فصل 1
ساختار نواری و فرایند های بازترکیب
ساختار نواری جامدات
چگالی حالتها در سیستم های کپه ای و نانو ساختار
فرایند های باز ترکیبی در نیمرساناها
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جامدات به سه گروه رسانا ،1نیمرسانا ،2و نارسانا 3تقسیم می شوند .یک اختالف اساسی بین یک رسانای خوب و یک عایق خوب
در میزان رسانندگی آنها است  .مقاومت ویژه الکتریکی یک فلز خالص در دمای  ،1 oKمی تواند به کوچکی 11-11   cmباشد  .مقاومت
ویژه یک عایق خوب می تواند به بزرگی 1122   cmباشدد  .این گستره اختالف ممکن است وسیع ترین گستره در اختالف بین ویژگی
های فیزیکی متداول جامدات باشد[ .]1برای بررسی بهتر منشاء این تفاوت مناسب است اشاره مختصری به ساختار نواری جامدات داشته
باشیم .

 1-1ساختار نواری جامدات
رفتار الکترونها در جامدات را میتوان از طریق معادله شرودیندگر توصیف کرد[:]2
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که )  U (rپتانسیل موثر تک الکترونی است  .این پتانسیل به دلیل دورهای بودن بلور ،از رابطه زیر پیروی میکند[:]2


 
)U (r )  U (r  R

()2-1



که در آن  Rبردار شدککه براوه 4اسدت  .در نتیجه انتظار داریم که احتمال حضور الکترون در همه سلول های واحد بلور یکسان باشد ،زیرا
همه سلولها کامال همسانن د  .در صورتی که اگر پتانسیل متناوب نکود چنین انتظاری وجود نداشت [.]2
الکترون های مستقل که هر کدام از یک معادله شرودینگر تک الکترونی با پتانسیل دوره ای تکعیت می کنند مشهور به الکترون
های بلوخ اند[ . ]3تئوری بلوخ حالت های ویژه یک الکترون در یک سددداختار متناوب را برای ما بیان می کند .بنابراین تئوری ،حالت های



ویژه هامیلتونی یک الکترون که تحت تاثیر پتانسددیل متناوب ) ، U (rرابطه ( ، )2-1قرار دارد را می توان به گونه ای برگزید که به شددکل
حاصلدضرب یک موج تخت در تابعی با دوره تناوب شککه براوه باشد :
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Semiconductor
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Insulator

3

Bravian lattice
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که برای همه بردارهای شککه براوه رابطه زیر برقرار است:
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روابط( )3-1و ( )4-1ایجاب می کنند که:
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با وجود اینکه قضیه بلوخ بیان ساده ای دارد ولی این مساله که چگونه به بهترین وجه ،پتانسیل موثر مناسب را انتخاب کنیم کار دشواری
است  .روش هایی مانند روش بستگی قوی ، 5روش موج تخت افزایش یافته ، 6روش شکه پتانسیل ، 7مدل  ، K.Pروش موج تخت متعامد
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و  ...از جمله روشهایی هستند که برای محاسکه ترازهای الکترونی به کار میروند [ . ]2قضیه بلوخ یک بردار موج  kرا معرفی می کند که



نقش اساسی در مسئله کلی حرکت الکترون در یک پتانسیل دوره ای بازی می کند .همیشه می توان بردارِ موج  kقضیه بلوخ را به منطقه


اول بریلوئن یا به هر یاخته بسیط مناسب دیگر شککه وارون محصور کرد .مرکز منطقه اول بریلوئن در ( k = )1،1،1قرارداد که نقطه 
ندامیدده می شدددود  .در شدددکدل ()1-1الف منطقده اول بریلوئن شدددککده  fccکده سددداختدار بعضدددی از نیمرسدددانداها را تشدددکیل
میدهد ،نشدان داده شده است  .برخی نقا دیگر در منطقه اول بریلوئن که دارای تقارن بائئی هستند در این شکل نشان داده شده اند.
علت اهمیت این نقا از آن جهت است که لکه ساختار های نواری مجاز در حالت کلی در این نقا قرار می گیرد .
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Tight Binding Method
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Augmented Plane Wave (APW) Method
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Pseudopotential Method
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Ortogonalized Plane wave (OPW) Method
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شکل( :)1-1الف -منطقه اول بریلوئن شککه  fccب -نمودار نمادینی از نحوه تشکیل نوارهای مجاز و ممنوع
هنگام تشکیل بلور [.]2
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از حل معادله شدرودینگر با اسدتفاده از پتانسدیل های کر شده به توصیفی از تراز های الکترونی در یک پتانسیل دورهای میرسیم که بر


حسب دستهای از توابع پیوسته ( ) k Enبیان می شوند و هر کدام دوره تناوب شککه وارون را دارند  .اطالعات موجود در این توابع ساختار

نواری جامدات را مشخص میکند .به ازای هر  ،nبه مجموعه ترازهای الکترونی مشخص شده با ( ) k Enیک نوار انرژی گفته می شود[.]3
نحوه تشدکیل سداختار نواری یک بلور به صدورت نمادین در شدکل ()1-1ب نشدان داده شده است  .در این شکل تراز های انرژی یک اتم
منفرد نوعی را مشاهده می کنیم .با نزدیک شدن اتم ها به یکدیگر  ،برای تشکیل بلور  ،تراز های انرژی اتم های مجاور روی هم می افتند
 .به عنوان مثال اگر دو اتم به هم نزدیک شدوند ،به ازای هر تراز اتمی مجزا دو تراز انرژی جدا از هم تشکیل می شود .برای  Nاتم به ازای
هر اربیتال اتم مجزا N ،اربیتال تشکیل می شود[ .]1دراثر برهم کنش بین تراز های اتمی ،نوارهای مجاز و گاف نواری ممنوعه تشکیل می
شدود .نکته جالب توجه این اسدت که الکترون هایی که در دورترین فاصدله از هسدته اتم ها واقع اند و به صدورت ضعیفی به اتم های خود
مقیدند ،نوار های مجاز و ممنوعه را تشددکیل می دهند .در نتیجه همه ویژگی های اپتیکی و الکترونیکی نیمه رسدداناها از این الکترون ها
ناشی می شود .
در شدکل( )2-1سداختار نواری فلزات نیمه رسدانا ها و عایق ها نشان داده شده است  .درون بلور ،الکترون ها در نوارهای انرژی
مرتب می شوند  .ناحیه هایی از انرژی که برای آنها اربیتال الکترونی موج گونه وجود ندارد  ،این نوارها را از هم جدا می کند .چنین نواحی
ممنوعی را گاف انرژی یا گاف نواری 9می نامند  .اگر نوارهای انرژی مجاز کامال پر یا خالی باشددند بلور مانند یک عایق رفتار می کند .زیرا
در این صورت هیچ الکترونی نمی تواند در میدان الکتریکی حرکت کند .از آنجا که یک نوار پر به اندازه یک گاف انرژی از نوار بائتر بعدی
فاصدله دارد ،اگر تمام حالت های دسترس پذیر پر باشند هیچ راه پیوسته ای برای تغییر اندازه حرکت کل الکترونها وجود ندارد  .یک بلور
فقط در صورتی می تواند عایق باشد که تعداد الکترون های وائنس در یاخته بسیط بلور ،عدد درست زوج باشد .در این صورت باید بررسی
کنیم کده ،آیا نوارهای انرژی روی هم می افتند یا نمی افتند .به عکارت دیگر باید انرژی گاف نواری را بررسدددی کنیم  .اگر نوارها روی هم
بیفتند به جای داشدتن یک نوار پر که یک عایق را ایجاد می کند ،می توانیم دو نوار داشته باشیم که بخشی از آنها پر باشد ،در این حالت
یددک فددلددز خددواهددیددم داشددددت[ .]1فددلددزات رسددددانددایددی بددائیددی دارنددد زیددرا از تددعددداد زیددادی الددکددتددرون آزاد بددرای

Band gap
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شکل( :)2-1نمودار نمادینی از ساختار نواری فلزات ،نیمرسانا ها و عایق ها.

انتقال جریان برخوردارند .اگر تمام نوارها به اسدتثنای یک یا دو نوار که اندکی پر یا خالی اند  ،کامال پر شدده باشند ماده نیمرسانا خواهد
بود[ .]1رسدانندگی نیمرسداناها در دمای صفر کلوین ،صفر می باشد[ .]2در فلزات به علت روی هم افتادن نوارها گاف نواری وجود ندارد .
گاف نواری نیمرسدداناها در حدود  1-6 eVتغییر می کند ،و جامداتی با گاف نواری بزرگتر از این مقدار عایق هسددتند [ .]1در نیمرسدداناها
بائترین نوار که در صفر کلوین به وسیله الکترون ها پر می شود نوار ظرفیت ،و نوار بائیی آن که نواری خالی است نوار رسانش نامیده می



شود .قله نوار ظرفیت همیشه در راستای  قرار می گیرد ولی کمینه نوار رسانش در برخی نیمرساناها در راستای  ، K =)1.1.1(، قرار
مددددددددددددددددی

گددددددددددددددددیددددددددددددددددرد.
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بدددددددددددددددده

ایددددددددددددددددن

شکل( :) 3-1نحوه آرایش وضعیت های نوار رسانش و نوار ظرفیت در نیمرساناهای دارای گاف نواری مستقیم و غیر
مستقیم[.]2

نیمرسدداناها مواد دارای گاف نواری مسددتقیم 11گفته می شددود  .به نیمرسدداناهایی که کمینه نوار رسددانش آنها در راسددتای  قرار ندارد



) ( K  0مواد دارای گاف نواری غیر مستقیم 11گفته می شود .گاف نواری
نیمرساناهای گاف نواری مستقیم و غیر مستقیم در شکل( )3-1نشان داده شده است.

 2-1چگالی حالتها در سیستم های کپه ای و نانو ساختار
همانطور که اشداره شدد تابع موج الکترون در نیمرسدانا به صورت یک موج تخت است که بوسیله پتانسیل دوره ای بلور مدوله
شده است .بنابر این اغلب می توان انرژی الکترون در نزدیکی لکه گاف نواری را با رابطه( )6-1تعریف کرد:

7

Direce band gap
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Indirect band gap
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که * mجرم موثر الکترون است  .اگر حجم ماده را  V=L3در نظر بگیریم ،تابع موج الکترون بارابطه زیر بیان می شود:
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چگالی حالت الکترون ها در این سیستم سه بعدی با رابطه زیر بیان می شود:

()8-1

2 ( m* ) 3 / 2 E 1 / 2
 2 3

N (E) 

اگر الکترون در یک سیستم دوبعدی محصور شود ،چگالی حالت آن با رابطه:

*m
 2

()9-1

N (E) 

و اگر در سیستم یک بعدی محدود شود با رابطه:

()11-1

2 (m* )1 / 2 1 / 2
E


N (E) 

تعریف می شددود .بنابراین اگر ابعاد سددیسددتم تغییر کند ،وابسددتگی انرژی چگالی حالت سددیسددتم نیز تغییر خواهد کرد .همانطور که در
شدکل( )4-1نشان داده شده است ،در یک سیستم سه بعدی وابستگی انرژی چگالی حالت به صورت  E1/2است  .در حالیکه در سیستم
دو بعدی چگالی حالت مستقل از

شکل( :)4-1وابستگی انرژی چگالی حالت در سیستم های الف -یک بعدی ب -دو بعدی ج -سه بعدی[.]2
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انرژی سدیسدتم اسدت و در سیستم یک بعدی این وابستگی به صورت  E-1/2در می آید .ممکن است این سوال مطرح شود که "چرا ما به
سددیسددتم های دوبعدی یا یک بعدی توجه می کنیم در حالیکه جهان ما سدده بعدی اسددت " با سدداخته شدددن نیمرسددانا هایی با سدداختار
ناهمگون ، 12این امکان ایجاد می شدود که الکترون در یک فضدای  2یا  1بعدی محصور شود .رشد نیمرساناها با ساختار ناهمگون یکی از
روش های دستیابی به ساختار نواری و گاف نواری دلخواه در نیمرساناها است .با استفاده از روش های رشد
روآراسدتی پرتو مولکولی ( 13)MBEو رسدوب سازی با بخار آلی -فلزی ) 14)MOCVDامکان رشد ئیه های متوالی نیمرسانا روی یکدیگر
احاطه کرد ،و به

فراهم شدددده اسدددت .با اسدددتفاده از این تکنیک ها میتوان ماده ای با گاف نواری کوچک را با موادی با گاف نواری بزر

سدیسدتم های نانوساختار نظیر چاه کوانتومی ، 15سیم کوانتومی 16و نقطه کوانتومی 17دست یافت .به عنوان مثال تغییرات پتانسیل هنگام
تشدکیل یک سداختار ناهمگون که از آلیاژهای  GaNxAs1-xو  GaAsسداخته شدده باشدد ،در شدکل( )5-1نشدان داده شددده است .چاه
کوانتومی بوسدیله نوار رسدانش و نوار ظرفیت نیمرساناهایی که روی یکدیگر رشد داده شده اند ،ایجاد می شود ،و در نتیجه الکترون ها و
حدددددددفدددددددره

هدددددددا

ندددددددمدددددددی

تدددددددواندددددددندددددددد

در

جدددددددهدددددددت

رشدددددددددد

شکل( : )5-1ساختارناهمگون(چاه کوانتومی) آلیاژهای  GaNAsو .]2[GaAs

Heterostructure
Molecular Beam Epitaxy
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Metalorganice Chemical Vapor Deposition
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Quantum Well
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Quantum Wire
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Quantum Dot
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شکل( :)6-1الف -نمودار نمادینی از چاه کوانتومی و زیر نوارها .در صفحه  x-yزیر نوارها با عکارتهای درجه دوم بیان می شوند.
ب -وابستگی انرژی چگالی حالت در چاه کوانتومی[.]2

کریستال آزادانه حرکت کنند .آنها فقط می توانند در صفحه عمود برجهت رشد حرکت آزادانه داشته باشند .چاه کوانتومی باعث ایجاد اثر
محدودیت کوانتومی 18می شددود .اثر حکس کوانتومی نوار رسددانش موثر را به بائ و نوار ظرفیت موثر را به پایین جابجا می کند و سددکب
افزایش گاف نواری می شدود .یک سداختار چاه کوانتومی سداده در شکل( )6-1نشان داده شده است  .انرژی الکترون محصور در این چاه
مربعی از طریق حل معادله شرودینگر به صورت زیر به دست می آید[:]2

()11-1

 2 2n 2

 2 k y2
 2 k x2
E (n, k x , k y )  E z (
)  E x (
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* 2m
* 2m
m *W 2

Quantum Confinement
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که Wعرض چاه مربعی است .همانگونه که از رابطه( )11-1مشخص است ،انرژی این الکترون به زیر نوار های … n=1,2,3,گسسته شده
اسددت  .رفتار الکترون در هر کدام از زیر نوار ها به یک جهان دو بعدی محدود می شددود و بدین ترتیب چگالی حالت های الکترون نیز به
صدورت پله های دو بعدی ای در می آید که در شددکل نشددان داده شدده اسددت .مقادیر انرژی کر شددده فقط برای چاه کوانتومی نامحدود
معتکرند .در حالیکه مقادیر انرژی برای چاه کوانتومی محدود با عکارت زیر تعریف می شوند:

()12-1

W
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( cot
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2

] 

مقادیر انرژیی که در هر کدام از روابط بائ صدددک کند ،مقادیر مجاز انرژی هسددتند که از انرژی  Ezکه در رابطه( )11-1بیان شددده اسددت
کوچکتر می باشند.

 3-1فرایند های باز ترکیبی در نیمرساناها
جهددت بررسدددی فراینددد هددای بدداز ترکیکی در نیم رسدددداندداهددا مندداسددددب اسددددت کدده ابتدددا اشدددداره مختصدددری بدده
اندواع فدرایدنددد هددای بدداز تدرکدیددب در ندیدمدرسدددداندداهددا داشدددتدده بدداشدددیدم  .بدده فرآینددد گددذار یددک الکترون از تراز هددای
انرژی نوار ظرفیت به نوار رسدانش و برجا گذاشدتن یک حفره در نوار ظرفیت  ،تولید زوج الکترون_حفره گفته می شود  .راههای تحریک
نیم رسانا برای تولید زوج الکترون حفره متنوع است .به عنوان مثال تحریک ماده از طریق تابش نور  ،اعمال میدان  ،گرما و  . . .به نیمرسانا
اسدت[ . ]4در این فرایند اگر انرژی فوتون های تابش شدده به نیمرسانا بزرگتر یا مساوی انرژی گاف باشد ،الکترون با جذب یک فوتون از
تراز پائین تر به تراز بائتر می رود  .اگر تراز بائتری که الکترون به آن رفته اسدت یک وضعیت غیر تعادلی باشد ،الکترون با از دست دادن
انرژی به سدمت تراز خالی پایین تر حرکت می کند  .به این فرایند باز ترکیب گفته می شدود  .باز ترکیب ممکن است به صورت تابشی یا
غیر تابشدی باشدد  .در فرایند باز ترکیب اگر انرژی به صدورت فوتون آزاد شدود باز ترکیب تابشدی است و در غیر اینصورت باز ترکیب غیر
تابشی است .
ویددژگددی هددای اپددتددیددکددی یددک مدداده از طددریددق مددطددالددعدده طددیددف هددای جددذبددی و نشدددری آن قددابددل بددررسدددی
می باشدد  .تفاوت مهمی بین طیف های جذبی و نشری وجود دارد  .فرایند جذب نوار پهنی از اختالف انرژی بین وضعیت خالی و پر ( با
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بقای اندازه حرکت ) را شامل می شود و طیف پهن جذب را ایجاد می کند  .ولی فرایند نشر اغلب بین وضعیت های پر نوارهای باریک غیر
تعادلی و وضعیت های خالی نوارهای باریک اتفاک می افتد و یک طیف باریک تابشی را ایجاد می کند.
اختالف بین انرژی طیف نشدری و جذبی یک نیمرسدانا جابجایی اسدتو  19نامیده می شود  .این اختالف اغلب به علت نقایص
موجود در ماده اسدت ،که باعث ایجاد باز ترکیب های غیر تابشدی میشدوند .این فرآیند به صورت نمادین در شکل ( )7-1نشان داده شده
است  .منحنی های پائین و بائ  ،انرژی های پائین تر و بائتر یک گذا ر اپتیکی به عنوان تابعی از فاصله را نشان می دهند  .این وضعیت ها
می تواند مربو به حالت های پایه و برانگیخته یک اتم ناخالصی  ،یک اتم شککه میزبان یا تراز یک تله عمیق باشند  .نقطه  1در منحنی
پا یین تر ،مینیمم انرژی است و می توان آنرا وضعیت تعادل حالت پایه در نظر گرفت  .یک الکترون با جذب انرژی از یک فوتون ( ) 1
 ،می تواند به نقطه  2در حالت

شکل( : )7-1فرایند جابجایی استو

در گذارهای اپتیکی[.]4



بائتر ) ( k  0برود .نقطه  2در مینیمم انرژی وضدعیت بائتر قرار ندارد  .نقطه  3که در فاصدله  xاز این نقطه واقع شده است می
تواند از یک نقص یا پتانسیل ناخالصی ایجاد شده باشد  .با رفتن الکترون به نقطه  3سیستم موقتا آرام می شود .نقطه  3در کمترین انرژی
وضعیت بائتر قرار دارد  .این پدیده که اغلب واهلش شککه  21نامیده می شود ،با حضور یک فونون همراه است  .پس از سپری شدن زمان
واهددلددش  ،حددامددل تددحددریددک شددددده بددا یددک بدداز تددرکددیددب تددابشددددی بدده نددقددطدده ( 4کدده ایددن نددقددطدده نددیددز
در مینیمم انرژی حدالدت پائین تر قرار نگرفته اسدددت) باز می گردد و یک فوتون با انرژی   2تابش می کند  .پس از آن با خلق یک
فونون و بازگشت حامل به نقطه  1سیستم به حالت تعادل باز می گردد  .اختالف انرژی  1   2جابجایی استو

نامیده می شود

.

Stokes shift

19

20. lattice relaxation.
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 1-3-1بازترکیب مستقیم و غیر مستقیم
فرایند باز ترکیب در نیمرساناهای دارای گاف نواری مستقیم و غیر مستقیم با هم متفاوت است  .در نیمرساناهایی با گاف نواری
مستقیم همان طور که در شکل ( )8-1الف مشاهده می شود،

شکل( :)8-1فرایندهای باز ترکیب الف  -مستقیم و ب -غیر مستقیم در نیمرساناها[.]4



مینیمم نوار رسدانش و ماکزیمم نوار ظرفیت در نقطه  ) k  0 ( واقع می شوند.بنابراین در مواد گاف مستقیم یک الکترون برانگیخته
پس از مدت زمان کوتاهی با یک حفره در نوار ظرفیت باز ترکیب می شددود و بدون نیاز به حضددور فونون انرژیی معادل انرژی گاف نواری
تدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددابدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددش
می کند .بدین ترتیب بازده باز ترکیب تابشدی در نیمرسداناهای گاف مسدتقیم زیاد اسدت  .همان طور که در شدکل ()8-1ب مشاهده می



نمائید در نیمرساناهای گاف غیر مستقیم  ،رسانش در  k  0واقع نمی شود  ،بنابر این در بازترکیب الکترون -حفره نیاز است تا مینیمم
یک فونون خلق یا جذب شددود ،تا قانون پایسددتگی اندازه حرکت و انرژی به طور همزمان برقرار شددود  .بنابراین تا زمانی که یک فونون با



انرژی و اندازه حرکت مورد نیاز موجود نکاشدد ،الکترونی که در انتهای نوار رسانش در  k  0قرار دارد نمی تواند با حفره ای که در قله



نوار رسانش در  k  0قرار دارد باز ترکیب شود  .به همین دلیل مدت زمان باز ترکیب الکترون و حفره افزایش می یابد .از آنجا که هیچ
بلوری کامال بدون نقص نیست  ،و نا خالصی ها و در رفتگی های موجود در بلور به صورت تله یا مراکز باز ترکیب عمل می کنند  ،احتمال
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زیادی وجود دارد که الکترون و حفره از طریق این مراکز به صورت غیر تابشی باز ترکیب شوند و انرژی آنها به صورت گرما در بلور پراکنده
شود  .بنابراین در حالت عمومی نیمرساناهای دارای گاف نواری غیر مستقیم برای استفاده در قطعات نورگسیل 21مناسب نیستند .

 2-3-1انواع فرایندهای بازترکیبی در نیمرساناها
فرآیند های بازترکیکی در نیمرساناها را می توان به  3دسته تقسیم بندی نمود:
 .1گذارهای نوری لکه گاف نواری.
 .2گذار های مربو به تراز های عمیق.
 . 3بازترکیب اوژه.22

ا 1-2-3-گذارهای نوری لبه گاف نواری
الف) باز ترکیب اکسیتونی  : 23طیف های جذب و بازتابش برای انرژی های فوتونی ای که درست زیر گاف نواری قرار دارند غالکا
دارای سداختارند  .این سداختار به دلیل جذب یک فوتون همراه با ایجاد یک اکسیتون در یک فرآیند مستقیم یا غیر مستقیم به وجود می
آید .درسدت همان گونه که الکترون به پروتون مقید می شود ،الکترون و حفره نیز می توانند با بر هم کنش الکتروستاتیکی جا ب خود به
یکدیگر مقید شددوند .سددیسددتم الکترون و حفره مقید اکسددتیون نامیده می شددوند  .اکسددیتون می تواند درون بلور حرکت کند و انرژی
برانگیختگی را منتقل کند ،ولی از نظر الکتریکی خنثی اسدت .اکسدیتون ها می توانند در هر بلور عایقی تشدکیل شدوند و نسکت به فرایند
نددددددددد هدددددددددایدددددددددی

بددددددددداز

تدددددددددرکدددددددددیدددددددددب

کددددددددده

در

)Light Emitting Diode (LED

21

Auger Recombination

22

Exciton

14

آن

23

(ب)

(الف)

شکل ( : )9-1الف -اکسیتون یک زوج الکترون و حفره مقید است که معموئ همراه یکدیگر آزادانه در بلور حرکت می کنند.
اکسیتون نشان داده شده اکسیتون وانیر د مات 24است .این نوع اکسیتون به طور ضعیف مقید است و فاصله متوسط الکترون و
حفره در مقایسه با ثابت شککه بزر است  .ب -یک اکسیتون قویا مقید یا اکسیتون فرنکل 25نشان داده شده است ،که به
طور موضعی بر روی یک اتم در یک بلور هالوژنید قلیایی قرار دارد  .اکسیتون فرنکل ایده آل مانند موج در سرتاسر بلور حرکت
می کند ولی الکترون همواره نزدیک حفره باقی می ماند[.]1

الکترون با حفره باز ترکیب می شود اتا ً ناپایدارند.
هرگاه فوتونی با انرژی ای بیش از انرژی گاف در بلور جذب شددود یک الکترون آزاد تشددکیل می شددود آسددتانه این فرایند  ،در
بازترکیب مسدتقیم    E gاسدت  .در بازترکیب غیر مستقیم آستانه به اندازه انرژی فونون یعنی  پائین تر است  .ولی در تشکیل
اکسدیتون انرژی نسکت به این آستانه ها به اندازه انرژی بستگی اکسیتون که ممکن است در گسترده  1 meVتا  1 eVباشد  ،پائین می
آید  .در شکل( )11-1تراز های انرژی اکسیتونی نشان داده شده است .اکسیتونها را در دو تقریب حدی گوناگون مورد بحث قرار می دهند.
یکی تقریب فرنکل که در آن اکسیتون کوچک و تقریکا مقید است و دیگری تقریب وانیر -مات که در آن اکسیتون به طور ضعیف مقید و
فاصله الکترون ددد حفره در مقایسه با ثابت شککه بزر

است[ .]1انرژی بستگی اکسیتون وانیر با توجه به تئوری جرم موثر 26از رابطه زیر

قابل محاسکه است :

()12-1

l =1,2,3,...

 13.6 mr* 1 2
)( ) (eV
l 2 m0  r

Eex 

Wanneir - Mot

24

Frenkel

25

Effective Mass Theory

15

26

شکل( : ) 11-1ترازهای انرژی اکسیتونی که در یک بازترکیب مستقیم ایجاد می شوند.پیکانها گذارهای اپتیکی از بائی نوار
ظرفیت را نشان می دهند .طوئنی ترین پیکان مربو به گاف انرژی است.انرژی بستگی اکسیتون نسکت به الکترون – حفره
آزاد  Eexاست .خط جذب در صفر مطلق  Eg-Eexاست [.]1

جدول( : )1-1انرژی بستگی اکسیتون ها بر حسب .]1[ meV

انرژی بستگی اکسیتون ()meV
4/2

GaAs

3/5

GaP

* m rجرم موثر کاهش یافته است که از رابطه زیر به دست می آید :

*me* mh
*me*  mh

()13-1

mr* 

به عنوان نمونه انرژی بستگی اکسیتون در نیمرساناهای  GaAsو  GaPدر جدول( )1-1نشان داده شده است .انرژی کل یک اکسیتون با
رابطه زیر بیان می شود:

()14-1

 2 k ex2
 Eexl
) *2(me*  mh
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Eex 



که جمله اول انرژی جنکشی اکسیتون است .در گذارهای مستقیم پایستگی اندازه حرکت برقرار است(  .) k  0انرژی ای که از باز ترکیب
الکترون و حفرۀ یک اکسیتون آزاد می شود عکارت است از:

  E g  Eex

()15-1

فرآیند باز ترکیب اکسدیتون در شدکل( )11-1نشان داده شده است .در نیمرساناهای گاف غیر مستقیم (شکل()11-1ب) برای حفظ بقای
اندازه حرکت وانرژی گذار مربوطه باید شامل یک فونون باشد .بنابراین بازده بازترکیب اکسیتونی در نیمرساناهای گاف نواری غیر مستقیم
کدددددددددددم

اسددددددددددددددت.

اکسددددددددددددددیدددددددددددتدددددددددددون

هدددددددددددایدددددددددددی

که تا کنون در مورد آنها بحث نمودیم اکسیتون های آزاد 27بودند .در نیمرساناهایی که ناخالصی های دهنده 28یا پذیرنده 29حضور داشته
باشند  ،اکسیتون آزاد ممکن است توسط اتم های ناخالصی به دام

شکل( :)11-1فرایند باز ترکیب اکسیتون درنیمرساناهای دارای الف -گاف نواری مستقیم و ب -گاف نواری غیرمستقیم را
نشان می دهد  .در نیمرساناهای گاف غیر مستقیم ،گذار مربوطه باید شامل یک فونون باشد تا بقای اندازه حرکت حفظ
شود[. ]4

Free exciton.

17

27

Donor

28

Acceptor

29

بیفتد و یک اکسدیتون مقید 31را ایجاد کند  .اکسدیتون های مقید به صدورت قله های تیز قکل از اکسدیتون های آزاد ظاهر می شوند[.]4
انرژی حاصل از باز ترکیب این نوع اکسیتون عکارت است از:

()16-1

  E g  Eex  Ebound

در اثر عوامل متعددی پتانسدیل شککه بلوری نیمه رسانا ممکن است دچار اغتشاش شود و افت و خیزهایی در پتانسیل شککه بلوری ایجاد
شود  .این افت خیزها نیز می توانند سکب جایگزیدگی اکسیتون ها شود .انرژی آزاد شده از باز ترکیب اکسیتون های جایگزیده )LE( 31به
اندازۀ انرژی جایگزیدگی از انرژی اکسیتون آزاد کمتر است.

()17-1

  E g  Eex  E Loc

ب) بازترکیب نوار به نوار  :اگر دمای نمونه تا حدی زیاد باشددد که  ، K BT  Eexیا اگر تعداد حامل های آزاد در نیمرسددانا در
حدی باشد که با ایجاد میدان های محلی الکترون و حفره اکسیتون از هم جدا شوند[ ،]4اکثر حامل هایی که در اثر تحریک فوتونی نمونه،
در نوارها ایجاد می شوند ،الکترون ها و حفره ها می باشند .اکثر این حامل های آزاد می توانند با هم بازترکیب می شوند .
اگدر ندیدمدرسددددانددا دارای گدداف ندواری مسدددتدقدیم بدداشددددد ،الکترون و حفره بددا حفظ پددایسدددتگی اندددازه حرکددت
باز ترکیب می شدوند .موقعیت انرژی قله طیف نیمرسدانا به دما و شدت تحریک بستگی دارد .در دماهای پایین و شدت های تحریک کم ،
بازترکیب به وسیله یک پیک یا قطع در بخش کم انرژی طیف با انرژی :

  E g

()18-1

مشدخص می شود  .با افزایش دما یا افزایش شدت تحریک ،الکترون ها و حفره ها در نوارهای مربوطه ،حالت هایی با انرژی بائتر را پر می
کنند ،و در نتیجه انرژی فوتون هایی که از طریق بازترکیب آنها آزاد می کنند افزایش می یابد .این پدیده در طیف نشددری به صددورت
دنکاله ای در بخش پر انرژی طیف ظاهر می شود .به همین ترتیب اگر آئیش نمونه افزایش پیدا کند ،سرتاسر منحنی طیف نشری حاصل
از آن ،به علت اثر دنکاله نواری ،32به سمت انرژی های پایین تر جابجا می شود.

30. Bound exciton .
31. Localized Exciton .
Bandtailing Effect

18

32

ج)باز ترکیب زوج دهنده ددد پذیرنده :33نوع دیگر بازترکیب  ،بازترکیب الکترون های مقید به ترازهای دهنده یا حفره های مقید
به تراز های پذیرنده (شکل()12-1ج) می باشد .این باز ترکیب تنها بازترکیکی است که مکان هندسی اتم ها در آن نقش دارد .در بقیه باز
ترکیب ها فقط موقعیت انرژی اتم ها نقش دارد  .انرژی این فرایند بازترکیکی با رابطه زیر بیان می شود:

()19-1

q2
)  J (r
r

  E g  E A  E D 

در این عکارت  EAو EDانرژی های بستگی اتم های پذیرنده و دهنده ،و جمله چهارم برهمکنش کولونی بین اتم های دهنده و پذیرنده می
باشد .جمله آخر ،جمله تصحیحی است که به برهمکنش دوقطکی– دوقطکی بین اتم ها مربو می شود.

شکل ( : )12-1شکل نمادینی از انواع بازترکیکهای تابشی در نیمرساناها :الف) بازترکیب اکسیتون آزاد ،و بازترکیب
اکسیتون مقید .ب) بازترکیب نوار به نوار الکترون و حفره آزاد .ج) بازترکیب زوج الکترون و حفره مقید به ترازهای
ناخالصی .د) بازترکیب الکترون مقید به تراز دهنده با حفره آزاد  ،و بازترکیب الکترون با حفره مقید به تراز پذیرنده.

د) باز ترکیب ناخالصی د نوار :34به باز ترکیب الکترون های مقید به اتم های دهنده با حفره آزاد و یا باز ترکیب الکترون های آزاد با حفره
های مقید به اتم های پذیرنده  ،باز ترکیب ناخالصدی نوار گفته می شود .نمودار نمادینی از این فرایند بازترکیکی در شکل()12-1د نشان
داده شده است.
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Donor-Acceptor Pair Transition

33

Impurity-Band Transition

34

مسددددئددلدده ای کدده بددایددد بدده آن تددوجدده داشددددت ایددن اسددددت کدده ،اگددر حددامددل هددای مددورد نددیدداز بددرای
بازترکیب های زوج دهنده  -پذیرنده  ،ناخالصدی -نوار ،و نوار به نوار فراهم باشدد احتمال کدام گذار بیشدتر است  .محاسکات نشان می
دهد که طول عمر حامل های ناخالصدددی به نوار در حدود چندین نانو ثانیه به دسدددت می آید ،در حالی که طول عمر گذار نوار به نوار در
محدوده چند صدد پیکو ثانیه تا یک نانو ثانیه تغییر می کند[ .]4بنابراین اگر الکترون هایی در نوار رسانش و ترازهای دهنده و حفره هایی
در نوار ظرفیت و تراز های پذیرنده  ،وجود داشته باشند  ،احتمال باز ترکیب نوار به نوار تقریکا  4برابر گذار ناخالصی د نوار می باشد[. ]4

ا 2-2-3-گذار های مربوط به تراز های عمیق
تراز های عمیقی که داخل گاف نواری نیمرسدداناها وجود دارند ،نقش مراکز به دام اندازی حاملها را بازی می کنند ،و به این ترتیب کارایی
قطعات را کاهش می دهند .نقایص نقطه ای در شدککه (شدکل( ))13-1مانند :تهی جای ها ، 35ناخالصدی های جانشدین ، 36ناخالصی های
میانین( 37که در نقا بین شددککه ای می نشددینند) و  . . .می توانند منشدداء این تراز های عمیق باشددند  .نظریه رایج این اسددت که ،انرژی
حاصل از بازترکیب حامل های این تراز ها  ،به صورت فونون آزاد می شود[ . ]2به این تراز ها « مراکز کشنده » نیز گفته می شود.

شکل ( :)13-1نقایص نقطه ای موجود در شککه های بلوری [.]2

35. Vacancy.
36. Substiutional .
37. Jnterstitial.
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ا3-2-3-

باز ترکیب اوژه

در نیمرساناهای گاف مستقیم که با غلظت بائیی آئیش شده اند ،یکی از مهمترین فرایندهای که با بازترکیب نوار به نوار رقابت می کند ،
بازترکیب اوژه اسدددت .در این بازترکیب انرژی و اندازه حرکت آزاد شدددده از باز ترکیب جفت الکترون -حفره به حامل دیگری (الکترون یا
حفره) داده می شدود .سپس این انرژی و اندازه حرکت با گسیل یک فونون نابود می شود [ .]5نکته قابل توجه در این بازترکیب این است
که در این فرآیند هیچ فوتونی تولید نمی شود و جفت الکترون و حفره بدون ایجاد فوتون نابود می شوند  .بازترکیب اوژه به چند صورت
اتفاک می افتد که عکارتند از  CCCHو  CHHLو  .]4[CHHSبه عنوان نمونه ،بازترکیب های  CHHSو  CCCHدر شددکل( )14-1نشددان
داده شدده اند C .و  Hو Lو Sبه ترتیب به نوار رسدانش ،حفره سدنگین ،حفره سکک و حفره ناشی از شکافتگی اسپین مدار اشاره دارد ،که
موقعیت حاملهای شددرکت کننده در بازترکیب اوژه را نشددان می دهد .به عنوان مثال  CCCHاشدداره به بازترکیب اوژه ای دارد که در آن
الکترون نوار رسدانش و حفره سنگین بازترکیب شده و انرژی آنها به الکترونی که در نوار رسانش قرار دارد ،داده می شود .انرژی اضافی به
صورت فونون آزاد شده و الکترون در نوار رسانش باقی می ماند.

شکل( :)14-1انواع بازترکیب های اوژه[.]4
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فصل 2
آشنایی با نیمرساناهای نیتروژن دار رقیق

نیمرساناهای نیتروژن دار رقیق گروه III – V

مدل های تئوری مطالعه آلیاژهای نیتروژن دار رقیق
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 1-2نیمرساناهای نیتروژن دار رقیق گروه III – V
نیمرساناها را می توان بر اساس عناصر تشکیل دهندۀ آنها به گروههدای مختلفی
و

II-VI

نظیرگروه IVوIII-V

دسته بندی نمود  .فیزیک حاکم بر رفتار نیمرساناهای گروههای مختلف  ،کاربردها و روش های رشد

آنها با هم متفاوت اسددت .با حضددور درصددد اندکی نیتروژن در ترکیکات نیمرسددانای گروه

III-V

 ،آلیاژهای

نیتروژن دار رقیق III–N–V 38حاصدل می شوند ،که رفتار غیر عادی و در عین حال جالب توجهی از خود بروز
می دهند .از جمله خصوصیات مهم آلیاژهای نیتروژن دار رقیق پایداری آنها در مقابل شرایط سخت محیطی،
مانند دماهای بائ  ،ارتعاشات شدید محیطی و شرایط شیمیایی فعال و گستره وسیع گاف نواری آنها از مادون
قرمز تا ماوراء بنفش می باشد.
این ترکیکات به دلیل اهمیت علمی و کابردهای گسدترده تکنولوژیکی ،در سددالیان اخیر بسیار مورد
توجه قرار گرفته اند .این مواد پتانسددیل بالقوه زیادی برای کاربرد در سدداخت قطعات اپتوالکترونیکی دارند.به
عنوان مثال اسددتفاده از این ترکیکات در سدداخت سددلولهای خورشددیدی چند پیوندی با بازده بائ و لیزرهای
مادون قرمز نزدیک که در فیکرهای نوری مخابراتی در محدوده  1/3-1/55میکرومتر کاربرد دارند[ ،]1باعث
گشوده شدن افق هایی نو در زمینه ساخت قطعات جدید با کیفیت های بائ گردیده است.
نیمرساناهای نیتروژن دار رقیق همان طور که اشاره شد ،آلیاژهایی از ترکیکات سه تایی یا چهارتایی
گروهIII-V

هستند که آنیون آنها با نیتروژن آمیخته شده و غلظت نیتروژن آنها معموئ از پنج درصد کمتر می

باشددد .به عنوان مثال ترکیکاتی مانند  GaInNP، GaNP ،GaNAsو GaInNAsکه از طریق آئیش نیمرسدداناهای
رایج گروه

III-V

مانند  GaAsو GaPبا نیتروژن  ،و جانشددینی نیتروژن به جای عنصددر گروه Vدر شددککه بلوری

این ترکیکات ساخته می شوند ،از نیمرساناهای معروف این گروه می باشند.

38

Dilute Nitrides Alloys
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رشدددد و مطالعه این ترکیکات از حدود دهه  1991به دنکال موفقیت هایی که در رشدددد آلیاژهای
(ترکیکات ) (Al,Ga,In)(As,Pبدست آمد آغاز گردید .محر
نواری بین گاف نواری ترکیکات  III-Nو

III-As

III-V

اصلی ساخت این ترکیکات فراهم شدن تغییرگاف

بود؛ تا از این طریق امکان تولید قطعات نورگسدددیلی که همه

محدوده طیف مرئی را پوشدش دهند فراهم شدود .به سدرعت مشخص شدکه ترکیکات نیتروژن دار رقیق به
کالس جدیدی از نیمرسداناهای موسدوم به نیمرساناهای دارای عدم توافق بزر  39تعلق دارند ،که ویژگیهایی
آنها با سایر آلیاژهای مرسوم تفاوت آشکاری داشت.
اتم نیتروژن به علت اندازه کوچک و الکترونگاتیویته بائیی که در مقایسده با سدایر عناصر گروه  Vدارد
منشداء ایجاد خوا

شدگفت انگیزی در آلیاژهای نیتروژن دار رقیق گردیده است .عمده ترین تأثیر نیتروژن

ایجاد خمش بزر

در گاف نواری این ترکیکات اسدددت .در آلیاژهای هم ظرفیت رایج گروه  ،III-Vگاف نواری

ترکیکات CAxB1-x

به نسکت میانگین وزنی ترکیب ،با ضریب خمش (اغلب کوچکتر از  )1eVتغییر می کند .به

عنوان مثال گاف نواری آلیاژ  CAxB1-xبا رابطه زیر قابل محاسکه است[:]1

)E g ( x)  xE AC  (1  x) E BC  bx(1  x

()1-2

در این رابطده  E ACو  E BCگداف نواری ترکیکدات اولیه b ،پارامتر خمش 41و  E gگاف نواری آلیاژ Ax B1 x C

است .در آلیاژهای

GaNxP1-x

و  GaNxAs1-xضریب خمش بسیار بزر

و وابسته به درصد  Nاست ،و در غلظت

های کمتر نیتروژن مقدار بزرگتری دارد .رابطه پارامتر خمش با درصد  Nبه صورت زیر است[:]2
()2-2

1%  b  26

< xN

1%  b  16 eV

> xN

eV
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Highly Mismatched Semiconductor

39

Bowing Parameter

41

گاف نواری ترکیب سه تایی  GaNAsبا افزایش درصد  Nسریعاً کاهش می یابد ،و با حضور فقط %1
نیتروژن کاهش شددید گاف نواری در دمای اتاک از

eV

 1/42به

eV

 1/25مشاهده می شود[ .]1عالوه بر

خمش شددید گاف نواری ،حضور نیتروژن سکب کاهش ثابت شککه بلوری در این آلیاژها می شود(شکل(-2
 .))1در آلیاژهای رایج گروه  III-Vکاهش گاف نواری در اثر افزودن یک عنصددر ،با افزایش ثابت شددککه همراه
است ؛ که این موضوع در مورد آلیاژهای نیتروژن دار رقیق به صورت بالعکس اتفاک می افتد .همچنین حضور
نیتروژن سدکب شکافتگی غیر طکیعی وضعیت های نوار رسانش به  2زیر نوار ،وابستگی خطی گاف نواری به
فشددار هیدروسددتاتیک ،کاهش تغییرات دمایی گاف نواری ،افزایش جرم موثر الکترون ،تغییر چشددمگیر در
مشددخصدده لکه نوار رسددانش و وضددعیت های مرتکه های بائتر نوار رسددانش ،و کاهش تحر

الکترونی می

گردد[.]1
به دلیل اینکه آلیاژهای نیتروژن دار رقیق ،از انطکاک بائیی با شدددککه بلوری زیر ئیه های  Si ،Geو
 GaAsبرخوردارند ،و محدوده گاف نواری آنها متمم محدوده گاف نواری بقیه نیمرسددداناها اسدددت ،مواد نوید
بخشی برای کاربرد درسلولهای خورشیدی چندپیوندی و قطعات فتوولتایی با بازده بائ می باشند .ولی جدی
تدریدن مدداندع در مسدددیدر پیشدددرفددت این قطعددات ،ترابرد ضدددعیف حدداملهددا در نیمرسدددداندداهددای
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شکل(:)1-2گاف نواری نیمرساناها را بر حسب ثابت شککه [.]3
III-N-V

اسدت .اخیرا سداخت سلولهای خورشیدی سه پیوندی یکپارچه برای کاربردهای فضایی بسیار مورد

توجده واقع شدددده اسدددت  .جهدت سددداخدت قطعداتی بدا بدازده بائتر ،ئزم اسدددت از گروهی از ترکیکات
 III –Vاسددتفاده شددود ،که گاف نواری آنها از GaAsکوچکتر باشددد ،و از انطکاک خوبی با شددککه

بلوری GaAs

برخوردار باشددند تا نقایص ناشددی از کرنش (که تا چندین مرتکه کارایی سددلولهای خورشددیدی را کاهش می
دهد) کاهش پیدا کند.کشددف خوا

منحصددر بفرد  ، GaNAsخانواده جدیدی از مواد را برای این دسددته از

کاربردها معرفی کرد .مشدکلی که در مسیر پیشرفت این قطعات وجود دارد عمق نفو کوچک حاملها در این
مواد است .این مسئله مشکلی جدی برای کاربرد این مواد در سلولهای خورشیدی با بازده بائ می باشد .زیرا
در این سلولها ،به عمق نفو بلندی برای جمع آوری حاملهای تولید شده بوسیله نور نیاز می باشد[.]3
با توجه به خوا

ویژه این ترکیکات ،امید اسددت که تحوئت تازه ای در تکنولوژی سدداخت قطعات

( THzمربو بده حواس پنجگدانه و علم پزشدددکی)  ،مدارهای مجتمع الکترونیکی

)(OEICs

جهت کاربرد در

پردازش های سدری و امور دفاعی ،و توسدعه رشد ترکیکات  III-Vروی سیلیکون به منظور ایجاد اتحاد بیشتر
بین الکترونیک و اپتوالکترونیک ،ایجاد شود[.]1
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 2-2مدل های تئوری مطالعه نیمرساناهای نیتروژن دار رقیق
تا کنون مدل های تئوری متنوعی برای بررسددی خوا

غیر عادی نیمرسدداناهای نیتروژن دار رقیق

گروه  III-Vارائه شده است [ . ]4،1-7برخی از این تئوری ها ،پیش بینی های قابل قکولی در مورد خصوصیات
ترکیکات گروه  III-Vداشددتند؛ در حالی که در مورد پیش بینی رفتار ترکیکات

III-N-V

ناتوان هسددتند[.]8

نتایج آزمایشدهای فشار[ ،]9فوتولومینسانس ) ]11[41(PLو شواهد تئوری[ ،]5به این نکته اشاره دارد که برای
ارائه مدل های دقیق باید نوسددانات محلی در توزیع ( Nشددامل شددکل گیری اتفاقی جفت ها وخوشدده های
نیتروژنی)صریحاً مورد توجه قرار گیرد .عمده ترین روش های ارائه شده برای بررسی این ترکیکات روش های
 -1 :تشکیل نوار ناخالصی -2 42مدل آلیاژ هم ریخت 43و  -3مدل آلیاژ چند ریخت 44می باشند.
مدل اول بر این اسداس بنا شدده است که وضعیت های ناخالصی ،زیر نوار رسانش آلیاژ میزبان نوار
جدیدی تشددکیل می دهند  ،و باعث پایین آمدن لکه نوار رسددانش می شددوند[ .]11این مدل از دقت بائیی
برخوردار نیست و به همین دلیل اکثر اوقات از آن صرفنظر می شود.
مدل آلیاژ هم ریخت بر مکنای یک (یا تعداد اندکی) محیط اتمی جایگزیده که داخل سدداختار آلیاژ
توسدددعه یافته اسدددت ،بنا شدددده اند .این مدلها شدددامل  :مدل دافعه نواری ) 45(BACمدل تقریب کریسدددتال
مجازی) 46(VCAو تقریب پتانسیل همدوس) 47(CPAمی باشند[ .]1این مدل ها قادر به توصیف برخی ویژگیهای
ویژگیهای نیتروژن دارهای رقیق می باشند.
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Photoluminescece

41

Impurity Band Formation

42

Isomorphus Modele

43

Polymorphous Model

44

Band Anticrossing Model

45

Virtuol –Crystal Approximation

46

Coherent Potentioal Approximation

47

دقیق ترین تئوری برای شدرح این ترکیکات که با کمک مدل ابر شککه اتمی 48بنا می شود[ ]1مدل
آلیاژ چند ریخت اسدددت .در این مدل  Gaو Asو اتم های نیتروژن ناخالصدددی (با هر ترکیب بندی دلخواه به
صددورت جفت ،خوشدده  )...در نقا شددککه قرار می گیرند و منجر به واهلش شددککه49می شددوند  ،و معادله
شرودینگر برای ترکیب بندی نهایی حل می شود .جواب های این معادله شرودینگر را می توان با استفاده از
محاسددکات تابع چگالی در تقریب های چگالی محلی  ،روشددهای محاسددکات تابعی چگالی در تقریب چگالی
محلی) ،]12[51(LDA-DFTروش بسددتگی قوی [ ]13و یا روش شددکه پتانسددیل تجربی تصددحیه شددده()EPM

51

بدست آورد.
تا کنون مناسب ترین روش برای حل معادله شرودینگر آلیاژهای نیتروژن دار رقیق ،روش

EPM

بوده است.

از میدان مدل های هم ریخت مدل  BACتوافق بیشدددتری با مدل چندریخت دارد .الکته ناتوانی  BACدر
توصیف کامل خصوصیات آلیاژهای نیتروژن دار رقیق سکب می شود که در برخی موارد از این مدل صرفنظر
شود .مدل  BACدر توصیف ویژگی های یل با مدل چندریخت همخوانی دارد[:]1
 .1حرکت روبه پایین تراز  E-و حرکت روبه بائی تراز  E+با افزایش درصد .N
 .2توصیف برخی از ویژگی هایی GaNPو ...

52

در مدل چندریخت محیط های اتمی متفاوتی (که بوسدددیله جفت ها و و خوشددده های نیتروژنی ایجاد می
شدوند) در نظر گرفته می شدود .توزیع غیر یکنواخت نیتروژن در آلیاژ سکب ایجاد نوساناتی در پتانسیل می

Atomistic Supercell

48

Lattice Relaxation

49

Density Functional Calculation In The Local Density Approximation

51

51

Empirically Corrected Pseudopotentials
52

کاهش ضریب فشار و اشکاع آن با افزایش درصد  ،Nو افزایش جرم موثر الکترون در مینیمم نوار رسانش در اثر حضور .N

28

شود ،که این نوسانات علت جایگزیدگی اکسیتون ها ،شیفت استو

بین طیف جذب و نشر ،و جابجایی آبی

با افزایش دما در دماهای پایین می باشد؛ و مدل  BACبرای این موارد توجیهی ارائه نمی دهد .با افزایش دما
گاف نواری کاهش چشم گیری پیدا می کند که به علت کاهش جمعیت حالتها در

GaAs

و درون گاف نواری

می باشد ،که این موضوع نیز در مدل  BACپیش بینی نشده است .مدل چندریخت به وضوح نشان می دهد
که تنها  2تراز مورد بحث در مدل  BACتحت تأثیر حضور  Nقرار نمی گیرند ،بلکه وضعیت های میزبان
و

X1C

L1C

نیز آشفته می شوند[.]1
علی رغم همه تضادهای موجود ،مدل  BACتا حد قابل قکولی قادر به توصیف ویژگی های ترکیکات

III-

 N-Vمی باشد .و به همین دلیل در فصل های آینده به بررسی این مدل خواهیم پرداخت.
در اینجا مناسب است جهت آشنایی اجمالی با معروف ترین ترکیکات نیتروژن دار رقیق گروه

III-V

،

به بررسدی مشدخصدات ساختاری ترکیکات  GaNAsو  GaNPبپردازیم .آلیاژهای نیتروژن دار رقیق  GaNAsو
 GaNPنیمرسداناهایی با سداختار شدککه بلوری زینک-بلند 53هسدتند .در شکل( )2-2ساختار بلوری

GaNAs

نشان داده شده است  .در ساختمان این بلورها ،تعدادی از اتم های  Nجانشین عنصر گروه  Vماتریس میزبان
) Asیا )Pمی شود .الکترونگاتیویته و اندازه عناصرتشکیل دهندۀ آلیاژهای نیتروژن دار رقیق در جدول(،)1-2
و مشخصات شککه بلوری آلیاژهای والد آنها در جدول( )2-2جهت مقایسه نشان داده شده است.

Zinc blend
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53

شکل ( : )2-2ساختار بلوری  GaNAsرا نشان میدهد .توپ های سفید  ،خاکستری(سکز) وسیاه(آبی) به ترتیب نشان دهنده  As،Gaو
Nهستند[.]13

جدول( :)1-2الکترونگاتیویته و اندازه عناصر P،Nو .]14[ As

شعاع کووائنسی ()Ao

الکترونگاتیویته

1/7

3/1

N

1/11

2/1

P

1/18

2

As

جدول( :)2-2مشخصات شککه بلوری آلیاژهای  GaN ،GaP، GaAsو .]15[Si

انرژی گاف نواری()eV

ثابت شککه ()Ao

شککه بلوری

1/43

5/6535

Zinc blend

GaAs

2/26

5/4516

Zinc blend

GaP

3/4

3/189

Wurtzite

GaN

1/11

5/4311

Diamond

Si
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همانطور که در جدول( )2-2نشدان داده شده است ،اختالف شدیدی بین ساختار شککه بلوری و گاف انرژی
آلیاژهای اولیه ( GaPو ( GaAsونهایی ( )GaNوجود دارد .به همین دلیل رشد آلیاژهای  GaNAsو  ،GaNPبرای
دسدت یابی ب ه بائترین درصدد نیتروژن مورد نظر در این آلیاژها ،با مشکالتی همراه است .رشد این ترکیکات
باید در شدرایط غیر تعادلی صورت پذیرد ،که این نحوۀ رشد سکب کاهش کیفیت اپتیکی آلیاژها می گردد.
در فصول آینده به معرفی برخی از روشهای بهکود کیفیت اپتیکی این ترکیکات خواهیم پرداخت.
جهت برسددی تاثیر حضددور نیتروژن روی سدداختار الکترونیکی گاف نواری ،سدداختار الکترونیکی گاف
نواری آلیدداژهددای

GaAs

 GaP ،در شدددکددل( )3-2نشدددان داده شدددده اسدددت .همددانطور کدده در شدددکددل

()3-2الف مشداهده می فرمایید GaAs ،نیمرسانایی دارای گاف نواری مستقیم و  GaPنیمرسانایی دارای گاف
نواری غیر مسدتقیم اسدت.جانشدین شدن یک اتم ناخالصی به جای عناصر شککه میزبان  ،تقارن انتقالی بلور
میزبان را بر هم می زند .ولی اگراتم ناخالصدی هم ظرفیت عناصدر شدککه میزبان باشددد ،تقارن نقا شککه
تغییری نمی کند .اگر یک اتم ناخالصددی روی نقا شددککه سدداختار بلوری زینک -بلند بنشددیند  ،تکهگنی
حالتهای مختلف سداختار نواری میزبان شدکسته می شود .به نحوی که تکهگنی چهارگانه  L1Cبه دو وضعیت
)  a1 ( L1C )  t 2 ( L1Cو تدددکدددهدددگدددندددی شددددددش گدددانددد ه  X 1Cدبدددهد دو وضددددددعدددیدددت
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شکل( :)3-2ساختار الکترونیکی گاف نواری آلیاژهای ( GaP، GaAsقکل از حضور نیتروژن) و ( GaNP، GaNAsبعد از حضور نیتروژن)

[.]18،17،5

)  a1 ( X 1C )  e( X 1Cشکافته می شود .تراز  X 3نیز یک وضعیت )  t 2 ( X 3را ارائه می دهد .نوار انرژی کریستال
میزبان در مرتکه های بائتر نیز دچار اختالل می شدددود .به عنوان مثال در آلیاژ های نیتروژن دار رقیق تراز
مربو به نیتروژن های جایگزیده ،در GaPزیر نوار کمینه رسدانش و در

GaAs

بائی  CBMتشکیل می شود.

این وضدعیت ها در اینجا )  a1 ( Nنامیده می شوند .در اثر اختالل ایجاد شده ،وضعیت هایی که دارای تقارن
یکسدددانی هسدددتندد بدا هم بر هم کنش می کنندد .همده وضدددعیدت هدای  a1به طور جداگانه با همدیگر(
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 ،) 1c  L1C  X 1Cو وضدعیت های  t 2نیز با یکدیگر(  ) X 3C  L1Cوارد بر هم کنش می شوند .همانطور که
در شددکل( )3-2نیز نشددان داده شددده اسددت ،ترتیب ترازهای مربو به وضددعیت  a1در  GaAsبه صددورت
 1C  L1C  X 1Cاسدددت ،در حدالی کده در  GaPاین ترازهدا بده ترتیدب
گیرند[.]5
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 X 1C  L1C  1Cقرار می

فصل3
مشخصات دستگاهی روش های مشخصه
یابی
مشخصات نمونه های مورد مطالعه در این پایان نامه
فتولومینسانس()PL
فتولومینسانس تحریکی)(PLE
فتولومینسانس وابسته به زمان )(TRPL

آزمایش جذب و اندازگیری ضریب جذب
34

در این فصدل به طور خالصده به مشدخصدات نمونه های مورد مطالعه ،و روشدهای مورد استفاده در
مشخصه یابی اپتیکی قطعات نیمرسانا که در این پایان نامه از آنها بهره گرفته ایم ،اشاره میکنیم .هر یک از
این روش ها برای بررسدی ویژگی های خاصدی از مواد مفید هستند ،و هیچکدام به تنهایی قادر به مشخص
کردن کامل همة خصوصیات نیمرسانا نمیباشد.

 1-3مشخصات نمونه ها مورد مطالعه در این پایان نامه
در این پدایدان نامه به مطالعه خوا

اپتیکی نیمرسددداناهای  GaNP ،GaNAsو  GaInNPمی پردازیم.

تمامی نمونه های مورد مطالعه ،با روش روآراسدددتی پرتو ملکولی ( 54)MBEتوسدددط گروه پروفسدددور تو 55و
همکارانش در دانشددگاه کالیفرنیا رشددد داده شددده اند .کلیه اندازه گیری ها درآزمایشددگاه فوتولومینسددانس
دانشدکده فیزیک و سنجش اندازه گیری دانشگاه لینشوپین

در کشور سوئد توسط استاد راهنمای اینجانب،

جناب آقای دکتر ایزدی فرد انجام گردیده است.

Gas–source MBE
C.W.Tu
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54
55

الف) نمونه های  :GaNxAs1-xبرای رشددد این نمونه ها ،ازسدداختارهای نیمه عایق

(GaAs )SI

بدون

آئیش ،که به روش روآراستی پرتو مولکولی با منکع گازی رشد داده شده است ،به عنوان زیر ئیه 56استفاده
شده است .طرحی از این نمونه ها در شکل( )1-3نشان داده شده است .درصد نیتروژن نمونه ها ( )xاز طریق
اندازگیریهای پراش اشدعه  Xبدسددت آمده اسددت .کیفیت سدداختاری نمونه ها بوسددیله میکروسددکوپ الکترون
عکوری ( )TEMتخمین زده شده است ،و هیچ نوع جداشدگی 57و در رفتگی58یافت نشده است ،که این موضوع
اشداره به کیفیت بائی نمونه ها دارد .این نمونه ها شدامل نانو ساختارهای چاه کوانتومی چندگانه
 x/GaAsبا  1/2% ،1/1%و  2%نیتروژن ،و ساختارهای ئیه

روآراستی GaNxAs1-x/GaAs

GaNxAs1-

با1/7% ، 1/5% ، 1/3%

و 1/3%نیتروژن می باشند.

شکل ( :)1-3الف -چاه کوانتومی چند گانه  GaNxAs1-x/GaAsو ب -ئیه رونشانیGaNxAs1-x/GaAs

جهت بررسددی اثر عملیات حرارتی سددریع( 59)RTAپس از رشددد گروه های دیگری از نمونه ها مورد
بررسددی قرار گرفته اند .یک گروه از نمونه ها در دمای پایین) ،)421 oCو گروه دیگر در دمای بائتر(،)581oC
رشد داده شده اند .در هرگروه ،هر دو نوع ساختار ،چاه کوانتومی چندگانه و ئیه روآراستی وجود دارد .همه
نمونه ها دارای ئیه پوشدشدی

GaAs

به ضخامت 11 nmمی باشند ،و درصد نیتروژن نمونه ها بین3/3 %

<x

Substrate

56

Separation

57

Dislocation foramation

58
59

Rapid thermal annealing
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<1 /2 %متغیر اسدددت .عملیات  RTAبعد از رشدددد نمونه ها در محیطی حاوی  N2در دمای  851oCبه مدت
11Sتوسط ئمپ های هالوژنی انجام شده است .در طول عملیات حرارتی سریع ،نمونه ها روی ویفر  GaAsبه
صورت رو در رو قرار گرفتند ،تا از خروج آرسنیک در اثر افزایش دما جلوگیری شود.
ب) نمونهه ههای  :GaNxP1-xنمونه های ئیه روآراسدددتی  GaNPمورد مطالعه در این پایان نامه در
راسددتای )(100روی زیر ئیه

GaP

رشددد داده شددده ،و دارای ئیه میان گیر GaP 61با ضددخامت  211نانومتر

هسدتند .ضدخامت ئیه های روآراسدتی سداختار حجمی  GaNPرشدد داده شده  251-751نانو متر میکاشد.
درصد  Nنمونه ها که با استفاده از اندازهگیری های پراش اشعه ایکس تعیین شده اند 1/15%- 3/1%میکاشد.
نمونه های چاه کوانتومی مورد مطالعه ،ساختارهای چاه  7دوره ای  )7/21 nm(GaNP/GaPمی باشند .چگالی
در رفتگیها در این نمونه ها که توسدط میکروسدکوپ الکترون عکوری اندازه گیری شددده اسددت نشان دهنده
کیفیت بائی نمونه ها است.
جهت بررسی اثر عملیات حرارتی پس از رشد ،و همچنین اثر زیر ئیه  Siروی کیفیت اپتیکی نمونه
ها گروه دیگری از نمونه ها مورد مطالعه قرار گرفته اسددت .نمونه های  GaNPمورد مطالعه جهت بررسددی اثر
 RTAروی زیر ئیه  GaPو نمونه های مورد مطالعه جهت بررسی اثر زیر ئیه

Si

روی زیر ئیه  GaPدر راستای

) (100رشد داده شده اند .ضخامت ئیه های روآراستی ساختار حجمی  GaNPرشد داده شده  1511نانو متر
میکاشدد .درصدد  Nنمونه ها که با اسدتفاده از اندازه گیری های پراش اشعه ایکس تعیین شده اند ، %1.43
 %1.8و  %2.8می باشددد .چگالی در رفتگیها در این نمونه ها که توسددط میکروسددکوپ الکترون عکوری اندازه
گیری شده است با افزایش در صد نیتروژن کاهش می یابد.
ج) نمونه های :Ga1−yInyNxP1−x

 461روی زیرئیه نیمه عایق

GaAs

نمونه های ئیه روآراسدددتی  Ga1−yInyNxP1−xمورد مطالعه در

دمای C

رشدد داده شدده ،و دارای ئیه میان گیر  GaAsبا ضخامت  111نانومتر

هسدتند .ضدخامت ئیه های روآراسدتی

nm

 235می باشدد .نمونه ها حاوی  53%ایندیم( )Inبوده ،و درصد

60

Buffer layer
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نیتروژن آنها که با اسدتفاده از اندازهگیری های پراش اشدعه ایکس تعیین شده است  1% ، 1/5 % ، 1%و 2%
می باشد.

 2-3فتولومینسانس()PL
با روشدهای مختلفی می توان انرژی ئزم برای برانگیخته شدن الکترونهای نوار ظرفیت را تامین کرد
ولی در نهایت این الکترون برای برگشددتن به سددطه پایین ترین انرژی با تابش یک فوتون با جای خالی خود
در نوار ظرفیدت (حفره) بدازترکیدب میشدددوند .بدین گونه بازترکیبهای تابشدددی که از انتقال یک الکترون
برانگیخته به حالت پایه صورت میگیرد ،لومینسانس 61گفته میشود .اصطالح لومینسانس از واژه ئتین لومن
به معنای نور گرفته شده است .این اصطالح نخستین بار توسط فیزیکدانی به نام ویدمن 62برای توصیف تمام
پدیده های نوری که صددرفا به علت افزایش دما به وجود نیامده اند معرفی شددد .به منظور حفظ بقای انرژی،
برای ایجداد برانگیختگی ئزم اسدددت تا از طریق یک منکع تحریک خارجی ،انرژی تزریق گردد .برانگیختگی
ازطددددددددددددریددددددددددددق

ایددددددددددددجدددددددددددداد

جددددددددددددریددددددددددددان

الکتریکی،الکترولومینسانس ،با استفاده از باریکه الکترونی ،کاتودولومینسانس ،با ایجاد گرما  ،ترمولومینسانس،
و گسیل نور با استفاده از یک فرایند شیمیایی،لومینسانس شیمیایی نامیده می شوند .آنچه که در این بخش
برای ما مهم و مورد توج ه اسدت ،برانگیختگی با ایجاد منابع نوری است که فتولومینسانس گفته میشود .در
یک آزمایش فتولومینسانس از یک منکع نوری که معموئً لیزر است برای برانگیخته کردن نمونه استفاده می
شددود .لیزر باعث تولید زوج الکترون و حفره در نمونه میشددود .برای برانگیخته کردن الکترون باید از لیزری
استفاده کنیم که فوتون های گسیلی توسط آن دارای انرژی بزرگتری از گاف انرژی ماده تحریک شده باشد.
الکترونهدای برانگیختده بخداطر خداصدددیت طکیعی خود تمایل دارند تا به حالت حداقل انرژی بازگردند .این
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Luminescence
Widemann
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بددددازگشددددددت

کدددده

تددددحددددت

عددددنددددوان

بددددازتددددرکددددیددددب

مددددعددددرفددددی

شد ،باعث تابش فوتون ا ز نمونه خواهد شد .با جمع آوری لومینسانس تولید شده و خیره آن بصورت تابعی
از طول موج فوتون ساطع شده بر حسب شدت ،یک طیف فتولومینسانس خواهیم داشت .انرژی فوتون ساطع
شدده بیانگر مشدخصده فرآیند بازترکیب نوری الکترون خواهد بود و با تجزیه و تحلیل طیف فتولومینسانس،
دانش ما درباره ساختار و رفتار نمونه در شرایط مختلف افزایش مییابد .نکته مهمی که در هنگام اندازهگیری
فوتولومینسدانس باید درنظر داشت این است که برای داشتن قله فتولومینسانسی تیزتر و واضحتر باید دمای
نمونه پایین باشد .طیف فتولومینسانس در دماهای بائتر بخاطر برهمکنشهای قوی بین الکترون و ارتعاشهای
شدددککه (گرما) پهنتر میشدددود و از طرفی ،در دماهای بائتر باز ترکیکهای غیرنوری غلکه یافته و مطالعه باز
ترکیکهای نوری را با مشدکل مواجه میکنند .پیکربندی نوعی آزمایش فتولومینسدانس در شکل( )2-3نشان
داده شده است در اندازه گیری های  PLمربو به این پایان نامه ،از خط طیفی  514نانومتری گسیلی از یک
لیزر یونی آرگون Ar+برای تحریک نمونه ها استفاده شده است  .طیف  PLحاصل از نمونه های  GaNAsپس از
عکور از یک
.

شکل( :)2-3پیکربندی نوعی آزمایش فتولومینسانس
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تکفام سداز دو گانه توسدط آشکارسازهای (Geبرای نمونه  ، )GaNAsفوتومولتی پالیر(( )PMTبرای نمونه های
 GaNPو )GaInNPو (Siبرای نمونه های )GaInNPثکت شده اند.
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 3-3فتولومینسانس تحریکی)(PLE
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این تکنیک بر اساس طیف جذبی است .آشکارساز در یک طول موج معین و به صورت ثابت لومینسانس
را اندازهگیری میکند در حالیکه نور فرودی در یک گستره طول موجدی وسیع تدغییر داده میشود به ازای
طول

موج

معینی،

آشکار

ساز

خروجی

بیشینه

سیگنال

را

ثکت

میکند.

این

در

روش بر خالف روش  PLکه معموئً در طیف فرآیندهای بازترکیب قویتر نمایان هستند و فرآیندهای ضعیف
تر حذف میشوند ،هر فرآیندی حتی بازترکیبهای ضعیف را میتوان آشکار سازی کرد.
در اندازه گیری های  PLEمربو به نمونه های  ،GaNPاز یک ئمپ  151واتی زنون به همراه تکفام
ساز استفاده کرده ایم .اندازه گیری

های PLE

در دمای  2کلوین انجام شده است.

64
)(TRPL

 4-3فتولومینسانس وابسته به زمان )(TRPL

در این روش از لیزر پالسددی قابل تنظیم برای تحریک نمونه اسددتفاده می شددود .لیزر در مدت زمان
کوتاهی در حدود

T1

(نانو) ثانیه روی نمونه اعمال میشدود و سدکب برانگیختگی الکترون ها می گردد .سپس

در مدت زمانی در حدود  T2میکروثانیه نمونه را به حال خود رها می کنند .با توجه به اینکه فتولومینسانس
این نمونه ها در چه بازه زمانیی میرا میشود بنابراین محدوده زمانی اندازگیری خود را در بازه زمانی چند نانو
ثانیه پس از زمان برانگیختگی قرار می دهیم .در حقیقت در طی این زمان همواره فتولومینسانس داریم ،فقط
شددت آن کاهش می یابد .میزان شددت همواره با تعداد بازترکیب ها متناسدب اسدت .بنابراین هرچه شدت
فتولومینسدانس سدریع تر کاهش یابد به این معناست که ،سرعت بازترکیب ها بیشتر بوده است.در نتیجه با
Photoluminescence Excitation

Time Resolved Photoluminescence
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اسدتفاده ازشدیب منحنی شددت -زمان می توان به معیاری برای فتولومینسانس نمونه دست یافت .در واقع
شدیب م نحنی فتولومینسانس دقیقا با میرایی آن نسکت مستقیم دارد .در تمام مدت زمان مورد بحث ،یعنی
چه زمان برانگیختگی وچه زمان رهاسدددازی نمونه  ،شددددت فتولومینسدددانس ثکت میشدددود .با ثکت شددددت
فتولومینسدانس حاصل از هر نمونه در بازه طول موجی انتخاب شده ،طول موج وزمان واهلش برای آن نمونه
راخواهیم داشدت .پیکربندی نوعی آزمایش  TRPLدر شدکل( )3-3نشدان داده شده است .در شکل( )4-3نیز
طرحی شددماتیک از بازه زمانی مربو به لیزر پالسددی اسددتفاده شددده در آزمایش  TRPLنشددان داده شددده
است.زمان برانگیختگی به صورت اغراک آمیز در مقایسه با زمان رهاسازی رسم شده است .در اندازه گیریهای
 TRPLاین پایان نامه ،از پالس های فمتوثانیه یک لیزر حالت جامد Ti : Sapphireاستفاده شده است.

شکل( :)3-3پیکربندی نوعی آزمایش فتولومینسانس وابسته به زمان[.]1
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شکل( :)4-3مقایسه نمادین از زمان برانگیختگی T1وزمان رهاسازی  T2در لیزر پالسی مورد استفاده در اندازگیری .TRPL

 5-3آزمایش جذب و اندازگیری ضریب جذب
اندازگیری ضریب جذب یک نیمرسانا به صورت طرحوار در شکل( )5-3نشان داده شده است .نور از
منکعی با طول موج متغیر یا تکفام ساز ،به نمونه می تابد .بخشی از نور جذب می شود وشدت نور عکور داده
شدده بوسیله دتکتور اندازگیری می شود .ضریب جذب طکق رابطه( )1-3به میزان کاهش شدت نور وابسته
است.

شکل( : )5-3نمودار شماتیکی از آزمایش اندازگیری ضریب جذب[.]1

~
1 dS
S dx

() 1-3

~  

() 2-3

~
dS
~

) S ( x
dx
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که جواب این معادله به صورت زیر است :
~
~
S ( x)  Si e x

()3-3

~ ~
S d  Si e x

()4-3
~

~

در رابطه های فوک  Siشددت نور فرودی  d ،ضخامت نمونه و  S dشدت نور عکوری از نمونه می باشد .مقدار
 به انرژی فوتون وابسدته اسدت .تا زمانی که انرژی فوتون های فرودی کمتر از انرژی گاف نواری نیمرسانا،
 ،   E gباشدد  ،نور بدون تضعیف شدت از ماده عکور کرده ،و    0خواهد بود .با افزایش انرژی فوتون
ها   ،در اثر حضددور ترازهای کم عمق ناخالصددی شددروع به افزایش کرده ،و با رسددیدن انرژی فوتون ها به
انرژی گاف نواری ناگهان به سرحد بیشینه خود می رسد .بیشینه نمودار جذب در انرژی  E gرخ میدهد[.]1
با اسدتفاده از رابطه ضدریب جذب با انرژی گاف نواری ،گاف نواری نیمرسداناها قابل محاسکه است .وابستگی
طیفی ضریب جذب به انرژی فوتون ها ،در نیمرساناهای دارای گاف نواری مستقیم به صورت رابطه یل می
باشد[:]2
() 5-3
2

1

3

) 2 (mr* ) 2 (  E g

 23
2

 ( )  A

e 2  1  
A 2
a. pif
m0 cnr  0 

در نیمرسداناهای گاف غیرمسدتقیم ،پروسه جذب فوتون با گسیل یا جذب فونون همراه است .به همین علت
برای محاسکه ضریب جذب احتمال هر دو فرایند جذب وگسیل فونون باید لحاظ شود.
در فرایندد جدذب اگر    E g  E Pالکترون با جذب یک فونون به نوار رسدددانش می رود .در این حالت
ضریب جذب با رابطه زیر بیان می شود[:]1
A(  E g  E P ) 2
 a ( ) 
E
exp( P )  1
KT

() 6 -3
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ولی اگر    E g  E Pباشدد ،احتمال رخ دادن هرکدام از فرایندهای جذب یا گسیل فونون وجود دارد .در
این حالت ضریب جذب با رابطه( )7-3بیان می شود[:]1
) ()  a()  e(

() 7-3

A(  E g  E P ) 2
 e ( ) 
E
) 1  exp( P
KT

بنابراین با بررسی نتایج آزمایشات جذب ،می توان گاف نواری نیمرساناها را با دقت بائیی تعیین

فصل 4
39

نمود.

مطالعه اپتیکی سیستم GaNxAs1-x
بررسی ساز و کار بازترکیب تابشی
وابستگی دمایی گاف نواری آلیاژ GaNAs
تاثیرات عملیات  RTAروی آلیاژهای کپه ای و نانوساختار GaNAs

بررسی مدل برهمکنش دافعه نواری در آلیاژهای  GaNAsوتاثیر  RTAروی پارامترهای
این مدل

جهت مطالعه فرآیند های باز ترکیب تابشی در  ،GaNxAs1-xطیف های فوتولومینسانس این ماده را بر
حسدب درصدد های مختلف نیتروژن در سده محدوده  -1 :ناخالصدی -2 ،) xN<1/11% ) 65ناخالصدی -آلیاژ (
 )1/11%<xN<1/7%و -3محدوده آلیاژ ( ]1[ ) xN>1%بررسی می نماییم ،همچنین وابستگی دمایی گاف نواری
این ماده را مورد مطالعه قرار داده ،و به دنکال ان به مطالعه تاثیرات عملیات حرارتی سریع روی نانوساختارها
Impurity
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و سدداختارهای ئیه ای این ترکیکات خواهیم پرداخت .در انتها نیز نتایج محاسددکات پارامترهای معادله

BAC

برای نمونه های مورد مطالعه  GaNAsمورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 1-4بررسی ساز و کار بازترکیب تابشی
 1-1-4محدوده x N < 1/11%
در آلیاژهای رایج هم ظرفیت 66مانند ( GaAs:In ، GaAs:Pاتم ناخالصی جایگزین اتمی می شود که
زیر آن خط کشدیده شدده است)  ،اختالل ایجاد شده توسط اتم های ناخالصی در پتانسیل میزبان  VAs-VPیا
 VGa-VInبسددیار ضددعیف تر از آن اسددت ،که بتواند وضددعیت مقیدی در گاف نواری ایجاد کند .ولی طیف
آلیاژهای

GaAs:N

PLE

نشدان می دهد که مراکز مربو به آنیون های نیتروژن ایزوله ،که جانشین آنیون شککه

بلوری شدددده اند ،یک تراز در گاف نواری ایجاد می کنند .این تراز به صدددورت تراز اکسدددیتون های مقید به
ناخالصی در  GaNAsدر 181meVبائی مینیمم نوار رسانش(  ) ECBM+ 181 meVظاهر می شود[.]3،2
در طیف های

PL

آلیاژهای این محدوده نیز ،حضددور نیتروژن با خطو تیزی که در طیف  PLظاهر

می شدوند بروز میکند .احتمائ این خطو از باز ترکیب اکسیتون های مقید به جفتهای اتمی نیتروژن ناشی
شده اند[ .]1متاسفانه طیفهای  PLو  PLEآلیاژهای این محدوده را در اختیار نداشتیم.

 2-1-4محدوده x N  1%
تحوئت مشاهده شده در این محدوده عکارتند از :

Isovalent
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 1-2-1-4خطوط تیز  PLناشی از خوشه های ناخالصی
با ایجاد هر نوع جانشینی ناخالصی ها در نقا شککه بلوری ،امکان تشکیل اتفاقی جفت ها یا خوشه
های ناخالصی فراهم می شود .در آلیاژهای  III-Vرایج ،این جفت ها ترازی در گاف نواری ایجاد نمی کنند[.]4
ولی در  GaNAsجفت های

N-N

به صددورت ترازهای مجزا داخل گاف نواری ماده میزبان توسددعه می یابند.

وجود این جفت ها در  GaAsدر پایین نوار سانش در -11 meV

ECBM

[ ]5و یا در -81 meV

ECBM

 ،گزارش

شدده اسدت[ .]6وجود چنین خوشه هایی در آلیاژهای رایج به غیر از نیترایدها گزارش نشده است؛ و روش
EPM

نیز وجود این خوشددده هدا را پیش بینی کرده اسدددت[ .]6بده عنوان مثال در شدددکل ( )1-4طیف

PLساختارهای ئیه روآراستی  GaNAsبادرصد های

شکل( :)1-4طیفهای  PLمربو به ساختارهای ئیه روآراستی  GaNAsبا درصدهای Nمتفاوت نشان داده شده است.فلشها نشان دهنده
موقعییت انرژی ترکیکات نیتروژنی هستند[.]7
N

متفاوت (گروه هارماند )]7[67نشان داده شده است .طیف

PL

ساختار

( (x = 1/123 %از مجموعه ای از پیک ها تشکیل شده است که زیر گاف نواری  GaAsکه در

GaNxAs1-x

meV

(1/5انرژی

J.C. Harmand
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گاف نواری از طریق آزمایش جذب به دستآمده است[ .)]7واقع شده است ،قرار گرفته اند .حضور این پیکها
در طیف  PLبسیاری دیگر از نمونه های  GaNAsبا درصد های نیتروژن مشابه ،که تحت شرایط متفاوتی رشد
داده شده اند ،تایید شده است[8و . ]9به عالوه حضور این ساختارها از طریق محاسکات شکه پتانسیل ،توسط
کنت و زونگر ،68پیش بینی شده است[ .]11تعداد همسایگان نزدیک و فاصله بین اتم های نیتروژن در مراکز
این خوشه ها  ،انرژی بستگی اکسیتون ها را تعیین می کند[ .]7همانطور که در شکل()1-4ب و()2-4
مشاهده می شود ،با افزایش درصد  Nچگالی خوشه های نیتروژنی افزایش می یابد ،و همپوشانی برخی تابشها
منجر به پهن شدن طیف می گردد.

شکل( )2-4طیفهای  PLوابسته به ساختار ،مربو به آلیاژهای ئیه روآراستی  GaNxAs1-xبادرصدهای مختلف  ،Nکه از نمونه های مورد
مطالعه در این پایان نامه نشان داده شده است.

 2-2-1-4تثبیت انرژی جفت های ناخالصی

Kent and Zunger
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مکان انرژی خطو نشری که مربو به جفت های ناخالصی می باشند ،با افزایش درصد Nدر ترکیب
 ]11[GaAS:Nدر محددوده ( )1/15-1%تغییرنکرده و ثدابدت بداقی می ماند .با توجه به این مطلب می توان
حدس زد که ناخالصدی ها با هم برهم کنش نمی کنند .با افزایش بیشددتر درصددد  ، Nخطو  PLناشددی از
جفت ها غیر متقارن شدددده ،و یک قطع تیز در بخش پر انرژی ،و دنکاله نواری در بخش کم انرژی ظاهر می
شود .باافزایش درصد  Nبه تدریج همه خطو ناشی از جفت ها وخوشه ها ناپدید شده ،و یک قله پهن آشکار
می شدود .این رفتار بر خالف رفتار رایج در میان آلیاژهااسدت .در سایر آلیاژها خط مربو به یک ساختار در
همة درصددهای آلیاژ دیده می شود .ولی همانگونه که در شکل( )2-4مشاهده می شود در آلیاژهای

GaNAs

موقعیت انرژی قله ها به درصد Nوابسته نیست؛ و با افزایش درصد نیتروژن فقط شاهد حذف قله ها هستیم و
مکان پیک ها با افزایش غلظت  Nجابجا نمی شود[ .]12تابشهایی که طیف  PLآلیاژهای این محدوده را تولید
کرده اند ،احتمائ از فرار اکسیتونهای جایگزیده در تراز های کم عمق وابسته به خوشه های نیتروژنی ،منشاء
گرفته اند [ .]13با توجه به شددکل ( )2-4با افزایش درصددد نیتروژن ،خط های مربو به حالتهای عمیق تر
درطیف  PLناپدید می شددوند  .روند ناپدید شدددن از قله های با انرژی بائتر آغاز می شددود ،و علت این پدیده
کاهش گاف نواری آلیاژ با افزایش درصد نیتروژن می باشد.

 3-1-4محدوده > x N 1%
در این محدوده همه خطو تیز ناشی از جفت ها و خوشه ها ناپدیدشده و در مجموع  ،خوا

جالکی

باقی می ماند.
همانطور که در شکل( )3-4نشان داده ایم ،در این مرحله قله های ساختار نامشخص در طیف  PLظاهر
می شوند .این طیف های  ، PLاحتمائ از بازترکیب تابشی اکسیتون های به دام افتاده در
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شکل( :)3-4طیفهای ( PLخط پر) و ( PLEنقطه چین) ثکت شده مربو به ساختارهای چاه کوانتومی چندگانه  GaNxAs1-xمورد مطالعه
در این پایان نامه نشان داده شده است  .به منظور سهولت در انجام مقایسه ،طیفهای مربوطه در راستای عمودی جابجا شده اند .جابجایی
قرمز واضحی در گاف نواری با افزایش درصد  Nدر طیفهای  PLEمربوطه مشاهده میشود .فلش ها نشان دهنده افزایش جابجایی استو

با

افزایش درصد Nمی باشند.

افت و خیزهای پتانسیل 69لکه گاف نواری ایجاد شده اند  .این استنتاج بر مشخصات نهادینه طیف ، PLکه برای
ساختارهای ئیه ای و چاه کوانتومی چندگانه  GaNAsکامال همسان است  ،و در ادامه می آید ،بنا نهاده شده
است[.]8

 1-3-1-4شکل نا متقارن طیف های PL
در این محدوده ،شکل طیف

PL

دمای پایین آلیاژهای

GaNAs

بسیار نامتقارن است.همانطور که در

شکل()4-4الف مشاهده می شود ،در این طیف ها  ،یک دنکاله در انرژی های پایین و یک قطع تیز در انرژی
های بائ (که با افزایش قدرت تحریک جابجا می شود) دیده میشود .علت رفتار نمایی

69

Fluctuation Potential
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)فلا(

MQW

GaN0.016As0.984

) I (a.u

1.35

1.30

1.25

1.20

1.15

1.10

1.05

) E (eV
شکل( )4-4الف -طیف  PLنمونه های مورد مطالعه ساختارهای چاه کوانتومی چندگانه  GaN0.016As0.984در دمای پایین .ب -محاسکه E0

همین نمونه از طریق محاسکه شیب دنکاله نواری.

دنکاله نواری طیف  PLدر انرژی های پایین ،افت و خیزهای کاتوره ای نوار رسانش آلیاژ است که دارای چگالی
توزیع نمایی می باشند .شیب دنکاله نواری نمودار  PLاز رابطه زیر محاسکه می

شود:

 d ln I (h ) 1

E0  
 d (h ) 


() 1-4

با اسدتفاده از این رابطه می توانیم میزان افت وخیزهای پتانسیل(که عامل جایگزیدگی اکسیتونی هستند) را
تخمین بزنیم .71اندازه  E 0با افزایش درصد نیتروژن افزایش می یابد و شدیداً به شرایط رشد وابسته است .
بددا تدوجدده بدده رابدطدده (،)1-4از طدریق رسدددم طیف  PLنموندده مورد مطددالعدده چدداه کوانتومی
 GaN0.016As0.984در مقیاس لگاریتمی  ،و بدسدت آوردن شیب دنکاله نواری نمودار(شکل()4-4ب) مقدار

meV

 E 0 = 125را بدسدت آوردیم .الکته مقادیرگزارش شدده  E 0برای ئیه های روآراسدتی رشد داده شده ،بین
 35 -61 meVمی باشد[12و14و ،]15و برای آلیاژهایی که در دمای بائیی رشد داده شده اند ،یا بعد از رشد
 71الکته ممکن است بازترکیب اکسیتون های جایگزیده در ترازهای عمیق تر وابسته به خوشه های  Nتا حدودی روی مقدار
عددی این پتانسیل تاثیر بگذارد[.]1
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تحت عملیات حرارتی سریع 71قرار گرفته اند بین  9–15 meVمی باشد [15و .]16قطع تیز انرژی متناظر با
لکه تحر

است،که جدا کننده حائت جایگزیده از حائت غیر جایگزیده می باشد [.]17
جهت مقایسده اثر رشد ،طیف  PLنمونه های گروه دومنت ،]18[72که ساختارهای ئیه روآراستی و

چاه کوانتومی یگانه با روش رشدد روآراسدتی فاز بخار با ترکیکات آلی  -فلزی 73می باشددند ،در شکل ()5-4
آمده اسدت  .در شکل ()5-4الف عدم تقارن در نمودار  PLدر  1/27 eVمشاهده می شود ،که مربو به تابش
های ناشی از اکسیتون های مقید به لکه گاف نواری نمونه ئیه روآراستی
()5-4ب مشاهده میشود که ،قله انرژی

PL

چاه کوانتومی یگانه ( GaN0.025As0.975/GaAs )SQWدر ،1/21 eVو

قله انرژی  PLچاه کوانتومی یگانه GaN0.035As0.965/GaAsدر
شددددددددددددددود

GaN0.0165As0.9835

میکاشد .در شکل

کدددددددددددده

eV

 1/19رخ داده اسدت؛ و همچنین مشاهده می

بدددددددددددده

عددددددددددددلددددددددددددت

شکل( : )5-4طیفهای  ) PLاندازگیری شده در دمای  )11 okساختارهای :الف -نمونه ئیه روآراستی GaN0.0165As0.9835و ب -نمونه های
چاه کوانتومی یگانه  GaN0.025As0.975/GaAsو .]18[ GaN0.035As0.965/GaAs
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RTA

71

H. Dumont

72

)Metal Organic Vapour Phase Epitaxy (MOVPE

73

اثر حکس کوانتومی در چداه  ،تقدارن نمودارهدای  PLنمونده

هدایSQW

بهکود یدافتده اسدددت[ .]18بنابراین

خصوصیات طیف  PLدر این محدوده تحت تاثیر روش رشد قرار نمی گیرد.

 2-3-1-4جابجایی استوك بزرگ بین طیف PLE , PL
در آلیاژهای نیمرساناهای  III-Vدارای گاف نواری مستقیم ،که از کیفیت بائیی برخوردار باشند ،جذب
و نشر تقریکا در یک انرژی رخ می دهد .در مقابل در آلیاژهای  GaNAsکه درصد نیتروژن آنها در این محدوده
قرار دارد ،انرژی خطو طیف نشددری نسددکت به خطو طیف جذبی[ ،]19جابجایی قرمزدارد ،و با افزایش
غلظت این جابجایی افزایش می یابد(شددکل( )3-4و( .]6[))6-4همان طور که اشدداره شددد به این جابجایی
انرژی ،جابجایی استو

گفته می شود .طیف

که طیف  PLناشی از حالت های جایگزیده

75

PLE

اساساً وابسته به حالت های توسعه یافته 74است ،در حالی

می باشد .بنا براین اختالف انرژی بین قله طیف های

 PLEو PL

 PLمی تواند معیاری ازمیزان انرژی جایگزیدگی
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Extended states

74

Localized states

75

E0= 75 meV

GaN0.016 As0.984

30000

2

) I (a.u

20000
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10000
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0
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1.4

1.5

1.2

1.1

1.0

) E (eV
شکل( :)6-4جابجایی استو

بزر

بین طیف  PLE , PLنمونه چاه کوانتومی چندگانه GaN0.016As0.984مورد مطالعه.

حاملهای شرکت کننده در فرایند بازترکیب تابشی باشد .جابجایی استو

بزرگی که در شکل( )6-4مشاهده

می شددود ،نشددان دهنده انرژی جایگزیدگی بزرگی برای حامل های جایگزیده در ترازهای وابسددته به  Nمی
باشد  .مقدار ایددددددددددددن جابجایی را برای نمونه مورد مطالعه چاه کوانتومی  GaN0.016As0.984در دمای پایین
تقریکا  75 meVبدست آوردیم.
این میزان انرژی پتانسددیل جایگزیدگی بسددیار بزرگتراز سددیسددتم های رایج آلیاژهای متعارف  ،که
معموآل بین  7 meVتا  11meVاسددت ،می باشددد .این جایگزیدگی بزر

تا حدودی در اثر شددرایط رشددد در

دمای پایین(شدرایط رشد غیر متعادل) ایجاد میشود ،و بدیهی است که با افزایش دمای رشد یا موثرتر از آن،
با عملیات حرارتی سریع پس از رشد احتمال کاهش آن وجود دارد  .هرچند پتانسیل جایگزیدگی حتی پس
از عملیات حرارتی سددریع نیز ،بسددیار بیشددتر از مقدار آن در سددیسددتمهای سددایر آلیاژهای متعارف باقی می
ماند.ئزم به کر است که جابجایی استو

در آلیاژهای محدوده دوم نیز مشاهده می شود[.]19

 3-3-1-4وابستگی دمایی طیف PL
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دراین قسدددمددت تغییر موقعیدت انرژی پیدک  PLنموندده هدای

GaNAs

بدا افزایش دمدا را بررسدددی

می کنیم همانطور که در شکل( )7-4نشان داده شده است ،در دماهای پایین با افزایش دما ،شاهد جابجایی
قرمز قله های  PLهسدتیم .این موضوع نشان دهنده کم شدن جمعیت اکسیتون های جایگزیده ای است که
از کم عمق ترین پتانسدددیل های جایگزیده منشدددأء می گیرند .با افزایش دما اکسدددیتون های جایگزیده در
پتانسیل های کم عمق نزدیک تر به لکه نوار رسانش ،با جذب انرژی گرمایی به حالت های غیر جایگزیده می
روند و آزاد می شدوند ،و بنابراین قله حالت جایگزیده وابسته به آنها درنمودار

PL

حذف می شود (این فرایند

به صددورت نمادین در شددکل()7-4ج نشددان داده شددده اسددت) .این اکسددیتون ها می توانند در فرایند های
بدددددازتدددددرکدددددیدددددب

مددددداندددددندددددد

رقدددددابدددددتدددددی

51

بدددددازتدددددرکدددددیدددددب

شکل( :)7-4الف -وابستگی دمایی طیف  PLمربو به ساختار ئیه روآراستی ( GaN 0.013As 0.987 /GaAsنمونه مورد مطالعه در این پایان
نامه ) .همه طیفها نرمالیزه شده اند و به منظور سهولت مقایسه در جهت عمودی جابجا شده اند .ب -موقعیت ماکسیمم های طیف PLبه
عنوان تابعی از دمای اندازه گیری ،نمودار Sشکل ،نشان داده شده است .خط نقطه چین جهت سهولت مقایسه رسم شده است ج -شکل
نمادینی در مورد نحوه شکل گیری نمودار Sشکل نشان داده شده است.

اکسیتون های آزاد یا بازترکیب های غیر تابشی شرکت کنند .این روند با افزایش دما برای عمیق ترین حائت
جایگزیده رخ میدهد .پس از این مرحله ،بازترکیب اکسدیتون های آزاد غالب می شود ،و شاهد افزایش شدت
قله مربو به بازترکیب اکسدیتون های آزاد ،و جا بجایی آبی این قله با افزایش دما هسدتیم .بعد از آن شاهد
جا بجایی قرمز دیگری هسدتیم که علت آن کاهش گاف نواری با افزایش دما اسدت  .رفتار

S

شدکل مشاهده

شددده ،نشددان دهنده وجود حالت های جایگزیده وابسددته به نیتروژن در این ماده می باشددد،و جابجایی آبی
مشداهده شدده نشدان می دهدکه افزایش دما باعث آزاد شددن حاملهای جایگزیده شدده اسدت .با آزاد شدن
حاملها ،فرایند بازترکیب در این آلیاژ از بازترکیب اکسددیتون های جایگزیده به بازترکیب اکسددیتون های آزاد
تغییر می کند .

الف) روش دیگری برای محاسبه E0
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جهت بررسی وابس تگی دمایی گاف نواری نیمرساناهای گاف نواری مستقیم ،می توان از مدل آماری
بوزد انیشتین 76یا از معادله تجربی وارشنی استفاده کرد .مدل آماری بوزد انیشتین با رابطه( )3-4تعریف می
شود [:]18

}]E PL (T )  E g (0)   B /{1  2 /[exp( B / T )  1

()3-4

در این رابطه ( Eg )Tگاف نواری و

)EPL(T

موقیت انرژی قله های  PLمی باشد  B .بیان کننده بیشینه انرژی

برهمکنش الکترون -فونون بر حسب ( ،)eVو   Bمیانگین دمایی فونون است .معادله وارشنی نیز با رابطه(-4
 )4تعریف می شود[:]18

) E g (T ) E g (0)  T 2 /(  T

()4-4

در این رابطه  )eV/K( ،پارامتر تجربی مربو به حالت های جفت شده و( β) Kدمای دیکای است.

مقدارE0

را میتوان ازطریق برازش معادله بوزدددد انیشددتین یا وارشدنی با موقعیت انرژی قله های طیف  PLدر دماهای
مختلف (نمودار Sشکل) بدست آورد.
ما با استفاده از این روش  ،از طریق برازش مدل آماری بوزدددد انیشتین با نمودار Sشکل نمونه ئیه
روآراستی  GaN0.013As0.987مقدار  E0این نمونه را بدست آوردیم .پارامترهایی که از برازش معادله بوزد انیشتین
بدست آوردیم عکارتند از:

eV

  B = 67 meV ، Eg )1( =1/32و

K

 .  B =556مطابق شکل ( )8-4از تفاضل

مقادیر انرژی منحنی بوزدددد انیشتین و نمودار Sشکل در دمای پایین مقدار  E0این نمونه را در حدود

meV

Bose–Einstein
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76

E0=25

بدست آوردیم ،که این نتیجه با گزارش های منتشر شده در مورد

اندازه E0

همخوانی دارد[ .]21ئزم

به کر است که پدیده Sشکل در آلیاژهای محدوده دوم نیز مشاهده می شود[.]21

شکل( )8-4برازش مدل آماری بوزد انیشتین با نمودار Sشکل نمونه ئیه روآراستی  GaN0.013As0.987جهت محاسکه مقدار  E0این نمونه
را نشان می دهد.

ب) بررسی رفتار Sشکل در نمونه های رشد داده شده به روش MOVPE

جهت مقایسه اثر رشد بر وابستگی دمایی طیف  ، PLگزارش های منتشر شده در مورد رفتار  Sشکل
نمونه هایی که با روش  MOVPEرشد داده شده اند را بررسی می نماییم.
در شدددکدل ( )9-4الف  ،موقعیدت قلده هدای
x =1/65%

PL

مربو بده نمونده ئیده روآراسدددتی  GaNxAs1-xبا

(نمونه های گروه دومنت )]18[ 77نشان داده شده است  .در بازه دمایی  )11-45(Kکاهش قله

PL

H. Dumont
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بدده اندددازه 11 meVرخ داده اسددددت  .در بددازه دمددایددی  )71-91(Kافددزایددش قددلدده
meV

PL

بدده اندددازه

 21مشددداهده می شدددود  .مقدار نوعی   Bو   Bبرای نمونه های  GaNxAs1-xبا  ، 1/115<x<1/13به

ترتیب در محدوده بین )1/1<  B <1/15 )eVو]18[)411<  B < 611( Kگزارش شددده اسددت  .جالب اسددت
بدانیم که هر دو پارامتر با افزایش در صددد
قدلدده

PL

N

نمونه افزایش می یابند[ .]18وابسددتگی دمایی موقعیت انرژی

ندمدوندده هددای چدداه کدواندتدومی یگدداندده

GaNAs

برای دو نموندده بددا درصدددددهددای نیتروژن

 2/5 %و x= 3/5 %در در شدکل()9-4ب نشدان داده شده است .برخالف نمونه ئیه روآراستی ،قله انرژی

PL

تددقددریددکددا بدده صددددورت یددکددنددواخددت در تددمددام مددحدددوده دمددایددی بددا افددزایددش دمددای ،T

شکل( )9-4موقعیت ماکسیمم های طیف  PLبه عنوان تابعی از دمای اندازه گیری برای نمونه های الف -ئیه روآراستی
 GaN0.0165As0.9835و ب -نمونه های چاه کوانتومی یگانه  GaN0.025As0.975و .]18[GaN0.035As0.965
جدول( ) 1-4پارامترهای معادله وارشنی مربو به نمونه های چاه کوانتومی یگانه GaNAsبا درصدهای متفاوت نیتروژن.]18[ GaNAs

eV
)
K

(

5/2 × 11 -4
3/8 ×11 -4

)  (K

درصد نیتروژن() %

311
125

2/5
3/5
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کاهش می یابد  .این رفتار نوعی با معادله وارشنی قابل انطکاک می باشد  .مقادیر بدست آمده برای  و  βاز
برازش رابطه وارشنی با داده های تجربی این نمونه ها  ،در جدول( )1-4نشان داده شده است [.]18

 4-3-1-4جابجایی آبی خطوط  PLبا افزایش توان تحریک
در طیفهددای  PLآلیاژهددای  GaNAsدر محدددوده سددوم ،جابجددایی آبددی خطددو  PLبددا افددزایش
قددرت تحریدک مشداهده مددی شدود.این پدیدده بده اشددغال شددن حالتهدایی کده قددکالً خدالی بدوده اسددت
اشاره دارد (افزایش شددت تحریدک سدکب مدی شدود وضدعیت هدای بدا اندرژی بدائتر اشدغال شدوند) .ایدن
موضددوع در آلیاژهددایی کدده دارای حالددت هددای جایگریددده هسددتند ،پدیددده ای شددناخته شددده مددی باشددند.
در سیستم  GaNAsاتم های نیتروژن ایجداد حالدت هدای جایگزیدده مدی کنندد ،و رفتدار مزبدور مربدو بده
آنها مدی باشدد .بده عندوان مثدال ،در شدکل()11-4الدف طیدف هدای  PLیدک نمونده ندوعی  GaNAsکده بدا
روش روآراسددتی پرتددو مولکددولی رشددد داده شددده اسددت و بددا شدددت هددای متفدداوتی تحریددک شددده
است[ ،]22نشان داده شده است .بدا افدزایش شددت تحریدک ،قلده هدای  PLبده سدمت اندرژی هدای بدائتر
جابجددا مددی شددوند .در شدددت هددای تحریددک پددایین شدداهد عدددم تقددارن در قسددمت کددم انددرژی طیددف

PL

هسدددددددددددددددتیم  .بدددددددددددددددا افدددددددددددددددزایش شددددددددددددددددت تحریدددددددددددددددک،
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شکل( :)11-4الف -طیفهای  PLیک نمونه نوعی  GaNAsدر شدت های تحریک متفاوت[ .]22ب -نمودار نمادینی از فرایند پر شدن
حالتهای خالی در اثر افزایش شدت تحریک.
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شددت

PL

در این بخش زیاد می شدود و شدکل نمودار  PLبه صدورت متقارن تری در می آید [ .]18افزایش

شددت تحریک پر می شدود و حامل تحریک شده ترازهای بائتر را پر می کند .به این ترتیب شاهد جابجایی
آبی خطو طیف

PL

با افزایش شدت تحریک هستیم .نمودار نمادینی از این فرایند

شکل( :)11-4موقعیت انرژی پیک های  PLبر حسب شدت تحریک برای نمونه های :الف) ئیه روآراستی و ب) چاههای کوانتومی یگانه
[.]18

در شکل()11-4ب نشان داده شده است .در شکل( )11-4نیز نموداری از انرژی قله های  PLبر حسب شدت
تحریک برای نمونه های گروه دومنت[ ]18رسدم شدده اسدت .شدکل ()11-4الف ،مربو به ئیه روآراستی،
افزایش قابل توجهی را در انرژی قله ها در محدوده  1/215 eVتا  ، 1/24 eVبا افزایش شدت تحریک  ،نشان
مددی دهددد  .مددقدددار جددابددجددایددی آبددی بدده اندددازه

meV

 15بدده ازای هددر مددرتددکدده بددزرگددی

( لگاریتمی ) میکاشددد .در شددکل ()11-4ب مقدار جابجایی آبی برای نمونه های چاه کوانتومی یگانه نشددان
داده شده است .در نمونه چاه کوانتومی با  x=2/5 %مقدار جابجایی آبی
دیگر با درصد نیتروژن %

x =3/5

جابجایی آبی به میزان

meV/decad

 5-3-1-4وابستگی زمانی طیف  PLبه انرژی نشری
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meV/decad

 18می باشد و درنمونه

 12تخمین زده می شود.

مطالعه زمان واهلش طیف

PL

برای تابش های نزدیک به لکه گاف نواری راه مناسددکی برای بررسددی

مکدانیسدددم هدای بدازترکیدب تابشدددی در آلیاژ  GaNAsمی باشدددد .در شدددکل ( )12-4وابسدددتگی طیفی

شکل( )12-4وابستگی طیفی زمان واهلش ( PLنقا ) مربو نمونه چاه کوانتومی چند گانه  GaN0.011As0.989مورد مطالعه را نشان می
دهد .منحنی خط پر از رابطه ( )5-4بدست آمده است .جهت مقایسه طیف  PLنمونه با نمودار نقطه چین نشان داده شده است.

زمان واهلش

PL

مربو به سددداختار چاه کوانتومی چند گانه  ، GaN0.011As0.989/GaAsکه در دمای  ،2Kاندازه

گیری نموده ایم ،نشان داده شده است .در این شکل مشاهده می شود که زمان واهلش
نشددر شددده می باشددد .وابسددتگی طیفی مشدداهده شددده در منحنی های زمان

واهلشPL

PL

شدیداً تابع انرژی

شددکل( ،)12-4یک

مشخصة بازترکیب های تابشی ناشی از اکسیتون های جایگزیده ( )LEاست و منعکس کننده توزیع انرژی آنها
است .همان طور که در این شکل مشخص است ،زمان واهلش اکسیتون های
انرژی

PL

افزایش می یابد و در بخش کم انرژی دنکاله نواری

PL

جایگزیده((LE

معموئً با کاهش

اشدکاع می شود  .بازترکیب اکسیتون هایی

که شددیداً جایگزیده اند (یعنی بخش کم انرژی طیف  )PLعمدتاً بصدورت تابشدی است ،ولی زمان بازترکیب
اکستیون های با جایگزیدگی کمتر(اکسیتون های بخش انرژی های بزرگتر طیف  )PLکوتاه تر می شود؛ این
پدیده ،بدین دلیل است که ،برای اکستیون های با جایگزیدگی کمتر (نسکتا آزاد وآزاد) احتمال گرفتار شدن
در کانال های در رقابت با کانال های تابشددی (نظیر مراکز غیر تابشددی) وجود دارد .بنابراین احتمال شددرکت
58

اکستیون های با جایگزیدگی ضعیف در فرآیندهای غیر تابشی سریع ،باعث کاهش زمان واهلش  PLدر بخش
انرژی های بزرگتر طیف

PL

می شدود .انرژی اکسیتون های جایگزیده ،به اندازه انرژی جایگزیدگی از انرژی

اکسدیتون های آزاد کمتر اسدت؛ کوچکتر بودن انرژی این اکسدیتون ها سدکب می شدود که آنها در وضعیت
پایدارتری نسکت به اکسیتون های غیر جایگزیده و پر انرژی قرار دشته باشند ،پس طول عمر آنها طوئنی تر
است .
از آنجا که نمودارهای زمان واهلش

PL

که شکل( ) 12-4از آنها استخراج شده است تک نمایی بوده

اند و زمان واهلش PLتابع انرژی نشدر شدده می باشد ،وابستگی طیفی زمان واهلش  PLرا می توان با تابع زیر
شرح داد [: ]1
 rad

() 5-4

1

) 1  E 0 exp(hv  Em

 (hv) 

در این رابطه   radطول عمر تابشی ،و  E mسطه انرژیی است که در آن احتمال انتقال اکستیون ها به حالت
های جایگزیده عمیق تر با احتمال باز ترکیب تابشددی برابر اسددت ،و  E 0مقدار انرژی پتانسددیل جایگزیدگی
است  .از برازش رابطه فوک با داده های تجربی برای نمونه های چاه کوانتومی و ئیه های روآراستی ،GaNAs
طول عمر تابشدی تقریکاً بین  5تا  8نانو ثانیه به دست آمد،که با طول عمر تابشی ترکیب مادر

ns( GaAs

)3

قابل مقایسه است[.]1
با توجه به همخوانی طول عمر تابشددی ترکیب  GaNAsبا طول عمر تابشددی ترکیب

مادرGaAs

و از

آنجا که فرایند غالب در فرایندهای بازترکیب تابشددی آلیاژ  GaAsدر دمای پایین ،بازترکیب اکسددیتونی می
بداشدددد ،و با توجه به اثکات وجود حالت های جایگزیده در آلیاژهای  GaNAsدر مکاحثی که تا کنون مطرح
نمودیم ،می توان نتیجده گرفدت که ،احتمائ فرایند غالب بازترکیب تابشدددی در آلیاژهای  GaNAsدر دمای
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پایین ،بازترکیب اکسدیتون های جایگزیده می باشد .الکته به دلیل مشاهده پدیده Sشکل در طیفهای وابسته
به دمای  ،PLبا افزایش دما بازترکیب اکسیتون های آزاد فرایند غالب بازترکیب را برعهده می گیرند.

 2-4وابستگی دمایی گاف نواری آلیاژ GaNAs
در این بخش تغییرات دمایی گاف نواری آلیاژهای  GaNAsو رابطه این تغییرات با غلظت نیتروژن ،را
مورد بررسدددی قرار می دهیم .نمونه هایی که در این بخش مورد بررسدددی قرار می گیرند ،نمونه های گروه
ناکامورا 78می باشددند[ .]23این نمونه ها ،ئیه های روآراسددتی  GaNxAs1-x /GaAsبا درصدددهای  Nمتفاوت می
باشدند .نمونه های مورد مطالعه ،به روش روآراسدتی پرتو مولکولی آلی  -فلزی 79رشد داده شده اند .خوا
اپتیکی نمونه های  GaNAsبا اندازه گیری های جذب در محدودۀ دمایی  )25-297(Kمورد مطالعه قرار گرفته
است.
در شکل( )13-4نمودار وابستگی  (E ) 2به انرژی فوتون ها برای نمونه های  GaAsو

GaN0.034As0.966

و  ، GaN0.008As0.992که از طریق اندازه گیری طیف عکوری از آنها در دماهای  25 Kو  297 Kبه دسددت آمده
اسدت ،نشدان داده شده است   .ضریب جذب برحسب cm-1و  Eانرژی فوتون بر حسب  eVاست .گاف نواری
آلیاژهای

GaAs

و  GaNAsبا برون یابدددی بخش خطی نمودار
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Metalorganic MBE
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شکل( :)13-4وابستگی  (E ) 2به انرژی فوتون ها درآلیاژهای  GaNAsبا درصدهای  Nمتفاوت ،که در دمای پایین و دمای اتاک اندازه
گیری شده است[.]23

 (E ) 2تخمین زده می شدود .در این شدکل کاهش گاف نواری با افزایش درصدد  ،Nبه وضوح مشاهده می
شود .بعالوه مشاهده می کنیم که در همه نمونه ها ،گاف نواری با افزایش دما کاهش یافته است ،ولی میزان
این کاهش با افزایش درصد  Nدر آلیاژها کمتر شده است .درنمونه  GaAsحدودا  ، 1/11 eVو در نمونه های
GaNAsبرای  x= 1/34%تقریکا  ، 1/18 eVو در  x= 1/8%تقریکا  1/15 eVگاف نواری کاهش یافته است.
شدددکدل( )14-4تغییرات گداف نواری ( E gدر دماهای

K

25و

K

 (297در آلیاژهای  GaNAsبا

درصددهای متفاوت  ،Nرا نشان می دهد.همانطور که در این شکل دیده می شود برای درصد های خیلی کم
N

(ندزدیددک صدددفددر) تدغددیدیددرات گدداف ندواری سدددریددع اسددددت .بددا افدزایددش درصددددد ندیددتددروژن

(بیش از )1/8 %تغییرات  E gمستقل از درصد نیتروژن می شود .در این وضعیت تغییر گاف (  ) E gنمونه
ها تقریکا  61%آلیاژ

GaAs

اسددت  .با توجه به این مشدداهدات می توان این نتیجه را در نظر گرفت ،که روند

جابجا شدن گاف نواری تحت تأثیر دما در آلیاژ  ، GaAsبا آلیاژهای  ، GaNAsبه علت وضعیت های مربو به
N

 ،تددفدداوت دارد  .در واقددع بدده نددظددر مددی رسددددد کدده پددایددداری دمددایددی نددمددوندده هددای
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شکل( :)14-4تغییرات ( E gاختالف گاف نواری در دماهای 25 Kو  (297 Kدر آلیاژهای  GaNAsبا درصدهای متفاوت .]23[ N

نیتروژن دار در مقایسدده با نمونه های بدون نیتروژن بهکود می یابد .برای بررسددی چگونگی این وابسددتگی به
درصد  ،Nوابستگی دمایی گاف نواری با جزئیات بیشتر ،برای درصد های مختلف نیتروژن تا  4 %در شکل(-4
 )15نشدان داده شدده اسدت  .وابسدتگی دمایی گاف نواری نیمرساناهای گاف نواری مستقیم را می توان به
وسیله معادله بوز -انیشتین(رابطه( ))3-4یا معادله وارشنی(رابطه( ))4-4محاسکه کرد  .در این شکل منحنی
خط چین( ،الف) ،از تطکیق داده های  GaAsبا معادله وارشدنی به دست آمده است ؛ و منحنی خط پر( ،ب)،
مربو به داده های

GaNxAs1-x

با درصدد نیتروژن  x=2/97 %اسدت که با معادله بوز– انیشتین برازش شده

اسدت  .پارامترهای استفاده شده در معادله های وارشنی و بوز– انیشتین در جدول( )2-4خالصه شده است.
منحنی هدای (الف) و (ب) در راسدددتدای محور انرژی جدابجدا شدددده اند  ،تا میزان انطکاک این دو نمودار با
نمودارهای نمونه های دیگرمشددخص شددود .منحنی وابسددتگی دمایی آلیاژهایی که درصددد نیتروژن آنها %
 1/8 % <x<3/76است  ،با منحنی (ب) به خوبی منطکدددق
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شکل( :)15-4وابستگی دمایی گاف نواری به دما در نمونه های  GaNAsبا .]23[ 1 % <x< 3/76%
جدول ( :)2-4پارامترهای معادئت وارشنی و بوز -انیشتین[.]23

می شدوند ،که این پدیده با آنچه در شدکل( )14-4مشاهده می شود  ،همخوانی دارد  .ولی منحنی وابستگی
دمایی آلیاژهایی که درصد نیتروژن آنها بین  1/66 % <x<1/17 %می باشد ،به طور کامل با یک مدل منطکق
نمی شدددود .وابسدددتگی دمدایی این آلیاژها در دماهای پایین با رابطه( ،)3-4و در دماهای بائ با رابطه()4-4
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منطکق می شددود .دمای ویژه ای که در آن ،رفتار منحنی ها از حالت (الف) به (ب) تغییر می کند با افزایش
غلظت  ،Nافزایش می یابد .بنابراین دو نوع وابسدددتگی دمایی متفاوت ،بسدددته به درصدددد نیتروژن  ،در آلیاژ
 GaNxAs1-xمشاهده می شود.
.1

دسددته اول ( %

<x<1/66

 ،)1/17 %آلیاژهایی که وابسددتگی دمایی گاف نواری آنها بیشددتر شددکیه

وابسدتگی دمایی گاف نواری  GaAsاست .گاف نواری این گروه از آلیاژها در دماهای پایین ،نسکت به
گروه دیگر ،مقدار بزرگتری دارد .در این گروه ،مقدار جا بجایی قرمز گاف نواری با افزایش دما بیشتر
است(.)1/19 E g <)eV( > 1/18
 .2در گروه دوم(  ، )1/8 % <x< 3/76%به علت وجود حالت های جایگزیده مربو به  ،Nوابستگی دمایی
گاف نواری ضددعیف تر اسددت

(eV

 .) E g  1/15گاف نواری این آلیاژها در دماهای پایین کوچکتر

است .
از مقایسدده جا بجایی لکه جذب آلیاژهای  GaNAsو  GaAsدر اثر تغییر دما  ،مشدداهده می شددود که جا
بجایی لکه جذب درنمونه های  GaNAsدر مقایسدده با نمونه  ،GaAsحدود  41 %کاهش یافته اسددت .بنابراین
تغییرات دمایی گاف نواری در آلیاژهای

GaNAs

به صدورت قابل مالحظه ای در مقایسه با  GaAsکاهش می

یابد ،و شدت و ضعف این وابستگی دمایی به درصد نیتروژن در  GaNAsبستگی دارد.

 3-4تاثیرات عملیات  RTAروی آلیاژهای حجمی و نانوساختار GaNAs
نتایج مطالعات و آزمایش های اپتیکی روی  GaNAsگواه بر این مطلب است که ارتکا تنگاتنگی بین
نوسددانات پتانسددیل و درصددد نیتروژن نمونه ها یا خوشدده های نیتروژنی وجود دارد .در آلیاژهای نیتروژن دار
رقیق

GaNAs

برای رسیدن به گاف نواری مطلوب و دلخواه ،ناگزیر از افزایش درصد نیتروژن هستیم .این کار

روی درجه کیفیت اپتیکی نمونه تأثیر محسددوسددی دارد .از سددوی دیگر به علت عدم تجانس بین ترکیکات
مادریعنی

GaN

و( GaAsیکسان نکودن ساختار بلور وتفاوت پارامترهای شککه)  ،برای اطمینان از داخل شدن
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مقدار بیشتر نیتروژن به ماده ،این آلیاژها اغلب تحت شرایط غیر تعادلی(شرایط رشد در دماهای نسکت ًا پایین
( ،))421-481Cرشدد داده میشود .توزیع غیر یکنواخت اتمهای نیتروژن تحت شرایط غیر تعادلی رشد ،یکی
از دئیل مهم برای ایجاد افت وخیزهای پتانسیل است .با توجه به این فرض ،مشخص شده است که افزایش
دمای رشدد یا استفاده از عملیات های بعد از فرایند رشد

81

نظیر بازپخت 81و عملیات حرارتی سریع ()RTA

می تواند بخشدی از نوسانات پتانسیل را که به علت توزیع غیر یکنواخت نیتروژن ها ایجاد شده است ،بهکود
بخشدد .مطالعات میکروسکوپ الکترون عکوری

TEM

82نشان داده است که حضور نیتروژن باعث تغییر تنش

عرضی و افت وخیزهای عرض چاه کوانتومی می شود[.]1

مکانیسددم دقیق نحوه تاثیر عملیات  RTAروی آلیاژهای نیتروژن دار رقیق

GaNAs

مشددخص نشددده

است ،ولی این موضوع ،به غیرفعال شدن برخی از کا نال های باز ترکیب غیر تابشی نسکت داده می شود .اتم
های  Nدر شددککه بلوری آلیاژهای  GaNAsکه با روش روآراسددتی پرتو مولکولی ( )MBEرشددد داده شددده اند،
ممکن است در وضعیت های زیر قرار بگیرند[:]24
)1جانشین شدن اتم های
)2پیوندهای

N–As

)3پیوندهای

N–N

)4اتم های ایزوله

As

شککه با اتم های

N

( ) NAs؛

درون شککه ای؛
درون شککه ای؛

N

داخل شککه[.]25،26

عملیات های بعد از فرایند رشددد نظیر عملیات حرارتی سددریع به هدف باز گرداندن بیشددتر اتمهای درون
شددککه ای  Nبه نقا شددککه (و همچنین کاهش تمرکز اتم های  Nدرون شددککه ای ،که ایجاد نقایص غیر

Post-Growth Treatment
Annealing
Transmition electron microscopy
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81
81

82

بازتابشدی می کنند) و بهکود بخشدیدن کیفیت اپتیکی سداختارها انجام می شوند .در این زمینه ،گزارشی بر
مکنای نتایج آزمایش های تحلیل واکنش هسدته ای

(NRA

 )83ارائه شده است ،مکنی بر اینکه اتم های درون

شدددککه ای  Nمی توانند از طریق بیرون راندن اتم های  Asاز نقا شدددککه ،در طول عملیات حرارتی ، RTA
جانشین آنها شوند؛ هر چند جزئیات تحقیقات در این زمینه مسکوت مانده است [.]27
در این بخش خوا

اپتیکی نمونه های نانو ساختار مورد مطالعه  GaNAs/GaAsکه با روش روآراستی

پرتو مولکولی( )MBEرشددد داده ایم ،و همچنین سدداختارهای ئیه ای

GaNAs/GaAs

گروه چو

84

که به روش

رسددوب سددازی با بخار آلی -فلزی) ]29[ )MOCVDرشددد داده شددده اند ،و تحت عملیات حرارتی سددریع قرار
گرفته اند را ،به منظور تعیین مکانیسدم هایی که باعث بهکود کیفیت اپتیکی نمونه ها می شوند ،بررسی می
نماییم.

 1-3-4اثر  RTAروی نمونه های رشد داده شده به روشMBE
 1-1-3-4تأثیر  RTAرا روی طیفهای  LT PLنمونه های مورد مطالعه
ابتدا  ،برای روشن شدن اثر دمای رشد روی میزان دررفتگی ها  ،نتایج  RTAرا برای نمونه هایی که
در  421Cو  581Cبه روش روآراسددتی پرتو مولکولی رشددد داده شددده اند ،بررسددی می نماییم .همه نمونه ها
دارای ئیه ی پوشدشدی

GaAs

به ضخامت

nm

11می باشند .عملیات

RTA

بعد از رشد نمونه ها در محیطی

حاوی  N2در دمای  851Cانجام شده است .
شدددکل( )16-4تأثیر  RTAرا روی کیفیت اپتیکی سددداختارهای مختلف  GaNxAs1-x/GaAsبا درصدددد
نیتروژن

x =1/2%

نشان می دهد  .همانطور که در این شکل دیده می شود ،بهکود قابل توجه کیفیت اپتیکی

 GaNAsبعد از عملیات

RTA

با  3تا  11برابر شدددن شدددت

PL

همراه شددده اسددت .عالوه بر این ،یک کاهش

اساسی در پهنای طیف PLدر نصف ماکزیمم برای نمونه چاه کوانتومی چند گانه
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GaN0.012As0.988/GaAs

قکل

Nuclear Reaction Analysis .

83

S. J Chu

84

از

عدددددددمدددددددلدددددددیدددددددات

از

RTA

و در نددمددوندده چدداه کددوانددتددومددی دیددگددر

)61-81(meV

بددددددده،)14-17(meV

GaN0.033As0.967/GaAs

در حدددود)21 -25(meV

مشاهده می شود .این میزان پهنای طیف  PLدر محدوده نمونه های با کیفیت بائی  GaNAsاست که تاکنون
گزارش شدده اسدت[ .]16بهکود اپتیکی  GaNAsبعد از عملیات

RTA

نشدان دهنده غیر فعال شدن مراکز غیر

تابشدی است .نکته دیگری که در شکل( )16-4وجود دارد این است که ،عملیات  RTAباعث جابجایی آبی در
موقعیت بیشینه طیف  PLبه اندازه  9meVتا  51 meVشده است .این مطلب ممکن است نشان دهنده افزایش
گاف نواری نمونه ها باشدد .به منظور معین کردن منشدأ جابجایی آبی نشدان داده شده در طیف  ، PLاندازه
گیری های  PLEانجام گرفته اسددت .نمودارهای نقطه چین در شددکل( )16-4نشددان دهنده طیف حاصددل از
اندازه گیری های

PLE

است.
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شکل( : )16-4تاثیر  RTAروی نمونه های مختلف  . GaN0.012As0.988/GaAsالف) ئیه روآراستی GaN0.012As0.988/GaAsرشد داده شده
در دمای پایین ب)چاه کوانتومی چند گانه  GaN0.012As0.988/GaAsرشد داده شده در دمای پایین ج) چاه کوانتومی چند گانه
GaN0.012As0.988/GaAsرشد داده شده در دمای بائ رانشان میدهد .نمودار خط پر نشان دهنده طیفهای  PLونمودار نقطه چین مربو
به طیفهای  PLEمی باشد.طیف مربو به نمونه های قکل از  RTAبا منحنی های ساده  ،ومنحنی های خط-نقطه مربو به طیفهای پس

از عملیات  RTAاست.
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همانطور که در این شکل دیده می شود فقط برای نمونه چاه کوانتومی چندگانه که در دمای421C
رشد داده شده بود ،گاف نواری به مقدار  25 meVافزایش نشان می دهد ،در حالی که جابجایی آبی قله طیف
 PLناشی از عملیات  RTAبزرگتر از این مقدار (تقریکاً

meV

 )51است .با توجه به عدم جابجایی طیفهای

PLE

مربو به ئیه روآراسدددتی  GaNAsقکل و بعد از عملیات  ، RTAاین افزایش به دلیل تغییر در پتانسدددیل چاه
کوانتومی اسددت  ،که احتمائ به علت درهم آمیختگی فصددل مشددتر

سدداختار  GaNAs/GaAsاتفاک افتاده

اسددت[ .]16درهم آمیختگی ،فقط برای نمونه چاه کوانتومی رشددد داده شددد در دمای پایین شدددید اسددت.
بنابراین جابجایی قله

PL

مشداهده شده در این نمونه مربو به تغییرات ناشی از عملیات  RTAدر گاف نواری

 GaNAsنیسدت ،بلکه با توجه به افزایش قابل توجه شددت قله طیف  ،PLبیشتر انعکاس دهنده بهکود کیفیت
اپتیکی آلیاژ می باشد.
طکق بررسدی های پیشین ،تابش های مربو به لکه گاف نواری در آلیاژ  GaNAsدر دماهای پایین ،
بوسددیله بازترکیب تابشددی اکسددیتون های جایگزیده ( )LEدرافت وخیزهای پتانسددیل لکه نوار رسددانش ایجاد
میشود .همه خصوصیات نهادینه طیف  PLبعد از عملیات  ، RTAاز نظر کیفی دقیقاً همانند خصوصیات قکل از
عملیات

RTA

باقی می ماند و این مطلب نشدان دهنده ساز و کار های مشابه  PLبرای نمونه ها ،قکل و بعد از

عملیات حرارتی سدریع است .الکته بعد از عملیات  ،RTAمقدار پتانسیل جایگزیدگی که انعکاس دهنده درجه
بی نظمی در آلیاژ  GaNAsاسدت ،شدیداً کاهش می یابد .بی نظمی در آلیاژ ناشی از نوسان در ترکیب آلیاژ و
تنش های محلی می باشددد .اولین برهان تجربی برای این نتیجه گیری ،از تجزیه و تحلیل شددکل نمودار

PL

حاصل می شود.
 توزیع انرژی حالت های جایگزیده در افت و خیزهای پتانسدیل  ،تعیین کننده شیب دنکاله نواریطیف  PLمیکاشد.
 کم شددن شددید پهنای نمودار  PLبعد از عملیات  RTAدر شکل ( )13-4می تواند نشانگر کاهشپتانسیل جایگزیدگی باشد .
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 کاهش آشدکار جابجایی استو (اختالف بین قله طیف های  PLEو  )PLنیز  ،برای نتیجه گیری درمورد کاهش پتانسیل جایگزیدگی مؤثر است .
برای بررسی بیشتر ساز و کار بازترکیب تابشی در این آلیاژ می توان از اندازه گیریهای  TRPLاستفاده
کرد .به عنوان نمونه  ،برای سددداختار چاه کوانتومی چند گانه  GaN0.012As0.988/GaAsوابسدددتگی طیفی زمان
واهلش  PLبرای حالتهای قکل وبعد از عملیات حرارتی در شددکل( )17-4نشددان داده شددده اسددت .نمودارهای
 TRPLای که این منحنی ها از آنها اسددتخراج شددده اند را ،می توان بوسددیله یک منحنی تک نمایی با زمان
واهلشدی که ،شددیداً وابسدته به انرژی  PLاست توصیف کرد .همانطور که پیش ازاین نیز اشاره شد وابستگی
طیفی مشداهده شدده در منحنی های زمان واهلش

PL

شدکل ( ،)17-4یک مشدخصة بازترکیب های تابشی

ناشدی از اکسیتون های جایگزیده ( )LEاست .براساس توصیفی که پیش از این در مورد خصوصیات وابستگی
طیفی زمان واهلش  PLبیان نمودیم ،مشددداهده می شدددود که رفتار این نمودارها در حالتهای قکل و بعد از
عملیات  RTAیکسددان اسددت ،که نشددان دهنده سدداز و کار های مشددابه  ، PLیعنی بازترکیب اکسددیتون های
جددددایددددگددددزیددددده

،

بددددرای

نددددمددددوندددده

هددددا

قددددکددددل

و

بددددعددددد

از

شکل( )17-4الف -وابستگی طیفی زمان واهلش  PLدر دمای2کلوین ،مربو به نمونهGaAs/GaN0.012As0.988 MQW

درحالتهای قکل(مثلث) وبعد(دایره) از عملیات RTAرا نشان می دهد(خطو جهت راهنمایی رسم شده است) .نمودارهای  PLنمونه ،قکل
از عملیات RTAبا نمودار نقطه چین و بعد از عملیات RTAبا نمودار خط -پر نشان داده شده است .نمونه ها در دمای پایین رشد داده شده
اند .ب -فلش ها نشان دهنده افزایش زمان واهلش  PLدر انرژی های نشری مختلف ،بعد از عملیات RTAمی باشند.
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عملیات  RTAمیکاشددد .از سددوی دیگر افزایش قابل توجه طول عمر طیف  PLپس از عملیات ( RTAشددکل(-4
)17ب) در همه انرژی های نشددری ،نشددان می دهد که بعد از عملیات حرارتی مراکز غیر تابشددی موجود در
نمونه های مورد مطالعه غیر فعال شده و در نتیجه کاهش یافته اند.
وابسددتگی دمایی زمان واهلش  PLقکل و بعد از عملیات ( RTAمربو به قسددمت کم انرژی طیف )PL
برای نمونه های چاه کوانتومی چندگانه  GaNxAs1-xبا

x=1/1%

در شددکل( ،)18-4و با 1/2%

=x

در شددکل(-4

 )19نشدان داده شدده است .همانطور که قکال اشاره کردیم ،فعال سازی گرمایی اکسیتون ها به حالتهای غیر
جایگزیده با کاهش شدددت  PLهمراه اسددت .این فرایند به طور همزمان با کاهش زمان واهلش  PLنیز همراه
اسدت[ .]16با توجه به آنچه در شدکل( )19-4مشاهده می شود ،در نمونة قکل از عملیات  ، RTAبا توجه به
اینکه در انرژی های کمتر از  1/24eVهنوز زمان نابودی بزرگتر از  1نانوثانیه وجود دارد ،یعنی حتی در دمای
111Kانرژی گرمایی مورد نیاز برای آزادشدن اکسیتون ها از وضعیت های جایگزیده هنوز فراهم نشده است و
فعال سازی کامل  LEبه وضعیت های

شکل( :)18-4وابستگی دمایی زمان واهلش  PLدر یک انرژی نشری کوچک (مربو به قسمت کم انرژی طیف  )PLمربو به نمونه چاه
کوانتومی چندگانه  GaN0.011As0.989قکل و بعد از عملیات . RTA
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شکل( )19-4وابستگی دمایی زمان واهلش  PLدر انرژی های نشری متفاوت مربو به نمونه چاه کوانتومی چندگانه GaN0.012As0.988

الف -قکل از عملیات  RTAو ب -بعد از عملیات  RTAرا نشان می دهد.

غیر جایگزیده حاصددل نشددده اسددت .انرژی گرمایی مورد نیاز برای آزادشدددن اکسددیتون ها از وضددعیت های
جایگزیده ،با میزان انرژی جایگزیدگی تعیین می شود .در نمونه ای که تحت عملیات RTAقرار گرفته است ،
کاهش بزرگی در زمان واهلش  PLدر همة انرژی ها ،زیر دمای 61 oKرخ می دهد.کاهش زمان واهلش  PLدر
این محدوده دمایی نشددان دهنده کاهش انرژی فعال سددازی اکسددیتون ها از وضددعیت های جایگزیده اسددت.
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افزایش وابسدتگی دمایی زمان واهلش

PL

در نمونه بعد از عملیات  ،RTAگواه دیگری اسددت که نشان دهنده

کداهش انرژی جدایگزیدگی در آلیاژ  GaNAsدر اثر عملیات  RTAمی باشدددد .بدین ترتیب بر اسددداس نتایج
آزمایشدات  PLE ، PLو  TRPLانجام شدده نتیجه می گیریم که عملیات  RTAافت و خیزهای پتانسدیل لکه گاف
نواری  ] 16[GaNAsرا به طرز قابل توجهی تحت تأثیر قرار داده وباعث کاهش آن می شددود و خوا

اپتیکی

آلیاژ را بهکود می بخشد.

 2-1-3-4تأثیر  RTAرا روی طیفهای RT PL
تاکنون تأثیر  RTAرا روی طیفهای  PLاندازه گیری شده در دمای پایین مطالعه کرده ایم .اکنون قصد داریم
نمودارهای  PLبدسدت آمده در دمای اتاک ،برای دماهای  RTAمتفاوت را بررسی نماییم  .الکته با توجه به این
نکتده ،که طیف  PLدر دمای اتاک ،از بازترکیب حاملهای آزاد ایجاد می شدددود  .نمونه هایی که در این بخش
مورد بررسی قرار می گیرند ،نمونه های گروه وان

 85می باشند[ .]28این نمونه ها دارای ئیه پوششی

به ضدخامت  21nmمی باشدند .در صد نیتروژن ئیه ها

x=1%

GaAs

میکاشد ،و دمای رشد آنها  471Cبوده است .

عملیات حرارت دهی  RTAدر بازۀ دمایی ) 651 -911(Cبرای مدت  4دقیقه در محیطی حاوی گاز  N2انجام
شددد .در طول عملیات  RTAبه منظور خروج حداقل آرسددنیک از نمونه ها ،نمونه ها بوسددیله یک ویفر

GaAs

پوشانیده شده اند.
شدددکدل()21-4الف طیفهای  PLاندازه گیری شدددده در دمای اتاک ،مربو به ئیه های رونشدددانی
 ، GaN0.01As0.99قکل و بعد از عملیات حرارتی ،تحت دماهای متفاوت ،RTAرا نشدددان می دهد؛ و شدددکل (-4
)21ب نشان دهنده تغییرات شدت و انرژی پیک  PLبرای همان نمونه ها می باشد  .ابتدا شدت  PLبا افزایش
دمای عملیات  RTAافزایش می یابد ،و سدپس کاهش می یابد .دمای بهینه حرارت دهی  851Cاست  .دراین
دمدددا شددددددت طدددیدددف

PL

بدددیشدددددیدددنددده مدددی شدددددود .هدددمددداندددطدددور کددده در
85
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شکل ()21-4ب مشاهده می شود ،افزایش دمای حرارت دهی از  651Cتا  851Cبه افزایشی در انرژی قله
 PLاز  1/243eVبده  1/257eVمنجر میشدددود ،و افزایش قدابدل مالحظه ای نیز در شددددت  PLرخ می دهد.
احتمائ،این پدیده به توزیع دوباره نیتروژنها در محدوده گاف نواری (با ثابت ماندن میانگین غلظت نیتروژن)
یا خروج مقداری از اتمهای نیتروژن از نمونه در اثر عملیات حرارتی و غیر فعال شددددن مراکز غیر تابشدددی
مربو میشددود .با توجه به موقعیت انرژی قله های  PLنمونه ای که تحت عملیات حرارتی قرار نگرفته اسددت
(قله  ،)7این قله ها احتمائً از افت و خیزهای پتانسدیل وابسته به خوشه های نیتروژنی سرچشمه گرفته اند.
حرارت دهی باعث یکنواخت شددددن توزیع نیتروژن در هر نمونه می شدددود؛ و این پدیده علت جابجایی آبی
مشداهده شده ،می باشد .زمانی که دمای حرارت دهی از  911oCبیشتر شود ،قله انرژی  PLاز  1/257 eVبه
 1/248eVکاهش می یابد و شدددت  PLنیز به همان نسددکت دچار کاهش می شددود .انجام عملیات

RTA

در

دماهای بیشتر از دمای بهینه ،باعث وارد شدن آسیب هایی به شککه میشود و به همین دلیل کیفیت اپتیکی
ئیه را کاهش می دهد [. ]28
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شکل( :)21-4الف -تاثیر عملیات حرارتی با دماهای متفاوت ،روی طیف ( PLدردمای اتاک) ئیه روآراستی  .GaN0.01As0.99ب -تغییرات
شدت و انرژی قله  PLبرای همان نمونه ها [.]28

 2-3-4اثر  RTAروی نمونه های  GaNAsرشد داده شده به روش MOCVD
در این بخش تددأثیر  RTAرا روی نموندده هددای  GaNAsبددا درصددددهددای مختلف نیتروژن ،کدده بدده
روش MOCVDرشد داده شده اند بررسی می کنیم  .نمونه هایی که در این بخش مورد بررسی قرار می گیرند،
ندمدوندده هددای گروه چو می بدداشدددنددد[ .]29این نموندده هددا ،ئیدده هددای روآراسدددتی
 1/3 % <x< 1/3 %می باشدند  .قکل از عملیات

RTA

GaNxAs1-x

بددا

 ،هر نمونه به چند قطعه تقسیم شده و سطه برخی از

این قطعات با ئیه ای به ضدخامت  ، 311nmاز  SiO2پوشدانده شدده است .نمونه ها پس از عملیات رشد ،در
دماهایی  625 oCتا  ،775 oCبه مدت  61sدر محیطی حاوی گاز نیتروژن تحت عملیات حرارتی سددریع قرار
گرفتده اندد  .روی هر نمونده ئیه ای از  GaAsبرای اطمینان از عدم خروج  Asقرارداده شدددد .بعد از عملیات
حرارتی سریع ئیه پوششی  SiO2با روش های شیمیایی با کمک محلول فلوراید هیدروژن ( )HFبرداشته شده
اسدت .پس از آن نمونه های حرارت دهی شدده ،بوسدیله اندازه گیری های  XRDبررسی شده اند ،تا اطمینان
حاصل شود که تغییر قابل توجهی در درصد  Nنمونه ها بعد از  RTAرخ نداده باشد  .در این بخش بحث اصلی
مددا روی طیفهددای

PL

نموندده هددای ،ئیدده روآراسدددتی ( GaN0.007As0.993نموندده  ) S1و ئیدده روآراسدددتی

(GaN0.013As0.987نمونه  ،)S2می باشد.
شدکل( )21-4طیف  PLمربو به نمونه  S1بدون ئیه پوشدشی  SiO2را قکل و بعد از عملیات

RTA

نشددان می دهد .در طیف  PLنمونه ای که تحت عملیات  RTAقرار نگرفته اسددت دو قله دیده می شددود ،که
موقعیت انرژی آنها در  P1= 1/34 eVو  P2= 1/16eVقرار دارد .قله

P1

مربو به گاف نواری ئیه روآراسددتی

 GaNAsمی باشدد و با پیش بینی حاصل از مدل  BACبه خوبی در تطابق است[ .]31قله  P2ناشی از تله های
موجود در ئیه روآراستی  GaNAsمی باشد .دو احتمال برای منشاء این تله ها پیش بینی می شود )1 :نقایص

75

نقطه ای ناشدی از تهی جای های

Ga

و  )2نقایص ناشی از شکافته شدن N-Nدرون شککه ای .نقایص مربو

به تهی جای های  Gaاز نقایص رایج در

شکل( :)21-4طیف  PLئیه روآراستی ( GaN0.007As0.993نمونه  (S1بدون ئیه پوششی  SiO2قکل وبعد از عملیات  .RTAنمونه ها در
دماهای  625و 675و 725و 775درجه سلسیوس  ،تحت عملیات  RTAقرار گرفته اند[. ]29

نمونه های رشد داده شده به روش  MOCVDهستند و تعداد دررفتگی های مربو به تهی جای های
 Gaبا افزایش درصدد  Nنمونه ها افزایش می یابد[ .]31نقایص ناشی از  N-Nهای درون شککه ای باعث ایجاد
ترازهای انرژی داخل گاف نواری  GaNAsمی شدددوند[ RTA .]32می تواند هر دو نوع نقیصددده را کاهش دهد.
افزایش دمای حرارت دهی باعث کاهش مراکز بازترکیب غیر تابشدی ،و در نتیجه افزایش شدت قله
گردد .ولی مشداهده می شود که حرارت دهی در دماهای بیشتر از

C

o

P1

می

 ،725باعث کاهش شدت قله  PLمی

گردد .این کاهش ممکن است به دلیل تغییر ساختمان سطه نمونه یا پخش شدن نقایص در ئیه باشد[.]33
از سدوی دیگر شددت قله  P2نمونه حرارت داده شده در مقایسه با شدت قله  P2نمونه ای که تحت عملیات
 RTAقرار نگرفته اسددت کمتر اسددت .این پدیده احتمائ به از بین رفتن تله های داخل آلیاژ مربو می شددود.
شددت قله  P2نمونه های حرارت دهی شدده با افزایش دمای حرارت دهی کاهش می یابد .کم شدن پهنای
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نمودار  PLبعدد از عملیدات  RTAدر شدددکل( )21-4نیز نشدددان دهنده بهکود کیفیت اپتیکی نمونه ها پس از
عملیات  RTAمی باشد .خالصه ای از موقعیت قله های  PLنمونه  S1بر حسب انرژی و شدت در شکل()22-4
نشدان داده شدده است .در همة نمونه هایی که تحت عملیات  RTAقرار گرفته اند ،یک جابجایی قرمز قله

P1

طیف  PLنسکت به نمونه قکل از عملیات  RTAمشاهده می شود .جابجایی قله  P1طیف  PLنمونه حرارت دهی
شده در  675 oCبدون ئیة پوششی  ، Sio2به  21 meVمی رسد .این جابجایی (و احتمائ کاهش گاف نواری)،
به پرش کوتاه اتم های  Nاز مکان های بین شککه ای به نقا شککه نسکت داده می شود[ .]29دراثر حرارت
دهی بدا دمدای بائ ،به دلیل خروج اتم های نیتروژن از آلیاژ ،GaNAsجابجایی قله انرژی  PLکاهش می یابد.
شددت قله  P1تا دمای

C

o

 725به صدورت یکنواختی افزایش می یابد؛ و دراین دما شدت قله P1بیشینه می

شددود .این دما ،دمای بهینه حرارت دهی نمونه  S1اسددت .بیشددینه شدددت در مقایسدده با نمونه بدون حرارت
دهی 11،برابر افزایش یافته اسددت .عملیات  RTAروی سدده نمونه دیگر با درصدددهای مختلف نیتروژن انجام
شده است.
در شددکل( )23-4دمای بهینه حرارت دهی برحسددب درصددد  Nنمونه ها ،نشددان داده شددده اسددت.
همدانطور که در این شدددکل دیده می شدددود ،دمای بهینه حرارت دهی با افزایش درصدددد نیتروژن
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GaNAs

شکل( :)22-4موقعیت قله های طیف  PLنمونه  S1بر حسب انرژی و شدت [. ]29

شکل( :)23-4دمای بهینه حرارت دهی برحسب درصد نیتروژن[.]29

کاهش می یابد .این پدیده را می توان به این ترتیب توضدیه داد که ،چگالی نقایص در ئیه رونشانی
با افزایش درصد  Nافزایش می یابد .با انجام عملیات

RTA

GaNAs

دو فرایند ممکن است درآلیاژ رخ دهد )1 :فرآیند

بهکود بخشی از نقایص  )2فرآیند ایجاد نقایص جدید .اگر یک دمای حرارت دهی یکسان را در عملیات
78

RTA

برای هر  3نمونه درنظر بگیریم؛ چون چگالی نقایص درنمونه ها ،بادرصددد Nارتکا دارد؛ بنابراین در نمونة با
درصدد  Nبیشدتر ،بهکود بیشتری مشاهده می شود .هرچند که شکل گرفتن نقایص تحت تأثیر عملیات

RTA

هم وابسته به درصد Nنمونه ها است[ .]34با افزایش درصد  Nبی نظمی در نمونه ها (نسکت به نمونه های با
درصدددد  Nپایین تر) افزایش می یابد .افزایش دما نیز ،در دماهای بیشدددتر از دمای بهینه ،باعث افزایش بی
نظمی می شود .بنا براین چون سیستم دارای درصد نیتروژن بائتر ،بی نظمی اتی بیشتری دارد ،باید دمای
بهینه حرارت دهی آن پایین تر باشددد .در نتیجه ،بنا بر مشدداهدات و دئیل کر شددده ،ئیه های روآراسددتی
GaNAs

با درصددد  Nبائتر ،دمای بهینه حرارت دهی پایین تری دارند .این مطلب در مورد نمونه های رشددد

داده شده به روش  ]34[ MBEهم مشاهده شده است.
برای مطالعه اثر ئیة پوشدشی  ،SiO2نمونه ئیه روآراستی ( GaN0.013As0.987نمونه  )S2را مورد بررسی
قرار می دهیم .در طیف  PLنمونه بدون عملیات حرارت دهی قله  P1مشاهده نمیشود.
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شکل( : )24-4طیف  PLئیه روآراستی ( GaN0.013As0.987نمونه  (S2الف) بدون ،ب) با ئیه پوششی  SiO2که در دماهای675 ، 625 oC
 725 ،و  775تحت عملیات  RTAقرارگرفته است [.]29

شکل()24-4الف نمودار  PLنمونة حرارت دهی شده بدون ئیه  SiO2را نشان میدهد .دراین شکل بهکود شدت
قله  P1و کاهش شددت قله  ،P2مشداهده می شدود .با پوشداندن نمونه
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GaNAs

به وسیله ئیة پوششی ،SiO2

افزایش بیشتری در شدت قله  P1مشاهده می شود ،در حالی که شدت قله
ب) .قکل از عملیات

RTA

P2

کاهش می یابد(شکل()24-4

قله  P1در این نمونه به سدختی قابل مشداهده اسدت .شدت این قله در اثر افزایش

مراکز بازترکیب غیر تابشدی بسدیار ضدعیف است .ولی بعد از عملیات  ،RTAشدت این قله به نحو چشمگیری
افزایش می یابد .در این نمونه نیز مشابه نمونه S1کم شدن پهنای نمودار  PLبعد از عملیات

RTA

مشاهده می

شود ،و میزان این کاهش در نمونة دارای ئیة پوششی  SiO2بیشتر است .شدت قله  P2در نمونة  S2دارای ئیة
پوششی  SiO2در مقایسه با نمونة بدون ئیة پوششی  ،SiO2به میزان  111برابر نسکت به قکل ازعملیات ،RTA
و به میزان  11برابر نسکت به بعد ازعملیات  ،RTAکاهش یافته است.
از آنچه گفته شدد می توان نتیجه گرفت که اثر عملیات  RTAروی نمونه های دارای ئیه پوشددشی
 ، SiO2چشدمگیرتر اسدت .زیرا ئیه پوششی

SiO2

در پخش نقایص همکاری می کند[ ،]34و بدین ترتیب از

بین رفتن تله ها با سرعت بیشتری انجام می شود .این ساز و کار شدت قله  P1طیف  PLرا بهکود می بخشد
و باعث ایجادکاهش بیشدتر ،در شددت قله  P2می شدود .ئیة پوششی  SiO2می تواند فرآیند جابجا شدن اتم
های  Nاز فضداهای بین شدککه ای به نقا شککه را ،تسهیل کند .در دمای  ،775oCشدت قله های  P2همة
نمونه ها کاهش خوبی پیدا کرده اسدت؛ که این مطلب نشان دهنده از بین رفتن نقایص نقطه ای ایجاد شده
در فرآیند رشد پس از عملیات  RTAاست[ .]35بنابراین مشاهده می شود که عملیات  RTAباعث بهکود شدت
قله  P1و کاهش شدددت قله

P2

می گردد و همچنین ئیه پوشددشددی  SiO2باعث افزایش قابل مالحظه ای در

شدت قله  P1در طیف  PLنمونه هایی که تحت عملیات  RTAقرار گرفته اند ،می گردد .
در مجموع از مقایسه خوا

اپتیکی نمونه های مختلف  GaNAs/GaAsکه با روش های  MBEو

MOCVD

رشد داده شده اند و تحت عملیات حرارتی سریع قرار گرفته اند ،نتایج یل حاصل میشود:
 .1عملیات  RTAبا توجه به مشددداهدات زیر سدددکب کاهش پتانسدددیل جایگزیدگی در همه نمونه های
مختلف

GaNAs/GaAs

می گردد.

 -کاهش شیب دنکاله نواری طیف  PLپس از عملیات

RTA
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 -کم شدن پهنای نمودار  PLبعد از عملیات

RTA

 کاهش آشکار جابجایی استو (اختالف بین قله طیف های  PLEو  )PLپس از عملیات-افزایش زمان واهلش طیف  PLبعد از عملیات

RTA

 افزایش وابستگی دمایی زمان واهلش طیف  PLپس از عملیات -افزایش شدددت شدددت قله

 P1طیف

RTA

RTA

 PLکاهش چشددمگیر شدددت قله  P2در نمونه هایی GaAsکه با روش

 MOCVDرشد داده شده اند.
 .2افزایش قابل توجه طول عمر طیف  PLپس از عملیات  RTAنشددان دهنده غیر فعال شدددن مراکز غیر
تابشی موجود در نمونه های مورد مطالعه و در نتیجه کاهش آنها بعد از عملیات  RTAمی باشد.
 .3عملیات  RTAاز طریق کاهش پتانسیل جایگزیدگی و غیر فعال کردن مراکز غیر تابشی سکب افزایش
شددددت قله طیف  PLبه میزان  3تا 11برابر در همه نمونه های مختلف  GaNAs/GaAsمی شدددود .با
توجه به مکاحثی که کر شد ،مراکز غیر تابشی که به احتمال زیاد پس از انجام عملیات RTAحذف و
غیر فعال می شوند ،نقایص نقطه ای هستند.
 .4قکل و بعد از عملیات

RTA

ساز و کار های  PLمشابهی در نمونه ها حاکم است و بازترکیب اکسیتون

هایی جایگزیده منشاء طیف  PLدمای پایین آلیاژهای  GaNAsمی باشد.
 .5افزایش دمای رشد سکب بهکود کیفیت اپتیکی نمونه ها می گردد.
 .6ئیه های روآراستی

GaNAs

با درصد  Nبائتر ،دمای بهینه حرارت دهی پایین تری دارند.

 .7اثر عملیات  RTAروی نمونه های دارای ئیه پوشدشی

SiO2

نسکت به نمونه های دارای ئیه پوششی

 ،GaAsچشددمگیر تر اسددت .ئیه پوشددشددی  SiO2در پخش نقایص همکاری می کند ،و میزان کاهش
نقایص در نمونه های دارای این ئیه پوششی بیشتر است.
 .8عملیات

RTA

در نمونه های مختلف  GaNAs/GaAsکه با روش  MBEرشدددد داده شدددده اند سدددکب

جابجایی آبی در موقعیت بیشددینه طیف ( PLتا رسددیدن به دمای بهینه حرارت دهی ) می گردد .در
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حالی که در نمونه هایی که با روش  MOCVDرشددد داده شددده اند شدداهدجابجایی قرمزدر موقعیت
بیشینه طیف ( PLتا رسیدن به دمای بهینه حرارت دهی ) در همه نمونه ها هستیم.

 4-4بررسههی مهدل برهمکنش دافعهه نواری در آلیهاژهای GaNAs

وتاثیر  RTAروی پارامترهای این مدل
همانطور که قکال اشاره کردیم حضور یک ناخالصی هم الکترونی در نیمرساناها باعث ایجاد حالتهای
شدیداً جایگزیده می شود .انرژی این وضعیت های جایگزیده به الکترونگاتیویته اتم ناخالصی ای که جایگزین
عناصددر شددککه بلور میزبان می شددود بسددتگی دارد .درسددیسددتم  ، GaAsبر همکنش بین تراز جایگزیده  Nو
وضدعیت های گسترش یافته نوار رسانش میزبان  ،GaAsساختار الکترونیکی نوار رسانش میزبان را تغییر داده
و منجر به ایجاد  GaNxAsl-xمی گردد .ساختار الکترونیکی آلیاژهای  GaNxAs1-xرا می توان از طریق برهمکنش
بین وضعیت های جایگزیده (  ) Lو توسعه یافته (  ) kشرح داد .هامیلتونین کلی این سیستم مجموع سه
جمله است[:]36

()6 -4

1

) (eik . jVkj ck d j  h.c
N j ,k





H   EkC Ck Ck   E Lj d j d j 
j

k

کده جملده اول هامیلتونین الکترونها در وضدددعیت های نواری با پراکندگی انرژی  Ekcو جمله دوم انرژی کل
الکترونهای جایگزیده در نقا ناخالصدی شدککه می باشدد  .جمله سوم تغییر انرژی یک تک الکترون به علت
آمیختگی بین وضعیت های نواری و وضعیت های جایگزیده می باشد.
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فرضددی که برای حل این مسددئله در نظر گرفته می شددود این اسددت که ،فقط یک نوار و یک تراز
ناخالصدی در برهم کنش شدرکت می کنند .با محاسکه اختالل ایجاد شده  ، k H1 Lکه  H1انرژی یک تک
الکترون است ،ماتریس اختالل به صورت زیر به دست می آید[:]36
0

() 7-4

V

) Ekc  E (k

) E L  iL  E (k

V

که  E kcو  ELبه ترتیب انرژی نوار رسدانش غیر مختل شده میزبان و انرژی تراز جایگزیده مربو به  Nنسکت
به قله نوار ظرفیت می باشدند[ V  k V L .]37عناصر ماتریس جفت شدگی بین وضعیت های جایگزیده
 Nو وضددعیت های توسددعه یافته نوار رسددانش میزبان می باشددند V.به صددورت  CMN xنیز نشددان داده می
شدودکه  C MNپارامتر ثابت ماتریس جفت شدگی بین وضعیت های جایگزیده  Nو وضعیت های توسعه یافته
نوار رسدانش و  xدرصدد  Nآلیاژ است[ .]38در رابطه ( L )7-4پهن شدگی رابطه پاشندگی  ELرا شرح می
دهد .اگر در بحث محاسکات تئوری مدل دافعه نواری عامل پهن شدگی نوار رسانش را صفر بگیریم L =0 ،

 ،جوابهای معادله ویژه مقداری ( )7-4بدست می آید .جوابهای این معادله ترازهای  ( E+بائیی ) و  ( E-پایینی
) مدل دافعه نواری هسدتند که در اثر شدکافته شدن نوار رسانش به این  2زیرنوار ،ایجاد شده اند .انرژی این
دو زیرنوار با رابطه زیر بیان می شود[:]39

() 8-4





1
( Ekc  E L )  ( E kc  E L ) 2  4V 2
2

E (k ) 

شدکل( )25-4الگویی از سداختارهای نواری که به وسیله مدل  BACمحاسکه شده است را نشان می دهد .در
این شددکل خطو نقطه چین وضددعیت ترازها را پیش از وقوع دافعه نواری نشددان میدهند ،به طوری که

EM

معرف لکه نوار رسددانش میزبان و  ENتراز جایگزیده وابسددته به ناخالصددی همالکترون در نیمرسددانا اسددت .بر
همکنش بین حالتهای جایگزیده هم الکترونی و وضددعیت های توسددعه یافته نوار رسددانش تاثیر مهمی روی
پاشدددندگی دو زیر نوار رسدددانش  E-و  E+می گذارد .اثر این بر هم کنش روی وضدددعیت هایی که به تراز

EN

نزدیکترند شددیدتر اسدت .اگر مطابق شدکل()25-4الف تراز وضدعیتهای جایگزیده  ENدر میان وضعیت های
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توسدعه یافته نوار رسدانش میزبان ،EM ،قرار بگیرد ،رفتار وضعیت های لکه ی زیر نوار  E-مشابه ویژگیهای

EM

توسدعه یافته ( شدکل سدهمی وار ) خواهد بود ،و مشدخصه لکه  E+بیشتر شکیه تراز  ENخواهد بود .اگر حالت
های جایگزیده زیر لکه نوار رسدانش قرار بگیرند(شکل()25-4ب) ،رفتار لکه ی زیر نوار  E-و  E+برعکس حالت
قکل می شدود .زیر نوار E-رفتار وضدعیت های جایگزیده و زیر نوار  E+رفتار حالت های توسعه یافته را به خود
می گیرند .اگر در رابطه( L ،)7-4صفر نکاشد ،دو زیر نوار  E+و  E-پهن می شوند که این موضوع در شکل(-4
)25ج نشان داده شده است.
شکافتگی نواررسانش به دو زیر تراز  E+و  E-در آزمایش های طیف سنجی فوتورفلکتانس 86به وضوح
مشددداهدده شدددده اسدددت[ .]41،39،36نتدایج این آزمدایش هدا نشدددان داده اسدددت کده با حضدددور  Nدر

شکل( :)25-4الگویی از ساختارهای نواری که به وسیله مدل  BACمحاسکه شده است :الف -حالتی که تراز وضعیتهای جایگزیده  ENدر
میان وضعیت های توسعه یافته نوار رسانش میزبان  ، EMقرار بگیرد .ب -حالت های جایگزیده زیر لکه نوار رسانش قرار بگیرند[ .]39ج-
نوار رسانش ترکیب  GaAs0.995N0.005که بر اساس معادله ( )8-4بازسازی
شده است [.]36

Photomodulated reflectance spectra
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شکل( :)26-4طیفهای فوتورفکتانس آلیاژهای  GaNxAs1-xبا  .1 %> x> %2در  ، x=0قله  E 0مربو به گذار از قله نوار ظرفیت به انتهای
نوار رسانش ،و قله  E0   0نشان د هنده گذار بین انتهای نوار رسانش و تراز حاصل از شکافتگی اسپیس مدار در نوار ظرفیت آلیاژ
 GaAsمی باشد .با حضور  E 0 ، Nو  E0   0جای خود را به ترتیب به  E و  E    0می دهند .گذارهای  E و  E دو زیر نوار
مورد بحث در مدل  BACمی باشند که در اثر شکافتگی نوار رسانش ایجاد شده اند .با افزایش درصد  Nدافعه بین این تراز مشاهده می
شود[.]36

 GaAsدو تراز  E+و  E-در طیف های

PR

آشدکار می شدوند (شکل( ،))26-4و با افزایش درصد  Nاین ترازها از

یکدیگر دور شده و تراز  E-به سمت انرژی های پایین تر و تراز  E+به سوی انرژی های بائتر حرکت می کند.
بندابراین علت کاهش گاف نواری آلیاژهای نیتروژن دار با افزایش درصدددد  ،Nحرکت رو به پایین تراز  E-می
باشد .به این ترتیب گاف نواری این آلیاژ ها را انرژی تراز ( E-رابطه ( ))8-4تعیین می کند.

()8-4





1
2
E N  EM  ( E N  EM ) 2  4CMN
x
2
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E g  E 

در شدددکدل( )27-4نتدایج گزارش های گوناگون در مورد تغییرات گاف نواری

آلیاژهایGaNxAs1-x

با

افزایش درصد  Nنشان داده شده است .منحنی ای که در شکل مالحظه می فرمائید از تطکیق این داده ها با
مدل برهمکنش دافعه نواری(رابطه( ))8-4به دسدت آمده است .از برازش مدل برهمکنش دافعه نواری با این
داده ها مناسب ترین مقدار برای پارامتر  V = 2/7 eV ،Vبدست آمده است.

شکل( :)27-4نتایج گزارش های گوناگون[ ]46-43در مورد تغییرات گاف نواری آلیاژهای  GaNxAs1-xبا افزایش درصد  Nنشان داده شده
است  .منحنی ای که در شکل مالحظه می فرمائید از از تطکیق این داده ها با مدل برهمکنش دافعه نواری(رابطه( ))8-4به دست آمده
است[.]36

در این مرحله قصدددد داریم ابتدا تحول دمایی گاف نواری آلیاژ GaN0.013As0.987را با اسدددتفاده از مدل
برهمکنش دافعدده نواری بررسدددی نمددائیم و پددارامترهددای برازش مربو بدده این ترکیددب را بدده دسددددت
آوریم ،سدددپس اثر عملیات  RTAرا روی پارامترهای مدل برهمکنش دافعه نواری ترکیب آلیاژ

GaN0.011As0.989

بررسی نماییم .به این منظور روشی را که بر مکنای تحول دمایی گاف نواری پایه نهاده شده است به کار می
بریم[:]41-43
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در این رابطده برای بیان تغییرات انرژی تراز نیتروژن های جایگزیده  ENو وضدددعیت های توسدددعه یافته نوار
رسانش میزبان ( EM )GaAsدر اثر حضور نیتروژن از روابط زیر استفاده نمودیم[: ]41

()11-4

E N ( x)  1.675  2.52 x

()11-4

EM ( x)  Eg0  1.55 x

در رابطه های بائ  xدرصدد نیتروژن و  Eg0انرژی گاف نواری آلیاژ میزبان ( )GaAsمی باشددد .وابستگی دمایی
گاف نواری آلیاژ میزبان ( EM(Tرا از طریق معادله بوز– انیشتین (رابطه( ))3-4محاسکه نمودیم ،و پارامترهای
پیش فرض مورد نیاز برای این معادله  ، Eg0 , B ,  Bرا از جدول ( )2-4استخراج نمودیم .
()12-4

}]EM (T )  EM ( x)   B /{1  2 /[exp( B / T )  1

شدکل( )28-4نتیجه برازش داده های مربو به نمونه ئیه روآراستی  GaN0.013As0.987با معادله مدل
بددرهددم دکددنددش دافددعدده نددواری را نددمددایددش مددی دهددد .در ایددن بددرازش مددقددادیددر  CMN =2/44و
eV

=1/668

EN

بدسدددت آوردیم ،و پارامترهای معادله بوز– انیشدددتین که از این برازش بدسدددت آوردیم

  B  45 meVو   B  371 Kمی باشددد .این نتایج همخوانی مطلوبی با گزارش هایی که تاکنون منتشددر
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شدده اسدت دارد .نتایج بدسدت آمده از محاسدکات ما ،در جدول( )3-4نشان داده شده است .داده های گروه
لی ،]41[ 87نیز به عنوان شاهد در این جدول نشان داده شده است.

جدول( :)3-4نتایج محاسکات پارامترهای برازش داده های مربو به نمونه های  GaNxAs1-xبا درصدهای Nمتفاوت با معادله مدل
برهمکنش دافعه نواری.

88

)EM(eV

)EN(eV

CMN

عملیات پس از رشد

1/56eV

1/62eV

2/36

دددددددد

1/56eV

1/78eV

2/22

دددددددد

1/ 63eV

2/48

دددددددد

1/67eV

2/37

1/5eV

1/66eV

2/44

عملیات

xN =1 /1%

RTA

دددددددد
عملیات

درصد نیتروژن در
ترکیبGaNxAs1-x

*

xN =2%

RTA

دددددددد

1/3%

= xN

L.H.Li
 88سطر ( * ) مربو به نمونه های گروه لی[ ]41می باشد.
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شکل( :)28-4نتیجه برازش داده های مربو به نمونه های مورد مطالعه :ئیه روآراستی ( GaN0.013As0.987مربع ،بدون عملیات  )RTAو
چاه کوانتومی چند گانه GaN0.011As0.989در حالتهای قکل(دایره توپر) و بعد (دایره توخالی ) از عملیات  RTAبا معادله مدل برهمکنش
دافعه نواری(خط منحنی) نشان داده شده است.

در این مرحلدده اثر عملیددات
GaN0.011As0.989

RTA

روی پددارامترهددای مدددل برهمکنش دافعدده نواری ترکیددب آلیدداژ

را بررسدددی می نمداییم .بدا اسدددتفداده از روابط( )11-4( ،)9-4و( )11-4پارامتر های مدل

برهمکنش دافعه نواری برای این آلیاژ را در حالت های قکل و بعد از عملیات حرارتی سریع به دست آوردیم.
منحنی های حاصددل از این برازش در شددکل( ،)28-4و پارامتر های حاصددل از این برازش با مدل برهمکنش
دافعه نواری در جدول( )3-4نشدان داده شدده اسدت .طکق نتایجی که بدست آوردیم مشاهده می شود که،
انرژی تراز  EMتحت تاثیر عملیات حرارتی سدریع قرار نگرفته است .این پدیده موضوعی قابل پیش بینی بود،
زیرا موقعیت انرژی تراز ( EMتراز نوار رسانش  (GaAsنکاید در اثر عملیات  RTAتغییر کند .در حالی که پس از
عملیات

RTA

پارامتر جفت شدددگی  CMNکاهش یافته اسددت و انرژی تراز  ENافزایش پیدا کرده اسددت .طکق

گزارش های منتشدر شده[ ]43،41پارامتر جفت شدگی  CMNبا افزایش اختالف بین انرژی تراز  ENو نقطه 

نوار رسددانش آلیاژ میزبان ،کاهش می یابد .افزایش انرژی تراز  ENبه همراه ثابت ماندن انرژی تراز  ،EMسددکب
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افزایش فاصددله بین این دو تراز ،و در نتیجه کاهش پتانسددیل برهمکنش بین این ترازها گردیده و در مجموع
باعث کاهش پارامتر جفت شدگی  CMNگردیده است.
همدانطور که پیش از این اشددداره کردیم عملیات  RTAسدددکب کاهش نقایص نقطه ای در آلیاژهای
 GaNxAs1-xمی گردد .بنابراین شدداید بتوان گفت که کاهش نقایص نقطه ای در محیط پیرامون اتم های  Nدر
آلیاژ ،احتمائ روی انرژی تراز  ENتاثیر گذاشددته اسددت ،و سددکب جابجایی آبی این تراز و کاهش پتانسددیل
برهمکنش مدل برهمکنش دافعه نواری گردیده است .

فصل پنجم
مطالعه اپتیکی سیستم GaNP
91

بررسی ساز و کار بازترکیب تابشی
شواهدی برای تغییر ساختار گاف نواری از غیر مستقیم به شبه مستقیم
منشاء خمش شدید گاف نواری در آلیاژ GaNxP1-x
تاثیرات عملیات حرارتی سریع روی خواص اپتیکی آلیاژهایGaNP
اثر زیرالیه  Siبر خواص اپتیکی آلیاژGaNP

حضددددور مقدددددار ندددداچیزی نیتددددروژن در نیمرسددددانای  ( GaPدر حدددددود  )1116 cm-3نیددددز
باعددث مددی شددود کدده اتددم هددای نیتددروژن حالددت هددای جایگزیددده ای شددکیه تددراز دهنددده در گدداف
ندددواری  GaPایجددداد کنندددد .جدددایگزینی اتمهدددای  Nبددده جدددای اتدددم هدددای  ،Pبدددا توجددده بددده انددددازه
کوچدددک و الکترونگددداتیوی بدددزر

عنصدددر  Nنسدددکت بددده عنصدددر  ،Pمدددی تواندددد آشدددفتگی محلدددی

بسدددیار بزرگدددی در پتانسدددیل شدددککه ایجددداد نمایدددد [ .]3-1جایگزیددددگی اتدددم هدددای  Nعدددالوه بدددر
ایجدداد خمددش بددزر

در گدداف نددواری ،GaPمددی توانددد باعددث ایجدداد حددالتی شددکیه گدداف نددواری

مسددتقیم در سیسددتم  GaP:Nشددود ،در حددالی کدده آلیدداژ

92

GaP

نیمرسددانایی بددا گدداف نددواری غیددر

مسددددتقیم اسددددت .ایددددن موضددددوع باعددددث اسددددتفاده گسددددترده از  GaP:Nدرسدددداخت دیودهددددای
نورگسدددیل در محددددوده سدددکز -زرد شدددده اسدددت [ .]4-1بدددا افدددزایش تددددریجی درصدددد  ، Nجفدددت
هدددای نیتروژندددی (کددده آنهدددا را بدددا  NNiنمدددایش مدددی دهندددد) تشدددکیل مدددی شدددوند کددده خطدددو
وابسدددته بددده آنهدددا را مدددی تدددوان در طیدددف  PLمشددداهده کدددرد .جفدددت هدددای

NNi

بددده صدددورت

ترازهددای مجددزا داخددل گدداف نددواری میزبددان توسددعه مددی یابنددد .در سیسددتم  ،GaPدر پددایین نددوار
رسدددانش در محددددوده -33 meV

ECBM

 ،وجدددود ترازهدددای اندددرژی وابسدددته بددده ایدددن جفدددت هدددا

گددزارش شددده اسددت ]5[ .در ایددن مرحلدده طددول مددوج نددور خروجددی از ایددن ترکیددب ،از سددکز بدده
زرد تغییرمددی کنددد [ .]6،7بددا افددزایش غلظددت  Nخطددو تیددز روی طیددف  PLمحددو شددده ،و قلدده
هدددای نسدددکتا پهدددن سددداختار نامشدددخص در طیدددف  PLظددداهر مدددی شدددوند .در ایدددن محددددوده از
غلظت نیتروژن ،نور دیودهای نور گسیل به رن

قرمز در می آید[.]8

مطالعددات نظددری وتجربددی بددرای یددافتن پاسددب بدده ایددن سددؤال کدده در چدده محدددوده ای
از غلظدددت نیتدددروژن تغییدددر رفتدددار گددداف ندددواری (از حالدددت گددداف ندددواری غیدددر مسدددتقیم بددده
مسدددتقیم) اتفددداک مدددی افتدددد ،انجدددام شدددده اسدددت .بالیدددیچ89و همکدددارانش بدددا اسدددتفاده از طریدددق
محاسدددددددددددکات سددددددددددداختار ندددددددددددواری شدددددددددددکه پتانسدددددددددددیل ابرشدددددددددددککه
 512اتمددی 91پددیش بینددی کددرده انددد کدده ،تغییددر گدداف غیددر مسددتقیم بدده مسددتقیم در سیسددتم
GaNxP1-x

بددده ازای 3%

=

 xاتفددداک مدددی افتدددد [ .]9در برخدددی گزارشدددات نیدددز محددددوده تغییدددر

رفتار گاف   x1/43 %بیان شده است[.]11
جهدددت بررسدددی فراینددددهای بازترکیدددب تابشدددی در آلیددداژ  GaNPو نحدددوه شدددکل گیدددری
ندددوار رسدددانش ایدددن مددداده ،ابتددددا ویژگیهدددای طیدددف  PLایدددن سیسدددتم را بررسدددی مدددی نمددداییم و

Bellaich
512 atom supercell pseudopotential band structure calculations
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سددپس بدده بررسددی چگددونگی تغییددر سدداختارگاف نددواری از غیرمسددتقیم بدده شددکه مسددتقیم مددی
پددردازیم .بدددنکال آن منشدداء خمددش شدددید گدداف نددواری در ایددن سیسددتم را ،از طریددق مدددلهای
تئدددوری نیمرسددداناهای نیتروژنددددار رقیدددق ،مدددورد بررسدددی قدددرار داده ،و در انتهدددا نیدددز بددده مطالعددده
تددداثیرات عملیدددات حرارتدددی سدددریع و اثدددر زیدددر ئیددده  Siروی خدددوا

اپتیکدددی آلیاژهدددای

GaNP

می پردازیم.

 1-5بررسی ساز و کار بازترکیب تابشی
 1-1-5بررسی ویژگیهای طیف PL
 1-1-1-5بررسی طیف  PLبا تغییر درصد N
در آغدددداز طیددددف هددددای  PLنموندددده هددددای مختلددددف  GaNxP1-xبددددا درصدددددهای مختلددددف
نیتددروژن را ،مددورد بررسددی قددرار مددی دهددیم .در شددکل( )1-5طیددف هددای  PLدمددای پددایین ئیدده
هدددددددای روآراسدددددددتی  GaNxP1-xمدددددددورد مطالعددددددده در ایدددددددن پایدددددددان نامددددددده بدددددددا
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شکل ( :)1-5طیف های  PLدمای پایین ئیه های روآراستی  GaNxP1-xمورد مطالعه در این پایان نامه با  x<1/81%نشان داده شده

است.جهت مقایسه طیفها در راستای عمودی جابجا شده اند.

درصددد نیتددروژن  ، x <1/81%نشددان داده شددده اسددت .در طیددف  PLنموندده هددایی کدده دارای درصددد
نیتروژن پدایین تدری (1/15%

=x

معدادل بدا  )1119 cm-3هسدتند ،یدک سدری خطدو تیدز کده از جفدت

هددای متفدداوت  )i  5( NNiمنش داء گرفتدده انددد مشدداهده مددی شددود .همددانطور کدده درشددکل( )1-5دیددده
مددی شددود بددا افددزایش درصددد نیتددروژن تددا حدددود  1/43 %تددابش هددای تیددز ناشددی از جفددت هددای

NNi

ضعیف شده و قله های پهن در طیدف  PLمشداهده مدی شدوند .بدا افدزایش درصدد  Nموقعیدت اندرژی قلده
 PLبه دلیل کداهش گداف ندواری دچدار جابجدایی قرمدز شدده ،و شددت قلده  PLکداهش مدی یابدد .طکدق
گزارشددات بیالرجددین 91و همکددارانش افددزایش شدددت طیددف  PLئیدده هددای کپدده ای GaNP 92در دمددای
اتاک ،با افزایش درصد  ،Nتا  ،1/3 %مشاهده شده است[.]11
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Baillargeon
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شکل( :)2-5تغییر شکل طیف ( PLدمای پایین) در آلیاژهای  GaNPبا افزایش درصد  Nدر یک مقیاس نیمه لگاریتمی را نشان می دهد.
طیف  PLئیه های آراستی  GaNPبه صورت  -خط پر ، -و چاه کوانتومی چند گانه  GaNP/GaPبا دایره نشان داده شده است.

جهت بررسی نمونه هایی که دارای درصد نیتروژن بائتری هستند ،در شکل()2-5

تغییرات طیف PL

بددا افدزایدش درصددددد  ،Nبدرای ندمدوندده هددای ئیدده روآراسدددتدی و چدداه کدواندتدومدی چنددد گدداندده
 GaNxP1-x/GaPمورد مطالعه در این پایان نامه نشدان داده شدده است .طیف  PLئیه های روآراستی GaNPبه
صدورت  -خط پر ، -و چاه کوانتومی چند گانه  GaNP/GaPبا دایره نشدان داده شده است .با افزایش درصد

N

یک جابجایی قرمز سدراسدری در طیف  PLمشاهده می شود که قکالً هم به آن اشاره شده است .در طیف

PL

نمونه هایی که درصدد  Nکمتری دارند ،خطو تیزی در محدوده  )2/15 – 2/21(eVمشداهده می شود که
احتمائ از بازترکیب اکس دتیون های مقید به جفت های  NN1ناشددی شددده اند [ .]2در محدوده طیفی  1/8تا
 2/15الکترون ولت چندین ساختار پهن شده مشاهده می شود .این تابشها در طیف های  PLهمه نمونه های
فدددددددددددوک

مشددددددددددددداهدددددددددددده
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مدددددددددددی

شدددددددددددددود.

)ب(
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شکل ( :)3-5الف  -ناپدید شدن تدریجی بخش پرانرژی طیف  ،PLدراثر تشدید حالتها مرتکط آنها با نوار رسانش نشان داده شده است .
ب -وابستگی شدت طیف  PLآلیاژهای  ، GaNPبه درصد  Nدر انرژی های نشری متفاوت  .نقطه ها مربو به نتایج آزمایش هستند و
خطو جهت مقایسه رسم شده اند.

0.05695

همه ترکیکات مورد مطالعه دارای شکل طیفی مشابهی می باشند .وابستگی شدت این ساختارها به درصد

N

(به ازای یک انرژی مشخص) یکنواخت نیست ،و این موضوع در شکل()3-5ب نشان داده شده است .در واقع
آنچه در این شدکل دیده می شدود این است که ،با افزایش درصد نیتروژن ،گذارهای واقع در ناحیه پر انرژی
طیف حذف شدددده و گذارهای واقع در ناحیه کم انرژی طیف که احتمائ وابسدددته به حالتهای خوشددده های
نیتروژنی اسددت برای مقادیر مختلف نیتروژن حفظ شددده اند .این شددکل نیز به جابجایی قرمز طیف

PL

با

افزایش درصدد  ، Nکه بیان کننده ناپدید شددن تدریجی مؤلفه های پر انرژی است اشاره می کند .در طیف
های  PLشدکل( )2-5مشاهده می شود که با افزایش درصد  ،Nاحتمائ به دلیل تشدید بین ترازهای نزدیک
نوار رسددانش با نوار رسددانش ،گذارهای وابسددته به این ترازها از طیف  PLحذف می شددود که این موضددوع در
شکل()3-5الف نیز نشان داده شده است .در مورد ساختار چاه کوانتومی نیز همین اتفاک رخ داده است با این
تفاوت که قله های مربو به این نمونه ها به دلیل اثر حکس کوانتومی به ازای مقادیر یکسان نیتروژن دارای
جابجایی آبی می باشند.
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شکل ( :)4-5الف  -طیف های  PLنمونه های چاه کوانتومی چندگانه  GaNP / GaPبا غلظت های مختلف  Nکه در دمای  11Kثکت
شده اند ،ب -شدت تابش قله های طیف  PLبر حسب درصد  . Nخط منحنی جهت مشاهده بهتر رفتار شدت قله ها رسم شده است[.]8

به منظور مقایسه نتایج بدست آمده با گزارشهایی که تا کنون منتشر شده است  ،درشکل( )4-5الف
نمونه های گروه تو

93

طیف PL

[ ]8که مربو به سداختارهای چاه کوانتومی چندگانه با 1%<x<4%می باشند ،نشان

داده شدده اسدت .همانطور که در این شکل مشاهده می شود ،همانند سیستم  ،GaNAsحضور  Nباعث ایجاد
افت و خیز های پتانسیل شده ،و در نتیجه دنکاله نواری را در طیف های  PLایجاد کرده است[ .]8دنکاله های
نواری در شدکل()4-5الف از  611 meVزیر گاف نواری تاگاف نواری گسدترده شده اند .منشاء این دنکاله ها
ممکن اسدت ترازهای عمیق مربو به خوشده های  Nباشدد .در شکل ()4-5ب  ،شدت قله های طیف  PLبر
حسدب درصدد  ، Nنشان داده شده است .با افزایش درصد نیتروژن شدت تابش های مربو به لکه گاف ،تا %
 x=2/5افزایش یدافته و پس از آن دچار کاهش شدددده اسدددت .کاهش شددددت قله های طیف

PL

به ازای

 ، x>2/5 %احتمائ به علت کاهش کیفیت اپتیکی نمونه ها ،در اثر افزایش توزیع غیر یکنواخت نیتروژن در
آلیاژ می باشد.

C.W.Tu
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 2-1-1-5بررسی وابستگی دمایی طیف PL
بدرای بررسددی بیشدتر سدداز و کددار طیدف  PLمشدداهده شدده ،نتددایج آزمایشددات  PLوابسدته بدده دمددا
مورد بررسی قرار گرفتده اندد .تغییدرات دمدایی طیدف  PLمربدو بده ئیده هدای روآراسدتی مطالعده شدده
 GaNPبددا درصدددهای نیتددروژن( x <2%و  ) x >2%در شددکل( )5-5نشددان داده شددده اسددت  .افددزایش دمددا
باعدث فددرار گرمددایی حامددل هددای بددار از حالتهددای جایگزیددده و احتمددائ شددرکت در کانالهددای غیددر تابشددی
می شود که این پدیده با کاهش شددت قلده طیدف  PLهمدراه خواهدد بدود .از سدوی دیگدر یدک جابجدایی
قرمز ناشی از افزایش دما بده علدت کداهش گداف ندواری در موقعیدت قلده طیدف قابدل مشداهده اسدت .بدا
افددزایش غلظددت نیتددروژن ( ) x > 2%تغییددرات محلددی ایجدداد شددده در ترکیددب بندددی آلیدداژ  ،بدده دلیددل
تغییددر شددکل خوشدده هددا  ،افدزایش تعددداد نیتددروژن هددای یددک خوشدده و کددرنش هددای محلددی ،تشددخیص
سدداختارهای مجددزا را از یکدددیگر غیددر ممکددن مددی سددازد .گ دذار هددای نددوری ناشددی از ایددن ترازهددا  ،بددا
یکدیگر همپوشانی کرده و طیف  PLپهن می شود.
 3-1-1-5مقایسه آثار افزایش دما و افزایش غلظت  Nروی طیف PL

)ب( GaN0.031P0.969
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150 K
180 K
210 K

240 K
270 K
300 K
2.0

1.9

1.8

)EPh(eV
شکل ( :)5-5وابستگی دمایی طیف  PLئیه های روآراستی  GaNxP1-xدرمقیاس نیمه لگایتمی الف -با
( x= 1/14 %محدوده )x < 2%و ب -با ( x=3/1%محدوده .)x > 2%
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1.7

1.6

با مقایسده شدکل های ( )2-5و ( )4-5با شدکل( )5-5مشداهده می شود که ،افزایش دما و افزایش
درصدد  Nتاثیر مشدابهی روی طیف

PL

می گذارند .جهت مقایسه بهتر ،در شکل( )6-5طیف  PLنمونه های

 GaNPبا درصدهای متفاوت  ،Nکه در دماهای مختلفی ثکت شده اند ،نشان داده شده است .همانطور که در
این شدکل دیده می شدود ،گذار های  PLمشدابهی برای هر سه نمونه ثکت شده است .دراثر افزایش دما ،یا با
افزایش غلظت

N

 ،تعداد گذارهای وابسته به خوشه های کم عمق تر نیتروژن ،در هر سه نمونه رو به کاهش

مدددی گدددذارد .خدددوشددددده هدددای کدددم عدددمدددق تدددر حددداوی اتدددم هدددای ندددیدددتدددروژن

شکل( :)6-5الف -طیف  PLنمونه های  GaNPبا درصدهای  Nمتفاوت که در دماهای مختلفی ثکت شده اند .ب) نمودار آرنیوس شدت
 PLنمونه های ئیه رونشانی  GaNxP1-xبا درصدهای (1/9% :Nمثلث) (2% ،دایره توخالی) و( 3/1%دایره توپر).
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کمتری هستند و در نتیجه تعداد آندددها از نظر آماری باید بیشتر باشد .کم شدن جمعیت حالتهای وابسته به
این خوشده ها در اثر دما ،یا در اثر تشددید بین این ترازها با نوار رسدانش آلیاژ مادر ،سکب تشابه رفتار طیف
های  PLاین سده نمونه گردیده اسدت .نتیجه مشداهده شده ،این مطلب را تائید می کند که ،موقعیت انرژی
ترازهای نیتروژن نسکت به تراز خالء ،با افزایش درصد  Nتغییر نمی کند و این ترازها تحت تأثیر شکل گیری
آلیاژ قرار نمی گیرند؛ و در نتیجه احتمائً تأثیر مسددتقیمی روی شددکل گیری نوار رسددانش ندارند .بنابراین با
افزایش درصدد  Nو حرکت رو به پایین نوار رسدانش ،این ترازها به لکه نوار رسدانش نزدیک می شود و با نوار
رسانش وارد تشدید می شوند.
با وجود این که درصددد  Nنمونه ها متفاوت اسددت اما قله طیف های  PLدر دماهای متفاوت در یک
محدوده انرژی قرار گرفته اند .در شکل()6-5ب نمودار آرنیوس شدت  PLنشان داده شده است .منحنی های
رسم شده از برازش رابطه آرنیوس  ،رابطه ( ،)1-5با داده های تجربی بدست آمده است[.]12
() 1-5

] I (T )  I (0) /[1  c1e  E1 / kT  c2 e  E2 / kT

این رابطه از دو عکارت نمایی تشکیل شده است که نشان دهنده دو نوع فعالیت گرمایی متفاوت می
باشد .از این رابطه ،انرژی های فعال سازی گرمایی

meV

141،211،311

= E1

به ترتیب برای نمونه های

 2% ،1/9%و x = 3/1%بدسدت آمده است .در شکل( )7-5نیز کاهش انرژی فعال سازی یک گذار اپتیکی ویژه
با افزایش درصدد  Nنشان داده شده است .حرکت رو به پایین لکه نوار رسانش در اثر افزایش غلظت  ،Nسکب
کاهش انرژی فعال سازی شده است .مقادیر بدست آمده برای انرژی فعال سازی با کاهش گاف نواری نمونه
های

GaNxP1-x

از( 2/1 eVمربو به نمونه  )x = 1/9 %به ( 1/92 eVمربو به نمونه ، )x =3/1 %که از طریق

آزمایشدات جذب به دسددت آمده اسددت[ ،]11در توافق اسددت .جهت بررسددی دقیق تر منشددأ طیف های ، PL
چگونگی تغییرات طیف  PLدر اثر تغییر دمدا را بدا مقددار جدابجایی دمایی گاف نواری مقایسددده می نماییم
(مقدارگاف نواری از طریق آزمایشدات جذب به دسدت آمده اسدت[ .)]11در شکل( ، )8-5این جابجایی برای
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بددددا

( x=4%دایره تو خالی) و ئیه روآراسدتی ( x=3/1%مثلث) نشدان داده شدده اسدت .همانطور که در این شکل
دیده می شددود میزان جابجایی قله های  PLدر اثر تغییر دما ،از جابجایی گاف نواری در اثر تغییر دما بزرگتر
اسدت .با در نظر گرفتن این موضدوع  ،می توان نتیجه گرفت که طیف های  PLاز گذارهای تابشی وابسته به
حددالتهددای جددایگزیددده ندداشدددی شددددده اسددددت ،و از بددازترکیددب نوار بدده نوار کدده مشدددخص کننددده

شکل( : )7-5نمودار نمادینی ازتغییرات ساختار نواری آلیاژهای  GaNPبا افزایش درصد  .Nدر این شکل کاهش انرژی فعال سازی یک

گذار اپتیکی ویژه با افزایش درصد  Nنشان داده شده است.

شکل ( :)8-5میزان جابجایی قله های طیف PLدر اثر تغییر دما ،نسکت به موقعیت انرژی آنها در 2K
])  [h max  h max (2 K )  h max (Tبرای نمونه های چاه کوانتومی چندگانه با ( x=4%دایره تو خالی) وئیه روآراستی
( x=3/1%مثلث) ،نشان داده شده است  .میزان جابجایی دمایی گاف نواری در اثر تغییر دما ])  [E g  E g (2 K )  E g (Tبا (×)
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نشان داده شده است .خط نقطه چین جهت راهنمایی رسم شده است .انرژی های گاف نواری به وسیله آزمایشات جذب[ ]11به دست
آمده است.

190 meV

GaN0.018P0.982

T=2K

)I (a.u

PLE
PL

2.4

2.6

2.0

2.2

1.8

1.6

)E (eV
شکل( :)9-5جابجایی استو

بین طیف  PLE , PLنمونه چاه کوانتومی چندگانه GaN0.018P0.982مورد مطالعه.

گاف نواری اسددت ،ایجاد نشددده اند .به علت وجود حالتهای جایگزیده ،افزایش دما اثر شدددیدتری روی میزان
جابجایی قله طیف  PLدارد؛ در حالی که اگر گذارها نوار به نوار باشدددد ،این تغییرات کمتر اسدددت .جابجایی
اسددتوکی که در شددکل( )9-5مشدداهده می شددود ،نشددان دهنده انرژی جایگزیدگی بزرگی برای حامل های
جایگزیده در ترازهای وابسدته به  Nمی باشد  .مقدار ایددددددددددددن جابجایی را برای نمونه مورد مطالعه ئیه
روآراستی  GaN0.018P0.982در دمای پایین ،تقریکا  191 meVبدست آوردیم.
در این جا مناسب است یادآوری نمائیم که ،در بررسی وابستگی دمایی طیف

PL

نمونه های

مشاهده کردیم که  ،افزایش دما باعث فعالیت گرمایی اکسیتون های جایگزیده شده و رفتار
( PLجابجایی قرمز -آبی -قرمز )مشاهده می شود .در طیف  PLوابسته به دمای نمونة

S

GaNxP1-x

GaNAs

شکل درطیف
با  x< 2%که

درشدکل()5-5الف نشدان داده شدده اسدت ،چنین جابجایی آبی ای مشاهده نمی شود .این پدیده احتمائً به
علت حضور قابل توجه کانال های غیر تابشی در مقایسه با کانال های تابشی در این نمونه ها است .بازترکیب
های تابشی در محدوده 2%

<x

از بازترکیب اکسیتونهای جایگزیده در مراکز عمیق وابسته به خوشه
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های N

ایجاد می شدود .موقعیت انرژی این مراکز به درصد نیتروژن آلیاژ وابسته نیست و بازترکیب های نوار به نوار
در طیف  PLاین آلیاژ سدهم بسدیار ناچیزی دارد .ولی در طیف  PLوابسته به دمای نمونة
کدددددددددددددددددددددددده

GaNxP1-x

با 2%

>x

درشدددددددددددددددددددددددددددکددددددددددددددددددددددددل

()5-5ب نشددان داده شددده اسدت ،مشدداهده می کنیم که یک جابجایی آبی پس از دمای  211 Kاتفاک افتاده
است ،که احتمائ وابسته به بازترکیب اکسیتون های آزاد می باشد.

 2-5شواهدی برای تغییر ساختار گاف نواری از غیر مستقیم به شبه
94

مستقیم

همانطور که قکال اشاره شد حضور  Nدر  GaPسکب تغییر مشخصه رفتاری گاف نواری از غیر مستقیم
به مستقیم می شود .تغییر رفتار گاف نواری در درصدهای پایین نیتروژن ،حدود  ، 1/ 5 %گزارش شده است
[ .]13براسداس مدلهای تئوری ارائه شدده در این زمینه  ،ترکیب مؤلفه  Cنوار رسدانش با سایر حالت های
تشدکیل دهنده مینیمم نوار رسدانش  ،جفت شدگی اپتیکی بین این حالت ها و  Vنوار ظرفیت را افزایش
می دهد وسکب ایجاد رفتار شکه مستقیم در گاف نواری این ماده می شود .براساس گزارشهای منتشر شده،
با افزایش درصد  Nشدت قله طیفهای  PLافزایش می یابد []14؛ که علت این پدیده افزایش قدرت بازترکیب
گذارهای نوری در مراکز وابسته به  ، Nبه علت تغییر رفتار گاف نواری از غیرمستقیم به مستقیم ( اثر افزایش
ساختار نواری ( ) 95)BSEمی باشد.

Quasidirect

94

Band –Structure Enhancement

95
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در این بخش ،ابتدا جهت تعیین محدوده تغییر رفتار گاف نواری ترکیکات  ،GaNPوابسدددتگی زمانی
طیف  PLنمونه های

GaNP

با درصددهای  Nمتفاوت را بررسدی می نمائیم ،سدپس با بررسی نتایج آزمایشات

جذب ،تاثیر حضور نیتروژن روی رفتار دمایی گاف نواری  GaNPرا مورد مطالعه قرار می دهیم.

 1-2-5بررسههی وابسههتگی زمانی طیف  PLبه منظور تعیین محدوده تغییر
رفتار گاف نواری
تحلیل داده های حاصدددل از اندازه گیری های  TRPLنشدددان می دهد ،هنگامی که درصدددد نیتروژن
ترکیکدات

GaNP

به  1/5 %نزدیک می شدددود ،تغییر رفتار گاف نواری اتفاک می افتد .به همین دلیل رفتار

آلدیدداژهددایدی بددا درصدددددهددای ندیدتدروژن کدمدتر از درصددددد بحرانی( ،)x =1/24 %و بیشدددتر از آن
( )x =1/6 %را مورد بررسدی قرار می دهیم .در شدکل()11-5الف طیف های  PLاین نمونه ها نشان داده شده
اسدت .طیف  PLنمونه های مورد مطالعه از همپوشدانی تابش های ناشی از بازترکیب اکستیون های مقید به
جفت های NN1و خوشده های نیتروژنی تشکیل می شود[ .]12در طیف  PLنمونه  GaNPبا  ، x = 1/6 %شاهد
حذف بخش پر انرژی طیف هسدتیم .از سدوی دیگر در شدکل()11-5ب اختالف آشکاری بین زمان و اهلش
های  PLدو نمونه که در انرژی های یکسانی ثکت شده است مشاهده می شود.
در شدددکددل( )11-5منحنی هدای زمدان واهلش طیف  PLآلیداژهددای
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GaNxP1-x

بدا= 1/24 %

x

و

)فلا(

GaNP

)I (a.u

x = 0.24%

x = 0.6%

2.3

2.2

2.1

2.0

1.9

1.8

)EPh (eV
شکل( :)11-5الف -طیف های  PLنمونه های  GaNxP1-xبا  x = 1/24 %و .x = 1/6 %ب-نقطه ها نشان دهنده طول عمر تابشی اندازه گیری شده در
انرژی های آشکارسازی متفاوت(محور افقی) هستند.کلیه اندازه گیریها در دمای 2Kانجام شده است.

 x = 1/6 %در انرژی های نشدری متفاوت نشدان داده شدده اسدت .خطو رسم شده در این شکل ،از برازش
رابطه( )2-5با داده های حاصل از آزمایشات  TRPLبدست آمده است[.]14

() 2-5

) I (t )  C fast exp(t /  fast )  C slow exp(t /  slow

رابطه( )2-5حاصدل جمع دو عکارت نمایی اسدت ،که به مولفه های سریع ( )fastو آرام ()slowزمان واهلش
طیف  PLمربو می شوند .این پدیده اغلب زمانی مشاهده می شود که طیف  ،PLاز طریق همپوشانی چندین
مولفه که در ایجاد طیف  PLسهیم هستند ،به عنوان مثال بازترکیب اکسیتونهای جایگزیده ،ایجاد شده باشد.
هدددمددداندددطدددور کددده در شدددددکدددل( )11-5دیدددده مدددی شدددددود بدددرای ندددمدددونددده بدددا
 x =1/24 %ابتدا کاهش سدریع شدت  PLبه مدت 61-81 ns
ns

fast

 = و سپس کاهش آرام شدت  PLبه مدت

  s l o w = 651مشدددداهددده مدی شدددود .در حددالیکدده برای آلیدداژ حدداوی  ،x = 1/6 %زمددان واهلش
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شکل ( )11-5منحنی های زمان واهلش  PLآلیاژهای  GaNxP1-xبا  x = 1/24 %و  x = 1/6 %در انرژی های نشری متفاوت.خطو از طریق
فیت منحنی دونمایی برداده های زمان واهلش  ، PLبا( =651 )81(ns
(

fast

fast

  slow ) مربو به آلیاژ ،GaN0.0024P0.9976و =151) 31(ns

  slow ) مربو به آلیاژ  GaN0.006P0.994بدست آمده است.

کوتاهتری مشداهده می شدود .در این نمونه مؤلفه سریع 25 ns

fast

= و مؤلفه آرام   slow = 151nsبدست

آمده است .همانطور که دیده می شود در هر دو نمونه مولفه های آرام و سریع زمان واهلش وابستگی ضعیفی
به انرژی طیف  PLدارند .مؤلفه سدریع احتمائ وابسته به انتقال انرژی به ترازهای عمیق تر مربو به  ، Nو یا
به دلیل انتقال انرژی به کانال های غیر تابشی است .مؤلفه آرام واهلش نیز احتمائ به طول عمر تابشی اتی
برای گذارهای وابسته به حالتهای نیتروژنی مربو می شود .کاهش شدید زمان واهلش تابشی از
= 24 %

x

ns

 651در

به  151 nsدر  ، x = 1/6 %نشددان دهنده افزایش شدددید قدرت بازترکیب گذار های نوری در این

محدوده از غلظت نیتروژن اسدت.در شکل( )12-5رفتار مؤلفه آرام زمان واهلش

PL

(  )  slowبر حسب درصد

 ، Nکه در دو انرژی تابشدی مختلف ثکت شده اند ،نشان داده شده است .در این شکل مشاهده می کنیم که،
طول عمر تابشدددی در محدوده  ،x =1/5 %ناگهان از  751nsبه 151 nsکاهش پیدا می کند .ولی پس از آن
وابسدتگی طول عمر تابشدی به درصدد  Nبسدیار ضدعیف می شدود .کاهش ناگهانی مشدداهده شده ،در همان
محدوده ای از درصددد نیتروژن رخ داده اسددت که سددیگنال مربو به گاف نواری مسددتقیم در آزمایشددات
جذب[ ]13آشدکار شدده است  .از این همکستگی می توانیم نتیجه بگیریم که ،تغییر ویژگی های حالت های
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شکل( :)12-5وابستگی طیفی طول عمر تابشی در دو انرژی آشکارسازی متفاوت،که درشکل داده شده است.
روی قدرت بازترکیب گذار های نوری ای که ،از ترازهای جایگزیده مربو بهNسدرچشمه می گیرند تاثیر می
گذارد .بنابراین کاهش طول عمرتابشی بیان کننده اثر  BSEاست .این پدیده نیز به دلیل تغییر ساختار نواری
آلیاژ  GaNPاز گاف نواری غیر مسدتقیم به مستقیم اتفاک افتاده است .با وجود این ،زمان های واهلش بدست
آمده برای نمونه های  GaNPحتی بعد از تغییر رفتار گاف نواری ،بسددیار بزرگددددتر از مقادیری اسددت که در
نیمرساناهای گاف نواری مستقیم گزارش شده اند.
پس از تغییر رفتار گاف نواری ،نوار رسددانش نمونه های  GaNPمنحصددراً از حالت های  Cتشددکیل
نمی شدوند ،بلکه مشدارکت  Cبرای تشدکیل نوار رسدانش ،در کنار بقیه حالت های نوار رسانش افزایش می
یابد .در مجموع نتایج آزمایشددات  TRPLتائیدی بر تغییر رفتار گاف نواری به ازای مقادیر نیتروژن در محدوده
 x = 1/5 %می باشددد ،که این تغییر رفتار علت افزایش قدرت بازترکیب و افزایش بازده نوری
است.
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آلیاژهای GaNP

 2-2-5وابستگی دمایی گاف نواری آلیاژهای نیتروژن دار رقیق GaNP
یکی از شدواهد تغییر رفتار گاف نواری  GaNPتغییر وابسدتگی طیفی ضددریب جذب بر حسب انرژی
فوتون هااسدت .نتایج آزمایشدهای جذب نشان می دهد ،با افزایش درصد  Nوابستگی طیفی ضریب جذب به
انرژی فوتون از( )   E 2که مربو به نیمرساناهای دارای گاف نواری غیر مستقیم است ،به (  )   Eکه
بیان کننده رفتار گاف نواری مسدتقیم(رابطه ( )5-3و( ))6-3اسدت ،تغییر می کند .در این قسمت با بررسی
نتایج آزمایشات جذب ،تاثیر حضور نیتروژن روی رفتار دمایی گاف نواری  GaNPرا بررسی می

کنیم.

در شدکل( )13-5وابستگی طیفی ضریب جذب برای آلیاژهای  GaNPدر دمای ( 2Kخط پر) و دمای
( 251Kنقطه چین) نشدان داده شدده اسدت .همانطور که در این شکل دیده می شود ،درآلیاژهای
دارای  ، x >1/5 %این وابسددتگی طیفی تقریکا خطی اسددت .برای

نمونهGaN0.013P0.987

GaNxP1-x

قله مشدداهده شددده در

محدوده ( 2/19 eVنزدیک جفت های نیتروژن  )NN1مربو به جذب اکسیتونی می باشد [ .]15از برون یابی
بخش خطی طیف می توانیم گاف نواری آلیاژ را بدسدددت آوریم .همان طور که انتظار داریم در این شدددکل
کاهش گاف نواری با افزایش درصدد  ، Nبه وضدوح مشداهده می شدود .بعالوه مشاهده می کنیم که در همه
نمونه ها ،گاف نواری با افزایش دما کاهش یافته است ،ولی میزان این کاهش با افزایش درصد  Nدر آلیاژهای
( GaNxP1-xبر خالف نمونه های  )GaNAsبیشددتر شددده اسددت  .افزایش دما باعث کاهش گاف نواری به میزان
 2/2 meVو  4و  6/2به ترتیب در نمونه های حاوی  1/3%و  2%و 3/1%

=x

شده است.

در شدکل( )14-5وابستگی دمایی گاف نواری نمونه های مورد مطالعه نشان داده شده است .در این
شدکل ،نقطه ها نشان دهنده داده های بدست آمده از آزمایش جذب هستند  .جهت مقایسه وابستگی دمایی
نمونده هدای

GaNP

بدا ترکیب والد آن  ،GaPیک منحنی دلخواه با داده های مربو به گاف نواری

بددرازش شددددد ،و سددددپددس ایددن مددنددحددنددی بددرای هددمدده نددمددوندده هددای

119

GaNP

آلیاژGaP

مددورد مددطددالددعدده

شکل( :)13-5وابستگی طیفی ضریب جذب برای آلیاژهای  GaNPبادرصدهای  Nمتفاوت،در دمای ( 2Kخط پر) و دمای ( 251Kنقطه
چین) نشان داده شده است.

شیفت داده شد .نتایج حاصل از این برازش در شکل( )14-5به صورت منحنی خط پر نشان داده شده است.
همان طور که در این شکل مشاهده می شود ،تغییرات دمایی گاف نواری آلیاژ

GaN0.013P0.987

نسکت به سایر

نمونه ها آرام تر است .ولی با افزایش درصد نیتروژن(به عنوان مثال در  )x = 3/1%تغییرات گاف نواری در اثر
افزایش دما سریع تر می شود ،و نحوه تغییر دمایی گاف نواری ،مشابه رفتار GaPخالص می شود .از یک سو
نتایج آزمایش های جذب رفتار گاف نواری مستقیم را نشان می دهندد ،ولی از سوی دیگر وابستگی گاف نواری
به دما ،در نمونه هایی که درصد  Nبیشتری دارند مشابه رفتار  GaPبا گاف نواری غیر مستقیم است .برای در
علت این پدیده باید به ساختار نواری توجه نمود.
همان طور که اشاره شد ،حضور  Nدر آلیاژ  GaPسکب جفت شدگی بین حالت های    X  Lنوار
رسانش و در نتیجه تغییر ویژگی های نوار رسانش این ترکیب می شود .ویژگی  در رفتار لکه نوار رسانش
غالب شده در نتیجه آلیاژ همانند یک آلیاژ گاف نواری مستقیم عمل می کند .از
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GaNP
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شکل( :)14-5وابستگی دمایی گاف نواری در آلیاژهای  GaNxP1-xبا درصدهای  Nمتفاوت .نقطه ها نشان دهنده داده های مربو آزمایش
جذب هستند ،و منحنی های خط پر نشان دهنده وابستگی دمایی نمونه های  GaNPدر وضعیت گاف نواری غیر مستقیم می باشند.
وابستگی دمایی گاف نواری) x=1( GaPجهت مقایسه نشان داده شده است.

سوی دیگر ،ادغام ترازهای گسترش یافته نوار رسانش با حالتهای جایگزیده مربو به  Nجهت تشکیل نوار
رسانش آلیاژ ،GaNPباعث تشکیل شدن ترازهای آمیخته ای در نوار رسانش می شود ،که خوا
تأثیر قرار می دهد .بندابراین جهت در

آلیاژ را تحت

بهتر رفتار دمایی گاف نواری باید حساسیت های دمایی هر دو نوع

حالت تشکیل دهنده نوار رسانش ،یعنی ترازهای توسعه یافته و جایگزیده در نظر گرفته شود .آزمایشات نشان
داده است که ،مقدار جابجایی دمایی  minدر آلیاژ  GaPاز میزان جابجایی  Xminبیشتر است[ .]15در مقابل ،از
سوی دیگر انتظار داریم ترازهای شدیداً جایگزیده مربو به

N

 ،به دما حساس نکاشند .بنابراین آمیختگی

همزمان ترازهای غیر جایگزیده  و ترازهای جایگزیده مربو به  ، Nسکب خنثی شدن تاثیر متقابل آندها می
شود .طکق شکل های ( )21-5و( ،)21-5بر هم کنش با ترازهای جایگزیده ،زمانی که لکه نوار رسانش آلیاژ در
نزدیکی ترازهای مربو به  Nقرار می گیرد (پدیده ای که برای  x = 1/3 %رخ می دهدددد) ،شدیداً افزایش می
یابد .این موضوع سکب کاهش 51%جابجایی قرمز لکه جذب در%

x=1/3

می گردد .ولی افزایش درصد

N

و

غالب شدن ویژگی  minنوار رسانش سکب افزایش سرعت کاهش گاف نواری  GaNPبا افزایش دما می گردد و
در درصدهای

x> 3/1%

رفتار آلیاژ دوباره به سوی  GaPسوک پیدا می کندد.
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 3-5منشاء خمش شدید گاف نواری
همانطور که قکال نیز کر کردیم ،یکی از مهم ترین آثار حضور نیتروژن در ترکیکات گروه  ،III – Vایجاد
خمش شدید در گاف نواری این ترکیکات است .استدئل رایج برای این پدیده جابجایی کمینه نوار رسانش به
سمت انرژی های پایین تر است .ولی مکانیسم دقیق این جابجایی هنوز دقیقاً مشخص نشده است .بیشتر
فرضیات مطرح شده در مورد این موضوع در مدل های  .1تشکیل نوار ناخالصی و  .2مدل برهمکنش دافعه
نواری و  .3مدل آلیاژ چند ریخت خالصه می شوند .تمایز این سه مدل در تکامل ترازهای جایگزیده

N

و

وضعیت نوار رسانش میزبان است .مدل اول بیان می دارد که ،کمینه نوار رسانش از بر همکنش بین وضعیت
ناخالصی

های

به

مربو

نیتروژن

های

جایگزیده

( Nهای ایزوله ،جفت های  Nو خوشه های نیتروژنی) ایجاد می شود ،و نوار رسانش آلیاژ میزبان مشارکتی در
تشکیل کمینه نوار رسانش ندارندد [ .]16،17مدل برهمکنش دافعه نواری ،بیان کنندۀ دافعه متقابل بین
ترازهای

N

ایزوله و حالتهای  نوار رسانش می باشد [ .]18،19در مدل سوم ،حضور

N

باعث ایجاد اختالل

سراسری در حالتهای نوار رسانش میزبان ،که به آنها حالتهای مختل شده میزبان( 96)PHSگفته می شود،
میگردد .از سوی دیگر ،موقعیت انرژی حالتهای مربو به خوشه های  ، Nدر اثر شکل گیری آلیاژ تغییر نمی
کند و انرژی آندها تثکیت شده است[.]21،21
جهت بررسی ساختار نواری آلیاژ

GaNxP1-x

باید به ساختار نواری ترکیب والد آن یعنی  ،GaPتوجه

کنیم .همانطور که پیش از این در فصل دوم اشاره کردیم ،مطابق شکل( )2-2ترتیب انرژی ترازهای ترکیب
GaP

به صورت  X 1C  L1C  1Cبوده و اختالف انرژی بین  X 1C  L1Cو  X 1C  1Cدر دمای اتاک

تقریکا  131meVتا  371 meVمی باشد[ .]22شواهدی نیز ،مکنی بر حضور تراز  X 3که کمینه آن زیر L1C

Perturbed host states
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96

قرار دارد ارائه شده است[ ]24،23و اختالف انرژی اندازه گیری شده بین  X 1C  X 3cدر دمای اتاک حدود
 311 meVمی باشد .مقدار تخمین زده شده برای اختالف
انرژی این ترازها در صفر مطلق از طریق محاسکات تئوری  285 meVبوده است[ .]25بنابراین ترتیب ترازها را
باید به صورت  X 1C  X 3C  L1C  1Cدر نظر بگیریم  .همان طور که در شکل( )2-2مشاهده می شود،
کمینه نوار رسانش  GaPدر راستای ( )111در نقطه  Xقرار دارد ،و نقطه  Lدر راستای ( )111واقع شده است.
قکال اشاره شد که تکهگنی تراز  L1Cبه دو حالت )  a1 ( L1C )  t 2 ( L1Cمی شکند ،و تراز  ، X 3یک حالت ) t 2 ( X 3

را ارائه میدهد ،و در اثر اختالل ایجاد شده به وسیله ناخالصی ،وضعیت هایی که دارای تقارن یکسانی هستند،
یعنی همه وضعیت های  a1به طور جداگانه با همدیگر (  ،) 1c  L1C  X 1Cو وضعیت های  t 2نیز با یکدیگر
وارد بر هم کنش می شوند[.]21
یکی از راه های تجربی بررسی نحوه تکامل ترازهای وابسته به

N

و حالتهای نوار رسانش ترکیب

میزبان ،مطالعه طیف های حاصل از اندازه گیریهای  PLEاست .ترازهای مربو به خوشه های نیتروژنی حتی
زمانی که در اثر حرکت رو به پایین نوار رسانش (در اثر افزایش  )Nبا نوار رسانش وارد تشدید می شوند ،هنوز
هم در طیف های  PLEقابل مشاهده اند .علت این موضوع ضعیف بودن قدرت باز ترکیب مستقیم در این آلیاژ،
در مقادیر کم  Nو همپوشانی ضعیف گذارهای نوری مربو به این نوع باز ترکیب می باشد.
در شکل( )15-5طیف های ( PLخط پر) و  ( PLEنقطه چین ) ثکت شده برای آلیاژ های  GaNxP1-xبا
درصدهای متفاوت  Nنشان داده شده است .در این طیف ها تعدادی از گذارهای اکسیتونی شناخته شده وابسته
به

ترازهایN

مانند

NA

(

تراز

مربو
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به

نیتروژن

های

منزوی)،

NN1

شکل( :)15-5طیف های نرمالیزه ( PLخط پر) و  ( PLEنقطه چین ) آلیاژ های  GaNxP1-xمورد مطالعه با درصدهای  Nمتفاوت که در


دمای  2Kثکت شده اند E g .گذار اکسیتونی مربو به گاف نواری مستقیم ) (15v  1cمی باشد .پیکان ها به گاف نواری آلیاژهاکه از
آزمایشات جذب بدست آمده اند[ ]26اشاره دارد .انرژی آشکارسازی در اندازه گیریهای  2/112 eV،PLEبرای eV ،1/15%< x <1/81%

1/918برای ،1/9%< x<2%و  1/851 eVبرای x>2%بوده است.

و( NN3جفت ها) و خوشه های نیتروژنی مشاهده می شوند[ .]1،17حذف تابش های  PLبا افزایش درصد
از بخش پر انرژی طیف آغاز می شود که نشان دهنده جابجایی قرمز سراسری طیف

PL

N

است ،که قکال به آن

اشاره کرده ایم .از مشاهده جابجایی قرمز لکه کم انرژی طیف  PLEپی می بریم که ،مینیمم لکه نوار رسانش با
افزایش درصدد  Nبه سمت انرژی های پایین حرکت کرده است .اطالعات دقیق تر در مورد انرژی گاف نواری
که از آزمایشدات جذب بدست آمده است[ ،]26در شکل( )15-5با فلش نشان داده شده است .ساختارهایی
که در انرژی های کمتر از گاف نواری در طیف  PLEمشدداهده می شددوند ،نشددان دهنده گذارهای وابسددته به
حالت های جایگزیده مربو به  Nمی باشند [.]27
طیف های  PLE , PLبه دو نکته مهم فیزیکی اشاره می کنند.
نکتده اول :موقعیددت انرژی ترازهددای مربو بده  Nثددابددت اسدددت .می دانیم کدده بددا افزایش
درصددددنیتروژن ،مینیمم لکه نوار رسدددانش به سدددمت انرژی های کمتر حرکت می کند و در اثر این
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جابجایی ،ترازهای مربو به  Nبا حالت های نوار رسانش وارد تشدید می شوند .ولیکن چون موقعیت
انرژی این ترازها در طیف های

 PLEو PL

ثابت اسددت امکان این که مینیمم لکه نوار رسددانش از این

ترازها مشتق شده باشد منتفی است.
نکته دوم :نسددکت شدددت بین گذارهای نوری نزدیک  ،)I2( ، E g و نزدیک مینیمم لکه نوار
رسددددانددش ( ،)I1بدده عددنددوان مددقددیدداسددددی از قدددرت بددازتددرکددیددب( ،در انددرژی تددحددریددک
 ، 2/6 eVکه در این محدوده سددهم گذارهای نوری وابسددته به حالت های جایگزیده  Nقابل چشددم
I
I1

پوشدی اسدت) با افزایش درصدد  Nشددیداً کاهش می یابد(شکل( .))16-5این نسکت )  ( 2برای %
 ، x=1/5محدوده ای که تغییر رفتار گاف نواری رخ می دهد ،بزر

اسدددت .ولی بعد از آن شددددیداً

کداهش می یابد .این پدیده نتیجه مسدددتقیم جفت شددددگی قوی بین حالت های مینیمم لکه نوار
رسانش(نقطه )Xو حالت های  ، در اثر حضور  Nاست .بدین ترتیب که حالت های مینیمم لکه نوار
رسانش (نقطه )Xویژگی های حالت  را کسب می کنند .کوتاه شدن طول عمر اکستیون های مقید
به مراکز ( Nشکل())16-5که ترازهای انرژی آندها درون گاف نواری است ،در همین محدوده غلظت
نیتروژن ،تدائیدی برای این تغییر رفتار گاف نواری می باشدددد(که در بخش  3-5نیز به آن اشددداره
کردیم).
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شکل( :)16-5دایره های خالی نشان دهنده نسکت شدت بین گذارهای نوری نزدیک  )I2( E gو نزدیک مینیمم لکه نوار رسانش (( )I1در
انرژی تحریک  ) 2/6 evدر طیف  ،PLEو دایره های تو پر نشان دهنده زمان واهلش طیف  PLمربو به مراکز  ،Nدرترکیکات GaNP

مورد مطالعه می باشند.

تغییر شکل طیف  PLEدر محدوده  E g با افزایش درصد ، Nدر شکل( )17-5نشان داده شده است.
در طیف  PLEنمونه  GaN0.0005P0.9995دو ساختار ،که یکی در  ،2/879 eVمربو به  ، Eg   15v  1cو دیگری
در  ، 2/967eVمربو به  ، Eg  مشاهده می شود Eg   .نشان دهنده گذار نوری بین  1cنوار رسانش
و نوار ظرفیت جدا شدده در اثر برهمکنش اسپین مدار 97می باشد .این ساختار عموماً به صورت ضعیف ظاهر
مددددی گددددردد (مشددددددابدددده ایددددن سدددددداخددددتددددار در طددددیددددف

GaP

هددددم

Spin-orbit split off valence band

116

97



شکل( :)17-5طیف  PLEبا افزایش درصد  Nدر نزدیکی الف)ترازهای نیتروژن های جایگزیده ب) . E gخطو جهت مشاهده بهتر رفتار
مورد نظر رسم شده اند .جهت سهولت مقایسه ،طیفها در راستای عمودی جابجا شده اند.

دیددده شددددده اسددددت[ .)]28بزرگی  حدددود
GaP

meV

 81می بدداشددددد کدده بددا مقددادیری کدده برای

گزارش شده است همخوانی دارد[ .]28همانطور که در شکلهای()17-5ب و ( )18-5مشاهده می شود،

با افزایش درصد  Nساختار  E g به دو مؤلفه[ )] a1 (و [) t2(Xیا ) ]t2(Lتجزیه می شود که رفتار آن ها با هم
متفاوت اسددت .یکی از مؤلفه ها جابجایی آبی واضددحی را از خود بروز می دهد که برای درصدددهای %
مقدار این جابجایی را با رابطه زیر می توان تقریب زد:

()3-5

)(eV
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Eg (a1 ())  2.876  12.756 x

x <1

موقعیت قلة دیگر در انرژی  2/87 eVثابت بوده و تقریکا مستقل از درصد  Nاست .با توجه به این که حالت
 نوار رسدددانش )) (a1 (غیر تکهگن اسدددت تنهدا منشددداء ممکن این شدددکدافتگی انرژی  ،کرنش ایجاد

شکل( :)18-5انرژی گذارهای مربو به ، Nدر طیف های ، PLوگذارهای نوار به نوار بین مینیمم نوار ظرفیت و ترازهای مختل شده نوار
رسانش میزبان ،به عنوان تابعی از درصد نیتروژن نمونه .اطالعات دقیق تر در مورد انرژی گاف نواری که از آزمایشات جذب بدست آمده
است[ ،]26در شکل با ضربدر نشان داده شده است .خط چین ها مربو به نتایج حاصل از برازش مدل  BACمی باشد.

شددده در ئیه

GaNP

به دلیل عدم تطابق ثابت شددککه آن با زیر ئیه  GaPاسددت .این میدان کرنشددی باعث

شددکافتگی ترازهای ماکزیمم نوار ظرفیت به ترازهای حفرۀ سددنگین )hh(98و حفرۀ سددکک )lh( 99می شددود.
اختالف انرژی این دو حدالدت توسدددط تئوری پتدانسدددیل تغییر یافته  111مطابق رابطه زیر تخمین زده می
شود[: ]29
()4-5

) E hh  Elh  b(    II

heavy-hole states

98

light-hole states

99

111

Deformation potential theory

118

1
]  [b(    II )    2  2.b(    11 ).  9b(    11 ) 2
2

کدده در آن

b

پتددانسدددیددل تغییر یددافتدده و   و   IIمؤلفدده هددای کرنش دو محوری در صدددفحدده

111

و

خارج صفحه 112می باشند .با این فرض که حضور  Nتأثیر قابل توجهی روی پتانسیل  bنگذارد ،میزان تقریکی
این شددکافتگی برای آلیاژ  5meV ،GaN0.005P0.995گزارش شددده اسددت[]31؛ که حدود یک مرتکه بزرگی از
جدایی ایجاد شددده بین دو مولفه شددکافته شددده در طیف  PLEاندازه گیری شددده در این مطالعه  ،کوچکتر
اسدت(شدکل()17-5ب) .بنابراین حالتهای دیگری از نوار رسدانش با منشداء متفاوت ،از حالت نوار رسانش 

مانند حالتهای نوار رسدانش  X3یا  Lکه از نظر انرژی نزدیک حالت  اسدت ،باید در این امر دخیل باشند .از
آنجایی که در اثر حضدور نیتروژن تقارن انتقالی 113شدکسته می شود ،بنابراین دره های واگن چهارگانه  Lبه
حالت های ) a1(L)+t2(Lشکافته می شوند و حالت  X3به ) t(X3محدود می شود] .[21در حالیکه حالت  a1در اثر
حضدور  Nشدیدا مختل شود ،ولی حضور نیتروژن روی یک حالت  t2تقریکا تاثیری نمی گذارد .بنابر این قله
ثابت eV

 2/87روی

طیفPLE

احتمائ از گذار اپتیکی بین قله نوار ظرفیت و تراز ) t2(Lیا ) t2(X3ناشددی شددده

اسدت .این گذار که به دلیل اصدل بقاء اندازه حرکت در ترکیب مادر  GaPممنوع است ،در ترکیب  GaNPبه
دلیل برداشدته شدن این محدودیت (در اثر اختالل شدید ایجاد شده توسط نیتروژن) مجاز است .این مسئله
با مشداهده خط
طیفی

eV

 EgΓو )a1(Γ

 2/87که روی طیف  PLEثکت شده است تایید می شود .متاسفانه به دلیل اینکه خطو

پهن و ضعیف می باشند ،امکان بررسی چگونگی تغییرات آن میسر نشد.

از این نتایج می توان در خصددو

سدداز و کار غالب برای کاهش گاف نواری آلیاژ های  GaNPاطالعاتی

بدسددت آورد .اولین نتیجه اینکه با توجه به تثکیت انرژی کلیه حالت های وابسددته به

N

(نیتروژنهای ایزوله،

جفت و خوشدده های نیتروژنی) ،با افزایش درصددد نیتروژن مینیمم لکه نوار رسددانش نمی تواند از حالتهای

119

In-plane biaxial strain

111

Out-of-plane biaxial strain

112

Translational symmetry

113

وابسته به نیتروژن ناشی شده باشد .دوم اینکه نتایج بدست آمده گواهی می دهند که ادغام قابل توجه حالت
های نوار رسدانش گسدترش یافته در اثر حضددور نیتروژن عامل اصدلی کاهش گاف نواری اسددت .در واقع یک
دافعه قوی تر بین حالت مینیمم نوار رسدانش و حالت  Γcنوار رسانش ،با توجه به جابجایی قرمز قابل توجه
گاف نواری GaNPکه با جابجایی آبی حالتهای بائتر  Γcنوار رسانش در اثر افزایش  Nهمراه شده است در این
اندازه گیری ها مشدهود اسدت (شکل( .))18-5بعالوه با توجه به تغییر در احتمال گذار اپتیکی مشاهده شده
در طیف  PLEثکت شدده ( شدکل های( )15-5و( )) 16-5تشدکیل آلیاژ سکب یک تغییر پیوسته در مشخصه
مینیمم نوار رسانش از حالت شکیه  Xبه حالت شکیه  Γمی شود .این تغییرات بویژه برای مقادیر نیتروژن در
حدود  1/5%که تغییر رفتار گاف نواری از غیر مسدتقیم به مستقیم اتفاک می افتد مشهودتر است .طول عمر
کوتاه شده اکسیتون های جایگزیده در مراکز وابسته به  Nکه قکال بدان اشاره کردیم نیز تایید کننده مطالب
فوک می باشد .همه این موارد نشانه جفت شدگی قوی القا شده توسط نیتروژن بین حالت های نوار رسانش
مشاهده شده در آلیاژ های

گسدترش یافته ،به عنوان سداز و کار فیزیکی غالب برای خمش گاف نواری بزر
 GaNPمی باشند.

در اینجا می توان به بررسدی این موضوع پرداخت که این مشاهدات تجربی چه بینشی در ارتکا با مدل
های فیزیکی مطرح شده جهت توصیف خمش بزر

گاف نواری آلیاژ های  GaNPبرای ما فراهم می کند .این

بررسی را با مدل تشکیل نوار ناخالصی شروع می کنیم.

 1-3-5بررسهی مدل تشکیل نوار ناخالصی جهت توصیف خمش بزرگ گاف
نواری
این مدددل ،بر مکنددای پهن شدددددگی خطو طیف

PL

وابسدددتدده بدده

N

( مثال خط

NN1

بدده ازای

 )x = 1/24 %می باشد .این مدل روش ساده ای برای بیان تشکیل نوار رسانش مطرح می کند .براساس این

121

مدل ،تعداد ترازهای ناخالصدددی زیر نوار رسدددانش

GaNP

به حدی افزایش می یابد ،که این ترازها با یکدیگر

همپوشانی کرده و نوار پهنی زیر نوار رسانش تشکیل می دهند و در نتیجه لکه نوار رسانش پایین می آید .اما
با توجه به شدعاع جایگزیده شدن الکترون در مرکز

NN1

(که حدود 6/4Aoمی باشد) ،حداقل غلظت نیتروژن

مورد نیاز برای اطمینان از همپوشانی توابع موج حدود  x= 5/6%است[ . ]17در حالی که مشاهدات تجربی ما
کاهش شدید گاف نواری را برای  x< 1 %نشان می دهد ،حتی اگر یک جایگزیدگی بزرگتر در حدود  16 Aoرا
در نظر بگیریم ،حداقل غلظت نیتروژن مورد نیاز برای برآورده شدن آنچه در این مدل مطرح می شود حدود
 x = 1/4 %تخمین زده می شدود[ .]17لذا در هر صورت با توجه به شواهد تجربی ثکت شده  ،این مدل نمی
تواند کاهش گاف نواری نمونه های  GaNPمورد مطالعه را توجیه کند.زیرا:
اوئ :بیشددینه چگالی اکسددتیون هایی که در آزمایش های

PLE

انجام شددده  ،با یک ئمپ زنون

(منکع تحریک نمونه ها)  ،تولید می شددود (با فرض  111 %بودن بازده این فرایند و در نظر گرفتن طول
عمر یک میکروثانیه برای یک اکسیتون[ ،)]31تقریکاً  3مرتکه بزرگی کمتر از میزان ترازهای ایجاد شده
به ازای  ، x= 1/4 %براسدداس پیش بینی مدل تشددکیل نوار ناخالصددی اسددت .ولی خمش نواری در این
آزمایشات ثکت شده است.
ثانیا :درمدل فوک انتظار نداریم که که حالت های بائیی نوار رسدانش میزبان تحت تأثیر حضور
 Nقرار بگیرند که این موضوع نیز براساس آنچه بحث شد خالف مشاهدات تجربی ما است .در اینجا باید
اشداره کنیم که پهن شددگی آلیاژی غیر همگن 114ترازهای وابسدته به نیتروژن در همه آلیاژهای مرسوم
مانند  AlGaAsو  GaPAsنیز مشاهده شده است[.]32

 2-3-5بررسی مدل برهمکنش دافعه نواری

Inhomogeneous

121

114

اکنون به بررسی مدل برهمکنش دافعه نواری می پردازیم .همانطور که در فصل چهارم اشاره کردیم،
بر همکنش بین ترازهای جایگزیده وابسته به  Nو ترازهای گسترش یافته نوار رسانش  ماتریس  GaPرا به
دو زیر نوار می شکند که انرژی آنها – مشابه رابطه ( - )8-4با رابطة  BACکه در فصل  4راجع به آن صحکت
کردیم تخمین زده می شود :

1
] E  ( K )  [( E M ( K )  E N )  ( E M ( K )  E N ) 2  4 xC 2 NM
2

() 5-5

انرژی گاف نواری توسدط انرژی لکه نوار پایین تر،

)E-(0

 ،نسدکت به قله نوار ظرفیت مشخص می شود .انرژی

لکه نوار پایین تر ، E-(0) ،در ترکیب  E-(0) ،GaNPباید از ترازهای نیتروژن جایگزیده

EN

منشدداء گرفته باشددد.

نتایج بدست آمده از بهترین برازش معادله ( )5-5باداده های  EgΓو مینیمم نوار رسانش بدست آمده در این
مطالعه (در دمای

K

 )2خط چین هایی اسدت که در شدکل( )18-5نشدان داده شدده است .پارامترهای این

برازش عکارتند از  EM (0)  2/88 eV، C NM  2/7 eV :و  . E N  2/32 eVاگر چه به نظر می رسد تطابق
مدل  BACبا داده های تجربی نسدکتا خوب اسدت .ولی این واقعیت تجربی که موقعیت انرژی ترازهای وابسته
بده

N

با تغییر غلظت نیتروژن تغییر نمی کند (شدددکل()17-5( ،)15-5الف ))18-5( ،با آنچه از مدل

انتظار می رود در تقابل اسدت .براسداس مدل  BACبا افزایش درصدد  Nترازهای وابسدته به
شوند.

 3-3-5بررسی مدل آلیاژ چندریخت

122

N

BAC

بایستی جابجا

در مدل آلیاژ چندریخت برای مطالعه تحول ساختار الکترونیکی  GaNPاز روش شکه پتانسیل تجربی
چند نواری

115

و ابر شککه های بزر

به طور اتمی آزاد شده

116

استفاده می شود[ .]21این مدل براساس

برهمکنش بین ترازهای وابسته به خوشه های نیتروژنی جایگزیده و تعداد زیادی ترازهای مختل شده ماده
میزبان یعنی

GaP

،که ساختار نواری آلیاژی

GaNP

را تعیین می کند ،می باشد .با افزایش درصد  Nانررژی

وابسته به ترازهای خوشه های نیتروژنی ثابت است .درحالیکه انرژی پایین ترین ترازهای مختل شده میزبان
به علت دافعه ناشی از ترازهای بائتر کاهش می یابد ،و بدین ترتیب مینیمم نوار رسانش جدید تشکیل می
شود .این توصیف به طور کیفی توافق خوبی با نتایج حاصله از اندازه گیریهایی که در شکل های( )15-5و (-5
 )18نشان داده شده است دارد.
بنابراین خالصه نتایج بدست آمده و مکاحث مطرح شده عکارت است از:
 .1یک تغییر شدید در نسکت قدرت نوسان کنندگی بین گذارهای نوری نزدیک  E g و مینیمم نوار
رسانش مطابق با آنچه بحث کردیم.
 .2یک جابجایی آبی شدید در ترازهای مختل شده میزبان ) a1 (با افزایش غلظت نیتروژن به همراه
جابجایی قرمز در مینیمم نوار رسانش.
 .3تثکیت انرژی ترازهای وابسته به . N
 .4ظاهر شدن ) t2(Lیا ) t2(X3در اثر حضور  Nدر آلیاژهای مطالعه شده به صورتی که موقعیت انرژی آنها
به درصد  Nحساس نیست.
نتایج این اندازه گیریها به طور تجربی نشان می دهد که ،جفت شدگی قوی بین حالتهای نوار رسانش
میزبان به دلیل حضور نیتروژن ،باید به عنوان ساز و کار فیزیکی غالب برای کاهش گاف نواری شدید آلیاژهای
 GaNPدر نظر گرفته شود.

115

Multiband empirical psedopotential

116

Atomically relaxed larg suppercells
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 4-5تاثیرات عملیات حرارتی سههریع روی خواص اپتیکی آلیاژهای
GaNP
همدانطور که در فصدددل چهارم نیز اشددداره کردیم ،به منظور افزایش غلظت نیتروژن در آلیاژهای
نیتروژن دار رقیق ،معموئ فرایند رشددد در شددرایط غیر تعادلی (دمای پایین و  ). . .انجام می شددود که این
موضددوع سددکب نایکنواختی در توزیع اتمهای نیتروژن و تشددکیل انواع نقص های شددککه بلوری که معموئً به
صددورت مراکز غیر تابشددی عمل می کنند ،شددده و باعث افت کیفیت اپتیکی نمونه ها می گردد .با توجه به
اینکه انجام عملیات حرارتی سریع ( )RTAبعد از فراینددددد رشد یکی از روش های موثر جهت افزایش کیفیت
سداختاری و نوری بلورهای رشدد داده شده می باشد ،در این مرحله قصد داریم تأثیر عملیات حرارتی سریع
روی نمونه های  GaNPمورد مطالعه که به روش  MBEرشد داده شده اند را مورد بررسی قرار دهیم.
درصددد نیتروژن این نمونه ها بوسددیله اندازه گیری های  XRDقکل وبعد از عملیات حرارتی سددریع
بررسی شده اند ،تا اطمینان حاصل شود که تغییر قابل توجهی در درصد  Nنمونه ها بعد از عملیات  RTAرخ
نداده باشدد .نتایج بررسدی چگالی در رفتگی های 117نمونه ها قکل از عملیات حرارتی ،به وسیله میکروسکوپ
الکترون عکوری نشدان می دهد که چگالی در رفتگی ها با افزایش درصد نیتروژن کاهش یافته است .چگالی
در رفتگی ها برای نمونه های  GaNPمورد مطالعه در جدول( )1-5نشان داده شده است.

جدول( )1-5چگالی در رفتگی ها برای نمونه های  GaNPمورد مطالعه را نشان می دهد.

چگالی دررفتگیها

درصد نیتروژن ()x

5/5 m 1

1/4%

3/2 m 1

1/8%
Misfit dislocation density
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117

2/1 m 1

2/8%

در شدکل های ( )19-5و ( )21-5تأثیر عملیات حرارتی سریع بعد از فرایند رشد ،روی طیف های
PL

و

PLE

ثکددت شددددده دردمددای پددایین برای نموندده هددای ئیدده روآراسدددتی

1/4 % ،1/8 %

=x

GaNxP1-x

بددا ، 2/8 %

نشدان داده شدده است .در همه نمونه ها ،عملیات حرارتی سریع به طور همزمان سکب

افزایش شدت  PLو جابجایی آبی طیف

PL

 ،نسکت به حالت قکل از عملیات حرارتی ،گردیده است .از مقایسه

طیف های  PLنمونه ها  ،قکل و بعد از عملیات حرارتی ،مشدداهده می شددود که شدددت مؤلفه های بخش پر
انرژی طیف  PLدر اثر عملیات حرارتی سدریع دچار افزایش قابل مالحظه ای شدده است .این تغییرات ممکن
اسدددت بده دئیل زیر اتفاک افتاده باشدددد-1 :افزایش مجدد گاف نواری به علت خروج اتم های نیتروژن طی
عملیات حرارتی -2 ،یکنواخت شدددن توزیع نیتروژن ها در اثر عملیات حرارتی و یا  -3غیرفعال شدددن تله
های غیرتابشی(مراکز غیر تابشی).

شکل( :)19-5طیف  )2K( PLئیه های روآراستی  GaNxP1-xبا ، x =1/4 %، 1/8 % ، 2/8 %
قکل(نقطه چین) و بعد(خط پر) از  RTAعملیات حرارتی سریع .
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شکل( :)21-5طیفهای  )2K( PLEنرمالیزه ئیه های روآراستی  GaNxP1-xبا  ، x = 1/8 % ، 2/8 %قکل(نقطه چین) و بعد(خط پر) از
عملیات حرارتی سریع.

نتایج حاصدل از اندازه گیری های

PLE

روی این نمونه ها همانگونه که شدکل( )21-5نشدان داده شده است،

نشددان می دهد که ،افزایش مجدد گاف نواری تنها در نمونه ای که دارای  2/8 %نیتروژن می باشددد ،اتفاک
افتاده است .از آنجا که نتایج آزمایشهای  XRDروی این نمونه ها نشان داده است که غلظت نیتروژن نمونه ها
بعدد از عملیدات حرارتی سدددریع تغییری نکرده اسدددت ،افزایش گداف نواری در این نمونه ،احتمائ به دلیل
یکنواخت شددن توزیع نیتروژنها در اثر حرارت دهی می باشد .نکته دیگری که در شکل( )21-5مشاهده می
شدود ،کاهش آشدکار جابجایی اسدتو

(اختالف بین قله طیف های  PLEو )PLاست .این مسئله همانطور که

پیش از این نیز اشدداره شددد ،نشددان دهنده کاهش پتانسددیل جایگزیدگی در نمونه های مورد مطالعه ،پس از
عملیات حرارتی سریع می باشد.
غیر فعدال شددددن مراکز غیر تدابشدددی نقش عمددده ای در افزایش شددددت طیف  PLدر نواحی بددا
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شکل( :)21-5الف -وابستگی دمایی طیف های فوتولومینسانس نمونه نوعی  GaN0.014P0.986قکل (سمت چپ) و بعد(سمت راست) از
عملیات حرارتی سریع .به منظور سهولت در انجام مقایسه ،طیفهای مربوطه در راستای عمودی جابجا شده اند .ب -نمودار آرنیوس
استخراج شده از داده های نمودار الف .در رسم نمودار آرنیوس شدت طیف های( PLقکل و بعداز عملیات حرارتی سریع) به مقدار شدت
طیف در دمای 2کلوین نرمالیزه شده اند.

انرژی بائتر(مربو به گذارهای تابشددی ناشددی از اکسددیتون های جایگزیده در پتانسددیل های کم عمق تر که
احتمال به تله افتادن آنها توسددط مراکز غیر تابشددی بیشددتر اسددت) خواهد داشددت .غیر فعال شدددن مراکز
غیرتابشی بعد از عملیات حرارتی سریع بایستی باعث بهکود افت گرمایی طیف  PLگردد ،برای بررسی تجربی
این مطلب طیف های  PLوابسته به دما برای نمونه های نوعی را در شکل های( )21-5و ( )22-5نشان داده
شدده اند .همانطور که در شدکل( )21-5نشدان داده شدده اسدت ،افزایش دما سکب جابجایی قرمز سراسری
طیف  PLو کاهش گرمایی شددت طیف گردیده اسدت .همان طورکه اشداره شد ،فرار گرمایی حاملهای بار از
حالتهای جایگزیده و شدرکت در کانال های غیر تابشدی ،علت افت شدت طیف  PLمی باشد .الکته آهن

این

افت بعد از عملیات حرارتی کاهش می یابد ،به گونه ای که در نمونه نوعی نشددان داده شددده در شددکل(-5
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)22الف ،شدددت طیف  PLدر دمای اتاک بعد از عملیات حرارتی ،تا حدود 18مرتکه نسددکت به قکل از عملیات
حرارتی افزایش یافته اسدت .این موضوع نشان دهنده غیر فعال شدن قسمتی از مراکز غیر تابشی موجود در
نددددددمددددددوندددددده

هددددددا

در

اثددددددر

عددددددمددددددلددددددیددددددات

حددددددرارتددددددی

اسدددت .در مواردی که بازترکیب نوار به نوار بازدهی بائیی داشدددته باشدددد ،جابجایی آبی شددددیدی ،در قله

شکل( :)22-5الف -طیف  PLنمونه نوعی  GaN0.018P0.982که در دمای اتاک اندازه گیری شده است .ب -نمودار آرنیوس طیف
فوتولومینسانس همان نمونه ،قکل (دایره توپر) و بعد(دایره تو خالی) از عملیات حرارتی سریع.

های طیف  PLبا افزایش دما مشدداهده می شددود[ .]33ولی از آنجا که چنین رفتاری در طیف های  PLآلیاژ
GaNxP1-x

ثکت شدده در دمای اتاک حتی پس از عملیات حرارتی سریع مشاهده نمی شود ،می توانیم بگوییم

که بازترکیب نوار به نوار در آلیاژ  GaNxP1-xحتی بعد از عملیات حرارتی سددریع قابل رقابت با بازترکیب های
غیر تابشددی نیسددت .اندازه گیریهای طیف  PLدر دمای اتاک نشددان می دهد که حتی بعد از عملیات حرارتی
سدریع گذارهای تابشدی مربو به حالتهای جایگزیده وابسدته به  Nهمچنان غالب اند .غیر فعال شدن مراکز
غیر تابشدی بعد از عملیات حرارتی توسددط نتایج حاصددل از اندازه گیری های واهلش زمانی طیف  PLنیزتائید
می شددود .زیرا انتظار داریم پس از عملیات حرارتی طول عمر حاملهای شددرکت کننده در گذارهای تابشددی
افزایش یابد .نمودارهای واهلش زمانی طیف

PL

برای نمونه های مورد مطالعه در شددکل( )23-5نشددان داده
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شدده اسدت .در این شکل مشاهده می شود که فرایند واهلش غیر نمایی است .شمای کلی این منحنی ها به
وضدددددددوح

نشدددددددان

مددددی

دهددددددددددددددد

کدددده

واهددددلددددش

طددددیددددف

شکل( :)23-5منحنی های واهلش زمانی  PLنمونه های نوعی  GaNxP1-xمورد مطالعه قکل (خطو نقطه چین) و بعد (خطو پر) از
عملیات حرارتی که در دمای اتاک اندازه گیری شده اند .زمان واهلش های  PLبرای شدت کل (سطه زیر منحنی طیف  ) PLنشان داده
شده اندکه به انرژی وابسته نیست.

 PLبعد از عملیات حرارتی کندتر شده است .با توجه به آنددددکه طول عمر گذارهای وابسته به اتم نیتروژن در
نمونه های  GaNPدر دمای اتاک ،طول عمر حاملهای آزاد را بدست می دهد[ ،]34بنابراین افزایش قابل توجه
طول عمر طیف  PLگواه خوب دیگری برای این نتیجه اسدددت که بعد از عملیات حرارتی مراکز غیر تابشدددی
موجود در نمونه های مورد مطالعه غیر فعال شددده و پتانسددیل جایگزیدگی نیز کاهش پیدا کرده اسددت .در
شدکل( )23-5مشاهده می کنیم که واهلش طیف  PLنمونه ها ،قکل از عملیات حرارتی ،با چگالی در رفتگی
ها همخوانی دارد .یعنی زمان واهلش  PLنمونه ای که درصد نیتروژن بائتری(چگالی دررفتگی کمتری) دارد،
کندتر است .ولی پس از انجام عملیات حرارتی نمونه ها رفتار واهلش مشابهی از خود بروز می دهند .با توجه
به این که چگالی در رفتگی ها در سددداختار بلوری تحت عملیات حرراتی تغییر نمی کند ،بنابراین مراکز غیر
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تابشی ،که پس از عملیات حرارتی غیر فعال شده اند ،نقص های نقطه ای می باشند .این نقایص طی واهلش
کرنش 118ئیه رو آراسدتی  GaNPروی زیر ئیه شکل می گیرند .همچنین ،افزایش زمان واهلش طیف  PLبعد
از عملیات  ، RTAگواه دیگری برای کاهش پتانسددیل جایگزیدگی در اثر عملیات حرارتی در نمونه های مورد
مطالعه میکاشددد .بنابراین از بررسددی آثار عملیات حرارتی سددریع ،بعد از فرایند رشددد ،روی خوا

اپتیکی

سددداختداری  GaNPبا مقادیر  1/4 %< x < 2/8 %نتیجه می گیریم که ،با انجام عملیات حرارتی پتانسدددیل
جایگزیدگی در نمونه های مورد مطالعه کاهش یافته و بازده بازترکیب های تابشددی به طور قابل توجهی ( به
خصدددو

در دمای اتاک) افزایش می یابد .این نتیجه با مشددداهده کاهش جابجایی اسدددتو

بعد از عملیات

حرارتی ،کاهش افت شدت  PLبا افزایش دما  ،مشاهده  18برابر شدن شدت طیف  PLدر دمای اتاک و  2تا 3
برابر شددددن طول عمر حداملهدا در دمدای اتاک  ،پس از عملیات حرارتی به خوبی مورد تأئید قرار می گیرد.
همچنین یکسدان باقی ماندن خصوصیات نهادینه طیف  PLنشان دهنده ساز و کار های مشابه  PLبرای نمونه
ها ،یعنی بازترکیب اکسیتون های جایگزیده ،قکل و بعد از عملیات حرارتی سریع می باشد.

 5-5اثر زیرالیه  Siبر خواص اپتیکی آلیاژ GaNP
همانطور که قکال اشاره شد ،حضور نیتروژن در ترکیب  GaPعالوه بر ایجاد خمش شدید در گاف نواری
این ماده سکب کاهش ثابت شککه این آلیاژ نیز می گردد .با توجه به اینکه ثابت شککه  GaPو  Siبسیار به هم
نزدیک است (جدول ( ، ))2-5حضور مقدار اندکی نیتروژن نیز سکب کاهش این اختالف می گردد .این ویژگی
سکب شده که آلیاژهای

GaNxP1-x

انتخاب مناسکی جهت رشد روی زیر ئیه

Si

برای کاربرد در قطعات

اپتوالکترونیکی جدید و مدارهای مجتمع باشند .سیلیکون از نیمرساناهای گروه  IVاست که به سکب فراوانی
در طکیعت و کیفیت بائی قطعاتی که از آن ساخته می شود ،بسیار مورد توجه است .این نیمرسانا در الکترونیک
و سلول های فوتوولتائیک کاربردهای فراوانی دارد .سیلیکون فوک خالص که به منظور کنترل پاسب الکتریکی

strain relaxation
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آن آئیش شده باشد ،در ترانزیستور ها ،مدارهای مجتمع ،میکروپروسسورها و آشکارسازهای نیمرسانا
کاربردهای گسترده ای دارد .در فوتونیک سیلیکون به عنوان موج پیوسته لیزر رامان استفاده می شود ،ولیکن
به علت غیر مستقیم بودن گاف نواری آن از بازدهی اپتیکی بائیی برخوردار نیست Si .همچنین در تکنولوژی
ساخت

LCD

ها و سلول های خورشیدی ارزان قیمت کاربرد فراوانی دارد .با توجه به کاربردهای گسترده

سیلیکون در صنایع الکترونیک و اپتوالکترونیک یافتن نیمرساناهایی با بازده اپتیکی بائ که قابلیت رشد روی
 Siرا دارا باشند امری مفید وضروری به نظر می رسد .به همین جهت در این بخش قصد داریم خوا
ئیه های روآراستی

GaNP

با زیر ئیه  Siرا ،با خوا

اپتیکی

اپتیکی ئیه های روآراستی GaNPدارای زیر ئیه

GaP

مقایسه نماییم.
به این منظور نتایج حاصل از آزمایشهای  PLو TRPL ، PLEو اندازه گیریهای طیفهای  PLوابسته به دمای
نمونه های ئیه روآراستی  GaN0.018P0.982/Siو  GaN0.018P0.982/GaPمورد مطالعه در این پایان نامه را بررسی می
نماییم .در جدول( )2-5چگالی در رفتگی های نمونه های  GaNPمورد مطالعه نشان داده شده است.
جدول( )2-5چگالی در رفتگی های نمونه های  GaN0.018P0.982مورد مطالعه با زیر ئیه های  GaPو . Si

چگالی دررفتگیها

ثابت شککه ()Ao

زیر ئیه

1 m 1

5/4516

Si

3/2 m 1

5/4311

GaP

ثابت شککه آلیاژها را می توان با استفاده از قانون وگارد 119محاسکه نمود .از این طریق و با استفاده از
جدول( ،)2-2ثابت شککه نمونه های  GaN0.018P0.982مورد مطالعه به صورت زیر بدست می آید[:]35

aGaNP  xaGaN  (1  x)aGaP

()6-5

Vegard's Low
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() 7-5

(aGaNP  )1/118()3/189 A0(+)1/982()5/46 A0

() 8-5

aGaNP  5/4198 A0

در نتیجه مشاهده می شود که ثابت شککه آلیاژهای GaNPمورد مطالعه( ،) aGaNP  5/4198 Aoبه ثابت شککه
 )5/ 4311A0( Siبسیار نزدیک است[.]36
در شکل ( )24-5طیفهای  PLو  PLEئیه های روآراستی  GaN0.018P0.982با زیر ئیه های

( GaPمثلث(

و ( Siدایره)  ،که در دمای 2Kاندازه گیری شده اند  ،نشان داده شده است .در طیف  PLهر دو نمونه یک قله
پهن در محدوده  1/95 eVمشاهده می شود .در

طیفهای PLE

هر دو نمونه نیز ،یک قله پهن جذب که انرژی

آن از  2/2 eVکمتر است(کمتر از انرژی گاف نواری  GaPدر 2/328 eVکه ناشی از بازترکیب اکسیتون های
آزاد می باشد[ )]37مشاهده می شود .موقعیت قله طیف های  PLEدر دو نمونه ،نشان می دهد که گاف نواری
نمونه

ها

تقریکا

هم

با

است.

برابر

همانطور

جاب جاي ي ا س توک

که

در

2K
PL

x 2.6

)I (a.u

PLE
GaNP/Si

GaNP/GaP
x1
2.6

2.4

2.0

2.2

1.8

1.6

1.4

)EPho (eV
شکل( )24-5طیفهای نرمالیزه  PLو  PLEئیه های روآراستی مورد مطالعه  GaN0.018P0.982با زیر ئیه های ( GaPمثلث( و ( Siدایره)  ،که
در دمای 2Kاندازه گیری شده اند.
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شدکل( )24-5مشاهده می شود طیفهای  PLو PLEهر دو نمونه خصوصیات مشابهی دارند .بیشتر پارامترهای
مهم مربو به خوا

اپتیکی نظیر :شددت قله  ، PLشدکل طیف  ،پهنای طیف در نصف ماکزیمم و موقعیت

انرژی گسدیلی هر دو نمونه  ،قابل مقایسده هسدتند .شدت طیف  PLئیه

روآراستیGaN0.018P0.982

با زیر ئیه

 ، GaPحدودا  2/5برابر شدددت طیف  PLنمونه دارای زیرئیه  Siاسددت .این اختالف به علت جذب نور فرودی
توسدط زیرئیه  Siمی باشد .پهنای طیف  PLدر نصف ماکزیمم هر دو نمونه کامال یکسان است .پهنای طیف
 PLدر نصددف ماکزیمم به چگالی نقایص ماده مربو میشددود وکاهش آن ،نشددان دهنده بهکود کیفت بلوری
اسدت .همانطور که در شدکل( )24-5مشاهده می شود ،جابجایی استو

بین طیفهای

 PLوPLE

هر دو نمونه

تقریکا یکسان است ،که این موضوع نشان دهنده تشابه میزان پتانسیل جایگزیدگی این نمونه ها می باشد.
شدواهد بیشتر مکنی بر قابل مقایسه بودن کیفت بلوری نمونه ها از طریق آزمایشات وابستگی دمایی
طیف  ، PLبدست می آید .همان طور که قکال اشاره کردیم ،افزایش دما سکب یونش گرمایی

GaNP/GaP
)ب(

PL

GaNP/Si
)فلا(

)I (a.u

40k
80k
110k
150k
190k
230K
280K
2.4

2.3

2K
40K
60K
80K
110K
150K
190K
230K
280K

2.2

2.1

2.0

1.9

1.8

1.7

1.6

2.4

2.3

)I (a.u

2k

PL

2.2

2.1

2.0

1.9

1.8

1.7

)EPho(eV

)EPho (eV

شکل( )25-5وابستگی دمایی طیفهای  PLنمونه های ئیه روآراستی  GaN0.18P0.982مورد مطالعه با زیر ئیه های الف Si -و ب.GaP -
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مولفه های بخش پر انرژی طیف و همچنین جابجایی قرمز موقعیت بیشددینه قله های طیف می شددود .این
رفتار دمایی در شدکل( )25-5برای هر دو نمونه نشان داده شده است .از سوی دیگر ،برازش معادله آرنیوس،
رابطه( ،)1-5با داده های بدست آمده از اندازه گیری های دمایی روی نمونه های مورد مطالعه  ،نیز نشان می
دهد که هر دو نمونه از پایداری دمایی مشدابهی برخوردارند .در شدکل()26-5الف منحنی های حاصل از این
برازش ،و در جدول( )3-5نتایج محاسددکات مربو به آن نشددان داده شددده اسددت .انرژی های فعال سددازی
گرمایی نسدکتا مشابهی که برای نمونه دارای زیرئیه  ،Siو نمونه دارای زیرئیه ،GaPاز برازش معادله آرنیوس،
بدسدت آمده اسدت ،نشدان دهنده وجود ساز و کار های فعال سازی گرمایی مشابه در هر دو نمونه می باشد.
ایدددن ندددتدددیدددجددده ندددیدددز شدددددداهدددد دیدددگدددری بدددرای قدددابدددل مدددقدددایسدددددده

جدول( :)3-5انرژی های فعال سازی گرمایی نمونه های  GaNPمورد مطالعه با زیرئیه های متفاوت.

انرژی فعال

سازی)E2(meV

انرژی فعال

جنس زیر ئیه

سازی)E1(meV

171

16

GaP

151

11

Si

)ب(

PL 300 K

1E-5
1E-8

1E-8

)I (a.u

GaNP/Si

1E-9

1E-9

)I (a.u

GaNP/GaP
1E-6

)I(a.u

GaNP/GaP

GaNP/Si
1E-7

Integrated PL Intensity
0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

2.1

-1

) 1/T(K

2.0

1.9

1.8

1.7

)EPho (eV

شکل( :)26-5الف -سطه زیر نمودار طیفهای  PLنمونه های  GaN0.18P0.982مورد مطالعه در دماهای  2تا  281درجه کلوین با
زیر ئیه های ( GaPمثلث) و (Siدایره) را نشان دهد .خط های رسم شده نیز از طریق از برازش معادله آرنیوس با این داده ها بدست
آمده است .ب -طیفهای  PLنمونه های مورد مطالعه  GaN0.18P0.982با زیر ئیه های ( GaPمثلث) و (Siدایره) که در دمای اتاک ثکت

شده اند.
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بودن کیفیت ساختاری این دو نمونه می باشد.
در شکل()26-5ب طیفهای
شدت

طیف PL

PL

این نمونه ها که در دمای اتاک ثکت شده اند ،نشان داده شده است.

دمای اتاک ئیه روآراستی  GaN0.018P0.982با زیر ئیه  GaPنیز  ،حدودا  2/5برابر شدت

طیف PL

نمونه دارای زیرئیه  Siاسددت .تشددابه شددکل طیفهای  PLو پهنای طیفهای  PLدر نصددف ماکزیمم و موقعیت
انرژی نشری هر دو نمونه  ،دلیل دیگری برای قابل مقایسه بودن کیفیت ساختاری این نمونه ها می باشد.
در انتها نتایج بدسددت آمده از آزمایشددات  TRPLمربو به این نمونه ها را  ،که در دماهای  2درجه
کلوین و دمای اتاک ثکت شدده اند ،بررسی می نماییم .در شکل( )27-5نمودار زمان واهلش شدت کل  PLبر
حسدب زمان ،برای نمونه های مورد مطالعه نشدان داده شدده اسدت .خطو رسدم شدده در شکل ،از برازش
رابطه( )2-5با داده های حاصل از آزمایشات  TRPLبدست آمده است .مقادیر زمان واهلش که از برازش رابطه
مذکور با داده های زمان واهلش

PL

بدست آمده اند در جدول( )4-5نشان داده شده است.

شکل( :)27-5نمودار زمان واهلش شدت کل  PLبر حسب زمان  ،مربو به نمونه های ئیه روآراستی مورد مطالعه  GaN0.18P0.982با زیر
ئیه های ( GaPمثلث) و (Siدایره) که در دمای الف-پایین ب -اتاک ثکت شده اند.

نتایج بدست آمده از اندازه گیریهای  TRPLنشان می دهد ،که زمان واهلش  PLدر بخش پر
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انرژی طیف  PLسددریع تر اسددت .زیرا همان طور که قکال اشدداره کردیم در این حالت انتقال انرژی از حالتهای
کمتر جایگزیده به کانالهای رقابتی از جمله مراکز غیر تابشدی آسدان تر اسدت .همانطور که در شکل()27-5
ودر جدول( )4-5نشدان داده شده است ،واهلش  PLبرای نمونه های رشد داده شده روی
باشد ،که این مطلب نشان دهنده مشابهت آهن
تددوجدده طددول عددمددر واهددلددش

PL

 SiوGaP

مشابه می

انجام فرایند های غیر تابشی در دو نمونه است .کاهش قابل

در دمددای اتدداک نسددددکددت بدده دمددای پددایددیددن نشددددان

جدول( :)4-5مقادیر زمان واهلش  PLکه از برازش رابطه( )2-5با داده های  TRPLنمونه های  GaN0.18P0.982با زیرئیه های  GaPو Si

که در دمای پایین و دمای اتاک ثکت شده اند.

زمان واهلش در دمای اتاک ()nsec

زیر ئیه

زمان واهلش در دمای پایین()nsec

1/15

25

 fast

1/41

135

1/17

21

 slow
 fast

1/48

131

 slow

Si

GaP

دهنده افزایش نقش گذارهای غیر تابشی در دماهای بائ است .اگر چه ممکن است با توجه به متفاوت بودن
چگالی در رفتگیها در نونه های رشددد داده شددده روی زیر ئیه  Siو  ،GaPقابل مقایسدده بودن کیفیت اپتیکی
مشداهده شدده قدری عجیب به نظر می رسد ،اما بایستی در اینجا این نکته را یادآور شویم که معموئ نقص
های نقطه ای منشاء پیدایش مراکز غیر تابشی هستند.
بندابراین بدا توجده بده مکداحث مطرح شدددده می توانیم نتیجه بگیریم که کیفیت اپتیکی و کیفیت
سددداختداری آلیداژهدای  GaN0.018P0.982مورد مطالعه که روی زیر ئیه  Siرشدددد داده اند ،با کیفیت اپتیکی و
سدداختاری آلیاژهای  GaN0.018P0.982دارای زیر ئیه  GaPقابل مقایسدده می باشددند و این آلیاژها گزینه مطلوبی
جهت رشد روی زیر ئیه  Siبرای کاربرد در قطعات اپتوالکترونیکی و مدارهای مجتمع جدید می باشد.
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فصل6
137

مطالعه اپتیکی سیستم GaInNxP1-x

بررسی طیف PL
وابستگی دمایی طیف PL

بررسی رفتار طیف  PLبا افزایش شدت تحریک
وابستگی زمانی طیف PL

ترکیکات نیمرسانای چهارتایی  Ga0.5In0.5NxP1-xکه ثابت شککده ای قابل تطابق باGaAs

دارند ،به سکب

کاربردهای وسیع آنها در ساخت قطعات اپتوالکترونیکی ،اخیرا مورد توجه محققین قرار گرفته است[.]1،2
همانطور که در فصول قکل اشاره شد ،تاثیر قابل توجه نیتروژن روی نوار رسانش نیمرساناهای گروه  III-Vکه
منجر به خمش بزر

گاف نواری این ترکیکات می شود ،پدیده ای شناخته شده است ،و روی ساختار آلیاژ

GaInPنیز باعث آثار مشابهی می شود .این قابلیت سکب افزایش کارایی ترکیکات
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GaInNP

نسکت به

GaInP

گردیده است ،و آنها را به قطعاتی مناسب برای کاربرد در امیتر
ترانزیستورهای دو قطکی

ناهمگون(HBTS(112

های بالقوه این آلیاژ جدید باید خوا

111

و کلکتورهای

111

پیوندگاه

n-p-n

تکدیل کرده است[ ]3،4بدین ترتیب ،جهت شناسایی پتانسیل

اپتیکی و ساختار الکترونیکی آن با جزئیات کامل شناخته شود .علی

رغم مطالعات انجام شده روی آلیاژهای

GaInNP/GaAs

هنوز دانش ما راجع به مکانیسم خوا

اپتیکی و

الکتریکی این ترکیکات کافی نیست .در این بخش با بررسی نتایج حاصل از اندازه گیریهای طیف
فوتولومینسانس نمونه های ئیه روآراستی  ،Ga0.49In0.51NxP1−x/GaAsبه مطالعه فرایندهای بازترکیکی در این
آلیاژ می پردازیم.

 1-6بررسی طیف PL
در شددکل()1-6الف طیف های نوعی  PLثکت شددده در دمای پایین نمونه های ئیه روآراسددتی مورد
مطالعه Ga0.49In0.51NxP1−x/GaAsنشدان داده شده است .همانگونه که در این شکل مشاهده می شود ،با افزایش
درصدد ،Nجابجایی قرمز بزرگی در طیف  PLنمونه های مورد مطالعه اتفاک افتاده اسدت(شکل( ،))2-6که این
پدیده همانند سدایر آلیاژهای نیتروژن دار رقیق  ،ناشدی از خمش بزر

گاف نواری این آلیاژها در اثر حضور

نیتروژن می باشد[ .]5،6،7به طور واضه در این شکل مشخص است که نمودار طیف  PLدر دمای پایین برای
نمونه های حاوی نیتروژن پهن و نامتقارن است.
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Emitter

111

Collector

111

Hetero junction Bipolar Transistor

112

)ب(

GaInNP

RT-PL

ضري ب

x=0

×1

)I (a.u

x = 0.5%

× 25

x = 1%

× 27
× 81

x = 2%
2.0

1.6

1.8

1.4

)EPh (eV

شکل ( :)1-6طیف های  PLنوعی نمونه های روآراستی مورد مطالعه  GaInNxP1-x/GaAsثکت شده الف-در دمای پایین و ب -دمای اتاک.

LT-PL

300
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GaInNxP1-x

150
100

)Shift E (meV

200
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)N Content (x

شکل( :)2-6جابجایی قرمز قله های طیف  PLنمونه های مور مطالعه با افزایش درصد  Nدر دمای پایین .منحنی جهت سهولت مقایسه
رسم شده است.

در طیف  PLدمای پایین یک قطع تیز در انرژی های بائ و یک دنکاله نمایی نسدکتا بلند در انرژی های پایین
دیده میشدود .این رفتار منحنی  PLیک رفتار مرسدوم برای باز ترکیب تابشی ناشی از به تله افتادن اکسیتون
ها/حامل های بار در حالت های دنکاله نواری است ،و نشانگر یک جایگزیدگی قوی در اثر حضور نیتروژن می
باشد .مشابه این رفتار در سایر ترکیکات نیتروژن دار رقیق نیز مشاهده می [ .]5،8در شکل()1-6ب طیف

PL

ثکت شدده در دمای اتاک نمونه های مورد مطالعه نشدان داده شده است .همانطور که در این شکل دیده می
شود برای نمونه بدون نیتروژن به دلیل کاهش گاف نواری با افزایش دما ،شاهد جابجایی قرمز قله های طیف
 RT-PLنسدکت به ( LT-PLحدود  )61meVهستیم .همچنین در این شکل پهن شدگی منحنی طیف  PLدر اثر
141

افزایش دما مشداهده می شدود .برای نمونه های نیتروژن دار ،طیف

ناشی از باز ترکیب اکسیتون های

RT-PL

آزاد یا حامل های با ر آزاد می باشد .مکانیسم مشخص این باز ترکیب ( اکسیتون آزاد یا حامل بار آزاد) را در
قسمت های بعدی مورد بحث قرار خواهیم داد.

 2-6وابستگی دمایی طیف PL
 ،ابتدا وابستگی دمایی طیف

PL

جهت بررسدی مکانیسدم بازترکیکهای تابشدی در آلیاژهای

نمونه های مورد مطالعه این آلیاژ را بررسددی می نماییم .در شددکل( )3-6و( )4-6وابسددتگی دمایی طیف

PL

GaInNP

نمونه های مورد مطالعه با  1/5 ،1و1درصدد نیتروژن نشدان داده شده است .همانطور که در شکل()3-6ب و
( )4-6نشدان داده شدده اسدت .قله طیف  PLنمونه های حاوی نیتروژن یک رفتار Sشکل نشان می دهند .به
عنوان مثال برای نمونه حاوی 1/5درصدد نیتروژن ،با افزایش دما (درمحدوده ، ) 5 < T < 81Kشاهد جابجایی
قدددرمدددز بدددزرگدددی در مدددوقدددعدددیدددت بدددیشدددددیدددنددده قدددلددده هدددای
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شکل( :)3-6وابستگی دمایی طیف  PLنمونه های ئیه روآراستی مورد مطالعه الف GaInP -و بGaInN0.005P0.995 -
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)I (a.u

100K

هسدددددتدددیدددم.
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)EPHO (eV
شکل( :)4-6وابستگی دمایی طیف  PLنمونه روآراستی مورد مطالعه.GaInN0.01 P0.99 :

این جابجایی قرمز که در بیشینه های طیف PLدر دماهای پایین مشاهده می شود ،پدیده ای عمومی در مورد
گذارهای نوری ای است که از حالت های جایگزیده سرچشمه می گیرند .این پدیده نشان دهنده فعال سازی
گرمایی حامل ها به وضدعیت های غیر جایگزیده (کم شدن جمعیت حالت های جایگزیده) و شرکت آنها در
فرایندهای بازترکیکی رقابتی اسددت .در دماهای بیشددتر از 81درجه کلوین ،مولفه جدیدی در بخش پرانرژی
طیف PLظاهر می شددود ،که به تدریج با افزایش دما ،به مولفة غالب طیف  PLتکدیل می شددود .ما ،این مولفه
جدید را به بازترکیب حامل های آزاد /اکسیتونهای آزاد نسکت می دهیم .این نتیجه از بررسی شکل طیف

PL

نمونه های مورد مطالعه یعنی ،ظاهر شددددن یک دنکاله نواری در بخش پر انرژی طیف  PLکه شدددیب آن با
افزایش دما کاهش پیدا میکند ،حاصدل شده است .پس از این مرحله ،با افزایش دما تابش های  PLپر انرژی
ناشددی از لکه گاف نواری دچار جابجایی قرمز می شددوند که این پدیده نشددان دهنده کاهش گاف نواری،Eg ،
آلیاژ در اثر افزایش دما است.
همانطور که در مورد آلیاژهای  GaNAsنیز اشاره کردیم ،با توجه به رفتار دمایی طیف  ، PLمی توانیم
رفتار دمایی گاف نواری نمونه های مورد مطالعه را ،بررسدددی نماییم .وابسدددتگی دمایی گاف نواری آلیاژهای
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Ga0.49In0.51NxP1−x

بددرای

x = 1%

و 1/5%

= x

 ،کدده بددا تددوجدده بدده اندددازه گددیددری طددیددف هددای

جدول( :)1-6نتایج محاسکات پارامترهای برازش مدل وارشنی مربو به آلیاژهای مورد مطالعه  Ga0.47In0.51NxP1−xبا  x = 1%و x 1/5%

=.

( ) K

( )eV/K

)Eg (T=0) (eV

251

5/4 × 11-4

1/965

GaInP

251

3/9 × 11-4

1/9

GaInN0.005P0.995

درصد  Nدرترکیب

GaInNxP1-x

 PLوابسددته به دما بدسددت آمده اند ،در شددکل( )5-6نشددان داده شددده اسددت .برای نمونه هایی که درصددد

N

بیشتری دارند ،به علت جایگزیدگی شدید مقادیر گاف نواری ،فقط در محدوده دمایی بیشتر از  251 Kبدست
میآیند .رفتار دمایی گاف نواری هر دو نمونه مورد بحث با مدل وارشنی ،رابطه( ،)4-4قابل انطکاک است[.]9
پارامترهای برازش مدل وارشنی بر داده های نشان داده شده در شکل( )2-6در جدول( )1-6نشان داده شده
است .پارامتر تجربی  در معادله وارشنی نشان دهنده میزان تغییرات
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1.98

مدل وار ش ني
مدل BAC
GaInP
GaInN0.005P0.995

1.96
1.94

1.90

)EPho (eV

1.92

1.88

پ ارام ترهاي BAC
EN = 2.1 eV
CMN= 2.12
300

250

200

150

50

100

1.86
1.84
0

)T (K
شکل( :)5-6وابستگی دمایی گاف نواری آلیاژهای  Ga0.47In0.51NxP1−xبرای ( x = 1%مربع) و ( x = 1/5%دایره)  ،و منحنی های مربو به
برازش مدل وارشنی(خط توپر) و مدل ( BACستاره) با گاف نواری این نمونه ها .

گاف نواری با افزایش دما در نیمرسداناهای گاف مسدتقیم می باشد .همانطور که در جدول()1-6مشاهده می
شود ،این پارامتر در نمونه حاوی نیتروژن نسکت به نمونه بدون نیتروژن کوچکتر است و نشان دهنده کاهش
وابستگی دمایی در این آلیاژ در اثر حضور  Nمی باشد .مناسکترین مقدار بدست آمده برای دمای دیکای( ) 
در این برازش 251 ،درجه کلوین می باشددد .با اسددتفاده از مقادیر موجود برای نمونه های مورد مطالعه ،می
توانیم میزان کداهش گاف نواری این آلیاژها را در بازه دمایی صدددفر کلوین تا دمای اتاک تخمین بزنیم .گاف
نواری آلیداژ  GaInPبدا افزایش دمدا در این بدازه دمایی ،حدود

meV

 91کاهش می یابد ،در حالی که مقدار

کاهش گاف نواری آلیاژ  GaInN0.005P0.995در همین بازه حدود  65 meVمیباشددد .به عکارت دیگر کاهش گاف
نواری در نمونه حاوی نیتروژن ،حدودا  27%نمونه بدون نیتروژن است .همانطور که در فصل چهارم دیدیم،
مقایسددده جابجایی لکه جذب آلیاژهای  GaNAsو GaAsدر اثر تغییر دما ،نشدددان داد که جابجایی لکه جذب
درنمونه های  GaNAsدر مقایسه با نمونه  GaAsبا همین مقدار نیتروژن ،حدود  41 %کاهش می یابد .بنابراین
تاثیر حضدور نیتروژن روی تغییرات دمایی گاف نواری در ترکیب GaInNPدر مقایسه با
تر است .از سوی دیگر براساس محاسکاتی که از طریق برازش رابطه(:)1-6
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ترکیبGaNAs

ضعیف

)E g  bx(1  x

() 1-6

با داده های مربو به کاهش گاف نواری نمونه های مورد مطالعه انجام دادیم ،پارامترخمش را برای نمونه های
مورد مطالعه

eV

11/46

=b

بدست آوردیم .نتایج این برازش در شکل( )6-6نشان داده شده است .پارامتر

خمش این آلیاژ از پارامترخمش آلیاژهای  GaNAsو  GaNPکه حدود  26 eVبرای ، x < 1%و  16 eVبرای

x 1%

> می باشد[ ،]11کوچکتر است ،و این موضوع نیز نشان می دهد که تاثیر حضور  Nروی کاهش گاف نواری
آلیاژهای  GaInNPنسکت به آلیاژهای GaNAsو  ،GaNPضعیف تر است.

0.00

GaInNxP1-x

-0.05

b = -10.46

-0.15

)Eg(x)-Eg(0

-0.10

-0.20

-0.25
0.020

0.015

0.010

0.005

0.000

)N Content (x
شکل( :)6-6نقطه ها میزان کاهش گاف نواری نمونه های مورد مطالعه با افزایش درصد  Nرا نشان می دهند .خط رسم شده از برازش
رابطه( )1-6با این داده ها بدست آمده است.

کاهش گاف نواری با دما برای نیمرسدداناهای نیتروژن دار رقیق مانند GaNAsو

GaInNAs

به خوبی با

مدل دافعه نواری قابل توصیف است[ .]12،13در واقع استفاده از این مدل روی داده های تجربی ،ابزار تجربی
سدداده ای اسددت که به کمک آن می توان پارامتر جفت شدددگی  ،CMNکه بیانگر قدرت برهمکنش بین حالت
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های وابسته به  Nو وابسته به ماده میزبان است ،را تخمین زد .لذا با در نظر گرفتن فرضیات یل ،مدل

BAC

را برای نمونه های مورد مطالعه اعمال نمودیم:


برای بیان پاشدندگی انرژی وضدعیت های توسدعه یافته نوار رسانش میزبان

(EM )GaInP

 ،از معادله

وارشنی که بیان کننده تغییرات دمایی گاف نواری می باشد ،استفاده نمودیم.


انرژی تراز جایگزیده وابسته به  EN ، Nرا مانند  GaAsو  GaInNAsمستقل از دما در نظر گرفتیم.

با در نظر گرفتن این فرضیات ،مدل  BACرا برای بررسی رفتار دمایی گاف نواری نمونه  GaInN0.005P0.995اعمال
نمودیم .بهترین منحنی حاصل از برازش این داده ها با مدل  BACو پارامترهای مربو به آنها در شکل()5-6
نشدددددان داده شدددددده اسدددددت .در ایدددن مدددحددداسدددددکدددات

مدددقدددادیدددرeV

2/1

=EN

1.90

GaInxNP1-x
1.85

ن مون ه هاي ما
ن مون ه هاي گ روه هون گ

1.80

CMN= 2.15
CMN= 2.3

)Eg(eV

CMN= 2.14
1.75

1.70

1.65

CMN= 2.47
1.60
0.020

0.015

0.010

0.005

0.000

)N Content (x
شکل( :)7-6نمودارهای حاصل از برازش گاف نواری نمونه های مورد مطالعه  GaInNxP1-xو نمونه های گروه هون [ ، ]5با مدل
 BACو پارامترهای مربو به آن.

و  CMN= 2/12برای نمونه مورد مطالعه بدسددت آمد .همانطور که در شددکل( )5-6مشدداهده می شددود منحنی
حاصل از این برازش ،بر منحنی مدل وارشنی کامال منطکق است.
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همچنین جهت بررسدی تغییرات گاف نواری در دمای اتاک با تغییر درصد ، Nمدل  BACرا روی داده
های مربو به گاف نواری نمونه های مورد مطالعه  GaInNxP1-xو نمونه های گروه هون [ ]5اعمال نمودیم.
بهترین نمودارهای حاصله از برازش این داده ها با مدل  BACو پارامترهای مربو به آنها در شکل( )7-6نشان
داده شدده اسدت .در این مرحله از محاسدکات ،با اسدتفاده از نتایج مرحله اول(اعمال مدل  BACروی تغییرات
دمایی گاف نواری)  ،انرژی تراز  ENرا

 2/1در نظر گرفتیم ،و از میانگین گیری بین مقادیر بدسددت آمده

eV

برای پارامترهای جفت شدگی  ،CMNمیزان این پارامتر را

CMN =2/26

بدست آوردیم.

پارامترهای  BACمربو به آلیاژهای GaInNPکه در مراحل اول و دوم بدسدددت آوردیم ،و پارامترهای
BAC

مدربدو

بدده آلیدداژهددای

GaNAs

و

GaNP

مورد مطددالعدده ،کدده در فصددددل هددای قکددل بدده آنهددا

جدول( :)2-6نتیجه محاسکات پارامترهای  BACدر نمونه های مورد مطالعه .سطر ( * ) مربو به محاسکات گروه پولیمنی ]13[113می
باشد.

تغیرات گاف نواری نمونه ها

CMN

)EN (eV

2/26

2/1

 GaInNPبا افزایش درصد

2/12

2/1

 GaInNPبا افزایش دما

1/7

----------

2/36<CMN< 2/48

1/62> EN <1/63

2/7

2/32

 GaInNAsبا افزایش درصد

N

*

N

 GaNAsبا افزایش دما
 GaNPبا افزایش درصد

N

اشداره کردیم ،در جدول( )2-6نشدان داده شدده است .مقایسه این پارامترها نشان می دهد که پارامتر جفت
شدگی مربو به ترکیب ،GaInNPنسکت به سایر سیستمهای نیتروژن دار رقیق کوچکتر است .کوچکتر بودن
پارامتر جفت شدددگی در آلیاژ

GaInNP

نشددان میدهد که برهم کنش بین حالت های نوار رسددانش میزبان

( EM )GaInPو تراز وابسته به نیتروژن های جایگزیده ENدر این ترکیب نسکت

به سیستم های  GaNAsو GaNP

A. Polimeni
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113

ضعیف تر است .به همین دلیل تاثیر حضور نیتروژن روی تغییرات دمایی گاف نواری و تغییرات گاف نواری با
افزایش درصدد ،Nدراین ترکیب در مقایسده با آلیاژهای

GaNAs

ضعیف تر میباشد .مشابه موارد گزارش شده

در مورد آلیاژهای  ، ]13[GaInNAsکاهش برهم کنش بین حالتهای  EMو تراز ENدر ترکیکات  ، GaInNPممکن
است بدلیل اثر نظم کوتاه برد اتمی در این ترکیکات ،به واسطه حضور  ، Inباشد.

 3-6بررسی رفتار طیف  PLبا افزایش شدت تحریک
جهت بررسدی بیشدتر مکانیسدم فرآیندهای بازترکیب تابشی در نمونه های مورد مطالعه ،به بررسی
تغییرات طیف  PLاین آلیاژ در اثر افزایش شدت تحریک می پردازیم .نمودار وابستگی شدت تحریک طیف

PL

نمونه های  GaInP/GaAsمورد مطالعه در شددکل(. )8-6نشددان داده شددده اسددت .در شددکل( )9-6نیز نمودار
موقعیدت انرژی قلده هدای طیف  PLنمونده  GaInPبر حسدددب شددددت تحریک در دمای  11درجه کلوین و
دمای245درجه کلوین نشدان داده شدده اسدت .همانطور که در شدکل()8-6الف و ( )9-6مشاهده می شود،
موقعیت انرژی قله های طیف  LT-PLنمونه های بدون نیتروژن با افزایش شدت تحریک تغییر مهمی نمیکند.
از سدددددوی دیدددگدددر در طدددیدددف هدددای

GaInP

260 mW

)فلا(

دمدددای بدددائی ایدددن ندددمدددونددده ،کددده

PL

GaInP
245 K

10 K
160 mW

250 mW
160 mW
80 mW
40 mW
20 mW

)ب(

)I (a.u

)I (a.u

10 mW
5 mW
2 mW

80 mW

1 mW

40 mW
20 mW
10 mW
5 mW
2 mW

1 mW
0.5 mW

2.01

1.98

1.95

)EPho(eV

1.92

1.89

2.05

2.00

1.95

1.90

)EPho (eV
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1.85

1.80

شکل( :)8-6نمودار وابستگی شدت تحریک طیف  PLنمونه مورد مطالعه های  GaInP /GaAsکه الف -در دمای  11کلوین ب -در دمای
245درجه کلوین اندازه گیری شده اند .

1.97

GaInP

1.95
1.94
1.93
1.90
1.88

245 K
10 K

1.86
1

10

100

)PL Peak Position (eV

1.96

1.84

)Excitation Power (mW

شکل ( :)9-6نمودار موقعیت انرژی قله های طیف  PLبر حسب شدت تحریک در دمای پایین(مثلث) و دمای245درجه کلوین (دایره) .

درشدکل()8-6ب نشدان داده شدده اسدت ،یک جابجایی قرمز با افزایش شدت تحریک ،احتمائ به دلیل گرم
شدن نمونه با افزایش توان تحریک ،مشاهده میشود.
نمودار وابستگی شدت تحریک طیف

PL

نمونه های مورد مطالعه  GaInN0.01P0.99/GaAsدر شکل(-6

 )11نشدان داده شدده است .در نمونه های حاوی  Nبا افزایش شدت تحریک موقعیت بیشینه قله های طیف
، PLکه در دمای پایین اندازه گیری شده اند ،به سمت انرژی های بائتر جابجدددددددا

شکل( :)11-6نمودار وابستگی شدت تحریک طیف  PLنمونه های مورد مطالعه  GaInN0.01P0.99 /GaAsکه الف -در دمای پایین ب -در
دمای231درجه کلوین اندازه گیری شده اند .
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)فلا(
300mW

GaInN0.01P0.99

GaInN0.01P0.99

200 mW
100 mW

230 K

10 K

100 mW

)ب(
260 mW

60 mW

30 mW
30 mW

)I (a.u

3 mW
1 mW

)I (a.u

10 mW

20 mW
10 mW

0.1mW
3 mW

2.0

1.8

1.2

1.4

1.6

1.9

1.0

1.7

1.8

1.6

)EPho (eV

EPho

1.71
1.70

GaInN0.01P0.99

1.68
1.67
1.66
1.65

230 K
10 K

1000

)PL Peak Position (eV

1.69

1.64
100

1

10

0.1

1.63

)Excitation Power (mW

شکل( :)11-6نمودار موقعیت انرژی قله های طیف  PLبر حسب شدت تحریک در دمای پایین(مثلث) و دمای231درجه کلوین (دایره).

می شدددود .همدانطور که در شدددکل( )11-6نشدددان داده شدددده اسدددت ،مقدار این جابجایی آبی به اندازه
 11 meVبه ازای هر مرتکه بزرگی ( در مقیاس لگاریتمی ) میباشد .همانطور که قکال اشاره شد این رفتار در
گذارهای نوری ای که از حالت های جایگریده ناشدی شدده اند ،پدیده ای شدناخته شدد ه می باشند ،و نشان
دهنده پر شدددن جمعیت حالتهای جایگزیده در شدددت های تحریک بائ میباشددد .از سددوی دیگر موقعیت
بیشینه قله های طیف ، PLکه در دمای بائ اندازه گیری شده اند  PLتقریکا مستقل از شدت تحریک میباشد،
که این ویژگی بازترکیبهای تابشی ناشی از حاملهای آزاد /اکسیتون های آزاد است .این نتایج نشان میدهد
کده گذارهای

PL

در دمای پایین در

آلیاژهایGaInNP

از بازترکیب حاملهای جایگزیده (یا اکسدددیتون های

مقید) سددرچشددمه میگیرد .برای بررسددی اینکه آیا این گذارها از بازترکیب اکسددیتون های بدام افتاده در
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نوسدانات لکه نوار رسدانش ناشدی میشوند ،و یا از بازترکیب جفت های الکترون و حفرۀ جایگزیده در نواحی
متفاوت ،بایستی به بررسی دینامیک این بازترکیب ها بپردازیم که در ادامه آن را مورد بحث قرار می دهیم.

 4-6وابستگی زمانی طیف PL
جهت بررسدی دینامیک بازترکیب ها و تعیین مکانیسم حقیقی گذارهای دمای پایین در نمونه های
مورد مطدالعده  ،GaInNPزمان واهلش طیف  PLاین نمونه ها را مورد بررسدددی قرار دادهایم .نمودارهای زمان
واهلش نوعی

PL

(که در بازه زمانی  2nsecثکت شددده اند) نمونه های بدون نیتروژن در شددکل()12-6الف و

نمونه های حاوی  1%نیتروژن ،درشکل()12-6ب نشان داده شده است .همانطور که در این شکلها مشاهده
میشود ،زمان واهلش  PLنمونه های مورد مطالعه غیر نمایی بوده و برای مولفه پرانرژی طیف ( PLچنانکه در
فصل های قکل راجع به علت آن توضیه داده شد)کاهش می یابد .زمان واهلش این نمونه ها توسط رابطه(-5
 )2قابل برازش اسدت .نتیجه این برازش نشان می دهد که زمان واهلش مولفه آرام نمونه های بدون نیتروژن
مدددددددددحددددددددددوده

در

T1 = fast
T2 = slow

2/15

nsec

)فلا(

GaInP

T1 = fast
T2 = slow
1.689 eV

1.675 eV
1.937 eV
1.956 eV

T1=0.23 nsec
T2=0.826 nsec

2.5

2.0

1.638 eV
T1=0.0659 nsec
T2=0.373 nsec

1.5

1.0

)Time (nsec

0.5

)ب(

GaInN0.01P0.99

)I (a.u

T1= 0.43 nsec
T2= 2.05 nsec

1/37

T1= 0.29 nsec
T2= 4.32 nsec

T1= 0.44 nsec
T2= 20.14 nsec

T1= 0.49 nsec
T2= 33.87 nsec

0.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

)Time (nsec

شکل( :)12-6نمودارهای زمان واهلش  PLنمونه هایی که الف -حاوی نیتروژن نیستند .ب -حاوی  1%نیتروژن اند.
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0.0

)I (a.u

1.919 eV

-

،

و زمان واهلش مولفه آرام (  )  slowنمونه های حاوی نیتروژن درمحدوده nsec

آهند

بدازترکیدب گدذارهای نوری در بخش کم انرژی طیف

PL

 4-33تغییر می کند .همچنین

(انرژی های گسدددیلی قکل از قله  PLمثال

 ،)1/638eVکه به بازترکیب حاملهایی که در عمیق ترین پتانسددیل های جایگزیده بدام افتاده اند مربو می
شدود ،کمتر اسدت .اندازه گیریهای زمان واهلش انجام شده در بازه زمانی  11µsecنشان می دهندکه زمان
واهلش مولفه آرام حتی به حدود  1-2µsecنیز میرسد.
جهت مقایسددده بهتر ،نمودارهای زمان واهلش  PLنمونة بدون نیتروژن و نمونة حاوی نیتروژن برای
انرژی های گسیلی نزدیک به قله طیف  ،PLدر شکل( )13-6نشان داده شده است .طوئنی شدن زمان واهلش
مولفه آرام  ،PLکه در سدداختارهای بدون نیتروژن مشدداهده نمی شددود ،ناشددی از حضددور اتمهای  Nدر ترکیب
آلیاژهای نمونه های مورد مطالعه  GaInNPمیکاشد.
در آلیاژهای بدون نیتروژن  GaInPزمان واهلش آرام کمتر ازحدود

nsec

 2می باشد ،که این موضوع

پدیده ای عمومی درمورد بازترکیب های تابشی اکسیتونی در نیمرساناهای گاف مستقیم می باشد.
نتدایج اندازه گیری های زمان واهلش نمونه های حاوی نیتروژن گواهی بر این موضدددوع اسدددت که
احتمائ فرآیند غالب بازترکیب تابشی در طیفهای  LT-PLنمونه های مورد مطالعه ناشی از بازترکیب
GaInN0.01P0.99
GaInP

T1=0.23 nsec
T2=0.826 nsec

2.0

)I (a.u

T1= 0.44 nsec
T2= 20.14 nsec

1.675 eV

1.937 eV

1.5

1.0

0.5

)Time (nsec
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0.0

شکل( :)13-6نمودارهای زمان واهلش  PLنمونه های مورد مطالعه بدون نیتروژن(دایره)و شامل یک درصد نیتروژن (مربع) که در انرژی
های نزدیک به قله طیف  PLاندازه گیری شده اند.

جفت های الکترون و حفرۀ جایگزیدۀ در نواحی متفاوت نوار رسدانش و ظرفیت می باشدد .زیرا بیشینه طول
عمر PLبرای اکسیتونهای جایگزیده در یک نیمرسانای گاف مستقیم ،نظیر  GaNAsیا  GaInNAsاز مرتکه چند
نانوثانیه بیشتر نمیباشد[ .]14،15الکته مؤلفه سریع زمان واهلش PLدر نمونه های مورد مطالعه  GaInNPنیز،
احتمائ ناشدی از این نوع بازترکیب ،یعنی بازترکیب اکسیتونهای جایگزیده است.ولی به علت ضعیف شدن
همپوشددانی توابع موج جفت های الکترون و حفرۀ جایگزیده در نقا مختلف نوار رسددانش و ظرفیت ،انتظار
می رود که آهن
و

GaInNAs

بازترکیب آنها به نحو قابل مالحظه ای کند شود .مقایسه این نتایج با سیستم های

GaNAs

که ترکیکات نیمرساناهای مستقیم هستند ،نشان می دهد که این نوع مکانیسم بازترکیب تابشی

در آلیاژهای نیتروژن دار رقیق گاف مستقیم پدیده ای غیر معمول بوده و مختص این ترکیب است.
مکانیسددم طیف  PLدمای پایین ،نشددان دهنده تغییرات ایجاد شددده در سدداختار نواری آلیاژ در اثر
حضدور نیتروژن می باشدد .حالت های نوار رسدانش آلیاژ بیشدترین تاثیر را از حضور نیتروژن می پذیرند .به
همین دلیل توزیع غیر یکنواخت نیتروژن در سداختمان آلیاژ ،عامل اصلی ایجاد نوسانات پتانسیل در لکه نوار
رسدانش می باشدد ،در حالی که نوار ظرفیت عمال مسطه و بدون نوسان باقی می ماند .در نتیجه الکترونهای
تحریک شده توسط فوتون ها ،جایگزیده شده ،در حالی که حفره های تحریک شده توسط فوتون ها ،متحر
باقی می مانند ،و جفت های الکترون و حفرۀ جایگزیده در نقا مختلف نوار رسددانش و ظرفیت ،را تشددکیل
دهندد .افزایش قابل توجه طول عمر  PLدر آلیاژهای  GaInNPگواه دیگری برای این نتیجه گیری اسدددت که
مکانیسم جایگزیدگی در این ماده به جدایی مکانی حاملهای تحریک شده منجر می شود.
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مقاالت مستخرج از پایان نامه
قسمتی از نتایج این پایان نامه در غالب یک مقاله تحت عنوان:
"بررسی خوا

اپتیکی ترکیب نیمرسانای  GaNPپس از انجام عملیات حرارتی"
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