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АНОТАЦІЯ 

Любченко О. І. Високороздільна Х-променева дифрактометрія поверхневих 

шарів монокристалів та багатошарових структур при іонному опроміненні. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-

математичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 01.04.07 “Фізика 

твердого тіла”. – Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова 

НАН України, Київ, 2019. 

В дисертації викладено результати дослідження впливу іонної імплантації 

на структурно-деформаційний стан надграток AlN/GaN, градієнтних шарів 

AlxGa1-xN, приповерхневих шарів монокристалів InSb і GaN та розробки методик 

рентгенодифракційного аналізу цих ефектів. Розглянуто підхід до моделювання 

рентгенодифракційних спектрів в кристалах InSb, імплантованих іонами Be
+
 з 

різними енергіями та дозами. Метод базується на напівкінематичній теорії 

рентгенівської дифракції у випадку геометрії Брегга. Для визначення глибинних 

профілів деформацій і структурних порушень в іонно-модифікованих шарах 

розроблено процедуру підгонки, яка використовує алгоритми мінімізації Хука-

Дживса, Нелдера-Міда та диференціальної еволюції. Визначено товщину 

порушеного шару і максимальне значення деформації іонно-модифікованих шарів 

InSb. Для двостадійної імплантації з енергіями 66 кеВ і 80 кеВ, дозами 

1,563∙10
14

 ат./см
2
 і 3,125∙10

14
 ат./см

2
, товщина напруженого шару становить 

близько 500 нм при максимальному значенні деформації близько 0,1%. 

Розроблена модель також була застосована для дослідження деформаційних змін 

в імплантованих різними типами іонів та при різних режимах монокристалах 

GaN. 

Проведено детальний аналіз неідеальних надграткових структур (НГ) 

AlN/GaN, вирощених на підкладках GaN. Досліджено вплив таких 

макропорушень структури, як зміна геометричних параметрів НГ по глибині та 

шорсткості інтерфейсів на 2-ω скани, виміряні в Бреггівській геометрії дифракції 

для симетричних рефлексів. Показано, що зміна товщини квантових ям GaN і 
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бар’єрів AlN по глибині приводить до асиметричного розширення сателітних 

піків, в той час як шорсткість – причина симетричного розширення піків, що дає 

можливість розрізнити вплив цих ефектів на дифракційну картину. Ефективність 

розробленої методики показано шляхом числового моделювання рентгенівських 

спектрів. На основі динамічної теорії дифракції рентгенівських променів та 

мозаїчної моделі кристала розроблено новий метод дослідження впливу таких 

мікропорушень структури НГ, як дислокації, на високороздільні Х-променеві 

рентгенодифракційні спектри. Показано, що розраховані з одночасним 

врахуванням неоднорідності товщини шарів НГ і впливу дислокацій спектри для 

AlN/GaN НГ добре пояснюють спостережуване на експериментальних спектрах 

розширення і асиметрію піків сателітів, особливо для рефлексів вищих порядків. 

Встановлено, що класичний метод оцінки дислокаційних порушень структури 

Вільямсона-Холла підтверджує правильність роботи розробленої моделі при 

густинах дислокацій, більших 1∙10
8
 см

−2
. Розроблені методи дозволяють швидко і 

достовірно визначати товщини шарів, густини дислокацій і розподіли 

деформацій.  

Встановлено, що іонна імплантація – потужний метод для трансформації 

структурного і деформаційного стану (деформаційно-поляризаційна інженерія) 

градієнтних шарів і НГ. Показано, що імплантація іонами Ar
+
 в композиційно-

градієнтні сплави AlxGa1–xN та НГ AlN/GaN призводить до виникнення 

гідростатичних деформацій і відносно низького пошкодження кристалічної 

структури: головним чином відбувається збільшення щільності точкових 

дефектів, в той час як конфігурація дислокацій практично не змінюється. 

Щільність мікродефектів значно знижується в результаті постімплантаційного 

відпалу. Структурна якість шарів AlxGa1–xN сильно залежить від концентрації Al і 

погіршується з її збільшенням. У високодислокаційних шарах AlxGa1–xN 

структурні зміни, викликані імплантацією менш виражені.  

На основі даних високороздільної Х-променевої дифрактометрії розроблено 

модель для пояснення поведінки деформаційних полів в гетероструктурах 

AlxGa1-xN/GaN шляхом міграції точкових дефектів і перерозподілу деформацій. 
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Ключові слова: Високороздільна Х-променева дифрактометрія, іонна 

імплантація, монокристали InSb та GaN, градієнтні AlxGa1–xN плівки, надгратки 

AlN/GaN, кінематична та динамічна теорії дифракції. 

ABSTRACT 

Liubchenko O. I. High-resolution X-ray diffractometry of single crystals near-

surface layers and multilayered structures under ion irradiation. – Qualifying scientific 

work on the rights of manuscript. 

The Ph.D thesis for a scientific degree of the candidate of science (Doctor of 

Philosophy) on physics and mathematics, field 01.04.07 – “solid state physics”. 

V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The thesis presents the results of complex investigation of the influence of ion 

implantation on the strain state of III-nitride superlattices (SL), compositionally graded 

AlxGa1-xN layers, and ion-implanted InSb and GaN single crystals. New methods based 

on high-resolution X-ray diffraction analysis for the characterization of these effects 

have been developed. In particular, an approach for simulating the X-ray diffraction 

spectra of Be
+
 implanted InSb crystals was considered. The method is based on the 

semi-kinematic theory of X-ray diffraction in Bragg geometry. The depth profiles of 

strain and structural disordering in the ion-modified layers were determined by a fitting 

procedure that was developed on the base of the direct search minimization algorithms, 

simplex method and differential evolution algorithm. The thickness of the implanted 

layer and strain maximum value for the ion-modified layers of InSb were determined. 

For the two-stage implantation with energies of 66 keV and 80 keV, and doses of 

1.563∙10
14

 at./cm
2
 and 3.125∙10

14
 at./cm

2
, the thickness of the buried layer is about 

500 nm with a strain maximum about 0.1%. The developed model was also used to 

investigate the structural changes in the single crystals of GaN implanted with Ar
+
 and 

Mg
+
 ions with various doses and energies. 

A detailed analysis of non-ideal AlN/GaN superlattices grown on GaN substrates 

was carried out. The influence of thickness variation with depth and interfaces 

roughness on the symmetrical 2θ-ω scans were investigated. It was shown that the 

thickness changes in GaN quantum wells and AlN barriers with depth lead to an 
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asymmetrical broadening of the satellite peaks, while roughness is the cause of their 

symmetrical broadening. This makes possible to distinguish the influence of these 

effects on the diffraction pattern. The effectiveness of the developed method is shown 

by numerical simulation of X-ray diffraction spectra. 

Based on the dynamical theory of X-ray diffraction and using the model of 

mosaic crystal, a new method to investigate the influence of dislocations on the high-

resolution X-ray diffraction spectra has been developed. Simulation of the XRD spectra 

from the AlN/GaN SLs simultaneously takes into account the variation of the SL layers 

thickness and the presence of dislocations. This model explains well the broadening and 

the asymmetry of the satellite peaks, especially for higher-order reflections. 

It is established that the classical Williamson-Hall method for dislocation 

densities estimation confirms the correctness of the developed model at dislocation 

densities larger than 1∙10
8
 cm

−2
. The developed methods allow to determine quickly and 

reliably the layers thicknesses, the density of dislocations and strain profiles in multi-

layered structures. 

Ion implantation is a powerful method for transforming the structural and strain 

state (strain or polarization engineering) in compositionally-graded layers and SL. It has 

been shown that implantation with Ar
+
 ions in graded AlxGa1-xN layers and AlN/GaN 

SL leads to change of strain state and relatively low structural damage. After the 

implantation, the density of microdefects mainly increases, while the configuration of 

dislocations practically does not change. The density of microdefects is significantly 

reduced as a result of post-implantation annealing. The structural quality of the 

AlxGa1-xN layers is strongly depends on the Al concentration and deteriorates with the 

increase of Al. The structural changes induced by ion implantation in highly defected 

samples with larger dislocations densities are less pronounced.  

Ion-implantation leads to crystal quality deterioration of both AlxGa1-xN and GaN 

layers, which can be explained by migration of the point defects and redistribution of 

strain fields within the heterostructure. 
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Key words: High resolution X-ray diffraction, ion implantation, single crystal 

GaN and InSb, graded AlxGa1–xN films, AlN/GaN superlattice, kinematical and 

dynamical theory of X-ray diffraction.  

АННОТАЦИЯ 

Любченко A. И. Высокоразрешающая рентгеновская дифрактометрия 

поверхностных слоев монокристаллов и многослойных структур при ионном 

облучении. – Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук (доктора философии) по специальности 01.04.07 "Физика 

твердого тела". – Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева 

НАН Украины, Киев, 2019. 

В диссертации изложены результаты исследования влияния ионной 

имплантации на структурно-деформационное состояние сверхрешеток AlN/GaN, 

градиентных слоев AlxGa1–xN, приповерхностных слоев монокристаллов InSb, 

GaN и разработки методик рентгенодифракционного анализа этих эффектов. 

Рассмотрен подход к моделированию рентгенодифракционных спектров в 

кристаллах InSb, имплантированных ионами Be
+
 с различными энергиями и 

дозами. Метод основан на полукинематической теории рентгеновской дифракции 

в случае геометрии Брэгга. Для определения глубинных профилей деформаций и 

структурных нарушений в ионно-модифицированных слоях разработана 

процедура подгонки, которая использует алгоритмы минимизации Хука-Дживса, 

Нелдера-Мида и дифференциальной эволюции. Определены толщина 

нарушенного слоя и максимальное значение деформации в ионно-

модифицированных слоях InSb. Для двухстадийной имплантации с энергиями 

66 кэВ и 80 кэВ, дозами 1,563∙10
14

 ат./см
2
 и 3,125∙10

14
 ат./см

2
, толщина 

нарушенного слоя составляет около 500 нм при максимальном значении 

деформации в нем около 0,1%. Разработанная модель также была применена для 

исследования деформационных изменений в имплантированных различными 

типами ионов и при различных режимах имплантации монокристаллах GaN. 
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Проведен анализ неидеальных сверхрешеток (СР) AlN/GaN, выращенных на 

подложках GaN. Исследовано влияние таких макронарушений структуры, как 

изменение геометрических параметров СР по глубине и шероховатости 

интерфейсов на 2-ω сканы, измеренные в Брэгговской геометрии дифракции для 

симметричных отражений. Показано, что изменение толщины квантовых ям GaN 

и барьеров AlN по глубине приводят к асимметричному расширению сателлитных 

пиков, в то время как шероховатость – причина симметричного расширения 

пиков, что позволяет различить влияние этих эффектов на дифракционную 

картину. Эффективность разработанной методики показано путем численного 

моделирования рентгеновских спектров. 

На основе динамической теории дифракции рентгеновских лучей и 

мозаической модели кристалла разработан новый метод исследования влияния 

таких микронарушений структуры СР, как дислокации, на высокоразрешающие 

рентгенодифракционные спектры. Показано, что рассчитанные с одновременным 

учетом неоднородности толщины слоев СР и влиянием дислокаций спектры для 

AlN/GaN СР хорошо объясняют наблюдаемое на экспериментальных спектрах 

расширение и асимметрию пиков сателлитов, особенно для рефлексов высших 

порядков. Установлено, что классический метод оценки дислокационных 

нарушений структуры Вильямсона-Холла подтверждает правильность работы 

разработанной модели при плотностях дислокаций, больших 1∙10
8
 см

−2
. 

Разработанные методы позволяют быстро и достоверно определять толщины 

слоев, плотности дислокаций и профили распределения деформации. 

Установлено, что ионная имплантация – мощный метод для трансформации 

структурного и деформационного состояния (деформационно-поляризационная 

инженерия) градиентных слоев и СР. Показано, что имплантация ионами Ar
+
 

композиционно-градиентных сплавов AlxGa1–xN и СР AlN/GaN приводит к 

возникновению гидростатических деформаций и относительно низкого 

повреждения кристаллической структуры: главным образом происходит 

увеличение плотности точечных дефектов, в то время как конфигурация 

дислокаций практически не меняется. Плотность микродефектов значительно 
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снижается в результате постимплантационного отжига. Структурное качество 

слоев AlxGa1–xN сильно зависит от концентрации Al и ухудшается с ее 

увеличением. В высокодислокационных слоях AlxGa1–xN структурные изменения, 

вызванные имплантацией, менее выражены.  

На основе данных высокоразрешающей рентгеновской дифрактометрии 

разработана модель для объяснения поведения деформационных полей в 

гетероструктурах AlxGa1-xN/GaN путем миграции точечных дефектов и 

перераспределением деформаций. 

Ключевые слова: Высокоразрешающая рентгеновская дифрактометрия, 

ионная имплантация, монокристаллы InSb и GaN, градиентные AlxGa1–xN пленки, 

сверхрешетки AlN/GaN, кинематическая и динамическая теории дифракции. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження 

Метод іонної імплантації (ІІ) широко використовується для створення 

приладів нано- та мікроелектроніки. Він дозволяє вводити домішки з певним 

профілем залягання, не потребує таких високотемпературних операцій, як 

дифузія, і є ключовим технологічним процесом при створенні багатьох приладів. 

Тому детальне дослідження змін структури матеріалу після цього процесу 

важливе для вибору оптимальних параметрів імплантації та отримання заданих 

характеристик приладів. Також імплантація іонів інертних газів – один із методів 

впливу на деформаційний стан багатошарових систем та приповерхневих 

областей кристалів.  

За допомогою легування напівпровідників методом ІІ створюються p-n 

переходи для застосування в приладах на основі InSb та GaN. Детектори 

інфрачервоного (ІЧ) діапазону на основі фотодіодів InSb широко 

використовуються в якості тепловізорів для систем орієнтування та 

спостереження, для контролю промислових процесів. Діоди на основі GaN 

використовуються як світловипромінювальні прилади ультрафіолетового 

діапазону. Дослідження та контроль розподілу домішок при створенні p-n 

переходів важливі для контролю та покращення характеристик цих приладів. 

Напівпровідникові багатошарові структури на основі GaN, AlN та сплавів 

AlGaN широко використовуються в якості яскравих високоефективних 

світлодіодів, що покривають весь видимий діапазон спектру, лазерних діодів, 

приладів силової та надвисокочастотної електроніки. Перспективність 

застосування цих матеріалів обумовлена унікальними фізико-хімічними 

властивостями – такими як термічна, хімічна та радіаційна стійкість. Але 

серйозною проблемою для отримання високоякісних багатошарових структур 

(БШС), таких як надгратки (НГ), є відсутність належної підкладки для їх 

вирощування, що спричиняє існування значної кількості структурних дефектів. 

Крім того, у зв’язку із зменшенням геометричних розмірів структур, на 

властивості приладів сильно впливають неоднорідності товщини шарів. 
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Діагностика таких мікро- та макропорушень структури в БШС важлива для 

оптимізації технологічних процесів вирощування – а отже, для покращення 

відтворюваності характеристик приладів.  

Широкий діапазон значень ширин заборонених зон AlGaN-сплавів (від 

3,4 еВ до 6,2 еВ) і наявність сильних полів п’єзополяризації є привабливими 

властивостями для розробки різних оптоелектронних пристроїв. Зокрема, 

індуковане поляризацією легування в III-нітридах ефективно підвищує 

провідність p-типу шарів AlGaN, які використовуються для виготовлення 

світлодіодів та p-n переходів. Керування полями п’єзополяризації за допомогою 

іонного опромінення дає можливість робити точну настройку параметрів приладів 

та створювати структури з новими функціональними можливостями. Оскільки 

при іонній імплантації виникають радіаційні порушення, то вивчення процесів 

пошкодження при імплантації в III-нітридних сплавах з композиційними 

градієнтами та БШС важливе для подальшого розуміння механізмів пошкоджень 

в цих матеріалах та впливу імплантації на оптоелектричні параметри приладів.  

Розвиток надійних і швидких методів діагностики структури для визначення 

деформаційного та дефектного станів іонно-імплантованих структур важливі для 

розвитку фундаментальної нанофізики та нанотехнології. Основним методом 

швидкої та неруйнівної діагностики структур є Х-променева дифрактометрія. 

Тому вдосконалення методів оцінки параметрів структури та оцінка розподілів 

деформацій і дефектів в монокристалах та БШС – важливий напрямок фізики 

напівпровідників та нанотехнології.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами.  

Дисертаційна робота відповідає основним напрямкам наукової діяльності 

Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України і виконана 

у відповідності до тем: 

• Державна цільова науково-технічна програма „Розроблення і 

створення сенсорних наукоємних продуктів на 2008-2017 роки” проект 

„Розроблення і створення високороздільних рентгенівських методів і обладнання 
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для сертифікації нанорозмірних матеріалів” (No державної реєстрації 

0108U003196) – (виконавець). 

• Цільова комплексна програма фундаментальних досліджень НАН 

України „Нанофізика, наноматеріали та нанотехнології” (No державної реєстрації 

0103U006315) – (виконавець). 

• Цільова програма ВФА НАН України „Фізичні механізми впливу 

деформацій і процесів релаксації на формування і характеристики 

напівпровідникових наноструктур із складною кристалічною граткою” 

(No державної реєстрації 0111U002512) – (виконавець). 

• Цільова науково-технічна програма НАН України „Дослідження і 

розробки з проблем підвищення обороноздатності і безпеки держави” проект 

“Розробка технології виготовлення дводіапазонних багатоелементних 

фотоприймальних інфрачервоних пристроїв спеціального призначення на основі 

антимоніду індію” (No державної реєстрації 0117U001509) – (виконавець). 

• Грант НАН України “Структурні дослідження іонно-модифікованих 

AlGaN-GaN гетероепітаксійних систем для приладів нано- і оптоелектроніки” 

(No державної реєстрації 0117U006195) – (виконавець). 

Мета, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження 

Метою дисертаційної роботи є встановлення фізичних механізмів 

еволюції деформаційного та дефектного станів в градієнтних шарах AlxGa1-xN, 

надграткових структурах AlN/GaN та монокристалах InSb та GaN під дією іонної 

імплантації; розробка методик аналізу дифракційних спектрів з врахуванням 

впливу шорсткості гетерограниць, неоднорідності товщини шарів по глибині та 

дислокаційних порушень структури. 

Для досягнення поставленої мети було визначено такі завдання:  

1. Розробити методику відтворення профілів деформації в приповерхневих 

шарах монокристалів при різних умовах імплантації. 
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2. Дослідити вплив шорсткості поверхні і гетерограниць та неоднорідності 

товщини шарів надграткової структури по глибині на форму дифракційних 

спектрів, виміряних в геометрії Бреггівської дифракції.  

3. Дослідити одночасний вплив дислокацій і неоднорідності товщини шарів 

AlN і GaN по глибині в НГ AlN/GaN на високороздільні рентгенодифракційні 

спектри. Встановити причини симетричного і асиметричного розширення 

сателітних піків на дифракційних спектрах від НГ.  

4. Дослідити деформаційний стан короткоперіодних AlN/GaN надграток, його 

зміну після імплантації іонами аргону та встановити можливість керування 

деформаційно-релаксаційним станом НГ з метою формування нових фізичних 

властивостей НГ. 

5. Встановити вплив імплантації іонів Ar
+
 у композиційно-градієнтні сплави 

AlxGa1–xN з різним вмістом Al на зміни їх структурного та деформаційного стану 

(деформаційно-поляризаційна інженерія).  

6. Встановити зміни гідростатичних компонент деформації, поведінку 

щільності точкових дефектів та конфігурацію системи дислокацій в кристалах та 

багатошарових структурах під впливом іонної імплантації та постімплантаційних 

термообробок. 

Об’єкт дослідження – надгратки AlN/GaN із структурними порушеннями, 

іонно-імплантовані НГ AlN/GaN, композиційно-градієнтні шари AlxGa1-xN і 

монокристали GaN та InSb. 

Предмет дослідження – еволюція дифракційних спектрів (асиметричне та 

симетричне розширення піків, їх кутові зсуви) для неідеальних надграткових 

структур AlN/GaN, викликана шорсткістю поверхні та інтерфейсів, варіаціями 

товщини шарів та періоду, деформаціями гратки, зміною співвідношення 

товщини шарів періоду, а також наявністю дислокацій; особливості дифракції 

Х-променів в цих структурах та монокристалах InSb і GaN після іонної 

імплантації. 
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Методи дослідження: методи високороздільної Х-променевої 

дифрактометрії (ВРХД), вторинна іонна мас-спектрометрія (ВІМС), комбінаційне 

розсіяння світла (КРС), фотолюмінесценція (ФЛ) та теоретичне моделювання. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

1. На основі кінематичної та динамічної теорій дифракції Х-променів 

розроблено модель для аналізу впливу іонної імплантації на розподіл мікро- та 

макродеформацій в кристалах та БШС. Теоретично і експериментально визначено 

товщину деформованого шару і максимальне значення деформації в іонно-

модифікованих шарах InSb. 

2. Вперше побудована модель дифракції з врахуванням реальної дефектної 

структури кристалів для ефективного розрахунку глибинних профілів деформації 

та неоднорідності товщини шарів в когерентних та частково релаксованих НГ 

AlN/GaN.  

3. Вперше розроблено підхід до моделювання дифракційних спектрів з 

використанням статистичної динамічної теорії розсіяння рентгенівських променів 

для імплантованих композиційно-градієнтних структур AlxGa1–xN. 

4. На основі даних, отриманих з Х-променевої дифрактометрії, розроблена 

модель, яка пояснює зміну деформаційного стану і, відповідно, швидкостей 

травлення імплантованих іонами аргону шарів AlN/GaN надгратки. 

5. Вперше встановлено, що низькодозова (D < 4∙10
14

 ат./см
2
) іонна імплантація 

в шари AlxGa1–xN призводить головним чином до збільшення концентрації 

точкових дефектів, в той час як на конфігурацію дислокацій вона практично не 

впливає. Показано, що постімплантаційний відпал призводить до значного 

зниження концентрації мікродефектів.  

6. Встановлено, що структурна якість градієнтних шарів AlxGa1–xN сильно 

залежить від концентрації Al і погіршується з її збільшенням. При цьому 

виявлено, що структурні зміни в системі точкових дефектів, викликані 

імплантацією у плівки AlxGa1–xN з більшими густинами дислокацій, менш 

виражені.  
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Практичне значення одержаних результатів. 

 Показано можливість змінювати деформаційний і дефектний стан БШС за 

допомогою іонної імплантації, що дозволить оптимізувати технологію 

виготовлення структур з наперед заданими властивостями і сприятиме створенню 

новітніх приладів на основі ІІІ-нітридів з необхідними параметрами.  

 Розроблено методику визначення профілів розподілу деформації та 

компонентного складу в градієнтних AlxGa1-xN структурах по глибині, яка 

дозволяє калібрувати швидкість росту та компонентний склад даних структур та 

досліджувати зміни деформаційного та дефектного стану в них після іонної 

імплантації. 

 Продемонстровано можливість керованого регулювання величини 

поляризації за рахунок зміни деформаційного стану систем, що відкриває шлях 

для поляризаційної інженерії в електронних приладах на основі III-нітридів. 

Особистий внесок здобувача. 

Особистий внесок автора дисертації полягає в одержанні 

експериментальних результатів за допомогою Х-променевої дифрактометрії. 

Також автору дисертації належать математичні розрахунки в роботах [1*-6*], 

виконані з використанням особисто написаних комп’ютерних програм. Здобувач 

брав активну участь у постановці завдань, інтерпретації результатів [1*, 3*-6*] та 

представленні результатів на конференціях [7*-12*]. Тексти статей написані 

спільно з іншими авторами. 

Апробація результатів дисертації. 

Основні результати дисертаційної роботи доповідалися на українських та 

міжнародних конференціях: 

VІI українська наукова конференція з фізики напівпровідників ”УНКФН–7”, 26-

30 вересня 2016, Дніпро, Україна. 

Summer school International research and practice conference: Nanotechnology and 

Nanomaterials (NANO-2017), 19-26 August, 2017, Migove-Chernivtsi region, Ukraine. 
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ІV міжнародна науково-практична конференція “Напівпровідникові матеріали, 

інформаційні технології та фотовольтаїка” НМІТФ-2018, 17-19 травня 2018 

Кременчук, Україна. 

6th International research and practice conference “Nanotechnology and 

Nanomaterials (NANO-2018)”, 27-30 September 2018, Kiev, Ukraine.  

The 14th Biennial Conference on High-Resolution X-Ray Diffraction and Imaging 

XTOP 2018, 2-7 September 2018, Bari, Italy. 

SIMS Europe 2018, 16-18 September 2018, Münster, Germany.  

VIIІ Українська наукова конференція з фізики напівпровідників, 2-4 жовтня 

2018, Ужгород, Україна. 

І міжнародна науково-практична конференція “Елементи, прилади та системи 

електронної техніки” (ЕПСЕТ-18), 14-16 листопада 2018, Запоріжжя, Україна 

Структура та обсяг дисертації. 

Дисертаційна робота складається із вступу, літературного огляду з теми 

дослідження, п’яти оригінальних розділів, які присвячені основним результатам 

роботи та методикам дослідження і розрахунків, висновків та списку цитованої 

літератури з 280 найменувань. Дисертація викладена на 181 сторінці тексту, з 

яких 148 сторінок основного тексту, і містить 49 рисунків. 
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Розділ 1. 

ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ ТА 

ДІАГНОСТИКА МАТЕРІАЛІВ InSb ТА Al(Ga)N 

Розвиток мікро- і наноелектроніки та зменшення розмірів приладних 

структур вимагає детального дослідження кристалічної якості та впливу 

структурних змін на властивості приладів. Фізичні властивості нанорозмірних 

об’єктів суттєво відрізняються від властивостей об’ємних кристалів. Виникають 

розмірні квантово-механічні ефекти, які зараз широко використовуються в 

приладах електроніки. В цьому розділі розглянуто дефекти в монокристалах, 

деякі методи вирощування та аналізу властивостей монокристалів та проведено 

огляд літератури по стану досліджень і застосуванню іонно-імплантованих 

монокристалів InSb та гетероструктур А
3
В

5
. 

1.1. Кристали та дефекти  

1.1.1. Просторові гратки кристалічних систем 

Тверді тіла характеризуються, як правило, регулярним розташуванням 

атомів і молекул. Розрізняють аморфну і кристалічну структуру твердих тіл. 

Аморфні структури – це структури, які не мають явно вираженого далекого 

порядку в розташуванні атомів. До таких матеріалів відносяться, наприклад, скло, 

багато органічних матеріалів і т. д. Кристалічні структури – це структури, що 

являють собою періодичну гратку, у вузлах якої розташовані атоми (рис. 1.1). 

Тривимірна кристалічна структура – гратка, побудована на трьох координатних 

осях ,  ,  x y z , розташованих у загальному випадку під кутами   ,  ,  . Періоди 

трансляції атомів по осях (параметри гратки) рівні, відповідно, a, b, c. 

Елементарна комірка кристала – це паралелепіпед, побудований на векторах 

трансляції ,  ,  a b c . Така комірка називається примітивною. У результаті 

трансляції елементарної комірки в просторі виходить просторова проста гратка – 

так звана гратка Браве. Існує чотирнадцять типів граток Браве. Гратки Браве 

поділяються на сім систем, названих кристалографічними сингоніями, відповідно 
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до семи різних видів елементарних граток: триклинної, моноклінної, ромбічної, 

тетрагональної, тригональної, кубічної і гексагональної. 

 

Рис. 1.1 Елементарна комірка кристалічної структури. 

Крім того, елементарні гратки поділяються на 4 типи за центруванням: 

примітивна (P), базицентрована (C), об’ємноцентрована (I), гранецентрована (F). 

Сингонія визначає співвідношення між векторами ,  ,  a b c  та кутами   ,  ,  . 

Наприклад, для ромбічної сингонії параметри гратки  a b c  і кути     . 

Величини a, b, c та α, β, γ в залежності від сингонії можуть приймати різні 

значення. Сингонії поділяються на 3 категорії в залежності від їхньої симетрії.  

  

Рис. 1.2 Приклади елементарних комірок сфалериту (а) та вюрциту (б). 

До нижчої категорії відносять триклинну, моноклинну і ромбічну сингонії, 

до середньої – гексагональну, тригональну і тетрагональну, і до вищої 

відноситься тільки кубічна сингонія. На рис. 1.2 показано елементарні комірки 

для напівпровідників InSb (рис. 1.2a), що має елементарну комірку типу цинкової 

обманки, та GaN, який має структуру вюрциту (рис. 1.2б). Кристалічні структури 

можуть бути у вигляді монокристала – з регулярним розміщенням елементарних 
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комірок по всьому об’єму, а також у вигляді полікристалів. Для виготовлення 

сучасних наноприладів, таких як транзистори, фото- та світлодіоди та ін., 

здебільшого використовуються високоякісні монокристали в першу чергу через 

малі геометричні розміри приладних структур та жорсткі вимоги до 

відтворюваності приладів, виготовлених на одній пластині. Але навіть у 

високоякісних монокристалах Si, InSb, Ge, GaAs є різні дефекти, кількість яких 

достатньо мала, щоб не змінювати в значній мірі параметри приладів. Ці дефекти 

локально порушують трансляційну симетрію ідеального кристала. Їх можна 

класифікувати за розмірами як точкові ефекти (0-мірні), лінійні (1-D), планарні 

(2-D) та об’ємні (3-D).  

1.1.2. Точкові дефекти 

Точкові дефекти мають невеликі розміри в усіх трьох вимірах – не більше 

кількох діаметрів атомів. До точкових дефектів належать вакансії, міжвузлові та 

домішкові атоми та їхні комплекси (рис. 1.3). Вакансія – це незайняте атомом 

місце у вузлі кристалічної гратки (рис. 1.3а).  

 

Рис. 1.3 Точкові дефекти: (а) вакансія, (б) атом в міжвузлі, (в) домішковий атом з більшим 

атомним радіусом. 

За моделлю Френкеля, виникнення вакансій може відбуватися внаслідок 

флуктуаційних процесів переходу атомів кристала з вузла гратки у міжвузлове 

положення, при цьому виникає парний дефект Френкеля, що складається з 

вакансії та міжвузлового атома (рис. 1.3б). За моделлю Шоткі, вакансії можуть 

утворюватися при переході атома з вузла гратки на поверхню кристала чи 

шляхом його повного випаровування з поверхні. У вільний вузол гратки може 

переміщуватися інший атом, залишаючи нове вакантне місце, тобто 
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відбуватиметься міграція вакансій. Цей процес відіграє важливу роль при дифузії 

та самодифузії, при повзучості металу тощо. Навколо незайнятого вузла, 

міжвузлового чи домішкового атома (рис. 1.3в) кристалічна гратка викривляється, 

тому точковий дефект розглядають як центр стиснення чи розширення в 

пружному середовищі. 

Точкові дефекти відіграють значну роль при формуванні приладів у 

монокристалах Si, Ge, InSb та при технологічних процесах виготовлення, таких як 

легування за допомогою дифузії або утворення радіаційних дефектів внаслідок 

іонно-променевого легування. В таких випадках точкові дефекти є домінуючим 

типом дефектів. Зазвичай у вирощених досконалих монокристалах Si, Ge, InSb 

кількість інших дефектів, таких як дислокації, значно менша ніж точкових 

дефектів. Наприклад, згідно даних фірми Galaxy, кількість дислокацій на 

пластину InSb діаметром 2,5-дюйми, становить менше 100. 

1.1.3. Дислокації 

У реальних кристалах деякі атомні площини можуть обриватися. Краї таких 

обірваних (зайвих) площин утворюють крайові дислокації (одновимірні дефекти). 

Існують також гвинтові дислокації, пов'язані із закручуванням атомних площин у 

вигляді гвинтових сходів, а також складніші типи дислокацій[1]. 

 

Рис. 1.4 Крайова (а) та гвинтова (б) дислокації.  ⃗⃗  – вектор Бюргерса,    – лінія дислокації[1]. 

На рис. 1.4 показано приклади крайової дислокації невідповідності та 

гвинтової дислокації. Для ІІІ-нітридних матеріалів таких як GaN, AlN та їх 

сплавів типові густини дислокації становлять 10
8
…10

10
 см

-2
[2]. Монокристали 

GaN вирощуються на підкладках сапфіру або Si, тому через значну 
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невідповідність гратки (більше 10%) при релаксації темплейтних шарів GaN 

виникають дислокації. Для ІІІ-нітридних матеріалів характерними є пронизуючі 

дислокації, лінії яких ідуть від підкладки до поверхні та дислокації 

невідповідності, що утворюються на інтерфейсах між шарами з різними 

параметрами гратки. Пронизуючі дислокації є переважним типом дислокацій в 

товстих шарах GaN (товщиною кілька мікрон) і можуть бути як крайового, так і 

гвинтового типу. Здебільшого в сучасних дослідженнях пронизуючі дислокації і 

дислокації невідповідності розглядаються окремо. Також існують випадки, коли 

дислокації групуються одна біля одної, утворюючи каскад зв’язаних дислокацій.  

1.1.4. Інші дефекти 

В реальних кристалах також існують границі зерен (в полікристалах) та 

дефекти упаковки (порушення чергування атомних площин в біматеріалах) в 

структурах типу А
3
В

5
. Ці дефекти можна віднести до двовимірних дефектів. При 

високотемпературних процесах дефекти можуть утворювати кластери 

(групуватися), також при рості та обробці матеріалів в них можуть утворюватися 

пори. Все це можна віднести до об’ємних дефектів у кристалах. 

1.2. Деякі методи вирощування монокристалів 

Для вирощування високоякісних кристалів великого діаметру найчастіше 

використовують вирощування з газової (парової) фази при наявності градієнта 

тиску, з розплавів при температурному градієнті та з розчинів при наявності 

градієнта концентрації[3]. Найбільш поширеними способами штучного 

вирощування монокристалів таких як Si, Ge, InSb, GaAs є кристалізація з 

розплаву. Кристали ростуть з розплаву при повільному зниженні температури. 

Найбільш поширені методи для вирощування кристалів з розплаву базуються на 

методі Чохральського. 

Для вирощування високоякісних шарів (так званих темплейтів) таких 

матеріалів, як GaN та AlN товщиною кілька мікрон, найчастіше використовують 

методи епітаксії. Темплейтні структури доводиться використовувати для тих 

матеріалів, для яких вирощування підкладок дуже дороге або неможливе (GaN, 
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AlN та ін.). Для ІІІ-нітридів можливе вирощування власних монокристалічних 

підкладок лише невеликого розміру, тому для промислового отримання 

темплейтів GaN, їх вирощують на підкладках SiC та сапфіру. Серед всіх методів, 

доступних для епітаксійного росту III-нітридів, переважно використовуються 

метал-органічна епітаксія з газової фази, хлорид-гідридна газофазна епітаксія та 

молекулярно-променева епітаксія (MПE). Розглянемо деякі методи вирощування 

монокристалів. 

1.2.1. Метод Чохральського  

Метод Чохральського – метод вирощування монокристалів шляхом 

витягування їх вгору від вільної поверхні великого обсягу розплаву з ініціацією 

початку кристалізації шляхом приведення затравочного кристалу (або декількох 

кристалів) заданої структури і кристалографічної орієнтації в контакт з вільною 

поверхнею розплаву.  

Опис росту монокристалів по методу Чохральського 

У тигель завантажується шихта (наприклад: кремній) і починається процес 

нагрівання до певної температури вище температури плавлення (для кремнію – 

1415 ). Потім в розплав вводять затравку, витримують деякий час і починають 

піднімати, обертаючи з певною швидкістю, наприклад, 2 мм/хв. Тигель обертають 

в протилежному напрямку для оптимізації масообміну в розплаві і починають 

витягування монокристала в більш холодну зону. Після початку кристалізації на 

кінці затравки відбувається ріст монокристала циліндричної форми довжиною 

кілька сантиметрів за рахунок плавного зниження температури в розплаві. 

Метод Чохральського має основну перевагу в порівнянні з аналогічними 

методами вирощування монокристалів – сталість швидкості росту. Це сприяє 

отриманню бездислокаційних монокристалів з правильною орієнтацією, 

впорядкованою кристалічною структурою, заданими оптичними та електричними 

параметрами, високою чистотою монокристала та ін. Витягування монокристала 

у вільному просторі (при безтигельному рості) дозволяє виключити утворення 

паразитних зародків на стінках тигля та не допускає потрапляння домішок в 

монокристал. Зараз для промислового росту кристалів (кремнію, германію та 
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інших матеріалів – InSb, GaAs) використовуються різні модифікації методу 

Чохральського для покращення структурної якості монокристалів. 

1.2.2. Молекулярно-променева епітаксія 

Молекулярно-променева епітаксія – епітаксійний ріст кристалів в умовах 

надвисокого вакууму. Дозволяє вирощувати високоякісні гетероструктури заданої 

товщини з моноатомно-гладкими гетерограницями і з заданим профілем 

легування. В установках МПЕ є можливість досліджувати якість плівок “in situ” 

(тобто прямо в ростовій камері під час вирощування). Для процесу епітаксії 

необхідні спеціальні добре очищені підкладки з атомарно гладкою поверхнею[3], 

[4]. 

Особливості цього технологічного процесу: у робочій камері установки 

необхідно підтримувати надвисокий вакуум (близько 10
-8

 Па); чистота матеріалів 

повинна досягати 99,999999%; необхідне молекулярне джерело, здатне 

випаровувати тугоплавкі речовини (такі як метали) з можливістю регулювання 

щільності потоку речовини[3]. Невисока швидкість росту плівки (зазвичай менше 

1 мкм за годину) разом з високою вартістю обладнання обмежує застосування 

цього методу в промисловості, але МПЕ дозволяє вирощувати високоякісні 

нанорозмірні гетероструктури, в тому числі на підкладках, вирощених іншими 

методами.  

1.2.3. Газофазна епітаксія 

Суть процесу полягає у вирощуванні епітаксійних шарів із використанням 

хімічних реакцій синтезу або розкладу речовин в газовій фазі на поверхні 

підкладки. Цей метод широко використовують для промислового вирощування 

таких матеріалів, як GaN, GaAs, InP завдяки достатньо високій якості 

епітаксійних шарів та великій швидкості росту (продуктивність обладнання може 

становити кілька сотень пластин за годину). Процес проводиться при 

атмосферному або зниженому тиску в спеціальних реакторах вертикального або 

горизонтального типу. Реакція йде на поверхні підкладок (напівпровідникових 
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пластин), нагрітих до 400…1200°C (в залежності від способу осадження, 

швидкості процесу і тиску в реакторі). 

Для вирощування епітаксійних шарів матеріалів типу А
3
В

5
 широко 

використовують такі різновиди газофазної епітаксії як реакція металоорганічних 

прекурсорів триметилгалію C3H9Ga, триметилалюмінію C3H9Al або 

триметиліндію C3H9In та аміаку NH3 – метал-органічна епітаксія. Також для 

вирощування ІІІ-нітридних структур використовується реакція прекурсорів GaCl, 

AlCl, InCl та NH3 – хлорид-гідридна газофазна епітаксія. Як транспортний газ в 

обох випадках використовується N2 або H2[3], [4]. 

В більшості випадків для проведення газофазної епітаксії 

використовуються високотоксичні прекурсори, але через високу швидкість 

росту – а тому низьку вартість, цей метод широко використовується у 

промисловості для вирощування темплейтів GaN на підкладках Si, SiC та сапфіру 

Al2O3.  

1.3. Іонна імплантація 

Протягом останніх 50 років іонно-променеві технології виявилися 

потужними інструментами в постійно зростаючій галузі матеріалознавства. Іонні 

промені використовуються для зміни фізичних і хімічних властивостей тонких 

плівок, поверхонь і інтерфейсів. За допомогою іонної імплантації можуть бути 

сформовані або модифіковані наноструктури та нанокомпозитні матеріали з 

новими властивостями, що не існують в природних матеріалах[5]–[7]. 

Іонне опромінення твердих тіл має два основних ефекти: введення 

чужорідних атомів і радіаційне пошкодження матеріалу. Конкретне застосування 

іонних пучків вимагає глибокого знання взаємодії енергетичних іонів з 

відповідним матеріалом. Ці взаємодії визначають глибину, на якій іони втрачають 

енергію і викликають структурні зміни (радіаційне пошкодження). Радіаційне 

пошкодження, що виникає після іонного опромінення, залежить від первинної 

енергії іонів і умов зовнішнього опромінення, та є характерним для даного 

матеріалу. У деяких випадках радіаційне пошкодження призводить до корисних 
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змін властивостей матеріалів, але, як правило, радіаційні порушення необхідно 

зменшити або видалити за допомогою процесів відпалу[6], [8].  

В основі всієї електроніки та обчислювальної техніки лежить p-n перехід[4]. 

Одним з важливих етапів при виготовленні сучасних напівпровідникових 

приладів (діоди, транзистори) є технологічна операція легування для створення 

іншого типу провідності. Також легування може сильно впливати на ефективність 

світловипромінювальних приладів (особливо рідкоземельними елементами). Для 

сучасних нанорозмірних приладів критичним є однорідність легування у 

технологічному процесі виготовлення по площі всієї пластини (для кремнієвої 

технології це пластини діаметром 300 мм). Також для масового виробництва 

важлива відтворюваність процесу. Успішне застосування ІІ визначається 

головним чином можливістю передбачення і управління електричними і 

механічними властивостями формованих елементів при заданих параметрах 

імплантації.  

1.3.1. Обладнання для імплантації 

Обладнання, що використовується для іонної імплантації є досить складним 

і включає наступні основні блоки: джерело іонів (1) для створення іонів 

потрібного елемента періодичної системи; магнітної системи, де відбувається 

фільтрація іонів за масою та енергією (3), прискорювача та системи відхилення 

пучка (2, 3), системи кріплення і обертання деталі (4) (рис. 1.5).  

 

Рис. 1.5 Принципова схема найпростішої установки для ІІ: 1 – камера іонізації; 2 – 

прискорюючі і фокусуючі лінзи; 3 – система сепарації іонів; 4 – мішень; 5 – система 

нагрівання мішені; 6 – потік іонів. 



33 

 

У робочій камері створюється досить низький тиск (Р = 10
-5

...10
-4

 Па), і за 

допомогою джерела іонів, фокусуючої і прискорюючої лінз, системи сепарації 

формується спрямований потік високоенергетичних іонів. Оброблювана мішень, 

яка може попередньо нагріватися, поміщається в зоні дії іонного потоку.  

1.3.2. Особливості іонної імплантації 

До переваг методу відносяться: можливість імплантувати будь-який 

елемент таблиці Менделєєва в будь-який матеріал із наперед заданою 

концентрацією, сумісність з планарною технологією мікроелектроніки – можливо 

створювати тонкі леговані шари з різкими границями. До основних недоліків слід 

віднести порушення структури імплантованих шарів та радіаційні дефекти, для 

усунення яких необхідно проводити відпал. Але навіть після відпалу усуваються 

не всі дефекти, часто відбувається сегрегація дефектів з утворенням кластерів, 

дефекти можуть рухатися до поверхні або границь між шарами. При імплантації з 

великими дозами відбувається аморфізація імплантованого шару. Також можливе 

розпилення приповерхневих шарів мішені. При імплантації багатошарових 

гетероструктур відбувається накопичення імплантованих іонів на границях шарів.  

Розподіл домішки по глибині в легованих шарах має форму близьку до 

гаусіана (зазвичай для апроксимації використовується двосторонній 

асиметричний гаусіан) і залежить від енергії та дози імплантації[9]. При більшій 

енергії пік профілю розподілу іонів лежить на більшій глибині. Від дози залежить 

концентрація імплантованих іонів. Профіль вакансій (тобто порушень структури) 

по формі схожий на розподіл домішки, але пік вакансійного профілю знаходиться 

на меншій глибині[9].  

Отже, ІІ широко застосовується для легування при створенні сучасних 

напівпровідникових приладів. Крім того з використанням імплантації іонів 

інертних газів проводиться дослідження впливу деформацій та дефектів на 

параметри гетеросистем, в яких додатково існують вбудовані напруження через 

невідповідність параметрів граток шарів у структурі. 
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1.4. Методи діагностики та дослідження структури та властивостей 

напівпровідників  

Виготовлення будь-якого сучасного напівпровідникового приладу 

складається з десятків та сотень технологічних операцій в залежності від 

складності структури. Для отримання заданих технологічних параметрів приладу 

треба вивчати вплив кожної технологічної операції на структурні та 

функціональні властивості і розробляти відповідний технологічний маршрут 

виготовлення. Детальне дослідження нових матеріалів, структур та впливу на їх 

функції різних технологічних операцій вимагає застосування різних методів 

діагностики на всіх етапах виготовлення починаючи з вирощування кристалів. 

Для монокристалів важливим є вивчення дефектного стану в залежності від умов 

росту та його вплив на параметри приладів. Вирощування гетероструктур, таких 

як епітаксійні шари, надгратки, композиційні градієнти, вимагає калібровки 

установок для вирощування та підбору оптимальних режимів росту для 

отримання заданих параметрів товщини та кристалічної якості, що особливо 

важливо для структур з великою різницею у параметрах гратки. Також важливим 

є контроль параметрів легування і високотемпературних операцій та їх вплив на 

електрофізичні та структурні характеристики приладів[3], [4].  

Слід зазначити, що для надійного дослідження структур та приладів треба 

використовувати кілька методів дослідження одночасно для отримання 

достовірних результатів. Кожен метод дослідження має свої переваги і недоліки 

та дозволяє визначати ті чи інші параметри матеріалу або структури.  

1.4.1. Спектроскопія Резерфордівського оберненого розсіювання  

Спектроскопія Резерфордівського оберненого розсіювання (СРОР) дозволяє 

отримувати інформацію про хімічний склад і кристалічність зразка як функції 

відстані від поверхні зразка (глибини), а також про структуру поверхні 

монокристалічного зразка. Основною особливістю методу є використання 

високоенергетичних іонів H
+
 та He

+
, що проникають глибоко всередину твердого 

тіла і розсіюються назад від атомів на певній глибині. Енергія, втрачена іоном в 

цьому процесі, являє собою суму двох вкладів. По-перше, це втрати енергії при 
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русі іона вперед і назад в об’ємі твердого тіла (так звані втрати на гальмування). 

Швидкість втрати енергії на гальмування для більшості матеріалів добре відома, 

що дозволяє перейти від шкали енергій до шкали глибин. По-друге, це разова 

втрата енергії в акті розсіювання, величина якої визначається масою атома, на 

якому відбулося розсіювання. 

Для дослідження структури монокристалічних зразків за допомогою СРОР 

використовується ефект каналювання. Він полягає в тому, що при орієнтації 

пучка іонів уздовж основних напрямків симетрії монокристалів ті іони, які 

уникли прямого зіткнення з атомами поверхні, можуть проникати глибоко в 

кристал на глибину до сотень нанометрів, рухаючись по каналах, утворених 

рядами атомів. Порівнюючи спектри, отримані при орієнтації пучка іонів уздовж 

напрямків каналювання і вздовж напрямків, відмінних від них, можна отримати 

інформацію про структурно-досконалі зразки. З аналізу величини так званого 

поверхневого піку, що є наслідком прямого зіткнення іонів з атомами поверхні, 

можна отримати інформацію про структуру поверхні, наприклад, про наявність на 

ній реконструкцій, релаксації і адсорбатів[3], [10], [11].  

За допомогою цього методу аналізу можна визначати склад композиційно-

градієнтних структур[12], порушення структури приповерхневої області іонно-

імплантованих шарів[13] та оцінювати розподіл домішки[14]–[16]. Цей метод 

дозволяє проводити аналіз по глибині структури без застосування калібровочних 

еталонних зразків. Резерфордівську спектроскопію оберненого розсіювання в 

режимі каналювання часто використовують для дослідження порушень в іонно-

імплантованих шарах.  

1.4.2. Просвітлююча електронна мікроскопія 

Метод електронної мікроскопії (ПЕМ) з’явився як розвиток оптичної 

мікроскопії з використанням електронів, довжина хвилі яких залежить від їх 

енергії, для збільшення роздільної здатності порівняно з оптичними 

мікроскопами. Основні елементи обладнання для електронної мікроскопії – це 

електронні гармати, системи лінз, досліджуваний об’єкт, детектор для отримання 

зображення об’єкта та вакуумна система. Для аналізу кристалів та наноструктур 
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використовується явище дифракції електронів на атомних площинах. Основними 

завданнями просвітлюючої електронної мікроскопії для дослідження матеріалів є: 

аналіз елементарних дефектів кристалічної будови (дислокацій, дислокаційних 

петель і дефектів упаковки в щільноупакованих структурах), а також складних 

дефектів і дефектів об'ємного характеру (двійники, межі зерен і ін.); 

наночастинок частинок і різних включень (в тому числі газових бульбашок, 

пустот), для дослідження старіння матеріалів, впливу опромінення, дифузійного 

відпалу, загартування і т.д.; аналіз доменної структури феромагнетиків, та ін.[4]. 

ПЕМ є локальним методом аналізу (досліджувана область має мікронні 

розміри а її товщина до 100 нм) та потребує спеціальної підготовки зразків.  

1.4.3. Вторинна іонна мас-спектрометрія 

Метод вторинної іонної мас-спектрометрії (ВІМС) ґрунтується на 

розпиленні поверхневих атомних шарів зразка пучком первинних іонів. Внаслідок 

взаємодії із зразком, первинний іон викликає каскад зіткнень, внаслідок чого із 

зразка вибиваються як окремі атоми, так і кластери з кількох атомів. Аналіз 

проводиться в умовах високого вакууму в мас-аналізаторі відповідно до 

співвідношення маса/заряд. Також фіксується інтенсивність струму.  

Можливості ВІМС: можна проводити аналіз будь-яких твердих речовин та 

реєструвати всі елементи періодичної таблиці Менделєєва, чутливість методу 

становить 10
12
…10

16
 атомів домішки на см

3
. Також можливо проводити 

пошаровий аналіз матеріалів з високою роздільною здатністю та біологічних 

об’єктів. До недоліків можна віднести складність точного кількісного визначення 

елементного складу зразка, пов'язана із залежністю вірогідності іонізації частинок 

від їх оточення (ефект матриці), руйнування зразка при проведенні аналізу[4] .  

1.4.4. Фотолюмінесценція  

Фотолюмінесцентна (ФЛ) спектроскопія – вид оптичної спектроскопії, що 

ґрунтується на вимірюванні спектру електромагнітного випромінювання, яке 

виникає в результаті явища фотолюмінесценції, викликаного в досліджуваному 

зразку світловим випромінюванням. Це один з основних експериментальних 
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методів вивчення оптичних властивостей матеріалів, особливо 

напівпровідникових мікро- та наноструктур.  

Суть методу полягає в тому, що досліджуваний зразок опромінюється 

світлом у видимому, інфрачервоному або ультрафіолетовому діапазоні. 

Поглинені зразком кванти світла – фотони, збуджують електрони, що знаходяться 

у валентній зоні, що призводить до їх переходу в зону провідності. Далі 

електрони релаксують і, поступово втрачаючи свою енергію, досягають нижньої 

межі зони провідності або інших незаповнених рівнів енергії, де і рекомбінують з 

дірками, випускаючи при цьому фотони з енергією, меншою або рівною енергії 

поглинених фотонів. Довжини хвиль випромінених фотонів аналізується за 

допомогою системи, що складається з монохроматора і фотодетектора. Таким 

чином, отримані спектри дозволяють вивчати структуру енергетичних рівнів 

речовини і багато інших аспектів фізики напівпровідників та інших матеріалів, 

наприклад, таких як характеризація дефектів. Існує кілька основних видів 

фотолюмінесцентної спектроскопії і безліч їх модифікацій. Кожна методика 

дозволяє вивчати різні властивості зразка, тому для повного вивчення одного 

зразка нерідко користуються кількома різними методиками[3], [17].  

1.4.5. Раманівська спектроскопія (комбінаційне розсіювання світла) 

Раманівська спектроскопія ґрунтується на явищі комбінаційного 

розсіювання світла – безконтактний неруйнівний спосіб аналізу структури 

речовини. Основна ідея методу раманівської спектроскопії (КРС-спектроскопії) – 

реєстрація непружно розсіяного зразком світла з подальшою розшифровкою 

отриманого спектра шляхом порівняння отриманих частот коливань з 

характеристичними, які унікальні для кожної речовини. На основі такого аналізу 

можна встановити симетрію досліджуваного зразка, визначити частоти 

коливальних мод і якість вирощеної структури, а також зміст легуючих і 

небажаних домішок, розподіл пружних деформацій і т.д. 

КРС-спектроскопія широко використовується в галузі матеріалознавства, 

напівпровідникової електроніки і нанотехнологій для вивчення ефектів легування 

напівпровідників, отримання розподілів напружень на субмікронному рівні, 
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визначення дефектів гратки і ступеня структурного розупорядкування, 

ідентифікація та дослідження структури різних матеріалів, плівок, волокон. 

Переваги методу КРС-спектроскопії: неруйнівний і безконтактний метод, 

що не вимагає підготовки проби, досить швидкий аналіз (від секунд до хвилин). 

1.4.6. Рентгенівська кристалографія 

Рентгенівська кристалографія – методика, що використовується для 

визначення атомної і молекулярної структури кристала. Кристалічна періодична 

структура призводить до того, що пучок падаючого рентгенівського 

випромінювання дифрагує у багатьох специфічних напрямах. Вимірюючи кути і 

інтенсивності цих дифрагованих пучків, можна створити тривимірну картину 

щільності електронів усередині кристала, з якої можна визначити середнє 

положення атомів у кристалі, їх хімічні зв'язки, кристалографічні порушення та 

багато іншої інформації. 

Оскільки багато матеріалів мають кристалічну структуру (солі, метали, 

мінерали, напівпровідники, а також різні неорганічні, органічні та біологічні 

молекули), рентгенівська кристалографія має фундаментальне значення для 

розвитку багатьох наукових галузей. У перші десятиліття використання цього 

методу визначалися розміри атомів, довжини і типи хімічних зв'язків, а також 

відмінності на рівні атомних масштабів між різними матеріалами, особливо 

мінералами і сплавами. Метод також виявив структуру і функцію багатьох 

біологічних молекул, включаючи вітаміни, препарати, білки і нуклеїнові кислоти, 

такі як ДНК. Рентгеноструктурний аналіз досі є основним методом, що 

характеризує атомну структуру нових матеріалів, які не можна дослідити за 

допомогою інших методів, та широко використовується для дослідження 

монокристалів, тонких плівок, полікристалів, біологічних об’єктів, та ін.[3], [4]. 

В цій роботі вивчалися монокристали та гетероструктури різної степені 

досконалості за допомогою високороздільної рентгенівської Х-променевої 

дифрактометрії[18]–[20]. Більш детально цей метод описано в наступному 

розділі. Застосовно до напівпровідникових монокристалів, рентгенівська 

дифрактометрія дозволяє оцінювати їх дефектний та деформаційний стан як у 
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вихідному виді, так і після обробок та технологічних процесів (зокрема іонної 

імплантації). Рентгеноструктурний аналіз гетеросистем дозволяє визначати їх 

композиційний склад, товщини шарів, їх дефектність, а також деформаційно-

релаксаційний стан у БШС. 

Методи рентгенівської дифрактометрії зазвичай не потребують спеціальної 

підготовки зразків, є швидкими та порівняно низьковартісними. Крім того, в 

більшості випадків, рентгенодифракційні методи надають інтегральну 

інформацію про зразки (тобто усереднену по певній площі зразка), що з одного 

боку ускладнює інтерпретацію результатів, а з іншого дозволяє більш надійно 

охарактеризувати досліджувані структури (в той час як інші методи надають 

інформацію лише про незначну частину зразка).  

1.5. Наноструктури для приладів та їх діагностика 

1.5.1. Фотодіоди на базі InSb 

Термічна (інфрачервона (ІЧ)) візуалізація – дуже перспективна наукоємна 

технологія 21 століття. Ця технологія останнім часом стала основною у багатьох 

галузях економіки. Передові обсерваторії та засоби спостереження за рухомими 

об'єктами флоті та авіації, а також для дослідження космічного простору, широко 

використовують канали ІЧ-зображень. Термокамери використовуються для 

управління промисловими процесами, в астрономії, медицині, біології та інших 

галузях науки. Розвиток приладів тепловізійного бачення вимагає масової 

модернізації ключових компонентів тепловізійних зображень, а саме, 

ІЧ-фотоприймачів. В даний час переважна більшість середньохвильових 

ІЧ-фотоприймачів базуються на фотодіодах InSb[21], [22]. 

А
3
В

5
 прямозонний напівпровідник InSb, який має вузьку заборонену зону 

(0,17 еВ) і найбільшу рухливість електронів (77000 см
2
 В

-1
 с

-1
) серед усіх відомих 

напівпровідників та є привабливим матеріалом для високочастотної та 

швидкодіючої електроніки та інфрачервоної оптоелектроніки[23]. 

InSb залишається матеріалом, що найбільш часто використовується для 

виготовлення високошвидкісних фотоприймачів, які працюють у спектральній 
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області середніх хвиль інфрачервоного випромінювання (3…5 мкм). P-n переходи 

у фотодіодах на основі InSb зазвичай виготовляють шляхом домішкової дифузії 

або іонної імплантації[22], [24].  

Одне з головних завдань для наступного покоління високоефективних 

фотоприймачів – інтеграція нових функціональних можливостей фотодіодного 

масиву з метою покращення ідентифікації цілі для військового застосування або 

підвищення чутливості для застосувань в астрономії. У деяких ситуаціях також 

існує потреба у досягненні чутливості до декількох фотонів випромінювання. Для 

таких застосувань розроблені лавинні фотодіоди, що мають внутрішнє підсилення 

і забезпечують комбіновані властивості як для детектування, так і для 

електрооптичного підсилення слабких сигналів[25]. Сучасні дослідження також 

спрямовані на розробку фотодіодних матриць (масивів фотодіодів) для створення 

ІЧ-камер[26]–[28], а також інтеграції кремнієвої технології та технології 

виготовлення фотодетекторів на базі InSb[29]. Також проводяться дослідження 

наночастинок InSb для застосування у фотодетекторах близького інфрачервоного 

діапазону на базі графену з наночастинками InSb[23].  

Але незважаючи на свої хороші фізичні параметри, InSb дуже 

нетехнологічний матеріал – важко піддається технологічній обробці, дуже 

крихкий – та, наприклад, при відпалі може розкладатися. Під впливом 

атмосферного повітря на поверхні виникає пасивуючий шар, який дуже важко 

видаляється та не захищає від подальшого окислення, крім того, цей шар є 

провідником, що шунтує планарні діоди. Тому для відпрацювання технології 

виготовлення на кожному етапі потрібно проводити діагностику структурних 

змін в матеріалі та їх впливу на параметри фотодетекторів. Одна з найважливіших 

операцій при виготовленні діодів – створення p-n переходу за допомогою 

імплантації іонів Be
+
. Вивчення порушень у структурі після імплантації та 

відпалу й оцінка профілів домішки за допомогою швидких та неруйнівних 

методів, таких як рентгенівська дифрактометрія, важливі для розробки та 

покращення технології виготовлення фотодіодів.  
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Явище іонного опромінення кристалів широко досліджується останні 

десятиліття[6], [30]–[32], але цей фізичний процес важко піддається прецизійному 

моделюванню з точки зору вивчення структурних змін внаслідок імплантації. Для 

оцінки профілів концентрації домішок та дефектів після ІІ широко 

використовуються програмні продукти для моделювання процесу імплантації 

SRIM[9], OKSANA[33], MARLOWE[34] та інші. Але для надійного визначення 

профілів деформації та розподілу дефектів у іонно-модифікованих монокристалах 

найчастіше використовують такі методи діагностики як ВІМС[35]–[39], 

спектроскопія резерфордівського оберненого розсіювання[40]–[44] та 

Х-променеву дифрактометрію[39], [41], [45]–[52]. Як було сказано раніше, метод 

СРОР дозволяє визначати профілі домішки та оцінювати ступінь структурних 

порушень, ВІМС широко використовується для отримання профілів розподілу 

домішки. За допомогою методів Х-променевої дифрактометрії можна визначати 

деформації та оцінювати дефектний стан в імплантованих кристалах. Профілі 

деформації та порушень дозволяють опосередковано оцінити розподіл домішки 

після імплантації. Слід зауважити, що найпростіше та найшвидше проводити 

оцінку деформаційного стану в іонно-імплантованих монокристалах та 

багатошарових гетероструктурах за допомогою високороздільної Х-променевої 

дифрактометрії. Моделювання Х-променевих спектрів дозволяє визначити 

профілі деформації в іонно-імплантованих шарах, а при врахування дифузної 

складової розсіювання рентгенівських променів – визначати профілі структурних 

порушень. Автоматизація процесу симуляції та підгонки спектрів важлива для 

швидкого та точного визначення деформацій і стану релаксації структури. Для 

визначення профілів деформації дослідниками розроблено прикладні програми 

IonRock[53] та RadMax[52] на базі моделі динамічної теорії дифракції Такагі-

Топена. Також в багатьох роботах проведено дослідження іонно-імплантованих 

шарів з використанням рентгенодифракційних методів, в тому числі з 

моделюванням спектрів[45], [47], [49], [50], [52]–[70]. Більшість прикладних 

програм, що створені для відновлення профілів деформації, мають обмеження на 

форму профілю деформації та методи підгонки. Вносити зміни до їх коду доволі 
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важко. Тому для розширення можливостей моделювання спектрів, особливо від 

складних структур, в багатьох випадках необхідно розробляти своє програмне 

забезпечення. Слід зазначити, що відтворення профілів деформації в іонно-

модифікованих монокристалах шляхом моделювання ВРХД спектрів відбивання 

(геометрія Брегга) – складна задачею з неоднозначним розв'язком[47], [50], [53], 

[61], [66], [71]. 

1.5.2. Прилади на базі ІІІ-нітридів 

Унікальні властивості напівпровідникових матеріалів на основі GaN 

стимулювали значну зацікавленість у дослідженнях і розробках в області 

вирощування цих матеріалів, а також в галузі виготовлення оптоелектронних і 

електронних пристроїв, що використовують цю напівпровідникову систему. 

Основні переваги матеріалів і пристроїв на основі нітридів, які роблять їх 

надзвичайно перспективними для високопотужних високотемпературних 

застосувань – це висока рухливість електронів і швидкість насичення, висока 

концентрація носіїв на гетероперехідних інтерфейсах, високе значення 

пробивного електричного поля і низький тепловий імпеданс при вирощуванні на 

підкладках SiC або AlN. Іншою ключовою властивістю є хімічна інертність 

нітридів[2]. GaN та інші ІІІ-нітридні сполуки є прямозонними напівпровідниками, 

що робить їх придатними матеріалами для оптоелектроніки. Вони мають більш 

широку заборонену зону, ніж інші А
3
В

5
 сполуки, такі як GaAs, AlAs, InAs і InP. У 

оптоелектроніці ширша заборонена зона призводить до випромінювання або 

поглинання світла при більш високих енергіях і, відповідно, при менших 

довжинах хвиль, а саме зеленої, блакитної та УФ-частини спектру[72]. Проте 

повний потенціал III-нітридних оптоелектронних пристроїв обмежений внаслідок 

гетероепітаксійного вирощування на підкладках інших матеріалів (Al2O3, SiC, Si), 

хоча ця галузь швидко розвивається і досягнення в ній дуже цікаві. 

Невідповідність гратки, відмінність коефіцієнтів теплового розширення і хімічна 

несумісність між GaN і підкладками для його вирощування зазвичай призводять 

до високих значень густин різних дефектів, в першу чергу дислокацій, мозаїчної 

структури шарів GaN, біаксіальних механічних напружень і вигину пластин[73]. 
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Що стосується електронних пристроїв для застосування в області силової 

електроніки, то основні дослідження зосереджені на покращенні омічних 

контактів та стабільності і відтворюваності контактів Шоткі. Для перемикачів 

високої потужності, здатних витримувати струми до 25 кА з напругами до 3 кВ, 

існує ряд можливих структур пристроїв, включаючи тиристори та декілька видів 

силових метал-діелектрик-напівпровідникових польових транзисторів[74]. На 

даний час виготовлення силових приладів на базі GaN на підкладках великої 

площі знаходиться на порозі комерціалізації [75]. Отже, дослідження та розвиток 

технології структур на базі ІІІ-нітридів – дуже перспективний напрямок у галузях 

силової електроніки, оптоелектронних приладів та високочастотних приладів. 

Основний напрямок досліджень по вдосконаленню підкладок GaN – зменшення 

кількості структурних дефектів, особливо дислокацій. Інший напрямок розвитку 

ІІІ-нітридних структур – вирощування складних гетероструктур (надграток та 

інших БШС) та поляризаційна інженерія (створення структур з наперед заданими 

“вбудованими” електричними полями та пошук способів управляти ними) в 

гетеросистемах.  

1.5.2.1. Діоди на основі GaN 

Як згадувалося раніше, ІІІ-нітридні напівпровідники, такі як GaN, можуть 

бути використані для виготовлення синіх та ультрафіолетових (УФ) світлодіодів, 

лазерів і детектуючих пристроїв, а також для високочастотних, 

високотемпературних і силових електронних пристроїв. Проте успішне 

виготовлення таких пристроїв залежить від ефективності легування, в тому числі 

селективності та точності, тому іонна імплантація – один з методів, що може 

використовуватися для цих цілей. Крім того, імплантовані шари потребують 

відпалу для оптичної і електричної активізації імплантованих іонів[76]. Також ІІ 

вносить значні пошкодження, які можуть погіршити продуктивність, властивості і 

термін служби пристроїв. Отже, дуже важливо дослідити процеси іонно-

променевих пошкоджень при виробництві пристроїв на основі GaN[77]. 

Незважаючи на перспективні результати, отримані в останніх 

дослідженнях, процеси пошкоджень після імплантації в III-нітридних 
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напівпровідниках досі недостатньо вивчені, зокрема, для GaN кристалографічної 

орієнтації (   ̅ ) та (   ̅ ), або потрійних сполук AlGaN, тонких плівок, 

вирощених вздовж інших напрямків кристала[78]. Також деякі застосування, такі 

як легування, вимагають високих доз імплантації, при яких радіаційне 

пошкодження стає важливим обмеженням. Процеси накопичення пошкоджень в 

c-площині GaN були досліджені багатьма групами і розглянуті, наприклад, у 

роботах[13], [78], [79]. Також іонна імплантація використовується для 

селективного легування і для створення ізолюючих областей[15], [80], [81].  

Дослідження радіаційних порушень та деформацій кристалічної гратки для 

імплантованих монокристалів GaN проводиться з широким використанням 

методів ВРХД[77], [82]–[95], що разом з іншими методами аналізу дозволяє 

встановити вплив структурних параметрів на електричні та оптичні 

характеристики приладів. У більшості робіт по дослідженню іонно-

імплантованих монокристалів GaN з використанням ВРХД методів було 

проведено лише якісну оцінку змін структури та наближено (без моделювання) 

оцінено деформації. Для більш точної оцінки структурних змін потрібно 

використовувати моделювання, підгонку спектрів та відтворення профілів 

деформації.  

Отже, дослідження порушень структури після імплантації важливо з точки 

зору відтворюваності технологічного процесу та прогнозування змін у структурі 

після іонної модифікації та відпалу.  

1.5.2.2. Надгратки Al(Ga)N 

Надграткові структури на основі AlN і GaN часто використовуються як 

активні області у світлодіодах УФ випромінювання. Для досягнення високої 

ефективності ультрафіолетових світлодіодів, підготовка високоякісних НГ 

Al(Ga)N є однією з найважливіших вимог[96]. 

НГ також широко використовуються для різних застосувань у фотонних 

пристроях, що працюють у широкому оптичному діапазоні[96]–[101]. НГ на 

основі AlN/GaN використовуються в якості оптично накачуваних імпульсних 

лазерів при кімнатній температурі[102] та УФ фотодетекторах Шотткі[103]. У 
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сучасних високоефективних світлодіодах далекого УФ діапазону 

випромінювання на основі AlGaN НГ була досягнута висока внутрішня квантова 

ефективність до 85%[104]. Також структури AlN/GaN використовуються як 

проміжні шари з метою поліпшення кристалічної якості верхнього буферного 

шару GaN[105], [106]. 

У більшості випадків епітаксійні шари GaN містять високу густину 

дислокаційних дефектів через вирощування на чужорідних підкладках. Густини 

дислокацій в типових епітаксійних шарах GaN, вирощених на сапфірових або 

SiC-підкладках, знаходяться в межах 10
8
…10

9
 см

-2
[107]–[110]. Основні проблеми 

вирощування бінарних НГ – це велика невідповідність гратки матеріалів шарів 

(для GaN та AlN близько 2,4%), що викликає велику кількість дефектів структури, 

починаючи існуванням значних густин дислокацій та закінчуючи 

розтріскуванням структури (НГ виростає у вигляді окремих мозаїчних областей). 

Дислокації переважно орієнтовані паралельно с-осі матеріалу. Оскільки це також 

переважний напрямок росту, густина дислокацій не зменшується навіть при 

використанні товстих буферних шарів. Дуже важливо зрозуміти вплив таких 

великих густин дислокацій на електричні, оптичні та механічні властивості 

матеріалів на основі ІІІ-нітридів та пов'язаних з ними пристроїв. Добре відомо, що 

дислокації призводять до релаксації в тонких шарах[111]–[114]. Також 

проблемою є сегрегація In в InGaN шарах. Наявність різних типів точкових 

дефектів в цих матеріалах – це додаткове джерело невизначеності при 

дослідженні складних структур[115]. 

Висока продуктивність багатьох пристроїв на основі нітридів, незважаючи 

на значну густину дислокацій, свідчить про те, що вони тут викликають більш 

м'яку дію, ніж в інших системах матеріалах системи А
3
B

5
. Оскільки ІІІ-нітридні 

матеріали кристалографічної орієнтації (0001) п’єзоелектрики, то в механічно 

напружених шарах AlGaN існують електричні поля[116] (так звані “вбудовані” 

поля), які викликані невідповідністю граток шарів GaN та AlN. Деформаційні 

поля можуть суттєво впливати на процеси росту, наприклад змінюючи вміст Ga 
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при рості шарів AlGaN (так званий ефект композиційного витягування)[117], 

[118]. 

Також в роботах[119], [120] була обчислена п'єзоелектрична поляризація і 

пов'язана з нею густина заряду для крайових, гвинтових і змішаних дислокацій, 

орієнтованих паралельно с-осі у вюрцитному GaN. Ці поляризаційні розподіли 

дають мінімальний вплив на електричні та оптичні характеристики матеріалів. 

Індуковані густини зарядів, викликані дислокаціями, можуть досягати значень до 

10
11

 е/см
2
 в межах 0,03…0,05 мкм від дислокаційного ядра та модифікувати 

локальну густину носіїв заряду двомірного електронного газу, утвореного біля 

інтерфейсів. 

НГ вимагають детального знання та розуміння їх оптичних властивостей 

(схеми оптичних переходів, ефективної забороненої зони тощо), на які впливає 

конфігурація НГ (ширини квантових ям і бар'єрів, склад бар'єру, легування, тип 

буферного шару, підкладки і т.д.). Також потрібно знати, як на енергії переходів 

впливають зовнішні електричні поля. Крім того, бажано мати ефективний засіб 

локальної зміни оптичних параметрів НГ, наприклад, для створення бічних 

областей оптичного обмеження в лазерах або хвилеводах. У більш досліджених 

лінійках матеріалів А
3
В

5
 досить просто проектувати ширину забороненої зони 

НГ, знаючи ширини заборонених зон матеріалів та їх товщини, але в 

ІІІ-нітридних матеріалах необхідно додатково враховувати внутрішні 

поляризаційні поля, які залежать від деформаційно-релаксаційного стану 

гетеросистем. Вплив “вбудованих” електричних полів проявляється головним 

чином у вигляді квантово-обмеженого ефекту Штарка. Для зменшення впливу 

п’єзополів зазвичай використовується створення невпорядкованості в структурі 

НГ, що досягається шляхом дифузії певних домішок (найчастіше Zn або Si), або 

іонної імплантації та подальшого відпалу. Для AlN/GaN НГ ситуація набагато 

складніша. Невідповідність гратки досить значна (~ 2,4%), що призводить до 

наявності значної деформації, яка істотно змінює енергії оптичних переходів. 

Крім того, деформації формують сильні п'єзоелектричні поля, які також 

впливають на енергії оптичних переходів і призводять до значних червоних зсувів 
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у ефекті Штарка[121]. Для зменшення ефекту Штарка в матеріалах на основі GaN 

використовуються градієнтні квантові структури або іонне-опромінення[122], 

[123]. Також ІІ може використовуватися для керування полями деформацій в НГ 

структурах[83]. Крім того, імплантація іонів рідкоземельних елементів, дозволяє 

змінювати випромінювальні властивості приладів на базі НГ[124].  

Тому детальне дослідження структури надграток має велике значення для 

розуміння їх оптичних та електричних параметрів. Для контролю параметрів 

структури та дефектів, особливо таких як дислокації, важливим є використання 

неруйнівних та швидких методів, таких як рентгенодифракційні дослідження. 

Вивченню впливу дислокацій на рентгенодифракційні спектри присвячена велика 

кількість робіт[125]–[131]. Дислокації в основному призводять до розширення 

піків на спектрах[132]–[136]. Також не менш важливими є дослідження 

макроскопічних дефектів структури таких як неоднорідність товщини шару по 

площі або неоднорідність товщини шарів надгратки по глибині структури, що 

впливає на характеристики приладів[137]–[140]. 

Нещодавні дослідження AlN/GaN НГ були зосереджені на вивченні 

деформаційно-релаксаційного стану в них[58], [97], [115], [118], [141]–[152], який 

змінювався залежно від товщини шарів і кількості періодів; а також впливу 

деформаційного стану на електрооптичні та структурні параметри НГ. Було 

проведено дослідження структурних дефектів у НГ, особливо таких, як 

дислокацій, та впливу технологічних режимів вирощування на дефектність 

структури[100], [148], [153]–[155]. В роботах[96], [137], [145]–[148] показано, що 

зміна співвідношення товщини шарів періоду та їх кількості в НГ призводить до 

суттєвої зміни структурної якості надгратки – вона може рости як у вигляді 

окремих мозаїчних областей, так і у вигляді суцільних плівок з різною густиною 

дислокацій. Все це суттєво впливає на оптичні та електричні характеристики 

приладної структури.  

В основному оцінка структурних параметрів, таких як товщини шарів, 

деформаційно-релаксаційний стан, проводиться за кутовими положеннями піків. 

Також використовується моделювання спектрів за допомогою простих моделей 
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для ідеальних НГ[144], [159]–[162]. В роботах Пунєгова[163], [164] показано 

можливість проводити моделювання для багатошарових структур з неоднорідним 

по товщині розподілом дефектів, але при симуляції спектрів часто вважається, що 

всі періоди НГ мають однакові, наприклад, товщини, що значно спрощує 

моделювання. В роботах[137], [139], [165] показано, як впливають на 

рентгеноструктурні спектри неоднорідності структури в НГ. Вплив дислокацій на 

двокристальні Х-променеві спектри (криві гойдання) розглянуто в роботі[131]. 

Але для повноцінного аналізу експериментальних спектрів потрібно мати 

можливість одночасно враховувати такі впливи на ВРХД спектри, як вплив 

неоднорідності товщини, дислокацій, композиційного складу, та ін. при 

моделюванні для встановлення домінуючих ефектів впливу на структуру та їх 

кількісної оцінки. 

1.5.2.3. Композиційно-градієнтні структури AlxGa1–xN 

Композиційно-градієнтні структури AlxGa1–xN перспективні для 

виготовлення p-n переходів без використання традиційного легування 

домішками[12], [166]. Явище поляризаційного легування полягає в значному 

збільшенні концентрації електронів або дірок внаслідок п’єзоелектричних полів, 

які виникають в ІІІ-нітридних матеріалах внаслідок механічних напруг в 

гетероструктурах. Змінюючи склад потрійного сплаву AlxGa1–xN, а тому 

змінюючи напруження в градієнтному шарі (при когерентному рості на 

підкладках GaN), можна керувати внутрішніми електричними полями. 

Наприклад, в роботі[166] було розроблено індукований поляризацією p-n перехід 

в градієнтному AlxGa1–xN без використання легуючих домішок. Зараз прилади, що 

використовують ефект поляризаційного легування, знаходять широке 

застосування в електроніці. Транзистори AlxGa1–xN з надширокою забороненою 

зоною – дуже перспективні прилади для силової електроніки високих напруг 

наступного покоління та високоенергетичної радіочастотної електроніки, 

оскільки очікується, що потужність таких пристроїв буде стрімко збільшуватися 

за рахунок збільшення ширини забороненої зони. Сплав AlxGa1-xN при x > 0,6 

може застосовуватися для таких приладів, оскільки рухливість електронів 
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зростає, коли склад сплаву наближається до бінарного AlN. Для силових приладів 

важливі електрофізичні параметри – концентрація носіїв в каналі та їх 

мобільність. Порівняно з традиційними конструкціями приладів, де 

використовується легування для збільшення концентрації носіїв, транзистори з 

поляризаційним легуванням мають як високу концентрацію носіїв, так і високі 

значення мобільності, що значно покращує характеристики приладів[167]. Також 

поляризаційне легування використовується для отримання високоефективного 

діркового легування в градієнтних матеріалах AlxGa1–xN, які використовуються в 

якості світлодіодів далекого ультрафіолетового діапазону[99], [168]–[171]. В 

роботі[172] було розроблено оптимізовану структуру з однією квантовою ямою 

на базі AlxGa1–xN, вирощеного на c-сапфірі, яка випромінює на довжині хвилі 

~ 300 нм з внутрішньою квантовою ефективністю щонайменше 81% при 

резонансних (нижчебар'єрних) умовах збудження. Була виконана теоретична і 

технологічна оптимізація для досягнення підвищених енергій активації 

електронів і дірок як у вертикальному напрямку (вздовж осі c), так і в площині 

квантової ями. Композиційно-градієнтні шари AlxGa1-xN також можуть 

використовуватися як термоелектричні матеріали в пристроях для охолодження 

або електрогенерації [173]. 

На властивості приладів на основі композиційно-градієнтних структур 

AlxGa1-xN дуже сильно впливає форма профілю концентрації Al. Діагностика 

вмісту Al може проводитися за допомогою методів аналізу СРОР, ВІМС, ВРХД та 

ПЕМ. Але швидке та надійне встановлення профілів концентрації Al можливе за 

допомогою рентгенодифракційних методів[12], [145], [166], [174], [175] 

одночасно з дослідженням деформаційно-релаксаційного стану гетеросистем. 

1.5.2.4. Іонно-модифіковані ІІІ-нітридні матеріали 

На відміну від кремнієвої промисловості, де іонна імплантація є однією з 

основних технологій виготовлення пристроїв, ця методика ще не 

використовується в промисловому масштабі у випадку III-нітридів[16]. Тому 

дослідження іонно-імплантованих Al(Ga)N структур зараз є дуже актуальним 

напрямком. Нещодавні дослідження процесу ІІ в потрійних сплавах Al0.44Ga0.56N 
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показали багатоступінчасте накопичення пошкодження при підвищенням дози 

імплантації, а також поріг насичення кількості радіаційних дефектів, що 

збільшується з молярною часткою AlN[176]. Накопичення пошкоджень після 

імплантації в сплавах AlxGa1-xN також було досліджено в роботі[177] для шарів 

Al0.15Ga0.85N та Al0.77Ga0.23N, імплантованих іонами Tm
+
 у звичайному режимі та 

режимі каналювання. Показано, що рівень радіаційних пошкоджень нижчий для 

імплантації в режимі каналювання та, як і у роботі[176], поведінка радіаційних 

пошкоджень для сплавів з різною молярною фракцією AlN відрізнялася. Зокрема, 

було показано, що для шарів AlGaN з більш високими молярними частками AlN 

утворюються приповерхневі області з меншими рівнями радіаційних 

пошкоджень. Аналогічна поведінка радіаційних пошоджень також була 

продемонстрована в роботах[16], [41], [178] для сплавів AlxGa1-xN (x = 0; 0,13; 

0,47; 0,7 і 1), імплантованих іонами Ar
+
. Крім того, рентгенодифракційний аналіз 

показав, що імплантація іонами Ar
+
 призводить до гідростатичного розтягування 

елементарної комірки, в результаті це призводить до збільшення параметра 

гратки c в імплантованих шарах. Показано насичення рівня напружень у сплавах, 

імплантованих при високих дозах. 

Отже, детальні дослідження впливу іонної імплантації та 

постімплантаційного відпалу на структурні пошкодження та деформаційний стан 

шарів AlxGa1-xN важливі для подальшого розуміння процесів пошкодження в 

III-нітридних матеріалах та їх впливу на електричні та оптичні властивості 

приладів. Оскільки іонна імплантація призводить до виникнення гідростатичних 

деформацій, то її можна використовувати для зміни деформаційного стану 

багатошарових структур, що особливо важливо для БШС на основі GaN/AlN. 

Дослідження змін деформаційного стану внаслідок імплантації у структурах з 

“вбудованими” деформаційними полями та їх впливу на електрооптичні 

властивості – перспективний напрямок для отримання приладів з новими 

характеристиками та властивостями.  
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1.6. Висновки та постановка задачі 

Отже, гетероструктури AlN/GaN, а також іонно-імплантовані монокристали 

InSb та GaN – перспективні матеріали для різних застосувань в оптоелектроніці, 

силовій та високочастотній електроніці. Високороздільна рентгенівська 

дифрактометрія – інформативний метод для діагностики параметрів структури та 

деформаційно-релаксаційного стану таких БШС та НГ. Рентгеноструктурні 

дослідження широко використовуються для характеризації таких структурних 

параметрів, як товщини шарів, композиційний склад, та для оцінки 

деформаційно-релаксаційного стану наноструктур.  

Попередні дослідження показали важливість розуміння того, як структурні 

параметри, такі як товщини шарів та кількість періодів НГ впливають на якість 

БШС. Але невелика кількість досліджень присвячена розгляду неідеальних БШС 

з макро- та мікропорушеннями структури. Ще менше робіт досліджують 

комбіновані дифракційні ефекти, що виникають при наявності кількох видів 

неоднорідностей та порушень в структурах одночасно, в тому числі після іонної 

імплантації. Також існує проблема неоднозначної інтерпретації результатів 

моделювання при визначенні параметрів структури, наприклад, неоднозначність 

визначення профілів деформації в іонно-імплантованих монокристалах.  

Тому необхідно удосконалювати і розробляти нові методології дослідження 

іонно-імплантованих монокристалів, БШС та композиційно-градієнтних шарів. 
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Розділ 2. 

ВИСОКОРОЗДІЛЬНА Х-ПРОМЕНЕВА ДИФРАКТОМЕТРІЯ: 

ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕОРЕТИЧНИЙ ОПИС ЯВИЩА 

ДИФРАКЦІЇ 

Рентгенівська дифрактометрія широко використовується як неруйнівний і 

швидкий метод для визначення товщини шарів, діагностики границь шарів та 

дослідження багатошарових структур[18]. На відміну від інших методів, ВРХД 

надає інтегральну інформацію про зразок та не руйнує його. В даний час 

рентгенодифракційні методи широко використовуються в науково-

матеріалознавчих лабораторіях і знаходять все більшу кількість застосувань як 

рутинна діагностика в промисловості[179]. В цьому розділі розглянуто загальні 

принципи Х-променевої дифрактометрії та обладнання для проведення аналізу. 

Також розглянуто кінематичну та динамічну теорії дифракції, що широко 

використовуються для моделювання експериментальних спектрів та обговорено 

процедуру підгонки спектрів для визначення параметрів структури. 

2.1. Загальні принципи рентгенівської дифракції 

2.1.1. Закон Брегга  

Рентгенівські промені мають довжини хвиль λ = 0,1…10 Å, які співмірні з 

міжатомними відстанями. Тому при опроміненні досконалих кристалів, 

рентгенівські хвилі дифрагують на атомних площинах, як на дифракційній гратці, 

відповідно до закону Брегга[180] (рис. 2.1):  

   02 sinhkln d  (2.1) 

де dhkl – відстань між площинами, θ0 – кут Брегга, n – порядок відбиття 

2.1.2. Обернений простір та сфера Евальда  

Через значні енергії рентгенівських хвиль (5…25 кеВ), вони взаємодіють з 

електронами атомів, які знаходяться на внутрішніх електронних орбіталях. Якщо 

розглядати ідеальний кристал з періодично розташованими атомами – а отже, і 

періодичною зміною електронної густини, то в результаті дифракції Фраунгофера 
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(в наближенні плоских хвиль) рентгенівських променів на ідеальному кристалі 

отримується зображення кристалу в оберненому просторі – Фур’є образ 

періодичної гратки[181]. 

 

Рис. 2.1 Ілюстрація закону Брегга в прямому та оберненому просторах. 

У 1921 р. П. Евальд ввів поняття оберненої гратки – математичну 

конструкцію, корисну для індексації кристалічних площин і подальшого опису 

розсіювання. Перехід від прямого простору до оберненого здійснюється з 

використанням формул [180]: 

  
        * * *2 2 2

, ,a b c b a c c a b
V V V

 
(2.2) 

де    V a b c  – об’єм елементарної комірки, * * *, ,a b c  – базисні вектори 

оберненого простору.  

Будь-який напрямок в оберненому просторі можна задати за допомогою 

вектора оберненого простору  ⃗⃗⃗  з використанням кристалографічних індексів 

Міллера hkl: 

     * * *H h a k b l c  (2.3) 

Вектор оберненого простору  ⃗⃗⃗  направлений перпендикулярно до 

відповідних кристалографічних площин кристалу в прямому просторі (рис. 2.1б).  

Міжплощинна відстань записується як: 

 
 

    

2

22
* * *

1 1
hkl

hkl

d
H h a k b l c

 
(2.4) 

Рівняння Брегга застосовується до кожного рентгенівського рефлексу в 

дифракційній геометрії “на відбиття” для кожного набору паралельних атомних 
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площин (hkl) в кристалі. З іншого боку існує умова Лауе, яка встановлює 

взаємозв’язок між кожним рефлексом та точкою оберненого простору, що дає 

можливість позначати рефлекси індексами відповідних точок hkl (рис. 2.2).  

 

Рис. 2.2 Ілюстрація сфери Евальда та зв'язок з реальним простором[182]. 

Радіус сфери Евальда обмежується довжиною хвильового вектора 

 1in outk k . Одна з точок сфери Евальда фіксується як початок відліку. Певна 

точка оберненого простору дає вклад у дифракційний сигнал тільки тоді, коли 

сфера перетинає її (рис. 2.2).  

2.2. Обладнання  

2.2.1. Високороздільний дифрактометр 

Для дослідження структур в цій роботі використовувався високороздільний 

дифрактометр PANalitical Х-Pert PRO MRD XL (PANalytical B.V., Almelo, 

Нідерланди), з використанням                 Å характеристичного 

випромінювання. Його схема показана на рис. 2.3.  

Основні частини дифрактометра – джерело рентгенівських променів, 

оптичні системи фокусування та монохроматизації Х-променів, високоточний 



55 

 

гоніометр для здійснення вимінювань та точковий детектор. Висока роздільна 

здатність досягається за рахунок точності позиціонування ω та 2θ осей 

дифрактометра, а також завдяки конструкції, яка включає монохроматор для 

виділення рентгенівських хвиль з однією довжиною хвилі та аналізатор, що 

обмежує вхідну апертуру детектора. 

 

Рис. 2.3 Схема високороздільного дифрактометра. 

За рахунок наявності монохроматора та аналізатора, при вимірюванні вузла 

оберненого простору (який як і реальний простір є 3-вимірним) з використанням 

точкового детектора фіксується інтенсивність Х-променів у площині XZ 

поточково. Розмір вимірюваної точки залежить від конструкції дифрактометра – 

особливо від кількості відбиттів монохроматора та аналізатора. Тому при 

моделюванні спектрів треба враховувати інструментальну функцію. По осі Y 

інтенсивність інтегрується детектором. Крім того, детектор може фіксувати 

тільки інтенсивність рентгенівських хвиль, а не їх амплітуди та фази, що робить 

аналіз спектрів значно складнішим. Роздільна здатність дифрактометра може 

бути покращена за рахунок зниження поліхроматичності і кутової розбіжності 

пучка. 

2.2.2. Сканування оберненого простору та карти оберненого простору 

Графічне представлення оберненого простору (рис. 2.1 та 2.2) дозволяє 

зрозуміти, як і де у оберненому просторі можна знайти дифракційні максимуми. 

Але в реальному просторі ми маємо справу зі зміною кутів ω та 2θ в гоніометрі, 

та, в результаті, отримуємо зміни положення і амплітуди дифракційного вектора в 
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оберненому просторі – сканування оберненого простору. На рис. 2.4 показано 

основні типи сканувань оберненого простору: ω сканування, яке проводиться при 

зміні кута ω дифрактометра та фіксованих інших кутах, θ сканування, що 

проводиться при зміні кута θ та ω-2θ (або 2θ-ω) сканування, при якому 

відбувається одночасна зміна кутів ω та θ, причому зміни кутів задовольняють 

наступному співвідношенню: Δω = 2∙Δθ. 

 

Рис. 2.4 Основні типи сканувань оберненого простору (а) та вимірювання карт оберненого 

простору (б). 

Вимірювання карт оберненого простору (КОП) зазвичай здійснюється при 

послідовному вимірюванні 2θ-ω сканів із покроковим зсувом по куту ω 

(рис. 2.4б). Також в сучасних дифрактометрах використовуються двовимірні 

матричні детектори, які відразу вимірюють всю карту оберненого простору або її 

частину. 

2.3. Теоретичний опис явища рентгенівської дифракції та симуляція 

експериментальних спектрів 

2.3.1. Вступ  

Для теоретичного опису явища дифракції Х-променів використовуються 

кінематична та динамічна теорії дифракції. Кінематична теорія базується на 

розгляді розсіювання плоскої монохроматичної хвилі на періодичній кристалічній 

гратці – а отже, і періодичній зміні електронної густини. В загальному випадку 
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дифракційна картина розглядається як перетворення Фур’є періодичної зміни 

електронної густини[181]. На практиці структуру характеризують за допомогою 

структурного фактора (або коефіцієнтів Фур’є розкладу діелектричної 

сприйнятливості), який розраховується з врахуванням просторової конфігурації 

атомів елементарної комірки на основі атомних факторів розсіювання. Атомний 

фактор розсіяння складається з двох складових: еластичного розсіювання на 

електронах, що залежить від кута між падаючим та відбитим променем, та 

дисперсного розсіювання, яке залежить від енергії (довжини хвилі) Х-променів. 

Всі ці значення розраховані і приведені в міжнародних довідникових 

таблицях[183]. Для більш точного обчислення структурного фактора треба 

враховувати коефіцієнти розсіяння та поглинання (фотоелектричне та теплове), 

але це важливо при моделюванні спектрів від досконалих монокристалів за 

допомогою динамічної теорії[184], а для кінематичної теорії ці поправки не 

грають великої ролі. Отже, для розрахунку спектрів від багатошарових структур з 

використанням кінематичної теорії треба знати геометричну конфігурацію 

структури (наприклад, товщини шарів) та структурні фактори матеріалів, також 

можна враховувати коефіцієнт лінійного поглинання Х-променів речовиною. 

Кінематична теорія враховує тільки інтерференцію хвиль, відбитих від підкладки 

і тонких шарів, з фазами, які визначені геометричним положенням кожного шару 

і величиною відхилення параметрів шару (наприклад, наявністю деформацій) 

порівняно з ідеальним кристалом. 

Врахування процесів взаємодії дифрагованого випромінювання з 

речовиною та більш точний розрахунок спектрів з врахуванням ефектів 

багатократного розсіювання можливе з використанням так званої теорії 

динамічної дифракції, яка була розроблена незалежно Дарвіном, Евальдом та 

Лауе. Незважаючи на різні підходи до розгляду явища дифракції, всі три теорії 

дають однаковий результат. Прийнято вважати, що найбільш проста для 

розуміння теорія динамічної дифракції Евальда, модернізована Лауе, яка 

виводиться, виходячи з рівнянь Максвелла. Станом на сьогодні, динамічна теорія 

розвинена в багатьох роботах[20], [180], [185] для конкретних застосувань та для 
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спрощення комп’ютерних обчислень. Також розвивається теорія дифракції для 

неідеальних спотворених кристалів[19], [49], [125], [179], [186]. 

Але для прикладних застосувань, повне врахування всіх ефектів в процесі 

динамічної дифракції значно збільшує час розрахунку спектру та робить 

неможливою однозначну підгонку спектрів, особливо для багатошарових 

неідеальних структур. Тому існує багато спрощених та оптимізованих для 

швидкого розрахунку моделей, які широко використовуються на практиці. Метод 

рівнянь Такагі-Топена, виведених з рівнянь Максвелла за припущення повільної 

зміни амплітуди хвилі та без врахування дзеркального відбиття, дозволяє 

розраховувати спектри від товстих епітаксійних шарів та БШС хорошої 

кристалічної якості і широко використовується для моделювання спектрів. При 

розгляді структур, властивості яких змінюються за однією координатою, рівняння 

Такагі-Топена зводяться до одного диференційного рівняння першого ступеня. 

Якщо обмежитися розглядом першої ітерації цих рівнянь, то отримуються 

результати, що повністю співпадають з результатами, отриманими в 

кінематичному наближенні. Далі перейдемо до розгляду основних формул 

кінематичної та динамічної дифракції, які використовувалися для розрахунків 

спектрів в рамках цієї роботи.  

2.3.2. Напівкінематичний підхід до моделювання 

Для розрахунку спектрів від іонно-імплантованих шарів в монокристалах 

InSb та GaN використовувалась теорія дифракції в напівкінематичному 

наближенні, детально описана в роботах[53], [54]. Дифракційний спектр від 

порушеного шару в цьому наближенні розраховується по формулах у 

кінематичному наближенні, а від підкладки – динамічному (дифракція від 

ідеального напівнескінченного кристалу). Використання кінематичної теорії 

дифракції для шару зумовлене його малою товщиною і структурними 

порушеннями внаслідок іонної імплантації. Повноцінне врахування дифракції від 

високоякісної монокристалічної підкладки вимагає використання іншої моделі з 

врахуванням дифузної складової, тому у рамках даного дослідження підкладка 

розглядалася як ідеальний кристал. 
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Основні формули для розрахунку дифракції у напівкінематичному 

наближенні для багатошарової структури мають наступний вигляд[56], [185]. 

Загальний коефіцієнт відбиття пропорційний амплітуді відбиття від підкладки 

(A0) і кінематичній амплітуді приповерхневої структури (AL), що розглядається як 

сума амплітуд відбиття від окремих підшарів: 
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Де фаза i  враховує власну фазу і-того шару та зміну фази при проходженні 

через нижчі шари, y  – кутове відхилення, if , iu  та ia  – нормалізовані значення 

деформації, товщини та абсорбційний множник для і-того шару. 
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де  0 ,  H  – направляючі косинуси,   кутове відхилення від точного 

положення Брегга, it ,  i
zz  – товщина та деформація в i-тому шарі, 0  – кут Брегга 

підкладки, H  – Фур’є компоненти розкладу діелектричної сприйнятливості, 

 0,1546  нм – довжина хвилі Х-променів,   – коефіцієнт абсорбції. 
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Моделювання за допомогою представленої напівкінематичної моделі 

дифракції дозволяє відтворювати профілі деформації в іонно-імплантованих 

шарах, але дифузна складова розсіяння не розглядається, тому оцінка змін 

дефектного стану не проводиться. Розглянутий вище підхід до моделювання 

застосовний при невеликих відхиленнях від кута точного Брегга не більше 0,5
0
, 

що робить його добре застосовним для дослідження іонно-імплантованих шарів. 

Разом з тим Щербачов[187] вказує на те, що кінематична теорія не дуже добре 

працює в області спектру біля піка підкладки, в першу чергу через необхідність 

враховувати зміну фази хвилі через наявність імплантованого шару при 

розрахунку амплітуди відбивання від підкладки[159], [160]. Але головна перевага 

кінематичної теорії – це швидкість обчислень, що робить можливою експрес-

оцінку деформаційних профілів, а отже, і опосередковану оцінку розподілу 

домішки. 

2.3.3. Динамічна теорія дифракції для дослідження структур з великою 

невідповідністю гратки 

В порівнянні з кінематичною теорією, динамічна теорія дифракції краще 

враховує взаємодію Х-променів з речовиною та може бути застосована для 

аналізу значно ширшого кола об’єктів. Для значної частини симуляцій спектрів 

від багатошарових структур використовується динамічна теорія дифракції, 

розроблена Такагі та Топеном для слабко спотворених кристалів. Але більшість 

моделей динамічної дифракції для симуляції спектрів на базі рівнянь Такагі-

Топена добре працюють тільки поблизу точного кутового положення Брегга, як і 

розглянута вище кінематична теорія, та не можуть застосовуватися для 

дослідження структур з великою невідповідністю гратки. Лише кілька моделей 

можуть застосовуватися для симуляції спектрів при великих відхиленнях від 

точного значення кута Брегга[144], [188]–[191]. В рамках цієї роботи, 

використовувалася модель динамічної дифракції, розроблена Заусом[188], для 

симуляції спектрів від надграток AlN/GaN. Сателітні піки на 2θ-ω сканах від 

таких структур зазвичай лежать в дуже широкому кутовому діапазоні ~ 10
0
 і 
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використання звичайних моделей теорії дифракції дає неправильні результати 

при моделюванні. 

Для розрахунку комплексної амплітуди рентгенівського розсіювання X 

використовувавсь розв’язок рівняння Такагі-Топена у вигляді[192]–[194]: 




     2 2 1
i dX

X X
dT

 
(2.13) 

де T – нормалізована координата, перпендикулярна поверхні кристала: 
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(2.14) 

та η – параметр кутового відхилення: 
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(2.15) 

де C – поляризаційний фактор, який рівний одиниці для σ-поляризації та 

0cos(2 ) для π-поляризації; 0 , H  та H  – діелектричні сприйнятливості, які 

пов'язані зі структурними факторами матеріалу;  0 ,  H  – направляючі косинуси; 

b – фактор асиметрії; t – товщина шару;   – довжина хвилі Х-променів і   –

 кутове відхилення. 

Оскільки стандартний параметр кутового відхилення дає похибку на 

кутових відстанях, що знаходяться далеко від точного положення Брегга, був 

використаний покращений параметр кутового відхилення[188]: 
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(2.16) 

де B  – кут Брегга шару;   – нахил кристалографічних площин відносно 

поверхні;      B  – відхилення від кута Брегга;   – кут між падаючим 

променем та поверхнею. 

Направляючі косинуси  0  і  H  при використанні покращеного параметра 

кутового відхилення   записуються наступним чином[188]:  

           0 sin ,     sinB H H  (2.17) 
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де кут виходу дифрагованої хвилі у вакуумі  H
 задається як[188]: 

                 cos cos 2 sin sinH B  (2.18) 

Припускаючи, що шари є латерально-однорідними, а всі зміни відбуваються 

вздовж осі z, перпендикулярної до поверхні зразка, відношення амплітуди 
iX  на 

верхній границі шару пов'язано з амплітудою 
1iX  на нижній границі шару 

наступними рекурсивними співвідношеннями[188]: 

  


   


2 1 2

1 2

1i

S S
X

S S
 

(2.19) 

            2 2
1,2 1 1 exp 1iS X i T  

(2.20) 

Розрахована комплексна амплітуда від всієї багатошарової структури 

обчислювалася рекурсивно за формулами (2.19) і (2.20), починаючи з нижнього 

шару та використовуючи комплексну амплітуду відбивання від підкладки і 

додаючи шари один за одним до досягнення поверхні верхнього шару. 

Інтенсивність відбитої від всієї структури хвилі розраховується за 

формулою[188]: 




 

2H
N

H

R X  
(2.21) 

де NX  – комплексна амплітуда розсіювання на границі верхнього шару. 

В рівнянні (4), кути   і B  – це кут падіння і кут Брегга для n-того шару в 

багатошаровій структурі. Якщо підкладку обрано як загальну точку відліку, то 

для цих шарів відхилення B  отримується за формулою[188]: 

      Bs  (2.22) 

де Bs  – кут Брегга підкладки, та   – зміна кута Брегга, задана як[188], 

[195]: 
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(2.23) 

де 


 

 
 

,||
d

d
 – невідповідність перпендикулярної та паралельної відносно 

поверхні кристалу міжплощинних відстаней між шаром і підкладкою.  

2.3.4. Статистична динамічна теорія з врахуванням дифузної складової 

рентгенівського розсіяння  

Для детального дослідження дефектного стану багатошарових 

гетероструктур та монокристалів потрібно додатково враховувати дифузну 

складову рентгенівського розсіювання, спричинену полями деформації через 

порушення ідеальної періодичної структури, наприклад, як показано на рис. 1.3. 

Наявність дифузного розсіяння змінює когерентну складову розсіяння, тому його 

потрібно враховувати при дослідженні неідеальних кристалів з точковими 

дефектами та дислокаціями. Підходи до моделювання спектрів з врахуванням 

дифузного розсіяння від мікродефектів були розроблені авторами багатьох 

робіт[47], [65], [164], [187], [196]. В цій роботі використовувалась модель 

статистичної динамічної дифракції, розроблена Пунєговим[163], [164], [197] для 

однорідних епітаксійних плівок з випадково розподіленими мікродефектами. 

Когерентна частина дифрагованої інтенсивності для однорідного кристалічного 

шару базується на розв'язках рівнянь для когерентних і дифузних хвиль[164] за 

умови  0u , де u  – статистично усереднена величина атомних зміщень від 

своїх позицій в ідеальній гратці[164], [197], [198]. Амплітуди дифрагованої хвилі 

та хвилі, що проходить через плоскопаралельну пластинку товщиною l  у випадку 

симетричної дифракції Брегга описується рівняннями: 

             0 1 2 1exp expcE z i l z i z Q  (2.24) 

             1exp 1 expc
g gE z E i l z i z Q  (2.25) 

де z  – координата, направлена в глибину структури. 
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Амплітудні коефіцієнти проходження t та відбивання r через шар 

товщиною l  описуються виразами[164]: 

   

 exp 1g
gr E il Q  (2.26) 

   1expt i l Q  (2.27) 

     2expgt i l Q  (2.28) 

де основні позначення[164]:     1 2expQ il ,      1,2 2d , 

   2 24d ,   2 2
g gE ,      1,2 0 1,2i ,     2d i ,       21g g E , 

           0 0 02 sin 2 ,    0 0 0 ,       ,0g g gc . 

В цих виразах[164]: E – статистичний фактор Дебая-Валлера, λ – довжина 

хвилі Х-променів, γ0 і γg – напрямні косинуси, χ0, χg, χ-g – коефіцієнти 

діелектричної сприйнятливості,   – поляризаційний фактор, θ – кут падіння, θ0 – 

кут Брегга,      0  – відхилення від точного кута Брегга.  

Якщо розбити досліджувану структуру на n підшарів, то для n-того підшару 

для обчислення амплітуди відбитої хвилі, та хвилі, що проходить через нього, 

застосовуються рекурсивні формули[164]: 
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(2.29) 

Розрахунок ведеться від підкладки, використовуючи значення амплітуд 

когерентних хвиль на поверхні підкладки аналогічно підходу, описаному в 

попередньому розділі. Результуюча інтенсивність когерентної складової 

дифракції знаходиться як: 


2c

g nI R  (2.30) 

Зміни дифракційної інтенсивності через наявність полів зміщень u  від 

мікродефектів враховується за допомогою статфактора Дебая-Валлера Е та 

кореляційної довжини дефектів τ[164], [197], [198]. Значення статфактора 

записується як: 

  expE ig u  (2.31) 
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де g  – вектор дифракції. 

В рамках даної роботи розглядався найпростіший тип дефектів у вигляді 

хаотично розподілених в кристалі сферично-симетричних кластерів з відсутніми 

полями зміщень за межами кластера[164], [198], [199]. Це дозволило узагальнити 

типи точкових дефектів і описати зміни мікродефектної структури зразків після ІІ 

та відпалу. 

Поле атомних зміщень для випадково розподілених сферично симетричних 

дефектів[164], [198]–[200] задається виразом: 

 

 
 



0,

,

d

d

if r R
u r

random value if r R
 

 

(2.32) 

Значення статфактора Е залежить від концентрації Cd та радіуса Rd 

мікродефектів[164], [198]–[200]: 

 
  

 

34
exp

3
d dE C R  

(2.33) 

і для низьких концентрацій мікродефектів можна записати [199]: 


  34

1
3

d dE C R  
(2.34) 

де Cd і Rd – концентрація і радіус мікродефектів. 

Кореляційна довжина   – основний параметр статистичної теорії дифракції, 

яка визначає дифузне розсіяння в кристалах з дефектами[164], [198]–[200]: 

      


 
0

exp i g d  
(2.35) 

де  g  – кореляційна функція[164], [197], [199].  

Оскільки на практиці важко встановити конкретний тип дефектів у 

реальних кристалах, оскільки завжди присутні кілька типів дефектів, а навіть у 

простих випадках вирази для кореляційної функції складні[197]–[200], то 

доцільно апроксимувати кореляційну функцію за допомогою простих 

залежностей типу гаусової або експоненційної функцій. В цій роботі 

використовувалася кореляційна функція у вигляді гаусової функції[197], [199]: 
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(2.36) 

При такому виді кореляційної функції  g , кореляційна довжина τ матиме 

вигляд[197], [199]: 

         
2

0 exp 1y erf iy  (2.37) 

де    0y ,  0
 – кореляційна довжина Като[196],  erf iy  – функція 

помилки.  

У випадку, коли розглядається найпростіший тип сферично-симетричних 

дефектів (формула (2.32)), в роботах[198], [199] встановлений зв'язок між 

кореляційною довжиною Като 0  та радіусом мікродефекта Rd: 

 0 0

3

4
dR  

(2.38) 

де   0 0sin . 

Тому з урахуванням формул (2.34) і (2.38), радіус дефектів (Rd) і їх 

концентрацію (Cd) можна визначити наступним чином: 
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(2.40) 

В кінематичному наближенні дифузна частина дифракційної інтенсивності 

задається наступним виразом[197], [199]: 

       
2 22 1 Red

g gI E l  (2.41) 

Результуюча інтенсивність матиме вигляд: 

 c d
tot g gI I I  (2.42) 

Приведена в цьому розділі статистична теорія динамічної дифракції 

застосовна при невеликих відхиленнях від точного кута Брегга та тільки для 

симетричних рефлексів. Основні переваги цієї теоретичної моделі – можливість 
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оцінювати дефектний стан структури з використанням двох параметрів дефектів – 

кореляційної довжини τ та статфактора Дебая-Валлера Е.  

2.4. Підгонка спектрів 

За допомогою теоретичних моделей, описаних вище, можна проводити 

симуляцію експериментальних спектрів та визначати параметри досліджуваних 

структур. Але точне визначення значень шуканих параметрів при моделюванні 

вимагає використання процедур автоматизованої підгонки. Загальний алгоритм 

підгонки спектрів має наступний вигляд: розраховується теоретичний спектр і 

порівнюється з експериментальним. Результат порівняння – деяке число – 

повинне мати якнайменше значення і показує наскільки розрахований спектр 

відрізняється від експериментального. Це число, як правило, розраховується з 

використанням так званих критеріїв мінімізації. В загальному вигляді критерій 

мінімізації – це числове значення, що показує відхилення експериментального 

спектра від розрахованого. Зазвичай використовується значення критерію 

мінімізації у вигляді суми відхилень інтенсивності експериментального спектру 

від розрахованого по всіх точках спектру.  

В цій главі розглянуто методи мінімізації, що використовувалися для 

фітування експериментальних спектрів та розглянуто як різні критерії мінімізації 

впливають на підгонку спектрів. 

2.4.1. Методи мінімізації 

Отже, для підгонки спектрів необхідно використовувати алгоритми 

мінімізації числового значення для багатопараметричної задачі. Основна 

складність такої мінімізації полягає в тому, що в n-вимірному просторі, що 

складається з n-параметрів та залежної від них величини похибки, завжди існує 

велика кількість локальних мінімумів значень похибки та один глобальний[50], 

[201] який і потрібно знайти. Із збільшенням кількості параметрів складність 

задачі суттєво зростає. 

Для мінімізації цільової функції (значення, яке розраховане з 

використанням критерію мінімізації) розглядалися методи Нелдера-Міда 
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(симплекс-метод)[202], Хука-Дживса (метод прямого пошуку)[203] та алгоритм 

диференціальної еволюції[204]. Методи Нелдера-Міда та прямого пошуку є 

безумовними, тобто для мінімізації функції задається початкова точка і від неї 

здійснюється пошук мінімуму (або максимуму). Для цих методів не потрібна 

похідна функції, що мінімізується (прямі методи), а достатньо самого значення 

функції. В нашому випадку для прямого моделювання спектрів аналітичний вираз 

для похідної знайти неможливо, що і обумовило вибір методів. Звичайно, можна 

знаходити значення похідної чисельно, але в цій роботі розглядалися лише 

найпростіші (та найнадійніші) методи мінімізації[205]. Слід зазначити, що 

симплекс метод та метод прямого пошуку можуть знайти лише локальні 

мінімуми функції, тому для знаходження глобального мінімуму слід задавати 

різні початкові точки, та задавати хороше початкове значення параметрів або, як 

у наступному розділі цієї роботі, для грубого пошуку глобального мінімуму 

використовувати додаткову згортку[50]. Алгоритми мінімізації, що 

використовувалися в цій роботі, детально описані в додатку Б. 

Пряме порівняння швидкодії, точності та якості підгонки з використанням 

різних алгоритмів виходить за рамки цієї роботи, оскільки всі алгоритми 

застосовувалися для вирішення різних задач моделювання та фітування 

рентгенівських спектрів[138], [140], [206]–[208]. В роботах[209]–[211] було 

проведено порівняння різних модифікацій алгоритму диференціальної еволюції 

на тестових математичних функціях, але застосування алгоритмів для мінімізації 

у практичних задачах може вносити свої корективи на результати. Тим не менше, 

було встановлено, що найшвидше працює метод Нелдера-Міда, але результати 

підгонки були значно гіршими, ніж при використанні методу прямого 

пошуку[206]. Метод прямого пошуку дозволив добитися хорошої підгонки 

спектрів від іонно-імплантованих шарів та НГ[138], [140], [207]. Але через те, що 

це метод локального пошуку, для підгонки необхідно задавати хороше початкове 

наближення. У випадку іонно-імплантованих шарів можна скористатися 

процедурою з використанням додаткової згортки, яка була розроблена Клаппе[50] 

і таким чином обійти обмеження пошуку локального мінімуму. Але додаткове 
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використання згортки призводить до значного порушення співвідношення 

інтенсивностей підкладки та імплантованого шару. Тому ця процедура може 

використовуватися тільки для моделювання когерентної складової з 

використанням коефіцієнта корекції інтенсивностей – тобто для визначення 

профілів деформації в іонно-модифікованих шарах.  

На відміну від розглянутих вище методів, алгоритм диференціальної 

еволюції працює значно повільніше (але в задачі, де він використовувався було 

більше параметрів[208]) і його використання призводить до непоганої підгонки 

спектрів. Початкове наближення при фітуванні з використанням методу 

диференціальної еволюції також грає велику роль для якості та швидкості 

підгонки. На відміну від реалізації методів Нелдера-Міда та Хука-Дживса як 

безумовних методів (задається лише початкова точка, далі пошук прямує до 

точки локального мінімуму без задання обмежень на значення параметра), в 

методі диференціальної еволюції задається інтервал значень вхідних параметрів. 

Це дозволяє відразу задавати обмеження на значення вхідних параметрів 

враховуючи їх фізичний зміст і проводити пошук оптимального значення 

кожного параметра всередині заданого інтервалу. На кінцевих етапах пошуку 

збіжність методу диференціальної еволюції невелика[47] і бажано застосовувати 

більш збіжні та швидкі алгоритми, наприклад, прямого пошуку.  

2.4.2. Критерії мінімізації 

Проблему використання тих чи інших критеріїв мінімізації (або степені 

відхилення розрахованого спектру від експериментального) було розглянуто в 

роботі Вормінгтона[201]. Там також було сформульовано вимоги, яким має 

задовольняти критерій мінімізації: мати яскраво виражений глобальний мінімум, 

набагато глибший ніж локальні мінімуми, бути простим при обчисленні, мати 

хорошу чутливість в широкому діапазоні значень інтенсивності та не 

переоцінювати вклад точок спектру, що виміряні з великою похибкою (шуми та 

фон). Станом на сьогодні часто використовуються такі критерії мінімізації[201], 

як середньоквадратична похибка логарифмічних даних: 
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середня абсолютна похибка логарифмічних даних: 
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а також нелогарифмічні критерії середньої абсолютної та 

середньоквадратичної похибок:  
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В цих виразах expI  та calcI  – інтенсивності у кожній з N точок 

експериментального та розрахованого спектрів. 

Також використовуються і деякі інші критерії мінімізації, наприклад з 

врахуванням вагових функцій або χ
2
-критерій[54], [185], [212]. 

Але всі ці критерії мінімізації в основному використовувалися при підгонці 

спектрів від порівняно товстих шарів або структур, інтенсивність сигналу на 

спектрі яких не дуже сильно відрізняється від інтенсивності сигналу від 

підкладки та має чітко виражені осциляції. Діагностика нанорозмірних структур 

(часто далеко не ідеальних) дає рівень сигналу, що лише на кілька порядків (1…2) 

перевищує фоновий рівень, та може не мати яскраво виражених особливостей, 

наприклад спектри від надграткових структур AlN/GaN[138], [140]. Тому при 

підгонці з використанням вищезгаданих критеріїв добре підганяються лише точки 

з високою інтенсивністю. Також на частини спектру з різними інтенсивностями 

можуть впливати різні підгоночні параметри, і тому бажано було б 

використовувати критерій мінімізації, яким можна регулювати область кращої 

підгонки по інтенсивності сигналу. В цій роботі був апробований модифікований 

критерій для мінімізації нормалізованих спектрів у вигляді: 

  exp
1 K
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де значення степеня K  лежить у межах (0,2…0,7) і задається користувачем. 

При малих значеннях K  добре підганяються частини спектру з малою 

інтенсивністю (хвости спектру), при більших значеннях K  краще фітуються 

частини спектру з більшою інтенсивністю. При використанні інших критеріїв 

(формули (2.43)-(2.46)) для фітування нормалізованих спектрів із значенням 1K  

або 2K  найкраще проводиться підгонка точок з високою інтенсивністю біля 

піка підкладки. Типові значенням коефіцієнта K при підгонці зазвичай складали 

K  0,5…0,65. Менші значення приводять до переоцінки вкладу фону та шумів на 

спектрах і погіршення якості підгонки. 

З результатів обиралися значення шуканих параметрів з найкращим 

співпадінням спектрів. Оцінка відхилення експериментального та підігнаного 

розрахованого спектрів проводилася за критерієм відносної похибки: 
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Слід зазначити, що через шуми на спектрі та наявність фонового рівня 

сигналу від детектора (особливо між сателітними максимумами на спектрах від 

НГ), досягти значення відносної похибки менше 40…50% дуже важко.  

2.4.3. Про моделювання 

Для симуляції та підгонки використовувалася розроблені прикладні 

програми на мові програмування С/С++ з використанням технології паралельних 

обчислень Nvidia CUDA. Вибір мови програмування обумовлений швидкістю 

обчислень та можливістю проводити паралельні обчислення за допомогою 

графічного процесора (GPU). Програма реалізована у вигляді консольної 

прикладної програми. 

Загальний алгоритм роботи програми:  

 Зчитування вхідних даних – експериментального спектру та підгоночних 

параметрів з файлів. 

 Розрахунок спектру з використанням однієї з описаних вище теорій 

дифракції та з врахуванням інструментальної функції у вигляді гаусіана. 
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Розрахунок проводиться по всіх значеннях кутів, зчитаних з експериментального 

спектру, для можливості застосування критерію мінімізації при підгонці. 

 Порівняння розрахованого та експериментального спектрів та мінімізація 

значення критерію з використанням описаних вище алгоритмів.  

 Після завершення фітування виконується збереження підігнаних параметрів 

та розрахованого спектра. 

Розпаралелювання обчислень здійснювалося по експериментальних 

точках – тобто інтенсивності сигналу по всіх точках спектру обчислювалися 

паралельно. Це дає можливість прискорити процес обчислень, особливо для 

спектрів з великою кількістю експериментальних точок. Також для прискорення 

обчислень можна розраховувати спектр не у всіх експериментальних точках, а, 

наприклад, тільки з використанням кожної третьої. Але це призводить до 

погіршення якості підгонки. 

2.5. Висновки  

В цьому розділі розглянуто експериментальне обладнання для проведення 

високороздільної рентгенівської дифрактометрії та деякі теоретичні підходи до 

моделювання спектрів. Також розглянуто кілька алгоритмів для автоматизованої 

підгонки спектрів та показано можливість їх застосування для фітування 

експериментальних ВРХД спектрів. Розглянуто розроблене програмне 

забезпечення для моделювання Х-променевих спектрів та визначення 

структурних параметрів іонно-імплантованих шарів, надграток AlN/GaN та 

композиційно-градієнтних структур AlxGa1-xN.  
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Розділ 3. 

РЕНТГЕНОДИФРАКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІОННО-

ІМПЛАНТОВАНИХ МОНОКРИСТАЛІВ  

3.1. Вступ 

Вихідні характеристики приладів нано- і мікроелектроніки суттєво залежать 

від технологічних операцій, що використовуються в процесі їх виготовлення. 

Тому при розробці технологічного маршруту необхідно враховувати їхню роль у 

формуванні характеристик приладів. Детальне дослідження впливу технологічних 

операцій, а особливо ключових, як-от дифузія, імплантація, пасивація, на 

електрофізичні параметри приладів дозволяє передбачати їх характеристики і 

покращувати відтворюваність шляхом оптимізації параметрів технологічного 

процесу[5], [6], [213]–[215]. Іонна імплантація широко використовується для 

створення приладів нано- та мікроелектроніки. Вона дозволяє вводити домішки з 

певним профілем залягання, не потребує таких високотемпературних операцій як 

дифузія, і є ключовим технологічним процесом при створенні багатьох 

структур[5]–[7], [89], [216], [217]. Тому детальне дослідження змін структури у 

цьому процесі важливе для вибору оптимальних параметрів імплантації для 

отримання заданих характеристик приладів. Одним із неруйнівних засобів 

контролю структури є рентгенодифракційні методи дослідження. Із ВРХД 

спектрів можна отримувати інформацію про дефектну структуру (дислокації, 

точкові дефекти), деформаційний стан та інші параметри[18], [19], [49], [86], 

[125], [197], [213]–[215]. З точки зору структури, фізично і технологічно 

важливими параметрами імплантованих структур є розподіл точкових дефектів, 

дислокацій та кластерів після постімплантаційної обробки та кінетика зміни цих 

розподілів у циклі проведення процесу імплантації для проведення оцінки зміни 

електрофізичних та інших характеристик. Опосередковано якісно досліджувати 

зміни структури імплантованого шару можна аналізуючи профіль деформації. 

Спектри рентгенівської дифракції чутливі до зміни параметра гратки, але у 

складних структурах (багатошарові структури, іонно-модифіковані та леговані 

методом дифузії шари) відтворені профілі деформації часто неоднозначні через 



74 

 

інтерференцію Х-променів на неоднорідностях структури, зокрема 

аморфізованому шарі. 

Моделювання спектрів від іонно-імплантованих шарів зазвичай 

проводиться з використанням кінематичної теорії дифракції[56], [218], 

динамічної теорієї дифракції в наближенні Такагі-Топена та узагальненої теорії 

динамічної дифракції[49], [164], [185]. Слід зазначити, що рентгенівська 

дифрактометрія – один з небагатьох методів для дослідження деформаційного 

стану в імплантованих монокристалах та багатошарових структурах.  

Основні підходи до такого моделювання полягають у наступному: шар з 

неоднорідними параметрами розбивається на окремі підшари із середніми 

значеннями деформації, дефектності та іншими параметрами і обчислюється 

інтенсивність відбивання від структури за допомогою рекурсивної формули (2.7) 

(сума комплексних амплітуд з врахуванням фаз відбитих хвиль від кожного 

шару). Змінюючи параметри шарів досягають співпадіння експериментального і 

розрахованого спектрів, таким чином отримуючи шукані параметри структури. 

Також використовується розбиття на невелику кількість підшарів, параметри яких 

змінюються по певному закону[185], наприклад,  exp x , і є аналітичні вирази 

для обчислення інтенсивності (комплексної амплітуди відбивання).  

В цьому розділі для моделювання використовувалась напівкінематична 

теорія дифракції, описана в розділі 2.3.2.  

3.1.1. Профілі деформації 

Як згадувалося раніше, встановлення точної форми профілів деформації у 

іонно-імплантованих шарах – задача з дуже неоднозначним розв’язком[66]. 

Розподіл імплантованої домішки в таких структурах можна апроксимувати 

функцією розподілу Гауса[50], [178], яка непогано описує деформаційні профілі 

при імплантації в монокристали і залежить лише від чотирьох параметрів. Тому 

задача підгонки спектрів при використанні профілю деформації у вигляді 

асиметричного гаусіана дещо спрощується[50]. В багатьох роботах 

використовуються профілі деформації у вигляді суми В-сплайнів – наприклад, 
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суми кубічних рівнянь[47], [63], [219]. Також використовується задання профілю 

деформації у вигляді поліноміальної кривої, що проведена через базові точки [67]. 

Перевага використання таких підходів – можна задавати та визначати профілі 

довільної форми. Але через значну кількість параметрів, від яких залежить форма 

профілю деформації, для підгонки потрібно використовувати методи глобальної 

мінімізації, також значно підвищується складність визначення точної форми 

профілю. В багатьох випадках форма профілю деформації, задана В-сплайнами, 

виявляється дуже подібною до гаусіана[220]. Крім того, доволі часто в результаті 

автоматизованої підгонки отримується нереалістична та нефізична форма 

профілів. 

Методика відновлення профілів деформації широко застосовується для 

імплантованих однією дозою та енергією кристалів (одностадійна імплантація). 

Разом з тим, при виготовленні приладів використовуються дві або більше 

одночасних імплантацій з різною енергією та дозою. Дослідження результуючих 

профілів деформації, використовуючи рентгенодифракційні методи, зараз 

використовується рідко. В цій роботі досліджувалися монокристали InSb після 

двостадійної імплантації (після двох послідовних імплантацій з різними 

енергіями і дозами) іонів Be
+
. Для спрощення підгонки профіль деформації, що 

використовувався для підгонки спектрів від кристалів InSb після двостадійної 

імплантації, задавався у вигляді суми двох асиметричних гаусіанів[220]:  
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(3.1) 

де  i  і i  – максимальне значення деформації та глибина, відповідно, 1i , 

2i  – дисперсії при  ix  та  ix  для i-тої функції Гауса. Для симетричних 

рефлексів зміна міжплощинної відстані 


 zz

d

d
. Для підгонки спектрів в цьому 

розділі використовувався алгоритм мінімізації Хука-Дживса. 
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3.2. Монокристали InSb після двостадійної імплантації іонів Be
+ 

В цьому розділі досліджувались зміни деформаційного стану при легуванні 

приповерхневої області у монокристалічних пластинах InSb з орієнтацією 

поверхні (111) за допомогою двостадійної імплантації іонами Be
+
 при однакових 

параметрах: перша імплантація – Е = 66 кеВ, доза D = 1,56∙10
14

 ат./см
2
, друга – 

Е = 80 кеВ, D = 3,125∙10
14

 ат./см
2
 (зразки I1 та І2) для калібровки технологічного 

процесу[206]. Імплантація проводилась через маску тонкого шару SiO2 для 

уникнення ефекту розпилення підкладки. Більш високоенергетична імплантація 

проводилась для створення p-n переходу в монокристалі InSb, друга служить 

гетером для дефектів.  

Профіль деформації після двостадійної імплантації розраховувався за 

формулою (3.1). При його розрахунку важливим є вибір точки, де можна вважати 

що деформація нехтовно мала і потрібно переходити від розрахунку комплексної 

амплітуди відбивання від шару за формулами в кінематичному наближенні до 

розрахунків амплітуди від підкладки з використанням формул динамічної теорії 

дифракції. В цій роботі вважалося, що деформації немає на глибині  14,3 i  від 

максимуму деформації (на такій відстані нехтуються деформації, менші ніж 1% 

від максимального значення). 

Високороздільна дифрактометрія використовувалася для вимірювання 

симетричних 2θ-ω сканів від рефлексів (111) та (333) та карт оберненого простору 

асиметричного рефлексу (331). Також була проведена Х-променева 

рефлектометрія (XRR) для контролю стану поверхні та оцінки товщини шару 

SiO2 (~ 90 нм) та імплантованого шару. Моделювання рентгенівських спектрів 

було проведено використовуючи представлену в розділі 2.3.2 кінематичну теорію 

дифракції. При моделюванні щойно імплантованого шару наявність захисного 

шару SiO2 не враховувалася, тому що цей шар не дає вклад в когерентну складову 

відбивання біля піків InSb.  

На рис. 3.1а показано 2θ-ω скани симетричного рефлексу (333) від обох 

імплантованих зразків І1 та І2. Незважаючи на задані однакові енергії та дози, 

спектри обох зразків трохи відрізняються. 
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Рис. 3.1 2θ-ω скани рефлексу (333) зразків І1 та І2 (а) та карта оберненого простору для 

асиметричного рефлексу (331) для зразка І1 після імплантації іонів Be
+
. 

На рис. 3.1б показано карту оберненого простору асиметричного рефлексу 

(331) від зразка І2 після імплантації. Імплантований шар когерентний до 

підкладки – знаходиться практично на одній лінії з підкладкою по координаті Qx, 

що є типовим для імплантованих шарів. Для відтворення профілів деформації в 

обох зразках, було проведено моделювання спектрів від рефлексів (111) та (333).  

  

 

Рис. 3.2 Експериментальні та змодельовані 2θ-ω скани від рефлексів (111) (а), (333) (б) та 

отримані профілі деформації (в) для зразка І1. 
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На рис. 3.2а та 3.2б показано експериментальні та змодельовані спектри 

зразка І1. На рис 3.2в показано відтворені профілі деформації, які задавалися 

формулою (3.1). Фітування 2θ-ω сканів для рефлексу (333) спрощується через 

наявність характерних особливостей спектрів у вигляді чітко видимих осциляцій. 

Ситуація з підгонкою спектру від рефлексу (111) набагато складніша: по-перше 

рефлекси нижчих порядків менш чутливі до деформацій, по-друге не мають добре 

виражених характерних особливостей, по-третє пік шару знаходиться близько 

біля підкладки, а застосована модель не дуже добре працює біля піка 

підкладки[159], [187]. На рис. 3.3 показано профілі деформації, отримані з 

симуляції спектрів обох зразків І1 та І2.  

 

Рис. 3.3 Профілі деформації, отримані з рефлексів (111) та (333) для зразків І1 та І2. 

Оскільки рефлекс (111) менш чутливий до деформацій, то профілі 

відновлені із спектра цього рефлексу, практично співпадають. Інша ситуація 

спостерігається для профілів деформації, отриманих з рефлексу (333) – тут 

відмінності стають більш видимими, так само як і спектрів, показаних на рис. 3.1.  

3.3. Іонно-імплантовані монокристали GaN  

Станом на сьогодні, ІІ монокристалів GaN проводиться з метою 

дослідження радіаційних порушень[83], [89], [221], для дослідження розподілу 
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легуючої домішки при виготовленні p-n переходів[87], [222] та створенні 

ізолюючих областей[16], [41], [223].  

3.3.1. Імплантація Ar
+ 

В цьому розділі розглянуто імплантовані іонами Ar
+
 монокристали GaN, які 

використовувалися для оцінки змін деформаційного стану в ІІІ-нітридах. 

Отримані результати використовувалися для оцінки впливу імплантації на 

деформаційний стан імплантованого шару для подальших досліджень 

імплантованих багатошарових гетероструктур, що показано в наступних розділах.  

Монокристали GaN (0001), вирощені на сапфірі з нарощеним тонким шаром 

GaN (~ 400 нм), імплантувалися іонами Ar
+
 з енергією 108 кеВ та дозами 

2∙10
13

 ат./см
2
 (зразок Т1) та 1∙10

14
 ат./см

2
 (зразок Т2). На рис. 3.4 показано карти 

оберненого простору рефлексу (    ) для вихідного зразка та імплантованих з 

різними дозами зразків Т1 і Т2.  

 

Рис. 3.4 Карти оберненого простору рефлексу (    ) для вихідного (а) та імплантованих (б, в) 

зразків. 

Після низькодозової імплантації (2∙10
13

 ат./см
2
) деформації в 

імплантованому шарі дуже малі. Після імплантації з дозою 1∙10
14

 ат./см
2
 

виникають осциляції на спектрі від імплантованого шару нижче піка GaN по осі 

Qz. Також спостерігається незначний зсув спектру від імплантованого шару по осі 
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Qx в сторону менших кутів відносно підкладки, що свідчить про збільшення 

параметра гратки а в імплантованій частині тонкого буферного шару GaN.  

На рис. 3.5 показано експериментальні та розраховані спектри для 

рефлексів (0002) (а) та (0004) (б). На рис. 3.5в приведено отримані з симуляції 

спектрів профілі деформації після імплантації. 

  

 

Рис. 3.5 Експериментальні та розраховані      скани від імплантованого іонами Ar
+
 

монокристалу для симетричних GaN (0002) (а) та GaN (0004) (б) рефлексів. Глибинні профілі 

деформації, отримані з розрахунків, порівняні на (в). 

Встановлено, що імплантація дозою 1∙10
14

 ат./см
2
 приводить до зміни 

деформації в структурі на рівні ≈ 0,42%. Моделювання та підгонка спектрів 

проводилися так само, як і для імплантованих монокристалів InSb. Профілі 

деформації, відтворені моделюванням спектрів різних рефлексів, дещо 

відрізняються, причини цього розглянуті вище. 
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3.3.2. Імплантація Mg
+ 

Для легування GaN для створення p-типу провідності в багатьох випадках 

використовуються іони Mg[84], [87], [88], [217], [223], [224]. Рідний тип 

провідності для GaN – це n-тип, причому концентрація власних носіїв складає 

порядку 10
16

 см
-3

[225], [226]. Тому для перекомпенсації типу провідності 

напівпровідника необхідно використовувати великі дози домішки при імплантації 

та постімплантаційний відпал для активації домішки.  

Комерційний темплейт GaN був імплантований іонами Mg
+
 з енергією 

95 кеВ та дозою 2,5∙10
14

 ат./см
2
. На рис. 3.6 показано КОП рефлекса (    ) для 

вихідного та імплантованого зразків. На відміну від розглянутого раніше зразка 

Т2, тут імплантований шар практично когерентний до підкладки по параметру 

гратки а. Це може бути пов’язано з наявністю додаткового шару GaN, що 

вирощений на поверхні зразка Т2 і зміною його деформаційного стану після ІІ. 

 

Рис. 3.6 КОП рефлексу (    ) вихідного та імплантованого іонами Mg
+
 зразків. 

На рис. 3.7 показано відтворені профілі деформації, отримані з симуляції 

2θ-ω сканів рефлексів (0002) та (0004). Максимум напружень знаходиться на 

глибині близько 90 нм, але також присутні довгі хвости деформацій до глибини 

~ 600 нм. Досліджувані спектри обох рефлексів мають добре виражені осциляції, 

що дозволяє більш однозначно визначити профілі деформації в зразках. Тому для 

цього зразка профілі деформації, визначені з обох рефлексів, дуже схожі 

(рис. 3.7в). 
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Рис. 3.7 Експериментальні та симульовані спектри рефлексів (0002) (а) та (0004) (б) та 

відтворені профілі деформації (в). 

3.4. Висновки  

Запропоновано спосіб моделювання високороздільних Х-променевих 

дифракційних спектрів з використанням напівкінематичної моделі дифракції від 

іонно-імплантованих шарів в монокристалах. Розроблено метод підгонки на 

основі алгоритму мінімізації Хука-Дживса для відтворення профілів деформації в 

іонно-імплантованих монокристалах.  

Досліджено профілі деформації в кристалах InSb після двостадійної 

імплантації іонами Be
+
 та в кристалах GaN при імплантації різними типами іонів 

та при різних режимах імплантації.  
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Розділ 4. 

РЕНТГЕНОДИФРАКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕІДЕАЛЬНИХ 

НАДГРАТКОВИХ СТРУКТУР AlN/GaN 

4.1. Вступ  

Нітридні напівпровідники III групи А
3
В

5
 та наноструктури, вирощені на їх 

основі, є одними з найбільш широко досліджуваних матеріалів сучасної 

електроніки та оптоелектроніки. Надграткові структури на основі AlN/GaN 

використовуються в якості оптично накачуваних імпульсних лазерів, що 

працюють при кімнатній температурі[102], фотодетекторів [103] та ін.  

Параметри приладів на основі надграток суттєво залежать від їх 

кристалічної якості, тобто від ступеня структурної досконалості. Порушення 

структури НГ можна розділити на макропорушення – будь-які неоднорідності 

геометричних розмірів НГ, наприклад, товщини періодів або шарів, та порушення 

мікроструктури – такі, як дислокації та мікродефекти. Сучасні НГ мають товщини 

шарів менші за 10 моношарів (1…5 нм), тому будь-які зміни товщини суттєво 

впливають на їх оптоелектричні властивості[156]–[158], [227]. Через 

використання в якості шарів НГ матеріалів з великою невідповідністю гратки AlN 

та GaN (невідповідність ~ 2,4%), в таких гетероструктурах виникають значні 

напруження – а отже, і великі густини структурних дефектів, таких як дислокації. 

Особливо актуальним є дослідження дислокацій у сполуках А
3
В

5
 таких як 

ІІІ-нітриди Al(Ga)N через типові густини дислокацій в таких матеріалах 

10
8
…10

10
 см

-2
[107], [108]. В роботах[130], [228] показано механізм зменшення 

напружень (релаксацію) в тонких шарах AlxGa1−xN через нахилені пронизуючі 

дислокації, в тому числі через дислокації з призматичними площинами 

ковзання[229]. 

В цьому розділі досліджувався вплив різних порушень структури НГ на 

2θ-ω скани від симетричних рефлексів у випадку дифракції по Бреггу[138], [140]. 
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4.2. Використання динамічної теорії дифракції для дослідження 

неідеальних НГ 

Одним із швидких, чутливих та низьковартісних методів діагностики 

наноструктур є рентгенівська дифрактометрія. Дослідження спектрів та карт 

оберненого простору дозволяє легко встановити якість структури та її параметри. 

Зокрема, для НГ можна визначити товщини шарів у періоді, їх деформаційний 

стан та оцінити структурну якість. Але зважаючи на особливість методу, яка 

полягає в його інтегральності, ми отримуємо деякі середні значення, наприклад, 

товщини шару, по деякій площі зразка.  

Існує багато підходів до моделювання процесу дифракції рентгенівських 

променів від надграткової структури. В основному використовуються 

кінематичне і динамічне наближення теорії дифракції рентгенівських променів. 

Але оскільки надгратки вирощуються методами епітаксії і мають високу 

структурну досконалість, то для моделювання спектрів відбиття часто 

використовують динамічну теорію дифракцій. Багато авторів розглядають один 

період НГ як деякий шар з усередненими параметрами (структурний фактор, 

деформація і параметр гратки періоду) двох або більше складових шарів періоду. 

Це значно спрощує симуляцію спектрів, надгратка у цьому випадку складається з 

однакових періодів. Цей підхід дозволяє розраховувати спектри від НГ з високим 

ступенем однорідності по періодах і отримати усереднені параметри НГ. При 

значній товщині періоду незначна варіація індивідуальних товщин шарів мало 

впливає на спектр від усієї структури. Але при малих товщинах шарів у НГ вплив 

їх неоднорідності на спектри стає суттєвим і викликає деякі складнощі при 

інтерпретації результатів моделювання. Тому деякі автори додають додаткові 

перехідні шари до періоду НГ. Це дозволяє враховувати взаємну дифузію між 

шарами і розмиття границь.  

В цій роботі для дослідження НГ використовувалась динамічна теорія 

дифракції, описана в розділі 2.3.3. Моделювання здійснювалося шар-за-шаром з 

використанням рекурсивних формул (2.19) і (2.20). Такий підхід дозволяє 
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враховувати неоднорідні по глибині розподіли дефектів, деформації та товщини 

шарів НГ. 

4.2.1. Модельний зразок 

Представлені в цій частині розділу спектри від НГ з різними структурними 

порушеннями були змодельовані для тестового зразка – 20-періодної НГ AlN/GaN 

з товщинами кожного з шарів періоду по 5 нм, вирощеної на товстому буферному 

шарі GaN (товщина 4 μм) (рис. 4.1). Шари AlN в НГ вважалися повністю 

напруженими, шари GaN – повністю релаксованими. 

 

Рис. 4.1 Схематичний рисунок досліджуваної НГ структури. 

Деформації в напружених шарах AlN вважалися біаксіальними, тобто зміна 

одного параметра гратки призводить до зміни іншого[109], [148], [150], [230]: 

 
  13

33

2c C a

c C a
 

(4.1) 

де 13C  та 33C  – коефіцієнти пружної жорсткості, а і с – параметри гратки 

монокристала. 

4.2.2. Врахування неоднорідності товщини шарів по глибині в 

багатошарових структурах 

При вирощуванні реальних НГ внаслідок дії різних факторів можлива зміна 

товщини шарів в залежності від номера періоду (або координати по глибині 

відносно поверхні). Така варіація товщини в НГ приводить до зміни 

електрофізичних параметрів структури. ВРХД методи дуже чутливі до таких 

структурних відхилень. Неоднорідність товщини індивідуальних шарів у НГ в 
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Сапфір (0001)
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залежності від глибини відносно поверхні структури здебільшого проявляється в 

зміщенні положень піків на спектрах від надграткової структури та в їх асиметрії. 

Спроби авторів[161] моделювати НГ структуру з врахуванням дискретності 

товщини кожного шару і без показали, що найкраща підгонка досягається при 

значеннях товщини шарів, не кратних цілому числу моношарів. Такий результат 

пояснюється такими чинниками: (1) в НГ може не бути різких границь між 

шарами, (2) завжди існує деяка шорсткість поверхні як на поверхні підкладки, так 

і на інтерфейсах між шарами, (3) можливі локальні зміни товщини шарів в різних 

областях структури. В інших експериментальних дослідженнях надграткових 

структур, особливо на основі III-нітридів, спостерігається асиметрія піків і 

набагато більші ширини піків порівняно з теоретично розрахованими спектрами 

на основі звичайних дифракційних моделей[142], [156]. Ці ефекти обумовлені 

декількома різними впливами: варіацією параметра гратки по поверхні 

зразка[137], дислокаціями[129], [148], шорсткістю[137], [139], [161], градієнтною 

зміною складу на інтерфейсах між шарами, неоднорідністю товщини шарів від 

підкладки до поверхні і по площі зразка. Попередні дослідження були присвячені 

дослідженню впливу градієнтних інтерфейсів, зміни товщини по площі 

зразка[137] та зміни параметра гратки а[137], [161], але вплив неоднорідності 

товщини шарів по глибині вивчено недостатньо добре з точки зору сучасних 

методів високороздільної дифрактометрії[231] і потребує подальших досліджень. 

Комерційні програми дозволяють моделювати спектри від ідеальних НГ за 

допомогою класичних моделей дифракції, інколи враховуючи розмиття 

інтерфейсів. Тому надгратки з неоднорідними по глибині порушеннями структури 

потребують іншого підходу до моделювання рентгенівських спектрів: потрібно 

розбивати структуру на підшари і враховувати зміни параметрів в них в 

залежності від глибини відносно поверхні. Розбиття на підшари дозволяє задавати 

зміну параметрів за певним законом по глибині. При цьому параметри в межах 

одного підшару вважаються постійними. Використовуючи цей підхід, можна 

використовувати дані інших методів дослідження структури – ПЕМ, ВІМС, тощо, 

і враховувати варіацію параметрів по глибині НГ. В цій частині роботі 
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досліджувався вплив варіації товщини індивідуальних шарів на спектри від 

модельного зразка в залежності глибини відносно поверхні НГ.  

Моделювання та підгонка спектрів при заданих індивідуальних параметрах 

кожного шару НГ, таких як товщина, деформація, композиційний склад, 

виявляються дуже ресурсозатратними. Тому набагато простіше розглядати зміни 

досліджуваних параметрів НГ у вигляді простих залежностей, які задаються 

кількома параметрами. В цій роботі закон відхилення товщини індивідуальних 

шарів по глибині задавався у вигляді експоненційної залежності від глибини НГ 

(номера періоду або координати по глибині):  

     1 2expt K K N  (4.2) 

де N – номер періоду (відлік періодів від підкладки до поверхні); 1K  і 2K  – 

параметри, що визначають зміну товщини шарів НГ. 

При моделюванні зміна товщини Δt додавалася до постійного значення 

товщини t в формулі (2.14).  

Отже, розглянемо як впливає зміна товщини Δt одного або обох шарів НГ 

на ВРХД 2θ-ω скани[138]. Модельний експеримент проводився для згаданого 

раніше тестового зразка 20-періодної НГ AlN/GaN вирощеної на темплейті GaN 

(рис. 4.1). 

4.2.2.1. Зміна товщини періоду по глибині структури 

Спочатку розглянемо випадок, коли в неідеальній НГ присутня зміна 

товщини періоду за рахунок одночасної зміни товщини обох шарів AlN та GaN по 

всій структурі. Для простоти припустимо, що величина зміни товщини шарів 

 AlNt  та  GaNt  однакові як за значенням так і за знаком, тобто  AlN GaNt t . Зміна 

товщини періоду в такому випадку матиме значення   GaN AlNT t t . Період 

надгратки крім товщини періоду  AlN GaNT t t  характеризується також параметром 

гратки періоду periodc , який залежить від параметрів гратки с шарів, що входять до 

періоду, та їх товщини t[148], [150], [155]: 
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AlN AlN GaN GaN
period

AlN GaN

c t c t
c

t t
 

(4.3) 

При моделюванні в цьому розділі вважалося, що товщини шарів НГ задані 

як 
     

 0

lN lN lNA GaN A GaN A GaN
t t t , де 

 
0

lNA GaN
t  – задана номінальна товщина шарів AlN 

та GaN, яка для модельного зразка складала 5 нм для обох шарів. Зміна товщини 

 


lNA GaN
t  задавалася формулою (4.2), максимальне значення зміни складало 1 нм.  

При однаковій величині зміни товщини шарів НГ  AlN GaNt t , значення 

параметра гратки для кожного періоду НГ periodc  однакове і не змінюється по 

глибині структури. На рис. 4.2 показано, як впливає зміна товщини періоду НГ на 

спектри. 

 

Рис. 4.2 2θ-ω скани рефлексу (0002) для різних випадків зміни товщини періоду (1 і 2) і без 

зміни (а); глибинні профілі варіації товщини періоду (б). 

Наявність зміни товщини періоду в сторону збільшення від номінальної 

(профіль 1 на рис. 4.2б) призводить до виникнення асиметрії сателітів від НГ, яка 

направлена до сателіта 0-го порядку, форма якого не змінюється. Кутове 

положення та форма 0-го сателіта на спектрах від НГ в першу чергу залежить від 
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значення параметра гратки періоду, але як було показано раніше, у випадку зміни 

товщини періоду, що розглядається, параметр гратки періоду – величина 

постійна, тому асиметрія цього сателіта не виникає (надалі будемо називати 

незмінним сателіт, форма якого не змінюється при наявності зміни товщини). 

Якщо період зменшується відносно номінального значення по глибині НГ 

(профіль 2 на рис. 4.2б), то асиметрія сателітів виникає з протилежного боку 

відносно незмінного сателіта.  

Асиметрія більш далеких відносно незмінного сателітів більша і зростає з 

віддаленням по кутовому положенню відносно незмінного сателіта. Асиметрія 

більша для сателітів нижчої інтенсивності.  

 

Рис. 4.3 2θ-ω скани рефлексу (0002) для областей більшої зміни товщини біля підкладки (1) та 

поверхні (2) (а); глибинні профілі варіації товщини періоду (б). 

Вплив зміни періоду на рефлекси вищих порядків також має такий самий 

вигляд – сателіт 0-го порядку, який залежить від параметра гратки періоду, не 

змінює свою форму та кутове положення, а всі інші сателіти мають асиметрію, 

яка залежить від величини та знаку зміни товщини періоду T . Слід відмітити, 

що спектри мають не дуже велику чутливість до положення по глибині області 
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більшої зміни товщини періоду: біля поверхні чи біля підкладки, що показано на 

рис. 4.3. Основні відмінності найбільш видимі для тонкої сателітної структури 

(дрібних осциляцій на спектрах). Поведінка асиметрії залишається такою самою, 

включаючи незначний кутовий зсув сателітів з асиметрією.  

Отже, наявність варіації товщини періоду по глибині (за умови однакових 

змін товщини шарів періоду) призводить до існування сателіта 0-го порядку 

незмінної форми (без асиметрії) та різного ступеня асиметрії сателітів інших 

порядків. 

4.2.2.2. Зміна товщини шарів НГ при незмінній товщині періоду 

Перейдемо до розгляду іншого випадку варіації товщини шарів по глибині: 

товщина періоду залишається постійною, а зміна товщини шарів AlN і GaN 

однакова за величиною та протилежна за знаком:  AlN GaNt t .  

 

Рис. 4.4 2θ-ω скани для рефлексів (0002) (a), (0004) (б) та (0006) (в), які відповідають 

глибинним профілів зміни товщини шарів AlN і GaN (г) та зміні параметра гратки періоду (д), 

розрахованих з врахуванням зміни товщини (червоні лінії) і без неї (чорні). 
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На рис. 4.4 показано 2θ-ω скани рефлексів (0002) (рис. 4.4а), (0004) 

(рис. 4.4б) та (0006) (рис. 4.4в), змодельовані з використанням класичної моделі 

та з врахуванням неоднорідності товщини, що відповідають профілям зміни 

товщини шарів, показаних на рис. 4г. Розрахований за формулою (4.3) параметр 

гратки періодів НГ periodc  при такій зміні товщини шарів також змінюється по 

глибині структури (рис. 4.4д), на відміну від попереднього випадку. В результаті, 

на спектрах спостерігається асиметрія всіх сателітів, яка краще виражена для 

рефлексів вищих порядків. Для показаних на рис. 4.4г профілів зміни товщини 

шарів AlN та GaN асиметрія виникає зі сторони менших кутів біля кожного 

сателіта. Також спостерігається незначний кутовий зсув сателітів з асиметрією в 

сторону менших кутів. Для випадку, коли товщини шарів змінюються навпаки, 

ніж показано на рис. 4.4г (зміна товщини шару GaN додатна, AlN – від’ємна), 

асиметрія виникає з іншого боку кожного сателіта – зі сторони більших кутів.  

Отже, асиметрія всіх сателітів НГ приблизно однакової величини виникає 

при зміні параметрів гратки періоду та незмінній по глибині товщині періоду.  

4.2.2.3. Зміна товщини одного шару в періоді 

Розглянемо проміжний випадок, коли змінюється товщина тільки одного 

шару в періоді. На рис. 4.5а показано спектри від НГ при наявності зміни 

товщини шару AlN по глибині структури. 

На рис. 4.5б та 4.5в показано профілі зміни товщини шару AlN та профілі 

зміни параметра гратки періоду. На спектрах спостерігається картина (рис. 4.5а) 

схожа на показану на рис. 4.2: є сателіт незмінної форми, а інші сателіти мають 

асиметрію різної величини, яка залежить від кутової відстані до незмінного 

сателіта. На відміну від розглянутого раніше випадку зміни товщини періоду, 

порядок сателіта, який не змінює свою форму тепер +1 а не 0 на спектрі від 

рефлекса (0002). Кутове положення цього сателіта близьке до кутового 

положення піка від шару AlN з такими самими параметрами гратки, як в 

напружених шарів AlN в НГ. Оскільки змінюється товщина лише одного шару 
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періоду, то порівняно з випадком зміни товщини, яка показана на рис. 4.4, зміна 

параметра гратки періоду periodc  менша в 2 рази.
  

 

Рис. 4.5 2θ-ω скани рефлексу (0002) при зміні товщини шару AlN НГ (1 і 2) і без зміни (а); 

глибинні профілі варіації товщини шару AlN (б) та параметра гратки періоду (в). 

Отже, при зміні товщини шарів AlN в надгратці одночасно, присутня зміна 

по глибині як товщини періоду (за рахунок зміни товщини AlN і незмінній 

товщині шарів GaN), так і параметра гратки періоду. В результаті цього, кутове 

положення та порядок сателіта незмінної форми змінюється порівняно з 

розглянутим раніше випадком зміни товщини періодів НГ (розділ 4.2.2.2.).  

На рис. 4.6 показано вплив зміни товщини шарів GaN (рис. 4.6г) на спектри 

різних рефлексів (0002) (рис. 4.6а), (0004) (рис. 4.6б) та (0006) (рис. 4.6в) та зміну 

параметра гратки періодів по глибині (рис. 4.6д). В цьому випадку сателіт 

незмінної форми знаходиться поблизу піка GaN від підкладки. Усі інші сателіти 

мають асиметрію, поведінка якої така ж, як і при зміні товщини шарів AlN. На 

2θ-ω скані рефлексу (0002) незмінний сателіт має порядок -1, а для рефлексів 

(0004) та (0006) порядок незмінного сателіта становить -2 та -3, відповідно. Тому 

при зміні товщини шарів GaN в НГ, одночасний вплив зміни товщини періоду та 
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параметра гратки періоду призводять до існування сателіта незмінної форми з 

кутовим положенням близьким до кутового положення шару GaN темплейту (в 

модельному зразку параметри гратки темплейту та шарів GaN НГ однакові).  

 

Рис. 4.6 2θ-ω скани для рефлексів (0002) (a), (0004) (б) та (0006) (в), які відповідають 

глибинним профілів зміни товщини шарів AlN і GaN (г) та зміні параметра гратки періоду (д), 

розрахованих з урахуванням зміни товщини (червоні лінії) і без неї (чорні). 

Все вищесказане справедливе і для зміни товщини шарів AlN (рис. 4.5), що 

було розглянуто раніше.  

Також слід відмітити поведінку глибинних профілів параметра гратки 

періоду при зміні товщини шарів AlN або GaN та незмінній товщині іншого шару. 

Це показано на рис. 4.7: при зміні товщини шарів AlN по глибині, профіль зміни 

параметра гратки періоду, розрахований по формулі (4.3), відображає зміну 

товщини в “протифазі” – більшим значенням товщини шару AlN відповідають 

менші значення параметра гратки періоду, що також видно з рис. 4.5. При зміні 
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товщини шарів GaN, більшим значенням товщини відповідають більші значення 

параметра гратки періоду (рис. 4.6 та 4.7). Така поведінка в першу чергу 

пов’язана з величиною параметрів гратки GaN та AlN – значення параметра 

гратки сGaN більше ніж в сAlN. 

 

Рис. 4.7 Зміна значення параметра гратки періоду при зміні товщини шарів AlN або GaN в НГ. 

Отже, неоднорідність товщини шарів НГ по глибині структури призводить 

до виникнення асиметрії сателітів на спектрах від НГ. Теоретичні розрахунки 

показують, що характер асиметрії вказує на величину неоднорідності товщини 

шарів і на те, зміни товщини якого з шарів переважають, та характер цих змін. 

4.2.3. Вплив випадкової флуктуації товщини всіх шарів НГ 

(шорсткості) 

Крім наявності змін товщини шарів із певними закономірностями, 

практично для всіх гетероструктур характерна шорсткість поверхні та 

інтерфейсів, що можна представити як статистичне відхилення значень товщини 

кожного з шарів від деякого середнього значення. Для дослідження впливу 

випадкової флуктуації товщини на спектри кристал модельно розбивався на N 

кристалітів[137]. Значення зміни товщини t , що використовувалося в 

попередньому пункті, задавалося як випадкова величина, розподілена за 
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нормальним законом. Генерація випадкових чисел при моделюванні спектрів з 

використанням розробленої програми здійснювалась за допомогою генератора 

mt19937 randomNumbergenerator з бібліотеки boost random numbers. При 

розрахунку спектрів, товщина кожного шару БШС мала вигляд   0t t t , де 0t  – 

номінальне значення товщини, а t  – випадкова величина з нормальним 

розподілом. Результуюча інтенсивність в кожній точці спектру визначалася як 

усереднене значення інтенсивності від усіх кристалітів[138].  

В рамках дослідження впливу кількості кристалітів N на спектри було 

визначено, що при кількості кристалітів N > 200 немає суттєвих змін в 

усередненому по кристалу спектрі.  

 

Рис. 4.8 Вплив різних значень амплітуди випадкової величини зміни товщини t  на 2θ-ω 

скани рефлексу (0002). 
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При подальшому моделюванні кристал розбивався на 200 кристалітів. Слід 

зазначити, що такий підхід до врахування шорсткості дуже ресурсозатратний і 

вимагає значного часу для розрахунку спектрів, на відміну від підходу 

Каганера[232], де було проведено дослідження впливу шорсткості інтерфейсів на 

спектри з використанням кінематичної теорії. 

 

Рис. 4.9 Вплив випадкової флуктуації товщини t  = 1 нм на спектри від рефлексів різних 

порядків (0002) (а), (0004) (б) та (0006) (в). 
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На рис. 4.8 показано вплив різних значень випадкової флуктуації товщини 

на 2θ-ω скани рефлексу (0002). З рисунка видно, що збільшення шорсткості 

приводить до згладжування спектру. При малих значеннях флуктуації товщини 

згладжуються осциляції спектру, при більших – піки сателітів мають меншу 

інтенсивність та розширяються. Згладжування спектрів краще спостерігається на 

далеких сателітах НГ відносно центрального сателіта 0-го порядку. Слід 

зазначити, що для сучасних наноструктур характерні значення шорсткості не 

більше 1…2 атомних моношарів, що не дуже сильно впливає на спектри, 

особливо з одночасним врахуванням інших ефектів, як-от дислокацій. В 

основному це проявляється в зменшенні інтенсивності сателітів та згладжуванні 

тонких осциляцій.  

На рис. 4.9 показано вплив однакової флуктуації товщини із значенням 

 1t  нм на спектри від симетричних рефлексів різних порядків. Згладжування 

спектрів краще проявляється на спектрах від рефлексів вищих порядків. Піки 

сателітів з низькою інтенсивністю практично зникають або перетворюються на 

перегини лінії.  

Отже, шорсткість – одна з причин значного розширення піків та 

згладжування спектрів, особливо для рефлексів вищих порядків. 

4.2.4. Врахування дислокацій в багатошарових структурах 

Через значну невідповідність граток у структурах Al2O3-GaN-AlN, в них 

виникає значна кількість структурних дефектів, особливо таких як дислокації. 

Для дослідження конфігурації дислокацій та визначення їх густини широко 

використовуються такі методи як ПEM, ВРХД, метод ямок травлення. Метод 

ПЕМ потребує спеціальної підготовки зразків та займає багато часу. Метод ямок 

травлення дозволяє оцінювати густини дислокацій, які виходять на поверхню. 

Серед цих методів неруйнівним, низьковартісним та швидким є метод 

Х-променевої дифрактометрії. Дослідження впливу дислокацій на ω і 2θ-ω скани 

були проведені для 2-осьового дифрактометра[233] і полягали в оцінці 

напівширин та форми піків[132], [133], [234]–[236]. Сучасні дослідження 
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наноструктур проводяться за допомогою високороздільних 3-осьових 

дифрактометрів[231], [237], тому були розроблені модифіковані методи для 

оцінки густини дислокацій з використанням таких параметрів, як тензор 

мікродеформацій, мозаїчність, розорієнтація, тощо[109], [128], [129], [134], [228], 

[238], [239].  

Велика кількість робіт присвячена моделюванню карт оберненого простору 

від буферних (темплейтних) шарів ІІІ-нітридів з дислокаціями, яке в основному 

проводиться за допомогою підходу, розробленого Каганером та Holy[107], [108], 

[240], [241] для визначення густин пронизуючих дислокацій та дислокацій 

невідповідності. Для таких матеріалів, як ІІІ-нітриди, цей підхід показує гарну 

кореляцію з ПЕМ та методом оцінки густини дислокацій Вільямсона-Холла[234]. 

Але моделювання КОП займає багато часу і може дати інформацію лише про 

чисто крайові та гвинтові дислокації. Дислокації змішаного типу згідно цього 

підходу розглядаються як сума гвинтової та крайової компоненти. Повноцінне 

дослідження змішаних дислокацій різних типів в основному проводиться за 

допомогою ПEM або Х-променевої топографії.  

Теоретичний опис розширення піків на спектрах з використанням 

кінематичної теорії дифракції (аналіз Фур’є коефіцієнтів) був зроблений 

Кривоглазом та Рябошапкою[126], [135], що використовується в роботах[128], 

[186], [238], [239], [242]. Але такий підхід складний і важкозастосовний на 

практиці, особливо для сучасних гетероструктур. Він часто зводиться до аналізу 

нахилу хвостів дифузного розсіювання на ω та 2θ-ω сканах, побудованих в 

подвійному логарифмічному масштабі[134], [240].  

Для моделювання рентгенодифракційних спектрів з врахуванням 

дислокацій також використовують мозаїчну модель кристалу[243]. Метод 

симуляції 2θ-ω сканів, виміряних на 2-осьовому дифрактометрі[131], показав 

можливість оцінки густини дислокацій та їх вплив на 2θ-ω скани, але це 

дослідження не застосовне для симуляції спектрів, отриманих за допомогою 

високороздільного 3-осьового дифрактометра. Моделювання 2θ-ω сканів дає 

менше інформації, ніж можна отримати з моделювання карт оберненого 
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простору, але проведення аналізу та інтерпретація результатів більш швидкі. 

Використання статистичних законів розподілу деформації, спричиненої 

дислокаціями, дозволяє зробити час обчислення одного 2θ-ω скану незалежним 

від густини дислокацій, в той час як способи моделювання на основі методу 

Монте-Карло вимагають збільшення часу розрахунку при врахуванні більшого 

числа дислокацій[107], [108]. 

Роботи[132], [133] показують можливість врахування розширення піків від 

будь-якого виду дислокацій для заданого вектора дифракції і використовуються 

при аналізі розширення піків від металічних та напівпровідникових 

монокристалів з дислокаціями. Дослідження сучасних багатошарових 

гетероструктур вимагає додаткового врахування багатьох інших структурних 

параметрів, наприклад товщин шарів, композиційного складу твердого розчину, 

перехідних шарів в додачу до врахування розширення спектрів дислокаціями, а 

також можливість врахування неоднорідностей цих параметрів, наприклад, по 

глибині. Врахування цих ефектів також може приводити до розширення піків, але 

повноцінний аналіз вимагає моделювання дифракційних спектрів для складних 

структур (таких як НГ або багатошарові структури) разом з дислокаціями. Також 

треба не обмежуватись розглядом простих структур, наприклад, як підкладки 

GaN або тонкі шари. Однак стосовно досліджень надграткових структур, є лише 

декілька робіт[137], [139], в яких проведено моделювання спектрів від НГ з 

розширеними сателітами асиметричної форми. Дослідження асиметрії сателітів 

через наявність неоднорідності товщини шарів НГ було проведено в 

попередньому пункті. В цій главі розглянуто вплив дислокацій в багатошарових 

структурах на ВРХД спектри від надграток AlN/GaN[140].  

4.2.4.1. Модель мозаїчного кристалу для врахування впливу 

дислокацій на рентгенівські спектри 

Дослідження причин симетричного розширення піків на 2-осьових 2θ-ω та 

ω сканах було проведено в роботах[126], [132], [133]. Більш розширена теорія 

була розроблена Вількенсом[235], [236], але в даній роботі використовувались 

більш прості і зрозумілі розрахунки з робіт[132], [133]. Відповідно до цих 
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досліджень, розширення 2θ-ω сканів в схемі 2-осьового дифрактометра, за 

припущення виду дифракційного піка у формі гаусіана, відбувається за рахунок 

таких складових як: роздільна здатність монохроматора   , теоретична 

півширина піка від зразка   , мозаїчність (кутова розорієнтація)   , 

мікродеформації   , розмірне розширення    та кривизна зразка   . Всі ці 

складові також мають форму гаусіана[132], [133] і їх взаємний вклад в 

розширення піків додається: 

     
    

    
    

    
    

  (4.4) 

Використовуючи високороздільну дифрактометрію, ці складові можна 

розділити за допомогою поперечних і повздовжніх ω та 2θ-ω сканів. Наприклад, у 

випадку дифракції Брегга, з поперечних ω сканів симетричних рефлексів 

отримується інформація про кутові розвороти мозаїчних блоків та горизонтальну 

кореляційну довжину, а з повздовжніх симетричних 2θ-ω сканів отримується 

інформація про мікронапруження та вертикальну кореляційну довжину, що 

використовується в методі В-Х[129], [228], [244]. Також треба враховувати 

незначне розширення піків, спричинене наявністю аналізатора перед детектором. 

Дещо інший метод визначення густини дислокацій з використанням тензора 

мікродисторсії та різних геометрій дифракції (Бреггівська, Лауе, ковзаюча 

геометрія) був розроблений в роботах[130], [228]. Роботи, присвячені 

дослідженню впливу дислокацій на спектри показують, що дислокації 

спричинюють появу полів мікродеформацій в кристалі, до нормальної відносно 

поверхні складової яких чутливі симетричні 2θ-ω скани.  

Отже, розглянемо як дислокації в кристалі впливають на величину 

мікродеформації. Середньоквадратична деформація пов'язана з шириною піка на 

половині інтенсивності (FWHM)   співвідношенням[132], [133]: 

        ( )         (  ) (4.5) 

Середньоквадратична деформація, спричинена крайовими та гвинтовими 

дислокаціями, детально розглянута в роботах[132], [133], тут показано основні 

результати з цих досліджень. 
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Рис. 4.10 Схематична ілюстрація горизонтальної крайової дислокації невідповідності. 

Вирази для середньоквадратичної деформації, спричиненої крайовими та 

гвинтовими дислокаціями[132], [133]:  

   
  

     {         ( )           ( )}

        
    (

 

  
) 

(4.6) 

   
  

       ( )

       
    (

 

  
) 

(4.7) 

де  ⃗⃗  – вектор Бюргерса,   – кут між вектором Бюргерса  ⃗⃗  дислокації і 

вектором дифракції  ⃗⃗⃗ ,   – кут між нормаллю площини ковзання дислокації та 

вектором дифракції  ⃗⃗⃗ , r – відстань між дислокаціями, r0 – радіус ядра дислокації. 

У випадку дислокацій змішаного типу, де присутні і крайова, і гвинтова 

компоненти[132], [133]: 

      
      ( )     

      ( ) (4.8) 

де   – кут між лінією дислокації    та вектором Бюргерса  ⃗⃗ .  

Кути  ,  ,   представляють просторову орієнтацію дислокації в кристалі 

відносно вектора дифракції  ⃗⃗⃗  (рис. 4.10). По суті це фактор видимості дислокації 

для певної геометрії зйомки, аналог фактору контрасту для ПEM[235] або 

рентгенівської топографії. Слід відмітити, що кут   між лінією    та вектором 

Бюргерса  ⃗⃗  дислокації виступає деяким коефіцієнтом співвідношення між 

гвинтовою та крайовою компонентою для дислокацій змішаного типу[229]. Для 

чисто гвинтових дислокацій він складає   , для крайових      . Для дислокацій 

змішаного типу цей кут може бути малим – дислокації вважаються 
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пронизуючими або наближається до     – так звані дислокації невідповідності. В 

роботі[132] наведений приклад врахування дислокацій загального змішаного 

типу, кут   в цьому випадку рівний    . Поведінка ліній дислокації, їх площин 

ковзання та векторів Бюргерса; рух та трансформація (взаємодія) дислокацій – це 

складне питання, яке розглядається в теорії дислокацій і не є предметом розгляду 

даної роботи. 

Враховуючи попередні формули (4.5-4.8), а також підставивши значення 

відстані між сусідніми дислокаціями     (  √ ), де   – густина дислокацій 

певного типу, та розмір ядра дислокації      
   см[132], отримуємо вираз для 

врахування вкладу заданого типу дислокацій у розширення піків на спектрах: 

              (  )  √  |   (    
     √ )|   

 √{    ( )  [         ( )           ( )]           ( )      ( )} 

 

 

(4.9) 

де    – кут Брегга. 

Врахування умови видимості різних типів дислокацій на спектрах за 

допомогою вектора Бюргерса  ⃗⃗ , площини ковзання та лінії дислокації    дозволяє 

враховувати розширення піків різних рефлексів (при зміні рефлекса (симетричних 

та асиметричних) видимість різних типів дислокацій змінюється), оцінювати типи 

дислокацій та їх густини. Сучасні дослідження гетероструктур ІІІ-нітридів 

показують, що для них часто характерні не тільки чисто крайові дислокації 

невідповідності, але і змішані дислокації (з так званою призматичною площиною 

ковзання і вектором Бюргерса  ⃗⃗  (    ) [245], а також пронизуючі дислокації. 

За допомогою співвідношення (4.9) можна розрахувати розширення піків спектру 

для будь-якого рефлексу та дислокацій будь-якого типу, таким чином можливо 

оцінити типи та густини дислокацій, використовуючи різні рефлекси.  

Для моделювання спектрів, отриманих на високороздільних 3-осьових 

дифрактометрах[231], [237], була розроблена модель дифракції з врахуванням 

дислокаційного розширення піків на основі моделі динамічної дифракції, 

розглянутої в розділі 2.3.3 та враховуючи результати, отримані в роботі[131]. Як 

згадувалося раніше, ВРХД 2θ-ω скани чутливі до мікродеформацій та розмірних 
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ефектів (паралельних вектору дифракції). Вважаючи, що при високих густинах 

дислокацій домінуючий вплив мають мікродеформації, враховувалася тільки 

середньоквадратична флуктуація мікродеформації, спричинена полями 

деформації від дислокацій, та нехтувалися інші чинники розширення піків 

(формула (4.4)). Кристал розглядався як мозаїчна структура, що складалася з N 

кристалітів, результуюча інтенсивність відбивання отримувалася як сума 

інтенсивностей від кристалітів з врахуванням вагових коефіцієнтів. Врахування 

варіації товщини одночасно з дислокаціями вимагає використання пошарового 

моделювання. Такий підхід також дозволяє враховувати неоднорідність розподілу 

дислокацій по глибині структури (густина дислокацій може змінюватися за 

певним законом), але в подальшому в рамках цієї роботи будуть розглядатися 

структури з незмінною по глибині густиною дислокацій. Згідно з роботою[132], 

середньоквадратична деформація в кристалі має нормальний закон розподілу. 

Тому для модельного розбиття на кристаліти використовувався нормальний закон 

розподілу середньоквадратичної мікродеформації по всіх кристалітах. Знаючи 

FWHM   розширення (формула (4.9)) нормального розподілу, можна знайти 

середньоквадратичне відхилення: 

  
 

  √  ( )
 

(4.10) 

Оскільки не менш, ніж із 99,7% значень нормально розподіленої випадкової 

величини лежать в інтервалі [                 ], то середньоквадратичне кутове 

відхилення   для деякого числа кристалітів   також буде лежати в цих межах: 

  [                 ]. 

Значення кутового відхилення  , що залежить від мікродеформації, тепер 

можна підставити безпосередньо в кутову змінну для кожного кристаліта 

(формула (2.16)). Відхилення від точного кутового положення Брегга (   з 

виразу (2.22)) для і-того кристаліта в цьому випадку матиме вигляд: 

             (4.11) 
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Для розрахунку загальної інтенсивності від структури, додавалися 

інтенсивності від кожного кристаліту з ваговими коефіцієнтами, які визначалися 

відповідно до нормального закону розподілу[20]: 

       ∑     
 

 
(4.12) 

   
  

  √   
    (

   

    
) 

(4.13) 

де    – крок зміни середньоквадратичного кутового відхилення (     ⁄ ). 

Дослідження впливу числа кристалітів при розбитті показало, що при 

N > 32 не було значних змін у обчислених спектрах. В подальших розрахунках 

вважалося, що N = 32.  

4.2.4.2. Результати моделювання та їх обговорення 

Розрахунок симетричних 2θ-ω сканів з використанням розробленої 

моделі[140] з та без врахування дислокацій було проведено для модельного 

зразка надгратки AlN/GaN (5 нм/5 нм), показаного на рис. 4.1.  

Горизонтальні крайові дислокації невідповідності (рис. 4.10) [228] 

вважалися домінуючим типом дислокацій, вклад яких в компоненту тензора 

мікродеформації (формула (4.9)) для симетричних рефлексів найбільший у 

порівнянні з іншими типами дислокацій. Вертикальні крайові дислокації з 

вектором Бюргерса  ⃗⃗    ⁄ (   ) та гвинтові з  ⃗⃗   (    ) невидимі для такого 

типу сканування[228], [246]. Звичайні змішані дислокації  ⃗⃗    ⁄ (   ̅ ) з 

нахиленою лінією дислокації[245], [247], [248] мають в ~ 2,5 рази менший вплив 

на значення мікродеформації, ніж горизонтальні крайові.  

На рис. 4.11 показано 2θ-ω скани від модельного зразка, розраховані для 

рефлексів (0002), (0004) та (0006) з та без врахування дислокацій. З рис 4.11 

бачимо, що дислокації розширяють сателітні піки від НГ та зменшують їх 

інтенсивність. В рамках розробленої моделі розширення всіх сателітів від НГ 

однакове, на відміну від впливу випадкової флуктуації товщини (розділ 4.2.3). Зі 

збільшенням порядку рефлексу, вплив дислокацій на розширення піків зростає. 
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Для рефлексу (0002) вплив дислокацій в основному проявляється в згладжуванні 

осциляцій та невеликому, порівняно з іншими рефлексами, розширенні піків.  

 

Рис 4.11 Вплив дислокацій на спектри від різних рефлексів (0002) (a), (0004) (б), (0006) (в). 

Чорним позначено 2θ-ω скани з врахуванням дислокацій, червоним – 2θ-ω скани від ідеальної 

НГ. Тип дислокацій – горизонтальні крайові, густина 5∙10
8
 см

-2
. 

В багатьох роботах ВРХД аналіз надграток на основі AlN/GaN обмежується 

розглядом лише рефлексів нижчих порядків (0002), але додаткове використання 

рефлексів вищих порядків може надати додаткову інформацію про параметри 

структури і допомогти при інтерпретації спектрів через більшу чутливість, 

зокрема, до дислокацій та варіації товщини. 

Для перевірки правильності роботи розробленої моделі було визначено 

кутові ширини сателітів на половині інтенсивності (β), які не попадають під 
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умови затухання для різних рефлексів, і застосовано метод Вільямсона-Холла 

(В-Х) для аналізу поведінки розширення піків для різних симетричних 

рефлексів[129], [228] (рис. 4.12). На рис. 4.12а показано побудову В-Х при густині 

дислокацій 1∙10
7
 cм

-2
, рис. 4.12б – 5∙10

8
 cм

-2
. Рис. 4.12в показує поведінку 

кореляційної довжини та вертикальних напружень в залежності від густини 

дислокацій (      √  ⁄   ,   √  ⁄ , де В – перетин з віссю у, К – нахил 

апроксимованої прямої на побудові В-Х). 

Спектри від різних рефлексів (рис. 4.6, 4.11) показали, що доцільним є вибір 

сателіта з кутовим положенням близьким до кутового положення напруженого 

шару AlN. Для (0002) рефлексу це сателіт 1-го порядку, (0004) – 2-го, (0006) – 

3-го-порядку – рис. 4.11. Сателіт 0-го порядку на спектрі рефлексу (0004) слабше 

видимий через умови затухання. Обрані для визначення FWHM сателітні піки 

фітувалися функцією Гаусса, так само, як в роботах[109], [129], [228], графік В-Х 

будувався в координатах (     (  )  ⁄ )
   (    (  )  

 ⁄ ).  

При дослідженні побудови Вільямсона-Холла для симетричних 2θ-ω сканів 

було встановлено, що при малих густинах дислокацій менших за 5∙10
7
 см

-2
 

побудова має неправильний вигляд (рис. 4.12а) (дуже малий нахил 

апроксимованої прямої – вона практично паралельна осі Х). Для більших значень 

густини дислокацій нахил апроксимованої прямої збільшується (рис. 4.12б) і її 

вигляд наближається до того, який спостерігається на практиці. Отримане 

значення нижньої границі густини дислокацій при застосуванні методу В-Х до 

симульованих спектрів може бути обумовлено обмеженнями застосування методу 

В-Х, що при малих значеннях густин дислокацій для ІІІ-нітридних структур слабо 

досліджено. Отримані з аналізу ширин піків методом Вільямсона-Холла значення 

напружень і вертикальної кореляційної довжини при різних густинах дислокацій 

мають наступну поведінку (рис. 4.12в): мікродеформації зростають при 

збільшенні густини дислокацій, кореляційна вертикальна довжина до значення 

густини дислокацій 1∙10
8
 см

-2
 зростає, а потім спадає. 

Слід відмітити, що врахування середньоквадратичної деформації, 

проведене в даній роботі, має наступні обмеження: кристал розглядається як 
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ізотропне середовище (хоча близько біля ядра дислокації це не так), 

використовується нормальний розподіл деформації, розглядався рівномірний 

розподіл випадкових не взаємодіючих між собою дислокацій в ідеальному 

середовищі (без врахування границь зерен, а також концентрації дислокацій на 

границях та інших дефектів, таких як дефекти упаковки та ін.).  

 

Рис 4.12 Побудова Вільямсона-Холла для густин дислокацій 1∙10
7 
cм

-2
 (a) і 5∙10

8 
cм

-2
 (б) та 

залежність отриманих методом В-Х середніх деформацій та кореляційної довжини від густини 

дислокацій (в). 

Також врахування розподілу мікродеформації по кристалітах у вигляді 

нормального розподілу призводить до того, що форма піків стає гаусовою, хоча 

для кристалів GaN експериментально встановлено закон спадання інтенсивності 
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на хвостах спектру у вигляді степеневої функції  



x

I , де показник х має 

значення x ≈ 4 для 3-осьового дифрактометра[108]. 

Отже, розроблена модель застосовна для врахування впливу дислокацій на 

2θ-ω скани від НГ з густинами дислокацій більших 1∙10
8
 см

-2
. Таку оцінку меж 

застосовності можна пояснити неврахуванням усіх інших можливих вкладів в 

розширення піків спектру та межами застосовності самого методу В-Х.  

4.3. Експеримент та симуляція 

Розроблена модель для розрахунку 2θ-ω сканів з врахуванням дислокацій та 

з врахуванням варіації товщини шарів по глибині НГ була застосована для 

моделювання експериментальних 2θ-ω спектрів.  

Зразки вирощувалися за допомогою плазмо-керованої молекулярно-

променевої епітаксії (ПКМПЕ) на темплейтах AlN (товщиною 600 нм) (зразки S10 

i S20) та GaN (товщиною 4 мкм) (зразок NE-42). Обидва темплейти вирощені на 

підкладках Al2O3 (0001). НГ структури AlN/GaN вирощувалися при температурі 

підкладки близько 690 . Спочатку на темплейті вирощувався нелегований 

буферний шар GaN товщиною ~ 100 нм, на якому безпосередньо вирощувалися 

10 і 20-періодні надграткові структури – зразки S10 і S20 відповідно. Номінальні 

товщини шарів AlN і GaN становили 3 нм і 5 нм. Зразок NE-42 – 21-періодна 

надгратка AlN/GaN, вирощувався при температурі підкладки близько 690  на 

темплейті GaN. Номінальні товщини шарів складали по 5 нм. Зверху НГ 

наносився захисний шар GaN товщиною 10 нм. 

На відміну від теоретичних розрахунків, продемонстрованих вище, для 

правильного моделювання спектрів від експериментальних зразків слід 

враховувати стан релаксації в НГ[146]–[148], [155]. 

Розглянемо результати моделювання спектрів зразка NE-42. На рис. 4.13 

показано КОП асиметричного рефлексу (   ̅ ) від цього зразка. Положення 

сателітів НГ показує, що всі шари НГ структури псевдоморфні та частково 

релаксовані по відношенню до темплейта GaN. Релаксоване значення параметра 

гратки а було визначене з КОП асиметричного рефлексу (   ̅ ) (рис. 4.13) і 
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складає а = 0,31586 нм. В цій роботі проводилося моделювання симетричних 2θ-ω 

cканів рефлексів (0002) та (0004), які чутливі до зміни параметра гратки с, 

значення якого розраховувалося за процедурою, що описана в роботах[109], [230] 

із значення невідповідності параметра гратки а (формула (4.1)). Шорсткість 

досліджуваної структури була оцінена методом XRR[148] і становила близько 

одного моношару (~ 3Å). Її вплив на спектр з врахуванням варіації товщини та 

дислокацій мінімальний, що було підтверджено моделюванням.  

 

Рис. 4.13 Карта оберненого простору асиметричного рефлексу (    ) від зразка NE-42. 

Тому враховуючи наявність на експериментальних спектрах розширення та 

асиметрії піків від НГ, а також незначний вклад шорсткості в розширення 

сателітів через її мале значення, що було оцінено методом XRR, при моделюванні 

спектрів від НГ враховувався тільки вплив варіації товщини та дислокацій. Так як 

НГ складається з шарів AlN та GaN, між якими існує доволі велика 

невідповідність гратки (~ 2,4%), а також те, що релаксований усереднений 

параметр гратки має близьке до середнього значення (0,3156 нм) між значеннями 

сталих гратки об'ємного матеріалу кожного з шарів, що свідчить про співмірність 

значень напружень у обох шарах НГ, було припущено, що домінуючим типом 

дислокацій є дислокації невідповідності горизонтального типу (рис. 4.10). 

Звичайно, для моделювання досліджуваних симетричних рефлексів можна обрати 
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інший домінуючий тип дислокацій, наприклад, дислокації змішаного типу. Але в 

цьому випадку буде отримане інше числове значення густини дислокацій, 

пропорційне зміні множника в формулі (4.9), що залежить від просторової 

конфігурації і розміщення дислокацій, і яке легко отримати простим 

перерахунком. Для визначення густини різних типів дислокацій необхідно 

використовувати різні геометрії дифракції, наприклад, симетричні та асиметричні 

рефлекси, для яких видимість дислокацій певного типу різна. Оскільки для 

асиметричних рефлексів не можна отримати високороздільні 2θ-ω скани, що 

включають всі піки від НГ, розглядалися тільки симетричні рефлекси. Умова 

видимості дислокацій певного типу залежить тільки від напрямку вектора 

дифракції  ⃗⃗⃗  і не залежить від його довжини, тобто є однаковою для всіх 

симетричних рефлексів або асиметричних рефлексів, що лежать на одній лінії 

відносно нульового вузла оберненої гратки (рис. 2.2). 

Експериментальні та змодельовані спектри рефлексів (0002) та (0004) від 

НГ показані на рис. 4.14а та 4.14б. На рис. 4.14в показано отримані шляхом 

моделювання профілі товщини індивідуальних шарів НГ в залежності від 

глибини структури. На рис. 4.14г показано профілі зміни товщини шарів, 

отримані за допомогою вторинної іонної мас-спектрометрії, що підтверджує дані, 

отримані з ВРХД. Більш детально дані ВІМС для щойно вирощеного зразка 

NE-42 розглянуто в наступному розділі. Профілі товщини шарів, отримані з 

симуляції спектрів рефлексів (0002) та (0004), дещо відрізняються. Якщо для 

шарів AlN профілі товщини отримані з різних рефлексів близькі, то профілі зміни 

товщини шарів GaN мають деякі розходження.  

Методи та процедура підгонки детально описані в розділі 2.4. Складність 

автоматизованої підгонки в цьому випадку полягає в наявності значного фону від 

детектора в проміжках між піками НГ, що збільшує функцію помилки. Також 

було досліджено вплив дислокацій на спектр тільки від НГ, тому, особливо для 

рефлексу (0004), є суттєві розходження між розрахованим та експериментальним 

піком від підкладки. Ці фактори спричинили те, що середня відносна похибка, 

розрахована по всіх точках експериментального та підігнаного спектрів, складала 
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~ 50% для обох рефлексів (0002) та (0004). Слід відмітити, що існує велика 

кількість комбінацій шуканих параметрів, при яких спостерігається непогане 

співпадіння спектрів (так звані локальні мінімуми функції помилки при підгонці), 

але головним критерієм отримання правильних параметрів є близькі значення 

параметрів, отриманих із підгонки спектрів різних рефлексів.  

 

Рис 4.14 Експериментальні, фітовані з врахуванням дислокацій і варіації товщини та 

розраховані з використанням звичайної моделі дифракції спектри від НГ (0002) (а) і (0004) (б) 

рефлексів та профілі зміни товщини шарів AlN і GaN в залежності від періоду НГ, отримані з 

моделювання (в) та ВІМС (г). 

Також слід відмітити, що параметри, які отримані для добре підігнаних 

експериментального і розрахованих спектрів рефлексу (0002), не зовсім підходять 
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до (0004): спостерігається незначне зміщення піків сателітів. Такі відмінності у 

визначених параметрах пояснюються різною чутливістю 2θ-ω сканів від 

рефлексів (0002) і (0004) до досліджуваних ефектів, а також існуванням інших 

ефектів, що не враховуються в рамках цього дослідження (наприклад ефект зміни 

латерального та вертикального параметра гратки ). 

Отримані (0002) та (0004) 2θ-ω сканів значення густин дислокацій складали 

2,8∙10
9 
см

-2
 та 2,3∙10

9
 см

-2
 відповідно. Відмінність обумовлена різною чутливістю 

спектрів від рефлексів різних порядків до досліджуваних неоднорідності товщини 

шарів по глибині та дислокацій. З розрахованих та експериментальних 2θ-ω 

сканів видно, що ефекти розширення та асиметрії піків набагато сильніше 

проявляються на спектрах рефлексів вищих порядків, наприклад рефлексу (0004). 

Врахування дислокацій пояснює симетричне розширення піків від НГ, а 

одночасне врахування і дислокацій, і варіації товщин дозволяє також пояснити і 

асиметрію розширених сателітів. Також при розгляді експериментальних 2θ-ω 

сканів від структури НГ (рис. 4.14) і моделюванні спектрів з врахуванням 

дислокаційного розширення лише для НГ для рефлексів (0002) і (0004) чітко 

видно, що на спектрі рефлексу (0002) дифракційний пік від буферного шару 

близький до розрахованого для ідеальної підкладки, а з спектра рефлексу (0004) 

видно, що ширини піків експериментального та розрахованого без врахування 

дислокацій буферного шару суттєво відрізняються, тому очевидно, що на спектри 

рефлексів нижчих порядків дислокації впливають слабше.  

На відміну від зразка NE-42, кристалічна якість зразків S10 і S20, 

вирощених на підкладках AlN, значно гірша. Деформаційно-релаксаційний стан 

НГ в цих зразках був оцінений за описаною вище методикою, параметри гратки 

темплейта AlN та НГ становлять           нм та             нм, 

відповідно. Отже, буферний шар AlN знаходиться в стані стиску по параметру 

гратки a.  

Релаксований параметр гратки НГ ближчий до параметра гратки об'ємного 

AlN (         нм), ніж до параметра гратки а об’ємного GaN (        нм). Це 

вказує на те, що шари GaN перебувають в стиснутому стані і величина стиску 
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набагато більша за величину напружень розтягу в шарах AlN. Параметр гратки с 

кожного з шарів НГ був розрахований за формулою (4.1) [16, 35]. 2θ-ω скани 

рефлексу (0002) від зразків S10 і S20 показані на рис. 4.15a і 4.15в відповідно. На 

рисунках також показано симуляції 2θ-ω сканів з використанням розробленої 

моделі, що враховує зміни товщини по глибині структури і звичайної моделі для 

ідеальної НГ з номінальною товщиною шарів. Глибинні профілі зміни товщини 

шарів НГ для зразків S10 і S20 показані на рис. 4.15б і 4.15г. Оскільки пік від 

буферного шару GaN майже невидимий, він не враховувався при моделюванні. 

Погана кристалічна якість буферного шару GaN може бути причиною не дуже 

хорошої якості НГ. Моделювання з використанням звичайної моделі показало 

значне асиметричне розширення піків сателітів на спектрах, порівняно з 

спектрами від ідеальної НГ. Оцінені середні значення товщини шарів AlN і GaN 

становили 4 нм і 5,5 нм, відповідно. Моделювання спектрів за допомогою 

розробленої моделі показало присутність значної варіації товщини. Шорсткість, 

визначена моделюванням, становила 1…2 атомних шари (~ 0,3…0,5 нм). У 

досліджених спектрах шорсткість в основному впливає на інтенсивність сателіта -

2-го порядку, а більші значення призводять до суттєвого згладжування сателітів.  

Загалом, важко відокремити вплив різних параметрів НГ (таких як 

латеральна зміна товщини, зміна параметрів гратки, дислокації) на ВРХД 

спектри. Ширина та форма піків зазвичай інтерпретуються як наслідок впливу 

якогось одного або кількох домінуючих факторів. Через інтегральність методів 

рентгеноструктурного аналізу, спектри від НГ чутливі до змін усередненого 

параметра гратки, деформацій і будь-яких змін товщини на опроміненій 

Х-променями площі зразка. Як показано вище, в досліджуваних зразках S10 і S20 

спостерігається значна асиметрія сателітів. Причиною такої асиметрії може бути 

зміна товщини по глибині структури або значна неоднорідність товщини шарів по 

площі зразка. Для встановлення того, який ефект переважає, необхідно 

використовувати інші методи аналізу. Дислокації і випадкові флуктуації товщини 

викликають лише симетричне розширення сателітів.  
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Рис. 4.15 Порівняння експериментальних і розрахованих (0002) 2θ-ω сканів для зразків S20 (a) 

і S10 (в) за допомогою розробленої і класичної моделей дифракції. На рис. 4.15б і 4.15г 

показано глибинні профілі зміни товщини шарів квантових ям GaN і бар'єрів AlN для зразків 

S20 і S10, відповідно. 

Моделювання 2θ-ω сканів з врахуванням зміни товщини і шорсткості дає 

хороше співпадіння експериментального та розрахованого спектрів, але можуть 
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існувати й інші ефекти, які можуть викликати асиметрію піків або симетричне і 

асиметричне розширення піків одночасно. Розгляд інших ефектів разом з 

розглянутою вище варіацією товщини і шорсткістю виходить за рамки цієї 

роботи. Отримані в результаті моделювання глибинні профілі товщини можна 

пояснити інтерпретацією спектрів, враховуючи тільки ефекти зміни товщини і 

шорсткості. Це пояснює великі значення варіації товщини, отримані за 

допомогою моделювання. Для більш точного визначення параметрів структури 

необхідно додатково використовувати інші методи аналізу. Також моделювання 

спектрів з врахуванням багатьох ефектів викликає суттєві складнощі – різні 

ефекти можуть однаково або дуже схоже впливати на спектри. Тому, по перше, 

треба використовувати додаткові методики аналізу і порівнювати отримані 

результати, та, по-друге, при симуляції спектрів враховувати лише домінуючі 

ефекти, вплив яких значно переважає. Через це при моделювання спектрів від 

зразка NE-42 враховувалися тільки варіація товщини та дислокаційне розширення 

піків, а для зразків S10 та S20 – ефект варіації товщини через чітко видимий 

ефект асиметрії сателітів. 

Також важливо вибрати вид функції, що описує зміни товщини t . 

Процедура підгонки може бути здійснена для будь-якої форми профілю, але 

необхідно враховувати фізичну можливість існування цього варіанта зміни 

товщини. 

4.4. Висновки  

В цьому розділі було розглянуто розроблену модель динамічної дифракції 

для симуляції спектрів від неідеальних надграток з врахуванням мікро- та 

макропорушень структури та проведено моделювання симетричних 2θ-ω сканів 

від надграткових багатошарових структур з одночасним врахуванням впливу 

дислокацій та варіації товщини шарів по глибині. Запропоновано спосіб 

врахування впливу дислокацій будь-якої просторової конфігурації на розширення 

піків на рентгенодифракційних спектрах в бреггівській геометрії дифракції для 

різних векторів дифракції. Показано, що дислокації призводять до суттєвого 
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розширення 2θ-ω сканів від рефлексів вищих порядків та згладжування тонкої 

сателітної структури. Розроблена модель використана для інтерпретації 

експериментальних спектрів, отримані густини дислокацій складають порядку 

~ 2,5∙10
9
 см

-2
 за припущення існування горизонтальних крайових дислокацій 

невідповідності. Розроблена модель може бути використана для оцінки густин 

дислокацій за допомогою неруйнівного методу ВРХД для багатошарових 

гетеросистем. 
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Розділ 5. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ІОННО-МОДИФІКОВАНИХ 

НАДГРАТОК AlN/GaN 

5.1. Вступ 

Як згадувалося раніше, іонна імплантація в НГ структури використовується 

для зміни їх випромінювальних властивостей та для зменшення ефекту Штарка 

через вплив на електростатичні п’єзополя, викликані вбудованими деформаціями. 

Одним з методів впливу на деформаційний стан багатошарових систем є 

імплантація іонами інертних газів.  

Багато робіт присвячено дослідженню радіаційних пошкоджень в бінарних 

сплавах GaN і AlN[249]–[251] та сполуках AlxGa1-xN[41], [178]. В роботі[252] було 

зазначено, що динамічний відпал в процесі імплантації в III-нітриди є досить 

суттєвим, так як створювані дефекти рухаються і рекомбінують вже під час 

імплантації навіть при низьких температурах. При імплантації іонів 

рідкоземельних елементів в AlN в роботі[253] повідомлялося про різну поведінку 

накопичення пошкоджень, що призводило до аморфізації без перенасичення 

дефектів. Для випадку високодозової імплантації іонів Ar
+
, насичення 

імплантаційних дефектів спостерігалось для всього діапазону композиції 

AlxGa1-xN, проте рівень насичення був вищим для сплавів з високим вмістом 

Al[81], [254]. Порушення структури шарів та компенсація легування в НГ 

Al0.028Ga0.972N/AlN після імплантації іонами Si
+
 були досліджені в роботі[58]. В 

роботі[176] показано, що рівень порушення в шарах сплавів AlGaN з різною 

часткою Al залишається незначним при імплантації з каналюванням іонів. Шари з 

більшим вмістом Al мають менші пошкодження при імплантації, що також 

спостерігалося в роботі[41]. Крім того, ВРХД показала, що імплантація іонів Ar
+
 

спричинює появу гідростатичної компоненти стиску через “розширення” 

елементарної комірки, що проявляється в збільшенні параметра гратки с. При 

високих дозах імплантації спостерігається насичення рівня деформації в 

імплантованих шарах.  
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Катодолюмінесценція імплантованих іонами рідкісноземельних металів 

надграток AlN/GaN, вирощених методом хімічного осадження з парів на 

сапфіровій підкладці GaN(0001), вимірювалась при 10 і 300 К[252]. В роботі[252] 

імплантація іонів Tb
+
 в НГ проводилась з енергією 150 кеВ та дозами до 

1∙10
15

 см
-2

 при 300 К. Зразки піддавались постімплантаційному ізохронному 

термічному відпалу при 900°С в атмосфері азоту. Якість інтерфейсу між шарами 

НГ до і після імплантації, а також після додаткового термічного відпалу, 

досліджувалася за допомогою ВРХД. Характерні сателітні піки НГ були виміряні 

для площини відбиття (0002) в симетричній геометрії Брегга для еталонних, 

імплантованих і відпалених НГ. 

Неоднорідність розподілу товщини шарів по глибині НГ, а також наявність 

значних механічних напружень в шаруватих структурах може призводити до змін 

їх функціональних характеристик[255], і тому пошук методів управління 

деформаційним станом таких систем є важливим для практичного застосування. 

Про можливості керування деформаційним станом системи за допомогою методу 

ІІ повідомлялось раніше при вивченні системи SiGe/Si[256]. 

5.2. Зразки та методи дослідження 

AlN/GaN надгратки були вирощені за допомогою молекулярно-променевої 

епітаксії на підкладках, які складаються із (    ) орієнтованого GaN шару 

товщиною ~ 5 мкм, вирощеного на Al2O3. Температура росту була 690
0
С. 

Технологічно задані товщини шарів AlN та GaN склали по 5 нм, відповідно, 

кількість періодів в НГ склала 21. Структури були проімплантовані іонами Ar
+
 з 

енергією 100 кеВ та дозою 1∙10
14

 ат./см
2
 при густині струму 0,1 мА/см

2
. 

Схематичне зображення структури та розподіл іонів Ar
+
 після імплантації показано 

на рис. 5.1. В цьому розділі представлено результати досліджень імплантованого 

іонами Ar
+
 зразка NE-42[207], детальне дослідження якого у вихідному стані перед 

імплантацією приведено у попередньому розділі.  
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Розподіл елементів по глибині досліджувався методом мас-спектрометрії 

вторинних іонів в режимі низько-енергетичного розпорошення іонами кисню, 

використовуючи ATOMICA 4000. 

Мікро-раманівські та мікрофотолюмінесцентні вимірювання були проведені 

за допомогою JobinYvon T64000 спектрометра. Для збудження раманівських 

спектрів використовувалося випромінювання твердотільних лазерів з довжинами 

хвиль 457 нм та 671 нм, а для збудження спектрів ФЛ використовувалося 

випромінювання He-Cd лазеру з  = 325 нм.  

Х-променеві спектри досліджувалися за допомогою високороздільного 

дифрактометра PANalytical X’Pert PRO на CuKαl випромінюванні (довжина хвилі 

λ = 0,154056 нм).  

5.3. Рентгеноструктурні дослідження 

Для визначення деформаційного стану НГ системи використовувалась 

зйомка карти оберненого простору (КОП) асиметричного рефлексу (   ̅ ), а також 

ВРХД 2- скани симетричного рефлексу (0002). Аналіз КОП структур до і після 

імплантації вказує на те, що НГ система знаходиться у псевдоморфному стані 

 

Рис. 5.1 Схематичний ескіз досліджуваної НГ та розрахунки розподілу іонів Ar
+
 і вакансій[9] 

(http://www.srim.org/) після імплантації. 
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(рис. 5.2). Величина релаксації НГ відносно буферного шару GaN не змінюється 

після ІІ. 

 

Рис. 5.2 Карти оберненого простору рефлексу (   ̅ ) від зразка NE-42 до (а) та після (б) 

імплантації. 

 

 

Рис. 5.3 Високороздільні 2θ-ω скани рефлексу (0002) від вихідного зразка та після імплантації. 
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ВРХД 2-ω скани симетричного GaN (0002) рефлексу для зразків до 

імплантації (крива 1) та після імплантації (крива 2) показані на рис. 5.3. 

Періодична структура AlN/GaN НГ характеризується серією сателітних піків (SLn), 

що розташовані паралельно напрямку модуляції у оберненому просторі[191]. 

Відносно висока інтенсивність піків сателітів вищих порядків (SL = 1, 2, 3) 

вказує на хорошу якість інтерфейсів між шарами GaN та AlN. Інтенсивність і 

FWHM піків НГ слабо змінюються після імплантації Ar
+
 в НГ.  

Варто також відзначити, що система сателітів в НГ після імплантації зсунута 

відносно їх положення для вихідного стану в бік менших кутів на величину Δθ 

(рис. 5.3). Цей зсув відповідає зміні усередненого по всій НГ деформаційного 

стану на рівні εzz = c/c = 0,28%. Значення періоду, визначені з 2θ-ω сканів НГ до 

та після імплантації складає 9,1 ± 0,1 нм та 9,5 ± 0,4 нм, відповідно. Додатково 

були визначені значення товщини періоду з КОП асиметричного рефлексу (   ̅ ). 

В результаті значення товщини періоду становили 9,5 ± 0,4 нм і 9,3 ± 0,6 нм для 

вихідного та імплантованого зразків, відповідно. Низька точність отриманих 

значень товщини періоду обумовлена асиметричним розширенням піків сателітів 

разом зі значним фоном на рентгенівських спектрах. Отже, період НГ в межах 

похибки практично не змінився після ІІ. 

Моделювання спектрів вихідного зразка, показане в попередньому розділі, 

дозволило визначити густини дислокацій і глибинні профілі варіації товщини[140] 

(рис. 4.14). Для моделювання спектрів від імплантованого зразка додавалися 

глибинні профілі розподілу деформацій, викликані ІІ. Для моделювання 

використовувалася динамічна теорія дифракції (розділ 2.3.3). Профілі деформації в 

шарах AlN та GaN задавалися як асметричні гаусіани із спільним положенням 

максимуму деформації.  

Підгонка профілів деформації як для шарів GaN, так і для шарів AlN після 

імплантації проводилася з використанням профілів товщини (рис. 4.14б) і 

щільності дислокацій (2,8∙10
9
 см

-2
), отриманих для цього зразка у попередньому 

розділі. На рис. 5.4a представлені симульовані і виміряні 2θ-ω скани від 

імплантованого зразка. Глибинні профілі розподілу деформацій для шарів GaN і 
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AlN після імплантації показані на рис. 5.4в. Розрахунки показали наявність 

деформації, зумовленої імплантацією у верхні шари НГ (рис. 5.4в). Імплантація 

впливає на релаксацію бар'єрів AlN і деформацію квантових ям GaN по всій 

глибині НГ.  

 

Рис. 5.4 Порівняння експериментальних та симульованих (0002) 2θ-ω сканів від імплантованого 

зразка (а), профілі зміни товщини індивідуальних шарів НГ та зміни параметра гратки с після 

імплантації показані на (б) та (в), відповідно. 

На рис. 5.5 показано розраховані за формулою (4.3) значення параметра 

гратки періодів для вихідного та імплантованого зразків. НГ вважалася 

псевдоморфною та частково релаксованою до підкладки GaN, параметр гратки а 

для цього зразка був визначений в попередньому розділі і складав 0,31586 нм. 

Параметри гратки по осі с, розраховані за припущення біаксіальної деформації 

(ф-ла (4.1)) для шарів AlN та GaN, склали 0,49393 нм та 0,52105 нм, відповідно. 
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Розрахунок параметра гратки періоду здійснювався з використанням товщини 

шарів, отриманих з симуляції спектру. У вихідному зразку значення параметра 

гратки періоду найбільше змінюється біля підкладки (~ 6…8 періодів), далі стає 

практично незмінним, і дещо зменшується біля поверхні. Іонна імплантація 

призводить до найбільшого зростання параметра гратки періоду біля поверхні НГ в 

імплантованій області, та дещо меншої його зміни по всій товщині структури. 

 

Рис. 5.5 Середній параметр гратки періоду по глибині НГ до та після ІІ. 

Слід зазначити, що відворення профілів деформації шляхом моделювання 

спектрів НГ є дуже складною задачею. У досліджуваній структурі після 

імплантації головним чином змінювалися кутові положення сателітів. 

Інтерпретація таких змін спектрів дуже складна, і навіть при використанні 

профілю деформації у вигляді двосторонньої функції Гауса існувало багато 

можливих форм профілів деформації з хорошим збігом виміряних та 

експериментальних спектрів. Також, як було показано у попередньому розділі, 

спектри мають не дуже високу чутливість до зміни параметрів структури по 

глибині: часто буває складно встановити де знаходиться область більшої зміни, 

наприклад, товщини шарів – біля поверхні чи біля підкладки. Враховуючи зміну 

швидкості розпилення при проведенні ВІМС аналізу після імплантації, можливі 

профілі деформацій, отримані в результаті моделювання, показані на рис. 5.4в. 
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5.4. Вторинна іонна мас-спектрометрія 

Для перевірки розподілу компонент в шарах НГ по глибині було проведено 

ВІМС.  

 

 

Рис. 5.6 Глибинні профілі ВІМС від шарів GaN та AlN до (a) та після (б) імплантації іонів Ar
+
. 

На рис. 5.6 приведено профілі розподілу по глибині основних компонент (Al, 

Ga) досліджуваної структури. Як видно з рис. 5.6, має місце почергова зміна 

максимумів та мінімумів інтенсивностей сигналів Al та Ga, що відповідають 

шарам надгратки AlN/GaN. Кількість періодів складає 21. Над кожним 

максимумом сигналу приведено значення ширини піків на половині інтенсивності 

від сигналу Al та Ga, що відповідає часу травлення (видалення) шару шляхом 

іонного розпорошення. При детальному аналізі часу розпорошення можна 

спостерігати, що загальною тенденцією є збільшення часу видалення шару при 

збільшенні глибини та часу профілювання. Час видалення поверхневих шарів AlN 

складає близько 5,7 хв, а шарів GaN – 4,9 хв. Для шарів, які знаходяться в глибині, 

(біля внутрішнього інтерфейсу надгратка/підкладка), час видалення AlN  7,4 хв, а 
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шарів GaN – ~ 6,5 хв. Це може бути пов’язано із різною товщиною шарів у 

структурі – більш глибоко розташовані шари мають більшу товщину (що 

підтверджується рентгеноструктурними дослідженнями) або із зміною швидкості 

розпорошення. Тенденція радикально змінюється після імплантації іонів аргону 

(рис. 5.6б). 

 

Рис. 5.7 Зміна FWHM піків сигналу в залежності від глибини до (1, 2) та після (3, 4) імплантації. 

Час видалення матеріалу зменшується для шарів, які знаходяться в глибині, 

тобто ситуація є протилежною у порівнянні з вихідною структурою. Така зміна не 

може бути спричинена зміною товщини шарів, оскільки доза імплантації аргону не 

є високою і жодних ефектів перемішування або розмиття границь поділу шарів не 

спостерігається. Отже, найбільш ймовірним процесом, що пояснює ці результати, є 

зміна швидкості розпилення, яка обумовлена впливом зміни деформаційних полів 

внаслідок ІІ. Дійсно, відомо, що сильно напружені шари травляться швидше, 

оскільки енергія зв’язку між атомами в них суттєво менша в порівнянні з 

ненапруженими шарами[257]. Після імплантації відбулася зміна швидкості 

травлення по глибині структури, як це видно з рис. 5.7. Це свідчить про те, що в 

неімплантованій структурі більш напружені шари знаходилися з боку буферного 

GaN шару, а в імплантованій – ці шари більш відрелаксовані. Тобто релаксація 
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системи, що відбулася в процесі імплантації, призвела до більш однорідного 

розподілу енергії зв’язку між атомами у шарах НГ. 

5.5. Раманівська спектроскопія 

На рис. 5.8 наведено раманівські спектри досліджуваних структур до та 

після імплантації при збудженні лазерним випромінюванням з довжинами хвиль 

457 нм та 671 нм.  

 

 

Рис. 5.8 Раманівські спектри вихідної (a) та імплантованої (б) AlN/GaN НГ при збудженні 

лазерним випромінюванням з exc: 1 – 457 нм; 2 – 671 нм; 3 – 457 нм (реєстрація в кратерах). 
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Смуги від GaN дещо розширені, що зумовлено внеском в спектри розсіяного 

світла як від GaN шарів НГ, так і GaN буферного шару, які можуть мати дещо різні 

частоти, а також наявними в шарах дефектами, які зменшують час життя фононів. 

Відомо, що в ненапруженому об’ємному GaN частота смуги E2 (high) лежить в 

діапазоні 567…568 см
-1

[258]–[260], а в досліджуваної вихідної структури ця смуга 

має частоту 568,5 см
-1
, що свідчить про наявність в GaN шарах незначних 

механічних напружень стиску. Інші раманівські смуги від GaN шарів за рахунок 

напружень також зсунуті у високочастотну сторону. Як правило, величину 

пружної деформації визначають саме за частотою смуги E2 (high), оскільки остання 

залежить від них лінійно[261]. Значення двовісного стиску можна розрахувати за 

формулою[261]:  = 4,3xx cм
-1

 ГПa
-1
. Якщо вважати, що в ненапруженому GaN 

частотне положення смуги E2 (high) становить 567,6 см
-1

[260], то в нашому 

випадку напруження стиску дорівнює xx = 0,21 ГПa,. 

В невідрелаксованій надгратці AlN/GaN при наявності в шарах GaN 

напружень стиску, шарам AlN будуть притаманні напруження розтягу. Відомо, що 

в ненапружених шарах AlN частотне положення E2 (high) смуги дорівнює 

655,5 см
-1

[262]. В раманівських спектрах досліджуваних структур в цьому 

спектральному діапазоні реєструється тільки смуга з частотою 643 см
-1
. Якщо ця 

смуга відноситься до AlN шарів, то її зсув на 12,5 см
-1 
в низькочастотну сторону 

може свідчити про наявність в них досить великих напружень розтягу. Більш 

ймовірне пояснення цієї смуги – це прояв коливної смуги від сапфірової 

підкладки[263]. 

Після імплантації в НГ іонів Ar
+
, раманівський спектр дещо змінився. 

Зокрема, в спектрі проявилися інтенсивні смуги з частотами 152, 309 і 678 см
-1

 та 

виникло низькочастотне плече в найбільш інтенсивної смуги GaN шару E2 (high). 

Поява вищеназваних трьох смуг в спектрі зумовлена порушенням трансляційної 

симетрії в GaN шарах за рахунок виникнення дефектів в процесі імплантації, які 

призводять до послаблення правил відбору по хвильовому вектору коливних мод, 

заборонених в раманівських спектрах малодефектних кристалів. Що стосується 

появи низькочастотного плеча у смуги E2 (high), то воно може бути зумовлене як 
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розширенням смуг А1(ТО), E1(TO) та E2 (high) від буферного шару GaN та від 

близько прилягаючих до нього шарів НГ, так і незначним зміщенням в 

низькочастотний бік вищеназваних смуг по відношенню до відповідних смуг від 

шарів GaN НГ, а також впливом обох механізмів.  

Аналіз раманівських спектрів з кратерів, які були сформовані в процесі 

ВІМС досліджень, дозволяє стверджувати, що буферний шар GaN є більш 

розупорядкованим в порівнянні з шарами GaN в НГ (рис. 5.8б, крива 3). Це може 

бути результатом того, що імплантація іонів Ar
+
 призводить до формування 

дислокацій невідповідності, точкових та інших типів дефектів на інтерфейсі між 

НГ і буферним шаром, де наявні максимальні напруження. Необхідно зазначити, 

що розупорядкування не зумовлене ефектом перемішування під час формування 

кратера, оскільки з рис. 5.8a (крива 3) видно, що в кратерах неімплантованих 

структурах ефекти розупорядкування не спостерігаються. Ці результати 

підтверджують той факт, що розпорошення атомів в процесі мас-спектрометрії не 

призводить до ефектів перемішування елементів та до розмиття границь поділу 

шарів. 

Варто відзначити ще той факт, що у спектрах неімплантованої структури при 

збудженні лазерним випромінюванням з  = 671 нм проявляються дві надзвичайно 

інтенсивні смуги ФЛ з максимумами 692,75 нм та 694,17 нм, які мають 

напівширини співвимірні із раманівськими смугами, і зумовлені міжрівневими 

переходами іонів Cr
3+
, якими легована сапфірова підкладка [264].  

5.6. Фотолюмінесценція 

На рис. 5.9 наведено спектри фотолюмінесценції (ФЛ) досліджуваних 

структур до (крива 1) та після (крива 2) імплантації. Як видно з рисунку, після 

імплантації інтенсивність всіх смуг ФЛ суттєво зменшується (крива 2), що 

зумовлено формуванням центрів безвипромінювальної рекомбінації та 

погіршенням умов виведення випромінювання. У неімплантованої структури 

проявляються смуги з частотами 3,45; 3,415; 3,36; 3,26; 3,16 еВ в ультрафіолетовій 

та з максимумом 2,18 еВ у видимій ділянках спектру. Щоб дослідити вплив 
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імплантації на зміну спектру випромінювання НГ важливо знати, які саме шари 

дають внесок у вищезазначені смуги ФЛ. Глибину проникнення збуджуючого ФЛ 

спектри випромінювання в досліджувану структуру можна визначити по формулі 

d  1/, де  – коефіцієнт поглинання. Для випромінювання з  = 25 нм  дорівнює 

 1,2∙10
5
 см

-1
[265], а глибина його проникнення в GaN складає d  85 нм. 

Враховуючи, що товщина покривного шару GaN складає 10 нм, а ефективна 

товщина GaN НГ дорівнює  191 нм (9,1 нм   21 шар), можна зробити висновок, 

що внесок у ФЛ дають тільки шари GaN надгратки. З рис. 5.9 видно, що при 

кімнатній температурі смугам ФЛ притаманні відносно великі напівширини, що 

призводить до їх перекриття. 

 

Рис. 5.9 Спектри фотолюмінесценції вихідного (1) та імплантованого (2) зразків при збудженні 

випромінюванням з енергією 3,82 еВ при 300K. 

Проте для наших досліджень є важливим не визначення частотного 

положення кожної смуги та їх ідентифікація (цій проблемі присвячена велика 

кількість робіт[266]–[268], а встановлення механізмів, які відповідальні за зміни їх 

частотного положення та інтенсивностей після імплантації іонів Ar
+
.  
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Найбільш інтенсивна смуга з максимумом 3,41 еВ на спектрі від вихідної 

структури обумовлена випромінювальною рекомбінацією зв’язаного на 

нейтральному донорі екситону D
0
X шарів GaN[269]. Смуга з більш 

низькоенергетичним максимумом при 3,26 еВ та фононною реплікою при 3,16 еВ 

відповідає рекомбінації донорно-акцепторних пар. В низькоенергетичній області 

спостерігається широка багатокомпонентна смуга ФЛ з максимумом при 2,17 еВ, 

обумовлена різними типами дефектів, зокрема випромінювальним переходам за 

участю глибоких дефектних акцепторних рівнів[270].  

В порівнянні з вихідним спектром ФЛ від AlN/GaN НГ, після імплантації в 

спектрах ФЛ спостерігається високоенергетичний зсув смуги D
0
X від шарів GaN з 

~ 3,41 еВ до ~ 3,45 еВ, що свідчить про збільшення в них напружень стиску. Щоб 

оцінити величину напружень, які призводять до такого зсуву вищезгаданої ФЛ 

смуги, можна скористатися тим фактом, що значення енергії вільного екситону для 

GaN при кімнатній температурі становить 3,409 еВ[271]. Деформацію, яка 

призводить до такого зсуву (ΔE = 0,03 еВ) смуги ФЛ, можна оцінити використавши 

формулу: ΔE = Czz, де zz – напруження вздовж осі c, С – параметр, який 

характеризує ефективну енергію деформації. Врахувавши, що ефективна енергія 

деформації дорівнює C = 12 еВ[271], було визначено величину деформації 

zz = 0,25%, яка з високою точністю збігається зі значенням, що було отримано для 

zz з рентгенівських даних (0,28%). 

Смуга ФЛ з максимумом 2,17 еВ також суттєво змінює частотне положення 

після імплантації іонів Ar
+
. У випадку легованого n-GaN природу цієї смуги 

пов’язують із захопленням фотозбудженої дірки на глибокий акцепторний рівень з 

наступним процесом випромінювальної рекомбінації[272]. В ролі такого акцептора 

можуть виступати вакансії в галієвій підгратці в зарядовому стані VGa
3-
, азотній 

підгратці VN, атоми вуглецю у вузлах азотної підгратки CN та різні центри за 

участю цих дефектів[272], [273]. ІІ призводить до появи нових дефектів в НГ та 

заліковування вже наявних, що проявляється в зменшенні інтенсивності цієї смуги 

та її зміщенні в низькоенергетичну сторону. Подібна ситуація спостерігалася в 

роботі[274]. 
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Крім вищеназваних змін, в спектрі ФЛ від імплантованої AlN/GaN НГ 

з’являється смуга ФЛ з максимумом 2,76 eV, природа якої є досить суперечливою. 

Зокрема, в роботі[80] появу в спектрі ФЛ смуги з максимумом ~ 2,8 еВ, так званої 

“блакитної ФЛ”, пов’язують з наявністю в нелегованому GaN вакансій азоту VN. 

Механізм її випромінювання пов’язаний з рекомбінацією носіїв заряду в донорно-

акцепторній парі, донором в якій є VN, а акцептором – домішка заміщення. В ролі 

акцепторів розглядається магній на місці галію (MgGa) та інші власні дефекти. Інше 

пояснення блакитної ФЛ в GaN дано в роботі[275], автори якої вважають, що 

блакитна ФЛ зумовлена участю в рекомбінаційному процесі донорів, що 

формуються заміщенням атомів азоту домішковим киснем (ON). В нашому випадку 

останній варіант є більш ймовірним, оскільки після імплантації ймовірність 

формування в покривному GaN шарі донорів ON є досить високою.  

Таким чином, на основі дослідження спектрів ФЛ можна зробити висновок, 

що імплантація призводить до перерозподілу напружень в шарах НГ та буферному 

шарі GaN. Зокрема, із спектрів ФЛ слідує, що в шарах GaN у верхній частині НГ 

зростають напруження стиску, що корелює як з результатами ВРХД, так і даними 

мас-спектрометрії.  

5.7. Висновки 

Таким чином, після проведення комбінованого дослідження вихідних та 

імплантованих структур було зроблено висновок, що іонна імплантація сильно 

впливає на зміну розподілу вбудованої деформації, що в свою чергу призводить 

до зміни структурних і оптичних характеристик приладів. Показано можливість 

керування деформаційним станом в надграткових гетероструктурах AlN/GaN. 

Встановлено, що система сателітів на рентгенівських спектрах в AlN/GaN НГ 

після імплантації зсунута відносно їх положення для зразка у вихідному стані в бік 

менших кутів. Це відповідає зростанню усередненого по всій НГ параметра гратки 

(або деформації розтягу) на рівні c/c = 0,28%. Моделювання рентгенівських 

спектрів від імплантованого зразка свідчить про наявність неоднорідного 

перерозподілу напружень після імплантації. 
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Показано, що швидкість травлення шарів НГ у вихідному зразку зростала з 

глибиною. Це можна пояснити впливом зміни деформаційних полів. Після 

імплантації швидкість травлення змінює не лише величину, але й напрямок.  

У вихідних структурах для всіх шарів GaN частотне положення смуги 

E2(high) дорівнює 568,5 см
-1
, що свідчить про наявність в них механічних 

напружень стиску. В невідрелаксованій надгратці AlN/GaN при наявності в шарах 

GaN напружень стиску, шарам AlN будуть притаманні напруження розтягу. Після 

імплантації атомів Ar
+
, раманівський спектр змінюється – виникає низькочастотне 

плече в найбільш інтенсивної смуги GaN шару E2(high). Поява низькочастотного 

плеча у смуги E2(high) може бути зумовлена як розширенням смуг А1(ТО), E1(TO) 

та E2 (high) від буферного шару GaN та від близько прилягаючих до нього шарів 

НГ, так і незначним зміщенням в низькочастотний бік вищеназваних смуг по 

відношенню до відповідних смуг від шарів GaN НГ. В останньому випадку можна 

говорити про часткову релаксацію напружень в НГ.  

На основі дослідження спектрів ФЛ можна зробити висновок, що 

імплантація призводить до перерозподілу напружень в шарах НГ та буферному 

шарі GaN. Зокрема, зі спектрів ФЛ слідує, що в шарах GaN у верхній частині НГ 

зростають напруження стиску, що корелює як з результатами ВРХД, так і даними 

мас-спектрометрії. Тобто, іонна імплантація в НГ структуру сприяє перерозподілу 

деформацій та дефектів як в шарах НГ, так і в буферному шарі GaN. 

 

  



133 

 

Розділ 6. 

КОМПЛЕКСНІ РЕНТГЕНОДИФРАКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ІОННО-МОДИФІКОВАНИХ КОМПОЗИЦІЙНО-ГРАДІЄНТНИХ 

СТРУКТУР AlxGa1-xN 

6.1. Вступ  

Широкий діапазон значень ширин заборонених зон AlGaN-сплавів (від 

3,4 еВ до 6,2 еВ) і наявність сильних полів п’єзополяризації[276] є привабливими 

властивостями для розробки різних оптоелектронних пристроїв. Зокрема, було 

показано, що індуковане поляризацією легування в III-нітридах ефективно 

підвищує провідність p-типу шарів AlxGa1-xN[169], які використовуються для 

виготовлення світлодіодів та p-n переходів[166]. У той же час, ІІ 

використовується для селективного легування та ізоляції[16], [41], [223]. 

Загальновідомо, що процес імплантації призводить до погіршення 

кристалічної якості матеріалу і деформації гратки. Ці ефекти були широко 

досліджені для напівпровідників AlN і GaN[85], [277]. Було показано, що 

пошкодження і деформація накопичуються зі збільшенням дози іонів. 

Пошкодження внаслідок імплантації частково зменшується після 

високотемпературного відпалу, який виконується також для активації 

донорів/акцепторів. Рівень радіаційних пошкоджень зазвичай менший для 

імплантації в режимі каналювання, як показано у роботі[176].  

Розуміння процесів пошкодження імплантації в III-нітридних сплавах з 

композиційними градієнтами важливе для подальшого розуміння механізмів 

пошкоджень в ІІІ-нітридах та впливу імплантації на оптоелектричні параметри 

приладів. У цьому розділі представлені комплексні рентгеноструктурні 

дослідження іонно-імплантованих композиційно-градієнтних шарів 

AlxGa1-xN[208]. 

6.2. Зразки  

Композиційно-градієнтні шари AlxGa1-xN були вирощені за допомогою 

плазмо-керованої молекулярно-променевої епітаксії на комерційних підкладках, 
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що складалися з ∼ 5 μm шару GaN (0001) на AlN/Al2O3. Спершу вирощувався 

буферний шар GaN товщиною 400 нм в умовах надлишку Ga при температурі 

підкладки 690°С. Далі температуру підкладки підвищували до 710  та 

вирощували композиційно-градієнтні шари AlxGa1-xN шляхом лінійної зміни 

температури ефузійної комірки Al[12]. Молярна частка AlN в шарах AlxGa1-xN 

змінювалася від ∼ 7% до ~ 22% (зразок G1) та від ~ 7% до ~ 32% (зразок G2). 

Схематична схема зразків показана на рис. 6.1. Отримані зразки були двічі 

послідовно імплантовані іонами Ar
+
. Кожна імплантація проводилася при енергії 

100 кеВ та дозі 1∙10
14

 ат./см
2
. Високотемпературний відпал проводився при 

температурі 750  протягом 15 хв в атмосфері азоту. 

 

Рис. 6.1 Схематичний опис зразків G1 і G2. 

6.3. Результати та їх обговорення 

Для дослідження деформаційно-релаксаційного стану епітаксійних 

гетероструктур GaN/AlxGa1-xN було використано карти оберненого простору 

асиметричного рефлексу (    ). На рис. 6.2 показано КОП від зразків G1 і G2 у 

вихідному стані, після двох послідовних імплантацій та відпалу. Пік з 

найбільшою інтенсивністю відноситься до підкладки GaN, вертикально 

розташована смуга осциляцій відноситься до AlxGa1-xN шару (рис. 6.2а, 6.2 д). 

Композиційно-градієнтний шар AlxGa1-xN знаходиться в псевдоморфному до 

підкладки стані (на одній лінії з підкладкою GaN по осі Qx, що свідчить про 

однаковий параметр гратки а). Іонна імплантація призводить до збільшення 
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параметра гратки с в області імплантації, що викликає зсув спектру від AlxGa1-xN 

шару в сторону менших значень Qz. Друга імплантація призводить до подальшого 

зсуву спектру від шару по Qz. З рис. 6.2 видно, що після імплантацій структура 

залишається когерентною по параметру гратки а. Також після ІІ спостерігається 

поява напливу від GаN буферного шару. Високотемпературний відпал призводить 

до відновлення гратки та зменшення індукованих імплантацією напружень; однак 

деякі напруження як в шарах GaN так і AlxGa1-xN (рис. 6.2г, 6.2ж) залишаються. 

 

 

Рис. 6.2 КОП рефлексу (    ) зразків G1 і G2, виміряні при різних стадіях процесу: (а, д) 

перед імплантацією, (б, е) після першої імплантації, (в, є) після другої імплантації, та після 

високотемпературного відпалу (г, ж). 
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Для дослідження змін в імплантованих структурах були виміряні та 

змодельовані ВРХД 2θ-ω скани від симетричного рефлексу (0002). Інтенсивність 

розсіювання поблизу рефлексів низького порядку як правило характеризується 

більш високим рівнем контрасту між інтерференційними смугами на спектрах та 

рівнем фону, що важливо для отримання достовірних даних. На рис. 6.3 показано 

2θ-ω сканування рефлексу (0002) для зразків G1 і G2. 

  

Рис. 6.3 Експериментальні та розраховані (0002) 2θ-ω скани зразків G1 і G2. Вставки 

показують профілі концентрації Al в AlxGa1-xN шарах для обох зразків. 

Найбільш інтенсивний пік на спектрах відповідає підкладці GaN. Піки від 

градієнтного шару AlxGa1-xN з'являються у вигляді інтерференційних смуг з 

правого боку від різкого піку GaN. ІІ призводить до зсуву піків від буферного 

шару GaN і AlxGa1-xN в сторону нижчих кутів, що викликає появу напливу зліва 

від піка підкладки GaN. Після відпалу спектри практично повертаються до 

вихідного вигляду. Оскільки розширення зліва від піка GaN також зникає, це 
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додатково підтверджує деформаційну природу появи цього напливу. 2θ-ω скани 

було змодельовано для визначення профілів деформації в гетероструктурах 

AlxGa1-xN/GaN після імплантації з різними дозами Ar
+
. Для симуляції спектрів 

використовувалася статистична теорія динамічної дифракції, описана в розділі 

2.3.4. При моделюванні крім профілів деформації також враховувалися профілі 

розподілів статистичного фактора Дебая-Валлера та кореляційної довжини Като, 

які визначають дифузну складову Х-променевого розсіювання. Профілі 

концентрації Al були визначені раніше в роботі[12], де досліджувався тільки 

градієнтний шар після вирощування. Моделювання 2θ-ω сканів для отримання 

профілів Al здійснювалося з використанням кінематичної теорії дифракції[12]. В 

цій роботі додатково проводилося моделювання спектрів для вихідних зразків з 

метою оцінки дефектного стану градієнтного шару AlxGa1-xN до імплантації та 

деформації в буферному шарі GaN біля інтерфейсу GaN/градієнт.  

Як відомо з літератури, імплантація призводить до появи точкових дефектів 

в матеріалі а також до “розширення” елементарної комірки внаслідок внесення 

домішок. Оскільки з КОП видно, що параметр гратки а майже не змінився, то всі 

зміни деформаційного стану проявляються в зміні параметра гратки с. При 

моделюванні спектрів від зразків після імплантації використовувався профіль 

деформації в градієнтному шарі у вигляді асиметричного гаусіана[50]: 
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(6.1) 

де   – глибина імплантації, 1,2  – дисперсії для глибин менших за z  та 

більших, відповідно,   – пікове значення деформації. 

Враховуючи той факт, що після імплантації весь градієнтний шар змінив 

свій деформаційний стан, було зроблено припущення про зміну деформаційного 

стану верхньої частини буферного шару GaN через наявність напливу на спектрах 

зліва від піка підкладки GaN. Деформація в буферному шарі задавалася у вигляді 

спадної в сторону підкладки експоненційної функції: 
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(6.2) 

де 
1k  та 

2k  – підгоночні коефіцієнти, z  – відстань у глибину буферного 

шару. 

Більш детальну інформацію про зміну деформаційного стану в 

гетероструктурах AlxGa1-xN/GaN можна побачити на рис. 6.4, де представлені 

профілі розподілу деформації по глибині, отримані в результаті моделювання 

2θ-ω сканів. 

 
 

Рис. 6.4 Профілі деформації в зразках G1 (а) та G2 (б) після імплантацій та відпалу. На вставці 

показана гідростатична деформація в шарах AlxGa1-xN після процесів імплантації та відпалу. 

Шар AlxGa1-xN у вихідних зразках знаходиться у стані стиску (εc) вздовж осі 

c, зумовленого розтягом по осі а (εa) через існування біаксіальних деформацій та 

псевдоморфним ростом структури. Спостережуваний стрибок εc на інтерфейсі 

AlxGa1-xN/GaN виникає через те, що концентрація Al в шарі AlxGa1-xN на границі 

становить приблизно 7%, що призводить до –0,17% невідповідності гратки на 

інтерфейсі AlxGa1-xN/GaN. Профілі деформації, отримані з симуляції спектрів, 

показані на рис. 6.4. Результати моделювання показують, що незважаючи на вибір 

енергії імплантації, при якій максимум концентрації Ar
+
 має бути біля середини 

композиційного градієнта (~ 90 нм), змінився деформаційний стан всього шару, 

на відміну від іонної імплантації в монокристал, де профіль деформації має 
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вигляд двостороннього гаусіана з чітко вираженим максимумом деформації 

розміщеного біля максимуму концентрації імплантованих атомів. 

Через таку зміну деформаційного стану градієнтного шару AlxGa1-xN, було 

припущено, що відбулася зміна деформаційного стану в області буферного шару 

GaN біля інтерфейсу GaN/AlxGa1-xN. Це припущення підтверджується тим, що 

після відпалу індуковані імплантацією поля деформацій як в градієнтному, так і в 

буферному шарах, суттєво зменшуються. 

Деформація стиснення εc в іонно-імплантованому шарі AlxGa1-xN співіснує з 

гідростатичним розтягом (εh), який виникає при іонній імплантації. Деформація εh 

в іонно-імплантованих шарах AlxGa1-xN показана на вставці (рис. 6.4) у вигляді 

різниці деформаційного стану вихідного зразка та, відповідно, імплантованих і 

відпалених зразків.  

Для врахування мікродефектної структури зразків при моделюванні 

використовувалася модель хаотично розподілених сферичних кластерів з 

нульовими полями деформації за межами кластера (формула (2.32)) [164], [198]–

[200]. При моделюванні вважалося, що існує лише один тип домінуючих 

мікродефектів у кожному зразку. Профілі статичного фактора Дебая-Валлера Е та 

кореляційної довжини Като τ0 дефектів задавалися однакової форми 

двостороннього гаусіана (однакові параметри глибини максимуму та дисперсії, 

пікові значення для статфактора Д-В та кореляційної довжини Като задавалися 

незалежно одне від одного як окремі параметри). Глибинні розподіли цих 

параметрів для зразка G1 приведені на рис. 6.5. По формі ці профілі близькі до 

профілів напружень і показують деякі усереднені значення по всій товщині 

градієнтного шару. Але через високу кристалічну якість зразків когерентна 

складова дифракційного розсіювання значно переважає дифузну складову і 

встановити точні профілі статфактора та кореляційної довжини мікродефектів 

складно. Із детального аналізу спектрів можна припустити, що в зразках існує 

більше ніж один тип мікродефектів, але врахування багатьох типів мікродефектів 

суттєво ускладнює підгонку та збільшує неоднозначність результатів, тому 

розглядався лише один домінуючий тип мікродефектів, який характеризуються 
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деякими усередненими по всьому шару параметрами. Мікродефекти з малими та 

великими кореляційними довжинами впливають на далеку відносно точного 

Бреггівського кута та близьку області спектру, відповідно. Статфактор Д-В вказує 

на співвідношення інтенсивностей між когерентною та дифузною складовими.  

 

Рис. 6.5 Глибинні профілі статистичного фактора Дебая-Валлера (а) і кореляційної довжини 

Като (б), отримані для зразка G1. 

Розраховані із співвідношень (2.39) і (2.40) усереднені по всьому шару 

радіуси мікродефектів та їх концентрації показані на рис. 6.6. Після імплантації 

середній розмір мікродефектів зменшується одночасно із збільшенням їх 

концентрації. Слід зазначити, що у вихідному зразку G2 концентрація 

мікродефектів суттєво більша, а їх середній розмір менший ніж у зразка G1. Після 

імплантацій концентрація мікродефектів збільшується одночасно із зменшенням 
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їх розмірів. Це особливо помітно для зразка G1, в якого концентрація дефектів у 

вихідному стані була менша, а загальна кристалічна досконалість краща.  

Після відпалу відбувається суттєве збільшення середніх розмірів 

мікродефектів – утворення кластерів і агломерація дефектів. Слід відмітити, що 

середня концентрація мікродефектів після відпалу в обох зразках майже 

однакова, незважаючи на те, що у вихідному зразку G1 їх було майже на 2 

порядки більше.  

 

Рис. 6.6 Зміни середнього радіуса Rd та концентрації Cd дефектів після імплантацій та 

відпалу. 
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дислокаційне розширення 2θ-ω сканів рефлексу (0002) відносно мале в порівнянні 

з рефлексами вищих порядків[140]. Це також пояснює слабку зміну 

мікродефектного стану зразка G2 порівняно з зразком G1. Густина дислокацій у 

вихідному зразку G2 вища за рахунок вищої концентрації Al в шарі AlxGa1-xN 

внаслідок більшої невідповідності гратки[12]. 

В досконалих монокристалах високотемпературні процеси, такі як відпал, 

призводять до появи дислокаційних петель та агломерації дефектів. Але в 

матеріалах із великою кількістю дислокацій найбільш ймовірний вплив відпалу – 

це зміна конфігурації дислокацій та їх рух по кристалу [110], [278].  

Для додаткового вивчення змін дефектного стану зразків після ІІ та відпалу, 

було досліджено ВРХД ω скани рефлексу (0002) від підкладки GaN і шару 

AlxGa1-xN. На рис. 6.7 показано (0002) ω скани побудовані в подвійному 

логарифмічному масштабі для вихідного і імплантованого Ar
+
 зразка G2.  

Розширення, перпендикулярне дифракційному вектору, залежить лише від 

дефектної структури, і для ідеальних кристалічних шарів визначається лише 

інструментальними факторами. Для більшості структур падіння інтенсивності на 

хвостах кривих може бути апроксимоване степеневою функцією. При цьому має 

місце значна розбіжність між зразками. При цьому у виразі I ~ θ
−n

 показник n 

може варіюватись від 2 до 5. Тут спостерігається досить чітка закономірність. Для 

шарів з регулярною системою проростаючих прямолінійних дислокацій поведінка 

інтенсивності на хвостах спектру практично рівна теоретично передбачуваній 

Кривоглазом і розвинутій в роботах Каганера із співавторами – це n = 3 для 

двокристальної кривої і n = 4 для піків ВРХД ω сканування[108], [134]. Також в 

роботі[107] показано, що n може змінюватися в межах від 2 до 3 залежно від типу 

пронизуючих дислокацій (гвинтові або крайові). 

Для структур з хаотичними дислокаціями спадання інтенсивності на 

хвостах відбувається значно швидше, ніж для структур з прямолінійними 

гвинтовими дислокаціями, де має місце передбачена теорією степенева 

залежність І ~ θ
−3
. Оскільки ця залежність спостерігається для шарів з різним 

рівнем розширення кривих, котре викликане лише гвинтовими проростаючими 



143 

 

дислокаціями, то, очевидно, поведінка інтенсивності на хвостах не залежить від їх 

густини при достатньо великих значеннях густини[134]. Дещо дивними є 

структури з нахилом нижче рівня n = −3: вони відповідають шарам з малою 

густиною дислокацій (розширення невелике). Можливо, в цих структурах густина 

дислокацій мала і не виявляє істотного впливу на форму піків, а падіння 

інтенсивності на хвостах викликане іншими дефектами. 

 

Рис. 6.7 ω скани для рефлексу (0002), побудовані в подвійному логарифмічному масштабі від 

зразка G2, виміряні від підкладки GaN і шару AlxGa1-xN у вихідному стані та після другої 

імплантації. 

Тому неоднозначність у значенні нахилу хвостів, що зустрічається в 

літературі, може бути пов’язана як з інструментальними параметрами, так і з 

кількість та типами дефектів у кристалі (що залежить від режимів та методів 

вирощування). Для ІІІ-нітридних матеріалів, таких як GaN та AlN, домінуючий 

вклад у спадання інтенсивності на хвостах спектру вносять дислокації[107], [108]. 

Крім того, через високу щільність дислокацій у неімплантованих III-нітридних 

матеріалах вплив точкових дефектів на спад інтенсивності зазвичай не 

враховується.  

На рис. 6.8 показано результати визначення величини нахилів хвостів на ω 

сканах від зразків G1 та G2. На ω сканах від підкладки нахил змінюється слабо. 

Нахил складає ~ 3,75…3,88 для зразка G1 та ~ 3,6…3,8 для G2. Після відпалу 
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степінь нахилу на спектрах від підкладки зразка G2 трохи змінюється і стає 

приблизно такою, як у зразка G1. Дослідження степені в законі спадання 

інтенсивності на спектрах від градієнта показують, що після імплантацій та 

відпалу степінь нахилу змінюється слабо і складає ~ 3,2 і ~ 3,05 для зразків G1 та 

G2, відповідно. Поведінка нахилу та густини дефектів, визначеної з симуляції в 

якійсь мірі корелює для зразка G1, але величина зміни дуже невелика і може бути 

обумовлена похибками визначення. Отже, можна зробити висновок, що іонна 

імплантація та відпал не призводять до значних змін у дислокаційній структурі 

гетероструктури AlxGa1-xN/GaN. 

 
Рис. 6.8 Нахил хвостової області спектрів, визначений з (0002) ω сканувань підкладки GaN і 

композиційно-градієнтного шару AlxGa1-xN для зразків G1 і G2. 

Також було проведено аналіз зміни ширини піків на половині інтенсивності 

(FWHM) ω сканів після імплантацій та відпалу (рис. 6.9). FWHM для градієнтів 

залежить від густини дислокацій (для симетричних рефлексів (0002) – від густини 

гвинтових дислокацій[12]). На рис. 6.9 показано зміни FWHM зразків G1 та G2 

(градієнтного шару та підкладки) після імплантацій та відпалу, а також у 

вихідному стані. З рис. 6.9 видно, що зразок G1 має меншу ширину ω сканів як 

для підкладки, так і для градієнта, що може бути пояснене меншою кількістю 

дислокацій через менший вміст Al порівняно із зразком G2[12]. Густини 

гвинтових пронизуючих дислокацій в шарах AlxGa1-xN становить приблизно 
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другою імплантаціями невелика. Зміна конфігурації та густини дислокацій після 

імплантації при кімнатній температурі малоймовірна, тому таке розширення ω 

сканів пов’язане із зміною концентрації точкових дефектів, що для ІІІ-нітридів 

слабо досліджено через те, що для вихідних зразків вплив дислокаційного 

розширення домінуючий, та впливом зміни деформаційного стану після 

імплантації.  

 

Рис. 6.9 FWHM (0002) ω сканів від шару AlxGa1-xN і підкладки GaN для зразків G1 і G2. 

Після відпалу значення FWHM суттєво зменшується і стає трохи меншим 

ніж у вихідному зразку, що може бути пов’язано із відпалом мікродефектів та 

невеликими змінами в дислокаційній структурі. Розширення ω сканів від 

підкладки GaN не могло бути спричинено порушеннями при імплантації в 

градієнтний шар. В попередньому розділі та в роботі[207] показано, що 

імплантація верхньої частини AlN/GaN НГ також приводить до зміни дефектного 

стану буферного шару. Тому розширення ω сканів від підкладки (рис. 6.9) 

спричинене перерозподілом деформацій в досліджуваній структурі Al2O3 – 

підкладка GaN – буфер GaN – композиційно-градієнтний шар AlxGa1-xN та 

міграцією дефектів по структурі.  
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6.4. Висновки 

Досліджено можливість керувати деформаційним станом композиційно-

градієнтних структур AlxGa1-xN за допомогою імплантації іонів Ar
+
. Розроблено 

метод відновлення профілів деформації та статистичних зміщень в імплантованих 

гетероструктурах шляхом симуляції 2θ-ω сканів з врахуванням дифузного 

розсіяння. Показано, що іонна імплантація дозами (1…2)∙10
14

 ат./см
2
 та енергією 

100 кеВ може викликати великі значення гідростатичної деформації на рівні 

~ 0,3…0,46% і відносно низьке пошкодження кристалічної структури. Проведено 

комплексну оцінку дефектного стану зразків після імплантацій та відпалу і 

встановлено, що дислокаційна структура зразків при цьому змінюється слабо, а в 

основному відбуваються зміни кількості точкових мікродефектів. Після відпалу 

відбувається агломерація мікродефектів із збільшенням їх радіуса та одночасним 

зменшенням концентрації.  

Структурна якість шарів AlxGa1-xN сильно залежить від концентрації Al і 

зменшується зі збільшенням вмісту Al. Структурні зміни, викликані іонною 

імплантацією у зразках з більшою густиною дислокацій менш виражені. Іонна 

імплантація призводить до розширення ω сканувань від шарів AlxGa1-xN і 

підкладок GaN одночасно, що пояснюється міграцією точкових дефектів і 

перерозподілом полів деформацій усередині гетероструктури. Через високу 

густину дислокацій в III-нітридах, проводити дослідження мікродефектного стану 

іонно-імплантованих зразків краще для структур з дуже низькими густинами 

дислокацій. 
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ВИСНОВКИ ТА ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

У дисертаційній роботі апробовано комплекс методів високороздільної 

Х-променевої дифрактометрії для характеризації структури, деформаційного та 

дефектного стану іонно-імплантованих монокристалів GaN та InSb а також 

ІІІ-нітридних гетероструктур Al(Ga)N до і після іонної модифікації. З аналізу 

отриманих результатів слідують такі висновки: 

1.  Запропоновано спосіб відтворення профілів деформації шляхом 

моделювання спектрів дифракційного відбиття Х-променів з використанням 

напівкінематичної моделі дифракції для імплантованих монокристалів InSb та 

GaN.  

2. Використовуючи модель динамічної дифракції, проведено дослідження 

неідеальних надграткових структур AlN/GaN та встановлено, що: 

 Зміни товщини шарів НГ по глибині структури призводять до виникнення 

асиметрії сателітних піків різної величини та форми на дифракційних 

спектрах. 

 Шорсткість поверхні та інтерфейсів призводить до згладжування 

дифракційних спектрів, але при малому значенні шорсткості (1…2 

моношари), її вплив на спектри незначний. 

 Запропоновано спосіб врахування впливу дислокацій при моделюванні 

рентгенодифракційних спектрів від багатошарових структур. Показано, що 

дислокації призводять до суттєвого розширення піків на дифракційних 2θ-ω 

сканах високих порядків та до згладжування їх тонкої сателітної структури. 

 Розроблена модель застосована для інтерпретації експериментальних 

спектрів від НГ з дислокаціями та неоднорідністю товщини шарів по глибині 

структури. 

3. З використанням комплексу досліджень іонно-модифікованої НГ AlN/GaN, 

проведеного за допомогою ВРХД, ВІМС, раманівської та фотолюмінесцентної 

спектроскопій отримано наступні результати: 
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 Показано, що зміна деформаційного стану НГ c/c після імплантації іонами 

Ar
+
 енергією 100 кеВ та дозою 1∙10

14 
ат./см

2
 складає 0,28% за даними 

Х-променевої дифрактометрії та 0,25% за даними фотолюмінесценції. 

 Встановлено наявність неоднорідного перерозподілу напружень після 

імплантації по всій структурі НГ та у підкладці GaN. 

 Вторинна іонна мас-спектрометрія показала зміну швидкості травлення НГ 

після імплантації, що пов’язано із зміною деформаційного та дефектного 

стану структури. 

 Раманівська та фотолюмінесцентна спектроскопії показали збільшення 

кількості дефектів внаслідок радіаційних порушень структури НГ після 

імплантації, зміну деформаційного стану багатошарової системи і 

перерозподіл напружень між НГ AlN/GaN та підкладкою GaN. 

4. На основі статистичної теорії динамічної дифракції Х-променів розроблено 

метод для відтворення профілів розподілу статистичного фактора Дебая-Валлера 

та кореляційної довжини Като (параметрів, які характеризують структурну 

досконалість) і профілів деформації по глибині в іонно-імплантованих 

композиційно-градієнтних структурах AlxGa1-xN.  

5. Удосконалено алгоритми підгонки та розроблено програмне забезпечення 

для Х-променевої діагностики деформаційного та дефектного стану 

багатошарових гетеросистем.  

Таким чином, представлено методи для ефективного дослідження 

деформаційного стану, розподілів, типу і концентрації дефектів у 

гетероструктурах AlxGa1-xN, AlN/GaN та імплантованих монокристалах InSb і 

GaN на основі лабораторної Х-променевої дифрактометрії. Дані підходи можуть 

бути використані для оцінки змін дефектного та деформаційного стану в іонно-

модифікованих структурах для калібрування процесу іонної імплантації та для 

проведення поляризаційної інженерії в структурах на базі AlN і GaN матеріалів. 
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Додаток Б 

Алгоритми мінімізації 

Б.1. Метод Нелдера-Міда 

Метод Нелдера-Міда[202] (або пошук по деформовному багатограннику) є 

розвитком симплексного методу Спендлі, Хекста і Хімсворта. Алгоритм його 

роботи: 

1. Для функції n змінних будується симплекс по n+1 точці. Для 2-вимірного 

простору це трикутник. Далі знаходяться значення функції, що мінімізується, 

в кожній вершині. 

2. Виконується сортування точок: вибираються точки hx  з максимальним 

значенням функції hf , наступним за ним gx , gf  і мінімальним lx , lf  

значеннями функції.  

3. Потім розраховуються координати cx  центру тяжіння симплексу від усіх 

точок крім hx .  

4. Виконується відбивання точки hx  відносно центра тяжіння cx  з коефіцієнтом 

 , і отримується точка     1r c hx x x  із обчисленим значенням функції 

 r rf f x  . 

5. Отримане значення функції rf  порівнюється з раніше обчисленими 

значеннями hf , gf , lf . 

 Якщо r lf f  то збільшується крок – проводиться розтягнення симплексу. 

Координати нової точки     1e c rx x x  (  – коефіцієнт розтягу) і значення 

функції  e ef f x  . Якщо e rf f  то присвоюємо значення h ex x , інакше 

h rx x . Далі переходимо на крок 9. 

 Якщо  l r gf f f  то h rx x  і переходимо на крок 9. 

 Якщо  g r hf f f  то міняємо місцями значення rx  і hx  та відповідні значення 

функції. Переходимо на крок 6. 

 Якщо h rf f  то переходимо на крок 6. 
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6. Проводиться стискання: знаходимо точку     1s h cx x x  (β - коефіцієнт 

стискання) і обчислюється  s sf f x . 

7. Якщо s hf f  то h sx x  і переходимо на крок 9. 

8. Якщо s hf f  то початкові точки були кращими. Виконуємо глобальне 

стиснення симплексу до точки lx . Кожна точка симплексу jx  замінюється на 

точку 


2
l jx x

. 

9. Останній крок – перевірка збіжності методу. Перевіряється взаємна близькість 

вершин, тобто близькість їх координат до мінімуму.  

Кроки 2-9 виконуються до виконання умови збіжності або при перевищенні 

числа ітерацій. В роботі використовувався готовий алгоритм прикладної 

статистики ASA047[279]. 

Б.2. Метод Хука-Дживса 

Метод Хука-Дживса має такий алгоритм роботи[203]: 

1. Досліджуючий пошук.  

Задається стартова точка   0 11 , , ...i nx x x x x  і кроки ih  по кожній з координат. 

Потім фіксуються значення всіх координат крім першої і знаходяться значення 

функції у точках 0 0x h  та 0 0x h  ( 0x  – координата, 0h  – крок по цій 

координаті) і виконується перехід у точку з найменшим значенням функції. У 

цій точці фіксуються значення всіх координат крім 2 і аналогічно 

попередньому виконується перехід у точку з найменшим значенням функції. 

Така процедура виконується для усіх координат. 

Якщо для будь-якої координати значення функції в початковій точці менше ніж 

для обох напрямків кроку, то зменшується крок по цій координаті. Коли кроки 

по всіх координатах стануть меншими за деяке значення ε то алгоритм 

завершує роботу і точка 1x  признається точкою мінімуму.  

2. Таким чином проводячи досліджуючий пошук ми знаходимо нову точку 2x  з 

найменшим значенням в околі від початкової точки 1x  . 
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3. Наступний етап – пошук за зразком. На цьому етапі виконується перехід до 

точки 3x  , яка відкладається в напрямі від 1x  до 2x  на такій же відстані з 

координатами    3 1 2 2 1x x x x . Потім у точці 3x  виконується 

досліджуючий пошук, але без зменшення кроку. Якщо в результаті цього 

пошуку вдалося отримати точку 4x , відмінну від 3x , то відбувається 

перевизначення точок: 2 1x x , 4 2x x . Далі повторюється пошук по зразку. 

У випадку, коли не можна знайти точку 4x  відмінну від 3x , точка 2x  

перевизначається як 1x  і повторюється досліджуючий пошук.  

Пошук мінімуму здійснюється поки крок зсуву по всіх координатах не стане 

меншим заданого значення ε або кількість ітерацій стане більшою заданого 

значення. В роботі використовувався готовий алгоритм прикладної статистики 

TOMS178[280]. 

Б.3. Метод диференціальної еволюції 

Диференціальна еволюція – метод багатовимірної математичної 

оптимізації, що відноситься до класу стохастичних алгоритмів оптимізації (тобто 

працює з використанням випадкових чисел) і використовує деякі ідеї генетичних 

алгоритмів[204]. Це прямий метод оптимізації, тобто він вимагає тільки 

можливості обчислювати значення цільової функцій, але не її похідних. Метод 

диференціальної еволюції призначений для знаходження глобального мінімуму 

(або максимуму) недиференційованих, нелінійних, мультимодальних (що мають, 

можливо, велику кількість локальних екстремумів) функцій від багатьох змінних. 

Метод простий у реалізації та використання (містить мало керуючих параметрів), 

легко розпаралелюється, але не гарантує знаходження оптимального рішення. 

Метод диференціальної еволюції був розроблений Рейнером Сторном і Кеннетом 

Прайсом, вперше опублікований ними в 1995 році[204]. Цей метод має наступний 

алгоритм роботи. Спочатку генерується деяка множина векторів, так зване 

покоління. Під векторами розуміються точки n-вимірного простору, в якому 

визначена цільова функція  f x , яку потрібно мінімізувати. На кожній ітерації 
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алгоритм генерує нове покоління векторів, випадковим чином комбінуючи 

вектори з попереднього покоління. Число векторів в кожному поколінні одне й те 

саме і є одним з параметрів методу. Нове покоління векторів генерується в такий 

спосіб: для кожного вектора 
ix  зі старого покоління вибираються три різних 

випадкових вектори 1v , 2v  та 3v  серед векторів старого покоління, за винятком 

самого вектора 
ix , і генерується так званий мутантний вектор за формулою: 

   1 2 3v v F v v  

де F – один з параметрів методу, деяка позитивна дійсна константа в 

інтервалі [0, 2]. Над мутантним вектором v  виконується операція “схрещування” 

яка полягає в тому, що деякі його координати заміщаються відповідними 

координатами з початкового вектора ix  (вибір координати здійснюється 

випадковим чином). Отриманий після схрещування вектор називається пробним 

вектором. Якщо він виявляється кращим за вектор ix  тобто значення цільової 

функції стало меншим, то в новому поколінні вектор ix  замінюється на пробний 

вектор, а в іншому разі – залишається таким самим. Більш детально це описано на 

сайті одного з авторів методу http://www1.icsi.berkeley.edu/~storn/code.html.  
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