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Rozdział I. Wprowadzenie 

 

Układy warstwowe półprzewodników mają istotne znaczenie dla nowoczesnej 

technologii mikroelektronicznej i inŜynierii materiałowej; są one stosowane przy produkcji 

najróŜniejszych przyrządów elektronicznych i optoelektronicznych, od tranzystorów do 

laserów. Jedną z moŜliwości otrzymania cienkich warstw jest heteroepitaksja. Na tego rodzaju 

strukturach jest oparta produkcja m. in. laserów i diod świecących. Jednym z wymagań dla 

heteroukładów wykorzystywanych w produkcji przyrządów półprzewodnikowych jest 

minimalna obecność defektów strukturalnych [ 1 ]. Inną moŜliwością otrzymania układu 

warstwowego jest takŜe implantacja monokryształu jonami odpowiedniego rodzaju.  

 

Warstwy epitaksjalne materiałów półprzewodnikowych.  

Szerokie zastosowanie półprzewodnikowych cienkich warstw oraz układów 

wielowarstwowych doprowadziło do rozwoju badań strukturalnych warstw 

heteroepitaksjalnych osadzanych na niedopasowanych sieciowo podłoŜach. W elektronice i 

optoelektronice wykorzystuje się układy warstwowe o grubościach warstw od nanometrów do 

kilku mikrometrów. Strukturalne własności układu warstwowego odgrywają podstawową rolę 

przy otrzymywaniu struktur o odpowiednich własnościach fizycznych Szerokie zastosowanie 

układów warstwowych jest związane z moŜliwością modulacji struktury pasmowej materiału 

[ 2 ]. W przypadku kolejnego osadzania warstw o odmiennym składzie chemicznym, 

podstawowym problemem jest niezgodność stałych sieci sąsiadujących ze sobą warstw 

monokrystalicznych. Wynikiem niedopasowania sieciowego jest dystorsja sieci krystalicznej 

narastającej warstwy, wprowadzająca napręŜenia mechaniczne. W dostatecznie grubej 

warstwie napręŜenia te relaksują poprzez generację na międzypowierzchni defektów 

liniowych tzw. dyslokacji niedopasowania [3]. Dyslokacje róŜnią się od innych defektów tym, 

Ŝe silne zaburzenia ułoŜenia atomów są skoncentrowane w małym obszarze linii przenikającej 

przez cały kryształ. Dyslokacje bardzo silnie wpływają na charakterystyki materiału. Oprócz 

zmian mechanicznych (spręŜystości i plastyczności) obecność dyslokacji zmienia elektryczne 

i optyczne własności kryształu [2]. 

Podczas produkcji diod i laserów dąŜy się do tego, aby parametry sieciowe warstwy 

były dopasowane do parametrów podłoŜy, na których warstwa jest osadzana. Problem 

kontroli oraz modyfikacji struktury krystalicznej oraz defektowej układów warstwowych, 
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stanowiący waŜne zagadnienie fizyki ciała stałego, jest więc istotny takŜe ze względów 

technologicznych. 

 

Układy warstwowe otrzymane poprzez implantację jonową.  

Implantacja jonowa jest unikalną metodą domieszkowania pozwalającą na 

wprowadzenie dowolnego rodzaju atomów do warstw przypowierzchniowych. Właśnie z tego 

powodu implantowane struktury moŜna zaliczyć do grupy układów warstwowych. WaŜną 

cechą domieszkowania poprzez implantację jest moŜliwość niezaleŜnej kontroli głębokości 

domieszkowania i koncentracji atomów domieszek [ 4 ]. Implantacja jonów jest obecnie 

szeroko stosowana na skalę przemysłową w wielkoseryjnej produkcji przyrządów 

półprzewodnikowych, a takŜe np. do uszlachetnienia powierzchni metali i modyfikacji 

własności izolatorów. 

Intensywnie rozwijającym się kierunkiem inŜynierii materiałowej w mikroelektronice 

stanowi opracowanie struktur SOI [5] (struktury krzemowe na podłoŜu izolatora, ang. Silicon-

on-Insulator). Jednym ze sposobów otrzymania tych struktur jest implantacja jonami tlenu 

monokrystalicznych płytek Si z późniejszym wysokotemperaturowym wygrzewaniem [6]. 

Inne podejście bazuje na łączeniu dwóch płytek krzemu o utlenionej powierzchni (z 

utworzeniem SiO2) i następnie, usuwaniu nadmiarowej części krzemu. Dla kontrolowanego 

usuwania części Si w strukturach SOI, jak równieŜ innych materiałów, stosowana jest tzw. 

technologia „smart cut”. Technologia „smart cut” polega na implantacji jonów H2
+ (He+) do 

kryształu, na skutek czego na odpowiedniej głębokości formuje się zdefektowana warstwa 

zawierająca implantowane atomy. Następnie, wygrzewanie takiej struktury warstwowej w 

odpowiednich warunkach powoduje rozszczepienie całego układu warstwowego na poziomie 

warstwy zaburzonej. 

Bombardowanie jonowe jest procesem dwustopniowym [4]. Wybranego rodzaju jony 

są najpierw przyspieszane w odpowiednich akceleratorach do energii od kilku do kilku 

tysięcy KeV, a następnie zostają skierowane na powierzchnię próbki znajdującej się w 

komorze próŜniowej. Spowalnianie jonów w ciele stałym moŜe być opisane przez dwa 

niezaleŜne od siebie procesy, w wyniku których następuje przekazanie energii padającego 

jonu atomom bombardowanego materiału. Są to: niespręŜyste oddziaływanie z elektronami 

atomów prowadzące do wzbudzenia lub jonizacji powłok elektronowych i spręŜyste zderzenia 

z atomami, w wyniku których mogą one ulec przemieszczeniu. 

W skutek spręŜystego oddziaływania implantowanych jonów i atomów kryształu 

poddawanego bombardowaniu, na głębokości zaleŜnej od rodzajów obu materiałów, 
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charakterystyk temperaturowo – ciśnieniowych, oraz energii jonów powstaje zagrzebana 

warstwa zaburzona. Te zaburzenia struktury krystalicznej są spowodowane nie tylko 

obecnością atomów implantowanych w matrycy kryształu, ale równieŜ w wyniku generacji 

róŜnych defektów powstających w skutek zderzeń spręŜystych. Zaburzony obszar moŜe mieć 

postać silnie zdefektowanej warstwy, częściowo zamorfizowanej, albo zamorfizowanej 

całkowicie. Stopień zdefektowania jest określony przez rodzaj implantowanych jonów, ich 

dawkę i energię, skład matrycy oraz jej temperatury podczas implantacji. Podczas implantacji 

przypowierzchniowa warstwa moŜe nie ulegać istotnemu zniszczeniu, znajduje się ona 

natomiast pod wpływem napręŜeń generowanych przez warstwę zaburzoną.  

Badania zachowania kryształów implantowanych i wygrzewanych w róŜnych 

warunkach temperatury i ciśnienia jest waŜnym zagadnieniem fizyki. Celem aktualnie 

prowadzonych badań jest między innymi stwierdzenie nowych moŜliwości implantowanych 

struktur w inŜynierii materiałowej oraz przewidywanie własności strukturalnych tych 

układów warstwowych.  

 

Wygrzewanie w warunkach HP – HT. 

W efekcie wygrzewania kryształów z hetero-wydzieleniami oraz heterostruktur 

warstwowych w warunkach wysokiego ciśnienia hydrostatycznego (proces HP-HT, ang. high 

pressure – high temperature) zmienia się, w wyniku róŜnicy współczynników rozszerzalności 

i ściśliwości materiału wydzielenia (warstwy) i matrycy, niedopasowanie sieciowe materiału 

wydzielenia (warstwy) w stosunku do materiału matrycy. Zmiana niedopasowania moŜe 

zmieniać napręŜenie na granicy wydzielenie (warstwa) / matryca. Gdy takie napręŜenia 

przekroczą wartości krytyczne, przy granicy tej są kreowane dodatkowe defekty. 

W wyniku wygrzewania wysokociśnieniowego mogą uaktywniać się wszelkie 

niejednorodności strukturalne w krysztale stając się centrami zarodkowania (nukleacji) dla 

innych defektów. Zmiany strukturalne zachodzące po procesach HP – HT mogą być zatem 

takŜe wskaźnikiem początkowej struktury defektowej badanych układów. 

Wygrzewanie w warunkach wysokiego ciśnienia atmosferycznego zmienia równieŜ 

szybkość dyfuzji defektów i domieszek.  

Wygrzewanie w warunkach wysokiego ciśnienia hydrostatycznego moŜe powodować 

zmiany w strukturze defektowej oraz zmiany napręŜeń układów warstwowych. Zmiany 

struktury defektowej i stanu napręŜeń zachodzące w warunkach HP – HT mogą być 

zachowane po powrocie układu do warunków temperatury pokojowej i ciśnienia 

atmosferycznego. Wygrzewanie w warunkach HP – HT moŜe, zatem, zmieniać w sposób 
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trwały strukturę defektową oraz stan napręŜeń układów warstwowych [7]. JednakŜe, jak dotąd 

brak ogólnej teorii opisującej zachowanie struktur warstwowych w warunkach wysokich 

temperatur i ciśnień. 

Struktura krystaliczna i defektowa układu warstwowego po procesach HP – HT zaleŜy 

od wielu parametrów, takich jak temperatura, ciśnienie, róŜnice ściśliwości materiału warstwy 

i podłoŜa, róŜnice współczynników ich rozszerzalności, zmian tych parametrów w warunkach 

wygrzewania oraz wyjściowego stanu napręŜeń oraz struktury defektowej układu przed 

wygrzewaniem. 

W niniejszej pracy doktorskiej badania zmian strukturalnych zachodzących w 

układach warstwowych w wyniku wygrzewania w warunkach wysokich ciśnień 

hydrostatycznych przeprowadzano metodami dyfrakcji rentgenowskiej. Zjawisko dyfrakcji 

promieniowania rentgenowskiego odkrył w roku 1912 Max von Laue. Od tego czasu, 

określenie struktury krystalograficznej za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej jest 

najpopularniejszą techniką. Początkowo ugięte promieniowanie X było rejestrowane na 

kliszach fotograficznych, następnie za pomocą liczników proporcjonalnych i scyntylacyjnych.  

Dyfrakcję rentgenowską moŜna podzielić na następujące działy: 

1). Dyfrakcja proszkowa – najpopularniejsza technika do wyznaczenia własności 

strukturalnych materiałów polikrystalicznych. Metoda ta jest stosowana do 

wyznaczenia struktury krystalograficznej, składu fazowego, tekstury, wielkości 

ziaren i napręŜeń.  

2). Dyfrakcja „czterokołowa” stosowana do rozwiązywania struktur 

monokryształów. W metodzie tej analizuje się połoŜenia i intensywności kilku 

tysięcy pików dyfrakcyjnych. 

3). Dyfrakcja wysokorozdzielcza (HRXRD, ang. „High Resolution X-Ray 

Diffraction”) – stosuje się głównie do precyzyjnego wyznaczenia parametrów 

sieci materiałów, szczegółowej analizy wewnętrznych napręŜeń i struktury 

defektowej struktur monokrystalicznych. 

W prezentowanej pracy stosowano wyłącznie dyfraktometrię wysokorozdzielczą. 

Rozwój tej metody badawczej jest związany z rozwojem przemysłu 

półprzewodnikowego, a szczególnie z wprowadzeniem technologii warstw epitaksjalnych i 

układów warstwowych. Zastosowanie dyfraktometrów wysokorozdzielczych zapewniło 

precyzję pomiaru parametrów sieciowych na poziomie stutysięcznej części angstrema. 

Układy optyki rentgenowskiej umoŜliwiają skanowanie przestrzeni odwrotnej badanych 
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materiałów z wysoką precyzją i w stosunkowo krótkim czasie w celach rozwiązywania 

skomplikowanych zagadnień fizyki materiałów. 

Nowoczesna dyfrakcja rentgenowska często wymaga stosowania symulacji 

komputerowych do interpretacji wyników dla bardzo skomplikowanych struktur 

warstwowych. Analiza wewnętrznych napręŜeń, określenie typów defektów i ich 

charakteryzacja, równieŜ w duŜej mierze wymaga stosowania obliczeń numerycznych. 

Zjawisko dyfrakcji rentgenowskiej opisują dwie powszechnie stosowane teorie. 

Dynamiczną teorię dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego stosuje się głównie do analizy 

efektów dyfrakcyjnych zachodzących w doskonałych strukturach krystalicznych. Natomiast 

do analizy zdefektowanych struktur krystalicznych stosuje się teorię kinematyczną. Istnieje 

jeszcze teoria półkinematyczna (ang. „semikinematical theory”), łącząca w sobie elementy 

obu wymienionych powyŜej teorii. W przedstawionej pracy doktorskiej stosowana była teoria 

kinematyczna. Opis dynamicznej teorii rozpraszania promieni rentgenowskiego moŜna 

znaleźć w wielu ksiąŜkach, do podstawowych moŜna zaliczyć monografie [ 8 , 9 ] Z. G. 

Pinskiera oraz A. Authiera. Kinematyczna teoria dyfrakcji w pełni została opisana np. w 

ksiąŜce „Theory of X-ray diffraction and Neutron Scattering by Non - Ideal Crystals” [10] M. 

Krivoglaza. Elementy obu teorii oraz przykłady zastosowania dyfrakcji rentgenowskiej w 

praktyce moŜna znaleźć w ksiąŜkach „High – Resolution X-Ray Diffraction and Topography” 

[11] D. Bowena i B. Tannera, oraz „High – Resolution X-Ray Scattering from Thin Films and 

Multilayers” [12] (V. Holy, U. Pietsch i T. Baumbach). 

 

Cel i zakres pracy doktorskiej  

Celem rozprawy doktorskiej było zbadanie metodami rentgenowskimi zmian 

strukturalnych zachodzących w wyniku wygrzewania w warunkach wysokich ciśnień 

hydrostatycznych do 1.2 GPa (procesy HP-HT), w wybranych cienkowarstwowych 

heteroepitaksjalnych układach półprzewodnikowych oraz w cienkich warstwach Si 

otrzymanych poprzez implantację jonów wodoru i helu. Wpływ struktury defektowej oraz 

początkowych stanów napręŜeń warstw heteroepitaksjalnych na zmiany strukturalne 

zachodzące podczas wygrzewania w warunkach wysokich ciśnień hydrostatycznych nie był 

dotąd badany. 

Wpływ wygrzewania, w tym w warunkach wysokich ciśnień hydrostatycznych, 

warstw otrzymanych przy pomocy implantacji na ich strukturę defektową był badany dość 

szeroko, w tym równieŜ z moim udziałem [13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21]. Natomiast, 
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brakowało w literaturze opisu obliczeń numerycznych dotyczących ilościowych zmian 

koncentracji i rozmiarów konglomeratów defektów punktowych zachodzących w układach 

implantowanych w wyniku wygrzewania w warunkach wysokich ciśnień. 

Do badań w ramach pracy doktorskiej wybrano następujące układy cienkowarstwowe 

róŜniące się stanem napręŜeń oraz róŜnicą między współczynnikami ściśliwości i 

rozszerzalności materiału warstwy i podłoŜa: 

• Warstwy GaAs na podłoŜach Si. Warstwy te były napręŜone „rozciągająco” (w 

sposób częściowy), ze względu na róŜnicę współczynników rozszerzalności 

termicznej materiału warstwy i podłoŜa. Jest to przypadek układu o duŜym 

niedopasowaniu sieciowym a więc o duŜej koncentracji dyslokacji niedopasowania. 

• Zrelaksowane warstwy InAs na podłoŜach GaAs. 

• Warstwy InxAl1-x(Ga1-x)As na podłoŜu InP. Są one, w zaleŜności od składu, pod 

wpływem napręŜeń ściskających lub rozciągających. Zmiana składu warstwy zmienia 

jej niedopasowanie do podłoŜa a więc strukturę defektową układu warstwowego. Do 

badań wybrano warstwy o stosunkowo małym niedopasowaniu sieciowym, napręŜone 

„ściskająco” lub „rozcągająco”.  

• Cienkie warstwy otrzymane w wyniku implantacji monokryształów Si jonami 

wodoru lub wodoru i helu. W tym przypadku, wpływ podwyŜszonego ciśnienia 

hydrostatycznego stosowanego podczas wygrzewania, na zmiany strukturalne układu 

cienkowarstwowego jest związany głównie ze zmianą szybkości dyfuzji domieszek w 

tym implantowanych jonów. 

W celu oceny ilościowej zmian strukturalnych zachodzących w warunkach wysokich 

ciśnień hydrostatycznych konieczne było opracowanie metody wyznaczania gęstości 

dyslokacji z pomiarów szerokości połówkowych rentgenowskich krzywych dyfrakcyjnych, 

wykonanych dla róŜnych refleksów rentgenowskich. Stosowana powszechnie metoda [22] ma 

szereg błędnych załoŜeń i ograniczeń, dlatego powstała potrzeba opracowania bardziej 

uniwersalnej metody [23, 24] dla potrzeb badań realnych struktur. 

W pracy doktorskiej rozszerzono równieŜ metodę wyznaczania, na podstawie badań 

[25] natęŜeń niekoherentnego (dyfuzyjnego) rozpraszania rentgenowskiego, koncentracji i 

rozmiarów defektów zmieniających objętość kryształu. Metodę tę zastosowano do określenia 

wymiarów i koncentracji konglomeratów defektów punktowych w implantowanym krzemie. 
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Zmiany stanu napręŜeń i struktury defektowej warstw po procesach 

wysokociśnieniowych dla badanych materiałów określano na podstawie wyników badań 

rentgenowskich poprzez: 

a) pomiar parametrów sieci w płaszczyźnie warstwy jak i w płaszczyźnie do niej 

prostopadłej;  

b) mapowanie sieci odwrotnej dla refleksów symetrycznych i asymetrycznych; 

c) pomiar szerokości połówkowej krzywej dyfrakcyjnej; 

d) wyznaczenie zmian gęstości dyslokacji; 

e) wyznaczanie zmian rozmiarów i koncentracji konglomeratów defektów 

punktowych na podstawie rozpraszania dyfuzyjnego.  

 

Cienkie warstwy InAs/GaAs, InGa(Al) As/InP otrzymane zostały w Instytucie 

Technologii Elektronowej w Warszawie, natomiast warstwy GaAs/Si zostały otrzymane w 

Uniwersytecie Kreteńskim (Grecja). Wygrzewania w warunkach wysokich ciśnień 

hydrostatycznych w atmosferze argonu zostały przeprowadzone w Instytucie Technologii 

Elektronowej w Warszawie. 

 

Prezentowana przeze mnie praca doktorska składa się z ośmiu rozdziałów. 

Rozdział I. Wprowadzenie. Cel i zakres pracy doktorskiej. 

Rozdział II. W tym Rozdziale opisana została metodyka eksperymentalna. Podano 

opis dyfraktometru wysokorozdzielczego, procedury przygotowawczej do pomiarów 

dyfrakcyjnych, mody pracy dyfraktometru wysokorozdzielczego w przestrzeni rzeczywistej, 

oraz ich zobrazowanie w przestrzeni odwrotnej. 

Rozdział III przedstawia główne elementy kinematycznej teorii dyfrakcji - zachowanie 

fali w krysztale oraz róŜnice współczynników fazowych fali rozproszonej 

Rozdział IV zawiera opis teorii kinematycznej rozpraszania promieni rentgenowskich 

dla kryształu zawierającego duŜą ilość dyslokacji niedopasowania. Teoria ta była 

bezpośrednio stosowana podczas analizy struktury defektowej warstw epitaksjalnych. Podane 

w tym rozdziale „uniwersalne” wzory mogą zostać wykorzystane dla bardzo duŜego kręgu 

materiałów o strukturze regularnej. Opisano równieŜ procedurę do kompletnej analizy 

struktury dyslokacyjnej na międzygranicy układu warstwowego. Procedura ta umoŜliwia 

określenie typu dyslokacji niedopasowania, ich gęstości oraz stopnia uporządkowania. 
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Przedstawiono takŜe porównanie opracowanej w ramach pracy doktorskiej metody z metodą 

Williamsona – Halla dostosowanej do badań materiałów monokrystalicznych [22]. Wykazano, 

Ŝe metoda Williamsona – Halla nie moŜe być stosowana do analizy struktury defektowej 

warstw epitaksjalnych. 

Rozdział V przedstawia teorię rozpraszania promieni X na kryształach zawierających 

defekty o ograniczonych rozmiarach. Pokazano podstawową róŜnicę między rozpraszaniem 

wiązki rentgenowskiej na defektach rozciągłych i defektach punktowych. Podano 

szczegółowo opis klasycznej metody do charakteryzacji konglomeratów defektów 

punktowych, ich wymiarów oraz koncentracji oraz jej poszerzenie dla przypadku bardziej 

ogólnego, uwzględniającego wzajemny wpływ rozkładu koncentracji i wymiarów defektów 

na rozpraszanie wiązki ugiętej. 

Rozdział VI zawiera opis wyników eksperymentalnych dotyczących badań 

dyfrakcyjnych układów warstwowych GaAs/Si, InAl(Ga)As/InP, InAs/GaAs. 

Przeanalizowano strukturę defektową wyhodowanych struktur przed i po procesie HP-HT. 

Dla kaŜdego z badanych heteroukładów przeanalizowano wpływ wygrzewania 

wysokociśnieniowego na stan napręŜeń oraz strukturę defektową. W tej części pracy 

pokazano równieŜ, Ŝe struktura krystaliczna warstw poddanych wygrzewaniu w warunkach 

HP bardzo silnie zaleŜy od struktury defektowej wyjściowej próbki - charakteru napręŜeń, 

typu defektów i ich rozkładu na granicy międzyfazowej.  

Rozdział VII przedstawia opis własności strukturalnych monokryształów Si 

implantowanych jonami wodoru i helu, oraz ich zmiany po procesach wygrzewania w 

warunkach ciśnienia atmosferycznego i wysokiego hydrostatycznego. Wykazano jak wpływa 

temperatura i ciśnienie na generacje defektów, ich typ, oraz na dyfuzję atomów 

implantowanych. Przedstawiono obliczenia numeryczne, oraz porównano je z wynikami 

eksperymentalnymi. 

Rozdział VIII. Podsumowanie prezentowanej pracy. Przedstawiono wnioski dotyczące 

wpływu wygrzewania wysokociśnieniowego na strukturę defektową i krystalograficzną 

epitaksjalnych i implantowanych układów warstwowych. W rozdziale tym omówione zostały 

główne osiągnięcia, problematyka, oraz kierunki rozwoju badań dotyczące strukturalnych 

własności układów warstwowych.  
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Rozdział II. Metody eksperymentalne 

 
II.1 Dyfraktometr wysokorozdzielczy 

Doświadczalna część pracy doktorskiej została wykonana przy zastosowaniu dwóch 

wysokozdzielczych dyfraktometrów MRD (Rys. II.1a) oraz MRD X’Pert Pro (Rys. II.1b) 

firmy Philips. KaŜdy z dyfraktometrów składa się z układu formującego wiązkę 

rentgenowską, uchwytu próbki oraz analizatora i licznika. Dyfraktometry były ustawione w 

konfiguracji poziomej, tzn. płaszczyzna wyznaczona przez monochromator, uchwyt i licznik, 

nazywana płaszczyzną dyfraktometru, była pozioma, a oś główna dyfraktometru jest pionowa. 

Wiązka padająca ma niezmienny kierunek, stały w czasie trwania eksperymentu. Oś obrotu 

próbki pokrywała się z osią obrotu ramienia (R=250 mm) licznika.  

 

 
Rys. II. 1 (a) - dyfraktometr rentgenowski Philips MRD, (b) – dyfraktometr rentgenowski Philips X’Pert 

Pro MRD 

 

Metody badań cienkich warstw epitaksjalnych, struktur warstwowych i innych 

układów niskowymiarowych, oraz struktury defektowej za pomocą pomiarów dyfrakcyjnych 

w większości wypadków polegają na określaniu nie tylko połoŜeń kątowych odbić 

dyfrakcyjnych i ich natęŜeń, ale i na dokładnej analizie rozkładu natęŜeń wokół maksimum 

dyfrakcyjnego [10, 12, 26]. Zastosowanie w pomiarach wiązki monochromatycznej upraszcza 

modelowanie zjawisk rozpraszania fali w środowisku o róŜnym rozkładzie gęstości 

elektronowej. 

W dyfraktometrze Philips MRD cześć formująca wiązkę rentgenowską składa się ze 

standardowej lampy rentgenowskiej z anodą miedzianą (z ogniskiem punktowym 1×1 mm2), 

która emituje promieniowanie charakterystyczne w postaci kilku grup linii widmowych, z 
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których najczęściej wykorzystuje się zmonochromatyzowaną przez układ Bartelsa linię Kα1. 

Szerokość połówkowa zmonochromatyzowanej linii Kα1 wynosi ∆λ=5.1×10-4 Å, a 

maksymalna intensywność osiągana jest przy λ=1.54059292 Å. Monochromator Bartelsa jest 

układem wieloodbiciowym, kanałowych podwójnych monokryształów germanowych z 

płaszczyzną odbijającą (220) [27, 28] (Rys. II.2). 

 
 
 
 
 
 

 

Rys. II. 2 Układ optyczny formujący wiązkę 

rentgenowską 

 
Rys. II. 3 Diagram DuMonda dla polaryzacji σσσσ 

(a); dla polaryzacji ππππ (b) 

 

 

Formowanie wiązki w takim układzie wygodnie jest prześledzić w oparciu o diagram 

DuMonda (Rys.II.3) [28]. Dla monochromatora Bartelsa moŜna przedstawić go jako diagram 

dwóch podukładów. Pierwszy z nich formuje wiązkę czyniąc ją bardziej równoległą (spełnia 

funkcje kolimatora kanałowego). Z padającej wiązki o pewnym stopniu rozbieŜności 

(określonej przez wielkość ogniska, okienka lampy i wielkość szczeliny wejściowej przed 

monochromatorem) w wyniku odbić na trzech płaszczyznach, filtrowane są promienie, które 

padają pod skrajnymi kątami na kryształy. Jak pokazali Bowen i Tanner [11], wiązka 

przechodząca po odbiciu od trzech kryształów ma zawęŜony drastycznie rozkład kątowy, 

poprzez redukcję przede wszystkim tzw. „ogonów krzywej intensywności”. Takie odbicia nie 

redukują rozkładu spektralnego przepuszczając cały przedział długości fal odbitych na 

pierwszym krysztale. Drugi podukład monochromatyzuje wiązkę pierwotną. Mamy tutaj do 

czynienia z ustawieniem kryształów w pozycji +n, +n, które pozwala zawęzić dyspersję fali 

ugiętej. W monochromatorze Bartelsa odbijające kryształy (002) są w połoŜeniach (+n, -n, -n, 

+n). W tej geometrii układu kryształów wychodząca z monochromatora wiązka nie zmienia 
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kierunku. Jest to bardzo wygodne w sytuacji wymagającej pracy bez monochromatora. 

Przekrój poprzeczny wiązki wychodzącej formowany jest przy pomocy pary standardowych 

szczelin: poziome-zmienne o maksymalnej szerokości 3 mm i stale - pionowe o szerokości 

0.5 mm. 

Dyfraktometr MRD X’Pert [29] (nowszej generacji od MRD [30]) ma nieco inny blok 

optyczny formujący wiązkę rentgenowską (Rys.II.4.). W tym układzie zastosowane jest lustro 

rentgenowskie umieszczone między szczeliną ograniczającą wiązkę przy wyjściu z okienka 

lampy rentgenowskiej a monochromatorem. Lustro rentgenowskie jest układem warstw 

metalicznych naniesionych na kryształ wygięty w kształcie segmentu elipsy. Wiązka 

rentgenowska po odbiciu od lustra jest wiązką równoległą. Wiązka ta jest następnie 

monochromatyzowana przez monochromator.  

 

 
Rys. II. 4 Układ formujący wiązkę rentgenowską dyfraktometru Philips X’Pert Pro MRD 

 

Monochromator (typu Bartelsa) w dyfraktometrze MRD X’Pert jest złoŜony z 

czterech asymetrycznie ciętych kryształów Ge z płaszczyznami odbijającymi (440). 

Asymetryczne cięcie kryształów (17o) pozwala zmniejszyć absorpcję i zredukować szerokość 

spektralną widma. Taka konstrukcja lustra rentgenowskiego i monochromatora pozwala 

uzyskać dwudziestokrotnie wyŜsze natęŜenie wiązki padającej w porównaniu z 

monochromatorem Bartelsa stosowanym w dyfraktometrze Philips MRD. Jest to bardzo 

istotne zwłaszcza przy badaniu struktur niskowymiarowych, gdyŜ ze względu na małą 

objętość materiału badanych struktur wymagane jest duŜe natęŜenie wiązki pierwotnej. 

Badania struktury defektowej kryształów wymagają równieŜ wysokiego natęŜenia promieni X. 

Informacja o strukturze defektu otrzymana jest z rozkładu intensywności rozpraszania 

dyfuzyjnego (o rzędy mniejszego od intensywności odbić koherentnych). Wadą takiego 

układu optyki rentgenowskiej jest pionowa rozbieŜność wiązki wychodzącej z 
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monochromatora (około 1º). Taka rozbieŜność zniekształca obraz dyfrakcyjny w porównaniu 

z odbiciem przy zastosowaniu wiązki równoległej i wymaga dodatkowego jej uwzględnienia 

podczas analizy krzywych dyfrakcyjnych i map sieci odwrotnej. 

Pomiędzy lustrem rentgenowskim a monochromatorem, w układzie optycznym MRD 

X’Pert zainstalowany jest pochłaniacz wiązki pierwotnej (”attenuator”) automatycznie 

umieszczający folię niklową o grubości 0.3 mm. Umieszczenie takiej folii potrzebne jest w 

sytuacjach, w których natęŜenie wiązki promieni rentgenowskich skierowanej do detektora 

jest bliskie dopuszczalnej granicy pracy licznika (500000 cps). Na skutek zachodzącej 

absorpcji w materiale folii wiązka traci siedmiokrotnie na intensywności, pozwalając na 

bezpieczną pracę detektora. W momencie zasłonięcia wiązki folią, program komputerowy 

uŜywany dla przeprowadzenia eksperymentu (Philips X’Pert Data Collector) automatycznie 

przelicza natęŜenie wiązki na wartość, która byłaby osiągnięta bez uŜycia attenuatora. Wiązka 

rentgenowska na wyjściu z układu formującego, jest ograniczona parą szczelin (pionowej i 

poziomej), zmiennymi w zakresie 0-10 mm.  

Zastosowane w dyfraktometrach uchwyty preparatu pozwalają mierzyć na badanych 

próbkach dyfrakcję promienia rentgenowskiego w geometrii odbiciowej. Uchwyty pozwalają 

zmieniać kąty ω, 2θ, ϕ, ψ  w zakresach: 

 

 ωº 2θº ϕº ψº 

MRD -5÷150 -2÷160 -180÷180 -12÷12 

MRD X’Pert -20÷120 -40÷170 2×360 -90÷90 

 

Dostępny obrót kątowy, oraz ruchy translacyjne w omówionych powyŜej 

dyfraktometrach są pokazane na schemacie dyfraktometru MRD (Rys.II.5). Jak juŜ 

wspomniano, konstrukcja MRD X’Pert róŜni się od podanego schematu obecnością lustra 

rentgenowskiego i innym układem analizatora. 
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Rys. II. 5 Schematyczne przedstawienie dyfraktometru MRD. 

 

Ruchy translacyjne „x“, „y” i „z” obydwóch dyfraktometrów są sterowane 

komputerowo. Zakresy ruchów i najmniejszy kroki podane są poniŜej w tabeli: 

 

 X, mm ∆x, mm Y, mm ∆y, mm Z, mm ∆z, mm 

MRD -35÷35 0.1 -35÷35 0.1 0÷40 5×10-3 

MRD X’Pert -100÷100 0.01 -100÷100 0.01 0÷12 1×10-4 

 

Analizatory w obu dyfraktometrach są umieszczane przed licznikami w celu 

wykonania pomiarów w konfiguracji trójkrystalicznej. Analizatory spełniają rolę bardzo 

wąskich szczelin, mając nad nimi tę przewagę, Ŝe wiązka padająca moŜe mieć szerokość do 

0.5 mm. Ze względu na wysoką rozdzielczość kątową zastosowanie analizatora pozwala 

uzyskać bardzo duŜą dokładność pomiarów dyfrakcyjnych. W dyfraktometrze MRD do 

zbierania danych zastosowano pojedynczy licznik proporcjonalny wypełniony ksenonem, 

liniowy w zakresie do 500000 zliczeń/sek., z poziomem szumu tła < 1 zliczenie/sek. 

Konstrukcja ramienia licznika pozwala mierzyć kąt fali ugiętej do wielkości 160º z precyzją 

0.0005º (0.0001º dla dyfraktometru MRD X’Pert). Dyfraktometr MRD X’Pert jest 

wyposaŜony w dwa liczniki proporcjonalne. Jeden z liczników uŜywa się w geometrii 

dwukrystalicznej, drugi w geometrii trójkrystalicznej z umieszczonym w odpowiedniej 

pozycji analizatorem. Schematy układów rejestrujących wiązkę odbitą są podane na Rys. II.6. 
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Rys. II. 6 Schematy układów rejestrujących wiązkę rentgenowską: (a) - w dyfraktometrze Philips MRD; 

(b) – w dyfraktometrze Philips X’Pert Pro MRD. 
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II.2 Przygotowanie próbki i dyfraktometru do pomiaru 

 

Przygotowanie dyfraktometrów wysokorozdzielczych do pomiarów obejmuje 

standardową procedurę opisaną w instrukcji uŜytkowania oraz w pracy [30, 11]: 

- sprawdzenie przechodzenia wiązki pierwotnej przez oś główną dyfraktometru. 

Przesuwanie wiązki przy pomocy skomputeryzowanych ruchów kryształów 

monochromatora tak, Ŝeby umieszczona w osi przesłona ostrzowa, po obrocie 

o 180º, wycinała z wiązki takie samo natęŜenie (około ½ wiązki). 

- sprawdzenie wyjustowania monochromatora (standardowa skomputeryzowana 

procedura) na maksimum natęŜenia wiązki wychodzącej z jednoczesną 

minimalizacją szerokości połówkowych refleksów (111), (333) oraz (444) dla 

referencyjnego kryształu Si dostarczonego przez firmę Philips. 

 

Ustawienie próbki w pozycji pomiarowej, tzw. justowanie próbki w wypadku pracy 

dyfrakcji wysokorozdzielczej obejmuje następujące czynności: 

- precyzyjne (z dokładnością do 0.03 mm) ustawienie powierzchni próbki na osi 

dyfraktometru i równoległe (dokładność większa niŜ 0.1º) do wiązki pierwotnej. 

- poprawne ustawienie płaszczyzny odbijającej (odchylenie normalnej do tej 

płaszczyzny nie powinno przekraczać 0.2º). 

Precyzyjne ustawienie próbki ponad osią dyfraktometru osiąga się zmieniając pozycję 

próbki wzdłuŜ osi Z tak, Ŝeby powierzchnia próbki przechodziła przez oś dyfraktometru. W 

takiej sytuacji ma miejsce dzielenie wiązki pierwotnej na połowę. 

Procedura justowania próbki w wypadku pracy z dyfraktometrem MRD spełnia 

kluczową rolę dla poprawności interpretacji uzyskanych wyników. Zastosowana w pracy 

doktorskiej procedura ustawienia próbki w pozycji odbijającej, obejmuje kilka etapów. 

Pomiar refleksu symetrycznego (00l) związany jest z wprowadzeniem normalnej do 

płaszczyzny odbijającej (równoległej do powierzchni) na płaszczyznę dyfrakcji poprzez 

ustawienie kąta ψ w takiej pozycji, dla której natęŜenie krzywej odbić jest największe. W 

wypadkach pomiarów dyfrakcyjnych, wymagających uwzględnienia rozpraszania w 

zaleŜności od kierunków krystalograficznych, potrzebne jest ustawienie dodatkowego 

kierunku krystalograficznego w płaszczyźnie dyfrakcji, przy pomocy wyjustowania odbicia 

asymetrycznego (hkl). Ustawienie do pomiaru refleksu asymetrycznego związane jest z 

naprowadzeniem na oś główną dyfraktometru (prostopadłej do płaszczyzny dyfrakcji) linii 

przecięcia płaszczyzny odbijającej (hkl) z płaszczyzną krystalograficzną równoległą do 
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powierzchni próbki. Wymaga to, po pierwsze, znalezienia pozycji odbijającej płaszczyzn 

równoległych do powierzchni, po drugie, znając kierunki krystalograficzne na tej 

płaszczyźnie, ustawienia, poprzez obrót kąta φ, interesującego nas kierunku prostopadle do 

osi głównej dyfraktometru. Po trzecie, powtórzenia justowania płaszczyzny symetrycznej w 

funkcji zmiany kąta ψ przez pomiar natęŜenia wiązki ugiętej. 
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II.3 Mody pracy dyfraktometru 

 

Przy pomiarach dyfrakcji rentgenowskiej przyjęto rozróŜniać dwie konfiguracje pracy 

dyfraktometru – mod dwuosiowy (dyfrakcja dwukrystaliczna, ang. Double-Axis Diffraction, 

DAD) i trójosiowy (dyfrakcja trójkrystaliczna, Triple-Axis Diffraction, TAD). 

W modzie dwuosiowym dyfrakcja zachodzi zarówno na układzie kryształów 

formujących wiązkę rentgenowską, jak i na badanej próbce. Mimo Ŝe układ optyki 

rentgenowskiej składa się z kilku kryształów, ze względu na ich sztywne wzajemne 

mocowanie uniemoŜliwiające inne obroty niŜ wokół osi prostopadłej do płaszczyzny 

dyfraktometru, przyjęło się określenie, Ŝe układ formujący ma jedną oś swobody, równoległą 

do osi obrotu dyfraktometru. Druga oś związana jest z obrotem próbki. Krzywa dyfrakcyjna 

rejestrowana przez szeroko otwarty licznik nazywana krzywą odbić (ang. rocking curve, R.C.) 

jest splotem krzywej dyfrakcyjnej monochromatora i krzywej dyfrakcyjnej badanego 

kryształu. 

Krzywa odbić słuŜy do ogólnej charakteryzacji stanu zdefektowania badanej próbki. 

Krzywą odbić I(ω), nazywamy krzywą dyfrakcyjną przedstawiającą zaleŜność intensywności 

ugiętego przez próbkę promieniowania rentgenowskiego od kąta między powierzchnią próbki, 

a falą padającą (ω- kąt padania, Rys.II.7). W układzie pomiarowym, w którym lampa 

rentgenowska jest nieruchoma, fala padająca na kryształ ma ściśle określony i niezmienny w 

czasie kierunek padania. Kiedy w czasie pomiaru próbka porusza się z określoną prędkością 

kątową, zbierający dane licznik pozostaje nieruchomy w pozycji kątowej równej 2θ (θ - kąt 

między wiązką padającą a odbitą). Kąt akceptacji licznika określony jest przez szerokość 

okna licznika i jego odległość od osi dyfraktometru. Dla jasnego zrozumienia sensu krzywej 

odbić wygodniej jest przejść do jej opisu w jednostkach sieci odwrotnej. NatęŜenie zmierzone 

w kaŜdym punkcie krzywej odbić jest całkowitym sygnałem zebranym z pasa przestrzeni 

odwrotnej o szerokości (linie czerwone na Rys. II.7.) równej kątowej szerokości okienka 

detektora (Rys.II.7). 
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Rys. II. 7 Schematyczne przedstawienie pomiaru krzywej odbić w przestrzeni odwrotnej. 

 

Drugi tryb pracy dyfraktometru wysokorozdzielczego jest związany z wprowadzeniem 

przed licznikiem, nieruchomego względem niego, kryształu analizatora (dodatkowa oś 

obrotu). Przejście z układu dwuosiowego na trójosiowy odbywa się poprzez przesunięcie 

ramienia licznika o ustalony kąt. Konfiguracja TAD pozwala na precyzyjne skanowanie sieci 

odwrotnej przy pomocy pomiarów następujących krzywych dyfrakcyjnych. 

1. Krzywa dyfrakcyjna I(ω), tzw. ω- skan. 

Skanowanie przestrzeni odwrotnej odbywa się w kierunku prostopadłym do wektora 

dyfrakcji Q=Ki-K0, gdzie Ki, K0 –wektor falowy odpowiednio fali ugiętej i padającej 

(Rys.II.8.). Próbka obraca się wokół osi dyfraktometru, zmienia się tylko kąt ω, 

podczas gdy nieruchomy licznik jest w pozycji 2θ. Zastosowany w tej konfiguracji 

analizator przed licznikiem zwiększa rozdzielczość kątową pomiaru w czasie 

skanowania przestrzeni odwrotnej. 

2. Krzywa dyfrakcyjna I(2θ), tzw. 2θ- skan. 

Skanowanie jest przeprowadzone wzdłuŜ sfery Ewalda, prostopadle do wektora fali 

ugiętej Ki (Rys.II.9.). W trakcie wykonywania tego skanu obraca się tylko detektor, a 

próbka jest nieruchoma. 

3. Krzywa dyfrakcyjna I(2θ/ω), 2θ/ω- skan. 

W modzie trójosiowym dyfraktometru, podstawowym pomiarem jest pomiar krzywej 

dyfrakcyjnej w funkcji zmieniającego się kąta ugięcia 2θ przy jednoczesnej zmianie 

kąta padania ω. Skanowanie przestrzeni odwrotnej dokonuje się w kierunku 

równoległym do wektora dyfrakcji Q (Rys.II.10.). Ruch próbki i licznika jest 

sprzęŜony, prędkość kątowa detektora jest dwa razy większa niŜ prędkość obrotu 
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próbki. 2θ/ω- skan najczęściej jest wykorzystywany do wyznaczenia odległości 

międzypłaszczyznowych, a za tym parametrów sieci krystalicznej. 

 

 

 
Rys. II. 8 Przedstawienie ωωωω – skanu w 

przestrzeni odwrotnej. 

 
Rys. II. 9 Przedstawienie 2θθθθ – skanu w 

przestrzeni odwrotnej. 

 

 
Rys. II. 10 Przedstawienie 2θθθθ/ωωωω – skanu w przestrzeni odwrotnej. 

 

 Bardzo istotnym sposobem przedstawienia pomiarów dyfrakcyjnych jest mapowanie 

przestrzeni odwrotnej (RSM- ang. Reciprocal Space Mapping) w trójosiowej konfiguracji 

dyfraktometru. Do zbierania informacji przy mapowaniu przestrzeni odwrotnej stosuje się 

dwa rodzaje skanów. W pracy standardowo uŜywano skanów 2θ/ω sprzęganych dla kolejnych 

kątów ωi (Rys.II.11.). Mapowanie sieci odwrotnej słuŜy do badań stanu napręŜeń układów 

warstwowych, efektów rozrzutu parametrów sieciowych, wyznaczenia stopnia mozaikowości 

materiału, oraz do określenia struktury defektowej poprzez modelowanie dwuwymiarowego 

rozkładu natęŜenia wiązki rozproszonej przez badany kryształ. 
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Rys. II. 11 Schematycznie przedstawienie pomiaru mapy sieci odwrotnej. 

.
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Rozdział III. Teoria dyfrakcji rentgenowskiej. 

 
III.1 Podstawy kinematycznej teorii dyfrakcji. 

 

Energia promieniowania rentgenowskiego. Prawo Bragga. 

W prezentowanej pracy doktorskiej badania struktury kryształów były 

przeprowadzone z wykorzystaniem dyfrakcji fotonów. Kąt odbicia fali odbitej zaleŜy od 

struktury krystalicznej, długości fali padającego promieniowania, oraz wybranego refleksu. 

Energię kwantu promienia rentgenowskiego moŜna obliczyć ze wzoru E=hc/λ, gdzie h- stała 

Planka, λ – długość fali promieniowania rentgenowskiego. Dla badań dyfrakcyjnych stosuje 

się promieniowanie o energiach w zakresie 10 – 50 KeV [31, 32]. Promieniowanie o takich 

energiach moŜna otrzymać na skutek hamowania elektronów w metalach (rentgenowskie 

promieniowanie ciągłe) oraz przy nieelastycznym oddziaływaniu elektronów z wewnętrznymi 

elektronami atomów metali (rentgenowskie promieniowanie charakterystyczne). W badaniach 

prezentowanych w pracy stosowano linię Kα1 widma charakterystycznego promieniowania 

anody miedzianej, o długości fali λ=1.540595 Å. 

Bragg przeprowadził najprostsze wyjaśnienie zjawiska dyfrakcji promieni 

rentgenowskich na strukturze krystalicznej. Obserwacja promieni rozproszonych przez 

kryształ jest moŜliwa tylko wtedy, kiedy promienie odbite na równoległych płaszczyznach 

atomowych interferują ze wzajemnym wzmocnieniem (Rys.III.1.). W krysztale, promienie 

odbite od równoległych płaszczyzn atomowych, o odległościach międzypłaszczyznowych d, 

będą interferować, gdy róŜnica dróg optycznych będzie równa całkowitej liczbie n długości 

fali promieniowania  λ. To oznacza, Ŝe warunkiem maksimum natęŜenia wiązki odbitej jest 

spełnienie zaleŜności 2d sinθ = nλ – nazywanej warunkiem Bragga. 

 

 
Rys. III. 1 Warunek Bragga dyfrakcji promieni rentgenowskich. 
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Amplituda fali rozproszonej. 

We wstępie do teorii kinematycznej dyfrakcji rentgenowskiej, niezbędne jest opisanie 

głównych załoŜeń tej teorii. Dla całkowitego zrozumienia teorii i moŜliwości jej 

zastosowania, w tej części pracy umieszczę podstawowe definicje i wyprowadzenia 

najwaŜniejszych wzorów. 

Zgodnie z załoŜeniem teorii kinematycznej fala padająca na kryształ jest falą płaską 

[31]. Amplituda fali F(x) w punkcie x opisana jest wzorem: 

F(x)=F0 exp(ikx); 

gdzie k- wektor falowy o długości 2π/λ (w tym wzorze nie jest uwzględniony współczynnik 

czasowy ωt).  

W teorii kinematycznej zakłada się, Ŝe wiązka padająca na kryształ nie jest 

zniekształcona przez współczynnik załamania, ani przez stratę energii przy rozpraszaniu. To 

oznacza, Ŝe amplitudę wiązki w punkcie P wskazanym przez wektor R (początek R jest 

wewnątrz kryształu) moŜna zapisać jako: 

F(x)=F0 exp(ikR); 

 

 
Rys. III. 2 

 

W punkcie wyznaczonym przez wektor ρρρρ (Rys. III.2) amplituda fali rozproszonej jest 

związana z współczynnikiem fazowym fali padającej exp(ikR) oraz współczynnikiem 

fazowym fali rozproszonej exp(ikr). To oznacza, Ŝe całkowity współczynnik fazowy w 

punkcie R promieniowania rozproszonego na atomie P jest wynikiem oddziaływania dwóch 

współczynników fazowych tzn.: 

exp(ikR) exp(ikr)= exp(ikR+ikr) 

JeŜeli odległość ρ jest duŜo większa niŜ wymiary kryształu, wykładnik potęgowy 

współczynnika fazowego moŜna zapisać w postaci: 

ikR - ikR cos(ρ,R) = -iR∆k 
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gdzie ∆k jest róŜnicą pomiędzy wektorem falowym fali rozproszonej k’ a wektorem falowym 

fali padającej k, ∆k=k’-k. 

Przy załoŜeniu, Ŝe połoŜenia centrów rozpraszających opisują się wektorem 

R=ma+nb+pc (m,n,p - liczby całkowite), amplitudę wiązki ugiętej w punkcie R podaje wzór: 

))(exp())(exp())(exp()exp( ∑∑∑∑ ∆⋅−∆⋅−∆⋅−=∆⋅−=
pnm

kcipkbinkaimkRiA
rrrrrrrr

ρ

 

NatęŜenie fali rozproszonej jest proporcjonalne do kwadratu amplitudy fali: 
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Sumę w tym równaniu (zwaną funkcją Lauego) moŜemy zapisać jako: 

)kc(sin

)kc(Psin

)kb(sin

)kb(Nsin

)ka(sin

)ka(Msin

))kc(ipexp())kb(inexp())ka(imexp(
pnm

rr

rr

rr

rr

rr

rr

rrrrrr

∆⋅

∆⋅

∆⋅

∆⋅

∆⋅

∆⋅
=

=∆⋅−∆⋅−∆⋅− ∑∑∑

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2

2

2

2

2

2

222

 

NatęŜenie fali będzie maksymalne, gdy spełnione są następujące warunki:  

a∆k=2πq 

b∆k=2πr 

c∆k=2πs, (q,r,s – są liczbami całkowitymi).  

Równania te noszą nazwę równań Lauego. 

JeŜeli osie kryształu są ortogonalne, to wartości ∆k są wyraŜone wzorem 
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układów gdzie osie kryształu nie są ortogonalne niezbędne jest wprowadzenie pojęcia 
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WyraŜenie dla wektora ∆k moŜemy zapisać w bardziej ogólny sposób  

∆k=qA+rB+sC. 

UŜywanie pojęcia sieci odwrotnej jest bardzo wygodne i dlatego dalsze rozwaŜania 

zjawiska dyfrakcji w przybliŜeniu kinematycznym, będą opisane, wykorzystując głównie, 

terminologię sieci odwrotnej w przestrzeni Fouriera. 

PołoŜenia węzłów sieci odwrotnej opisuje wektor G  
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G=hA+kB+lC (h, k, l – liczby całkowite).  

Równania Lauego dla fali ugiętej są, spełnione, gdy ∆k jest równy wektorowi sieci odwrotnej 

G. 

Odległość d(hkl) między płaszczyznami o wskaźnikach (hkl) sieci krystalicznej jest 

równa 2π/G(hkl).  

 

 
Rys. III. 3 

 

Z Rys.III.3 otrzymujemy, Ŝe warunkiem ugięcia jest G=∆k=k’-k ,  

G=4π/λsinθ, gdzie θ – jest kątem odbicia.  

Podstawiając do ostatniego wzoru wartość G=2π/d, otrzymujemy równanie Bragga 

λ=2d(hkl)sinθ. 

 

Geometryczny czynnik strukturalny i atomowy czynnik rozproszenia. 

Względne natęŜenia fal odbitych od róŜnych płaszczyzn zaleŜą od typu komórki 

elementarnej, to jest od liczby, połoŜenia i rozkładu elektronów w atomach znajdujących się 

w komórce elementarnej. PołoŜenia atomów w komórce określone jest wektorem 

rj=uja+vjb+wjc. 

JeŜeli miarą siły rozpraszania j-tego atomu jest fj, wtedy amplituda wiązki 

rozproszonej będzie przedstawiona wzorem 
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 nazywany jest geometrycznym czynnikiem 

strukturalnym. 

Wartość fj jest miarą zdolności rozpraszania j-tego atomu w komórce elementarnej. 

PoniewaŜ promienie rentgenowskie rozpraszane są wyłącznie na elektronach, wartość f zaleŜy 
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od liczby elektronów w danym atomie, długości fali i kąta promieniowania rozproszonego. 

Opisana jest ona wzorem: 

∫ ∆−= dVkrirnf )exp()(
rrr

 

gdzie n(r)-jest koncentracją elektronów. Wartość f nazywamy atomowym czynnikiem 

rozpraszania. 

Gęstość elektronowa n w punkcie r zaleŜy, oczywiście, od połoŜeń Rs atomów w 

idealnym krysztale, oraz od odkształceń δRs. Uwzględniając odkształcenia atomów δRs 

natęŜenie rozpraszania będzie przedstawione wzorem: 
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PoniewaŜ gęstość zewnętrznych elektronów atomu zaleŜy od jego odchylenia z pozycji węzła 

sieci idealnej, czynnik strukturalny równieŜ zaleŜy od odkształcenia δRs. Ze względu jednak 

na mały wkład zewnętrznych elektronów, wpływ δRs na czynnik strukturalny zazwyczaj 

moŜna zaniedbać. 
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III.2 Rozpraszanie promieni X na kryształach o ograniczonych rozmiarach. 

 

Najprostszy przypadek zaburzenia doskonałości krystalicznej jest związany z 

ograniczonymi rozmiarami kryształu, tzn. z obecnością granic. Skończoność rozmiarów 

doprowadza do rozmycia δ- rozkładów intensywności, charakterystycznych dla kryształu 

nieskończonego [33].  

 Przy załoŜeniu, Ŝe obecność granic jest jedyną przyczyną niedoskonałości kryształu 

(wszystkie atomy znajdują się w węzłach sieci krystalicznej i czynniki strukturalne 

wszystkich komórek są jednakowe) wtedy wyraŜenie na natęŜenie wiązki rozpraszanej 

opisuje prosty wzór: 

∑
=

==

=

N

s
s )Rqiexp(f)q(aa

;aI

1

2

rrr
 

Amplitudę rozpraszania a łatwo moŜna znaleźć zastępując sumowanie po węzłach sieci 

wewnątrz kryształu całką w przestrzeni nieskończonej. Wtedy amplitudę fali rozproszonej 

moŜna opisać wzorem: 
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Sumowanie δ- funkcji przeprowadza się dla wszystkich węzłów „s” nieskończonej 

sieci. Ta funkcja pomnoŜona jest przez funkcję kształtu s(r), która równa się jedynce 

wewnątrz kryształu i zeru poza jego objętością. Po przekształceniach matematycznych 

natęŜenie wiązki rozproszonej w krysztale o ograniczonym rozmiarze jest opisane wzorem: 
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gdzie v – objętość komórki elementarnej. 

Przedstawione wzory na natęŜenie promieniowania rozproszonego od kryształów o 

ograniczonych rozmiarach dają równieŜ moŜliwość badania rozpraszania od kryształów, 

zawierających mikropory albo cząstki nowej fazy, bez uwzględnienia deformacji związanych 

z tym typem defektów. Dla kryształu zawierającego Np jednakowych i tak samo 

zorientowanych mikropor amplitudę rozpraszania moŜna zapisać jako: 

∑=
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gdzie Σ’ oznacza sumowanie po wszystkich komórkach kryształu, bez objętości mikropor. 

Dodając i odejmując sumę po objętości wszystkich mikropor ostatnie równanie moŜna 

przedstawić następująco: 
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Pierwsza suma jest taka sama jak dla kryształu idealnego nie zawierającego mikropor, w 

drugim współczynniku, RP jest promieniem pory P, a sumowanie Σ” przeprowadza się po 

objętości jednej z por. JeŜeli w połoŜeniach mikropor nie ma korelacji i są one chaotycznie 

rozłoŜone w krysztale, to natęŜenie promieniowania rozpraszanego przez liczbę por Np jest 

równe natęŜeniu fali rozproszonej przez jedną mikroporę pomnoŜoną przez ich ilość Np. 

Dlatego rozkład intensywności fali rozproszonej w krysztale zawierającym mikropory jest 

opisywany wzorem: 
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Podobnie było opisane rozpraszanie promieni rentgenowskich na N kryształach o tych samych 

rozmiarach, co mikropory. Tak samo moŜna opisać zjawisko dyfrakcji rentgenowskiej w 

krysztale zawierającym N cząstek wydzieleń nowej fazy. 
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Rozdział IV. Teoria dyfrakcji rentgenowskiej dla kryształów zawierających dyslokacje 

 

IV.1 Dyfuzyjne rozpraszanie od dyslokacji niedopasowania. Wpływ korelacji defektów 

na rozpraszanie dyfuzyjne 

 

DuŜa część pracy jest poświęcona badaniu struktury dyslokacyjnej w warstwach 

półprzewodnikowych. Dla zrozumienia efektów rentgenowskich, pojawiających się przy 

plastycznej deformacji w kryształach objętościowych i cienkich warstwach, niezbędny jest 

opis teoretyczny rozpraszania promieniowania rentgenowskiego na dyslokacyjnej strukturze 

kryształu. Wyznaczanie natęŜenia promieniowania rozproszonego w krysztale o dowolnym 

rozkładzie róŜnych typów dyslokacji jest bardzo trudnym, nierozwiązanym do tej pory 

problemem. W związku z tym, w obliczeniach teoretycznych uŜywa się uproszczonych 

modeli [ 34 , 35 , 36 ], uwzględniając efekty dyfrakcyjne dla określonych struktur 

dyslokacyjnych. Przy teoretycznym opisie rozkładu intensywności wiązki odbitej od kryształu 

zawierającego dyslokacje występują dwa trudne do rozwiązania problemy: 

pierwszy, to uwzględnienie struktury dyslokacji i wszystkich czynników 

geometrycznych występujących w eksperymencie, 

drugi, jest związany z uwzględnieniem korelacji połoŜeń dyslokacji. 

Oba te efekty bardzo silnie wpływają na obraz dyfrakcyjny, a pominięcie ich moŜe 

doprowadzić do błędnych wyników w obliczeniach gęstości dyslokacji oraz ich typu. 

Jak pokazano w Rozdziale III, natęŜenie wiązki odbitej opisane jest wzorem: 
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gdzie RS  jest połoŜeniem atomu w węźle sieci idealnej, δδδδRS jest odchyleniem atomu z 

pozycji RS. W kryształach zdefektowanych czynniki strukturalne fS oraz dystorsje δδδδRS są 

róŜne dla róŜnych komórek elementarnych i zaleŜą od rozkładu defektów w krysztale.  

Funkcja G(RS,RS') jest zwykle nazywana funkcją korelacji i opisana jest wzorem: 

( ) ( )( )'' exp, ssss uuQiRRG
rrrrr

−⋅=       (IV.2) 

PoniewaŜ rozpraszająca objętość kryształu zawsze obejmuje wystarczająco duŜą ilość 

atomów, intensywność, przy szczegółowym rozwaŜaniu rozkładu defektów, odpowiada 

średniej wartości intensywności dla odpowiedniego statystycznego układu. To oznacza, Ŝe 
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obliczenia natęŜenia dla kryształu nieidealnego sprowadzają się do wyznaczania średniego 

wyraŜenia:  

( )( )'' exp)( SSs
s

s RRQiffI
rrrr

δδρ −= ∗∑        (IV.3) 

Całkowite statystyczne przesunięcie pierwszego atomu s-tej komórki, spowodowane 

obecnością wszystkich defektów w krysztale, moŜe być przedstawione jako superpozycja 

wszystkich przesunięć utworzonych przez oddzielne defekty zsumowane po wszystkich 

połoŜeniach t sieci krystalicznej.  

st
t

ts ucR
rr

∑=δ          (IV.4) 

W dalszym opisie teorii dyfrakcji na dyslokacjach pominę ogólną teorię i ograniczę się 

do obliczeń efektów dyfrakcji od dyslokacji niedopasowania w warstwach epitaksjalnych. 

ZałoŜenie to wymaga wprowadzania konkretnych warunków brzegowych, oraz 

uwzględnienia specyfiki eksperymentu w ramach tematu pracy. 

 

 
Rys. IV. 1 Schematyczne przedstawienie systemu dyslokacji w heteroukładzie 

 

W warstwie 0<z<d, funkcja korelacji pomiędzy dwoma punktami RS(xS, zS) i RS’(xS’, 

zS’), leŜącymi w płaszczyźnie y = const, zaleŜy od odległości x = xS-xS’ i ζ = zS-zS’ 

nieporównywalnie mniejszych od d. 

Określając przesunięcia atomów zgodnie z wzorem (IV.4), funkcję korelacji G(RS,RS') 

moŜna przedstawić jako: 

( )( ) ( )[ ]{ } ( )),(exp1explnexpexp ''' ss
t

tstsss RRTcuuQicuuQi
rrrrrrrr

−=





∑ −+−=−  (IV.5) 

Przy małych koncentracjach defektów c<<1 

( )[ ]( )∑ −−=
t

tsst uuQicT 'exp1
rrr

       (IV.6) 
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Funkcja korelacji T, składa się z dwóch części Tx i Ty, które odpowiadają dwóm 

systemom dyslokacji, leŜącym odpowiednio wzdłuŜ osi x i y. Sumę po moŜliwych 

połoŜeniach dyslokacji moŜna zastąpić całkami: 

( ) ( )[ ]{ }∫∑
∞

∞−

−−= ',,
' 1),( ss zyuzyuiQ

ssx edyzzT αα

α
αρ

rr

     (IV.6a) 

( ) ( )[ ]{ }∫∑
∞

∞−

−−−= ',','
' 1'),,( ss zxxuzxuiQ

ssy edxzzxT αα
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    (IV.6b) 

W celu doprowadzenia powyŜszych równań do postaci analitycznych, funkcję iQu(x’-

x,z) rozwinięto w szereg Taylora a następnie przedstawiono ją w postaci szeregu potęgowego 

( ) ( )[ ] ( ) ( );,'
),'(

,'
,',' zx
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zxu
izxxuzxuQi
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∂

−=−−
r

rrr
     (IV.7) 

część rzeczywista T’ będzie przedstawiona jako: 

( )
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( )∫∑
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W ogólnym przypadku obliczenia natęŜenia wiązki rozproszonej dla dowolnego 

odbicia, funkcję T’ moŜna przepisać w postaci: 

( ) ( ) ( ) ( ) 22 2',,' ζszzsxzsxx zwxzzwxzwzzxT ++=     (IV.9) 

W celu obliczenia współczynników w trzeba najpierw przedstawić odkształcenie u 

jako sumę odkształceń spowodowanych odpowiednimi składowymi wektora Burgersa dla 

dyslokacji niedopasowania: 

( ) ( ) ( )zyx uuuu
rrrr

++=         (IV.10) 

Wtedy funkcję korelacji T’ moŜna przedstawić przy pomocy współczynników w. 

Współczynniki w oblicza się z podanych poniŜej wzorów (uwzględniając waŜną rolę 

podanych poniŜej wzorów, uwaŜam za celowe podanie ich w pełnej postaci, bez skrótów): 
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gdzie Qx, Qz są składowymi wektora sieci odwrotnej odpowiednio w kierunkach x i z. Warto 

zaznaczyć, Ŝe dla dyslokacji krawędziowych, w powyŜszych wzorach, istnieje tylko składowa 

deformacji u(x), poniewaŜ wektor Burgersa krawędziowej dyslokacji leŜy w płaszczyźnie 

międzyfazowej.  

Wzory na deformacje u powstające od dyslokacji niedopasowania, w kierunkach x i z 

podane są w pracy [36].  

Przeprowadzając transformację Fouriera (IV.1) zawierającą funkcje korelacji T (IV.6), 

otrzymujemy funkcję rozkładu intensywności w przestrzeni q. 

( ) ( ) ( ) 




 −−−= −
∫ ji

d

zx qqqqw
w

dz
qqI 00

1

0 4

1
exp

ˆdet
,

rrrr
π    (IV.12) 

gdzie ŵ jest macierzą symetryczną 2×2 z elementami wij podanymi wzorami (VI.11), i, j= x, z, 

w-1 są elementami macierzy odwrotnej ŵ-1. 

Przedstawiona teoria opisuje rozpraszanie dyfuzyjne od dyslokacji niedopasowania w 

przypadku chaotycznego rozkładu dyslokacji. Jednak załoŜenie, Ŝe dyslokacje są rozłoŜone w 

sposób nieuporządkowany jest tylko idealnym przybliŜeniem. W układzie dyslokacji istnieje 

zawsze, w mniejszym czy większym stopniu, korelacja pomiędzy dyslokacjami, lub teŜ 

między odcinkami oddzielnych dyslokacji. Uporządkowanie dyslokacji powstaje z powodów 

energetycznych: dyslokacje układają się tak, Ŝeby zmniejszyć energię elastyczną układu. 

Uporządkowanie w rozkładzie dyslokacji moŜe być związane z przestrzenną 

niejednorodnością, pojawiającą się przy łączeniu się dyslokacji na granicy bloków albo 

komórek krystalicznych. Spowodowane tym efekty dyfrakcyjne doprowadzają do powstania 

silnej anizotropii rozkładu intensywności w przestrzeni sieci odwrotnej. 

Opis uporządkowania połoŜeń dyslokacji w krysztale jest zagadnieniem fizyki 

statystycznej [37], wychodzącej poza ramy prezentowanej pracy, dlatego teŜ w dalszych 

rozwaŜaniach skorzystam z wyników prac teoretycznych [36], oraz przedstawię ogólne 

podejście do rozwiązania problemu, niezbędne przy obliczeniach funkcji opisującej korelacje 

dyslokacji. 

 Dla duŜych gęstości dyslokacji, kiedy średnia odległość między dyslokacjami jest 

nieporównywalnie mniejsza od grubości warstwy d, długość korelacji równieŜ jest mniejsza 

od d, funkcję T(R,R) moŜna przedstawić wzorem: 

∑ ∑∑ ΦΦ−Φ=
'''' 2

1
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ααααααα
α
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tt tt

t
ss cRRT
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    (IV.13) 
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gdzie εαα’ jest stałym współczynnikiem opisującym korelacje 













−

∆
= 1

)( 2

' N

N
cααε , 

Φtα=exp[iQ(ustα - us’tα)]-1 jest czynnikiem uŜywanym wczesnej w równaniach (IV.6). 

Pierwsza składowa w równaniu IV.13 opisuje nieuporządkowane dyslokacji, a druga 

składowa pochodzi od stopnia uporządkowania dyslokacji. Jak przedstawiono wcześniej [36], 

przestrzenna korelacja dyslokacji nie wpływa na urojoną część funkcji T, co oznacza Ŝe nie 

zmienia pozycji piku dyfrakcyjnego. Natomiast wpływa ona na część rzeczywistą funkcji 

korelacji T. Przy tych załoŜeniach moŜna stosować wzory (IV.9-IV.12), mnoŜąc gęstość 

dyslokacji ρ przez czynnik εγ 11 −+= c . Oznacza to, Ŝe we wzorach opisujących rozpraszanie 

promieni rentgenowskich na uporządkowanych dyslokacjach, potrzebna jest zamiana gęstości 

ρ chaotycznie rozłoŜonych dyslokacji na efektywną gęstość, γρ, dyslokacji skorelowanych. 

Czynnik korelacji γ  zaleŜy od fluktuacji gęstości dyslokacji ( ) NN /2∆=γ , gdzie N jest 

ilością dyslokacji na dowolnym odcinku międzypowierzchni, ∆N jest fluktuacją tej liczby. 

Dla pozycyjnie nieuporządkowanych dyslokacji ( ) NN =∆ 2 , tzn. γ = 1, a przy wzroście 

uporządkowania γ dąŜy do zera. Na skutek wprowadzenia czynnika korelacji γ, szerokość 

krzywych dyfrakcyjnych zawiera informacje nie tylko o gęstości dyslokacji, ale równieŜ o 

stopniu ich uporządkowania. 
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IV.2 Metoda Williamsona – Halla do wyznaczania gęstości dyslokacji. Objaśnienia 

nieliniowości konstrukcji Williamsona – Halla dla warstw epitaksjalnych z duŜą ilością 

dyslokacji niedopasowania 

 

Spośród metod rentgenowskich, w celu badania struktury dyslokacyjnej, bardzo często 

uŜywa się tzw. metody Williamsona – Halla [38, 39, 40], albo opartych na niej metodach [22, 

41, 42, 43]. W szczególności, warto zwrócić uwagę na sposób obliczenia gęstości dyslokacji 

w warstwach epitaksjalnych opisanych w pracy J. Ayersa [22]. Autor twierdzi, Ŝe uŜywając 

podanych wzorów na szerokości połówkowe, moŜna obliczyć gęstość dyslokacji w silnie 

niedopasowanych heterosystemach (badanych równieŜ w prezentowanej pracy doktorskiej). 

Przy czym, przedstawione wzory mają opisywać rozpraszanie dyfrakcyjne od układów 

monokrystalicznych, chociaŜ podejście do problemu, generalnie niczym nie róŜni się od 

metody Williamsona – Halla, opracowanej wcześniej dla materiałów polikrystalicznych. 

Metody Ayersa dość często uŜywano w badaniach rentgenowskich materiałów 

monokrystalicznych [44, 45 i in.]. 

W trakcie badań prowadzonych w ramach pracy doktorskiej, powstał problem 

całkowitej niezgodności teorii Ayersa z eksperymentem, co spowodowało potrzebę 

opracowania nowej metody opartej na teorii opisanej w poprzednim rozdziale.  

Przypomnę główne punkty metody Ayersa. Procedura ta polega na pomiarze 

szerokości połówkowych krzywych dyfrakcyjnych, które liniowo zaleŜą od tangensa kąta 

Bragga θB (Rys.IV.2). Zakładano, Ŝe nachylenie linii opisującej wyniki doświadczalne zaleŜy 

od gęstości dyslokacji, a z wartości odciętej na osi FWHM2 moŜna znaleźć rozmiary bloków 

mozaiki. 

 

 
Rys. IV. 2 Wykres Williamsona - Halla 
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Jak wynika z Rys. IV.2, w przypadku zrelaksowanej warstwy GaAs na podłoŜu Si 

001, zaleŜność szerokości krzywych odbić od tangensa kąta Bragga jest nieliniowa. Ten fakt 

uniemoŜliwia dalsze stosowanie metody Ayersa do badań struktury dyslokacyjnej. Podobne 

efekty były obserwowane jeszcze w 1996 roku przez grupę włoskich naukowców [46] dla 

struktur InAs/GaAs oraz GaAs/InAs. Trzeba zaznaczyć, Ŝe podobne zachowanie wartości 

FWHM jest typowe przy pomiarze krzywych odbić w warunkach, gdy kąt między wiązką 

padająca a powierzchnią kryształu jest mniejszy niŜ kąt pomiędzy wiązką odbitą a 

powierzchnią (geometria GID, ang. Glancing Inidence Diffraction). ZauwaŜone równieŜ, Ŝe 

przy kącie padania promieni na próbkę większym od kąta odbicia (geometria GED, ang. 

Glancing Exit Diffraction), oprócz nieliniowości, zaleŜność „wygina się odwrotnie” 

(Rys.IV.3).  

 

 
Rys. IV. 3 Wykres Williamsona – Halla w geometriach GID, oraz GED. 

 

JeŜeli nieliniowość tego wykresu, moŜna było objaśnić pominięciem czynników 

orientacyjnych systemu dyslokacyjnego i geometrii dyfrakcji, to „odwrotne” zachowanie tej 

zaleŜności w innej geometrii pomiaru, nie było takie oczywiste. Z podstawowych zasad 

elektrodynamiki wynika, Ŝe nie powinno być róŜnicy w szerokościach krzywych odbić. W 

celu wyjaśnienia takiego zachowania dyfrakcji promieni rentgenowskich, potrzebne jest jasne 

przedstawienie pomiaru krzywych dyfrakcyjnych, jak równieŜ sposobu rejestracji natęŜenia 

wiązki przez licznik w przestrzeni odwrotnej. 

Przedstawię schematycznie geometrie pomiaru krzywej odbić w modach pracy 

dyfraktometru GID i GED (Rys. IV.4). Jak wynika z Rys. IV.4, w odmiennych trybach 

pomiaru, mamy do czynienia z róŜnymi sposobami całkowania wiązki odbitej przez licznik. 
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Rys. IV. 4 Schematyczne przedstawienie pomiaru krzywej odbić refleksu 444 warstwy GaAs(001) w 

geometriach GID i GED. Linia przerywana odpowiada przedstawieniu licznika w przestrzeni odwrotnej, 

Strzałki na rysunku wskazują kierunek całkowania wiązki odbitej. 

 

Na przedstawionym schemacie nietrudno zauwaŜyć, Ŝe przy obróceniu sfery Ewalda w 

pomiarze krzywej odbić (całkowanie natęŜenia wiązki odbitej w kierunkach pokazanych 

przez strzałki) intensywność szybciej będzie zanikać w trybie GID niŜ GED. Szczegółowe 

wyjaśnienie tego efektu opisane jest w pracy przyjętej do druku w Applied Physics Letters 

[47]. 
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IV.3 Opracowana metoda wyznaczania typu dyslokacji niedopasowania, ich gęstości i 

stopnia uporządkowania w cienkich warstwach 

 

Na skutek silnego wpływu defektów na własności materiału [1, 2], badania struktury 

defektowej są waŜnym zadaniem fizyki materiałów. Jednak, ilość metod doświadczalnych, 

uŜywanych do badania defektów, jest bardzo ograniczona. Do nich moŜna zaliczyć 

mikroskopię elektronową, topografię rentgenowską, trawienie chemiczne, metody optyczne 

oraz metody dyfrakcji rentgenowskiej. Mikroskopia elektronowa jest, oczywiście, metodą 

bezpośredniej obserwacji defektów w strukturze krystalicznej, ale jest techniką niszczącą 

próbkę, bardzo czasochłonną i kosztowną. Topografia rentgenowska jest techniką 

nieniszczącą, ale jej rozdzielczość nawet przy uŜyciu promieniowania synchrotronowego nie 

przekracza 1 µm, co umoŜliwia badania tylko słabo zdefektowanych struktur. Metody 

optyczne są zwykle stosowane wyłącznie do jakościowej analizy struktury defektowej. W tym 

świetle, uŜycie analizy obrazu dyfrakcyjnego wydaje się być najlepszym sposobem do 

badania struktury krystalicznej i defektowej.  

W celu praktycznego zastosowania kinematycznej teorii rozpraszania promieni 

rentgenowskich, opisanej w Rozdziale IV.1, opracowano procedurę badania struktury 

dyslokacyjnej uŜywając standardowego dyfraktometru trójosiowego. W tym rozdziale, na 

podstawie prac [33, 36, 23, 48], podano pełny opis opracowanej metody dla wyznaczenia typu 

dyslokacji niedopasowania, ich gęstości oraz stopnia uporządkowania sieci dyslokacyjnej. 

Procedura jest przeznaczona do badań silnie zdefektowanych heterostruktur, spełniających 

warunek ρd<<1, gdzie ρ jest gęstością dyslokacji, d – grubość warstwy. 

Podana poniŜej metoda badania struktury sieci dyslokacji niedopasowania, jest oparta 

na porównaniu szerokości krzywych dyfrakcyjnych w połowie maksimum (FWHM) z 

teoretycznie obliczonymi współczynnikami, które zaleŜą od typu dyslokacji, płaszczyzn 

odbijających i kierunku skanowania w przestrzeni odwrotnej.  

Generalnie, gęstość dyslokacji niedopasowania, moŜe być bezpośrednio wyliczona z 

niedopasowania sieciowego [48, 49]. JednakŜe, do zastosowania tego podejścia potrzebna jest 

wiedza o typie dyslokacji występujących na międzypowierzchni. Główne typy dyslokacji, 

występujące w krysztale o odpowiedniej strukturze, są obliczone teoretycznie [50, 51, 52, 53, 

54]. Wśród heterostruktur badanych w prezentowanej pracy najczęściej występują dyslokacje 

30°-, 60°-, 90°-stopniowe oraz dyslokacje Lomera – Cottrella. Ze względu na ruch dyslokacji 
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i moŜliwości ich oddziaływania trudno przewidzieć którego typu dyslokacje będą odgrywały 

dominującą role w badanym przypadku.  

Rozpraszanie wiązki rentgenowskiej jest opisane dwuwymiarową funkcją Gaussa 

zgodnie ze wzorem (IV.12). Z równania (IV.9) funkcji korelacji T wynika, Ŝe kontury 

równego natęŜenia na mapie sieci odwrotnej powinny mieć kształt elipsy. Główne osie elipsy 

będą zaleŜeć od współczynników w.  

Jak pokazano w Rozdziale IV.1 współczynniki w zaleŜą od gęstości dyslokacji, 

grubości warstwy, wektora Burgersa, współczynnika Poissona (które występują w rówaniach 

opisujących deformację u) oraz od wybranego refleksu. Stosując wzory na deformację 

(Appendix I, [36]), przeprowadziłem odpowiednie operacje matematyczne dla obliczenia 

współczynników wxx, wzz, wxz dla dyslokacji dowolnego typu ze składowymi wektora 

Burgersa bx i bz, w kierunkach <110> i [001]. 
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gdzie Qx i Qz – składowe wektora sieci odwrotnej w kierunkach x i z, α = 1/[2(1-ν)], ν - 

współczynnik Poissona. Ze wzorów (IV.14) wynika, iŜ wartości w nie zaleŜą od parametrów 

sieci krystalicznej, poniewaŜ zaleŜności składowych wektora Burgersa i składowych 

wektorów sieci odwrotnej wzajemnie się skracają. Przedstawiając składowe wektorów sieci 

odwrotnej i wektora Burgersa w postaci: 
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gdzie a – parametr regularnej sieci krystalicznej, H, K, L – wskaźniki Millera, u, v, w – 

wskaźniki kierunku wektora Burgersa, l – względna do komórki elementarnej długość 

wektora Burgersa (np. dla [ ]101
2
1

ab = , 
2
1

=l ), współczynniki wxx, wzz, wxz moŜna przepisać 

jako: 
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           (IV.14b). 

Wzory (IV.14a) i (IV.14b) są identyczne, róŜnią się tylko formą zapisu. 

Następnym istotnym etapem badania struktury dyslokacyjnej na podstawie pomiarów 

szerokości połówkowych krzywych dyfrakcyjnych jest teoretyczny opis wartości FWHM 

poprzez współczynniki wxx, wzz, wxz. 

Zgodnie ze wzorem (IV.12), szerokość połówkowa krzywej dyfrakcyjnej jest 

wyraŜona mianownikiem funkcji gaussowskiej. Zaznaczmy szerokości krzywych odbić w 

kierunku równoległym wektora sieci odwrotnej (2θ/ω-skan) przez ∆q||, a w kierunku 

prostopadłym do wektora sieci odwrotnej (ω-skan) przez ∆q⊥. PoniewaŜ kierunki q|| i q⊥ są 

kierunkami głównych osi „elipsy” (kontury równego natęŜenia na mapie sieci odwrotnej), 

szerokości krzywych dyfrakcyjnych moŜemy przedstawić jako: 
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Podstawiając do tych wzorów wxx, wzz, wxz, odpowiednie wartości Q, Qx, Qz oraz korzystając z 

liniowości wij względem ρ/d, szerokości krzywych dyfrakcyjnych moŜna zapisać jako: 
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dKq

dKq

ρ

ρ

⊥⊥ =∆

=∆
        (IV.16) 

gdzie współczynniki ||K  i ⊥K  zaleŜą od wybranego refleksu i typu dyslokacji. 

Obliczone do celów tej pracy wartości ||K  i ⊥K dla dwóch typów dyslokacji, 

najczęściej występujących w półprzewodnikowych kryształach o strukturze blendy cynkowej 

i wybranych odbić (współczynnik Poissona 0.3) są przedstawione w Tabeli IV.1 
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Tabela IV. 1 Współczynniki  K⊥⊥⊥⊥ �i K|| dla 60
o
- i krawędziowych dyslokacji. 

60o-dyslokacje Krawędziowe 
dyslokacje Refleks 

K⊥ K|| K⊥ K|| 

0 0 4 19.577 7.229 11.805 8.347 

1 1 3 16.604 3.867 10.587 4.230 

2 2 4 25.559 4.146 17.708 4.733 

1 1 5 25.593 7.899 15.691 8.765 

3 3 5 34.633 5.320 24.505 6.136 

4 4 4 34.821 8.931 22.399 9.465 

1 1 7 35.057 11.791 21.309 8.765 

 

Jak widać współczynniki K róŜnią się i zaleŜą od typu dyslokacji oraz kierunku 

przeprowadzonego pomiaru (2θ/ω-skan, ω-skan). Stosunki szerokości połówkowych ω-skanu 

i 2θ/ω-skanu, ∆q||l/∆q⊥=K||/K⊥ , są róŜne dla róŜnych typów dyslokacji. Na przykład, dla 

symetrycznego odbicia 004, ten stosunek jest bliski 0.3 dla 60o- dyslokacji i 0.6 dla dyslokacji 

krawędziowej. Porównując K||/K⊥ z eksperymentalnymi ∆q||l/∆q⊥ moŜna wyznaczyć typ 

dyslokacji obecnych na granicy międzyfazowej heteroukładu. Wartość współczynnika 

Poissona 0.3 jest bliska odpowiednim współczynnikom dla szerokiego kręgu materiałów, 

zatem wartości K mogą być wykorzystane do badań struktury defektowej tych materiałów. 

Po zidentyfikowaniu typu dyslokacji moŜemy znaleźć gęstość dyslokacji na podstawie 

niedopasowania sieciowego między parametrami podłoŜa i warstwy zgodnie ze wzorem [49] 

)(

2

SLx

SL

aab

aa

+

−
=ρ         (IV.17) 

gdzie aL i aS są odpowiednio parametrami sieci warstwy i podłoŜa. 

Następnym etapem opisania struktury dyslokacyjnej jest określenie stopnia 

uporządkowania sieci dyslokacyjnej. W tym celu wykorzystałem wyniki teorii [36] opisanej 

w Rozdziale IV.1, uwzględniając czynnik korelacji ( ) NN /2∆=γ . Oznacza to, Ŝe we 

wzorach (IV.16) naleŜy zamienić gęstość dyslokacji ρ (uŜytej w modelu chaotycznie 

rozłoŜonych dyslokacji) na efektywną gęstość dyslokacji γρ . Wykres zaleŜności ∆q||l, ∆q⊥ w 

funkcji K||, K⊥ powinien przedstawiać linię prostą z nachyleniem d/γρ . Znając grubość 

warstwy d i rzeczywistą gęstość dyslokacji moŜemy znaleźć czynnik korelacji γ. 
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Podsumowując opis metody, warto zaznaczyć główne jej zalety. Po-pierwsze, 

przedstawiona procedura, pozwala w sposób dość pełny określić dyslokacyjną strukturę na 

granicy faz. Po-drugie, metoda ta nie wymaga skomplikowanych i czasochłonnych pomiarów 

dyfrakcyjnych, ale tylko wykonania standardowych 2θ/ω- i ω − skanów. Przedstawiona 

technika pozwala na określenie typu dyslokacji nawet z jednego odbicia dyfrakcyjnego. 

JednakŜe, zastosowanie większej ilości danych (poniewaŜ moŜna porównywać szerokości 

połówkowe 2θ/ω- i ω - skanów dla róŜnych refleksów), pozwala na dokładniejszy opis sieci 

dyslokacyjnej. 
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Rozdział V. Teoria dyfrakcji rentgenowskiej dla kryształów implantowanych 

 
V.1 Wpływ defektów „pierwszego” typu na rozpraszanie promieni rentgenowskich 

 

Najwięcej informacji o charakterze zaburzenia doskonałości kryształu moŜna 

otrzymać z danych rozpraszania dyfuzyjnego promieniowania rentgenowskiego [33]. To 

rozpraszanie pojawia się, z powodu zaburzenia periodyczności kryształu, przy kątach róŜnych 

od kątów Bragga. Rozpraszanie dyfuzyjne jest spowodowane dwoma przyczynami: róŜnicą 

czynników rozpraszania róŜnych atomów oraz statycznymi odkształceniami.  

Istnieje kilka podejść do badania rozpraszania na niejednorodnościach w kryształach. 

W pracy doktorskiej opis rozpraszania dyfuzyjnego jest podany w modelu, w którym kryształ 

jest przedstawiony jako struktura periodyczna, składająca się z efektywnych „średnich” 

atomów, na którą nakładają się fluktuacje składu i parametrów uporządkowania. Struktura 

periodyczna powoduje pojawienie się odbić koherentnych, a rozpraszanie dyfuzyjne wynika z 

obecności wspomnianych fluktuacji.  

Opisaną w tym rozdziale teorię dyfrakcji zastosowano do opisu wyników 

doświadczalnych otrzymanych przy badaniu struktur implantowanych. Struktura defektowa 

takich materiałów jest zdominowana defektami powodującymi zmianę objętości kryształu 

(tzw. defekty „pierwszego” typu według notacji M. Krivoglaza [33]). W tym rozdziale 

ograniczę się do przedstawienia teorii niezbędnej do opisu dyfrakcji na defektach 

„pierwszego” typu. Odniesienie do opisu dyfrakcji na dyslokacjach będzie podane tylko dla 

pokazania podstawowej róŜnicy w rozpraszaniu promieni rentgenowskich na dyslokacjach, 

oraz na defektach zmieniających objętość kryształu. 

Z podstaw kinematycznej teorii dyfrakcji, podanej w Rozdziale III, natęŜenie wiązki 

odbitej opisuje się wzorem: 
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gdzie Rs1 i δδδδRs1 są wektorami połoŜenia pierwszego atomu s-ej komórki oraz przesunięcie 

atomu z tego węzła. W tym wzorze amplitudy strukturalne fs oraz przesunięcia δRs, które są 

odmienne w róŜnych komórkach, moŜna opisać poprzez charakterystyki oddzielnych 

defektów i poprzez wielkości charakteryzujące szczegółowy rozkład defektów w krysztale. 

Rozpatrzmy, w tym celu, jeden defekt w krysztale znajdujący się w połoŜeniu t. 

Wprowadzenie defektu do kryształu powoduje statyczne przesunięcie atomów i doprowadza 
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do zmiany atomowych współczynników rozpraszania atomów w węzłach sieci krystalicznej. 

Tak samo jak dla dyslokacji, statyczne przesunięcie atomu spowodowane wszystkimi 

defektami w krysztale moŜna przedstawić jako superpozycje przesunięć spowodowanych 

oddzielnymi defektami (IV.4). 
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rr

δ           (V.2) 

Podobnie zapisuje się wyraŜenie na amplitudę strukturalną s-tej komórki 

∑+=
t

tsts cff ϕ          (V.3) 

gdzie f – amplituda strukturalna kryształu bez defektów, ϕ - zmiana amplitudy strukturalnej 

spowodowanej przez obecność defektu w połoŜeniu t. 

Po matematycznych przekształceniach podobnych do tych stosowanych w Rozdziale 

IV, funkcje korelacji T (uwzględniając zmianę amplitudy strukturalnej) moŜna opisać 

wzorem: 
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wtedy natęŜenie promieniowania rozproszonego będzie przedstawiał wzór: 
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gdzie f - uśredniona amplituda strukturalna kryształu z defektami. 

W prezentowanej pracy zmiany amplitudy strukturalnej nie były brane pod uwagę, poniewaŜ 

przeprowadzone badania nie obejmowały charakteryzacji struktury defektowej poprzez 

porównywanie natęŜeń róŜnych odbić dyfrakcyjnych. Wyłącznie statyczne przesunięcia 

atomów związane z istnieniem defektów, wpływają na kształt linii dyfrakcyjnych. 

Zaniedbując zmiany amplitud strukturalnych, rozdzielmy funkcje korelacji T na części 

rzeczywistą oraz urojoną. 
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gdzie tensor α̂  opisuje zmiany rozmiarów oraz kształtu „uśrednionej” komórki elementarnej 

przy wprowadzeniu defektu do kryształu. PoniewaŜ, wartość uts szybko maleje z odległością 

pomiędzy t i s dąŜąc do zera, to we wzorze (V.6) z dwóch przesunięć uts i uts’ tylko jedno 

będzie znacznie róŜne od zera, w skutek czego wyraŜenie na część rzeczywistą M upraszcza 

się [33, 26] 
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Dla części urojonej moŜna zamienić sinusy ich argumentami: 
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Równanie V.5 warto zapisać jako sumę dwóch składowych, z których jedno (I0) będzie 

proporcjonalne do δ-funkcji, a drugie (I1) nie będzie jej zawierać. 

10 III +=    (V.9) 
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W odróŜnienie od dyslokacji, defekty „pierwszego” typu nie poszerzają odbić 

dyfrakcyjnych, zachowując δ - kształt odbicia dyfrakcyjnego. Wpływ defektów sprowadza się 

do przesunięcia linii dyfrakcyjnej (z powodu zmiany objętości „średniej” komórki 

elementarnej), oraz do pojawienia się rozpraszania dyfuzyjnego I1. Takie własności dyfrakcji 

na defektach „pierwszego” typu związane są z końcowym wyraŜeniem (V.7). Dla dyslokacji 

ta suma jest nieskończona, w skutek czego, I1 nie zawiera δ – funkcji i oznacza w tym 

przypadku rozkład natęŜenia poszerzonej linii dyfrakcyjnej. Sposób, w jaki defekty wpływają 

na rozpraszanie dyfrakcyjne moŜna wyjaśnić badając całkę: 
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tutaj R0 – odległość znacznie przewyŜszająca stałą sieci krystalicznej. Całka będzie zbieŜna 

jeŜeli deformacje uts będzą zanikać szybszej niŜ r3/2 (dla defektów punktowych oraz pętli 

dyslokacyjnych u~1/r2), i rozbieŜna jeŜeli deformacje znikają wolniej niŜ r3/2 (dla dyslokacji 

u~1/r). 
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V.2 Metody wyznaczania koncentracji i rozmiarów defektów 

 
W praktyce często stosuje się wysokorozdzielczą dyfrakcję rentgenowską dla 

wyznaczania rozmiarów i koncentracji defektów „pierwszego” typu, takich jak: luki, atomy 

międzywęzłowe, klastery defektów punktowych, mikropory czy pętle dyslokacyjne. Oprócz 

tego, obraz rozpraszania dyfuzyjnego odzwierciedla pole napręŜeń spowodowane przez 

defekt, co pozwala na określenie w sposób jednoznaczny typu (albo kilku typów) defektów w 

krysztale. W szczególnych wypadkach analiza obrazu dyfrakcyjnego pozwala na uzyskanie 

informacji która nie moŜe być uzyskana w alternatywnych metodach (w tym równieŜ TEM) 

badań struktury krystalicznej [ 55 ]. Takimi przykładami są implantowane kryształy z 

defektami o „rozmytych” granicach pojawiających się w skutek dyfuzji implantowanych 

atomów przy termicznej obróbce materiału. Specyficzne pola deformacji wewnątrz takich 

kryształów mogą być dość łatwo obliczone z rozpraszania dyfuzyjnego, ale w badaniach 

mikroskopii elektronowej mogą stanowić trudność interpretacji takich defektów z powodu 

braku wyraźnych granic, powodujących rozmyty kontrast obrazu struktury. 

W celu określenia typu defektów oraz ich „średniego” rozmiaru powszechnie stosuje 

się metody opracowane w latach 60 – 70 XX wieku przez wybitnych naukowców, takich jak, 

B.C. Larson, P.H. Dederichs, H. Trinkaus, M.A. Krivoglaz i inni [56, 57, 58, 59 i in.].  

Po przekształceniach równań podanych w Rozdziale V.1 kwadrat amplitudy fali 

rozproszonej na deformacjach sieci o duŜej odległości od defektów pierwszego typu, moŜna 

opisać przybliŜeniem [60]: 
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gdzie q jest odchyleniem wektora dyfrakcji od najbliŜszego połoŜenia wektora sieci odwrotnej 

h, s(q) – jest transformatą Fouriera odkształceń ( )
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krystalicznej na duŜych odległościach od defektu, L(q) – statyczny czynnik Debaya – 

Wallera, c – koncentracja defektów. Ta część rozpraszania dyfuzyjnego nazywa się 

rozpraszaniem Huanga. 

Symetryczną część intensywności (pierwsza składowa równania V.12) moŜna wyrazić 

poprzez tensor napręŜeń P w postaci: 
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gdzie qm , hi – składowe wektorów q, h w kierunkach x, y, z; Pnm – tensor deformacji, inG
~

– 

transformata Fouriera funkcji Greena Gin. Funkcja Greena dla nieskończonego izotropowego 

kryształu, z definicji, określa i-tą składową odkształcenia w punkcie r spowodowanego siłą 

przyłoŜoną w punkcie r’ w kierunku j. 

Dla spręŜyście – izotropowego systemu, dla którego współczynniki spręŜystości C11, C12, C44, 

spełniają warunek d=C11-C12-2C44=0 funkcja Greena opisana jest następujaco [61] 
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gdzie ei jest jednostkowym wektorem w kierunku i, δin – delta – funkcja Diraca.  

Transformatą Fouriera funkcji Greena dla dowolnego regularnego kryształu jest następująca 

funkcja: 
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gdzie d=C11-C12-2C44. 

Tensor napręŜeń P dla klastera sferycznego jest izotropowy i zaleŜy wyłącznie od siły defektu 

(w języku angielskim „defect strength”) P0, tzn.  

Pnm=P0δnnm         (V.16). 

Dla pętli dyslokacyjnych tensor napręŜeń oprócz współczynników spręŜystości zaleŜy takŜe 

od płaszczyzny w której pętla jest połoŜona i od jej wektora Burgersa. 

Pnm=(C12TrΩnm+dΩnm)δnm+2C44Ωnm     (V.17) 

gdzie: ( )nmmnnm bFbF −=Ω
2
1

      (V.18). 

b – wektor Burgersa, F – powierzchnia pętli z kierunkiem normalnym do płaszczyzny pętli. 

PoniewaŜ, w krysztale o strukturze regularnej kierunki orientacji defektów odpowiadają 

głównym kierunkom krystalograficznym, które w tych kryształach są równoznaczne, 

równanie (V.13) powinno być uśrednione po wszystkich orientacjach defektów:  
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gdzie: 
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Podobnie wyprowadza się macierz π. 
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Oczywiście, takie uśrednienie jest najprostsze w wypadku defektów sferycznych, które nie 

mają preferowanego kierunku. 

Część asymetryczna we wzorze (V.12) wprowadza asymetrię w rozpraszaniu. JeŜeli 

L(q) jest dodatnie, co oznacza, Ŝe defekty rozpychają sieć krystaliczną, znak części 

asymetrycznej jest „ – ”; przy ujemnym L(q), część asymetryczna jest dodatnia. Oznacza to, iŜ 

na mapie sieci odwrotnej defekty rozpychające sieć będą powodować większe natęŜenie 

rozpraszania dyfuzyjnego gdy hq>0, natomiast defekty typu luki będą powodować większe 

natęŜenie gdy hq<0. 

W obszarze silnych deformacji sieci krystalicznej bliskich rdzenia defektu, zaleŜność 

I(q)~q
-2 juŜ nie będzie spełniona. Dla tych obszarów wyraŜenie na rozpraszanie dyfuzyjne 

moŜna otrzymać uŜywając przybliŜenia Stocksa – Wilsona (asymptotyczne rozpraszanie) 

[56]. ChociaŜ takie rozpraszanie pojawia się przy silnych deformacjach sieci krystalicznej, w 

obliczeniach rozpraszania moŜna stosować teorię spręŜystości dla nieskończonej przestrzeni i 

zaniedbać zmiany (związane z deformacją) współczynników spręŜystości. Defekt juŜ nie 

moŜe być rozpatrywany jako punktowe źródło deformacji. NatęŜenie asymptotycznego 

rozpraszania opisują następujące wzory. 

Dla klasterów: 
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dla pętli dyslokacyjnych: 
42
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Następny obszar rozpraszania dyfuzyjnego odpowiada rozpraszaniu na termicznych 

drganiach sieci krystalicznej. NatęŜenie cieplnego rozpraszania jest proporcjonalna do q-2. 
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gdzie k – współczynnik Boltzmana, T – temperatura bezwzględna, K(h,q) – wyznacznik 

Kristofela.  

Dostosowując podaną teorię do prowadzonych podczas pracy eksperymentów warto w 

tym momencie zauwaŜyć, Ŝe przedstawione zaleŜności natęŜenia wiązki rozproszonej zaleŜą 

od układu optycznego dyfraktometru. Przedstawione zaleŜności są całkowicie 

usprawiedliwione, podczas stosowania do pomiaru dyfraktometru Philips MRD, którego 

optyczny układ jest pozbawiony lustra rentgenowskiego. Dyfraktometr marki Philips X’Pert 

jest jednak wyposaŜony w układ optyczny posiadający lustro rentgenowskie, co powoduje 

duŜą „pionową” (kierunek y) rozbieŜność wiązki rentgenowskiej. W celu uwzględnienia tej 

rozbieŜności trzeba wykonać całkowanie fali odbitej w kierunku qy, co powoduje zmiany w 

zaleŜnościach I(q). Rozpraszania Huanga i cieplne wtedy są proporcjonalne do q-1,  a 

asymptotyczne odpowiada zaleŜności q-3 [62]. 

WyŜej opisana teoria oznacza, Ŝe rozpraszanie dyfuzyjne moŜna podzielić na trzy 

obszary: 1.- rozpraszanie Huanga, I(q)~q-2, 2.- rozpraszanie asymptotyczne (Stoksa - 

Wilsona), I(q)~q-4, 3. – rozpraszanie cieplne, I(q)~q-2. Dla wygody analizy zmian natęŜenia w 

funkcji wektora q wykorzystuje się podwójną logarytmiczną zaleŜność lgI = f(lgq). 

Zwiększeniu długości q odpowiadają trzy obszary rozpraszania z róŜnymi liniowymi 

zaleŜnościami zanikania natęŜenia (-2, -4, -2). 

Z wartości q0, przy której zachodzi przejście z rozpraszania Huanga do 

asymptotycznego („punkt przejścia”), wyznacza się rozmiar, R, i siłę defektu według wzorów 
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C-siła defektu, σ – współczynnik Poissona. 
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Metoda wyznaczania koncentracji defektów w monokryształach polega na tym, Ŝe dla 

wektorów rozpraszania q<q0 intensywność rozpraszania Huanga IH(q) jest większa od 

rozpraszania cieplnego IT(q). PoniewaŜ oba rozpraszania są odwrotnie proporcjonalne do 

kwadratu wektora q i w odróŜnieniu do rozpraszania Huanga, rozpraszanie na drganiach sieci 

nie zaleŜy od koncentracji defektów, zatem koncentracje defektów moŜna znaleźć ze stosunku 

odpowiednich natęŜeń [63] 
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gdzie ( ) i
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icVmn γπ∑=Π
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2,
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, ( )qhK
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, - wyznacznik Kristofela [64]. 
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V.3 Rozwinięcie metody charakteryzacji struktury defektowej  

 

Stosowanie przedstawionej w poprzednim rozdziale metody określenia rozmiaru i 

koncentracji defektów z punktu przejścia z rozpraszania Huanga do asymptotycznego, często 

jest bardzo utrudnione. Głównym utrudnieniem jest bowiem, niemoŜliwość jednoznacznego 

określenia z eksperymentu punktu przejścia, albo całkowity brak obszarów rozpraszania z 

zaleŜnościami odpowiadającymi rozpraszaniu Huanga i Stokesa – Wilsona, przy ewidentnej 

obecności rozpraszania dyfuzyjnego.  

Taka niezgodność eksperymentu z teorią wynika z tego, Ŝe teoria opisana w Rozdziale 

V.2 jest przypadkiem szczegółowym, odpowiadającym dyfuzyjnemu rozpraszaniu na 

defektach o „średnim” rozmiarze i jednoznacznie określonej koncentracji. Innymi słowami, 

metoda ta uwzględnia wyłącznie rozpraszanie na defektach o tych samych rozmiarach z 

określoną koncentracją, i nie bierze pod uwagę rozrzutu tych wielkości. W kryształach 

realnych, nigdy nie występują defekty o tych samych charakterystykach, lecz mają odchylenia 

od parametrów „średniego” defektu, z koncentracją malejącą przy wzroście wspomnianego 

odchylenia.  

Uwzględnienie rozrzutu rozmiarów i koncentracji defektów moŜe w bardzo silny 

sposób zmieniać rozpraszanie dyfuzyjne. Trzeba równieŜ zaznaczyć, Ŝe podobne zagadnienie 

nie było opisane wcześniej w literaturze i po raz pierwszy zostało rozwiązane w trakcie 

przygotowania prezentowanej pracy. 

W celu uwzględnienia rozrzutu rozmiarów i koncentracji defektów potrzebna jest 

zamiana w równaniach (V.13, V.22, V.23) stałej koncentracji defektów na odpowiednią 

funkcję, która zaleŜy od rozmiaru defektów. W pracy podjęto próby stosowania kilku 

rodzajów funkcji rozkładu: 

1. Rozkład liniowy, według zaleŜności maxCRRaC sr +−=  
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2. Rozkład gaussowski, według zaleŜności 
( )

2

2

2
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RR sr

eCC ∆

−
−

=  

 

3. Rozkład potęgowo – ekspotencjalny, według zaleŜności bRaeRC = , przy czym 

a>0, b<0. Maksimum tej funkcji 

znajduje się w punkcie R0=(-

b/a). Dla wygody zastosowania 

przy numerycznych 

obliczeniach, warto zrobić 

normowanie tej funkcji do 

maksymalnej koncentracji 

defektów. Wtedy funkcję moŜna  
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Do dalszych obliczeń numerycznych wybrano potęgowo – eksponencjalną funkcję 

rozkładu koncentracji. Ten wybór był spowodowany dość wysokim stopniem uniwersalności 

tej funkcji, umoŜliwiającym realizacje rozmaitych rozkładów koncentracji przy uŜyciu małej 

ilości parametrów. Oprócz tego, ta funkcja w duŜym stopniu odpowiada eksperymentalnym 

danym otrzymanych za pomocą mikroskopii elektronowej [65]. 

W programie komputerowym opracowanym podczas wykonywania pracy doktorskiej, 

numeryczne obliczanie rozpraszania Huanga było przeprowadzone według zmodyfikowanego 

wzoru (V.19): 
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oczywiście sumowanie po i było prowadzone przy spełnieniu warunku qj<2π/Ri.  

Asymptotyczne rozpraszanie liczono w sposób podobny według wzoru: 
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sumowanie po i przeprowadzano dla qj>2π/Ri.  

Wpływ rozkładu koncentracji w zaleŜności od rozmiaru defektów na rozpraszanie 

dyfuzyjne jest pokazany na Rys. V.1 (a1, a2 – funkcje rozkładów koncentracji defektów, b1, 

b2 – rozpraszania dyfuzyjne dla rozkładów a1, a2, odpowiednio, opracowane dla układu 

pomiarowego Philips X’Pert). 

 

 

Rys. IV. 5 Rozpraszania dyfuzyjne (b1, b2) w zaleŜności od rozkładu rozmiarów i 

koncentracji defektów (a1, a2). 

 

Jak widać z Rys. V.1, większe rozmycie wymiarów defektów powoduje „rozmycie” 

granicy pomiędzy rozpraszaniem Huanga a Stokesa – Wilsona. Przy rozrzucie defektów 

większym od pokazanego na Rys. V.1 (a2), obszar „przejściowy” rozprzestrzenia się na całe 

rozpraszanie dyfuzyjne, uniemoŜliwiając uŜycie metody podanej w Rozdziale V.2.  
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Rozdział VI. Warstwy epitaksjalne 

 

Jednym z podstawowych źródeł powstawania defektów jest napręŜenie w warstwie, 

które powstaje w wyniku niedopasowania sieciowego materiału warstwy i podłoŜa. Po 

przekroczeniu krytycznej grubości warstwy podczas wzrostu, warstwa relaksuje w wyniku 

czego na granicy międzyfazowej powstają dyslokacje niedopasowania [66, 67].  

W części eksperymentalnej pracy doktorskiej często uŜywano pojęcia napręŜenia 

warstwy w płaszczyźnie wzrostu εII i niedopasowania sieciowego f. NapręŜenie εII opisuje się 

wzorem 
0

0

a

aa −
= II

IIε [68] gdzie a0 – parametr sieci krystalicznej danego materiału w stanie 

zrelaksowanym, aII – parametr sieci warstwy w płaszczyźnie wzrostu. Niedopasowanie 

sieciowe zaleŜy od róŜnicy parametrów sieci krystalicznych warstwy i podłoŜa. W 

przedstawionej pracy niedopasowanie f zdefiniowane zgodnie ze wzorem 
( )

( )PW

PW

aa

aa
f

+

−
=

2
 

[49], gdzie aW i aP – parametry sieciowe materiału warstwy i podłoŜa, odpowiednio. Oprócz 

podanego wzoru, niedopasowanie sieciowe wyznacza się równieŜ z wzorów 
W

PW

a

aa
f

−
=1  i 

P

PW

a

aa
f

−
=2 . Generalnie, wszystkie wzory opisują ten sam parametr fizyczny, róŜnicą jest 

tylko określenie materiału, względem którego określa się niedopasowanie. 

Heteroukłady GaAs/Si po procesie wzrostu metodą MBE charakteryzują się stanem 

napręŜeń, który zaleŜy od wartości współczynników rozszerzalności arsenku galu i krzemu. 

PoniewaŜ, współczynnik rozszerzalności Si jest o wiele mniejszy od współczynnika 

rozszerzalności GaAs (αSi=2.56×10-6 K-1, αGaAs=6.7×10-6 K-1) warstwa znajduje się pod 

wpływem napręŜeń rozciągających [68], mimo Ŝe parametr sieciowy zrelaksowanej komórki 

GaAs (aGaAs=5.65368 Å) jest większy od parametru sieci Si (aSi=5.43105 Å). Takie 

napręŜenia nazywamy szczątkowymi napręŜeniami termicznymi. Wygrzewanie w ciśnieniu 

atmosferycznym nie powoduje (albo powoduje nieznaczne) zmiany stanu napręŜeń, dlatego 

Ŝe takie wygrzewanie tylko powtarza przebieg zmian parametrów sieci warstwy i podłoŜa, 

które zachodziły podczas schładzania próbki po wyhodowaniu. Natomiast, zastosowanie 

wysokiego ciśnienia podczas wygrzewania pozwala na redukowanie napręŜeń, ze względu na 

róŜnice we współczynnikach ściśliwości materiałów warstwy i podłoŜa [68]. W Rozdziale 

VI.1 dokładnie przeanalizowano zmiany napręŜeń w układach GaAs/Si oraz pokazano, Ŝe 
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parametry warstwy po jednym albo kilku procesach wygrzewania zaleŜą od początkowego 

stanu napręŜeń warstwy, oraz parametrów wygrzewania. 

Układy warstwowe InAs/GaAs mają inny stosunek współczynników rozszerzalności 

warstwy i podłoŜa w porównaniu do GaAs/Si. Jak i w poprzednim przypadku wygrzewanie w 

ciśnieniu atmosferycznym w temperaturze bliskiej temperaturze wzrostu warstwy nie 

powodowało zmian w stanach napręŜeń [ 69 ], ale zastosowanie wygrzewania 

wysokociśnieniowego umoŜliwia lepsze dopasowanie parametrów sieciowych warstwy do 

parametrów podłoŜa [7, 70]. Tym samym, po takim procesie zmniejsza się liczba dyslokacji 

niedopasowania. 

Niewielka zmiana x od 0.50 do 0.53 w warstwach InxAl1-x(Ga1-x)As otrzymanych na 

podłoŜach InP nie powoduje znacznych zmian w parametrach rozszerzalności i ściśliwości 

warstw, ale napręŜenia w tych warstwach róŜnią się charakterem [71, 72, 77]. Warstwy o 

składzie In0.53Al0.47As są pod wpływem napręŜeń ściskających, natomiast komórka 

elementarna warstwy In0.50Al0.50As znajduje się pod wpływem napręŜeń rozciągających. Jak 

będzie pokazane, charakter napręŜeń bardzo silnie wpływa na strukturę defektową. 

Wygrzewanie wysokociśnieniowe nie powoduje silnych zmian w napręŜeniach, ze względu 

na małe niedopasowanie sieciowe pomiędzy parametrami warstwy i podłoŜa.
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VI.1 Warstwy GaAs na podłoŜach Si.  

 

Warstwy GaAs o grubości 2 µm otrzymano techniką MBE na monokrystalicznych 

podłoŜach krzemu Si. Powierzchnie (001) kryształów krzemu były wstępnie zdezorientowane 

w kierunku <110>. Dezorientacja powierzchni podłoŜa była róŜna dla serii próbek i wahała 

się w zakresie od 0.5 do 7.5 stopni kątowych. Przed wzrostem warstw arsenku galu, 

powierzchnia zdezorientowanego podłoŜa poddawana była pasywacji cząstkami As4, w celu 

zapobiegania formowania domen antyfazowych [73, 74]. Idea przygotowania podłoŜy Si 

schematycznie pokazana na Rys. VI.1. 

 

 
Rys. VI. 1 Mechanizm wzrostu warstwy, na zdezorientowanym podłoŜu. 

 

Celem pasywacji powierzchni atomami As4 jest zapoczątkowanie procesu wzrostu 

warstwy od osadzania się atomów galu na kaŜdym z tarasów. Oczekuje się wtedy, Ŝe tarasy 

powierzchni krzemu, które mają wysokość równą parzystej liczbie warstw atomowych, nie 

będą powodować powstania granic antyfazowych.  
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VI. 1.1 Struktura krystaliczna i defektowa układów GaAs/Si. 

 

Badane były heterosystemy GaAs/Si dwóch typów, róŜniących się kierunkiem 

dezorientacji. W kryształach krzemu w odróŜnieniu od kryształów AIIIBV, oba kierunki typu 

<110> są równoznaczne, dlatego teŜ, kierunek dezorientacji będzie określony względem 

krystalograficznych kierunków warstwy [74, 75]. Pierwszy typ próbek (nazywany w tekście 

typem „A”, Rys. VI.2a) odpowiada próbkom z dezorientacją podłoŜa wzdłuŜ GaAs [ ]110 . 

Drugi typ próbek (typ „B”, Rys. VI.2b) odnosi się do próbek z kierunkiem cięcia podłoŜa w 

kierunku GaAs [ ]011 .  

 

 

Rys. VI. 2 Schematyczne przedstawienie badanych układów warstwowych GaAs/Si; (a) 

– próbki typu A, (b) – próbki typu B. 

 

Struktura dyslokacyjna na międzypowierzchni takich heterostruktur opisuje się 

dyslokacjami niedopasowania w warstwie zorientowanych wzdłuŜ osi krystalograficznych 

<110>. W strukturach AIIIBV dyslokacje połoŜone we wzajemnie prostopadłych kierunkach 

nie róŜnią się swoją strukturą geometryczną, ale bardzo odróŜniają się własnościami 

energetycznymi i kinetycznymi [ 76 , 77 ]. Dyslokacje rozchodzące się o kierunku [ ]110  

nazywają się α – dyslokacjami i ich rdzeniem są atomy pierwiastków z V-ej grupy układu 

okresowego. Natomiast dyslokacje leŜące wzdłuŜ kierunku [ ]011  są dyslokacjami typu β. Ich 

rdzeniem są atomy z III -ej grupy pierwiastków. Energia generacji α – dyslokacji jest 

mniejsza niŜ dla β – dyslokacji, w skutek czego proces relaksacji warstwy zaczyna się od 

obniŜenia napręŜeń w kierunku [ ]011 , prostopadłym do α - dyslokacji. Do powstania β – 

dyslokacji, a więc relaksacji w kierunku [ ]110 , potrzebna jest nieco większa energia. RóŜnica 

w energiach generacji dyslokacji powoduje, Ŝe napręŜona komórka elementarna warstwy 

mająca w stanie całkowicie napręŜonym strukturę tetragonalną, przechodzi do struktury 
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ortorombowej z kątem pomiędzy kierunkami [ ]100  a [ ]010  róŜnym od 90º. Ze względu na 

małe deformacje, dalszy opis struktur krystalicznych będzie podany w terminologii 

kryształów o strukturze regularnej z oznaczeniem parametru komórki elementarnej w 

kierunku wzrostu jako parametr c, i parametrów w płaszczyźnie wzrostu jako a. 

Schematycznie, struktura podstawy komórki w stanie częściowo zrelaksowanym, oraz 

kierunki α i β dyslokacji pokazano na Rys. VI.3. 

 

 

Rys. VI. 3 Ortorombowa struktura podstawy częściowo zrelaksowanej komórki arsenku galu, 

zdeformowana przez obecność dyslokacji. 

 

Badanie serii próbek GaAs/Si(001) z róŜnymi wielkościami dezorientacji rozpoczęto od 

wyznaczenia parametrów sieci warstw i ustalenia wpływu dezorientacji podłoŜa na stan 

napręŜeń warstw. W tym celu określono parametry sieci w kierunku wzrostu [001] (refleks 

(004)), oraz w kierunkach <110> (z refleksów ( )224  i ( )422 ). PoniewaŜ, odległości 

międzypłaszczyznowe d110 zaleŜą od stopnia kierunkowej deformacji komórki elementarnej, 

najpierw obliczano kąt α pomiędzy płaszczyznami 004 i 224, α=arcsin(d224/d004), a następnie 

ze wzoru d110=4d224/cosα wyznaczono wartość d110. Wartości kątów dezorientacji podłoŜy 

oraz parametry sieciowe zestawu próbek są przedstawione w Tabeli VI.1 

Tabela VI. 1 Parametry sieciowe oraz kąty dezorientacji podłoŜa badanych próbek. 

Próbka Typ 
Kąt dezorientacji 

podłoŜa 
c±2×10-4, 

(Å) 
a±4×10-4, 

(Å) 
γ±5×10-4, 

(Å) 
#1 A 0.5 5.6465 5.6621 89.9950 
#2 A 0.5 5.6465 5.6626 89.9986 
#3 A 1.5 5.6480 5.6609 89.9983 
#4 A 4.5 5.6471 5.6607 89.9805 
#5 A 7.5 5.6469 5.6605 89.9708 
#6 B 1.0 5.6463 5.6623 89.9974 
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#7 B 1.5 5.6477 5.6612 89.9911 
#8 B 3.0 5.6473 5.6617 89.9805 
#9 B 3.0 5.6468 5.6623 89.9926 

#10 B 4.5 5.6464 5.6614 89.9981 
#11 B 7.5 5.6467 5.6561 89.9787 

 

 

PoniewaŜ deformacja komórki elementarnej badanych warstw miała charakter 

kierunkowy, obliczono odległości międzypłaszczyznowe 110d  i 011d . 
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Rys. VI. 4 Odległości międzypłaszczyznowe 110d  dla 

próbek z róŜnym stopniem i kierunkiem dezorientacji. 

 

Jak wynika z Rys. VI.4 w warstwach GaAs z dezorientacją wzdłuŜ kierunku [ ]110  

relaksacja monotonnie zwiększa się ze zwiększeniem kąta dezorientacji w obu <110> 

kierunkach. W wyniku czego moŜna wnioskować, Ŝe gęstości dyslokacji w obu <110> 

kierunkach słabo się róŜnią, ale jednak gęstość β – dyslokacji nieznacznie przewyŜsza gęstość 

α – dyslokacji. Nieznacznie podwyŜszona relaksacja spowodowana β – dyslokacjami moŜe 

wynikać z faktu, Ŝe oprócz napręŜeń, dodatkowymi źródłami powstawania dyslokacji mogły 

być krawędzie tarasów ściętej powierzchni krzemu. 

Dla próbek zdezorientowanych w wzdłuŜ [ ]011  relaksacja w kierunku do niego 

prostopadłym nie zaleŜy od wielkości kąta dezorientacji, natomiast monotonicznie rośnie z 

kątem dezorientacji w kierunku [ ]011 . Oznacza to, Ŝe gęstość β – dyslokacji nie zmienia się 

ze zmianą wielkości dezorientacji, przy zwiększeniu ilości α – dyslokacji. 
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Opisując stan napręŜeń, trzeba zauwaŜyć, iŜ warstwy GaAs znajdują się w stanie 

zdeformowanym z powodu szczątkowych napręŜeń termicznych. Z wartości parametrów sieci 

w Tabeli VI.1, widać Ŝe parametry c są mniejsze od a pomimo, Ŝe parametry sieci GaAs w 

stanie zrelaksowanym są większe niŜ parametry sieci Si. Takie zachowanie parametrów 

warstwy wynika z duŜej róŜnicy między współczynnikami rozszerzalności GaAs i Si. 

Dla uzyskania informacji o strukturze defektowej warstw, przeprowadzono pomiary 

krzywych dyfrakcyjnych w kierunkach qx (ω – skan w geometrii TAD) i qz (2θ/ω – skan w 

geometrii TAD) oraz mapowanie przestrzeni odwrotnej.  
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Rys. VI. 5 Mapy sieci odwrotnej odbić GaAs 004 a) i GaAs 444 b) dla próbki #4. 

 

Na Rys. VI.5 pokazano mapy sieci odwrotnej refleksów 004 i 444 warstwy. 

Eliptyczny kształt węzłów sieci odwrotnej, który jest charakterystyczny dla wszystkich 

zmierzonych próbek, pozwala na stwierdzenie, Ŝe głównym czynnikiem powodującym 

rozpraszanie dyfuzyjne są dyslokacje niedopasowania na granicy faz warstwa – podłoŜe. 
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Rys. VI. 6 Skany 2θθθθ/ωωωω i ωωωω refleksu 444 i ich dopasowanie funkcjami Gaussa. 
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Rys. VI.6 równieŜ potwierdza prawidłowość stosowanej teorii, poniewaŜ krzywe 

dyfrakcyjne dobrze są opisane funkcjami Gaussa. 

Zgodnie z teorią opisaną w Rozdziale IV, stosunek szerokości połówkowych skanów 

qx i qz przeprowadzonych dla tych samych refleksów pozwala na określenie typu dyslokacji 

powodujących rozpraszanie dyfuzyjne.  

Stosunek 36.0≈
∆

∆

⊥q

qΙΙ  w przypadku refleksu 004, a dla refleksu 444 ten stosunek 

34.0≈
∆

∆

⊥q

qΙΙ . Te liczby bardzo dobrze odpowiadają odpowiednim stosunkom 

współczynników KII/K┴ dla 60º - dyslokacji. Szerokości połówkowe refleksów 224, 113, 115, 

117, 335, 002 i 006 teŜ wskazywały na fakt poszerzenia odbić z powodu obecności 60º - 

dyslokacji. Z otrzymanych wyników, moŜna było przepuszczać, Ŝe na międzypowierzchni 

istnieją wyłącznie 60º- dyslokacje. Takie stwierdzenie wymaga jednak pewności, Ŝe w 

badanym przypadku istnieje tylko jeden typ dyslokacji. Dla badanych heterostruktur, wniosek 

o obecności tylko dyslokacji 60º- typu jest sprzeczny z badaniami teoretycznymi [50, 54], w 

których stwierdzono obecność krawędziowych dyslokacji na międzypowierzchni. TakŜe, w 

pracach eksperymentalnych [74, 75, 78, 79] pokazano, Ŝe stosunek gęstości krawędziowych 

dyslokacji do 60º jest na poziomie 90% do 10%. Ilość 60º- dyslokacji dominuje nad ilością 

krawędziowych tylko w wystarczająco cienkich warstwach ( ≤200nm), poniewaŜ energia 

powstawania 60º- dyslokacji jest mniejsza niŜ dla dyslokacji krawędziowych. Po 

przekroczeniu grubości warstwy 200 nm, 60º- dyslokacje zaczynają reagować między sobą 

powodując zmniejszenie wewnętrznej energii układu. W rezultacie reakcji powstają 

krawędziowe dyslokacje (dyslokacje Lomera [50, 53]). Podobny efekt moŜe występować 

równieŜ w procesie wygrzewania heteroukładu. Reakcja dyslokacji przebiega zgodnie ze 

wzorem [ ] [ ] [ ]110
2

101
2

101
2

aaa
→+ . Oczywiście, ze wzoru wynika, Ŝe energia 

(proporcjonalna do długości wektora Burgersa) systemu z 90º- dyslokacjami jest mniejsza niŜ 

dla układu z 60º- dyslokacjami. 

Obserwowana w badaniach transmisyjnej mikroskopii elektronowej gęstość dyslokacji 

Lomera stanowiła wartość 1.06×106 cm-1. Z odległości międzypłaszczyznowych d110 równieŜ 

moŜna znaleźć gęstość 90º- dyslokacji według wzoru IV.17, zamieniając w nim parametry aL 

i aS na odległości d110 odpowiednio dla warstwy i podłoŜa. Gęstość krawędziowych dyslokacji 

określonych w ten sposób jest równa 1.04×106 cm-1, co bardzo dobrze się zgadza z danymi 

otrzymanymi z TEM. Ze względu na bardzo małe róŜnice (poniŜej 2%) wartości d110, w 
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badanych próbkach róŜnica w gęstości dyslokacji dla wszystkich próbek teŜ nie będzie 

przekraczać 2%. 

Zgodnie z teorią opisaną w Rozdziale IV, rozpraszanie dyfuzyjne pochodzi od 

deformacji na granicy faz układu warstwowego. Z danych mapowania sieci odwrotnej oraz z 

pomiarów pojedynczych skanów dla róŜnych refleksów wynika, Ŝe głównie 60º- dyslokacje 

poszerzają krzywe dyfrakcyjne. Robiąc wykres zaleŜności ∆q jako funkcje współczynników 

K dla 60º- dyslokacji, oczekuje się liniowej zaleŜności z nachyleniem wykresu d/γρ . Taki 

wykres dla próbki #1 pokazany na Rys. VI.6. 
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Rys. VI. 7 Liniowa zaleŜność szerokości odbić (2θθθθ/ωωωω i ωωωω – skanów) od 

współczynników K|| i K⊥⊥⊥⊥ dla 60º- dyslokacji.... 

 

Jak widać z Rys. IV.7, szerokości połówkowe maksimów dyfrakcyjnych dobrze są 

opisywane przez współczynniki K. Z nachylenia dopasowanej do wykresu linii, iloczyn 

czynnika korelacji i gęstości dyslokacji γρ = 3.1×105 cm-1. Taka sama procedura była 

wykonana dla wszystkich próbek dla obu kierunków <110>.  

Słaby wpływ 90º- dyslokacji na rozpraszanie dyfuzyjne moŜe być objaśniony ich 

bardzo silną korelacją. W Rozdziale IV pokazano, Ŝe poszerzenie krzywych dyfrakcyjnych 

bardzo silnie zaleŜy od czynnika korelacji γ. PoniewaŜ rozpraszanie od 60º- dyslokacji jest 

większe, a efekt od dyslokacji krawędziowych nie jest zauwaŜalny, moŜna twierdzić, Ŝe 90º- 

dyslokacje są bardzo silnie skorelowane, tworząc w wysokim stopniu uporządkowaną siatkę 

dyslokacyjną. Czynnik korelacji dla dyslokacji Lomera jest o wiele mniejszy od czynnika 

korelacji dyslokacji 60º-wych, γ90≈0.1γ60. Taki wynik potwierdzają badania TEM, które 

wykazują obecność siatki krawędziowych dyslokacji, oraz chaotycznie rozłoŜonych 60º- 

dyslokacji z gęstością od 3% do 30% od ogólnej ilości dyslokacji niedopasowania.  

Podjęto próby numerycznego obliczenia szerokości odbić dyfrakcyjnych jako funkcji dwóch 

współczynników korelacji, Rys. VI.8. 
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∆q×10-3 

γ90 

γ60 

 
Rys. VI. 8 Numerycznie obliczone wartości ∆∆∆∆q dla refleksu 444 

zastosowane do określenia czynników γγγγ60 oraz γγγγ90. 

 

Oś z na Rys. VI.8 przedstawia teoretycznie obliczone wartości ∆q. Dolna 

powierzchnia odpowiada szerokościom ∆qII, górna odpowiada szerokościom ∆q⊥. Obliczenie 

tych powierzchni jest niezbędne przy rozdzieleniu iloczynów γ90ρ90 i γ60ρ60 z 

eksperymentalnie otrzymanych wartości ∆qII i ∆q⊥. Procedura rozdzielenia współczynników 

korelacji polega na wydzieleniu poziomów równej szerokości ∆q dla obu ω- i 2θ/ω skanów. 

PoniewaŜ 60º- i krawędziowe dyslokacje róŜnie poszerzają krzywe dyfrakcyjne, poziomy ∆qII 

i ∆q⊥ nie będą równoległe. Rzutując linie odpowiadające poziomom ∆qII i ∆q⊥ na płaszczyznę 

γ60γ90 otrzymamy dwie krzyŜujące się linie (Rys. VI.9). Punkt przecięcia tych linii będzie 

odpowiadać wartościom γ60 i γ90.  

 
Rys. VI. 9 Rzut poziomów równej szerokości dla ωωωω i 2θ/ω2θ/ω2θ/ω2θ/ω skanów odbicia 444 próbki #3. 

 

Przy obliczeniu powierzchni przedstawionych na Rys. VI.8, uŜyto gęstości dyslokacji 

ρ60
teor=2.1×105 cm-1, ρ90

teor=1.05×106 cm-1. Obliczone wartości współczynników korelacji γ60 
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i γ90 dla próbki #3 są podane na Rys. VI.9. Zastosowanie stałego współczynnika określającego 

gęstość 60º- dyslokacji ρ60
teor było tylko załoŜeniem, które nieco ułatwiało obliczenia. Biorąc 

pod uwagę fakt, Ŝe rzeczywisty współczynnik γ60
real znany z pomiarów TEM i jest bliski 

jedynce, rzeczywistą gęstość dyslokacji moŜna znaleźć z równania ρ60
teor γ60=ρ60γ60

real. 

Obliczenie gęstości 60º- dyslokacji przeprowadzono dla wszystkich próbek. Wyniki są 

przedstawione w Tabeli VI.2. 

 

Tabela VI. 2 Wartości γγγγ60606060ρρρρ60606060     dla wszystkich próbek dla dwóch kierunków pomiarów. 

Próbka Dezorientacja Kierunek 
pomiaru γ60ρ60, (cm-1) Próbka Dezorientacja Kierunek 

pomiaru γ60ρ60, (cm-1) 

[ ]101  3.1×105 [ ]110  1.0×105 
#1 0.5º, [ ]101  [ ]110  3.2×105 

#6 1.0º, [ ]110  [ ]101  0.9×105 

[ ]101  2.2×105 [ ]110  2.3×105 
#2 0.5º, [ ]101  [ ]110  2.4×105 

#7 1.5º, [ ]110  [ ]101  2.4×105 

[ ]101  0.9×105 [ ]110  1.4×105 
#3 1.5º, [ ]101  [ ]110  1.1×105 

#8 3.0º, [ ]110  [ ]101  1.3×105 

[ ]101  1.7×105 [ ]110  1.9×105 
#4 4.5º, [ ]101  [ ]110  1.8×105 

#9 3.0º, [ ]110  [ ]101  1.7×105 

[ ]101  1.2×105 [ ]110  1.1×105 
#5 7.5º, [ ]101  [ ]110  1.2×105 

#10 4.5º, [ ]110  [ ]101  1.0×105 

  [ ]110  3.5×105 
  

  
#11 7.5º, [ ]110  [ ]101  3.1×105 

 

 

Porównując wyniki przedstawione w Tabeli VI.2 z gęstością krawędziowych 

dyslokacji wyliczonych z niedopasowania sieciowego (ρ90º=1.06×106 cm-1) wynika, Ŝe ilość 

60º- dyslokacji, przy załoŜeniu ich chaotycznego rozkładu, jest mniejsza niŜ krawędziowych i 

leŜy w zakresie od 8.5 % do 33% ogólnej ilości dyslokacji, co bardzo dobrze odpowiada 

wynikom badań opublikowanych wcześniej [75].  
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VI.1.2 Zmiany stanu napręŜeń i struktury defektowej heterostruktur GaAs/Si po 

procesach wygrzewania w warunkach HP - HT  

 

W próbkach wygrzanych warunkach HP – HT podobnie jak dla próbek 

niewygrzanych, zmiany strukturalne zaleŜne od dezorientacji podłoŜa są nieznaczne. W 

związku z tym wyniki badań przedstawię dla dwóch reprezentacyjnych próbek róŜnych typów. 

Próbki o charakterystykach wzrostu odpowiadających próbkom #3 oraz #7 były 

poddane procesom wygrzewania w warunkach wysokiego ciśnienia, w poniŜszym tekście 

będą oznaczone jako #3 HP-HT×1 oraz #7HP-HT×1. Wygrzewanie było przeprowadzone w 

specjalnie skonstruowanej wysokociśnieniowej kamerze temperaturowej [ 80 ] przy 

temperaturze 670 ºK w atmosferze argonu pod ciśnieniu 1.2 GPa w ciągu jednej godziny. 

Kontynuacją badania wpływu wygrzewania były pomiary próbek #3 i #7 wygrzanych 

dwukrotnie. Warunki pierwszego wygrzewania odpowiadały warunkom HP-HT×1. Powtórne 

wygrzanie przeprowadzono przy tym samym ciśnieniu 1.2 GPa, ale w wyŜszej temperaturze 

870 ºK, jak i w poprzednim przypadku wygrzewanie było przeprowadzone w ciągu jednej 

godziny. Próbki wygrzane podwójnie oznaczono jako #3 HP-HT×2 oraz #7 HP-HT×2. 

Parametry sieciowe były wyznaczone z refleksów 004 i 224. Jak i w wypadku 

heteroukładów niewygrzanych warstwy arsenku galu wykazały kierunkowy charakter 

relaksacji. Komórka elementarna warstw GaAs miała strukturę ortorombową słabo róŜniącą 

się od kubicznej. Parametry sieciowe warstw są przedstawione w Tabeli VI.3. 

 

Tabela VI. 3 Parametry sieciowe próbek #3 i #7 przed i po wygrzaniu wysokociśnieniowym 

Próbka 
c±2×10-4, 

(Å) 

a±4×10-4, 

(Å) 

γ±5×10-4, 

(º) 
Próbka 

c±2×10-4, 

(Å) 

a±4×10-4, 

(Å) 

γ±5×10-4, 

(º) 

#3 5.6480 5.6609 89.9983 #7 5.6477 5.6612 89.9911 

#3 HP-HT×1 5.6517 5.6577 89.9794 #7 HP-HT×1 5.6508 6.6576 89.9939 

#3 HP-HT×2 5.6510 5.6585 89.9930 #7 HP-HT×2 5.6510 5.6595 89.9778 

 
Z przedstawionych w Tabeli VI.3 parametrów sieci próbek wygrzanych wynika, iŜ 

proces relaksacji następuje w wyniku wysokociśnieniowego wygrzewania. NapręŜenia 

zmniejszają się przeprowadzając warstwę ze stanu silnie napręŜonego w sposób rozciągający 

do stanu bliskiemu zrelaksowanej warstwy. Powtórne wygrzewanie słabo wpływa na stan 

napręŜeń w stosunku do napręŜeń istniejących w warstwie po pierwszym HP-HT procesie. 
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Zmiany strukturalne warstwy w procesie wysokociśnieniowego wygrzewania zaleŜą 

od współczynników rozszerzalności i ściśliwości materiałów warstwy i podłoŜa. Po 

przyłoŜeniu wysokiego ciśnienia, parametr sieci w płaszczyźnie wzrostu HPaII , oraz parametr 

sieci zrelaksowanej HP
relaksa  zmieniają się według wzorów [68]: 

00

00

3

3

relaks
GaAs

relaks
HP
relaks

Si

HP

a
B

P
aa

a
B

P
aa

−=

−= IIIIII

 

gdzie 00 , relaksaaII  - parametry sieci warstwy w stanie początkowym (przed wygrzewaniem) i 

zrelaksowanym odpowiednio, P – zastosowane ciśnienie, BSi = 94 GPa, BGaAs = 83 GPa – 

współczynnik spręŜystości krzemu i arsenku galu. JeŜeli układ warstwowy poddany ściskaniu 

będzie nagrzewany o temperaturę ∆T, to parametry sieciowe warstwy w stanie HPaII  i HP
relaksa  

zmienią się: 

HP
GaAs

HP
relaks

HTHP
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HP
Si
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gdzie αSi=2.56×10-6 K-1, αGaAs=6.7×10-6 K-1– współczynniki rozszerzalności krzemu i arsenku 

galu. Podczas schładzania próbki następuje (jeden albo kilka) etapów relaksacji w 

temperaturze Tr róŜniącej się od maksymalnej temperatury wygrzewania Tmax. Obliczenia 

pokazały, Ŝe gdyby relaksacja występowała w maksymalnej temperaturze wygrzewania, to 

parametry a warstw wygrzanych byłyby następujące: aHP-HT×1=5.6591 (Å), aHP-HT×2=5.6638 

(Å). Widać, Ŝe te wartości są inne od podanych w Tabeli VI.3, co oznacza Ŝe Tr≠Tmax. 

Wartości temperatur „ostatniej” relaksacji moŜna znaleźć uŜywając wzoru 
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gdzie ∆Tr – róŜnica między temperaturą ostatniej relaksacji a temperaturą pokojową. Przy 

HP-HT×1 wygrzewaniu temperatura „ostatniej” relaksacji wyniosła 600ºK, przy HP-HT×2 

relaksacja odbywała się przy 670ºK. 

Zmiany rozpraszania dyfuzyjnego są ewidentne, przy czym polegają one nie tylko w 

zmianie połoŜeń piku dyfrakcyjnego, ale równieŜ na szerokości krzywych dyfrakcyjnych. Dla 

ilustracji tego, na Rys. VI.9 pokazane 2θ/ω skany odbić 004 dla próbek przed i po 

wygrzewaniu. 
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Rys. VI. 10. 2θθθθ/ωωωω odbić 004 dla próbek #7 przed i po HP-HT procesach. 

 

Jak juŜ było pokazane wcześniej, szerokości połówkowe krzywych dyfrakcyjnych są 

związane z ilością dyslokacji oraz ich uporządkowaniem. Z Rys. VI.10 widać, Ŝe procesy HP-

HT zwiększają parametry sieci krystalicznej równoległe do kierunku wzrostu warstwy, oraz w 

sposób wyraźny zmniejszają szerokości pików. Taka zmiana wielkości FWHM jest związana 

ze zmianami iloczynów γρ dla sieci dyslokacyjnych. 

W celu analizy zmian struktury dyslokacyjnej wykonano rozdzielenie iloczynów 

γ60ρ60 oraz γ90ρ90. Zakładając, Ŝe tylko dyslokacje krawędziowe kompensują niedopasowanie 

sieciowe pomiędzy warstwą i podłoŜem ich gęstość będzie ρ90=1.02×106 cm-1. Drugim 

czynnikiem wziętym pod uwagę był znany z eksperymentu TEM [75], nieuporządkowany 

rozkład 60º - dyslokacji niedopasowania. Po rozdzieleniu iloczynów γρ, oszacowano gęstość 

60º- dyslokacji dla próbek #3 i #7, po jedno- i dwukrotnym wygrzewaniu, oraz porównano z 

odpowiednią gęstością dyslokacji w próbkach niewygrzanych. W wyniku rozdzielenia 

współczynników γρ wyznaczone parametry γ90 były bliskie zeru dla wszystkich próbek. 

Wartości gęstości 60º- dyslokacji są przedstawione w Tabeli VI.4. 

 

Tabela VI. 4 Gęstości 60º- dyslokacji w próbkach #3 i #7 przed i po procesach HP-HT 

Próbka ρ ×105 (cm-1) Próbka ρ ×105 (cm-1) 

#3 1.1 #7 2.3 

#3 HP-HT×1 0.7 #7 HP-HT×1 1.9 

#3 HP-HT×2 0.6 #7 HP-HT×2 1.3 
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Z Tabeli VI.4 wynika, Ŝe gęstości 60º- dyslokacji zmniejszają się po procesach HP-

HT×1 i HP-HT×2. Kolejne wygrzanie zmniejsza ilość 60º- dyslokacji o 20-30%. Tym nie 

mniej, zmiany są małe w stosunku do ogólnej ilości dyslokacji (łącznie z dyslokacjami 

krawędziowymi).  

Przeprowadzone badania wykazały wpływ wygrzewania wysokociśnieniowego na stan 

napręŜeń warstw GaAs/Si. Proces HP-HT powoduje relaksacje warstw przy określonych 

temperaturach Tr, które to zaleŜą od początkowego stanu napręŜeń warstwy i przyłoŜonego w 

czasie wygrzewania ciśnienia i temperatury. Specjalnie wybrane wartości ciśnienia i 

temperatury mogą być stosowane dla otrzymania określonego stanu napręŜeń warstw GaAs 

na podłoŜu krzemowym. Gęstość 60º - dyslokacji zmniejsza się o 20-30% po kolejnych 

procesach HP-HT.  
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VI.2 Warstwy InAs na podłoŜach GaAs 

 

VI.2.1 Struktura krystaliczna i defektowa warstw InAs na podłoŜach GaAs 

 

Epitaksjalne układy warstwowe arsenku indu na podłoŜach arsenku galu otrzymano 

metodą MBE. Grubość warstw wynosiła 8 µm. Temperatura podłoŜa podczas wzrostu warstw 

wynosiła 780 K a prędkość wzrostu na poziomie 1.5 µm/h.  

Przed rozpoczęciem analizy układów warstwowych warto zwrócić uwagę na róŜnicę 

własności materiałowych InAs i GaAs. Istnieje bardzo duŜa róŜnica pomiędzy parametrami 

sieci (aGaAs=5.65368 Å, aInAs=6.05903 Å), która wynosi 7.17%. Współczynniki 

rozszerzalności i ściśliwości arsenku galu i arsenku indu takŜe znacznie się róŜnią i są 

następujące: αInAs=4.7×10-6 K-1, αGaAs=6.03×10-6 K-1, BGaAs=75 GPa, BInAs=59.1 GPa. 

Wzrost arsenku indu na podłoŜach GaAs (001) zwykle odbywa się zgodnie z 

mechanizmem wzrostu Stranski – Krastanov. Oznacza to, Ŝe wzrost warstw łączy w sobie 

dwa mechanizmy wzrostu, dwu- oraz trójwymiarowy. Z powodu bardzo duŜego 

niedopasowania sieciowego między arsenkiem indu i arsenkiem galu, relaksacja następuje 

bardzo szybko - grubość krytyczna warstw InAs na GaAs wynosi zaledwie kilka monowarstw 

atomowych. Powstające w wyniku relaksacji dyslokacje niedopasowania mogą być typu α 

albo β. Proces generacji i reakcji dyslokacji jest bardzo skomplikowany [ 81 , 82 , 83 ], 

poniewaŜ w kierunku rozchodzenia się dyslokacji α, 60º- dyslokacje szybko reagują tworząc 

dyslokacje Lomera. Natomiast, w kierunku prostopadłym, proces powstawania dyslokacji 

Lomera poprzedza generacja 60º, 30º oraz 90º pętli dyslokacyjnych. W tym przypadku, 

dyslokacje Lomera powstają tylko po kilkuetapowym procesie reakcji dyslokacji pomiędzy 

sobą. Oprócz siatki krawędziowych dyslokacji, istnieją równieŜ 60º- dyslokacje, o gęstości o 

wiele mniejszej od gęstości dyslokacji Lomera. 

Parametry sieci warstwy w kierunku oraz w płaszczyźnie wzrostu były wyznaczone z 

połoŜeń refleksów 004 i 224. Dla próbek wyjściowych (nie wygrzanych) komórka 

elementarna InAs miała tetragonalną deformację z parametrami sieci c=6.0614 Å, 

a=6.0532 Å. 

NapręŜenie w płaszczyźnie wzrostu, obliczone według wzoru 
relaks

relaks

a

aa −
= II

IIε  

wyniosło εII=1.01×10-3. Wartości szerokości krzywych dyfrakcyjnych w połowie 

maksymalnej intensywności równieŜ nie wykazały kierunkowej zaleŜności. Oznaczało to, iŜ 



 70 

w obu <110> kierunkach typy oraz gęstości dyslokacji były takie same. Dla refleksu 004 

szerokość skanu 2θ/ω  wyniosła 0.0155º, ω- skanu 0.0444º, dla odbicia 224 

FWHM(2θ/ω)=0.0181º, FWHM(ω)=0.0418º. 

Jak juŜ pokazano [81], procesy relaksacji przewidują obecność dyslokacji Lomera. 

Warto, więc ocenić gęstość krawędziowych dyslokacji przy załoŜeniu ich wyłącznego udziału 

w relaksacji, stosując wzór (IV.17), ρ90=1.55×106 cm-1. Analizując mapę sieci odwrotnej dla 

refleksu 004 (Rys. VI.11) warto zaznaczyć, Ŝe moŜna ją opisać teorią (podaną w Rozdziale 

IV) rozpraszania promieni rentgenowskich na strukturach zawierających dyslokacje 

niedopasowania.  
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Rys. VI. 11. Mapa sieci odwrotnej refleksu 004 dla InAs. 

 

UŜywając procedury do badania struktury dyslokacyjnej, opisanej w Rozdziałach IV i 

VI, najpierw wyznaczono stosunek ∆qII/ ∆q⊥=0.3. Oznacza to, Ŝe rozpraszanie dyfuzyjne 

pojawia się w skutek obecności 60º- dyslokacji niedopasowania (podobnie jak w przypadku 

heteroukładów GaAs/Si). Ten fakt nie jest sprzeczny z danymi literaturowych, wskazującymi 

na regularny rozkład dyslokacji Lomera i nieuporządkowany rozkład 60º- dyslokacji na 

granicy międzyfazowej. W takim przybliŜeniu wyliczona gęstość 60º- dyslokacji jest równa 

1.23×105 cm-1. Biorąc pod uwagę, Ŝe niedopasowanie sieciowe jest skompensowane przez 

sumaryczną ilość 60º i 90º dyslokacji, gęstość dyslokacji Lomera, ρ90, wynosi 1.53×106 cm-1, 

a gęstość 60º- dyslokacji, ρ60, jest równa 1.2×105 cm-1.  
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VI.2.2 Struktura krystaliczna i defektowa InAs/GaAs po procesach wygrzewania w 

warunkach wysokich ciśnień hydrostatycznych 

 

W celu określenia wpływu wygrzewania wysokociśnieniowego na strukturę 

krystaliczną oraz defektową heterostruktur InAs/GaAs, próbki były poddane procesom HP-

HT. Wszystkie wygrzewane próbki były otrzymane metodą MBE w warunkach opisanych w 

Rozdziale VI.2.1. Parametry wygrzewania kolejnych próbek są podane w Tabeli VI.4. 

 

Tabela VI. 4 Oznaczenie badanych próbek oraz parametry ich wygrzewania. 

HP-HT×1 HP-HT×2 
Próbka 

T, ºC P, GPa t, godz. T, ºC P, GPa t, godz. 

#1 próbka wzorcowa — 

#2 450 1.1 1 — 

#3 650 1.1 1 — 

#4 510 1.1 1 650 1.1 1 

 

Zaobserwowano zmiany kątów Bragga, świadczące o zmianach parametrów 

sieciowych kolejnych próbek (Rys. VI.12.). 
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Rys. VI. 12. Skany 2θ/ωθ/ωθ/ωθ/ω refleksu 004 dla serii próbek InAs. 

 

Z Rys. VI.12 widać, Ŝe parametr sieci c warstw InAs zwiększa się po wygrzaniu. 

Parametr a odpowiednio zmniejsza się, co powoduje zwiększenie napręŜeń w płaszczyźnie 

wzrostu warstwy. Wartości kątów Bragga oraz FWHM w kierunku równoległym i 
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prostopadłym do wektora sieci odwrotnej refleksów 004 dla wszystkich próbek są 

przedstawione w Tabeli VI.5. 

 

Tabela VI. 5 Kąty Bragga refleksów 004 oraz wartości FWHM dla skanów 2θθθθ/ωωωω i ωωωω  

Próbka 2θ, (º) 2θ/ω, (º) ω, (º) 

#1 61.10400 0.01547 0.04435 

#2 61.08085 0.02090 0.04624 

#3 61.02946 0.01767 0.02996 

#4 61.02541 0.01580 0.02915 

 

Parametry sieci obliczano z uwzględnieniem ewentualnej ortorombowej deformacji 

komórki elementarnej warstwy (podobnie jak przy analizie struktur GaAs/Si). Jednak, w 

wygrzanych próbkach równieŜ jak w próbce niewygrzanej, nie obserwowano kierunkowych 

zaleŜności procesów relaksacyjnych. Parametry sieci a i c, oraz wartości napręŜeń εII, są 

przedstawione w Tabeli VI.6.  

 

Tabela VI. 6 Parametry sieciowe i wartości napręŜeń εεεεII warstw InAs. 

Próbka c±2×10-4, Å a±2×10-4, Å εII 

#1 6.0614 6.0532 6.54×10-4 

#2 6.0635 6.0507 1.08×10-3 

#3 6.0680 6.0467 1.74×10-3 

#4 6.0685 6.0461 1.83×10-3 

 

Widać, Ŝe jednokrotne wygrzewanie silnie zwiększa napręŜenie. WaŜnym parametrem 

jest temperatura, która, jak widać z porównania wyników dla próbek #2 i #3, powoduje 

większą deformację komórki elementarnej. Natomiast, podwójne wygrzewanie próbki #4 

(warunki drugiego wygrzewania były takie same jak dla próbki #3), nie daje duŜej róŜnicy w 

parametrach sieciowych oraz stanu napręŜeń, w stosunku do próbki #3.  

Analiza zmian stanów napręŜeń wykazała następujące charakterystyczne zachowanie 

warstw podczas wygrzewania wysokociśnieniowego. Zmiany parametru sieci a wyznaczone 

ze wzorów podanych w Rozdziale VI.1.2, są pokazane schematycznie na Rys. VI.13. 

Początkowo, po wzroście warstwy, parametr sieci a ma wartość wyjściową i znajduje się w 
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pozycji 1. W płaszczyźnie wzrostu ściśliwość materiału warstwy jest taka sama jak dla 

podłoŜa. Po przyłoŜeniu wysokiego ciśnienia, pierwszą zmianą strukturalną jest zmniejszenie 

parametru sieci warstwy do punktu 2. Po podwyŜszeniu temperatury, parametr sieci warstwy 

dopasowuje się lepiej do podłoŜa – przejście 2-4, wtedy parametr a rośnie o wielkość αInAs∆T.  

 

 
Rys. VI. 13. Zmiany parametru a w procesie wygrzewania. 

 

Czerwona linia na wykresie odpowiada zmianie parametru a o iloczyn αInAs∆T. Z 

przeprowadzonych obserwacji, nie moŜna jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie jak 

zachowuje się parametr a na odcinku 2-4, czy rośnie on płynnie wzdłuŜ czerwonej linii 

odpowiadającej rozszerzalności warstwy z jej własnym współczynnikiem rozszerzalności, czy 

rośnie wzdłuŜ linii 2-3 ze współczynnikiem rozszerzalności podłoŜa, czas od czasu osiągając 

połoŜenia na linii czerwonej dyskretnymi etapami. Podczas schładzania próbki, parametr sieci 

warstwy a kurczy się z prędkością podłoŜa do punktu 5. Usuwając wysokie ciśnienie, 

parametr a, jak i w procesie chłodzenia, zmienia się do punktu 6 z prędkością zmian 

zachodzących w materiale podłoŜa. 

Strukturę defektową warstw obliczono z wartości FWHM, poniewaŜ zaleŜą one od 

gęstości dyslokacji i od ich przestrzennej korelacji. Z Tabel VI.5 i VI.6 wynika, Ŝe oprócz 

zmian parametrów sieci badanych warstw, zmienia się równieŜ ich struktura defektowa. Przy 

czym, oprócz próbki #2, wygrzewanie zmniejsza napręŜenia pochodzące od dyslokacji albo 

niejednorodność tych napręŜeń na granicy fazowej heteroukładu. Analiza struktury 

defektowej była przeprowadzona w sposób podobny do stosowanego w badaniach układów 

warstwowych GaAs/Si. Podczas obliczania gęstości dyslokacji ρ60 oraz ρ90, w oparciu o dane 

literaturowe, zrobiono załoŜenie, Ŝe 60º- dyslokacje rozłoŜone są w sposób całkowicie 
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nieuporządkowany tzn. γ60=1. Po rozdzieleniu iloczynów γ60ρ60 i γ90ρ90 obliczono gęstości 60º 

oraz krawędziowych dyslokacji. Wyniki są przedstawione w Tabeli VI.7. 

Tabela VI. 7 Wyniki obliczeń 60º-, krawędziowych oraz sumarycznej gęstości dyslokacji. 

Próbka ρ60×105 (cm-1) % ρ60 ρ90×106 (cm-1) % ρ90 ρ (cm-1) 
#1 1.2 7.4 1.53 92.6 1.65 
#2 1.2 7.4 1.53 92.6 1.65 
#3 0.85 1.9 1.55 98.1 1.64 
#4 0.74 2.3 1.55 97.7 1.64 

 

JednakŜe, ze względu na brak prawdziwej wartości γ60 w tych materiałach trudno 

określić rzeczywistą wartość gęstości dyslokacji. 

Podsumowując wyniki badań heterostruktur InAs/GaAs moŜna dokonać kilka 

waŜnych wniosków dotyczących zmian stanów napręŜeń oraz struktury dyslokacji 

niedopasowania. Po-pierwsze, trzeba zauwaŜyć, Ŝe bezpośrednio po wzroście, warstwy InAs 

na podłoŜach GaAs znajdują się pod wpływem szczątkowych napręŜeń ściskających. 

NapręŜenia te, dla warstw o grubości 8 µm, badanych w danej pracy są na poziomie 

4106.54 −× . Niedopasowanie sieciowe jest kompensowane przez dyslokacje niedopasowania 

typu Lomera oraz 60º dyslokacje. Dyslokacje Lomera powstają w skutek reakcji 60º-wych i 

stanowią około 90% ogólnej liczby dyslokacji niedopasowania. Regularny rozkład 90º- 

dyslokacji Lomera jest wynikiem, dostosowania się heteroukładu do warunków najbardziej 

obniŜających ich energię wewnętrzną. Badania próbek wygrzanych w warunkach wysokich 

ciśnień wykazały wpływ temperatury na stan napręŜeń i gęstości 60º - dyslokacji w warstwie. 

NapręŜenia rosną w wyniku róŜnego zachowania próbki podczas procesów grzania i 

chłodzenia. Podczas wzrostu temperatury w trakcie wygrzewania warstwa lepiej dopasowana 

jest do podłoŜa rozszerzając się z własnym współczynnikiem rozszerzalności, natomiast, 

podczas schładzania układu warstwowego, parametr sieci warstwy w płaszczyźnie 

międzypowierzchni zmienia się, z tą samą prędkością, co i materiał podłoŜa. Powoduje to 

większą tetragonalną deformację komórki warstwy. Zastosowanie ciśnienia wykazało wpływ 

na końcowe stany napręŜeń. Taki wpływ procesów HP - HT jest wynikiem zmian struktury 

defektowej w warunkach wygrzewania wysokociśnieniowego, i ich zachowania (być moŜe 

częściowego) po powrocie ciśnienia i temperatury do warunków otoczenia. Gęstość 90º- 

dyslokacji praktycznie w pełni kompensuje niedopasowanie sieciowe i nieznacznie zmienia 

się po procesach wygrzewania. Natomiast, gęstość 60º- dyslokacji po wygrzaniu w 650 ºC 

zmniejsza się o 30%. 
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VI.3 Warstwy InxAl1-x(Ga1-x)As na podłoŜu InP 

 

VI.3.1 Struktura krystaliczna i defektowa warstw In0.53Al0.47As/InP przed i po 

wygrzaniu. 

 

Warstwy In0.53Al0.47As o grubości 2 µm były otrzymane techniką MBE na 001 

zorientowanych podłoŜach InP. Temperatura podłoŜa podczas wzrostu warstw była 520 ºC. 

Gęstość dyslokacji w materiale podłoŜa wynosiła około 104 cm-2. Parametry sieci warstwy o 

składzie In0.53Al0.47As w stanie zrelaksowanym są większe od parametrów sieci podłoŜy InP. 

Warstwy o takiej zawartości aluminium znajdowały się pod wpływem napręŜeń ściskających. 

Współczynniki rozszerzalności i ściśliwości dla warstwy i podłoŜa są następujące: 

αInAlAs=4.54×10-6 K-1, BInAlAs=673 kbar, αInP=6.33×10-6 K-1, BInP=716 kbar. Warstwy były 

wygrzewane w temperaturze 400º C pod ciśnieniem 1.1 GPa. 

Na podstawie pomiarów parametrów sieci stwierdzono częściową relaksację warstwy. 

Wyznaczając parametry sieci materiału warstwy uwzględniono moŜliwość ortorombowej 

deformacji komórki elementarnej. Wyniki przedstawiono w Tabeli VI.8. W warstwach tych 

nie zaobserwowano relaksacji kierunkowej.  

 

Tabela VI. 8 Parametry sieciowe podłoŜy i warstwy próbki In0.53Al0.47As/InP. 

Przed HP-HT procesem Po HP-HT procesie 
 

a±4·104×(Å) c ±2·104×(Å) a±4×104 (Å) c ±2×104 (Å) 

InP 5.8687 5.8686 5.8691 5.8688 

In0.53Al0.47As 5.8708 5.8780 5.8718 5.8782 

 

JednakŜe, mapy sieci odwrotnej dla refleksu 004 zmierzone we wzajemnie 

prostopadłych kierunkach <110>, pokazane na Rys. VI.14, róŜnią się dyfuzyjnym 

rozpraszaniem (kierunki krystalograficzne były rozróŜniane przy pomocy trawienia 

chemicznego warstw). 
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Rys. VI. 14. Mapa sieci odwrotnej refleksu 004 próbek nie wygrzanych. (a) wzdłuŜ 

kierunku [ ]110 , (b) wzdłuŜ kierunku [ ]101  

 
UŜywając teorii opisanej w Rozdziale IV, widać, Ŝe na mapie sieci odwrotnej 

mierzonej równolegle do kierunku [ ]110 , dyfuzyjne rozpraszanie jest spowodowane 

obecnością 60º- dyslokacji niedopasowania, natomiast, w kierunku prostopadłym, dyfuzyjne 

rozpraszanie pochodzi od dyslokacji krawędziowych.  

Po procesie wygrzewania, charakter rozproszenia dyfuzyjnego nie zmienił się. Mapy 

sieci odwrotnej dla refleksów 004 próbek wygrzanych są przedstawione na Rys. VI.15. 

 

 

Rys. VI. 15. Mapa sieci odwrotnej refleksu 004 próbek wygrzanych. (a) wzdłuŜ kierunku [ ]110 , (b) 

wzdłuŜ kierunku [ ]101  

 

Z niedopasowania sieciowego wynika, Ŝe gęstość 60º- dyslokacji, połoŜonych 

prostopadle do kierunku [ ]110 , ρ60, wynosi 9×103 cm –1. Gęstość dyslokacji krawędziowych 

dających rozpraszanie dyfuzyjne w kierunku [ ]101 , ρ90, jest równa 4.5×103 cm –1. Trzeba 

zaznaczyć, Ŝe zaobserwowano duŜe wartości FWHM krzywych dyfrakcyjnych. FWHM dla 

krzywych dyfrakcyjnych zmierzonych w kierunku [ ]110  są na poziomie ∆qII~0.008 Å-1 i 

∆q⊥~0.02 Å-1. W modelu chaotycznie rozłoŜonych dyslokacji, takie poszerzeniu mogłyby 

powstać przy gęstości dyslokacji 1.7×106 cm-1. Taka niezgodność między wartościami 

(a) (b) 

(a) (b) 
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teoretycznymi a eksperymentalnymi powinna być spowodowana obecnością dodatkowych 

czynników rozpraszających. Oprócz tego trzeba zauwaŜyć nietypowo niskie natęŜenie odbić 

dyfrakcyjnych, jak na warstwy dwumikronowe. ObniŜenie intensywności, generalnie, zaleŜy 

od wielu czynników [10]: 1) Od ilości defektów w krysztale. W warstwach InAlAs, gęstość 

dyslokacji nie jest zbyt wysoka, chociaŜ na tyle wystarczająca, Ŝe doprowadziła do zanikania 

rozpraszania koherentnego. Trzeba wziąć pod uwagę takŜe moŜliwość zgrupowania się 

dyslokacji. Takie grupy dyslokacji silnie poszerzają odbicia oraz mogą spowodować 

powstanie granic niskokątowych pomiędzy blokami mozaiki. 2) Przyczyną słabej 

intensywności odbicia dyfrakcyjnego moŜe być mały rozmiar bloków mozaiki, który równieŜ 

sprzyja obniŜaniu intensywności oraz poszerzeniu odbić. 3) W końcu istnieje trzeci czynnik, 

prawdopodobnie odgrywający waŜną rolę w danych badaniach, obniŜający intensywność 

wiązki odbitej. Jest on związany z długością dyslokacji w krysztale. Dyslokacje, których linie 

są liniami prostymi, przenikające przez cały kryształ, mogą być rozwaŜane jako defekty 

nieskończone, a wtedy wartość 2M w wyraŜeniu V.6 będzie dąŜyć do nieskończoności. 

Oczywiście w kryształach ograniczonych wartość M nie jest liczbą nieskończoną, ale będzie 

na tyle duŜą, Ŝe współczynnik exp(-2M) praktycznie będzie równy zeru. 

Dla otrzymania dodatkowej informacji o strukturze defektowej próbek poddanych 

procesom HP-HT, przeprowadzono badania metodą topografii rentgenowskiej na 

synchrotronie DESY w Hamburgu. Obraz topograficzny warstwy In0.53Al0.47As jest 

przedstawiony na Rys. VI.16 

 

 
Rys. VI. 16 Topografia rentgenowska warstwy In0.53Al0.53As próbki po procesie HP - HT 

 

Z topografii wynika, iŜ struktura defektowa tych próbek przedstawia sieć równolegle 

ułoŜonych dyslokacji, co moŜe powodować silne obniŜenie intensywności wiązki odbitej. 

Wzajemnie prostopadłe kierunki linii dyslokacyjnych odpowiadają krystalograficznym 
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kierunkom <110>. Oceniona na podstawie topografii gęstość dyslokacji jest nieco niŜsza niŜ 

obliczona z niedopasowania sieciowego i jest rzędu 3÷8×103 cm-1.  

Porównując parametry sieci oraz dane dyfrakcyjne wykonane dla próbek 

niewygrzanych i poddanych wygrzewaniu w warunkach wysokich ciśnień, moŜna z 

pewnością stwierdzić brak zmian w napręŜeniach oraz w strukturze defektowej. Mimo 

małego niedopasowania sieciowego, warstwa po procesie wzrostu była częściowo 

zrelaksowana.  
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VI.3.2 Struktura krystaliczna i defektowa warstw In0.50Al0.50As/InP przed i po 

wygrzaniu. 

 

Warstwy In0.50Al0.50As o grubości 2 µm były otrzymane na podłoŜach InP metodą 

MBE. Identyczna (50%) zawartość aluminium i indu w warstwie powoduje, Ŝe parametr sieci 

warstwy w stanie zrelaksowanym jest mniejszy od parametru sieci podłoŜa InP, 

aInAlAs=5.8604 Å, aInP=5.8688 Å. Warstwy o takiej zawartości aluminium były pod wpływem 

napręŜeń ściskających. Współczynniki rozszerzalności i ściśliwości dla warstwy i podłoŜa są 

następujące: αInAlAs=4.50×10-6 K-1, BInAlAs=678.5 kbar, αInP=6.33×10-6 K-1, BInP=716 kbar. 

Warunki HP-HT procesu były następujące: temperatura 400º C, ciśnienie 1.1 GPa, czas 

wygrzewania 1 godzina.  

Podczas pomiarów przestrzeni odwrotnej zaobserwowano nietypowy, jak dla 

pojedynczych warstw, rozkład rozpraszania w wiązce ugiętej. Na Rys. VI.17 przedstawione 

skany 2θ/ω   (refleks 004) dla próbki niewygrzanej zmierzone wzdłuŜ kierunków 

krystalograficznych [ ]110  oraz [ ]101 . Krzywa pomiarowa skanu 2θ/ω wskazywała na 

obecność dwóch maksimów odpowiadających warstwie.  
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Rys. VI. 17. 2θθθθ/ω ω ω ω skany odbicia 004 niewygrzanej próbki. 

 

Na Rys. VI.17 oprócz silnego refleksu InP (ostre maksimum po lewej stronie) 

wyraźnie widać dwa rozszczepione piki od warstwy, wskazujące na obecność dwóch 

podwarstw o róŜnych parametrach sieciowych. W tym momencie warto zaznaczyć, Ŝe 

technologiczny proces wzrostu warstwy nie był przerywany i przebiegał zgodnie ze 

standardowymi procedurami odpowiadającymi uzyskaniu warstwy dobrej jakości. Oprócz 
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pomiarów pojedynczych skanów, przeprowadzono mapowanie węzłów 004 i 224 sieci 

odwrotnej. Wyniki skanowania sieci odwrotnej dla próbki In0.50Al0.50As są pokazane na Rys. 

VI.18. 

 

 
Rys. VI. 18. Mapy sieci odwrotnej niewygrzanej próbki In0.50Al0.50As/InP. (a) i (b) – 004 odbicia; (c) i (d) – 

224 odbicia. RLM mierzone wzdłuŜ [ ]110 (a) i (c); wzdłuŜ [ ]101  (b) i (d). 

 

Mapowanie sieci odwrotnej wokół węzła 004 pozwoliło uzyskać dwuwymiarowe 

przedstawienie rozpraszania dyfuzyjnego pochodzącego od obu podwarstw. Obecność dwóch 

odbić pochodzących od podwarstw wnoszą silną asymetrię w centralną część rozpraszania 

dyfuzyjnego od całej warstwy. Oprócz tego, mapy sieci odwrotnej dla refleksu 004 mierzone 

we wzajemnie prostopadłych kierunkach krystalograficznych róŜnią się dyfuzyjnym 

rozpraszaniem przy duŜej odległości od połoŜenia kąta Bragga dla warstwy. Tak więc, mapa 

sieci odwrotnej dla refleksu 004 mierzona w kierunku [ ]101  ma dodatkowe rozpraszanie 

dyfuzyjne w kierunkach krystalograficznych <111>, którego nie obserwowano dla mapy 

mierzonej w kierunku [ ]110 . W celu uzyskania informacji o stanie napręŜeń warstwy 

wykonano równieŜ mapowanie węzłów 224 w obu kierunkach <110>. Kształty węzłów 224 

sieci odwrotnej mierzone w kierunku [ ]110  oraz [ ]101  róŜnią się. Niestety, na mapach 

refleksów 224, rozdzielenie maksimów pochodzących od obu podwarstw nie jest moŜliwe z 

powodu ich bliskiego połoŜenia, a takŜe z powodu silnego rozpraszania dyfuzyjnego. Jednak 

róŜnica kształtów map sieci odwrotnej 224, pozwala wysunąć wniosek, Ŝe w kierunku [ ]110  

(a) (b) 

(c) (d) 
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obie podwarstwy są napręŜone, parametry w płaszczyźnie wzrostu obu warstw odpowiadają 

stałej sieci podłoŜa InP. Mapa sieci odwrotnej 224, mierzona w kierunku [ ]101  ma kształt 

pozwalający stwierdzić, Ŝe jedna podwarstwa, z parametrem c większym od odpowiedniego 

parametru drugiej podwarstwy, relaksuje. Parametr a tej podwarstwy jest większy od 

parametru sieci InP. Powodem takiej kierunkowej relaksacji są defekty, obecność których 

wynika z rozpraszania dyfuzyjnego obserwowanego dla symetrycznej mapy sieci odwrotnej 

(004) mierzonej wzdłuŜ kierunku [ ]101 . Specyficzne rozpraszanie w kierunkach <111>, 

powstaje od pętli dyslokacyjnych połoŜonych w płaszczyznach <111> z wektorem Burgersa 

prostopadłym do płaszczyzny pętli dyslokacyjnych. Rozpraszanie dyfuzyjne w kierunkach 

<111> powstaje, gdy rozmiar pętli jest stosunkowo duŜy i funkcja kształtu defektu powinna 

być wzięta pod uwagę podczas symulacji. Wtedy moŜna stosować teorię opisaną w Rozdziale 

V, uwzględniając funkcje kształtu we wzorach na amplitudę rozpraszania dyfuzyjnego. W 

tym celu, trzeba pomnoŜyć amplitudę rozpraszania przez funkcję Bessela pierwszego rodzaj 

[84]. Ta funkcja jest transformatą Fouriera od funkcji opisującej formę cylindra w przestrzeni 

rzeczywistej. Na Rys. VI.19 pokazano symulację komputerową przestrzeni odwrotnej dla 

struktury warstwowej In0.50Al0.50As/InP rozdzielonej na dwie podwarstwy, z których jedna 

zawiera pętle dyslokacyjne.  
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Rys. VI. 19 Numeryczne obliczenie dyfuzyjnego rozpraszania od struktury 

In0.50Al0.50As/InP zawierającej pętle dyslokacyjne (skała w jednostkach Q=q-H). 

 

W obliczeniach numerycznych uŜyto parametry spręŜystości odpowiadające 

wartościom uśrednionym z uwzględnieniem składu warstwy. Porównując symulację 

komputerową z eksperymentalnie otrzymaną mapą sieci odwrotnej, moŜna twierdzić, Ŝe 

rozpraszanie dyfuzyjne rzeczywiście pochodzi od pętli dyslokacyjnych połoŜonych w 

płaszczyznach ( )111  oraz ( )111  z prostopadłymi do nich wektorami Burgersa. Centralna 
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część symulacji rozpraszania dyfuzyjnego nie była dopasowywana do eksperymentalnie 

otrzymanego, poniewaŜ opracowany program komputerowy nie był dostosowany do 

uwzględnienia takich parametrów wpływających na centralną część rozpraszania jak grubości 

podwarstw, gęstość dyslokacji przenikających, wygięcie próbki i struktura mozaikowa.. Tym 

nie mniej, nie zmienia to wniosku dotyczącego pochodzenia rozpraszania dyfuzyjnego.  

Porównując natęŜenia refleksów 004 i 224 moŜna wyznaczyć kolejność połoŜenia 

podwarstw względem podłoŜa. Na mapie sieci odwrotnej refleksu 004 natęŜenie rozpraszania 

od podwarstwy z parametrem sieci c1 < c2 jest większe niŜ dla podwarstwy (zrelaksowanej, 

zawierającej pętle dyslokacyjne) z parametrem sieci c2. Natomiast na mapie refleksu 224, 

natęŜenie odbicia od zrelaksowanej podwarstwy z parametrem sieci c2 jest większe od 

natęŜenia rozpraszania podwarstwy z parametrem sieci c1. Takie zachowanie natęŜenia wiązki 

odbitej wskazuje, Ŝe zrelaksowana podwarstwa ma mniejszą grubość (poniewaŜ w odbiciu 

symetrycznym rozprasza słabiej, niŜ druga podwarstwa), ale znajduje się przy powierzchni 

próbki. Zmiana stosunku intensywności węzłów 004 i 224 dla obu podwarstw, wynika z 

bardzo silnej asymetrii refleksu 224, dla którego kąt padania wiązki rentgenowskiej na próbkę 

(~5º) jest o wiele mniejszy niŜ dla refleksu 004. 

Wygrzanie wysokociśnieniowe spowodowało zmiany parametrów sieciowych. 

Parametry podłoŜy i obu podwarstw przed i po procesie HP-HT są przedstawione w Tabeli 

VI.9. 

 

Tabela VI. 9 Parametry sieci In0.50Al0.50As/InP przed i po procesie HP - HT. 

 Przed wygrzaniem Po procesie HP - HT 

 a±4·10–4(Å) c±2·10–4(Å) γ (º) a±4·10–4(Å) c±2·10–4(Å) γ (º) 

InP 5.8686 5.8692 89.993 5.8691 5.8696 89.993 

InAlAs dolna 
podwarstwa 

5.8681 5.8515 89.988 5.8709 5.8518 89.980 

InAlAs górna 
podwarstwa 

5.8740 5.8535 89.943 5.8727 5.8545 89.943 

 

Z wartości parametrów sieci wynika, Ŝe w stanie zrelaksowanym podwarstwy mają 

róŜne stałe sieciowe. Dolna podwarstwa w stanie zrelaksowanym ma parametr sieci a=5.8592 

Å, co odpowiada koncentracji indu x=0.496, parametr komórki elementarnej górnej 

podwarstwy wynosi a=5.8638 Å, z nieco większą niŜ dla dolnej podwarstwy koncentracją 

indu, x=0.508. 
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Mapy sieci odwrotnej warstw po wygrzewaniu wysokociśnieniowemu równieŜ nie 

zmieniły charakterystycznego wyglądu i są przedstawione na Rys. VI.20.  

 
Rys. VI. 20 Mapy sieci odwrotnej próbki In0.50Al0.50As/InP po HP-HT. (a) i (b) – 004 odbicia; (c) i (d) – 224 

odbicia. RLM mierzone wzdłuŜ [ ]110 (a) i (c); wzdłuŜ [ ]101  (b) i (d). 

 
Jak i w heteroukładach niewygrzanych, górna warstwa częściowo relaksuje w 

kierunku [ ]101 , poprzez generację pętli dyslokacyjnych. Większe rozpraszanie dyfuzyjne w 

kierunkach <111> na mapie sieci odwrotnej refleksu 004 mierzonej w kierunku [ ]101 , 

oznacza powiększony rozmiar pętli dyslokacyjnych w stosunku do pętli w próbce 

niewygrzanej. 

Powstanie pętli dyslokacyjnych w górnej podwarstwie i ich rola w procesie relaksacji 

zachodzi zgodnie z tzw. mechanizmem Matthewsa – Blakeslee [66]. Ten mechanizm 

przewiduje generację pętli dyslokacyjnych przy powierzchni i powiększania rozmiarów pętli 

w głąb warstwy. Pętla dyslokacyjna osiągając międzypowierzchnię warstwa – podłoŜe, 

powoduje powstanie dyslokacji niedopasowania. PoniewaŜ, w badanych układach 

warstwowych In0.50Al0.50As/InP, niedopasowanie sieciowe jest małe, brak pojawienia się pętli 

dyslokacyjnych na płaszczyznach ( )111  oraz ( )111 , jak równieŜ „zamroŜenie” ruchu pętli w 

płaszczyznach ( )111  i ( )111  moŜe być wyjaśnione równowagą napręŜeń wewnątrz warstwy. 

To oznacza, Ŝe wewnętrzne napręŜenia, związane z całkowitą grubością warstwy oraz jej 

deformacją, kompensują pętle dyslokacyjne o wymiarach mniejszych od grubości warstwy. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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VI.3.3 Struktura krystaliczna i defektowa warstw In0.51Ga0.49As/InP przed i po 

wygrzaniu. 

 

Kontynuacją badań zachowania trójskładnikowych warstw epitaksjalnych po 

wygrzewaniu wysokociśnieniowym były pomiary dyfrakcyjne układów warstwowych 

In0.51Ga0.49As/InP. Warstwy In0.51Ga0.49As o grubości 2 µm pozostawały pod wpływem 

napręŜeń rozciągających. Warstwy o takiej zawartości aluminium były pod wpływem 

napręŜeń ściskających. Współczynniki rozszerzalności i ściśliwości dla warstwy i podłoŜa są 

następujące: αInGaAs=6.08×10-6 K-1, BInGaAs=672.5 kbar, αInP=6.33×10-6 K-1, BInP=716 kbar. 

Wysokociśnieniowe wygrzewanie odbywało się w temperaturze 670ºK i ciśnieniu 1.2 GPa, 

wciągu 1 godziny.  

Dla obliczenia parametrów komórki elementarnej stosowano refleksy 004 i 224. Jak i 

w poprzednio opisanych badaniach, podczas obliczeń parametrów sieci, uwzględniono 

moŜliwość ewentualnej ortorombowej deformacji komórki. Parametry sieci podłoŜa oraz 

warstwy próbek przed i po procesie HP - HT są podane w Tabeli VI.10. 

 

Tabela VI. 10 Parametry sieci InGaAs/InP przed i po procesie HP-HT. 

 Przed HP-HT Po HP-HT 
 a, (Å) c, (Å) γ, (º) a, (Å) c, (Å) γ, (º) 

InP 5.8689 — — 5.8689 — — 

In0.51Ga0.49As 5.8655 5.8498 89.985 5.8642 5.8516 89.988 

 

Z obliczonych parametrów sieciowych wynika, Ŝe komórka elementarna jest 

częściowo zrelaksowana przed i po ciśnieniu. Proces częściowej relaksacji w układzie ma 

charakter kierunkowy, co powoduje ortorombową deformację komórki elementarnej.  

Wysokociśnieniowe wygrzewanie powoduje zmniejszenie napręŜeń w płaszczyźnie 

wzrostu warstwy. NapręŜenie w płaszczyźnie wzrostu warstwy niewygrzanej wyniosło 

εII=8.7×10-4, po wygrzaniu napręŜenie zmniejszyło się do εII
HP-HT=6.5×10-4.  

Oprócz pomiarów krzywych dyfrakcyjnych, przeprowadzono mapowanie węzłów 004 

oraz 224 sieci odwrotnej. Mapy sieci odwrotnej dla próbek przed i po wygrzaniu są 

przedstawione odpowiednio na Rysunkach VI.21 i VI.22. 
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Rys. VI. 21. Mapy sieci odwrotnej odbić 004 (a i b) oraz 224 (b i c) mierzone 

wzdłuŜ kierunków [ ]110  (a i c), oraz [ ]101  (b i d). 

 

Analizując strukturę defektową warstw InGaAs trzeba zaznaczyć, Ŝe gęstość 

dyslokacji w układach warstwowych była nieznaczna, o czym świadczą wąskie krzywe 

dyfrakcyjne. Rozpraszanie dyfuzyjne pochodzi od defektów „pierwszego” typu.  

Po wygrzaniu, pomiary map sieci odwrotnej (Rys. VI.22) nie wykazały zmian 

rozpraszania dyfuzyjnego. Zmiany struktury defektowej zmieniające stan napręŜeń warstw 

nie wpływały na charakter rozpraszania dyfuzyjnego. 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Rys. VI. 22 Mapy sieci odwrotnej próbki po procesie HP-HT. Odbića 004 (a i b) oraz 

224 (b i c) mierzone wzdłuŜ kierunków [ ]110  (a i c), oraz [ ]101  (b i d). 

 

Symulacje komputerowe map sieci odwrotnej dla warstw przed i po wygrzaniu 

wysokociśnieniowym było utrudnione z powodu silnego wygięcia próbek. Jednak dla tych 

warstw podjęto próby obliczeń numerycznych rozkładu natęŜenia w obszarze rozpraszania 

Huanga. Wynik symulacji rozpraszania wokół węzła 004 jest przedstawiony na Rys. VI.19. 

Obliczenie pokazane na Rys. VI.23 było wykonane dla pętli dyslokacyjnych poloŜonych w 

płaszczyznach {111} z wektorami Burgersa prostopadłymi do tych płaszczyzn . 

 

 

Rys. VI. 23. Mapa sieci odwrotnej 004 eksperymentalne (a); obliczona numerycznie (b). 
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Podsumowując Rozdział VI moŜna stwierdzić, Ŝe wygrzewanie w warunkach 

wysokich ciśnień wpływa na strukturę defektową i stan napręŜeń warstw epitaksjalnych.  

Dla silnie niedopasowanych układów warstwowych przyłoŜone podczas wygrzewania 

ciśnienie znacząco zmienia stan napręŜeń oraz strukturę dyslokacyjną na granicy 

międzyfazowej. Warstwy GaAs na podłoŜu Si, jak równieŜ warstwy InAs na monokryształach 

GaAs są lepiej dopasowane do podłoŜa po procesie HP – HT. W obu przypadkach zachodzą 

zmiany w gęstości dyslokacji niedopasowania. 

W dopasowanych układach warstwowych InAl(Ga)As/InP wpływ wygrzewania 

wysokociśnieniowego na zmiany stanu napręŜeń i struktury defektowej równieŜ był 

zaobserwowany. JednakŜe, zmiany te są o wiele mniejsze, niŜ dla struktur niedopasowanych.  

Wpływ wygrzewania wysokociśnieniowego na napręŜenia i strukturę defektową jest 

spowodowany zmianą warunków energetycznych i termodynamicznych, które powodują 

nieodwracalne transformacje defektów w układzie warstwowym. Oprócz warunków HP – HT, 

zmiany stanu napręŜeń i struktury dyslokacyjnej, w sposób oczywisty, zaleŜą od napręŜeń i 

struktury defektowej próbki przed procesem HP - HT.  
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Rozdział VII. Struktury warstwowe krzemu otrzymane poprzez implantację jonów H2
+
 

oraz He
+ 

 

W wyniku implantacji, w zaleŜności od dawki i energii implantowanych jonów, 

formowana jest struktura o znacznym zaburzeniu, często amorfizacji, materiału matrycy (w 

pobliŜu zasięgu implantowanych jonów, Rp). Natomiast obszar przypowierzchniowy, 

„przestrzelony” przez implantowane jony, moŜe zachować stosunkowo znaczny stopień 

uporządkowania. Na głębokości znacząco poniŜej Rp implantowany monokryształ zachowuje 

pierwotną strukturę. 

Obraz dyfrakcyjny otrzymany od układu warstwowego otrzymanego techniką 

implantacji jonowej, bardzo często wykazuje obecność prąŜków interferencyjnych. Układ 

prąŜków interferencyjnych i ich natęŜenia zaleŜą od grubości przypowierzchniowej warstwy 

(„przestrzelonej” jonami), rozkładu napręŜeń i statycznego nieuporządkowania w strukturze 

warstwowej. Odległość pomiędzy prąŜkami moŜe być wykorzystana dla przybliŜonej oceny 

grubości „przestrzelonej” warstwy krystalicznej. Pełna analiza rozkładu napręŜeń i 

nieuporządkowania struktury warstwowej otrzymanej przez implantację jonową jest moŜliwa 

poprzez symulacje komputerowe obrazu dyfrakcyjnego [ 85 , 86 , 87 , 88 ]. Głównymi 

parametrami w tego typu symulacjach jest rozkład napręŜeń i statyczny czynnik Debaya – 

Wallera [58, 89]. 

Wygrzewanie w warunkach ciśnienia atmosferycznego powoduje rekrystalizację 

zdefektowanego albo amorficznego obszaru kryształu. W przypadku kryształu 

zdefektowanego podczas implantacji, defekty typu luk bardzo często łączą się tworząc pętle 

dyslokacyjne. Wygrzewanie takiego układu nie doprowadza do całkowitego odbudowywania 

struktury krystalicznej, w obszarze zaburzonej warstwy pozostają defekty. Natomiast, dla 

całkowicie zamorfizowanej poprzez implantację części kryształu, kompletna rekonstrukcja 

struktury moŜe mieć miejsce w wyniku rekrystalizacji podczas wygrzewania.  

Wygrzewanie kryształów implantowanych w warunkach wysokiego ciśnienia 

atmosferycznego moŜe wpływać odmiennie na strukturę defektową i napręŜenia w krysztale 

w porównaniu z wygrzewaniem pod ciśnieniem atmosferycznym. Ciśnienie spowalnia 

procesy dyfuzji atomów implantowanego materiału oraz sprzyja powstawaniu defektów typu 

„pęcherzy” (ang. bubbles) wypełnionych gazem. 
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VII.1 Defekty i napręŜenia w monokryształach krzemu po implantacji H2
+
. 

 

Badane w pracy monokryształy krzemu otrzymano metodą Czochralskiego (kryształy 

krzemu otrzymane tą metodą są oznaczane jako Cz-Si). Powierzchnia kryształów Si 

odpowiadała płaszczyźnie atomowej (001). Implantacja jonowa została wykonana w 

Instytucie Materiałów Półprzewodnikowych (Warszawa). Dawka implantowanych jonów 

wodoru wyniosła 5×1016 jonów/cm2 (w przeliczeniu na H+), energia H2
+ podczas implantacji 

była równa 135 keV. Dla takiej energii implantacji Rp = 0.5 µm [90]. 

Proces implantacji jonowej o energii jonów rzędu 100 keV jest zwykle związany z 

pojawieniem się uszkodzonej warstwy zagrzebanej na odpowiedniej głębokości kryształu [4]. 

Głębokość (Rp) powstania takiej warstwy zaleŜy od energii implantowanych jonów 

przenikających wewnątrz kryształu. Jon podczas implantacji zaczyna tracić swoją energię 

kinetyczną wzbudzając elektrony znajdujące się na zewnętrznych powłokach atomów krzemu. 

Na odpowiedniej głębokości względem powierzchni, implantowany jon zatrzymuje się, 

wbudowując się w otaczającą matrycę. Zatrzymanie się jonu moŜe zajść w wyniku wybicia 

atomów krzemu z ich połoŜeń sieciowych, albo przez wbudowanie atomu implantowanego w 

pozycje międzywęzłowe. NiezaleŜnie od sposobu zatrzymania się jonu implantowanego w 

krysztale powiązane to jest z procesem tworzenia defektów strukturalnych. Oczywiście, 

dawka i energia jonów implantowanych wpływa na ogólną ilość defektów. Przy 

wystarczająco wysokich dawkach jonów, implantacja moŜe doprowadzić do całkowitej 

amorfizacji struktury krystalicznej próbki na głębokości zbliŜonej do Rp. 

Wygrzewanie zwykle powoduje zwiększenie uporządkowania struktury krystalicznej 

zaburzonej warstwy wewnątrz kryształu. Odpowiednio wysoka temperatura moŜe sprzyjać 

rekrystalizacji warstwy (częściowo) amorficznej. Oprócz rekrystalizacji, podwyŜszona 

temperatura oraz ciśnienie powodują modyfikację struktury defektowej próbki. Taki 

wysokociśnieniowy proces moŜe sprzyjać powstawaniu defektów strukturalnych typu 

klasterów, wydzieleń, pętli dyslokacyjnych, defektów międzywęzłowych oraz luk; moŜliwe 

jest równieŜ pojawienie się wydzieleń nowej fazy. W zaleŜności od warunków procesów HP-

HT, moŜe ono sprzyjać albo utrudniać dyfuzję implantowanych atomów [91, 92].  

Monokryształy krzemu, implantowane jonami H2
+, zastały wygrzane w warunkach 

HP-HT przedstawionych w Tabeli VII.1. Łącznie z warunkami wygrzewania są 

przedstawione parametry sieci kryształów Si, obliczone z połoŜenia refleksu 004. 
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Tabela VII. 1 Parametry wygrzewania i parametry sieciowe kryształów Si implantowanych H2
+
. 

Próbka P, GPa T, ºC t, godziny a ± 2×10-4, Å 

#1 Si:H — — — 5.4312 

#2 Si:H 10-4 450 10 5.4313 

#3 Si:H 1.1 450 10 5.4311 

#4 Si:H 10-4 650 10 5.4312 

#5 Si:H 1.1 650 10 5.4312 

 

Z Tabeli VII.1 wynika, Ŝe parametry sieciowe implantowanego Si nie zmieniają się w 

granicach błędu pomiaru po procesach HP-HT. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe parametry sieci 

wyznaczone z pomiarów dyfrakcji rentgenowskiej są uśrednionymi wartościami z głębokości 

kilku mikrometrów. 

Pomiary rozkładu intensywności wiązki ugiętej w kierunku równoległym do wektora 

sieci odwrotnej wykazały obecność napręŜeń w warstwie przypowierzchniowej (w obszarze 

pomiędzy powierzchnią i warstwą zaburzoną). O obecności napręŜeń świadczą prąŜki 

interferencyjne, obserwowane na dyfraktogramach (Rys. VII.1).  
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Rys. VII. 1 Skan 2θ/ω2θ/ω2θ/ω2θ/ω dla próbki #1 Si:H. 

 

Z odległości kątowych między prąŜkami interferencyjnymi wyznaczono grubość 

przypowierzchniowej niezdefektowanej (albo nieznacznie zdefektowanej) warstwy. Średnia 

odległość między prąŜkami wyniosła 0.027º, co opowiada warstwie o grubości 0.44 µm. Po 

procesie wygrzewania prąŜki „grubościowe” zanikają, co świadczy o uporządkowaniu 
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strukturalnym warstwy zagrzebanej i związanym z tym zmniejszeniem napręŜeń. Krzywe 

dyfrakcyjne mierzone wzdłuŜ wektora sieci odwrotnej są pokazane na Rys. VII.2. Z Rys. 

VII.2 widać, Ŝe napręŜenia w warstwie przypowierzchniowej nie zanikają całkowicie po 

wygrzaniu, o czym świadczy wciąŜ asymetryczny rozkład natęŜenia wiązki odbitej. Co więcej, 

próbki wygrzane w warunkach wysokiego ciśnienia, zachowują większe szczątkowe 

napręŜenia niŜ próbki wygrzane pod ciśnieniem atmosferycznym. 

 
Rys. VII. 2 Skany 2θ/ω2θ/ω2θ/ω2θ/ω próbek #2 - (a); #3 – (b); #4 – (c); #5 – (d). 

 

Obecność szczątkowych napręŜeń moŜe być spowodowana rozkładem defektów w 

krysztale. W celu zbadania struktury defektowej zostały wykonane pomiary rozkładu 

intensywności rentgenowskiej wiązki ugiętej w przestrzeni odwrotnej. Mapowanie przestrzeni 

odwrotnej wykonano wokół węzła 004.  

Mapy sieci odwrotnej próbek #2 oraz #4 wygrzanych pod ciśnieniem atmosferycznym 

są pokazane na Rys. VII.3. 
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Rys. VII. 3 Mapy sieci odwrotnej węzłów 004 dla próbek wygrzanych pod ciśnieniem atmosferycznym w 

temperaturze: a) 450ºC (#2 Si:H) oraz b) 650ºC (#4 Si:H). 

 

Przedstawione na Rys. VII.3 rozpraszanie dyfuzyjne jest obrazem zawierającym kilka 

typów rozpraszania. Obszar o małych wartościach wektora odchylenia q od punktu sieci 

odwrotnej jest określany jako obszar rozpraszania Huanga, po którym następuje obszar 

rozpraszania Stokesa – Wilsona odpowiadający deformacjom w pobliŜu defektu. Trzeci 

obszar, o duŜej odległości od piku Bragga, odpowiada rozpraszaniu od deformacji 

pochodzących od defektów o „rozmytych” granicach. 

 

 
Rys. VII. 4 Centralna cześć dyfuzyjnego rozpraszania (rozpraszanie Huanga) obliczona numerycznie (a) 

oraz otrzymana eksperymentalnie (b) dla próbki #2 Si:H. 

 

Na Rys. VII.4 przedstawiono porównanie centralnej części eksperymentalnie 

otrzymanej mapy sieci odwrotnej, dla refleksu 004 od próbki #2, oraz jej symulacji 

komputerowej przy załoŜeniu, Ŝe rozpraszanie wiązki rentgenowskiej w centralnej części 

mapy jest rozpraszaniem Huanga i pochodzi jedynie od pętli dyslokacyjnych połoŜonych w 

płaszczyznach {111} z wektorem Burgersa skierowanym wzdłuŜ kierunków <101>. 

Precyzyjnie mówiąc, takie rozpraszanie dyfuzyjne moŜe być uwarunkowane nie tylko 

obecnością pętli dyslokacyjnych o podanej strukturze, ale równieŜ defektami opisywanymi 

tensorem siłowym (ang. double – force tensor) o takiej samej symetrii. Asymetria mapy sieci 

odwrotnej w kierunku Qz, zaleŜy od koncentracji defektów oraz jest związana z „siłą defektu”, 

(a) (b) 

(a) (b) 
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która opisuje zmianę objętości materiału wywołaną obecnością defektu, i zaleŜy od wielkości 

defektu. 

 

 
Rys. VII. 5. Centralna cześć dyfuzyjnego rozpraszania (rozpraszanie Huanga) obliczona numerycznie (a) 

oraz otrzymana eksperymentalnie (b) dla próbki #4 Si:H. 

 

Na Rys. VII.5 pokazano rozpraszanie Huanga otrzymane eksperymentalnie i 

symulowane dla pętli dyslokacyjnych w płaszczyznach {110} z wektorami Burgersa 

prostopadłymi do tych płaszczyzn. Porównując rozpraszanie Huanga dla próbek #2 oraz #4, 

wyraźnie widać, Ŝe asymetria tych rozproszeń powoduje zwiększenie natęŜenia wiązki ugiętej 

przy wektorach dyfrakcji mniejszych od wektora sieci odwrotnej refleksu 004. Oznacza to 

ujemną wartość „siły defektu”, tzn. Ŝe defekt powoduję ujemną zmianę objętości materiału 

(defekty typu luk). Jak juŜ zauwaŜono, mniejsza asymetria rozpraszania dyfuzyjnego dla 

próbki #4 w porównaniu z próbką #2, jest związana z mniejszą koncentracją defektów w 

próbce #4. Porównując obrazy rozpraszania Huanga otrzymane eksperymentalnie, obliczone 

numerycznie oraz skany 2θ/ω  (Rys. VII.6) stwierdzono, Ŝe średni rozmiar defektów (typu 

pętli dyslokacyjnych), wyznaczony metodą opisaną w Rozdziale V, w próbce #2 jest bliski 

300 nm, i jedynie około 100 nm w próbce #4 Si:H.  

 

(a) (b) 
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Rys. VII. 6. ZaleŜności I(qII) (a) i (b) oraz I(q┴) (c) i (d) w skali podwójnie logarytmicznej: (a) i (c) dla 

próbki #2; (b) i (d) dla próbki #4. (Wygładzanie przeprowadzono metodą Savitzky - Golay). 

 

Przyczynę silnego rozpraszania dyfuzyjnego, obserwowanego dla obu próbek 

wygrzanych pod ciśnieniu atmosferycznym, wzdłuŜ wektora Qx, daleko od piku koherentnego, 

moŜna wyjaśnić jakościowo. Dla obu próbek źródłem takiego rozpraszania jest 

prawdopodobnie, deformacja tego samego typu. Transformata Fouriera od obrazu takiego 

typu przedstawia pola napręŜeń w kształcie „igły”, to znaczy defekty mają o wiele większy 

wymiar w kierunku z niŜ w płaszczyźnie xy. Ze stosunku szerokości tego rozpraszania w 

kierunkach qz oraz qx moŜna stwierdzić, Ŝe rozmiar defektów w kierunku z jest dziesięć razy 

większy od rozmiarów w kierunkach x i y. Jak widać z Rys. VII.6d intensywność tego 

rozpraszania dyfuzyjnego, zanika według zaleŜności q-0.65, co nie odpowiada rozpraszaniu 

Huanga ani teŜ rozpraszaniu Stokesa – Wilsona. Intensywność rozpraszania dyfuzyjnego 

zanikającego zgodnie z q-0.65, jak i kaŜdego innego rozpraszania dyfuzyjnego, powinna być 

proporcjonalna do ogólnej ilości defektów. Oznacza to, Ŝe w próbce #4 koncentracja 

defektów typu „igły” jest o wiele większa od koncentracji tych defektów w próbce #2. 

Niestety, w dostępnej literaturze poświęconej dyfrakcji rentgenowskiej nie udało się znaleźć 

Ŝadnej teorii opisującej takie zachowanie rozpraszania dyfuzyjnego.  

(a) (b) 

(c) (d) 
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Podsumowując, wszystkie dane otrzymane z pomiarów dyfrakcyjnych, symulacji 

komputerowych, oraz analizy teoretycznej wskazują na zmiany strukturalne w Si:H 

przedstawione schematycznie na Rys. VII.7, dla Si implantowanego jonami H2
+ po procesie 

wygrzewania w temperaturach 450 ºC oraz 650 ºC.  

 

 
Rys. VII. 7 Schematyczne przedstawienie zmian struktury defektowej w wyniku wygrzewania próbek 

Si:H w temperaturach 450ºC i 650ºC w warunkach ciśnienia atmosferycznego. 

 

Wygrzewanie przeprowadzone w warunkach ciśnienia atmosferycznego powoduje 

strukturalne uporządkowanie zaburzonej warstwy zdefektowanej, w wyniku czego napręŜenia 

w warstwie przypowierzchniowej zanikają. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, Ŝe podczas 

wygrzewania w temperaturze 450 ºC, w warstwie zaburzonej tworzą się „duŜe” defekty o 

wymiarze 300 nm, powodujące deformacje podobne do deformacji powstających od pętli 

dyslokacyjnych. Takie „duŜe” defekty, podobnie jak defekty typu luk, mają ujemną siłę. 

Porównując wyniki otrzymane w tym rozdziale z danymi w literaturze, moŜna stwierdzić, Ŝe 

„duŜe” defekty mają strukturę pęcherzy wypełnionych wodorem. Wygrzewanie w warunkach 

ciśnienia atmosferycznego powoduje powstawanie mniejszych defektów (prawdopodobnie 

równieŜ pęcherzy o wymiarze kilkudziesięciu nanometrów). Te mniejsze defekty dyfundują z 

głębokości warstwy zaburzonej, tworząc „strumienie” defektów. Wygrzewanie w 

temperaturze 650 ºC intensyfikuje proces dyfuzji „małych”, wypełnionych wodorem 

defektów. Ilość strumieni „małych” defektów w próbce wygrzanej w 650 ºC, jest większe niŜ 

w próbce wygrzanej w temperaturze 450 ºC (o czym świadczy róŜnica w intensywności 

dyfuzyjnego rozpraszania związanego z tymi defektami). Większa prędkość dyfuzji wodoru w 

próbce wygrzanej w 650 ºC zachodzi z jednoczesnym zmniejszeniem „duŜych” pęcherzy do 

rozmiarów około 100 nm, oraz ze zmniejszeniem koncentracji defektów. O mniejszej 
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koncentracji defektów typu pętli dyslokacyjnej świadczy bardziej symetryczny kształt 

rozpraszania dyfuzyjnego w pobliŜu piku koherentnego. 

Mapy sieci odwrotnej próbek #3 Si:H i #5 Si:H, wygrzanych pod ciśnieniem 1.1 GPa, 

są przedstawione na Rys. VII.8. 

 

 
Rys. VII. 8. Mapy sieci odwrotnej dla odbić 004: (a) próbki #3; (b) próbki #5. 

 

Mapy sieci odwrotnej pokazane na Rys. VII.8 pochodzą od defektów powodujących 

tetragonalną albo ortorombową deformację sieci krystalicznej [93, 94]. Rozmiary defektów 

przy ich maksymalnej koncentracji, otrzymane z wykresów zaleŜności I(q) w podwójnie 

logarytmicznej skali (Rys. VII.9), wynoszą 300 nm dla próbki #3 oraz około 600 nm dla 

próbki #5. 

 

 
Rys. VII. 9. I(qII) a) dla próbki #3 Si:H; b) dla próbki #5 Si:H. 

 

W odróŜnieniu od map sieci odwrotnej próbek wygrzanych w warunkach ciśnienia 

atmosferycznego, w próbkach #3 i #5, nie obserwowano rozpraszania dyfuzyjnego od 

defektów o rozmytych granicach typu „strumienie”. Obserwowane rozpraszanie dyfuzyjne 

pochodzi od „duŜych” defektów (pęcherzy wypełnionych wodorem) powstających podczas 

wygrzewania wysokociśnieniowego. Oznacza to, Ŝe zwiększone ciśnienie hamuje dyfuzję 

(b) (a) 

(a) (b) 
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wodoru ku powierzchni powodując jego kumulację w pęcherzach, w zaburzonej warstwie. 

Warto zaznaczyć, iŜ stwierdzone w danej pracy wnioski dotyczące dyfuzji wodoru w 

próbkach po procesach HT i HP-HT, bardzo dobrze zgadzają się z danymi 

eksperymentalnymi opisanymi w literaturze [91, 90]. 
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VII.2 Defekty i napręŜenia w monokryształach krzemu po implantacji H2
+
 i He

+
. 

 

Celem tej części pracy było zbadanie wpływu jednoczesnej implantacji jonów wodoru 

oraz helu na wewnętrzną nanostrukturę defektową monokryształów krzemu oraz procesów 

zachodzących pod wpływem wygrzewania wysokociśnieniowego. W poprzednim Rozdziale 

pokazano, Ŝe struktura defektowa kryształów Si implantowanych jonami H2
+, po wygrzaniu w 

warunkach ciśnienia atmosferycznego, jest uwarunkowana obecnością defektów typu 

pęcherzy o wymiarach około 100-300 nm. Przy wygrzewaniu wysokociśnieniowym, oprócz 

pęcherzy (prawdopodobnie zawierających wodór) generują się defekty o znacznie mniejszych 

(kilkudziesięcionanometrowych) wymiarach. Bardzo waŜnym parametrem wpływającym na 

strukturę defektową Si:H jest ciśnienie hydrostatyczne atmosfery gazowej w czasie 

wygrzewania hamujące proces oddyfundowania wodoru. W przypadku współimplantacji 

wodoru i helu do próbki oczekiwano, Ŝe struktura defektowa oraz jej przemiany podczas 

procesów HP-HT będą odmienne od obserwowanych w Si:H. Przyczyną ewentualnej róŜnicy 

jest obecność dwóch warstw zaburzonych przez implantację [90, 95]; kaŜda z tych warstw, 

oraz obie razem, będą wpływać na strukturę defektową implantowanego i wygrzanego Si:H, 

He. 

Monokryształy Si-Cz z powierzchnią prostopadłą kierunku [001] były implantowane 

jonami H2
+ o energii 135 KeV (RpH = 0.5µm) i następnie jonami He+ o energii 50 KeV (RpHe 

= 0.42 µm) [90]. Dawki jonów wodoru i helu (w przeliczeniu na atomy) stanowiły po 

2.5×1016 cm-2 (sumaryczna dawka jonów wodoru i helu wynosiła 5×1016 cm-2). Próbki zostały 

wygrzane w temperaturach 450 ºC i 650 ºC w warunkach ciśnienia atmosferycznego oraz pod 

ciśnieniem 1.1 GPa. Wygrzewanie zostało przeprowadzone przez 1 i 10 godzin. Warunki 

wygrzewania, oraz oznaczenia próbek są przedstawione w Tabeli VII.2. 

 

Tabela VII. 2 Oznakowanie próbek, oraz temperaturowo-ciśnieniowe warunki wygrzewania 

Próbka T, ºC P, GPa t, godziny 
#1 Si:H,He — — — 
#2 Si:H,He 450 10-4 1 
#3 Si:H,He 450 1.1 1 
#4 Si:H,He 450 10-4 10 
#5 Si:H,He 450 1.1 10 
#6 Si:H,He 650 10-4 10 
#7 Si:H,He 650 1.1 10 

 

Parametr sieci krystalicznej ustalony z pozycji refleksu 004 był równy 5.4313±0.0001 Å.  
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Mapę sieci odwrotnej refleksu 004 próbki #1Si:H,He pokazano na Rys. VII.10. 

 

 
Rys. VII. 10. Mapa sieci odwrotnej dla węzła 004 próbki niewygrzanej #1Si:H, He. 

 

Na mapie sieci odwrotnej, dla refleksu 004 zmierzonej dla próbki wyjściowej 

niewygrzanej, widać oscylacje natęŜenia nakładające się na rozpraszanie od powierzchni 

kryształu (ang. truncation rod). Obliczona z odległości maksimów interferencyjnych grubość 

„przestrzelonej” warstwy przypowierzchniowej wynosi 0.3 µm. Jak i w przypadku próbek 

Si:H, oscylacje natęŜenia wiązki odbitej świadczą o obecności napręŜeń spowodowanych 

zaburzeniami strukturalnymi powstałymi w wyniku implantacji.  

Po wygrzewaniu w temperaturze 450º C w ciągu jednej godziny oraz dziesięciu 

godzin napręŜenia w próbkach znikają. Rozpraszanie dyfuzyjne dla próbek #2 i #4 Si:H, He 

jest pokazane na Rys. VII.11. 

 

 
Rys. VII. 11 Mapy sieci odwrotnej dla węzłów 004 próbek #2 Si:H,He (a) i #4 Si:H,He (b). 

 

Jak wynika z Rys. VII.11 rozpraszanie dyfuzyjne refleksu 004 od próbek #2 i #4 

Si:H,He jest podobne i moŜe być rozpatrywane jako składające się z kilku części, które 

pochodzą od róŜnych systemów defektów. Centralna część rozpraszania dyfuzyjnego, 

oznaczona jako obszar „1” na Rys. VII.11a (występuje ona równieŜ na Rys. VII.11b) jest 

spowodowana obecnością „duŜych” defektów typu pętli dyslokacyjnych. Części oznaczone 

(a) (b) 
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jako obszary „2” i „3” (wyraźniej rozdzielone dla próbki #4 Si:H,He) prawdopodobnie mają 

taki sam kształt i róŜnią się jedynie połoŜeniem w przestrzeni odwrotnej. Wymienione 

rozpraszania dyfuzyjne pochodzą od defektów o rozmytych granicach. Obszar rozpraszania 

oznaczony jako obszar „2” jest połoŜony bliŜej obszaru odbicia koherentnego i jest bardzo 

podobny do rozpraszania dyfuzyjnego obserwowanego dla próbek implantowanych wyłącznie 

wodorem i wygrzanych w temperaturze 450ºC (Rozdział VII.1.). MoŜna więc wnioskować, Ŝe 

obszar „2” równieŜ pochodzi od strumieni małych defektów powstałych na skutek dyfuzji 

wodoru. Obszar dyfuzyjnego rozpraszania „3” jest prawdopodobnie spowodowany 

obecnością defektów o tej samej strukturze, i prawdopodobnie jest uwarunkowany obecnością 

i dyfuzją helu. Potwierdzeniem obecności róŜnych typów defektów są symulacje 

komputerowe wiązki rozproszonej w obszarze Huanga wskazujące na obecność defektów o 

duŜych wymiarach, oraz defektów o „rozmytych” granicach (Rys. VII.12). 

 
Rys. VII. 12. Symulacja komputerowa rozpraszania Huanga: (a) - dla pętli dyslokacyjnych (centralna 

część rozpraszania obserwowana na eksperymentalnych mapach sieci odwrotnej); (b) – dla defektów o 

rozmytych granicach odpowiadających obszarom „2” i „3” rozpraszania dyfuzyjnego (Rys. VII.11). 

 

Jest oczywiste, Ŝe poprzez nałoŜenie i normalizację rozproszeń od „duŜych” defektów 

i dwóch rozproszeń od defektów spowodowanych dyfuzją wodoru i helu moŜna doprowadzić 

do sumarycznego obrazu rozpraszania dyfuzyjnego podobnego do otrzymanego 

eksperymentalnie. 

Mapy sieci odwrotnej węzłów 004 próbek wygrzanych w temperaturze 450 ºC pod 

ciśnieniem 1 GPa w ciągu jednej i dziesięciu godzin są przedstawione na Rys. VII.13. 

 

(a) (b) 
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Rys. VII. 13 Mapy sieci odwrotnych dla węzłów 004 próbek #3 Si:H,He (a) i próbki #5 Si:H,He – (b). 

 

Dla próbek wygrzanych pod ciśnieniem 1.1 GPa, rozpraszanie dyfuzyjne równieŜ 

zawiera kilka składowych rozpraszania (Rys. VII.13). Centralna jego część, jak i w przypadku 

próbek #2 i #4, pochodzi od „duŜych” pętli dyslokacyjnych. Natomiast obszar „2” zanika, jak 

w przypadku próbek implantowanych wyłącznie jonami wodoru (Rozdział VII.1). Oznacza to, 

Ŝe podczas wygrzewania wysokociśnieniowego powstają duŜe pęcherze wypełnione wodorem. 

Na mapach przestrzeni odwrotnej, podobnie jak na Rys. VII.11, widoczne jest rozpraszanie 

od defektów utworzonych poprzez dyfuzję helu. Dodatkowo pojawia się wyraźne 

rozpraszanie dyfuzyjne w innej części przestrzeni odwrotnej, przy Q>h. Zgodnie z 

obliczeniami numerycznymi, rozpraszanie dyfuzyjne przedstawione na Rys. VII.14c pochodzi 

od defektów o tensorze siłowym o symetrii pętli dyslokacyjnych połoŜonych w płaszczyźnie 

(001) z wektorem Burgersa prostopadłym do płaszczyzny pętli. Warto zaznaczyć, Ŝe taka 

symetria tensora sił defektu jest typowa dla defektów punktowych, oraz defektów sferycznych. 

 

 
Rys. VII. 14. Obliczone numerycznie składowe rozpraszania dyfuzyjnego; (a) – rozpraszanie od duŜych 

defektów, (b) – rozpraszanie od defektów o rozmytych granicach, (c) - rozpraszanie od defektów 

sferycznych. 

 

Rozpraszanie dyfuzyjne obserwowane dla próbek #3 i #5 jest wynikiem superpozycji 

trzech rodzajów rozpraszania pochodzącego od róŜnego typu defektów pokazanych na Rys. 

VII.14. 

(a) (b) (c) 

(a) (b) 
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Brak zmian struktury defektowej w zaleŜności od czasu wygrzewania wskazuje, Ŝe 

czas wygrzewania nie jest najwaŜniejszym parametrem wpływającym na zmiany struktury. 

Struktura defektowa Si:H, He kształtuje się zasadniczo juŜ w ciągu pierwszej godziny 

godzinie wygrzewania w temperaturze 450ºC/650ºC. 

Mapy przestrzeni odwrotnej wokół refleksu 004 dla próbek poddanych wygrzewaniu 

w temperaturze 650º C są przedstawione na Rys. VII.15. 

 

 
Rys. VII. 15 Mapy sieci odwrotnych węzłów 004: (a) #6Si:H,He; (b) #7Si:H,He. 

 

Mapa sieci odwrotnej dla próbki #6 wygląda podobnie jak mapa próbek wygrzanych 

w 450ºC. Rozpraszanie dyfuzyjne pokazane na Rys. VII.15 (a) (podobnie jak rozpraszanie 

dyfuzyjne od próbek wygrzanych w warunkach ciśnienia atmosferycznego) składa się z trzech 

części, które pochodzą od defektów spowodowanych dyfuzją (i) helu, (ii) wodoru, oraz (iii) 

od defektów o większych wymiarach wypełnionych wodorem i / lub helem. Większa, w 

porównaniu do próbek #3 i #4, symetria centralnej części rozpraszania dyfuzyjnego świadczy 

o zmniejszeniu koncentracji „duŜych” defektów.  

Rozpraszanie dyfuzyjne widoczne na mapie sieci odwrotnej próbki #7 (Rys. VII.15 b) 

pochodzi od defektów typu pętli dyslokacyjnych znajdujących się w płaszczyznach {101} z 

wektorami Burgersa prostopadłymi do płaszczyzn pętli. Komputerowa symulacja 

rozpraszania dyfuzyjnego próbki #7 jest pokazana na Rys. VII.16. 

 
Rys. VII. 16. Komputerowa symulacja rozpraszania Huanga (refleks 004) dla próbki #7. 

 

(a) (b) 
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Podczas symulacji numerycznej rozpraszania dyfuzyjnego od defektów w próbce #7 

Si:H, He modelowano defekty w postaci pętli dyslokacyjnych w płaszczyznach {111} z 

wektorami Burgersa w kierunkach <111>.  

Rozkład koncentracji defektów w zaleŜności od ich rozmiaru oraz porównanie 

eksperymentalnie zmierzonego i numerycznie obliczonego rozpraszania dyfuzyjnego dla 

próbek #2 i #3 Si:H, He przedstawiono na Rys. VII.17. 

 

 
Rys. VII. 17 Symetryzowane 2θ/ω2θ/ω2θ/ω2θ/ω skany próbek #2Si:H,He i #3Si:H,He (a) i (c) oraz odpowiadające im 

rozkłady koncentracji defektów w funkcji rozmiaru dla próbek #2Si:H,He i #3Si:H(b) i (d),He. 

 

Rozkłady koncentracji defektów w zaleŜności od rozmiarów dla próbek #4 i #5 Si:H, 

He są podobne do zaleŜności otrzymanych dla próbek #2 i #3 Si:H, He.  

Symulacje rozpraszania dyfuzyjnego w kierunkach qz i odpowiednie rozkłady 

koncentracji defektów dla próbek #6 i #7 pokazano na Rys. VII.18. Wyraźnie widać, Ŝe 

zwiększone ciśnienie w czasie wygrzewania Si:H, He powoduje zmniejszenie rozrzutu 

rozmiarów defektów. NaleŜy przy tym zaznaczyć, Ŝe na wszystkich wykresach opisujących 

rozkład rozmiarów defektów, rozmiar przekraczający 0.6 µm jest oszacowany poprzez 

interpolację funkcji rozkładu uŜywanej w obliczeniach numerycznych. Oznacza to, Ŝe 

przebieg funkcji rozkładu koncentracji dla rozmiarów defektów powyŜej 0.6 µm moŜe w 

sposób znaczący róŜnić się od rzeczywistego rozkładu ich koncentracji w krysztale. Dokładny 

(a) (b) 

(c) (d) 
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opis struktury rozmiarów defektów o wymiarach powyŜej 0.6 µm nie jest moŜliwy ze 

względu na rozpraszanie koherentne.  

 

 
Rys. VII. 18. Symetryzowane skany 2θ/ω2θ/ω2θ/ω2θ/ω dla próbek #6 (a) i #7 (c) oraz odpowiadające im rozkłady 

koncentracji defektów w funkcji rozmiaru dla próbki #6 (b) i dla próbki #7 (d). 

 

Oszacowane koncentracje defektów dla maksymalnych wartości funkcji rozkładów 

przedstawione zostały w Tabeli VII.3. 

Tabela VII. 3 Koncentracje defektów dla maksymalnych wartości funkcji rozkładów 

Próbka N, (×1014 cm-3) Próbka N, (×1014 cm-3) 
#2Si:H,He ≈3.0 #3Si:H,He ≈0.2 
#4Si:H,He ≈2.8 #5Si:H,He ≈0.2 
#6Si:H,He ≈5.7 #7Si:H,He ≈2.1 

Na Rys. VII.19 przedstawiono schematycznie zmiany struktury defektowej kryształów 

Si:H, He po procesach HT i HP - HT. W wyniku implantacji formowana jest struktura o 

znacznym zaburzeniu materiału matrycy (w pobliŜu zasięgu implantowanych jonów, Rp). 

Przypowierzchniowa warstwa o grubości 0.44 µm nie zostaje zdefektowana. Warstwa 

zaburzona w próbce poddanej implantacji generuje napręŜenia w warstwie niezdefektowanej. 

W czasie wygrzania w warunkach ciśnienia atmosferycznego w temperaturze 450 ºC 

(a szczególnie w 650 ºC) intensyfikuje się proces dyfuzji wodoru i helu w kierunku 

powierzchni kryształu (Rys. VII.19).  

(a) (b) 

(c) (d) 
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Rys. VII. 19. Schematyczne przedstawienie modyfikacji struktury defektowej w 

Si:H, He w czasie wygrzewania w warunkach HT-HP. 

 

Na podstawie przeprowadzonych analiz wyników rentgenowskich wynika, Ŝe 

wygrzewanie w temperaturze 450 ºC i ciśnieniu 1.1 GPa hamuje bardziej dyfuzję wodoru niŜ 

helu. Oprócz tego w krysztale pojawiają się pęcherze wypełnione helem o wymiarach 

mniejszych od wymiarów pęcherzy wypełnionych wodorem. Po wysokociśnieniowym 

wygrzewaniu w temperaturze 650 ºC, nie zaobserwowano defektów związanych z procesem 

dyfuzji He i H2. W warstwie zaburzonej powstają duŜe defekty wypełnione gazem.  
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Rozdział VIII. Podsumowanie. 

 

W pracy doktorskiej zostały przedstawione wyniki badań strukturalnych 

półprzewodnikowych układów warstwowych przed i po procesach wygrzewania w 

warunkach ciśnienia atmosferycznego i wysokiego hydrostatycznego. Wyniki pracy 

doktorskiej moŜna podzielić na dwie części: fenomenologiczną i teoretyczną. W części 

fenomenologicznej przedstawiono wpływ procesów HP-HT na strukturę warstw 

epitaksjalnych oraz kryształów implantowanych. Część teoretyczna opisuje procesy 

rozpraszania promieni rentgenowskich na zdefektowanych układach warstwowych oraz 

metody wyznaczania struktury defektowej badanych układów. Opracowane metody mają 

charakter uniwersalny i mogą być zastosowane dla szerokiego kręgu struktur.  

W pracy przeanalizowano wpływ procesu HP-HT na stan napręŜeń i strukturę 

dyslokacyjną heterostruktur epitaksjalnych GaAs/Si, InAs/GaAs, InAl(Ga)As/InP. Okazało 

się, Ŝe dla silnie niedopasowanych warstw GaAs na Si wygrzewanie wysokociśnieniowe 

zmniejsza szczątkowe napręŜenia termiczne oraz redukuje strukturę dyslokacyjną. Tym 

samym proces HP-HT powoduje lepsze dopasowanie parametrów sieciowych warstwy do 

parametrów podłoŜa. Badanie wpływu wygrzewania wysokociśnieniowego na strukturę 

warstw InAs na podłoŜu GaAs równieŜ wykazało zmniejszenie niedopasowania na granicy 

międzyfazowej, oraz zmniejszenie ilości defektów strukturalnych. W przypadku układów 

InAs/GaAs moŜna przypuszczać, Ŝe zastosowanie wystarczająco wysokiego ciśnienia 

umoŜliwiałoby otrzymanie warstwy całkowicie dopasowanej do podłoŜa.  

Wpływ wygrzewania w warunkach HP-HT na strukturę warstw InAl(Ga)As na 

podłoŜach InP był stosunkowo niewielki. Jest to związane z wysokim stopniem dopasowania 

parametrów sieciowych warstw do materiału podłoŜa. NaleŜy podkreślić bardzo ciekawe 

zachowanie się warstw InAlAs o róŜnym charakterze napręŜeń. Struktura defektowa InAlAs 

na podłoŜach InP, napręŜonych w sposób ściskający, wykazywała obecność róŜnych typów 

dyslokacji w zaleŜności od kierunku krystalograficznego. W warstwach InAlAs, napręŜonych 

w sposób rozciągający, zaobserwowano pętle dyslokacyjne, rozkład których miał charakter 

kierunkowy. Zaobserwowane zmiany strukturalne zachodzące pod wpływem procesów HP-

HT zaleŜą od pierwotnej struktury defektowej i napręŜeń badanych układów. 

Badania kryształów implantowanych wodorem lub wodorem i helem, wygrzewanych 

w róŜnych warunkach ciśnieniowych, równieŜ pokazały interesujące wyniki. Zaobserwowano 

zaleŜność struktury defektowej od temperatury i ciśnienia. Wzrost temperatury zwiększa 
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ruchliwość atomów implantowanych, a więc intensyfikuje dyfuzję atomów domieszki. 

Natomiast przyłoŜone podczas wygrzewania ciśnienie zmniejsza szybkość dyfuzji 

implantowanych atomów i sprzyja powstawaniu duŜych defektów strukturalnych typu pętli 

dyslokacyjnych oraz pęcherzy wypełnionych wodorem i helem. 

Część pracy, poświęcona opracowaniu metod obliczeniowych, jest istotna dla celów 

analizy struktury defektowej układów warstwowych. W pracy zastała przedstawiona 

oryginalna procedura analizy struktury dyslokacyjnej na granicy fazowej w układach 

warstwowych. Procedura ta pozwala na określenie typu, gęstości, oraz stopnia 

uporządkowania dyslokacji niedopasowania. Zwrócono uwagę, Ŝe stosowanie metody 

Williamsona – Halla dla określania struktury dyslokacyjnej układów epitaksjalnych jest 

błędne. W pracy rozszerzyłem takŜe metodę wyznaczania „średnich” koncentracji i 

rozmiarów defektów zmieniających objętość kryształu. Zastosowana procedura pozwoliła na 

określenie funkcji rozkładu koncentracji defektów w zaleŜności od ich rozmiarów.  

Przedstawiona praca wskazała na znaczne moŜliwości modyfikacji struktury 

defektowej oraz napręŜeń w układach warstwowych poprzez zastosowanie wygrzewania 

wysokociśnieniowego. Wyrazić naleŜy nadzieję, Ŝe prezentowana praca doktorska przyczyni 

się do rozwoju metod charakteryzacji struktur warstwowych stosowanych w technologii 

półprzewodnikowej, a opracowane metody teoretyczne ułatwią ilościową charakteryzację 

cech strukturalnych półprzewodnikowych układów warstwowych. 
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