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Съдържание

1. Исторически бележки за електро- и оптоелектронното
приборостроене:

- обемни материали, 
- тънки слоеве, планарни технологии за получаването им,
- нанослоеве
2. Зонна електронна структура на кристални материали –
основни понятия

3. Хетероструктури; структури с мулти-квантови ями (МКЯ); 
енергетични състояния на електроните.

4. Епитаксиално израстване на тънки кристални слоеве
5. Приложения и примери за прибори на базата на МКЯ
6. Технологични методи за израстване на нано-тънки слоеве
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Зонна електронна структура на
кристални материали

В един отделен атом електроните заемат дискретни
енергетични нива строго определени от четири
квантови числа и принципа на Паули.

Когато атомите са свързани в подредена кристална
структура Зонната теория позволява да се
пресметнат теоретично разрешените енергетични
състояния, които могат да заемат електроните.

Подчиняват се на законите на квантовата механика. 
Електроните се проявяват с вълновите си свойства.



4Общ профил на потенциала в едномерен кристал

Потенциал в отделен атом и електронните нива

Припокриващи се потенциали на съседни атоми

Когато валентните електрони попаднат под действието
на потенциала, създаден от периодично подредените
атомни ядра, това променя енергетичните им
състояния – дискретните нива се разцепват в зони от
разрешени стойности на енергията
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1 атом 2 атома 3 атома много атоми

Енергетични
нива

Енергетични
зони

Разрешена
Забранена
Разрешена

Забранена

разрешена

Зоните от разрешени стойности на енергията са
разделени от зони от забранени стойности

Последната запълнена с електрони зона се нарича
валентна Ev;  след нея следват забранена зона Еg и
първата свободна зона с незапълнени с електрони
състояния – проводима зона Ec

Еg

Ec

Ev

Е
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Според ширината на забранената зона материалите се
делят на проводници, изолатори и полупроводници. За
приборостроенето са интересни полупроводниците с
Еg ~ 1-2 eV
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Хетероструктури
Образуват се, когато два материала с различна
зонна структура се доведат до физичен контакт

Зонна структури на два
различни полупроводника

Осъществяване на контакт (преход) и
напасване на характерните енергии
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Видове хетероструктури

Различните двойки полупроводникови материали напасват
забранените си зони по различен начин и образуват различни
хетеропреходи. По-теснозонния матриал образува потенциална
яма, по-широкозонния – бариер
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Двата материала могат да се редуват многократно
един върху друг като тънки слоеве (с дебелини
няколко µm или nm) – многослойни квантови
структури
Така се създава изкуствен периодичен потенциален
профил, в който електроните са размерно ограничени
(поради малките дебелини на слоевете)
Структурите се получават с планарни технологии –
епитаксиално израстване

Слоевете могат да са дебели само
няколко атомни слоя

z

x y
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Потенциалната енергия на свободните носители на
заряд в слоя с по-малка забранена зона е по-ниска от
тази в заобикалящия материал, което го прави
потенциална яма. В следствие на това движението на
носителите, попаднали в тези потенциални ями, е
пространствено ограничено в едно направление (пo z) 
в област от порядъка на нанометри, а в равнината (x,y) 
са свободни да се движат. 

Ако размерите (дебелини на слоевете) са сравними с
или по-малки от дължината на свободния пробег λ на
носителите в съответните материали, това е причина
за възникването на квантови ефекти, наречени най-
общо размерно квантуване. 
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Резултатът от ограничаването:
Дискретни електронни състояния – квантуване на енергията

За едномерна потенциална яма

• Електрон в едномерна потенциална яма с ширина L и безкрайно
високи бариери във вакуум. 
• Свободният пробег на такъв електрон е ограничен единствено от
размера на потенциалната яма (дебелината на слоя). 
• Енергетичните нива се получават от уравнението на ШрЬодингер. 
• Оказва се, че вълновата функция Ψ, вълновият вектор к и
енергията Е на електрона се квантуват и имат следния вид: 

• Квантово ограничаване ⇒ дискретни състояния

При ограничаване само в една посока (квантова яма) → в
другите две посоки енергията е континуум

L L

!
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• Намаляване на размерите на материалите до
наноразмерната скала води до драматична
промяна на свойствата и поведението им в
сравнение с обемните материали. 

• квантовата физика започва да се проявява и води
до напълно различно поведение

квантови ефекти→ поява на дискретни енергетични
нива→ качествено нови свойства
(в сравнение с обемните материали) 
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Оптични преходи на електроните в ямата. 
Зависимост от дебелината на слоевете

Като се променя дебелината a на междинния слой (ямата) се променя
Дължината на излъчване hω

Al
As

Ga

GaAs КЯ
Ec

Ev

AlAs GaAs AlAs

hω
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Обемен материал квантова яма квантова жичка квантова точка

Различна размерност при нискоразмерни структури

Плътност
на състоянията

Зависимост
Е(к)
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Епитаксиално израстване на тънки кристални
слоеве

Кристалографската структура (подреденост) на слоя се
определя значително от този на подложката, върху
която израства

Епитаксия – ориентирано израстване на кристален
материал върху кристална повърхност на друг
материал. Запазва се (т.е. наследява се) кристалната
структура на подложката.
Хомоепитаксия – еднакви материали , 
хетероепитаксия - различни материали на слоя и
подложката.
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Кристален растеж: образуване на кристални зародиши

Адсорпция/ физисорпция

Повърхностна дифузия

Хемисорпция или десорпция

десорпция

Повърхностна дифузия

Свързване
Образуване на зародиш интердифузия
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Критични параметри, определящи механизма на
израстването:
(1) Повърхностна енергия, γ
(2) Константи на решетката (съвпадане на
константите на подложката as и слоя af)

Идеално съвпадащи решетки → напрегнати → релаксирали

Ако решетките не съвпадат идеално, се проявява съревнование
между повърхностната енергия и деформационната енергия
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Морфология на повърхността

Зародишообразуването и
израстването на слой се
определя от места на
повърхността на подложката, 
които са енергетично
изгодни.
Дори най-чистата и най-добре
полираната повърхност има
някаква структура. Различни елементи от

повърхностната морфология – тераси, 
стъпала, кластери от атоми и др.
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Три механизма на кристален растеж:

• Островен (Volmer - Weber) -

• Послоен (Frank - van der Merwe) -

• Слой+ остров (Stranski - Krastanov)

атомите / молекулите по-силно
свързани помежду си, отколкото
към подложката

… по-силно свързани към
подложката, идеално мокрене

… енергията се променя с
нарастване на последователни
слоеве

Израстване слой след слой – формира се непрекъснат слой от атоми

Известен икато ‘смесен механизъм’ – формират се няколко слоя атоми
преди израстването на острови да стане по-изгодно енергетически

γ слой + γподл. < γподл.

γ слой + γподл. > γподл.
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Молекулярно-лъчева епитаксия (MBE)

•Създаден от A. Cho 1971. 
• Свръх висок вакуум
• Съставните елементи под формата на
молекулярни лъчи се отлагат върху
загрята подложка
• Молекулярните лъчи се формират чрез
термично изпарение
• Контол на атомно ниво се постига със
затвори
• Получените слоеве са с изключителен
контрол на дебелините, легиране, и
състав, резки интерфейси

Технологични методи за израстване на нано-тънки
слоеве
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Метал-органични съединения като изходни газове

Газ-носител+
реагенти

Газ-носител +
нереагирали реагенти +
продукт

Газофазни реакции

Абсорпция на
реагенти

Десорпция на продукти на
реакцията

Гореща повърхност на подложката

CVD - Химично отлагане от газова фаза
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Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 1 (2010) 025015

Emcore D125 MOCVD реактор

Структура на син LED
(излъчвателен диод)
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Приложения

• Излъчвателни диоди
• Диодни лазери
• Детектори
• Транзистори на високи честоти
• Телекомуникация
• Квантовокаскадни лазери

Съпротивление?

Макроскопични
размери

Атомни
размери
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КЯ – градивни елементи в оптоелектронни прибори

Видове оптични преходи:  
между-зонни и между-подзонни

CB

VB

CB

между-зонни между-подзонни
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Структура на син светодиод (квантовите ями са от InGaN)

Приложения – излъчвателни диоди, детектори, лазери
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