακλαστικότητας στο παραπάνω σχήµα. Η 

συµφωνία αυτή γίνεται φανερή στον πίνακα 3.1, όπου φαίνεται η ενέργεια της 

θεµελιώδους µετάβασης στο κβαντικό πηγάδι. 
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Πίνακας 3.1: Σύγκριση τιµών των ενεργειακών µεταβάσεων, που προκύπτουν 

από τη µέθοδο φωτοανακλαστικότητας και θεωρητικούς υπολογισµούς, σε 

χαµηλές θερµοκρασίες (77 Κ)   

Μετάβαση 
Μέθοδος 

φωτοανακλαστικότητας

Θεωρητικός 

υπολογισµός 

ΕΕ1-ΗΗ1(eV) 1.412 1.411 

EgGaAs (eV) 1.512 1.511 

 

Για τον υπολογισµό των ενεργειών των ηλεκτρονικών µεταβάσεων, µε τη µέθοδο της 

φωτοανακλαστικότητας, χρησιµοποιούµε την λεγόµενη µέθοδο των τριών σηµείων7,8. 

Η µέθοδος αυτή επιτρέπει τον υπολογισµό, µε καλή προσέγγιση, των ενεργειακών 

µεταβάσεων στο κβαντικό πηγάδι στην περίπτωση που η νόθευση των ηµιαγωγικών 

στρωµάτων παραµένει χαµηλή.  Η εικόνα του σήµατος της ∆R/R στο όριο αυτό είναι 

παρόµοια µε αυτή του σχήµατος 3.8, όπου εκατέρωθεν τυχούσας ενέργειας 

µετάβασης, εµφανίζονται ακρότατα του σήµατος ∆R/R, ένα αρνητικό Α και ένα 

θετικό Β. Σύµφωνα µε τη µέθοδο των τριών σηµείων, αν κανείς γνωρίζει τις τιµές του 

∆R/R στα σηµεία αυτά (Α,Β), τότε είναι σε θέση να υπολογίσει την ενέργεια της 

αντίστοιχης µετάβασης, µε βάση την εξίσωση: 

 )(ρf
EE
EE

AB

Aeh =
−
−

 (3.10) 

όπου το ρ είναι ο παράγοντας ασυµµετρίας και ορίζεται µέσω του λόγου του σήµατος 

∆R/R στα σηµεία Α,Β: 

 
A

B

RR
RR

/
/

∆
∆

−=ρ  (3.11) 

Οι τιµές της συνάρτησης f(ρ) έχουν υπολογισθεί για την περίπτωση διαζωνικών 

µεταβάσεων σε τρισδιάστατες και δισδιάστατες δοµές, καθώς και για εξιτονικές 

µεταβάσεις, και φαίνονται στο σχήµα 3.9: 
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Σχήµα 3.9: Γραφική παράσταση του παράγοντα f , ο οποίος υπεισέρχεται στη µέθοδο 3 
σηµείων του Aspnes. Είναι φανερό ότι η τιµή του παράγοντα δεν εξαρτάται πολύ από τη 

φύση της µετάβασης, εξιτονικής ή διαζωνικής. 
 
 

Οι τιµές των ενεργειακών µεταβάσεων, οι οποίες προέκυψαν µε την παραπάνω 

µέθοδο φαίνονται στον πίνακα 3.1. Για την πραγµατοποίηση των αριθµητικών 

υπολογισµών η ένταση του πιεζοηλεκτρικού πεδίου, στην περίπτωση της επίταξης σε 

υπόστρωµα  (111)GaAs, θεωρήθηκε ίση προς 100kV/cm, και ο βαθµός διέγερσης του 

δείγµατος από τη δέσµη διαµόρφωσης ασθενής. 

 

3.5.2 Φωτοδιαµορφωµένη διαπερατότητα 

 

     Με παρόµοιο τρόπο, όπως στην περίπτωση των µετρήσεων φωτοδιαµορφωµένης 

ανακλαστικότητας, µπορεί κανείς να πραγµατοποιήσει µετρήσεις 

φωτοδιαµορφωµένης διαπερατότητας. Η πηγή διαµόρφωσης και στην περίπτωση 

αυτή είναι µια δέσµη λέιζερ. Η χρησιµοποιούµενη διάταξη είναι όµοια προς αυτήν, η 

οποία χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της διαµορφωµένης ανακλαστικότητας, µε 

µόνη διαφορά τη θέση της φωτοδιόδου. Συγκεκριµένα, στις µετρήσεις αυτές, η 

φωτοδίοδος  είναι τοποθετηµένος πίσω από το δείγµα, προκειµένου να λαµβάνει το 

σήµα της δέσµης, η οποία διέρχεται µέσα από τα αυτό. Μια ακόµη διαφορά των δύο 

µετρήσεων, η οποία συνιστά και µειονέκτηµα των µετρήσεων διαµορφωµένης 

διαπερατότητας είναι η δυσκολία διαµόρφωσης του διερχόµενου οπτικού σήµατος 

στην περίπτωση που η ενέργεια της προσπίπτουσας δέσµης είναι µεγαλύτερη από το 
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ενεργειακό χάσµα ενός εκ των συστατικών του δείγµατος. Στην περίπτωση αυτή η 

απορρόφηση ενισχύεται σηµαντικά και το διερχόµενο σήµα µειώνεται ραγδαία.  

     Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων της φωτοδιαµορφωµένης διαπερατότητας, στην 

περίπτωση των δοµών, οι οποίες αναπτύχθηκαν στη διεύθυνση (111) και 

χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή διόδων λέιζερ, τόσο σε χαµηλή θερµοκρασία 

(77 Κ), όσο και σε θερµοκρασία δωµατίου, απεικονίζονται στα διαγράµµατα 3.10, και 

3.11 αντίστοιχα. 

 
 

Σχήµα 3.10: Φάσµα φωτοδιαπερατότητας των διόδων λέιζερ του σχήµατος 3.1, οι οποίες 
αναπτύσσονται σε υπόστρωµα (111)Β GaAs, σε χαµηλή θερµοκρασία (77 Κ) . 
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Σχήµα 3.11: Όµοια προς το σχήµα 3.10, αλλά η λήψη του φάσµατος έγινε σε θερµοκρασία 

δωµατίου (300 Κ) 
 

     Με βέλη δηλώνονται στο φάσµα της ∆Τ/Τ, οι θέσεις των διαφόρων ενεργειακών 

µεταβάσεων, όπως αυτές υπολογίζονται µε αυτοσυνεπή επίλυση των εξισώσεων 

Schroedinger και Poisson. Από το παραπάνω διάγραµµα γίνονται εµφανείς έντονες 

µεταβολές του λόγου ∆Τ/Τ στην περιοχή µηκών κύµατος 900-950nm. Η µεταβολή 

αυτή σχετίζεται µε την τροποποίηση του φάσµατος απορρόφησης, η οποία 

προκαλείται από τους φορείς που γεννώνται από την πρόσπτωση της δέσµης του 

λέιζερ διαµόρφωσης, στο ηµιαγωγικό δείγµα, και καταλαµβάνουν τις διαθέσιµες 

ενεργειακές καταστάσεις στο εσωτερικό του κβαντικού πηγαδιού. Αναµένεται, 

εποµένως, οι θέσεις των έντονων µεταβολών του λόγου ∆Τ/Τ στο παραπάνω 

γράφηµα να συµπίπτουν µε τις ενέργειες των ενεργειακών µεταβάσεων του 

κβαντικού πηγαδιού.  

     Είναι εφικτό, εποµένως, να προσδιορίσει κανείς, µε προσεκτική µελέτη του 

παραπάνω διαγράµµατος τις ενεργειακές µεταβάσεις στο κβαντικό πηγάδι των 

εξεταζόµενων δοµών. Ταυτόχρονα είναι σε θέση να ελέγξει κανείς, αν οι υποθέσεις 

του για την ύπαρξη ενυπάρχοντος ηλεκτρικού πεδίου στις (111) αναπτυσσόµενες 
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ετεροδοµές είναι ορθές. Για το λόγο αυτό, όπως και στην περίπτωση των µετρήσεων 

διαµορφωµένης ανακλαστικότητας, προχωρούµε σε σύγκριση των εξαγόµενων 

ενεργειών µετάβασης, µε αυτές που προκύπτουν θεωρητικά από την αριθµητική 

επίλυση των εξισώσεων Schroedinger και Poisson. Ως παράµετροι των θεωρητικών 

υπολογισµών µας θεωρούνται τόσο η ένταση του πιεζοηλεκτρικού πεδίου, όσο και ο 

βαθµός διέγερσης των φορέων στα δείγµατα µας. Η σύγκριση των θεωρητικών καθώς 

και των πειραµατικά εξαχθέντων τιµών των ενεργειακών µεταβάσεων φαίνεται στον  

πίνακα 3.2. 

 

Πίνακας 3.2: Σύγκριση τιµών των ενεργειακών µεταβάσεων, που προκύπτουν 

από τη µέθοδο φωτοδιαπερατότητας και θεωρητικούς υπολογισµούς 

Ενέργειες µεταβάσεων κβαντικού πηγαδιού(eV) 

Μετάβαση 
Μετρήσεις 

φωτοδιαπερατότητας 
Θεωρητικός υπολογισµός

Ε1ΗΗ1 (77 Κ) 1.415 1.417 

Ε1ΗΗ1 (300 Κ) 1.325 1.324 

Ε1HH2 (77 K) 1.447 1.446 

E1HH2 (300 K) 1.348 1.349 

  

     Σε κάθε περίπτωση, καθορίζουµε την θερµοκρασία µέτρησης του φάσµατος 

φωτοδιαπερατότητας από το οποίο εξήχθησαν οι µετρούµενες ενεργειακές 

µεταβάσεις. Οι τιµές των ενεργειακών µεταβάσεων υπολογίστηκαν και εδώ µε τη 

βοήθεια της µεθόδου τριών σηµείων, όπως και στην περίπτωση του σήµατος της 

φωτοανακλαστικότητας. Για τους θεωρητικούς υπολογισµούς των ενεργειών των 

διαφόρων µεταβάσεων το πιεζοηλεκτρικό πεδίο θεωρήθηκε ίσο µε 100kV/cm, και ο 

βαθµός διέγερσης µικρός, αν αναλογισθεί κανείς την µικρή ισχύ του λέιζερ 

διαµόρφωσης.   

     Από τις µετρήσεις των ενεργειών µετάβασης, είναι φανερή η εξαιρετική συµφωνία  

των πειραµατικών µας αποτελεσµάτων µε τα αποτελέσµατα του αριθµητικού µας 

µοντέλου για χαµηλές και υψηλές θερµοκρασίες, γεγονός το οποίο αυξάνει την 

αξιοπιστία των µετρήσεων µας. Από τις µετρήσεις αυτές ενισχύεται η πεποίθηση µας 
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για την ύπαρξη ενός σχετικά ισχυρού ηλεκτρικού πεδίου µε τιµή ~100kV/cm στην 

περίπτωση της επίταξης της δοµής στον άξονα (111).  

     Επιπλέον, η απόσταση µεταξύ των διαδοχικών ενεργειακών µεταβάσεων  

επιβεβαιώνει πειραµατικά, για ακόµη µια φορά την ύπαρξη διαφορετικών ενεργών 

µαζών των οπών στις διευθύνσεις (100) και (111). Συγκεκριµένα, η µικρή απόσταση 

µεταξύ των ενεργειών των µεταβάσεων Ε1ΗΗ1, και Ε1ΗΗ2, αποδίδεται  στην µεγάλη 

τιµή της ενεργού µάζας των βαρέων οπών, στη διεύθυνση ανάπτυξης της δοµής  στην 

περίπτωση της επίταξης  στον άξονα (111). Η τιµή αυτή είναι περίπου 0.8m0, και 

είναι διπλάσια από την τιµή των βαρέων οπών, όταν η επίταξη γίνεται στον άξονα 

(100). Είναι εµφανές, λοιπόν, ότι οι µετρήσεις φωτοανακλαστικότητας και 

φωτοδιαπερατότητας είναι εξαιρετικά χρήσιµες για την  επαλήθευση των µεταβολών 

στην ηλεκτρονική δοµή, οι οποίες προκαλούνται από την επίταξη στον άξονα (111).    

     Οι µετρήσεις φωτοδιαµορφωµένης φασµατοσκοπίας, πέρα από τα παραπάνω, 

φανερώνουν ότι η εκποµπή λέιζερ σε διόδους (111) προέρχεται από τη µετάβαση 

Ε1ΗΗ1. Τούτο είναι εµφανές, αν κανείς συγκρίνει τις τιµές των θεµελιωδών 

µεταβάσεων, οι οποίες έχουν προκύψει από τη µελέτη του σήµατος της 

φωτοδιαµορφωµένης ανακλαστικότητας και διαπερατότητας σε θερµοκρασία 77 Κ, 

1.412-1.415eV µε την ενέργεια εκποµπής των (111) διόδων λέιζερ σε χαµηλές 

θερµοκρασίες , η οποία φαίνεται στο σχήµα 3.4, και είναι ίση µε 1.41eV. Η συµφωνία 

των τιµών είναι αρκετά ικανοποιητική, καθιστώντας σαφές ότι η εκποµπή  λέιζερ 

προέρχεται από την θεµελιώδη µετάβαση Ε1ΗΗ1, παρά την παρουσία ισχυρού 

πιεζοηλεκτρικού πεδίου, το οποίο άρει την τετραγωνική συµµετρία του πηγαδιού και 

ενισχύει τις “απαγορευµένες” µεταβάσεις9,10. 
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4.1 Θεωρητική µελέτη διόδων λέιζερ 

 
 

     Στην παρούσα εργασία προχωρήσαµε στη µελέτη των επιπτώσεων, τις οποίες 

επιφέρει στη λειτουργία και τα χαρακτηριστικά των διόδων λέιζερ, η επίταξη υπό 

τάση και ειδικότερα η ύπαρξη πιεζοηλεκτρικού πεδίου στην ενεργό περιοχή τους. Για 

το λόγο αυτό προχωρήσαµε στη θεωρητική µελέτη των ιδιοτήτων δοµών λέιζερ 

κβαντικού πηγαδιού InGaAs, οι οποίες αναπτύσσονται σε υποστρώµατα GaAs (100) 

και (111) Β. Η επίταξη του παραπάνω ηµιαγωγικού επιστρώµατος έχει ως 

αποτέλεσµα τη γένεση σχετικά ισχυρού πιεζοηλεκτρικού πεδίου πόλωσης στην 

περιοχή του κβαντικού πηγαδιού, η τιµή του οποίου εξαρτάται από τη σχετική 

διαφορά των πλεγµατικών σταθερών των υλικών υποστρώµατος και πηγαδιού. Η 

επιλογή του υποστρώµατος, όπως φάνηκε, αποδεικνύεται καθοριστική για τα 

χαρακτηριστικά των λέιζερ.  

     Για τη θεωρητική µελέτη των διόδων λέιζερ επιχειρήθηκε προσοµοίωση της δοµής 

µέσω αυτοσυνεπούς επίλυσης των εξισώσεων Schroedinger-Poisson, η οποία 

συµπεριλάµβανε τις επιπτώσεις της τάσης και του πιεζοηλεκτρικού πεδίου στη δοµή 

ενεργειακών ζωνών, µε σκοπό την εύρεση των ιδιοενεργειών και ιδιοκαταστάσεων 

των φορέων. 

 

 

4.2 Μεταβολή του µήκους κύµατος εκποµπής 

 

     Μια πρώτη καθοριστική µεταβολή, η οποία προκαλείται από την επίταξη υπό τάση 

στις δύο διευθύνσεις και την παρουσία πιεζοηλεκτρικού πεδίου, αφορά στην κυανή 

µετατόπιση του µήκους κύµατος εκποµπής, στην περίπτωση της επίταξης στον άξονα 

(111), σε σύγκριση µε τη συνήθη επίταξη στον άξονα (100). Η µετατόπιση αυτή είναι 

αποτέλεσµα του εντονότερου διαχωρισµού λόγω τάσης των ζωνών αγωγιµότητας και 

σθένους στις (111) δοµές, η οποία υπερκαλύπτει την αναµενόµενη συρρίκνωση της 

ενέργειας µετάβασης, λόγω της επίδρασης του πιεζοηλεκτρικού πεδίου. Η θεωρητική 

αυτή πρόβλεψη επιβεβαιώθηκε από τα πειραµατικές µας µετρήσεις σε χαµηλές 

θερµοκρασίες.  
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4.3 Επίδραση του πεδίου στο ρεύµα κατωφλίου 

 

     Στο κύριο µέρος της εργασίας επιχειρήθηκε να διερευνηθεί η µεταβολή του 

ρεύµατος κατωφλίου, υπό την επίδραση του πιεζοηλεκτρικού πεδίου. Από τη µελέτη 

έγινε φανερό ότι η ύπαρξη του πιεζοηλεκτρικού πεδίου στην ενεργό περιοχή των 

διόδων λέιζερ προκαλεί εξασθένιση της απολαβής του υλικού, καθώς και του ρυθµού 

αυθόρµητης επανασύνδεσης των φορέων. Η σχετική ένταση των δύο αυτών 

φαινοµένων καθορίζει, όπως φάνηκε, το αποτέλεσµα της επίδρασης του 

πιεζοηλεκτρικού πεδίου. Σε χαµηλές θερµοκρασίες, όπου η πυκνότητα των 

εγχεόµενων φορέων είναι χαµηλή και η θωράκιση του πεδίου αµελητέα, η ύπαρξη 

του πεδίου επιφέρει µείωση του Jth. Η σχετική αυτή µείωση συρρικνώνεται όσο 

αυξάνεται η θερµοκρασία λειτουργίας.  

     Σοβαρό ρόλο, όπως φάνηκε, στην επίδραση του πεδίου διαδραµατίζει και η 

απολαβή κατωφλίου του υλικού, η οποία απαιτείται προκειµένου να υπερκαλυφθούν 

οι απώλειες της κοιλότητας. Αύξηση των απωλειών, προκαλεί περαιτέρω εξασθένιση 

της όποιας ευεργετικής συνεισφοράς του πεδίου, και σε πολλές περιπτώσεις επιφέρει 

αύξηση του Jth, σε σύγκριση µε δοµές στις οποίες το πεδίο απουσιάζει. 

     Για την όσο το δυνατό πληρέστερη µελέτη εξετάσαµε τη µεταβολή του Jth µε το 

πιεζοηλεκτρικό πεδίο, για διάφορα πλάτη και βάθη κβαντικού πηγαδιού. Από τους 

υπολογισµούς έγινε φανερό ότι ισχυροποίηση του περιορισµού των φορέων, προκαλεί 

µεταβολή του ελαχίστου σε µεγαλύτερες τιµές του πεδίου, και µια ελαφρά ενίσχυση 

της σχετικής µείωσης των ρευµάτων κατωφλίου.   

 

 

4.4 Επίδραση της ενεργού µάζας 

 

     Στην περίπτωση επίταξης σε υποστρώµατα GaAs (100) και (111)Β, εξετάστηκε η  

επίπτωση της µικρότερης ενεργού µάζας των βαρέων οπών στην περίπτωση των 

(111) διόδων. Η µικρότερη αυτή ενεργός µάζα προκαλεί µείωση της πυκνότητας των 

εγχεόµενων φορέων, και συρρίκνωση του ρεύµατος κατωφλίου, ιδιαίτερα σε υψηλές 

θερµοκρασίες, και καθιστά τις διόδους αυτές εξαιρετικά ελκυστικές για 
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τηλεπικοινωνιακές εφαρµογές.  Σε χαµηλές, όµως, θερµοκρασίες η επίδραση αυτή 

επισκιάζεται από την παρουσία του πεδίου. 

 

4.5. Άντληση δοµών λέιζερ 

 

     Προκειµένου να ελέγξουµε την ορθότητα των υπολογισµών µας, προχωρήσαµε 

στην κατεργασία δοµών διόδων λέιζερ και στην άντληση τους, µέσω παλµικού 

ρεύµατος ένεσης. Οι µετρούµενες Jth για τις δύο διευθύνσεις επίταξης, συµφωνούν µε 

τις προβλέψεις του θεωρητικού µας µοντέλου, αναδεικνύοντας την υπεροχή των 

(111) διόδων, εξαιτίας των αρκετά µικρότερων ρευµάτων ένεσης κατωφλίου. 

Παράλληλα από µετρήσεις της Jth σε δοµές (111), σε συνάρτηση µε το µήκος 

κοιλότητας του λέιζερ, επιβεβαιώνεται η πρόβλεψη µας, για εξασθένιση της 

ευεργετικής επίδρασης του πεδίου στο ρεύµα κατωφλίου, αυξανόµενων των 

απωλειών της κοιλότητας. 
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