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ΠΡΟΛΟΓΟΣ :
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει µεγάλη ερευνητική δραστηριότητα στη
παραγωγή και µελέτη δοµών µικρής κλίµακας και περιορισµένων διαστάσεων.
Πολλές ερευνητικές οµάδες και βιοµηχανικά εργαστήρια στρέφονται προς τη
νανοτεχνολογία. Ένα πολύ σηµαντικό της κοµµάτι είναι η κατασκευή και µελέτη
ηµιαγωγικών κβαντικών τελειών.
Παρόλο που έχουν ήδη γίνει αρκετές πειραµατικές και θεωρητικές
µελέτες πάνω στη διάταξη και την οµοιοµορφία µεγέθους των τελειών σε επιφάνειες
υψηλών δεικτών, οι έρευνες αυτές εστίασαν κατά κύριο λόγω σε επιφάνειες (100).
Για τον λόγο αυτό, µία σχολαστική µελέτη πάνω στη µορφολογία και τις οπτικές
ιδιότητες των δοµών κβαντικών τελειών σε επιφάνειες (111) ή και (211), µπορεί να
έχει ιδιαίτερη αξία για εφαρµογές και µπορεί να παρέχει καλύτερη κατανόηση των
διαδικασιών που εµπλέκονται στην ανάπτυξη νανοδοµών.
Είναι γνωστό ότι ο προσανατολισµός του υποστρώµατος µπορεί να
επηρεάσει δραµατικά τις οπτικές και δοµικές ιδιότητες των κβαντικών τελειών. Αυτό
οφείλεται

στο

γεγονός

ότι

προσανατολισµένες

επιφάνειες

υποστρωµάτων

χαρακτηρίζονται από διαφορετικά χηµικά δυναµικά και επιφανειακές τάσεις που
δηµιουργούν ισχυρά πιεζοηλεκτρικά πεδία. Η τιµή των πεδίων αυτών είναι αρκετά
δύσκολο να προσδιοριστεί, καθώς δεν υπάρχει άµεσος τρόπος µέτρησης τους.
Στην

παρούσα

µεταπτυχιακή

διατριβή

έγιναν

πειράµατα

φασµατοσκοπίας σε πολλές και σε µεµονωµένες κβαντικές τελείες, καθώς και µια
σειρά µετρήσεων οι οποίες οδήγησαν στον πειραµατικό προσδιορισµό της τιµής του
πιεζοηλεκτρικού πεδίου. Οι µετρήσεις αυτές πραγµατοποιήθηκαν στα εργαστήρια
της οµάδας µικροηλεκτρονικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας που
στεγάζονται στο τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Θα ήθελα στο σηµείο
αυτό να ευχαριστήσω τον υπεύθυνο καθηγητή µου και Επίκουρο Καθηγητή του
Τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης Ζαχαρία Χατζόπουλο, τους
υπεύθυνους καθηγητές της ερευνητικής οµάδας που δούλεψα όλο αυτό το
διάστηµα Νικόλαο Πελεκάνο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τµήµατος Επιστήµης &
Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης και Παύλο Σαββίδη, Επίκουρο
Καθηγητή

του Τµήµατος Επιστήµης & Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστηµίου

Κρήτης καθώς και όλα τα µέλη της οµάδας µικροηλεκτρονικής που µε την
καθοριστική τους συµβολή διαπεραιώθηκε η εργασία αυτή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1.1

Ηµιαγωγικά Υλικά
Η κάθε εποχή της ανθρώπινης ιστορίας χαρακτηρίζεται από το

χρησιµότερο για τον άνθρωπο υλικό. Έτσι έχουµε την εποχή της πέτρας, του
χαλκού, του σιδήρου και την σύγχρονη εποχή των ηµιαγωγών ! Αναµφισβήτητα οι
σπουδαιότερες σύγχρονες εφαρµογές φτιάχνονται από ηµιαγωγούς, µε πρώτη και
καλύτερη τα transistor, της διόδους, τα λέιζερ, τα LED. Επιπλέον είναι το µέσον
για να υλοποιηθούν κατασκευές που η λειτουργία τους στηρίζεται στην κβαντική
φυσική.
Από τα µέσα της δεκαετίας του ’60 που άρχισαν οι πρώτες προτάσεις
για κβαντικές ηµιαγωγικές κατασκευές µέχρι σήµερα, έχει ανοιχτεί ένα
ολοκαίνουριο πεδίο, όχι µόνο στην Φυσική και στην επιστήµη των υλικών, αλλά
και στην ανάπτυξη και κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών συσκευών. Στα
πρώτα χρόνια ανάπτυξης του πεδίου αυτού, η έρευνα οριοθετούνταν σε συστήµατα
που υπάρχει περιορισµός των ηλεκτρονίων σε µία διάσταση, η οποία οδήγησε
στην ανακάλυψη πολλών νέων φαινοµένων, όπως το κβαντικό φαινόµενο Hall, ο
κβαντικός περιορισµός του φαινοµένου Stark και άλλα πολλά. Είναι φανερό ότι οι
ανακαλύψεις αυτές οφείλονται στην πρόοδο της επιστήµης των υλικών και πιο
συγκεκριµένα στην τεχνική ανάπτυξης υλικού σε ατοµική κλίµακα και στις
µεταλλοργανικές χηµικές εξαχνώσεις. Γνωστά παραδείγµατα εφαρµογών είναι τα
λέιζερ κβαντικών πηγαδιών, τα transistors υψηλής ταχύτητας και οι δίοδοι
συντονισµένης σήραγγας, οι οποίες είναι βασισµένες σε µονοδιάστατο κβαντικό
περιορισµό των ηλεκτρονίων.
Τα τελευταία χρόνια, οι προσπάθειες που γίνονται στο πεδίο αυτό
προσανατολίζονται

στην

κατασκευή

και

στον

χαρακτηρισµό

κβαντικών

συστηµάτων που ο περιορισµός των ηλεκτρονίων γίνεται σε δύο ή σε τρεις
διαστάσεις, τα οποία έχουν αξιοθαύµαστα πλεονεκτήµατα στην επεξεργασία
υλικών και στη νανοτεχνολογία. Η επιτυχής κατασκευή κβαντικών συρµάτων και
κβαντικών τελειών έδωσε την δυνατότητα στους επιστήµονες να µελετήσουν
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καινούριες αρχές και να σκεφτούν νέες ηµιαγωγικές εφαρµογές. Μερικά
αξιοσηµείωτα παραδείγµατα είναι ο αποκλεισµός του φαινοµένου Coulomb, laser
µικροκοιλότητας, µη-γραµµικά φαινόµενα που οφείλονται σε εξιτόνια και
transistor µεµονωµένων ηλεκτρονίων.

1.2

Ετεροπαφές – Ετεροδοµές
Από τα προηγούµενα καταλαβαίνει κανείς ότι η επιστήµη των

ηµιαγωγών στοχεύει σε κβαντικές νανοδοµές, όπου οι φορείς περιορίζονται
κβαντοµηχανικά σε περιοχές της τάξης του νανοµέτρου. Αυτό συµβαίνει γιατί οι
δοµές αυτές παρουσιάζουν µοναδικές ηλεκτρικές και οπτικές ιδιότητες, οι οποίες
είναι πολύ διαφορετικές από αυτές των συµβατικών ηµιαγωγών. Επίσης η
προοπτική των δοµών αυτών είναι να δώσουν καινούριες κβαντικές εφαρµογές
υψηλής απόδοσης λειτουργίας.
Για να µπορέσει κανείς να µελετήσει τη φυσική και τις πιθανότητες να
φτιαχτούν πρακτικές εφαρµογές µε ηµιαγωγικές νανοδοµές, πρέπει πρώτα απ’ όλα
να καταλάβει πως µπορούν να κατασκευαστούν οι δοµές αυτές. Αυτό δεν είναι
πολύ εύκολο γιατί πρέπει να ικανοποιηθούν συγκεκριµένες απαιτήσεις όπως το
µικρό µέγεθος τους, η οµοιοµορφία που πρέπει να έχουν, ηλεκτρική και οπτική
ποιότητα, ώστε να µπορέσουν να παρατηρηθούν τα κβαντικά φαινόµενα που
αναδεικνύονται από την κυµατική φύση των ηλεκτρονίων. Αυτό έχει γίνει εν µέρη
µε τα κβαντικά πηγάδια που ο κβαντικός περιορισµός των ηλεκτρονίων
πραγµατοποιείται σε µία διάσταση.
Το κλειδί για την δηµιουργία τέτοιων εφαρµογών είναι οι ετεροπαφές
και κατ’ επέκταση οι ετεροδοµές. Μία ετεροπαφή είναι η ένωση δύο ηµιαγωγών µε
διαφορετικό χάσµα µέσω µίας διεπιφάνειας που δηµιουργείται και ο συνδυασµός
πολλών ετεροπαφών σε µία ηµιαγωγική δοµή φτιάχνει τις ετεροδοµές. Μπορούµε
να έχουµε τέτοιες δοµές λόγω των µοντέρνων τεχνικών επιταξιακής ανάπτυξης,
όπως η µέθοδος επίταξης µε µοριακές δέσµες (MBE)

και η µεταλλοργανική

χηµική εναπόθεση ατµών (MOVPE). Οι τεχνικές αυτές έδωσαν την 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 [1].
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1.3

Κβαντικά Πηγάδια
Οι πιο διαδεδοµένες σύγχρονες ετεροδοµές είναι τα κβαντικά πηγάδια.

Έχουν γίνει τόσο µελέτες στη φυσική των δοµών αυτών, όσο και πολλές
εφαρµογές. Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται πως µπορείς να δηµιουργηθεί ένα
πηγάδι µε δύο είδη ηµιαγωγών: GaAs και AlχGa1-χAs, όπου το χ είναι η σχετική
αναλογία των στοιχείων Ga και As στο κράµα. Το πάχος του GaAs είναι της τάξης
των νανοµέτρων, δηλαδή µερικά ατοµικά στρώµατα. Μεταβάλλοντας το χ σε
συγκεκριµένα όρια, µπορεί κάποιος να ρυθµίσει το ενεργειακό χάσµα του
ηµιαγωγού και να δηµιουργήσει πηγάδια στα πρότυπα που θέλει.

AlGaAs
GaAs
AlGaAs

(AlGaAs) Eg

Eg (AlGaAs)

(α)
Σχήµα 1.1 :

(β)

(α) ∆ιάγραµµα δυναµικού του κβαντικού πηγαδιού φτιαγµένο µε ηµιαγωγούς
GaAs και AlχGa1-χAs
(β) Σχηµατική αναπαράσταση της ετεροδοµής
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Λόγω του διαφορετικού ενεργειακού χάσµατος των δύο υλικών,
δηµιουργείται το πηγάδι δυναµικού. Το GaAs έχει Eg=1.519 eV (T=0
Eg=1.424 eV (T=300

0K)

0K)

ή

[2] και το AlGaAs διαφοροποιείται ανάλογα µε το

ποσοστό As στο τριµερές κράµα. Για να βρεθούν οι ιδιοκαταστάσεις και οι
ιδιοενέργειες των φορέων στο πηγάδι αυτό, πρέπει να λυθεί η εξίσωση Schrödinger
για πεπερασµένο κβαντικό πηγάδι. Για την λύση του προβλήµατος αυτού µπορεί
κάποιος να ανατρέξει στην παραποµπή [3].
Αυτό που είναι σηµαντικό είναι ότι οι φορείς που βρίσκονται µέσα στο
πηγάδι κάνουν οπτικές µεταβάσεις από την ζώνη αγωγιµότητας στη ζώνη σθένους
και η ενέργεια του φωτονίου που εκπέµπεται εξαρτάται από την ιδιοκατάσταση
που βρισκόταν.

Σχήµα 1.2 : Οπτική µετάβαση φορέων σε κβαντικό ηµιαγωγικό πηγάδι από την θεµελιώδη (Ε0, Η0) και την
πρώτη διεγερµένη (Ε1, Η1) κατάσταση των ηλεκτρονίων-οπών. Επίσης φαίνονται µε διαφορετικά
χρώµατα τα στοιχεία της ετεροδοµής (GaAs και AlGaAs) µε την οποία φτιάχνονται τα πηγάδια

Συλλέγοντας µε φασµατογράφο τα φωτόνια που εκπέµπονται µε την
µέθοδο της φωτοφωταύγειας (Photoluminescence) και βρίσκοντας από το
µήκος κύµατος των φωτονίων την ενέργεια τους, υπολογίζει ποια οπτική
µετάβαση έχει γίνει στις παρούσες συνθήκες. Οι µεταβάσεις αυτές χωρίζονται
σε επιτρεπτές και απαγορευµένες και υπόκεινται σε συγκεκριµένους κανόνες
επιλογής [4].
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1.4

Κβαντικές Τελείες
Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 το ενδιαφέρον της ερευνητικής

κοινότητας στράφηκε προς συστήµατα µε ακόµα λιγότερες διαστάσεις απ’ ότι τα
κβαντικά πηγάδια, στα κβαντικά νήµατα (µονοδιάστατο σύστηµα) και στις
κβαντικές τελείες (µηδενικής διάστασης). Σε µία κβαντική τελεία, ο πλήρης
περιορισµός των δύο διαστάσεων του κβαντικού πηγαδιού σε ατοµικές τιµές
οδηγεί στον εντοπισµό των φορέων και στις τρεις διαστάσεις και την κατάρρευση
της κλασικής δοµής των ενεργειακών ζωνών. Η δοµή των ενεργειακών επιπέδων
που προκύπτει είναι διακριτή, όπως στην ατοµική φυσική, και οι φυσικές
ιδιότητες µιας κβαντικής τελείας µοιάζουν από πολλές απόψεις µε αυτές ενός
ατόµου. Για τον λόγω αυτό οι κβαντικές τελείες είναι γνωστές και ως τεχνητά
άτοµα και µπορούν να γίνουν πολλά πειράµατα κβαντικής φυσικής σε συστήµατα
αποτελούµενα από κβαντικές τελείες.
Ο

κβαντικός

περιορισµός

των

ηλεκτρονίων

βελτιώνει

τόσο

τις

ηλεκτρικές όσο και τις οπτικές ιδιότητες των ηµιαγωγών. Αυτό οφείλεται κατά
κύριο λόγω στην πυκνότητα καταστάσεων των ηλεκτρονίων που αλλάζει λόγω του
τρισδιάστατου περιορισµού των φορέων σε χώρο µε διαστάσεις παρόµοιες µε το
µήκος κύµατός τους. Το φάσµα εκποµπής που προκύπτει από τις κβαντικές
τελείες είναι κβαντισµένο.

Στο σχήµα 1.3 φαίνεται το φάσµα εκποµπής για

κλιµακωτό βαθµό κβαντικού περιορισµού, από τον καθαρό ηµιαγωγό (bulk) µε
συνεχές φάσµα εκποµπής, σε κβαντικές τελείες µε διακριτό φάσµα εκποµπής
που µοιάζει µε συναρτήσεις δέλτα.
Για να υπολογίσουµε τις ενεργειακές καταστάσεις σε µια κβαντική
τελεία χρησιµοποιούµε την προσέγγιση του κβαντικού δοχείου (quantum box) [5].
Οι διακριτές ενέργειές που προκύπτουν είναι :

Enpq

h 2π 2  n 2 p 2 q 2 
 +
=
+ 
2m*  L2z L2y L2x 

Lz
Ly

Lx

όπου m* είναι η ενεργή µάζα του ηλεκτρονίου Lz, Ly, Lx είναι οι
διαστάσεις του κβαντικού δοχείου και n,p,q οι κβαντικοί αριθµοί.
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Bulk

Quantum
Well

Quantum
Wire

Quantum
Dot

.

Σχήµα 1.3 : Συστήµατα κβαντικού περιορισµού ηλεκτρονίων (a) τριών διαστάσεων καθαρού ηµιαγωγού
(bulk) (b) δύο διαστάσεων– κβαντικό πηγάδι (c) µίας διάστασης- κβαντικό σύρµα και
(d) µηδενικής διάστασης- κβαντική τελεία. Επίσης φαίνονται οι πυκνότητες καταστάσεων
για τα παραπάνω συστήµατα.

Ο περιορισµός των φορέων συνδέεται µε τον περιορισµό συσχετισµένων
ηλεκτρονίων και οπών, τα οποία ονοµάζονται εξιτόνια.
Τα εξιτόνια έχουν το σηµαντικότερο ρόλο στις οπτικές νανοδοµές, διότι
στον εξωτερικό κόσµο παρατηρούµε την εκποµπή φωτονίων από τις αποδιεγέρσεις
τους. Γι’ αυτό τον λόγο στο παρακάτω κεφάλαιο θα γίνει περεταίρω ανάλυση των
εξιτονίων.

1.5

Εξιτόνια - ∆ιεξιτόνια
Όταν ένας ηµιαγωγός άµεσου χάσµατος, µε ενέργεια χάσµατος Eg,

φωτίζεται τότε µπορεί να δηµιουργηθεί ένα συζευγµένο ζευγάρι ηλεκτρονίου-οπής
µε συσχέτιση της κίνησής τους, το οποίο ονοµάζουµε εξιτόνιο. Το εξιτόνιο είναι
ουσιαστικά ένα ψευτοσωµατίδιο που αποδίδεται στα στερεά και ειδικότερα στους
ηµιαγωγούς. Τα συζευγµένα ζευγάρια ηλεκτρονίων-οπών (εξιτόνια) εξασφαλίζουν
ένα µέσο µεταφοράς ενέργειας, χωρίς την µεταφορά του συνολικού φορτίου.
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Το εξιτόνιο σχηµατίζεται ως εξής : ένα φωτόνιο εισέρχεται στον
ηµιαγωγό και διεγείρει ένα ηλεκτρόνιο από την ζώνη σθένους στη ζώνη
αγωγιµότητας. Το ηλεκτρόνιο αφήνει πίσω στη ζώνη σθένους µία οπή, η οποία
έλκεται µε το ηλεκτρόνιο µέσω δύναµης Coulomb. Το εξιτόνιο είναι το αποτέλεσµα
της αλληλεπίδρασης του ηλεκτρονίου µε την οπή. Το εξιτόνιο έχει ελαφρώς
λιγότερη ενέργεια από το ενεργειακό άθροισµα του ηλεκτρονίου και της οπής, αν
αυτά ήταν ανεξάρτητα. Αυτό είναι αναµενόµενο αν σκεφτεί κανείς ότι το
ηλεκτρόνιο και η οπή είναι αντίθετα φωτισµένα σωµατίδια, όπως το ηλεκτρόνιο
και ο πρωτόνιο στο “άτοµο του Υδρογόνου”. Έτσι και σ’ αυτήν την περίπτωση, η
έλξη Coulomb δηµιουργεί δέσµιες καταστάσεις (1s, 2s, 2p κ.τ.λ.). Οπότε
παρατηρείται σε πειράµατα απορρόφησης και εκποµπής να είναι η ενέργεια του
εξιτονίου µειωµένη κατά την ενέργεια δέσµευσης και να προκύπτει διακριτό
φάσµα.
Καταλαβαίνει

κανείς,

από

τα

παραπάνω,

ότι

οι

δεσµευµένες

καταστάσεις ενός εξιτονίου είναι ανάλογες µε αυτές του ατόµου του Υδρογόνου.
Στις οπτικές ηµιαγωγικές διατάξεις,

συνήθως αναπτύσσονται

τα

ηµιαγωγικά στρώµατα µε τέτοιον τρόπο ώστε τα εξιτόνια να σχηµατίζονται µέσα σε
κβαντικά πηγάδια. Σε αυτές τις ετεροδοµές πρέπει να υπολογιστούν οι
κυµατοσυναρτήσεις και οι ενέργειες δέσµευσης των εξιτονίων, καθώς και η ακτίνα
τους. Σε πρώτη ανάλυση χρησιµοποιείται το µοντέλο του ατόµου του υδρογόνου.
Για να γίνει αυτό χρειάζονται δύσκολοι και περίπλοκοι υπολογισµοί που
ξεφεύγουν από το σκοπό αυτής της εργασίας. Γι’ αυτόν τον λόγο, θα αναφερθεί
απλά η χαµιλτονιανή του συστήµατος από την οποία προκύπτουν και τα
ζητούµενα :

2

H = Eg

2

p
p
+
+
2m 2m
e

h

*

*
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h
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−

e + V ⋅Y
κ r −r
c

e

h

2
 2

L
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4



2
 2

L
 zh −

4



όπου Eg είναι η ενεργεία του χάσµατος του ηµιαγωγού
ο δεύτερος και ο τρίτος όρος είναι η ενεργεία του ελεύθερου ηλεκτρονίου και οπής, αντίστοιχα
ο τρίτος όρος είναι ο Κουλοµπικός όρος αλληλοεξάρτησης µεταξύ του ηλεκτρονίου και της οπής
και οι δύο τελευταίοι όροι είναι τα δυναµικά φραγµού που βλέπουν τα ηλεκτρόνια και οι οπές
λόγω

του πηγαδιού

Το L είναι το µήκος του κβαντικού πηγαδιού και παίζει καθοριστικό ρόλο στην ενεργεία του
εξιτονίου.
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Στους ηµιαγωγούς παρατηρείται και ένα δεύτερο πολύ σηµαντικό
ψευτοσωµατίδιο, το διεξιτόνιο (biexciton), το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο παρά δύο
ηλεκτρόνια και δύο οπές συζευγµένα µεταξύ τους. Είναι, δηλαδή, σαν δύο εξιτόνια
που αλληλεπιδρούν. Η ενέργεια δέσµευσης του διεξιτονίου καθορίζεται από το
ενεργειακό κέρδος που υπάρχει από τη σύζευξη των δύο εξιτονίων και είναι
µικρότερη από το αν ήταν ανεξάρτητα. Το σύστηµα εξιτονίου-διεξιτονίου παίζει
καθοριστικό ρόλο στην εκποµπή φωτονίου από κβαντικές τελείες και η συσχέτιση
τους µπορεί να δώσει πιθανές εφαρµογές στην κβαντική κρυπτογράφηση και
στους κβαντικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

1.6

Πιεζοηλεκτρικά φαινόµενα σε
διεύθυνση (211) ηµιαγωγών
Οι

αυτό-σχηµατιζόµενες

κβαντικές

τελείες

(QDs)

InAs

έχουν

προσελκύσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξαιτίας των µοναδικών φυσικών ιδιοτήτων τους
και της µεγάλης δυνατότητας που προσφέρουν για καινοτόµες ηλεκτρονικές και
φωτονικές εφαρµογές, που σχετίζονται µε την τρισδιάστατου περιορισµού δοµή
τους. Παρ’ ότι οι περισσότερες µελέτες επικεντρώθηκαν σε τελείες αναπτυγµένες σε
υποστρώµατα GaAs (100), είναι γνωστό ότι ο προσανατολισµός του υποστρώµατος
µπορεί να επηρεάσει δραµατικά τις οπτικές και δοµικές ιδιότητες των αυτόσχηµατιζόµενων

κβαντικών

τελειών

[6].

Για

παράδειγµα,

κβαντικές

τελείες

(In,Ga)As αναπτυγµένες σε επιφάνειες υψηλού δείκτη εµφανίζουν ισχυρότερη
(εντονότερη) φωτοφωταύγεια από τις αντίστοιχες αναπτυγµένες σε (100). Επιπλέον,
οι επιφάνειες υψηλών δεικτών παρέχουν αυξηµένο έλεγχο ως προς τη χωρική
διάταξη των δοµών κβαντικών τελειών σε σχέση µε αυτό που φαίνεται εφικτό σε
επιφάνειες GaAs (100).
Τα

παραπάνω

είναι

αποτέλεσµα

του

γεγονότος

ότι

διαφορετικά

προσανατολισµένες επιφάνειες υποστρωµάτων χαρακτηρίζονται από διαφορετικά
χηµικά δυναµικά. Μια άλλη ιδιαιτερότητα των νανοδοµών που έχουν αναπτυχθεί σε
υψηλού δείκτη υποστρώµατα, σε αντίθεση µε τα αντίστοιχα σε (100), είναι η
πιθανότητα να εµφανίζουν ισχυρά πιεζοηλεκτρικά πεδία στην περίπτωση επίταξης
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ετεροδοµών που αποτελούνται από υλικά διαφορετικής πλεγµατικής σταθεράς [Σχ.
1.3]. Κατά την επίταξη αυτή, όταν αρχίζει να αναπτύσσεται ένα στρώµα πάνω σε ένα
άλλο, λόγω τις διαφοράς στις πλεγµατικές σταθερές, προκαλείται ηλεκτρική πόλωση
µεταξύ των ιόντων των οµάδων ΙΙΙ και V, παράγοντας πιεζοηλεκτρικό πεδίο κατά
µήκος του άξονα ανάπτυξης. Στην (100) η πόλωση αυτή δεν έχει κανένα
αποτέλεσµα. Όµως σε πολικές διευθύνσεις (π.χ. (111) ή (211)) η τάση αυτή
δηµιουργεί πιεζοηλεκτρικό πεδίο.
Το πιεζοηλεκτρικό αυτό πεδίο που προκαλείται λόγω διαφορετικού
προσανατολισµού των φορτίων µπορεί εύκολα να φτάσει τιµές των εκατοντάδων
kV/cm, εξαρτώµενες από το πόσο µεγάλη είναι η διαφορά στις πλεγµατικές
σταθερές και από τον προσανατολισµό του κρυστάλλου, µε το φαινόµενο να
παρουσιάζεται εντονότερο σε δοµές αναπτυγµένες σε (111) και (211). Για τη
διεύθυνση (211), οι πρώτες πειραµατικές µετρήσεις σε δείγµατα κβαντικών τελειών
InAs αναπτυγµένων σε υπόστρωµα (211)Β GaAs ανέδειξαν την παρουσία ενός
πιεζοηλεκτρικού πεδίου της τάξης των 200-300kV/cm στην περιοχή των τελειών. Οι
πειραµατικές αυτές µετρήσεις όµως είναι υπό αµφισβήτηση και για αυτό το λόγο
χρειάζονται πιο προσεγµένα πειράµατα για τον ακριβή προσδιορισµό του
πιεζοηλεκτρικού πεδίου στις δοµές αυτές [7].

(100) P = 0

P1’+P2’+P3’+P4’=0

P1+ P2+P3 +P4 =0

(211)
P≠0

P1+ P2+P3 +P4 =0

P1+ P2+P3 +P4 ≠0

Σχήµα 1.3 : Πόλωση των ατόµων κατά την ανάπτυξη στις διευθύνσεις (100) και (211). Η διεύθυνση (100)
έχει µηδενική πόλωση σε αντίθεση µε την (211) που έχει µη µηδενική.
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Τα πιεζοηλεκτρικά φαινόµενα έχουν άµεση επίπτωση και στα κβαντικά
πηγάδια

που

αναπτύσσονται

σε

(211)

διευθύνσεις.

Η

παρουσία

ενός

πιεζοηλεκτρικού πεδίου στην περιοχή ενός κβαντικού πηγαδιού ή µιας κβαντικής
τελείας έχει διπλή επίδραση :
Πρώτον, η ύπαρξη του πιεζοηλεκτρικού πεδίου προκαλεί τη µεταβολή
του δυναµικού που αισθάνονται οι φορείς του πηγαδιού, κάµψη των ενεργειακών
ζωνών του πηγαδιού και µείωση των ιδιοενεργειών των φορέων, ένα φαινόµενο που
είναι γνωστό ως κβαντικό φαινόµενο Stark. Επιπρόσθετα, η ύπαρξη του
πιεζοηλεκτρικού πεδίου έχει σαν αποτέλεσµα τα ηλεκτρόνια και οι οπές να
κινηθούν σε αντίθετες κατευθύνσεις προς τα τοιχώµατα του πηγαδιού. Ο
διαχωρισµός

αυτός

των

φορέων

µειώνει

την

αλληλοεπικάλυψη

των

κυµατοσυναρτήσεων και την πιθανότητα ακτινοβολητικής επανασύνδεσης τους.
Μεταβάσεις µεταξύ καταστάσεων της Ζ.Σ. και της Ζ.Α., οι οποίες απουσία του
πεδίου είναι απαγορευµένες, καθίστανται δυνατές, µε αποτέλεσµα να συνεισφέρουν
σε οπτικές διεργασίες.

Σχήµα 1.4 : Αναπαράσταση του κβαντικού φαινοµένου Stark [6]
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Παρόλο που έχουν ήδη γίνει αρκετές πειραµατικές και θεωρητικές
µελέτες πάνω στη διάταξη και την οµοιοµορφία µεγέθους των τελειών σε επιφάνειες
υψηλών δεικτών, οι έρευνες αυτές εστίασαν κατά κύριο λόγο σε επιφάνειες (n11)
GaAs µε n>2. Για το λόγο αυτό, µία σχολαστική µελέτη πάνω στη µορφολογία και
τις οπτικές ιδιότητες των δοµών κβαντικών τελειών σε επιφάνειες (111)B και (211)B
GaAs , µπορεί να έχει ιδιαίτερη αξία εφαρµογής και µπορεί να παρέχει καλύτερη
κατανόηση των διαδικασιών που εµπλέκονται στην ανάπτυξη νανοδοµών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ

2.1

Μέθοδος κατασκευής Μεµονωµένων
Κβαντικών Τελειών
Η κατασκευή ηµιαγωγικών κβαντικών τελειών καλής οµοιοµορφίας και

ελέγχου της θέσης τους, είναι µία από της µεγαλύτερες προκλήσεις της
νανοεπιστήµης υλικών. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολλές τεχνικές για
ανάπτυξή και χαρακτηρισµό αυτοοργανόµενων (self-assembled) κβαντικών τελειών.
Αυτές περιλαµβάνουν κυρίως λιθογραφικές τεχνικές όπως :
o

Οπτική λιθογραφία και ολογραφία

o

Λιθογραφία µε ακτίνες-Χ

o

Λιθογραφία µε δέσµη ηλεκτρονίων και ιόντων

o

STM µικροσκόπιο ανίχνευσης

Η λιθογραφία είναι η διεργασία αποτύπωσης διαφόρων σχεδίων υλικών
πάνω στην επιφάνεια του ηµιαγωγού για την κατασκευή ηµιαγωγικών διατάξεων και
ολοκληρωµένων κυκλωµάτων.
Εκτός

από

τις

παραπάνω

λιθογραφικές

τεχνικές,

υπάρχει

µεταλλοργανική χηµική µέθοδος µε εναπόθεση εξάχνωσης (MOCVD) και η µέθοδος
επίταξης µε µοριακές δέσµες (MBE). Και οι δύο αυτές τεχνικές, παράγουν µεγάλη
ποικιλία ηµιαγωγικών υλικών υψηλής καθαρότητας, που έχουν πολύ καλές οπτικές
και ηλεκτρικές ιδιότητες. Η τελευταία µέθοδος (MBE) είναι η πιο διαδεδοµένη και
αυτή που χρησιµοποιήθηκε στη δηµιουργία των δειγµάτων που µελετήθηκαν στην
παρούσα διατριβή.
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2.1.1

Επίταξη Μοριακής ∆έσµης
(Molecular Beam Epitaxy-MBE)
Η Επίταξη Μοριακής ∆έσµης (MBE) εξελίχθηκε στις αρχές του 1970 σαν

µέσον για την ανάπτυξη υψηλής καθαρότητας επιταξιακών στρωµάτων σε σύνθετους
ηµιαγωγούς. Το ΜΒΕ αναπτύχθηκε αρχικά ως τεχνική για την ανάπτυξη σύνθετων
ηµιαγωγών III-V καθώς και αρκετών άλλων υλικών. Στο ΜΒΕ τα στοιχεία (Ga, In,
As, κλπ) εξαχνώνονται από ειδικά κελιά (ζεστοί φούρνοι) στη µορφή µοριακών
δεσµών προς ένα θερµαινόµενο υπόστρωµα. Η διαδικασία πραγµατοποιείται σε
υπερυψηλό κενό ώστε να αποφευχθεί η σκέδαση των δεσµών (χάρη στο µεγάλο
µήκος µέσης ελεύθερης διαδροµής των µορίων στο υπερυψηλό κενό).
Το ΜΒΕ µπορεί να παράγει στρώµατα υψηλής ποιότητας µε πολύ
απότοµες ενδοεπιφάνειες και καλό έλεγχο του πάχους, των προσµίξεων και της
σύνθεσης. Χάρη στο µεγάλο βαθµό ελέγχου που παρέχει, αποτελεί ένα πολύτιµο
εργαλείο

στην

ανάπτυξη

εξελιγµένων

ηλεκτρονικών

και

οπτοηλεκτρονικών

διατάξεων.
Ένα τυπικό σύστηµα ΜΒΕ αποτελείται από τρεις θαλάµους κενού: το
θάλαµο ανάπτυξης, το βοηθητικό θάλαµο buffer, και το θάλαµο load lock. Ο
τελευταίος χρησιµοποιείται για να µεταφέρονται τα δείγµατα εντός και εκτός του
περιβάλλοντος κενού ενώ διατηρείται η ακεραιότητα του κενού στους άλλους δύο
θαλάµους. Ο θάλαµος αποθήκευσης χρησιµοποιείται για την προετοιµασία και την
αποθήκευση των δειγµάτων. Κάποια συστήµατα διαθέτουν επιπλέον βοηθητικούς
θαλάµους εξοπλισµένους κατάλληλα για το χαρακτηρισµό των υλικών. Ο
βοηθητικός θάλαµος του ΜΒΕ µπορεί να λειτουργήσει και σαν αγωγός µεταφοράς
ώστε να καθίσταται δυνατό τα δείγµατα να µεταφέρονται υπό συνθήκες κενού σε
άλλο θάλαµο ανάπτυξης.
Το πιο σηµαντικό πλεονέκτηµα του είναι η δυνατότητα ελέγχου της
ανάπτυξης των ετεροπαφών µε πάχος στρώµατος µικρότερο από ένα µονοατοµικό
στρώµα. Το MBE είναι ο κύριος τρόπος ανάπτυξης διατάξεων που έχουν σαν αρχή
λειτουργίας τον κβαντικό περιορισµό και εκµεταλλεύονται το ενεργειακό χάσµα των
ηµιαγωγών. Ένα ακόµα βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι επιτρέπει τη χρήση
διαγνωστικών τεχνικών, που είναι συµβατές µόνο µε συστήµατα κενού, για την
απευθείας παρατήρηση και έλεγχο των διεργασιών επιταξιακής ανάπτυξης µέσα
στον αντιδραστήρα ή πάνω στην επιφάνεια του υποστρώµατος την στιγµή που
γίνεται η ανάπτυξη. Τέτοιοι µέθοδοι είναι η διαµορφωµένης δέσµης φασµατοσκοπία
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µάζας (modulated-beam mass spectroscopy) και η περίθλαση ανακλώµενων
ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας (RHEED- Reflected High Energy Diffraction).
Η

τελευταία

διαγνωστική

µέθοδος

(RHEED)

είναι

από

τις

πιο

διαδεδοµένες. Έχει σαν αρχή λειτουργίας την παραγωγή µίας δέσµης ηλεκτρονίων,
µέσα στο θάλαµο του κενού του MBE, µε τυπική ενέργεια της τάξεως των 12-35
KeV από µια πηγή ηλεκτρονίων. Η δέσµη αυτή, πέφτει πάνω στην επιφάνεια του
δείγµατος υπό µικρή γωνία (10-30). Τα ηλεκτρόνια της δέσµης σκεδάζονται από τα
ανώτερα ατοµικά στρώµατα της επιφάνειας του κρυσταλλικού υποστρώµατος και το
αποτέλεσµα της περίθλασης τους καταγράφεται µε την πρόσπτωσή τους πάνω σε
µια φωσφορίζουσα οθόνη, που βρίσκεται αντιδιαµετρικά από την πηγή, δίνοντας
έναν σχηµατισµό από φωτεινές κηλίδες. Η περιοδικότητα και τα χαρακτηριστικά
αυτού του σχηµατισµού RHEED της οθόνης, µεταφέρουν πληροφορία για την δοµή
της επιφάνειας, όπως είναι η περιοδικότητα της τοποθέτησης των ατόµων στην
επιφάνεια, ο τρόπος της κρυσταλλικής ανάπτυξης και η κρυσταλλική ποιότητα των
αναπτυσσόµενων

στρωµάτων.

Παραδείγµατος

χάρη,

για

άµορφα

στρώµατα

παρατηρείται στην οθόνη διάχυτο φως.
Όταν ένα κρυσταλλικό υλικό αναπτύσσεται πάνω σε ένα κρυσταλλικό
υπόστρωµα, η ανάπτυξη µπορεί να γίνει µε τρεις διαφορετικούς τρόπους :
(α) Ανάπτυξη «στρώµα µε στρώµα» ή τύπου “Frank van Merwe”
(β) Ανάπτυξη µε τρισδιάστατα νησιά ή τύπου “Volmer-Weber”
(γ) Ανάπτυξη µε στρώµατα και νησιά ή τύπου “Stranski-Krastanov”

Η µέθοδος που ακολουθείται για την κατασκευή κβαντικών τελειών είναι
η “Stranski-Krastanov” [8]

2.1.2

Ανάπτυξη αυτο-σχηµατιζόµενων κβαντικών τελειών
Μέθοδος Stranski-Krastanov
Όταν

υπάρχει

διαφορά

στις

πλεγµατικές

σταθερές

µεταξύ

του

αναπτυσσόµενου κρυστάλλου και του υποστρώµατος, εισάγετε µία τάση, που
προκαλεί περίσσεια ενέργειας στο σύστηµα. Όταν η ασυµφωνία των πλεγµάτων είναι
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µέτρια, υπάρχει η δυνατότητα να αναπτυχθεί ένα λεπτό κβαντικό πηγάδι, αλλά το
πάχος του περιορίζεται από την διαµορφωµένη τάση. Αυτή η ασυµφωνία των
πλεγµατικών σταθερών αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για το σχηµατισµό των
αυτο-οργανωµένων κβαντικών τελειών. Στη µέθοδο Stranski-Krastanov, η επιταξία
µε διαφορετικές πλεγµατικές σταθερές, αρχικά διευθετείται µε συµπίεση σε δύο
άξονες σε µία δισδιάστατη περιοχή ανάπτυξης στρώµα προς στρώµα, που καλείται
στρώµα

διαβροχής

(wetting

layer).

Ύστερα

από

την

εναπόθεση

µερικών

µονοστρωµάτων (στρώµα που περιλαµβάνει ένα µόριο του υλικού), η ενέργεια τάσης
µεταξύ των δύο ασύµφωνων πλεγµατικά υλικών αυξάνεται εκθετικά. Καθώς το
πάχος του στρώµατος διαβροχής φτάνει µια κρίσιµη τιµή σχηµατίζονται στην
επιφάνεια νησιά υλικού. Η προκύπτουσα δοµή αποτελείται από το υπόστρωµα, το
στρώµα διαβροχής και τις κβαντικές τελείες που είναι κατανεµηµένες στην
επιφάνεια.

Σχήµα 2.1 : τα 4 στάδια κατασκευής κβαντικών τελειών µε τη µέθοδο Stranski-Krastanov
(α) δηµιουργία του στρώµατος διάβρωσης (wetting layer)
(β) εναπόθεση InAs
(γ) δηµιουργία κβαντικών τελειών
(δ) ολοκλήρωση της ανάπτυξης
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Στους III-V ηµιαγωγούς, η µέθοδος Stranski-Krastanov χρησιµοποιείται
για την ανάπτυξη νησιών InAs πάνω σε GaAs και οι διακυµάνσεις στο µέγεθος των
τελειών είναι σχετικά µικρές (<10%).
Τα πλεονεκτήµατα της τεχνικής Stranski-Krastanov είναι ότι δεν
απαιτούνται

περεταίρω

διαδικασίες

επεξεργασίας

των

δειγµάτων,

όπως

για

παράδειγµα διαδικασίες χάραξης ή εµφύτευσης, καθώς οι κβαντικές τελείες
αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της εναπόθεσης. Κατά τις λιθογραφικές διεργασίες
η επιφάνεια του δείγµατος και οι σχηµατισµένες κβαντικές τελείες µπορεί να
αλλοιωθούν κατά τη διάρκεια των απαραίτητων βηµάτων επεξεργασίας. Ως εκ
τούτου επιτυγχάνεται οµογενής ως προς τη µορφολογία επιφάνεια καθώς και
ενδοεπιφάνεια µεταξύ τελειών και υποστρώµατος, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγεται η
δηµιουργία ατελειών λόγω εξωτερικών παραγόντων (impurities).

Ταυτόχρονα η

µέθοδος αυτή ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα σύντοµη χρονικά, επιτυγχάνοντας µία
ολοκληρωµένη ανάπτυξη του δείγµατος σε χρόνο µίας ώρας. Ωστόσο, η µέθοδος δεν
παρέχει οµοιοµορφία στο µέγεθος των τελειών, ούτε και έλεγχο της θέσης τους
πάνω στην επιφάνεια του υποστρώµατος.
Σε κάποιες περιπτώσεις η ανάπτυξη οδηγεί στον ταυτόχρονο σχηµατισµό
δύο οµάδων κβαντικών τελειών διαφορετικού µεγέθους στην επιφάνεια του
δείγµατος. Οι δύο αυτοί σχηµατισµοί αποτελούν διαφορετικά στάδια στην ανάπτυξη
των τελειών. Οι µικρότερες έχουν πιο οµαλές πλευρές, και αποτελούν πρώιµα
στάδια της ανάπτυξης των µεγαλύτερων και πιο απότοµων τελειών. Όταν οι µικρές
τελείες

φτάσουν

σε

κάποιο

κρίσιµο

µέγεθος,

αν

υπάρχει

αρκετό

υλικό,

µετασχηµατίζονται σε µεγαλύτερες και πιο απότοµες. Όταν συνυπάρχουν στο
δείγµα µεγάλες και µικρές τελείες λέµε ότι έχουµε bimodal ανάπτυξη.

2.1.3

Συνθήκες ανάπτυξης

Οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγµατοποιείται η ανάπτυξη των κβαντικών
τελειών παίζουν καθοριστικό ρόλο για το µέγεθος, το σχήµα και την πυκνότητά τους
στην επιφάνεια του δείγµατος. Στις επόµενες παραγράφους εξηγείται αναλυτικά η
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επίδραση της θερµοκρασίας, του ρυθµού εναπόθεσης και του χρόνου ανάπτυξης
των δειγµάτων.
Θερµοκρασία :
Η επίδραση της θερµοκρασίας κατά την οποία πραγµατοποιείται η
ανάπτυξη των δειγµάτων είναι καθοριστική για το µέγεθος και την πυκνότητα των
αναπτυσσόµενων κβαντικών τελειών. Όσο αυξάνεται η θερµοκρασία ανάπτυξης τόσο
µεγαλύτερες σε µέγεθος και πιο αποµακρυσµένες µεταξύ τους είναι οι τελείες που
σχηµατίζονται. Αυτό συµβαίνει γιατί µε την αύξηση της θερµοκρασίας τα άτοµα
αποκτούν µεγαλύτερη κινητική ενέργεια, µε αποτέλεσµα να έχουν τη δυνατότητα να
µετακινούνται µε µεγαλύτερη ευκολία στην επιφάνεια του InAs και εποµένως να
σχηµατίζουν µεγαλύτερα συσσωµατώµατα και πιο αραιά. Αντίθετα στις χαµηλές
θερµοκρασίες τα σχηµατιζόµενα νησιά είναι πυκνότερα και µικρότερα, τόσο σε
ύψος όσο και σε διάµετρο.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι όταν η θερµοκρασία ανάπτυξης αγγίξει τους
530ºC παρατηρείται επιπλέον µεταβολή στο σχήµα των σχηµατιζόµενων τελειών.
Στην επιφάνεια του δείγµατος αναπτύσσονται, εφόσον εναποτεθεί µεγάλη ποσότητα
υλικού, µακρόστενα νησιά που ονοµάζονται κβαντικές παύλες (quantum dashes)
και έχουν κοινό προσανατολισµό. Λόγω του µεγάλου τους µεγέθους οι κβαντικές
παύλες λειτουργούν περισσότερο ως παγίδες για τους φορείς, και επειδή έχουν
πολύ µικρή πυκνότητα, το φάσµα εκποµπής τους κυριαρχείται από την κορυφή
του στρώµατος διαβροχής.

Ρυθµός ανάπτυξης
Εξίσου σηµαντικός µε αυτόν της θερµοκρασίας είναι ο ρόλος του
ρυθµού ανάπτυξης των δειγµάτων (growth rate) που µετράται σε µονοστρώµατα ανά
δευτερόλεπτο (ML/sec). Όταν ο ρυθµός ανάπτυξης είναι χαµηλός τα άτοµα έχουν
τον απαιτούµενο χρόνο να µετακινηθούν στην επιφάνεια και έτσι να σχηµατίσουν
αραιότερες και µεγαλύτερες τελείες. Αυξάνοντας το ρυθµό ανάπτυξης αυξάνεται η
πυκνότητα των τελειών και µειώνεται το µέγεθός τους.
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Χρόνος ανάπτυξης
Ο χρόνος ανάπτυξης καθορίζει και αυτός την τελική µορφή των
δειγµάτων. Στην ουσία µε το χρόνο ανάπτυξης, σε συνδυασµό µε το ρυθµό
ανάπτυξης, ελέγχουµε την ποσότητα του υλικού που εναποτίθεται στο δείγµα. Όταν
ο χρόνος είναι πολύ µικρός η ποσότητα του υλικού είναι επίσης µικρή, µε
αποτέλεσµα η συσσωρευµένη τάση λόγω διαφοράς της πλεγµατικής σταθεράς
InAs/GaAs να µην ξεπερνάει την κρίσιµη τιµή κατά την οποία αρχίζει ο
σχηµατισµός των νησιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα στην επιφάνεια να σχηµατίζεται
µόνο το στρώµα διαβροχής InAs. Όσο περισσότερο χρόνο διαρκέσει η εναπόθεση
τόσο µεγαλύτερες και πυκνότερες είναι οι τελείες.

InAs QDs

GaAs cap layer

GaAs buffer
AlAs/GaAs
superlattice
n+ or SI GaAs substrate
Σχήµα 2.2 : Απεικόνιση της τοµής των στρωµάτων ανάπτυξης κβαντικών τελειών InAs σε GaAs υπόστρωµα
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2.2

Παρουσίαση δειγµάτων

2.2.1

∆είγµα Alpha
Το πρώτο δείγµα (∆είγµα Alpha) είναι µία ηµιαγωγική ετεροδοµή που

περιλαµβάνει κβαντικές τελείες και χρησιµοποιήθηκε για τον οπτικό χαρακτηρισµό
των κβαντικών τελειών, οι οποίες αναπτύχθηκαν µε MBE σε υποστρώµατα n+ GaAs
προσανατολισµένα κατά µήκος της (211)B διεύθυνσης. Το υπόστρωµα GaAs
φορτώθηκε στο θάλαµο ανάπτυξης του MBE και το

επιφανειακό οξείδιο

αποµακρύνθηκε µε θέρµανση στους ~580°C υπό ροή As. Η διαδικασία και ο
ρυθµός ανάπτυξης παρακολουθείται επί τόπου µε τη µέθοδο RHEED. Αναπτύχθηκε
στους 620°C στρώµα 0.5µm GaAs

ονοµαστικά χωρίς προσµίξεις µε ρυθµό

ανάπτυξης 1.0µm/h. Στο στρώµα αυτό στη συνέχεια εναποτέθηκε υπερπλέγµα
(superlattice) 40 περιόδων (15 Ǻ AlAs/23Ǻ GaAs). Το τελευταίο συµπεριλήφθηκε
µε σκοπό την επίτευξη υψηλής καθαρότητας κβαντικών τελειών InAs καθώς επίσης
και για να παρέχει περιορισµό των φωτοδιεγειρόµενων ζευγών ηλεκτρονίου-οπής
στην περιοχή κοντά στην επιφάνεια. Μετά την ολοκλήρωση του υπερπλέγµατος
αναπτύχθηκε λεπτό στρώµα 100Ǻ GaAs και στη συνέχεια η θερµοκρασία
ελαττώθηκε για την εναπόθεση του InAs. Η µετάβαση από δισδιάστατο σε
τρισδιάστατο τρόπο ανάπτυξης παρατηρήθηκε µέσω της µεταβολής του σήµατος του
RHEED από στριγώδες σε στικτό.
Χρησιµοποιήθηκε

θερµοκρασία

ανάπτυξης

5000C

και

ρυθµός

ανάπτυξης

0.0216ML/sec.
Μία τρισδιάστατη απεικόνιση του προφίλ ανάπτυξης του ∆είγµατος
Alpha παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα :
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GaAs cap
layer
InAs
(GQaDAss)
Buffer
AlAs/GaAs Superlattice
SI (211)B
GaAs

Σχήµα 2.3 : τρισδιάστατη αναπαράσταση του προφίλ ανάπτυξης του δείγµατος Alpha

Παρακάτω φαίνονται εικόνες που λήφθηκαν µε µικροσκοπία ατοµικής
δύναµης (Atomic Force Microscopy – AFM) που απεικονίζουν την επιφάνεια του
δείγµατος αυτού και τις κβαντικές τελείες :

(Α)

Φασµατοσκοπία Κβαντικών Τελειών InAs σε GaAs υπόστρωµα (211)Β

23

(Β)

(Γ)
Σχήµα 2.4 : ∆οµικός χαρακτηρισµός του δείγµατος µε µικροσκοπία ατοµικής δύναµης (AFM)

∆ιαδικασία φωτολιθογραφίας για το δείγµα Alpha :

Για να µπορέσουµε να κάνουµε µετρήσεις µικρο-φωτοφωταύγειας στο
δείγµα Alpha ακολουθούµε µία διαδικασία φωτολιθογραφίας, ώστε τελικά να
δηµιουργηθεί µία µεταλλική µάσκα στο πάνω µέρος του δείγµατος µε τρύπες
µικρής διαµέτρου και µέσω των οποίων να διεγείρουµε µε δέσµη laser πολύ
µικρό αριθµό κβαντικών τελειών, στην ιδανική περίπτωση µόνο µία. Αυτός είναι
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και ο βασικός λόγος που θέλουµε το δείγµα µας να έχει µικρή πυκνότητα τελειών.
Η διαδικασία που ακολουθείτε είναι η παρακάτω :
Στην αρχή στροβιλίζουµε (spinning) λάτεξ µπίλιες (latex balls)
πολυστυρενίου διαµέτρου 300nm (spin coating) πάνω στο δείγµα. Αυτές γεµίζουν
όλη την επιφάνεια του δείγµατος. Επιµεταλλώνοντας µε τιτάνιο πάχους 400Ǻ και
µετά αφαιρώντας τις µπίλιες µε απιονισµένο νερό, δηµιουργούνται οι τρύπες µέσα
από τις οποίες θα

κάνουµε µετέπειτα οπτικό χαρακτηρισµό στις κβαντικές

τελείες.

εικόνα

Η

τελική

του

δείγµατος

Alpha

για

µετρήσεις

µικρο-

φωτοφωταύγειας είναι αυτή που φαίνεται στο παρακάτω σχήµα :

Μάσκα Ti (400 Ǻ) µε
ανοίγµατα 300 nm
GaAs cap
layer
InAs
(QaDAss)
G
Buffer
AlAs/GaAs Superlattice
SI (211)B
GaAs

Σχήµα 2.5 : τρισδιάστατη αναπαράσταση του προφίλ ανάπτυξης του δείγµατος Alpha µετά την
φωτολιθογραφία. Φαίνεται στο πάνω µέρος του δείγµατος η µάσκα που έχει δηµιουργηθεί
για τα πειράµατα της µικρο-φωτοφωταύγειας

Για να εξακριβώσουµε αν η διαδικασία έγινε σωστά, δηλαδή αν
ανοίχτηκαν οι τρύπες στην µεταλλικά µάσκα, δεν υπάρχει πολυστυρένιο ή
περίσσιο µέταλλο και για να µετρήσουµε τη διάµετρο των τρυπών, παίρνουµε
εικόνες του δείγµατος από SEM (scanning electron microscope) :
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Εικόνα 2.6 : Φωτογραφεία από SEM. Φαίνονται οι τρύπες που ανοίχτηκαν µε την διαδικασία
Processing για µικρο-φασµατοσκοπία, διαµέτρου 0.2 µm περίπου. Στην εικόνα
φαίνονται δύο τρύπες που έχουν λίγο διαφορετική διάµετρο. Αυτό οφείλεται πιθανότατα
σε δύο διαφορετικά µείγµατα από µπάλες πολυστυρενίου που χρησιµοποιήθηκαν κατά
την διαδικασία.

2.2.2

∆είγµα Beta
Το δεύτερο δείγµα (∆είγµα Beta) χρησιµοποιήθηκε για τον οπτικό

χαρακτηρισµό των κβαντικών τελειών εφαρµόζοντας εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο και
είναι µία ηµιαγωγική ετεροδοµή που περιλαµβάνει ένα κβαντικό πηγάδι, πηγάδι
αναφοράς στις πειραµατικές µετρήσεις, και κβαντικές τελείες µέσα σε ένα δεύτερο
κβαντικό πηγάδι.
Αναπτύχθηκε και αυτό µε τη µέθοδο MBE. Πάνω σε υποστρώµατα SI
GaAs (211)B αναπτύχθηκε GaAs n+ µε πυκνότητα ηλεκτρονίων ίση µε 1018 cm-3
και πάχους 1µm. Επειδή µε το δείγµα αυτό θα φτιάξουµε pn διόδους,
χρησιµοποιούµε το n+ στρώµα για το Ν κοµµάτι της διόδου. Πάνω από το στρώµα
αυτό αναπτύσσεται ένα υπερπλέγµα (superlattice) GaAs/AlAs

40 περιόδων

(23Ǻ/15Ǻ αντίστοιχα). Για να κατασκευάσουµε το πρώτο πηγάδι, αναπτύσσουµε
πάνω από το στρώµα διαβροχής Al0.3Ga0.7As πάχους 50nm, µετά στρώµα GaAs
πάχους 12nm και τέλος Al0.3Ga0.7As πάχους 50nm. Στη συνέχεια φτιάχνουµε το
πηγάδι µε τις τελείες. Βάζουµε ένα στρώµα GaAs πάχους 5 nm και αναπτύσσουµε
τις τελείες µε την µέθοδο Stranski-Krastanov. Η θερµοκρασία ανάπτυξης ήταν
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5000C και ρυθµός ανάπτυξης 0.1ML/sec. Πάνω από το στρώµα των τελειών
αναπτύχθηκε ένα στρώµα GaAs πάχους 5 nm.
Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνεται το τρισδιάστατο προφίλ ανάπτυξης της
ετεροδοµής :

AlGaAs (50 nm)
GaAs

(5 nm)

InAs (QDs)
QDs)
GaAS (5 nm)
AlGaAs (50 nm)
GaAs

(12nm)

AlGaAs (50 nm)
Superlattice
40x(15Ǻ
40x(15Ǻ AlAs/23Ǻ GaAs)
GaAs)

GaAs n+ (1 µm)

SI (211)B GaAs

Σχήµα 2.7 : τρισδιάστατη αναπαράσταση του προφίλ ανάπτυξης του δείγµατος Beta

∆ιαδικασία Processing για το δείγµα Beta :

Το επόµενο στάδιο είναι να γίνει επεξεργασία στο δείγµα Beta, ώστε να
µπορούν να γίνουν οπτικές και ηλεκτρικές µετρήσεις.
Για να κάνουµε ηλεκτρικές µετρήσεις στα δείγµατα, πρέπει να
εφαρµόσουµε ηλεκτρικό πεδίο στις κβαντικές τελείες. Για να µπορέσουµε να το
πετύχουµε κατασκευάζουµε Schottky διόδουs και στο P κοµµάτι της υπάρχουν οι
τελείες.
Εφαρµόζοντας εξωτερική ηλεκτρική τάση στη δίοδο, εφαρµόζεται
ταυτόχρονα τάση και στις τελείες.

27

Φασµατοσκοπία Κβαντικών Τελειών InAs σε GaAs υπόστρωµα (211)Β

Κατασκευάζουµε τις διόδους ακολουθώντας συγκεκριµένη διαδικασία
φωτολιθογραφίας, η οποία γίνεται µε ειδικά διαµορφωµένες µάσκες.
Αρχικά κατασκευάζουµε Mesa ύψους 0.5 µε 0.7 nm. Αυτά γίνονται
είτε µε RIE (Reactive Ion Etching) χρησιµοποιώντας BCl3/Cl2 είτε µε Υγρή
Χηµική Χάραξη

(Wet Etching) σε διάλυµα H2SO4/H2O2/H2O µε αντίστοιχη

αναλογία 6/3/200, όπου το H2SO4 λειτουργεί σαν οξειδωτικό και το H2O2 σαν
διαλυτικό. Τα Mesa είναι πολύ χρήσιµα ώστε να έχουµε ηλεκτρική αποµόνωση
µεταξύ του p-type και του n-type στρώµατος της ηµιαγωγικής δοµής.

Σχήµα 2.8 : ∆ηµιουργία Mesa στο δείγµα
Τα τρίγωνα είναι οι κβαντικές τελείες του δείγµατος

Στη συνέχεια κάνουµε επιµετάλλωση για τη δηµιουργία των επαφών
στο n-type στρώµα. Για να µπορέσουµε να επιτύχουµε τις επαφές αυτές,
δηµιουργούµε

στρώσεις

µετάλλων,

συγκεκριµένου

πάχους,

οι

οποίες

αποτελούνται από τέσσερεις στρώσει Ge/Au µε πάχος τέσσερα επί 100Ǻ/200Ǻ,
αντίστοιχα, από Ni µε πάχος 500 Ǻ και Au µε πάχος 1500 Ǻ.
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Ανασηκώνουµε τα µέταλλα (Lift-off) στις περιοχές των Mesa και γίνεται
κραµατοποίηση των µετάλλων µε RTA (Rapid Thermal Annealing)

Σχήµα 2.9 : Επιµετάλλωση
Το κίτρινο χρώµα είναι ο χρυσός Au

Μετά γίνεται επιµετάλλωση για τον οπτικό χαρακτηρισµό µε τιτάνιο
πάχους 70Ǻ στο πάνω µέρος της διόδου.
Στο τέλος φτιάχνονται δαχτυλίδια µε χρυσό (Au) γύρω από τα Mesa,
ώστε να µπορέσει να γίνει η εξωτερική καλωδίωση (bonding). Το δείγµα
τοποθετείται σε ειδική βάση (package) και γίνεται εξωτερική καλωδίωση µε
σύρµατα από χρυσό.
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Σχήµα 2.10 : Τελική εικόνα της διόδου. Φαίνεται η σύνδεση που κάνουµε µε
εξωτερική πηγή ρεύµατος. Το πάνω µέρος της διόδου το διεγείρουµε
µε laser, όπου αναπαρίσταται µε κόκκινα βέλη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΚΒΑΝΤΙΚΏΝ
ΤΕΛΕΙΩΝ
3.1

Φωτοφωταύγεια
Η οπτική φασµατοσκοπία αποτελεί ένα πολύ ισχυρό και σηµαντικό

εργαλείο για την αναλυτική διερεύνηση της ηλεκτρονικής δοµής των ηµιαγωγικών
νανοδοµών. Η εκποµπή φωτός από ένα ηµιαγωγό είναι το αποτέλεσµα της
επανασύνδεσης ενός ηλεκτρονίου και µιας οπής. Αυτό ονοµάζεται φωταύγεια. Το
ηλεκτρόνιο και η οπή µπορούν να δηµιουργηθούν µε διάφορους τρόπους. Μια
συνηθισµένη µέθοδος είναι οι φορείς να δηµιουργηθούν οπτικά. Σε αυτή την
περίπτωση

η

εκποµπή

Photoluminescence).

Το

ακτινοβολίας
µήκος

κύµατος

καλείται
της

φωτοφωταύγεια

εκπεµπόµενης

(PL

-

ακτινοβολίας

καθορίζεται από την ενεργειακή διαφορά µεταξύ των ενεργειακών καταστάσεων του
ηλεκτρονίου

και

της

οπής

που

επανασυνδέονται.

Από

την

ανάλυση

των

εκπεµπόµενων φωτονίων µπορούν να εξαχθούν σηµαντικές πληροφορίες για τις
ενεργειακές καταστάσεις. Χρήσιµη είναι η µελέτη των φασµάτων φωτοφωταύγειας
µεταβάλλοντας την ενέργεια διέγερσης των φορέων. Αυτή καλείται φασµατοσκοπία
διεγειρόµενης φωτοφωταύγειας (PLE).
Το βασικό αποτέλεσµα της διέγερσης µιας κβαντικής τελείας είναι το
εξιτόνιο (Χ) και το διεξιτόνιο, τα οποία αναλύσαµε στο αντίστοιχο κεφάλαιο.
Η φωτοφωταύγεια µπορεί να µελετηθεί µε δύο τρόπους, είτε διεγείροντας
µεγάλη περιοχή του δείγµατος, οπότε προκύπτουν φάσµατα εκποµπής από πολλές
κβαντικές τελείες (µάκρο-φωτοφωταύγεια, Macro-PL), είτε διεγείροντας πολύ µικρή
περιοχή οπότε προκύπτουν φάσµατα από λίγες ή µία µεµονωµένη τελεία (µικροφωτοφωταύγεια, micro-PL).
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3.2

Μάκρο-φωτοφωταύγεια, Macro-PL
Για να µπορέσουµε να εξάγουµε κάποια γενικά συµπεράσµατα για την

φυσική συµπεριφορά των κβαντικών τελείων χρησιµοποιούµε

φασµατοσκόπια

µάκρο-φωτοφωταύγειας. Με αυτήν προκύπτουν φάσµατα από την διέγερση πολλών
τελείων σε µία περιοχή του δείγµατος της τάξης των 50 µε 100 mm.
Η

φασµατοσκοπία

µάκρο-φωτοφωταύγειας

γίνεται

στο

εργαστήριο

διεγείροντας το δείγµα µε ένα παλµικό λέιζερ He-Cd µήκους κύµατος 325nm σε
περιοχή θερµοκρασιών από 20 µέχρι 120

0Κ.

Η εστίαση του λέιζερ γίνεται µε

συστήµατα οπτικών φακών. Για να µελετήσουµε την εξάρτηση της εκπεµπόµενης
ακτινοβολίας

των

κβαντικών

τελειών

σε

διαφορετικές

τιµές

διέγερσης,

χρησιµοποιούµε ουδέτερα φίλτρα (neutral density). Η φωτοφωταύγεια αναλύθηκε
από µονοχρωµάτορα 0.5m και ανιχνεύτηκε µε τη βοήθεια κάµερας CCD
ψυχωµένης µε υγρό άζωτο.

Φασµατογράφος

CCD

Φακος Εστίασης

∆εί
γµα
ΚΡ

ΥΟ
ΣΤ
ΑΤ
ΗΣ

Λέιζερ He-Cd
Φακος Εστίασης

Σχήµα 3.1 : γραφική αναπαράσταση της πειραµατικής διάταξης που χρησιµοποιείται στο εργαστήριο για τη
συλλογή της Μάκρο-φωτοφωταύγειας
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Κρυοστάτης

Φασµατογράφος
∆είγµα
Οπτικός φακός για
εστίαση της
φωτοφωταύγειας

Σχήµα 3.2 : Εικόνα από την πειραµατική διάταξη που χρησιµοποιείται στο εργαστήριο για τη συλλογή της
Μάκρο-φωτοφωταύγειας. Με κόκκινα βέλη συµβολίζεται η διαδροµή του λέιζερ και µε µπλε η
διαδροµή την εκπεµπόµενης από το δείγµα ακτινοβολίας

3.3

µικρο-φωτοφωταύγεια, micro-PL
Αποτέλεσµα της µεθόδου ανάπτυξης των κβαντικών τελειών είναι η

διασπορά στο µέγεθος των νησιών. Ο σχηµατισµός νησίδων από πυρήνες είναι µία
τυχαία διαδικασία και ανεξαρτήτως του πόσο καλό έλεγχο της επίταξης έχουµε οι
τελείες δεν είναι πανοµοιότυπες ως προς το µέγεθος και τη µηχανική τάση, ούτε και
βρίσκονται σε ίδιο γειτονικό περιβάλλον. Μελετώντας λοιπόν ένα σύνολο κβαντικών
τελειών λαµβάνουµε µια ασαφή εικόνα. Προκειµένου να αποφευχθεί η στατιστική
αυτή διεύρυνση του φάσµατος και να ληφθεί ο µέγιστος αριθµός πληροφοριών θα
πρέπει να µελετηθούν µεµονωµένες τελείες.
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Στην παρούσα εργασία η συλλογή των εκπεµπόµενων φωτονίων από µία
µόνο κβαντική τελεία γίνεται χρησιµοποιώντας οπτική µικροσκοπία και η
αποµόνωση µίας τελείας γίνεται µε την κατασκευή µεταλλικής µάσκας µε
ανοίγµατα διαµέτρου µικρότερης του 1µm. Για να είναι εφικτή η αποµόνωση µιας
τελείας θα πρέπει να έχουµε αναπτύξει δείγµατα µε αρκετά µικρή πυκνότητα
τελειών. Αν ταυτόχρονα µε τη χρήση της οπτικής µικροσκοπίας καταφέρουµε να
διεγείρουµε όσο το δυνατόν µικρότερη περιοχή του δείγµατος τότε αυξάνονται
σηµαντικά οι πιθανότητες να διεγερθεί και κατ’ επέκταση να µελετηθεί το φάσµα
µιας µόνο κβαντικής τελείας.
Για να επιτύχουµε το τελευταίο, χρησιµοποιήθηκε στο εργαστήριο
οπτικό σύστηµα φακών µικροσκοπίου. Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται σχηµατικά η
διάταξη του εργαστηρίου :

Οπτική Ίνα
Φασµατογράφος

CCD

∆ιαχωριστής
∆έσµης

Αντικειµενικός Φακός
Λέιζερ He-Cd
∆είγµα
ΚΡΥΟΣΤΑΤΗΣ

Σχήµα 3.3 : γραφική αναπαράσταση της πειραµατικής διάταξης που χρησιµοποιείται στο
εργαστήριο για τη συλλογή της µικρο-φωτοφωταύγειας. Με µπλε βέλη
συµβολίζεται η διαδροµή του λέιζερ και µε γαλάζια η διαδροµή της
εκπεµπόµενης από το δείγµα ακτινοβολίας
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Φασµατογράφος

Οπτική Ίνα
∆ιαχωριστής
∆έσµης

Αντικειµενικός
Φακός

κρυοστάτης
∆είγµα

Σχήµα 3.4 : Εικόνα από την πειραµατική διάταξη που χρησιµοποιείται στο εργαστήριο για τη συλλογή της
Μακρο-φωτοφωταύγειας. Με µπλε βέλη συµβολίζεται η διαδροµή του λέιζερ και µε κόκκινα η
διαδροµή την εκπεµπόµενης από το δείγµα ακτινοβολίας. Η ακτινοβολία αυτή µέσω της
οπτικής ίνας καταλήγει στον φασµατογράφο (εικόνα πάνω αριστερά)

Η εκποµπή µικρο-φωτοφωταύγειας (m-PL) από µεµονωµένες κβαντικές
τελείες συλλέχθηκε χρησιµοποιώντας φακό µικροσκοπίου και µέσω οπτικής ίνας
(διαµέτρου πυρήνα 50µm) αναλύθηκε από µονοχρωµάτορα 0.75-m µε 1200
εγκοπές/mm πλέγµα (grating) και ανιχνεύτηκε µε τη βοήθεια κάµερας CCD
ψυχωµένης µε υγρό άζωτο.
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3.4

Φασµατοσκοπία Μάκρο-φωτοφωταύγειας

Με την πειραµατική διάταξη που περιγράφτηκε στο κεφάλαιο 3.2
παίρνουµε φάσµατα εκποµπής του δείγµατος Alpha Μάκρο-φωτοφωταύγειας. Ένα
τυπικό φάσµα του δείγµατος µας είναι αυτό του διαγράµµατος 3.1 :

3500
3000

Intensity(a.u.)

Intensity(a.u.)

100000

80000

60000

2500
2000
1500
1000
500

40000

0
900

950

1000

1050

Wavelength(nm)
20000

0
600

700

800

900

Wavelength(nm)

1000

∆ιάγραµµα 3.1 : Τυπικό φάσµα εκποµπής του δείγµατος Alpha Μακρο-φωτοφωταύγειας
(από 600 µέχρι 1080 nm). H έντονη κορυφή στα 700 nm προέρχεται από το
υπερπλέγµα (superlattice) και στο παράθεµα είναι η µεγέθυνση της περιοχής
που εκπέµπουν οι κβαντικές τελείες (από 850 µέχρι 1060 nm)

Στο διάγραµµα διακρίνουµε µία πολύ έντονη κορυφή στα 700 nm, η
οποία προέρχεται από το υπερπλέγµα (superlattice). Οι κβαντικές τελείες
εκπέµπουν στα 900 µε 1100 nm και το φάσµα τους φαίνεται στο παράθεµα του
διαγράµµατος. ∆ιακρίνουµε δύο κορυφές στην περιοχή των τελειών. Αυτές
οφείλονται σε διαφορετικές οικογένειες κβαντικών τελειών, διαφορετικού µεγέθους.
Στη συνέχεια λήφθηκαν φάσµατα εκποµπής συναρτήσει της
θερµοκρασίας. Οι κορυφές εκποµπής των κβαντικών τελειών µετατοπίζονται προς
µεγαλύτερα µήκη κύµατος (χαµηλότερες τιµές ενέργειας) µε την αύξηση της
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θερµοκρασίας καθώς µικραίνει το ενεργειακό χάσµα του ηµιαγωγού, και συνεπώς η
ενεργειακή απόσταση ηλεκτρονίων και οπών. Στο παρακάτω φαίνεται µια σειρά
χαρακτηριστικών φασµάτων για διαφορετικές τιµές θερµοκρασίας.

Intensity(a.u.)

T=20K
T=40K
T=60K
T=80K
T=100K
T=120K

900

950

1000

1050

1100

Wavelength(nm)

∆ιάγραµµα 3.2 : φάσµα εκποµπής του δείγµατος Alpha στην περιοχή των κβαντικών τελειών σε
συνάρτηση µε 6 διαφορετικές θερµοκρασίες από 20 0Κ σε 120 0Κ µε βήµα
20 0Κ. Φαίνεται η εξάρτηση της έντασης της φωτοφωταύγειας από την
θερµοκρασία και µετατόπιση προς το ερυθρό της κορυφής εκποµπής
των κβαντικών τελειών

Στο διάγραµµα 3.2 φαίνεται έντονα η ερυθρή µετατόπιση των τελειών
λόγω της αλλαγής της θερµοκρασίας κατά 31 nm από 20 0Κ σε 120 0Κ.

Στη συνέχεια πήραµε φάσµατα των κβαντικών τελειών σε συνάρτηση της
έντασης διέγερσης. Κρατώντας σταθερή τη θερµοκρασία (200Κ) µεταβάλαµε την
ισχύ του λέιζερ µε ουδέτερα φίλτρα (neutral density) και για διάφορες εντάσεις
καταγράφτηκαν τα παρακάτω φάσµατα εκποµπής :
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∆ιάγραµµα 3.3 : Φάσµατα εκποµπής που προέρχονται από πολλές κβαντικές τελείες για διαφορετικές
τιµές της ισχύος διέγερσης σε θερµοκρασία 20 0Κ. Φαίνεται η εξάρτηση της έντασης της
φωτοφωταύγειας από την ισχύ του λέιζερ και µετατόπιση προς το ιώδες της κορυφής
εκποµπής των κβαντικών τελειών

Αυξάνοντας την ενέργεια του λέιζερ, δηλαδή την ισχύ διέγερσης των
τελειών, δηµιουργούνται περισσότερα ζευγάρια ηλεκτρονίων και οπών. Το φορτίο
των φορέων θωρακίζει το πιεζοηλεκτρικό πεδίο, µε αποτέλεσµα τη µείωση της
διαφοράς δυναµικού των φορέων και την εκποµπή φωτονίου σε υψηλότερες
ενέργειες, δηλαδή µικρότερου µήκους κύµατος. Στο διάγραµµα 3.3 παρατηρείται
µια µικρή µετατόπιση προς το ιώδες της κορυφής εκποµπής των κβαντικών τελειών,
όπως και θα περίµενε κανείς από τη θεωρία.
Στην
περίπτωση
της
φασµατοσκοπίας
µάκρο-φωτοφωταύγειας
λαµβάνεται φάσµα εκποµπής που περιέχει πολύ µεγάλο αριθµό κβαντικών
τελειών, µε αποτέλεσµα να καθίσταται δύσκολη η εξαγωγή συµπερασµάτων και
πληροφοριών αναφορικά µε τη συµπεριφορά των φορέων. Γι’ αυτό το λόγο
προτιµούµε την συλλογή της εκπεµπόµενης φωτοφωταύγειας από µεµονωµένες
κβαντικές τελείες.

38

Φασµατοσκοπία Κβαντικών Τελειών InAs σε GaAs υπόστρωµα (211)Β

3.5

Φασµατοσκοπία µικρο-φωτοφωταύγειας

PL intensity(a.u.)

XX
X

0.18mW
0.025mW

0.005mW

910

920

Increasing Excitation Power

Με την πειραµατική διάταξη που περιγράφτηκε στο κεφάλαιο 3.3
παίρνουµε φάσµατα εκποµπής του δείγµατος Alpha µικρο-φωτοφωταύγειας.

930

Wavelength(nm)
∆ιάγραµµα 3.4 : Φάσµατα εκποµπής που προέρχονται από µία κβαντική τελεία για διαφορετικές
τιµές της ισχύος διέγερσης σε θερµοκρασία 10 0Κ. Φαίνεται η εξάρτηση της
έντασης της φωτοφωταύγειας από την ισχύ του λέιζερ και η µεταβολή της
σχετικής έντασης των κορυφών εξιτονίου (Χ) και διεξιτονίου (ΧΧ) συναρτήσει
της ισχύος της δέσµης.

Στο

∆ιάγραµµα

3.4

παρουσιάζεται

ένα

τυπικό

φάσµα

µίκρο-

φωτοφωταύγειας (m-PL) από µία µεµονωµένη κβαντική τελεία (211)B InAs QD, για
διαφορετικές τιµές της ισχύος διέγερσης. Σε χαµηλή ισχύς, στο φάσµα κυριαρχεί η
κορυφή Χ η οποία προέρχεται από την εξιτονική επανασύνδεση της InAs κβαντικής
τελείας. Καθώς η ισχύς αυξάνεται, αρχίζει να κυριαρχεί µία δεύτερη κορυφή (ΧΧ)
που βρίσκεται σε υψηλότερες ενέργειες. Μπορούµε να ταυτοποιήσουµε φυσικά την
κορυφή αυτή αν αναπαραστήσουµε γραφικά την ένταση των κορυφών σε συνάρτηση
της ισχύος του λέιζερ. Στο ∆ιάγραµµα 3.5 φαίνεται αυτή η αναπαράσταση. Είναι
ξεκάθαρο στο γράφηµα ότι η ένταση της κορυφής Χ εξαρτάται γραµµικά από την
ισχύς του λέιζερ (τυπική εξιτονική συµπεριφορά), ενώ η κορυφή ΧΧ έχει εκθετική
συµπεριφορά δευτέρου βαθµού (τυπική διεξιτονική συµπεριφορά).
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∆ιάγραµµα 3.5 : γραφική αναπαράσταση της ένταση των κορυφών του εξιτονίου και του διεξιτονίου
σε συνάρτηση της ισχύος του λέιζερ σε λογαριθµική κλίµακα. Φαίνεται καθαρά
ότι η ένταση της εκποµπής του εξιτονίου εξαρτάται γραµµικά από την ισχύς του
λέιζερ, ενώ αυτή του διεξιτονίου µε το τετράγωνό της.

Ας ξαναγυρίσουµε στο λόγο που µεταβάλλοντας την ισχύς διέγερσης των
κβαντικών τελειών παρατηρείται ανάλογη µεταβολή της εκπεµπόµενης
φωτοφωταύγειας και παράλληλα µεταβολή στη σχετική ένταση της εκποµπής
εξιτονίου (Χ) και διεξιτονίου (ΧΧ). Πιο συγκεκριµένα, ενώ για µικρές τιµές της
ισχύος της προσπίπτουσας δέσµης λέιζερ η κορυφή του εξιτονίου είναι σαφώς
εντονότερη αυτής του διεξιτονίου, αυξάνοντας την ισχύ του λέιζερ η διαφορά αρχικά
εξισορροπείται και στη συνέχεια µε περεταίρω αύξηση της ισχύος του λέιζερ η
κορυφή του διεξιτονίου ξεπερνά σε ένταση αυτή του εξιτονίου.
Τα παραπάνω οφείλονται στο ότι αυξάνοντας την ένταση της
προσπίπτουσας δέσµης στο δείγµα προσπίπτει µεγαλύτερος αριθµός φωτονίων στη
µονάδα του χρόνου. Έτσι διεγείρονται περισσότεροι φορείς και αυξάνεται η
πιθανότητα σχηµατισµού εξιτονίου και στη συνέχεια διεξιτονίου. Εποµένως η
ένταση της εκπεµπόµενης φωτοφωταύγειας θα αυξάνεται καθώς αυξάνεται η
έντασης της διεγείρουσας δέσµης λέιζερ. Η µεταβολή στη σχετική ένταση των
κορυφών εξιτονίου και διεξιτονίου οφείλεται στο γεγονός ότι η εξάρτηση της
δηµιουργίας εξιτονίου και διεξιτονίου από την ενέργεια διέγερσης είναι διαφορετική.
Αυξανοµένης της έντασης του λέιζερ η πιθανότητα δηµιουργίας διεξιτονίου και
εποµένως επανασύνδεσης των φορέων του προς εκποµπή φωτονίου να αυξάνεται µε
πολύ µεγαλύτερο βαθµό από αυτή του εξιτονίου.
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Μια πολύ σηµαντική παρατήρηση στο διάγραµµα 3.5 είναι

ότι

η

διεξιτονική κορυφή βρίσκεται σε υψηλότερη ενέργεια σε σχέση µε την εξιτονική
κατά 10meV περίπου, το οποίο υποδηλώνει αρνητική ενέργεια σύνδεσης για το
διεξιτόνιο στην κβαντική τελεία. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί από πολλά πειράµατα
κβαντικών τελειών σε (211)B υποστρώµατα. Σε αντίθεση, σε (100) InAs QDs η
ενέργεια σύνδεσης του διεξιτονίου είναι είτε θετική µε διαφορά ενέργειας σε σχέση
µε το εξιτόνιο αρκετά meV, είτε αρνητική µε πολύ µικρή διαφορά ενέργειας, που
οφείλεται σε µεγάλο µέγεθος των τελειών [9]. Αυτή η µεγάλη αρνητική ενέργεια του
διεξιτονίου στις πολικές (211)Β κβαντικές τελείες είναι σηµάδι της ύπαρξης ενός
µεγάλου πιεζοηλεκτρικού πεδίου στο σύστηµα και η οποία προβλέπεται από το
θεωρητικό µοντέλο που εξηγείται παρακάτω [10].

Θεωρητικό µοντέλο αυτοσυνεπούς εξίσωσης Schrödinger-Poisson :
Για

να

γίνουν

πιο

κατανοητά

τα

αποτελέσµατα

αυτά

και

να

αποσαφηνιστούν οι µηχανισµοί εκποµπής φωτός στις (211)Β κβαντικές τελείες
αρσενικούχου ινδίου (InAs), καθώς και η ερµηνεία της αντιδέσµιας κατάστασης του
διεξιτονίου, είναι πολύτιµη η υπολογιστική προσοµοίωση των κβαντικών αυτών
ετεροδοµών. Αυτό µπορεί να γίνει µέσω της επίλυση της αυτοσυνεπούς εξίσωσης
Schrödinger-Poisson, παίρνοντας υπόψη την απ’ ευθείας αλληλεπίδραση των
συσχετισµένων ηλεκτρονίων – οπών [10].
Το παραπάνω µοντέλο χρησιµοποιεί την προσέγγιση ενεργού µάζας και
λαµβάνει υπόψη του την επίδραση της τάσης στο ενεργειακό διάγραµµα, καθώς και
τις αλληλεπιδράσεις Coulomb στον υπολογισµό της ενέργειας των φορέων. Ο
βρόγχος που δηµιουργείται για την λύση της αυτοσυνεπούς εξισώσεις ξεκινάει από
την επίλυση της εξίσωσης Schrödinger για τα ηλεκτρόνια και τις οπές. Από την
λύση βρίσκονται οι ιδιοενέργειες και ιδιοσυναρτήσεις τους µε τις οποίες επιλύουµε
την

εξίσωση Poisson. Με την λύση βρίσκουµε το δυναµικού Coulomb των

ηλεκτρονίων και των οπών και τροποποιούµε το περιοριστικό δυναµικό, το οποίο
ξαναεισάγουµε στην εξίσωση Schrödinger.
Με το παραπάνω µοντέλο είµαστε σε θέση να βρούµε κάθε δυνατή
ενέργεια του συστήµατος εξιτονίου και διεξιτονίου, καθώς και οποιουδήποτε άλλου
σύµπλοκου ηλεκτρονίων και οπών.
Τα αποτελέσµατα της επίλυσης του παραπάνου µοντέλου φαίνονται στο
παρακάτω διάγραµµα :
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∆ιάγραµµα 3.6 :

Ενέργεια δέσµευσης διεξιτονίου συναρτήσει του ύψους των τελειών µε βάση το θεωρητικό
µοντέλο της αυτοσυνεπούς εξίσωσης Schrödinger-Poisson. Η κόκκινη γραµµή δείχνει την τιµή
του πιεζοηλεκτρικού πεδίου µε βάση προηγούµενα πειράµατα [10]. Στη γκρίζα περιοχή
βρίσκονται οι πειραµατικές µας τιµές. Σύµφωνα µε το µοντέλο, το πιεζοηλεκτρικό πεδίο πρέπει
να είναι από 800 έως 1200 kV/cm.

Βλέπουµε ότι για να εξηγήσουµε ποσοτικά τα πειραµατικά µας
αποτελέσµατα (αντιδέσµια ενέργεια διεξιτονίου της τάξης των 6 έως 10 meV) πρέπει
να συµπεριλάβουµε στην περιοχή των κβαντικών τελειών ένα πιεζοηλεκτρικό πεδίο
µε τιµή από 800 έως 1200 kV/cm.

Πως εξηγείται όµως η αρνητική ενέργεια συνδέσεις του διεξιτονίου;
Η

απάντηση

βρίσκεται

στην

παραµόρφωση

του

ενεργειακού

διαγράµµατος των ζωνών λόγω ηλεκτρικού πεδίου. Η παραµόρφωση αυτή οδηγεί σε
µείωση της διαφοράς δυναµικού. Η ύπαρξη ενός ηλεκτρονίου και µίας οπής και η
δηµιουργία ενός εξιτονίου στην κβαντική τελεία δηµιουργεί ηλεκτρικό πεδίο
αντίθετης φοράς από αυτή του πιεζοηλεκτρικού µε αποτέλεσµα τη θωράκισή του. Η
επίδραση του πιεζοηλεκτρικού πεδίου στο προφίλ δυναµικού περιορίζεται και η
παραµόρφωση γίνεται µικρότερη, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η διαφορά
δυναµικού. Η ύπαρξη ενός δεύτερου ζεύγους ηλεκτρονίου και οπής, δηλαδή ενός
διεξιτονίου, προκαλεί περεταίρω θωράκιση του πεδίου, µε αποτέλεσµα η εκποµπή
του διεξιτονίου να εµφανίζεται σε υψηλότερες ενέργειες. Στο παρακάτω σχήµα
φαίνεται ξεκάθαρα η παραµόρφωση και η περεταίρω θωράκιση του πεδίου λόγω της
ύπαρξης εξιτονίου και διεξιτονίου :
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EC

e-

e-

EC

h+

EV

EV

h+

[α]
Σχήµα 3.5 :

3.6

[β]
παραµόρφωση των ενεργειακών ζωνών λόγω της ύπαρξης
(α) ενός εξιτονίου και (β) ενός διεξιτονίου

Πειραµατικός Υπολογισµός του
Πιεζοηλεκτρικού Πεδίου

Το επόµενο βήµα στην παρούσα διατριβή ήταν να υπολογιστεί η τιµή
που έχει αυτό το πιεζοηλεκτρικό πεδίο στις κβαντικές τελείες. ∆εν υπάρχει µέθοδος
άµεσης µετρήσεις του πεδίου αυτού, οπότε έπρεπε να σχεδιαστεί µία σειρά
µετρήσεων που θα έφερνε το επιθυµητό αποτέλεσµα.
Ένα βασικό στοιχείο στο σχεδιασµό των πειραµάτων αυτών είναι η
εφαρµογή ενός εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου σε διεύθυνση παράλληλη µε αυτήν
του άξονα ανάπτυξης του δείγµατος. Αν το πεδίο αυτό έχει την ίδια φορά µε το
εσωτερικό πιεζοηλεκτρικό πεδίων των τελειών, τότε το φάσµα των κβαντικών τελειών
θα παρουσιάσει ερυθρή µετατόπιση. Μετρώντας την µετατόπιση αυτή και
χρησιµοποιώντας το µοντέλο της αυτοσυνεπούς εξίσωσης Schrödinger-Poisson θα
µπορέσουµε να υπολογίσουµε το πιεζοηλεκτρικό πεδίο των κβαντικών τελειών.
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Η πρώτη δυσκολία υπήρχε στον τρόπο υπολογισµού του πραγµατικού
πεδίου που εφαρµόζεται στις τελείες. Για να ξεπεραστεί η δυσκολία αυτή,
σχεδιάστηκε εκ νέου µία ετεροδοµή που περιλαµβάνει, έκτος από τις τελείες και
ένα κβαντικό πηγάδι δείγµα Beta. Ο σκοπός ήταν να µετρηθεί η ερυθρή
µετατόπιση του φάσµατος εκποµπής του πηγαδιού για συγκεκριµένες τιµές του
εξωτερικού πεδίου. Παρακάτω φαίνεται το προφίλ της ζώνης αγωγιµότητας του
δείγµατος Beta

σε συνθήκη ισορροπίας :

10nm GaAs

12nm GaAs
50nm Al 0.3 Ga0.7 As
InAs QDs

Growth direction

Σχήµα 3.6 :

50nm Al 0.3 Ga0.7 As

z

Προφίλ ισορροπίας της ζώνης αγωγιµότητας του δείγµατος Beta. Φαίνονται στο σχήµα και
τα πάχη των ηµιαγωγικών στρωµάτων

Με πειράµατα Μάκρο-φωτοφωταύγειας, διεγείροντας το δείγµα µε λέιζερ
He-Cd µήκους κύµατος 325nm, σε θερµοκρασία 200Κ και εφαρµόζοντας
ανάστροφη εξωτερική ηλεκτρική τάση στη δίοδο µέσω µίας πηγής συνεχούς
ρεύµατος προέκυψε το παρακάτω φάσµα εκποµπής για το κβαντικό πηγάδι :
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∆ιάγραµµα

3.7 :

Φάσµατα εκποµπής που προέρχονται από το κβαντικό πηγάδι σε συνάρτηση
εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου από 0 σε 2 V. Φαίνεται καθαρά η ερυθρή
µετατόπιση της κορυφής εκποµπής του κβαντικού πηγαδιού.

Στο διάγραµµα 3.7 φαίνονται τα φάσµατα εκποµπής του κβαντικού πηγαδιού
για

διάφορες τιµές της εξωτερικής τάσης,

όπου οι

διάφορες αποχρώσεις

αντιστοιχούν σε διαφορετικές τιµές της έντασης εκποµπής (contour plot).
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∆ιάγραµµα 3.8 :

contour plot φασµάτων εκποµπής που προέρχονται από το κβαντικό πηγάδι σε
συνάρτηση εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου από 0 σε 2 V. Οι αποχρώσεις
αντιστοιχούν σε διαφορετικές τιµές της έντασης εκποµπής.
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Για να βρεθεί η συσχέτιση του εφαρµοζόµενου πεδίου µε το εσωτερικό
πεδίο των κβαντικών τελειών, έγινε διάγραµµα της ενεργειακής µετατόπισης του
πηγαδιού σε συνάρτηση του εξωτερικού πεδίου. Η καµπύλη που προέκυψε
συγκρίθηκε µε τις θεωρητικές καµπύλες που εξάγονται από το θεωρητικό µοντέλο
Schrödinger-Poisson και βρέθηκε ότι η τιµή του εσωτερικού πεδίου των τελειών
που ταιριάζει µε τα πειραµατικά δεδοµένα είναι 38 kV/cm ανά Volt εξωτερικού
πεδίου.

External Field-Voltage Relation
38 kV/cm per Volt of applied voltage

Energy Shift(meV)

20

Experimental Data
Theoretical Results

15

10

5

0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

External Applied Voltage(Volts)

∆ιάγραµµα 3.9 :

Γραφική αναπαράσταση της ερυθρής µετατόπισης του πηγαδιού σε συνάρτηση του εξωτερικού
ηλεκτρικού πεδίου. Με µπλε κουκίδες φαίνονται τα πειραµατικά µας δεδοµένα και η κόκκινη
καµπύλη είναι το αποτέλεσµα των θεωρητικών µας υπολογισµών µε βάση το µοντέλο
Schrödinger-Poisson. Η τιµή του εσωτερικού πεδίου των τελειών που ταιριάζει µε τα
πειραµατικά δεδοµένα είναι 38 kV/cm ανά Volt εξωτερικού πεδίου.

Γνωρίζοντας την τιµή αυτή και µε παρόµοιο τρόπο, έγινε τελικά εφικτή η
πειραµατική µέτρηση του πιεζοηλεκτρικού πεδίου των κβαντικών τελειών.
Με την ίδια πειραµατική διάταξη, προέκυψαν φάσµατα εκποµπής των
τελειών σε συνάρτηση µε την ανάστροφη εξωτερική ηλεκτρική τάση της διόδου. Τα
αποτελέσµατα φαίνονται στο παρακάτω διάγραµµα :

46

Φασµατοσκοπία Κβαντικών Τελειών InAs σε GaAs υπόστρωµα (211)Β

3.25 Volts
3.0 Volts

Intensity(a.u.)

2.75 Volts
2.5 Volts
2.25 Volts
2.0 Volts
1.75 Volts
1.5 Volts
1.25 Volts
1.0 Volt
0.75 Volts
0.5 Volts
0.25 Volts
880

920

960

1000

1040

0 Volts
1080

Wavelength(nm)

∆ιάγραµµα

3.10 :

Φάσµατα εκποµπής που προέρχονται από τις κβαντικές τελείες σε συνάρτηση
εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου από 0 σε 3.25 V. Φαίνεται καθαρά η ερυθρή
µετατόπιση της κορυφής εκποµπής των κβαντικών τελειών.

Σχεδιαστικά

τα

φάσµατα

εκποµπής

των

κβαντικών

τελειών

για

διαφορετικές τιµές εξωτερικής τάσης, φαίνονται στο παρακάτω διάγραµµα, όπου οι
διάφορες αποχρώσεις αντιστοιχούν σε διαφορετικές τιµές της έντασης εκποµπής
(contour plot):
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∆ιάγραµµα 3.11 :

contour plot φασµάτων εκποµπής που προέρχονται από τις κβαντικές τελείες σε
συνάρτηση εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου από 0 σε 3.25 V. Φαίνεται καθαρά η
ερυθρή µετατόπιση της κορυφής εκποµπής των κβαντικών τελειών.
Οι αποχρώσεις αντιστοιχούν σε διαφορετικές τιµές της έντασης εκποµπής.

Λαµβάνοντας υπόψη το εφαρµοζόµενο ηλεκτρικό πεδίο στην ενεργό
περιοχή του δείγµατος, για διάφορες τιµές εφαρµοζόµενης εξωτερικής τάσης, που
υπολογίστηκε από την ερυθρή µετατόπιση του φάσµατος εκποµπής του κβαντικού
πηγαδιού

(διάγραµµα

3.9),

χρησιµοποιήσαµε

πάλι

το

θεωρητικό

µοντέλο

Schrödinger-Poisson για τον προσδιορισµό της ενεργειακής µετατόπισης του
φάσµατος εκποµπής των τελειών σαν συνάρτηση του εξωτερικά εφαρµοζόµενου
ηλεκτρικού πεδίου.
Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο διάγραµµα 3.12, όπου οι
κουκίδες

αναφέρονται

στα

πειραµατικά

αποτελέσµατα

και

οι

συνεχόµενες

καµπύλες στους θεωρητικούς υπολογισµούς για διαφορετικές τιµές του εσωτερικού
πιεζοηλεκτρικού πεδίου :

48

Φασµατοσκοπία Κβαντικών Τελειών InAs σε GaAs υπόστρωµα (211)Β

Experimental Values
1400 kV/cm
1300 kV/cm
1150 kV/cm
1100 kV/cm
1000 kV/cm
800 kV/cm
0 kV/cm

35

Energy Shift(meV)

30
25
20
15
10
5
0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

External Voltage(Volts)
∆ιάγραµµα

3.12 :

Γραφική αναπαράσταση της ερυθρής µετατόπισης των κβαντικών τελειών σε συνάρτηση του
εξωτερικού ηλεκτρικού πεδίου. Με µωβ κουκίδες φαίνονται τα πειραµατικά µας δεδοµένα. Οι
καµπύλες είναι το αποτέλεσµα των θεωρητικών µας υπολογισµών µε βάση το µοντέλο
Schrödinger-Poisson

για

διάφορες

τιµές

του

πιεζοηλεκτρικού

πεδίου.

Η

τιµή

του

πιεζοηλεκτρικού πεδίου των τελειών που ταιριάζει µε τα πειραµατικά δεδοµένα είναι της τάξεως
των 1100 µε 1150 ΚV/cm.
.

∆ιαπιστώνουµε από το διάγραµµα ότι συµφωνία πειραµατικής και
θεωρητικής τιµής επιτυγχάνεται για τιµή πιεζοηλεκτρικού πεδίου της τάξεως των
1.1 MV/cm.
Η τιµή αυτή του πιεζοηλεκτρικού πεδίου έρχεται σε πλήρη συµφωνία µε
τους θεωρητικούς υπολογισµούς που αφορούσαν την αντιδέσµια ενέργεια του
διεξιτονίου που φαίνονται στο διάγραµµα 3.6. Αυτό ενισχύει την άποψη µας ότι
όλοι οι υπολογισµοί και η πειραµατική διαδικασία έγιναν µε τέτοιο τρόπο, ώστε να
έχουµε επιτυχή αποτελέσµατα.
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ΣΧΟΛΙΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ :
Η µελέτη κβαντικών τελειών σε επιφάνειες υψηλού δείκτη είναι
αποτελεί πρόκληση για την επιστήµη των ηµιαγωγών, καθώς στις επιφάνειες αυτές
εµφανίζονται πολύπλοκες ιδιότητες που δεν υπάρχουν σε επιφάνειες (100) και οι
οποίες τα κάνουν πολύ ελκυστικά για σύγχρονες εφαρµογές.
Μέσω της φασµατοσκοπίας κβαντικών τελειών, και ιδιαίτερα
µεµονωµένων τελειών, ερευνήθηκαν πολλές από τις ιδιότητες τους, όπως η
ενεργειακή τους εξάρτηση από τη θερµοκρασία και από την ισχύς διέγερσης.
Επίσης διαπιστώσαµε ότι σε (211) ηµιαγωγούς, η ενέργεια δέσµευσης των
διεξιτονίων εµφανίζεται αρνητική και σε ψηλές τιµές, το οποίο είναι αντίθετο µε το
ότι συµβαίνει σε υποστρώµατα (100). Το γεγονός αυτό µας οδήγησε να υποθέσουµε
ότι υπάρχει ένα έντονο πιεζοηλεκτρικό πεδίο στις δοµές αυτές.
Με µια σειρά πειραµάτων κατορθώσαµε να υπολογίσουµε την τιµή
αυτή, η οποία έρχεται σε πλήρη συµφωνία µε τους θεωρητικούς µας υπολογισµούς
και µε πρόσφατους θεωρητικούς υπολογισµούς [11] που έγιναν από διακεκριµένη
οµάδα επιστηµόνων η οποία προβλέπει τιµή του πιεζοηλεκτρικού πεδίου πολύ
κοντά στα δικά µας πειραµατικά αποτελέσµατα.
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