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Samenvatting 

Bij de epitaxiale groei van quanturnputten van Gaxln 1.xAs tussen barrières van InP is de 

vorming van interfaces, d.w.z. grenslagen tussen de barrière en de put, onvermijdelijk. De 

samenstelling van de grenslagen wordt bepaald door de keuze van de groei interruptie 

sequentie (GIS). Eventuele invloed van de (mis)oriëntatie van het !nP-substraat is onderzocht 

door op vijf verschillende typen substraten tegelijkertijd quantumputstructuren te groeien. Met 

behulp van photoluminescentie (PL) metingen bij een temperatuur van 4,2 K en met hoge 

resolutie röntgenstraal diffractie (HRXRD) is het mogelijk om de compositie en de dikte van 

de interfaces te bepalen. Deze blijken sterk afhankelijk te zijn van de gekozen GIS. De 

misoriëntatie speelt hierbij nauwelijks een rol, maar een lage misoriëntatie leidt tot smalle 

pieken in het PL-spectrum. 
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1 Introductie 

Het gebruik van glasvezels in telecommunicatie netwerken is recentelijk sterk toegenomen 

en zal in de toekomst nog belangrijker worden. De hoeveelheid informatie die door één enkele 

glasvezelkabel gestuurd kan worden is vele malen groter dan de capaciteit van de meer 

gebruikelijke koperdraden. De stijgende vraag naar en het groeiende aanbod van diensten als 

internet, elektronisch bankieren, video-on-demand, betaal-TV en andere multimedia 

toepassingen maken snellere verbindingen tussen meer en meer gebruikers noodzakelijk. 

Opto-elektronische technologie stelt ons in staat om aan deze problemen van de toekomst het 

hoofd te bieden. Elektrische en optische componenten worden hierbij zoveel mogelijk 

geïntegreerd op één enkele chip. Telecommunicatie netwerken verkrijgen door de opname van 

dergelijke Opto-Electronic lntegrated Circuits of OEICs de capaciteit en de flexibiliteit die in 

de toekomst nodig zal zijn. 

Het materiaal waaruit deze chips gemaakt worden, moet uiteraard beschikken over 

uitstekende elektrische en optische eigenschappen. Van silicium is de laatste decennia reeds 

gebleken dat het een zeer geschikt halfgeleider materiaal is voor de fabricage en integratie van 

elektrische componenten. Het ontbreken van een directe bandafstand in deze groep-IV 

halfgeleider is er echter de oorzaak van dat dit materiaal niet geschikt is voor het maken van 

optische componenten. Halfgeleiders die bestaan uit een legering van groep-lil en groep-V 
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1 Introductie 

elementen beschikken in het algemeen wel over een directe bandafstand en zijn dus ideaal 

voor de fabricage van optische devices. 

Zoals een elektrische stroom weerstand ondervindt in een koperdraad, wordt in een 

glasvezel een optisch signaal gedempt door de optische weerstand van glas. Deze absorptie 

van licht is het kleinst voor licht met een golflengte van 1.55 J.Lm. Dit licht kan over grotere 

afstanden verstuurd worden zonder versterking van het signaal. De bandafstand van het 

gebruikte halfgeleidermateriaal moet daarom 0.80 eV of iets groter zijn. 
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Figuur 1.1 De directe (met zwarte punten) en indirecte (met grijze punten) bandafstanden en de 

daarbij horende golflengte van verschillende binaire /11- V halfgeleiders zijn 

weergegeven in relatie tot de roosterconstante. Ook de indirecte bandafstanden van 

de groep-1V halfgeleiders silicium en germanium zijn in de figuur opgenomen. De 

eigenschappen van ternaire en quaternaire verbindingen worden aangegeven door 

de lijnen respectievelijk de vlakken tussen de binaire 111-V halfgeleiders. 

Om een geschikt materiaalsysteem te vinden is een bestudering van figuur 1.1 

noodzakelijk. In deze figuur is de relatie weergegeven tussen de bandafstand en de 

roosterconstante voor verschillende halfgeleiders. In telecommunicatie toepassingen zijn, voor 

de emissie en detectie van licht in actieve devices, materialen met direkte bandafstanden van 

0,8 e V interessant. Deze devices zenden licht uit of ontvangen licht met een golflengte van 

1.55 J.Lm. Voor passieve devices, waarin de transmissie van het licht plaatsvindt, moet de 
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1 Introductie 

bandafstand ongeveer 0,1 e V hoger liggen om adsorptie van licht in het device te voorkomen. 

Ternaire verbindingen van Gaxln 1_xAs (gallium-indium-arsenide) en quaternaire verbindingen 

van Gaxint-xAsyPt-y (gallium-indium-arsenide-fosfide) zijn hiervoor geschikte kandidaten. In 

tegenstelling tot binaire verbindingen die meestal vanuit de smelt gegroeid worden, door 

middel van Czochralski en Bridgman technieken, vindt de vervaardiging van deze materialen 

plaats met behulp van epitaxiale groeitechnieken. De groei van het kristal vindt bij epitaxiale 

technieken plaats door het aanvoeren van de individuele componenten naar een substraat waar 

ze ingebouwd worden in het kristalrooster. Het aldus verkregen lagenpakket past hierbij zijn 

roosterconstante aan dat van het substraat aan, zodat een epitaxiale (epi= vlak en 

taxiaal = gegroeid) laag ontstaat. Door een verschil in roosterconstante tussen de epitaxiale 

laag en het substraat ontstaat er spanning in het kristalrooster wat de eigenschappen van het 

materiaal beïnvloed. Er ontstaan dislocaties in het kristalrooster die, als de laag te dik is en de 

dichtheid van de dislocaties te hoog, leiden tot de relaxatie van het rooster. Dit heeft een 

polykristallijne structuur tot gevolg, waardoor het materiaal niet meer geschikt is voor de 

fabricage van optische devices. Voor de structuren die wij maken (dikte ongeveer 1 J..Lm) mag 

de roosterconstante van de epitaxiale laag niet meer dan 1 %o verschillen van de 

roosterconstante van het substraat. Het meest geschikte substraat is daarom van InP, dat 

geproduceerd is met de eerder genoemde Czochralski en Bridgman technieken en een zeer 

goede kwaliteit heeft. 

De substraten van InP, waarop de lagen zijn aangebracht (ook wel 'wafers' genoemd), 

worden in een volgende stap bewerkt tot optische devices. Door plaatselijk materiaal weg te 

etsen van de wafer, die daarvoor fotografisch van een masker is voorzien, is het mogelijk om 

een structuur te maken met bepaalde eigenschappen. Een voorbeeld van een passief optisch 

device is de 'wavelength demultiplexer' of WDM. Met dit device is het mogelijk om meer 

optische signalen tegelijkertijd door één enkele glasvezelkabel te sturen. De signalen hebben 

daartoe golflengtes die enkele nm's verschillen van de ideale golflengte van 1,55 J..Lm. Het 

device is opgebouwd uit een serie golfgeleiders die met verschillende lengtes zijn geëtst in de 

wafer. De prestaties van de WDM worden dus bepaald door de kwaliteit van de golfgeleiders. 

Om de golfgeleiders goed te laten functioneren moet de epitaxiale laag een dikte hebben van 

ongeveer 1 J..Lm. Bovendien moet de bandafstand van het materiaal ongeveer 0, 10 e V groter 
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1 Introductie 

zijn dan 0,80 eV. Vanwege de dikte van de laag, moet de epitaxiale laag dezelfde 

roosterconstante hebben als het substraat van InP. Een laag die aan deze eisen voldoet kan in 

principe nog op twee verschillende manieren zijn opgebouwd. 

Eén laag van quaternair materiaal Gaxln 1_xAsyPI-y kan door een goede keuze van de 

gallium- en de arseenconcentratie (x en y respectievelijk) op zodanige WIJZe worden 

aangebracht dat de laag zowel de juiste roosterconstante en bandafstand heeft. Een 

complicatie bij de groei van quaternair materiaal (bij CBE-groei) is echter dat men binnen een 

zeer klein temperatuurvenster moet groeien om de samenstelling van het materiaal constant te 

houden over de hele dikte van de laag [1]. De temperatuur van het substraat is namelijk de 

lastigste groeiparameter om in de hand te houden, zodat een compositiegradiënt kan ontstaan 

in de groeirichting. Bij andere technieken zoals MOVPE is dit venster voor de groei van 

quaternair materiaal groter en is de groei van deze bulklagen eenvoudiger te controleren. 

Een alternatieve methode voor de fabricage van geschikt materiaal voor de golfgeleiders is 

het maken van een quantumputstructuur van dezelfde totale dikte. Een quantumputstructuur 

ontstaat door afwisselend roosteraangepast ternair Gaxln 1_xAs en binair InP aan te brengen. De 

bandafstand van roosteraangepast Gaxln 1_xAs is echter lager dan de gewenste 0,80 á 0,90 eV. 

Het is mogelijk om de overgangsenergie van electronen te vergroten door gebruik te maken 

van het quanturn 'confinement' effect. Door opsluiting van de electronen in een potentiaalput 

wordt hun bewegingsvrijheid belemmerd, wat via de Heisenberg onzekerheidsrelaties leidt tot 

toename in de onbepaaldheid van de impuls en een hogere energie van het elektron. De dikte 

van de Gaxln 1_xAs lagen moet ongeveer 50 À zijn om deze energiestijging, ook wel het 

Quanturn Size Effect (QSE) genoemd, te bereiken. Dit stelt hoge eisen aan de groeitechniek, 

omdat er dunne lagen gemaakt moeten worden die op atomaire schaal van samenstelling 

veranderen. 

Bij de vakgroep halfgeleiderfysica op de TUE worden 'wafers' gemaakt voor de fabricage 

van golfgeleidende structuren met behulp van CBE (Chemische Bundel Epitaxie). Er is 

gekozen voor de tweede optie; quantumputstructuren met putten van ternair Gaxlnt-xAs en 

barrières van binair InP. Het probleem bij de vervaardiging van deze structuur is dat er tussen 

de groei van de opeenvolgende lagen een tussenlaag of interface ontstaat omdat er zowel van 

groep-ill als groep-V element veranderd wordt. Dit interface heeft invloed op de optische 
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eigenschappen van het golfgeleidermateriaaL De vraag hoe het interface zich vormt tijdens de 

groei en op welke manier dit de optische eigenschappen beïnvloedt hopen wij in dit werk te 

beantwoorden. 

De opzet van dit verslag is als volgt. Hoofdstuk 2 geeft een algemeen overzicht van 

epitaxiale groeitechnieken en behandelt specifiek de groeitechniek van Chemische Bundel 

Epitaxie, die wij gebruiken. De eigenschappen van het materiaalsysteem (Ga,ln)(As,P) zijn 

het onderwerp van hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 introduceert de karakterisatiemethoden, waarmee 

deze materiaaleigenschappen bepaald worden. Hoofdstuk 5 gaat dieper in op de kristalgroei 

zelf en de specifieke aspecten die bij het vervaardigen van de verschillende structuren om de 

hoek komen kijken. De resultaten van de door ons gegroeide structuren en de karakterisatie 

ervan zijn het onderwerp van discussie in hoofdstuk 6. In het laatste hoofdstuk worden 

tenslotte conclusies getrokken en wordt er vooruitgeblikt naar de mogelijkheden voor 

gelaagde structuren van InP/Gaxln 1.xAs m opto-elektronische devices voor de 

telecommunicatie. 

11 



2 Chemische Bundel Epitaxie 

2.1 Introductie 

LPE (Liquid Phase Epitaxy) was de eerste techniek waarmee succesvol (Ga,In)(As,P) 

structuren gemaakt konden worden. De componenten worden in vloeibare vorm vanuit een 

smelt naar een substraat gevoerd, waar zij stollen omdat het substraat een lagere temperatuur 

heeft. Deze techniek is vooral geschikt voor het groeien van dikke lagen bestaande uit één 

legering, maar is minder geschikt voor het maken van dunne lagen met afwisselende 

samenstellingen. Een andere samenstelling groeien houdt namelijk het verplaatsen van het 

substraat naar een andere smelt in. Dit heeft nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het 

grensvlak tussen de verschillende lagen. Een andere techniek, die nog steeds veelvuldig 

gebruikt wordt, is VPE (Vapour Phase Epitaxy), waarbij gassen (hydrides en chlorides) als 

bronmateriaal dienen. Ook hiervoor geldt dat het in principe moeilijk is om dunne lagen van 

verschillende samenstellingen op elkaar te groeien. Het probleem hierbij is namelijk dat het 

substraat verplaatst moet worden tussen verschillende reactorkamers. De reproduceerbaarheid 

en de kwaliteit van de oppervlakken tussen de verschillende lagen, de interfaces, is daarom 

niet optimaal. 
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2 Chemische Bundel Epitaxie 

Deze problemen worden gedeeltelijk overwonnen door metaalorganische groep-lil 

componenten en groep-V hydrides te gebruiken en aan te voeren door middel van een 

dragergas, bijvoorbeeld waterstof, wat snelle veranderingen van de gassamenstelling mogelijk 

maakt. De gelaagde structuren die met behulp van deze techniek, die MOVPE (MetalOrganic 

Vapour Phase Epitaxy) heet, zijn gemaakt hebben een goede kwaliteit. Bovendien leent deze 

techniek zich uitstekend voor opschaling tot industrieel interessante afmetingen. 

Tegenwoordig kunnen 75 wafers met een diameter van 2" in één 'run' van een epitaxiale laag 

worden voorzien. Een variant die bij een lagere druk (10"1 tot 10"3 mbar) operationeel is, Low 

Pressure MOVPE of LP-MOVPE, heeft als voordeel dat er sneller van compositie veranderd 

kan worden, wat de kwaliteit van de interfaces ten goede komt. 

De reactoren die tot nu toe zijn beschouwd, waren gemaakt van kwarts, wat het bereiken 

van erg lage drukken in de weg stond. Daarin kwam echter verandering door de verbeteringen 

van de UHV (Ultra Hoog Vacuüm) technologie en de introductie van de roestvrij stalen 

vacuüm reactoren. In tegenstelling tot de vorige technieken, waar de toevoer van de 

componenten plaatsvindt dankzij diffusie door de grenslaag die zich op het substraat bevindt, 

is de vrije weglengte van de moleculen bij deze zeer lage drukken (10-5 à 10·8 mbar) groter 

dan de afstand tussen de effusiecel als bron en het substraat. Door verdamping van elementen 

in vaste vorm ontstaan onder deze omstandigheden moleculaire bundels, die op het substraat 

gericht kunnen worden. De techniek die hieruit voortgekomen is heet dan ook MBE 

(Molecular Beam Epitaxy). Een voordeel van UHV is de mogelijkheid om in situ het 

groeiproces te volgen. Dit wil zeggen dat het epitaxiale groeipoces op de tijd en plaats waar de 

groei daadwerkelijk plaatsvindt gevolgd wordt. MBE is uitermate succesvol in de groei van 

GaAs/AlxGa1.xAs structuren, waarvan de lagen binnen één atoomlaag van samenstelling 

veranderen, ook lateraal. Deze nauwkeurigheid zou men ook graag willen bereiken bij de 

groei van InP/Gaxln1.xAs structuren. 

Elementair fosfor is echter onbruikbaar om met een standaard effusiecel moleculaire 

bundels te maken. Vast fosfor komt namelijk in twee vormen voor, rood en wit fosfor, die 

ieder een andere dampdruk hebben. Dit allotropische karakter is er de oorzaak van dat bij de 

verdamping van het fosfor een bundel ontstaat waarvan de intensiteit afhankelijk is van de 
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2.1 Introductie 

tijd, waardoor het niet mogelijk is om reproduceerbare situaties te creëren. Bovendien bestaat 

de moleculaire bundel uit P 4 verbindingen die een lage inbouwefficiëntie hebben. 

Begin tachtiger jaren kwam men op het idee om het UHV van MBE te combineren met de 

gasbronnen van MOVPE. De techniek is 'Chemica} Beam Epitaxy' ofwel Chemische Bundel 

Epitaxie (CBE) gaan heten. Elementair fosfor en arseen zijn daarbij vervangen door de 

hydrides fosfine (PH3) en arsine (AsH3). De groep-Ill elementen worden bij CBE als metaal

organische verbindingen, triethylgallium (TEGa) en trimethylindium (TMin), in gasvorm 

aangevoerd naar het substraat. De hydrides worden in speciale effusiecellen gekraakt, 

waardoor de moleculaire bundel bestaat uit As2 en P2 dimeren. De inbouwefficiëntie van deze 

verbindingen is groter, waardoor minder toevoer van de uiterst giftige hydrides nodig is. Met 

behulp van CBE verwachtte men op zeer nauwkeurige en reproduceerbare wijze gelaagde 

structuren van InP/Gaxln 1.xAs te kunnen maken. Wat dat betreft moet CBE zich nog 

waarmaken. 

Het CBE systeem dat wij gebruiken voor het maken van onze structuren wordt behandeld 

in paragraaf 2.2. 
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2 Chemische Bundel Epitaxie 

2.2 Het CBE-systeem 

In de groep Halfgeleiderfysica van de Technische Universiteit Eindhoven wordt gebruik 

gemaakt van een commercieel verkrijgbaar CBE-systeem geleverd door de firma Riber uit 

Parijs, Frankrijk. In figuur 2.1 is het apparaat, van het type Riber CBE 32P, schematisch 

weergegeven. 

open lucht 
voorvacuümpompen 

venti~~lil_~!_~.~r ~%-':""',__"• ,. ... I 

'! (/~ 
turbopompen< --rr~=""====:::; 

af gaszuivering 

cryopanelen 

fluoriscerend scherm draaibare substraat houder 
standaard effusie cellen 

TMin TEGa L T injector 

Figuur 2.1 Het CBE systeem, Riber CBE 32P, zoals aanwezig bij de vakgroep 

halfgeleiderfysica, waarop de belangrijkste onderdelen zijn aangegeven, zie tekst. 

(met toestemming overgenomen uit het proefschrift van R.T.H. Rongen [2]) 

Het systeem bestaat uit een reactorvat van roestvrij staal waarop en waarin alle andere 

componenten zijn aangebracht. Essentieel voor CBE-groei is het ultra hoge vacuüm, dat men 
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2.2 Het CBE-systeem 

bereikt dankzij een turbopomp met een capaciteit van 2200 1/s, ondersteund door een 

voorvacuümpomp. De druk van 1 o-9 mbar die hiermee bereikbaar is, kan door het gebruik van 

cryopanelen nog verder worden verlaagd. Gevuld met vloeibare stikstof ( -196 oe) daalt de 

druk hiermee tot 10-10 mbar en worden bovendien de moleculen die het substraat niet bereiken 

of desorberen van het substraatoppervlak op de panelen 'vastgevroren', waardoor er minder 

last is van verontreinigingen in de groeikamer. Het overige gas dat door de turbopomp wordt 

afgevoerd bevat gevaarlijke en ten dele giftige verbindingen, waaronder fosfine en arsine. 

Lozing hiervan in de buitenlucht is niet toegestaan. De afgaszuivering zorgt ervoor dat deze 

afgassen niet in de open lucht terecht komen. 

Aan de rechterzijde van de groeikamer bevinden zich een tweetal kamers voor het 

inbrengen van substraten. Deze zijn niet in figuur 2.1 opgenomen. De eerste kamer, de 

substraat introductiekamer, is de enige kamer die in verbinding komt te staan met de 

buitenlucht bij het laden en lossen van substraten. Deze kamer is aangesloten op een 

turbomoleculaire pomp met een capaciteit van 180 1/s, waarmee een druk van 10-8 mbar 

bereikbaar is. De tweede kamer, meestal bufferkamer genoemd, verbindt de eBE groeikamer 

met de introductiekamer en wordt met behulp van een 'ionen-getter' pomp met Ti-sublimator 

op een druk van 10-10 mbar gehouden. In deze ruimte verwijdert men het water wat 

geabsorbeerd is aan de substraten door het substraat gedurende 30 minuten te verwarmen tot 

200 oe. Direct hierna plaatst men het substraat in de groeikamer op de substraathouder. 

Hiertoe wordt de substraathouder naar de rechterkant van de groeikamer gedraaid en met de 

manipulator, die nog net zichtbaar is in figuur 2.1, het substraat erop geschoven. De 

substraathouder wordt hierna weer naar de linkerkant van de groeikamer gericht, tegenover de 

bronnen. 

De oxydelaag die zich nu nog aan het oppervlak van het substraat bevindt wordt allereerst 

verwijderd door het substraat langzaam te verhitten tot een temperatuur die iets boven de 

normale groeitemperatuur tussen 480 en 560 oe ligt. Het fosfor in het InP substraat begint 

echter al bij een temperatuur van ongeveer 360 oe uit het substraat te desorberen [1], 

waardoor de achtergebleven indium atomen samenklonteren en kleine druppeltjes aan het 

oppervlak vormen. De indiumdruppels veroorzaken veel defecten in het kristalrooster en 

maken het onmogelijk om congruente structuren te groeien. Het aanbieden van fosfine tijdens 
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2 Chemische Bundel Epitaxie 

deze opwarmperiode voorkomt dit, omdat er dan een evenwicht ontstaat tussen 

fosformoleculen die het substraatoppervlak verlaten en fosformoleculen die ingebouwd 

worden. 

De temperatuur van het substraat wordt bepaald met een pyrometer die de warmtestraling 

afkomstig van het substraat meet door één van de vensters van de groeikamer. De gloeispiraal 

achter het substraat maakt het mogelijk de temperatuur op het gewenste niveau te houden. Het 

substraat wordt bovendien geroteerd tijdens de groei om lagen te verkrijgen, die qua dikte en 

samenstelling homogeen zijn. 

Aan de linkerkant van de groeikamer (zie figuur 2.1) zijn de verschillende effusie cellen 

aangebracht. Twee van deze cellen zijn standaard effusie cellen, die worden gebruikt voor de 

datering van de lagen. Standaard betekent dat deze cellen standaard gebruikt worden bij 

MBE-groei van bijvoorbeeld AlGaAs/GaAs structuren. In deze standaard cellen verhit men 

een metaal in vaste vorm ( -1000 oe), zodat moleculen verdampen en door de speciale vorm 

van de cellen een moleculaire bundel vormen die op het substraat staat gericht. In het eRE

systeem dat wij gebruiken zijn een beryllium (Be) en een silicium (Si) effusie cel aangebracht 

voor de groei van p-type respectievelijk n-type gedoteerde lagen. 

De voornaamste effusiecellen, of liever gezegd gasinjectoren omdat men de moleculen van 

buitenaf injecteert, zijn enerzijds de HT injector en anderzijds de LT injector, waarmee de 

epitaxiale lagen worden gegroeid (zie figuur 2.1 ). De HT (Hoge Temperatuur) injector wordt 

gebruikt bij een temperatuur van ongeveer 850 oe voor het kraken van de hydrides. De LT 

(Lage Temperatuur) injector kan bij een lage temperatuur (60 oe) gebruikt worden, omdat de 

ontleding van de metaalorganische componenten op het substraat plaatsvindt. 

De techniek die bij deze injectoren wordt gebruikt vertoont veel overeenkomsten met 

MOVPE, zoals het gebruik van stroom/ventileer kleppen om zo min mogelijk invloed te 

ondervinden van inschakelverschijnselen bij de overgang naar een andere gassamenstelling. 

Het gebruik van 'mass flow controllers' of MFC's is nog een overeenkomst tussen MOVPE en 

eBE. De stroom van moleculen wordt in een MFe gemeten door een vaste hoeveelheid 

thermische energie aan de gasstroom toe te voegen en de temperatuurverandering te meten. De 

gasstroom kan eventueel aan de hand hiervan worden bijgesteld door de opening aan het begin 

van de MFC' s te verstellen. 
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2.2 Het CBE-systeem 

Er zijn echter ook verschillen met MOVPE. Zo worden bij MOVPE de hydrides, arsine en 

fosfine, op het substraat oppervlak ontbonden en daarna pas in het kristal ingebouwd, terwijl 

bij CBE de hydrides in de injector voorgekraakt worden tot As2 en P2 dimeren, die direct met 

het substraat oppervlak kunnen reageren. De hydride injector is voorzien van molybdeen 

schotten, waarop via een katalytische reactie 99 % van de hydrides gekraakt worden tot As2 en 

P2 dimeren bij een temperatuur van ongeveer 850 oe. Een groot voordeel hiervan is dat dit 

proces, in tegenstelling tot bij MOVPE, onafhankelijk is van de substraat temperatuur en dus 

beter controleerbaar. 

De metaalorganische componenten kunnen in principe bij kamertemperatuur worden 

geïnjecteerd. Echter, de dampdrukken van TMin en TEGa zijn dan te laag om voldoende grote 

deeltjes stroom te bereiken. Om deze reden worden ze bewaard in 'bubblers' bij een 

temperatuur van ongeveer 40 °C, waarbij de dampdrukken van de vaste stof TMin en van de 

vloeistof TEGa 10 mbar respectievelijk 16 mbar zijn. Evenals de hydrides worden de 

metaalorganische componenten aangeboden aan de injector door een stroom/ventileer lijn. Er 

wordt hierbij een constante gasstroom opgebouwd vanuit de MFC's door de ventileerlijn met 

een turbopomp (330 1/s) af te zuigen. De gasstroom kan nu snel naar de injector toe gestuurd 

worden door middel van de stroom/ventileer kleppen en ook snel hiervan weggenomen 

worden door de gasstroom weer naar de ventileerlijn over te schakelen. Op deze manier 

kunnen inschakeleffecten geminimaliseerd worden. Ook de ventileerlijn is verbonden met de 

afgaszuivering om verontreinigingen aan het milieu te voorkomen. 

Tenslotte kan hier nog vermeld worden dat zich voor iedere injector en effusiecel nog een 

sluiter bevindt, evenals een hoofdsluiter ter bescherming van het substraat (zie figuur 2.1 ). In 

principe zijn de sluiters voor de injectoren niet nodig. De sluiters voor de effusiecellen zijn 

noodzakelijk en worden alleen geopend om silicium en beryllium atomen te deponeren in 

gedoteerde lagen. 
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3 Het Materiaalsysteem 

3 .1 Introductie 

ID-V Halfgeleiders bestaan uit een kristalrooster dat is opgebouwd uit atomen uit groep-ID 

(aluminium, gallium en indium) en groep-V (stikstof, fosfor, arseen en antimoon) van het 

periodiek systeem. De verhouding tussen de groep-ID en groep-V atomen is gelijk (1: 1). 

Behalve de nitrides hebben alle ID-V halfgeleiders een kristalrooster dat de vorm heeft van de 

zink-blende structuur. Uitgaande van figuur 3.1 ziet men hoe deze structuur is samengesteld. 

Het rooster is opgebouwd uit kubussen met op elke hoekpunt een groep-ill atoomJI : een 

zogenaamd primitief kubisch ofwel 'simple cubic' (SC) rooster. In het midden van de zijden 

van de kubus zit ook nog eengroep-IDatoom per zijvlak: een vlakken gecentreerd kubisch of 

'face centered cubic' (FCC) rooster. De uiteindelijke zink-blende structuur ontstaat nu door 

een tweede FCC rooster te nemen dat alleen bestaat uit groep-V atomen en dit ten opzichte 

van het groep-ID rooster over t [a,a,a] te verplaatsen, waarbij a de grootte van de ribbe van de 

>In principe kan men ook uitgaan van groep-V atomen. Er is echter afgesproken dat de A-sites (de hoekpunten 
van de kubus) bezet worden door groep-lil atomen. Het belang hiervan wordt duidelijk in hoofdstuk 5 en 6 waar 
verschillende orientaties van de kristaloppervlakken worden besproken. 
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kubus is, dus de roosterconstante van de ID-V halfgeleider. In figuur 3.1 is de uiteindelijke 

eenheidscel weergegeven, waarbij alleen nog maar de groep-V atomen, die in deze cel zitten, 

zijn afgebeeld. 

SC 

zink-blende 
Figuur 3.1 De zink-blende structuur is opgebouwd uit een FCC rooster met groep-lil en een 

FCC rooster met groep-V atomen die ten opzichte van elkaar t [a,a,a] zijn 

verschoven, waarbij a de roosterconstante is. Een FCC rooster is een gewoon 

kubisch rooster SC met op het midden van elk vlak een extra atoom. 

De twee subroosters zijn met elkaar verbonden door de covalente bindingen die ontstaan 

tussen de groep-ID en groep-V atomen onderling. Deze verbinding ontstaat door 

sp3 -hybridisatie, waarvoor acht valentie-elektronen nodig zijn: vijf valentie-elektronen van de 

groep-V atomen en drie valentie-elektronen groep-ID atomen. Elkgroep-Vatoom is daardoor 

omringd door vier groep-ID atomen in de vorm van een tetraëder, zoals is aangegeven in 

figuur 3.1 met de kleine kubus. Uiteraard geldt dit ook voor elk groep-ID atoom, maar dit 

wordt in de figuur niet weergegeven omdat deze tetraëder buiten de eenheidscel valt. 

De diamantstructuur die de groep-IV halfgeleiders bezitten, verschilt van de zink-blende 

structuur in dit opzicht dat daar geen subroosters zijn, maar de hele structuur is opgebouwd uit 

identieke groep-IV atomen (koolstof, silicium of germanium). De covalente verbindingen 

kunnen hierbij gevormd worden met de vier valentie-elektronen die elk groep-IV atoom ter 

beschikking stelt. 

In principe kunnen alle (bulk)eigenschappen van de ID-V halfgeleider, zoals de 

energiebanden en daarmee de optische overgangen, afgeleid worden van het kristalrooster. Bij 

het maken van epitaxiale lagen waarbij de structuur van het kristalrooster verandert, 

beïnvloedt dit dus ook de eigenschappen van het materiaal. Dergelijke veranderingen van het 
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3.2 De vervorming van epitaxiale lagen 

rooster staan beschreven in paragraaf 3.2. Deze paragraaf beschrijft de vervorming van de 

epitaxiale laag wanneer de roosterconstante van de laag groter of kleiner is dan de 

roosterconstante van het substraat. Het substraat is 350 J.Lm dik, terwijl de epitaxiale laag niet 

dikker is dan enkele microns, waardoor het substraat nauwelijks van vorm verandert. De 

gevolgen die deze vervorming heeft op de energiebanden van de epitaxiale laag worden 

verklaard aan de hand van de Model-solid theorie van van de Walleen Martin [3] die wordt 

behandeld in paragraaf 3.3. Uiteindelijk zijn wij geïnteresseerd in de ligging van de 

energieniveaus in een zogenaamde quanturnput In paragraaf 3.4 wordt beschreven hoe de 

berekening van deze niveaus kan worden uitgevoerd, uitgaande van de quanturnmechanische 

beschrijving van 'het deeltje in een doos'. 

3.2 De vervorming van epitaxiale lagen 

In het algemeen is de roosterconstante aL van de epitaxiale laag ongelijk aan de 

roosterconstante as van het substraat. Dit verschil wordt veroorzaakt door de verschillende 

diameters van de atomen waaruit het rooster is opgebouwd. Bekijkt men de atomen van ons 

materiaal systeem (Ga,In)(As,P), dan ziet men dat de verschillen groot zijn in beide 

subroosters.fl. Een gallium atoom (doa = 2,82 À) is kleiner dan een indium atoom 

(dm= 3,32 À), terwijl een fosfor atoom (dp = 2,20 À) kleiner is dan een arseen atoom 

(dAs= 2,42 À). In onze structuren gaat het om een substraat van InP met een roosterconstante 

van 5,87 À. De epitaxiale laag bestaat uit een quantumputstructuur die is ingesloten tussen lnP 

barrières (aL= as) en ternaire lagen Gaxin 1_xAs. De roosterconstante van deze ternaire lagen 

kan zowel groter als kleiner zijn dan de roosterconstante van het substraat (aL* a5). 

Toepassing van de wet van V egard levert de roosterconstante van de ternaire laag 

a Ga In As =X. a GaAs + (1- X). a InAs· 
x 1-x 

~Voor het materiaalsysteem GaAs/AlGaAs is het groep-V subroosters in het hele rooster gelijk, terwijl het 
verschil in diameter tussen een gallium en aluminium atoom slechts 0,04 À is (dA1 = 3,86 À). 
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3 Het Materiaalsysteem 

In deze formule is aGaAs de roosterconstante van GaAs (5,65 À) en a 1nAs die van InAs 

(6,06 À). Hiermee is ook meteen duidelijk dat slechts bij één compositie (x = 46,9 %) een 

Gaxlnt-xAs laag dezelfde roosterconstante heeft als het InP substraat. De epitaxiale laag is dan 

roosteraangepast of 'lattice matched'. De manier waarop het verschil in roosterconstante 

wordt opgevangen in de epitaxiale laag is weergegeven in figuur 3.2 

biaxiale compressie - rooster aangepast biaxiale tensie 

Figuur 3.2 Het verschil in roosterconstante tussen het substraat en de epitaxiale laag wordt bij 
pseudomorfe groei opgevangen door een tetragonale verstoring van het kubische 
rooster. Door biaxiale druk kan dit worden bereikt. Is het gallium percentage in de 
laag lager dan in het rooster aangepaste geval dan is de roosterconstante groter en 
is er sprake van compressie. Is het gallium percentage hoger dan is er sprake van 

tensie. 

In het groeivlak kan in eerste instantie de roosterconstante a
11 

gelijk blijven aan die van het 

substraat as, omdat het substraat vele malen dikker is dan de epitaxiale laag. In dat geval is de 

epitaxiale laag coherent of pseudomorf met het substraat. Het oorspronkelijke kubische 

rooster van de epitaxiale laag krijgt hierdoor een tetragonale vorm: de roosterconstante 

loodrecht op het groeivlak a_j_ is groter (als x < 46,9%) of kleiner (als x > 46,9%) dan as. Deze 

vervorming komt tot stand door het kubisch rooster vanuit twee richtingen (biaxiaal) samen te 

drukken (compressie als x< 46,9%) of op te rekken (tensie als x> 46,9%). De grootte van de 

tetragonale deformatie hangt af van het verschil tussen aL en as en de elasticiteitscoëfficiënten 

Cij van de epitaxiale laag in de oorspronkelijke vorm. De symmetrie van dit kubische rooster 
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3.2 De vervorming van epitaxiale lagen 

maakt dat alleen C11 en C12 van belang zijn bij een (kleine) tetragonale vervorming in de 

z-richting of [100]. De vervormingen in de x- en y-richting, [OOI] respectievelijk [010], laten 

zich eenvoudig berekenen uit: 

(3.2) 

en in de z-richting, [ 1 00]: 

(3.3) 

De formules geven duidelijk de tetragonaliteit van het gedeformeerde rooster weer. De 

vervorming in de x- en y-richting is hetzelfde en tegengesteld aan de vervorming in de 

z-richting, waarvan de grootte afhangt van de elastische eigenschappen van het 

oorspronkelijke kubische rooster. 

Deze pseudomorfe groei is beperkt mogelijk tot een bepaalde kritische dikte [ 4] omdat er 

steeds meer spanning in het rooster van de epitaxiale laag wordt opgebouwd. Deze spanning 

wordt verminderd door het ontstaan van dislocaties, waarbij verbindingen tussen de atomen 

van de epitaxiale laag en het substraat losraken. Afhankelijk van de dikte en de hoeveelheid 

spanning in de epitaxiale laag treedt er uiteindelijk relaxatie van het rooster plaats, waarbij de 

laag zijn oorspronkelijke kubische vorm en roosterconstante aanneemt. 

3.3 De Model-Solid Theorie 
~ ~ 

Voor direkte optische overgangen is de bandenstructuur rond k = 0, het r-punt, van belang. 

Voor een correcte beschrijving van de optische overgangen kunnen we volstaan met de 

berekening van de elektronenband (e), de banden van de lichte (lh) en de zware gaten (hh) en 

de spin-baan afsplitsingsband ('split-of ~50). Een tetragonale deformatie kan worden 
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beschreven als de som van een pure afschuivingsterm en een hydrostatische term>. De 

hydrostatische term beschrijft slechts een volumeverandering, waarbij de vorm van het rooster 

hetzelfde blijft. Omdat de symmetrie van het kristal niet verandert, leidt dit alleen tot een 

verschuiving van de energieniveaus van de geleidingsband Ec en het gemiddelde van de 

valentiebanden Ev,gem. omdat alle valentiebanden (lh, hh en ~50) in gelijke mate verschuiven. 

De grootte van deze verschuiving is afhankelijk van de hydrostatische potentialen ac en av en 

de volumeverandering van het kristal, die gegeven is door 

dV 
V = E XX + E yy + E zz = 2 . E XX + E zz ' 

waarbij de deformaties in de x- en y-richting uiteraard gelijk zijn. 

De geleidingsband verschuift 

dE =a ·(dV) 
c c V 

en de valentiebanden verschuiven 

(3.4) 

(3.5) 

(3.6) 

De waarde van de hydrostatische potentialen voor de ternaire laag GaJn1_xAs wordt bepaald 

door lineaire interpolatie van de waarden voor de hydrostatische potentialen van GaAs en 

InAs, analoog aan formule (3.1 ). De degeneratie van het zware en lichte gaten niveau is 

opgeheven door de afschuivingsterm van de deformatie. De geleidingsband wordt hier 

helemaal niet door beïnvloed, terwijl het in eerste orde benadering alleen leidt tot een 

opsplitsing van het zware gaten en lichte gaten niveau ter grootte 

(3.7) 

De afschuivingsterm, ofwel 'shear' term, is de uniaxiale vervorming (b) weergegeven in figuur 

3.3, die volgt op de hydrostatische vervorming (a) in dezelfde figuur en bij elkaar opgeteld de 

J In principe kan elke deformatie op deze manier worden opgesplitst: 

[Eu Exy En '-[Eu 0 0] [·~. Exy En J ; = Eyx Eyy Eyy 0 + 0 Eyz ." r 0 
Ezx Ezy E,, 0 0 

E zz hydrostatisch Ezx Ezy O afschuiving 
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deformatie van de epitaxiale laag beschrijven. De uniaxiale vervorming bedraagt (Ezz - Exx), 

zoals blijkt uit de figuur. 

z 

x 

-
__ ...;;e ___ ._· :IdEe 

Ec 

e ___ e=----Ec 

lh+hh dEv,gem 

Ev~g;~----------------- :· :- x lh+hh : : - XEs :: :v,hh 
••••••••••••••••••••• - _ ·••••••••••••••••••••. v,lh 

.Ó.sn 

a) b) 
__ ....;~:;::':::,." ---Ev,áw 

Figuur 3.3 De hydrostatische compressie a) en de uniaxiale oprekking b) leiden tot een 

verschuiving van de energieniveaus rond het k=O punt. 

Het energieverschil wordt wederom bepaald door een deformatiepotentiaal met constante b, 

waarop uiteraard Vegard's wet van toepassing is. Omdat de verschuivingen van de 

gatenniveaus tegengesteld gericht zijn, moet voor de totale opsplitsing nog met 2 worden 

vermenigvuldigd. De bandenstructuur, die op deze manier wordt verkregen, is weergegeven 

onderaan in figuur 3.3. Uiteraard is dit slechts een eerste orde benadering en zal de laagste 

valentieband (~50) ook beïnvloed worden. Een betere of meer correcte methode, die ook 

tweede orde effecten meeneemt in de berekening, is de Model-solid theorie. Deze is 
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ontwikkeld door Van de Walle en Martin [3] en door Wang en Stringfellow [5] specifiek 

uitgewerkt voor het materiaalsysteem (Ga,In)(As,P). De afschuivingsterm ('shear strain') 

veroorzaakt verschuivingen van de verschillende valentiebanden ten opzichte van de 

gemiddelde waarde ter grootte 

~o Es 
dEvhh =-- ' . 3 2 

(3.8) 

(3.9) 

(3.10) 

Het uiteindelijke valentiebandniveau verkrijgt men door de hydrostatische en de afschuivings 

term op te tellen bij de absolute waarde van het gemiddelde valentiebandniveau van het 

oorspronkelijke kubische kristalrooster 

Ev,i = Ev.gem +dEv,gem +dEv,i ,met i= hh, lh en ~SO· (3.11) 

Het gemiddelde valentiebandniveau wordt in de Model-solid theorie gebruikt als referentie 

voor de berekening van de geleidingsband 

~0 
Ec = Ev.gem +3+Eg,o +dEc. 

Hierin is Eg,o de bandafstand voor kubisch Gaxln1_xAs bepaald door Goetz et al [15] 

Eg.o = 0,4105 + 0,6337 ·x+ 0,475 · x2
, bijT= 4 K 

~ ~ 

(3.12) 

(3.13) 

Uiteindelijk vindt men dan de volgende relatie tussen de bandenstructuur bij k = 0 en de 

compositie van de epitaxiale laag, die is weergegeven in figuur 3.4. 
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biaxiale compressie biaxiale tensie 
rooster aan e ast 
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Figuur 3.4 De invloed van de tetragonale deformatie op de geleidings- en valentiebanden van 

Gaxln1.xAs dat pseudomorf gegroeid is op lnP. In het geval van compressie is de 

bandafstand Eg. I een zware gaten (hh) overgang. Bij tensie is de bandafstand Eg. 2een 

lichte gaten overgang (lh). De bandoffsets voor de lnP/Gaxln1.xAs heterostructuur 

zijn aangegeven met M. voor de geleidingsband en Mv,b Mv, 2 voor de 

valentiebanden van de zware respectievelijk licht gaten. 

De optische overgang, de bandafstand, van het gedeformeerde Gaxln1_xAs wordt in het 

geval van bi axiale compressie (x < 46,9%) gedomineerd door een overgang van de 

geleidingsband naar de zware gaten band. Bij biaxiale tensie (x > 46,9%) vallen elektronen 

terug naar een lichte gaten niveau. Uit figuur 3.4 en de formules uit deze paragraaf kunnen 

ook de bandoffsets LlEc en LlEv berekend worden die van belang zijn voor de berekeningen 

van de energieniveaus in heterostructuren en quantumputten. Voor de berekening van de 

bandenstructuur in figuur 3.4 is gebruik gemaakt van de materiaalconstanten van binaire ill-V 

halfgeleiders, die bekend zijn uit de literatuur [6] en zijn samengevat in Tabel 3.1. In de 

volgende paragraaf worden de effectieve massa's uit deze tabel gebruikt voor de berekening 

van de energieniveaus in quantumputten. 
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Tabe13.1 Materiaalconstanten van de binaire III-V halfgeleiders uit (Ga,ln)(As,P). 

GaAs InAs InP 

ao À 5.6533 6.0584 5.8686 

C11 1011 dyn/cm2 11.88 8.329 10.22 

cl2 1011 dyn/cm2 5.38 4.526 5.76 

llc eV -7.17 -5.08 -5.04 

av eV 1.16 1.00 1.27 

b eV -1.7 -1.8 -2.0 

Ev.gem eV -6.92 -6.67 -7.04 

.:\, eV 0.34 0.38 0.11 

Eg.o eV 1.52 0.41 1.42 

mhh ffio 0.45 0.41 0.56 

m1h ffio 0.082 0.025 0.12 

rn. ffio 0.067 0.023 0.080 

3.4 Energieniveaus in quanturnputten 

Een quanturnput ontstaat wanneer een halfgeleider met een kleine bandafstand (Gaxln 1.xAs 

bijvoorbeeld) in een voldoende dunne laag, minder dan 150 À, gegroeid is tussen lagen 

halfgeleidermateriaal met een grotere bandafstand (lnP bijvoorbeeld). Het verschil in 

bandafstand wordt verdeeld over een sprong in de geleidingsband ~c en een sprong in de 

valentieband ~v, waarmee de diepte van de potentiaalputten is vastgelegd. Voor 

quanturnputten van InP/Gaxln 1_xAs is de compositieafhankelijkheid van de discontinuïteiten in 

de bandafstand af te lezen in figuur 3.4. Elektronen in de potentiaalput verhogen hun 

toestandsenergie, terwijl er bij de zware en lichte gaten juist een verlaging in energie 

plaatsvindt. In feite komt dit gedrag voort uit de Heisenberg onzekerheidsrelaties. Elektronen 

die worden beperkt in hun ruimtelijke vrijheid krijgen een duidelijker bepaalde plaats. Dit 

leidt tot een onnauwkeurigheid in de impuls en een verhoging van de energie. Op deze manier 

veroorzaakt een vernauwing van de put een verdere verhoging van deze 'confinement' 

energie. Voor het vinden van alle energieniveaus in de put moet de één-dimensionale 

Schrödinger vergelijking worden opgelost, die binnen de envelopfunktie en effectieve massa 

benadering beschreven wordt door 
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r nh\12 l l- 2m* +V(z)J'l'k(z)=Ek\jlk(z). (3.14) 

Hierin is m* de effectieve massa van het deeltje in een potentiaalput met de vorm V(z). Ek is 

de energie van het kde niveau dat wordt beschreven met de golffunktie \jlk(z). Dit alles in de 

groeirichting z van de epitaxiale laag, waarin de 'confinement' plaatsvindt. Toepassen van de 

randvoorwaarden van continuïteit van de golffunktie en de eerste afgeleide, reduceert 

bovenstaand probleem tot het vinden van de nulpunten van 

(
m:kP m;kb J . _ -. ---. - · sm(kpLz)- 2cos(kPLJ- 0, 
mpkb mbkp 

(3.15) 

waann m; de effectieve massa en kp de golfvector van het deeltje in de put zijn. Analoog 

geldt dit voor m: en kb in de barrière. De breedte van de put is Lz. Uit de relatie tussen de 

golfvector en de energie volgen de energieniveaus van de deeltjes 

li2k2 
E - p 
conf---. · 

2mP 
(3.16) 

Op deze wijze kunnen alle discrete energieniveaus van de verschillende deeltjes, elektronen 

en gaten, berekend worden. In figuur 3.5 is dit uitgewerkt voor een put Gél<l.47In0,53As van 

50 À breed tussen InP barrières. De effectieve massa's van Gél{),47lno.s3As zijn bepaald door 

lineaire interpolatie van de effectieve massa's van GaAs en InAs uit Tabel 3.1. Verder is er 

rekening gehouden met de compositie-afhankelijkheid van de bandafstand Eg(x) en de 

bandoffsets ~c(x) en ~v(x). Door het verschil in effectieve massa ligt het zware gaten 

niveau nu boven het lichte gaten niveau (het zwaardere deeltje ligt dieper in de potentiaalput). 

Zodoende is in een quanturnput de degeneratie van het gaten niveau ook opgeheven. 

Daarnaast zijn er meerdere toestanden toegestaan, afhankelijk van de breedte en de diepte van 

de put. De golffunkties zijn achtereenvolgens even en oneven functies, wat gevolgen heeft 

voor de overgangswaarschijnlijkheden tussen de niveaus. Hierover in hoofdstuk 4 meer. 

Hier moet nog gewezen worden op de invloed die de interfaces hebben op de energieniveaus. 

De interfaces bestaan uit minstens één atoomlaag (- 3 À) met een andere chemische 

samenstelling. In een steeds dunner wordende quanturnput zal de invloed van de interfaces 
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groter worden. Het is de vraag hoe deze meegenomen moeten worden in de berekeningen van 

de energieniveaus. In de eerste orde benadering, die wij gebruiken, leidt het interface tot een 

gemiddeld gallium percentage in de put. Het interface heeft meestal een lager 

galliumpercentage dan de put, zodat het gemiddelde galliumpercentage in put door de 

interfaces wordt verlaagd. 

Ga xln t-x As-put 
..._....... 

Ee,2 

.dEc v-----
Ee,l 

- - - - - - - - - -

!nP-barrière InP-barrièr~ 

E g,GalnAs 

E g,InP 

~ ~ ~ - - - - - ~ ~ 

Ehh I 
Eth,t 

.dEv 
:::::, 

Ehhz .._______. 

1--- ,...... 
Ehh3 -

Figuur 3.5 Energieniveaus in een quanturnput van Ga0. 47/n0. 5~s tussen lnP barrières met een 

breedte van 40 A. Er bestaan twee elektronenniveaus, waarvan de golffunkties even 

en oneven funkties zijn. Door het verschil in effectieve massa m • bestaat er slechts 

één lichte gaten niveau, terwijl er drie zware gaten niveaus mogelijk zijn. 

Alternatieve manieren zijn terug te vinden in de literatuur. Zo leiden Foulon en Priester [7] af 

dat een andere chemische samenstelling van het interface leidt tot een andere verdeling van 

het bandafstandverschil Lllic . Milier et al [8] presenteren een methode waarmee de 
Llliv 

energieniveaus berekend worden door de Schrödinger vergelijking op te lossen voor een 

potentiaalput met een willekeurig vorm. De interfaces hebben een andere bandafstand dan de 

put en geven zo aanleiding tot extra stappen in de potentiaal. 
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4 Karakterisatie van epitaxiale 
lagen 

4.1 Introductie 

Voor de analyse van gegroeide epitaxiale lagen staan een aantal karakterisatiemethoden ter 

beschikking. Direct na de groei kan de kwaliteit van het kristaloppervlak, de morfologie, 

worden vastgesteld met behulp van Nomarski-microscopie. Faseverschillen van het licht, dat 

reflecteerd aan het oppervlak, leveren kleurverschillen door gebruik te maken van een speciaal 

prisma. Hoogteverschillen tot 10 nm zijn hiermee onderscheidbaar. Dit is zeer opmerkelijk 

omdat de golflengte van het gereflecteerde licht een faktor 100 groter is! Op deze manier 

kunnen al vrij snel uitspraken gedaan worden over de gladheid van het oppervlak, het aantal 

defecten per oppervlakte-eenheid en de aanwezigheid van macro-stappen (zie hoofdstuk 6). 

Een volgende karakterisatie die ook bij kamertemperatuur kan worden uitgevoerd IS 

HRXRD (High Resolution X-Ray Diffraction). Deze niet-destructieve meetmethode gebruikt 

röntgenstralen die tot ongeveer 10 ~m doordringen in de epitaxiale laag en het substraat. Het 

kristalrooster veroorzaakt interferentie, waardoor de gereflecteerde stralen onder bepaalde 
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hoeken (de Bragg-hoek) worden versterkt en onder andere hoeken uitgedoofd, analoog aan de 

diffractie van licht aan bijvoorbeeld een tralie. Hoe dit exact plaatsvindt en hoe deze 

karakterisatiemethode bruikbaar is voor de analyse van quantumputstructuren, wordt in 

paragraaf 4.2 beschreven. Onder invloed van de 'strain' uit paragraaf 3.2 krijgt de epitaxiale 

laag namelijk een roosterconstante loodrecht op het groeivlak a1. die verschilt van de 

roosterconstante van het substraat as. Dit verschil beïnvloedt het interferentiepatroon van het 

substraat. Door de intensiteit van het röntgenspectrum rond een Bragg-piek van het substraat 

te meten kan deze afwijking in de roosterconstante en de dikte van de epitaxiale laag worden 

gemeten. 

De energieniveaus van bulklagen Gaxln 1.xAs en quanturnputten InP/Gaxln 1_xAs zijn alleen 

meetbaar bij lage temperaturen, zodat de invloed van thermische verstoringen minimaal is. In 

een cryostaat worden preparaten op een temperatuur gebracht waarbij helium vloeibaar is 

(T = 4,2 K), waarna met laserlicht elektronen worden geëxciteerd naar een hogere 

energietoestand. Hierna vindt recombinatie plaats en vallen de elektronen terug van een 

toestand in de geleidingsband naar een toestand in de valentieband. Hierbij wordt een foton 

uitgezonden met een golflengte die past bij de het energieverschil tussen de twee toestanden 

waartussen de overgang plaatsvindt. Photoluminescentie is het onderwerp van paragraaf 4.3. 

4.2 Röntgendiffractie 

Het principe van röntgendiffractie is gebaseerd op interferentie van röntgenstralen door de 

driedimensionale periodiciteit van het kristalrooster, waarbij de atomen optreden als 

secundaire oscillatoren. Onder bepaalde hoeken worden de gereflecteerde stralen versterkt: de 

Bragg-hoeken 88 die gegeven worden door Bragg-voorwaarde 

2d · sin88 = n ·A, n =geheel getal. (4.1) 
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4.2 Röntgendiffractie 

Hierin is d de periode van de vlakken waaraan de interferentie plaatsvindt, n de orde van de 

reflectie en À de golflengte van de röntgenstraling. Neem bijvoorbeeld de ( 400) reflectie aan 

een InP kristal, die is afgebeeld in figuur 4.1. 

[100] 

lil 

V 

lil • • • • • 
vo 0 0 0. 0 0 

lil • • • •• • 
vo 0 0 0 .o:M' 0 

~- d·sin Ss 

Figuur 4.1 Illustratie van Bragg-rejlectie aan een 111- V halfgeleider. De reflectie vindt plaats 

aan oppervlakken die afwisselend alleen bestaan uit groep-liJ of groep-V atomen. 

De afstand d tussen de vlakken is een kwart van de roosterconstante en bepaalt 

samen met de golflengte À de Bragg-hoeken eB. 

In deze situatie vindt de reflectie plaats aan vlakken die allemaal -ta0 uit elkaar liggen en 

achtereenvolgens alleen groep-lil atomen en alleen groep-V atomen bevatten. 

Een röntgenspectrum wordt gemeten met de opstelling die schematisch is weergegeven in 

figuur 4.2. Wij maken gebruiken een dubbel kristal spectrometer van Bede, model 200. 

Als röntgenbron wordt de straling van de Cu-Ka1-lijn gebruikt met een golflengte van 

À = 1 ,54056 À. Het spectrum wordt opgenomen door het preparaat langzaam door de 

gecollimeerde röntgenbron te draaien en tegelijkertijd de detector met de dubbele snelheid te 

draaien. Een dergelijk spectrum wordt een 8/28-scan of 'rocking curve' genoemd. 

Bij röntgendiffractie metingen aan gegroeide structuren zal in eerste instantie vooral de 

reflectie aan het substraat InP gemeten worden. De aanwezigheid van de epitaxiale laag 

verraad zichzelf door het verschil in roosterconstante met het substraat, wat van invloed is op 

het interferentie patroon. Er ontstaan hierdoor extra pieken in het röntgenspectrum onder 
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4 Karakterisatie van epitaxiale lagen 

hoeken die verschillen van de Bragg-hoek. Het relatieve verschil tussen de roosterconstante 

van de epitaxiale laag en het substraat vindt men door differentiatie van de Bragg-voorwaarde 

(4.2) 

Het verschil in de Bragg-piek van het substraat en de piek van de epitaxiale laag wordt 

gegeven door ~es. Een voorbeeld van zo'n spectrum is weergegeven in figuur 4.3. 

monochromator röntgenstraal 

Si (111) 

(;) 
Figuur 4.2 Schematische weergave van de dubbel kristal dijfractometer. Een silicium 

collimator selecteert de Cu-Karlijn uit de röntgenbron. Het eerste kristal dient als 

monochromator, het tweede kristal is het preparaat zelf. Een 'rocking-curve' wordt 

opgenomen door de detector met tweemaal de snelheid van het kristal rond te laten 

draaien. Zo ontstaat een 8128-scan. 

Uit het röntgenspectrum volgt dat de GaJn 1_xAs laag een dikte heeft van 2340Á en een 

gallium percentage van 47,6 %. Naast de Bragg-piek van het InP substraat en de bredere piek 

van de epitaxiale laag is er ook een hele serie kleinere pieken zichtbaar. Dit zijn diktefringes 

of 'Pendellösung-fringes' die ontstaan door herhaalde reflecties tussen de boven- en onderkant 

van de hele epitaxiale laag. Uit het verschil in afstand tussen de diktefringes kan dan ook de 

dikte van de epitaxiale laag bepaald worden. De compositie van de laag kan worden berekend 

uit hoekverschil tussen de substraatpiek en de piek van de epitaxiale laag ~es en formule 
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(4.2). Wat in feite gemeten is, is het verschil tussen de roosterconstante van het 

gedeformeerde kristalrooster a.L uit paragraaf 3.2. en de roosterconstante van het substraat as. 

Via de formules (3.2) en (3.3) kan men een relatie afleiden tussen het relatieve verschil in 

roosterconstante in gestrainde toestand en het kubische rooster 

~a 1-v ~d 
-=--·-
a 1+v d 

(4.3) 

cl2 . Poisson's ratio v in deze formule is gegeven door en IS voor de meeste III-V 
cll + cl2 

halfgeleiders ongeveer gelijk aan +. Nu hiermee de roosterconstante van het kubische rooster 

bekend is kan met formule (3.1) de compositie van de epitaxiale laag berekend worden. 

InP (400) 

~ . 

-1000 -500 0 

8/28 

~e 
Bragg-reflectie 

I Ga)n
1
_xAs 

500 1000 

Figuur 4.3 De 8128-scan van een epitaxiale Gaxfn1.xAs laag op een lnP substraat. Het spectrum 

is opgenomen rond de (400) reflectie van het substraat. De Bragg-reflectie van de 

laag ligt over een hoek L18 verwijderd van de substraatpiek. Hieruit volgt de 

compositie van de laag. Met behulp van de hoek tussen de diktefringes kan de dikte 

van de laag berekend worden. De exacte waarden volgen door simulatie van het 

spectrum met RADS™. 
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4 Karakterisatie van epitaxiale lagen 

Het groeien van een epitaxiale laag die bestaat uit de periodieke herhaling van een laag 

Gaxin1_xAs als quanturnput en een laag InP als barrière geeft een extra periodiciteit aan het 

rooster. Deze periodiciteit wordt gegeven door de dikte van de put en de barrière samen. Het 

spectrum van een dergelijke structuur is gegeven in figuur 4.4. 
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Figuur 4.4 Het röntgenspectrum van een quantumputstructuur rond de (400) reflectie van het 

/nP-substraat. De positie van de 0' orde satellietpiek is bepaald door de gemiddelde 

roosterconstante van het lagenpakket. De extra periodiciteit ervan veroorzaakt 1' en 

2• orde satellietpieken. Om exact vast te stellen waaruit het lagenpakket bestaat zijn 

simulaties nodig. 

Het spectrum bestaat uit een aantal pieken (satellietpieken) waarvan de periode overeenkomt 

met de periodiciteit van de quantumputstructuur, volgens 

n-m À 
p=--·-----

2 sin8n- sin8m 
(4.4) 

Uit de positie van de Ode orde satellietpiek kan met formule ( 4.2) de gemiddelde 

roosterconstante van de epitaxiale laag berekend worden. Tussen de satellietpieken zijn 

wederom diktefringes te zien. Het aantal diktefringes is gelijk aan het aantal periodes minus 

één, omdat deze samenvallen met de satellietpieken. 
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De barrières hebben dezelfde roosterconstante als het substraat en leveren dus geen 

bijdrage aan de spanning in het rooster. Echter wat gemeten wordt met röntgendiffractie is een 

gemiddelde roosterconstante. Dikkere barrières verlagen feitelijk de gemiddelde 

roosterconstante en leveren dus ook een ander röntgenspectrum op. Hier moet dus rekening 

mee worden gehouden bij de berekening van de compositie van de ternaire lagen Gaxln1.xAs. 

De gemiddelde roosterconstante van de totale epitaxiale laag, die volgt uit de meting en 

formule (4.2), kan worden berekend uit het gewogen gemiddelde van de roosterconstantes van 

de verschillende lagen in één periode 

(4.5) 

Hierin is Ntot de totale dikte van de periode in monolagen en Ni de dikte van de ide monolaag. 

De afwijking van de roosterconstante van de ide laag is (~dJ en kan direct berekend worden 

uit de materiaaleigenschappen. 

De formules ( 4.1 - 4.5) beschrijven de kinematische benadering voor röntgendiffractie. Wat 

hierin ontbreekt is een beschrijving van de intensiteiten in het röntgenspectrum. Ook 

diktefringes worden eigenlijk niet hierdoor beschreven. Daarnaast blijkt de piek van een 

epitaxiale laag, als deze dunner is dan ongeveer 0,3 J..Lm zoals in ons geval, te verschuiven als 

de dikte van de epitaxiale laag veranderd: het Fewster-Curling effect [9,10]. 

Dynamische diffractie theorie beschrijft al deze verschijnselen op correcte WIJZe. Deze 

theorie gaat uit van de Tagaki-Taupin vergelijkingen [11,12,13]. Een analytische beschrijving 

van een epitaxiale laag, die bestaat uit vele verschillende lagen zoals een 

quantumputstructuur, is echter ondoenlijk. Vandaar dat hiertoe het röntgenspectrum wordt 

gesimuleerd met de computer. Wij gebruiken daartoe het programma RADS™ dat door Bede 

is ontwikkeld [14]. De waarden voor de composities en de laagdiktes, die berekend kunnen 

worden uit de metingen met de kinematische theorie, zijn reeds uitstekende beginwaarden 

voor gebruik in de simulaties. Deze werkwijze maakt een snelle karakterisatie van de 

structuur mogelijk. 
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4.3 Photoluminescentie 

De energieniveaus m de epitaxiale laag kunnen worden bepaald met behulp van de 

photoluminescentie (PL) metingen. De PL-opstelling zoals die aanwezig is op de vakgroep is 

weergegeven in figuur 4.5. 

argon ionen laser 
A.= 514.5 nm 

eed detector 

monochromator 

NF 

vloeibare helium 
stroom cryostaat 

preparaat 

PL lichtkegel 

Figuur 4.5 De photoluminescentie ( PL) opstelling bestaat uit een argon laser, een cryostaat en 

een monochromator. Het laserlicht wordt met de spiegels SI>S2 en S3 naar het 

preparaat in het cryostaat gestuurd. Het PL-licht wordt met de lenzen L1 en L2 en de 

spiegels S4, S5 en S6 opgevangen en naar de monochromator geleidt. Hier wordt het 

door middel van een tralie en een eed detector geanalyseerd. 

Hiertoe wordt het preparaat in een cryostaat gebracht waar het met behulp van vloeibare 

helium afgekoeld kan worden tot 4,2 K. Met een argon ionen laser (Àex = 514,5 nm 5!! 

2,410 e V) worden elektronen geëxciteerd naar toestanden hoog in de geleidingsband. Er 

ontstaan elektron-gat paren die terugvallen naar het laagste punt in de geleidingsband 

respectievelijk het hoogste punt in de valentieband. Dit is mogelijk door verschillende niet

stralende overgangen, waarbij het elektron energie verliest aan bijvoorbeeld fononen 
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--7 --7 
(roostertrillingen). Uiteindelijk recombineert het elektron met het gat bij k = 0 , waarbij één 

foton wordt uitgezonden met de energie van de overgang. Het licht dat vanuit het preparaat 

wordt uitgestraald wordt met een lenzensysteem opgevangen en naar een monochromator 

geleidt, waar het spectrum gemeten wordt. 

Door de lage temperatuur waarbij wordt gemeten, vormen zich excitonen, gecombineerde 

deeltjes die bestaan uit een gat waar een elektron aan gebonden is door de Coulomb interactie. 

In bulkmateriaal vindt dan ook de recombinatie voomarnelijk plaats via deze excitonen. De 

energieniveaus van excitonen liggen enkele meV onder de geleidingsband, vanwege de 

bindingsenergie, waarvoor een kleine correctie uitgevoerd moet worden om de exacte 

bandafstand te vinden. Er zijn verschillende exciton-overgangen mogelijk, die in figuur 4.6 

zijn weergegeven, zoals vrije exciton (FX), donor gebonden exciton (D0,X) en acceptor 

gebonden exciton (A 0,X) overgangen. 

geleidingsband 

~~/ 

valentieband 

(BB) 
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(D0,X) (N,X) 

(DAP) 

"-./VVV
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barrière 

ut 
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gebonden 
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"-./VVV
bffiPL 

valentieband 

Figuur 4.6 a) Links, een weergave van wqat er gebeurd met elektron-gat paren in 
bulkmateriaal. Na talloze niet stralende overgangen vindt recombinatie plaats door 
het uitzenden van een foton. b) Rechts, in een quanturnput vindt de recombinatie 
plaats met het laagste gatenniveau. 

Een belangrijk effect waar rekening mee gehouden moet worden, bij de bepaling van de 

bandafstand met behulp van PL, zijn de (DAP) donor-acceptor paar overgangen, die in energie 

tientallen me V kleiner zijn dan de bandafstand. Deze overgangen kunnen onderscheiden 
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worden van exciton overgangen omdat deze de (DAP) overgangen verzadigd raken als de 

intensiteit van de excitatie wordt opgevoerd [15]. 

In figuur 4.6 staat tevens weergegeven wat er gebeurt in een quanturnput bij een PL meting. 

Ook hier worden elektron-gat paren gecreëerd die bij voorkeur recombineren in de 

quanturnput Dit vindt plaats via een overgang tussen het laagste elektronenniveau en het 

hoogste gatenniveau. In de meeste gevallen zal dit het zware gaten niveau zijn, omdat door 

hun lichtere massa de lichte gaten niveaus een lagere energie hebben. Een nadeel van PL is dat 

alleen informatie over de laagste energieovergang kan worden verkregen, informatie over 

elektronen niveaus met een hogere energie en gaten niveaus lager in de potentiaalput gaat 

jammer genoeg verloren. Ook hier wordt de recombinatie gedomineerd door exciton

overgangen, vrij excitonen liggen iets hoger in energie dan gebonden excitonen. De 

bindingsenergie van het exciton is afhankelijk van de breedte van put. Wordt deze afmeting 

vergelijkbaar met de diameter van het exciton, in bulkmateriaal ongeveer 150 Á, dan neemt de 

bindingsenergie toe bij een kleiner wordende quanturnput Dit komt door het platdrukken van 

hetexciton door de wanden van de quanturnput en loopt op van 5 meV, de bulkwaarde, tot 15 

á 20 me V voor putten van 10 Á. Wordt de breedte van de put nog kleiner dan daalt de 

bindingsenergie weer, omdat hetexciton dan steeds meer 'barrière-achtig' wordt. 

42 



5 De epitaxiale lagen 

5.1 Introductie 

Voordat men met de groei van quantumputstructuren kan beginnen, is het noodzakelijk 

eerst de epitaxiale groei van het barrière- (lnP) en putmateriaal (Gaxln1_xAs) afzonderlijk te 

beheersen. De epitaxiale groei van InP met behulp van ons CBE-systeem is reeds in eerdere 

studies geoptimaliseerd [16]. Het groeiproces van epitaxiale lagen GaJn 1_xAs wordt 

besproken in paragraaf 5.2. Belangrijk hierbij is, dat de groei van beide materialen binnen 

hetzelfde temperatuurvenster geoptimaliseerd is, zodat bij een samenstellingswisseling geen 

temperatuursverandering nodig is. De kwaliteit van de grenslaag tussen de put en de barrière 

is dan alleen van de gasschakelsnelheid afhankelijk. De vorming van een interface is 

overigens onvermijdelijk omdat, bij de overschakeling tussen de groei van de verschillende 

lagen, beide subroosters veranderen. Zelfs in de ideale gevallen, die zijn afgebeeld in figuur 

5.1, is er één atoomlaag aanwezig met een compositie die anders is dan de samenstelling van 

de barrière of de put. 
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Figuur 5.1 Zelfs als de overgang van InP naar Ga/nAs perfect is, ontstaat er toch altijd nog een 

interface dat bestaat uit InAs in geval a) of uit Ga/nP in geval b). Deze lagen 

hebben een andere roosterconstante dan InP en GalnAs. Het is dus onmogelijk om 

InP!Gaxfn1.:As quantumputstructuren te groeien zonder spanning in de interfaces. 

De compositie en de dikte van het interface kan worden beïnvloed door de manier van 

schakelen met de stroornlventileer kleppen (zie figuur 2.1) van de gasinjectoren van de CBE. 

De mogelijkheden van de verschillende groei-interruptie-sequenties (GIS) en de methode ter 

bepaling van de compositie en dikte van de interfaces worden besproken in paragraaf 5.3 . De 

interfaces hebben invloed op de energieniveaus in de quantumputstructuren en daarmee ook 

op de optische eigenschappen van de epitaxiale laag. Een ander belangrijk aspect bij de 

fabricage van optische componenten is de defectdichtheid in de epitaxiale laag. In dunne 

golfgeleiders, die noodzakelijk zijn voor de werking van optische devices als WDM's, heeft de 

aanwezigheid van één defect al desastreuze gevolgen. Het licht in de golfgeleider wordt aan 

het defect verstrooid, waardoor het optische signaal verzwakt wordt. 

De defectdichtheid is afhankelijk van de substraat (mis)oriëntatie. Exact georiënteerde 

substraten in de [ 1 00] richting vertonen scherpe PL pieken en dus scherpe energie

overgangen, maar ook een groot aantal defecten. Een ander type substraat dat onder een hoek 

van 2° in de richting van het (110) vlak is afgezaagd, het 2°-? (110) substraat, wordt veel 

gebruikt voor de bulkgroei van Gaxln 1.xAsyPI-y lagen. Voor !nP-groei is het aantal defecten op 

dit type substraat veel lager dan op exact georiënteerde substraten. In quanturnputten leidt de 

misoriëntatie echter tot een extra verbreding van de energieniveaus. In paragraaf 5.4 worden 

dan ook een drietal alternatieve typen substraten geïntroduceerd. Deze liggen qua 

misoriëntatie tussen de twee andere in. De verwachting is dat de goede eigenschappen, het 
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kleine aantal defecten van de lagen gegroeid op 2°~(110) substraten en de smalle PL pieken 

van exact georiënteerde substraten, in één van deze substraten verenigd worden. 

5.2 Bulkgroei van Gaxln1_xAs 

De optimale groei van InP-lagen vindt, onder eBE condities, plaats bij temperaturen die 

onder 540 oe liggen. Boven deze temperatuur begint namelijk het indium van de epitaxiale 

laag te desorberen wat de reproduceerbaarheid niet ten goede komt. Een tweede 

groeiparameter die van belang is, is de temperatuur van de HT -injector voor het kraken van de 

hydrides. Bij InP-groei is de optimale temperatuur voor het kraken van fosfine 850 oe. Arsine 

wordt bij deze temperatuur voor nagenoeg 100 % omgezet in As2 dimeren, zodat deze 

groeiparameter probleemloos kan worden overgenomen voor de groei van Gaxln 1.xAs-lagen. 

De grootte van de gasstromen van de verschillende verbindingen <l>i zijn de overige 

groeiparameters die van belang zijn. Deze worden ingesteld met behulp van de MFC's uit 

figuur 2.1 en worden uitgedrukt in seem (standard cubic centimetre per minute). Standaard wil 

zeggen: de hoeveelheid gas uitgedrukt in kubieke centimeter per minuut bij een standaard 

druk van 1013mbaren een temperatuur van 0 oe. Bij de groei van het beste InP materiaal was 

de TMin-stroom 1,6 seem en de fosfine-stroom 4,9 seem. Uit de verhouding tussen de 

groep-Ven groep-lil stromen, ofwel de VIIII-verhouding ziet men dat er gegroeid wordt bij 

een overmaat aan groep-V atomen. Dit is noodzakelijk omdat de groep-V elementen arseen en 

fosfor bij de groeitemperatuur van 510 à 555 oe gemakkelijk desorberen. Ter compensatie 

moeten er meer groep-V atomen worden aangeboden zodat er toch een stoichiometrische laag 

groeit. De groei van de epitaxiale laag begint pas als groep-lil atomen zich aan het oppervlak 

binden, door groep-V atomen worden bedekt en zo dus in het kristalrooster worden 

ingebouwd. Voor de groei van Gaxln1.xAs-lagen is de TMin-stroom constant gehouden op 

0,8 seem, terwijl de TEGa-stroom werd gevarieerd tussen 0,69 en 0,75 seem. De TMin

stroom is niet gevarieerd om zo eenvoudiger over te kunnen schakelen van InP naar 

Gaxlni-xAs bij de groei van de quantumputstructuren. In vergelijking tot de TMin-stroom bij 
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!nP-groei is de flux gehalveerd. Dit is noodzakelijk omdat handhaving van een !nP-stroom 

van 1,6 seem een TEGa-stroom van 1,5 seem zou inhouden voor roosteraangepast Gaxln1.xAs, 

die niet haalbaar is vanwege condensatie-effecten in de gastoevoer. Voor het vinden van de 

beste waarden voor de groeiparameters zijn epitaxiale lagen Gaxln 1.xAs gegroeid van 0,2 tot 

2 11m dik. De resultaten van de karakterisatie van deze lagen door middel van 

röntgenmetingen en PL-metingen worden in paragraaf 6.2 gepresenteerd en bediscussieerd. 

5.3 InP/Gaxln1_xAs quantumputstructuren 

5.3.1 Groei-interruptie-sequenties (GIS) 

Voor het maken van InP/ GaJn 1.xAs quantumputstructuren is het noodzakelijk om over te 

gaan van !nP-groei naar Gaxln 1.xAs-groei en weer terug. Hierbij moet er zowel overgeschakeld 

worden van fosfine naar arsine als van puur TMin naar een mengel van TMin en TEGa. De 

manier waarop dit plaatsvindt, is met behulp van groei-interruptie-sequenties. Bij deze groei

interruptie-sequenties is er sprake van een bepaalde volgorde en tussenpozen, waarin wordt 

overgegaan van de ene naar de andere gassamenstelling. In eerste instantie is een GIS 

opgedeeld in vier stukken. Uitgaande van de groei van een !nP-laag, waarmee altijd wordt 

begonnen, stopt rrien allereerst de groei door de klep van de TMin toevoer naar de 

ventileerlijn te schakelen. Gedurende een tijd t1 blijft de stroom gekraakt fosfine nog 

gehandhaafd, waardoor de bovenkant van de epitaxiale laag gladder wordt. Het gehele 

oppervlak is dan bedekt met fosforatomen: het oppervlak is fosfor getermineerd. Op het 

moment dat de fosfine injectie stopt, wordt de arsinetoevoer geopend. De arseenatomen 

vervangen, gedurende de substitutietijd t2, de fosforatomen die desorberen van het oppervlak. 

Hierna worden beide metaalorganische verbindingen TEGa en TMin aangevoerd en begint de 

groei van de Gaxlni-xAs-laag. Bij de overgang van Gaxln 1.xAs-groei naar !nP-groei vindt op 

analoge wijze eerst gedurende een tijd t3 een egalisering plaats onder gekraakt arsine en 
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daarna gedurende een tijd t4 substitutie van arseenatomen door fosforatomen. Er kan gesteld 

worden dat elke GIS in principe andere interfaces tot gevolg heeft. Een geïdealiseerde 

weergave van deze schakelsequenties is afgebeeld in figuur 5.2. De stapfunkties zijn in 

werkelijkheid snel afvlakkende exponentiële funkties vanwege inschakeleffecten in de 

kleppen. 

tl : t2 : 

InP groei : : GalnAs groei : 

t3 : t4 : 
: InP groei 

stroom 

ventileer 

---.tijd 

Figuur 5.2 Een geïdealiseerde weergave van de groei-interruptie-sequentie. Gedurende t1 en t3 

wordt het oppervlak geëgaliseerd onder gekraakt fosfine, respectievelijk gekraakt 

arsine. Substitutie van fosfor door arseen is tijdens t2 toegestaan bij het onderste 

interface. Aan het bovenste interface is substitutie van arseen door fosfor mogelijk 

gedurende t4. 

5.3.2 InP/InAsyPt-y quantumputstructuren door substitutie 

Om een beter inzicht te krijgen in de vorming van het eerste interface aan de onderkant van 

de quantumput, zijn substitutie-experimenten uitgevoerd. Hierbij wordt na de 

schakelsequenties t1 en t2 niet verder gegaan met de groei van de put, maar gaat de groei van 

InP weer verder. Eigenlijk wordt er alleen maar een !nP-laag gegroeid en waarbij er op 
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bepaalde tijden een substitutie van fosfor door arseen plaatsvindt. Na h gaat de arsine toevoer 

dicht en wordt er direct overgeschakeld op fosfine en TMin. Door de groeitijd van de !nP

lagen hetzelfde te houden en gedurende substitutietijd t2 fosfor door arseen te substitueren 

ontstaat er een InP/InAsyP 1.y quantumputstructuur. Variatie van de substitutietijd levert 

verschillende arseen percentages "y" op en geeft aan hoe het substitutieproces plaatsvindt. De 

resultaten van deze metingen en een model ter verklaring van het substitutieproces worden 

gepresenteerd in paragraaf 6.3. 

5.3.3 Interfacemanipulatie 

Het schakelschema uit figuur 5.2 biedt de mogelijkheid om de samenstelling van de 

interfaces te manipuleren. De invloed van verschillende GIS-tijden (t1,t2,t3,t4) op de interfaces 

kan onderzocht worden door steeds uit te gaan van dezelfde Gaxin 1.xAs put die nagenoeg 

roosteraangepast is gegroeid op een InP barrière, die zo groot is dat de periode van de 

structuur hetzelfde blijft. Uit röntgendiffractie metingen kan het verschil in gemiddelde 

roosterconstante worden bepaald. De compositie van de interfaces volgt dan uit het simuleren 

van de 'rocking curves' van de structuren met het programma RADS™, dat gebruik maakt 

van de dynamische diffractie theorie. Hoewel de handleiding [ 14] van RADS ™ vermeldt dat 

"kennis van de fysica achter het simulatieprogramma niet nodig is", is het wel verstandig om 

slimme beginwaarden te berekenen aan de hand van de kinematische diffractie theorie uit 

paragraaf 4.2. Uit de groeitijd van de barrière, de groeitijd van de put en de GIS-tijden kunnen 

de diktes van de InP-laag, de Gaxin 1.xAs-laag en de interfaces worden berekend als de periode 

van de quantumputstructuur bepaald is uit het röntgenspectrum. Een aanname die bij de 

berekeningen gedaan wordt, is dat de groeisnelheid van het binaire InP gelijk is aan de binaire 

groeisnelheid van het InAs in de put van ternair Gaxin 1_xAs. De groeisnelheid van de barrière 

is dan ook kleiner dan de groeisnelheid van de put: 

(5.1) 
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De groeisnelheid is evenredig met de totale hoeveelheid groep-III atomen die wordt 

aangeboden. Dit rechtvaardigt formule ( 5.1 ). Op deze manier kunnen de structuren met 

röntgendiffractie worden geanalyseerd en zowel de diktes als de composities van de 

verschillende lagen exact worden bepaald. 

Naast deze metingen worden er ook photoluminescentie (PL) metingen gedaan bij een 

temperatuur van 4,2 K. PL metingen geven aanwijzingen voor de energieniveaus in de 

quanturnput In eerste instantie bepalen de dikte en de compositie van de Gaxln 1_xAs-laag deze 

energieniveaus. Deze waarden zijn voor de verschillende 'runs' constant gehouden, zodat de 

verschillen tussen de gemeten PL energieën veroorzaakt worden door de interfaces. De 

resultaten van deze interfacemanipulaties worden gepresenteerd in paragraaf 6.4 

5.4 De (mis)oriëntatie van het substraat 

De kwaliteit van het oppervlak van de uiteindelijke epitaxiale laag, de morfologie, is tot nu 

toe helemaal niet ter sprake gekomen. De experimenten uit de vorige paragrafen zijn 

uitgevoerd op twee type substraten: het exact georiënteerde substraat in de [100] richting en 

het 2°~{110) substraat. In figuur 5.3 zijn foto's, die zijn genomen met behulp van een 

Nornarski microscoop bij een vergroting van 500 maal, weergegeven van het oppervlak met 

daarop een defect. Foto a) is genomen van het exact georiënteerde substraat. Het defect heeft 

een piramide-achtige vorm die is uitgerekt in de [011] richting. Het aantal defecten is in de 

orde van 104 cm-2
. Met Nornarski-microscopie kunnen hoogteverschillen tot 10 nm zichtbaar 

worden gemaakt. Dit betekent dat het oppervlak, op het defect na, erg glad is. Het oppervlak 

van het 2° ~( 11 0) substraat daarentegen heeft een veel lagere defectdichtheid, namelijk slechts 

10 tot 100 cm-2
. Dit oppervlak is afgebeeld in foto b) en is 'ribbelig'. 
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5 De epitaxiale Jagen 

Figuur 5.3a De moifologie (vergroting 500 maal) van de epitaxiale laag gegroeid op een exact 

georiënteerd substraat bij een temperatuur van 515 oe, Het defect met een 

piramide-achtige vorm is duidelijk zichtbaar. Het oppervlak rond de defecten is wel 

zeer glad. 

Figuur 5.3b De morfologie (vergroting 500 maal) van de epitaxiale laag gegroeid op een 

2°~110) substraat bij een temperatuur van 515 oe, Rond één van de weinige 

defecten is te zien dat het oppervlak een ribbelige vorm heeft ten gevolge van het 

ontstaan van de macrostappen. 

Vooruitlopend op de resultaten van paragraaf 6.3 en 6.4 kan alvast worden gesteld dat in 

quantumputstructuren de PL-energieën van het 2°~(110) substraat het meest verbreed zijn, 

terwijl daar juist veel minder defecten aanwezig zijn. Wat PL-lijnbreedte betreft zou onze 
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voorkeur dan ook uit moeten gaan naar het exact georiënteerde substraat. Echter, het grote 

aantal defecten aan het oppervlak verstoort de werking van de optische devices, die van de 

epitaxiale lagen vervaardigd worden. Ten einde beide positieve eigenschappen te verenigen in 

één substraat-oriëntatie zijn een drietal alternatieve substraten onderzocht. Allereerst lijkt het 

0,5° --7( 11 0) substraat, dat qua misoriëntatie tussen de eerste twee type substraten ligt, een 

goede kandidaat. Daarnaast zijn het 0,5° --7( 111 )A en het 0,5° --7( 111 )B substraat onderzocht. 

Wat typeert de substraat (mis)oriëntatie? Wafers zijn dunne schijfjes lnP georiënteerd in de 

[ 1 00] richting. De kliefrichtingen, waarlangs een waf er eenvoudig gebroken kan worden, zijn 

op de wafer aangegeven met de korte en de lange 'flat' , een recht stukje dat van de schijf is 

afgezaagd. De oppervlakken van deze 'flats' zijn het stevigst omdat alle atomen, zowel de 

groep-ill als de groep-V atomen, die zich aan het oppervlak bevinden nog met drie bindingen 

aan de rest van het kristalrooster vastzitten. Eigenlijk is er ook geen verschil tussen de korte 

en de lange 'flat' zelf. Als het substraat een misoriëntatie heeft ten opzichte van het (100) 

vlak, door het onder een bepaalde hoek af te zagen en te polijsten, wordt het verschil tussen 

deze 'flats' duidelijk. De (kleine) hoek tussen het werkelijke kristaloppervlak en het (100) 

vlak geeft aanleiding tot de vorming van terrassen van (100) vlakken. De richting van de 

misoriëntatie bepaalt de aard van de randen van de terrassen. Een misoriëntatie naar het 

(lll)A vlak levert terrassen op met rechte (111)A stappen. Als men er vanuit gaat dat de 

terrassen één monolaag in hoogte verschillen dan zijn dit stappen die eindigen op groep-ill 

atomen. Analoog geldt dit voor de misoriëntatie naar het (11 1)B vlak, waarbij de (111)B 

stappen dus eindigen op groep-V atomen. De misoriëntatie naar het (11 0) vlak heeft een 

mengeling beide stappen tot gevolg zodat de terrassen gekarteld zijn. De verschillende 

terrassen zijn weergegeven in figuur 5.4, waarbij de misoriëntatie sterk is overdreven. 

Bij de evaluatie van de epitaxiale lagen is er, naast de röntgen- en PL-metingen, veel 

aandacht besteed aan de morfologie. De resultaten hiervan voor de verschillende substraten 

worden vermeld in paragraaf 6.5. 
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0,5°~(111)A 0,5° ~(110) 
Figuur SA De ligging (bovenkant figuur) van de terrassen op 

verschillende (mis)oriëntaties: a) 0,5°~ 111 )A vlak, 
c) 0,5°~ 111 )B vlak. Onderaan de figuur zijn terrassen 
weergegeven. 

52 

0,5°~(111)B 
het substraat voor de 
b) 0,5°~ 1 JO) vlak en 
en de stappen in detail 



6 Resultaten en discussie 

6.1 Introductie 

De groeitemperatuur, de VIIII-verhouding en de <1>TEGA/<I>TEGA+TMin-verhouding die leiden 

tot de beste epitaxiale bulklagen Gaxln 1_xAs, vindt men uit de evaluatie van de röntgen- en PL

metingen zoals beschreven in paragraaf 6.2. Hiermee is het mogelijk het galliumpercentage 

voor de quantumputstructuren precies in te stellen. De vorming van de interfaces is 

onderzocht aan de hand van groei-interruptie-sequenties (GIS). Het onderste interface, dat 

ontstaat op het !nP-oppervlak, is onderzocht met de substitutie-experimenten van paragraaf 

6.3. Door deze gegevens als referentie te gebruiken bij de analyse van InP/Gaxlnt-xAs 

quantumputstructuren te gebruiken, is het ook mogelijk uitspraken te doen over het bovenste 

interface dat op het Gaxln 1_xAs-oppervlak ontstaat. In paragraaf 6.4 zal worden aangetoond dat 

door een geschikte keuze van de GIS de interface-samenstelling gemanipuleerd kan worden. 

Een verdere optimalisatie van de epitaxiale lagen is mogelijk door het effect van de substraat 

oriëntatie na te gaan zoals beschreven in paragraaf 6.5. 
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6.2 Bulklagen Gaxlnl-xAs 

De epitaxiale lagen Gaxln1.xAs zijn gegroeid met een dikte van 0,2 tot 2 flm, zodat de 

bulkeigenschappen, met name de bandafstand, tot uiting komen. Allereerst is het noodzakelijk 

om de relatie tussen het galliumpercentage in de epitaxiale laag en de verhouding tussen de 

TEGa-stroom en de totale groep-lil stroom, de <I>TEoA/<I>TEoA+TMin-verhouding, te vinden. Het 

galliumpercentage wordt bepaald met de formules uit paragraaf 4.2 uit de afstand tussen de 

substraat-piek en de Bragg-piek van de epitaxiale laag in het röntgenspectrum (zie 

paragraaf 4.2). Bij de groei van de bulklagen is de TMin-stroom constant gehouden op 

0,8 seem met het oog op de groei van de InP/Gaxln 1.xAs quantumputstructuren. De TEGa

stroom is gevarieerd tussen 1,7 en 2,4 seem. De <1>TEGA/<I>TEGA+TMin-verhouding ligt dan tussen 

0,68 en 0,75. In figuur 6.1 is de relatie tussen deze verhouding en het galliumpercentage in de 

epitaxiale laag, zoals gevonden met de röntgenmetingen, weergegeven voor een aantal 

groei temperaturen. 
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Figuur 6.1 Het galliumpercentage, zoals vastgesteld met röntgendiffractie van de epitaxiale 

bulklaag Gaxln1_xAs, is een lineaire functie van de Cl7EcAICl7EGA+TMin·Verhouding. 

Tenminste mits er binnen het temperatuurvenster (tussen 510 en 540 °C} gegroeid 

wordt. 
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Uit figuur 6.1 is duidelijk dat er relatief meer indium dan gallium atomen worden 

ingebouwd. Voor de aangegeven groeitemperaturen is het galliumpercentage in de laag alleen 

afhankelijk van de <I>TEGA/<I>TEGA+TMin-verhouding en onafhankelijk van de temperatuur. Dit 

temperatuurvenster is ongeveer 30 oe breed en wordt in figuur 6.2 weergegeven. 
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Figuur 6.2 Binnen het temperatuurvenster (tussen 510 en 540 °C} vindt er massa-transport 

gelimiteerde groei plaats. Bij lagere temperaturen wordt er door de recombinatie 

van DECa met ethyl minder gallium ingebouwd. Ook bij hogere temperaturen wordt 

de groei kinetisch gelimiteerd door de desarptie van DECa molekulen [ 17,18]. 

De groeitemperatuur is in verschillende 'runs' gevarieerd tussen 510 oe en 555 oe bij een 

<I>TEGA/<I>TEGA+TM!n-verhouding van 0,70. Tussen 510 en 540 oe leidt dit tot het gewenste 

galliumpercentage van ongeveer 47 %. Door in dit temperatuurvenster de epitaxiale groei van 

Gaxln 1-xAs-lagen plaats te laten vinden kan het galliumpercentage naar believen worden 

aangepast door de <I>TEGA/<I>TEGA+TM1n-verhouding aan te passen aan de hand van figuur 6.1. 

Het bestaan van het temperatuurvenster is een bekend gegeven en wordt door diverse auteurs 

beschreven [ 17, 18]. De verklaring ervoor heeft te maken met de ontleding van het TEGa aan 

het substraatoppervlak. De hierbij horende reacties zijn sterk temperatuurafhankelijk en de 

belangrijkste stap is de omzetting van TEGa (Triethylgallium) in DEGa (Diethy1gallium) en 
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een ethyl-groep. Aan de lage temperatuurkant is de kans dat DEGa- en ethyl-molekulen 

recombineren en als TEGa van het oppervlak desorberen groot. Bij temperaturen hoger dan 

540 oe is de bewegingsenergie van de DEGa-molekulen zo groot dat deze het oppervlak 

verlaten. Beide vormen van kinetisch gelimiteerde groei leiden tot een lager 

galliumpercentage. In het temperatuurvenster wordt de reactiesnelheid niet meer bepaald door 

de vorige reacties en is het galliumpercentage alleen afhankelijk van de hoeveelheid TEGa die 

wordt aangeboden: de groei is massa gelimiteerd. 

Zoals reeds vermeld, kan het galliumpercentage binnen het temperatuurvenster goed 

gecontroleerd worden. Hierdoor is de groei van lagen van 0,2 tot 2 J..lm mogelijk, zonder dat 

de laag relaxeert Bovendien is bepaling van de compositie-afhankelijkheid van de 

bandafstand voor Gaxln 1.xAs pseudomorf gegroeid op InP mogelijk. Deze relatie, die in 

paragraaf 4.3 is afgeleid, is samen met onze meetresultaten weergegeven in figuur 6.3. 
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Figuur 6.3 De bandafstand van epitaxiale bulklagen Gaxln1.xAs berekend uit de PL

overgangsenergie als functie van het galliumpercentage bepaald met 

röntgendiffractie. Onze resultaten komen sterk overeen met de Model-solid theorie 

zoals beschreven in hoofdstuk 3. Als de epitaxiale laag in tensie staat, vindt de 

recombinatie van hetexciton plaats door middel van het licht gaten niveau. 
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De overeenkomst tussen onze metingen en de theorie uit paragraaf 4.3 is goed. Bij een hoog 

galliumpercentage wordt de bandafstand inderdaad gedomineerd door lichte gaten 

overgangen. 

Tenslotte is de verhouding tussen de groep-Ven groep-ill stromen, de V/Ill-verhouding, 

een belangrijke groei parameter. Deze is gevarieerd tussen 1 ,5 en 2 om perfecte stoichiometrie 

te bereiken. Afwijkingen hiervan zijn: een groep-ill atoom op de plaats van een groep-V 

atoom en vice versa, lege roosterplaatsen en atomen uit andere groepen op een roosterplaats. 

Vooral dit laatste geeft aanleiding tot donor en acceptor niveaus al naar gelang een groep-ill 

of groep-V plaats wordt bezet. In figuur 6.4 zijn de PLovergangen van epitaxiale Gaxin 1_xAs

lagen weergegeven die zijn gegroeid bij verschillende V 1111 verhoudingen. 

V/III = 2,0 excitonovergang 

DAP 

V/111 = 1,75 

V/111 = 1,5 

0.76 0.77 0.78 0.79 0.80 0.81 0.82 

fotonenergie ( e V) 

Figuur 6.4 De intensiteit van de DAP-piek is het kleinst bij een VIII! verhouding van 1,75. Bij 

deze VIII! is de stoichiometrie het beste. De DAP piek is te wijten aan koolstof

acceptoren met een bindingsenergie van 13 meV (het energie verschil met de 
excitonovergang). 

De piek met de hoogste intensiteit is gerelateerd aan de vrije exiton-overgang uit 

figuur 4.6a. Afwijking van perfecte stoichiometrie komt in figuur 6.4 tot uiting door de piek 

met een lagere intensiteit en energie: de "donor-acceptor paar" overgang of DAP-piek. Uit het 

energieverschil met de vrije exciton overgang van (13 ± 2) me V blijkt dat het hierbij gaat om 

koolstof acceptoren [ 19,20], die uiteraard afkomstig zijn de decompositie van de metaal-
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organische verbindingen. Bij een V/lil verhouding van 1,75 is een mm1mum aan DAP 

intensiteit waar te nemen, hier is de afwijking van perfecte stoichiometrie dus het geringst. 

Alle Gaxln1_xAs-lagen zijn hierna gegroeid bij deze V 1111 verhouding. 

6.3 InP/InAsyPt-y quantumputstructuren 

De vorming van het onderste interface is onderzocht met behulp van substitutie

experimenten. Hierbij is van de groei-interruptie-sequentie alleen de egaliseringstijd (t1 = 2 s) 

en de substitutie tijd t2 gebruikt, waarna weer wordt overgegaan op de groei van InP. De 

!nP-groei stopt wanneer er geen TMin meer aangeboden wordt. Gedurende twee seconden 

wordt het oppervlak dan nog blootgesteld aan fosfor, wat leidt tot een gladder oppervlak. Er is 

een dynamisch evenwicht ontstaan tussen desorberende en adsorberende fosforatomen. Het 

sluiten van de fosfine klep en het openen van de arsine klep heeft een verstoring van dit 

evenwicht tot gevolg. Arseenatomen vervangen nu de gedesorbeerde fosforatomen. Om dit 

substitutieproces te onderzoeken zijn periodieke structuren gegroeid op 2°-7(110) substraten, 

die bestaan uit 15 even dikke lagen InP. Na de groei van elke laag InP en de egalisering is 

gedurende h substitutie van fosfor door arseen toegestaan. Hierdoor ontstaat een periodieke 

structuur van InP en InAsyPI-y lagen. Het röntgenspectrum van een dergelijke structuur 

gegroeid bij een temperatuur van 535 oe en met een substitutietijd van 1 s per periode is 

weergegeven in figuur 6.5. 

De samenstelling van de substitutielaag is als volgt uit het röntgenspectrum af te leiden. De 

gemiddelde roosterconstante van de epitaxiale laag is gegeven door de afstand ~8 tussen de 

substraat-piek en de Bragg-reflectie van de epitaxiale laag. De dikte van de periode volgt uit 

de posities van de eerste orde satellietpieken en formule (4.4). Uit deze gegevens en de 

aanname dat de substitutie zich beperkt tot de twee groep-V atoomlagen, kan het 

arseenpercentage y nauwkeurig worden bepaald. De groei van InP/InAsyP1_y 

quantumtumputstructuren is herhaald voor verschillende substitutietijden. Het 
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6.3 InP/InAsxP1.y quantumputstructuren 

arseenpercentage in de substitutielagen van de structuren is bepaald met röntgendiffractie en is 

weergegeven in Tabel 6.1, sample C271 tot en met C278. 

substraat 

-le orde 

-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000 

8/28 ["] 

Figuur 6.5 Het röntgenspectrum van een structuur, waarbij gedurende 1 seconde per periode is 

gesubstitueerd. Uit de posities van de satellietpieken volgen de periode en de 

hoeveelheid arseen in de substitutielaag. 

Tabel 6.1 Overzicht van alle gegevens over de groeiomstandigheden en de meetresultaten van de 

röntgendiffractie- en photoluminescentiemetingen van de InP/InAsyP1.y quantumputstructuren. 

Groeiomstandigheden Röntgendiffractie PL bij 4,2 K 

sample substraat Tgroei t2 ~eB periode 1•ML 2•ML Eovergang FWHM 
(OC) (s) (") (nm) InAsvPI-v InAsvPI-v (eV) (me V) 

C278 2°~(110) 535 1 -388 67 100% As 3 %As 1,242 53 
C275 2 -476 66 25 %As 1,248 53 
C271 4 -528 68 42%As 1,223 58 
C274 7 -552 68 49%As 1,221 63 

C272 10 -734 67 95 %As 1,199 71 

C334 2°~(110) 535 1 -394 61.0 100% As 1 %As 1,242 62 

exact 1 -474 54.3 8 %As 1,300 20 

C382 2°~(110) 515 1 -294 61.9 78 %As - 1,335 16 

exact -352 57.3 85 %As - 1,346 9 
O,S0~(110) -348 58.0 84 %As - 1,329 37 
0,5°~(111)A -365 55.9 80%As - 1,340 16 
0,5°~(111)8 -336 57.8 82%As - 1,343 13 
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6 Resultaten en discussie 

Het blijkt dat de eerste fosforlaag al binnen één seconde is vervangen door arseen. Substitutie 

van de tweede laag kost aanzienlijk meer tijd. In vergelijking met andere substitutie

experimenten uit de literatuur vindt bij ons de substitutie van de tweede monolaag aanzienlijk 

sneller plaats [21 ,22]. Dit komt door de misoriëntatie van de substraten die wij gebruiken. Bij 

exact in de [ 1 00] richting georiënteerde substraten kan de tweede laag alleen worden 

gesubstitueerd, als de indiumatomen direkt onder de substitutielaag bloot komen te liggen bij . 
desarptie van de groep-V atomen erbovenop. Het indiumatoom gaat dan over het oppervlak 

lopen en blijft aan het oppervlak omdat de temperatuur nog niet hoog genoeg is voor de 

desarptie van indium. Het vertrek van de indiumatomen legt de onderliggende fosforatomen 

bloot, die na desarptie worden vervangen door arseen. De indiumatomen aan het oppervlak 

clusteren met de aanwezige arseen atomen samen tot eilanden. De misoriëntatie van het 

substraat veroorzaakt terrassen en stappen, zoals beschreven in paragraaf 5.4. Bij een stap 

kunnen, na substitutie van de bovenste laag, indiumatomen makkelijker vrijkomen, waardoor 

de onderliggende fosforatomen sneller worden vervangen. Hierna kan ook het volgende 

indiumatoom vrijkomen, zodat de stap zich terugtrekt en er zich op de terrassen van het 

oppervlak steeds meer indiumatomen bevinden. Deze indiumatomen clusteren weer met 

arseenatomen samen tot eilanden op de terrassen. Dit betekent dus dat er bij lange 

substitutietijden één complete monolaag InAs ontstaat met daar bovenop InAs-eilanden. 

Omdat röntgendiffractie geen informatie geeft over de laterale verdeling van het arseen in de 

InP/InAsyP 1_y-lagen, zijn er aanvullend photoluminescentie-metingen verricht om meer te 

weten te komen over de eilandvorming. In figuur 6.6 zijn de PL-spectra afgebeeld voor de 

structuren waarbij 1 s, 4 s en 10 s is gesubstitueerd. 

De hoogste piek bij 1 ,2 e V is afkomstig van de laag die helemaal gesubstitueerd is. De 

eilanden, die op de terrassen ontstaan, veroorzaken de andere pieken bij lagere energieën. 

Deze laatste pieken zijn minder goed gedefinieerd omdat de eilanden verschillende diameters 

hebben. Uit de energie-overgangen blijkt dat de InAs-quanturnputten welke zijn ingeklemd 

tussen !nP-barrières diktes hebben van 1 tot 10 monolagen (ML). Deze energieën zijn 

berekend met de Model-solid theorie en oplossing van de Schrödinger-vergelijking uit 

paragraaf 3.4. 
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6.3 InP/InAsyP1.y quantumputstructuren 

PL-spectra bij 4,2 K 
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Figuur 6.6 Uit de PL-spectra blijkt dat tijdens het substitutieproces vorming van InAs-eilanden 

plaatsvindt boven op een laag die volledig gesubstitueerd is. 

Het model van een snelle substitutie van de eerste laag gevolgd door een tragere substitutie 

van de tweede laag door de vorming van InAs-eilanden, wordt ondersteunt door de resultaten 

van een volgende serie substitutie-experimenten. Dezelfde lagen zijn nu gegroeid op zowel 

2°---7(110) als exact georiënteerde substraten. Uit röntgendiffractie metingen blijkt dat er weer 

één monolaag InAs per periode aanwezig is (zie Tabel 6.1 sample C334) in beide substraten. 

Hieruit concluderen wij dat het snelle substitutie-proces onafhankelijk is van de 

(mis )oriëntatie. 

Uit de PL-spectra van figuur 6.7 blijkt dat voor het 2°---7(110) substraat de piek breder is en 

een lagere waarde heeft dan bij het exact georiënteerde substraat. De verbreding van de piek 

wordt veroorzaakt door de stappen op het substraat in het geval dat de stapafstand kleiner 

wordt dan de excitondiameter van ongeveer 200 A. De iets lagere energie doet vermoeden dat 

op het 2 o ---7{11 0) substraat de substitutie van de tweede laag juist begonnen is. Het substitutie-
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6 Resultaten en discussie 

experiment is ook bij een lagere groeitemperatuur (T groei = 515 °C) en voor verschillende 

misoriëntaties uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn vermeld in Tabel 6.1. De PL-spectra van 

deze lagen zijn veel smaller en staan afgebeeld in figuur 6.8. 

2° naar (110) 

l s substitutie 

535 oe 

exact 

l s substitutie 

535 oe 

J\ 
1.00 1.10 1.20 

Energie [ e V] 

1.30 1.40 1.00 1.10 1.20 

Energie [ e V] 

1.30 

Figuur 6.7 De PL-spectra van de lagen die gegroeid zijn bij 535 oe op een exact georiënteerd 

en een r ~( 110) substraat .. 

2° naar (110) 

1 s substitutie 

1.00 1.10 1.20 

Energie [eV] 

) \ 
1.30 1.40 

exact 

ls substitutie 

1.00 1.10 1.20 

Energie [eV] 

1.30 

Figuur 6.8 De PL-spectra van de lagen die gegroeid zijn bij 515 oe op een exact georiënteerd 

en een 2°~ 1 JO) substraat .. 

J 

1.40 

1.40 

Bij deze lagere groeitemperatuur is er minder arseen gesubstitueerd. Dit is m 

overeenstemming met ons model omdat er minder desarptie van de fosforatomen uit de eerste 

laag plaatsvindt bij lagere temperaturen. Ook de PL-pieken liggen iets boven de 

overgangsenergie van 1 ML InAs. 
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6.4 InP/Ga,In 1_,As quantumputstructuren 

6.4 InP/Gaxln1_xAs quantumputstructuren 

Uit de resultaten van de substitutie-experimenten van de vorige paragraaf veronderstellen 

wij dat het onderste interface van een InP/Gaxln 1_xAs quanturnput bestaat uit een monolaag 

lnAso.sPo.s voor een GIS waarbij de gasschakeling plaatsvindt volgens (2, 1 ,2,0). Een 

monolaag is in het vervolg van dit verslag gedefinieerd als de laag tussen twee opeenvolgende 

groep-V subroosters. Het arseen van substitutielagen uit de vorige paragraaf is dan in feite 

voor 50% onderdeel van de interfacelaag en 50% onderdeel van de Gaxln 1_xAs-put. Het 

interface bestaat dan uit een laag InAs0,5P0.5 met een dikte van 3,03 À. Voor het bovenste 

interface veronderstellen we dat de substitutie van As door P verwaarloosbaar is, omdat er 

direct na de egaliseringstijd onder gekraakt arseen wordt overgegaan op de groei van InP. Met 

onze definitie van een monolaag bestaat het bovenste interface ook uit één monolaag 

lnAs0,5P0.5. Dat deze veronderstellingen juist zijn wordt bevestigd door de grote 

overeenkomst, die zichtbaar is in figuur 6.9, van het röntgenspectrum van het referentie

sample met de simulatie ervan, die is uitgevoerd met RADS™, waarbij van de 

bovengenoemde interfaces is uitgegaan. 

Het referentie-sample in figuur 6.9 is gegroeid op een 2°--7{110) substraat. Het lagenpakket 

dat gebruikt is voor simulatie bestaat uit een lnP-barrière met een dikte van 61,6 À (- 21 ML) 

en een Gaxln 1_xAs-put van 18,6 À(- 6 ML) met aan weerszijden van de put interface-lagen 

van 3,03 À (1 ML) InAs0,5P0,5. Dit lagenpakket is 10keer herhaald waardoor een periodieke 

structuur ontstaat. Ook de InP-bufferlaag van 0,5 f..Lm dik die voor de groei van het 

lagenpakket op het substraat is aangebracht, is in de simulatie meegenomen. Bovendien moet 

er een kleine correctie ( -0,4 %) worden uitgevoerd op het galliumpercentage dat wordt 

gevonden met de formules uit paragraaf 4.2. Dit is noodzakelijk omdat vanwege het "Fewster

Curling-effect" de ligging van de oe satellietpiek afhankelijk is van de dikte van de epitaxiale 

laag [9,10]. Bij dezelfde run is ook op een exact georiënteerd substraat gegroeid. Dit 

röntgenspectrum is samen met twee simulaties weergegeven in figuur 6.1 0. 
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6 Resultaten en discussie 
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Figuur 6.9 Het röntgenspectrum van C323, dat gegroeid is met een GIS van (2,1,2,0) op het 
2°~ 1 JO) substraat, kan perfect gesimuleerd worden met 2 ML InAs0,5P0,5 als 
interfaces. 

Wat vooral opvalt is het ontbreken van de +2e orde satellietpiek in het gesimuleerde 

spectrum. Daarnaast is het galliumpercentage in de put van de structuur op het exact 

georiënteerde substraat lager dan die in put op het 2°-7(110) substraat. Volgens Heinecke et al 

[23] is het galliumpercentage van een Gaxln1_xAs-laag onatbankelijk van de substraat 

(mis)oriëntatie. Bovendien is het onwaarschijnlijk dat door het substitutieproces, dat slechts 

één seconde wordt uitgevoerd op het onderste interface, er een ander interface ontstaat. In de 

tweede simulatie is een "nucleatielaag" verondersteld met een lager galliumpercentage (20 % ), 

waardoor het galliumpercentage in de rest van de put dezelfde waarde bereikt als in de put van 

het 2°-7{110) substraat. Omdat het oppervlak na de egaliseringstijd en de substitutie glad is, 

duurt het op exact georiënteerde even substraten voordat de groei van de Gaxln 1_xAs-laag op 

gang komt. Hierbij desorbeert er in het begin relatief veel gallium. Op 2°-7(110) substraten is 

er geen nucleatieprobleem, omdat daar de groei plaatsvind in 'step-flow' groeimodus. Deze 

'step-flow' groeimodus betekent dat de atomen aan de stappen ingebouwd worden en zo de 
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6.5 De (mis)oriëntatie van het substraat 

groei van de laag verder gaat. Op exact georiënteerde substraten zijn nagenoeg geen stappen 

aanwezig en vindt de groei plaats door middel van tweedimensionale eilandvorming, waarbij 

de groei van de volgende laag begint als de eilanden een kritische eilandgrootte hebben 

bereikt: 'layer by layer growth'. Blijkbaar nucleëert InAs op het gladde oppervlak sneller 

samen dan GaAs. 

CuKa1 

(400) reflectie 
substraat 

lOx 

lOx 

-6000 -4000 -2000 0 2000 4000 6000 

8/28 [ "] 

Figuur 6.10 Het röntgenspectrum (a) van C323 gegroeid op een exact georiënteerd substraat. 

Zonder "nucleatielaag" ontbreekt in de simulatie (b) de +2' orde satellietpiek Met 

de "nucleatielaag" is deze satellietpiek wel aanwezig in de simulatie ( c) en is het 

galliumpercentage in de rest van de put gelijk aan dat van het 2 o ~ 110) substraat. 

De lagenpakketten waarmee gesimuleerd is, staan rechts aangegeven. 

Nu de interfaces voor de GIS van {2, I ,2,0) volledig gekarakteriseerd zijn, kan deze 

structuur als referentie-sample gebruikt worden. Een variatie in GIS-tijden leidt in het 

algemeen tot andere interfaces. Om dit te onderzoeken hebben wij structuren gegroeid met 

ander GIS-tijden. De dikte en samenstelling van de put is constant gehouden door de groeitijd 

en de <l>rnGA/<l>rnGA+TMin-verhouding hetzelfde in te stellen voor alle structuren. De totale 

periode is ook in alle structuren gelijk gehouden, door de dikte van de !nP-barrière te 

corrigeren voor de (verwachtte) dikte van de interfacelagen. De GIS kan bovendien uitgebreid 
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6 Resultaten en discussie 

worden met de groei van InAs om een meer campressief interface te krijgen of met de groei 

van Gaxln 1.xP voor een interface dat meer in tensie staat. Het weglaten van de substitutietijd 

heeft in dit geval een interface tot gevolg met minder compressie. Dat op deze manier de 

samenstelling van de interfaces veranderd en gecontroleerd kan worden, is duidelijk gemaakt 

in figuur 6.11. 
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Figuur 6.11 a) De röntgenspectra van de lagen op exact georiënteerde substraten voor de GIS

tijden die vermeld staan in Tabel 6.2. 

b) idem voor lagen op 2°~ 110) substraten. 

Voor de verschillende GIS-tijden van de 'runs' die vermeld staan in Tabel 6.2, verschuift in 

de röntgenspectra de oe orde satellietpiek van compressie naar tensie. De samenstelling van de 

interfaces, die volgt uit de ligging van de oe orde, is ook in Tabel 6.2 aangegeven. 

De relatieve spanning in de interfaces mif is een handige eenheid om de verschillende 

interfaces kwantitatief te kunnen vergelijken en is gegeven door 
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6.4 InP/Gaxin1_xAs quantumputstructuren 

Nb,it (~d) No.ir (~d) 
m;r = Nror . d b,ir + Nror . d o,ir. 

(6.1) 

Tabel 6.2 De samenstelling van de interfaces zoals deze uit de verschuiving van de oe orde satellietpiek afgeleid 

kan worden. Er is hierbij veronderstelt dat de interfaces op exact georiënteerde substraten bijna hetzelfde zijn als 

op 2°~(110) substraten. De groeitemperatuurTgroei is 535 oe. De verschillen in de GIS tot het referentie-sample 

zijn vet gedrukt, waarbij de subscripts duiden op groei van een laag. De relatieve interface spanning is 

uitgerekend voor het 2° ~(11 0) substraat. 

Groeiomstandigheden Interfaces 

sample GIS onderste interface bovenste relatieve interface 

interface spanning 

(s) ML ML (10-3) 

I) C329 2, 1 ,2,3tnAs,Ü 1 InAso.sPo.s 1 InAso.sPo.s en +3,41 

0,5 InAs 

2) C323 2,1,2,0 1 InAs0.sPo.s 1 InAs05Po.s +2,32 

3) C325 2,0,4,0 1 InAs0,1Po,9 en 1 InAs05Po.s +0,44 

I Gao.45In055As0•6P 0.4 

4) C337 2, lGalnP• 1GalnP•2 0,6 Gao.4sino.ssP 0,6 Gao.4sino.ssP -2,64 

5) C336 2,2GalnP,2GalnP•2 1 Gao.45Ino.ssP 1 Gao.4sino.ssP -4,10 

Hierin zijn Nb,if en No,if het aantal monolagen dat het bovenste respectievelijk het onderste 

interface dik zijn. De interfacespanning, uitgedrukt in (~d) kan eenvoudig berekend worden 
d if 

uit de roosterconstante van het materiaal in kubische vorm en formule (4.3). In Tabel 6.3 zijn 

de waarden voor mir weergegeven voor zowel de structuren die gegroeid zijn op 2°~(110) 

substraten als op exact georiënteerde substraten. 

De invloed van de verschillende interfaces op de optische eigenschappen kan nu 

kwantitatief onderzocht worden. Hiertoe zijn photoluminescentie (PL) metingen uitgevoerd 

bij 4,2 K. De resultaten hiervan zijn weergegeven in Tabel 6.3. 

De invloed van de interfaces op de PL-overgangsenergie in de quanturnput wordt nog 

duidelijker als deze in een grafiek uitgezet wordt tegen de relatieve interface spanning, zie 

figuur 6.12. 
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6 Resultaten en discussie 

Tabel 6.3 De gegevens van de PL-metingen aan de InP/Ga,In1_,As 

quantumputstructuren, gegroeid bijTgroei = 535 oe op zowel exact georiënteerde 

als 2° ~(11 0) substraten. 

Groeiomstandigheden XRD Photoluminescentie bij 4,2 K 

sample substraat relatieve interface Eovergang FWHM 

spanning 
(10-3) (eV) (me V) 

C329 2°~(110) +3,41 0,922 37 

C323 +2,32 0,940 44 

C325 +0,44 0,972 41 

C337 -2,64 0,999 36 

C336 -4,10 0,993 38 

C329 exact +3,65 0,965 22 

C323 +2,52 0,982 19 

C325 +0,57 1,013 19 

C337 -2,65 1,041 13 

C336 -3,70 1,028 19 

1.3 
gemeten berekend 

,--, 1.2 • 2° naar (110) ~ 
> Q.) • exact • ...._. 
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'§ 1.1 1$! <11> "8 
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.1. • ~ 0.9 ...1... 
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relatieve interfacespanning [lQ-3] 

Figuur 6.12 De PL-overgangsenergie (zwart) alsfunktie van de relatieve inteifacespanning voor 

de twee verschillende substraat types. Met de grijze symbolen zijn de berekende 

waarden weergegeven De grijze lijn geeft de trend weer. Bij een negatieve relatieve 

inteifacespanning bestaat het inteiface uit Gaxln1_xP met een grotere bandafstand 

dan InP, waardoor de PL-overgangsenergie niet meer toeneemt. 
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6.4 InP/Gaxin1.xAs quantumputstructuren 

Nb.if (8d) No.if (8d) 
mir = Ntot - d b,ir + Ntot . d o,ir. 

(6.1) 

Tabel 6.2 De samenstelling van de interfaces zoals deze uit de verschuiving van de oe orde satellietpiek afgeleid 

kan worden. Er is hierbij veronderstelt dat de interfaces op exact georiënteerde substraten bijna hetzelfde zijn als 

op 2°~(110) substraten. De groeitemperatuurTgroei is 535 oe_ De verschillen in de GIS tot het referentie-sample 

zijn vet gedrukt, waarbij de subscripts duiden op groei van een laag. De relatieve interface spanning is 

uitgerekend voor het 2°~(110) substraat. 

Groeiomstandigheden Interfaces 

sample GIS onderste interface bovenste relatieve interface 

interface spanning 

(s) ML ML ( 10'3) 

1) C329 2,1 ,2,31nAs,Ü 1 InAso.sPo.s 1 InAs0,5P0.s en +3,41 

0,5 InAs 

2) C323 2,1,2,0 1 InAs0.sPo.s 1 InAs0,5Po.s +2,32 

3) C325 2,0,4,0 1 InAs0,1Po,9 en 1 InAs0,5Po.s +0,44 

1 Gao.451n0,5sAso.6Po.4 

4) C337 2.lcalnP.lGalnP•2 0,6 Gao.4slno.ssP 0,6 Gao.4sino.ssP -2,64 

5) C336 2,2GalnP•2GalnP•2 1 Gao.45Ino.ssP 1 Gao.4sino.ssP -4,10 

Hierin zijn Nb,if en No,if het aantal monolagen dat het bovenste respectievelijk het onderste 

interface dik zijn. De interfacespanning, uitgedrukt in (
8

d) kan eenvoudig berekend worden 
d if 

uit de roosterconstante van het materiaal in kubische vorm en formule (4.3). In Tabel 6.3 zijn 

de waarden voor mir weergegeven voor zowel de structuren die gegroeid zijn op 2°~(110) 

substraten als op exact georiënteerde substraten. 

De invloed van de verschillende interfaces op de optische eigenschappen kan nu 

kwantitatief onderzocht worden. Hiertoe zijn photoluminescentie (PL) metingen uitgevoerd 

bij 4,2 K. De resultaten hiervan zijn weergegeven in Tabel 6.3. 

De invloed van de interfaces op de PL-overgangsenergie in de quanturnput wordt nog 

duidelijker als deze in een grafiek uitgezet wordt tegen de relatieve interface spanning, zie 

figuur 6.12. 
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6 Resultaten en discussie 

Tabel 6.3 De gegevens van de PL-metingen aan de InP/Ga.In1 .• As 

quantumputstructuren, gegroeid bij Tgroei = 535 oe op zowel exact georiënteerde 

als 2°--?(110) substraten. 

Groeiomstandigheden XRD Photoluminescentie bij 4,2 K 

sample substraat relatieve interface Eovergang FWHM 

spanning 
(10-3) (eV) (me V) 

C329 2°--?(110) +3,41 0,922 37 

C323 +2,32 0,940 44 

C325 +0,44 0,972 41 

C337 -2,64 0,999 36 

C336 -4,10 0,993 38 

C329 exact +3,65 0,965 22 

C323 +2,52 0,982 19 

C325 +0,57 1,013 19 

C337 -2,65 1,041 13 

C336 -3,70 1,028 19 
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Figuur 6.12 De PL-overgangsenergie (zwart) als funktie van de relatieve interfacespanning voor 

de twee verschillende substraat types. Met de grijze symbolen zijn de berekende 

waarden weergegeven De grijze lijn geeft de trend weer. Bij een negatieve relatieve 

interfacespanning bestaat het interface uit Gaxln1.xP met een grotere bandafstand 

dan InP, waardoor de PL-overgangsenergie niet meer toeneemt. 
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6.4 InP/GaJn 1.,As quantumputstructuren 

Ten eerste blijkt dat het interface bijna geen invloed heeft op de lijnbreedte van de PL

overgang. Deze breedte is vooral afhankelijk van de (mis)oriëntatie van het substraat. Ten 

tweede leidt meer tensie in het interface niet meer tot een verandering in de energie van PL

overgang in beide substraten. Dit komt doordat een interface dat in tensie staat (Gaxln 1_xP) een 

grotere bandafstand heeft dan InP en daarom eigenlijk tot de barrière gerekend kan worden. 

Een campressief interface (InAsyP1_y) daarentegen heeft wel een verlaging van de PL-energie 

tot gevolg omdat het, vanwege de kleinere bandafstand, tot de put gerekend kan worden. In 

dat geval heeft het interface, naast een verbreding van de put, ook een verlaging van het 

effectieve galliumpercentage in de put tot gevolg, waardoor de potentiaalput dieper wordt. Bij 

de berekening van de overgangsenergieën is rekening gehouden met dit effectieve 

galliumpercentage xGa door het gewogen gemiddelde te nemen van het galliumpercentage in 

de put en de interfaces: 

- Lif · XGa if + Lput · XGa put XGa = , , 
L;r + Lput 

(6.2) 

De dikte van het interface Lir en van de put Lput worden hierbij uitgedrukt in À. Bovendien 

moet er rekening gehouden worden met de aard van het interface. Het onderste interface van 

bijvoorbeeld sample C323 bestaat volgens de röntgenmetingen uit 1 ML InAs0.5P0,5. Voor de 

potentiaalput betekent dit echter een 0,5 ML InP-laag en een 0,5 ML InAs-laag, omdat de 

arseen- en fosforatomen verdeeld zijn over twee verschillende lagen. Het bovenste interface 

van sample C329 bestaat dan strikt genomen uit 1,5 ML InAs en 0,5 ML InP. De berekende 

waarden zijn in figuur 6.12 weergegeven met de grijze symbolen. Hierbij is bovendien 

rekening gehouden met de exciton-bindingsenergie van 12 meV voor de nominaal 18 À dikke 

quanturnput op het 2°~(110) substraat en van 14 me V voor de nominaal 16 À dikke 

quanturnputten op exact georiënteerde substraten [24]. Dit verschil in dikte wordt wederom 

veroorzaakt door de verschillende groeimoduli ten gevolge van het wel of niet aanwezig zijn 

van s~appen. De stappen zijn er ook de oorzaak van dat de PL-lijnverbreding bij 2°~(110) 

substraten groter is als de stapafstand kleiner wordt dan de excitondiameter. 
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6 Resultaten en discussie 

6.5 De (mis)oriëntatie van het substraat 

De invloed van de misoriëntatie van het substraat is onderzocht door InP/Gaxin 1.xAs 

quantumputstructuren tegelijkertijd op verschillende substraten te groeien. De drie andere 

substraten die, naast het exact georiënteerde en het 2°~(110) substraat, gebruikt zijn, hebben 

een misoriëntatie van 0,5° naar de vlakken (110), (111)A en (111)B. De invloed die de (111)A 

en ( 111 )B stappen en de verschillende terrasgroottes hebben op het groeiproces kan hiermee 

onderzocht worden. De quantumputstructuren zijn in deze serie gegroeid bij een temperatuur 

van 515 oe met verschillende GIS-tijden. De nominale dikte van de !nP-barrière is ingesteld 

op 100 À en van de Gaxln 1.xAs-put op 50 À. Uit de substitutie-experimenten van paragraaf 6.3 

is gebleken dat bij 515 oe iets minder dan één atoomlaag fosfor door arseen is vervangen. 

Toch gaan wij er vanuit dat bij de GIS van (2, 1 ,2,0) de volledige laag is gesubstitueerd, omdat 

bij het begin van de groei van de Gaxin 1.xAs-put het oppervlak niet meteen helemaal bedekt is 

en de substitutie nog heel even door kan gaan. Deze tijd is echter wel genoeg om de resterende 

fosforatomen te vervangen, omdat dit deel van het substitutieproces snel verloopt. De 

structuur met een GIS van (2, 1 ,2,0) nemen wij weer als referentie en veronderstellen dat 

zowel het onderste als het bovenste interface bestaat uit 1 ML InAs0,5P0.5. De simulatie van 

het röntgenspectrum is nu met de kennis uit paragraaf 6.4 voor de hand liggend. De dikte en 

compositie van de put volgen uit de hoek tussen de substraatpiek en de oe orde satellietpiek, 

de formules uit paragraaf 4.2 en formule (5.1). Voor een correcte simulatie moet van de 

berekende waarde voor het galliumpercentage in de put nog 0,2 % afgetrokken worden 

vanwege het "Fewster-eurling-effect". De overeenkomst tussen het gemeten en gesimuleerde 

spectrum is dan erg goed voor de structuur gegroeid op het 2°~(110) substraat, zoals te zien 

is in figuur 6.13 

Net als in de vorige serie volgt uit de berekeningen voor het exact georiënteerde substraat dat 

het galliumpercentage in de put lager is. Het verschil met het 2°~(110) substraat bedraagt nu 

nog maar 1 %, tegenover 4 % in de vorige serie. Wij verklaren dit net als in de vorige 

paragraaf met een "nucleatielaag" in de eerste laag van de put. Het verschil is kleiner, omdat 

de put dikker is waardoor de invloed van de "nucleatielaag" geringer wordt. Als tweede 
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6.5 De (mis)oriëntatie van het substraat 

argument gebruiken wij de simulaties uit figuur 6.14. Hier is de -2e orde satellietpiek duidelijk 

zichtbaar in het röntgenspectrum, maar afwezig in de simulatie zonder "nucleatielaag". 

substraat 

oe 

-1500 -1000 -500 0 500 1 000 1500 

8/28 ["] 

Figuur 6.13 Het gemeten en gesimuleerde röntgenspectrum van de structuur gegroeid op het 

2°---K 110) substraat bij een temperatuur van 515 oe en een GIS van (2,1,2,0). 

In de simulaties van figuur 6.14 veranderen de posities en intensiteiten van de -Ie, oe en +le 

orde satellietpieken niet. Dit duidt er misschien wel op dat een karakterisatie gebaseerd op 

alleen deze ordes fout kan zijn en dat juist de 2e orde satellieten erg gevoelig zijn voor kleine 

veranderingen van de interfaces. Het is trouwens opmerkelijk dat de introductie van de 

"nucleatielaag" in de vorige serie juist leidde tot een hogere intensiteit van de +2e orde 

satellietpiek. 

De PL-overgangsenergieën, die aan de preparaten gemeten zijn met de opstelling uit 

figuur 4.5 bij een temperatuur van 4,2 K, worden nauwelijks beïnvloed door de GIS-tijden. De 

verschillende interfaces hebben er geringe invloed op omdat de dikte van de put groter is dan 

in de vorige serie. De (mis)oriëntatie van het substraat heeft echter een grote invloed op de 
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6 Resultaten en discussie 

positie en de breedte van de PL-lijnen. In figuur 6.15 zijn de PL-spectra voor de verschillende 

substraten weergegeven. 

CuKa1 

( 400) reflectie 

-3000 -1500 

substraat 

0 

8/28 ["] 

1500 

Ga0,201n0,80As-nucleatielaag 

Ga0,301n0,70As-nucleatielaag 

Ga0.401n0,60As-nucleatielaag 

geen "nucleatielaag" 
3000 

Figuur 6.14 Het gemeten röntgenspectrum van de structuur gegroeid op het exact georiënteerde 

substraat bij een temperatuur van 5I5 oe en een GIS van (2,I,2,0). De intensiteit 

van de -2' orde satellietpiek kan in de simulatie van het spectrum worden verhoogd 

door een "nucleatielaag" te veronderstellen aan de onderkant van de put. In de 

"nucleatielaag" is het galliumpercentage lager dan in de rest van de put zoals is 

aangegeven. 

Op het 2°--7(110) substraat heeft de structuur de breedste PL-overgang, vanwege de kleine 

terraslengte. Verlaging van de misoriëntatie tot 0,5° naar (110) levert nauwelijks smallere PL

energieën op. De energie-overgang ligt wel zo'n 10 me V hoger omdat de quanturnput dunner 

is, vanwege de lagere groeisnelheid op dit type substraat. De groeisnelheid is op het exact 

georiënteerde substraat dan ook het laagst en de quanturnput het dunst. Dientengevolge is de 

PL-overgangsenergie voor structuren gegroeid op dit substraat het hoogst. Voor een 

Gaxln 1.xAs quanturnput tussen !nP-barrières met een dikte van 50 À, is de theoretische 
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6.5 De (mis)oriëntatie van het substraat 

overgangsenergie van het elektronenniveau naar het zware gaten niveau 0,900 eV. Hierbij is 

gebruik gemaakt van de theorie uit hoofdstuk 3. Als men bovendien rekening houdt met een 

exciton-bindingsenergie van 7 me V voor een put van 50 À [24], dan hebben de PL

overgangen de juiste waarde. De tweede piek bij een lagere energie, die gezien worden in de 

preparaten op het exact georiënteerde substraat en de 0,5°~(1ll)A en 0,5°~(111)B 

substraten, heeft een onbekende herkomst. Deze piek, die in energie 13 me V lager ligt dan de 

hoofdpiek, zou afkomstig kunnen zijn van laagdiktefluctuaties. De lagere piek zou dan horen 

bij een deel van de quanturnput waar de put 56 À dik is, een verschil van 2 ML. 

0,5° naar (lll)A 

exact 

0.82 0.84 0.86 0.88 0.90 0.92 

PL . [ev] 
overgangsenergie 

Figuur 6.15 De PL-spectra zoals deze gemeten zijn bij T = 4,2 K aan alle substraat

(mis)oriëntaties voor de structuren gegroeid bij 515 oe en een GIS van (2,0,2,1 ), die 

typerend is voor de hele serie. 

De verschillen in morfologie zijn groot en kunnen in verband worden gebracht met de 

optische eigenschappen van de structuren. De gladheid van het oppervlak wordt namelijk 
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6 Resultaten en discussie 

beïnvloed door macro-stappen m lagen, die op substraten die naar het (110) vlak ZIJn 

gemisoriënteerd, worden gevormd [25]. Al met al is de morfologie van de verschillende 

substraten samengevat in Tabel 6.4. 

Tabel 6.4 Overzicht van de morfologieën van de InP/Ga.In1_.As 

quantumputstructuren die gegroeid zijn op substraten met verschillende 

misoriëntaties bij een temperatuur van 515 oe 

substraat defectdichtheid oppervlak 

2°~(110) laag ribbelig 

exact hoog glad 

0,5°~(110) hoog ribbelig 

0,5°~(111)A hoog glad 

0,5°~(1ll)B laag glad I 

Zoals blijkt uit Tabel 6.4 en figuur 6.15 heeft een ribbelig oppervlak verbreding van de PL

pieken tot gevolg, vanwege de vorming van macro-stappen. Een lage defectdichtheid is alleen 

haalbaar als er voldoende ( 111 )B stappen aanwezig zijn op het oppervlak. De diffusie van de 

groep-ID-atomen op het oppervlak vindt voornamelijk plaats parallel aan de [OlÏ] richting 

[26,27]. Aangezien de ( 111 )B stappen hier loodrecht opstaan, vindt de groei plaats in de 'step

flow' groeimodus als de afstand tussen de stappen kleiner is dan de diffusielengte van de 

groep-ID-atomen. Als er minder of helemaal geen (lll)B stappen aanwezig zijn is er een 

grote kans op de samenklontering van groep-ID-atomen wat leidt tot de vorming van de 

defecten. Het substraat met de misoriëntatie van 0,5°-7(111)B heeft de beste morfologie, 

omdat het een lage defectdichtheid combineert met een glad oppervlak zonder macrostappen 

dus met smalle PL-lijnen. Deze misoriëntatie van het substraat is dan ook zeer geschikt voor 

de groei van epitaxiale lagen, die bestaan uit InP/Gaxln1_xAs quantumputstructuren. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

In paragraaf 6.2 zijn de ideale parameters beschreven voor de groei van epitaxiale 

Gaxln 1.xAs-lagen. Als gegroeid wordt binnen het temperatuurvenster van 510 tot 540 oe kan 

het galliumpercentage in de laag onafhankelijk van de temperatuur ingesteld worden door de 

juiste ci>TEGA/ci>TEGA+TMin-verhouding te kiezen. Perfecte stoichiometrie van de epitaxiale laag 

wordt bereikt met een V/111 verhouding van 1,75. 

Bij het uitvoeren van substitutie-experimenten op !nP-substraten met verschillende 

(mis)oriëntaties is naar voren gekomen dat de substitutie van fosfor door arseen in een tweetal 

stappen verloopt. In de eerste stap wordt de bovenste fosforlaag in zeer korte tijd volledig 

vervangen door arseen. De volgende stap is sterk afhankelijk van de misoriëntatie van het 

substraat. Op exact georiënteerde substraten is de tweede fosforlaag moeilijk te bereiken voor 

de arseenatomen en vindt de substitutie van deze laag langzaam plaats. Op substraten met een 

misoriëntatie van 2° naar het (110) vlak vindt de substitutie van de tweede fosforlaag sneller 

plaats door terugtrekkende stappen en eilandvorming van InAs op de terrassen. Ook is 

duidelijk geworden dat de vorming van een InAs laag eenvoudig en reproduceerbaar mogelijk 

is door een !nP-oppervlak 1 seconde bloot te stellen aan gekraakt arsine. Deze InAs-lagen 

kunnen gebruikt worden voor compensatie van de spanning in quantumputstructuren die in 

tensie staan. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

De vorming van zowel het onderste als het bovenste interface en de invloed van de Groei

Interruptie-Sequentie (GIS) op de interface-samenstelling is onderzocht aan de hand van de 

schakeltijden en röntgendiffractiemetingen. Het blijkt dat bij de groei op exact georiënteerde 

substraten van Gaxin 1_xAs-lagen op een InAs-oppervlak een nucleatieprobleem van gallium 

optreedt. De samenstelling van de "nucleatielaag" is vastgesteld door zeer nauwkeurig naar de 

2e orde satellietpieken uit het röntgenspectrum te kijken. De intensiteiten hiervan blijken sterk 

afhankelijk te zijn van de compositie van deze ene "nucleatielaag". 

Er zijn photoluminescentie (PL) metingen uitgevoerd aan structuren met verschillende 

GIS's, om de invloed van de interfaces op de optische eigenschappen vast te stellen. De 

interfacelagen beïnvloeden wel de energie maar niet de halfwaardebreedte van de overgang. 

Dit terwijl ze mogelijkheden bieden voor spanningscompensatie in de quanturnpuL Een 

probleem van PL-metingen is dat alleen de laagste energie-overgang onderzocht kan worden. 

Om meer inzicht te krijgen in alle energie-niveaus in de quantumputstructuren zouden daarom 

photoluminescentie-excitatie (PLE) of absorptie-metingen verricht kunnen worden. 

De invloed die de (mis)oriëntatie heeft is onderzocht door de quantumputstructuren op 

substraten met verschillende (mis)oriëntaties te groeien. Uit de verschillen in morfologie en 

PL-lijnbreedte concluderen we dat de beste quantumputstructuren van InP/Gaxin1_xAs 

gegroeid worden op substraten met een misoriëntatie van 0,5° naar het ( 111 )B vlak. Dit komt 

door de perfecte 'step-flow' groeimodus die dan bereikt wordt, in tegenstelling tot de laag per 

laag groei op exact georiënteerde en 0,5°-7(111)A substraten. Bovendien vertoont het 

0,5°-7(111)B substraat een zeer gering aantal defecten omdat clustering van groep-ill atomen 

niet plaatsvindt. Bij de verklaring van de PL-lijnverbreding is in paragraaf 6.5 ingegaan op het 

ontstaan van macro-stappen. Het precieze proces hiervan en de directe invloed ervan op de 

optische eigenschappen van de epitaxiale laag zijn nog niet helemaal begrepen en zullen nog 

verder onderzocht moeten worden. 
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