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DARBA VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

Tēmas aktualitāte. Mūsdienās pasaules zinātnieki intensīvi pēta
pusvadītāju nanostrukūras. Šo pētījumu rezultātā tika atklāts jauns cietvielu fizikas
efekts – kvantu ierobežojuma efekts (KIE). Pateicoties KIE atklāšanai kvantu
punktos [1], kvantu diegos [2] un kvantu bedrēs [3], radās jauna iespēja mērķtiecīgi
mainīt materiāla fizikālās īpašības. Mainot nanostruktūru izmērus, formu un
sastāvu, var iegūt citu materiālu fizikās īpašības [4].

Nanostruktūras ir viens no ātri attīstošiem virzieniem cietvielu fizikā.
Viens no mūsdienu elektronikas attīstības pamatvirzieniem ir jaunu nanostruktūru
veidošanas metožu izstrāde.

Nanotehnoloģija – lietišķās zinātnes un tehnikas nozare, kas pēta objektus,
kas ir mazāki par 100 nanometriem. Tāda definīcija visbiežāk ir sastopama
zinātniskajā literatūrā [5]. Tomēr pusvadītāju fizikā nav svarīgs kristālu absolūtais
izmērs, bet gan to attiecība pret Bora rādiusu eksitonam. Tā KIE rodas tad, kad
materiāla fiziskais izmērs ir ierobežots tādā veidā, lai vismaz vienai no kristāla
dimensijām ir eksitonu Bora rādiusa izmēra kārta, tad sistēmā rodas kvantu
ierobežojums [6] un šajos apstākļos notiek būtiska šo materiālu fizikālo īpašību
maiņa [7]. Mainās:

1. Elektriskās īpašības – elektrovadāmība mainās no brīvo lādiņu nesēju
(elektronu un caurumu) koncentrācijas un to kustīguma izmaiņām;

2. Optiskās īpašības – absorbcijas un atstarošanas koeficienti, starošanas
rekombinācijas efektivitāte;

3. Mehāniskās un termiskās īpašības – palielinās materiālu cietības un
mainās to siltumvadītspēja.

Doto pētījumu tēmas aktualitāti nosaka nepieciešamība izstrādāt jaunu
tehnoloģiju, kas ļautu veidot kvalitatīvi jaunas un mūsdienīgas elektroniskās un
optoelektroniskās ierīces.

Monokristāliskie pusvadītāju materiāli germānijs, silīcijs un gallija
arsenīds tiek plaši pielietoti mūsdienu mikroelektronikā. Silīcijs, pateicoties tā
fizikālajām īpašībām un tehnoloģiskajām priekšrocībām un tā lētumam ir
pamatmateriāls mūsdienu mikroelektronikā [8]. Tomēr šis materiāls zemas kvantu
izejas starojuma rekombinācijas dēļ, praktiski nav lietojams optisko starotāju
izveidošanai. Silīcijam, līdzīgi kā germānijam, valentās zonas maksimums un
vadāmības zonas minimums atrodas pie dažādām viļņa vektoru vērtībām. Tāpēc
elektronu un caurumu rekombinācijas impulsa saglabāšanas likuma izpildei ir
nepieciešama fonona klātbūtne. Rezultātā rekombinativā starojuma varbūtībai ir
ļoti maza vērtība. Šī īpašība padara neiespējamu lietot silīciju kā optisko starotāju
[9].

KIE rezultātā monokristālu pusvadītāju nanostruktūrās rodas iespēja
palielināt rekombinācijas starojuma varbūtību un aizliegtās zonas platumu,
samazinot nanostruktūru izmērus. Jau ir izveidotas jaunas ierīces, kuru darbības
princips ir pamatots uz nanoizmēra struktūru lietošanu. Tie ir kvantu punktu
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lāzeri[10], vienfotonu un vienelektronu tranzistori [11] u.c.. Zināmās metodes,
kuras lieto šādu struktūru izveidei, ir sarežģīti tehnoloģiskie procesi.

Patreiz detalizēti izstrādātas tikai dažas nanoizmēra pusvadītāju struktūru
veidošanas metodes:

· elektroķīmiskās kodināšanas metode nanoporaina materiāla iegūšanai;
· molekulāro-staru epitaksijas metode (MSE);
· jonu implantācijas metode;
· gāzu fāzes ķīmiskās nogulsnēšanās metode;
· lāzera ablācijas metode.

Katrai no iepriekšminētajām metodēm ir savas priekšrocības un trūkumi,
kas ir apskatītas disertācijas pirmajā sadaļā, un secinājumos ir parādīts, ka jaunu
metožu izstrāde pusvadītāju nanoizmēra struktūru veidošanai ir ļoti svarīgs
uzdevums tālākai mikroelektronikas un optoelektronikas attīstībai. Sakarā ar to,
dotie pētījumi tika virzīti uz jaunas, lētākas un efektīvākās metodes izstrādi virsmas
pusvadītāju nanostruktūru veidošanai ar jaudīgu nanosekunžu lāzeru impulsu
palīdzību, un izveidoto struktūru optisko īpašību izpēti.

Darba mērķis

Pētījumu mērķis ir jaunas metodes izstrādāšana istabas temperatūrā
luminiscējošo pusvadītāju nanostruktūru izveidošanai, izmantojot tādas intensitātes
impulsu nanosekunžu diapazona lāzerstarojumu, kas neizraisa materiāla ablāciju un
radīto nanostruktūru īpašību un to veidošanas mehānismu izpēte.

Darba mērķa sasniegšanai ir nepieciešams atrisināt sekojošus uzdevumus:

1. Izstrādāt metodi, ar kuru varētu veidot pie istabas temperatūras luminiscējošas
nanostruktūras ar intensīva impulsu lāzerstarojuma palīdzību uz sekojošu
pusvadītāju Si, Ge un SiGe virsmām;

2. Izpētīt istabas temperatūrā Si, Ge un SiGe paraugu fotoluminiscences spektrus
pirms un pēc nanostruktūru veidošanas ar jaudīgu impulsu lāzerstarojumu;

3. Izpētīt Ramana izkliedes spektrus no paraugu virsmas pirms un pēc
lāzerapstarošanas;

4. Aprēķināt nanostruktūru diametrus, izmantojot Efektīvo masu modeli, izmantojot
Ramana izkliedes un fotoluminiscences spektrus.

Disertācijas zinātniskā novitāte

1. Ir izstrādāta jauna tehnoloģija, kas ļauj veidot istabas temperatūrā luminiscējošas
pusvadītāju nanostruktūras ar jaudīga Nd:YAG lāzera palīdzību uz
monokristāliskā germānija, silīcija un SiGe virsmas.

2. Pirmo reizi ir parādīta iespēja veidot varizonu struktūru elementārajā pusvadītājā
KIE apstākļos.

3. Ir pierādīts, ka termogradienta efektam ir galvenā loma nanostruktūru veidošanas
procesa sākumstadijā.
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Praktiskā vērtība

Promocijas darba praktiskā vērtība ir jaunas tehnoloģijas izstrādē, kas ļauj
veidot istabas temperatūrā luminiscējošo pusvadītāju nanostruktūru uz
monokristāliskā germānija, silīcija un SiGe virsmas ar jaudīgu lāzera starojumu.

Lāzerstarojuma un pusvadītāju materiāla mijiedarbības pētījumu rezultātā
ir noteikti režīmi, kuro notiek nanostruktūru veidošanās uz monokristaliskā
germānija, silīcija un SiGe virsmām, kas luminiscē redzamā spektra diapazonā
istabas temperatūrā.

Ir saņemts ari Latvijas Republikas patents „Varizonas struktūras
veidošanas paņēmiens elementārajos pusvadītājos” №13859 (11.11.2008.).

Aizstāvamās tēzes

1. Jauna konusveida nanostruktūru veidošanas metode uz monokristāliska SiGe/Si
pusvadītāja virsmas ar jaudīgu nanosekunžu Nd:YAG lāzera starojumu.
Nanostruktūras veidošanās notiek pateicoties aizvietošanas atomu (Ge) dreifam
uz pusvadītāja virsmu un tam sekojošu konusveida nanostruktūru augšanai pēc
modificētas Stranskova-Kastanova metodes.

2. Ar lāzera starojumu veidoto Si, Ge un SiGe konusveida nanostruktūru
fotoluminiscence redzamajā spektra apgabalā notiek pateicoties kvantu
ierobežojuma efektam.

3. Jaunu struktūru veidošanās metode ar aizliegtās zonas gradientu uz elementāro
pusvadītāju virsmas izmantojot jaudīgo nanosekunžu Nd:YAG lāzera starojumu.
Pakāpeniska aizliegtās zonas paplašināšanās skaidrojama ar kvantu ierobežojuma
efektu konusveida nanostruktūrās – kvantu diegos, kuru diametrs viendabīgi
samazinās nanokonusа virsotnes virzienā.

Darba rezultātu aprobācija

Promocijas darba galvenie zinātniskie sasniegumi un rezultāti tika
prezentēti un saņēma pozitīvu vērtējumu sekojošās starptautiskās zinātniskās
konferencēs:
1. The 12. International Conference on Composites/Nano Engineering, August

1.-6. Tenerife, Spain, 2005;
2. The 7th international Summer school-Conference Advanced Materials and

Technologies, August 27.-31. Palanga, Lithuania, 2005;
3. The 46th International Scientific Conference of Riga Technical University,

October 13.-15. Riga, Latvia, 2005;
4. International Baltic Sea Region conference, “Functional. materials and

nanotechnologies FM&NT-2007”, March 27.-28. Riga, Latvia, 2006;
5. Advanced Optical Materials and Devices, "SPIE Conference AOMD-5, August

27.-30. Vilnjus, Lithuania,   2006;
6. The 8th international Summer school-Conference Advanced Materials and

Technologies 27-31 August, Palanga, Lithuania, 2006;
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7. The Radiation Interaction with Material and its Use in Technologies 2006,
September 28.-30., Kaunas, Lithuania, 2006;

8. Networking event on Nanotechnology, Symposium on Nanotechnology in
Baltic Region, November 8.-10. Riga, Latvia, 2006;

9. III Ukrainian scientific conference on physics of semiconductor” (USCPS-3)
June 17.-22. Odessa, Ukraine, 2007;

10. International Baltic Sea Region conference “Functional. materials and
nanotechnologies, (FM&NT-2007)”, April 2.-4. Riga, Latvia, 2007;

11. The International Conference on Surfaces, Coatings and Nanostructured
Materials” (NanoSMat 2007), July 6.-10. Algarve, Portugal, 2007;

12. “The 13th Symposium on Ultrafast Phenomena in Semiconductors (13-UFPS)”
August 26.-29. Vilnius, Lithuania, 2007;

13. "The 2nd Inter-Academia for Young Researchers Workshop „Inter-Academia
2007”, September 26.-30. Hamamatsu, Japan, 2007;

14. The 48th International Scientific Conference of Riga Technical University,
October 11.-13. Riga, Latvia, 2007;

15. „The European Materials Research Society Spring Meeting (E-MRS 2008)”,
June, Strasbourg, France, 2008;

16. “Laser radiation -surface interactions for new materials production: tailoring
structure and properties” July 13.-20. Venice, Italy, 2008;

17.  “2nd Euro-Asian Pulsed Power Conference” September 22.-26. Vilnius,
Lithuania 2008;

18. The 49th International Scientific Conference of Riga Technical University,
October 13.-15. Riga, Latvia, 2007;

19. International conference “The Radiation Interaction with Material and its Use
in Technologies” September 24.-27. Kaunas, Lithuania, 2008;

20. International conference “Functional materials and nanotechnologies”, March
31. - April 3. Riga, Latvia, 2009.

Publikācijas

Par disertācijas tematu ir publicēti 14 drukāti darbi, tai skaitā 8 raksti
referējamos zinātniskos žurnālos, 5 raksti konferenču darbu kopsavilkumos un 1
Latvijas Republikas izgudrojuma patents.
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SECINĀJUMI

1. Tika izstrādāta metode konusveida nanostruktūras veidošanai uz monokristālisko
pusvadītāju Ge, Si un SiGe virsmas ar jaudīga Nd:YAG lāzerstarojumu.

2. Pirmo reizi tika parādīta varizonu struktūras veidošanas iespēja elementārā
pusvadītājā. Varizonu struktūra veidojas Kvantu ierobežošanas efekta rezultātā,
kas izpaužas konusveida nanostruktūrās, kuru rādiuss ir mazāks vai vienāds ar
elektronu vai/un caurumu Bora rādiusu un kas tiek veidota ar nanosekunžu
lāzerstarojumu. Ir saņemts Latvijas Republikas patents „Varizonas struktūras
veidošanas paņēmiens elementārajos pusvadītājos” №13859 (11.11.2008.).

3. Pētot Ge, Si un SiGe virsmas, uz kurām ar lāzerstarojuma palīdzību tika
izveidota konusveida nanostruktūra ar fotoluminiscences metodi, tika atrasta liela
fotoluminiscences maksimuma nobīde īsviļņu virzienā, kas ir izskaidrojama ar
elektronu un/vai caurumu Kvantu ierobežojuma efektu konusveida
nanostruktūrā. Monokristālu fotoluminiscences maksimuma īsviļņu nobīde: Ge
kristālos ir 1,03eV, Si kristālos – 0,95eV un SiGe kristālos – 1,12eV.

4. Ge virsmu pētīšanas rezultātā ir konstatēts fononu Kvantu ierobežošanas efekts
kas izpaužas virsmas konusveida nanostruktūrās, kas tika iegūtas ar Nd:YAG
lāzerstarojumu (l=1064nm, t=15ns, I=3,0MW/cm2). Tas izpaužas kā LO fononu
līnijas nobīde uz zemo frekvenču pusi Ramana gaismas izkliedes spektrā.
Maksimālā LO fononu līnijas nobīde germānijā ir 6 cm-1. Lietojot Karpotu
izrēķināto LO fonona līnijas pozīcijas atkarību no Ge nanodaļiņas izmēra, tika
noteikta minimālā nanokonusu pīķa diametra vērtība, kas ir d = 4 nm.

5. Eksperimentāli tika atrasta Ge fāzes veidošanās uz Si0.7Ge0.3 kristāla virsmas, kas
tika apstarota ar lāzeru (l=1064nm) ar intensitāti I ≥ 7,0МW/сm2. Šis fakts tiek
apstiprināts ar jaunas LO fononu līnijas rašanos (300сm-1) Ramana gaismas
izkliedes spektros.

6. Tiek piedāvāts konusveida nanostruktūru veidošanās modelis uz SiGe virsmas,
atbilstoši kuram, apstarojot pusvadītāju ar stipri absorbējošu lāzerstarojumu,
rodas liels temperatūras gradients (108K/m), kas izsauc Ge atomu dreifu
pusvadītāja apstarotās virsmas virzienā. Ge atomu sakopošanās uz Si virsmas
noved pie Ge/Si heterostruktūras veidošanās. Sakarā ar Ge un Si režģu konstanšu
starpību uz apstarotās virsmas rodas mehāniski noslogots germānija slānis.
Veidoto mehānisko spriegumu plastiskā deformācija noved konusveida
nanostruktūru augšanas saskaņā ar modificēto Stranska-Krastanova metodi.

7. Konusveida struktūru virsotņu minimālais diametrs ir aprēķināts pēc maksimuma
nobīdes fotoluminiscences spektrā lietojot Brasa formulas kvantu punktiem un
Lin-Vanga formulas kvantu diegiem. Aprēķinu rezultātā tiek iegūtas sekojošas
diametru vērtības: Ge kvantu punktiem d=4 nm un Si kvantu diegiem dmin = 4,5
nm.
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Sestā nodaļa satur Latvijas Republikas patenta aprakstu izgudrojumam
№13859 (11.11.2008.) “Varizonu struktūru veidošanas metode elementārā
pusvadītājā” [13*]. Izgudrojums attiecas uz principiāli jaunu tehnoloģiju, kas tiek
izveidota uz Kvantu Ierobežošanas Efekta pamata nanostruktūrās, un var būt
izmantots pusvadītāju ierīču izveidošanai.

9

DARBA ĪSS SATURS

Ievadā ir pamatota promocijas darba aktualitāte un izpildīšanas
nepieciešamība, tiek formulēts mērķis un uzdevumi, kā arī izklāstītas promocijas
darba pamatnostādnes.

Pirmajā nodaļā ir literatūras apskats, kas satur nanoizmēra struktūru
formēšanas metožu aprakstu un analīzi. Ir apskatītas priekšrocības un trūkumi
tādām zinātniskajā literatūrā plaši zināmām metodēm kā: elektroķīmiskā
kodināšana nanoporaina materiāla iegūšanai; MSE metode; jonu implantācijas
metode; ķīmiskās nogulsnēšanās metode no tvaika (gāzes) fāzes un lāzera ablācijas
metode. Lielākai apskatīto metožu daļai pamattrūkums ir to dārdzība, kas saistīta ar
augsto aparatūras cenu un zemo efektivitāti sakarā ar mazo nanostruktūru
formēšanas ātrumu. Lielā nanodaļiņu diametru izkliede padara par neefektīvu to
pielietošanu optoelektronikā – gaismas avotos. Daudzas metodes neļauj lokāli
veidot nanodaļiņas uz čipa bez papildmetožu pielietošanas, kas ierobežo un sarežģī
mikroelektronikas ierīču veidošanas procesu.

Visperspektīvākās metodes ir epitaksiālās metodes: MSE un ķīmiskās
nogulsnēšanās metode no tvaika (gāzes) fāzes, audzējot kvantu bedres un punktus
Stranska-Krastanova augšanas režīmā. Tomēr MSE prasa lielus finansiālos
ieguldījumus. Ķīmiskās nogulsnēšanās metodei no tvaika (gāzes) fāzes ir sliktāka
atkārtojamība un tā dod izplūdušos kvantu bedru profilus, ko rada samērā augstu
pamata temperatūru izmantošana un ilgs sintēzes laiks. Nepietiekama uzmanība ir
veltīta jautājumiem par nanostruktūrām, kas ir spējīgas luminiscēt redzamajā
spektra diapazonā istabas temperatūrā, un kas tiek veidotas uz pusvadītāja virsmas
ar lāzera starojumu. Šo jautājumu pētīšana ļaus dziļāk saprast to fizikālo procesu
dabu, ko  izraisa Kvantu ierobežojuma efekts.

EKSPERIMENTU METODOLOĢIJA

 Otrā nodaļa satur pielietojamo paraugu, eksperimentālās lāzertehnikas un
pielietoto darba metožu aprakstu.

Eksperimentos tika pētīti komerciāli monokristāliskie: i tipa Ge paraugi
(r=45 W·сm); p tipa Si paraugi КДБ-10 ar SiO2 aizsargslāni, kas tika izaudzēts ar
termiskās oksidēšanas metodi, ar SiO2 kārtas  biezumu  700nm.  Vēl  tika  pētīta
SiGe/Si heterostruktūra, kas bija izaudzēta ar molekulārstara epitaksijas metodi, ar
Ge atomu koncentrāciju 30% un 40%.

Lai izveidotu nanostruktūru uz pusvadītāju virsmas tika izmantots
jaudīgais impulsa Nd:YAG lāzers ar sekojošiem parametriem: (viļņa garums
l1=1,06 µm, l2=0,532 µm, impulsa garums t1=15 ns t2=10 ns; stara diametrs no
d=0,5 mm līdz 3 mm). Tika izmantots skenēšanas režīms. Eksperimenti notika
normālos apstākļos (P=1 atm, t=20oC un mitrums 60%).

Eksperimentos tika pielietotas šādas pētīšanas metodes: atomspēka
mikroskopijas metode (ASM), elektronu mikroskopijas metode (SEM),
fotoluminiscences (FL) spektroskopijas metode (ierosināšana ar Ar+ lāzeru  pie l
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1.att. ASM 3D attēls , kas parāda
monokristāliskā Ge virsmu, kas tika

apstarota ar lāzerstarojumu ar intensitāti
3,0 МW/сm2.

=514,5 nm) un Ramana izkliedes spektroskopijas metode (ierosināšana ar He-Cd
lāzeru pie 488nm).

REZULTĀTI UN TO IZVĒRTĒJUMS

Trešajā nodaļā ir apskatīti konusveida nanostruktūru veidošanas pētījumu
eksperimentālie rezultāti, kas rodas lāzerstarojuma (LS) un Ge virsmas
mijiedarbībās. Ir apskatīta arī izveidoto nanokonusu optisko īpašību analīze un
apstaroto paraugu virsmas topogrāfijas pētīšana.

Apstarojot monokristāliskā Ge plāksnes ar Nd:YAG lāzeru pie
pamatfrekvences (λ=1,064mm) modulētās sadrumstalošanas režīmā (t=15ns) ar
intensitāti 3,0 МW/сm2 pie skenēšanas ātruma 14 mm/s, uz apstarotās virsmas tika
novērota periodisko mikrostruktūru veidošanās ar konusveida nanostruktūrām –

nanokonusiem [1*-8*]. Mērot
monokristāliskā Ge apstarotās virsmas
topogrāfiju ar ASM, izrādījās (1.att.), ka
nanokonusi izveidojās uz periodisko
mikrostruktūru virsotnēm un to
augstums ir ~100 nm. Kā zināms no
zinātniskās literatūras, Ge virsmas
apstarošana ar intensitāti, kas lielāka par
sliekšņa intensitāti (10MW/cm2), kas
izsauc apstarotās virmas mikroreljefa
maiņu, noved pie periodisko struktūru
veidošanās uz pusvadītāja virsmas [12].
Periodisko struktūru veidošanās uz Ge
virsmas tika pētīta darbos [13-16].

Eksperimentāli FL spektra
mērījumi monokristaliskai Ge virsmai
ar konusveida nanostrukūturu, kas
veidota ar LS ar intensitāti I=3.0
МW/сm2 parādīja FL intensīvās joslas
klātbūtni ar maksimumu „sarkanajā”
spektra daļā (2.att.). FL spektrs Ge
virsmai ar nanokonusiem ir izstiepts
infrasarkanajā apgabalā un tam ir
sarežģīta struktūra: tas sastāv vismaz no
divām joslām ar maksimumiem pie
viļņu garumiem λ1 » 770 nm un λ2 » 900
nm. Dotais FL spektrs ir neparasts.
Parasta monokristāliskā Ge FL
maksimums atrodas IS apgabalā un

2.att. FL spektri monokristaliskai Ge
virsmai ar konusveida nanostruktūrām,

kas veidotas ar lāzerstarojumu ar
intensitāti I=3.0 МW/сm2 (melnā līkne)
un neapstarotā Ge virsma (zilā līkne).
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formulu (3) no darba [30], kurā tika izmantota LO fononu līniju IGe-Ge un  ISi-Ge
intensitāšu attiecība.

,
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kur B – parametrs, kas ir atkarīgs no materiāla (sistēmai Ge–Si B=3,2). Aprēķinu
rezultāti parādīja, ka Ge atomu koncentrācija konusveida nanostruktūrā palielinājās
no 30% līdz 42%.

Ar otro metodi Ge atomu koncentrācija x tika noteikta eksperimentāli pēc
FL spektriem. Koncentrācijas aprēķins tika veikts pēc formulas (1) no darba [22],
kurā tika lietota FL maksimumu spektrālā nobīde. Lai aprēķinātu Ge koncentrāciju,
formulā, tika ieviests svara koeficients x Ge un 1- x Si (4).
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kur E0
g – aizliegtās zonas platums telpas monokristāliskam Si0.7Ge0.3 (E0

g = 0,95
eV) [31], Eg – aizliegtās zonas platums kristālam Si0.7Ge0.3 ar konusveida
nanostruktūru: Eg1 =1,74  eV, Eg2=1,69 eV un Eg3=1,60 eV, me un mh – efektīvā
elektrona un cauruma masa Ge un Si. Aprēķinu rezultāti parādīja, ka Ge atomu
koncentrācija konusveida nanostruktūrā palielinājās no 30% līdz 66% (x1 =34%, x2
=55% un x3 =66%, priekš Eg1 =1,74  eV, Eg2=1,69 eV un Eg3=1,60 eV attiecīgi).
Kvantu punkta diametrs konusveida nanostruktūras virsotnē tika noteiks ar ASM
palīdzību d = 4,2 nm.

Ge atomu koncentrācijas aprēķini tika veikti pēc formulas (4) un parādīja
augstāku х vērtību, nekā aprēķini, kuros tika lietoti Ramana izkliedes spektri. x
vērtības nesakrišana ir izskaidrota ar FL un Ramana izkliedes mērījumu dažādību.
Tas ir, FL spektri redzamajā apgabalā tiek noteikti ar elektronu-caurumu pāru
rekombināciju tikai nanokonusu virsotnēs, kuros rodas KIE. Tomēr Ramana
izkliedes spektri tika mērīti no visas parauga virsmas. Tāpēc pirmajā gadījumā
vidējā Ge atomu koncentrācija bija zemāka nekā otrajā gadījumā. Par pierādījumu
tam ir Ge-Ge LO fononu līnija. Šis secinājums ir pamatots un nav pretstatā ar darbu
[32], kurā parādīts, ka Ge fāze sāk veidoties pie Ge atomu koncentrācijas 50% cietā
SiGe šķīdumā.

Ir svarīgi atzīmēt, ka tika veikti arī SEM mērījumi, kas parādīja Ge gaišo
traipu veidošanos uz Si tumšās virsmas. Tāpēc intensitātes sadalījums – gaišuma
palielinājums virzienā uz traipa centru – atbilst konusveida struktūrai.

Nobeigumā atzīmēsim, ka heteroepitaksiālās Si1-xGex/Si struktūras FL
rašanos ar maksimumiem redzamajā spektra daļā rada ar KIE. Eksperimentāli tika
parādīta jaunas kristāliskās fāzes veidošanās – Ge uz heteroepitaksiālās Si0.7Ge0.3/Si
struktūras virsmas, pēc tās apstarošanas ar LS ar intensitāti, kas ir lielāka par I=7,0
MW/cm2. Tika piedāvāts konusveida nanostruktūru veidošanās modelis uz SiGe
cietā šķīduma virsmas.
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Modelis

Apstarojot pusvadītāju ar stipri absorbējamu lāzerstarojumu, rodas liels
temperatūras gradients (108K/m), kas izsauc Ge atomu dreifu apstarotās pusvadītāja
virsmas virzienā. Ge fāzes veidošanās noved pie Ge/Si heterostruktūras veidošanās.
Sakarā ar Ge un Si režģu konstanšu starpību uz apstarotās virsmas rodas mehāniski
noslogots germānija slānis. Mehānisku spriegumu relaksācija Ge slānī rada
konusveida nanostruktūru augšanu pēc modificētās Sranski-Krastanova metodes
[28].

Viens no piedāvātā modeļa apstiprinājumiem ir eksperimentāli iegūtie
Ramana izkliedes spektri. 12. attēlā ir parādīti Ramana izkliedes spektri
heteroepitaksiālai struktūrai Si0,7Ge0,3/Si pirms (zilā līkne) un pēc apstarošanas ar
LS pie intensitātēm I1 = 2,0 МW/сm2 (melnā līkne); I2 = 7,0 МW/сm2 (sarkanā
līkne); I3 = 20,0 МW/сm2 (zaļā līkne). Ramana izkliedes spektros ir labi saskatāmas
trīs fononu līnijas. Fononu līniju ar pīķi pie ~527 cm−1 saista  ar  Si  pamatni,  pie
~515 cm−1 – ar noslogotu-Si [29], pie 425 cm−1 ar lokālām Ge-Si LO fononu
svārstībām.

Ramana izkliedes spektru pētīšanas rezultātā tika atrasts, ka, sākot ar
intensitāti I2 = 7,0 МW/сm2, spektrā parādās jauna līnija pie 300 cm−1, kas ir
izskaidrojama ar Ge-Ge saites LO fononu svārstībām. Tas savukārt nozīmē, ka
veidojas jauna fāze – Ge.

12.att. Si1-xGex/Si heteroepitksiālās struktūras Ramana izkliedes spektri:
neapstarotā parauga virsma (zila līkne) un apstaroto paraugu virsmas pie dažādām

intensitātēm (zaļa, sarkana un melna līkne).

Lai novērtētu Ge atomu koncentrāciju x konusveida nanostruktūrā tika
pielietotas divas metodes.

Ar pirmo metodi Ge atomu koncentrācija x tika noteikta eksperimentāli
pēc Ramana izkliedes spektriem. Koncentrācijas aprēķins tika veikts lietojot
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atbilst viļņa garumam λ=2µm [17], pie tam FL kvantu iznākums ir daudz mazāka
par 1%.

Ņemot vērā morfoloģijas eksperimentālos mērījumus par Ge virsmām ar
nanopauguriem un zinātniskos darbus par nanokristālisko un pusvadītāju struktūru
FL dabu IS un redzamajā apgabalā, kas ir doti literatūras apskatā, ir pieņemts, ka
eksperimentāli iegūtie FL spektri ir saistīti ar KIE, kas rodas ar LS veidotu
nanokonusu virsotnēs.

Tiek piedāvāts sekojošs
modelis, kas izskaidro FL dabu: jebkuru
nanokonusa virsotni var iedomāties kā
lodi.  Ja  šīs  lodes  rādiuss  ir  vienāds  vai
mazāks par Bora rādiusu eksitoniem
dotajā pusvadītājā, tad uz konusveida
nanostruktūru virsotnēm parādās KIE
(3.att.). Rezultātā netiešo zonu
pusvadītājs, tāds kā Ge, pārvēršas par
tiešo zonu pusvadītāju [18] un
starojuma rekombinācijas varbūtība
būtiski pieaug. Shematisks modelis, kas
skaidro starojuma spektra sarežģītību, ir
parādīts zīm. 3. а) nanokonuss, kas
atbilst FL joslai ar maksimumu 726 nm
(1.7 eV) un b) nanokonuss, kas atbilst
FL joslai ar maksimumu 900 nm (1.5
eV).

Darbā [19] Kampbels un Foše
piedāvāja Fononu KIE modeli
nanokristāliem, kurā tiek parādīts, ka,
lietojot FL un Ramana izkliedi, var
noteikt FL dabu. Fononu KIE klātbūtnē
notiek fononu lokalizācija
nanostruktūrās, kas izsauc fononu
līnijas zemo frekvenču nobīdi attiecībā
pret to stāvokli neapstarotam paraugam.

Lai  izskaidrotu  Ge  FL  un
apstiprinātu FL un KIE saistības
modeli, tika veikti Ramana izkliedes
spektru pētījumi

4.att. ir parādīti Ramana izkliedes spektri monokristāliskam Ge ar
konusveida nanostruktūru, kas tika izveidota ar LS ar intensitāti I=3.0 МW/сm2.
Pīķis pie frekvence n=300 сm-1, (tumši zilā līkne), atbilst garenvirziena optiskiem
(LO) fononiem neapstarotā monokristāliskā Ge. Pēc nanostruktūras veidošanas ar

3.att. Nanokonusu modeļa shematisks
attēlojums, kas izskaidro spektru

izstiepšanos infrasarkanajā daļā: а)
nanokonuss ar joslas maksimumu 726
nm (1.7 eV) un b) nanokonuss ar joslas

maksimumu 900 nm (1.5 eV).

4.att. Ramana izliedes spektri: melnā līkne
– monokristāliska Ge neapstarotam

paraugam un sarkanā līkne –
monokristāliskā Ge apstarotai virsmai, ar

nanostruktūru, kas tika veidota ar
lāzerstarojumu ar intensitāti 3.0 МW/сm2.
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LS ar intensitāti 3.0 МW/сm2 notika zemfrekvenču LO fononu līnijas nobīde par 6
сm-1 (sarkanā līkne), kas tiek saistīta ar fononu lokalizāciju nanostruktūrās.

G. Kartopu u.c. darbā [20] ir veikts LO fononu līnijas stāvokļa teorētisks
aprēķins, atkarībā no vidējā nanokristāla izmēra sfēriskām Ge daļiņām (5.att.).
Grafikā ir parādīta LO fononu līnijas zemfrekvenču nobīdes atkarība Ge no sfēras
diametra. Kā redzams, fononu līnijas nobīde par 6 сm-1 (294 сm-1), atbilst Ge
daļiņas diametram 4 nm, kas labi saskan ar KIE.

Dažos darbos [21] autori
apgalvo, ka FL redzamajā apgabalā nav
saistīta ar KIE, bet ar lokālām Ge-O
svārstībām. Tāpēc, lai novērtētu Ge-O
saites ietekmi uz FL spektriem, tika
veikti Ramana izkliedes spektru
mērījumi līdz pat 500 сm-1. Pētījumu
rezultāti parādīja līnijas neesamību pie
frekvences 440 сm-1. Tieši šī līnija
atbilst Ge-O fononu svārstībām [22]. No
tā izriet, ka Ge oksīdam nav ietekmes uz
FL spektriem.

Ge nanokonusu virsotņu nanolodīšu diametru aprēķinam tika lietota
formula (1), kuru piedāvāja Brass [23] un kurā tiek izmantota FL maksimumu
spektrālā nobīde un Ge elektronu un caurumu efektīvo masu vērtības. Tā kā FL
spektrs sastāv no divām joslām, tad Ge nanolodīšu diametru aprēķini tika veikti
joslām ar maksimumiem pie 726 nm (1.7 eV) un 900 nm (1.5 eV).

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
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2
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, (1)

kur E0
g – telpiskā monokristāliskā Ge aizliegtās zonas platums (E0

g = 0,67 eV), Eg –
aizliegtas zonas platums Ge kristālam ar nanolodītēm: 1,7eV un 1,5eV, me и mh –
elektrona un cauruma efektīvā masa: me=0,12·mo, mh=0,379·mo, kur mo – elektrona
masa. Aprēķinu rezultāti parādīja, ka nanolodīšu izmēri nanokonusu virsotnēs, FL
joslu maksimumiem 1.7 eV un 1.5 eV sastāda attiecīgi 4 nm un 6 nm.

Analizējot veikto pētījumu rezultātus, var izdarīt sekojošus secinājumus:
1. FL un Ramana izkliedes spektru mērījumu rezultāti liecina par eksitonu KIE

un fononu KIE klātbūtni nanokonusu virsotnēs;
2. Ge nanokonusu virsotņu nanolodīšu diametru aprēķini, lietojot FL spektrus un

LO fonona līnijas novietojuma grafiku, atkarībā no vidējo Ge sfērisko
nanodaļiņu izmēriem parādīja, ka nanokonusu virsotņu nanolodīšu minimālais
izmērs ir 4 nm.

5.att. Teorētiski aprēķināts LO fononu
līnijas stāvoklis no vidējā nanokristāla

izmēra sfēriskām Ge daļiņām.
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parauga virsmas – konusveida nanostruktūra ir slikti izteikta (10.a att.). Tomēr, pie
lielākas LS intensitātes (20.0 МW/сm2) ~ 3 reizes palielinās nanostruktūras
augstums, kā arī veidojas kompaktāki nanokonusi (10.b att.).

10.att. Si0.7Ge0.3 virsmu ASM 3D attēli, pēc apstarošanas ar lāzestarojumu pie
intensitātēm (a) 7,0 МW/сm2; (b) 20,0 МW/сm2.

11. attēlā ir redzamas tās pašas monokristālisko Si0.7Ge0.3 paraugu virsmas
kā 10. attēlā tikai tas ir divās dimensijās. Divās dimensijās mēs redzam attēlus, kas
ir līdzīgi ūdens (11.a att.) vai dzīvsudraba (11.b att.) peļķēm uz stikla, kas daļēji
slapina šo stiklu. Mūsu gadījumā attēlā mēs redzam Ge uz Si pamatnes virsmas.
Daļējā slapināšana tiek noteikta ar režģa konstanšu starpību kristāliskos Si un Ge.

11.att. Si0.7Ge0.3 virsmu ASM 2D attēli, pēc apstarošanas ar lāzestarojumu pie
intensitātēm (a) 7,0 МW/сm2; (b) 20,0 МW/сm2.

 Lai izskaidrotu FL un ASM mērījumu rezultātus tiek piedavāts
konusveida nanostuktūru veidošanās modelis uz SiGe cietā šķīduma virsmas.
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Ar Nd:YAG lāzeru apstarotu SiGe/Si paraugu virsmu pētīšanas rezultātā
ar FL metodi tika atrasta intensīva un plata FL josla redzamajā spektra apgabalā
[11*-12*]. Paraugu apstarošana notika, izmantojot Nd:YAG lāzera pamatfrekvenci

(λ=1,064 mkm) un impulsa garumu t =
15ns, kā arī intensitāti, kas pārsniedz
I1 = 2.0 МW/cm2, skenējošā režīmā ar
skenēšanas ātrumu v = 14 mm/s. 9.
attēlā ir attēlotas FL intensitātes
spektrālās atkarības heteroepitaksiālai
Si1-xGex/Si struktūrai ar х = 0.30 pirms
(zaļā līkne) un pēc apstarošanas ar LS
ar intensitātēm I1 =  2,0  МW/сm2

(sarkanā līkne); I2 = 7,0 МW/сm2

(melnā līkne); I3 = 20,0 МW/сm2 (zilā
līkne). 9. attēlā ir redzams, ka ar LS
intensitātes palielināšanu virs sliekšņa
I1 = 2,0 МW/сm2, ir novērota FL
intensitātes palielināšanās un arī FL
maksimuma „zilā nobīde”.

Ņemot vērā mūsu iepriekšējos eksperimentālos rezultātus par konusveida
nanostruktūru veidošanu uz Si, Ge virsmām, kā arī zinātniskos darbus, kas ir doti
literatūras pārskatā un kas vēsta par nanokristālisko pusvadītāju nanostruktūru FL
infrasarkanajā, sarkanajā, zilajā un violetajā spektra daļā, tika pieņemts, ka
eksperimentāli iegūtie spektri ar FL maksimumu redzamajā spektra apgabalā arī ir
saistīti ar KIE, kas rodas nanokonusu virsotnēs, kas tiek izveidoti ar LS palīdzību
un kuru diametrs ir vienāds vai mazāks par Bora rādiusu eksitoniem.

No zinātniskās literatūras [31] ir zināms, ka pusvadītāji, tādi kā Ge un Si
veido cietos aizvietošanas šķīdumus visās proporcijās. SiGe ir netiešo zonu
pusvadītājs, kuram aizliegtās zonas platums nelineāri palielinās ar Si atomu
koncentrācijas palielināšanos SiGe sastāvā. Īpaši krass aizliegtās zonas platuma
pieaugums tiek novērots pie Ge satura no 89% līdz 100%, kur šī maiņa zināmā
pakāpē ir lineāra līdz pat 0,93 eV. Mūsu eksperimentālajos pētījumos tika lietoti
paraugi ar Ge atomu koncentrāciju 30%. Šai Ge atomu koncentrācijai cietā SiGe
šķīdumā atbilst aizliegtās zonas platums E0

g =  0,95  eV.  Tas  nozīmē,  ka  Si0,7Ge0,3
paraugu FL maksimumam ir jāatrodas IS spektra apgabalā viļņu diapazonā
intervālā no 1 mm līdz 2 mm.

Lai apstiprinātu mūsu pieņēmumus par apstarotās heterostruktūras
SiGe/Si  intensīvās  FL  veidošanos  redzamajā spektra  daļā un  tās  saiti  ar  KIE  tika
pētīta konusveida nanostruktūru  veidošanās dinamika.

10. attēlā ir dots Si0.7Ge0.3/Si heterostruktūras 3D virsmu topogrāfijas
attēli. Virsma tika apstarota ar LS ar intensitātēm: (a) 7,0 МW/сm2 un (b) 20,0
МW/сm2. Zīmējumā ir redzams, ka Si0.7Ge0.3/Si paraugu apstarošana ar Nd:YAG
LS ar intensitāti 7,0 МW/сm2 noved pie nanoizmēra struktūru veidošanās uz

9.att. Si0.7Ge0.3 struktūras
fotoluminiscences intensitātes spektrālā
atkarība pirms un pēc apstarošanas pie
dažādām lāzerstarojuma intensitātēm.

13

Ceturtā nodaļā aprakstīta varizonu struktūras veidošanās uz Si virsmas
apstarotas ar jaudīgu Nd:YAG LS, ko rada Kvantu ierobežojuma efekts konusveida
nanostruktūrā. Pielietojot FL metodi tika izpētītas un izanalizētas varizonu
struktūras optiskās īpašības, bet ar ASM - apstarotu paraugu virsmu topogrāfija.

Nanostruktūras audzēšanai tika izmantotas monokristāliskā Si plāksnes ar
izolējošo SiO2 slāni (SiO2/Si). SiO2 slānis tika lietots kā aizsargslānis, lai novērstu
atmosfēras ietekmi uz nanostruktūras veidošanas procesu. SiO2/Si paraugi tika
apstaroti ar Nd:YAG lāzera otro harmoniku impulsu režīmā ar intensitāti I=2.0
МW/сm2 [9*-10*, 13*-14*]. SiO2/Si paraugu apstarotās virsmas topogrāfijas
mērījumi ar ASM (6.att.) parādīja graudainas virsmas rašanos ar vidējiem grauda
izmēriem 300´20 nm2. 6.a. zīmējumā arī ir saskatāma periodiska mikrostruktūra ar
periodu ~0,5mm.

а)  b)

6.att. ASM parauga virsmas 3D attēls: а) SiO2/Si struktūra, kas tika apstarota ar
Nd:YAG lāzerstarojumu ar intensitāti 2.0 MW/сm2; b) monokristālisks Si, pēc

SiO2/Si struktūras apstarošanas ar Nd:YAG lāzerstarojumu ar intensitāti 2.0
МW/сm2 un sekojošu ķīmisko kodināšanu fluorskābē – HF, kas likvidē SiO2 slāni.

Si virsmas topogrāfijas bilžu iegūšanai tika lietota apstaroto SiO2/Si
ķīmiskā kodināšana fluorūdeņražskābē (HF), kas pilnībā likvidēja SiO2 plēvi,
neskarot Si virsmu.

3D topogrāfisks attēls, kas iegūts Si monokristāla virsmai ar ASM metodi
pēc SiO2/Si  struktūras  apstarošanas  ar  LS  ar  intensitāti  2.0  МW/сm2 un ķīmiskās
SiO2 slāņa novākšanas HF ir parādīts 6.b.att. No attēla ir redzams, ka pēc paraugu
virsmas apstarošanas uz SiO2/Si struktūras interfeisa veidojas Si konusveida
nanostruktūras, kas atrodas uz periodisko struktūru virsotnēm. Maksimāls
nanokonusu augstums ir ~13 nm.

FL spektrālās atkarības neapstarotai SiO2/Si struktūrai (7.att. līkne 3), ar
2.0 МW/сm2 lielu intensitāti apstarotai SiO2/Si struktūrai (7.att. līkne 1) un SiO2/Si
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7.att. SiO2/Si struktūras FL spektri pēc
apstarošanas ar lāzestarojumu pie intensitātes 2.0
MW/cm2 (līkne 1) un pēc SiO2 plēves ķīmiskās
kodināšanas HF skābē (līkne 1). Neapstarotās

SiO2/Si struktūras virmas spektrs (līkne 3).

apstrarotai struktūrai ar intensitāti 2.0 МW/сm2,  ar  HF  skābē noņemto  SiO2 plēvi
(7.att. līkne 2) tika mērītas istabas temperatūrā (T=20°C).
       Eksperimentālie rezultāti
parādīja platās intensīvās FL
joslas klātbūtni redzamajā
spektra daļā, ar maksimuma
enerģiju, kas ir daudz lielāka
par aizliegtās zonas enerģiju
kristāliskajā Si: Eg ~2,05 eV.
7.att. ir redzams, ka apstarotās
SiO2/Si struktūras FL
intensitātes maksimums pirms
un pēc SiO2 plēves
noņemšanas ir novietots tajā
pašā spektra daļā, bet tā
stāvoklis ir mainījies. SiO2
plēves noņemšana noveda pie
FL intensitātes pieauguma
~2.7 reizes. Šis fakts tiek
izskaidrots ar interferences
efektu.

Ir vērts atzīmēt darbu
[24], kura autori uzskata, ka Si parauga FL ar maksimumu redzamajā spektra daļā
ir izskaidrojama nevis ar KIE, bet ar lokalām Si-O svārstībām pie Si-SiO2
interfeisa. Mūsu gadījumā FL mērījumi tika veikti uzreiz pēc SiO2 slāņa
noņemšanas HF skābē, tāpēc Si-O ietekme uz FL spektriem ir izslēgta.

Zinātniskajā literatūrā [25] ir norādīts, ka KIE apstākļos nanokristālu FL
intensitāte pieaug līdz ar kristālu izmēru samazināšanos. Vēl ir zināms [26], ka FL
spektriem, kas ir raksturīgi nanokristāliem, parasti ir platas joslas ar vairākiem
maksimumiem, kas tiek saistīti ar nanodaļiņu diametru sadalījumu, no kuriem ir
stipri atkarīgs maksimumu stāvoklis un FL intensitāte.

Mūsu eksperimentos SiO2/Si apstarotās struktūras spektrs ir nesimentrisks
ar pakāpeniski samazinošos intensitāti sarkanajā spektra apgabalā līdz pat 1.1 eV.
Tā kā FL spektrs KIE klātbūtnē ir tieši atkarīgs no nanokonusa diametra, tad no tā
izriet, ka Si aizliegtā zona monotoni palielinās līdz ar nanokonusa diametra
samazināšanos no pamatnes virsotnes virzienā. 8. attēlā ir shematiski attēlots tāds
nanokonuss ar monotoni samazinošos diametru no pamatnes nanokonusa virsotnes
virzienā, bet zīmējuma labajā pusē it dots shematisks nanokonusa enerģētisko zonu
attēlojums. 8. attēlā ir redzams, ka konusveida nanostruktūras forma KIE klātbūtnē
izraisa varizonu struktūras veidošanos.
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а) b) c)

8.att. Shematiskais attēlojums a)varizonas struktūras ar monotonu diametra
samazināšanos virzienā no nanokonusa pamatnes uz konusa galotni; b)tā

enerģētiskās zonas shematiskā uzbūve un c) eksperimentālā nanokonusa diametra
atkarība no aizliegtās zonas platuma (Eg), kas aprēķināta pēc formulas (2).

Aprēķinot aizliegtās zonas (Eg) platuma atkarību no nanokonusa diametra
pie dažādiem konusa augstumiem d(z), tika pielietoti dažādi iegūti FL spektri (8.
attēlā). Aprēķini tika veikti pēc formulas (2), darbs [27]. Formula tiek lietota, lai
aprēķinātu aizliegtās zonas platuma atkarību no nanodiega diametra d(z). Par
pamatu tika pieņemts, ka nanokonusu var iedomāties kā nanodiegu ar monotoni
samazinošos diametru konusa virsotnes virzienā.
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* attiecīgi, ir elektrona un cauruma
efektīvās masas); d(z) – nanodiega diametrs; ζ =2.4048 nanodiegam; Eg0 – aizliegtā
zona makrokristālā, Eg – nanokristāla aizliegtā zona no FL spektra. Mūsu gadījumā
nanodiega diametrs ir nanokonusa augstuma d(z) funkcija, tāpēc tā ir varizonu
struktūra. 8.c attēlā ir parādīta pēc formulas (2) aprēķinātā nanokonusa diametra
atkarība no aizliegtās zonas (Eg) platuma.

Noslēgumā atzīmēsim, ka varizonu struktūras veidošana parasti tiek
īstenota ar MSE metodi. Varizonu struktūra tiek veidota pēc šīs metodes, mainot
izejas materiālu komponenšu attiecību augšanas procesā. MSE metode dod iespēju
veidot varizonu struktūru trīs komponenšu pusvadītāju savienojumiem, tādiem kā
CdZnTe, CdHgTe, vai arī divu komponenšu savienojumiem – SiGe. Mūsu pētījumi
pirmoreiz parādīja iespēju veidot varizonu struktūras arī elementārā pusvadītājā.
Struktūras varizonas daba tiek sasniegta pateicoties KIE efektam pusvadītāju
konusveida nanostruktūrās.

Piektā nodaļa satur pētījumu rezultātu aprakstu par lāzerstarojuma
mijiedarbības procesiem ar SiGe cietā šķīduma virsmu, virsmas optisko īpašību
analīzi, topogrāfijas mērījumu rezultātiem, kā arī apraksta konusveida
nanostruktūru veidošanas modeli uz SiGe virsmas.


