SEMINARIUM RENTGENOWSKIE
Dnia 03.12.2013r. o godz. 10.30, w Sali D Instytutu Fizyki PAN, odbędzie się
seminarium rtg. na którym Dr Julita Smalc-Kozorowska z Instytut Wysokich Ciśnień PAN,
wygłosi referat na temat:

„Relaksacja naprężeń strukturalnych w warstwach azotkowych
wzrastanych w kierunkach niepolarnych struktury wurcytu”
Streszczenie:
Azotek galu i jego stopy z aluminium i indem stanowią grupę nowoczesnych materiałów
półprzewodnikowych o szerokich perspektywach zastosowań, jako źródła światła białego mogącego
zastąpić dotychczas stosowane żarówki oraz jako wysokoenergetyczne lasery półprzewodnikowe
emitujące światło od zakresu podczerwonego do ultrafioletowego. Obniżona wydajność azotkowych
urządzeń optoelektronicznych wynika głównie z dużej ilości defektów strukturalnych oraz z ujemnego
wpływu wbudowanych pól elektrycznych, wynikających z braku środka symetrii w strukturze
wurcytu. Jednym ze sposobów zniwelowania ujemnego wpływu wbudowanych pól elektrycznych jest
wytwarzanie warstw epitaksjalnych zorientowanych w kierunkach niepolarnych struktury wurcytu.
Odmienna orientacja sprawia, że relaksacja naprężeń w warstwach epitaksjalnych zorientowanych w
kierunkach niepolarnych może przebiegać inaczej niż w warstwach wzrastanych w kierunku polarnym
[0001].
Figura.
Zdjęcia wysokorozdzielcze z przekrojów
poprzecznych warstw AlN w osnowie
AlGaN/GaN osadzanych na podłożu
niepolarnym (1-100) GaN: (a) zdjęcie
zrobione wzdłuż kierunku poprzecznego
[11-20] – strzałkami zaznaczono
dyslokacje częściowe; (b) zdjęcie
zrobione wzdłuż kierunku poprzecznego
[0001] –żadne defekty strukturalne nie są
widoczne.

Przedstawię w seminarium mechanizm relaksacji cienkich (2-5nm) warstw AlN nieintencjonalnie
wytworzonych w warstwach (1-100) AlGaN/GaN osadzonych na podłożu z objętościowego GaN oraz
mechanizm relaksacji naprężeń warstw GaN osadzanych na płaszczyźnie (1-102) podłoża
szafirowego, azotowanego w różnych warunkach czasu i temperatury przed procesem wzrostu.
Przeprowadzone badania niepolarnych struktur azotkowych przy użyciu technik transmisyjnej
mikroskopii elektronowej wykazały, że defekty w badanych strukturach powstają zarówno w wyniku
relaksacji naprężeń spowodowanych niedopasowaniem sieciowym jak również w wyniku procesów
powierzchniowych zachodzących w czasie wzrostu warstwy (różnice w prędkości dyfuzji
powierzchniowej prowadzące do powstawania warstw AlN) czy przygotowywania podłoża
(pozytywne i negatywne konsekwencje azotowania powierzchni (1-102) podłoża szafirowego).
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