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УВОД 

III-нитридните материали – нов представител от полупроводниковата 
фамилия 

Съвременното микро– и оптоелектронно приборостроене използва различни 
полупроводникови материални системи (силиций, арсениди, антимониди, 
фосфиди). Един нов представител на полупроводниковата ера са III-нитридните 
материали, притежаващи уникална комбинация от свойства, които ги правят 
особено актуални за многобройните предизвикателства пред приборостроенето 
през 21-ви век [1-3].  

Възможностите, които дават тези материали за настройка на забранената 
зона в широк диапазон чрез израстване на нитридни съединения, в комбинация с 
поляризационните им свойства ще позволят производството на оптоелектронни 
прибори с висока надеждност и ефективност с потенциални приложения в широк 
интервал за работа от нормални условия до екстремни условия като в открития 
космос. 

Разработването на III-нитридни полупроводникови прибори за микро- и 
оптоелектронни прибори следва постиженията на технологичните методи за 
епитаксиален растеж и става възможно в последното десетилетие, когато беше 
постигнат качествен напредък в разработването на технологични схеми за 
получаване на материали с високо структурно качество [3].   

Израстването на монокристален обемен GaN все още се ограничава до 
кристали с много малки размери (~mm), затова се налага израстване на 
епитаксиални слоеве върху чужди подложки, напр. сапфир, SiC. Алтернативен 
метод за израстване на дебели слоеве (стотици микрометри) с високо кристално 
качество при големи скорости на растеж и ниска цена е хидридна епитаксия от 
газова фаза (hydride vapour phase epitaxy, HVPE) [4,5]. Целта е така получените 
дебели слоеве да бъдат използвани за квази-подложки за следващо 
хомоепитаксиално израстване на GaN за преодоляване на проблемa с голямата 
концентрация на структурни дефекти при епитаксия върху чужди подложки.  

 Други епитаксиални технологии, които позволяват израстване на тънки 
слоеве с високо качество са MOVPE (металорганична епитаксия от газова фаза) и 
MBE (молекулярно-лъчева епитаксия) и обикновено се използват при израстване 
на многослойни структури за мулти-квантови ями и свръхрешетки. Комбинираното 
използване на различни технологии за израстване на слоеве представлява важна 
насока в развитието на следващата генерация III-нитридни материали и прибори. 

По времето, когато тази работа беше започната през 1999 г., въпреки 
забележителните успехи, при израстването на нитридни слоеве съществуваха 
сериозни проблеми като висока концентрация на дефекти поради решетъчното 
несъответствие с всички използвани хетероподложки, неравна повърхност, 
напрежения в слоевете, водещи до поява на огъване и пукнатини. Това постави 
пред изследователите широко поле за фундаментални и приложни изследвания в 
изучаването на свойствата на материали, тънки слоеве и многослойни структури 
особено с размери в нано-диапазона, разработване на различни технологични 
подходи за преодоляване на присъщите ограничения поради особеностите и 
характерните свойства на III-нитридната материална система. 
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Вътрешни интерфейси в полупроводникови прибори с хетероструктур – 
необходимост от изучаване на свойствата им 

 
Изучаването на свойствата и морфологията на вътрешни (погребани) слоеве и 
интерфейси е изключително важна област на твърдотелната електроника и 
приборостроене, които основно се базират на технологично получаване на тънки 
слоеве, хетеропреходи и многократни серии от тях.  
 Изследване на интерфейсната структура на атомно ниво е необходимо за 
анализиране на погребани хетероструктури, които са активен елемент в 
оптоелектронни прибори, като лазери с двойна хетероструктура, лазери на 
квантови ями и високоинтензивни излъчвателни диоди (LED), както и в 
транспортни прибори, като транзистори с висока подвижност (HEMT). При 
оптоелектронните прибори свойствата и структурата на интерфейсите определят 
емисионните характеристики, като дължина на вълната и полуширината на линиите 
на излъчване.  

Активните слоеве на полупроводниковите прибори винаги се явяват 
вътрешни с интерфейси към съседните области. Това определя необходимостта от 
специфични техники за изучаване на хетероинтерфейсите, като например в мулти-
квантовите ями, които са типичен пример за погребани полупроводникови 
интерфейси. Те могат да се разглеждат като нарушение на периодичността в 
структурата на кристала. 

Активните слоеве обаче са покрити с други твърдотелни слоеве и в процеса 
на отлагането им в един технологичен цикъл от операции е възможно 
първоначалните свойства на погребаните интерфейси и слоеве да претърпят 
промяна. In situ изследвания с методи като RHEED в процеса на епитаксиално 
израстване например с MBE не дават достатъчно информация. Техника, 
задължителна за тези цели, е трансмисионната електронна микроскопия (TEM), 
която позволява изучаване на вътрешната структура на атомно ниво. Други 
техники, които са изключително информативни, като едновременно с това са 
неразрушителни и дават информация за реалните свойства на материалите и 
структурите, както и връзката между структурата от една страна и работата на 
приборите от друга, са методът на фотолуминесценция (PL) и методът на Раманова 
спектроскопия (RS) с чувствителност в наноразмерния диапазон. 

Епитаксия на тънки слоеве върху чужди подложки с голяма 
разлика в решетъчните параметри. Генериране на дефекти на 
несъответствие 

При епитаксиалното израстване на тънки слоеве върху чужди подложки от 
съществено значение за хетерогенното зародишообразуване е кристалографското 
сходство между подложката и кристализиращото вещество [6,7]. При значително 
различие в кристалографските параметри кристалната решетка на зародиша в 
близост до равнината на контакта трябва да се деформира, за да се приспособи към 
тази на подложката. Това се постига чрез еластична деформация и образуване на 
дислокации. Kогато двете решетки не съвпадат, те трябва да се напаснат, като 
едната трябва да се свие, а другата да се разтегне. Мярка за това, доколко са 
различни параметрите на двете решетки в общата равнина на срастване, е 
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кристалографското несъответствие. В равнината на контакта между двете 
кристални решетки с еднаква кристална симетрия, но с различни решетъчни 
константи се получава натрупване на напрежение. 

При голямо решетъчно несъответствие се проявяват и други структурни 
дефекти с по-висока размерност от линейните, двумерни и тримерни, като граници 
на домени, дефекти на опаковка в основната равнина и в призматичните равнини, 
малкоъглени граници на зърна, граници на инверсни домени. Проявата им е 
свързана с механизма на кристален растеж, доминиращ във всеки конкретен случай.  

Епитаксиалното израстване на GaN върху най-често използваните подложки от 
сапфир при решетъчно несъответствие от ~16% се подчинява на изложените 
проблеми и модели. Слоевете показват голяма плътност на “пронизващи” 
дислокации от интерфейса с подложката през целия слой до повърхността и голяма 
плътност на двумерни и тримерни дефекти в областта на интерфейса като дефекти 
на опаковката в базалната равнина, преципитати, кластери. Изучаването на тези 
интерфейси и дефекти е необходимо за изясняване на фудаменталната природа на 
процесите на генериране на напрежения и механизмите на еластична и пластична 
релаксация. От приложна гледна точка интересен за изследване е въпросът за 
намиране на технологични схеми за улесняване на процесите на релаксация на 
големите кристалографски несъответствия и намаляване на плътността на 
дефектите. 

Мулти-квантови ями и свръхрешетки от III-нитридни материали 
Много от технологичните продукти на съвременното твърдотелното 

материалознание се базират на тънкослойни прибори, съставени от серии от много 
слоеве. В последните години дебелините на тези слоеве са в нано-диапазона и 
формират прибори, основани на квантови ями (КЯ) и свръхрешетки (СР). 

Тъй като структурите на основата на мулти-квантови ями и свръхрешетки са 
изградени от много тънки слоеве, проблемите, свързани с наличие на вътрешни 
интерфейси и влиянието им върху свойствата на проектираните прибори, са 
коренно различни от разгледаните по-горе. Тук съществен проблем са физичните 
процеси, отговорни за появата на неподреденост в КЯ [8]. Наличието на 
структурни неравности (стъпала, тераси и др.) на интерфейсите е един основен 
механизъм на разсейване на носителите, който ограничава подвижността им и 
дрейфовата им скорост. При оптичните прибори като излъчвателни диоди 
дебелината на квантовите ями и височината на бариерните слоеве контролират 
енергията на емитираното лъчение. Интерфейсни неравности водят до отместване 
на дължината на вълната на излъчване и промяна на полуширината на линията на 
излъчване.  

Такива ефекти могат да възникнат, както в процеса на епитаксиално 
израстване на многослойната структура, така и в следващи технологични операции 
и е необходимо да бъдат изследвани. По-доброто познаване на тези процеси 
изисква провеждане на структурни изследвания с атомна пространствена 
разделителна способност, както и изследване на влиянието на тези 
неподредености върху оптични и електрични свойства и характеристики на КЯ и 
СР.  
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В настоящата работа са представени изследвания на интерфейсни свойства 
на нитридни хетероепитаксиални слоеве. Изследваниата са посветени на две групи 
обекти – първо, хетероинтерфейси сапфир/GaN за приложение като квази-
подложки, които могат да се използват за по-нататъшно изграждане на прибор чрез 
хомоепитаксия при съществено подобряване на структурните качества и второ, 
наноразмерни многослойни структури (многократни квантови ями и свръхрешетки) 
от системата на нитридните полупроводници AlN, GaN и техни тройни съединения 
AlxGa1-xN, които изграждат самия прибор.  

В Глава 1 са разгледани свойствата на интерфейси и дефекти, присъщи на 
нитридни хетеросистеми, базирани на GaN. Изследванията са концентрирани върху 
структурата на интерфейса с подложката и кристалното качество на дебели слоеве 
(~10-100µm), израстнали директно върху сапфир при голямо решетъчно 
несъответствие ~16%. 

В Глави 2, 3, 4  са представени резултатите от изследване на различни схеми 
за намаляване на дефектите като се използват различни подходи за намаляване на 
решетъчните несъответствия между GaN и сапфир: нитридиране на повърхността 
на подложката в NH3 за получаване на зародишен слой AlN с дебелина няколко 
нанометра; използване на буферни слоеве – AlN получен при високотемпературно 
реактивно разпрашване; MOVPE-GaN, с дебелина ~1 µm, наречени “темплейт” или 
буфери; епитаксиално странично нарастване (lateral epitaxial overgrowth, LEO), 
приложено при тънки слоеве MOVPE-GaN. 

В Глава 5 са обобщени нашите резултати от характеризиране и 
идентифициране на основни типове структурни дефекти, набюдавани в дебели 
HVPE-GaN слоеве като резултат от релаксацията на решетъчните напрежения и 
механизма на зародишообразуване в началните стадии на растеж. 

В следващите Глави 6, 7 и 8 са разгледани свойствата на интерфейсите и 
дефектите, възникващи в тънки (от порядъка на няколко нанометра) нитридни 
хетерослоеве и многослойни структури на тяхна основа като мулти-квантови ями и 
свръхрешетки. Методът на израстване е MOVPE, който се използва за получаване 
на качествени интерфейси и слоеве с малка скорост на растеж с нано-дебелини. 
Изучавано е влиянието на интерфейсите върху оптичните, фононните, 
електронните и транспортните свойства на структурите, ефектите на 
квантоворазмерно ограничаване и ефектите на пиезоелектрична поляризация, 
характерни за нитридните материали. 

По-доброто познаване на тези процеси изисква провеждане на изследвания с 
атомна пространствена разделителна способност. За тази цел бяха използвани 
подходящи експериментални методи, а именно: трансмисионна електронна 
микроскопия (TEM), микро-Раманова спектроскопия (RS), атомно-силова 
микроскопия (AFM), фотолуминесценция (ФЛ), катодолуминесценция (КЛ), 
Рентгенова дифракция (XRD), I-V и C-V методики. За коректна интерпретация на 
експерименталните резултати бяха разработвани теоретични пресмятания на 
моделни структури. 

Изследваните материали са израстнати в Университета Линшопинг, Швеция 
от Т. Паскова (HVPE-GaN), S. Tungasmita (високотемпературно реактивно 
разпрашване, AlN), Япония, Мейо Университет, (мулти-квантови ями GaN/Al(Gа)N 
и свръхрешетки GaN/AlN, MOVPE) и AIXTRON Германия (MOVPE GaN слоеве).  
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ЦЕЛИ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

В тази работа са представени резултати от изследвания на интерфейсни 
области, които контролират следващите стадии на израстване на монокристални 
епитаксиални слоеве и многослойни наноструктури и поради това имат силен 
ефект върху свойствата им. Основни изследвани структури са нитридни 
хетерослоеве и многослойни структури на тяхна основа, получени с различни 
епитаксиални технологии и за различни цели. 

Интерфейсът сапфир/GaN има определящо значение за приложението на 
квази-подложки при изготвянето на прибори и тяхното действие. 

Цели на настоящата работа са:  
- Изучаване на началните стадии на зародишообразуване и механизмите на 

растеж чрез характеризиране на основни структурни дефекти в интерфейсната 
област сапфир/GaN, която включва, както самия геометричен интерфейс, така и 
прилежащия тънък слой, в който се наблюдават характерни дефекти, породени от 
решетъчното несъответствие. Този слой се явява с различна дебелина в зависимост 
от процесите на релаксация на решетъчните напрежения;  

- Изследване на процесите и механизмите на релаксация на вградените 
еластични напрежения с нарастване на дебелината на слоевете при различни 
технологични схеми, целящи намаляване на решетъчното несъответствие. 
Изследванията бяха концентрирани върху формиране на дефекти на интерфейса, на 
повърхността на слоевете, формиране на обемни домени и острови в началните 
стадии на растеж и тяхната еволюция с увеличаване на дебелината на слоевете.  

- Определяне на механизма на локализация на екситоните в мулти-квантови 
ями на основата на GaN/AlGaN чрез изучаване на интерфейсната грапавост 
яма/бариер и/или композиционни флуктуации, водещи до флуктуации в ширината 
на квантовите ями в близък и далечен порядък спрямо екситонния радиус на Bohr 
за GaN; Спектрална чувствителност към интерфейсната грапавост, изразена в 
уширение или разцепване на пиковете от фотолуминесценция. 

- Влияние на спонтанна и пиезоелектрична поляризация (вътрешни полета в 
КЯ) върху оптичните свойства на МКЯ и СР чрез промяна на силата на осцилатора 
на екситоните и положението на фотолуминесцентните пикове; 

- Изследване на процеси на резонансно тунелиране при dc транспорт 
перпендикулярно на интерфейсите в свръхрешетки и проява на ефекти на 
отрицателна проводимост.  
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Глава 1: Епитаксиални слоеве на основата на III-нитридни материали 
В тази глава са представени основни свойства на материалите от групата на 

III-нитридните съединения, които имат отношение към задачите и целите на 
дисертацията. Представени са основни свойства на GaN. 

Различни типове структурни дефекти са характерни за 
хетероепитаксиалния GaN поради разликите в решетъчните параметри и 
коефициентите на термично разширение на GaN и подложката. Тъй като почти 
всички дефекти могат да преминат и се разпространят в следващи слоеве, 
израстнати по-нататък при по-сложна структура, изясняването на фундаменталните 
процеси, водещи до тяхното формиране е много важно, за да могат да се 
оптимизират процесите на зародишообразуване и отделните стадии на растеж, така 
че да се намали високата концентрация на дефекти.  

Разгледани са напрежения и тензор на деформациите в епитаксиални слоеве 
с хексагонална структура. При епитаксиалното израстване на нитридни слоеве 
върху сапфир с посока на растеж по оста с слоевете се намират под двуосно 
напрежение в равнината на израстване (0001). Шест-кратната симетрия на 
равнината на основата на вюрцитната система (GaN), както и на ромбоедричната 
(сапфир), определя изотропията на свойствата им в тази равнина. В структура от 
многократно редуващи се тънки слоеве, всички те ще бъдат до една или друга 
степен деформирани в зависимост от разликата в константите на решетките и от 
дебелината на слоевете.  
 Разгледани са основните фононни моди на вюрцитната структура с 
пространствена група C4

6ν, правилата на отбор, използвани за наблюдаване на 
Раманово-активните моди. Деформация, която се дължи на хетероепитаксия при 
голямо решетъчно несъответствие, води до отместване на фононните честоти. Чрез 
Раманова спектроскопия ефектът на напреженията може да се измери като се 
използват константите на деформационния потенциал за отделните моди.  
 В легиран полупроводник свободните носители могат да се разглеждат като 
плазма. Квантувани осцилации на тази плазма или флуктуации в плътността на 
зарядите, т.нар. плазмони, създават надлъжно електрично поле, което 
взаимодейства с LO фононите. От приноса на фононите и плазмоните към 
диелектричната функция [9] могат да се определят честотите на  надлъжни фонон-
плазмонни моди, които се наблюдават в спектри от Раманово разсейване. От 
техните честоти ω± и честотите на фононите ωLО и ωTО може да бъде определена 
плътността на електронните зарядите n.  

По-нататък в Глава 1 са представени забележителните свойства на 
нитридните материали спонтанна и пиезоелектрична поляризация поради 
хексагоналната симетрия. При структури с квантови ями те предизвикват големи 
вградени електрични полета на интерфейсите. В оптични прибори вградените 
поляризационни полета предизвикват червено отместване на дължината на вълната 
на емисия. При микроелектронните прибори тези поляризации предизвикват 
акумулация на много високи двумерни плътности на заряда в проводящия канал в 
HEMT, основани на GaN.  
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I. GaN слоеве за квази-обемни подложки 
Глава 2: Хетероепитаксия на слоеве GaN върху сапфир при голямо 
решетъчно несъответствие 
 Хидридна епитаксия от газова фаза, HVPE позволява израстване с голяма 
скорост на дебели слоеве от GaN за използване като подложки за 
хомоепитаксиални слоеве. Израстването на слоевете най-често се осъществява 
директно върху подложка от сапфир. Това поставя въпросът за постигане на висока 
хомогенност и ниска плътност на дефектите. Поради голямата разлика в 
параметрите на кристалните решетки и в коефициентите на термично разширение 
на сапфир и GaN бяха наблюдавани различни нехомогенности в израстнатите 
слоеве [10]. По-долу са представени наши изследвания на тези интерфейсни 
нехомогенности, публикувани в статии P4, P5, P7, P8, P12, P14, P16,С3. 

 

2.1. Структура на интерфейсната област.  
Изследваните слоеве са израстнати в конвенционален HVPE реактор при 

температура 1090 °C от NH3, Ga и HCl като изходни материали и газносител N2. 
Процесът на отлагане е описан подробно в [11]. Слоевете са израстнати при големи 
скорости, обикновено 50-120 µm/h, за получаване на дебели слоеве от един микрон 
до стотина микрона, които да бъдат използвани за квази-подложки.  

Използвани бяха следните експериментални методи и апаратури. TEM 
изображения и дифракционни изследвания бяха проведени на трансмисионен 
електронен микроскоп Philips CM20 UT, ускоряващо напрежение 200 k V и LaB6 
филамент. TEM образци бяха приготвяни чрез предварително механично 
изтъняване до ~50 µm, следванo от двустепенно йонно разпрашване с ниско-
енергетичен (8 kV, 4 kV) Ar-лъч под малък ъгъл. Образците за микроскопия бяха 
приготвяни в напречно сечение и за повърхностно изображение. Слоевете са 
характеризирани и с катодолуминесценция.  

 

2.1.1. Тримерни макродефекти в интерфейсната област 
Изображение от напречното сечение на образец, получено чрез КЛ, показва 

отделни светли колонни домени в близост с интерфейса със сапфира, които 
формират квази-непрекъснат подслой с неравномерна ширина ~6–7 µm  в слоеве с 
дебелина ~60 µm [P7]. По-голямата част от колоните имат форма на разтегнати 
обърнати хексагонални пирамиди с ширина около 100–300 nm на интерфейса и до 
няколко микрометра в края.  

Природата на домените беше изследвана посредством TEM в напречно 
сечение. От електронна дифракционна картина от интерфейсната област (Фиг. 1) 
беше установено много добро съвпадение на двете решетки. Беше определено 
епитаксиалното съотношение за GaN, израстнат върху с-равнината на сапфир: 
(0001)Al2O3 || (0001)GaN и [ 0211 ]Al2O3 || [0 10]GaN. Наблюдава се завъртане на 
двете решетки една спрямо друга около с-оста на 30◦. При такава взаимна 
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ориентация се получава несъответствие f =16%, което е значително по-малко от 
стойността  без завъртане (~30%). 

 

 

 

 
Фиг. 1. Електронна дифракционна 
картина от интерфейсната област в 
напречно сечение на c-GaN върху с-
сапфир. 

Фиг. 2. (а) Панхроматично КЛ изображение  в 
сечение на GaN слой с дебелина 30-µm. (b) 
TEM изображение в режим на ярко поле по 
напречно сечение на образеца и зонна ос 
[ 0211 ]. 

 

      
 
Фиг. 3 (a) Зараждане на домен на интерфейса GaN/сапфир, TEM изображение в сечение; 
(b) Фурие-филтрирано изображение, маркирани са стъпала на повърхността на сапфир, 
където се заражда доменната граница. 

 
ТЕМ изображенията, получени за същата интерфейсна област, която е 

изобразена с КЛ (Фиг. 2 (а)), показват изолирани домени с подобна колонна форма, 
разтегнати по направление [0001] (Фиг. 2(b)). Между тях се наблюдава 
висококачествен материал и малък брой дислокации. Виждат се две от шестте 
граници, образуващи границите на домените. Фасетите са добре оформени. На Фиг. 
3 (а,b) е представено увеличено изображение на област на интерфейса слой/сапфир. 
Изображението представя областта на зараждане на домена и показва, че той 
възниква на интерфейса епитаксиален слой/подложка и е свързан с две граници. За 
разкриване на природата на границите на домените, на Фиг. 4 е представено 
HRTEM изображение, получено от областта на зараждане на една от границите на 
домена, означена с квадрат на Фиг. 3 (а). Границата на домена е свързана с c/3 

(b) 

0002GaN 01-10GaN 11-20sap 0006sap 
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стъпало на подложката (a= 4.7564 Å, c= 12.989 Å) (Фиг. 2.4 (b)), образувано 
успоредно на { 0211 }Al2O3 равнините. Така cсапфир/3 = 4.33 Å се напасва с един слой 
cGaN = 5.1856 Å. HRTEM изображението показва, че границата на домена възниква 
от срастването на два GaN кристалита, острови на зародишообразуване, растящи 
върху две съседни тераси от двете страни на стъпалото. Кристалитите са слабо 
наклонени към границата на домена.  

На HRTEM изображението на Фиг. 4 и Фиг. 5 (а) може също да се види, че 
решетката от двете страни на границата е отместена приблизително c/2 =2.6 Å 
успоредно (по продължение) на оста [0001]GaN от страната на границата, 
възникнала от стъпалото, формирайки граница на дефектите на несъответствие на 
опаковка (stacking mismatch boundary, SMB) в призматичните равнини { 0110 }. 
Различни дефекти на опаковката в базалните равнини (stacking faults, SF) са 
свързани с тях, улеснявайки напасването на решетките на два съседни зародишни 
острова.  

Могат да се видят (Фиг. 4) и дефекти на опаковка, които не са свързани с 
SMB. Повечето дефекти на опаковка са свързани допълнително с SMB в по-сложна 
структура, обграждаща колонен домен с голям размер. Подобна конфигурация 
може да минимизира отместването по оста [0001], появяващо се от стъпала на 
повърхността на сапфира и формиращо големи тераси [12].  

Следва да отбележим, че колонните домени, откривани чрез КЛ 
изображения, преди са приписвани на инверсни домени [13]. Такива домени са 
наблюдавани чрез ТЕМ в слоеве HVPE-GaN [14], но размерите им са в 
наноразмерната скала (представени по-късно в Глава 5) за разлика от колонните 
домени, които са с микронни размери. Независимо от това, за да се провери 
наличието на инверсен характер на наблюдаваните домени, беше проведен 
контрастен анализ [14]. При наличие на инверсия (посоки на растеж съответно 
(0001) и (000 ) от двете страни на доменната граница) в TEM изображение се 
наблюдава смяна на контраста светло/тъмно на двата кристалита от двете страни на 
доменна граница. Не беше наблюдавана промяна на дифракционния контраст 
между домените и заобикалящия материал в изображение на тъмното поле по 
нецентросиметричната зонна ос [ 0211 ], и използвайки дифракционните вектори 
(0002), (000 2 ), и ( 0110 ). Следователно може да се изключи полярна инверсия на 
решетката на домените по отношение на тази на главната решетка. 

При епитаксиално израстване с голямо решетъчно несъответствие, както 
беше представено в Увод, напасването на двете решетки в равнината на израстване 
се осъществява между фамилиите равнини в слоя и в подложката, които са 
перпендикулярни на интерфейса. В нашия случай при взаимната ориентация в 
равнината на израстване [ 0211 ]Al2O3 || [ 0110 ]GaN, това са равнините ( 0211 )Al2O3 

и ( 0110 )GaN. На Фиг. 5 (b) е представена увеличена част от интерфейсната област 
от снимката на Фиг. 4. 
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Фиг. 4. HRTEM изображение в сечение с атомна разделителна способност, ос на зоната 
[ 0211 ], вижда се граница на домена (SMB), асоциирана със стъпало на повърхността на 
сапфир и два кристалита, израстнали на съседни тераси. Изображението е взето от петното, 
маркирано с квадрат на Фиг. 3 (a). Маркирани са дефекти на опаковката (SF) в базалната 
равнина. 

[ 0110 ]

[ 0211 ]
[0001]

SMB  

SF  

SF  
SF

SF  

SF  

c
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 (а)  
  

(b)  
 Фиг. 5. HRTEM изображение в сечение с атомна разделителна способност: (а) Увеличен 
участък от Фиг. 4, показващ доменната граница SMB в равнината ( 0110 ); (b) увеличен 
участък от интерфейса на Фиг. 4, заграден с правоъгълник. Дислокациите на 
несъответствие са маркирани с черни стрелки. 
 

 
(с) 

Фиг. 5. (с) Дефект на опаковката в базални равнини SF от тип I1 (CBCBABA), HRTEM 
изображение и схема. 

GaN  

Al2O3 

c

c/2  
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Равнините ( 0211 )Al2O3 и ( 0110 )GaN са взаимно успоредни (вертикални линии) и 
несъответствието между сапфира и GaN се определя от израза: 
f = [d(1-100)

GaN- d(11-20)
Al2O3]/ d(11-20)

Al2O3= [√3аGaN/2 - аAl2O3]/ аAl2O3  (2.1) 

където d(1-100)
GaN =√3аGaN/2 и d(11-20)

Al2O3 са междуплоскостните разстояния на 
съответните равнини, аGaN и аAl2O3 са решетъчните константи на основата в двете 
елементарни клетки. Пресметнатото несъответствие е 16%. То се акомодира чрез 
напасване на m на брой равнини от Al2O3

 с n на брой равнини от GaN, където m= 
n+1 при f<0. Така се получава една допълнителна полу-равнина в подложката. На 
Фиг. 5 (b) се наблюдават 7 равнини от ( 0110 )GaN, съответстващи на 8 полу-
равнини ( 0211 )Al2O3, които завършват с дислокации на несъответствие в 
основната равнина на разстояние една от друга на 8 междуплоскостни разстояния 
( 0211 )Al2O3. Частта от напрежението δ, която се освобождава от тези дислокации 
се определя от израза: 

δ =  beff / 〈D〉       (2.2) 

където 〈D〉 е средното разстояние между дислокациите в интерфейса, а beff  е 
компонента на вектора на Burgers b, успоредна на интерфейса. Така f се намалява 
още с δ=5.5%. Тези резултати са в съответствие с модела на J. Narayan [15] чрез 
напасване на домени при големи красталографски несъответствия. 
 Друго потвърждение на доменния тримерен растеж е наблюдаваното 
разпределение на дислокациите, излизащи на повърхността на слоевете. 
Дислокации с вектор на Burgers разположен в c-равнината (прагови) и направление 
на линията успоредно на оста (0001) са друг доминантен структурен дефект. В 
TEM изображения в режим на ярко поле в c-равнината (Фиг. 6 (а)), тези 
дислокации са видими поради тяхното локално деформационно поле.  
 

(а)                      (b)  
Фиг. 6. (a)  TEM изображение в равнината на израстване на повърхността на HVPE-GaN 
слой с подреждане на дислокации по граници на зърна, (b) модел на мозаечен растеж, 
адаптиран от [17]. 
 
При изобразяване тези дислокации могат да се явят, както свободно разпределени 
по площта, така и ограждащи микрометрични области, групирани по фасети на 
хексагоналната структура, и с разориентация по отношение на съседния GaN 

завъртане

Наклон 
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материал, поради слабо завъртане около с-оста и накланяне на няколко градуса 
(Фиг. 6 (b)). Това е един модел на мозаечна структура [16] на нитридните 
кристални слоеве. Натрупването на праговите дислокации (бяла стрелка) 
подпомага акомодирането на слабия наклон, а винтови дислокации (черна стрелка) 
акомодират слабото завъртане, в средата на домена на отделните мозаечни блокове 
[17]. С нарастване на дебелината на слоя  плътността на дислокациите намалява с 
няколко порядъка от 1010 cm-2 при интерфейса до 107 cm-2 на повърхността на слой, 
дебел няколко стотин µm.  

В заключение, можем да направим извод за механизма на начално 
израстване на GaN върху сапфир при голямо решетъчно несъответствие по модела 
на тримерни острови (Volmer-Weber). Изучаването на еволюцията на 
микроструктурата в началните стадии на растеж на  HVPE-GaN показва много 
бързо и рязко достигане до коалесценция [18], след което растежът продължава 
двумерно, като се включва в някои случаи и механизъм на спирален растеж. 

 

2.2. Кристалографска ориентация и епитаксиални съотношения на GaN 
и  Al2O3 подложка 

Епитаксиалните съотношения на решетките на епислоя и подложката 
характеризират качеството на епитаксиалния растеж и дават информация за 
степента на напасването им и за присъствието на дефекти.  

В технологията на GaN прибори най-често се използва с-равнината на 
сапфира. За някои приложения обаче се предпочита а-равнината, като напр. за 
лазери със странично  излъчване [19]. Данните за изследване на израстване на GaN 
върху а-равнина ( 0211 ) бяха насочени към качеството на материала в сравнение с 
такъв, израстнат върху с-равнина на сапфир [20,21]. По тази причина проведохме 
подробни изследвания на слоеве GaN, израстнати върху с- и а-равнина на сапфир 
по два различни метода - HVPE и MOVPE, както и израстване с различни буфери и 
при различни условия. Бяха използвани като методи за изследване ТЕМ, 
eлектронен дифракционен анализ и рентгенова дифракция. 

 
2.2.1. Кристалографски ориентации на слоеве GaN, израстнати 

чрез HVPE и MOVPE върху с-равнината на подложки от сапфир 
На Фиг. 1 по-горе беше представена селективна електронна дифракционна 

картина (SЕAD), от която определихме съотношенията при израстване на слоеве 
HVPE-GaN върху с-равнина на подложка от сапфир.  

На Фиг. 7 са показани SЕAD картина от интерфейса на GaN, израстнат чрез 
MOVPE върху с-равнина. Фиг. 7 (а) и (b) показват електронограми от слоя и 
подложката, а (с) показва електронограма от интерфейса. Полученото много добро 
съвпадение между точките на обратната решетка позволява определяне на 
епитаксиалните съотношения (0001)sap ||  (0001)GaN ; [ 0211 ] sap || [ 0110 ]GaN.  

 
2.2.2. Кристалографски ориентации на слоеве GaN, израстнати 

чрез HVPE и MOVPE върху а-равнината на подложки от сапфир 
Изследвани бяха и слоеве GaN, израстнати върху а-равнина на подложка от 

сапфир ( 0211 ), поради значително по-малкото решетъчно несъответствие 
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Фиг. 7. Селективна електронна дифракционна картина от интерфейсната област в напречно 
сечение на MOVPE GaN върху с-сапфир. (a) сапфир, (b) GaN ( 0110 ) ос на зоната и (с) GaN 
върху с-сапфир. 

 
слой/подложка в сравнение с израстване върху с-сапфир (Глава 1, Таблица 1.1). 
Кристалографските свойства на два типични образеца са изследвани чрез ТЕМ и 
селективна електронна дифракция от ограничена област и в сходящ сноп SЕAD. 

 На Фиг. 8 (а,b) са показани ТЕМ и SЕAD картина на интерфейсната област 
HVPE-GaN слой/а-равнина на сапфир. Посоката на растеж на слоевете е [0001], 
успоредна на нормалата към повърхността и към посока [ 0211 ] на сапфира. 
Ориентирането на оста на зоната [ 0110 ] на GaN успоредно на [ 0111 ] на сапфира 
проявява типичната посока на растеж [0001] на кристала GaN, успоредно на [ 0211 ] 
на сапфира, и епитаксиалното съотношение в равнината на израстване - 
[ ] [ ]

sapphireGaN 00110011  

 
(a)    (b)     (с) 

Фиг. 8. (a,b) HRTEM изображение и SЕAD от интерфейсната област в напречно сечение на 
HVPE-GaN върху a-сапфир и (с) SЕAD на MOVPE GaN върху a-сапфир. С кръг и черна 
стрелка са маркирани GaN рефлекси, с ромб и бяла стрелка - рефлекси на сапфир.  
 

Същите изследвания бяха проведени и на слоеве, израстнати чрез MOVPE, 
където зонната ос на GaN [ 0211 ] и на сапфира [ 0111 ] съвпадат. По подобен начин 
бяха определени и ориентации в равнината на израстване [ ] sapphireGaN 00010011 . 

Следователно, определените ориентационни зависимости в равнината на 
растеж (за GaN (0001)) между епитаксиалните слоеве и подложката са: 

0002 GaN 

0003 sapp 

11-20 GaN 

30-30 sapp 

(a) (b) 
(c)
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За HVPE -  [ 0211 ]GaN[0001]sapph и [ 0110 ]GaN[ 0110 ]sapph, 

За MOVPE -  [ 0110 ]GaN[0001]sapph и [ 0211 ]GaN[ 0110 ]sapph  

Очевидно съотношенията показват, че при двата метода на израстване се 
наблюдава ориентационно завъртане на GaN слоевете относително един спрямо 
друг около оста (0001) на 90○ при фиксирана ориентация на сапфира . 

За обяснение на този резултат предположихме, че влияние имат 
завършващите атомни равнини при различните експерименти. Известно е, че 
решетката на сапфира завършва на повърхността с кислородни атоми. При HVPE 
растеж на GaN се използва нитридиране на сапфирената повърхност [4]. Известно 
е, че GaN слоеве израстнати с HVPE винаги завършват с Ga-повърхност 
непосредствено след израстването и ориентирани с N интерфейсна повърхност. 
Поради това, при нитридиране се образуват O–N химически връзки на сапфирената 
повърхност. От друга страна при MOVPE-растеж на GaN винаги се прилага 
предварително загряване на сапфира в Н2 среда при много висока температура 
1100оC за почистване на повърхността на сапфира от кислородни атоми. 
Следователно при MOVPE растеж интерфейсната връзка между сапфира и слоя 
най-вероятно се осъществява чрез Al–N връзки. Затова предполагаме, че двете 
различни преимуществени ориентации за HVPE-GaN и MOVPE-GaN са свързани с 
атомните окончания на повърхността на сапфира. На базата на същите 
предположения предлагаме обяснение за хетероепитаксиалното 
зародишообразуване в двата случая.  

Като се използват параметри на решетките в условия без напрежения, се 
получават следните условия за напасване на решетките: (i) за HVPE-GaN слоеве 
една (0001) равнина на сапфира се напасва с осем ( 0211 ) GaN равнини и шест 
( 0110 ) GaN равнини се напасвaт с четири [ 0110 ] равнини на сапфир, което дава 
съвпадение на решетките съответно 1.8% и -0.6%; (ii) в MOVPE-GaN слоеве една 
(0001) равнина на сапфир се напасва с осем ( 0110 ) равнини на GaN и четири 
( 0110 ) равнини на сапфир се напасват с шест ( 0211 ) равнини на GaN, което дава 
несъответствие на решетките съответно 15% и -16%. Както може да се види във 
втория случай се получава епитаксиално подреждане, независимо от по-големите 
стойности на несъответствие, което най-вероятно е единствено възможното атомно 
подреждане за напасване.  
 

2.3. Релаксация на решетъчните напрежения и механизъм на израстване 
Поради натрупването на двуосно макронапрежение в слоевете върху 

подложка с крайна дебелина се наблюдава огъване на двойката подложка/слой 
(Фиг. 9) и поява на пукнатини. Беше извършен анализ на разпределението на 
микродеформацията в дебели HVPE-GaN слоеве върху сапфир с цел да се оцени 
връзката между градиента й по дебелина на слоя и наблюдаваното огъване при 
различни дебелини на слоевете и сапфирените подложки.  

Огъването на слоевете върху двуинчови сапфирени подложки беше 
измерено с профиломер Mitutoyo Surftest SV600. Остатъчната микродеформация 
беше измервана и с високо-разделителна рентгенова дифракция XRD [Р16]. 
Резултатите показват, че по дебелина на слоевете се наблюдава градиент на 
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микродеформация на свиване, което предизвиква огъване на образеца с изпъкнала 
форма, която след отделяне на слоя от подложката се променя на вдлъбната.  
 

 
Фиг. 9. (а) Огъване и кривина на GaN слоеве с различна дебелина; (b) Огъване и кривина 
на GaN слоеве с дебелина 20 µm, израстнати върху сапфирени  подложки с дебелина 330 
µm и 420 µm. Включена е схема на огъването на GaN слой върху сапфир поради 
натрупването на двуосно макронапрежение. 
 

Наблюдаваната кривина на огъването силно зависи от дебелината на слоевете 
(Фиг. 9 (а)). Тя постепенно нараства с дебелината на слоевете, в които няма 
пукнатини (30 и 50µm) и бързо намалява, след като в интерфейсната област 
слой/сапфир се появят пукнатини, които освобождават напрежението (150 µm). За 
намаляване на огъването и поява на напукване в дебели слоеве беше предложено да 
се използва при израстването по-дебела сапфирена  подложка  330 µm и 420 µm. 
Така се намалява двуосното напрежение на разтягане на повърхността на сапфира. 
При израстнатите слоеве беше наблюдавано намаляване на огъването два пъти 
(Фиг. 9 (b)). 

За количествено характеризиране на разпределението на напреженията по 
дебелина и с нарастване на слоя, бяха проведени изследвания с поляризационна 
микро-Раманова спектроскопия със спектрометър Microdil DILOR XY и LaBRAM 
HR. Слоевете бяха измервани в напречно сечение успоредно на ръба на разцепване 
на образеца и от горната повърхност на слоевете в геометрии на разсейване 

z),x(z,x),z(x,x),y(x −−−  (Фиг. 10 (а), (b)). Изследвани са слоеве, израстнали върху 
с-сапфир. При поляризационните измервания (Фиг. 10 (а)) се наблюдават всички 
разрешени моди на вюрцитната структура за всяка от трите конфигурации на 
измерване (вж. Глава 1). На Фиг. 10 (b) проследяваме наблюдаваната промяна в 
положението на неполярния мод E2, което е предизвикано от наличието на макро-
напрежения в слоя и е рзлично по дебелината на слоя от интерфейса към горната 
повърхност.  

На Фиг. 11 е показано отместването на честотата ∆ω на мод E2, измерено 
упоредно на c-оста по дебелина на слоя спрямо честотата за случая на липса на 
напрежение 566.2 cm-1 [22]. Отместването към по-високи честоти ознаава, че слоят 
се намира под напрежение на свиване, докато отместване в обратната посока - на 
разтягане. Релаксационният ефект се оценява от наблюдавания градиент на σ по 
дебелината на слоевете. Вижда се, че напрежението намалява силно в колонния 
подслой (първите ~6 µm). 

(a) (b)
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Фиг. 10. (а) Поляризационни микро-Раманови спектри в геометрия на обратно разсейване, 
488 nm на възбуждащото лазерно лъчение на Ar-лазер, размер на лазерното петно 1–2 µm, 
разделителна способност ~1cm-1. (b) в различни точки по сечението на слой/подложка от 
интерфейса към повърхността на слоя; 0 µm маркира положението на интерфейса 
GaN/сапфир. Означеният с (*) мод е А1g  на сапфирената подложка. 

 

 

 
 
 
 
Фиг. 11. Промяна на честотата на 
мод E2 по дебелина на слоя като 
мярка за разпределение на двуосното 
микронапрежение σ в GPa.  

 

Останалата част от слоя е под напрежение на свиване в равнината (0001) и достига 
стойност на насищане около 0.38 GPa към горната повърхност на слоя. 
Остатъчното напрежение се дължи най-вероятно на несъответствие в термичните 
коефициенти на разширение на слоя и подложката по време на охлаждането след 
приключване на процеса на растеж. Допълнително ивицата около 650 -700 cm-1  се 
наблюдава в спектрите, снети от слоя до дебелина 6 µm (Фиг. 10 (b), прекъсната 
линия). Тя се явява [22] вследствие релаксация на правилата за запазване на 
вълновия вектор поради наличие на дефекти и структурна неподреденост, което 
позволява фонони с вълнов вектор q≠0 да участват в процесите на разсейване. 
Отдаваме този процес на неподреденост в интерфейсния слой, което отговаря на 
колонната област на интерфейса с подложката и с нарастване на дебелината на слоя 
изчезва. 
 Релаксацията на напрежението, главно в доменната област, е доказателство, 
че решетката претърпява еластична релаксация на напрежението чрез формиране 
на тримерни (3D) колонни домени в началния стадий на растеж. Подобно 
разпределение на макронапрежението по дебелината на слоя е наблюдавано в 
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тънки слоеве, отложени по други методи [23] като този ефект често се приписва на 
релаксация чрез дислокации. 

Доброто съответствие на резултатите от КЛ, ТЕМ и микро-Раманова 
спектроскопия представляват доказателство, че областта в близост до интерфейса 
на слоеве HVPE-GaN върху сапфир, е изградена от колонни домени. Границите на 
домените се свързват с дефекти на опаковката вследствие решетъчно 
несъответствие, които се генерират на стъпала върху повърхността на сапфира и се 
формират между кристалити, растящи на съседни тераси. Формирането на колонни 
домени играе важна роля в механизма на акомодация на решетката и релаксация по 
време на растежа при много високата скорост на растеж. 

 

Глава 3: Хомоепитаксиални буфери от MOVPE-GaN за контрол на 
структурните и емисионните свойства на дебели GaN слоеве 
 Основните усилия за преодоляване на посочените недостатъци в 
предишната глава при епитаксиален растеж на слой върху подложка с голямо 
решетъчно несъответствие бяха съсредоточени върху търсене на подходящ 
буферен слой за подобряване на напасването на решетките на подложката с GaN 
слой.  

Бяха публикувани обещаващи резултати като се използват тъкни слоеве 
GaN (~1µm), израстнати чрез MOVPE, наречени буфери или “темплейти”, върху 
които се провежда следващо хомоепитаксиално отлагане на GaN чрез молекуляро-
лъчева епитаксия [24,25]. Трябва да отбележим, че епитаксиални методи на растеж 
като MOVPE и MBE позволяват израстване на слоеве с по-добро структурно 
качество, но тънки и с малка скорост на растеж. Израстване на HVPE слой върху 
MOVPE буфери поради вече съгласуваните решетки ще позволи получаване на 
висококачествен материал. 

Бяха публикувани резултати също така, съгласно които легирането на GaN, 
израстнат чрез MOVPE със Si до концентрации (3-8) x 1018 cm-3 , оказва силно 
влияние върху структурата на дефектите, намалява плътността на вертикалните 
винтови и прагови дислокации разпространяващи се по посокана с-оста и играе 
роля при намаляване на двуосното напрежение [26,27]. 
  По тази причина ние изследвахме като буфери за следващото израстване 
на дебели ~20-50 µm слоеве чрез HVPE двата типа MOVPE слоеве (~2.5 µm), без и 
с легиране със Si. Тук представяме резултати за влиянието на буфери от MOVPE-
GaN върху подобряване на пространствената нехомогенност на остатъчното 
легиране и остатъчните напрежения в HVPE GaN и връзката им с намаляването на 
структурните нехомогенности и дефектите. Резултатите са получени с методите на 
микро-Раманова спектроскопия (за изследване на пространственото разпределение 
на напрежението по дебелина на слоя от интерфейса до повърхността и 
следователно на механизма на неговата релаксация и концентрация на свободните 
носители), катодолуминесценция (КЛ) и фотолуминесценция за изследване на 
емисионните свойства, дължащи се на наличие на висока електронна концентрация 
и трансмисионна електронна микроскопия (ТЕМ) за определяне на характерните 
основни структурни свойства и дефекти и от там косвено на механизма на 
кристален растеж. Изследвани бяха и референтни образци без буфер, израстнати 
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направо върху с-сапфир за сравнение. По-долу са представени наши изследвания, 
публикувани в статии P2, P3, P4, P5, P8, P10, C3. 

3.1. Микроструктура на слоевете 
 За характеризиране на структурата на дефектите беше приложена 

трансмисионна електронна микроскопия. Заснети ТЕМ изображения в напречно 
сечение на слоеве върху легиран и върху нелегиран буфер, са показани съответно 
на Фиг. 12 (b) и (с), а на (a) – на слой върху сапфир за сравнение. Веднага се налага 
изводът, че последният е акумулирал огромна плътност на структурни дефекти, 
която е невъзможно да се оцени.  Доминиращите дефекти са дислокации, дължащи 
се на напрежения поради несъответствие на решетките. В слоевете израстнати 
върху буфери тази плътност чувствително е намалена и дислокационните мрежи 
имат различен характер.  

Нелегираният буфер и израстнатият върху него HVPE слой показва съвсем 
различна дефектна структура (Фиг. 12 (b)). Област с дебелина ~500 nm на 
интерфейса MOVPE-GaN/сапфир проявява висока плътност на дефектите на 
опаковка. Следователно слоят на зародишообразуване се явява източник и 
колектор на основната част на дислокациите в MOVPE-буфера.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 12.  TEM изображение в напречно сечение на HVPE-GaN/ MOVPE -GaN/сапфир. 
Наблюдават се интерфейсите за слоеве, израстнати върху (a) GaN/ сапфир,  (b) Si-легиран и 
(c) нелегиран MOVPE -GaN буфер.  
 
При тази дебелина започват прави линейни дислокации в посока, близка до 
посоката на растеж или с-оста [0001]. Някои от тях се разпространяват в 
израстнатия отгоре HVPE слой. Други от същия вид започват на интерфейса между 
буфера и израстнатия отгоре слой.  

Характерът на дислокациите беше определен чрез снемане на серия TEM 
изображения с различни дифракционни вектори ( (0001) и { 0211 }). Този анализ 
почива на критерия за невидимост, който се основава на т. нар. "g.b анализ" (g е 
дифракционният вектор, използван за наблюдаване на дислокация с вектор на 
Burgers b). Наблюдаваните дислокации са предимно от чист вид прагови (80%) с 
вектори на Burgers b=1/3〈 0211 〉. Наблюдават се също така и винтови дислокации 
(10%) с вектори на Burgers b=(0001) и от смесен тип (10%) с вектори на Burgers 
b=1/3〈11 2 3〉. Общата плътност на дислокациите е ~4 х108 cm-2, като тази стойност 
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се запазва почти постоянна през целия слой HVPE-GaN (Фиг. 12 (с)). Между 
дислокациите се виждат висококачествени области с ширина около 0.5–0.7 µm.  

Легираният буферен слой (1.8x1018 cm-3) показва мрежа от дислокационни 
линии (Фиг. 12 (b)), ориентирани произволно и висока плътност на дефекти, 
паралелно на интерфейса, които са дислокации в равнини на основата и 
дислокационни примки, разпределени произволно през целия буферен слой. 
Израстнатият след това отгоре HVPE слой приема същия характер на 
дислокациите, но с много по-малка плътност ~7x107 cm-2 при горната повърхност 
на слоя от 100 nm. Намаляването на плътността се дължи на дислокациите, които 
не са вертикални, а със сегменти в основната равнина и в равнини с друга 
ориентация, в резултат на което възникват взаимодействия между различните 
видове дислокации, водещи до анихилация на някои от тях [28].   

TEM изображения (Фиг. 13), заснети в равнина успоредна на основата на 
хексагоналната решетка (0001) на двата HVPE слоя директно илюстрират 
зависимостта между пространственото разположение на дефектите в HVPE 
слоевете и морфологията на дефектите. На Фиг. 13 (b) се вижда, че повечето от 
чисто прагови дислокации се разполагат около ясно изразени малкоъглени 
граници, които маркират границите на коалесценция на зърната (бяла стрелка). 
Размерите на отделните зърна са около 0.5–1 µm в добро съгласие с резулатите, 
дадени по-горе. Освен това ясно се виждат концентрични пръстени с различен 
контраст на Фиг. 13 (b), поради различие в дебелината, които доминират 
морфологията на слоя и поради това повърхността е хълмиста. С изключение на 
чисто праговите дислокации могат да се видят и винтови дислокации с отворено 
ядро, отбелязани с черна стрелка, както и дислокации от смесен тип, които се 
виждат като къси сегменти. 

  
 
Фиг. 13. TEM изображение в 
равнина, успоредна на 
повърхността (0001) на HVPE-
GaN слой израстнат върху (a) Si-
легиран и (b) нелегиран MOVPE 
-GaN буфер.  
 

ТЕМ изображението в равнина, успоредна на повърхността на HVPE-GaN 
слоя обаче, израстнат върху буфер, легиран със Si (Фиг. 13  (а)) показва различна 
морфология. В този случай праговите дислокации имат ниска плътност и не 
образуват структура на зърна (острови), а показват случайно разпределение и 
повърхността на слоя е гладка. Следователно съществена особеност е съвсем 
различният вид подреждане на дислокациите в двата случая (b) и (c) и поради това 
различниият механизъм на релаксация. Легирането на GaN буфера със Si оказва 
роля за засилване взаимодействието на дислокациите. Попадането на чуждия за 
решетката Si атом създава локално поле на хидростатично налягане, което 
взаимодейства с полетата на напрежение, локализирани около дислокациите. В 
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резултат се получава мрежа от взаимодействащи си дислокации от прагов, винтов и 
смесен характер. Това води до намаляване на плътността на дислокациите в 
израстващия отгоре HVPE слой.  

Дебелите HVPE слоеве върху нелегирани буфери приемат разпределението 
на дефектите на буфера, което представлява дислокации предимно прагови (~80%), 
разпростиращи се успоредно на посока [0001] през целия слой до повърхността му. 
Затова концентрацията е само слабо намалена (липсват хоризонтални сегменти).  

Pелаксация на напреженията се свързва с наличието на дислокации. 
Намерените различни типове разположения на дислокационните мрежи предполага 
различен механизъм на релаксация на дефектите в двата случая. В следващия 
раздел са представени изследвания на процесите на релаксация на напреженията 
при използване на двата различни буфера. 

 

     3.2. Механични напрежения и концентрация на свободните носители 
 Беше използвана микро-Раманова спектроскопия, тъй като методът е 
принципно силно чувствителен към проява на неподреденост, напрежения, или 
като цяло към структурните характеристики от една страна и към 
взаимодействията на електронната и фононната подсистеми на материала от друга. 

Фиг. 14 представя спектри от микро-Рамананова спектроскопия, измерени 
по сечение на трите HVPE-GaN слоя, направо върху сапфир (а), върху Si-легиран 
(b) и нелегиран MOVPE-GaN буфер (с). Геометрията на разсейване е x(y,-)x. 
Наблюдават се разрешените според правилата на отбор моди за вюрцитната GaN 
структура - A1(TO), E1(TO), и E2(висок) [29]. Забраненият от симетрийните правила 
мод E1(LO) също се проявява от Fröhlich- взаимодействия. В полярните кристали 
оптичните фонони генерират електрично поле чрез зарядите, асоциирани с 
движещите се атоми и взаимодействието им с електроните може да се опише чрез 
деформационните потенциали на оптичните фонони, т.нар. Fröhlich-
взаимодействия. 

Високата концентрация на носителите в колонната област (Глава 2) е 
причина на проява на LPP+ мод при 1450 cm-1 (Фиг. 14 (a), вложка) и едновременно 
с това гасене на E1(LO) мод. Слабият и широк пик при около 1450 cm-1 дължащ се 
на LPP+ мод се проявява само в интерфейсната област с дебелина около 5 µm. От 
процедура на фитиране [30] е определена концентрация около 2.6x1019 cm-3 и е в 
добро съответствие с КЛ спектрите (представени в следващата точка), измерени в 
колонната интерфейсна област. Наблюдаваното едновременно с това гасене на 
E1(LO) мод също се обяснява с модела на силното сдвояване на фононите с 
плазмоните поради високата концентрация на свободни носители [31]. 
Едновременно с високата концентрация рамановите спектри показват и ефект на 
засилена структурна неподреденост, която се наблюдава чрез поява на широки 
линии при 300 и 650 cm-1 в спектрите от интерфейсната област с дебелина ~5 µm. 
Те се явяват вследствие освобождаване на правилата за запазване на вълновия 
вектор поради наличие на дефекти и структурна неподреденост в интерфейсния 
слой и фонони с вълнов вектор q≠0 участват в процесите на разсейване.  

Всички останали спектри, измерени над колонната област до горната 
повърхност на слоевете показват различен характер. В тях спектралните ивици при 
300 и 650 cm-1 не се наблюдават, както и LPP+,- моди, т.е. наблюдава се 
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подобряване на структурните характеристики и по-ниска остатъчна концентрация 
на самолегиране. Концентрацията на свободни носители е разпределена в два слоя, 
единият с по-висока концентрация на самия интерфейс GaN/сапфир, където 
структурната неподреденост е по-голяма, както се вижда и от КЛ резултати.  

В спектрите за 1 и 2 µm (измерени в буферния слой) на Фиг. 14 (b), се 
наблюдава също и нискочестотният мод LPP- при 284 cm-1 (вложена фигура), и 
отговаря на концентрация на легиране на буфера със Si ~2.2x1018 cm-3. По-нагоре в 
слоя над буфера (дебелини >2 µm) модите, дължащи се на фонон-плазмонно 
взаимодействие не се проявяват, което означава, че свободните носители са 
разпределени равномерно с концентрация по-ниска от 1017cm-3 [30].  

Рамановите спектри на Фиг. 14 показват, че слоят върху нелегиран буфер се 
характеризира с най-висока хомогенност като спектрите, измерени по оста с от 
интерфейса със сапфира към горната повърхност се припокриват напълно (Фиг. 14 
(c)). LPP+,- моди не се наблюдават, следователно плътността на носителите е около 
или по-ниска от 1 – 2 х1017 cm-3 в целия слой [30].  

 

 
 
Фиг. 14. Спектри от микро-Раман в напречно сечение по дебелина на слоевете и геометрия 
на разсейване x(y,-)x за трите вида образци. Дължина на вълната на възбуждане 488 nm, 
лазерно петно 1-2 µm. Положението на интерфейса GaN/сапфир е отблязано с 0 µm. 

 
От измервания с Hall ефект е получена концентрация 2х1016 cm-3 [32]. 

Ивицата около 650-700 cm-1 не се наблюдава при израстване върху буферите. 
Наблюдаваната хомогенност на слоевете се корелира с резултатите от КЛ. 

На Фиг. 15 е представено честотното отместване на E2 мод по посока на с-
оста  (на израстване на слоя) за трите образеца спрямо положението му при липса 
на напрежения в слоя - с честота 566.2 cm-1 по литературни данни [22]. Фигурата 
показва наличие на ефект на релаксация на напрежението в слоя при израстване 
върху буфери. Проведената количествена оценка съгласно зависимостта σ = ∆ω/6.2 
cm-1GPa-1 [22] показва, че слоят върху сапфир се намира под двуосно свиващо 
напрежение от 0.35 GPa, измерено на горната повърхност, където е достигната 
максимална степен на релаксация с нарастване на дебелината, а слоят върху буфер, 
легиран със Si е при 0.26 GPa. Слоят върху нелегиран буфер е вече релаксирал, 
когато се достигне дебелина от 20 µm. 
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Фиг. 15.  Отместване на честотата 

на E2 мод и двуосното напрежение на 
свиване като функция на 
разстоянието от сапфирената 
подложка (положение при 0 µm). 
HVPE GaN върху сапфир (черни 
точки); HVPE GaN върху Si-легиран 
MOVPE GaN буфер (черни 
триъгълници); HVPE GaN върху 
нелегиран MOVPE GaN буфер (бели 
квадрати). Отбелязани са дебелините 
на интерфейсната колонна област и 
двата буфера. 

 
Механизмът на релаксация на напреженията очевидно е различен за тънки 

(~2 µm) MOVPE слоеве и за дебели (~40 µm) HVPE слоеве, тъй като израстващият 
отгоре слой приема дислокационния характер от буферите, но не и степента на 
релаксация. Присъствието на Si атоми играе съществена роля за намаляване на 
напреженията в легираните буфери, докато в дебелите HVPE слоеве върху 
нелегирани буфери специфичното разпределение на дефектите, а именно 
праволинейни прагови дислокации, улеснява релаксацията.  

Тъй като в слоевете върху нелегиран буфер напрежението е малко по-ниско, 
но не се наблюдава генериране на дислокации на несъответствие в основната 
равнина, които да освободят напрежението, обяснение би могло да се търси в една 
по-висока стойност на напрежението на разтягане, под което се намира слоят в 
процеса на израстване при висока температура преди да е охладен. Наистина при  
in situ измервания [33] е намерено, че слоевете GaN се характеризират с 
напрежение на разтягане при температурата на израстване, след което поради 
различните коефициенти на температурно разширение на подложката и слоя след 
охлаждане слоят се явява под напрежение на свиване. Romano и съавт. [34] 
предполагат, че по-високото напрежение на разтягане в процеса на растеж се явява 
вследствие на процесите на коалесценция на слоевете, при който действат сили на 
привличане между отделните кристални зърна. Структурата, която наблюдавахме 
при слоевете върху нелегиран буфер, а именно коалесцирали зърна с ясно изразени 
малкоъглови граници между тях и хълмиста повърхност позволява да приемем, че 
и в случая наблюдаваме такъв механизъм на проявление на по-ниско напрежение 
на свиване при стайни температури.  
 
     3.3. Връзка между структурните характеристики и емисионните свойства 

Фигури 16 (a), (b), и (c) директно визуализират връзката между структурата 
и емисионните свойства на слоевете, като са представени заедно панхроматични 
катодолуминесцентни изображения на напречни сечения, показващи области с 
различен емисионен контраст и измерени в същите области КЛ спектри.  

Спектрите на КЛ, измерени по сечение на слоевете от интерфейсите към 
повърхността в посока на израстване показват пространствено разпределение на 
нехомогеннности на слоевете. Основен и интензивен емисионен процес е донорно-
свързания екситонен преход (donor-bound exciton, DBE)  при около 3.475 eV [35]. 
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Емисионните характеристики на слоя, израстнат върху сапфир бяха разгледани в 
Глава 2. Тук само ще припомним, че ярка колонна структура се наблюдава на 
интерфейса и формира квази-непрекъснат подслой с дебелина около  5–6 µm до 
сапфира (Фиг. 16 (a)). Той показва висока луминесцентна емисионна ефективност,  
която се обяснява с присъствие на висока електронна плътност. Това се 
потвърждава от съответния КЛ спектър, измерен в тази област (означен с “1” на 
фигурата).  

  

 

 
Фиг. 16. Нискотемпературно ( ~4.6 K) 
панхроматично КЛ изображение и КЛ 
спектри на HVPE GaN  върху: (a) 
сапфир, (b) Si-легиран MOVPE GaN 
буфер и (c) нелегиран MOVPE GaN 
буфер. Спектрите, отбелязани с (1) в (а) 
са измерени в колонната интерфейсна 
област, отбелязана също с (1) на 
изображението. Спектрите, отбелязани с 
(1) в (b) и (c) са измерени в двата 
MOVPE буфера. Спектрите, отбелязани с 
(2) са измерени в HVPE слоевете и на 
трите фигури. Всички КЛ спектри в (b) 
са умножени по 20 за сравнение. 

               
Спектърът показва широка асиметрична ивица при по-ниски енергии (~3.55 eV) от 
екситонния пик, която е типична за силно изроден материал и се свързва с 
механизъм на рекомбинация на свободни електрони (FERB, free electron 
recombination band) [36]. Тази широка ивица липсва в останалата част на слоя над 
колонната област (означена с “2”). 

Свободните носители имат нееднородно разпределение по посока на 
израстване с най-висока концентрация ~1019 cm-3 в колонния подслой. Така се 
демонстрира съществуващата връзка между дефектната структура на интерфейса и 
високата концентрация на носители в същата област. Този резултат е в пълно 
съответствие с вече разгледаните резултати от Рамановите изследвания. Засиленото 
включване на остатъчни носители в такива дефектни области се обяснява 
обикновено с локализиране в тях на легиращи примеси, които се проявяват като 
електрически активни центри. От друга страна КЛ изображението на сечението на 
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слоеве върху MOVPE GaN буфер (Фиг. 16 (b) и (c)) не показват силно излъчващи 
колонни структури в интерфейсната област. Слабият контраст, който се вижда, се 
дължи на грубата повърхност на сечението на образеца. В спектрите рекомбинация 
на свободни електрони не се наблюдава. Не се наблюдава и нехомогенно 
разпределение на носители от остатъчно легиране за разлика от слоевете върху 
сапфир. Легирането със Si на MOVPE буфера се проявява в КЛ спектър в 
уширяване на екситонната DBE линия и слабо отместване ( спектър 1). 

Интензитетът на DBE пик постепенно се увеличава към повърхността и на 
двата слоя  - върху сапфир и върху Si-легиран буфер (Фиг. 16 (a) и (b), докато слоят 
върху нелегиран буфер показва забележителна хомогенност на интензитета на DBE 
КЛ пик по продължение на c-оста (Фиг. 16 (c)). Като цяло подобряване на 
свойствата на слоевете, израстнати върху буфер е очевидно, и може да се разбере в 
смисъл на намаляване на концентрацията на структурните дефекти и на 
остатъчното легиране. В структурата на тези слоеве не се наблюдават колонни 
дефекти. Най-хомогенни слоеве с релаксирали напрежения  са тези, израстнати 
върху нелегиран MOVPE буфер. 

Глава 4: Хетероепитаксиални буфери и схеми за контрол на структурата 
и емисионните свойства на дебели GaN слоеве 

4.1. GaN слоевете с с-ориентация върху с- Al2О3 и AlN буфер 
Един подход, който води до значително подобрение на качеството на GaN 

слоевете, получени чрез отлагане от газова фаза от металоорганични съединения 
(MOVPE) е използване на отложени при ниска температура (НT) буферни слоеве 
[37,38]. При HVPE процес израстване върху нискотемпературни буфери (500–800 
°C) дава поликристални GaN слоеве или материал с лошо кристално качество. 
Затова беше изследвана една перспективна възможност за отлагане на буферен 
слой при HVPE, а именно тънък AlN слой, израстнат при висока температура с 
монокристална структура.  
 В представените по-надолу изследвания си поставихме за цел изследване на 
интерфейсните свойства при израстване на слой GaN върху буфер от AlN, отложен 
чрез реактивно магнетронно разпрашване с нискоенергетични йони при високи 
температури (ВT) от порядъка на 1000 °C. За подложка е използван сапфир, като е 
използвана a-равнина, която има приблизително 2% решетъчно несъответствие с 
GaN и като резултат се очаква получаване на слоеве с по-високо качество в 
сравнение със c-равнина на сапфира, чието несъответствие с GaN е ~16%. До 
момента на започване на тези изследвания имаше отделни съобщения за израстване 
на GaN върху a- равнина на сапфир [39], но нямаше проведен анализ на механизма 
и модел на растежа. По-долу са представени наши изследвания, публикувани в 
статии P1, P6, P8, C3.  
 

4.1.1. Микроструктура на слоевете 
Буферните слоеве AlN с дебелина между 200 и 1000 Å бяха отложени върху 

a-равнина на подложки сапфир чрез реактивно магнетронно постояннотоково 
разпрашване на Al с нискоенергетични йони при свръхвисок вакуум с работен газ 
чист N2 при стандартна температура 1000 °C [40]. Беше проведен електронно-
микроскопски анализ за детайлно изследване на структурните дефекти на 
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интерфейса буфер - GaN слой и в самия слой. На фиг. 17 е показано ТЕМ 
изображение на цялата структура в напречно сечение при малко увеличение на: (а) 
интерфейса на слой/ буфер AlN /сапфир и (b) при горната повърхност на GaN слоя. 
AlN слой в случая е с дебелина ~500 Å.  Характерното подреждане на дефектите 
позволява да се определят две зони в слоя GaN с различна плътност и поведение на 
наблюдаваните дислокации. На Фиг. 17 първата зона представлява област в близост 
с интерфейса с дебелина около 500 nm с голяма плътност на дефектите. Втората 
зона показва намалена плътност на дефектите. 

Наблюдава се взаимодействие между дислокациите в първата зона, което 
води до тяхната анихилация и намаляване на концентрацията им с дебелината. 
Дислокационната мрежа е много по-слабо развита в сравнение със слоевете без 
буфер (Глава 3, фиг. 12). В горната част на слоя се разполагат пронизващи 
дислокации по протежение на вертикалните граници, отделящи бездефектни 
области (домени) с ширина около 200 nm. Плътността на тези дислокации е ~ 
8,3х107 cm-2 на горната повърхност на слоя. Те показват характер от прагови и 
смесен тип. Виждат се и дефекти в базалните (0001) равнини, най-вероятно 
равнинни дислокации или грешки на опаковката (Фиг. 17). Те се появяват в слоеве 
с дебелина около 1 µm над интерфейса AlN/GaN и са разпределени равномерно до 
горната повърхност на слоя. На Фиг. 18 е представена TEM снимка в напречно 
сечение на същия образец при по-малко увеличение.  

 

 

 
 
 
 
 
 
Фиг. 17. TEM снимка в напречно 
сечение на GaN слой върху сапфир (a) 
при интерфейса и (b) на повърхността. 
Отбелязана е първата зона в 
интерфейсната област с голяма плътност 
на дефектите и равнинни (0001) 
дислокации или грешки на опаковката 
(стрелки).  
 

 
Фиг. 18 (c, d) представят селективни електронни дифракционни картини 

(SЕAD). Вижда се, че (0001)GaN равнината е паралелна на (0001) равнината на 
сапфир и ( 0110 )GaN е паралелна на ( 0211 )сапфир, което определя взаимното 
разположение на двете елементарни клетки, посока на израстване (0001)Al2O3 || 
(0001)GaN и в равнината на основата [ 0211 ]Al2O3 || [ 1010 ]GaN. 

Специфичното подреждане на дислокации, ограждащи доменни области с 
високо кристално качество и такива, разположени в равнината на израстване 
показва, че растежът протича чрез образуване на острови, последвано от сливането 

първа зона  

втора зона  

(а) (b) 
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им (коалесценция) в първа зона. След приключване на сливането започва бърз 
растеж (втората зона). Появата на дислокации паралелно на нарастващата 
повърхност означава засилен страничен растеж, сливане на по-малките острови и 
нарастване на по-качествен слой. Не се наблюдават инверсни домени, както при 
израстване върху сапфир. Взаимната кристалографска ориентация на слоя и буфера 
в равнината на израстване (0001) беше определенa чрез ТЕМ и анализ на 
електронна дифракция от GaN и сапфира, взети близо до интерфейса. 

 

 

 

 
 

Фиг. 18. (а) TEM снимка (в напречно сечение при слабо увеличение, режим на ярко 
поле) на структурата GaN/AlN/сапфир близо до интерфейса и (b) на горната 
повърхност. (c) SЕAD от подложката c-сапфир при интерфейса, показваща зонна ос 
[ 0211 ]. (d) SЕAD от c-GaN близо до интерфейса, ос на зоната [ 1010 ] .  

 
На фиг. 19 (a) е показано HRTEM изображение при атомна разделителна 

способност (увеличение х300 000) в напречно сечение на двата интерфейса и 
буферния слой. И двата слоя AlN и GaN са монокристални, свързани епитаксиално 
със сапфира: (0001)GaN || ( 0211 ) Al2O3 и (0001)GaN || (0001)AlN, както се вижда в 
електронно-дифракционната картина на интерфейсните области (Фиг. 18). 
 HRTEM изображенията на решетките на двата интерфейса (Фиг. 19 (b) и (c)) 
показват атомно резки интерфейси с високо качество. Доброто съгласуване на 
решетките на сапфира и AlN се дължи на по-малкото несъответствие от около 4% 
между a-равнината на сапфира и AlN. По-голямото увеличение на интерфейса 
GaN/AlN (Фиг. 19 (c)) показва по-ясно отличното съгласуване на решетките, като е 
дадена пряка визуализация на полярността на слоя GaN, а именно израстване в "N" 
посока. Буферният AlN има ясно дефинирана колонна структура (Фиг. 19 (a)). 
Имайки предвид разликата в контраста на изображенията, може да се заключи, че в 
повече от половината от цялата дебелина се съдържат слабо разориентирани 
колонни домени (<1º) и повечето дефекти на несъответствие, генерирани 
обикновено на интерфейса на главния слой. Такъв тип структура поддържа 
съгласуването на решетките в процеса на растеж. 
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Фиг. 19. HRTEM 
изображение в напречно 
сечение на (a) GaN/AlN/ 
сапфир структура, (b) 
интерфейса AlN/GaN, (c) 
сапфир/AlN. 

 
4.1.2. Механизъм на релаксация на решетъчните несъответствия 
За изясняване на механизмите на релаксация на решетъчните 

несъответствия, които водят до поява на дефекти, пространственото 
разпределение на дефектите и напреженията бяха изследвани в същите области на 
структурите чрез микро-Раманово разсейване като с лазерното петно се сканираха 
сеченията на образците (Фиг. 20 (b)). Бяха изследвани за сравнение и слоеве, 
отложени направо върху сапфир, без буфер - Фиг. 20 (а). В x(-,-)x  геометрия на 
разсейване са разрешени от правилата на отбор и се наблюдават следните фононни 
моди на хексагоналната система: A1(TO), E1(TO), E2 (висок и нисък), както и 
разрешените поради Fröhlich взаимодействие  E1(LO) [22].  

В спектрите на интерфейсната област на слоевете върху сапфир се 
наблюдава и широка структура при около 650 cm-1, която се сврързва със 
структурна неподреденост, и е съпътствана от намаляване на интензитета на E1(LO) 
мод. В слоевете, израстнати върху буфер AlN, не се наблюдава такава широка 
ивица и можем да заключим, че структурното качество в слоевете върху AlN буфер 
е много по-добро.  

За определяне на разпределението на локалните напрежения сме използвали 
положението на неполярния E2 мод, който е силно чувствителен към промяна в 
константата на решетката а в равнината на израстване (0001) [30]. 
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Фиг. 20. Спектри на микро-
Раманова спектроскопия в 
напречно сечение като 
функция на разстоянието от 
подложката за (а) HVPE-GaN 
върху сапфир и (b) върху AlN 
буфер.  
 

 
Разпределенията по дебелината за два вида слоеве, израстнати с и без AlN 

буфер, са дадени на Фиг. 21. При дебелина на слоевете GaN ~40 µm положението 
на E2 мод е много близко до ненапрегнат, което е показател за релаксация на 
дефектите на несъответствие и на напреженията. Пресметнатите напрежения също 
са дадени на фигурата и по характер са на свиване. 

Висока скорост на релаксация се наблюдава в първите 3-5 µm, след което и в 
двата слоя двуосното напрежение запазва стойността си по цялата дебелина на слоя 
до повърхността му. Намереното напрежение от порядъка на 0.17 GРa в слоеве 
върху AlN буфер с дебелина над 30 µm е по-ниско в сравнение със стойността 0.35 
GРa за слоеве, израстнати директно върху сапфир. На фигурата са показани и 
кривите на релаксация на напрежението и за образците, отложени върху MOVPE-
GaN буфери, които бяха представени в Глава 3.  

Сравняването на четирите вида технологични схеми, изследвани с цел 
установяване на най-подходящ режим за израстване на GaN слоеве показва, че 
използването на AlN буфер дава най-добри резултати. Началната стойност на 
напрежението на интерфейса (0 µm) е най-ниска, по-ниска и от тази за MOVPE-
GaN буфери, при които по същество имаме хомоепитаксия, както и крайната 
стойност при 60 µm също е най-ниска. Тези резултати бяха потвърдени и чрез 
други методики, като фотолуминесценция и Хол-ефект. Процесите на релаксация 
бяха наблюдавани и корелирани с измервания с рентгенова дифракция с висока 
разделителна способност (HRXRD) [P1, P6]. 
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Фиг. 21. Отместване на E2 
Рамановия мод и пресметнатото 
двуосно напрежение на свиване като 
функция на разстоянието от 
интерфейса за HVPE-GaN слоеве 
върху сапфир (червени точки); върху 
нелегиран MOVPE-GaN template 
(сини точки); върху Si-легиран 
MOVPE-GaN буфер (зелени 
триъгълници; и върху AlN буфер 
(черни квадрати). 
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В заключение, следва да се подчертае успешното прилагане на буфер AlN, 
отложен  високотемпературно чрез реактивно йонно разпрашване, при израстване 
на HVPE GaN слоеве. ТЕМ изследванията показаха, че буферният слой 
концентрира значителна част от дефектите на несъответствие и това води до 
различно подреждане на интерфейса и различен механизъм на зародишообразуване 
на главния слой, за разлика от предишни резултати за нискотемпературни AlN 
буфери, които предизвикват образуване на силно дефектна интерфейсна област в 
слоя GaN. Различното ориентиране  се дължи на различна микроструктура на 
ниско- и високотемпературните буферни слоеве. 

Постигнатите плътности на дефектите 8х107 cm-2 са сравними с най-добрите 
постигнати стойности за HVPE GaN върху ZnO. Използването на HT AlN буферни 
слоеве води до много съществено намаляване на силно дефектните интерфейсни 
области, които са отговорни за неравномерното разпределение на свободните 
носители. Постигнатата подобрена структура означава по-ниска плътност на 
дефектите и по-ниски остатъчни свиващи напрежения, както и по-ниски 
концентрации на свободни носители в дебели слоеве GaN. 

Като резултат от тези комплексни изследвания на пространственото 
разпределение на дефектите на несъответствие при епитаксиално израстване върху 
чужда подложка и разпределението на напреженията, беше създадена единна 
картина на процесите на релаксация и ролята на буфера от AlN. Можем да 
приемем, че AlN буфер увеличава концентрацията на местата на 
зародишообразуване, подпомага процеса на мокрене и страничния растеж на 
GaN. Характерът на образуваните дефекти показва, че процесът на растеж на GaN 
върху AlN, получен чрез реактивно магнетронно йонно разпрашване, следва да се 
разглежда като съчетание на двумерен и тримерен механизъм, тримерен в 
началния стадий на растеж, и преминаващ в двумерен след това.  
 

4.2. Интерфейсни свойства на неполярен слой а-GaN  върху r- Al2O3 
и AlN буфер  

В последните години огромни усилия се прилагат за разработване на 
израстване на дебели неполярни слоеве от GaN, т.е. ориентирани с посока на 
израстване [ 0211 ] (a-равнина) или [ 0110 ] (m-равнина, (n0-n0) (n = 1, 2…) GaN. 
Целта е слоевете да служат за подложки за израстване на структури без вградени 
електрични полета поради спонтанна и пиезоелектрична поляризация, типични за 
вюрцитната структура по посока на израстване [0001] (с-GaN ). 

Освен обсъжданите до тук проблеми с израстване на c-GaN върху подложки 
с голямо решетъчно и термично несъответствие, при израстването на GaN в посока 
[ 0211 ], неполярната a-равнина, т.е. повърхността на израстваната елементарна 
клетка се характеризира с анизотропия на свойствата и се очаква това да води до 
анизотропия  на всички свойства на слоевете в тази равнина.  

Когато започвахме тази работа съществуваха само няколко публикации 
върху  израстване на дебели неполярни HVPE GaN слоеве, които потвърждаваха 
очакванията за усложнения и трудности, поради анизотропия на скорстта на 
израстване в а-равнината на растеж, както и мотивацията за използване на буферни 
слоеве за подобряване на качеството на кристалните слоеве [41]. Нашите 
изследвания са публикувани в статии P18, P22. 
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На базата на нашите предишни изследвания за използване на AlN буфери, 
получени с високотемпературно магнетронно разпрашване за подобряване на 
свойствата на c- HVPE GaN [Р1,Р6], беше приложен същия подход за израстване на  
неполярен a-GaN върху r-равнината на сапфирена подложка като се използва a-AlN 
буфер. Беше изследвана морфологията, структурните и оптичните свойства на 
получените слоеве a-GaN.  

 

 

 
 
 
 
 
Фиг. 22.  TEM изображение в напречно 
сечение: интерфейс GaN/AlN/ сапфир; 
Изображенията са взети в [0001]. 

 

 
Буферните слоеве a-AlN бяха отложени, както беше описано точка 4.1 с 

дебелина 500 Å, по аналогия с оптималната дебелина за слоевете c-GaN. 
Микроструктурата на слоевете HVPE a-GaN, изобразена чрез ТЕМ в напречно 
сечение на Фиг. 22, показва разпределението на дефектите в a-GaN слой върху a-
AlN буфер. В интерфейсната област са концентрирани дефекти с висока плътност и 
с нарастване на дебелината се наблюдава подобряване на кристалното качество. 

 

 

Фиг. 23. (a) и (b) HRТЕМ 
изображения от 
интерфейсните области 
слой GaN/AlN буфер и 
AlN/сапфир. SЕAD 
електронограми от 
интерфейсните области: 
(c) GaN / AlN буфер от 
[0001] GaN зонна ос и (d) 
r-сапфир/ AlN, [ 0111 ] 
зонна ос на сапфира. 
Белите стрелки показват 
рефлекси от AlN. 

Голяма част от пронизващите дислокации, които се зараждат на интерфейса 
с буфера, имат посока на разпространение успоредно на посоката на израстване. 
Плътността им, оценена за отложен при същите условия 60 µm c-GaN е 4х108 cm-2, 
докато в a-GaN слой е приблизително 3 пъти по-висока. Освен линейните дефекти 
(дислокации) на ТЕМ изображението се наблюдават и равнинни дефекти. Тъй като 
ТЕМ изображението е взето от [0001] зонна ос на GaN и също така тези дефекти са 
наклонени на 60° към интерфейса, т.е. разположени са успоредно на ( 0011 ) 

sapphire 

AlN 

 

GaN 

(a) (b) 

(c) (d)
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призматични равнини (означени с бели стрелки), можем да ги интерпретираме като 
дефекти на опаковката в призматичните равнини, декорирани с частични 
дислокации [42]. Кристалографските ориентационни съотношения между 
подложката и слоя в равнината на израстване бяха определени от дифракционен 
анализ при ТЕМ в напречно сечение. Фигури 23 (a) и (b) показват HRТЕМ 
изображения от интерфейсните области слой GaN/AlN буфер и AlN/сапфир. 
Фигури 23 (c, d) са SЕAD електронограми в [0001] зонна ос на a-GaN и [ 0111 ] 
зонна ос на r-сапфир близо до интерфейса. Те показват, че ( 0211 )GaN направление 
е успоредно на ( 0211 )сапфир и (0001)GaN е успоредно на ( 1011 )сапфир. Същите 
епитаксиални съотношения се потвърждават за ориентацията на AlN/сапфир. 

Тези резултати показват, че слоевете са монокристални и епитаксиалните 
им ориентационни съотношения спрямо подложката от r-сапфир са в съгласие с 
докладвани такива за израстване на а-GaN върху r-сапфир [43]. 

Повърхностната морфология на а-равнината на израстване на GaN също 
беше изследвана. Резултатите показаха, по-груба морфология в сравнение с 
конвенционалните с-слоеве GaN. Наблюдават се формирования във формата на 
ленти, ориентирани преференциално по направления [0001], подобно на резултати 
за a-GaN израстнат с MOCVD [43,44]. Интерфейсът GaN/AlN буфер видимо е 
неравен (Фиг. 22 и Фиг. 23 (а)) като AlN повърхност проявява  награпяване. 
Грубата повърхностна морфология се обяснява с различна насоченост на 
повърхностните връзки в направления [0001]и [ 0011 ] в равнината на израстване, 
поради наличието на двуатомни стъпала на r-повърхността на сапфира [44].  

Освен това, беше наблюдавана два пъти по- висока скорост на израстване  за 
слоя HVPE a-GaN в сравнение с HVPE c-GaN. При еднакви условия на израстване 
дебелината на a-GaN върху r- сапфир е 65 µm, докато  дебелината на  c- GaN върху 
c- сапфир е само 30 µm. Промяната в скоростта на израстване може да се обясни с 
различна повърхностна кинетика при двете различни кристалографски ориентации. 
При  HVPE растеж именно повърхностната кинетика е определяща,  и различни 
скорости на израстване в двете перпендикулярни направления са възможни. 
Постигнатата скорост на израстване от 120 µm/h при a-посока на израстване се 
съпровожда с анизотропия на скоростите на израстване в двете направнения [0001] 
и [ 0110 ] в равнината на израстване.  
 

4.3. Селективно епитаксиално странично израстване като метод 
за контрол на дефектите в GaN 
 Селективно странично епитаксиално израстване (Selected area lateral 
epitaxial overgrowth (LEO)) на GaN e метод, който представя възможност за 
намаляване на плътността на дислокациите с 4 до 5 порядъка в селектирани 
области от слоя, което го прави подходящ за използване при производство на 
прибори с увеличено време на живот [45]. Главната причина за намаляване на 
плътността на дислокациите е изменението на посоката на кристален растеж от 
вертикална в напречна, променя се и посоката на разпространение на 
пронизващите дислокации от вертикална в хоризонтална и те не се разпространяват 
до повърхността на слоя.  

LEO беше приложено за израстване на GaN върху подложки от Si, SiC и 
сапфир. Селективно израстнатите GaN структури обикновено са получавани чрез 
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MOVPE (~1µm), използвайки SiO2 или W маски, страничният растеж се извършва 
чрез HVPE за израстване на дебели слоеве за подложки [46,47]. При промяната на 
посоката на растеж се променят и механизмите на включване на примеси в местата 
с по-висока концентрация на дефекти.  

Възможност за селективно епитаксиално израстване без използване на маска 
представя PENDEO-епитаксията (PE) [48]. Като кристалографски темплейти за 
страничен растеж се използват ленти от GaN, които се формират от изецвани 
канавки в GaN слой, израстнат чрез MOVPE върху нискотемпературен буфер от 
AlN върху 6H-SiC подложка. По този начин не се използва SiO2 маска, като така се 
постига намаляване на остатъчните напрежения и включването на примеси. Тук 
представяме резултати по израстването на HVPE-GaN слоеве върху темплейти, 
получени чрез PENDEO-епитаксия. Изследвана е връзката между структурните 
дефекти и разпределението на емисията в израстнатите отгоре дебели GaN слоеве, 
като за целта са използвани TEM и КЛ изображения и спектроскопия. 
Изследванията са публикувани в статии P13, P17, C3. 
 

4.3.1. Разпределение на дислокациите и посока на фронта на 
кристален растеж 
 Образците се получават по процедура, включваща три технологични стадия 
(Фиг. 24): (1) нанасяне на 0.1 µm дебел нискотемпературен буферен слой AlN 
върху подложка SiC; нанасяне на 1 µm дебел GaN зародишен слой чрез MOVPE; 
ецване на ленти, широки 2 µm с разстояние между тях 8 µm, формирайки 
зародишни ивици, ориентирани в [ 0011 ] посока на GaN; (2) повторно израстване 
на 4 µm дебел слой GaN върху ивиците; 3) израстване на слоеве HVPE-GaN отгоре 
с дебелина 10 и 30 µm в стандартен хоризонтален HVPE реактор при 1080 °C със 
скорост на растеж ~60 µm/h [11].  
 Етапите от (1) до (2) осигуряват селективен растеж и формиране на РЕ-
темплейт за следващия дебел HVPE-GaN слой. Разпределението на дефектите по 
напречното сечение на слоевете беше изследвано чрез TEM. Пространственото 
разпределение на емисионните свойства беше изследвано посредством КЛ 
изображения и спектроскопия в напречно сечение.  

 

 
 
 
Фиг. 24. Схема на трите стадия на 
израстване: (i) формиране на MOVPE -
GaN зародишни ивици, (ii) селективно 
израстване на MOVPE-GaN PE темплейт, 
(iii) HVPE израстване на напълно 
коалесцирал слой. 

 

TEM изображение (Фиг. 25) в напречно сечение, перпендикулярно на посоката на 
лентите [ 0011 ], показва, че GaN в темплейтите, получени на етап (ii) (LEO процес) 
не коалесцира. Развиват се вертикални { 0211 } странични фасети { 0211 }, 
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образувайки с горните {0001} равнини правоъгълно сечение на зародишните ивици 
с разстояние между тях около 2 µm. То се запълва при следващия етап на HVPE 
чрез странично нарастване на материал. Вертикалният и хоризонталният растеж 
върви по посоките на разпростиране на дислокациите, означени със стрелки. Могат 
да се разграничат 6 зони, дадени схематично на Фиг. 25 (b). Зони 1 и 2 се отнасят за 
разпределението на дефектите в PE темплейта, изследвани в [48]. Дислокациите, 
тръгващи от интерфейса (зона 3) на PE темплейта, се разпростират в HVPE слоя по 
посока [0001] (зона 4) и се огъват в (0001) равнини при достигане на 
пирамидалните ( 0111 ) равнини, които са равнини  на забавен растеж (зона 5). 

По този начин се формират върхове с триъгълна форма по време на 
първоначалния растеж, последван от страничен растеж на стени с високи индекси в 
областта на коалесценция (зона 6). Вижда се, че съседните фронтове на растеж 
коалесцират. В тази област дислокациите сменят посоката си по [0001] още веднаж 
и се разпростират към горната повърхност на слоя. Плътността им в областта над 
ивиците (белите стрелки на Фиг. 25 (a)) силно намалява в сравнение с началния 
вертикален растеж в зона 4. Разпределението на дислокациите в зародишните 
ивици, както и HVPE GaN слоеве, израстнати върху тях, се променя с посоките на 
фронта на растеж и е в съответствие с разпределението на емисионните свойства.  

 
4.3.2.  Връзка на дефектите с емисионните свойства  

На Фиг. 26 са представени полихроматично катодолуминесцентно (КЛ) 
изображение (а) и монохроматични КЛ изображения, снети при дължина на 
вълната, отговаряща на (b) основния ръб на поглъщане на GaN (356 nm), и (c) при 
прехода (379 nm), който се асоциира с преходи, включващи двойката донор-
акцептор (ДДА). Наблюдава се разлика в интензитета на КЛ от различните 
преходи. При 356 nm се вижда висока емисионна ефективност от напречно 
израстнатия материал в областите на РЕ темплейта и в коалесцентните области на 
HVPE слоя. Области с триъгълна форма с нисък интензитет се виждат на местата, 
където се осъществява вертикален растеж върху РЕ темплейтите. 

 
Фиг. 25. (a) TEM изображение в напречно сечение, [ 0011 ] на HVPE–GaN слой върху PE-
темплейт; (b) схема на вертикалната (2, 4) и страничната (1, 5, 6) посоки на израстване 
(черни стрелки); (c) увеличение на областта от белия квадрат на (a). 
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Фиг. 26. Полихроматично КЛ изображение в напречно сечение на HVPE слой върху PE 
темплейт (а) и монохроматични КЛ изображения, снети при дължина на вълната (b) на 
основния ръб на поглъщане на GaN (356 nm); (c) при прехода (379 nm); (d) схематична 
картина на областите с различна емисионна интензивност. Номерирането отговаря на това 
от Фиг. 25.  
 
Интензитетът на емисията, свързана с ДДА е по-висок в центъра на РЕ лентата, по-
нисък, където дислокациите вземат хоризонтална посока в (0001) равнината и 
относително постоянен в останалата част от слоевете. Намерените 6 зони в TEM 
изображението с характерно разпределение на дефектите (Фиг. 25 (b) напълно 
съответстват на 6-те области в КЛ изображенията (Фиг. 26) по емисионния 
интензитет, което доказва връзката между разпределението на дислокациите в 
слоевете и процесите на излъчвателна и безизлъчвателна рекомбинация.  

В тези 6 области бяха измерени луминесцентни спектри чрез КЛ 
спектроскопия (Фиг. 27). В спектрите доминира линията на донорно свързан 
екситон (donor-bound exciton) (ДСЕ), характерен за рекомбинационните процеси в 
HVPE-GaN, с изключение на зона 4, където доминира ДДА прехода. Промяната на 
посоката на дислоскациите от c-оста в c-равнината и отново по c-оста (Фиг. 25 (c)) 
може да се свърже с изменението на техния тип [49] и с излъчвателно-
рекомбинационния им механизъм. Областта на коалесценцията (6) показва и 
особеност при 352 nm, която е характерна за области с висока концентрация на 
носители,  свързана с рекомбинация на свободни електрони (free electron 

 
 
 
 
Фиг. 27. КЛ 
спектри, измерени 
в шестте области, 
означени на Фиг. 
26 (d) и Фиг. 25. 
 

recombination band, FERB) [36]. Наблюдава се емисия, свързана с дефекти (ДЕ), 
която се припокрива с ДДА за зони 2 и 3 (с неизвестен произход). Различният 
характер на спектрите от различни области, означава преразпределение (по тип и 
концентрация) на примесите и на собствените точкови дефекти в различни 
електрично-активни състояния, например областта (6), където в спектрите се вижда 
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FERB, трябва да има висока концентрация на донорите, докато областта (4) с 
доминиране на ДДА в КЛ спектрите, трябва да има висока концентрация и на 
донори и на акцептори. Очевидно различните емисионни канали силно се влияят от 
различията в механизма на израстване. 
 
Глава 5: Макро- и микро-дефекти в дебели хетероепитаксиални слоеве 
GaN свързани с акомодирането на несъответствието между кристалните 
решетки 
 Тук дефектите са разделени на две категории според развитието на 
микроструктурата по време на растежа: макро-нехомогенности и 
микроструктурни кристалографски дефекти. Към първата категория спадат 
тримерните структурни особености, които възникват главно в интерфейсната 
област, разгледани в Глава 1, като домени с колонна форма и инверсни домени. 
Към втората се отнасят типичните структурни дефекти, т.е. дислокации с различни 
вектори на Burgers, нанокапиляри (nanopipes, да се различават от общоприетото 
наименование nanotubes, които са различен тип кристални образувания), и доменни 
граници и дефекти на опаковката. Изследвани са основните механизми на 
формиране на дефектите, природата и разпределението им. 
 Слоевете бяха израствани директно върху сапфир или като се използват 
различни буферни слоеве, като отложени чрез метода на метал-органична газова 
фаза (MOVPE- GaN) и реактивно магнетронно разпрашване на AlN. Дебелината на 
основния HVPE-GaN слой варира от 10 до 150 µm, а типичните скорости на 
израстване са големи, 1-2 µm /min. Основните типове дефекти, които сме 
наблюдавали и описали в тези слоеве, са систематизирани по-долу. Ударение е 
поставено върху връзката на дефектите със специфичния механизъм на израстване, 
който се проявявa и в повърхностната морфология и микроструктурата на слоевете.  
Тук представяме наши изследвания, публикувани в P7, P8, P9, P10, P11. 
 

5.1. Макро- дефекти на интерфейса GaN/сапфир 
 Това са тримерни (3D) структурни особености с форма на разширяващи се 
колони, развити главно в областта на интерфейса. Тяхната визуализация чрез пан-
хроматично катодолуминесцентно изображение в напречно сечение беше показана  
в Глава 2. За изясняване на процеса на зародишообразуване на колоните беше 
приложен TEM анализ. Беше наблюдаван механизъм на доменен растеж. 
Характерни дефeкти в този случай са грешки в хексагоналната опаковка, дължащи 
се на процесите на растеж и хлъзгане. Беше установено, че граници на 
несъответствие в опаковката възникват от коалесценцията на два острова, растящи 
на съседни тераси на сапфирената повърхност от двете страни на стъпало с ширина 
30-80 nm и височина 5-6 Å. 3D колонният растеж не се наблюдава в образците, 
израстнати върху буфери - AlN с дебелина 500Å, получен чрез реактивно йонно 
разпрашване, и върху MOVPE-GaN темплейт. Структурните дефекти с големи 
размери се образуват поради 3D растеж на острови, последван от коалесценция и 
преход към 2D растеж с увеличение на дебелината на слоя. 
  

5.1.1.  Инверсни домени 
 При епитаксиално израстване върху полярна повърхност като (0001) на 

GaN, завършващата атомна равнина би задала посоката на израстване на епи-слоя. 
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При израстване върху неполярна повърхност, каквато се явява използваната 
подложка от сапфир, в основната матрица на GaN с вюрцитна структура се 
наблюдават вградени инверсните домени (ИД), обикновено локализирани в 
интерфейсната област, както са показани на Фиг. 28. Ако основната матрица 
израства в с посока, материалът в домена израства в посока –с, разделени от 
граница по равнина с висока симетрия, напр. { 0110 }. Тъй като GaN има полярна 
структура, това означава материалът от едната страна на границата да е с Ga- 
полярност (последната атомна равнина в елементарната клетка е от Ga-атоми), а от 
другата с N-полярност.  

Инверсните домени показват ширина от десетки нанометри до 100 nm, а 
височината им е от ~1 до няколко десетки микрона. В HVPE-GaN слоеве, които е 
известно, че растат с Ga- полярност, ИД имат N-полярност и завършват по посоката 
на растеж с { 0111 } фасети; наричат се тип ‘къща’ или ‘покрив’ [50]. Имат шест 
{ 0110 } граници и посока на  разпространение по c-оста ( Фиг. 28 и 29). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Фиг. 28. TEM изображение в напречно 
сечение на 50 µm GaN/сапфир, 
електронният лъч е успореден на 
[ 0211 ]. Два инверсни домена са 
показани със стрелки. 

 

Два от шестте вертикални ръба на ИД, както и горната основа ‘покрив’ се виждат 
на Фиг. 29 (а). Тъй като граничните равнини, които ограждат инверсния домен 
имат същност на граници на несъответствие в опаковката в призматичните равнини 
{ 0110 }, те могат да бъдат наблюдавани при ТЕМ изображение с различни 
дифракционни вектори g.  
 

 
Фиг.  29. (a) ТЕМ изображение на инверсни домени с дифракционни вектори g = (0002),  
(b) g = ( 0110 ), (c) g = ( 0111 ).   

Границите по { 0110 }се проявяват със силен контраст за g = (0002), със слаб 
контраст или без контраст за g = ( 0110 ). Това показва, че с тези граници има 
отместване по с-оста. Горните основи 'покрив' по { 0111 } не са контрастни за g = 

a b

300nm

g g 

c

g 
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( 0111 ). Височината на домените варира от ~1 до няколко десетки микрона (Фиг. 29 
(а, b, c)). Затварянето на домените в обема може да се обясни, като се предположи, 
че материалът вътре в домена расте с N-полярност с по-ниска скорост от 
обграждащия го материал. Това предположение е в съответствие с наблюдаваната 
разлика в скоростите на растеж в двете посоки (0001) и ( ) [51].  

5.2.  Микроструктура на дебели HVPE-GaN слоеве 
Резултатите, изложени в предишните глави, представят описание на 

преимуществения механизъм на растеж, на основата на което се обяснява появата 
на различните типове структурни дефекти. Тук са описани и са илюстрирани най-
често срещаните микроструктурни дефекти в дебели HVPE-GaN слоеве. 
 

5.2.1. Дислокации и механизми на растеж на слоевете GaN 
Дислокации в базалната равнина с вектор на Burgers b=1/3〈 0211 〉 са най-често 

наблюдаваните [Фиг. 30]. Векторът им на Burgers b и тангентният вектор t лежат в 
(0001) равнина. Равнини на хлъзгане, различни от (0001) също може да участват и 
дислокациите, които не са базални, лежат на различни плоскости на хлъзгане, т.е. 
{ 0110 }. Тези дислокации се наричат “пронизващи” (threading dislocations). 
Основната част от наблюдаваните в HVPE-GaN са от този вид. В ТЕМ изображения 
с електронния лъч перпендикулярно на c‐равнината, както се вижда на Фиг. 30, 
тези дислокации са видими поради локалното деформационно поле.  
 В слоеве GaN върху сапфир поради доменния механизъм на 
зародишообразуване се появяват дислокации, лежащи на кристалографски 
равнини, различни от първичните и вторичните равнини на хлъзгане. Те се 
проявяват на границите на зърната, формирани между съседни растящи домени при 
тяхната коалесценция, като напасват слабото отклонение на взаимната им 
ориентация от вертикалната посока по с-оста или завъртане около нея. Това са 
дефекти от ясно изразен прагов вид (a-тип) и съставляват основната част от 
дислокациите в GaN. Тяхната поява подпомага напасването на разориентацията на 
накланяне (слаб наклон на c-оста) между растящите домени и спрямо подложката. 
Разориентацията на усукване (завъртане около c-оста) се напасва от дислокации с 
винтова компонента (c-, или (a + c)-тип) (Фиг. 30 и Фиг. 6 от Глава 2).  

Дислокациите от чисто винтов тип съставляват относително малка част. 
Нашите резултати показаха, че праговите дислокации и тези от смесен тип 
преобладават в приповърхностната област на HVPE-GaN слоеве с дебелина ~100-

300 µm, като плътностите и на двата вида са от порядъка на 5х 108 cm-2 [P3].  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 30. TEM изображението в 
равнина, успоредна на повърхността на 
HVPE-GaN слой, показващ прагови 
дислокации, подредени по граници на 
зърна (бели стрелки) и винтови (черни 
стрелки). 
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 Процентното съотношение на относителните концентрации на различните 
видове дислокации е 60/25/15 % (прагови/смесени/винтови) в съгласие с [52]. В 
съответствие с описания процес на растеж TEM изображение в базалната равнина 
(0001) (Фиг. 30) показва разположението на прагови дислокации, образуващи 
малоъглови граници на зърната (отбелязани на фигурата с бели стрелки), които 
имат отклонение от ориентацията (разориентиране) с няколко градуса  и очертава 
субдомените с хексагонална форма. Областите от двете страни на границата са 
взаимно наклонени под неголям ъгъл. Ако θ е ъгълът на наклона между зърната, D 
е разстоянието между дислокациите и b е векторът на Burgers, то валидна е 
следната връзка:    θ = b/ D. На Фиг. 30 разстоянието D е оценено на 0.07 µm. При 
b=[0001], т.е. 5.185 Å, ъгълът на наклон е θ =7.4х10-3 или 0.4○. 

Допълнително принос и на спирален механизъм на израстване беше 
наблюдаван чрез проявление на спирални стъпала на повърхността на слоеве при 
излизане на винтови дислокации (Фиг. 30, черни стрелки). Този механизъм се 
наблюдава при специфични условия, когато така се осигурява наличие на стъпала 
за увеличаване на местата на зародишообразуване.  

Съгласно теорията на спиралния растеж (дислокационна теория) на Burthon, 
Cabrera, и Frank (BCF теория, 1951) структурните частици енергетично най-
изгодно се присъединяват към локални нарушения на кристалната решетка, 
свързани с винтови дислокации. Кристалите могат да нарастват послойно, без да е 
необходимо образуване на двумерни зародиши върху стените им. Това става, 
когато на повърхността на стената излиза оста на винтова дислокация. 
Предположението, че източници на стъпала могат да бъдат изходите на винтови 
дислокации беше направено през 1949 г. от Frank. Винтовата дислокация създава 
при излизането си на повърхността винтообразно стъпало, образува се спирала на 
растеж, в центъра на която се намира изходът на винтовата дислокация. Формата 
на спиралата зависи от симетрията на кристала и условията на неговото израстване 
(пресищане, примеси и др.). 
 

5.2.2. Нанокапиляри. Микроструктурни характеристики на 
нанокапилярите 
 Нанокапиляри, които представляват пронизващи кухи дефекти във 
вюрцитен GaN, израстнат по различни технологии, бяха наблюдавани в слоеве, 
израстнати чрез HVPE. Те се разпростират при постоянен диаметър по дължина до 
десетки микрометра, като при достигане на горната повърхност на слоя се образува 
ямка във формата на обърната шестостенна пирамида. Тук поставяме акцент върху 
тяхната връзка със специфичния процес на растеж и получените като резултат 
повърхностна морфология и микроструктура на слоевете.  

Възможността за образуване на дислокации с кухи ядра беше предсказана 
теоретично от Frank [53]. Предположено е, че минимум на свободната енергия за 
една дислокация с голям вектор на Burgers може да се постигне,  ако ядрото и е 
празно в сравнение с ядро, запълнено с материал със силно деформирана решетка.   

HVPE е метод на израстване, харатерен с високи скорости на растеж при 
високи температури. Високата температура способства за висока подвижнаст на 
адсорбираните атоми и следователно за механизъм на растеж чрез разпространение 
на стъпала, докато високата скорост обуславя конкуриращ механизъм на растеж на 



 43

острови. Високата температура е критичен параметър за процеса на 
зародишообразуване на повърхността на подложката, тъй като при ниски 
температури се достига до зародишни места с висока плътност чрез пренасищане 
на частиците на растежа и намаляване на повърхностната подвижност на 
адсорбираните атоми. Следователно морфологията на повърхността на подложката 
е също важен фактор за наличието на зародишни места. На практика трябва да се 
намери контролируем компромис между факторите на растежа за получаване на 
слоеве с високо кристално качество, т.е. гладка горна повърхност и ниска плътност 
на пронизващите дефекти. 

Тук представяме изследвания върху слоеве с дебенини 20–50 µm, израстнати 
върху сапфир или с използване на различни буфери, разгледани вече в Глави 2, 3 и 
4. Проведени са изследвания с електронна микроскопия TEМ и HRTEM. 
Повърхностната морфология на слоевете е изследвана с AFM. Наблюдавани са 
нанокапиляри, независимо от използвания буфер. При хомоепитаксиалното 
израстване върху MOVPE буфер, при всички други условия еднакви, се наблюдава 
зависимост от повърхностната морфология на буфера (темплейта), тъй като се 
предполага, че той трябва да предостави висока плътност на зародишообразуващи 
центрове. Двата вида MOVPE-GaN слоеве, използвани за темплейти, показват 
различна повърхностна морфология. MOVPE слоят, който не е легиран, има гладка 
морфология [Р11] с rms (root mean square) грапавост 0.697 nm, докато MOVPE 
слоят, който е легиран със Si, показва по-голяма грапавост с rms 1.62 nm. Както 
беше представено в Глава 3, това оказва силно влияние върху структурата на 
израстнатите върху тях GaN слоеве, както и върху повърхностната им морфология, 
изследвана с AFM. На Фиг. 31 (a) е илюстрирана повърхностната морфология на 
слоеве GaN с дебелина ~20 µm, отложени върху нелегиран темплейт, който е с по-
гладка морфология на повърхността. 

Представени са резултати от изследвания с AFM, изследвана площ 5x5 µm2. 
На повърхността на израстнатия GaN  слой се наблюдава специфична хълмиста 
структура (Фиг. 31 (a, с). В центъра на хълмчетата се виждат върхове.  

  

 

Фиг. 31. (a) AFM изображение, снето 
от площ 5х5 µm2,  показващо хълмиста 
морфология; (b) Линеен профил през 
центровете на хълмчетата, снет по 
черната линия на (a). (с) Тримерно 
представяне на изображението от (а). 

Топографиският анализ на профила  показва, че във върховете има кухи 
ядра, но те само слабо се забелязват в линията на профила, прекарана през центъра 
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на хълмчетата (Фиг. 31 (b)) поради разделителната способност по дълбочина на 
AFM метода. Тези резултати позволиха да изкажем предположение, че това са 
места на излизане на повърхността на нанокапиляри. Допълнително беше използван 
ТЕМ анализ, за да се получи информация за природата и плътността на 
нанокапилярите, които се появяват на повърхността на растеж.  

Фиг. 32 представя равнинно изображение на HVPE GaN с непланарна 
морфология. Хълмистата повърхност, която беше наблюдавана чрез AFM, тук се 
проявява от наблюдаване на концентрични интерференчни кръгове, дължащи се на 
различна дебелина на наблюдавания чрез ТЕМ слой. При приготвяне на проба за 
ТЕМ, образецът е изтъняван откъм гърба до дебелина, прозрачна за електроните, 
като предната повърхност на слоя не е обработвана и е запазила релефа си.  

 

 

 
 
 
Фиг. 32. ТЕМ изображение в равнина 
(0001) на HVPE-GaN слой, показващо 
хълмиста морфология на повърхността 
(концентрични кръгове поради разлика в 
дебелината) и нанокапиляри в центровете 
на хълмчетата, отбелязани с А.   
 

На повърхността се проявяват хексагонални ямки на окончанията на 
нанокапилярите над растящите хълмчета (означени с A), което е в съгласие с 
резултатите от AFM изследването (Фиг. 31 (b)). Концентрациите на 
нанокапилярите и дислокациите на горната повърхността на GaN слоевете имат 
стойности съответно ~1x107 и ~4x108 cm-2. За изследване на структурните 
характеристики на нанокапилярите, проведохме ТЕМ анализ при различни 
дифракционни условия. Нанокапилярите в GaN обикновено се наблюдават чрез 
появата им на повърхността на слоя като хексагонални дупки [54] и като кухи 
тръбички в изображенията в напречно сечение [55]. На Фиг. 33 са показани 
равнинни изображения на две нанокапиляри, излизащи на горната повърхност 
 

  
 
 
Фиг.  33. Равнинно ТЕМ изображение в 
режим на ярко поле на две нанокапиляри 
(ямките приизлизане на повърхността са 
означени със стрелки) електронният лъч 
по [0001] ориентация (a) и при наклон 
спрямо електронният лъч (b). 
Изображенията са от горната повърхност 
на ~20 µm  дебел HVPE-GaN слой върху 
MOVPE-GaN буфер. 

 

b 
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Фиг. 34. Равнинно HRТЕМ 
изображение (близо до [0001] 
зона) на нанопариляра в 20 µm 
дебел GaN слой: (a, b) 
хексагоналната ямка при 
излизане на горната повърхност 
на слоя; вижда се кухото ядро (b); 
при наклон на повърхността 
спрямо посоката на електронния 
лъч се наблюдава по 
продължение на нанокапиляра 
(а). 

 

 
 
Фиг. 35. (a) Равнинно HRТЕМ изображение (близо до [0001] зоната) на хексагоналната 
ямка, отваряща се на повърхността, разтегната в [ 0110 ] посока (a,с) и в 0211  посока (b). 
(d) нанокапиляра, показваща деформационен контраст и (e) нанокапиляра, свързана със 
спирален растеж. 

 
на GaN, снети близо до ориентация [0001] (a) и при наклон на определен ъгъл по 
отношение на посоката на падащия електронен сноп (b). На Фиг. 34 са показани 
окончанията на нанокапилярите на растящата повърхност, като се виждат като 
хексагонални празнини (ямки). Когато изображенията на нанокапилярите се снемат 
под ъгъл на електронния сноп към повърхността (Фиг. 34 (а)), на повърхността на 
слоя се виждат празно ядро и отворена хексагонална ямка. Ядрата на 
нанокапилярите са кухи и се разпростират по дебелината на ТЕМ образеца с 
постоянен диаметър няколко нанометра (~8 nm).  

HRTEM изoбражения на окончанията на нанокапилярите на растящата 
повърхност на слоя GaN са дадени на Фиг. 35. Това означава, че нанокапилярите се 
разпростират по дебелината на слоя като празни капиляри с постоянен диаметър и 
когато достигнат растящата повърхност, завършват с отворена ямка или кратер с 
форма на обърната пирамида, съставена от { 0111 } фасети. Отворената ямка на 
повърхността на слоя показва добре изразени 6 ръба в равнини на плътна опаковка 
{ 0110 }, оформящи хексагона, както се вижда на Фиг. 35. Хексагоните понякога са 
разтегнати по направление [ 0110 ] (Фиг.  35 (a,с)) или [ 0211 ] (Фиг. 35 (b)).  

c d 

e 

(a) 
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 Контур на Burgers, затворен около хексагоните, показва, че векторът на 
Burgers в равнината (0001) е нула, с което се потвърждава наличието на винтова 
компонента на нанокапилярите. Наблюдавани са нанокапиляри, като показаните на 
Фиг. 35 (b), които показват отворено ядро (посочено с бяла стрелка) с по-малък 
размер (~10 Å), което е в съответствие с теоретичните изводи на Frank [53], но 
диаметърът на ядрото обикновено е по-голям. Ядрата на наблюдаваните 
нанокапиляри са до няколко десетки нанометра, а размерите на повърхностните 
ямки са от порядъка на няколко нанометра до около 100 nm в диаметър.  
 

5.2.3. Механизъм на епитаксиално израстване 
Сходството между поведението на нанокапилярите и винтовите дислокации, 

намерено досега, и връзката им с механизма на растеж са изследвани и 
дискутирани в настоящия параграф. Повърхностната морфология на образеца с 
непланарна повърхност (Фиг. 32) показва, че нанокапилярите са свързани със 
спирален растеж. 

На Фиг. 36 (a) и (b) се виждат две двойки нанокапиляри. Те са разположени 
в центрите на хълмчета и са свързани с спирален контраст, типичен за спирален 
растеж [54,56]. Докато и двете спирали на Фиг. 36 (a) са по посока на 
часовниковата стрелка и с еднаква полярност на b векторите си, то двете спирали 
на Фиг. 36 (b) са едната по часовниковата стрелка, а другата обратно на 
часовниковата стрелка, т.е. с b=nc и -nc, съответно (n =2,3…). Двете нанокапиляри 
с обратни знаци са формирани в един и същ растящ домен и завършват (захващат) 
стъпало от двете му страни. Подобно поведение обикновено се проявява при 
двойки винтови дислокации с обратни знаци. Двете спирали с еднаква полярност 
на b векторите на Фиг. 36 (a) обаче, са формирани в различни растящи домени, 
разграничени от прагови дислокации, разположени по границата, където 
коалесцират двата домена. 

  

 

 
 
Фиг. 36. Нанокапиляри, 
разположени в центъра на 
спирали на растеж с еднаква 
полярност на b вектора (a), и 
различна полярност на b 
вектора (b).  

 

 
Наблюдавани са различни нанокапиляри, от кухите ядра на които излизат 

две, както и четири стъпала, което съответства на старндартно завършване на 
повърхността на дислокации с винтова компонента. Наблюдават се и 
нанокапиляри, като на Фиг. 33 и Фиг. 35 (d), които не са свързани със спирали.  

Двата типа повърхностна морфология на HVPE-GaN, гладка и хълмиста 
беше наблюдавана в слоевете, отложени върху MOVPE буферите (Глава 3) и се 
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дължат на различен механизъм на растеж, определен от различната морфология на 
зародишообразуващата повърхност на MOVPE буферите.  

Новият момент в настоящото изследване е, че нанокапилярите се разглеждат 
като обуславящи кристалния растеж, когато повърхността на подложката не 
предоставя достатъчно зародишообразуваща основа за последващия HVPE растеж. 
Нанокапилярите в този тип слоеве показват характеристики и поведение на 
винтови дислокации. Те играят роля на независими центри на спирален растеж, 
формирани върху гладката подложка с ниска плътност на стъпала, което води до 
растеж на домени, разпростиращи се до повърхността. В теоретичния модел на 
Burthon, Cabrera, и Frank (BCF) спиралният растеж се разглежда като механизъм 
на растеж, определен от дислокации, който е енергетично по-изгоден от послойния 
стъпаловидeн растеж [57]. Когато израстването на HVPE-GaN слоевете е върху 
буфер с по-грапава повърхност, то са налични повече зародишни центри и не се 
формират големи домени на растеж и не се наблюдават граници на зърната под 
малък ъгъл. Доминантният механизъм е послоен растеж чрез попълващи се редици 
(слой след слой) и няма зародишообразуване, определено от дислокации. Макар че 
присъстват, плътността на нанокапилярите е ниска и те не са свързани със спирали. 

 
II. Интерфейси в квантоворазмерни хетероструктури, 

характеризирани на атомно ниво 
 

Глава 6: Мулти-квантови ями GaN/AlGaN 
Структури от мулти-квантови ями (МКЯ), използващи тройни нитридни 

съединения като AlхGaN1-х/GaN представляват основни градивни елементи за 
активната област на светоизлъчвателните диоди (LED, light emitting diodes) в 
ултравиолетовия спектър (УВ). Изясняването на механизмите на излъчвателна 
рекомбинация в тези системи е от първостепенно значение. Структури с 
нискоразмерни КЯ на основата на InGaN и AlGaN позволяват направата на високо-
ефективни LED и лазерни диоди при подходящо израстване и технологична 
обработка  [58,59].  

Структурното качество на квантовите структури е решаващ фактор за 
функционирането на тези прибори. При структури с МКЯ с високо качество, 
където нискотемпературната фотолуминесценция (ФЛ) се дължи главно на 
собствени екситонни преходи, ширината на съответната фотолуминесцентна 
емисионна линия се определя главно от два ефекта. Първо, флуктуации на 
ширината на КЯ и бариерния слой, което води до различни енергии на квантово 
ограничение на електроните и дупките в различните локални области на КЯ, и 
второ, други флуктуации на потенциала във всяка КЯ. За една определена КЯ се 
очаква статистическо разпределение на флуктуации в ширината й в равнината на 
КЯ, което може напр. да се опише с Гаусова функция [60]. Това разпределение в 
ширините на ямите се отразява в енергията на пика на фотолуминесцентната 
емисия и в полуширината на фотолуминесцентната линия. 

Ширината на КЯ се определя от физичните процеси, отговорни за появата 
на интерфейсни неподредености (грапавост), проявяващи се, първо,  в израстване 
на острови и тераси, вследствие на неравномерност на фронта на израстване, и 
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второ, в произволно заемане на решетъчни положения от атомите на тройния 
разтвор поради термодинамични причини, когато бариерите са изградени от 
тройни съединения като GaN/AlGaN. Интерфейсната грапавост се характеризира в 
близък порядък, когато средния размер l на интерфейсните структурни особености 
(напр. тераси) е l << 2аВ, или в далечен порядък, когато l >> 2аВ, където  аВ е 
екситонният радиус на Bohr. Възможно е в една и съща структура да се наблюдават 
и трите вида неравномерности едновременно. Затова при епитаксиалното 
израстване на такива многослойни наноразмерни структури се изисква много точен 
контрол на дебелината на слоевете и рязкост на интерфейсите до един атомен 
монослой (1ML = 0.2593 nm в GaN). 

 Когато грапавостта на интерфейса яма/бариер, водеща до флуктуации на 
ширината на ямата, е съизмерима с ширината и, поради малкия радиус на Bohr на 
екситона 3 nm в GaN, енергиите на преход са чувствителни към флуктуациите на 
ширината на ямата, съответстващи на пълен c-вектор (два монослоя, 2 MС = 0.52 
nm) и/или на ± c/2-вектор (1 MС = 0.26 nm). Проблемът става много по-съществен 
при наличието на вътрешните поляризационни полета [61], поради 
пространственото разделение на електроните и дупките от полето, което ги 
отмества към интерфейсите. Квантово ограничен ефект на Щарк (QCSE) се 
проявява в червеното отместване на енергиите на преход на КЯ, за разлика от 
синьото отместване поради квантово ограничение на носители [62]. 

Локалните флуктуации на ширината на ямата могат да се получават от 
флуктуации на състава на съединението, когато бариерният слой на МКЯ е 
тройно съединение. Израстване при относително високи температури позволява 
взаимно проникване (смесване) на интерфейсите. Обикновено флуктуации в 
състава на бариера се разглеждат като причина за нехомогенно уширение на 
екситонните рекомбинационни линии. Остатъчната ширина на линията се 
интерпретира като дължаща се на локализация на дупки на интерфейсната 
грапавост в близък порядък, по-малък от радиуса на Bohr за дупките. Обратно, 
нарушението на структурния порядъка на интерфейса (или химичният безпорядък) 
в далечен порядък, обаче, причинява разделени локализирани състояния или 
разцепване на ФЛ пик. Такива дискретни пикове следва да се наблюдават, ако 
областите с постоянната ширина на ямата са по-голями от простирането на 
екситонната вълнова функция.  

На тези проблеми са посветени и наши изследвания, които са изложени по-
нататък, а именно, изледвано е влиянието на интерфейсна грапавост и 
композиционни флуктуации в близък и далечен порядък според екситонния радиус 
на Bohr и на спонтанната и пиезоелектричната поляризация (вътрешни полета в 
КЯ) върху процесите на екситонна локализация. Структурната грапавост и 
неподреденост на интерфейсите е изследвана в МКЯ структури с различни 
електронно-микроскопски техники. За анализа на експерименталните резултати са 
приложени теоретични модели. По-долу са представени наши изследвания, 
публикувани в статии P19, P20, P23, P24, P25, C5. 

 
6.1. Луминесцентни свойства на Al0.07Ga0.93N/GaN МКЯ структури   

 Изследваните МКЯ структури са формирани върху подложки от (0001) 
сапфир посредством отлагане от металоорганични съединения от газова фаза 
(MOVPE) [63]. Върху дебел нелегиран буферен слой GaN (около 2 µm) се формира 
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МКЯ структура, състояща се от 5 периода Al0.07Ga0.93N/GaN, където КЯ слоевете са 
от GaN с различни ширини в различните образци (съответно 1.5, 3 и 4.5 nm). Те са 
разделени от бариери Al0.07Ga0.93N с дебелина ~7 nm.  

Наблюдаването на сателитните пикове в XRD спектър за трите типа образци 
говори за добри структурни характеристики. Най-резки и интензивни те са за МКЯ 
със средния размер на ямата. За най-широката яма се наблюдава известно 
уширяване и отслабване на интензитета на пиковете вероятно поради известно 
увеличение на структурните дефекти.  

ФЛ спектри при ниски температури за трите образци с МКЯ с различни 
ширини на ямите показват значително отместване към по-ниски енергии спрямо 
пика на обемен GaN, което ясно показва влиянието на вътрешното електрично поле 
върху енергията на емисионния пик. Допълнително за образците с 1.5 и 4.5 nm КЯ 
се наблюдава двоен ФЛ пик (Фиг. 37), което би могло да се интерпретира като 
проява на случай, когато интерфейсите показват неравности с форма на острови с 
надлъжни размери, много по-големи от радиуса на Bohr на екситона [64]. По-
високоенергетичните пикове отговарят на ями със стеснен размер, а по-
нискоенергетичните – на уширени ями.  

Ширината FWHM (Full Width at Half Maximum) на по-нискоенергетичния 
пик за 1.5 и 4.5 nm МКЯ са съответно около 15 и 25 meV, докато за по-
високоенергетичния са 15 meV и <20 meV. За 4.5 nm МКЯ енергетичните 
положения на двата пика са при около 3.437 и 3.464 eV, значително под 
забранената зона на GaN и с полуширина <20 meV, което предполага наличие на 
острови по интерфейса, водещи до участъци в КЯ с различна ширина. Ширината 
на ФЛ пик на МКЯ със среден размер 3 nm е малко над 25 meV, т.е. може да 
съдържа принос на неразделени припокриващи се линии от ями с различна ширина.  

Наличието на ясна структура в спектрите на ФЛ, дължаща се на флуктуации 
на ширината на ямата обикновено се приема като доказателство за това, че 
интерфейсите съдържат острови на израстване, но са приблизително гладки за 
площ, по-голяма от екситонния радиус. В предишни работи върху тези образци [65] 
тези дублетни пикове се обяснават с рекомбинация на екситони в области на КЯ, 
чиито дебелини се различават с един параметър на решетката (0.52 nm), т.е. 2 
монослоя GaN. Подобни спектрални ефекти от флуктуации на ширината на ямата 
бяха намерени в AlGaN/GaN КЯ, получени с MBE от Gallart и др. [66]. Следва да се 
подчертае, че в тези МВЕ образци са намерени вариации на ширината на ямата с 1 
монослой. В нашия случай образците са израстнати с MOVPE при много по-висока 
температура, което би могло да доведе до различен механизъм на растеж с 
преобладаване на вариации в дебелината от 2 монослоя. 

Температурната зависимост на ФЛ интензитет за 4.5 nm МКЯ на двата пика 
(Фиг. 37) също е в подкрепа на наблюдението на две локализирани екситонни 
състояния, съответстващи на различни ширини на ямата. И двата прехода се 
запазват до стайна температура, което означава, че не всички локализирани 
екситони в по-дълбок потенциал могат да се термализират до по-плитък потенциал, 
поради по-голямото енергетично разделение 25 meV между двете енергетични 
нива. Репликата на надлъжните оптични фонони LO на нискоенергетичния пик за 
4.5 nm МКЯ е съществено по-силна от тази за високоенергетичния пик. Това е в 
съответствие с модела, дискутиран тук, а именно, по-големите ширини на КЯ се 
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Фиг. 37. Температурна зависимост на 
ФЛ спектри на образци с 4.5 nm МКЯ. 

 

свързват с по-силна локализация на дупки, което води до силно фононно сдвояване 
[67]. По-долу тези наблюдения върху специфичните луминесцентни свойства са 
моделирани с цел изясняване на конкретната интерфейсна структура, отговорна за 
локализацията на носителите. 
 

6.2. Ефект на интерфейсната грапавост в спектри на 
фотолуминесценция -  оценка на степента на неподреденост и дефекти 

Тук представяме теоретично изследване на специфичната локализация на 
интерфейсните флуктуации в GaN/AlxGa1-xN МКЯ. Зависимостта на екситонните 
енергии на преход от флуктуациите на ширината на ямата в GaN КЯ с номинална 
дебелина Lw = 4.5 nm е определена за случая на вътрешни поляризационни полета. 
Разгледано е относително съдържание на Al в тройното съединение x = 0.07, която 
стойност е значително под най-често изследваните съединения [68]. Ширината на 
ямата 4.5 nm  е по-широка от тази на една оптимална ширина L0 ~ 26 Å 
(приблизително 10 GaN монослоя), докладвана в [68], за която е намерено, че 
енергиите на преход не зависят от състава на бариера. Разгледаният от нас случай е 
с по-слаба чувствителност към квантово ограничаване поради ниската стойност на 
х и по-голямата ширина на ямата Lw, а е по-силно чувствителен към ефекта на 
Щарк и флуктуации на ширината на ямата. Чрез апроксимиране на 
експерименталните ФЛ спектри ние направихме оценка на влиянието на тези два 
ефекта – грапавостта на интерфейса и поляризационните полета – върху 
разцепването и уширението на ФЛ пик.  

Допълнително беше направена структурна оценка на интерфейсните 
флуктуации в реалната структура чрез изследвания с помощта на 
електронномикроскопски техники с наноразмерна разделителна способност и 
чувствителни към елементния състав, като трансмисионна електронна микроскопия 
(ТЕМ) с ниска и висока разделителна способност. 

 Екситонната енергия на квантово ограничаване беше определена чрез 
пресмятане на енергиите на свързване на основно ниво E1 и HH1 за електрони и 
дупки в ямите, като беше използван формализма на приближение на обвиващата 
функция. Електричното поле в ямата (дебелина 4.5 nm) и бариера са пресметнати, 
както е показано в Глава 1 и имат стойности Ew = -4,2 x 105 V/cm и Eb = 2x 105 
V/cm. Tези големи стойности на вътрешните полета модифицират профила на 
потенциала на МКЯ, необходим за пресмятане на E1 и HH1. Поради различните 
знаци на Ew и Eb електричното поле накланя профила на потенциала в различни 

LO1 LO2

1 
2  
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посоки в областите на бариера и на ямата (Фиг. 38 и 39) и показва, че електронното 
ниво е близо до върха на триъгълния потенциал, докато нивото за дупките е 
навътре в триъгълния бариер при валентната зона, поради което се получава 
ефективно разделяне на зарядите. 

За пресмятане на енергиите на свързаните състояния за основните нива E1 и 
HH1 и вълновите функции за краен триъгълен бариер се използва профил на 
потенциала на ограничаване (Фиг. 38), създаден за структура с 5 двойки 
яма/бариер, за два случая - номинална ширина на ямата (4.5 nm), и за ширини, 
съответстващи на флуктуации с един, два и четири MС (т.е. c/2-вектор, цял c-
вектор и 2c вектора, съответно; 1 MС = c/2 = 0.26 nm). При пресмятанията са 
използвани следните параметри: ефективна маса на електроните 0.2m0 (GaN) и 
0.4m0 (AlN), маса на тежките дупки 1.42mhh (GaN) и 3.53mhh (AlN), и маса на леките 
дупки 0.3mlh (GaN) и 3.53mlh (AlN), Eg(GaN) = 3.47 eV и Eg(AlN) = 6.2 eV, 
потенциален скок на интерфейса за валентната и проводимата зона съответно ∆Ev = 
0.066 eV, ∆Ec = 0.116 eV. Стойностите на ефективните маси на тройните 
съединения са взети като линейни интерполации на тези за GaN и AlN. Енергиите 
на свързано състояние за електрони и дупки E1 и HH1 са дадени спрямо дъното на 
ямите (Фиг. 39). Енергиите на преход намаляват поради ефекта на Stark при 
квантово ограничение (QCSE), което показва степента на локализация на 
носителите в ямите. 

Пресметнатите енергии на преход на основното екситонно ниво в 
зависимост от промяната в ширината на ямата с ±c-вектор  са представени на Фиг. 
40 и резултатите показват почти линейна зависимост, както се очаква за широки 
ями [68]. Както се вижда от резултатите, флуктуациите на ширината на ямата от ± 
един c-вектор при QCSE водят до изменение на енергията на свързано 
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Фиг. 38. Потенциален профил и 
свързаните състояния за електрони и 
тежки дупки и съответните вълнови 
функции (тънки линии) за структура 
от 5 ями с дебелина  4.5 nm и 
бариери с дебелина 7.2 nm при 
вътрешни електрични полета.  
 

Фиг. 39. Енергиите на първото свързано 
състояние и вълновите функции за електрони 
и дупки E1 и HH1 при отчитане на вътрешни 
полета Еw -4.2×105 V/cm, и Eb = 2×105 V/cm. 
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състояние с ~25 meV. Тази разлика в енергиите на преход е достатъчна за поява на 
уширение или даже на разцепване на ФЛ пик. По–нататък пресметнатите енергии 
са сравнени с експерименталния ФЛ спектър [69] от Фиг. 37 за яма 4.5 nm, 
показващ двоен ФЛ пик, който може да се отнесе към две локализирани състояния. 
Положенията на двата пика са нанесени на теоретичната графика на Фиг. 40 (черни 
точки). От положението им на линейната графика може да се определи, че тези две 
състояния съответстват на ширина на КЯ около 4.5 nm (пик с по-висока енергия 
3.454 eV) и 4.5 nm + 2MС (по-ниска енергия 3.432 eV). 
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Фиг. 40. Пресметната зависимост на 
екситонните енергии на преход за 
GaN/Al0.07Ga0.93N МКЯ (плътна 
линия); експериментално определено 
положение на двата ФЛ пика за 4.5 nm 
КЯ (черни точки) и екситонната 
енергия на преход, пресметната от  
профила на химичния състав на Al за 
5-те ями (бели точки); енергията на 
екситона за обемен материал GaN е 
показана с прекъсната линия. 

 

Следователно по-интензивният пик може да се отнесе към ямата с ширина, 
отговаряща на номиналната 4.5 nm, а по-нискоинтензивният при по-ниски енергии 
се дължи на промяна в ширината на ямата с 2 монослоя или един с-вектор. 
 

6.3. Структура на интерфейсите яма/бариер и профил на химичния 
състав 

Бяха изследвани ефектите от неравномерна концентрация на състава на Al в 
бариерните слоеве от AlxGal1-xN, както и структурни дефекти като стъпала и тераси 
на израстване на интерфейсите чрез различни методи на електронна микроскопия. 

TEM с висока разделителна способност е мощна техника за изследване на 
атомната структура на интерфейсите, но дава малко информация за химичния 
състав на материалите. По тази причина използвахме TEM с филтриране по 
енергия (EFTEM) с помощта на аналитичен микроскоп JEOL 2010F FEG 
TEM/STEM за определяне на профилите на разпределение на химичния състав, 
използвайки Electron Energy Loss Spectroscopy (EELS) спектроскопия. 

 Оценени бяха енергетични загуби от нееластично разсейване на електрони, 
характеристични за елементен Ga и Al и бяха използвани за определяне на 
промяната на концентрацията на Al между ямите с нанометрична разделителна 
способност [70].  

Промените в съдържанието Al се установяват като се проследява Al L2,3- 
линия през интерфейсите (линейно сканиране перпендикулярно на интерфейсите 
със стъпка ≈ 8 Å), за да се определи композиционния профил на МКЯ и съответно 
реалните флуктуации на ширината на ямата. По-нататък профилът на химичния 
състав на Al се използва за построяване на реалния профил на потенциала в 
структурата. Енергиите на свързаните състояния се пресмятат от реалния профил 
на потенциала и тук за двата случая с и без вътрешно пиезоелектрично поле.   
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На Фиг. 41 (а) TEM изображение в напречно сечение на образец с 4.5 nm 
широка КЯ показва общата картина на МКЯ с 5-периода. Наблюдава се слабо 
променен контраст в някои области, което може да се дължи на флуктуации на 
съдържанието на Al и/или вътрешни напрежения. На Фиг. 41 (b) е показан един 
спектър от сканиране на състава посредством електронен сноп 1 nm в 5-кратните 
КЯ (линията на сканиране е дадена на фигурата с прекъсната линия). Спектърът 
разкрива широк пик, дължащ се на линиите на  Ga L3 (1115 eV), L2 (1142 eV) и L1 
(1298 eV), както и по-слаб сигнал, дължащ се на Al (1560 eV). След изваждане на 
фоновия сигнал, сигналът от Al е интегриран за интервала 1550–1575 eV. 
Полученият композиционен профил през МКЯ (Фиг. 42) показва вариация на 
концентрацията на Al между отделните ями и означава наличие на флуктуации на 
интерфейсите, вероятно поради интердифузия. Разглежданият спектър дава 
наличието на неподреденост в равнината (x,z), (y = 0). 

 

 
 
Фиг. 41 (а) TEM изображение в 
напречно сечение на образец с 4.5 nm 
широка КЯ, показващо общата 
картина на МКЯ GaN/Al0.07Ga 0.93N с 
5-периода. Пунктирната линия 
показва посоката на сканиране на 
състава посредством електронен 
сноп. 

  
 
 
Фиг. 41 (b) EELS спектър от 
сканиране на състава посредством 
електронен сноп 1 nm в 5-кратните 
КЯ (линията на сканиране е дадена 
на (а) с прекъсната линия).  

Всъщност наличието на неподреденост и в двете направления в равнината (x и y) се 
отразява на нехомогенното уширяване на екситонните преходи. Това изображение 
в равнината на сечение позволява да изведем информация и за структурните 
свойства, от която може да се реконструират и флуктуациите в профила на 
енергията и оттам как се отразява в оптичните спектри. Статистическото 
разпределение на концентрацията е апроксимирано с шест Гаусови функции. 
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Резултатите показват несъотвествие в ширините на 5-те КЯ. В зависимост от 
флуктуациите на концентрацията реалната структура с МКЯ се състоят от 5 
нееквивалентни ями с различна ширина, флуктуираща около номинална ширина 
4.5 nm. Съответно на тези различия са пресметнати различни енергии на преход за 
5-те ями, които дават стойности, групирани около три енергетични положения.  

Получените стойности за екситонен преход от петте нееквивалентни ями са 
нанесени на Фиг. 40 (теоретично пресметнатата зависимост) и в ФЛ спектъра (Фиг. 
43). Вижда се, че две от ямите (3.452 eV и 3.456 eV) съставят главния пик при 3.454 
eV. Енергетичните отмествания за тези състояния са под няколко стотин meV, 
което е в рамките на експерименталната грешка и може да се разглежда като 
еквивалентно на номиналната яма. Към по-нискоенергетичния пик при 3.432 eV 
принос има една яма, която съответства на вариация на ширината на ямата от един 
c-вектор. Другите две пресметнати положения (3.414 eV и 3.415 eV) показват 
червено отместване и ние считаме, че приносът им към уширението на пика при 
около 3.415 eV съответства на вариация 2c-вектора. Може да се предположи, че 
има неразделимо припокриване на приноси поради флуктуации на ширините на 
ямите в тази област. Поради по-слаб принос към интензитета, може да се 
предположи, че те се наблюдават по-рядко, също така и припокриването на 
вълновите функции е по-слабо. Както се вижда, пресметнатите енергии са в много 
добро съгласие с експерименталните резултати от ФЛ.  

  
 
Фиг. 42. Интегриран интензитет на 
Al L2;3 линия, получен от линейно 
сканиране през МКЯ структура.  
Положение '0 nm’ отбелязва 
положението на повърхността. 
Профила на концентрацията на 
алуминия в бариерните слоеве е 
апроксимиран с шест Гаусови 
разпределения. 

 
Сканирането показва вариация на концентрацията на Al между ямите с близо 
нанометрична разделителна способност. Следва да отбележим, че химичният 
състав за малки стойности на х е трудно да се определи количествено и нашите 
резултати не са интегрирани върху голяма площ от образеца, а интензитетът на 
сигнала отразява усредняване върху обема на възбуждане от електронния лъч и 
зависи от дебелината на образеца в посока на падащия електронен сноп, което 
типично е  ≤ 100 nm. Независимо от това, наблюдаваната неподреденост 
представлява разумна оценка на степента на неподреденост на интерфейсите и 
отражението му върху спектралните свойства на МКЯ в рамките на разделителната 
способност по размера на петното (около 1 nm2). Можем да предположим, че 
екситоните са локализирани в специфични интерфейсни области, което се дължи 
на химична неподреденост на бариерите. Характеристичната дължина на 
флуктуациите (неподредеността) в химичния състав е  ≈ 2 MС. 
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Фиг. 43. ФЛ спектър за 4.5 nm МКЯ, 
показващ дублетни пикове и енергии 
на преходи, пресметнати от 
химичния профил на състава, 
означени с прекъснати линии. 

 

Съвпадението на резултатите от микроскопския химичен анализ и от ФЛ 
означава, че този тип интерфейсна неподреденост е типична за механизма на 
растеж. Кинетиката на процеси на растеж, като сегрегация и атомна миграция, 
водят до взаимно проникване (смесване) на атомите на интерфейсите между 
слоевете от различни материали, които процеси не са напълно изяснени досега.   
 
Глава 7: Напрегнати свръхрешетки GaN/AlN. Структурни свойства 

Свръхрешетките с малък период, изградени на основата на материалите 
AlGaN/GaN и AlN/GaN предизвикват засилен интерес, тъй като предлагат решение 
на редица въпроси, като напр. осъщестяване на контрол на микродеформациите, 
намаляване на плътността на дислокациите, ИЧ детектори на основата на вътрешни 
преходи между подзоните, прибори на резонансно тунелиране и излъчватели в 
THz-овия диапазон. Фундаменталните им свойства се влияят до голяма степен 
и/или се определят от размерното квантуване на електронните състояния, от 
анизотропията на кристалната структура и напреженията в различните съставящи 
слоеве на хетероструктурите. По-долу са представени наши изследвания, 
публикувани в статии P15, P20, P21, C1,C2, C4. 

7.1. Микроструктура на хетеро-интерфейсите GaN/AlN 
Tвърде малко информация е публикувана върху свойствата на AlN/GaN СР, 

поради трудности при процеса на израстването им. В настоящата работа 
представяме резултати по изследване на микроструктурата на СР от AlN/GaN с 
различни периоди, получени чрез металорганична епитаксия от газова фаза 
(MOVPE). Свръхрешетките са с къс период и напрегнати, тъй като слоевете са с 
дебелини под критичните за възникване на пластична релаксация на решетъчните 
несъответствия и поради това се наблюдава редуване на растягащо/свиващо 
напрежения в двата слоя AlN/GaN в рамките на един период, дължащо се на 
решетъчното несъответствие между AlN и GaN (~ 2.5% разлика на обемните 
решетъчни константи). Независимо от това, поради процеси, контролиращи 
епитаксиалното израстване, възникват интерфейсни дефекти, подобно на 
разгледаните в Глава 6. Дефектите в СР, получени при израстването, са изследвани 
с помощта на TEM при малко увеличение и в режим на високо увеличение и 
голяма разделителна способност HRTEM. Специално внимание е отделено на 
механизма на релаксация на микро-напреженията и деформациите по време на 
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растежа в различните образци, зависимостта от механизма на растеж и критичната 
дебелина за релаксационния преход еластичност/пластичност.  

Подробно условията на отлагане на СР са дадени в [71]. Изследвана е серия 
образци (GaN)m(AlN)n, състояща се от 10 периода СР с различни дебелини на 
ямите, като съотношението на дебелините яма/бариер остава постоянно m/n ~3 (m 
и n са броя на монослоевете в ямата и бариера) и при едно и също средно 
еквивалентно съдържание на Al от 0.24 на квази-съединението. Използвани са 
тънки бариерни слоеве от AlN за усилване на ефектите на делокализация в 
структурите (Таблица 7.1).  

 
Таблица 7.1. Характеристики на изследваните образци    

  
Микроструктурата на свръхрешетките е изследвана чрез TEM при малко 

увеличение и в режим на висока разделителна способност. Образците са 
изследвани в ориентация по [ 0211 ] зонна ос и са получени изображения в режим 
на ярко поле. По-надолу са представени изследвания на два образеца - с най-тесния 
и най-широкия период, а им. AlN/GaN слоеве с дебелини съответно 7.3/22.8 (Å) 
(образец SLa) и 28.6/88.6 (Å) (образец SLc).  

Слоевете в СР с малкия период (Фиг. 44 (a), образец SLa) са кохерентно 
израснати с вградено вътрешно напрежение поради факта, че при СР структури с 
достатъчно тънки слоеве AlN и/или GaN, несъответствието на решетъчните 
константи се напасва чрез вътрешни деформации, а не чрез образуване на 
дислокации от несъответствие.   

Фиг. 44 (a) HREM изображение на образец SLa, показващо: (b) 10 периода с резки  
интерфейси, както и (c) увеличенио изображение на области с тъмен контраст, 
наподобяващи GaN квантови точки, формирани в AlN матрица. 

Образец Дебелина (Å) dAlN/dGaN Брой периоди GaN буфер (µm) Съдържание на Al 

SL а 7.3/22.8 10 2 0.24 
SL b 14.3/45.4 10 2 0.24 
SL c 28.6/88.6 10 2 0.24 

GaN 
AlN 
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В HREM изображението се наблюдават области с интерфейси, резки на ниво 
монослой (Фиг. 44 (b)), както и области с флуктуиращ контраст (тъмни острови 
GaN). Те могат да се обяснят вероятно с наличие на стуктура, наподобяваща 
квантови точки с типични размери: основа 3 nm и височина 1.5 nm, вградени в AlN 
матрица (Фиг. 44 (c)). Наблюдава се вертикална корелация на тъмните острови 
GaN. Вероятно се наблюдава формиране на квантови точки от GaN в матрицата 
AlN поради усилване на деформационното поле, когато дебелината на GaN слой 
(2.28 nm) е под критичната стойност за пластична релаксация, която е ~30 Å. [72] 

На Фиг. 45 са представени ТЕМ изображения в напречно сечение на 
свръхрешетката с най-големия период. Наблюдават се дислокации, тръгващи от 
AlN буферен слой и разпростиращи се през базовия слой GaN, очевидно проникват 
през СР (Фиг. 45 (a)). В областта на СР се вижда равномерен растеж на периода и 
резки интерфейси на ниво монослой. На отделни места се наблюдават и дефекти, 
които водят до нарушение на регулярността на СР (Фиг. 45 (b)). От HRTEM 
изображението се вижда, че подслоевете от GaN и AlN в първите три периода са с 
равномерна дебелина, но след това вероятно поради натрупване на напрежение 
(Фиг. 45 (b)), независимо от постоянния период, на отделни места се наблюдава 
прекъсване на AlN слой. Формират се вдлъбнатини с V форма, които нарушават 
гладкостта на интерфейсите (Фиг. 45 (c)). Появата им може да се свърже с процеси 
на релаксация на напреженията чрез накъсване на AlN слой и израстване на гладки 
AlN  "плочки" с дължина ~ 200 nm [72],  посочено с бели стрелки на Фиг. 46 (a). 

 

 

Фиг. 45. (a) TEM 
изображение на образец 
SLс в напречно сечение, 
(b) HRTEM изображение 
на интерфейсите 
AlN/GaN, (c) увеличение 
на един от дефектите, 
възникващи от израстване 
на слоевете AlN като 
отделни 'плочки', когато 
слоят е под напрежение на 
разтягане. 
 

Обяснение на този ефект може да даде фактът, че AlN слоеве се намират под 
напрежение на разтягане, когато израстват върху GaN и се наблюдава тенденция 
на формиране на двумерни островни структури, както е показано схематично на 
Фиг. 46 (b).  При същите условия слоевете GaN са под свиващо напрежение и 
израстват тримерно, на острови, които след това коалесцират в плътен слой. V-
образните разстояния, оставащи помежду AlN "плочки", се запълват при 
израстването на следващия GaN слой. Тези дефекти се наследяват и се повтарят 
съгласувано в следващите по-горни слоеве и се подреждат в (0001) посока. 
Резултатите са в съгласие с растеж на AlN слоеве с дебелина под критичната hc за 
псевдоморфен растеж на напрегнати слоеве, която според литературни източници 
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[73] варира в граници 37 – 65 Å за системата (AlN)m/(GaN)n за случайни m и n. В 
разглежданата тук свръхрешетъчна структура дебелината на бариерния слой е 
28.6Å, т.е. под посочената по-горе долна граница. 

Публикувани са различни резултати за критичните дебелини и за двата случая 
- GaN върху AlN и AlN върху GaN. Според [72] за AlN върху GaN критичната 
дебелина е в границите 1–3 nm. За GaN върху AlN са докладвани стойности  0.5 
[74], над 5 nm [75] и различни стойности между 3–4 nm [73,76]. В [77] са 
наблюдавани също формиране на 'плочки' от AlN високи 3–6 монослоя (0.8–1.5 nm) 
и 10–20 nm в диаметър. Авторите оценяват, че по този начин се постига еластична 
релаксация от 1.8%, което е съществена част от решетъчното несъответствие 
AlN/GaN (2.4%). 

  

 

 

Фиг. 46. (a) Увеличено изображение на 
областта от СР, маркирана на Фиг. 45 (а) 
с бял правоъгълник. Виждат се V-
образните дефекти на интерфейсите 
поради израстване на плоски "плочки" 
от AlN; (b) схематична картина на 
механизма на израстване на AlN върху 
GaN под напрежение на разтягане 
(черни стрелки) и на GaN върху AlN под 
напрежение на свиване. 

Критичната дебелина, при която се натрупва еластична енергия за възникване на 
дислокации на несъответствие е оценявана в известни модели - чрез минимизиране 
на енергията (Frank, van der Merwe) [78]  и чрез баланс на силите (Matthews, 
Blakeslee) [79]. Тези модели позволяват да се пресметнат критичните дебелини, но 
всъщност те не са напълно приложими в нашия случай, защото формирането на 
двумерни острови и 'плочки' не включва образуване на дислокации. При AlN обаче 
е известно, че се наблюдават трудности за постигане на плавен послоен механизъм, 
поради намалена повърхностна подвижност на адсорбираните частици AlN. Като 
резултат се наблюдава тенденция към формиране на дефекти и преход към 
островен растеж и/или образуване на прекъсвания и израстване на 'плочки' [72]. 
Така от изследванията с помощта на електронна микроскопия на дефектите при 
израстване на напрегнати AlN/GaN СР с малък период, поради различия в 
дебелината на отделните слоеве, формиращи ями и бариери в серията СР 
структури, са установени различни механизми на растеж с различна релаксация на 
напреженията.  

7.2. Изследване на деформации и напрежения в свръхрешетки 
В тази точка са представени резултатите от измерване на напреженията в 

отделните слоеве на трите решетъчни структури, чрез което може да се изясни 
възникването на наблюдаваните дефекти и режими на релаксация. 
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Посредством измервания с HRXRD бяха определени a и c константите на 
решетката на буферния слой GaN [80] и беше направена оценка на деформациите в 
равнината на израстване (0001) и перпендикулярно на нея, по с-оста на израстване 
[0001]. Микродеформацията в равнината на израстване (0001) в двата съставящи 
слоя на СР (AlN и GaN) също беше определена. За сравнение за параметри на 
решетката в отсъствие на деформация се използват данни за прахообразен GaN и 
AlN [81]. Така определените параметри на решетката на буфера GaN са a = 3.1886 
Å и c = 5.18522 Å за трите СР. Сравнението с параметрите за GaN решетка без 
деформация [81] показва, че буферният слой GaN е под слаба деформация на 
свиване в равнината на израстване εxx= −2.23х10−4 и малка деформация на 
разтягане εzz= 2.33х10−5 по с-оста на израстване.  

Определените компоненти на тензора на микродеформациите εxx и εzz са 
дадени на Фиг. 47. Отношението εxx/εzz за съставящите слоеве на свръхрешетките 
беше използвано за пресмятане на двуосното напрежение εxx/ εzz = -2C13/C33 
съгласно закона на Хук, където стойностите на еластичните константи C13 и C33 са 
взети от [82,83]. Резултатите показват, че СР с малък период SLа е израстната 
кохерентно върху буферния слой GaN и бариерът, както и ямата, имат еднакви а-
параметри, както и буферния GaN слой. С други думи има голяма деформация на 
разтягане в равнината на израстване в AlN подслоеве и малка деформация на 
свиване в GaN подслоеве. Образец SLb показва, че структурата не е псевдоморфна 
към подлежащия буферен слой, но нарушението на псевдоморфния растеж все още 
е слабо. Поява на нарушаване на псевдоморфния растеж се очаква с увеличение на 
дебелината на AlN бариер като резултат от началната релаксация на деформацията 
в AlN подслоеве. Тази частична релаксация в бариерите води съответно до 
увеличение на деформацията на свиване в ямите GaN. По-нататъшно отклонение от 
псевдоморфния растеж на структурата на СР с увеличение на дебелината се 
наблюдава за SLс. Следователно AlN подслоеве на SLс са с по-висока степен на 
релаксация, а GaN подслоевете остават деформирани. 
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Фиг. 47. Компоненти на тензора на деформациите εzz и εxx за GaN и AlN слоеве за различни 
периоди на трите СР. 
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Като се има предвид, че неточностите в деформационните потенциали са 
сравнително големи, то пресметнатите стойности са използвани само за качествена 
оценка на изменението на състоянието на микродеформация на СР в един период. 
Както показаха ТЕМ изследванията [т. 7.1 по-горе] поява на структурни дефекти с 
увеличаване на дебелината на периода, особено за AlN слоеве, подпомага 
релаксацията в този случай.  
 
    7.3. Изследване на фононни свойства и влияние на  напреженията в СР 

Микродеформация, дължаща се на решетъчно несъгласуван 
хетероепитаксиален растеж, влияе на поведението на решетъчните моди в III-
нитридните слоеве и води до отместване на фононните честоти (Глава 1).  

Поведението на оптичните фонони в III-нитридни свръхрешетки се 
категоризира в два главни класа, известни като едно- и двумодово поведение според 
вибрационните моди на съответсните съставящи, в нашия случай  GaN и AlN. 
Едномодовото поведение се отнася за набор честоти, всяка от които показва 
постоянна почти линейна зависимост от средната молна концентрация на Al и се 
проявява по честота между модите на съставящите  GaN и AlN, т.е. с делокализиран 
характер. От друга страна в двумодов режим се наблюдават две ясно честотно 
разделени групи, като всяка група съотвества на една от двете съставящи. Беше 
показано [84], че модите с делокализиран характер имат A1(TO) и E1(LO) симетрия 
с “нормално” и “аномално” поведение. В първия случай се наблюдава постепенно 
отместване на честотата от характеристичното положение за GaN към това в AlN, в 
зависимост от средната молна концентрация на Al. “Аномалните” моди са по-
нискоинтензивни и лежат в  честотния интервал LO(GaN) – LO(AlN) за A1(TO) и в 
честотния интервал TO(GaN) – TO(AlN) за E1(LO). За разлика от положението на 
“нормалните”, “аномалните” фононни честоти се променят от съдържанието на 
AlN обратно пропорционално. От друга страна полярните A1(LO) и E1(TO), и 
неполярният E2 моди се очакват да са ограничени в съставящите слоеве на СР [84]. 
 По принцип стойностите на фононните честоти в СР се очаква да зависят 
главно от относителното съдържание на отделните нитриди в СР и от 
деформацията. За изследваните тук решетки е от значение само ефектът на 
деформация, тъй като съотношението яма/бариер се запазва постоянно (3:1) при 
изменение на периода на СР. Анализирани бяха зависимостите на честотите на 
всички моди на СР, получени от микро-Раманови изследвания в зависимост от: за 
локализираните моди от микродеформационните стойности в отделните подслоеве 
(определени от XRD) в равнината на израстване, а за делокализираните моди - от 
средната стойност на микродеформацията в равнината на израстване. Това позволи 
да определим честотното положение на СР моди при отсъствие на деформация и да 
се пресметнат съответните отмествания на честотите.  

Микро-Раманови поляризационни спектри са показани на Фиг. 48 (a,b). 
Идентифицирани са фонони, които произлизат от СР с честоти, зависещи само от 
състоянието на деформация на съставящите слоеве на СР, както и делокализирани 
моди с честоти между съответните стойности на подслоевете GaN и AlN. 
Ограничените (локализирани) E2 и A1(LO) моди на подслоевете са определени, 
както е показано на  Фиг. 48 (a,b) и Фиг. 49. 
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Фиг.48. (а) Поляризационни 
Раманови спектри, снети 
при различни геометрии на 
разсейване, означени на 
фигурите: на трите СР в 
конфигурация ; 
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Фиг.48. (b) Поляризационни 
Раманови спектри на SLb, 
снети при различни 
геометрии на разсейване, 
означени на фигурите: 
z(x,x)z, y(z, z)y , y(z, y)y. 
Отбелязани са модите на 
буферния GaN слой (BL) и 
на съставящите слоеве на 
свръхрешетката (SL). 
 

720 730 740 750 760 770
100

150

200

250

300

350 ∗

A1(LO)GaNSL

A1(LO)GaNBL

757.89

750

742.21

734.55

In
te

ns
ity

 (a
rb

.u
.)

Raman shift (cm-1)

 

 

 

 

Фиг. 49. Експериментален 
спектър и фит на SLа в 
z(x,x)z геометрия, 
позволяваща моди с A1(LO) 
симетрия. Означен е (*) 
Eg(s) мод на подложката от 
сапфир. 
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Пиковете E2 и A1(LO) за AlN също се наблюдават (Фиг. 48, 49), докато тези 
за E1(TO) не се проявяват, най-вероятно поради по-малката дебелина на AlN 
бариерни слоеве (Taбл. 7.1) и по-слабата ефективност на разсейване в сравнение с 
GaN. Рамановият спектър на мод с A1(TO) симетрия [Фиг. 48 (b), Фиг. 50] показва 
една интензивна линия при честота, близка до тази на A1(TO) мод за GaN. Тази 
линия е явно асиметрична и деконволуцията с Лоренцови пикове разкрива: (1) 
A1(TO) мод на GaN буферен слой и (2) A1(TO), дължащ се на СР, както е 
отбелязано на Фиг. 50 за трите решетки.  
 
7.3.1. Локализирани и делокализирани моди в GaN и  AlN подслоеве на СР 
От представяне на отместванията на идентифицираните моди за GaN подслоеве 
като функция на микродеформацията в равнината на израстване и апроксимация до 
εxx=0 бяха определени следните честоти за локализирани GaN моди в отсъствие на 
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Фиг.50. 
Експериментални 
спектри на SLа, SLb и 
SLc в геометрия у(х,х)у 
и фит, показващ 
делокализирани моди 
от A1(ТO) симетрия. 
Означени са модите на 
буферния слой (BL) и 
на свръхрешетката 
(SL). Вложка – 
увеличен спектър на 
SLа. 

деформация: 559.5±0.2 cm−1 за E1(TO), 741.5±0.8 cm−1 за A1(LO) и 576.9±0.1 cm−1 за 
E2. Всички тези стойности показват слабо синьо отместване спрямо честотите в 
отсъствие на деформация на съответните моди за обемен GaN [85]  - 558.2 cm−1, 
736.5 cm−1 и 567.0 cm−1. Наблюдаваното синьо отместване на фононите, 
локализирани в GaN подслоеве на СР може да се дължи на неподреденост на 
интерфейса, който, както беше показано, има съществен ефект за случая на СР с 
малък период и който е установен експериментално при СР AlAs/GaAs. Ефекти на 
делокализация също могат да са отговорни за синьото отместване на локализирани 
моди в GaN СР.  
  За разлика от локализираните моди на GaN, честотите на фононите при 
отсъствие на деформация, локализирани в AlN подслоеве, се появяват при много по-
високи честоти в сравнение с съответните моди в обемен AlN [86]: 727.6±18 cm−1 за 
E1(TO) и 941±48 cm−1 за A1(LO), сравнени съответно с 669 cm−1 и 890 cm−1 за 
обемен AlN. Намерените несъответствия между теория и експеримент възникват 
главно от големите стойности на стандартната грешка при експерименталното 
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определяне на честотите в случая на отсъствие на деформация. Това се дължи 
основно на факта, че интервалът на изследваните микродеформации в равнината на 
израстване е много тесен и се намира много далеко от нулевата деформация. Освен 
това неточности във фононните деформационни потенциали на AlN [87–89], водят 
до по-ниски стойности на теоретичните отмествания.  Дискутирани са причини за 
намерените различия между теория и експеримент, като локално нарушение на 
кохерентността на структурата на СР например в случая на SLс поради много 
малките промени на микродеформацията с увеличение на дебелината на AlN. 
Дефекти, свързани с релаксация на деформацията и разположени предимно в AlN 
подслоеве бяха наблюдавани в SLс с голям период, както беше посочено в т.7.1. Те 
по принцип водят до уширение на мода и следователно могат да влияят върху 
точността на определяне на положението на фонона. Честотата на мода се определя 
като усреднена характеристична величина за съставящите на СР, докато ефектите 
от деформация могат да бъдат нехомогенно разпределени по дължина на AlN 
подслоеве. 

Модите E1(LO) и A1(TO), които би трябвало да са делокализирани, се очаква 
да зависят от усреднени характеристики на СР, например средната 
микродеформация. В изследваните СР микродеформацията на разтягане в AlN 
бариерни слоеве е много по-голяма от съответната на свиване в GaN ями и ще 
доминира стойността на средната микродеформация, като ще определя знака й.  

Очаква се фононният мод E1(LO) да прояви делокализация. Честотата му 
показва синьо отместване с намаляване на усреднената микродеформация на 
разтягане в равнината на израстване. Линейният фит на експерименталните честоти 
дава стойност за честотата за случая без деформации 925.2±8.4 cm−1, която е близо 
до честотата за  E1(LO) за AlN   - 911 cm−1 [ 86]. Честотата на  “нормалния” E1(LO) 
мод се очаква да бъде при 796 cm−1, което е много по-близо до стойността на 
E1(LO) за обемен GaN без деформациии - 742 cm−1 [85] ако се предположи линейна 
зависимост от относителното съдържание на AlN. Затова, за да се обясни синьото 
отместване на честотата на E1(LO) на СР без деформации спрямо тази за напълно 
делокализиран мод, може да се предположи намалена делокализация, която води до 
известна локализация в  AlN подслоеве. 

Честотата на  A1(TO) мод се намира в честотната област на A1(TO) моди на 
GaN [85] и AlN [86], както се очаква за делокализиран A1(TO) фонон с “нормално” 
поведение. Ако се приеме линейна зависимост от съдържанието на AlN, можем да 
определим честота на този мод 556 cm−1. Тази стойност е в добро съответствие с 
честотата при отсъствие на деформация 545.5±3.4 cm−1, определена от линейния 
фит на експерименталните A1(TO) честоти като функция на средната 
микродеформация. В този случай не е необходимо да се предполага намалена 
делокализация на A1(TO) мод. Това може да се обясни като се има предвид много 
по-малката разлика в честотите на A1(TO) фонони за AlN и GaN (78 cm−1) в 
сравнение с E1(LO) мод. Освен това A1(TO) фонон не е чувствителен към наличие 
на свободни носители за разлика от LO фононите. 

Делокализирани моди с “аномално” поведение, които е предсказано, че са 
по-слабо интензивни,  според наши оценки се очаква да се проявят при  841 cm−1 и 
633.5 cm−1 за A1(TO) и E1(LO) моди. Те обаче не бяха наблюдавани тук.   
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Глава 8: Изследване на тунелни токове в напрегнати AlN/GaN 
свръхрешетки с къс период  
 

Тунелни ефекти и междуподзонна абсорбция в AlN/GaN СР или структури с 
двойни бариери са много перспективни, но изследванията върху тези проблеми са 
ограничени и много често противоречиви или неповтаряеми. Както е посочено от 
Baumann и съавт. [90], тези ефекти са наблюдавани най-вече от оптични 
експерименти [91], а вертикален транспорт в AlN/GaN СР не е демонстриран. Само 
няколко публикации докладват вертикален транспорт през тънка AlN бариера в 
диод с резонансно тунелиране [92,93]. Публикувано е явно изразено отрицателно 
съпротивление (negative differential resistivity, NDR) във волт-амперна 
характеристика (I-V) като индикация за резонансно тунелиране [92], но 
публикацията е подложена на дискусии и критика [94,95] поради чувствителността 
на резултатите от посоката на сканиране на напрежението и липсата на 
повтаряемост на резултатите. Golka и съавт. [94] наблюдават NDR в AlGaN/GaN 
диоди с двойни бариери, но ефектът изчезва след първото измерване на I-V 
характеристика.  

Характеристики на перпендикулярен транспорт в AlxGa1-xN/GaN СР са 
изследвани теоретично и експериментално като последователни процеси на 
тунелиране [97]. Моделът показва, че за минимизиране на перпендикулярното 
съпротивление се изисква СР да има къс период. Въпреки това, в тази работа NDR 
в I-V характеристиката не е наблюдавано. За да се осигури висока вероятност за 
тунелиране и ефективен перпендикулярен транспорт, бариерите трябва да са 
достатъчно тънки и без дефекти. Това изискване се явява критично, тъй като 
епитаксиалното израстване на AlN слой с дебелина 15–30 Å е все още 
предизвикателство поради появата на дефекти и пукнатини. Друго ограничение е 
засиленото разсейване от грапавостта на интерфейсите, както и вградените 
поляризационни полета в нитридите.  

По-надолу представяме нашите изследвания върху процесите на електронна 
проводимост в напрегнати свръхрешетки с къс период AlN/GaN. По-специално са 
изследвани механизмите на транспорт, перпендикулярно на епитаксиалните слоеве, 
с ударение върху процесите на еластично и нееластично тунелиране през AlN 
бариери. Главният резултат на нашите изследвания са наблюдаваните нелинейни 
осцилиращи характеристики и отрицателно диференциално съпротивление поради 
процеси на резонансно тунелиране в AlN/GaN СР. 

В изследваните СР, разликата между забранените зони на материалите за 
ямите и бариерите е 2.7 eV. Толкова висок енергетичен бариер редуцира силно 
термично активирано излизане от ямата чрез вертикално преодоляване на бариера 
от електрони и дупки дори при стайна температура и те остават силно ограничени 
(свързани). Перпендикулярен транспорт като функция на температурата е 
изследван в характеристики на тока I-V и на проводимостта G-V (първата 
производна на dI/dV). Ако преобладаващият механизъм на транспорт е тунелиране, 
I-V характеристика отразява главно еластичните токове. Ако бариерът е достатъчно 
тънък, вероятността за еластично тунелиране на електроните има крайна стойност. 
Проявата на структура в неговите производни дава индикация за наличие на 
нееластичен и/или резонансен процес. Нееластичните процеси предизвикват 
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различни тунелни компоненти и дават допълнителен принос към тока, когато 
тунелните електрони губят енергия чрез взаимодействие с фундаментални 
възбуждания като фонони, залавяне на заряди и др. По-долу са представени наши 
изследвания, публикувани в P26. 
 

8.1. Отрицателна диференциална проводимост 
Като се имат предвид структурните изследвания в предишната Глава 7, за 

провеждане на експеримент по тунелни резонансни токове беше избрана 
свръхрешетката със средния период (45.4 Å /14.3 Å) поради най-добри структурни 
характеристики. За осъществяване на електричните измервания бяха формирани 
Schottky контакти от Au с d = 500 µm чрез изпарение върху горната повърхност и 
Омов контакт от In към GaN буфер. Измерванията са проведени в ARC хелиев 
криостат със затворен цикъл, позволяващ температурни измервания в интервала 10 
- 300 K. Измерванията се провеждаха на тъмно с HP 4140B pA-метър/dc източник. 

На Фиг. 51 е показан профилът на ръба на проводимата зона по посока  на 
израстване z (с-оста) през цялата СР структура, съдържаща 10 периода, Au контакт 
на повърхността и GaN подложка . 

 

  
Фиг. 51. Профил на ръба на проводимата 
зона на СР структура, съдържаща 10 
периода при U = 0 V (плътна линия) и при 
U = -1 V (прекъсната линия). 

Фиг.  52. Волт-амперна характеристика в права 
посока на AlN/GaN СР при различни 
температури.  

 
  На Фиг. 52 са показани фамилия I-V характеристики, измерени при 

температури в интервала 10 - 300 K. Фиг. 53 представя характеристиките на 
проводимостта G-V. И двете фамилии характеристики показват осцилиращо 
поведение, което се проявява в области на отрицателна диференциална 
проводимост NDC, наблюдавана при определени стойности на напрежението. Те 
са относително температурно нечувствителни и се наблюдават от 10 до 150 K, като 
са много добре проявени особено при най-ниските температури. Проявата на NDC 
е ясна индикация за процес на резонансно тунелиране. Отношението 
максимум/минимум в стойностите на проводимостта в първата NDC област е 3:2. 
Измерванията са провеждани като образецът е охладен до 10 К и последователно 
температурата е повишавана на стъпки от 10 K до стайна като при всяка 
температура е измервана характеристика при промяна на напрежението на стъпки 
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от 0.01V. Във всяка следваща характеристика с промяна на температурата 
тунелният ефект се проявява поваряемо. Изявеният ефект в целия набор от криви 
при описаната последователност на измервания доказват, че не се наблюдват 
нестабилности като докладваните в [94, 95], при които NDC изчезва при повторно 
изписване на експерименталната зависимост. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг.53.  
Волт-проводимостни 
характеристики на AlN/GaN 
СР при температури от 10 до 
200 К, показваща области на 
отрицателно съпротивление. 
Характеристиките са 
отместени вертикално по y-
оста. 

Подобни процеси на перпендикулярен тунелен транспорт в СР от арсенидни 
материали беше докладван преди повече от 30 години от Esaki и сътр. [98]. При 
определена стойност на пада на напрежението върху ямите транспортът през 
минизоните на СР се прекъсва, защото те се разкъсват и носителите са 
локализирани в отделните ями, т.е. наблюдава се стълба на Вание-Щарк. Условието 
за поява на локализация и последователно тунелиране през бариерите е падът на 
напрежението в една яма  qFLw да бъде по-голям от ширината на СР минизона ∆E: 

qFLw > ∆E,        (8.1) 

където Lw е ширината на ямата и F е приложеното поле, модифицирано с 
вграденото поляризационно поле. При това положение във всяка яма има 
определена плътност на двумерния електронен газ, за да се осъществи тунелиране 
от едно свързано състояние към друго в съседна яма. Настъпва резонанс, когато 
енергетичните положения на двете състояния съвпаднат при определена стойност 
на резонансния пад на напрежение. Според  Esaki [98] периодът на проява на NDC 
отговаря на разлика в енергията на първото и второто свързани състояния E1- E0 в 
отделната квантова яма след настъпване на локализация. 

На Фиг. 53 минимум в проводимостта се проявява в характеристиката за 10 K  
при 328 mV. При това напрежение Ферми-нивото се изравнява с квантовото ниво на 
незаето състояние в една яма. Според зонната диаграма на Фиг. 51 най-вероятно 
това е ямата най-близо до повърхността поради това, че нейното първо ниво е1 при 
напрежение 0V е разположено над Ферми нивото.  

Ако продължим да увеличаваме напрежението, условието за съвпадане на 
съответните нива последователно ще се изпълнява и нарушава. Това е причината за 
осцилиращия характер на кривата от Фиг. 53. Така наблюдаваният период на 
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осцилиране, в зависимост на приложеното напрежение, съвпада с разликите между 
зоните или квантуваните състояния в ямите. 

Особености, дължащи се на резонансни тунелни преходи и NDC при по-
високи напрежения не са проявени много ясно в I-V и G-V, макар че една 
особеност при около 0.6 eV се проявява до 50К.  

Освен областите с NDC в характеристиките (Фиг. 53) се наблюдават 
осцилации с по-малък период, приблизително равномерно повтарящи се през 80-90 
meV (средно 82 meV). Едно обяснение би могло да бъде проява на процеси на 
взаимодействие на оптични фонони с тунелиращите електрони [99]. Подобни 
процеси на нееластично тунелиране поради възбуждане на фонони се очаква да се 
проявят при пад на напрежението пропорционално на честотата на оптичните 
фонони, като за GaN тя е от същия порядък - ħωLO= 93 meV.  
 

8.2. Електронна структура и процеси на резонансно тунелиране 
За да се обяснят наблюдаваните прояви на тунелен резонансен транспорт, 

бяха проведени и тук представяме изследванията върху електронната структура на 
серията AlN/GaN свръхрешетки. Беше използван подход за съгласувано решаване 
на уравненията на Шрьодингер и Поасон в приближение на ефективната маса и 
метод на обвиващата функция. Отчетени са особеностите на конкретната 
структура, а именно квантово ограничен ефект на Щарк (quantum confinement Stark 
effect, QCSE) поради вътрешните вградени поляризационни полета.  

Пресметнати бяха свързаните състояния за първата и втората минизони (E0, 
E1) за електрони и тежки дупки HH0 и HH1 (Фиг. 54) и влиянието върху тях на 
поляризационните полета за структура от 10 периода яма/бариер (45.4 Å /14.3 Å). 
Прекъсването в профила на проводимата зона ∆Ec за AlN/GaN е 1.75eV, като 
разликата между забранените зони ∆Eg = 2,7eV се разпределя като ∆Ec/∆Ev 
=0.65/0.35 [97]. Полетата в ямите и бариерите са пресметнати, както е описано в 
Глава 1. Тази оценка дава стойности на поляризационните полета 

2.7 /wE MV cm= −  и 8.6 /bE MV cm= . Тъй като подложката и повърхностният 
контакт дават отражение върху потенциалния профил, по-нататък използваме 
коригираните стойности за полетата [100]: 

2.0 /wE MV cm= −  и 6.3 /bE MV cm=          (8.2) 
При тези полета е пресметнат падът в бариерите и ямите. Падовете в ямите и 

бариерите за решетката при: 45.4wL Å=  – ширината на ямите, а 14.3bL Å=  – на 
бариерите са: 

1 0.90b bV eL E eV∆ = =   и 2 0.90w wV eL E eV∆ = =          (8.3) 
т.е. потенциалният профил на решетката няма да притежава глобален наклон, освен 
ако не приложим външно поле. Определени са ширините на минизоните и 
съответните вълнови функции.  

На Фиг. 55 са показани пресметнатите │ψ│2 на вълновите функции за 
десетте поднива в първата минизона без отчитането на полетата, които дават 
вероятността за намиране на електрон на съответното състояние. На Фиг. 56 е 
представен потенциалният профил и вълновата функция на електронно ниво от 
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средата на първата минизона (е4), пресметната за последователно увеличаващи се 
поляризационни полета – без поле, слабо, средно и силно. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 54. Основното и първото нива E0,1  
за електрони и тежки дупки HH0,1 и 
вълновите функции за отделна 
квантова яма.   
 
 

Очевидно е проявлението на локализация с нарастване на полето, както 
беше показано по-горе от ур. (8.1), т.е. наблюдава се ефекта на Щарк. Условията на 
настъпване на локализация са изследвани теоретично по-долу. За същата СР 
структура с помощта на формализма на трансферните матрици беше пресметнат 
коефициентът на тунелно преминаване τ на свръхрешетката [101,102]. 
 

 

 
Фиг. 55. Пресметнатите │ψ│2 на 
вълнови функции за едно от десетте 
електронни нива е4  в първата 
минизона Е0 без отчитането на 
поляризационните полета. 

Фиг. 56. Потенциалният профил и вълновата 
функция на електронно ниво от средата на първата 
минизона (е4), пресметната за последователно 
увеличаващи се поляризационни полета:  1) без 
поле, 2) слабо, 3) средно и 4) силно поле. 

За да се покаже необходимостта от отчитане на ефекта на поляризационните 
полета на интерфейсите, е пресметнат коефициента на тунелиране за 
свръхрешетката, в отсъствие и с отчитане на вътрешни поляризационни полета. 
Направени са пресмятания и в случая на приложено външно напрежение. На Фиг. 
57 е показан коефициентът на тунелиране ln(τ), като за яснота двата спектъра са 
отместени вертикално. Потенциалният профил на ямите и бариерите в случая с 
вътрешни поляризационни полета е различен, което води до разликата в τ(ε). 

Тъй като дебелината на AlN бариер е само 1.43 nm, се формират минизони 
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Фиг. 57.  Коефициент на тунелиране като функция на енергията за свръхрешетка AlN/GaN с 
(1) и без (2) отчитане на вътрешните поляризационни полета. Включена е детайлна 
структура на първия пик от графиката на коефициента на тунелиране (1). 
 
(Ej, където j = 0,1,2,...) вместо дискретни енергетични нива. С нарастването на j, 
ширината на минизоните нараства. На фигурата се наблюдават отделни пикове, 
които отговарят на отделните минизони, тъй като τ(Е) = δ(Еz-Еj). 

Пиковете на коефициента на тунелиране са отместени към по-високи енергии 
след отчитане на поляризационното поле, а също и броят на минизоните в ямите е 
различен. Структурата на пиковете показва, че всяка минизона е квазиконтинуум, 
т.е. съставена от ниво на отделна яма, разцепено толкова пъти, колкото са 
взаимодействащите ями в хетероструктурата, в разглеждания случай 10. Фината 
структура на първия пик е показана също на Фиг. 57.  
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Фиг. 58. Промяна на коефициента на тунелиране 
на свръхрешетка AlN/GaN при поставяне във 
външно електрично поле 
 

Фиг. 59. Промяна на ширината на
първата минизона ∆E0 и положението 
на десетте поднива (e1 ÷ e10) в нея под 
действие на приложено напрежение.  
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Положенията на двете първи минизони са E0= 0.365 eV и Е1= 0.703 eV, а 
разликата между тях е Е1-Е0 = 0.337 eV. На Фиг. 58 са показани коефициентите на 
тунелиране в няколко случая, когато към решетката е приложено външно поле с 
различна големина. Разглеждаме само промяната на първите три минизони, тъй като 
приложеното напрежение е не по-голямо от 1V и следователно електроните 
придобиват енергии от порядъка на 1 eV, ако отчетем и термичното възбуждане. 
Eфектът на външното електрично поле върху минизонната структура e разширяване 
на минизоните. При U: 10÷200 mV, ясно е видима фината им структура. При U: 
200÷300 mV, минизонната структура започва да се нарушава. При по-високи полета 
характерната структура на първите минизони вече не се поддържа и в 
свръхрешетката има само дискретни нива. 

На Фиг. 59 са представени десетте поднива в първата минизона и тяхното 
отместване по енергия под действието на приложено напрежение. Нанесени са 
стойностите на ширината на минизоната за три стойности на напрежението – 100, 
200 и 300 mV. След това е определено напрежението, при което е изпълнено 
условието за разцепване на минизоната от ур. 8.1. Така получаваме стойност 0.342 
mV. Ако се сравни с положението на първата област с NDR на Фиг. 52 и 53 – 0.328 
mV се получава много добро съвпадение. Очевидно под действие само на 
поляризационното поле минизоните не са разцепени и локализация още не е 
настъпила. Определените стойности на външното напрежение в интервала 200-300 
mV много добре съвпада с наблюдаваното положение на първата област на NDС в 
I-V и G-V характеристиките. Трябва да се има предвид, че дебелините на ямите и 
бариерите са средни стойности, но флуктуации в дебелините им, като и грапавост 
по интерфейсите им, както беше вече дискутирано, са очаквани явления и винаги 
могат да повлияят върху реалните стойности на енергиите на локализация. Освен 
това е възможно, както беше определено от структурните изследванията с ТЕМ 
(глава 7), дебелините на отделните ями да са нееквивалентни и полето също ще 
бъде нееквивалентно разпределено през решетката.  

В заключение можем да резюмираме резултатите от измерване на 
електронен тунелен транспорт перпендикулярно на AlN бариери като функция на 
температурата в AlN/GaN с 10-периода. Беше наблюдавана проява на NDC, която 
показва процеси на резонансно тунелиране. Бяха наблюдавани и процеси на 
нееластично тунелиране чрез проява на фононни реплики. При темтератури над 
150 К тези процеси се замаскират от процеси на разсейване от дефекти и 
неравности по интерфейсите, които са температурно зависими. Тези резултати са 
особено интересни, тъй като наблюдаването на стабилна проява на NDC в 
нитридна СР е докладвано за пръв път от нас. NDC е в основата на различни 
предложения за източници на лъчение в терахерцовата област.  
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ПРИНОСИ 
 

Изследвани са два типа хетероинтерфейси, чиято структура е ключова за 
изграждане на един съвременен прибор за опто- и микроелектронни приложения от 
III-нитридни материали: първо – хетероинтерфейс слой/подложка с голямо 
решетъчно несъответствие и второ – хетероинтерфейси в квантови многослойни 
структури с наноразмерна дебелина на слоевете (мултиквантови ями и 
свръхрешетки). Във всеки от двата случая са установени доминиращите видове 
дефекти и влиянието им върху емисионните свойства. 

1. Установен е модел на израстване и акомодиране на голямо решетъчно 
несъответствие в дебели слоеве GaN върху сапфир чрез изграждане на доменна 
структура. Установени са основните видове структурни дефекти, съпътстващи 
напасването на домените. 

2. Установен е спирален механизъм при високи скорости на израстване в 
дебели слоеве GaN чрез хидридна епитаксия. 

3. Установен е механизъм на релаксация на напреженията в слоевете 
израстнати директно върху сапфир чрез доменен растеж. При използване на 
буферни слоеве доменен интерфейсен слой липсва, а релаксацията на 
напреженията се осъществява в буферния слой, което намалява напреженията в 
основния слой, в сравнение с израстването без буфер. 

4. При използване на селективно странично епитаксиално израстване е 
установена промяна на посоката на израстване, като с това се променят и 
механизмите на включване на примеси в местата с по-висока концентрация на 
структурни дефекти. Изследвана е връзката между различните механизми на 
растеж и емисионните свойства в зависимост от разпределението на примесите. 

5. В структури МКЯ от III-нитридни материали са оценени флуктуации в 
ширината на КЯ и бариерния слой, които водят до различни енергии на квантово 
ограничение на електроните и дупките в различните локални области  на КЯ. От 
анализ на нискотемпературна фотолуминесценция, дължаща се главно на 
собствени екситонни преходи са определени интерфейсни неравности с модул един 
с-вектор, които главно определят локализацията на дупките в тези структури. Този 
тип интерфейсна неподреденост е типична за механизма на растеж. Кинетиката на 
процеси на растеж, като сегрегация и атомна миграция, водят до взаимно 
проникване (смесване) на атомите на интерфейсите между слоевете от различни 
материали, особено когато единият е тройно съединение. 

6.  Спектрално наблюдаваните флуктуации на ширината на ямата се дължат на 
горните интерфейси GaN/AlGaN (в посоката на растеж) в структурата, докато 
ефектът в близък порядък на локализация на дупки се определя от долния 
интерфейс GaN/AlGaN за всяка КЯ. Вариацията в ширината на пиковете на ФЛ в 
далечен порядък през образеца се обяснява чрез съответна вариация на състава на 
Al в бариерите. 

7. Установени са ефектите на макро-напрежения и деформации в напрегнати 
свръхрешетки с различен период, свързани с различни модели и механизми на 
епитаксиално израстване с промяна дебелината на подслоевете и отражението им 
върху оптичните свойства. Установен е механизъм на релаксация на деформацията 
на AlN слой чрез разкъсване на ‘плочки’.  
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8. Оценена е микродеформацията, дължаща се на решетъчно несъгласуван 
хетероепитасксиален растеж и влиянието и върху поведението на решетъчните 
моди в III-нитридните слоеве на СР,  водещо до отместване на фононните честоти. 
Зависимостта на честотите на модите на СР от деформацията бяха анализирани и 
сравнени с теоретичните резултати в рамките на теорията на еластичносттта, като 
се отчетат и поляризационни явления. Бяха идентифицирани следните групи на СР 
моди: локализирани в двата подслоя GaN и AlN на СР;  делокализирани моди с “ 
нормално” поведение.  

9. В напрегнати свръхрешетки AlN/GaN с къс период в процесите на 
електронна проводимост перпендикулярно на епитаксиалните слоеве са 
наблюдавани нелинейни осцилиращи характеристики и отрицателно 
диференциално съпротивление, които са обяснени с процеси на резонансно 
тунелиране през AlN бариерите. Наблюдаването на стабилна проява на NDC в 
нитридна СР е докладвано за пръв път от нас. 
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