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Streszczenie
Przedstawiana

praca,

po

krótkim

opisie

literaturowym

i

używanych

układach

eksperymentalnych, przedstawia nowe wyniki dotyczące mikrostruktury warstw i studni
kwantowych InGaN.
Warstwy

InGaN

są

najważniejszym

elementem

emiterów

światła

(diod

elektroluminescencyjnych LED i diod laserowych LD) od ultrafioletowego (ok. 350 nm) do
zielonego (ok. 550 nm). Mimo wielomiliardowej produkcji białych LED-ów i fioletowych
laserów 405 nm, mimo ogromnego nakładu badawczego na świecie ukierunkowanego na
poznanie własności warstw InGaN i na zrozumienie mechanizmu wzrostu epitaksjalnego tych
warstw, w dalszym ciągu poziom wiedzy w tej dziedzinie jest daleki od zadowalającego.
Wynika to głównie z konieczności stosowania niskich temperatur, w jakich muszą być
hodowane warstwy InGaN, oraz z dużego niedopasowania sieciowego GaN-InN. Niska
temperatura wzrostu powoduje małą dyfuzję powierzchniową atomów podczas wzrostu, oraz
zwiększone wbudowywanie się zanieczyszczenia tlenowego i innych defektów punktowych.
Duże niedopasowanie sieciowe powoduje powstawanie dyslokacji oraz segregacji indu.
Niezwykle duża koncentracja defektów strukturalnych, zarówno rozciągłych, jak i
punktowych, występujących zarówno w skali nanometrowej, jak i mikrometrowej, powoduje,
że informacje o warstwach InGaN są na ogół wyrywkowe. Dodatkowo, bardzo duża
przestrzeń wzajemnie powiązanych parametrów technologicznych podczas wzrostu warstwy
(temperatura, ciśnienie, przepływ prekursorów galu i indu, amoniaku, gazu nośnego wodoru i
azotu, geometria reaktora) utrudnia porównywanie wyników badań z różnych ośrodków.
Instytut Wysokich Ciśnień PAN, w którym wykonywana była praca doktorska, należy
do największych na świecie centrów badań nad własnościami półprzewodników azotkowych,
zajmując się wszystkimi szczeblami technologii azotkowych diod laserowych, począwszy od
wzrostu kryształów podłożowych GaN, poprzez epitaksję z wiązek metalorganicznych
(MOVPE) i molekularnych (MBE), a na zaawansowanym processingu laserowym kończąc.
Schemat badań, których wyniki przedstawiono w niniejszej pracy doktorskiej,
wyglądał w ten sposób, że rodzaj wykonywanych próbek i badań był ustalany wspólnie w
dużym gronie pracowników IWC, następnie próbki były hodowane w laboratoriach
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krystalizacji i epitaksji, a potem charakteryzowane różnymi metodami, w tym

techniką

dyfrakcji rentgenowskiej (XRD). Badania te były wykonane samodzielnie przez autora
przedstawianej pracy.
Praca ta zawiera głównie wyniki badań rentgenowskich, jednak tam, gdzie udział
autora pracy w ustalaniu harmonogramu badań i interpretacji wyników był znaczący, badania
mikrostrukturalne są uzupełnione wynikami badań optycznych, wykonywanych przez
Współpracowników.
Część doświadczalna pracy składa się z czterech części:
1) Interpretacjia krzywych rentgenowskich dla warstw InGaN.
W rozdziale tym przedstawiony został autorski program symulacji krzywych odbić,
który pozwala na ocenę segregacji indu w warstwie na krysztale podłożowym
zbliżonym do idealnego. Niestety, jak zostanie pokazane, zarówno kryształy GaN
hodowane w wysokim, jak i niskim ciśnieniu na obcym podłożu, są jeszcze dalekie od
doskonałości, co niezwykle utrudnia interpretację krzywych rentgenowskich dla
warstw. Zaproponowany zostanie także model pozwalający na oszacowanie
przestrzennej skali segregacji indu na podstawie szerokości piku w pomiarze dyfrakcji
rentgenowskiej.
2) Relaksacja warstw InGaN na podłożu GaN.
W rozdziale tym pokazany zostanie stopień relaksacji sieci spowodowany
niedopasowaniem warstw InGaN i podłoża GaN. Ważnym wynikiem jest
stwierdzenie, że relaksacja warstw zachodzi łatwiej przy dużej gęstości dyslokacji w
podłożu.
3) Mikrostruktura InGaN w studniach kwantowych w zależności od grubości studni.
Eksperymentalne dane pokazały wzrost zawartości indu w cienkich studniach
kwantowych w miarę wzrostu grubości tej warstwy. Efekt ten, znany jako composition
pulling effect, spowodowany jest energetycznie niekorzystnym wbudowywaniem się
indu do warstwy rosnącej na płaskiej powierzchni GaN. W miarę wzrostu warstwy
pojawia się zwiększona ilość zrelaksowanego InGaN-u, co skutkuje zwiększonym
wbudowywaniem się indu.
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4) Mikrostruktura warstw InGaN w zależności od dezorientacji podłoża.
W pierwszej części rozdziału pokazano wyniki eksperymentalne pomiarów
dodatkowej dezorientacji, która pojawia się dla niedopasowanych sieciowo warstw
InGaN. Dezorientacja ta, wynosząca dla badanych próbek maksymalnie 0.024°, jest
dobrze tłumaczona teorią Nagai. Nieuwzględnianie tej dodatkowej dezorientacji
prowadzi do fałszywych wyników pomiarów XRD.
W drugiej części rozdziału zostanie pokazana zmniejszona inkorporacja indu w miarę
wzrostu dezorientacji podłoża (badane były próbki o odchyleniu od osi c do 2.5°).
Potwierdzone zostało to przez badania XRD, fotoluminescencji i mikroskopii
elektronowej dla warstw grubych (do ok. 120 nm). Wytłumaczeniem zjawiska jest
wolniejsze płynięcie stopni atomowych podczas wzrostu dla zdezorientowanych
warstw, a przez to mniejsza efektywność wbudowywania się indu, którego czas
przebywania na płaskim tarasie jest ograniczony. Zależność wbudowywania się indu
od prędkości płynięcia stopnia atomowego ma niezwykle istotną implikację, wiążąc
morfologię powierzchni (czyli rozrzut długości stopnia) z segregacją lateralną indu w
warstwie.

Autor dziękuje Współpracownikom za tworzenie próbek i pomiary. Do osób tych należą:
Prof. dr hab. Tadeusz Suski - konsultacje przy tworzeniu harmonogramu doświadczeń i
interpretacji wyników;
Dr Gijs Franssen - konsultacje podczas doświadczeń na podłożach zdezorientowanych,
udział w tworzeniu publikacji [125], pomiary fotoluminescencji i katodoluminescencji
Prof. dr hab. Izabella Grzegory, dr Michał Boćkowski i mgr Bolesław Łucznik, pracujący
przy wytwarzaniu podłoży GaN w wysokim ciśnieniu i metodą HVPE;
Mgr Witold Wawer- mechaniczne polerowanie podłoży;
Dr Grzegorz Kamler - mechano-chemiczne polerowanie i trawienie podłoży;
Mgr Robert Czernecki, mgr Grzegorz Targowski, mgr Krzysztof Krowicki, mgr Jerzy
Plesiewicz - wzrost warstw metodą MOVPE;
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Dr hab. Czesław Skierbiszewski, mgr Marcin Siekacz, mgr Anna Feduniewicz-Żmuda,
mgr Marta Sawicka - wzrost warstw metodą MBE;
Mgr Szymon Grzanka, mgr Aleksander Khachapuridze, mgr Grzegorz Staszczak, mgr
Justyna Szyszko - pomiary fotoluminescencji w różnych temperaturach;
Dr Martin Albrecht z Institut für Kristallzüchtung w Berlinie - pomiary katodoluminescencji
i Z-kontrastu;
Dr Jarek Domagała - pomoc przy pomiarach dyfrakcji rentgenowskiej;
Dr Sławomir Kret, mgr Julita Smalc-Koziorowska - pomiary TEM.
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Wstęp
Cywilizacja człowieka opiera się w dużym stopniu na umiejętności wytwarzania i detekcji
światła. Wiek XIX i XX można uznać za okres żarówek, zarówno tradycyjnych, gdzie światło
jest otrzymywane poprzez żarzenie się włókna wolframowego, jak i tzw., energooszczędnych,
gdzie prąd elektryczny powoduje fluorescencję gazu. W drugiej połowie XX wieku
stworzono podwaliny do tego, aby wiek XXI stał się okresem fotoniki, gdzie światło do
oświetlenia dostarczane będzie niemal wyłącznie przez diody elektroluminescencyjne oparte
o półprzewodniki (także organiczne). Oświetlenie takie nie tylko będzie zużywało znacznie
mniej energii elektrycznej, ale także będzie „inteligentne”, czyli będzie mogło dopasowywać
długość fali i moc do zmieniających się warunków otoczenia. Przykładem mogą być szklarnie
oświetlane diodami niebieskimi i czerwonymi, zmieniającymi proporcję między tymi
kolorami, a także położenie diod zależnie od wielkości i wieku rośliny. Białe emitery światła,
które zastąpią tradycyjne żarówki i lampy fluorescencyjne będą mogły zmieniać barwę
światła (zimniejsze, cieplejsze) zależnie od pogody i prywatnych upodobań używających tego
oświetlenia.
Transmisja danych, już teraz zdominowana przez światłowody, zostanie zastąpiona
nowymi

laserami

i

detektorami

mogących

pracować

przy

znacznie

większych

częstotliwościach, co umożliwi znaczne zwiększenie przepustowości światłowodu. Być może
powszechne zastosowanie splątanych fotonów spowoduje pełne bezpieczeństwo przesyłanych
danych, na przykład finansowych.
Fabryki wieku XXI będą w dużej mierze opierać się o technologie fotoniczne.
Przykładowo, fabryka karoserii samochodów będzie głównie zawierać głowice laserowe do
cięcia i spawania, a ich pozycja będzie kontrolowana z mikronową precyzją poprzez system
optyczny niezwykle precyzyjnej analizy obrazu i pozycjonowania głowic.
Większość operacji medycznych będzie polegać na niemal nieinwazyjnym
wprowadzaniu światłowodów do żył i tętnic, a następnie po optycznym zdiagnozowaniu
schorzenia, eliminacja chorych tkanek będzie się odbywać poprzez precyzyjne ich oświetlenie
stosując odpowiednią długość fali (z zastosowaniem, lub nie, czynnika chemicznego).
5

Dzięki znacznemu poszerzeniu spektrum promieniowania diodowego i laserowego w
stronę ultrafioletu możliwa stanie się efektywna dezynfekcja stosowana w medycynie i
konserwacji żywności, a także monitoring wielu szkodliwych substancji biologicznych i
innych.
W prawdziwej rewolucji fotonicznej ważny udział mają półprzewodniki azotkowe,
których przerwa energetyczna pokrywa zakres od podczerwieni do ultrafioletu (0.7-6 eV), i
które po ostatnich dwudziestu latach intensywnych badań i wdrożeń, zajęły drugie miejsce w
kategorii wartości produkcji półprzewodnikowej, po krzemie, ale przed arsenkiem galu, który
do niedawna zajmował tę pozycję.
W następnych rozdziałach wstępu przedstawiona zostanie w skrótowy sposób historia
półprzewodnikowych źródeł światła, następnie najważniejsze problemy technologii związków
AlGaInN, a w szczególności związek mikrostruktury warstw aktywnych InGaN emiterów
światła z ich własnościami optycznymi.
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Część I

Wprowadzenie

7

1 Historia półprzewodnikowych diod
świecących w zakresie od podczerwieni
do światła zielonego [1].
1.1 Odkrycie zjawiska elektroluminescencji
Historia diod świecących zaczyna się w pierwszych latach XX wieku wraz z
odkryciem zjawiska elektroluminescencji. W 1907 roku inżynier Henry Joseph Round
zobaczył żółtawe światło wydobywające się z kryształu SiC (karborundu) po przyłożeniu
metalowych elektrod będących pod napięciem od 10 do 110 V. Ponieważ urządzenie to
wykazywało własności prostujące prąd, nazwano je diodą świecącą. Ówcześnie nie było
znane fizyczne pochodzenie zjawiska. W rzeczywistości była to dioda Schottky'ego.
Oleg V. Lossev [2] w 1928 roku szczegółowo badał to zjawisko. Chciał sprawdzić,
czy jest on związane z żarzeniem cieplnym, jak to ma miejsce w klasycznych żarówkach. W
tym celu mierzył szybkość parowania kropli benzenu. Benzen parował bardzo powoli. Lossev
wyciągnął wniosek, że zjawisko świecenia karborundu nie jest wynikiem żarzenia. Stwierdził,
że jest ono podobne do zimnego wyładowania elektrycznego.
W latach 60-tych umiano już tworzyć warstwy SiC, co doprowadziło do produkcji
niebieskich diod świecących (ang. Light Emitting Diode - LED) na złączu p-n. W latach 90tych diody te produkowano komercyjnie. Najlepsze diody, emitujące światło niebieskie (470
nm), miały sprawność 0.03 % [3]. Wynika to z faktu, że przerwa energetyczna w tym
materiale jest skośna.
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1.2 Emitery światła oparte o (AlGaIn)(AsP)
Półprzewodnikiem, który ma prostą przerwę energetyczną, i w związku z tym
powinien być dużo bardziej efektywnym źródłem światła, jest arsenek galu. W połowie lat
50-tych nauczono się wyciągać z roztworu kryształy tego związku, które po pocięciu i
szlifowaniu mogły służyć jako podłoża do epitaksji (epitaksja z fazy gazowej, VPE - vapor
phase epitaxy lub epitaksja z fazy ciekłej, LPE - liquid phase epitaxy). Pierwsze diody
świecące (LED) i lasery podczerwone (870 - 980 nm) powstały w 1962 roku w kilku grupach
pracujących w Stanach Zjednoczonych: Hall et al. [4], Nathan et al. [5], Pankove i
Berkeyheiser [6], Pankove i Massoulie [7], Quist et al. [8]. Były one oparte o złącze p-n w
GaAs i pracowały impulsowo w 77 K.
Grupa Marshalla Nathana z laboratorium IBM otrzymała na podłożu typu n warstwę
typu p poprzez dyfuzję Zn. W 1963 grupa ta uzyskała akcję laserową na fali ciągłej w 77 K
[9]. Dalszy postęp był możliwy dzięki zastosowaniu epitaksji z fazy ciekłej (LPE) i
domieszkowaniu krzemem. Atomy Si podstawione w miejscu Ga są donorami, zaś w miejscu
As - akceptorami. Warunkiem na stworzenie typu n i p okazała się zmiana temperatury w
czasie wzrostu. Warstwa dolna, typu n, rosła w temperaturze 900 °C, potem schładzano
roztwór Ga-As-Si do 850 °C i rosła warstwa typu p. Pozwoliło to uzyskać pracę ciągłą w 300
K, przy długości fali 900-980 nm i wydajności kwantowej 6%. Było to możliwe, gdyż
akceptor Si jest głębszy niż Zn i emitowana fala nie była pochłaniana przez podłoże i
wierzchnią warstwę z GaAs (brzeg absorpcji GaAs wynosi 870 nm).
Grupa z IBM starała się doprowadzić do emisji w zakresie widzialnym. Wchodziły w
grę dwa materiały: AlGaAs i GaAsP. W przypadku GaAsP problemem było 3.5 procentowe
niedopasowanie sieciowe między GaAs i GaP, zaś w przypadku AlGaAs wbudowywanie się
tlenu wraz z aluminium. Tlen jako donor niszczył typ p.
Rupprecht i Woodall prowadzili eksperymenty z epitaksją warstw AlGaAs z fazy
ciekłej (LPE) na podłożach GaAs. Badania te doprowadziły w1967 roku do stworzenia diody
LED świecącej w zakresie widzialnym [10]. Warstwa AlGaAs miała grubość ok. 100 μm i
złącze p-n dzięki domieszkom Te i Zn. W temperaturze pokojowej dioda świeciła w pobliżu
1.70 eV (729 nm) z wydajnością ok. 3.3 % po zastosowaniu otoczki epoksydowej dla
sprawniejszego wyprowadzenia światła na zewnątrz.
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Woodall i in. [11] stworzyli także diodę LED świecącą w 800 nm z warstw AlGaAs na
podłożu GaP. Mimo niedopasowania sieciowego udało się wyhodować dobrej jakości
warstwę. Światło było wyprowadzone przez podłoże, które dla tej długości fali jest
przezroczyste. Wydajność tej diody wynosiła 3 %.
Kolejnym krokiem było stworzenie w 1992 roku diody z wnęką rezonansową na
podłożu GaAs [12]. Region aktywny znajdował się między zwierciadłem Bragga na spodzie
(wsp. odbicia ok. 99 %) a zwierciadłem na górze (wsp. odbicia ok. 90 %), będącym
jednocześnie kontaktem. Użycie zwierciadeł powoduje zwiększenie gęstości stanów modu
optycznego odpowiadającego częstotliwości rezonansowej powstałej w ten sposób wnęki
Fabry-Pérot. Dzięki temu wzrasta prawdopodobieństwo rekombinacji spontanicznej. Dioda ta
emitowała w okolicy 862 nm, szerokość spektralna wynosiła w temperaturze pokojowej
17 meV, co jest znaczącą poprawą w stosunku do diod bez wnęki rezonansowej (45 meV).
Ponadto dioda ta świeciła anizotropowo, kierunku prostopadłym do wnęki, w stosunku do
konwencjonalnych diod, które świecą niemal izotropowo. Te zalety powodowały, że były one
dobrze dopasowane do potrzeb optyki światłowodowej.
Obecnie podczerwone diody AlGaAs są używane w zdalnych sterownikach (pilotach)
do sprzętu RTV oraz w lokalnych sieciach światłowodowych. Są też w użyciu czerwone
diody AlGaAs/AlGaAs wysokiej jasności i wydajności.
Lasery oparte o AlGaAs osiągają obecnie wydajność różniczkową ponad 80 % i mają
moc kilku watów. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu epitaksji ze związków
metaloorganicznych (MOCVD) i epitaksji z wiązek molekularnych (MBE), co pozwala
tworzyć heterostruktury z bardzo cienkimi i czystymi warstwami.
W 1962 roku Holonyak i Bevacqua donieśli o stworzeniu lasera emitującego światło
widzialne w niskiej temperaturze opartego na materiale GaAsP. W temperaturze pokojowej
urządzenie pracowało jako dioda świecąca. Uzyskanie akcji laserowej w 300 K okazało się
niemożliwe z dwóch powodów: (i) niedopasowanie sieciowe do podłoża (GaAs) powodowało
powstawanie dyslokacji; (ii) dla składów fosforu powyżej 45-50 % przerwa stawała się
skośna. Jednak w latach 60-tych rozwinięto masową produkcję czerwonych diod LED z
GaAsP, wykorzystywanych głównie w wyświetlaczach cyfrowych.
Dyslokacje niedopasowania powodowały, że wydajność tych diod nie przekraczała
2 %. Zastosowanie grubych warstw buforowych dało wzrost jasności, dzięki zmniejszeniu
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liczby dyslokacji. Jednak skośna przerwa dla większych składów fosforu uniemożliwia dalszą
poprawę własności przyrządów.
Pierwsze doniesienia o diodach z GaP pojawiły się w 1963 roku (Allen et al.), oraz w
1964 roku (Grimmeiss i Scholz). Dalsze prace zostały podjęte przez grupę Ralpha Logana z
Bell Laboratories. Początkowo powodowano wzrost kryształów GaP z roztworu
domieszkowanego tlenem (domieszka izoelektronowa) i cynkiem (akceptor). Takie podłoża
miały rozmiary 0.5 x 1 cm i grubość około 1 mm. Były one typu p, jednak na powierzchni
wytwarzał się typ n z powodu siarki obecnej w otaczającym powietrzu (czego wtedy jeszcze
nie wiedziano). Po wygrzaniu osiągano wydajność dla światła czerwonego ponad 2 %.
GaP ma skośną przerwę energetyczną. W diodach tych wykorzystano izoelektronowe
centra Zn-O. Ponieważ ich funkcja falowa jest mocno ograniczona w przestrzeni położeń, to
zgodnie z zasadą nieoznaczoności Heisenberga jest słabo zlokalizowana w przestrzeni
wektora falowego. Dlatego może pośredniczyć w przejściach elektronowych. Elektron z dna
pasma przewodnictwa termalizuje do poziomu domieszki, gdzie jego wektor falowy ulega
rozmyciu,

tak

że wzrasta prawdopodobieństwo

przejścia

do

wierzchołka

pasma

walencyjnego.
W końcu lat 60-tych stało się możliwe hodowanie objętościowych kryształów GaP z
roztworu w wysokiej temperaturze i ciśnieniu. Z nich tworzono duże podłoża. Powstały diody
zielone o wydajności 0.6 %. Jako domieszkę izoelektronową stosowano azot. Mimo mniejszej
wydajności niż diody czerwone, były one postrzegane przez ludzkie oko jako mające podobną
jasność, ze względu na większą czułość oka w zakresie zielonym. Powstały także diody z
GaAsP domieszkowane azotem świecące na czerwono, pomarańczowo, żółto i zielono.
Początkowym zastosowaniem diod z GaP były podświetlane przyciski w telefonach, a
także światełka sygnalizacyjne w centralkach telefonicznych stosowanych w dużych biurach,
pozwalających na prowadzenie wielu rozmów jednocześnie. Spowodowało to obniżenie
wymaganego napięcia zasilającego, a także oszczędności związane z długim - szacowanym
na 50 lat - życiem diod. Wymiana klasycznych żarówek w tych urządzeniach była kłopotliwa.
Dzisiaj diody na GaP:N są używane w wyświetlaczach i wskaźnikach, gdzie nie jest
konieczna wysoka jasność.

11

Lasery podczerwone oparte o GaAs osiągają obecnie moce kilku watów dla światła
podczerwonego. Pozwala to używać ich do cięcia metali. Ponadto wykorzystuje się je do
generowania laserowego światła zielonego, po przepuszczeniu światła podczerwonego przez
nieliniowe kryształy podwajające częstość. Zastosowanie podczerwonych i czerwonych
laserów jest szerokie w telekomunikacji światłowodowej.
Dąży się też do tworzenia projektorów laserowych o dużej jasności, w których jednym
z niezbędnych kolorów jest czerwony. Kolor laserów niebieski i zielony w tych projektorach
mógłby być uzyskany w oparciu o azotek galu.
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2 Azotki - materiał emitujący światło
w zakresie od podczerwieni do
ultrafioletu.
2.1 Historia azotków
Pod koniec lat 60-tych dyrektor działu badań w Radio Corporation of America (RCA) w New
Jersey James Tietjen postanowił stworzyć płaski, kolorowy telewizor, który by można
powiesić na ścianie jak obraz. Było jasne, że do tego celu najlepsze są małe diody
półprzewodnikowe. Istniały już diody czerwone na GaAsP i zielone na GaP:N. Brakowało
diod niebieskich. Tietjen spodziewał się, że GaN mógłby być dobrym materiałem.
W celu stworzenia warstw GaN Tietjen zaprosił do współpracy Paula Maruska,
mającego doświadczenie przy robieniu czerwonych diod z GaAsP metodą epitaksji z fazy
gazowej przy użyciu halogenków metali (ang. metal-halide vapor phase epitaxy - MHVPE).
Zaczął on od studiowania prac z lat 30-tych i 40-tych, gdy GaN tworzono jako proszek, przez
reakcję amoniaku z ciekłym galem w podwyższonej temperaturze. Jako podłoże wybrał
szafir, gdyż nie reaguje on z amoniakiem.
Maruska początkowo próbował wzrostów w temperaturach poniżej 600 °C, aby
uniknąć rozkładu. Okazało się to błędem. Po podniesieniu temperatury do 850 °C w marcu
1969 roku uzyskał pierwszą na świecie monokrystaliczną warstwę GaN. Warstwa ta była typu
n. Jako akceptor dla stworzenia typu p wybrano Zn, ale nawet przy dużym poziomie
domieszkowania warstwy były jedynie izolujące.
Wtedy do zespołu dołączył Jacques Pankove, badając absorpcję i fotoluminescencję
azotku galu. Elektroluminescencję po raz pierwszy uzyskano w lecie 1971 roku, przez
dotknięcie do izolującej warstwy domieszkowanej Zn dwoma próbnikami jako kontaktami.
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Pierwsza dioda z GaN była typu metal-izolator-półprzewodnik (ang. metal-insulatorsemiconductor - MIS). Półprzewodnikiem była warstwa GaN typu n, na którą nałożono
izolującą warstwę domieszkowaną Zn. Na wierzchu zrobiono kontakt z indu (metal)[13].
Próbowano także używać Mg jako akceptora, i w lipcu 1972 roku uzyskano
elektroluminescencję dla długości fali w okolicach 430 nm. Jednak w dalszym ciągu była to
dioda typu MIS, gdyż nie udało się uzyskać typu p. Wkrótce zaprzestano dalszych badań, z
powodu małej wydajności przyrządów. Drugim problemem, oprócz trudności z uzyskaniem
typu p, była bardzo wysoka gęstość dyslokacji w azotku galu hodowanym na szafirze.
Dyslokacje powstają na skutek niedopasowania sieciowego szafiru i GaN wynoszącego 16 %.
Współczynniki rozszerzalności temperaturowej obu materiałów też się znacząco różnią. Pod
koniec lat siedemdziesiątych naukowcy zwrócili się w kierunku badań nad związkami II-VI,
które budziły większe nadzieje na stworzenie wydajnych diod niebieskich.
Jednym z niewielu kontynuujących badania nad wzrostem GaN był profesor Isamu
Akasaki i Jego doktorant Amano z uniwersytetu w Nagoi (Japonia). W 1986 roku udaje mu
się stworzyć wysokiej jakości materiał na podłożu szafirowym dzięki użyciu sekwencji
warstw buforowych AlN hodowanych w różnych temperaturach [14]. Materiał wyhodowany
przez prof. Akasaki posiadał co prawda ok. 1010 dyslokacji na cm2, lecz ilość ta pozwala już
na stworzenie wydajnej diody świecącej.
W 1988 roku ten sam zespół pokonał trudności związane ze stworzeniem GaN-u typu
p, przez naświetlenie próbki nisko energetycznymi elektronami. W lutym 1991 roku inny
Japończyk, Shuji Nakamura z firmy Nichia uzyskał typ p przez wygrzewanie próbki w
atmosferze azotu. Dotychczas GaN wygrzewano w amoniaku w temperaturze do 1000 °C, zaś
amoniak powyżej 400 °C ulega dysocjacji i uwolniony wodór powoduje pasywację
akceptorów - opór rośnie o 6 rzędów wielkości. W wyniku wygrzewania w azocie Nakamura
uzyskał próbki o małej oporności.
Jednym z ważnych kroków technologicznych było skonstruowanie przez Nakamurę
reaktora MOCVD z dwoma wlotami gazu (wrzesień 1990). Odkrył on, że w dotychczas
stosowanym poziomym reaktorze przepływ gazu nad rozgrzanym podłożem był niekorzystny
dla wzrostu, głównie z powodu konwekcji termicznej. Dlatego zastosował on także drugi wlot
skierowany pionowo w dół nad podłożem, którym wpływały gazy nośne (H2 i N2). Wlatujące
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gazy powodowały "dociśnięcie" reagentów do podłoża dając w wyniku lepsze krystalicznie
warstwy GaN.
Pokonanie wszystkich podstawowych trudności doprowadziło prof. Akasaki do
stworzenia pierwszej diody LED opartej o złącze p-n w GaN-ie [15]. Jej wydajność wynosiła
ok. 1%, co było zaskakująco dobrym wynikiem jak na materiał o tak dużej ilości dyslokacji.
W celu uzyskania większej wydajności Nakamura rozwija technologię wzrostu warstw
InxGa1xN. Materiał ten ma mniejszą przerwę energetyczną niż GaN, co pozwala stworzyć
studnię kwantową. W 1992 roku udaje się stworzyć diodę niebieską opartą o studnię z
InGaN-u [16], o wydajności 0.22 %; następnie diodę świecącą na fioletowo [17]; zaś w 1993
roku diodę niebieską o dużej wydajności (2.7 %) i jasności (1 kandela) [18]. W 1993 firma
Nichia rozpoczyna komercyjną produkcję niebieskich diod InGaN-owych, zaś w 1995 roku –
zielonych. Pierwszy raz akcja laserowa o długości fali 405 nm w reżimie pracy ciągłej w
temperaturze pokojowej została uzyskana przez S. Nakamurę pod koniec 1995 roku [19] i
trwała ok. 1 sekundy.
Obecnie produkowane lasery niebieskie mają czas życia ok. 10 000 godzin.
Wydajność laserów produkowanych przez firmę Nichia dla długości fali ok. 405 nm wynosi
ok. 20 %, zaś dla 488 nm - 5 %. Dąży się też do stworzenia lasera zielonego w oparciu o
studnie kwantowe InGaN. W 2009 roku została uzyskana akcja laserowa dla długości fali
531 nm [20].

2.2 Zastosowania

przyrządów

zbudowanych

w

oparciu o azotek galu [21]
Dzięki wydajnej emisji światła o mniejszej długości fali (od zielonego do UV) niż
wcześniejsze przyrządy półprzewodnikowe i wąskim widmie (LED ok. 30 nm, LD ok.
1-2 nm), przyrządy azotkowe znajdują wiele zastosowań we współczesnym świecie. Poniżej
zostaną omówione niektóre z zastosowań podzielone na 3 grupy, ze względu na różne cechy
emitowanego światła mające znaczenie w podawanych przykładach.
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2.2.1 Zastosowania diod jako źródła światła
Kolorowe diody świecące, w tym niebieskie, znajdują już zastosowanie w różnych
przenośnych urządzeniach. Ich wydajność, długi czas życia, mały rozmiar i niskie napięcie
zasilania są wykorzystywane także w oświetleniu np. mebli, gdzie wpływają na ogólny
wygląd i dają dotąd niespotykane efekty estetyczne.
Inny przykład to monitory ciekłokrystaliczne, gdzie dzięki zastąpieniu lamp
fluorescencyjnych z zimną katodą (CCFL) diodami LED uzyskuje się żywsze, bardziej
naturalne barwy, większą gamę kolorów oraz oszczędza się energię. Diody wykorzystuje się
także do produkcji wielkoformatowych ekranów o dużej jasności oraz sygnalizacji ulicznej.
Najważniejszym zastosowaniem białych diod w przyszłości może stać się oświetlenie
uliczne i w pomieszczeniach, głównie ze względu na oszczędność energii i długi czas życia.
Są 3 główne sposoby wytwarzania światła białego w oparciu o diody: (i) złożenie
trzech diod o kolorach podstawowych (RGB), (ii) dioda niebieska świecąca na żółty fosfor i
(iii) dioda UV świecąca na fosfory w trzech kolorach. Źródło RGB ma możliwość ustawienia
dowolnego koloru oświetlenia, ale wymaga skomplikowanego układu sprzężenia zwrotnego
do regulacji prądu każdej z diod składowych. Ponadto diody zielone są obecnie najmniej
wydajne (rzędu 5 %), a udział światła zielonego w świetle białym jest największy (65 %). To
wszystko powoduje, że cena źródła RGB dającego tyle światła, co 100-watowa żarówka jest
wielokrotnie większa.
Tańsza jest produkcja diod z fosforami, lecz ich wydajność jest mniejsza od źródeł
RGB.. Główna przyczyna to niska wydajność konwersji światła niebieskiego lub UV na inne
kolory w fosforach.
Obecnie zaczyna się montować diody w samochodach, samolotach, statkach,
komunikacji publicznej. Dają one możliwość m. in. ustawienia dowolnego odcienia
oświetlenia w samolocie (źródło RGB), co ma wpływ na psychiczne samopoczucie
pasażerów.
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Rys. 2.1 Przykłady zastosowania diod elektroluminescencyjnych.

2.2.2 Zastosowania do gęstego zapisu i odczytu płyt kompaktowych
Zastosowania te są związane z małą średnicą plamki, do jakiej można skupić światło
niebieskie (w porównaniu z czerwonym). Średnica ta jest proporcjonalna do długości fali.
W standardzie CD wykorzystuje się promieniowanie podczerwone, co pozwala
stworzyć płyty o pojemności do ok. 650 MB, wykorzystywane np. do zapisu muzyki. Dla
zapisania średniej długości filmu stworzono standard DVD wykorzystujący laserowe światło
czerwone. Pojemność płyt w tym standardzie wynosi 4.7 GB.
Obecnie wszedł na rynek nowy standard, tzw. Blu-Ray wykorzystujący lasery
fioletowe (405 nm). Ważny jest też dobrej jakości front falowy i możliwość zogniskowania w
połączeniu z szybką modulacją o wysokim kontraście. Firma Sony wprowadziła na rynek
pierwsze urządzenie tego typu w kwietniu 2003 roku w Japonii. Pojemność płyty zapisanej
jednostronnie

i

jednowarstwowo

wynosiła
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GB.

Produkcja

diod

laserowych

wykorzystywanych w urządzeniach wynosiła w październiku 2008 roku ok. 1.7 mln sztuk
miesięcznie i ciągle rośnie.
Do grupy zastosowań związanych z możliwością dużego skupienia światła należą
drukarki laserowe o większej rozdzielczości, a także fotolitografia.
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Rys. 2.2 Rysunek ilustrujący wzrost gęstości zapisu w standardzie Blu-ray

2.2.3 Wykorzystanie zjawisk fluorescencji i zastosowania medyczne
Dzięki zjawisku fluorescencji wiele związków chemicznych może być wykrytych przy
pomocy niebieskiego lasera, a także za pośrednictwem barwników i białek, które pod
wpływem różnych związków chemicznych zmieniają swe właściwości. Oto przykładowe
zastosowania:
•

wykrywanie niektórych rodzajów raka;

•

wykrywanie zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych;

•

wykrywanie materiałów wybuchowych (wojsko, lotniska, inżynieria lądowa);

•

przy produkcji papieru, gdzie bardzo ważne jest ułożenie włókien, z których powstaje
papier. Pomiar widm odbiciowych od papieru pozwala wyznaczyć ułożenie włókien.
W wypadku błędu można szybko skorygować warunki produkcji;

•

przy produkcji plastiku i tekstyliów w celu zachowania odpowiedniego koloru
wyrobów;
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•

przy produkcji chemikaliów, aby zachować wysoką czystość;

•

przy produkcji leków; można testować każdą tabletkę i eliminować sztuki
niezachowujące jakości. Zmniejsza to koszty, jakie pociąga wyrzucanie całej partii,
gdy część tabletek jest poniżej normy;

•

wykrywanie różnych chorób.

•

mammografia bez użycia promieni rentgenowskich. Wiązką z fioletowego lasera
świeci się na tkankę; użyteczną informację niosą tylko fotony balistyczne, czyli
nierozproszone przez tkankę, zachowujące fazę. Są one transmitowane przez ok.
pierwsze 20 pikosekund. W tym czasie należy je poddać detekcji.

•

leczenie wysypki trądziku młodzieńczego.

2.3 Azotki – struktura kryształu
Azotki galu, indu i aluminium krystalizują w strukturze wurcytu (Rys. 2.3)
Struktura wurcytu to struktura heksagonalna gęstego upakowania hcp (hexagonal
close packed). Jej siecią przestrzenną jest prosta sieć heksagonalna, w której bazę stanowią
dwa atomy jednego rodzaju (Ga, In lub Al) i dwa atomy drugiego rodzaju (N) [22]. Kryształ
ten nie posiada symetrii odbicia zwierciadlanego względem płaszczyzny c. Płaska próbka
wyhodowana w ten sposób, że jej powierzchnia jest równoległa do płaszczyzny c, ma dwie
różniące się między sobą strony: stronę galową i azotową. Na rys. 2.3 strona galowa jest u
góry [23]. Brak symetrii powoduje również powstawanie spontanicznej polaryzacji
elektrycznej wewnątrz próbki, skierowanej od strony galowej do azotowej [24].
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Ga, Al, In
c

a3

N

a2
a1

Rys. 2.3 Rozkład atomów w strukturze GaN (wurcytu). Oznaczone na czerwono osie a1, a2 i c stanowią bazę
komórki elementarnej, która w podstawie ma rąb równoboczny o kącie rozwartym 120°. Dodatkowa oś a3 jest
nadmiarowa, lecz związany z nią współczynnik Millera podaje się przeważnie w opisach kierunków i płaszczyzn
krystalicznych.

Oprócz struktury wurcytu azotki mogą też krystalizować w metastabilnej strukturze
blendy cynkowej [25]. Jest to struktura, w której sieć przestrzenna jest siecią regularną
centrowaną powierzchniowo fcc (face centered cubic), gdzie bazę stanowią dwa atomy: jeden
atom galu i jeden azotu. Podsieć galowa i azotowa są przesunięte względem siebie o ¼
przekątnej komórki umownej struktury fcc.

Tabela 2.1 Parametry sieci i współczynniki Poissona dla azotków grupy III, dla struktury wurcytu. Gwiazdką
oznaczono dane policzone teoretycznie, pozostałe dane są wynikiem pomiarów.
AlN

GaN

InN

parametr a [Å]

3.1106[26]

3.1881 ± 0.0003 [34]

3.738 [27]

parametr c [Å]

4.9795[26]

5.1856 ± 0.0002 [34]

5.703 [27]

0.210 [31], 0.203* [32],

0.320* [32],

0.203* [33]

0.291* [33]

0.233 [28], 0.203 [29],
współczynnik Poissona

0.221* [30], 0.250* [32],
0.225* [33]
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Dla warstw będących stopem InN, GaN i AlN, InxAlyGa1-x-yN, parametry sieci
nienaprężonej są liniową funkcją składu. Jest to prawo Vegarda:
a(x) = x·aInN + y·aAlN + (1-x-y)·aGaN
c(x) = x·cInN + y·cAlN + (1-x-y)·cGaN
Sieć krystaliczna warstwy epitaksjalnej rosnącej na podłożu niedopasowanym
sieciowo podlega naprężeniom. Dla warstwy InGaN rosnącej na podłożu GaN zorientowanym
płaszczyzną c równolegle do powierzchni, naprężenia w płaszczyźnie warstwy (a więc
płaszczyźnie c) są ściskające – parametry InGaN-u swobodnego są większe niż GaN-u. Wraz
ze zmniejszeniem parametru a w warstwie następuje wzrost parametru c. Względna zmiana
parametrów a i c jest opisana wzorem:
ε║
ε┴

 a /a 0

,
=  c /c = −1−
2
0

gdzie  a=a−a 0 ,  c=c−c 0 , a, c – parametry rzeczywiste (naprężone), a 0 , c0 – parametry
sieci swobodnej (nienaprężonej). Parametry ε║ i ε┴ są więc wartością naprężenia komórki
elementarnej w płaszczyźnie warstwy i prostopadle do niej. Współczynnik ν – współczynnik
Poissona wyraża się przez stałe elastyczne następująco: ν=C13/(C13 +C33).
Powyższe równanie wraz z prawem Vegarda stanowi podstawę wyznaczania
zawartości x indu w warstwach InxGa1-xN (lub zawartości y aluminium w AlyGa1-yN) na
podstawie pomiarów parametrów sieci warstwy.
Autor tej pracy do obliczeń używał współczynników Poissona o wartości 0.291 dla
InN [33] i 0.223 dla GaN. Dla związków potrójnych InxGa1-xN współczynnik Poissona był
przyjmowany jako liniowa interpolacja między wymienionymi wartościami. Wartość
współczynnika dla GaN (0.223) została dobrana w ten sposób, aby dla związku In 0.1Ga0.9N
współczynnik wynosił 0.23. Taka wartość została ustalona eksperymentalnie w pracy [].
W pracy niniejszej badano tylko azotki krystalizujące w strukturze wurcytu. W pracy
[34], z której zaczerpnięto wartości parametrów sieci GaN (Tabela 2.1), autorzy błędnie
określili strony polarności GaN (strona azotowa oznaczona jako Ga, zaś galowa jako N). GaN
objętościowy zawiera sporo defektów punktowych i elektronów swobodnych generowanych
przez te defekty, co powoduje „rozpychanie” sieci. Warstwy epitaksjalne hodowane na tych
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podłożach mają mniejszy parametr c (5.1844 ± 0.0001) (prostopadły do powierzchni), zaś
parametr a jest naprężony do podłoża. Gdyby jednak pozwolić takiej warstwie zrelaksować
przez usunięcie podłoża, to oba parametry byłyby mniejsze niż dla kryształu objętościowego
o dużej koncentracji elektronów. Zmierzone parametry sieci w funkcji koncentracji wolnych
elektronów zawiera rys. 2.4

5.1865
warstwa
niedomieszkowana

3.1894
3.1892

5.1855
3.1890

parametr a [A]

parametr c [A]

5.1860

3.1896

3.1888

5.1850

3.1886

kryształ GaN hodowany
w wysokim ciścieniu

5.1845

3.1884
0

1

2

3

4

5
19

6
-3

koncentracja wolnych elektronów [10 cm ]

Rys. 2.4 Parametry sieci GaN zmierzone w funkcji koncentracji swobodnych elektronów. Zaznaczono obszar
koncentracji występujących w kryształach hodowanych w wysokim ciśnieniu oraz obszar dla warstw
niedomieszkowanych. Dane są zawarte w pracy [87].

Warstwy na szafirze mają najczęściej parametry: a=3.1857−3.1867, c=5.1859−5.1869
[34]. Naprężenia warstw GaN na szafirze są spowodowane różnicą współczynników
rozszerzalności termicznej między GaN a szafirem – wzrost warstwy odbywa się w
temperaturze ponad 1000 °C. W czasie chłodzenia do temperatury pokojowej warstwa
epitaksjalna GaN ulega ściśnięciu w kierunku równoległym do powierzchni.
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2.4 Podstawowe właściwości warstw InxGa1-xN
Diody świecące (LED) i diody laserowe (LD) świecące na niebiesko i fioletowo oparte
są na studniach kwantowych z InxGa1-xN-u. W zależności od składu chemicznego (x) w
materiale tym generowane jest światło o długości fali od ok. 360 nm (x=0) do ok. 1600 nm
(x=1). Niniejsza praca opisuje badania nad tym związkiem półprzewodnikowym. Rozdział
poniższy opisuje podstawowe jego własności.
Warstwy epitaksjalne InGaN we współczesnych urządzeniach optoelektronicznych są
najczęściej hodowane metodą epitaksji z fazy gazowej związków metaloorganicznych
(MOVPE – Metaloorganic Vapour Phase Epitaxy), w temperaturach do ok. 850 °C.
Zawartość indu w warstwie zależy głównie od temperatury. Im niższa temperatura, tym
więcej indu wbudowuje się w warstwę.
Przez długi czas uważano, że przerwa energetyczna InN-u wynosi 1.9 eV. Jak
pokazuje praca [35], przerwa ta w temperaturze pokojowej zawiera się w przedziale
0.7-0.8 eV. Wcześniejsze prace bazowały na warstwach o bardzo dużej koncentracji tlenu i
gęstości elektronów o małej ruchliwości. Dopiero stworzenie znacznie lepszej jakości warstw
InN metodą epitaksji z wiązek molekularnych (MBE – Molecular Beam Epitaxy) pozwoliło
skorygować te wyniki. W pracy [36] zaproponowano wzór na zależność przerwy od składu
indu x:
EG(x) = 3.42x + 0.77(1-x) – 1.43x(1-x).

2.5 Segregacja indu w InGaN-ie
Segregacją indu w warstwach InxGa1-xN nazywamy niejednorodne rozłożenie atomów
indu w warstwie. Niejednorodności te nie są tylko wynikiem losowego rozkładu atomów
indu, lecz odzwierciedlają tendencję materiału do tworzenia klastrów o zwiększonej
zawartości indu. Jak pokazują prace teoretyczne [37], w temperaturze 800 °C (typowa
temperatura wzrostu) rozpuszczalność InN w GaN nie przekracza 6 %. Stąd wniosek, że dla
składów większych występuje tendencja do rozdzielenia obu faz. Ponieważ ze składem In
maleje przerwa energetyczna, więc miejsca o zwiększonej zawartości indu powinny
lokalizować nośniki prądu.
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Mała rozpuszczalność InN w GaN jest związana z dużym niedopasowaniem
sieciowym między tymi związkami. Ich mieszanie powoduje duże naprężenia i jest
nieopłacalne energetycznie. W niniejszej pracy zostaną pokazane dowody na wpływ
niedoskonałości morfologii powierzchni próbki na segregację.
Badania metodą Transmisyjnego Mikroskopu Elektronowego (TEM) oraz Dyspersji
Energii Promieni X (EDX) dostarczają wiele obrazów pokazujących niemalże bezpośrednio
segregację indu w InGaN-ie [43,45,38,39,40,41]. Jednak dyskusyjne jest zastosowanie
metody TEM do badania niejednorodności składu In w InGaN-ie. Jak pokazuje praca [42],
sama wiązka elektronów używana w technice TEM do obrazowania sieci kryształu, może
powodować zmiany struktury badanej próbki, które potem można zinterpretować jako
„klastry indu”. Niemniej metoda EDX, w której nie bada się rozmieszczenia atomów, ale
widmo rentgenowskie emitowane przez próbkę pod wpływem padających elektronów o
znacznie mniejszej energii – również pokazuje niejednorodności składu indu. Połączenie
techniki elektronowej mikroskopii skaningowej (STEM) i EDX pokazuje, że wielkość
obszarów o zwiększonej zawartości In jest rzędu kilku nanometrów [45]. Dzięki badaniom
dyfrakcji elektronów (SAD) pokazano, że niejednorodność składu występuje w kierunku
lateralnym (równoległym do powierzchni próbki) i że charakterystyczny dystans między
obszarami o zwiększonym składzie In maleje ze wzrostem średniego składu: wynosi ok. 20
nm dla składu 12 % i ok. 5 nm dla 34 %. Dla składu 3 % nie widać segregacji [40].
Badania optyczne warstw InGaN i studni InGaN/GaN prowadziły do dwóch różnych
wniosków n.t. mechanizmu rekombinacji promienistej w tych strukturach. Badając je
obserwowano efekt przesunięcia widma w stronę krótszych fal przy zwiększaniu
przepływającego prądu [43,44] lub gęstości światła pompującego [45,50,46].
Jednym z możliwych mechanizmów rekombinacji wyjaśniających te dwa efekty jest
kwantowy efekt Starka (ang. Quantum Confinement Stark Effect, QCSE) [47,46] (patrz
rys. 2.5). Pole elektryczne jest wytwarzane w strukturze wurcytu zarówno w wyniku
polaryzacji spontanicznej jak i efektu piezoelektrycznego wywołanego przez naprężenia
ściskające występujące w płaszczyźnie warstwy InGaN, wyhodowanej na podłożu GaN.
Wartość pola może wynosić 300 kV/cm [47] lub nawet więcej niż 1000 kV/cm [46]. Pole to
powoduje nachylenie potencjału wewnątrz studni, którego wynikiem jest przestrzenne
rozdzielenie funkcji falowej elektronów i dziur: lokalizują się one po przeciwnych stronach
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studni. Następuje z jednej strony spadek przekrywania się tych funkcji falowych (mocy
oscylatora), a więc i prawdopodobieństwo rekombinacji, z drugiej strony spadek energii
emisji. Pole elektryczne może jednak być ekranowane przez dużą gęstość swobodnych
nośników, czy to wstrzykiwanych z zewnątrz (jak to jest w wypadku elektroluminescencji),
czy to generowanych przez pompowanie optyczne (fotoluminescencja). To ekranowanie
prowadzi do minimalizacji efektu Starka i przesunięcia widma w stronę krótszych fal.
Również wzrost grubości studni zwiększa przesunięcie emisji w stronę dłuższych fal
wywołane efektem Starka [47].

energia [eV]

0

-2

-4

-2

0

2

4

położenie [nm]

Rys. 2.5 Efekt Starka w studniach InGaN na podstawie symulacji wykonanej przy pomocy programu SiLENSe
stworzonego przez STR Group. Pokazano położenie dna pasma walencyjnego i przewodnictwa (czarna linia),
przestrzenne rozlokowanie elektronów (linia zielona) i dziur (linia niebieska). Na skutek pochylenia pasm
przerwa energetyczna między poziomami elektronów i dziur jest mniejsza, niż w wypadku pasm
wyprostowanych (bez polaryzacji elektrycznej).

Innym mechanizmem rekombinacji może być lokalizacja nośników na fluktuacjach
potencjału studni [43,48]. Możliwe źródła tych fluktuacji to segregacja indu, niejednorodność
grubości studni [49] i niejednorodność naprężeń. W tym wypadku przesunięcie w stronę
krótszych fal na skutek pompowania może następować dzięki wypełnieniu niższych stanów
przez nośniki, tak że kolejne nośniki rekombinują z wyższych poziomów. W pracy [50]
pokazano, że intensywność fotoluminescencji zmalała tylko 8-krotnie przy zmianie
temperatury z 20 do 300 K. Jest to wpływ lokalizacji nośników. Inną wskazówkę dają
pomiary czasowo-rozdzielcze: zanik intensywności PL w czasie nie jest ekspotencjalny, jaki
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byłby obserwowany dla czystego efektu Starka [51]. Separacja faz może prowadzić do
powstania kropek kwantowych prawie czystego InN. Gęstość i wielkość tych kropek powinny
być proporcjonalne do średniej zawartości indu [52].
Innym efektem jest nietypowe zachowanie maksimum widma PL w funkcji
temperatury [53] (tzw. S-shape, rys. 2.6): energia emitowanych fotonów ze wzrostem
temperatury najpierw maleje, później rośnie i znów maleje. Wytłumaczenie tego jest
następujące: dla małych temperatur nośniki po wzbudzeniu przez promieniowanie pompujące
znajdują się w lokalnych, płytkich minimach potencjału; wzrost temperatury powoduje, że
nośniki mogą „szukać” głębszych, bardziej oddalonych minimów; dalszy wzrost daje
nośnikom wystarczającą energię termiczną, aby obsadzały wyższe stany; w jeszcze wyższych
temperaturach

przeważa

termiczny

spadek

przerwy

energetycznej

materiału,

charakterystyczny dla półprzewodników azotkowych. Energia lokalizacji wynosi ok. 55 meV
[50] lub 35 meV [53].

Rys. 2.6 Typowe przesunięcie maksimum PL dla studni
InGaN/GaN w zakresie temperatur 10-300 K. Spektra są
unormowane i przesunięte w pionie dla czytelności rysunku.
Skopiowane z pracy [53].

Praca Saphiro i in. [54] pokazuje, że w studniach InGaN-owych występują w
rzeczywistości oba mechanizmy rekombinacji. Mechanizm oparty na indukowanym
piezoelektrycznie efekcie Starka dominuje w studniach grubych niż ok. 3 nm i o niskiej
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zawartości In, mniejszej od ok 15-20 %. Mechanizm związany z przestrzennymi fluktuacjami
zawartości indu dominuje zaś dla studni o większej zawartości In i o mniejszej grubości.
Lokalizacja nośników wyjaśnia dużą wydajność kwantową urządzeń opartych o
InGaN. Dla czystych warstw GaN fotoluminescencja ma bardzo małą intensywność, jednak
dodanie do warstwy choćby minimalnej ilości indu powoduje skokowy wzrost intensywności.
Obserwuje się to nie tylko dla warstw na szafirze, z dużą ilością dyslokacji, ale także dla
warstw na bezdyslokacyjnych podłożach. Jednak w tym drugim wypadku mogą występować
defekty punktowe, trudne do obserwowania przy pomocy metod mikroskopowych. Dodanie
indu powoduje lokalizację ekscytonów, które rekombinują promieniście, przed dopłynięciem
do defektów, które są centrami rekombinacji niepromienistej. Lokalizacja ekscytonów,
szczególnie przy tak małych składach In, może być spowodowana tym, że dziury lokalizują
się na łańcuchach atomów In-N-In-N ułożonych w kierunku [1 1 2 0] [55, 56]. Powstawanie
takich łańcuchów jest prawdopodobne także przy jednorodnym rozkładzie atomów indu, bez
tendencji do segregacji. Przy większych zawartościach In następuje segregacja składu stopu,
co prowadzi do przestrzennych fluktuacji potencjału pasm
Dla materiału InGaN obserwuje się spadek intensywności świecenia ze wzrostem
składów powyżej pewnej wartości (ok. 15-20 %). Praca [57] pokazuje, że dla składu 22 %
zwiększa się rozmiar klastrów o dużej zawartości In, co redukuje mechanizm pułapkowania
nośników przed dopłynięciem do dyslokacji. Jest to jedna z przyczyn, dla których akcję
laserową dla światła zielonego uzyskano dopiero w 2009 roku, i ma ona małą wydajność [20].
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3 Badania rentgenowskie azotków
3.1 Badania rentgenowskie azotku galu
Azotek galu w większości przypadków hoduje się na szafirze (Al2O3), i nieco rzadziej na
węgliku krzemu (SiC) zorientowanym tak, że płaszczyzna (0 0 0 1) jest prawie równoległa do
powierzchni . Niedopasowanie sieciowe GaN do szafiru wynosi ponad 15 %, ponadto są duże
różnice we współczynnikach rozszerzalności termicznej, które mają znaczenie, gdyż epitaksja
GaN zachodzi w temperaturze ponad 1000 °C. Te własności powodują, że warstwa GaN
hodowana bezpośrednio na szafirze w temperaturze ok. 1080 °C ma ponad 1010 cm-2
dyslokacji przechodzących przez warstwę od podłoża do powierzchni (ang. threading
dislocations). Dlatego w praktyce najpierw hoduje się warstwę buforową (amorficznopolikrystaliczną) w niskiej temperaturze ok. 500 °C, o grubości rzędu 20 nm, a następnie
zwiększa się temperaturę do ok. 1000 °C, powoduje krystalizację warstwy buforowej i hoduje
warstwę GaN o grubości kilku mikrometrów, rozrastając ziarna o orientacji zgodnej z
podłożem szafirowym. W ten sposób hodowana warstwa zawiera dyslokacje przechodzące o
gęstości rzędu 108-109 cm-2. Na tego typu podłożach GaN/szafir mogą być hodowane diody
elektroluminescencyjne (LED).
Warstwa buforowa składa się z ziaren wielkości ok. 20 nm, które z kolei składają się z
na przemian występujących warstw fazy heksagonalnej i kubicznej GaN (tzw. stacking
faults). Po podniesieniu temperatury z tych ziaren następuje nukleacja wysp. Każda wyspa ma
jedną lub kilka dyslokacji przechodzących śrubowych lub mieszanych (o typach dyslokacji
patrz poniżej). Wyspy rozrastają się w kierunku poziomym i następuje koalescencja (zrastanie
się). Na granicy zrośniętych wysp tworzą się dyslokacje brzegowe [58].
Poszczególne wyspy nie mają jednakowego nachylenia płaszczyzn krystalicznych,
lecz istnieje pewien niewielki rozrzut kątów nachylenia. Wzajemny obrót wysp wokół osi
prostopadłej do powierzchni nazywamy mozaiką skręceniową (twistem), a nachylenie osi c
poszczególnych wysp względem osi c podłoża i względem siebie nawzajem nazywamy
mozaiką nachyleniową (tiltem).
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Powstawanie dyslokacji powoduje zmniejszanie energii naprężeń między ziarnami.
Dyslokacje przechodzące mogą być dwóch zasadniczych rodzajów. Dyslokacje śrubowe
(screw) mają wektor Burgersa b = ± [0 0 0 1], zaś ich gęstość jest związana z mozaiką
nachyleniową. Dla dyslokacji krawędziowych b =

1
3

〈1 1 -2 0〉, ich gęstość jest związana z

mozaiką skręceniową [59]. Ponadto mogą być dyslokacje mieszane, w których wektor
Burgersa ma składową zarówno w kierunku [0 0 0 1] jak i 〈1 1 -2 0〉, np.

1
3

〈1 1 -2 3〉 [58]. Dla

warstw zorientowanych w płaszczyźnie (0 0 0 1), gęstość dyslokacji krawędziowych jest o
rząd lub dwa rzędy większa, niż śrubowych [60].
Metodami używanymi do badania mikrostruktury azotku galu są transmisyjna
mikroskopia elektronowa (TEM), mikroskopia sił atomowych (AFM) i dyfrakcja
rentgenowska. Dyfrakcja rentgenowska wyróżnia się spośród pozostałych metod tym, że
obejmuje dużą część powierzchni próbki, nie niszczy jej i jest stosunkowo szybka. Pozwala
ona uzyskać miarodajne informacje o całej powierzchni próbki, uśredniając mierzone
własności fizyczne. Najczęściej mierzonymi wielkościami są mozaika nachyleniowa, mozaika
skręceniowa, wielkość ziaren w kierunku lateralnym (lateralna długość koherencji, Lh),
wielkość

ziaren

w

kierunku

wertykalnym

(wertykalna

długość

koherencji,

Lv),

mikronaprężenia w obu kierunkach (patrz Rys. 3.1a).
Aby uzyskać wyżej wymienione parametry warstwy GaN, wykonuje się krzywe odbić
dla różnych wektorów przestrzeni odwrotnej (H). Nieskończona, idealna sieć krystaliczna
daje w przestrzeni odwrotnej punkty typu delta. Zmniejszanie ziaren w kierunku lateralnym
(wertykalnym) powoduje poszerzenie węzłów sieci odwrotnej w tym samym kierunku,
niezależnie od długości wektora H danego węzła (Rys. 3.1b). Również mikronaprężenia
powodują takie poszerzenie. Mozaika nachyleniowa natomiast powoduje poszerzenie w
kierunku prostopadłym do wektora H, w płaszczyźnie wyznaczonej przez ten wektor oraz
wektor normalny do powierzchni. Poszerzenie to jest proporcjonalne do długości H (Rys.
3.1c). Mozaika skręceniowa powoduje poszerzenie węzłów sieci odwrotnej w kierunku
prostopadłym do H i równoległym do powierzchni próbki.
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Rys. 3.1 Schematyczne przedstawienie charakterystycznych parametrów mozaiki warstwy GaN na szafirze
zorientowanym w płaszczyźnie (0 0 0 1) (a). Poszerzenie węzłów sieci odwrotnej pochodzące od
skończonych lateralnych rozmiarów ziaren (b) i od mozaiki nachyleniowej (c). Rysunek wzorowany na pracy
[61].

W przypadku rzeczywistym mamy nałożenie kilku takich poszerzeń jednocześnie, co
powoduje, że elipsa obrazująca dany węzeł jest nachylona do osi qx pod pewnym kątem α
[61]. W celu rozdzielenia wpływu mozaiki nachyleniowej i skończonej lateralnej drogi
koherencji można wykonywać dla poszczególnych węzłów symulacje numeryczne, opierając
się na modelu rozwiniętym przez Vaclava Holy’ego [62]. Innym sposobem jest pomiar
krzywych odbić dla różnych rzędów ugięcia fali i wyrysowanie tzw. wykresu WilliamsonaHalla, w którym na osi x odkładamy wielkość sin(θ)/λ (równą ½H, gdzie H – długość
wektora sieci odwrotnej), zaś na osi y FWHMΩ ⋅sin(Θ)/λ, gdzie Θ - kąt padania wiązki na
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powierzchnię próbki, θ - kąt Bragga padania wiązki na płaszczyzny krystaliczne danego
refleksu, λ - długość fali, FWHMΩ - szerokość połówkowa krzywej odbić w stopniach. Do
kilku punktów wykresu dopasowuje się prostą. Mozaikę nachyleniową otrzymuje się z
nachylenia tej prostej do osi x, zaś lateralną długość koherencji z przecięcia prostej z osią y.
Przy wykorzystywaniu refleksów symetrycznych należy pamiętać, że są one czułe tylko na
dyslokacje śrubowe i zmierzona w ten sposób lateralna droga koherencji dotyczy odległości
między tego typu dyslokacjami. Jednak rzeczywista Lh wymaga uwzględnienia refleksów
asymetrycznych, które są czułe na dyslokacje krawędziowe.
Najdokładniejszym sposobem zmierzenia mozaiki skręceniowej jest bezpośredni
pomiar szerokości krzywej odbić dla refleksu, dla którego wektor H i płaszczyzna dyfrakcji
są równoległe do płaszczyzny (0 0 0 1) warstwy GaN. Wtedy odbicie następuje od płaszczyzn
prostopadłych do powierzchni. W praktyce wymaga to użycia geometrii GID (Grazing
Incident Diffractometry, Rys. 3.2) [63,66], geometrii brzegowej lub geometrii transmisyjnej
[64]. W geometrii GID wiązka pada na próbkę pod małym kątem rzędu 1° i penetruje ją na
małej głębokości. Geometria ta wymaga dobrej jakości wiązki promieni X i często jest
przeprowadzana na synchrotronie. W geometrii brzegowej wiązka pada na brzeg próbki.
Ponieważ warstwa jest cienka, wiązka ugięta ma małą intensywność. Z kolei pomiar w
geometrii transmisyjnej jest trudny do przeprowadzenia, gdyż wiązka jest mocno tłumiona
przez grube podłoże.
Z tych powodów podejmowano wysiłki, aby wywnioskować wielkość skręcenia z
pomiarów krzywych odbić od płaszczyzn krystalicznych nachylonych do powierzchni pod
kątem mniejszym od 90º. Wymagało to zmierzenia kilku krzywych odbić w tzw. geometrii
skośnej (ang. skew geometry) dla refleksów o rosnącym kącie nachylenia i ekstrapolowania
wyników do kąta nachylenia 90° [60,61,65,66]. Często wystarczy wykonać pomiar dla
jednego refleksu, np. (3 0 –3 2) [60]. Geometria skośna wymaga zastosowania dyfraktometru,
w którym występuje możliwość precyzyjnego pochylenia próbki pod zadanym kątem, gdyż
normalna do powierzchni nie leży w płaszczyźnie dyfrakcji (czyli płaszczyźnie zdefiniowanej
przez promień padający i ugięty). Mówimy, że jest to geometria niekoplanarna.
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podłoże

Rys. 3.2 Dyfrakcja w geometrii GID. Obrót próbki następuje wokół osi normalnej do powierzchni. Rysunek
wzorowany na pracy [63].

Metoda separacji wpływu skończonych rozmiarów i nachyleń (mozaiki nachyleniowej
i skręceniowej) ziaren na szerokość krzywych odbić przez tworzenie wykresu WilliamsonaHalla, jest oparta na założeniu, że te krzywe odbić mają wszystkie kształt krzywej Gaussa
albo wszystkie kształt krzywej Lorentza, co nie jest prawdą. Ponadto szerokość połówkowa
(FWHM) krzywych odbić zależy nie tylko od gęstości dyslokacji, ale też od korelacji między
nimi oraz od wzajemnych kierunków wektora dyfrakcji H, linii dyslokacji i ich wektora
Burgersa. Dlatego metoda ta jest niedokładna.
Inna metoda polega na analizie kształtu całej krzywej odbić (a nie tylko jej szerokości
połówkowej) i dopasowywaniu jej do transformaty Fouriera tzw. funkcji korelacji próbki. Jest
to funkcja zależna od deformacji sieci kryształu na skutek defektów, np. dyslokacji.
Zastosowanie tej metody dla przypadku dużej gęstości dyslokacji rozłożonych przypadkowo
znajduje się w pracy [67].

3.2 Badania rentgenowskie stopu InxGa1-xN
Najczęstszym celem wykorzystania wysokorozdzielczej dyfrakcji rentgenowskiej do
badań warstw InGaN i studni InGaN/GaN jest wyznaczenie składu tych warstw [68][69], dla
studni zaś także ich grubości. W celu wyznaczenia składu konieczna jest znajomość
naprężenia warstwy (czyli zarówno parametru a jak i c) oraz stałych elastycznych, co bardziej
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szczegółowo opisuje praca [69]. Wyznaczenie parametrów sieci dla warstw naprężonych
InGaN oraz jednoczesne wyznaczenie składu inną, niezależną metodą pozwala na
wyznaczenie współczynnika Poissona InGaN-u dla danego składu (patrz rozdz. 2.4) [69][70]
[25].
Dodatkowe piki w pomiarach typu 2θ-ω wskazują na obecność bogatszych w ind faz
[38], także czystego InN [71]. Praca [72] pokazuje krzywe odbić o dość złożonym kształcie,
gdzie występuje wiele pików lub są one rozmyte. Wskazują one na obecność warstw o
różnym składzie, także domen o różnej orientacji i rozmiarze mniejszym od wielkości plamki
promieni X, padających na próbkę.
Praca Liliental-Weber i in. [73] pokazuje, że warstwy InGaN-u mogą składać się z
dwóch sub-warstw. Dla warstw o nominalnym składzie 28 % i 40 % In, sub-warstwa bliższa
podłożu była w pełni naprężona i miała skład wyraźnie mniejszy od nominalnego, natomiast
sub-warstwa na wierzchu miała skład bliski nominalnemu i była zrelaksowana. Warstwa o
nominalnym składzie 45 % była w całości zrelaksowana i miała skład bliski nominalnemu.
Zostało to wykazane przez mapowanie sieci odwrotnej przy użyciu wysokorozdzielczej
dyfrakcji rentgenowskiej. Ponadto użyto mikroskopii transmisyjnej, która pokazała wiele
defektów powierzchniowych w zrelaksowanych sub-warstwach, zaś części naprężone były
prawie idealne pod względem jakości krystalicznej, poza dyslokacjami przechodzącymi od
podłoża do powierzchni.
Podobne doświadczenia zostały przeprowadzone w pracach Pereira i in. [74][75][76].
W pomiarach 2θ-ω refleksów symetrycznych warstw InGaN widoczne są dwa piki. Takie
widma były czasem interpretowane jako dowód na istnienie faz o różnym składzie,
wynikających z segregacji indu w InGaN-ie. W pracy [74] badana jest warstwa InGaN o
grubości ok. 180 nm i składzie 11.9 %. Z mapowania sieci odwrotnej metodą dyfrakcji
rentgenowskiej wynika, że warstwa ta jest częściowo naprężona, a częściowo zrelaksowana,
jednak jej skład jest jednakowy dla obu komponentów. Dwa oddzielne piki w refleksie
symetrycznym są więc tu oznaką różnych stanów naprężenia w warstwie, a nie różnych
składów. W pracy [75] były badane warstwy o trzech różnych grubościach: 60, 120 i 240 nm i
nominalnym składzie 25 %. Mapowanie sieci odwrotnej pozwala stwierdzić, że początkowo
rośnie warstwa naprężona o zawartości indu 20 %. Wraz ze wzrostem grubości coraz większa
część warstwy ulega relaksacji, ale następuje też wzrost składu do 24 % In. Jednak ani
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warstwa o najmniejszej grubości (60 nm) nie jest całkowicie naprężona do podłoża, ani
warstwa najgrubsza (240 nm) nie jest w całości zrelaksowana – pierwsze monowarstwy rosną
naprężone. Z kolei w pracy [76] autorzy badają warstwę o grubości 120 nm i składzie indu
19 %. Ta sama technika pomiarowa pokazuje, że warstwa ta jest częściowo naprężona,
częściowo zaś zrelaksowana. Luminescencja tej próbki wykazuje dwa piki o różnych
energiach: przerwa energetyczna w InGaN-ie jest funkcją stanu naprężenia materiału. Warto
zaznaczyć, że wyniki mapowania sieci odwrotnej zostały w tych pracach dodatkowo podparte
wynikami badania RBS (Rutherford backscattering – rozpraszanie wsteczne Rutherforda),
pozwalającymi na niezależne ocenienie składu i stanu naprężenia warstwy. Badania RBS w
pełni potwierdzały wyniki uzyskane przy pomocy dyfrakcji rentgenowskiej.
Składy dużo większe, ponad 70 % In, uzyskał zespół Hee Jin Kim i in. [77]. Dla
próbek hodowanych w 640 °C wykazano niejednorodność składu (82 % i 97 %), mapując sieć
odwrotną. Dla temperatury wzrostu 670 °C nie zaobserwowano rozdzielenia pików
dyfrakcyjnych. Jednak w tym wypadku segregacja mogła zajść w mniejszej skali
przestrzennej, co nie jest widoczne dla metod dyfrakcyjnych. Widmo PL dla obu temperatur
miało dużą szerokość rzędu 200 nm.
Godna szczególnej uwagi jest praca zespołu Wen-Yu Shiao i in. [78]. Wyhodowali oni
dwie próbki. Próbka A składała się z 5 studni i barier InGaN/GaN, przykrytych warstwą GaN
hodowaną w wyższej temperaturze. Próbka B różniła się od próbki A tym, że przed pierwszą
studnią wyhodowano dodatkową studnię o większej zawartości indu, aby zaobserwować jej
wpływ na studnie powyżej. Do analizy składu i grubości warstw wykorzystano skany 2θ-ω
refleksów symetrycznych. Analiza komputerowa pomiarów, polegająca na dopasowywaniu
symulacji numerycznych do krzywych pomiarowych, pozwoliła ustalić skład i grubość
poszczególnych studni i barier. Razem uzyskano 16 parametrów dla próbki A (5 składów i 5
grubości studni i 6 grubości barier) i 19 parametrów dla próbki B (6 składów i 6 grubości
studni i 7 grubości barier). Próbka A była w pełni naprężona do podłoża (co wykazało
mapowanie sieci odwrotnej refleksu asymetrycznego) i wszystkie pięć studni miało w
przybliżeniu równy skład. Dla próbki B studnie na spodzie miały większy skład niż na
wierzchu, co tłumaczono wpływem relaksacji pochodzącym od dodatkowej studni InGaN.
Bariery z GaN były częściowo naprężone do studni i przenosiły część naprężeń między nimi.
Studnie na spodzie, rosnące na materiale o zwiększonym lateralnym parametrze sieci, miały
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więcej indu. Ze zbliżaniem się do powierzchni parametr a sieci malał na skutek relaksacji
barier GaN, co powodowało spadek zawartości indu w kolejnych studniach.
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4 Cele pracy
Celem pracy jest przedstawienie nowych wyników dotyczących mikrostruktury warstw
InGaN,

które

są

stosowane

w

konstrukcji

niebieskich

emiterów

światła:

diod

elektroluminescencyjnych (LED) i diod laserowych (LD).
Przestrzenny rozkład koncentracji indu i obecność innych defektów strukturalnych w
warstwach InGaN jest kluczowym zagadnieniem dla zrozumienia działania i optymalizacji
wspomnianych przyrządów.
Praca ma na celu podanie odpowiedzi na następujące szczegółowe pytania:
i) czy fluktuacje przestrzenne składu chemicznego InGaN są możliwe do badania przy
użyciu wysokorozdzielczej dyfrakcji rentgenowskiej i jakie informacje można z takich
badań uzyskać?
ii) jakie są grubości krytyczne na relaksację warstw InGaN na podłożu GaN?
iii) jak zmienia się zawartość i fluktuacje przestrzenne indu w studniach kwantowych
InGaN w funkcji grubości studni?
iv) jak na wbudowywanie się indu wpływa dezorientacja podłoża od kierunku [0 0 0 1] ?
Celem jest też powiązanie własności mikrostrukturalnych z własnościami optycznymi warstw
InGaN.
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5 Plan przedstawianej pracy
W drugiej części pracy opisującej metody eksperymentalne stosowane w pracy,
przedstawiono techniki wzrostu warstw epitaksjalnych MOVPE i MBE. Następnie zostały
omówione metody pomiarowe, ze szczególnym uwzględnieniem dyfrakcji rentgenowskiej.
Ponadto podano podstawowe informacje na temat fotoluminescencji i katodoluminescencji.
W części eksperymentalnej, rozdział 10 opisuje sposób interpretacji krzywych
rentgenowskich, pozwalający uzyskać pewne informacje o skali segregacji lateralnej w
warstwach InGaN.
W rozdziale 11 pt.: Relaksacja warstw InGaN na podłożu GaN, zamieszczono wyniki
badań relaksacji warstw InGaN, uzyskane przez pomiary dyfrakcji rentgenowskiej.
Większość badań relaksacji na świecie odbywa się przez pomiary własności elektrycznych i
optycznych oraz mikroskopii transmisyjnej (TEM). Dzięki użyciu dyfrakcji było możliwe
przebadanie wielu próbek, hodowanych na dwóch różnych rodzajach podłoży i różnymi
technikami (MOVPE i MBE), a także na podłożach zdezorientowanych.
W rozdziale 12 o mikrostrukturze InGaN w studniach kwantowych w zależności od
grubości studni opisano wzrost zawartości indu ze wzrostem grubości studni występujący
wewnątrz pojedynczej studni kwantowej. Ponadto pokazano wpływ grubości studni na
fluktuacje zawartości indu w studni. Efekty te mają wpływ na własności optyczne studni
kwantowych stosowanych w urządzeniach optoelektronicznych.
W rozdziale 13 o mikrostrukturze warstw InGaN w zależności od dezorientacji
podłoża, w części pierwszej rozdziału opisano badania warstw InGaN na podłożach
zdezorientowanych. Po raz pierwszy zostało opisane i porównane z teorią zjawisko
nachylenia płaszczyzn c warstwy epitaksjalnej InGaN w stosunku do płaszczyzn podłoża
GaN.
W drugiej części rozdziału pokazano, jak dezorientacja płaszczyzny c podłoża
względem powierzchni wpływa na skład i segregację indu w warstwach epitaksjalnych
InGaN. Jest to ważne, gdyż wprowadzenie dezorientacji podłoża daje dodatkowy stopień
swobody w sterowaniu własnościami warstwy. Przeprowadzone badania pozwalają lepiej
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zrozumieć mikrostrukturę warstwy przy zdezorientowanym podłożu i jej wpływ na własności
optyczne.
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Część II

Metody
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6 Metody wzrostu warstw
epitaksjalnych
6.1 Epitaksja z fazy gazowej związków
metaloorganicznych (MOVPE)
Metoda MOVPE (Metaloorganic Vapour Phase Epitaxy) jest powszechnie stosowana do
wzrostu warstw epitaksjalnych azotków grupy III. Metoda ta polega na wpuszczaniu do
reaktora gazów zawierających związki metaloorganiczne i amoniak rozcieńczonych w gazie
nośnym. Gazem nośnym jest azot N2 lub wodór H2. W reaktorze znajduje się w podwyższonej
temperaturze podłoże krystaliczne, na którym następuje wzrost warstw epitaksjalnych.
Ciśnienie gazów może być równe atmosferycznemu, lub częściej jest mniejsze, np. 300 mbar.

Rys. 6.1 Urządzenie MOVPE. Na dole znajdują się pojemniki z prekursorami odpowiednich pierwiastków, w
postaci płynnej, utrzymywane w odpowiedniej temperaturze, tzw. bubblery. Zespół przepływomierzy kontroluje
przepływ gazów. W głębi z prawej strony widać reaktor, w którym następuje wzrost warstw epitaksjalnych.
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Rys. 6.2 Komora wzrostu w reaktorze MOVPE.
Wewnątrz

znajduje

się

grafitowy

susceptor

podgrzewany do żądanej temperatury za pomocą
zwojów indukcyjnych, widocznych wokół kwarcowej
rury komory.

W wypadku wzrostu azotków grupy III prekursorem azotu jest
amoniak, zaś galu, indu lub aluminium – trójmetylki lub trójetylki
tych pierwiastków. Do domieszkowania na typ p lub n używa się
magnezu lub krzemu, których prekursorami są, odpowiednio,
bis-cyclopentadienyl magnezu (Cp2Mg) i silan (SiH4). Związki te w
reaktorze podlegają skomplikowanym reakcjom chemicznym, w
wyniku których na powierzchni kryształu następuje adsorpcja
(przyłączanie) atomów budujących warstwę epitaksjalną. Równocześnie, pod wpływem
temperatury, występuje zjawisko desorpcji (odłączania) atomów od powierzchni. O wzroście
warstwy decyduje przewaga adsorpcji nad desorpcją. W niektórych reaktorach podłoże jest
poddawane ruchowi wirowemu, w celu bardziej jednorodnego rozkładu gazów na
powierzchni i uzyskania w rezultacie jednorodnej warstwy.
Prekursory związków wchodzących w skład warstwy znajdują się w stanie ciekłym w
naczyniach zwanych bubblerami, utrzymywanych w ściśle określonej temperaturze. Przez te
ciecze jest przepuszczany gaz nośny, który przechodząc nasyca się parami cieczy. Po
przejściu przez bubbler gaz nośny jest w 100 % nasycony odpowiednim związkiem. Szybkość
przepływu gazu jest kontrolowana przez kontrolery przepływu masy (Mass Flow Controler).
Znając skład pary nasyconej związku w danej temperaturze i regulując szybkością przepływu
można dokładnie dozować ilość dostarczanego do reaktora prekursora.
Parametrami regulowanymi, które decydują o własnościach rosnącej warstwy, są:
temperatura podłoża, ilość dostarczanych prekursorów grupy III, stosunek ilości amoniaku do
ilości tych prekursorów (N-III ratio, przeważnie rzędu kilku lub więcej tysięcy), ciśnienie w
reaktorze, skład gazu nośnego (wodór-azot), ilość dostarczanych domieszek, czas wzrostu.
Prędkość wzrostu zależy zarówno od temperatury, jak i od ilości dostarczanych związków III
grupy, oraz od ciśnienia.

41

Nie bez znaczenia jest też geometria reaktora. W naszym laboratorium używa się
reaktorów pionowych, co oznacza, że reaktor jest pionową rurą, którą z góry spływa gaz na
poziomo ułożone podłoże.
Metodą używaną do kontroli grubości rosnącej warstwy jest reflektometria. Promień
lasera pada na kryształ prostopadle do jego powierzchni. Intensywność promienia odbitego
jest rejestrowana przez fotodetektor. Interferencja fali odbitej od powierzchni kryształu i od
granicy między podłożem i warstwą epitaksjalną powoduje, że intensywność mierzonego
światła jest w przybliżeniu sinusoidalną funkcją grubości rosnącej warstwy epitaksjalnej
Metoda

MOVPE

jest

na

świecie

stosowana

do

produkcji

przyrządów

optoelektronicznych. Dla przyrządów opartych o azotek galu, indu i aluminium pozwala ona
na uzyskanie największej wydajności świecenia ze znanych nam metod.

6.2 Epitaksja z wiązek molekularnych (MBE)
Metoda epitaksji z wiązek molekularnych (ang. Molecular Beam Epitaxy, MBE) powstała
pod koniec lat 60-tych XX wieku. Pozwala ona na tworzenie ostrych interfejsów między
warstwami, z dokładnością do jednej monowarstwy atomowej.
Taką dokładność uzyskuje się dzięki ultrawysokiej próżni panującej w reaktorze,
rzędu 10-10 – 10-9 Tora. Uzyskanie takiej próżni stanowi duże wyzwanie techniczne i jest
możliwe dzięki użyciu pomp jonowych albo turbomolekularnych. Dodatkowo wewnętrzny
płaszcz reaktora jest chłodzony ciekłym azotem, co powoduje, że atomy tła adsorbują na nim.
Atomy lub molekuły pierwiastków, z których ma być zbudowana warstwa
epitaksjalna, są emitowane w kierunku krystalicznego podłoża z tzw. komórek efuzyjnych. Są
to piecyki elektryczne o stabilizowanej temperaturze. Na skutek podgrzania następuje
parowanie molekuł, które w warunkach próżni docierają do podłoża bez zderzeń z atomami
tła – średnia droga swobodna przy ciśnieniu 10-9 Tr wynosi 50 km. Komórki efuzyjne są
odsłaniane lub zasłaniane przez przesłony. Prędkość wzrostu epitaksjalnego jest rzędu 0.1 – 1
monowarstwy (ang. monolayer, ML) na sekundę. Aby móc kontrolować grubość z
dokładnością do monowarstwy atomowej, konieczne jest, aby czas zamknięcia lub otwarcia
przesłony był znacznie mniejszy od sekundy. Przesłony są sterowane z zewnątrz, ale muszą
przy tym być zachowane warunki całkowitej hermetyczności.
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komora
wzrostu

komórki
efuzyjne

Rys. 6.3 Reaktor MBE używany w laboratorium IWC PAN

Temperatura podłoża w czasie hodowli azotków grupy III wynosi: dla InN ok. 480 ºC,
dla GaN ok. 600 ºC i dla AlN ok. 750 ºC. Temperatura taka jest potrzebna, aby atomy na
powierzchni miały odpowiednią ruchliwość. Nie wszystkie atomy dolatujące do powierzchni
ulegają adsorpcji, część jest desorbowana z powierzchni. Warunki panujące na powierzchni są
dalekie od równowagi termodynamicznej, tzn. natężenie desorpcji jest dużo mniejsze od
równowagowego. W wypadku wzrostu GaN wybiera się w naszym laboratorium takie
warunki, przy których wbudowuje się cały azot dolatujący do powierzchni, a część atomów
galu ulega desorpcji. Jest to więc wzrost w nadmiarze galu. W tych warunkach uzyskuje się
najgładsze warstwy.
Do kontroli szybkości wzrostu używa się niskokątowej dyfrakcji elektronów (ang.
reflection high energy electron diffraction, RHEED). Jeśli modu wzrostu jest typu warstwa po
warstwie (ang layer by layer) widoczne są oscylacje związane z interferencją fali elektronów
na wierzchniej warstwie kryształu, która może mieć różny stopień wypełnienia w trakcie
wzrostu.
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W laboratorium Unipressu uzyskano dobre wyniki w tworzeniu niebieskiego lasera
metodą MBE, co jest unikatowe na skalę światową. Ponadto uzyskano warstwy o rekordowej
ruchliwości nośników. Pracuje się też nad urządzeniami pracującymi na przejściach
wewnątrzpasmowych, które są bardzo szybkie i mogą mieć duże zastosowania w
telekomunikacji światłowodowej.
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7 Eksperyment: metoda podstawowa –
wysokorozdzielcza dyfrakcja
rentgenowska
7.1 Informacje ogólne i definicje
Dyfrakcja rentgenowska jest niedestrukcyjną techniką pomiarową służącą do badania
właściwości różnych materiałów, głównie kryształów, wykorzystującą promieniowanie o
długości fali rzędu 1 Å (promienie Roentgena, promienie X).
Fala płaska padając na kryształ ulega odbiciu od płaszczyzn krystalicznych, tak że kąt
padania na daną płaszczyznę jest równy kątowi odbicia. Dla zajścia dyfrakcji musi być
spełniony w przybliżeniu warunek Bragga:
2d sin(θ) = nλ.
W równaniu tym d to odległość między płaszczyznami atomowymi, θ – kąt padania na
płaszczyzny atomowe równy kątowi odbicia, λ – długość fali promieniowania, n – liczba
naturalna. Kąt θB spełniający ten warunek nazywa się kątem Bragga. Inaczej mówiąc, różnica
dróg między falą ugiętą na dwóch sąsiednich płaszczyznach atomowych musi być równa
całkowitej wielokrotności długości fali. Jest to warunek pozytywnej interferencji dla
wszystkich fal rozproszonych od danej rodziny płaszczyzn krystalicznych.
Równanie Bragga jest wygodnym, łatwym do użycia przybliżeniem. Przybliżenie to
polega na nieuwzględnieniu wielokrotnych odbić fali od jonów w krysztale i ich wzajemnych
interferencji. Dokładniejsza teoria, opisująca to zjawisko, jest przedstawiona w rozdziale 7.5.
Geometrię

pomiarów

wykonywanych

metodą

wysokorozdzielczej

dyfrakcji

rentgenowskiej przedstawia Rys. 7.1. Kąt θ jest kątem padania wiązki na płaszczyzny
krystaliczne, na których chcemy mieć dyfrakcję fali. Jeśli kąt ten jest kątem Bragga, następuje
dyfrakcja i wiązka „odbija się” od płaszczyzn krystalicznych pod tym samym kątem.
45

Kąt ω jest kątem między powierzchnią próbki a wiązką padającą. W ogólności
płaszczyzny krystaliczne, na których zachodzi dyfrakcja, nie są równoległe do powierzchni
próbki, dlatego kąt ω nie jest równy θ.
wiązka ugięta

wiązka
padająca

2θ
ω
θ
θ

płaszczyzny
krystaliczne

badany kryształ
Rys. 7.1 Geometria pomiarów metodą wysokorozdzielczej dyfrakcji rentgenowskiej.

W sytuacji, gdy płaszczyzny krystaliczne, na których zachodzi dyfrakcja są prawie
równoległe do powierzchni próbki, mówimy o refleksie symetrycznym, zaś w przeciwnym
razie o asymetrycznym.
Płaszczyznę utworzoną przez wiązkę padającą i ugiętą nazywamy płaszczyzną
dyfrakcji. Jeśli płaszczyzna ta jest prostopadła do powierzchni próbki, mówimy o geometrii
koplanaranej. W niniejszej pracy pomiary były robione tylko w tej geometrii.
W klasycznej dyfrakcji rentgenowskiej używamy równoległej i monochromatycznej
wiązki promieni X, której dobrym przybliżeniem matematycznym jest fala płaska. Lampa
rentgenowska wytwarza promieniowanie przez zderzanie elektronów o energii od 15 do 60
keV z anodą. Widmo wychodzące z lampy składa się z szerokiego pasma pochodzącego z
hamowania elektronów oraz z ostrych i intensywnych pików pochodzących od przejść
charakterystycznych na wewnętrznych orbitach atomów anody. Do pomiarów przy użyciu
dyfraktometrów laboratoryjnych wykorzystuje się na ogół piki Kα1.
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Monochromatyzacja wiązki odbywa się przez odbicia na wysokiej jakości kryształach
tworzących monochromator. Szerokość widmowa Δλ/λ wiązki jest rzędu 10-4 – 10-5, zaś
szerokość kątowa zazwyczaj nie przekracza 30 sekund kątowych.
Kierunek wiązki ugiętej może być zmierzony dokładnie przez analizator, który
również wykorzystuje odbicia od wysokiej jakości kryształów. Za analizatorem znajduje się
detektor promieniowania. Taka geometria nazywa się trójodbiciowa (ang. triple-axis: odbicie
od kryształów

monochromatora, od próbki i od kryształów analizatora). Jednak często

wykonuje się pomiary bez analizatora, z szeroko otwartym detektorem. Wtedy kontrolujemy
dokładnie tylko kąt wiązki padającej ω. Taką geometrię nazywamy dwuodbiciową (doubleaxis).
Pomiar intensywności ugiętego na próbce promieniowania w funkcji kąta ω w
geometrii dwuodbiciowej nazywamy krzywą odbić (ang. rocking curve). Może być on
używany np. do określenia jakości krystalicznej próbki – jej wygięcia czy mozaiki. Szerokość
połówkowa krzywej odbić jest często używanym parametrem określającym jakość kryształu.
Dla warstw epitaksjalnych wyhodowanych na podłożach o wysokiej jakości krystalicznej, tj.
niezmozaikowanych i niewygiętych, krzywa odbić jest także funkcją parametrów sieci i
grubości poszczególnych warstw.
Dla kryształów gorszej jakości jest konieczne założenie analizatora, jeśli chcemy
„uczulić” pomiar na kąt 2θ. Używane w niniejszej pracy skany typu 2θ-ω warstw
epitaksjalnych na podłożach GaN są przeprowadzane w geometrii trójodbiciowej dla
refleksów symetrycznych. W czasie tego typu skanu kąt ω wiązki padającej na próbkę rośnie
monotonicznie. Jednocześnie analizator z detektorem przesuwa się w przeciwnym kierunku w
ten sposób, że kąt 2θ rośnie dwa razy szybciej niż kąt ω co powoduje, że cały czas jest
mierzony sygnał odbity od płaszczyzn krystalicznych równoległych do siebie, leżących w tym
samym kierunku. Nie są zaś „widoczne” fragmenty kryształu o innym kącie płaszczyzn. Dla
warstw epitaksjalnym na idealnym (niewygiętym i niezmozaikowanym podłożu) skany 2θ-ω
mają taki sam kształt, jak krzywe odbić.
Warunek Bragga można inaczej zapisać w postaci (patrz ref. [79]):
Kh = K0 + h ,
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gdzie K0 i Kh to wektory falowe fali padającej i ugiętej, |K0| = |Kh| = K =

2π


, h – węzeł sieci

odwrotnej mierzonego kryształu o współczynnikach Millera (h k l). Reprezentuje on rodzinę
płaszczyzn,

na

których

zachodzi

dyfrakcja.

|h| =

2π
d

,

gdzie

d

–

odległość

międzypłaszczyznowa tej rodziny płaszczyzn. Kierunek wektora h jest prostopadły do
kierunku tych płaszczyzn.
Zmieniając kierunek wiązki padającej na kryształ K0 oraz kierunek, pod jakim
mierzymy intensywność fali ugiętej Kh, możemy mierzyć intensywność dla różnych punktów
sieci odwrotnej h=(hx, hy, hz)=Kh-K0. W geometrii koplanarnej (używanej w tej pracy) hy=0.
Wykres intensywności w płaszczyźnie (hx, hz) nazywamy mapą sieci odwrotnej. Dla kryształu
idealnego (tj. nieskończonego i bezdefektowego) mapa sieci odwrotnej składa się z bardzo
wąskich pików intensywności odpowiadających węzłom sieci odwrotnej kryształu. Jednak
węzły te mogą ulec poszerzeniu na skutek różnych defektów, do których należą: ograniczenie
przestrzenne kryształu będące zaburzeniem periodyczności, wygięcie próbki, mozaika,
warstwy epitaksjalne z innego typu kryształu, defekty punktowe, dyslokacje i inne. Z mapy
sieci odwrotnej możemy więc wyciągnąć wiele użytecznych informacji o krysztale, np.
stopień zrelaksowania warstwy epitaksjalnej nałożonej na powierzchnię próbki.

7.2 Opis używanego dyfraktometru
Do celów niniejszej pracy był używany dyfraktometr rentgenowski X'Pert Pro MPD
firmy Panalytical (dawniej Philips, Rys. 7.2). W dyfraktometrze tym próbka leży swobodnie
na poziomym stoliku. Obrotem ramion wiązki pierwotnej i odbitej steruje goniometr, którego
rozdzielczość wynosi 0.001°. Oś obrotu goniometru jest pozioma. Oznacza to, że płaszczyzna
dyfrakcji jest pionowa. Na lewym ramieniu jest umieszczona lampa

rentgenowska z

monochromatorem, zaś na prawym analizator i detektor promieniowania.
Lampa rentgenowska ma anodę miedzianą i pracuje na tzw. ognisku liniowym,
którego wymiary wynoszą 0.1×10 mm2. Monochromator zawiera paraboliczne zwierciadło
promieni X [80], w którego ognisku znajduje się źródło promieniowania – ognisko liniowe
lampy. Zwierciadło to skupia wiązkę rozbieżną wychodzącą z lampy w wiązkę prawie
równoległą (o rozbieżności ok. 0.04°). Powoduje to znaczący wzrost całkowitej
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intensywności wiązki. Ulega ona następnie dyfrakcji na dwóch kryształach germanu z
wykorzystaniem refleksu (2 2 0). Monochromator jest wyjustowany w ten sposób, że
przepuszcza falę o długości około 1.54056 Å, która jest linią charakterystyczną miedzi Cu
Kα1. Po przejściu przez monochromator wiązka ma 1.2 mm wysokości, zaś jej dywergencja
(rozbieżność) w płaszczyźnie dyfrakcji nominalnie nie przekracza 0.0052°. W kierunku
prostopadłym rozbieżność sięga kilku stopni.

monochromator
źródło
promieniowania

wiązka promieni X
detektor

ω
2θ

analizator

próbka
Rys. 7.2 Schemat geometrii w dyfraktometrze rentgenowskim.

Po ugięciu na badanej próbce wiązka promieni X może przejść przez analizator, który
dokładnie mierzy kąt 2θ między wiązką padającą i ugiętą na próbce. Analizator wykorzystuje
odbicia (2 2 0) od germanu. Kątowa akceptancja analizatora wynosi ok. 0.004°.

7.3 Teoria dyfrakcji rentgenowskiej – pojęcia
podstawowe
Teoria dyfrakcji jest wykorzystywana do numerycznej symulacji kształtu krzywej
odbić od kryształu o określonej budowie mikroskopowej.
Rozważamy elektromagnetyczną falę płaską o wektorze falowym K0, padającą na
kryształ. Chcemy policzyć amplitudę fali rozproszonej pod kątem 2θ, o wektorze falowym
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Kh. Zmiana wektora falowego wynosi  K = K h− K 0 ,

 K =2 K sin θ . Atomowym

czynnikiem rozpraszania f(ΔK, K) nazywamy iloraz amplitudy fali rozproszonej przez
pojedynczy atom pod kątem 2θ do amplitudy fali rozproszonej przez jeden elektron w wyniku
rozpraszania Rayleigha. Składa się on z trzech części:
f  ΔK , K = f 0  ΔK Δf '  K  i Δf ' '  K  ,
gdzie
f 0  ΔK =∫∣ r ∣2 e−i ΔK⋅r dV ,
V

r  – funkcja falowa dla wszystkich elektronów w atomie. Dla atomów o symetrii
sferycznej f0 zależy tylko od długości ΔK. Do obliczenia f0 potrzebna jest znajomość Ψ(r). W
praktyce czynnik ten bierze się z tablic [81], gdzie jest podawany w funkcji sinθ/λ.
Czynnik Δf ' jest poprawką wynikającą z anomalnej dyspersji występującej w
pobliżu krawędzi absorpcji poszczególnych elektronów w atomie, zaś Δf ' ' jest związany ze
zwykłą absorpcją fotoelektryczną. Oba te czynniki można odnaleźć w tablicach podane w
funkcji długości fali promieniowania.
Następną ważną wielkością jest czynnik struktury kryształu Fhkl definiowany jako
iloraz amplitudy fali rozproszonej pod kątem 2θ do amplitudy rozproszonej przez pojedynczy
elektron. Czynnik struktury liczy się ze wzoru:
N

F hkl =∑ f j ei ΔK⋅r

j

j=1

Sumowanie zachodzi po wszystkich atomach komórki elementarnej, zaś fj to atomowy
czynniki rozpraszania dla atomu j, znajdującego się w położeniu rj. Indeksy hkl oznaczają
wskaźniki Millera badanego refleksu.

7.4 Teoria kinematyczna dyfrakcji rentgenowskiej
W teorii kinematycznej zakładamy, że fala płaska, padając na kryształ, ulega
pojedynczemu odbiciu od każdego atomu kryształu (każdej komórki elementarnej). Nie są
uwzględniane wielokrotne odbicia, jakie mają miejsce w przypadku rzeczywistym. Teorię tę
można stosować do znajdywania kształtu krzywych odbić od cienkich warstw epitaksjalnych
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(do grubości rzędu 100 nm), jednak nie nadaje się ona do symulacji kształtu pików od
podłoża i grubych warstw.
Rozważmy kryształ składający się z komórek elementarnych o czynniku struktury Fhkl
dla mierzonego refleksu ΔK. Położenie węzłów sieci oznaczmy przez rj. Amplituda fali
rozproszonej od tego kryształu wynosi

A=

A0
−i r
F hkl ∑ e
R
j

j

ΔK

. (7.1)

Niech nasz kryształ zawiera N1, N2 i N3 jednakowych komórek elementarnych w kierunkach
x, y i z. Wektory sieci oznaczmy przez a, b i c. Wtedy

A
A= 0 F hkl
R

N 1 −1

∑e

−i u a ΔK

u=0

N 2 −1

∑e

−i v b ΔK

v=0

N 3 −1

∑ e−i w c ΔK ,

w=0

gdzie u, v, w – liczby całkowite. Używając skróconego wzoru na sumę ciągu geometrycznego
równanie to można uprościć do:
−i N a ΔK
−i N b ΔK
−i N c ΔK
A0
1−e
1−e
1−e
A= F hkl
.
−i a ΔK
−i b ΔK
−i c ΔK
R
1−e
1−e
1−e
1

2

3

W przypadku kryształu składającego się z podłoża i warstw epitaksjalnych równanie
powyższe można zastosować do podłoża i oddzielnie do każdej warstwy, otrzymując
amplitudy A1, A2, ... , Am, ... , AM. W celu „zszycia” tych amplitud stosujemy wzór
M

A= ∑ A m e−i z

m

ΔK

,

m=1

gdzie zm jest wektorem normalnym do powierzchni próbki, a jego moduł równy jest
odległości górnej powierzchni danej warstwy od powierzchni próbki.
Intensywność fali ugiętej wynosi I=|A|2.
Ponieważ współczynnik załamania n kryształu dla promieniowania rentgenowskiego
lekko różni się od jedności, fala w krysztale ma nieco inną długość i kierunek, niż w próżni.
Wprowadza się niewielką poprawkę refrakcyjną, która lekko przesuwa krzywą odbić w
kierunku większych kątów. W typowych pomiarach stosowanych w tej pracy przesunięcie to
wynosi kilka tysięcznych stopnia.
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7.5 Teoria dynamiczna dyfrakcji rentgenowskiej przypadek małej deformacji kryształu
Kształt widma skanów 2θ-ω warstw epitaksjalnych nałożonych na podłoże jest funkcją
grubości i składów tych warstw. W calu dokładnego znalezienia tych parametrów wykonuje
się symulacje numeryczne skanów 2θ-ω. Używanym przez autora programem jest X'Pert
Epitaxy firmy Panalytical. Należy pamiętać, że symulacja komputerowa zakłada, że warstwy
są idealne, bez defektów i że padająca fala jest idealną falą płaską. Dlatego widmo
wysymulowane nie jest w doskonałej zgodności z widmem zmierzonym. Główny nacisk
należy położyć na dopasowanie kątowego położenia pików, lecz nie na ich intensywności.
Program X'Pert Epitaxy do wykonania symulacji wykorzystuje teorię dynamiczną
dyfrakcji rentgenowskiej [82]. Teoria dynamiczna, w odróżnieniu od teorii kinematycznej,
uwzględnia wielokrotne rozpraszanie fali na rodzinie płaszczyzn atomowych: fala raz odbita
może ulec ponownemu odbiciu.
Teoria ta wychodzi od równania falowego w ośrodku materialnym, które wynika
wprost z równań Maxwella:
(Δ + K2)D(r) = –rot rot [χ(r)D(r)],

(7.2)

gdzie K=2π/λ jest długością wektora falowego w próżni, zaś χ(r) podatnością elektryczną
ośrodka,
χ(r) = -r0 λ2ρ(r)/π,
ρ(r)=|Ψ(r)|2·e, Ψ(r) – funkcja falowa wszystkich elektronów w ośrodku, e – ładunek
elementarny, r0=2.818·10-15 m (klasyczny promień elektronu).
Dla kryształu słabo zdeformowanego teoria dynamiczna nosi nazwę teorii TakagiTaupin. Do przypadku słabej deformacji zaliczają się kryształy z naniesionymi warstwami
epitaksjalnymi. Deformacja jest reprezentowana przez pole odkształceń u(r). Wektor u(r) jest
różnicą między położeniem jakiegoś atomu (punktu w krysztale) po deformacji a jego
położeniem w krysztale niezdeformowanym. Przenikalność elektryczną χ(r) w punkcie r
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kryształu zdeformowanego kładziemy równą przenikalności χid kryształu idealnego w punkcie
r-u(r):
χ(r) = χid(r-u(r)).
W przypadku, gdy w krysztale propagują tylko dwie silne fale (fala ugięta w przód i fala
odbita, jest to przypadek dwóch fal), pole falowe w krysztale D(r) możemy wyrazić w
postaci:
Dr =D0 r e

i K0 r

D h r e

i
K !h r

,

gdzie wektor K0 jest równy wektorowi falowemu fali padającej w próżni, zaś
! =K h! , h! =h−grad[h⋅ur ] .
K
h
0
Niech oś Z układu współrzędnych będzie skierowana prostopadle do powierzchni w
głąb kryształu, z początkiem na powierzchni. Niech iloczyn h·u(r) zależy tylko od
współrzędnej z. Jest tak w przypadku naprężonych warstw epitaksjalnych nałożonych na
podłoże. Warstwy mogą być też zrelaksowane, jeśli rozważamy przypadek dyfrakcji
symetrycznej. Przez R(z) oznaczmy iloraz amplitudy fali ugiętej do fali padającej wewnątrz
kryształu:
R(z)= Dh/D0 .
Wtedy równanie Takagi-Taupin jest następujące:
dR
iK C χ −h 2
iK C χ h
=−
R  i κ 'z R 
, gdzie
dz
2 γ0
2 γh
κ ' z = κ 

(7.3)

 

K χ0
γ
d h⋅uz 
1− h 
,
2 γh
γ0
dz

κ / K =  1−cos α i −2sin θ B sin φ2−2sin θB cos φ  sin α i
Współczynnik C może wynosić 1 lub |cos(2θ)| w zależności od stanu polaryzacji fali,
χh=-r0λ2/(πV)·Fh jest współczynnikiem Fouriera dla rozwinięcia χ(r) w szereg, Fh – czynnik
struktury dla wektora dyfrakcji h,
γ0,h=cos < n, K0,h >,
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n jest wersorem normalnym do powierzchni, K0, Kb – wektory falowe fali padającej i ugiętej
nad powierzchnią próbki. αi jest kątem między wektorem K0 a powierzchnią próbki, θB kątem
Bragga dla podłoża; φ jest kątem między wektorem dyfrakcji h podłoża a normalną do
powierzchni, przy czym φ maleje przy wzroście αi.
Równanie (7.3), po pewnych przekształceniach, można sprowadzić do postaci [83]
dR/dz = iC[A(R2+1) + 2BR],

(7.4)

Dla podłoża i każdej z osobna warstwy epitaksjalnej człon d(h·u)/dz jest stały (nie
zależy od z). Wtedy parametr B, zawierający w sobie parametr κ' jest również stały. Dlatego
wewnątrz każdej warstwy analitycznym rozwiązaniem równania (7.5) jest:
R  z=

R 0 S  i AR 0 B tan [C Sz−z0 ]
S − i BAR 0  tan [C Sz−z 0]

S= B2−A2 ,

(7.5)

R=R 0 dla z=z 0

Równanie (7.5) rozwiązuje się zaczynając od położenia z0 głęboko w podłożu, gdzie
można założyć R0=0. Sukcesywnie, poprzez wszystkie warstwy, dochodzi się do powierzchni
próbki. Intensywność wiązki ugiętej na zewnątrz kryształu wynosi
I=I 0

∣γ h∣
2
∣R z=0∣ , I0 – intensywność wiązki padającej na kryształ.
γ0
Równania powyższe są wykorzystywane przez program X'Pert Epitaxy do symulacji

krzywych dyfrakcyjnych dla założonych struktur warstw epitaksjalnych.
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8 Fotoluminescencja
Fotoluminescencja (ang. photoluminescence, PL) jest zjawiskiem polegającym na tym, że
jeśli na ciało stałe poświecimy światłem o odpowiednio małej długości fali (odpowiednio
dużej energii fotonu), to ciało to najpierw pochłonie energię świetlną, ale zaraz odda ją w
postaci światła o większej długości fali (mniejszej energii fotonów). Padające na ciało fotony
powodują przejścia elektronów z pasma walencyjnego do pasma przewodnictwa. Wzbudzone
w ten sposób nośniki ulegają po pewnym czasie rekombinacji spontanicznej. Energia
wyzwolona w trakcie rekombinacji może zostać wypromieniowana w postaci fotonu. Energia
emitowanych fotonów jest w przybliżeniu równa jego przerwie energetycznej. Analiza widma
emitowanego światła pozwala na znalezienie wielu informacji na temat badanego materiału.
Różnica między energią emitowanych a pochłanianych fotonów nazywa się przesunięciem
Stokesa.
Fotoluminescencja próbki jakiegoś materiału może być mierzona w różnych
temperaturach, przy różnej gęstości powierzchniowej promieniowania padającego, dla
różnych długości fali tego promieniowania. Do pracy niniejszej były robione pomiary PL w
funkcji temperatury, dla temperatur od ok. 10 K do temperatury pokojowej 300 K. W
większości przypadków widmo składało się z jednego piku o określonej szerokości
połówkowej, czasem pojawiał się w pobliżu pierwszego – drugi pik, częściowo zachodzący
na pierwszy. Interesującymi nas parametrami były energia fotonu dla maksimum piku i
szerokość połówkowa piku.
Już w temperaturze pokojowej szerokość połówkowa pików PL dla warstw InxGa1-xN
mocno zależy od składu: rośnie ze wzrostem x osiągając maksimum dla x≈0.5, po czym
ponownie maleje [36, 84]. Jest to związane głównie z fluktuacjami składu indu. W
temperaturze 300 K większość stanów zlokalizowanych, odpowiadających miejscom o różnej
zawartości In, jest obsadzonych. Dodatkowy wkład do szerokości piku pochodzi od
poszerzenia fononowego.
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W wypadku studni kwantowych InGaN/GaN, badanych także w ramach tej pracy,
występuje kilka czynników, mających wpływ na długość fali fotoluminescencji. Należą do
nich:
i) przerwa energetyczna materiału, z którego wykonane są studnie kwantowe
ii) stan naprężenia materiału
iii) efekt kwantowy powodujący podniesienie energii pasma elektronów i dziur; jest on
wynikiem małej grubości studni, porównywalnych z długością fali elektronu;
rozwiązanie równania Schrödingera dla potencjału studni daje w wyniku poziomy
energetyczne nośników wyższe od dna pasma przewodnictwa (dla elektronów) i dna
pasma walencyjnego (dla dziur)
iv) kwantowy efekt Starka (ang. Quantum Confinement Stark Effect, QCSE) powodujący
obniżenie energii przejścia optycznego w strukturach kwantowych, w których
występuje pole elektryczne w kierunku prostopadłym do płaszczyzny studni
kwantowych; w azotkach występuje wbudowane pole elektryczne wzdłuż osi c,
ponadto dla naprężonych studni kwantowych z InGaN występuje dodatkowo pole
piezoelektryczne w tym samym kierunku; pola te powodują częściowe rozdzielenie
przestrzenne elektronów i dziur; ich funkcje falowe lokalizują się po przeciwnych
stronach studni kwantowej, a w dodatku, na skutek pochylenia pasm pod wpływem
pola elektrycznego, następuje spadek średniej energii ekscytonów (patrz rys. 2.5,
str. 25);
v) fluktuacje przestrzenne potencjału studni, wywołane przez fluktuacje jej składu
chemicznego, powodują obniżenie energii fotoemisji. Ekscytony spływają do
minimów potencjału, w których dopiero następuje rekombinacja, o energii
charakterystyczne dla danego minimum.

Wykres położenia maksimum piku PL w funkcji temperatury wykazuje tzw. S-shape –
kształt podobny do litery „S”. W niskich temperaturach obserwuje się spadek energii emisji
ze wzrostem temperatury, potem wzrost, po czym ponowny spadek. Daje się to wytłumaczyć
przez fluktuację szerokości przerwy energetycznej (potencjału nośników) związaną z
fluktuacją składu In – patrz rozdział 2.5. Uzyskanie kształtu S tych wykresów jest
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charakterystycznym wskaźnikiem występowania fluktuacji potencjału. Szczegółowe cechy
kształtu S, jak temperatura, przy której jest początkowe minimum energii, całkowita wielkość
zmian energii PL, zależą m.in. od wielkości fluktuacji potencjału oraz ich skali przestrzennej.
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9 Katodoluminescencja
Katodoluminescencja polega na naświetlaniu badanej próbki elektronami i badaniu
promieniowania wtórnego emitowanego przez próbkę. Energia padających elektronów jest
absorbowana do głębokości rzędu kilkuset nanometrów i podobnie jak w przypadku
fotoluminescencji, powoduje przejścia nośników z pasma walencyjnego do pasma
przewodnictwa. Nośniki rekombinują, generując foton lub fonony.
W pracy wykorzystano katodoluminescencję wykonywaną z rozdzielczością
przestrzenną ok. 100 nm w celu badania fluktuacji przestrzennych składu w warstwach
InGaN.
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Część III

Wyniki badań
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10 Interpretacja krzywych
rentgenowskich dla warstw InGaN
Główną techniką używaną w niniejszej pracy do badania epitaksjalnych warstw InGaN jest
wysokorozdzielcza dyfrakcja rentgenowska. Na początkowych etapach pracy wydawało się,
że technika ta może posłużyć do wyznaczenia amplitudy fluktuacji zawartości In (wielkości
segregacji) w warstwie. Jednak dalsze prace zweryfikowały ten pogląd.
Celem tego rozdziału jest pokazanie, jaki wpływ na krzywe dyfrakcyjne ma
segregacja indu i jakie informacje można uzyskać, analizując nie tylko kątowe położenie
pików rentgenowskich pochodzących od warstwy, ale także ich intensywność i szerokość. W
rozdziale zostanie omówiony wpływ skończonej długości koherencji fali rentgenowskiej
generowanej w dyfraktometrze oraz wpływ niejednorodności warstwy epitaksjalnej na
krzywe rentgenowskie. Wnioski płynące z tego rozdziału zostaną wykorzystane w rozdziale
mówiącym o przestrzennej skali fluktuacji indu w InGaN-ie.
W prawie wszystkich symulacjach procesu dyfrakcji rentgenowskiej, służących do
wyznaczenia parametrów warstw epitaksjalnych, zakłada się, że koherencja fali padającej jest
nieskończona. Dopiero po symulacji procesu dyfrakcji, skończoność koherencji przestrzennej
(związanej z kątową rozbieżnością wiązki) i czasowej (związanej z szerokością widma fali
rentgenowskiej) jest uwzględniana przez splot otrzymanej uprzednio krzywej z tzw. funkcją
monochromatora. Bierze się też pod uwagę poszerzenie krzywej dyfrakcyjnej wynikające z
wygięcia próbki. Nie jest natomiast zauważany wpływ skończonej drogi koherencji fali na
sam proces dyfrakcji wewnątrz kryształu (na temat drogi koherencji fali patrz str. 67). W
większości symulacji komputerowych dyfrakcji na warstwach epitaksjalnych zakłada się, że
wszelkie zmiany w próbce zachodzą tylko w kierunku prostopadłym do powierzchni, zaś nie
uwzględnia się możliwych zmian lateralnych. Wynika to głównie z istnienia rozwiązania
analitycznego równań pojawiających się w teorii dynamicznej dla przypadku zmian w
kierunku pionowym.
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W pracy M. Leszczyńskiego [85] pokazano m.in. wpływ spadku koherencji fali na
teoretyczne krzywe odbić dla kryształu GaAs. Spadek koherencji fali oddano nie przez
zmiany w samej fali, lecz przez podzielenie kryształu na warstwy o grubości do 1 μm, między
którymi znajdywały się cienkie warstwy o grubości kilku angströmów zbudowane z materiału
na którym nie zachodzi dyfrakcja (np. dyslokacje). Grubość tych warstw zmieniała się w
sposób przypadkowy w granicach 10% wartości średniej. Poszerzenie pików rentgenowskich
było tym większe, im grubsze były warstwy nie powodujące dyfrakcji i im cieńsze warstwy
kryształu między nimi.

Wpływ segregacji na intensywność pików dyfrakcyjnych
Standardowym pomiarem dyfrakcyjnym warstw InGaN, mającym wykazać zawartość
indu i ewentualnie grubość warstwy, jest pomiar typu 2θ-ω w geometrii trójodbiciowej.
Szukane parametry można uzyskać z dużą dokładnością dopasowując do krzywej zmierzonej
krzywą symulowaną. Przykład takiego pomiaru i symulacji znajduje się na rys. 10.1
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Rys. 10.1 Pomiar 2θ-ω warstwy InGaN na podłożu GaN/szafir. Na osi pionowej jest intensywność wiązki ugiętej
wyrażona w zliczeniach na sekundę (ang. counts per second - CPS)

Pik o najwyższej intensywności pochodzi od GaN znajdującego się na spodzie.
Położenie drugiego piku wynosi 33.87° i jest związane z kątem Bragga dla warstwy InGaN o
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zawartości indu 12.1 %, naprężonej do podłoża. Aktualne położenie różni się nieco od
braggowskiego, co jest związane ze skończoną grubością warstwy i wpływem podłoża oraz z
efektami dynamicznymi (co zostało przedyskutowane w rozdziale 7.5). Oscylacje po obu
stronach krzywej (tzw. piki Pendellösung) wynikają z efektów dyfrakcyjnych na warstwie.
Ich wzajemna odległość pozwala dokładnie wyznaczyć grubość warstwy, która w tym
wypadku wynosi 44 nm. Symulacja została wykonana przy pomocy programu X'Pert Epitaxy
firmy Panalytical, wykorzystującego dynamiczną teorię dyfrakcji. Program ten wykonuje
symulacje krzywych odbić dla założonych struktur epitaksjalnych na idealnym podłożu. W
wypadku idealnego podłoża krzywe te są identyczne ze skanami 2θ-ω. Szerokość piku od
GaN w symulacji została zwiększona w sposób sztuczny przez dodanie w programie wygięcia
podłoża o promieniu ok. 17 metrów. W ten sposób można wprowadzić poszerzenie, które w
przypadku rzeczywistym jest wynikiem trzech czynników: (i) niedoskonałości fali padającej,
(ii) niedoskonałości mierzonego podłoża oraz (iii) wpływu analizatora. Intensywność
symulacji została unormowana do intensywności piku od GaN.
Na tym rysunku widać, że przy opisanym sposobie dopasowania symulacji (do piku
od GaN), intensywność piku od warstwy InGaN oraz pików Pendellösung w krzywej
symulowanej nie pokrywają się z krzywą zmierzoną. Intensywność pików w krzywej
zmierzonej jest mniejsza niż w krzywej symulowanej. Przyczyną może być rozsegregowanie
indu w warstwie, ale również niedoskonałość podłoża (co będzie dyskutowane w dalszej
części tego rozdziału). Tworzenie się klastrów o zwiększonej zawartości In oraz miejsc o
zubożonym składzie prowadzi do fluktuacji wielkości komórek elementarnych w warstwie i
załamania się symetrii translacyjnej sieci. Atomy nie leżą dokładnie w położeniach, jakie by
miały w przypadku warstwy jednorodnej. To powoduje, że różnica faz fal rentgenowskich
odbitych przez te atomy różni się w sposób przypadkowy w porównaniu z siecią idealną. Po
interferencji tych fal otrzymujemy amplitudę mniejszą, niż dla sieci idealnej.
Zjawisko to pokazują symulacje wykonane programem autora, bazującym na
kinematycznej teorii dyfrakcji. Został on opisany w pracy [86]. W programie przyjęto, że
warstwa InGaN, naprężona do podłoża GaN, jest podzielona na bloki o lateralnej długości
ok. 5 nm (rys. 10.2). W granicach jednego bloku zawartość In jest stała, co oznacza również
stałość wielkości komórki elementarnej. Zawartość indu dla różnych bloków podlega
rozkładowi normalnemu o danym odchyleniu standardowym σ.
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Rys. 10.2 Schemat kryształu z rozsegregowaną warstwą InGaN przyjęty do tworzenia symulacji w programie
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Rys. 10.3 Symulacje pomiarów 2θ-ω wykonane przy użyciu kinematycznej teorii dyfrakcji dla warstwy InGaN
jednorodnej (niebieska) i rozsegregowanej (czerwona) na podłożu GaN. Średnia zawartość In w obu
przypadkach jest 10 %. Dla przypadku z segregacją zawartość indu podlega lokalnym fluktuacjom, których
wartość jest opisana rozkładem normalnym o odchyleniu standardowym σ równym 2.5 %. Drobne oscylacje (o
periodzie rzędu 0.01°) pochodzą od skończonej grubości podłoża.

Rys. 10.3 ilustruje spadek intensywności pików spowodowany przez segregację In, na
podstawie symulacji wykonanej przy użyciu omawianego programu. Lateralna długość
bloków wynosiła w symulacji 5 nm, jednak zmiana tej wielkości nie wpływa na wygląd
krzywej. Początkowo autor pracy próbował wykorzystać zjawisko spadku intensywności do
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wyznaczania bezwzględnej wartości amplitudy fluktuacji zawartości indu dla rzeczywistych
warstw InGaN. Jednak z powodów niżej opisanych okazało się to niemożliwe.
Przeprowadzono podobne eksperymenty dla warstw AlGaN, hodowanych na
podłożach GaN/szafir, podłożach GaN uzyskanych metodą HVPE oraz dostępnych nam
podłożach GaN uzyskanych metodą wysokociśnieniową. Wykonano pomiary rentgenowskie
tych warstw oraz symulacje przy użyciu programu X'Pert Epitaxy, wykorzystującego teorię
dynamiczną dyfrakcji. W symulacji dopasowano intensywność i szerokość połówkową piku
od podłoża GaN do krzywej pomiarowej. Warstwy AlGaN nie podlegają takiej segregacji, jak
warstwy InGaN (przynajmniej nie ma o tym doniesień w literaturze), więc spodziewaliśmy
się uzyskać dobrą zgodność intensywności piku eksperymentalnego od warstwy AlGaN z
symulacją. Jednak i w tym przypadku pik ten był w symulacji ok. 2 razy wyższy, niż w
pomiarze. Dla odrzucenia ewentualności wpływu optyki dyfraktometru na taki wynik,
wykonaliśmy podobne doświadczenie dla warstwy AlGaAs na podłożu GaAs, jednak w tym
przypadku krzywa zmierzona i symulowana niemal się pokrywały.
Istnieją dwa możliwe wytłumaczenia: pierwsze, że nasze warstwy AlGaN są mocno
zdefektowane, co prowadzi do spadku periodyczności sieci krystalicznej, lub, co bardziej
prawdopodobne, decyduje tu wpływ podłoża GaN, które w żadnym z doświadczeń nie było
idealne, to znaczy posiadało różne defekty liniowe i punktowe oraz pewną mozaikę (n.t.
mikrostruktury podłoży GaN hodowanych metodą wysokociśnieniową patrz praca [87]).
Prowadzi to do wniosku, że opisana metoda nie może być użyta do wyznaczenia
bezwzględnej wartości amplitudy fluktuacji In w rozsegregowanych warstwach InGaN
hodowanych na niedoskonałych podłożach GaN.
Dlaczego tak się dzieje? Przy robieniu symulacji numerycznych zakłada się, że próbka
ma idealną strukturę krystaliczną. Pomiar idealnej pod względem strukturalnym próbki
powinien prowadzić do uzyskania krzywej zgodnej z krzywą symulowaną. Jaki jednak wpływ
na krzywą pomiarową będzie miało wprowadzenie mozaiki do podłoża, czyli wielu ziaren
krystalicznych ułożonych względem siebie pod różnymi, niewielkimi kątami?
Fala płaska padając na kryształ podlega wewnątrz jego objętości stopniowemu
zanikowi, wzdłuż kierunku padania. Część fali ulega dyfrakcji (ugięciu) na periodycznej
strukturze atomowej. Dyfrakcja jest tym silniejsza, im kąt padania jest bliższy kątowi Bragga
(z uwzględnieniem poprawki refrakcyjnej). Z dala od kąta Bragga energia fali jest
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rozpraszana i ostatecznie zamieniana na ciepło (rozpraszanie Comptona). Charakterystyczna
odległość zaniku fali nazywana jest długością ekstynkcji i jest ona funkcją kąta padającej
wiązki. W warunkach dyfrakcji długość ekstynkcji wynosi kilka mikronów (mniej niż
10 μm). Dla kątów padania odległych od warunku Bragga długość ekstynkcji rośnie do
kilkudziesięciu mikronów.
Wyobraźmy sobie płaską falę rentgenowską padającą na próbkę, gdzie podłoże
stanowi kryształ GaN składający się z wielu krystalitów ułożonych pod lekko różniącymi się
kątami. Krystality te mają rozmiary kilku mikronów, zarówno w kierunku poziomym
(równoległym do powierzchni), jak i pionowym. Na powierzchni znajduje się warstwa
epitaksjalna o różniącym się parametrze sieci. Fala pada pod kątem Bragga do średniego
kierunku płaszczyzny c krystalitów podłoża. Jeżeli fala trafi na krystalit dobrze spełniający
warunki dyfrakcji, wniknie w próbkę na głębokość kilku mikronów i ulegnie ugięciu. Jeśli
jednak trafi na krystalit nie spełniający warunków dyfrakcji – wniknie głębiej w materiał i ma
szansę dojść do znajdującego się dalej na jej drodze krystalitu, który spełni warunki dyfrakcji.
Dlatego, mimo zmozaikowania kryształu, duża część fali ulegnie dyfrakcji i da silny pik od
podłoża. Intensywność tego piku będzie tylko nieznacznie mniejsza niż dla przypadku
idealnego kryształu.
Warstwa epitaksjalna na wierzchu próbki powtarza kierunki płaszczyzn znajdujących
się pod nią krystalitów podłoża, więc w różnych miejscach warstwy ułożenie płaszczyzn
krystalicznych będzie trochę inne. Gdy fala padająca spełnia warunek Bragga dla części
krystalitów warstwy, nie spełnia go dla pozostałych. To powoduje, że intensywność piku od
warstwy będzie znacząco mniejsza, niż w idealnym przypadku braku mozaiki.
Przedstawiony powyżej model jest możliwym wytłumaczeniem faktu, że dla warstw
epitaksjalnych jednorodnych (AlGaN) na słabej jakości podłożach GaN krzywa pomiarowa
nie pokrywa się z symulowaną.

Wpływ segregacji na szerokość pików dyfrakcyjnych – rozważania jakościowe
Krzywa symulowana pokazana na rys. 10.3 została wykonana dla warstwy InGaN, w
której skład indu miał rozkład normalny o odchyleniu standardowym σ = 2.5 %, zaś
szerokość połówkowa rozkładu wynosiła ok. 5.9 % (=2.35σ). Dla jednorodnej warstwy
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InGaN naprężonej do podłoża GaN, zmiana składu o 5.9 % oznacza zmianę położenia piku o
0.34°. Jednak w symulacji dla warstwy niejednorodnej, taka szerokość rozkładu zawartości In
między różnymi miejscami warstwy prowadzi do znikomego poszerzenia piku o 0.011°. Tak
więc fluktuacje składu warstwy w małej skali przestrzennej prowadzą głównie do spadku
intensywności piku, zaś prawie nie wpływają na jego szerokość.
Z drugiej strony jest rzeczą oczywistą, że gdyby fluktuacje składu warstwy miały skalę
przestrzenną rzędu kilku lub kilkudziesięciu mikronów, dla rzeczywistego pomiaru
prowadziłoby to do znaczącego poszerzenia piku, tak, jakby było to nałożenie wielu
krzywych pochodzących od warstw o różnym składzie.
Jaka jest granica między skalą przestrzenną fluktuacji składu nieprowadzącą i
prowadzącą do poszerzenia piku dyfrakcyjnego? Co różni wyniki pokazanych symulacji od
rzeczywistego pomiaru? Tutaj należy zauważyć, że fala rentgenowska generowana przez
lampę rentgenowską i kształtowana przez optykę monochromatora, ma skończoną długość
koherencji we wszystkich trzech kierunkach przestrzeni. Faza fali w punkcie r jest
skorelowana z fazą w punkcie r+Δr, jeśli Δr jest mniejsze od długości koherencji w tym
kierunku; w przeciwnym przypadku nie jest skorelowana.
Dlatego, jeśli dwa atomy w krysztale są od siebie w odległości mniejszej, niż długość
koherencji fali, to rozproszone na tych atomach fale będą interferować ze sobą, gdyż ich faza
będzie skorelowana. Wtedy dodajemy do siebie zespolone amplitudy tych fal. Ten właśnie
przypadek odpowiada symulacjom wykonanym przy użyciu autorskiego programu, gdyż jest
w nim założenie o nieskończonej długości koherencji fali (idealna fala płaska).
W wypadku, gdy odległość atomów jest większa od długości koherencji fali, fale
ugięte na atomach nie będą miały skorelowanej fazy, nie zajdzie interferencja, i należy
dodawać ich intensywności (kwadraty modułów zespolonej amplitudy). Jeśli więc dwa rejony
próbki, oddalone od siebie bardziej niż długość koherencji fali, będą miały inny skład
chemiczny, to dadzą dwa odrębne piki, których położenie kątowe będzie odpowiadało
parametrom sieci tych miejsc.

66

Wpływ segregacji na szerokość pików dyfrakcyjnych – rozważania ilościowe
Rys. 10.4 pokazuje poszerzenie piku (czyli wzrost szerokości połówkowej) od
rozsegregowanej warstwy InGaN w funkcji odchylenia standardowego rozkładu zawartości
indu. Pokazane wartości pochodzą z symulacji wykonanych przy pomocy autorskiego
programu, z wykorzystaniem kinematycznej teorii dyfrakcji. W symulacjach przyjęto idealną
falę płaską (nieskończona długość koherencji). Oznacza to, że pokazane poszerzenie
odpowiada przypadkowi, gdy cała warstwa znajduje się w granicach obszaru, w którym fala
jest koherentna. Do symulacji przyjęto warstwę InGaN o grubości 40 nm i średnim składzie
10 % In, podzieloną na bloki o długości w kierunku lateralnym 5 nm i wysokości 5 nm.
Wzrost wysokości bloków (przy tej samej grubości warstwy) powoduje wzrost szerokości
piku, ale wzrost rozmiaru bloków w kierunku lateralnym nie wpływa na wynik.
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Rys. 10.4 Poszerzenie piku (wzrost szerokości połówkowej piku) od rozsegregowanej warstwy InGaN dla
przypadku, gdy fala padająca jest płaska, tzn. ma nieskończoną drogę koherencji. Wykres na podstawie
symulacji przy wykorzystaniu kinematycznej teorii dyfrakcji.

Dla rzeczywistego przypadku, droga koherencji lx w kierunku rozchodzenia się fali
(kierunku x) jest ograniczona przez szerokość spektralną emitowanej z monochromatora fali.
Szerokość ta Δλ/λ0 ≈ 10-4. Załóżmy, że emitowane widmo można opisać funkcją Gaussa o
wartości średniej λ0, szerokości połówkowej Δλ i odchyleniu standardowym σλ = Δλ/2.35. W
dziedzinie wektorów falowych k=2π/λ widmo to będzie z dobrym przybliżeniem również
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funkcją Gaussa o wartości średniej k0=2π/λ0 i odchyleniu standardowym σk = 2πσλ/λ02. W
przestrzeni rzeczywistej emitowana fala będzie transformatą Fouriera widma:
2


 x = ∫ eikx exp[− k−k
]dk = C1 e
2
0
2
k

ik0x

2

x
exp[−2
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2
x

gdzie σx = 1/σk, a C1 jest stałą.
Jest to paczka falowa o długości fali λ0 i amplitudzie opisanej funkcją Gaussa o
odchyleniu standardowym σx. Maksymalna wartość amplitudy wynosi C1. Przez drogę
koherencji lx oznaczmy odcinek, na którym amplituda paczki falowej jest większa niż C 1/e.
Wtedy
2
0

 2
l x = 2  2 x = 2.35
π 

λ0 ≈ 1.54 Å
lx = 1.63 μm
W kierunku prostopadłym do kierunku wiązki ale równoległym do płaszczyzny dyfrakcji,
długość koherencji fali jest ograniczona przez rozbieżność kątową Δβz (ok. 0.026°) wiązki w
tym kierunku:
lz = 0.5·λ0/Δβz ≈ 0.17 μm;
analogicznie, w kierunku prostopadłym do płaszczyzny dyfrakcji (Δβy ≈ 1°):
ly ≈ 0.004 μm;
Te trzy długości lx, ly, lz zakreślają obszar elipsoidy, wewnątrz której fala padająca jest
koherentna. Objętość elipsoidy wynosi 1.33π(lx/2)(ly/2)(lz/2)=5.8·105 nm3. Oczywiście granica
tego obszaru nie jest ostra, stopień koherencji fali maleje od środka obszaru w kierunku do
zewnątrz. Dla potrzeb niniejszej pracy obszar taki możemy nazwać obszarem koherentnym.
Ile będzie wynosiło w realnym przypadku poszerzenie piku rentgenowskiego
pochodzącego od warstwy InGaN zawierającej lokalne fluktuacje składu? Rozsegregowaną
warstwę InGaN możemy w uproszczeniu przedstawić jako składającą się z bloków o różnym
składzie, jak na rys. 10.2. Warstwę tę można jednocześnie podzielić na sąsiadujące ze sobą
obszary koherentne. W każdym obszarze koherentnym znajduje się n bloków, w zależności
od objętości bloku i od objętości obszaru koherentnego. Dyfrakcja fali na blokach
znajdujących się wewnątrz pojedynczego obszaru koherentnego prowadzi do poszerzenia
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piku pokazanego na rysunku 10.4. Poszerzenie to można oznaczyć jako ΔFWHMkoh. Jest ono
wynikiem interferencji koherentnej fali na niejednorodnej warstwie, co w symulacji oddaje
się przez dodawanie zespolonych amplitud fal ugiętych na poszczególnych blokach.
Ze względu na ograniczoną liczbę bloków n wewnątrz każdego obszaru koherentnego,
średni skład indu będzie różny wewnątrz różnych obszarów, co wynika z praw
statystycznych. Będzie to prowadziło do poszerzenia piku, będącego skutkiem dodawania
intensywności fal ugiętych na różnych obszarach koherentnych. To poszerzenie oznaczam
jako ΔFWHMniekoh. W dalszych kilku akapitach przedstawię opis matematyczny pozwalający
znaleźć odchylenie standardowe średniej zawartości In w różnych obszarach koherentnych, a
co za tym idzie, wartość ΔFWHMniekoh.
Przyjmijmy, że mamy warstwę o średniej zawartości S % indu oraz gaussowskim
rozkładzie zawartości In o odchyleniu standardowym σ %. Prawdopodobieństwo, że dla
pojedynczego pomiaru w losowo wybranym punkcie warstwy (bloku) otrzymamy x % indu,
jest dane funkcją Gaussa o wartości średniej S i odchyleniu standardowym σ:
P x  =

1
 2 π

exp

−x−S2
2 2

Dla serii n pomiarów w różnych miejscach (n bloków), odchylenie standardowe wartości
średniej serii jest mniejsze niż dla pojedynczego pomiaru i wynosi
n =

1

n



Przyjmijmy, że w obszarze koherentnym mieści się n bloków. Średnia zawartość indu
w jednym bloku wynosi xśr. Dla zbioru wszystkich obszarów koherentnych wielkość xśr
podlega rozkładowi normalnemu o odchyleniu standardowym σn, zaś jego szerokość
połówkowa wynosi 2.35·σn Zmiana zawartości In o 1 % dla warstwy jednorodnej naprężonej
do podłoża GaN powoduje zmianę położenia 2θ piku o 0.058°, dla refleksu (0 0 0 2). Dlatego
poszerzenie piku wynikające z różnic średniej zawartości In między różnymi obszarami
koherentnymi będzie wynosiło
ΔFWHMniekoh[°] = 0.058·2.35·σn[%]
Oznaczmy naturalną szerokość połówkową piku dla warstwy jednorodnej (bez
fluktuacji składu) przez FWHMjed. Po wprowadzeniu niejednorodności do warstwy, dyfrakcja
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idealnej fali płaskiej prowadzi do piku o szerokości połówkowej A = FWHMjed + ΔFWHMkoh.
Z kolei wprowadzenie fali padającej o ograniczonej drodze koherencji powoduje, że w
symulacji należy dodawać piki o szerokości A i położeniu maksimum opisanym rozkładem
normalnym o szerokości połówkowej ΔFWHMniekoh. Inaczej mówiąc, jest to splot krzywej
przedstawiającej pik o szerokości połówkowej A z krzywą Gaussa o szerokości połówkowej
ΔFWHMniekoh. W wyniku splotu dwóch funkcji Gaussa otrzymujemy również krzywą Gaussa
o szerokości będącej pierwiastkiem z sumy kwadratów szerokości funkcji składowych. Mimo,
że kształt piku nie jest dokładnie funkcją Gaussa, to z dobrym przybliżeniem możemy
zastosować to prawo do naszego przypadku. Stąd szerokość piku będzie ostatecznie wynosiła:
FWHM =  FWHM jed FWHMkoh 2 FWHM 2niekoh
Wartość FWHMjed należy wyznaczyć na podstawie symulacji numerycznej dla
warstwy jednorodnej. Jednak w symulacji tej należy dopasować szerokość piku od podłoża do
krzywej zmierzonej, np. przez wprowadzenie w programie symulacyjnym wygięcia próbki o
określonym promieniu wygięcia. Poszerzenie piku od podłoża w stosunku do idealnego
przypadku nie jest skutkiem segregacji składu warstwy, lecz wynika głównie z
niedoskonałości fali padającej, wychodzącej z monochromatora, jej odstępstwa od fali
płaskiej. Wprowadzenie tego poszerzenia wpływa oczywiście na całą krzywą symulowaną,
również na szerokość piku od warstwy. Niedoskonałość fali padającej wiąże się ze spadkiem
drogi koherencji. Jednak, jak pokazałem we wcześniejszych akapitach, poszerzenie to nie jest
wystarczające dla przypadku z segregacją, gdyż nie uwzględnia ono konieczności dodawania
intensywności fal ugiętych na obszarach oddalonych od siebie bardziej niż droga koherencji
fali. Segregacja powoduje większe poszerzenie piku, jeśli wielkość bloków o stałym składzie
jest znacząca w stosunku do objętości obszaru koherentnego.
Przedstawiony model może prowadzić do znalezienia średniej wielkości bloków o
stałym składzie na podstawie pomiaru szerokości połówkowej piku rentgenowskiego od
warstwy InGaN. W modelu tym przyjęto założenie, że w warstwie InGaN istnieje tylko jedna
skala przestrzenna fluktuacji indu. Jednak zarówno w ramach niniejszej pracy (rozdział 13.3)
jak i w literaturze (Kazlauskas et al. [88, 89]) jest pokazane, że w warstwach InGaN
występuje dwuskalowy rozkład zawartości In. Mniejsza skala fluktuacji dotyczy rozmiarów
rzędu pojedynczych nanometrów, zaś większa skala – rzędu mikrona. Z tego powodu
obliczenia oparte na przedstawionym modelu mogą prowadzić do fałszywych wniosków na
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temat wielkości bloków o stałym składzie indu. Dokładniejsze oszacowanie wielkości bloków
wymaga przeprowadzenia symulacji numerycznych dla rozsegregowanej próbki przy użyciu
fali padającej opisanej paczką falową o zadanych rozmiarach.

W celu doświadczalnej weryfikacji przedstawionego modelu zbadano próbkę
zawierającą warstwę InGaN o grubości 41 nm i zawartości In 11.7 %. Na podstawie
pomiarów PL w zakresie temperatur 10-300 K wyznaczono dla tej próbki odchylenie
standardowe rozkładu zawartości indu, wykorzystując metodę opisaną w pracy [124], przy
założeniu gaussowskiego rozkładu stanów zlokalizowanych w ogonach pasm. Odchylenie to
wynosi σ = 0.55 % In. Dla takiego odchylenia ΔFWHMkoh ≈ 0.0002° (na podstawie symulacji
numerycznych, patrz wykres na rys. 10.4).
Przeprowadzono też pomiar dyfrakcji rentgenowskiej 2θ-ω refleksu (0 0 2) próbki. W
wyniku pomiaru otrzymano szerokość połówkową piku od warstwy FWHM = 0.20846°. Z
symulacji przeprowadzonej przy użyciu programu komercyjnego X'Pert Epitaxy dla warstwy
jednorodnej o podanej grubości i składzie otrzymano wartość FWHMjed = 0.20195°. Na
podstawie wzoru poprzednio wyprowadzonego:
FWHM =  FWHM jed FWHMkoh 2 FWHM 2niekoh ,
po podstawieniu podanych wartości, otrzymano wartość ΔFWHMniekoh = 0.051°.
Stąd
σn = 0.37 %,
zaś ilość bloków o stałym składzie w obszarze koherentnym
n = (σ/σn)2 = 2.2
Ponieważ wielkość obszaru koherentnego w kierunku z wynosi 170 nm i jest znacznie
większa od grubości warstwy InGaN, do obliczeń wielkości jednego bloku należy wziąć
obszar warstwy będący jej przecięciem z elipsoidą zakreślającą obszar koherentny. Dla kąta
padania ok. 17° jest to odcinek warstwy o długości ok. 580 nm. Dlatego wielkość bloku o
stałym składzie szacuje się na 580/n = 260 nm w kierunku lateralnym.
Otrzymana wielkość bloku o stałym składzie jest wynikiem zastosowanego modelu.
Jest ona raczej nierealistyczna, gdyż przyjęto tu założenie o jednoskalowym rozkładzie
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przestrzennym fluktuacji. W próbce są prawdopodobnie dwie skale przestrzenne fluktuacji,
przy czym wyznaczona szerokość rozkładu zawartości indu (σ = 0.55 %) dotyczy skali rzędu
pojedynczych nanometrów. Druga skala, o nieznanej amplitudzie fluktuacji, dotyczy zakresu
rzędu mikrometra.

Wnioski:
–

niejednorodność warstwy epitaksjalnej o skali przestrzennej dużo mniejszej od wielkości
obszaru koherentnego fali rentgenowskiej powoduje spadek intensywności pików od
warstwy i znikome ich poszerzenie;

–

spadek intensywności piku nie może być używany do wyznaczenia skali przestrzennej
fluktuacji składu indu, jeśli warstwa InGaN jest hodowana na niedoskonałym podłożu.

–

przedstawiono model pozwalający na oszacowanie skali przestrzennej fluktuacji
zawartości indu na podstawie pomiaru szerokości piku dyfrakcyjnego; model ten zakłada
istnienie tylko jednej skali przestrzennej fluktuacji.
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11 Relaksacja warstw InGaN na
podłożu GaN
Niedopasowanie sieciowe InN w stosunku do GaN wynosi 10.9 %. To powoduje, że warstwy
InxGa1-xN o nawet niewielkiej zawartości indu, rosnące na podłożu GaN, są poddawane
silnym naprężeniom ściskającym. W miarę wzrostu grubości warstwy rośnie też energia
sprężysta zgromadzona w materiale. Po przekroczeniu grubości krytycznej następuje
relaksacja warstwy – zwiększa się średni parametr a i powstają defekty: dyslokacje
niedopasowania, pętle dyslokacji, dołki o piramidalnym kształcie. Generacja dyslokacji
powoduje relaksację plastyczną, zaś generacja dołków – relaksację elastyczną. Zjawisko to
jest

niekorzystne

z

punktu

widzenia

wydajności

i

niezawodności

urządzeń

optoelektronicznych.
Celem tego rozdziału jest zbadanie zjawiska relaksacji przy pomocy dyfrakcji
rentgenowskiej na dwóch rodzajach podłóż – podłoża GaN/szafir i GaN objętościowy
produkowany metodą HVPE – a także dla dwóch rodzajów epitaksji – MOVPE i MBE.
Ponadto zostały przeprowadzone eksperymenty na podłożach GaN o powierzchni
zdezorientowanej w stosunku do płaszczyzny c kryształu pod kątem do ok. 2º.

11.1 Badania relaksacji warstw InGaN w
literaturze
Wielu autorów badało zjawisko relaksacji warstw InGaN na GaN. Wartość grubości
krytycznej próbowano wyznaczyć zarówno doświadczalnie jak i teoretycznie. Dane te zostały
zamieszczone na rys. 11.1. Parker et al. [94] wyznaczali grubość krytyczną warstw InGaN
przez pomiary energii fotoluminescencji (PL) próbek w funkcji ich grubości. Energia
fotoluminescencji spadała ze wzrostem grubości, co zostało przypisane emisji z głębokich
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poziomów, związanych z powstającymi w czasie relaksacji defektami. Należy zwrócić uwagę
na niedokładność tej metody. Pomiary zaczynały się od grubości warstw 40 nm, gdyż dla
cieńszych warstw była zbyt niska intensywność PL. Nie ma pewności, czy warstwy o tej
początkowej grubości nie były już częściowo zrelaksowane.
Reed et al. [90] badali grubość krytyczną warstw InGaN przykrytych warstwą GaN o
100 nm grubości. Warstwy InGaN były hodowane w temperaturach 750-800 ºC. Podczas
wzrostu GaN na wierzchu temperatura była podnoszona do 1000 ºC, co może mieć wpływ na
stan naprężenia warstwy InGaN. Badanym parametrem była energia PL oraz ruchliwość i
przewodnictwo elektryczne warstw. Ze względu na warstwę przykrywającą GaN, różniącą te
struktury od pozostałych prac, wyniki zespołu Reed et al. nie zostały umieszczone na rys.
11.1.
Akasaki i Amano [91] badali grubość krytyczną InGaN na podłożach GaN/szafir,
wykorzystując dyfrakcję rentgenowską. Dla składów 5–20 % uzyskali grubość krytyczną ok.
400 nm. Natomiast w pracy [92] ci sami autorzy pokazują, że uzyskali warstwy InGaN o
grubości 40 nm naprężone do GaN. Jednak wartość 400 nm nie została potwierdzona przez
innych badaczy, np. Pereira et al. [74, 75, 76] pokazują, że już cieńsze warstwy o
wymienionych składach relaksują.
Inni autorzy skupili się na badaniu natury defektów powstających podczas relaksacji
warstw InGaN. Jahnen et al. [95] badali warstwy InGaN o grubości 100 nm i zawartości indu
6, 8 i 14 % hodowane na podłożach z SiC pokrytych warstwą buforową AlN i GaN o grubości
ok 1 μm. Stwierdzono brak relaksacji plastycznej dla tych próbek. Zachodziła głównie
relaksacja elastyczna przez tworzenie pinholi – dołków o kształcie heksagonalnych
odwróconych piramid. Tylko dla warstwy z 14 % In zauważono rzadkie dyslokacje
niedopasowania, generowane na końcach pinholi, których głębokość przekraczała grubość
warstwy. Gęstość pinholi zmieniała się od 1.2·109 do 1.7·109 cm-2 dla zmiany składu od 6 do
14 % In. Brak deformacji plastycznej autorzy przypisywali tzw. siłom Peierls'a [93], które
powodują, że niektóre rodzaje dyslokacji, uwzględniane w pracach teoretycznych, nie mogą
się pojawić.
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Rys. 11.1 Relaksacja warstw InGaN; 1. Parker et al. [94] - grubość krytyczna z pomiarów PL, 2. Jahnen et al.
[95] - obecność pinholi, 3. Cho and Yang [96] - dyslokacje niedopasowania i błędy ułożenia, 4. Liu et al. [97] dyslokacje niedopasowania, 5. Srinivasan et al. [98] - relaksacja elastyczna przez powstawanie piramidalnych
dołków, 6. Liu et al. [99] - pętle dyslokacyjne, 7. Holec et al. [103] - brak dyslokacji niedopasowania, obecność
dołków 8. Holec et al. [100] - model teoretyczny, 9. Fischer et al. [101] - model teoretyczny, 10. People and
Bean [102] - model teoretyczny; 11. warstwy MOVPE na szafirze częściowo zrelaksowane, 12. warstwy MBE
na szafirze częściowo zrelaksowane, 13. warstwy MBE na szafirze naprężone, 14. warstwy MOVPE na GaN
częściowo zrelaksowane, 15. warstwy MOVPE na GaN naprężone, 16. warstwy MBE na GaN, częściowo
zrelaksowane.
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Cho i Yang [96] badali warstwę InGaN o zawartości indu 33% i grubości 112 nm.
Zaobserwowali powstawanie dyslokacji niedopasowania nie tylko na granicy GaN/InGaN,
lecz także wewnątrz warstwy. Stopień relaksacji rośnie monotonicznie od granicy z GaN do
powierzchni. Liu et al. [97] stwierdzili, że przy braku dyslokacji przechodzących, dla warstw
InGaN o grubości 100 nm generacja dyslokacji niedopasowania pojawia się dla zawartości
indu powyżej 11 %. Dla warstwy o składzie 17 % In badali oni powstające dyslokacje i ich
rolę w zmniejszaniu naprężeń niedopasowania. Srinivasan et al. [98] badali warstwy InGaN o
grubości ok. 100 nm i zawartości indu 10 % na podłożu GaN/szafir oraz na podłożu typu
ELOG. Na podłożach GaN/szafir o dużej gęstości dyslokacji przechodzących zaobserwowali
powstawanie piramidalnych dołków (pinholi) prowadzących do relaksacji elastycznej. Na
podłożach typu ELOG pojawiły się dyslokacje niedopasowania. Liu et al. [99] badali warstwy
na podłożach objętościowych GaN o niskiej gęstości dyslokacji przechodzących. Warstwy o
grubości 100 nm i zawartości indu powyżej 7 %, wyhodowane na podłożach GaN o niskiej
gęstości dyslokacji przechodzących, relaksowały przez powstawanie pętli dyslokacyjnych
wokół głębokich dołków przecinających całą heterostrukturę. Holec et al. [103]
przeprowadzili porównanie wyników doświadczalnych własnych i innych autorów z własnym
modelem teoretycznym grubości krytycznej dla różnych systemów poślizgu. Wyhodowane
przez nich warstwy InGaN na podłożach GaN/szafir nie wykazywały dyslokacji
niedopasowania (pomiar TEM), lecz były obecne defekty typu V, czyli piramidalne dołki
People and Bean [102] stworzyli model teoretyczny relaksacji warstw epitaksjalnych
oparty o bilans energetyczny. W modelu tym przyjmuje się, że relaksacja następuje, gdy
gęstość energii sprężystej zgromadzonej w warstwie na skutek jej niedopasowania do podłoża
jest równa gęstości energii związanej z wyizolowaną dyslokacją śrubową niedopasowania
leżącą w odległości hc (równej grubości krytycznej) od powierzchni. Ta energia związana z
dyslokacją jest skutkiem przesunięć atomów sieci wywołanych przez dyslokację względem
ich położeń węzłowych. Dyslokacje śrubowe pojawiają się na skutek relaksacji wcześniej, niż
brzegowe, dlatego to one są brane pod uwagę. Model People and Bean dobrze zgadza się z
pomiarami dla warstw GexSi1-x na podłożu Si.
Fischer et al. [101] pokazują inny model, w którym porównują naprężenie wywołane
przez dyslokację (dokładniej jego składową leżącą w płaszczyźnie warstwy) z naprężeniem
wywołanym przez niedopasowanie sieciowe warstwy do podłoża. Model ten za podstawę
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przyjmuje liniową teorię sprężystości. W przeciwieństwie do modelu People and Bean,
uwzględnia on wzajemne oddziaływanie dyslokacji przez naprężenia elastyczne.
Holec et al. [100] przedstawili teoretyczny model wyznaczania grubości krytycznej
polegający bilansie energetycznym, podobnie jak People and Bean: energia układu rośnie na
skutek „wstawienia” dyslokacji niedopasowania; jednocześnie maleje energia sprężysta
wywołana przez niedopasowanie sieciowe. Gdy wzrost energii spowodowany przez
dyslokację jest równy spadkowi energii niedopasowania zachodzi relaksacja. Autorzy podali
własny wzór na energię dyslokacji, w którym występujące stałe policzyli numerycznie dla
układu InxGa1-xN. Wzór ten różni się od używanych przez innych autorów, gdyż uwzględnia
on symetrię heksagonalną, z jaką mamy do czynienia w GaN, podczas gdy wcześniejsze
wzory zakładały ośrodek izotropowy. Grubość krytyczna policzona wg tego modelu dla
warstwy In0.2Ga0.8N wynosi ok. 84 % grubości policzonej dla ośrodka izotropowego. Grubość
ta jest również dużo mniejsza niż w przypadku modeli People and Bean [102] oraz Fischer et
al. [101] (patrz rys. 11.1).
Podczas relaksacji powstają dyslokacje niedopasowania. Mechanizm powstawania
tych dyslokacji polega na ślizganiu się względem siebie określonych płaszczyzn
krystalicznych (płaszczyzn poślizgu). Choć dyslokacje niedopasowania są równoległe do
międzypowierzchni dzielącej warstwę i podłoże, to płaszczyzny poślizgu nie muszą być do
niej równoległe. Są możliwe różne tzw. systemy poślizgu (ang. slip system) powodujące
relaksację. Różnią się one kierunkiem krystalograficznym linii dyslokacji, jej wektorem
Burgersa i płaszczyzną poślizgu. Krzywe przedstawiające grubość krytyczną wg modeli
teoretycznych zespołów Holec et al. [100], Fischer et al. [101] i People and Bean [102],
pokazane na rys. 11.1, zostały policzone dla sytemu poślizgu
wektor Burgersa ma współrzędne

1
3

1
3

〈1 1 
2 3〉×{1 1 
2 2} , w którym

〈1 1 
2 3〉 , zaś wzajemny poślizg atomów następuje w

płaszczyźnie {1 1 2 2} . Dla GaN długość wektora Burgersa w tym systemie poślizgu, b=6.09
Å. Na rysunku 11.2 pokazano dwa spośród możliwych systemów poślizgu.
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Rys. 11.2 Dwa różne systemy poślizgu w strukturze heksagonalnej: (a)
1
3

1
3

〈1 1 2 3〉×{1 1 2 2 }

i (b)

〈11 2 3〉×{1 1 0 1} . Linią przerywaną zaznaczono linię dyslokacji. Zaznaczono też wektor Burgersa b. Wektor

be,|| jest składową brzegową wektora Burgersa leżącą na międzypowierzchni podłoże-warstwa. Rysunek
skopiowany z pracy [103].

11.2 Badania autorskie
W ramach niniejszej pracy był badany stan naprężenia warstw InGaN o różnych grubościach,
dla składów od 2 do 36 % In, hodowanych na podłożach GaN/szafir oraz GaN
objętościowym, na płaszczyźnie c GaN, metodami MOVPE i MBE. Podłoża z
objętościowego GaN były hodowane metodą HVPE (na temat tej metody patrz str. 106), a
następnie polerowane mechanicznie i mechano-chemicznie. Płaszczyzna c tych podłoży była
pochylona w stosunku do powierzchni próbki pod kątem od 0.3º do 2.0º. Ich sieć krystaliczna
jest mocno wygięta, promień wygięcia jest rzędu 1.5 m. Do pomiaru składów, grubości i
stanu naprężenia wykorzystano dyfrakcję rentgenowską – pomiary map sieci odwrotnej
refleksów asymetrycznych oraz skany typu 2θ-ω refleksów symetrycznych. Nie badano
warstw cieńszych niż ok. 20 nm, gdyż piki dyfrakcyjne dla takich warstw, przy długości fali
promieniowania dostępnego w naszym dyfraktometrze, mają małą intensywność i dużą
szerokość, co utrudnia dokładny pomiar składu i stanu naprężenia warstwy. Na rysunku 11.3
znajdują się przykłady map sieci odwrotnej.
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Rys. 11.3 Mapy sieci odwrotnej refleksu (1 1 -2 4) dla warstwy InGaN naprężonej (s13) i częściowo
zrelaksowanej (s22). Na osiach są jednostki wektorów sieci odwrotnej, kolor symbolizuje intensywność wiązki
ugiętej. Dla warstwy naprężonej parametr Qx ~ 1/a jest jednakowy dla warstwy i podłoża, w przeciwieństwie do
warstwy zrelaksowanej. Widać rozmycie piku od warstwy InGaN dla próbki s22.

Dane pomiarowe zostały przedstawione na rys. 11.1 oraz w tabeli 11.1 (dla warstw
wykonanych techniką MOVPE na podłożach GaN/szafir, str. 80), tabeli 11.2 (technika
wzrostu MBE na podłożach GaN/szafir, str. 84) i w tabeli 11.3 (obie techniki wzrostu na
podłożach HVPE GaN, str. 86). Pokazany w tabelach stopień relaksacji jest liczony w ten
sposób, że 0 % oznacza całkowite naprężenie warstwy (parametry a warstwy i podłoża są
sobie równe), zaś 100 % oznacza całkowitą relaksację – parametr a warstwy ma wartość taką,
jak dla swobodnego materiału o danym składzie. Używany jest więc wzór:
R = 100% · (aw-ap)/(arel-ap),
gdzie R – stopień relaksacji,
aw – parametr a warstwy,
ap – parametr a podłoża,
arel – parametr a warstwy swobodnej (nienaprężonej) o danym składzie, liczony z prawa
Vegarda.
W ostatniej kolumnie tabel pokazano różnicę parametru a warstwy i podłoża (aw-ap).
Stopień relaksacji jest funkcją tej różnicy oraz składu warstwy. Dla warstw o małej
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zawartości indu, duży stopień relaksacji może oznaczać niewielką zmianę parametru a
warstwy. Dlatego dane z ostatniej kolumny lepiej niż stopień relaksacji obrazują rzeczywistą
zmianę parametru a powstałą w wyniku relaksacji warstwy. Pokazany błąd pomiarowy aw-ap
wynika głównie z szerokości pików dyfrakcyjnych na mapach sieci odwrotnej. Warstwy
całkowicie naprężone do podłoża zostały w tabelach zaznaczone kolorem czerwonym.

Tabela 11.1 Wyniki pomiarów dla warstw InGaN na podłożach GaN/szafir, wykonanych techniką MOVPE.
Próbki uszeregowano według rosnącej wartości w ostatniej kolumnie.
nazwa
próbki

grubość
warstwy

zawartość
indu [%]

stopień
aw-ap [Å]
relaksacji [%]

s1

49.5

2.3

8.2 ± 3.1

0.0006 ± 0.0003

s2

37

22

1.6 ± 1.2

0.0012 ± 0.0010

s3

40.5

8.7

3.8 ± 1.3

0.0012 ± 0.0005

s4

30.5

11.5

2.9 ± 1.0

0.0012 ± 0.0005

s5

38.2

11.8

3.1 ± 1.5

0.0013 ± 0.0007

s6

55

11.7

3.6 ± 2.2

0.0015 ± 0.0010

s7

19.4

20

2.4 ± 1.4

0.0017 ± 0.0011

s8

36.3

4.5

11.6 ± 3.3

0.0018 ± 0.0006

s9

44

12.35

4.1 ± 1.4

0.0018 ± 0.0007

s10

38.3

21.8

2.5 ± 0.5

0.0019 ± 0.0005

s11

35

19.2

3.3 ± 1.2

0.0022 ± 0.0009

s12

38

20.7

7.7 ± 1.1

0.0056 ± 0.0009

Wszystkie warstwy wykonane metodą MOVPE na podłożach szafirowych
(tabela 11.1) wykazywały jakąś, choćby niewielką, relaksację. Ich grubość była podobna, a
najmniejsza zawartość In z tej serii wynosiła 2.3 %. Na rys. 11.1 widać (czerwone kółka), że
dla danych składów ich grubość jest ok. 2-krotnie mniejsza, niż grubość krytyczną
wyznaczona doświadczalnie przez Parker’a et al., a dwie próbki o najniższym składzie In leżą
w pobliżu grubości krytycznej wg modelu Holec’a et al., najmniejszej spośród
przedstawionych.
Zjawisko tak wczesnej relaksacji warstw InGaN na podłożu GaN/szafir można
wytłumaczyć

w

następujący

sposób:

Wszystkie
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spośród

przedstawionych

modeli

teoretycznych zakładają mechanizm relaksacji przez generację dyslokacji niedopasowania.
Również doświadczalne pomiary grubości krytycznej wykonane przez zespół Parker et al.
[94] polegały na znalezieniu grubości, przy której następuje generacja dyslokacji, co wpływa
na własności fotoluminescencji próbki. Jednak zaobserwowano również inny mechanizm
relaksacji, przez tworzenie dołków o piramidalnym kształcie – pinholi [95, 98]. Pinhole te
powstają w miejscu dyslokacji przechodzących z wetorem Burgersa posiadającym składową
skręceniową, co wykazują badania TEM [98]. Relaksacja przez tworzenie pinholi ma naturę
deformacji elastycznej. Tworzenie pinholi następuje wcześniej (dla mniejszych składów), niż
dyslokacji niedopasowania. Dla większych składów (14 % przy grubości 100 nm w pracy
[95]) pierwsze dyslokacje niedopasowania powstają w miejscu pinholi, które dosięgają
międzypowierzchni podłoże-warstwa.

(a)
(b)

Rys. 11.4 Zdjęcia TEM przedstawiające
pinhole w warstwach InGaN o zawartości
indu 6 % (a) i 14 % (b). Dyslokacje
przechodzące są dołączone do czubków
pinholi. Na zdjęciu (b) widać też małą
pinholę nie związaną z żadną dyslokacją.
Zdjęcia pochodzą z pracy [95].

Rysunek 11.4 pochodzący z pracy [95] pokazuje przykłady pinholi dla dwóch warstw
InGaN o grubości 100 nm i składzie In 6 % (a) oraz 14 % (b). Pinhole znajdują się wewnątrz
warstwy InGaN. Widoczne są dyslokacje przechodzące dołączone do czubków pinholi.
Rysunek 11.5, pochodzący z tej samej pracy, pokazuje schemat relaksacji elastycznej
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zachodzącej na bocznych ściankach pinholi. Naprężenia ściskające występujące w warstwie
InGaN na podłożu GaN powodują, że relaksacja zachodzi przez wyginanie sieci kryształu do
środka pinholi. Ponieważ ta relaksacja ma naturę elastyczną, nie wymaga przekroczenia
progu grubości krytycznej, lecz zachodzi już przy małych składach indu, jeśli tylko w
warstwie powstaną pinhole. Pinhole powstają z dyslokacji przechodzących, więc dla warstw
na podłożu szafirowym, gdzie jest duża gęstość dyslokacji przechodzących, występuje duże
prawdopodobieństwo opisanej relaksacji elastycznej.

Rys. 11.5 Model relaksacji elastycznej na pinholach. Po lewej stronie jest pokazana hipotetyczna sytuacja bez
relaksacji, a po prawej relaksacja elastyczna. Rysunek skopiowano z pracy [95].

(b)

(a)

Rys. 11.6 Obrazy AFM 2×2 μm2 dla próbek z warstwą InGaN na podłożu GaN/szafir. Widoczne ciemne punkty
to pinhole. Gęstość pinholi wynosi: (a) 1.3·109 cm-2; (b) 1.1·109 cm-2.

Rysunek 11.6 przedstawia obrazy AFM powierzchni o rozmiarach 2×2 μm2 dwóch
próbek. Są to warstwy InGaN na podłożach GaN/szafir, podobne do warstw pokazanych w
tabeli 11.1. Gęstość pinholi wynosi ok. 1.3·109 cm-2 dla warstwy o grubości 36 nm i składzie
7.3 % In (rys. 11.6a) oraz ok. 1.1·109 cm-2 dla warstwy o grubości 39 nm i składzie 13.0 % In
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(rys. 11.6b). Gęstość ta zależy w dużej mierze od gęstości dyslokacji przechodzących, gdyż
większość pinholi powstaje w miejscu dyslokacji. Może to być przyczyną, dla której próbka o
większej zawartości indu ma mniej pinholi. Podana gęstość jest podobna, jak w pracy Jahnen
et al. [95], gdzie dla warstw o grubości 100 nm otrzymano gęstości 1.5·109 cm-2 dla składu 8
% In i 1.7·109 cm-2 dla 14 % In.

Tabela 11.2 przedstawia wyniki pomiarów dla warstw wykonanych metodą MBE na
podłożach GaN/szafir. Dla warstw o grubości ok. 200 nm i większej piki były wydłużone. Ich
kształt może wskazywać na wzrost zawartości indu i stopnia relaksacji warstwy w miarę
oddalania się od podłoża. Wydłużenie pików powoduje wzrost błędu pomiarowego,
pokazanego w ostatnich dwóch kolumnach tabeli.
Tylko jedna spośród warstw w tabeli 11.2 była całkowicie naprężona do podłoża
(próbka s13 o zawartości indu 5.5 % i grubości 37 nm). Nie bez znaczenia może być w tym
przypadku fakt, że akurat ta warstwa była z wierzchu pokryta warstwą InGaN o bardzo małej,
poniżej 0.5 %, zawartości indu i grubości 250 nm. Próbka s14, posiadająca warstwę InGaN o
składzie niewiele większym niż s13 (7.5 %) i podobnej grubości, była już lekko
zrelaksowana. Pozostałe próbki z MBE miały większe grubości i zawartości indu, więc ich
relaksacja była większa, wynosiła po kilkadziesiąt procent.
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Tabela 11.2 Wyniki pomiarów dla warstw InGaN na podłożach GaN/szafir, wykonanych techniką MBE.
Kolejność według rosnącej wartości w ostatniej kolumnie.
nazwa
próbki

grubość
warstwy

zawartość
indu [%]

stopień
aw-ap [Å]
relaksacji [%]

s13

37

5.5

0 ± 0.9

0.0000 ± 0.0002

s14

33

7.5

5.4 ± 0.6

0.0014 ± 0.0002

s15

200

14.4

4 ± 2.0

0.0020 ± 0.0011

s16

200

9.7

10 ± 2.1

0.0034 ± 0.0008

powstały dwie 15.1
subwarstwy o
różnym
składzie i
stopniu
naprężenia

8 ± 2.2

0.0043 ± 0.0013

s17

200

16.5

9 ± 3.1

0.0052 ± 0.0019

s18

200

23

18 ± 7.1

0.015 ± 0.006

s19

ok. 250

17.5

30 ± 2.8

0.0185 ± 0.0018

s20

ok. 250

21

30 ± 6.7

0.022 ± 0.005

s21

ok. 250

24.6

45 ± 3.4

0.039 ± 0.003

s22

350

26.6

55 ± 7.3

0.052 ± 0.007

s23

200

34.3

61 ± 1.6

0.074 ± 0.002

s24

200

35.3

68 ± 2.4

0.085 ± 0.003

s25

300

35.5

68 ± 3.9

0.085 ± 0.005

Na rysunku 11.7 pokazano zależność stopnia relaksacji od zawartości In dla pięciu
spośród warstw z tabeli 11.2, posiadających jednakową grubość 200 nm. Występuje
monotoniczny wzrost stopnia relaksacji ze wzrostem składu indu. Relaksacja rosnących
naprężeń dla warstw o rosnącym niedopasowaniu do podłoża wymaga powstania większej
liczby piramidalnych pinholi (relaksacja elastyczna) i/lub dyslokacji niedopasowania
(relaksacja plastyczna).
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Rys. 11.7 Zależność stopnia relaksacji w funkcji zawartości indu dla pięciu warstw InGaN o jednakowej
grubości 200 nm wyhodowanych metodą MBE. Linię łączącą punkty dodano dla przejrzystości.

W przypadku elastycznej relaksacji materiału znajdującego się w pobliżu pinholi (rys.
11.5), stopień relaksacji uśredniony dla całej warstwy powinien zależeć od gęstości
powierzchniowej pinholi oraz od naprężenia materiału. Można sobie wyobrazić, że dla każdej
pinholi relaksacja sieci wokół niej jest w przybliżeniu jednakowa, niezależna od średnicy
pinholi i proporcjonalna do naprężenia wywołanego niedopasowaniem sieciowym. Jeśli
większość pinholi ma głębokość rzędu grubości warstwy, to relaksacja następuje na całej
grubości i średni stopień relaksacji nie zależy od tej grubości. Przykładem takiego zachowania
mogą być próbki s24 i s25, które mają prawie identyczny skład (czyli jednakowe
niedopasowanie do podłoża), a także jednakowy stopień relaksacji, mimo różnicy grubości,
która wynosi odpowiednio 200 i 300 nm. Gdyby relaksacja zachodziła tylko przez tworzenie
dyslokacji niedopasowania, próbka grubsza powinna mieć większy stopień relaksacji. Nie
można oczywiście wykluczyć, że występują oba mechanizmy relaksacji. Dyslokacje
niedopasowania powstają skokowo, podczas wzrostu, po przekroczeniu określonej grubości
warstwy. Po powstaniu dyslokacji rośnie materiał o nowym i stałym lateralnym parametrze
sieci. Dopiero po przekroczeniu kolejnego progu grubości następuje następna generacja
dyslokacji i wzrost stopnia relaksacji. Jest możliwe, że obie rozważane próbki przekroczyły
pierwszy próg grubości, a próbka grubsza nie przekroczyła jeszcze drugiego progu.
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Tabela 11.3 Wyniki pomiarów dla warstw InGaN na podłożach HVPE GaN
nazwa
próbki

dezorientacja grubość warstwy
płaszczyzny c [nm]
względem
powierzchni
próbki [º]

zawartość
indu [%]

stopień
relaksacji
[%]

aw-ap [Å]

epitaksja metodą MOVPE:
h1

1.89

34

15.3

0 ± 3.7

0.000 ± 0.002

h2

0.62

37

20.6

0 ± 2.8

0.000 ± 0.002

h3

0.41

115

8.4

0 ± 6.8

0.000 ± 0.002

h4

0.84

ok. 120

7.05

4±8

0.001 ± 0.002

h5

0.32

290

6.3

1.4 ± 0.9

0.0003 ± 0.0002

h6

1.05

290

4.5

1.4 ± 0.9

0.0002 ± 0.0001

h7

1.71

290

3.6

0 ± 0.8

0.0000 ± 0.0001

0.0011 ± 0.0007

epitaksja metodą MBE:
h8

0.73

dwie warstwy:

warstwa b:

warstwa b:

a. 100 nm, 1.5 % In

9.5

3 ± 1.7

warstwa b:

warstwa b:

9.0

5 ± 2.5

warstwa b:

warstwa b:

9.3

16 ± 2.5

b. 200 nm, ok. 9 % In
h9

h10

1.00

1.99

to samo

to samo

0.0016 ± 0.0009

0.0053 ± 0.0009

W tabeli 11.3 pokazano wyniki dla warstw na podłożach z objętościowego GaN,
wykonanego metodą HVPE. Dla próbek h1–h4 oraz h8–h10 błąd podany w dwóch ostatnich
kolumnach jest głównie skutkiem dużego wygięcia podłoży, co prowadzi do poszerzenia
pików na mapach sieci odwrotnej. Gęstość dyslokacji na podłożach HVPE GaN jest mniejsza,
niż na szafirze, rzędu 106 cm-2. Spośród dziesięciu pokazanych wyników, w czterech
przypadkach mamy brak relaksacji. Piąta próbka (h4) wykazuje relaksację mniejszą niż błąd
pomiarowy, zaś dwie następne (h5 i h6) mają minimalną relaksację (aw-ap wynosi 0.0003 i
0.0002 Å, odpowiednio). Można powiedzieć, że próbki od h1 do h7 znajdują się poniżej lub
na granicy swojej grubości krytycznej. Ich grubość krytyczna jest więc większa, niż dla
próbek na podłożach GaN/szafir. Może to wynikać z mniejszej gęstości dyslokacji
przechodzących, co powoduje mniejszą ilość generowanych pinholi i relaksację plastyczną

86

przez tworzenie dyslokacji niedopasowania. Jednak trzeba wziąć pod uwagę, że większość
spośród badanych próbek na podłożach HVPE GaN ma stosunkowo dużą dezorientację, za
wyjątkiem dwóch (h3 i h5). Wpływ dezorientacji na grubość krytyczną nie jest dotąd
przebadany.
Trzy warstwy wykonane metodą MBE na podłożach HVPE GaN wykazują pewną
relaksację, która rośnie wraz ze wzrostem nachylenia płaszczyzny c. Skład i grubości tych
trzech warstw są podobne. Możliwe, że po przekroczeniu grubości krytycznej, gdy następuje
generacja dyslokacji niedopasowania, dezorientacja podłoża zwiększa stopień relaksacji.
Może to być związane z morfologią powierzchni, na której jest duża gęstość makrostopni.
Jednak nie jest pewne, jaki jest wpływ dezorientacji na samą wartość grubości krytycznej,
czyli moment, w którym dyslokacje niedopasowania zaczynają powstawać.

Z pokazanych wyników można wyciągnąć następujące wnioski:
–

Warstwy InGaN na podłożu GaN/szafir, z dużą ilością dyslokacji przechodzących,
zaczynają relaksować już przy małych składach ok. 2 % indu i grubości 50 nm. Jest to
poniżej grubości krytycznej przedstawianej przez większość autorów, zarówno prac
doświadczalnych jak i teoretycznych; Istnieją doniesienia wskazujące, że jest to relaksacja
elastyczna przez tworzenie pinholi o kształcie odwróconych piramid. Pinhole powstają w
miejscu dyslokacji przechodzących, których gęstość jest stosunkowo duża w tych
podłożach;

–

Warstwy InGaN na podłożach GaN tworzonych metodą HVPE o mniejszej gęstości
dyslokacji przechodzących wykazują większą grubość krytyczną, niż warstwy na szafirze.
Oprócz małej gęstości dyslokacji, może mieć na to wpływ także dezorientacja
płaszczyzny c względem powierzchni;

–

Ze wzrostem dezorientacji podłoża rośnie stopień relaksacji warstw o grubości większej
od grubości krytycznej.

–

Relaksacja dla warstw do ok. 22 % In i grubości do ok. 40 nm, hodowanych metodą
MOVPE na podłożach GaN/szafir jest niewielka; uwzględnienie jej w pomiarach składu
warstwy, wykonywanych przeważnie przez pomiar parametru c, daje niewielką dodatnią
poprawkę składu, rzędu 0.2 % In.
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12 Mikrostruktura InGaN w studniach
kwantowych w zależności od grubości studni
W poprzednich rozdziałach opisano wyniki badań dotyczące grubych (ponad 24 nm) warstw
InGaN. W tym rozdziale opiszę wyniki uzyskane na podstawie pomiarów wielostudni
kwantowych InGaN/GaN. Opiszę zaobserwowany wzrost zawartości indu a także wzrost
jednorodności studni ze wzrostem jej grubości. Dla grubszych warstw wzrost zawartości In z
grubością był już obserwowany i otrzymał nazwę efektu ciągłości składu (ang. composition
pulling effect). Zostaną opisane badania próbek hodowanych w różnych warunkach i
przeprowadzone przy użyciu technik: dyfrakcji rentgenowskiej, fotoluminescencji i
katodoluminescencji. Wyniki dla podobnych próbek, jak badane w tym rozdziale, zostały
przedstawione w pracy [104].

12.1 Efekt ciągłości składu w literaturze
Zjawisko wzrostu zawartości indu z grubością warstwy InGaN było badane przez Hiramatsu
et. al. [105]. Nazwa angielska zjawiska brzmi composition pulling effect, co można
przetłumaczyć jako efekt ciągłości składu. Hiramatsu et. al. pokazują, że efekt ten zależy od
wielkości niedopasowania sieciowego do warstwy poprzedzającej wzrost InGaN. Dla warstw
InGaN

od

początku

zrelaksowanych

(rosnących

na

warstwach

buforowych

z

niskotemperaturowego GaN lub AlN) skład warstwy od początku wzrostu jest wysoki i stały
ze wzrostem grubości. Zaś dla warstw rosnących na poprzedzającej warstwie krystalicznego
GaN lub Al0.09Ga0.91N zawartość In jest z początku mniejsza (ok. 7 %), po czym wzrasta do
ok. 20 %.
Zjawisko to autorzy tłumaczą jako efekt naprężenia struktury. Na początku wzrostu
warstwy InGaN atomy indu nie chcą łatwo inkorporować do warstwy, gdyż ich inkorporacja
prowadzi do wzrostu energii elastycznej materiału (parametr a dla InGaN jest większy niż dla
GaN). W miarę wzrostu grubości następuje relaksacja sieci, co zmniejsza energię inkorporacji
i ułatwia następnym atomom wbudowywanie się. W skali pojedynczych wiązań między
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atomami, zmiany kątów między wiązaniami oraz zmiany długości wiązań wpływają na
zmianę energii sieci [37]. Stąd wynika tendencja stopu InGaN do segregacji – preferowane
energetycznie jest tworzenie klastrów o dużej zawartości In na tle sieci krystalicznej o jego
zubożonej zawartości.
Również Pereira et. al. badali efekt ciągłości składu wykorzystując pomiary CL dla
różnych energii padających elektronów oraz pomiary spektroskopii rozpraszania wstecznego
Rutherforda (ang. RBS, Rutherford backscattering spectrometry) [106]. Pomiary te pozwalają
na ocenienie zawartości indu w funkcji głębokości w warstwie. Warstwa przez nich mierzona,
o grubości ok. 75 nm, zmieniała skład od ok. 14 do 20 % In, licząc od podłoża GaN do
powierzchni.
Wen-Yu Shiao et. al. badali zawartość indu w poszczególnych studniach kwantowych
w strukturze 5 QW InGaN/GaN [78]. Do pomiarów wykorzystano technikę XRD, TEM i CL.
Różnice składu między kolejnymi studniami dla dwóch próbek wytłumaczono przez wpływ
stanu naprężenia każdej studni na następną. Naprężenie to jest przenoszone między studniami
mimo grubych (16 nm) barier GaN.

12.2 Sposób wyznaczania grubości studni i bariery
oraz zawartości indu w studni
Do wyznaczenia szukanych parametrów supersieci InGaN/GaN wykorzystano dyfrakcję
rentgenowską. Typowa krzywa z pomiaru tą metodą dla 5 studni kwantowych InGaN z
barierami GaN jest przedstawiona na rys. 12.1. Oprócz krzywej pomiarowej przedstawiono
też krzywą symulacyjną stworzoną przez program X'Pert Epitaxy na podstawie dynamicznej
teorii dyfrakcji rentgenowskiej. Pik o największej intensywności pochodzi od podłoża GaN.
Pozostałe piki pochodzą od pięciostudni InGaN/GaN. Położenie kątowe piku zerowego rzędu
(ozn. „0” na rysunku) odpowiada w przybliżeniu kątowi Bragga dla warstwy InGaN o
parametrze c0 uśrednionym dla studni i bariery, liczonym z wagami:
c0 = (cs·ds + cb·db) / (ds + db),
gdzie cs – parametr c studni, cb – parametr c bariery, ds – grubość studni, db – grubość
bariery. Nie ma natomiast oddzielnych pików od studni i od bariery. Pozostałe piki oznaczone
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na rysunku od -4 do +4, są satelitami dyfrakcyjnymi. Ich położenie (okres) jest uzależnione
od okresu wielostudni ds + db.
Na dokładne położenie pików od wielostudni wpływa też trochę obecność podłoża
oraz pozostałych warstw epitaksjalnych, np. przykrycia z wierzchu warstwą GaN. Dlatego w
praktyce należy wykonać symulację numeryczną, która uwzględnia całą strukturę. Dzięki
dokładnemu dopasowaniu symulacji do podłoża możemy stosunkowo najdokładniej
wyznaczyć parametry supersieci.
W sytuacji, gdy iloraz grubości bariery do studni wynosi ok. 3 lub mniej, następuje
modulacja intensywności dalszych satelitów. W tych wypadkach możemy z samego pomiaru
dyfrakcyjnego wyznaczyć dosyć dokładnie ten iloraz. Taka sytuacja była przy pomiarach
próbek opisanych w rozdziałach 12.3 oraz 12.5. W przypadku, gdy nie można zrobić pomiaru
w szerszym zakresie kątowym, np. z powodu małej intensywności wiązki, nie daje się z
samych pomiarów dyfrakcji wyznaczyć dokładnie i niezależnie od siebie trzech szukanych
parametrów: grubości studni, grubości bariery i zawartości indu w studni. Mówiąc w skrócie,
mamy z pomiaru dwie wielkości: średni parametr c0 supersieci oraz jej okres ds + db, zaś
poszukujemy trzech parametrów. Trzeci parametr możemy uzyskać dzięki tzw. reflektometrii.
Jest to iloraz grubości studni do grubości bariery.
Reflektometria jest pomiarem przeprowadzanym w trakcie wzrostu MOVPE. W
pomiarze tym mamy do czynienia z odbiciem światła lasera od powierzchni hodowanej
próbki. Rejestruje się intensywność wiązki odbitej w funkcji czasu. Intensywność ta, ze
względu na zjawiska interferencyjne, zależy od rozkładu współczynnika załamania w rosnącej
strukturze. W miarę wzrostu grubości struktury epitaksjalnej, następują wzmocnienia lub
osłabienia interferencyjne odbitej wiązki. Reflektometria była używana przy określaniu
parametrów struktur opisanych w rozdziale 12.4, gdzie nie było możliwe zmierzenie dalszych
satelitów pochodzących od supersieci.
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Rys. 12.1 Przykładowa krzywa pomiaru typu 2teta-omega wykonanego metodą dyfrakcji rentgenowskiej, dla
struktury 5 QW InGaN/GaN. Do krzywej pomiarowej dołączono krzywą symulowaną przez program X'Pert
Epitaxy. Zaznaczono pik pochodzący od podłoża GaN oraz piki pochodzące od wielostudni.

W niniejszej pracy został pokazany efekt ciągłości składu dla struktur 5 QW
InGaN/GaN, występujący wewnątrz każdej ze studni. Wraz ze wzrostem grubości studni
hodowanych w tych samych warunkach (poza czasem wzrostu) zaobserwowano wzrost
średniej zawartości indu wewnątrz studni.

W dalszym ciągu opiszę 3 serie doświadczeń, przeprowadzone dla:
i) trzech próbek o takich samych parametrach wzrostu oprócz czasu wzrostu studni;
temperatura wzrostu wynosiła tu 730 ºC.
ii) dwóch próbek o różnym czasie wzrostu studni, pozostałe parametry wzrostu były takie
same; próbki te miały zmierzoną fotoluminescencję w funkcji temperatury i
katodoluminescencję o rozdzielczości przestrzennej 100 nm.
iii) sześciu próbek różniących się czasem wzrostu studni; temperatura wzrostu wynosiła
820 ºC.
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12.3 Efekt ciągłości składu dla studni kwantowych
hodowanych w temperaturze 730 ºC
Wyhodowano serię trzech próbek na podłożach GaN/szafir o strukturze epitaksjalnej
5 QW ze studniami InGaN i barierami GaN. Temperatura wzrostu studni wynosiła 730 ºC, a
temperatura wzrostu barier 900 ºC, ciśnienie w reaktorze 300 mbar. Czasy wzrostu studni
wynosiły kolejno 90, 180 i 270 sekund. Poza czasem wzrostu studni, wszystkie pozostałe
parametry wzrostu MOCVD były jednakowe dla wszystkich trzech próbek.

Tabela 12.1 Parametry struktur epitaksjalnych wyznaczone na podstawie pomiarów dyfrakcji rentgenowskiej.

nazwa

czas wzrostu

grubość studni

zaw. indu w

grubość bariery

studni [s]

[nm]

studni [%]

[nm]

a1

90

1.1 ± 0.1

13.0 ± 0.7

11.1 ± 0.1

a2

180

2.75 ± 0.1

18.1 ± 0.9

11.1 ± 0.1

a3

270

4.5 ± 0.1

19.5 ± 1.0

11.1 ± 0.1

Z tabeli 12.1 wynika, że grubość studni rosła prawie liniowo z czasem wzrostu.
Jednocześnie wraz ze wzrostem grubości, rosła też zawartość indu w studni. Jest to
szczególnie widoczne dla zmiany grubości z 1.1 do 2.7 nm – wzrost zawartości indu o ok.
5 %. Dalszy wzrost grubości do 4.5 nm daje w wyniku mniejszy wzrost zawartości indu, o ok.
1.4 %.
Fluktuacje potencjału studni kwantowych można oszacować dzięki pomiarom
optycznym. Fluktuacje te wpływają m.in. na szerokość pików PL oraz na przesunięcie
Stokesa między energią absorpcji a energią emisji. Fluktuacje potencjału w studniach
kwantowych mogą być wywołane nie tylko przez fluktuacje składu ale też fluktuacje grubości
studni. Wpływ fluktuacji grubości na szerokość widm jest tym większy, im węższe są studnie.
W niniejszej pracy do oszacowania fluktuacji potencjału użyto obydwu wymienionych
parametrów: szerokości połówkowej pików PL jak i przesunięcia Stokesa.
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W przypadku grubych warstw InGaN przesunięcie Stokesa można wyznaczyć przez
wykonanie

bezpośredniego

pomiaru

energii

krawędzi

absorpcji

i

energii

emisji

(fotoluminescencji). Jednak dla studni kwantowych taki bezpośredni pomiar jest zaburzony
przez szereg czynników. Zwykły pomiar absorpcji jest utrudniony z powodu małej grubości
studni. Sygnał pochodzący od studni jest słaby na tle sygnału od podłoża i barier. Ponadto
absorpcja w studniach może zachodzić nie tylko do podstawowego stanu kwantowego
nośników, ale także do stanów wzbudzonych, co zawyżałoby energię krawędzi absorpcji.
Natomiast energia fotoluminescencji studni kwantowych różni się od tej dla grubych warstw
ze względu na różne efekty, m. in. efekt kwantowy i efekt Starka (patrz rozdział 8). Ma na nią
wpływ także rozkład ładunków związany z rozkładem donorów i akceptorów.
Energię absorpcji można wyznaczyć teoretycznie znając zawartość indu w studniach.
W tym celu skorzystałem ze wzoru na przerwę energetyczną stopu InGaN wyznaczoną przez
zespół Wu et. al. [36], patrz rozdział 2.4. Autorzy ci badali absorpcję stopu InGaN dla dużych
składów indu. Dla mniejszych składów posłużyli się danymi innych autorów.
Fotoluminescencję próbek można zmierzyć, jednak należy oddzielić wpływ, jaki mają
na nią fluktuacje potencjału studni od wpływu czynników wynikających z realnej struktury
kwantowej warstw, m. in. rozmiarowego efektu kwantowego i efektu Starka. Do tego celu
został użyty program symulacyjny SiLENSe stworzony przez STR Group. Program ten liczy
rozkład pasm i ładunków w zadanej strukturze, a także pozwala znaleźć dla niej widmo
elektroluminescencji.
Składy i grubości warstw epitaksjalnych badanych próbek zostały wyznaczone dzięki
dyfrakcji rentgenowskiej. Dane te, razem z danymi o domieszkowaniu, zostały zadane w
programie SiLENSe, po czym znaleziono, w wyniku symulacji numerycznej, położenie piku
elektroluminescencji. Ponadto policzono przerwę energetyczną dla materiału InGaN w
studniach, używaną przez program. Różnica między energią elektroluminescencji a przerwą
energetyczną materiału studni jest szukanym wpływem efektów kwantowych na energię
świecenia.
Program podaje widma elektroluminescencji, które mogą się trochę różnić od widm
fotoluminescencji dla tej samej struktury. W celu oszacowania różnicy wykonano symulacje
elektroluminescencji dla napięć od 0.5 do 3.5 V, jednak nie różniły się one między sobą o
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więcej niż kilkanaście milielektronowoltów. Dlatego mogą one zostać użyte do badania
energii fotoluminescencji.
Tabela 12.2 pokazuje wyniki pomiarów fotoluminescencji dla badanych próbek
(kol. 4). W kolumnie 5 zawarto wyznaczony wpływ, jaki na energię fotoluminescencji ma
struktura studni kwantowych. Energia fotoluminescencji po odjęciu tego wpływu znajduje się
w kolumnie 6. Ponadto w tabeli zamieszczono przerwę energetyczną materiału studni z pracy
Wu et. al., czyli energię absorpcji (z dokładnością do energii wiązania ekscytonów, rzędu
0.02 eV) (kol. 7). W kolumnie 8 pokazano różnicę między tak wyznaczoną energią absorpcji
a energią fotoluminescencji po korekcie. Różnica ta jest odpowiednikiem przesunięcia
Stokesa dla badanych próbek. Kolumna 9 zawiera szerokości połówkowe pików PL.

Tabela 12.2 Energia fotoluminescencji (kol. 4), wpływ struktury epitaksjalnej na energię fotoluminescencji
(kol. 5), energia fotoluminescencji po odjęciu tego wpływu (kol. 6), przerwa energetyczna InGaN przy danym
składzie (kol. 7), różnica między przerwą a energią fotoluminescencji po korekcie (przesunięcie Stokesa, kol. 8)
i szerokość piku PL (kol. 9)
1
nazwa

2

3

4

grubość zawartoś energia

5

6

wpływ realnej

7

8

energia PL po

przerwa

różnica

korekcie [eV]

energetyczna między

studni

ć indu z PL [eV] struktury

[nm]

pomiaru

epitaksjalnej na

przy danym

XRD

energię [eV]

składzie [eV] energią PL

[%]

9
FWHM PL
[eV]

przerwą a
po korekcie
[eV]

kol. 4-5

kol. 7-6

a1

1.1

13

2.914

+0.212

2.702

2.914

0.212

0.209

a2

2.75

18.1

2.474

-0.011

2.485

2.728

0.243

0.200

a3

4.5

19.5

2.230

-0.238

2.468

2.679

0.211

0.265

Z tabeli 12.2 wynika, że wartość przesunięcia Stokesa jest trochę większa dla próbki
a2 niż dla pozostałych próbek. Z kolei dla próbki a3 obserwuje się wzrost szerokości PL w
stosunku do a1 i a2. Dla grubszych studni wpływ ich szerokości na oba parametry jest
mniejszy. Jeśli w miarę wzrostu grubości studni fluktuacje potencjału są stałe lub nieznacznie
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rosną, a wpływ fluktuacji grubości maleje, to fluktuacje samej zawartości indu rosną z
grubością.

12.4 Różnice w wielkości fluktuacji składu indu dla
studni o różnej grubości
W rozdziale tym zostaną opisane wyniki pomiarów PL i CL dla studni kwantowych
pozwalające porównać wielkość fluktuacji zawartości indu dla studni o różnej grubości.
W procesie MOVPE wyhodowano dwie struktury 5 QW InGaN/GaN na podłożach
GaN wykrystalizowanych metodą wysokociśnieniową. W tabeli 12.3 pokazano parametry
struktur.

Tabela 12.3 Parametry struktury badanych próbek.
Nazwa

grubość bariery

grubość studni

zawartość In w

[nm]

[nm]

studni [%]

b1

9.4

4.5

6.5

b2

9.6

9.6

9.0

Studnie kwantowe w obu wypadkach były hodowane z tymi samymi parametrami
(poza czasem wzrostu). Temperatura wzrostu wynosiła 820 ºC. Dla studni hodowanych dłużej
(grubszych)

zawartość

indu

jest

większa.

Rys.

12.2

pokazuje

wyniki

pomiaru

katodoluminescencji dla obu próbek, wykonanego z przestrzenną rozdzielczością ok. 100 nm.
Próbka o mniejszej grubości studni wykazuje zdecydowanie większe fluktuacje energii
świecenia w funkcji położenia na próbce.
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Rys. 12.2 Energia piku katodoluminescencji w funkcji położenia na próbce dla obu próbek.

Zostały także wykonane pomiary fotoluminescencji w funkcji temperatury,
przedstawione na rys. 12.3. Energia emisji w funkcji temperatury dla próbki o węższej studni
wykazuje "kształt S", wskazujący na występowanie fluktuacji potencjału studni (patrz rozdz.
2.5). Dla drugiej próbki kształt S nie występuje. Ponadto szerokość połówkowa piku
fotoluminescencji jest większa dla próbki z węższą studnią, co również wskazuje na większe
fluktuacje potencjału studni.
Jednym z możliwych wyjaśnień fluktuacji potencjału są fluktuacje grubości studni.
Grubość studni wpływa na energię przejścia poprzez kwantowy efekt rozmiarowy. Dla próbki
o szerokości studni ok. 4.5 nm, zmiana energii CL o 40 meV, wymagałaby zmiany grubości o
ok. 1.8 nm. Dla próbki o grubości 9.6 nm zmiana o 10 meV również wymagałaby fluktuacji
grubości na poziomie 2 nm. Występowanie tak dużych fluktuacji grubości jest możliwe, choć
mało prawdopodobne.
Fluktuacje potencjału mogą także wynikać z fluktuacji zawartości indu. W próbce o
cieńszej studni są one większe, niż w drugiej próbce. Możliwe wyjaśnienie tego zjawiska,
oraz faktu mniejszej zawartości indu w cieńszej studni, jest następujące; Warstwa InGaN w
studni początkowo ma średnio mały skład (efekt ciągłości składu), lecz lateralne fluktuacje
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składu są duże. W czasie dalszego przyrostu grubości warstwy jest mocniejsza inkorporacja
atomów indu do tych miejsc, gdzie uprzednio jego zawartość była większa. To rozrastanie się
miejsc o większej zawartości In powoduje wzrost jego średniej zawartości, przy
jednoczesnym wzroście jednorodności warstwy. Taka sytuacja tłumaczyłaby otrzymane
wyniki pomiarów: zarówno wzrost zawartości In jak i spadek fluktuacji potencjału wraz ze
wzrostem grubości studni.

d(QW) = 4.5 nm
d(QW) = 9.6 nm
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0.14
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FWHM [eV]
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Rys. 12.3 Wyniki pomiarów fotoluminescencji w funkcji temperatury dla obu próbek. Porównano energię piku i
szerokość połówkową.

Należy pamiętać, że pomiary CL były wykonywane ze stosunkowo małą
rozdzielczością 100 nm, zaś na własności widm PL mają wpływ fluktuacje zawartości In
zarówno w tej, jak i w mniejszej skali przestrzennej, rzędu pojedynczych nanometrów.
Szczególnie kształt S wykresów energii PL w funkcji temperatury uzyskuje się przy
fluktuacjach w skali nanometrów (patrz rozdział 13.3.3 i rys. 13.9). Z otrzymanych wyników
można wnioskować, że dla próbki o szerszej studni fluktuacje zawartości indu były mniejsze
zarówno w skali nanometrów jak i setek nanometrów.

97

12.5 Efekt ciągłości składu dla studni kwantowych
hodowanych w temperaturze 820 ºC
Niniejszy rozdział

przedstawia

wyniki

pomiarów

dyfrakcji

rentgenowskiej

studni

kwantowych o różnych grubościach. Wyniki te pokazują wzrost zawartości indu wraz ze
wzrostem grubości studni.
Wyhodowano serię sześciu próbek o strukturze 5 QW InGaN/GaN w temperaturze
820 ºC. Próbki te, podobnie jak wcześniej, różniły się tylko czasem wzrostu studni. Pomiary
rentgenowskie w szerokim zakresie kątowym pozwoliły zaobserwować satelity wyższych
rzędów (rys. 12.4). Dzięki dopasowaniu symulacji z uwzględnieniem intensywności tych
satelitów, można było stosunkowo dokładnie ustalić grubość bariery GaN, która wynosiła 8.7
± 0.1 nm. Tabela 12.4 zawiera parametry studni kwantowych otrzymane z pomiarów. Błąd
wyznaczenia składu studni został wyznaczony ze wzoru:
 x=  x 2niedopasowania  x 2grubości ,

gdzie  x niedopasowania jest błędem wyznaczenia składu wynikającym z niedoskonałości
dopasowania krzywej symulowanej do krzywej pomiarowej, natomiast  x grubości jest błędem
wynikającym z niedokładności wyznaczenia grubości studni (0.15 nm we wszystkich
przypadkach) – przy zmianie grubości studni należy też zmienić jej skład tak, aby średnia
zawartość indu w całym periodzie (razem z barierą) pozostała niezmieniona.
Przy małych grubościach studni, duże zmiany zawartości indu słabo wpływają na
położenie krzywej symulowanej, co powoduje spadek dokładności wyznaczenia składu
(wzrost  x niedopasowania ). Aby zwiększyć tą dokładność, dla próbek A i B (o najwęższej
studni), oprócz pomiarów w pobliżu refleksu (0 0 0 2) GaN, wykonano także pomiary dla
refleksu (0 0 0 4) (rys. 12.5). Kąt Bragga refleksu (0 0 0 4) jest ponad dwukrotnie większy,
niż dla refleksu (0 0 0 2) i w związku z tym bardziej czuły na zmiany parametru c sieci. W
rezultacie  x niedopasowania zmalało dwukrotnie w stosunku do pomiaru dla refleksu (0 0 0 2).
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Tabela 12.4 Parametry studni kwantowych w opisywanych próbkach otrzymane na podstawie pomiarów XRD
nazwa

czas wzrostu studni [s]

grubość studni [nm]

zawartość indu w studni
[%]

A

20

1.0 ± 0.15

5.7 ± 1.0

B

30

1.8 ± 0.15

6.8 ± 0.7

C

60

3.8 ± 0.15

7.85 ± 0.4

D

90

6.1 ± 0.15

8.4 ± 0.3

E

135

9.2 ± 0.15

8.8 ± 0.2

F

180

12.54 ± 0.15

8.9 ± 0.15

Symulacje zostały wykonane przy założeniu całkowitego naprężenia warstw do
podłoża GaN. Dla próbek o grubszych studniach może występować częściowa relaksacja,
rzędu np. 10 %. Oznaczałoby to, że zawartość indu w tych studniach jest o ok. 0.5 % In
większa od podanej.
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Rys. 12.4 Krzywe pomiarowe refleksu (0 0 0 2) (linia niebieska) i dopasowane krzywe symulowane (linia
czerwona) dla sześciu próbek. Dla próbek od C do F widać niemonotoniczną zmianę intensywności satelitów
wyższych rzędów, pozwalającą na dokładne wyznaczenie ilorazu grubości studni do bariery.
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Rys. 12.5 Krzywe rentgenowskie refleksu (0 0 0 4) (linia niebieska) i dopasowane krzywe symulowane (linia
czerwona) dla próbek A i B o najmniejszej grubości studni.

Przedstawione wyniki doświadczeń pokazują jednoznacznie wzrost zawartości indu w
studniach ze wzrostem grubości. Jest to związane z efektem ciągłości składu, podobnie jak w
poprzednich doświadczeniach. Początkowo rośnie materiał o mniejszej zawartości indu, by po
kilku pierwszych monowarstwach atomowych jego zawartość wzrosła.
Po raz pierwszy, według mojej wiedzy, efekt ten jest prezentowany dla tak cienkich
warstw jak studnie kwantowe. Wen-Yu Shiao et al. [78] pokazują wpływ, jaki na zawartość
indu w studni wywierają studnie znajdujące się poniżej. Ich pomiary wynikają z dokładnego
dopasowania symulacji do pomiarów rentgenowskich, jednak nie jest pewne, jaką dokładność
wyznaczenia składu każdej ze studni można uzyskać tą metodą. Niniejsza praca pokazuje
zmiany składu wewnątrz studni, na przestrzeni pojedynczych nanometrów. Występuje
pytanie, czy obserwowane zmiany składu wraz z grubością studni nie są wynikiem wzrostu
zawartości indu w kolejnych studniach, jak w pracy Wen-Yu Shiao et al. Chociaż nie potrafię
znaleźć składu każdej studni z osobna, to jednak nie wydaje się prawdopodobne, aby mogły
występować duże różnice między studniami. Nie wykazują tego np. wyniki TEM
przeprowadzone dla podobnych struktur studni kwantowych [107], wyhodowanych w tym
samym reaktorze MOVPE co próbki prezentowane w tym rozdziale.
Należy zauważyć, że przedstawiony efekt jest silniejszy dla większych zawartości In,
jak to wynika z rozdz. 12.3. Tam przy zmianie grubości studni od 1.1 do 4.5 nm nastąpił
wzrost zawartości In z 13.0 % do 19.5 %, a więc o 6.5 % (temperatura hodowania 730 ºC).
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Wyniki prezentowane w obecnym rozdziale (temperatura hodowania 820 ºC) pokazują, że na
analogicznym przedziale grubości studni (od 1.0 do 3.8 nm) nastąpił wzrost od ok. 5.7 do
7.9 % In, a więc o 2.2 %. Jest to zrozumiałe – efekty związane z naprężeniem i jego
relaksacją są silniejsze przy większym składzie indu, a więc przy większej różnicy
parametrów sieci w stosunku do GaN. Naprężenie w tych warunkach jest większe.

12.6 Podsumowanie rozdziału
W rozdziale pokazano efekt ciągłości składu występujący wewnątrz studni kwantowych
InGaN/GaN. Dla próbek hodowanych w temperaturze 730 ºC i 820 ºC zaobserwowano wzrost
zawartości indu w studniach ze wzrostem grubości studni. Efekt ten jest silniejszy dla próbek
hodowanych w niższej temperaturze, gdzie zawartość indu jest większa i są silniejsze
naprężenia.
Dla próbek hodowanych w 730 ºC wykonano także pomiary fotoluminescencji.
Wskazują one na pewien wzrost niejednorodności zawartości indu ze wzrostem grubości
studni.
Dla dwóch próbek hodowanych w temperaturze 820 ºC sytuacja jest odmienna. Z
pomiarów katodoluminescencji wykonanych z rozdzielczością ok. 100 nm, a także z
pomiarów fotoluminescencji można wnioskować o wzroście jednorodności składu studni ze
wzrostem grubości. Wzrost jednorodności występuje zarówno w skali pojedynczych
nanometrów jak i setek nanometrów.
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13 Mikrostruktura warstw InGaN w
zależności od dezorientacji podłoża
13.1 Wprowadzenie
Urządzenia optoelektroniczne oparte o GaN są najczęściej hodowane na podłożach
szafirowych o niewielkiej dezorientacji płaszczyzny c względem powierzchni, rzędu 0.3º.
Rosnąca warstwa GaN, będąca pseudo-podłożem dla cienkich warstw epitaksjalnych
tworzących strukturę urządzenia, ma dezorientację płaszczyzny c o kilka setnych stopnia
większą, i jest zwrócona stroną polarną zakończoną atomami Ga (strona galowa) do góry.
Obecnie coraz większy wysiłek naukowców i technologów skierowany jest w stronę
stworzenia lasera półprzewodnikowego świecącego na zielono. Przy dotychczas stosowanej
technologii azotkowej, utworzenie warstw aktywnych InGaN o odpowiednio wysokiej
zawartości indu (powyżej 20 %) prowadzi do dużego poszerzenia widm emisji spontanicznej,
co uniemożliwia uzyskanie akcji laserowej dla światła zielonego. Poszerzenie widm emisji
jest spowodowane przez fluktuacje przestrzenne zawartości indu, czemu odpowiadają
fluktuacje przerwy energetycznej.
Szukając sposobu rozwiązania tego problemu prowadzi się badania na podłożach o
orientacji powierzchni innej niż płaszczyzna c i strona galowa kryształu. Bada się struktury
hodowane na stronie m, na stronie c azotowej, na płaszczyznach ściętych do nich pod różnymi
kątami.
W

niniejszej

pracy

badano

własności

warstw

InGaN

wyhodowanych

na

powierzchniach zdezorientowanych do płaszczyzny galowej c pod kątem do ok. 2.5º.
Wprowadzenie dezorientacji podłoża daje dodatkowy stopień swobody we wzroście struktur
epitaksjalnych, obok takich parametrów, jak temperatura i ciśnienie wzrostu, przepływy
reagentów i innych.
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13.2 Pojawienie się dodatkowego nachylenia warstw
na podłożach zdezorientowanych
Warstwy heteroepitaksjalne, hodowane na podłożach o różnej od zera dezorientacji
płaszczyzn sieciowych względem powierzchni, wykazują pewne dodatkowe nachylenie sieci
krystalicznej względem podłoża. W niniejszym rozdziale opiszę wyniki badań tego
dodatkowego nachylenia dla warstw InGaN na podłożach GaN/szafir i GaN objętościowym,
dla którego to materiału, o ile mi wiadomo, nie prowadzono dotąd badań w tym kierunku.

13.2.1 Dodatkowe nachylenie warstw epitaksjalnych w literaturze
Zjawisko dodatkowego nachylenia warstw po raz pierwszy opisał H. Nagai [108],
badając warstwy GaxIn1-xAs na podłożu GaAs. Jest ono skutkiem dwóch własności struktury
epitaksjalnej: i) różnicy parametrów sieci warstwy i podłoża w kierunku prostopadłym do
powierzchni; ii) występowania na powierzchni podłoża stopni atomowych związanych z
różnicą między kierunkiem płaszczyzn krystalicznych i kierunkiem powierzchni próbki.
Rys. 13.1 przedstawia schematycznie taką strukturę epitaksjalną.

α
warstwa

podłoże

φ

Rys. 13.1 Model H. Nagai powstawania dodatkowego nachylenia α płaszczyzn krystalicznych warstwy
epitaksjalnej na podłożu o dezorientacji powierzchni równej φ.

Kąt α można wyrazić równaniem: tg α = -Δc/l, gdzie Δc stanowi różnicę parametru
sieci między warstwą a podłożem, w kierunku prostopadłym do powierzchni, zaś l jest
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długością tarasu między poszczególnymi stopniami atomowymi. Długość tarasu jest związana
z kątem dezorientacji podłoża φ równaniem tg φ = c/l. Prowadzi to do równania Nagai:
tg α = -(Δc/c) tg φ.
Przyjmujemy tu, że α jest dodatnie, jeśli płaszczyzny krystaliczne warstwy są
nachylone względem płaszczyzn podłoża w tym samym kierunku, co powierzchnia próbki. W
sytuacji na rys. 13.1 α jest ujemne.
W pracy [109] przedstawiono badania dla warstw GaSb na podłożach GaAs. Dla
małych grubości warstwy uzyskano bardzo dobrą zgodność wyników ze wzorem Nagai. Dla
grubszych warstw powstało dodatkowe nachylenie sieci krystalicznej warstwy, związane z
powstawaniem dyslokacji niedopasowania [110]. Zgodność z powyższym wzorem uzyskano
także dla warstw GaAs na Si [111].
W wypadku azotków, Huang i in. [112] pokazują dobrą zgodność dla warstw GaN na
podłożu 6H-SiC. W wypadku warstw GaN na szafirze sytuacja może być bardziej
skomplikowana dla dużych kątów dezorientacji, ponieważ może dochodzić do zrastania
stopni atomowych w makrostopnie, składające się z kilku monowarstw atomowych. To
prowadzi do sytuacji, w której nachylenie α może przybrać nawet przeciwny znak, niż w
równaniu Nagai. Dla dezorientacji podłoża szafirowego 1.85º mamy dobrą zgodność z tym
wzorem, zaś dla 6.29º i 10.6º nie ma zgodności.

13.2.2 Badania dodatkowego nachylenia warstw InGaN na GaN
W ramach niniejszej pracy przeprowadzono szereg pomiarów dodatkowego
nachylenia płaszczyzn sieci dla warstw InGaN na podłożach GaN/szafir (16 próbek) oraz
GaN objętościowym (12 próbek). Warstwy te były hodowane w reaktorze MOVPE, z
wyjątkiem trzech warstw no podłożu GaN objętościowym, które były hodowane w komorze
MBE. Temperatura wzrostu dla MOVPE wynosiła od 760 do 820 °C. Dodatkowo zmieniając
przepływy prekursorów galu (TMG) i indu (TMI) uzyskano zawartość indu w warstwach od
4.2 do 22.2 %. Grubość warstw wynosiła od 19 do 120 nm. Skład indu i grubości warstw
zostały ustalone na podstawie pomiarów dyfrakcji rentgenowskiej. Dla niektórych próbek
mierzono także stan naprężenia warstw w celu wyeliminowania błędów związanych z
elastyczną deformacją komórki elementarnej (patrz rozdz. 2.3, str. 21). Warstwy wykazywały
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lekką relaksację, w granicach kilku procent. Inaczej mówiąc, wzrost nie był w pełni
pseudomorficzny, czyli parametr sieci warstw w kierunku równoległym do podłoża był nieco
inny (większy), niż parametr sieci podłoża. Jednak należy podkreślić, że relaksacja ta była
bardzo niewielka i uwzględnienie jej w pomiarze składu wnosiło poprawki na zawartość indu
rzędu 0.2 %.
Warstwy na szafirze były poprzedzone niskotemperaturowym wzrostem warstwy
nukleacyjnej GaN, po której następował wzrost 2 mikronów GaN o gęstości dyslokacji rzędu
8

-2

10 cm . Dezorientacja powierzchni szafiru i azotku galu została skontrolowana przy pomocy
dyfraktometru rentgenowskiego wyposażonego w układ lasera, pozwalający na dokładne
wyznaczenie kierunku powierzchni próbki. Dezorientacja szafiru mieściła się w granicach
0.23–0.34° w kierunku 〈11 2 0 〉 ± 15°, co się przekładało na dezorientację GaN o wartości
0.30–0.43° w kierunku 〈 10 1 0〉 ± 15°.
Podłoża objętościowe GaN były hodowane metodą HVPE (epitaksja z fazy gazowej z
użyciem wodorków – ang. hydride vapor phase epitaxy) na wcześniej przygotowanych
podłożach GaN/szafir. Po wzroście 300-600 mikronów GaN, następowała spontaniczna
separacja podłoża szafirowego, pozostawiając objętościowy kryształ GaN. Takie kryształy
były polerowane mechanicznie i mechano-chemicznie pod odpowiednim kątem dezorientacji,
kontrolowanym przy pomocy dyfrakcji rentgenowskiej. Kierunkiem dezorientacji był
〈 10 1 0〉 z dokładnością do 10°. Najwyższa dezorientacja wynosiła 2.55°.
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podłoże: GaN/szafir
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Rys. 13.2 Różnica między nachyleniem płaszczyzny c warstw InxGa1-xN i warstw GaN na szafirze dla różnych
składów i grubości warstw, w funkcji tej wartości obliczonej z równania Nagai. Położenie linii prostej ilustruje
miejsce zgodności pomiarów ze wzorem.

podłoże: GaN objętościowy
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Rys. 13.3 Różnica między nachyleniem płaszczyzny c warstw InxGa1-xN i podłoży GaN objętościowych dla
różnych składów i grubości warstw, w funkcji tej wartości obliczonej z równania Nagai. Położenie linii prostej
ilustruje miejsce zgodności pomiarów ze wzorem.

Rys. 13.2 pokazuje różnicę nachylenia warstwy InGaN w stosunku do warstwy GaN
na szafirze zmierzoną dla 16 próbek, w funkcji tej wartości wyliczonej z równania Nagai. Do
obliczeń wzięto parametry sieci uzyskane przy pomocy dyfrakcji rentgenowskiej i symulacji
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komputerowych oraz zmierzoną dezorientację φ warstwy GaN. Z wykresu widać dobrą
zgodność danych doświadczalnych z równaniem Nagai.
Na Rys. 13.3 przedstawiono analogiczne dane dla warstw na podłożach
objętościowych. Dane eksperymentalne są trochę mniejsze od wyliczonych z równania Nagai,
co może być spowodowane wpływem powstających dyslokacji niedopasowania, podobnie jak
w pracy [109] dla warstw GaSb na podłożu GaAs. Jednak różnica między pomiarem i teorią
jest niewielka, co może oznaczać małą gęstość dyslokacji – warstwy są prawie całkowicie
naprężone do podłoża. Ich parametr a, leżący w płaszczyźnie powierzchni próbki, nie różni
się wiele od parametru a podłoża.
Pokazane dodatkowe nachylenie warstw epitaksjalnych powinno zostać uwzględnione
przez badaczy zajmujących się pomiarami dyfrakcji rentgenowskiej. W trakcie wykonywania
pomiarów refleksów symetrycznych w geometrii trójodbiciowej, we wstępnej fazie pomiaru
szuka się takich kątów ω i 2θ, dla których intensywność piku od podłoża jest największa. W
trakcie pomiaru skanu 2θ-ω zostaje zachowana stała różnica ω-θ (tzw. offset),
charakterystyczna dla kierunku płaszczyzn krystalicznych podłoża. Jednak w sytuacji, gdy
kierunek dezorientacji próbki leży w płaszczyźnie dyfrakcji, warstwa epitaksjalna ma inny kąt
offset, co może prowadzić do przesunięcia położenia kąta 2θ piku od warstwy na krzywej
pomiarowej. Aby tego uniknąć, autor proponuje ustawiać próbkę w ten sposób, aby jej
kierunek dezorientacji był prostopadły do płaszczyzny dyfrakcji. Przy takim ustawieniu
pomiar jest prawie nieczuły na dodatkowe nachylenie płaszczyzn krystalicznych warstwy, ze
względu na dużą rozbieżność kątową padającej wiązki promieni X w tym kierunku. To damo
dotyczy pomiarów map sieci odwrotnej, gdzie opisane dodatkowe nachylenie może
prowadzić do błędnego wyznaczenia stopnia naprężenia warstwy.

Podsumowując, zostały wykonane pomiary różnicy nachylenia warstw InxGa1-xN na
GaN dla podłoży GaN/szafir i GaN objętościowego. W granicach uzyskanych zawartości
indu, grubości warstw i dezorientacji powierzchni podłoży uzyskano dobrą zgodność z
modelem teoretycznym H. Nagai, co świadczy o małym wpływie dyslokacji niedopasowania
na warstwy.
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13.3 Skład i segregacja warstw InGaN na podłożach
zdezorientowanych
13.3.1 Przegląd literatury
W następujących kilku akapitach przedstawię krótki przegląd dotychczasowych badań
nad wzrostem warstw azotkowych na różnych kierunkach krystalograficznych podłoża. W
pracach [113] i [114] pokazano, że dla wzrostu GaN na płaszczyźnie c szafiru dezorientacja
rzędu 0.3º jest najkorzystniejsza dla właściwości warstwy. Dla większej dezorientacji (3.5º)
uzyskiwano większą chropowatość powierzchni i większe szerokości pików rentgenowskich,
ale też mniejszą podatność na zmianę warunków wzrostu [115]. Badania fotoluminescencji na
mocno zdezorientowanych próbkach (do 9º) pokazały, że ze wzrostem dezorientacji podłoża
szafirowego, intensywność PL warstwy GaN rośnie, zaś szerokość połówkowa maleje.
Ponadto spada stosunek żółtej fotoluminescencji do ultrafioletowej [116]. Zaobserwowano też
wzrost koncentracji dziur i spadek oporności dla warstw GaN domieszkowanych magnezem
na podłożach z objętościowego GaN, ze wzrostem dezorientacji płaszczyzny c podłoża do 2º
[117].
Badano także wpływ dezorientacji podłoża na własności heterostruktur zawierających
warstwy InGaN. Wśród nich były studnie kwantowe GaN/InGaN na zdezorientowanych
(3.5º) podłożach 6H-SiC [118], dla których zarejestrowano spadek gęstości dyslokacji i
wzrost szerokości połówkowej PL w stosunku do próbki na podłożu o zerowej dezorientacji.
Pokazano

też,

że

studnie

kwantowe

In0.2Ga0.8N/GaN

na

podłożach

szafirowych

zdezorientowanych o 0.2º mają dobre własności: małą szorstkość międzypowierzchni, dobrą
jakość krystaliczną, krótki czas życia przejść radiacyjnych, małe fluktuacje energii emisji (5.6
meV) w czasie mapowania mikro-fotoluminescencji [119]. Dioda LED zbudowana w oparciu
o te studnie emitowała światło o długości fali 465 nm i szerokości połówkowej 19 nm, z
wydajnością kwantową 19.2 %.
Podobny wynik uzyskali Tachibana et al. [120], którzy otrzymali wąskie widma PL
dla długości fali ok. 385 nm, z szerokością połówkową poniżej 60 meV w temperaturze
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pokojowej, dla studni kwantowych InGaN/GaN na podłożach o niewielkiej dezorientacji
0.28º.
Keller et al. [121] badali wielostudnie kwantowe InGaN/GaN i AlGaN/GaN na
podłożach szafirowych, na których najpierw wyhodowano warstwy GaN zwrócone stroną
azotową do góry. Podłoża szafirowe były zdezorientowane pod kątem 2º, 3º, 4º i 5º w
kierunku a [1 1 2 0] , co powoduje, że warstwy GaN są zdezorientowane w kierunku m
[1 
1 0 0] , gdyż GaN na szafirze ma oś a obróconą o 30º w stosunku do osi a szafiru. Na

pomiarach AFM zaobserwowano, że wraz ze wzrostem kąta nachylenia rośnie chropowatość
powierzchni, maleje zawartość indu i rośnie intensywność fotoluminescencji. Dla
dezorientacji 5º wielkość tarasów atomowych na powierzchni próbki wynosi ok. 20 nm, co
jest znacznie więcej niż byłoby w przypadku, gdyby stopnie atomowe miały wysokość jednej
monowarstwy. Oznacza to tworzenie tzw. makrostopni, składających się z 6-8 monowarstw
atomowych.
Badano także właściwości diod świecących wyhodowanych na stronie m azotku galu
[strona 1 1 0 0 GaN, ref. 122]. Na stronie tej wbudowuje się do warstw InGaN znacznie
mniej indu, niż na stronie c, przy tych samych warunkach wzrostu. Na podłożach o rosnącej
dezorientacji strony m w kierunku c obserwowano wzrost zawartości indu (długości fali
świecenia).
Grupa Kawakami et al. [123] badała optycznie studnię kwantową InGaN na
mikrościance równoległej do płaszczyzny 11 2 2 GaN, używając skaningowego mikroskopu
bliskiego pola (ang. scanning near field microscopy, SNOM). Pokazano, że czas życia
nośników jest znacznie krótszy niż dla studni na stronie c, co jest związane ze słabszymi
efektami polaryzacyjnymi. Przestrzenne fluktuacje indu na tej stronie są ok. 4 razy mniejsze,
niż na stronie c. Maksimum wydajności kwantowej uzyskano przy zawartości indu
odpowiadającej długości fali świecenia 520 nm, co oznacza, że ta płaszczyzna wzrostu może
być dobra do stworzenia zielonego lasera.
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13.3.2 Badania warstw InGaN na zdezorientowanych podłożach HVPE
GaN przy pomocy dyfrakcji rentgenowskiej i fotoluminescencji
W ramach niniejszej pracy wyhodowano warstwy InGaN metodą MOVPE na podłożach z
objętościowego GaN powstałego przy użyciu epitaksji HVPE. Podłoża te zostały spolerowane
mechanicznie pod kątem od 0.2º do 2.5º do płaszczyzny c, a następnie spolerowane mechanochemicznie w celu uzyskania gładkiej powierzchni. Kierunek dezorientacji to w przybliżeniu
kierunek m [1 1 0 0] . Było przeprowadzone 7 wzrostów warstw InGaN, poprzedzonych
warstwą buforową GaN o grubości ok. 0.5 μm. Przy każdym wzroście do reaktora MOVPE
były wkładane 3 podłoża HVPE GaN o trzech różnych nachyleniach powierzchni względem
płaszczyzny c: próbka A: 0.2º-0.6º, próbka B: 0.8º-1.1º, próbka C: 1.7º-2.5º. W jednym
przypadku było włożonych 5 podłoży o różnych orientacjach (próbki A-E). Jeden zestaw
podłoży był hodowany w dwóch oddzielnych procesach MOVPE o identycznych parametrach
wzrostu; dla potrzeb tej pracy zestaw ten będzie nazywany nh2058. Powstałe warstwy miały
grubość z zakresu 24-50 nm, poza jednym procesem, gdzie grubość wynosiła 120 nm (proces
nh970).
Warstwy były charakteryzowane przy pomocy dyfrakcji rentgenowskiej pod
względem zawartości indu, grubości warstwy i dezorientacji powierzchni. Poddano je też
pomiarom fotoluminescencji w zakresie temperatur 10-300 K. Tabela 13.1 podaje parametry
wzrostu MOVPE oraz grubość warstw, natomiast na rys. 13.4 naniesiono zawartość indu i
szerokość połówkową piku PL w temperaturze 10 K w funkcji dezorientacji podłoża dla
wszystkich warstw.
Analizując grubości warstw dla podłoży o różnej dezorientacji należy zauważyć, że
prędkość wzrostu nie zależy od kąta dezorientacji, dla pokazanego zakresu tego kąta.
Na rys. 13.4(a) widać, że zawartość indu w warstwie spada ze wzrostem dezorientacji
podłoża. Dla próbek hodowanych w najniższej temperaturze 730 ºC spadek ten jest mniejszy
(lub nie występuje) w zakresie dezorientacji 0.6º-1.1º niż w zakresie 1.1º-1.9º. Dane pokazane
w części (b) rysunku wskazują na zasadniczy wzrost szerokości połówkowej piku PL z
dezorientacją, za wyjątkiem trzech zestawów, gdzie dla najwyższej dezorientacji
obserwujemy spadek szerokości PL. Dla procesu n1654 (temperatura wzrostu 780 ºC) spadek
ten jest niewielki, a dla procesu n2013 (5 próbek, temperatura 820 ºC) widać wzrost dla
pierwszych 4 dezorientacji i spadek tylko dla najwyższej dezorientacji wynoszącej 2.55º. W
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przypadku procesu n1695 (810 ºC) spadek dla próbki C jest wyraźny – szerokość połówkowa
jest równa szerokości dla próbki A.

Tabela 13.1 Temperatura i ciśnienie w czasie wzrostu MOVPE oraz grubość opisywanych warstw. Dla dwóch
próbek nie można było zmierzyć dyfrakcyjnie grubości warstwy z powodu braku oscylacji pochodzących od
grubości w dyfraktogramie.
nazwa

temperatura ciśnienie w

procesu

wzrostu [ºC] czasie

MOVPE

grubość warstwy [nm]

wzrostu
[bar]

próbka A

próbka B

próbka C

n970

820

300

115

120

120

n1654

780

300

50

–

47

n1695

810

900

37

36

37

n1850

730

900

37

36

34

n1871

730

300

25

24

24

n2013

820

900

39

36

35

n2058

780

900

38

–

38

próbka D

próbka E

35

36

Te trzy procesy były wykonane w stosunkowo wysokich temperaturach 780-820 ºC.
W innych dwóch procesach z tego zakresu temperatur (n970 – 820 ºC i n2058 – 780 ºC)
obserwujemy monotoniczny wzrost szerokości PL. Jednak całkowita zmiana szerokości piku
we wszystkich pięciu procesach z tego zakresu jest stosunkowo niewielka - największa jest
dla n2058 i wynosi tam 69 meV. Dla pozostałych czterech procesów jest mniejsza i wynosi
średnio 31 meV. Dla dwóch procesów hodowanych w niższej temperaturze 730 ºC (n1850 i
n1871) wzrost szerokości piku PL z dezorientacją jest wyraźnie większy i wynosi 113 meV.
Szerokość połówkowa fotoluminescencji w niskiej temperaturze jest proporcjonalna
do szerokości rozmycia pasm na skutek fluktuacji potencjału, spowodowanych np. przez
fluktuacje zawartości indu. Wynika to z symulacji przeprowadzonych przez zespół
Baranovskii et al. [124]. Wykonywał on symulacje widm PL w funkcji temperatury w ramach
tzw. modelu przeskoków (ang. hopping). Tak więc można powiedzieć, że segregacja In w
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badanych próbkach rośnie wraz z dezorientacją. Zjawisko to jest silniejsze dla warstw
hodowanych w niższych temperaturach.
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Rys. 13.4 Zawartość indu w warstwach (a) i szerokość połówkowa piku fotoluminescencji w temperaturze
10 K (b) w funkcji dezorientacji podłoża. Na wykresach zaznaczono temperaturę wzrostu warstwy. Wszystkie
wykresy w części (b) mają jednakową skalę poziomą i pionową.
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13.3.3 Badania

wybranych

próbek

za

pomocą

wysokorozdzielczej

katodoluminescencji
Trzy

próbki

z

procesu

n970

zostały

szczegółowo

przebadane

przy

użyciu

katodoluminescencji w elektronowym mikroskopie skaningowym przez Martina Albrechta z
Institut für Kristallzüchtung w Berlinie [125]. Badania te były prowadzone w zakresie
temperatur 7-300 K, zaś rozdzielczość przestrzenna badań katodoluminescencji wynosiła ok.
100 nm.
Przed badaniem próbki zostały przełamane na dwie części – jedna część do badań
katodoluminescencji, druga do badań opisanych w poprzednim paragrafie. Ponieważ podłoża
HVPE mają mocno wygięte płaszczyzny krystaliczne, ich dezorientacja różni się w różnych
miejscach próbki. Stąd dezorientacja próbek badanych w berlińskim Instytucie różni się lekko
od tej dla próbek opisanych wcześniej i wynosi 0.25º, 0.85º i 2.32º odpowiednio dla próbek a,
b, c, w kierunku zbliżonym do m [1 1 0 0] .
Na rys. 13.5 Pokazano monochromatyczne mapy katodoluminescencji zebrane w
temperaturze 7 K. Dla każdej z trzech próbek pokazano mapy dla dwóch różnych energii
emisji. Zaznaczono też kierunek dezorientacji. Widoczny jest wzór prążków prostopadłych do
kierunku dezorientacji. Można stąd wnioskować, że prążkom odpowiada struktura stopni i
tarasów na powierzchni próbki. Dla każdej z próbek widać, że mapy zrobione dla dwóch
wybranych energii emisji są swoimi negatywami i uzupełniają się wzajemnie: w miejscu
powierzchni, gdzie jest mocne świecenie dla jednej energii, występuje brak świecenia dla
drugiej, i na odwrót. Ze wzrostem dezorientacji wzrasta różnica między tymi dwoma
energiami.
Z prawej strony rysunku pokazano widma zebrane w różnych punktach oraz widmo
otrzymane po scałkowaniu (zsumowaniu) widm z całej badanej powierzchni. Szerokość tego
widma rośnie ze wzrostem dezorientacji.

114

3.05 eV
znorm. intensywność CL [j.u.]

3.02 eV

n970a
dezor. = 0.25º

20 μm

1.0
0.8

miejsce 1
miejsce 2
po scałkowaniu

0.6
0.4
0.2
0.0

2.95 3.00 3.05 3.10 3.15
energia [eV]

3.13 eV
znorm. intensywność CL [j.u.]

3.08 eV

n970b
dezor. = 0.85º

5 μm

1.0
0.8

miejsce 1
miejsce 2
po scałkowaniu

0.6
0.4
0.2
0.0
3.0

3.15 eV
znorm. intensywność CL [j.u.]

3.08 eV

n970c
dezor. = 2.32º

5 μm

3.1

3.2

energia [eV]
1.0
miejsce 1
miejsce 2
po scałkowaniu

0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

3.05 3.10 3.15 3.20 3.25
energia [eV]

Rys. 13.5 Monochromatyczne mapy katodoluminescencji, pokazujące intensywność świecenia powierzchni
próbek dla wybranej energii fotonów, zebrane w temperaturze 7 K. Strzałki pokazują kierunek dezorientacji.
Obok pokazano widma katodoluminescencji zebrane w różnych punktach powierzchni. Czarne krzywe pokazują
widmo po scałkowaniu widm ze wszystkich badanych punktów powierzchni.
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Rys. 13.6 Z-kontrast dla trzech badanych próbek. Miejsca o większej zawartości In są jaśniejsze. Strzałki
pokazują kierunek dezorientacji.
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W celu znalezienia pochodzenia dwóch składników luminescencji w badanych
próbkach,

zrobiono

pomiary

Z-kontrastu

używając

półprzewodnikowego

detektora

rozpraszania wstecznego w skaningowym mikroskopie elektronowym. Pomiar ten, zrobiony z
rozdzielczością 3 nm, pozwala rozróżnić miejsca z większą i mniejszą zawartością In. Na rys.
13.6 widać wykonane obrazy, ze strzałkami symbolizującymi kierunek dezorientacji.
Widoczna jest struktura tarasów skierowanych w kierunku prostopadłym do dezorientacji,
czyli w kierunku a [1 1 2 0] . Jest widoczne także rozszczepienie tarasów na dwa kierunki
równoległe do sąsiednich kierunków m. Powierzchnia pozioma tarasów jest jaśniejsza, więc
jest tam więcej indu, niż na pochyłych „zboczach”. Porównując obrazy Z-kontrastu z mapami
CL możemy powiedzieć, że obszarom różniącym się zawartością indu odpowiadają obszary o
różnej energii luminescencji: części poziome tarasów mają więcej indu i świecą w mniejszej
energii, zaś części pochyłe zawierają mniej indu i świecą fotonami o większej energii.
Teoretyczna szerokość tarasów przy stopniach atomowych o wysokości połowy
parametru c GaN wynosi przy dezorientacji 0.25º, 0.85º i 2.32º odpowiednio 59.4, 17.5 i 6.4
nm. Jednak tarasy widoczne na rysunkach 13.5 i 13.6 są większe. Wynika to z łączenia się
pojedynczych stopni w makrostopnie, o wysokości kilkunastu stałych c GaN, tworzących
mikrościanki. Obrazy z mikroskopu sił atomowych pokazują wzrastającą średnią wysokość
stopni (13, 27 i 41 nm) i malejącą szerokość tarasów (3.99, 1.74 i 1.07 μm) ze wzrostem kąta
dezorientacji (0.25º, 0.85º i 2.32º).
Na rys. 13.7 pokazano zależność temperaturową energii piku CL, uzyskaną przez
scałkowanie widm ze wszystkich punktów badanej powierzchni. Widoczny jest kształt S (ang.
S-shape) charakterystyczny dla struktur z fluktuacją potencjału. Jest on związany z lokalizacją
nośników w minimach potencjału, zależną od temperatury. Zachodzi pytanie, jaka jest skala
przestrzenna fluktuacji potencjału prowadzących do powstania kształtu S. Czy jest to
związane z przepływem nośników na odległościach setek nanometrów między jasnymi i
ciemnymi miejscami widocznymi na rys. 13.5? Czy raczej skala fluktuacji jest mniejsza,
niewidoczna bezpośrednio na mapach CL zrobionych z rozdzielczością 100 nm?
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Rys. 13.7 Energia piku CL po scałkowaniu widm z badanej powierzchni, dla trzech próbek, w funkcji
temperatury.

3.10 eV

3.03 eV

7K

50 K

150 K

295 K

3.15 eV

Rys. 13.8 Monochromatyczne mapy CL próbki n970b (dezorientacja 0.85º) zebrane w czterech różnych
temperaturach, dla trzech energii emisji.
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Aby odpowiedzieć na to pytanie zebrano monochromatyczne mapy CL wykonane w
czterech różnych temperaturach, dla trzech energii emisji (rys. 13.8). Nie ulega zmianie obraz
map wraz ze wzrostem temperatury dla energii emisji 3.15 i 3.03 eV. Dla energii 3.10 eV
następuje zmiana obrazu między 50 K a 150 K, jednak między 7 K a 50 K i między 150 K a
295 K jest ten sam układ prążków.
Rys. 13.9 pokazuje energię emisji dla 9 wybranych miejsc na próbce n970c dla trzech
lub czterech (w dwóch przypadkach) temperatur. Pokazano jednocześnie przebieg energii po
scałkowaniu widm ze wszystkich mierzonych punktów, dla większej liczby wartości
temperatury. Widać, że kształt S jest zachowany w każdym punkcie oddzielnie. Można to
wytłumaczyć tylko tym, że zakres fluktuacji potencjału jest mniejszy, niż średnica wiązki
elektronów pobudzających świecenie, czyli 100 nm.
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Rys. 13.9 Kształt S dla pomiarów CL w funkcji temperatury dla różnych punktów na próbce n970c. Jest on
lepiej widoczny dla miejsca 1 (punkty czerwone) i miejsca 3 (niebieskie), gdzie pokazano dane dla czterech
temperatur. Punkty czarne pokazują przebieg po scałkowaniu widm.
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Podobny efekt, jak dla zmian temperatury, uzyskuje się przy zmianie prądu
pobudzania (rys. 13.10). Zmiana prądu o ponad dwa rzędy wielkości nie powoduje zmiany
kształtu prążków na mapach katodoluminescencji. I w tym przypadku lokalizacja nośników
zachodzi na obszarach mniejszych od średnicy wiązki pobudzającej.
3.10 eV

3.03 eV

56 nA

5 nA

0.25 nA

3.15 eV

Rys. 13.10 Monochromatyczne mapy CL próbki n970b dla trzech wartości energii emisji przy zmianie prądu
pobudzania, dla temperatury 7 K.

Można postulować kilka możliwych wyjaśnień zjawiska makroskopowej segregacji
indu prowadzącej do jego mniejszej zawartości w makrostopniach i większej na płaskich
tarasach na powierzchni warstwy InGaN. Pionowa prędkość wzrostu warstwy nie zależy od
dezorientacji, co widać porównując grubości warstw zebrane w tabeli 13.1. Możemy założyć,
że na początku wzrostu na powierzchni próbki znajdują się pojedyncze stopnie atomowe o
wysokości jednej monowarstwy, czyli ½ parametru c, oddzielone tarasami. Tarasy te są
szersze dla próbek o mniejszej dezorientacji. Jeśli założymy, że wzrost jest typu płynięcia
stopni (ang. step flow), to dla zachowania tej samej pionowej prędkości wzrostu, próbki o
mniejszej dezorientacji (a więc szerszych tarasach) muszą mieć większą poziomą prędkość
poruszania się stopni.
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Z drugiej strony wiadomo, że im większa pionowa prędkość wzrostu warstw InGaN,
wywołana przez wzrost przepływu prekursora galu (szybsze płynięcie stopni), tym więcej do
warstwy wbudowuje się indu, przy tej samej dezorientacji podłoża oraz temperaturze i
ciśnieniu w reaktorze MOVPE. Tak więc szersze stopnie (mniejsza dezorientacja) płyną
szybciej, i wtedy wbudowuje się więcej indu. Na próbce zawsze jest pewien rozrzut
początkowej szerokości stopni. Stopnie przy szerokich tarasach płyną szybciej i tam następuje
większe wbudowywanie się indu. Stopnie o większym zagęszczeni płyną wolniej, co
powoduje mniejsze wbudowywanie się indu. Stopnie o większym zagęszczeniu z czasem
zbliżają się do siebie i zaczynają tworzyć makrostopień.
Inna koncepcja mniejszej zawartości In na makrostopniach jest związana z
termodynamiką powierzchni. Wiadomo, że wzrost InGaN na stronach niepolarnych a lub m
powoduje znacznie mniejszą koncentrację In niż na stronie polarnej c przy tych samych
pozostałych warunkach wzrostu. Dlatego na makrostopniach, które tworzą mikrościanki o
kierunku powierzchni a, jet mniejsze wbudowywanie się indu.
Teorie te dotyczą segregacji w skali rzędu mikronów. W skali nanometrowej,
segregacja jest prawdopodobnie napędzana przez energię naprężeń wynikających z różnicy
wielkości komórki elementarnej GaN i InN. Miejsca, gdzie przypadkowo wbuduje się więcej
indu relaksują i mają większy parametr sieci niż miejsca o mniejszym składzie In. Kolejne
atomy In chętniej przyłączają się do miejsc o zrelaksowanej sieci, gdyż wymaga to mniejszej
energii.

13.3.4 Podsumowanie rozdziału 13.3
W rozdziale pokazano, że ze wzrostem dezorientacji podłoża następuje spadek
średniej zawartości indu (co widać z pomiarów XRD) i wzrost fluktuacji jego składu (wzrost
szerokości połówkowej PL i CL). Wykazano, że istnieje związek pomiędzy fluktuacjami
zawartości indu a morfologią powierzchni próbki – różną długością stopni atomowych na
początku wzrostu epitaksjalnego.
Powierzchnia próbki z warstwą epitaksjalną InGaN jest zbudowana z płaskich
tarasów, gdzie jest większa zawartość indu i makrostopni o jego mniejszej zawartości.
Fluktuacje te następują w skali mikronowej. Jednak istnieje również fluktuacja składu w skali
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nanometrowej, niezależna od tamtej, co można zaobserwować np. mierząc zależności
temperaturowe CL dla wiązki elektronów pobudzających o średnicy 100 nm. Widać wtedy
kształt S tych zależności, charakterystyczny dla procesów lokalizacyjnych.
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14 Podsumowanie
W pracy wykorzystano wysokorozdzielczą dyfrakcję rentgenowską oraz fotoluminescencję i
katodoluminescencję do zbadania mikrostruktury warstw grubych oraz studni kwantowych
InGaN na podłożu GaN.
Pokazano, że fluktuacje przestrzenne składu warstw powodują znaczący spadek
intensywności pików dyfrakcyjnych. Spadek szerokości pików jest minimalny, jeśli skala
przestrzenna fluktuacji jest mniejsza od długości koherencji padającej fali rentgenowskiej.
Wykorzystanie tych informacji do oceny amplitudy fluktuacji wymaga użycia podłoży o
doskonałej jakości krystalicznej. Podano także uproszczony model prowadzący do
oszacowania przestrzennej skali segregacji na podstawie pomiaru szerokości połówkowej
piku rentgenowskiego warstwy. Model ten zakłada, że w próbce istnieje tylko jedna skala
przestrzenna fluktuacji zawartości In. W bardziej realistycznym przypadku występowania
dwóch skali fluktuacji, konieczne jest przeprowadzenie symulacji numerycznych krzywych
rentgenowskich, w których uwzględni się zarówno segregację lateralną i wertykalną, jak i
skończoną drogę koherencji padającej fali promieni X.
Z badań relaksacji warstw na podłożach GaN/szafir wynika, ze niewielka relaksacja
pojawia się już dla grubości mniejszych, niż przedstawiane w literaturze. Może to wynikać z
faktu, że badania innych autorów najczęściej dotyczą relaksacji plastycznej przez tworzenie
dyslokacji niedopasowania. Niektóre doniesienia jednak mówią o relaksacji elastycznej przez
tworzenie się pinholi w miejscu dyslokacji przechodzących. Jest to prawdopodobnie nasz
przypadek. Na podłożach o małej gęstości dyslokacji, tworzonych metodą HVPE, relaksacja
jest mniejsza lub nawet nie występuje. Dla warstw tworzonych metodą MBE na podłożach
zdezorientowanych, stopień relaksacji rośnie wraz ze wzrostem dezorientacji.
Nie udało się wyznaczyć dokładnej wartości grubości krytycznej warstw w funkcji
zawartości indu. Dla warstw na szafirze nawet najcieńsze warstwy, jakie dało się jeszcze
mierzyć, były już lekko zrelaksowane. Może to wynikać z faktu, że relaksacja elastyczna
przez generację pinholi jest praktycznie bezprogowa, zaczyna się wraz ze wzrostem pinholi,
czyli od początku wzrostu warstwy. Grubość warstw wyhodowanych na podłożach HVPE jest
bliska grubości krytycznej, jednak dokładne wyznaczenie tej grubości jest zaburzone przez
wpływ dezorientacji podłoża i wymaga zrobienia większej ilości doświadczeń.
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W pracy stwierdzono wzrost zawartości indu wewnątrz studni kwantowych InGaN,
idąc od dolnej do górnej międzypowierzchni z barierą GaN. W literaturze zjawisko to jest
opisywane dla grubszych warstw i ma nazwę efektu ciągłości składu (ang. composition
pulling effect). Dla studni hodowanych w temperaturze 820 ºC zaobserwowano, oprócz
wzrostu zawartości In, spadek amplitudy przestrzennych fluktuacji indu ze wzrostem
grubości. Spadek ten był obserwowany zarówno dla skali przestrzennej ok. 100 nm, jak i skali
pojedynczych nanometrów. Dla studni hodowanych w temperaturze 730 ºC zanotowano
nieznaczny wzrost amplitudy fluktuacji składu ze wzrostem grubości. Wzrost zawartości In z
grubością studni powinien zostać uwzględniony podczas doświadczeń, w których o składzie
studni wnioskuje się nie na podstawie pomiarów, lecz jedynie na podstawie identyczności
warunków wzrostu epitaksjalnego dla różnych procesów.
W pracy zbadano także nachylenie płaszczyzny c warstwy InGaN do płaszczyzny c
podłoża GaN, dla podłoży zdezorientowanych. Nachylenie to (rzędu kilkunastu tysięcznych
stopnia) jest opisywane w literaturze dla innych półprzewodników. Wynika ono z różnicy
parametru c warstwy i podłoża oraz z istnienia stopni atomowych na zdezorientowanym
podłożu. Dla badanych warstw InGaN jego wartość jest zgodna z teorią, przy różnych
dezorientacjach podłoża i różnych składach warstwy. Istnieje konieczność uwzględnienia tego
dodatkowego nachylenia w trakcie pomiarów zarówno refleksów symetrycznych, jak i map
sieci odwrotnej refleksów asymetrycznych. Nieuwzględnienie tego efektu może prowadzić do
błędnych wyników ilościowych pomiarów.
Przebadano warstwy InGaN na podłożach GaN zdezorientowanych od kierunku
〈0 0 0 1〉 w kierunku [1 1 0 0] pod kątem do 2.5º. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem
dezorientacji spada zawartość indu w warstwach hodowanych w tym samym procesie
MOVPE, natomiast rośnie amplituda fluktuacji przestrzennych składu. Wzrost amplitudy
fluktuacji

powoduje

wzrost

szerokości

pików

fotoluminescencji.

Próbki

na

zdezorientowanych podłożach na powierzchni mają tarasy o szerokości kilkuset nanometrów
lub więcej oddzielone makrostopniami atomowymi. Na tarasach występuje większa zawartość
indu, niż na makrostopniach. Szerokość tarasów maleje ze wzrostem dezorientacji, co
prowadzi do spadku średniej zawartości In z dezorientacją. Ten rodzaj segregacji jest
widoczny

dzięki

monochromatycznym

mapom
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katodoluminescencji

wykonanym

z

rozdzielczością 100 nm. Mapy te wykazują istnienie w próbkach dwóch rodzajów obszarów,
różniących się między sobą energią emisji.
Jednocześnie istnieją w badanych warstwach fluktuacje składu indu w skali kilku
nanometrów, obserwowane dzięki pomiarom CL w funkcji temperatury, przy średnicy wiązki
padających elektronów 100 nm. Zależność energii CL od temperatury wykazuje kształt S,
charakterystyczny dla występowania fluktuacji potencjału o małej skali przestrzennej.
Podano przypuszczalne wytłumaczenie wiążące fluktuacje składu indu w skali
mikrona z początkową morfologią powierzchni, na której następuje wzrost, a w szczególności
z niejednorodnością szerokości stopni atomowych. Opisywane zjawiska muszą zostać
uwzględnione przy projektowaniu emiterów światła opartych o InGaN.
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