Ներքին թերմոառաձգական լարումները կիսահաղորդչային
բազմաշերտ կառուցվածքներում

Գրիգորյան Գոհար
ՔոչարյանՎիլեն

բառեր.. առաձգական լարում, լեգիրացում, հետերոանցում,
Հանգուցային բառեր
դեֆորմացիա, միառանցքանի ճնշում, էլեկտրոն-խոռոչ ռեկոմբինացիա, լազեր,
ճառագայթման բևեռացվածություն
Կիսահաղորդչային սարքերում ներքին առաձգական լարումներ առաջանում են ինչպես կիսահաղորդիչները տարբեր խառնուրդներով լեգիրացման պրոցեսում, այնպես էլ տարբեր նյութերից հետերոանցումների պատրաստման ընթացքում: Ներկայումս կիրառվող բոլոր կիսահաղորդչային սարքերում (տարբեր
տիպի դիոդներ, տրանզիստորներ, լուսարձակիչ սարքեր, միկրոսխեմաներ և
այլն) լայնորեն օգտագործվում են մետաղ-կիսահաղորդիչ անցումները (օմական
և ոչ-օմական կոնտակտներ), մետաղ-դիէլեկտրիկ-կիսահաղորդիչ (ՄԴԿ,ՄՕԿ)
անցումները, տարբեր կիսահաղորդիչների միջև հետերոանցումները:
Անցման նյութերի ցանցի հաստատունների տարբերությամբ պայմանավորված` այդ նյութերում առաջանում են ներքին մեխանիկական լարումներ: Մեծ լարումները կարող են առաջացնել բյուրեղային ցանցի պարբերականության խախտումներ (օրինակ` դիսլոկացիաներ, միկրոճաքեր և այլն), իսկ փոքր լարումների
դեպքում դրանք կլինեն առաձգական և կառաջացնեն բյուրեղային ցանցի սիմետրիայի կարգի փոփոխություն [6, 26; 7, 18]: Ներքին մեխանիկական մեծ լարումները կարող են նպաստել կիսահաղորդչային սարքերի արագ դեգրադացիային, իսկ
փոքր լարումները կարող են էապես փոփոխել սարքերի բնութագրական պարամետրերը (էլեկտրական, օպտիկական և այլն)։
Դիտարկենք համեմատաբար փոքր լարումների ազդեցությունները GaAsAlGaAs հետերոանցման օրինակով: Քանի որ AlGaAs պինդ լուծույթներում ցանցի
հաստատունը սենյակային ջերմաստիճանում մեծ է քան GaAs-ում, ապա GaAsAlGaAs անցման տիրույթում GaAs-ը կկրի ձգման դեֆորմացիա անցման հարթությունով, իսկ AlGaAs-ը` սեղման [4,66] (նկար1ա): Որքան մեծ է AlGaAs շերտի
հաստությունը, այնքան մեծ կլինի GaAs շերտում առաջացող դեֆորմացիան: Ընդհանուր դեպքում, AlxGa1-xAs-AlyGa1-yAs անցման շերտերում ներքին լարումների
մեծությունները և ուղղությունները կախված են այդ շերտերում Al քանակներից և
այդ շերտերի հաստություններից: Այդ մեծությունների հարաբերակցություններից
կախված՝ AlxGa1-xAs շերտը կարող է գտնվել ինչպես ձգված, այնպես էլ սեղմված
վիճակում: Ձգման դեֆորմացիայից անցումը սեղման դեֆորմացիայի նկարագրվում է հետևյալ չափանիշով [4, 67], որում հաշվի է առնված անցման շերտերում
Al քանակների հնարավոր փոփոխությունները`
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(1) բանաձևում
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ալյումինի քանա-

կություններն են  և 9 հաստություններով շերտերի սահմաններ
ններում:

Նկար 1. Ցանցի պարամետրերի անհամապատասխանության
հետևանքով ներքին լարումների առաջացումը (ա) և
շերտերում տետրագոնալ շեղումները (բ)։
Շերտերի անցման հարթությամբ ներքին ձգման դեֆորմացիայի ազդեցուազ
թյունը GaAs շերտում համարժեք է ուղղահայաց ուղղությամբ
թյամբ արտաքին միմի
առանցք սեղման ազդեցությանը, իսկ AlxGa1-xAs շերտում` ուղղահայաց ուղղուուղ
թյամբ արտաքին միառանցք ձգման ազդեցությանը (նկար 1բ):
Հաշվենք ցանցի հաստատունների տարբերություններով պայմանավորված
ներքին
քին թերմոառաձգական լարումները հնգաշերտ կառուցվածքներում,
կառուցվածքն
որոնք
սովորաբար
վորաբար իրականանում են շատ կիսահաղորդչային սարքերում (օրինակ` լուսարձակիչ դիոդներում, լազերներում և այլն): Ընդունենք, որ անցման շերտերում
նյութերի
թերի ցանցի հաստատունների տարբերությունները շատ մեծ չեն, այսինքն
բյուրեղային ցանցի պարբերականության
թյան խախտումներ (դիսլոկացիաներ, միկրոմիկ
ճաքեր
քեր և այլն) չեն առաջանում: Այդ դեպքում ներքին լարումները կլինեն առաձառաձ
գական
կան և կառաջացնեն միայն բյուրեղային ցանցի սիմետրիայի կարգի փոփոխուփո
թյուն [1, 375; 7, 23]:
Տարբեր շերտերում ներքին լարումների բաշխվածության խնդիրը
խն
որոշելու
համար օգտվում ենք այն փաստից, որ հեղուկ ֆազայից աճեցվող հետերոկառուցհետերո
վածքներում, աճեցման ջերմաստիճանում (մոտ 800˚C-ում) բոլոր շերտերի ցանցի
ցան
հաստատունները համընկնում են, և շերտերում ներքին լարումներն առաջանում
առա
են սառեցման պրոցեսում`շերտերի
երի նյութերի գծային ընդարձակման գործակիցգոր
ների տարբերության պատճառով [8, 2543]: Այս դեպքում լարվածության բաշխբաշխ
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ման խնդիրը իրենից ներկայացնում է ստանդարտ թերմոառաձգական խնդիր,
խնդիր
որի լուծումը հանգում է ուղղանկյուն չորսուի դեֆորմացիայի խնդրին [2, 142]
(նկար 2):

Նկար 2. Շերտերում տարբեր գծային ընդարձակման գործակիցներով
սխեման::
հնգաշերտ կառուցվածքի սխեման
Դիտարկենք նկ. 2-ում
ում պատկերված ուղղանկյուն հատույթի բազմաշերտ
կառուցվածքը` շերտերում փոփոխվող գծային ընդարձակման գործակցով,
գործակցով ընդ
որում ենթադրենք, որ շերտերում ցանցի հաստատունները աճեցման տրված ջերմաստիճանում համընկնում են: Ջերմաստիճանի փոփոխման դեպքում կառուցվածքը կրում է ջերմային դեֆորմացիա kl m n o, որը տարբեր շերտերի համար
նույնը չէ.

l m n  &n p

(2)
որտեղ` p-ն ջերմաստիճանի փոփոխությունն է, &n -ը գծային ընդարձակման
գործակիցն է:
Կորացած չորսուի հաստությամբ բաշխված դեֆորմացիան ունի հետևյալ
տեսքը [2,152]`
q

l n  l + en   f r

(3)

որտեղ` r-ն կորությունն է, l համասեռ դեֆորմացիայի արժեքը,, H-ը`
H
կառուցվածքի ընդհանուր հաստությունը: Ջերմաստիճանի փոփոխության պատճառով կառուցվածքը կրում է առաձգական դեֆորմացիա`
l առ n  l n  l m n
(4)


Հուկի օրենքի համաձայն`

որտեղ` v -ն Յունգի մոդուլն է:



առ n 
l
– 35 –

sDD t
u



(5)

(2)-(5) բանաձևերից ստանում ենք.
sDD t

q

 l + en  f r  &n p

u



(6)

Առաձգական լարումների որոշման համար օգտվենք ստատիկ վիճակի պայմաններից, ըստ որոնց՝ դիտարկվող հատույթում գումարային ուժերի և այդ ուժերի մոմենտների գումարը հավասար են զրոյի: Մեր դեպքում այդ պայմանները
կունենան հետևյալ տեսքը`
q

j w n n  0

q
j nw n

(7ա)

n  0

(7բ)

(6) բանաձևից տեղադրելով լարման w n արժեքը (7) համակարգում, կարող ենք համակարգից որոշել կառուցվածքի համասեռ l դեֆորմացիան և r կորությունը և տեղադրելով (6)-ում` գտնել լարման կախումը կառուցվածքի z խորությունից

w n 

uym .
q

z e
q

t
q

q

$t

 1f j n&n n + 2 e2 

q

q

f j &i i  &n { |

(8)

}9 ~  } համակարգում, որտեղ գծային ընդարձակման գործակցի կախումը ալյումինի x քանակից առաջին մոտավորությամբ տրվում է &E և &
մեծությունների գծային ինտերպոլացիայով [8,2544]` հնգաշերտ հետերոկառուցվածքի z խորության շերտում ներքին լարման համար (8) բանաձևից կստանանք`
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(9ա)

ℎ ℎ  ℎ$  ℎ  ℎ +>

 ℎ ℎ

+ +ℎ + ℎ$  ℎ +

(9բ)

և կատարված են հետևյալ նշանակումները`

(9գ)
  &  & ,   &  &
Այստեղ & -ն -րդ հաստատուն բաղադրությամբ շերտի գծային ընդարձակման գործակիցն է:
Հաշվենք ներքին լարումների հետևանքով խորանարդային բյուրեղներում դեֆորմացիայի ազդեցությամբ առաջացող տետրագոնալ շեղումները [7, 63] (նկար 1):

n  1 

Համաձայն Հուկի օրենքի`

′


l 

որտեղ ν-ն Պուասոնի գործակիցն է:

1


DD

sDD
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≅ l  ltt

 

sDD
u

(10)
(11)

(10)-ի մեջ տեղադրելով (11)-ը՝ n տետրագոնալ շեղման համար կստանանք`

n 

sDD t
u

1 + 

(12)

Ինչպես նշվել էր, ներքին լարումներն իրենց ազդեցությամբ նման են
արտաքին միառանցքանի սեղման դեֆորմացիաներին (տե՛ս նկար 1բ):
Հաշվենք ներքին լարումներին համարժեք արտաքին միառանցքանի ճնշումները: Դրա համար օգտվենք այն փաստից, որ ինչպես ներքին լարումները, այնպես էլ արտաքին միառանցքանի ճնշումները խորանարդային բյուրեղներում
առաջացնում են տետրագոնալ շեղումներ: Առաձգականության տեսությունից
հայտնի է [5,27], որ արտաքին միառանցքանի ճնշումը խորանարդային բյուրեղում առաջացնում է տետրագոնալ շեղում, որի մեծությունը որոշվում է հետևյալ
բանաձևով

արտ  


u

(13)

z խորության շերտում առաջացած ներքին թերմոառաձգական լարումներին
համարժեք արտաքին միաառանցքանի ճնշման մեծությունը հաշվելու համար
հավասարեցնենք (12) և (13) արտահայտությունները: Կստանանք`

  w n

(14)
Արտաքին ճնշումներն ազդում են լիցքակիրների էֆեկտիվ զանգվածների և
շարժունակությունների արժեքների վրա, սակայն այդ փոփոխությունները
աննշան են
(∆∗ /∗ ~10 $ ) և դիտարկվող ճնշումների դեպքում կարելի է հաշվի
չառնել [1, 462]:
GaAs-ում արտաքին միառանցքանի ճնշումներն առաջացնում են նաև հաղորդականության և վալենտական գոտիների էքստրեմումներում էներգիայի արժեքների փոփոխություններ [1, 391; 7, 82], ընդ որում բոլոր էքստրեմումների արժեքները մեծանում են և համաձայն [7, 84]-ի՝ արտաքին միառանցքանի ճնշման
մի քանի տասնյակ մթն. արժեքների դեպքում վալենտական գոտու ճեղքումը կազմում է մի քանի մէվ, ինչն ապահովում է վալենտական գոտու գագաթում ծանր և
թեթև խոռոչների մակարդակների բաժանումը, և վերանում է վալենտական
գոտու գագաթում ծանր ու թեթև խոռոչների այլասերումը (նկար 3): Հետևաբար,
դեֆորմացիայի ազդեցությունները կարելի է ուսումնասիրել` դիտարկելով էլեկտրոն-խոռոչ ռեկոմբինացիայով պայմանավորված լազերային ճառագայթումը:
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Նկար 3. Վալենտական գոտու ճեղքումը [100] ուղղությամբ միառանցքանի
էլեկտրոն--խոռոչներ ռեկոմբինացիոն ճառագայթման
ճնշմամբ և էլեկտրոն
բևեռացվածությունները::
բևեռացվածությունները
Համաձայն էլեկտրոն-խոռոչ ռեկոմբինացիայի ջոկման կանոնների
kp  0  1o՝ թույլատրված են էլեկտրոնի ռեկոմբինացիոն անցումները հաղորդականության գոտուց ինչպես թեթև, այնպես էլ ծանր խոռոչներով գոտի, ընդ
որում p  0 (թեթև խոռոչներ) անցմանը համապատասխանում է լազերային
ճառագայթման TM բևեռացումը, իսկ p  1 (ծանր
ծանր և թեթև խոռոչներ)
խոռոչներ անցումներին` TE բևեռացումը (նկար 3): Բոլորհավանական անցումների հաշվառուհաշ
մից հետևում է, որ էլեկտրոն-թեթև
թեթև խոռոչ ռեկոմբինացիային համապատասխահ
նում է բևեռացման 60% աստիճանով TM ալիք [4, 67]: Եթե ծանր և թեթև խոռոչնեխոռոչ
րի բաշխման մեջ չկա անիզոտրոպիա, ապա անցումների ընդհա
հանուր հավանականությունը, որոնցից ստացվում են TM և TE բևեռացումները, հավասար
հա
է և ճառագայթվում է ոչ բևեռացված լույս: Խոռոչների բաշխման մեջ անիզոտրոպիայի
անի
առկայության դեպքում առաջանում են բևեռացման էֆեկտներ:: Այսպես օրինակ՝
նման անիզոտրոպիայի
պիայի առաջացումը հնարավոր է արտաքին միառանցքանի
միա
ճնշման ազդեցությամբ, ընդ որում արտաքին միառանցքանի ճնշման այն արժեքա
ները, որոնց դեպքում տեղի է ունենում ճառագայթման TE բևեռացումից անցում
ան
TM բևեռացման, կազմում են մի քանի տասնյակից մինչև մի քանի հարյուր մթնոմթնո
լորտ [4, 69]:
Համաձայն (1) պայմանի՝ AlxGa1-xAs-AlyGa1-yAs համակարգում,
համակարգում կախված x և y
արժեքներից, AlxGa1-xAs շերտի անցման հարթությունում կարելի է ստանալ ինչինչ
պես ձգման, այնպես էլ սեղման դեֆորմացիաներ:
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Շերտերում դեֆորմացիաների փոփոխությունները փորձնականորեն կարելի է իրականացնել եռաշերտ կառուցվածքներում` աստիճանաբար փոքրացնելով
մեծ հաստությամբ առաջին շերտի ℎ հաստությունը[3, 115]: GaAs հարթակի վրա
աճեցված եռաշերտ GaAs-AlxGa1-xAs-AlyGa1-yAs կառուցվածքի բարակ AlyGa1-yAs
շերտում կզգացվեն ինչպես AlxGa1-xAs շերտի սեղմող, այնպես էլ GaAs շերտի ձգող
ազդեցությունները: Աստիճանաբար փոփոխելով GaAs շերտի հաստությունը՝ կարելի է փոփոխել AlyGa1-yAs շերտում ներքին լարումների մեծությունը: Ներքին
միառանցքանի լարումների փոփոխությունը պետք է առաջացնի կիսահաղորդչի
վալենտական գոտում այլասերման վերացում և թեթև ու ծանր խոռոչների մակարդակների միմյանցից բաժանում (տե՛ս նկար 3): Այս դեպքում որևիցե օպտիկական մեծության փոփոխության չափման արդյունքում կարելի է գնահատել
ներքին թերմոառաձգական լարումների մեծությունները: [3, 115] աշխատանքում
եռաշերտ GaAs-AlxGa1-xAs-AlyGa1-yAs կառուցվածքի համար (9)-(9գ) և (14) բանաձևերով հաշվարկվել է ներքին լարման (նաև նրան համարժեք արտաքին միառանցք ճնշման) կախվածությունը եռաշերտ կառուցվածքի ընդհանուր H հաստությունից: Այդ աշխատանքում աստիճանաբար փոքրացվել է GaAs հարթակի հաստությունը և չափվել է AlyGa1-yAs շերտում օպտիկական գրգռման միջոցով առաջացող լազերային ճառագայթման բևեռացման աստիճանը` կախված GaAs շերտի
հաստությունից: Փորձնականորեն ցույց է տրվել, որ ներքին լարումներին համարժեք արտաքին միառանցք ճնշումների ≈ (90±10) մթն. արժեքների դեպքում տեղի
ունի լազերային ճառագայթման բևեռացման փոփոխություն:
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Внутренние термоупругие напряжения в полупроводниковых
многослойных структурах

Григорян Гоар
Кочарян Вилен

Резюме
Резюме

Ключевы
слова: упругое напряжение, легирование, гетеропереход, деформаКлючев
ые слова
ция, одноосное давление, электронно-дырочная рекомбинация, лазер, поляризация
излучения
В статье рассмотрено возникновение внутренних механических напряжений,
вызванных разностью постоянных решеток в многослойных полупроводниковых
структурах. Влияния таких напряжений на слои похожы действиям внешних одноосных давлений. Действие внутренной растягивающей деформации в плоскости
перехода слоев идентично влиянию внешнего одноосного сжатия в перпендикулярном направлении, а внешнее одноосное растяжение соответствует внутренней деформации сжатия.
Направления и величины внутренних напряжений в переходных слоях зависят как от постоянных решеток, так и от толщин слоев и, в зависимости от их
соотношений, слои могут находится как в сжатом, так и в растянутом состоянии.
Приведен критерий перехода от деформации растяжения к деформации сжатия
для двухслойного гетероперехода.
Разработан общий метод расчета внутренних механических напряжений и получены выражения для определения внутренних термоупругих напряжений и
соответствующих им внешних одноосных давлений для пятислойной конструкции,
реализируемой в полупроводниковых излучателях света. Показано, что расчетные
результаты, полученные для гетеролазеров, хорошо согласуются с экспериментальными литературными данными.
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Summary

Keywords: elastic stress, doping, heterojunction, deformation, uniaxial pressure,
electron-hole recombination, laser, radiation polarization
The article considers the occurrence of internal mechanical stresses caused by the
difference in the constant gratings in multilayer semiconductor structures. The effects of
such stresses on the layers are similar to the actions of external uniaxial pressures. The
effect of internal tensile deformation in the plane of transition of layers is identical to
the effect of external uniaxial compression in the perpendicular direction, and external
uniaxial tension corresponds to internal compression deformation.
The directions and magnitudes of the internal stresses in the transition layers
depend on both the permanent gratings and the thicknesses of the layers, and depending
on their ratios, the layers can be both compressed and stretched. The criterion of the
transition from tensile deformation to compression deformation for a two-layer
heterojunction is presented.
A general method has been developed for calculating internal mechanical stresses,
and expressions have been obtained for determining internal thermoelastic stresses and
the corresponding external uniaxial pressures for a five-layer structure, implemented in
semiconductor light emitters. It is shown that the calculated results, obtained for
heterolasers, fully coincide with experimental literature data.
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