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Περιεχόμενα 

1. Εισαγωγικές έννοιες 

2. Γιατί οι ετεροδομές είναι χρήσιμες στην οπτοηλεκτρονική; 

3. Περίληψη μεθόδων ανάπτυξης ετεροδομών 

4. Προβλήματα κατά την ετεροεπιταξιακή ανάπτυξη 

5. Στοιχεία θεωρίας ημιαγωγών 

6. Επίδραση του κβαντικού περιορισμού στη δομή των ταινιών. 

7. Ακτινοβόλες μεταπτώσεις 

8. Δίοδοι φωτοεκπομπής 

9. Ανιχνευτές οπτοηλεκτρονικής 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες εξωφύλλου 

 Χρωματικό διάγραμμα LED 

 Ο Agbar tower στη Βαρκελώνη που φωτίζεται από LED 
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ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
 

Οι διατάξεις οπτοηλεκτρονικής χρησιμοποιούνται για: παραγωγή, 

ανίχνευση, διαχείριση φωτονίων 

 

Η περιοχή ενδιαφέροντος : near UV (0.3μm) έως near IR (1.5μm) 

 

Κατηγορίες διατάξεων οπτοηλεκτρονικής 

 Παραγωγή φωτός: LEDs & lasers 

 Φωτο-ανιχνευτές 

 Φωτο-αγωγοί (photoconductors) 

 φωτοδίοδος/φωτοτρανζίστορ 

 ηλιακά κύτταρα 

 Διαχείριση φωτονίων 

  οπτικές ίνες (Waveguides) 

  Διαμορφωτές (Modulators) 

 Συστήματα φωτονικής (Photonic systems) 

 Οθόνες (Displays) 

 Οπτική επικοινωνία 

 

Εφαρμογές των οπτικών σημάτων 

Οπτική αποθήκευση δεδομένων 

• CD, DVD 

Επικοινωνίες 

• Fiber optics telecommunications 

• Plastic fiber communications (local area networks-LAN) 
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• Chip-to-chip, board-to-board interconnect (internet servers) 

• Wireless communications 

Printing & desktop publishing 

• Laser printers, color copiers etc 

Guidance & control 

• Laser guided weapons and unmanned flying crafts (military use) 

Imaging/display/illumination 

• Digital cameras 

• Night vision 

• Display/lighting 

• Traffic lights & automotive (≅1000 LEDs are used in a single 

luxurious car!!) 

Health care/environment/consumers 

• Painless diagnose, painless physical therapy 

• Remote sensing 

• Pollution monitoring 

• Solar cells 

• Bar scanners 

• Pointers  
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Οπτοηλεκτρονική : οπτικές ιδιότητες ημιαγωγών 

 Στηρίζεται στις εξελίξεις που έφερε στους ημιαγωγούς η επιστήμη & 

τεχνολογία των υλικών  

 Αναπτύχθηκε παράλληλα με την μ-ηλεκτρονική 

 

Παραδείγματα ενεργειακών διαγραμμάτων ημιαγωγών 

 

Si 

 

 

Γενικός κανόνας: 

 Ευθύ χάσμα Eg ⇒ εκπομποί φωτός

 Έμμεσο χάσμα Eg ⇒ ανιχνευτές  

 

 Στοιχειακοί ημιαγωγοί (C, Si, Ge) : έμμεσο χάσμα 

 Δυαδικοί ημιαγωγοί (AlAs, GaAs, etc.) : άμεσο ή έμμεσο χάσμα  

 Οι δυαδικοί ή τριαδικοί ημιαγωγοί έχουν χάσμα είτε άμεσο είτε 

έμμεσο που μεταβάλλεται με τη χημική σύσταση ή το doping . 

Energy  (E)

conduction band

k[100]k[100]
_

kxo
π/a

plotted along k[100]

plotted along k[010]
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Παραδείγματα: δυαδικών, τριαδικών, τετραδικών κραμάτων (binary, 

ternary, quaternary alloys) 

 (x)Si + (1-x)Ge → SixGe1-x 

 (x)AlAs + (1-x)GaAs → AlxGa1-xAs 

 (x)Ga + (1-x)In + (y)As + (1-y)P → GaxIn1-xAsyP1-y, όπου x & y <1 

 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η δυνατότητα «ρύθμισης» (tailoring) του  Εg 

ενός υλικού για ειδικές εφαρμογές 

• Μεγάλο χάσμα - LEDs ή lasers στο ορατό 

• Ενδιάμεσο χάσμα - LEDs, lasers, ή detectors στο κοντινό IR 

• Μικρό χάσμα – ανιχνευτές στο μακρύ IR (far IR)  

 

Παραδείγματα συστημάτων 

για οπτική επικοινωνία 

 

λ = 0.82-0.87 μm (820-870 nm) 

Al0.1Ga0.9As source;  Si detector 

λ = 1.06 μm (1060 nm) 

In0.88Ga0.12As0.23P0.77 source; Ga0.47In0.53As 

detector 

 

Κράματα ημιαγωγών 

 Ενδιαφέρουσα τεχνολογία 

 Direct-indirect transition 

 Alloy scattering 

 Επιφάνειες & διεπιφάνειες 

 ετεροεπαφές 

 ωμικές επαφές 

 επιταξιακή ανάπτυξη 
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Μεταβολή της πλεγματικής 

σταθεράς & του Eg για διάφορα 

κράματα ημιαγωγών. 

 

Γιατί οι ετεροδομές είναι σημαντικές για την οπτοηλεκτρονική?? 

 

 Οι διαφορές στο χάσμα επιτρέπουν τον ισχυρό εντοπισμό των φορέων & 

έγχυση ενός τύπου φορέα επαυξάνουν σημαντικά την ακτινοβόλο 

ανασύνδεση (παράγων 100). 

 

 

 

 

Σχηματικό διάγραμμα κβαντικού 

πηγαδιού για e και h σε ετεροδομή 

AlAs/GaAs/AlAs. 

 

 

 Το strain μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς βελτίωση του σχήματος της 

ταινίας σθένους και τον εκφυλισμό. 

 Οι διαφορές στον δείκτη διάθλασης επιτρέπουν τον σχηματισμό 

κυματοδηγών. 
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Πότε μπορούμε να αναπτύξουμε «χρήσιμες» ετεροεπαφές??. 

• Συμβατότητα συνθηκών ανάπτυξης & χημείας των επί μέρους υμενίων 

• Πλεγματική συμφωνία 

• Γνωστές τιμές των band offset ΔEC και ΔEV 

  

• Γνωστές και μικρές ενέργειες ενεργοποίησης προσμείξεων 

• Δυνατότητα για διαβάθμιση της χημικής σύστασης (compositional 

grading) 

• Διαθεσιμότητα υποστρωμάτων. 
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Οι μέθοδοι ανάπτυξης ετεροδομών 
 

CVD/VPE 

• Σχετικώς πολύπλοκο σύστημα & επικίνδυνα αέρια αντιδραστήρια 

• Deposition rates that vary wildly 

• Κατάλληλη για ανάπτυξη λεπτών υμενίων με εξαιρετική κρυσταλλική 

ποιότητα 

• Εξαιρετικά «καθαρή» μέθοδος υλικά με πού χαμηλή συγκέντρωση 

προσμείξεων 

• “Ακατάλληλη” για ανάπτυξη ετεροδομών 

• Βιομηχανική χρήση σε διατάξεις μ- & οπτοηλετρονικής 

 

ΜΒΕ 

• Πολύπλοκο σύστημα (UHV) και επικίνδυνα αντιδραστήρια 

• Βραδύτατη ανάπτυξη 

• Πολύ καλή έως εξαιρετική κρυσταλλική ποιότητα  

• Κατάλληλη για ανάπτυξη εξαιρετικά λεπτών υμενίων 

• Διεπιφάνειες atomically abrupt σε ατομικό επίπεδο 

• Ελάχιστη εμπορική χρήση 

 

MOCVD, MOMBE 

• Υλικά υψηλής ποιότητας 

• Διεπιφάνειες atomically abrupt σε ατομικό επίπεδο 
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• Εφικτή η ανάπτυξη υλικών υπό συνθήκες μακράν της θερμοδυναμικής 

ισορροπίας 

• Ακριβές μέθοδοι. 
 

Ιδιότητες κραμάτων ημιαγωγών ΑΒ 

 Κρυσταλλική δομή του πλέγματος-Νόμος Vegard 

Αν αναμείξουμε ημιαγωγούς Α και Β που έχουν την ίδια δομή, τότε 

το κράμα θα έχει την ίδια δoμή και η πλεγματική σταθερά του 

κράματος AxΒ1-x θα δίνεται από τον νόμο του Vegard: 

( ) BAalloy ax1xaa −+=  

 
Η μεταβολή της πλεγματικής σταθεράς συναρτήσει της χημικής σύστασης 
κραμάτων ημιαγωγών.  Γίνεται η υπόθεση ότι ισχύει ο νόμος του Vegard.  
Οι διακεκομμένες γραμμές →χημικές συστάσεις όπου αναμένονται 
χάσματα αναμειξιμότητας. 
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 Δομή ταινιών του κράματος 

Η δομή ταινιών ενός κράματος είναι δύσκολο να υπολογιστεί επειδή 

τα άτομα βρίσκονται σε τυχαίες θέσεις, χωρίς περιοδικότητα το 

πλέγμα δεν είναι τέλειο. 

 

Απλή προσέγγιση: virtual crystal approximation  

( ) BgAg
alloy
g Ex1xEE −+=  

Αποκλίσεις από την ανωτέρω προσέγγιση οφείλονται σε αταξία λόγω 

του σχηματισμού του κράματος φαινόμενο κύρτωσης (bowing 

effect). 

Σε αυτή την περίπτωση το χάσμα δίνεται από σχέση της μορφής 

2alloy
g CxbxaE ++=  όπου C η παράμετρος κύρτωσης. 

 

Παραδείγματα 

Κράμα Ευθύ χάσμα 

AlxIn1-xP 1.351+2.23x 

AlxGa1-xAs 1.424+1.247x 

GaxIn1-xP 1.351+0.643x+0.186x2 
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Προβλήματα κατά την ετεροεπιταξιακή ανάπτυξη 

Διαχωρισμός φάσεων: ακατάλληλα υλικά για διατάξεις.  

Εμφανίζεται όταν η ενέργεια του δεσμού ΑΒ > ενέργεια των επί 

μέρους δεσμών στην κατάσταση ελάχιστης ενέργειας το σύστημα 

προτιμά να υποστεί διαχωρισμό φάσης.  Επιτυχής ανάπτυξη αυτών 

των υλικών γίνεται με μεθόδους που λειτουργούν μακράν της 

θερμοδυναμικής ισορροπίας. 

 

Random alloys≠phase separated: Εάν σε κράμα ΑxΒ1-x η 

πιθανότητα τα άτομα Α να περιβάλλονται από άτομα Β είναι (1-x) και 

η πιθανότητα τα άτομα Β να περιβάλλονται από άτομα Α είναι x τότε 

το κράμα λέγεται random (ή miscible).  Σε αντίθετη περίπτωση το 

κράμα είναι clustered ή phase separated.   
 

Πλεγματική ασυμφωνία 
Γενικά, τα κράματα των ημιαγωγών δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθούν από 

το τήγμα αλλά αναπτύσσονται επιταξιακά. Γιατί?? 

 

Τέλεια επιταξιακή ανάπτυξη  ⇔ μηδενική πλεγματική ασυμφωνία 

Mismatch  =
a
aa o−

 =  -f  = strain όπου ao & a είναι οι πλεγματικές σταθερές 

του υποστρώματος και του επιταξιακού υμενίου, αντίστοιχα. 
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Παράδειγμα : Ga1-xAlxAs  

Vegards law aGaAlAs = (1-x)aGaAs + (x)aAlAs 

GaAs AlAs 

ao=5.6532 ao=5.6611 

Ga0.70Al0.30As a = (0.70)aGaAs+(0.30)aAlAs = 5.6556Å 

mismatch Ga0.70Al0.30As/GaAs  f = (5.6532 - 5.6566)/5.6566 = -0.06% 

 

Παράδειγμα : SixGe1-x  

Vegards law aSiGe = (1-x)aSi + (x)aGe 

Si ao=5.4309 

Ge ao=5.6461 

Si0.70Ge0.30 a = (0.70)aSi + (0.30)aGe = 5.4955Å 

mismatch for Si0.70Ge0.30/Si f = -1.18% 

 

Ποιες είναι οι συνέπειες της πλεγματικής ασυμφωνίας? atomic alignment is 

lost 

• η ασυμφωνία προκαλεί ελαστική παραμόρφωση του πλέγματος 

ψευδομορφική ανάπτυξη 

• Οταν η πλεγματική ασυμφωνία είναι μικρή και το αναπτυσσόμενο 

υμένιο έχει την ίδια δομή με το υπόστρωμα, οι δεσμοί στο επιταξιακό 

υμένιο (στο επίπεδο της διεπιφάνειας) παραμορφώνονται έτσι ώστε να 

«ταιριάξουν» στο υπόστρωμα.  Αυτή η περίπτωση ονομάζεται 

ψευδομορφική ανάπτυξη και διατηρείται μέχρις ότου το πάχος του 

υμενίου φθάσει μία κρίσιμη τιμή hc πέραν της οποίας δημιουργούνται 

εξαρμώσεις προσαρμογής στη διεπιφάνεια. 

• η ασυμφωνία προκαλεί πλαστική παραμόρφωση του πλέγματος 
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Τι ποσοστό ασυμφωνίας δεν είναι καταστροφικό?  

 Πλεγματική συμφωνία προϋποθέτει ότι το υπόστρωμα ή/και το υμένιο 

υφίστανται ελαστική παραμόρφωση. 

 Συχνά, όταν το υπόστρωμα είναι σημαντικά πιο παχύ από το υμένιο 

(1000:1, τυπικά), άτομα του επιταξιακού υμενίου μετατοπίζονται.  

1η περίπτωση: το επιταξιακό υμένιο 
έχει μεγαλύτερη πλεγματική σταθερά 
από το υπόστρωμα  

2η περίπτωση:  το επιταξιακό υμένιο 
έχει μικρότερη πλεγματική σταθερά 
από το υπόστρωμα 

  
 

Bowing downward 
• Το υμένιο υπό συμπίεση στο 
επίπεδο της ανάπτυξης  

• Διαστολή ⊥διεπιφάνεια 

Bowing upward 
• Υμένιο υπό τάση (tension) 
• διαστολή // διεπιφάνεια 
• συστολή ⊥ διεπιφάνεια 

Τετραγωνική παραμόρφωση 

a|| = ao, 
ap > ao 

Τετραγωνική παραμόρφωση 

a|| = ao 

ap < ao 
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Ποια φαινόμενα συνοδεύουν την ανάπτυξη υπό συνθήκες πλεγματικής 

ασυμφωνίας? 

• Λύγισμα (bowing) του wafer – πιθανές καταστροφικές συνέπειες κατά την 

κατεργασία των wafers για την κατασκευή διατάξεων. 

• Ελαστική ενέργεια αποθηκεύεται στο υλικό πιθανή αλλοίωση των 

ηλεκτρονικών ιδιοτήτων.  

• Το strain μπορεί να επηρεάσει την δομή των ταινιών. 

•  

How much misfit is too much?  

Critical thickness hc- elastic limit exceeded ⇒ δημιουργία εξαρμώσεων 

προσαρμογής (misfit) ⇒ system relaxes. 

 
 

Δημιουργία εξαρμώσεων: Relaxed 
ετεροδομή  

Κρίσιμο πάχος επιταξιακού υμενίου που 
βρίσκεται υπό strain και δεν περιέχει 
ατέλειες δομής.  

 

Παράδειγμα 

υλικό f hc 

Ga0.70Al0.30As/GaAs - 0.06% -1.18% 

Si0.70Ge0.30/Si 5000Å 250Å 

 


