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Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ  
 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ 
վերջին տարիների ընթացքում գիտակրթական համակարգում կա-
տարվող արմատական բարեփոխումները նոր պահանջներ են 
դնում բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում առար-
կաների ինչպես դասավանդման մեթոդիկայի, այնպես էլ դրանց 
ծրագրերի բովանդակության և արդիականացման վրա: Բարձրա-
գույն ուսումնական հաստատությունների կրեդիտային համա-
կարգի անցման գործընթացը պահանջում է ուսանողների 
գործնական և ինքնուրույն աշխատանքների ծավալի մեծացում, 
դասավանդման ընթացքում համակարգչային տեխնիկայի օգտա-
գործման անհրաժեշտություն և այլն: Այս խնդիրները առավել մեծ 
նշանակություն ունեն կիրառական բնույթի առարկաների համար, 
մասնավորապես այնպիսի գերարագ զարգացող ուղղությունների 
համար, ինչպիսիք են` կիսահաղորդիչների ֆիզիկան, պինդ մար-
մնային էլեկտրոնիկան, կիսահաղորդչային նյութագիտությունը և 
տեխնոլոգիան, միկրո- և նանոէլեկտրոնիկան և այլն:  

Վերջին տարիներին կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի, տեխնոլո-
գիայի և ընդհանուր նյութագիտության զարգացումը բերել է նոր 
գիտական ուղղությունների՝ նանոէլեկտրոնիկայի, նանոտեխնոլո-
գիայի և սպինտրոնիկայի զարգացմանը [1-4]: Այդ ուղղությունների 
զարգացմանը նպաստել են նաև էպիտաքսային թաղանթների և 
նանոկառուցվածքների աճեցման ինչպես գերժամանակակից 
տեխնոլոգիաների ստեղծումը, այնպես էլ ավանդական մեթոդների 
կատարելագործումը: Այդ ժամանակակից տեխնոլոգիաները հնա-
րավորություն են տվել ստեղծելու նանոչափային կառուցվածքներ, 
որոնք դրսեվորում են բավական հետաքրքիր հատկություններ: 
Չափային սահմանափակման արդյունքում տեղի է ունենում լից-
քակիրների տեղայնացում [3-8], որի հետևանքով փոխվում են 
դրանց տեղափոխման, գեներացման ու վերամիավորման պրոցես-
ները, ցրման մեխանիզմները: Օգտագործելով ինչպես ավանդա-
կան համարվող սիլիցիումը և գերմանիումը, այնպես էլ կիրա-
ռական մեծ նշանակություն ունեցող 53BA  և 62 BA  դասի կիսահա-
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ղորդչային միացությունները ու դրանց պինդ լուծույթները՝ աճեց-
վել են տարբեր նանոկառուցվածքներ՝ քվանտային փոսեր, լարեր, 
կետեր (ՔԿ) և քվանտային օղակներ: Ստեղծվել են նաև նորագույն 
տիպի և յուրօրինակ ֆիզիկական ու կիրառական հատկու-
թյուններով օժտված նանոկառուցվածքներ՝ ՔԿ-երի “մոլեկուլներ”, 
շղթաներ և այլն: Այդպիսի համակարգերում առաջացած քվանտա-
մեխանիկական երևույթների շնորհիվ հնարավոր է դառնում նոր 
տիպի և կատարելագործված հատկություններով օժտված կիսա-
հաղորդչային սարքերի՝ մասնավորապես լազերների, ֆոտոըն-
դունիչների, արևային և ջերմային էներգիայի փոխակերպիչների, 
“քվանտային” համակարգիչների ստեղծումը: Նանոկառուցվածք-
ների հիման վրա պատրաստված ֆոտոընդունիչներն ունեն ֆոտո-
արձագանքի ավելի լայն տիրույթ, ֆոտոզգայնության ու արագա-
գործության բարձր արժեքներ [2,5-7]: ՔԿ-երի կիրառումը կիսա-
հաղորդչային լուսադիոդներում և լազերներում բերում է դրանց 
շեմային հոսանքի փոքրացման, աշխատանքային պարամետրերի 
ջերմաստիճանային կայունության մեծացման, ինչպես նաև արե-
գակնային և ջերմաֆոտովոլտային փոխակերպիչների օգտակար 
գործողության գործակցի արժեքի մեծացման:  

Ներկայումս մեծ ուշադրություն է դարձվում նանոչափային 
կառուցվածքների հիման վրա պատրաստված հատկապես այն 
կիսահաղորդչային ֆոտոընդունիչներին, որոնք կիրառվում են մի-
ջին ենթակարմիր տիրույթում: Նշված սարքերը կարող են օգտա-
գործվել ինչպես գիտական, ճարտարագիտական և հատուկ նպա-
տակներով, այնպես էլ բժշկության և կենսաբանության մեջ: Օպտ-
իկական համակարգերում միջին ենթակարմիր տիրույթի ֆոտո-
ընդունիչները կարող են կիրառվել նաև այնպիսի արդյու-
նաբերական գազերի գրանցման համար, ինչպիսին են մեթանը, 
պրոպանը, ածխածնի երկօքսիդը, ինչպես նաև արյան մեջ գլյու-
կոզայի պարունակության որոշման, ջերմային ճառագայթման 
գրանցման և այլ նպատակներով: Սակայն ՔԿ-երի կիրառելիու-
թյան բնագավառներում հաջողության հասնելու համար անհրա-
ժեշտ է ճշգրիտ կառավարել կղզյակների դիրքը և խտությունը, ինչ-
պես նաև դրանց ձևի միանմանությունը և չափերի համասեռու-
թյունը: Ներկայումս բազմաբնույթ աշխատանքներ են կատարվում 
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նշված խնդիրները լուծելու նպատակով: Ինչպես փորձնականորեն, 
այնպես էլ տեսականորեն ուսումնասիրվում են ՔԿ-երի սաղմնա-
ռաջացման պրոցեսները, որոնք շատ նյութերի համար՝ առավե-
լապես 53BA դասի կիսահաղորդիչների բազմաբաղադրիչ պինդ լու-
ծույթների օգտագործման դեպքում առայժմ քիչ ուսումնասիրված և 
բավական բարդ խնդիրներ են:  

Ժամանակակից տեխնոլոգիական մեթոդների թվին են պատ-
կանում մոլեկուլային փնջային էպիտաքսիան (MBE), մետաղ-
օրգանական միացությունների գոլորշիների քիմիական մստե-
ցման մեթոդը (MOCVD), կիզակետված իոնային փնջերի եղանակը 
(FIB), “կաթիլային” էպիտաքսիան և այլն: Այս տեխնոլոգիական 
եղանակների կատարելությունը և հնարավորությունները հաս-
ցված են այն մակարդակի, որ աճեցվող էպիտաքսային թաղանթի 
հաստությունը կառավարվում է մեկ միատոմային շերտի ճշտու-
թյամբ: Վերը նշված տեխնոլոգիաների շնորհիվ արդեն ստեղծվում 
են, օրինակ, դաշտային տրանզիստորներ, որոնցում աղբյուրի և 
հոսարանի հեռավորությունը 20 նմ է, տերահերցային տիրույթում 
աշխատող կիսահաղորդչային սարքեր, ածխածնի միատոմային 
շերտեր (գրաֆեն) և այլն: Սակայն պետք է նշել, որ այդ գերտեխ-
նոլոգիաները զերծ չեն նաև թերություններից: Մասնավորապես, 
ինչպես ֆիզիկական, ճարտարագիտական, այնպես էլ կառուց-
վածքային տեսանկյուններից շատ բարդ են. անհրաժեշտ է ապա-
հովել՝ գերբարձր վակուում (10-11 մմ. ս.ս.), օրեկան մոտ 80 լիտր 
հեղուկ ազոտի օգտագործման հնարավորություն, էլեկտրական 
հոսանքի մատակարարման և որակի հատուկ պայմաններ, պա-
հանջվում է հատուկ համակարգչային ծրագրային փաթեթ, իսկ 
դրանցում օգտագործվող գազերը պայթավտանգ են, թունավոր և 
թանկարժեք: Նշված պահանջները խիստ սահմանափակում են 
այդ տեխնոլոգիաների կիրառումը հատկապես զանգվածային 
արտադրությունում, իսկ ստեղծված կիսահաղորդչային սարքերի 
ինքնարժեքը բարձր է:  

Այդ տեսանկյունից կարևորագույն գիտական և կիրառական 
խնդիրներից է արդեն ավանդական համարվող հեղուկային էպի-
տաքսիայի (ՀԷ) և դրա տարատեսակների հետագա զարգացումը և 
կատարելագործումը: Ի տարբերություն MBE և MOCVD տեխնոլո-
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գիաների, հեղուկային էպիտաքսիայի եղանակում թաղանթի աճը 
կամ նանոկառուցվածքի սաղմնառաջացումը տեղի է ունենում 
հավասարակշիռ պայմաններում, որը մասնավորապես հանգեց-
նում է դրանց բյուրեղական ցանցի ավելի բարձր կատարելության 
և արատների առաջացման հավանականության փոքրացման:  

Ժամանակակից կիսահաղորդչային միկրոէլեկտրոնիկայում և 
հատկապես զանգվածային արտադրությունում առավել կարևոր 
նշանակություն ունի սիլիցիումը ( Si ), որի միաբյուրեղների աճեց-
ման տեխնոլոգիական մեթոդները հասցված են գերկատարելու-
թյան: Աճեցվում են արատներից զուրկ սիլիցիումի գերմաքուր 
միաբյուրեղներ, որոնցում մնացորդային (ֆոնային) խառնուրդների 
կոնցենտրացիան կազմում է ~1 01 1  սմ-3: Սակայն ներկայումս 
կարևորագույն նշանակություն ունեն նաև 53BA  և 62 BA  դասի կի-
սահաղորդիչները և դրանց հիման վրա ստեղծված պինդ լուծույթ-
ները՝ Si -ի և G e -ի նկատմամբ ունեցած մի շարք ֆիզիկական 
առավելությունների պատճառով: 53BA  դասի InAs  և InSb  նեղ գո-
տիական կառուցվածքով և InP  կիսահաղորդչային միացու-
թյունները ու դրանց բազմաբաղադրիչ պինդ լուծույթները շատ 
հեռանկարային են և ունեն առանձնահատուկ նշանակություն, քա-
նի որ դրանցով հնարավոր է ստեղծել կիսահաղորդչային սարքեր՝ 
2–5 մկմ ալիքի երկարության միջին ենթակարմիր տիրույթում 
բազմաթիվ կարևոր կիրառական խնդիրների լուծման համար: 
Մասնավորապես, yxyx PSbInAs −−1  բազմաբաղադրիչ պինդ լուծույթի 

առավելությունը կայանում է նրանում, որ ատոմների փոխ-
ատեղումը տեղի է ունենում միայն հինգերորդ խմբի տարրի ենթա-
ցանցում: Փոխատեղվող ատոմների տրամագծերի մեծ տարբերու-
թյունը (0.98 Å (P), 1.19 Å (As) և 1.38 Å (Sb)), և, բնականաբար, հա-
մաատասխան երկբաղադրիչ միացությունների ցանցի հաստա-
տունների տարբերությունները հնարավորություն են տալիս կա-
ռավարելու էպիտաքսային թրջող շերտում առաջացող էլաստիկ 
դեֆորմացիան (ինչպես ուռուցիկ, այնպես էլ գոգավոր), որը, 
ինչպես հայտնի է, նանոկառուցվածքների սաղմնառաջացման 
հիմնական դրդապատճառն է Ստրանսկի-Կրաստանովի [3,6,-7] 
եղանակում:  
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¶ÉáõË I 
 
 
§ 1.1. Ü³Ýá¿É»ÏïñáÝÇÏ³ÛÇ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñÁ, А3В5 ¹³ëÇ 
ÏÇë³Ñ³Õáñ¹ã³ÛÇÝ ÙÇ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó µ³½Ù³µ³Õ³¹ñÇã 

åÇÝ¹ ÉáõÍáõÛÃÝ»ñÇ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  
 

Կիսահաղորդչային կառուցվածքների չափերի փոքրացումը 
բերում է քվանտամեխանիկական երևույթների առաջացմանը, 
որոնցով էլ պայմանավորված են դրանց առանձնահատկություն-
ները: Այդպիսի երևույթները ի հայտ են գալիս, երբ կառուց-
վածքների չափերը դառնում են լիցքակիրների Դը Բրոյլի ալիքների 
երկարությունների կարգի, ինչը կիսահաղորդչիներում մի քանի 
նանոմետրերց մինչև տասնյակ նանոմետրեր են: Նանոչափային 
համակարգերում դիտվում է լիցքակիների էներգիական սպեկտրի 
լրացուցիչ քվանտացում՝ առաջացացնելով 1E , 2E , 3E  և այլն ընդ-
հատ մակարդակներ: Նկ. 1.1ում պատկերված է եռաչափ, երկչափ, 
միաչափ և զրո չափանի համակարգերում վիճակների խտության 
կախումն էներգիայից:  

ՔԿերում լիցքակիրների շարժման սահմանափակման պատ-
ճառով էլեկտրոնային վիճակների խտությունը տրվում է δ  ֆուն-
կցիայի տեսքով, այսինքն էներգիական մակարդակները ամբողջու-
թյամբ ունեն ընդհատ բաշխվածություն (առաջանում է լրացուցիչ 
քվանտացում): Այսպիսի համակարգերը իրենց հատկությունների 
շնորհիվ դառնում են գրավիչ՝ թույլ տալով, օրինակ, ֆոտոընդու-
նիչների զգայնության, արագագործության (լիցքակիրների կյանքի 
տևողության) մեծացման,  կլանման սպեկտրի ընդլայնման, ինչ-
պես նաև լազերներում շեմային հոսանքի փոքրացման և մի շարք 
այլ կարևոր խնդիրների լուծման հնարավորություններ: Կախված 
աճեցման պայմաններից, ինչպես նաև բյուրեղագիտական կողմն-
որոշումից, ՔԿ-երը կարող են ունենալ, բուրգի, էլիպսարդի, գնդի, 
օղակի և այլ տեսքեր: Օրինակ, նկ. 1.2ա և 1.2բում պատկերված են 

)001(Si  տակդիրի վրա աճեցված միքանի նանոմետր բարձրու-
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թյամբ G e ի բուրգեր, իսկ նկ. 1.2գ-ում պատկերված են InAs  քվան-
տային օղակներ (ՔՕ):  

 
 
Նկ. 1.1 Տարբեր չափայնության համակարգերում վիճակների խտության 

կախումը էներգիաից  
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Նկ. 1.2 Si (100)-ի տակդիրի վրա աճեցված Ge-ի բուրգեր – ա և բ, 

)1 00(G a As  տակդիրի վրա աճեցված InAs  քվանտային օղակներ – գ 

 
Մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում նաև նանոչափային 

խոռոչները, որոնք կարող են ձևավորվել որոշակի պայմաններում: 
Այդպիսի կառուցվածքները ունեն բավականին հետաքրքիր յուրա-
հատկություններ և ակտիվորեն ուսումնասիրվում են: Նանոկա-
ռուցվածքների ձևից կախված նույնպես կարող են պայմանա-
վորված լինել որոշ յուրահատկություններ: Օրինակ, մագնիսական 
դաշտում տեղադրված ՔՕներում (ինչպես նաև 2րդ սեռի ՔԿ 
երում) լիցքակիների շրջանաձև հետագծով շարժման հնարավո-
րությունը բերում է այդպիսի համակարգերում Ահարոնով-Բոհմ 
էֆեկտի առաջացմանը:  

Տարրական կիսահաղորդիչների (Si և Ge) հիման վրա պատ-
րաստված սարքերի հատկությունների կատարելմագործման հնա-
րավորությունների սահմանափակ լինելը պատճառ հանդիսացավ 

53BA  դասի կիսահաղորդիչների ավելի ակտիվ ուսումնասիրու-
թյանը: Օրինակ, կիսահաղորդչային սարքերի արագագործու-
թյունը պայմանավորված է հիմնականում լիցքակիրների շարժու-
նակությամբ, որը սենյակային ջերմաստիճանում Si ի էլեկտրոն-
ների համար 1350 սմ2/(Վ•վ) է, իսկ InAs ի համար` 33000 սմ2/(Վ•վ): 
Ակնհայտ է, որ InAs ը տվյալ դեպքում ունի մեծ առավելություն:  

53BA դասի կիսահաղորդիչային միացությունների մեծ մասի, 
օրինակ AlP , G a P ,  G a As , InP , InAs , InSb  միացությունների, բյու-
րեղական ցանցերը ունեն ցինկի խաբուսակի ( ZnS ) ցանցի կա-
ռուցվածքը (ունի նաև սֆալերիտ անվանումը): Այդ ցանցի տար-
րական բջիջը իրենից ներկայացնում է նիստակենտրոնադրված 
խորանարդ:  
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Մեծ հնարավորություններ են ընճեռնում բազմաբաղադրիչ 
կիսահաղորդչային պինդ լուծույթները, որոնց օգտագործումը  
թույլ է տալիս ղեկավարել արգելված գոտու լայնությունը և այլ 
հատկություները` օպտիմալացնելով և ընդլայնելով կիսահաղորդ-
չային սարքերի աշխատանքային հնարավորությունները: Այդպի-
սի նյութերի օգտագործումը ունի երկու կարևորագույն պատճառ-
ներ: Առաջինը այն է, որ պինդ լուծույթների օգտագործումը հնա-
րավորություն է տալիս փոփոխել արգելված գոտու լայնությունը` 
փոփոխելով դրա բաղադրությունը: Այս հանգամանքը կարևոր 
նշանակություն ունի լույսի աղբյուրների և ֆոտոընդունիչների 
պատրաստման և հետազոտման համար: Օրինակ, կիսահաղորդ-
չային լազերի ճառագայթած ալիքի երկարությունը պայմանավոր-
ված է դրա ակտիվ տիրույթի արգելված գոտու լայնությամբ: Այդ 
տիպի լազերներում որպես ակտիվ տիրույթ օգտագործում են 
եռաբաղադրիչ AlG a As , քառաբաղադրիչ InG a AsP  և այլ բաղա-
դրությամբ պինդ լուծույթները: Իսկ գիշերային տեսողության սար-
քերում, որոնք գործում են երկար ենթակարմիր տիրույթի 
ալիքների տիրույթում (  1 0>λ մկմ), անհրաժեշտ են փոքր արգել-
ված գոտով նյութեր: Որպես այդպիսի նյութ կարելի է օգտագործել 
Hg C d Te  պինդ լուծույթը: Երկրորդ կարևորագույն պատճառը այն 
է, որ պինդ լուծույթների բաղադրության ընտրության միջոցով կա-
րելի է ստանալ որոշակի լայն տիրույթում պահանջվող մեծու-
թյամբ ցանցի հաստատուն ունեցող կիսահաղորդիչ: Աճեցվող թա-
ղանթի ցանցի հաստատունի մեծությունը կարևոր է այն տակդիրի 
բյուրեղական կառուցվածքի ցանցի հաստատունի հետ համաձայ-
նեցնելու համար (էպիտաքսային կառուցվածքներ ստանալու պայ-
ման): Բացի նշված երկու պատճառների, պինդ լուծույթների օգ-
տագործումը հնրավորություն է տալիս կատարելու լիցքակիրների 
արդյունարար զանգվածի, կյանքի տևողության և շարժունակու-
թյան նպատակային փոփոխություններ և այլն: Նկար 1.3-ում 
պատկերված է Si -ի, G e -ի և 53BA դասի կիսահաղորդիչների պինդ 
լուծույթների արգելված գոտու լայնության կախվածությունը 
դրանց ցանցի հաստատունից:  
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Նկ. 1.3 Si-ի, Ge-ի և 53BA  
դասի կիսահաղորդիչների 
պինդ լուծույթների արգել-
ված գոտու լայնության 
կախվածությունը դրանց 
ցանցի հաստատունից  
 
 
 
 
 
 

 
§ 1.2. ÎÇë³Ñ³Õáñ¹ã³ÛÇÝ Ý³ÝáÏ³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ³×»óÙ³Ý 

ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ  
 

Ինչպես հայտնի է, եթե էլեկտրոնների (կամ խոռոչների) տա-
րածական սահմանափակում կա միայն մեկ ուղղությամբ (երբ թա-
ղանթի հաստությունը փոքր է Դը Բրոյլի ալիքի երկարությունից), 
ինչպես քվանտային փոսերում, ապա համակարգը կոչվում է քվա-
զիերկչափ (2D): Եթե էլեկտրոնների շարժումը սահմանափակված 
է տարածական երկու ուղղություններով և կա ազատ շարժման մի-
այն մեկ ուղղություն, ինչպես քվանտային լարերում (ՔԼ), ապա 
համակարգը կոչվում է քվազիմիաչափ (1D), և եթե էլեկտրոնների 
շարժումը սահմանափակված է բոլոր երեք տարածական ուղ-
ղություններով, ինչպես քվանտային կետերում (ՔԿ) է, ապա էլեկ-
տրոնային գազը զրկված է ազատ շարժման հնարավորությունից, և 
այդպիսի համակարգը կոչվում է զրո չափանի (0D): Փաստորեն 
ՔԿ-ում տեղի է ունենում լիցքակիրների տեղայնացում (լոկալիզա-
ցիա) առանց ատոմի միջուկի: Այդ իսկ պատճառով հաճախ ՔԿ-ը 
անվանում են “արհեստական ատոմներ”:  

Սովորաբար այդպիսի սահմանափակումներ ստեղծվում են 
էլեկտրոնային վիմագրման (լիտոգրաֆիայի) օգնությամբ: Օրինակ՝ 
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երկչափ էլեկտրոնային գազից քվանտային լարի ձևավորումը կա-
րելի իրականացնել հետևյալ եղանակով: Նախ մոլեկուլյար փնջա-
յին էպիտաքսիայով կամ այլ մեթոդով աճեցվում է կտրուկ հետե-
րոանցում, որի բաժանման սահմանի մոտ առաջանում է քվազի-
երկչափ ԷԳ: Այնուհետև նստեցված շերտի տիրույթը ծածկվում է 
ռեզիստ կոչվող նյութով (պոլիմեթիլ-մեթակրիլ), որի պոլիմեթիլա-
յին շղթաները հեշտությամբ քայքավում են էլեկտրոնների փնջի 
ազդեցության տակ: Այդպիսի փնջով ռմբահարելու արդյունքում 
ռեզիստի քայքայված մասերը, որոնք ենթարկվել էին էլեկտրո-
նային ռմբակոծության, կարող են հեշտությամբ լուծվել և հեռացվել 
հատուկ խածատող լուծույթների օգնությամբ: Սակայն ռեզիստի 
այն տիրույթները, որոնք չեն ենթարկվել էլեկտրոնային ռմբակո-
ծության, մնում են կայուն, չեն լուծվում և ծառայում են որպես դի-
մակ՝ խածատումից զերծ պահելով իրենց տակ գտնվող կիսահա-
ղորդչային շերտերը: Նկար 1.4-ում պատկերված է G a AlAsG a As /  
հետերոանցման օրինակի դեպքում վերը նկարագրված էլեկտրո-
նային վիմագրության պրոցեսը: Խածատումից հետո մնացած միա-
չափ էլեկտրոնային գազի նեղ և երկար շերտն (նկ. 1.4 գ) իրենից 
ներկայացնում է ՔԼ: Այդ կառուցվածքում էլեկտրոններն ունեն 
ազատ շարժման հնարավորություն միայն լարի ուղղությամբ (1D 
էլեկտրոններ): Այս տեխնոլոգիական մեթոդով, օգտագործելով հա-
մապատասխան դիմակ, կարելի է ստնալ տարածական բոլոր երեք 
ուղղություններով սահմանափակված էլեկտրոնային գազ, այս-
ինքն ձևավորել ՔԿ կամ զրո չափանի ԷԳ (նկ. 1.4 դ):  

Քվանտային կետերի ստացման համար գերադասելի են այն 
մեթոդները, որոնց միջոցով դրանք կարելի է անմիջականորեն 
աճեցնել՝ առանց վիմագրման կամ խածատման մեթոդների օգտա-
գործման: Աճեցվող շերտի և տակդիրի ցանցերի հաստատունների 
տարբերությունով պայմանավորված մեխանիկական լարվածու-
թյունից կախված հիմնականում հնարավոր են երեք աճեցման 
մեթոդներ (նկ. 1.5):  

Ֆրանկ Վան-դեր-Մերվի աճը այդ մեթոդներից այն դեպքն է, 
երբ տեղի է ունենում աճ՝ շերտ-շերտի վրա (ցանցերի համաձայ-
նեցման դեպք):  
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Նկ. 1.4 (ա) - G a AlAs -ի շերտը պատված է ռեզիստով, (բ) - ռեզիստը 
խածատելուց հետո, (գ) - կառուցվածքը վերջնական խածատումից 

հետո և (դ) - ձևավորված ՔԿ 
 

 
Նկ. 1.5 Էպիտաքսային աճի երեք հիմնական մեթոդները  

 
Այս մեթոդը տեղի ունի, երբ էպիտաքսային շերտի մակերև-

ույթի ազատ էներգիայի (γշ) և բաժանման սահմանի ազատ էներ-
գիայի (γտ/շ) գումարը փոքր է տակդիրի մակերևույթի ազատ էներ-
գիայից (γտ): Այս դեպքում էներգիականորեն շահավետ է, որ մակե-
րևույթը ծածկվի էպիտաքսային շերտով:  
 

γշ + γտ/շ < γտ                                                (1.1) 
 

Այս ֆիզիկական պայմանը տեղի կունենա, օրինակ, G a As  
տակդիրի վրա G a AlAs  համապատասխան բաղադրությամբ շերտի 
աճեցման դեպքում:  

Երբ էպիտաքսային շերտի ցանցը չի համընկնում տակդիրի 
ցանցի հետ, աճը կարող է շարունակվել մինչ որոշակի լարվա-
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ծության մեծության, որը միշտ կարող է առաջանալ էպիտաքսային 
շերտում: Այդ դեպքում էպիտաքսային շերտը լարվածության ուժե-
րի ազդեցության տակ դեֆորմացվում է՝ դարձնելով էպիտաքսային 
շերտի ցանցի հաստատունը նույնը, ինչը որ տակդիրի ցանցի 
հաստատունն է: Էլաստիկ դեֆորմացիաների դեպքում ցանցերի 
հաստաատունների տարբերության նշանից կախված շերտերը կա-
րող են դառնալ ուռուցիկ  կամ  գոգավոր: Կուտակված լարվածու-
թյան էներգիան աճող շերտի հաստությունից կախված, մինչ որո-
շակի արժեքը, աճում է գծայնորեն, այնուհետև լարվածությունը 
այլևս չի կարող կուտակվել ցանցում: Այս դեպքում էպիտաքսային 
շերտը մեկ այլ ճանապարհով պետք է ազատվի լարվածությունից: 
Այդպիսի ճանապարհներից մեկը դեֆորմացիաների արդյունքում 
սահմանային դիսլոկացիաների առաջացումն է, որը թույլ է տալիս 
էպիտաքսային շերտին ընդունել իր ցանցի հաստատունը: Սա 
ճիշտ է և՛ փոքր անհամապատասխանությամբ հաստ շերտերի, և՛ 
մի քանի շերտերի համադրման համար: Երբ էպիտաքսային շեր-
տի մակերևույթի ազատ էներգիայի և բաժանման սահմանի ազատ 
էներգիաի գումարը մեծ է տակդիրի մակերևույթի ազատ էներ-
գիայից, ավելի շահավետ է, որ տակդիրի մակերևույթը ծածկվի 
ատոմներով, որոնք այնուհետև խմբավորվելով մակերևույթի վրա 
առաջացնում են 3D կլաստեր, որը Վոլմեր-Վեբերի աճի մեթոդն է և 
սովորաբար դիտվում է այնպիսի լարվածություն ունեցող շերտերի 
դեպքում, երբ ցանցերի հարաբերական անհամապատասխանումը 
կազմում է մոտ 10%  և ավելին, ինչպես նաև երբ աճեցվող շերտերի 
բյուրեղագիտակա ցանցի սինգոնիաները տարբեր են: Այս դեպքում՝  
 

 γշ + γտ/շ > γտ  ,                                             (1.2) 
 
որը տեղի է ունենում, օրինակ, սապֆիրի վրա GaN էպիտաքսային 
շերտ աճեցնելու ժամանակ:  

Ցանցերի ոչ շատ մեծ անհամապատասխանությունների դեպ-
քում (մի քանի տոկոս), իրականանում է ՔԿ-երի աճեցման համար 
վերջերս լայն տարածում գտած Ստրանսկու և Կրաստանովի (Ս-Կ) 
մեթոդը: Այն իրականանում է, երբ էպիտաքսային շերտի մակե-
րևույթի և բաժանման սահմանի ազատ էներգիաների գումարը մո-
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տավորապես համընկնում է տակդիրի մակերևույթի ազատ էներ-
գիայի հետ.  
 

γշ + γտ/շ ≈ γտ                                                 (1.3) 
 

Ս-Կ մեթոդով հնարավոր է աճեցնել, օրինակ, G a As  տակդիրի 
վրա InAs -ի քվանտային կետեր: Եթե G a As -ի մակերևույթի վրա 
նստեցվի InAs -ի մի քանի մոնոատոմային շերտ, ապա այն կլինի 
լարված, քանի որ այդ կիսահաղորդիչների ցանցի հաստատուն-
ներն իրարից զգալիորեն (մոտ 7%-ով) տարբերվում են: Ջերմաս-
տիճանն իջեցնելիս այդ լարումներն ավելի են մեծանում, և ջերմա-
դինամիկական տեսակետից ավելի շահավետ է դառնում, որ InAs -
ի բարակ շերտը որոշ կրիտիկական չափից հետո տրոհվի՝ 
կազմավորելով G a As ի մակերևույթի վրա առանձին կղզյակներ: 
Այս պրոցեսը կոչվում է ինքնակազմավորում (“self-assemble”), որի 
արդյունքում ձևավորվում են մեծ խտությամբ InAs -ի քվանտային 
կետեր (հաճախ բրգաձև տեսքով, որոնց բարձրությունը և հիմքի 
կողի երկարությունը սովորաբար նանոմետրորի կարգի է): Ս-Կ 
մեթոդով Si ի տակդիրի վրա աճեցվել են նաև G e ի քվանտային 
կետեր և մի շարք այլ նանոկառուցվածքներ: ՔԿ-ի աճեցման Ս-Կ 
եղանակի սխեմատիկ պատկերը SiGe/Si համակարգում, ինչպես 
նաև բրգաձև կղզյակում մեխանիկական լարվածության բաշ-
խումը համապատասխանաբար պատկերված են նկ. 1.6-ում և նկ. 
1.7-ում:  
 

 
 

Նկ. 1.6 Քվանտային կետերի աճեցման Ստրանսկի-Կրաստանով 
եղանակի սխեմատիկ պատկերը SiGe/Si համակարգում 
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Նկ. 1.7 Մեխանիկական լար-
վածության բաշխումը տակ-
դիր - կղզյակ համակարգում  
 

 

 

 
§ 1.3. î»ë³ÍñáÕ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ¨ ³ïáÙ³áõÅ³ÛÇÝ Ù³Ýñ³¹Ç-

ï³ÏÝ»ñÇ ÝÏ³ñ³·ñ»ñÁ ¨ ³ßË³ï³ÝùÇ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ 
 

Ինչպես ենթամիկրոմետրական, այնպես էլ նանոմետրական 
կառուցվածքների բյուրեղաֆիզիկական, մետաղագրաֆիկական և 
կառուցվածքային հատկությունները հիմնականում հետազոտվում 
են ժամանակակից տեսածրող էլեկտրոնային (SEM), ատոմաուժա-
յին (AFM), թափանցող էլեկտրոնային (TEM) և տեսածրող թունելա-
յին (STM) մանրադիտակներով: Նանոկառուցվածքների և դրանց 
հիման վրա պատրաստված կիսահաղորդչային սարքերի օպտո-
էլեկտրոնային հատկությունները հետազոտվում են դրանց ֆոտո-
լումինեսցենցի, էլեկտրոլյումինեսցենցի, կլանվան և թափանցե-
լիության սպեկտրերի չափման միջոցով: Կիրառվում է նաև Ֆուրյե 
ձևափոխման ենթակարմիր սպեկտրոսկոպիան: Հակիրճ ներկա-
յացնենք տեսածրող էլեկտրոնային և ատոմաուժային մանրադի-
տակների նկարագրերը և աշխատանքի սկզբունքը:  

Առաջին անգամ տեսածրող էլեկտրոնային մանրադիտակով 
(ՏԷՄ) պատկերներ դիտել են 1935թ.ին Մաքս Կնոլլի կողից [6,7]: 
ՏԷՄը մանրադիտակի տեսակ է, որը բարձր էներգիայով էլեկ-
տրոնային փնջի տեսածրման միջոցով արտապատկերում է հետա-
զոտվող նմուշի մակերևույթը: Փնջի էլեկտրոնների և նմուշի ատոմ-
ների փոխազդեցության շնորհիվ առաջանում են ազդանշաններ, 

17 



որոնք պարունակում են տեղեկություններ նմուշի մակերևույթի 
տոպոլոգիայի, բաղադրության և այլ հատկությունների մասին: 
ՏԷՄում ազդանշանները ձևավորվում են երկրորդային էլեկ-
տրոնների (ԵԷ), ետ-ցրված էլեկտրոնների (ԵՑԷ), ռենգենյան ճառա-
գայթման, կատոդալյումինեսցենցի, նմուշով անցնող հոսանքի և 
նմուշ թափանցող էլեկտրոնների միջոցով: Երկրորդային էլեկ-
տրոնների տվիչները ընդհանուր են բոլոր ՏԷՄ-երում, սակայն, 
հազվադեպ է հանդիպում, որ մանրադիտակն ունենում է բոլոր 
հնարավոր ազդանշանների ընդունիչներ: Ազդանշանն առաջա-
նում է էլեկտրոնային փնջի և նմուշի մակերևույթին մոտ գտնվող 
ատոմների փոխազդեցության շնորհիվ: Ամենաընդհանուր կամ 
ավանդական ԵԷի պատկերավորման դեպքում, ՏԷՄ-երը թույլ են 
տալիս ստանալ նմուշի մակերևույթի շատ բարձր լուծողունա-
կությամբ պատկերներ` բացահայտելով բնութագրերը նույնիսկ 
10 նմից փոքր չափերի դեպքում: Նշենք, որ 2009թ.-ին բարձր 
փնջային էներգիայով աշխարհի ամենամեծ  լուծողունակությամբ 
(30 ԿՎ-ի դեպքում 0.4 նմ) ունեցել է “Hitachi S-5500” ՏԷՄ-ը: Բավա-
կանին նեղ էլեկտրոնային փնջի շնորհիվ, ՏԷՄ միկրոպատկերները 
ունեն դաշտի լայն խորություն, որի արդյունքում ի հայտ են գալիս 
եռաչափ բնութագրերը, որը շատ օգտակար է նյութի մակերևույթի 
կառուցվածքը հասկանալու համար: Հնարավոր է ստանալ 10 ան-
գամից (մոտավորապես համարժեք է հզոր հրազենի ոսպնյակին) 
միչև ավելի քան 500.000 անգամ  լայն տիրույթում խոշորացում, 
որը մոտավորապես 250 անգամ գերազանցում է լավագույն օպտի-
կական մանրադիտակին: ԵՑԷը իրենից ներկայացնում է 
էլեկտրոնների փունջ, որոնք առաձգական ցրման հետևանքով 
անդրադարնում են նմուշից: Այն սովորաբար կիրառվում է վերլու-
ծական ՏԷՄ-ում ռենտգենյան ճառագայթների բնութագրումից 
ստացված սպեկտրի երկայնքով: Քանի որ ԵՑԷի ինտենսիվության 
ազդանշանը խիստ կապված է հետազոտվող նմուշի ատոմների 
տեսակից, ապա այն պարունակում է տեղեկություն նաև նմուշում 
տարբեր տարրերի բաշխվածության մասին: Այդ իսկ պատճառով 
ԵՑԷ-ի պատկերավորմամբ կարելի է ստանալ, օրինակ, մոտ 10 նմ 
տրամագծով կենսաբանական նմուշի պատկերներ, որոնք ԵԷ-ի 
միջոցով պատկերավորմամբ կլինի շատ դժվար, նույնիսկ, 
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անհնար: ՏԷՄ-երը օգտագործվում են նաև հետազոտվող նմուշի 
բաղադրության նույնացման և դրա տարրերի բազմության գրան-
ցման համար: Նկար 1.8ում պատկերված է “SEM-EDXA–FEI Nova 
600-Dual Beam” թվայնացված ՏԷՄ-ը և նմուշի տեղադրման խցիկը:  

 
 

 
 
Նկ. 1.8 “SEM-EDXA–FEI Nova 
600-Dual Beam” թվայնացված 
տեսածրող էլեկտրոնային 
մանրադիտակը և նմուշի 
տեղադրման խցիկը 

 
 

Ավանդական ՏԷՄ-ում էլեկտրոնային փունջը  ստեղծվում է 
ջերմային ճառագայթմամբ վոլֆրամային կատոդով էլեկտրոնային  
թնդանոթից: Սովորաբար ջերմային էլեկտրոնային թնդանո-
թներում օգտագործվում է վոլֆրամը, քանի որ այն ունի բարձր 
հալման ջերմաստիճան և ցածր գոլորշիների ճնշում, որը թույլ է 
տալիս դրա տաքացումը միչև էլեկտրոնների էմիսիան: Էլեկտրո-
նային փունջը, որը սովորաբար ունի 0.2-ից միչև 40 ԿԷՎ տիրույ-
թում էներգիաներ, մեկ կամ երկու խտացնող ոսպնյակներով կեն-
տրոնացվում է 0.4-ից 5 նմ տրամագծով տիրույթում: Այնուհետև 
փունջն անցնում է տեսածրող կոճերի կամ հարթությունների շեղ-
ման զույգ համակարգի միջոցով: Այդ համակարգով անցնելով 
փունջը կարող է շեղվել x  և y  առանցքներով՝ թույլ տալով նմուշի 
մակերևույթի ուղղանկյունաձև տեսածրումը:  

Ատոմաուժային մանրադիտակը (ԱՈւՄ) կամ տեսածրող 
ուժային մանրադիտակը (ՏՈւՄ) տեսածրող զոնդային մանրա-
դիտակի բավականին բարձր որակի տեսակն է: Այն թույլ է տալիս 
գրանցել նանոչափային օբյեկտներ 1000 անգամ ավելի բարձր 
որակի, քան թույլ են տալիս օպտիկական դիֆրակցիոն համա-
կարգերը: ԱՈՒՄ-ի փոխարեն նախկինում օգտագործվել է տեսա-
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ծրող թունելային մանրադիտակը, որը IBM-ի Ցյուրիխի հետազո-
տական լաբարատորիայում զարգացվել է Գերդ Բիննիգի և Հենրիխ 
Ռոհրերի կողից դեռ 1980ական թվականներին, որի համար 
նրանք 1986թ.-ին ստացել են ֆիզիկայի բնագավառում Նոբելյան 
մրցանակ: Առաջին առևտրայնացված ԱՈՒՄ-ը ներկայացվել է 
1989թ.-ին: Այդ մանրադիտակը հանդիսանում է ամենակարևոր 
գործիքներից մեկը նանոչափային օբյեկտների պատկերավորման, 
չափերի գրանցման և այլ ուսումնասիրությունների համար: 
Նկար 1.9ում պատկերված է “AFM–Asylum Research MFP-3D” 
ԱՈւՄ-ի արտաքին տեսքը, հեծանը (candilever) և դրա եզրը (tip), ու 
աշխատանքի սկզբունքը:  

ԱՈՒՄ-ը բաղկացած է հեծանից, որը վերջանում է շատ սուր 
եզր ունեցող զոնդով և օգտագործվում է նմուշի մակերևույթի տե-
սածրման համար: Հեծանը սովորաբար պատրաստվում է սիլի-
ցիումից կամ սիլիցիումի նիտրիդից եզրի նանոմետրերի կարգի 
կորությամբ: Երբ եզրը մոտեցվում է նմուշի մակերևույթին, ծայրա-
մասի և նմուշի միջև առաջացած ատոմային ուժերի ազդեցությամբ 
տեղի է ունենում հեծանի դիրքի շեղում: Իրավիճակից կախված 
ԱՈւՄ-ով չափվող ուժերը կարող են լինել մեխանիկական հպման, 
Վան դեր Վաալսի, կապիլյար, քիմիական կապի, մագնիսական և 
այլ բնույթի:  

Օգտագործելով հատուկ տիպի զոնդեր` ուժերի հետ մեկտեղ 
միաժամանակ կարելի է չափել այլ մեծություններ (տեսածրող ջեր-
մային մանրադիտակ, ֆոտոջերմային մանրադիտակ և այլն): Սո-
վորաբար շեղումը գրանցվում է լազերային ճառագայթի հեծանից 
դեպի ֆոտոդիոդների մատրիցա անդրադարձմամբ: 

 
Նկ. 1.9 “AFM–Asylum Research MFP-3D” ԱՈւՄ-ի արտաքին տեսքը – (ա), 

հեծանը և դրա եզրը – (բ), ու աշխատանքի սկզբունքը – (գ) 
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Օգտագործվում են նաև այլ մեթոդներ, որոնք, ներառում են 
օպտիկական ինտերֆերոմետրիա, ունակության զգայունության 
կամ պյեզոդիմադրության ԱՈՒՄ-ի զոնդեր: Այս զոնդերը պատ-
րաստվում են պյեզոդիմադրության տարրերով, որոնք գործում են 
որպես լարվածության չափիչներ: Մանրադիտակի զոնդի շեղմամբ 
պայմանավորված լարվածությունը կարել է չափել նաև Վիթսոնի 
կամրջակի օգնությամբ, սակայն այս մեթոդը այնքան զգայուն չէ, 
ինչքան լազերային շեղման կամ ինտերֆերոմետիայի մեթոդն է: 
Զոնդի ծայրամասի հաստատուն բարձրությամբ տեսածրումը, սա-
կայն, անապահով է, քանի որ այն կարող է բախվել մակերևույթի 
հետ՝ առաջացնելով նաև մակերևույթի վնասում: Այդ իսկ պատ-
ճառով, շատ դեպքերում զոնդի ծայրամասի և նմուշի մակերևույթի 
միջև հեռավորությունը ղեկավարվում է հետադարձ կապի մեխա-
նիզմով՝ հաստատուն պահելով ծայրամասի և նմուշի միջև գործող 
ուժը: Սովորաբար, նմուշը ամրացվում է պյեզոէլեկտրական խողո-
վակի վրա, որը կարող է հաստատուն պահելով ուժը տեղաշարժել 
նմուշը z (մակերևույթին ուղղահայաց) ուղղությամբ, ինչպես նաև 
տեսածրման համար տեղաշարժել x, y (z-ին ուղղահայաց հարթու-
թյան մեջ) ուղղություններով: Այդ նպատակով կարելի է օգտագոր-
ծել նաև երեք պյեզոէլեկտրական բյուրեղներից բաղկացած «երեք 
ոտանի» կոնֆիգուրացիա: Այսպիսի համակարգում բյուրեղներից 
յուրաքանչյուրը պատասխանատու է x, y և z ուղղություններով 
տեսածրման համար: ԱՈւՄ-ի նոր մոդելներում զոնդը ամրացված 
է ուղղահայաց պյեզոտեսածրող համակարգի վրա, իսկ նմուշը 
տեսածրվում է x և y ուղղություններով՝ օգտագործելով մեկ այլ 
պյեզո համակարգ: z = f(x,y) կապով տարածքի արդյունարար 
պատկերը իրենից ներկայացնում է նմուշի տոպոլոգիան:    

ԱՈՒՄ-ը կարելի է նաև օգտագործել մակերևույթների վրայի 
ատոմների և կառուցվածքների պատկերավորման և դրանց հետ 
որոշակի գործողություններ կատարելու համար: Զոնդի ծայրա-
մասի ատոմը կարող է «զգալ» մակերևույթի առանձին ատոմին, 
երբ դրանց միջև գործում են քիմիական կապերով պայմանա-
վորված փոխազեցություններ: Այդ փոխազդեցությունները փոխում 
են զոնդի տատանման հաճախությունը, որոնք այնուհետև գրանց-
վում և ձևափոխվում են: Այս սկզբունքը օգտագործվել է պինդ լու-

21 



ծույթի մակերևույթի վրա սիլիցումի, անագի և կապարի ատոմ-
ները տարբերելու համար: Չափման էությունը այն է, որ զոնդի ծայ-
րամասը ամենաուժեղը փոխազդում է սիլիցիումի ատոմի հետ, 
իսկ մյուս երկուսի հետ՝ ավելի թույլ, բայց տարբեր արժեքներով: 
Այդ ուժերի գրանցմամբ և համեմատմամբ կարելի է գրանցել 
ատոմերի տեսակները:  

Ատոմաուժային մանրադիտակը տեսածրող էլեկտրոնային 
մանրադիտակի հետ համեմատած ունի մի շարք առավելու-
թյուններ: Ի տարբերություն ՏԷՄ-ի, որը ունի երկչափ պատկերա-
վորում, ԱՈւՄ-ը ունի եռաչափ պատկերավորում: ԱՈւՄ-ով կարե-
լի է կատարել ուսումնասիրություններ առանց նմուշի հատուկ 
մշակման (օրինակ, մետաղական շերտով պատում), որը առանց 
վերականգման հնարավորության, փոխում կամ վնասում է նմուշը: 
Էլեկտրոնային մանրադիտակները որակյալ չափման համար պա-
հանջում են թանկարժեք վակուումային միջավայր, իսկ ԱՈՒՄ-ի 
տարբեր ռեժիմներ կարող են բավականին լավ աշխատել օդի և 
նույնիսկ հեղուկ միջավայրերում: Ատոմաուժային մանրադիտակի 
միավորումը օպտիկական մանրադիտակի հետ ընդլայնում է դրա 
օգտագործման տիրույթները: ԱՈՒՄ-օպտիկական սարքավորում-
ներ համակարգը կիրառվում է մեծ մասամբ կենսաբանական և 
բժշկական հետազոտություններում: Իհարկե, ԱՈւՄ-ը զերծ չէ նաև 
թերություններից: Օրինակ, ի տարբերություն ԱՈւՄի, որը կարող 
է պատկերավորել միայն 10-20 մկմ բարձրությամբ և մոտավո-
րապես 150x150 մկմ2 առավելագույն չափերով տարածք,  ՏԷՄ-ը 
կարող է միանգամից տեսածրել մեծ` մի քանի միլիմետր քառա-
կուսի մակերեսով և մի քանի միլիմետր խորությամբ պատկերներ: 
ԱՈՒՄ-ը ունի համեմատաբար դանդաղ տեսածրման արագու-
թյուն (չնայած արդյունքում ստացվում է ավելի որակյալ պատկեր): 
Ատոմաուժային մանրադիտակի համեմատաբար դանդաղ տեսա-
ծրումը հաճախ բերում է պատկերի «ջերմաստիճանային» շեղման: 
Այնուամենայնիվ, առաջարկվել են նաև արագ գործող մի քանի 
մոդելներ՝ ԱՈւՄ-ի տեսածրման արտադրողականության մեծաց-
ման համար: Ջերմային շեղմամբ պայմանվորված աղավաղումնե-
րը բացառելու համար ևս առաջարկվել են որոշ մեթոդներ:  
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¶ÉáõË II 
 
 

§ 2.1. ²íïá¿åÇï³ùëÇ³ ¨ Ñ»ï»ñá¿åÇï³ùëÇ³ 
 

“Էպիտաքսիա” բառը ունի հունական ծագում` “epi”` վրա և 
“taxio”` կարգավորված: Էպիտաքսային շերտ հասկացվում է միա-
բյուրեղային թաղանթ, որը կողմնորոշված ձևով աճեցվել է 
միաբյուրեղային տակդիրի վրա: Փաստորեն կարելի է ասել, որ 
էպիտաքսային թաղանթը շարունակում է (կրկնում է) տակդիրի 
բյուրեղական ցանցի կառուցվածքը` ունենալով նույն սինգոնիան և 
բյուրեղագիտական ուղղությունը:  

Առանձնացվում են երկու տիպի պրոցեսներ` ավտոէպիտաք-
սիա և հետերոէպիտաքսիա [6,7]: Ավտոէպիտաքսիայի դեպքում 
աճեցվող թաղանթի և տակդիրի նյութերը նույնն են: Ինչ 
վերաբերվում է խառնուրդներին, ապա դրանց տիպը և կոնցեն-
տրացիան կարող են տարբերվել: Օրինակ, բորով լեգիրացված Si-ի 
թաղանթի աճը ֆոսֆորով լեգիրացված Si-ի տակդիրի վրա: Հետե-
րոէպիտաքսիայի դեպքում թաղանթի և տակդիրի նյութերը 
տարբերվում են: Օրինակ, Ge-ի թաղանթի աճեցումը GaAs տակ-
դիրի վրա, կամ Si-ի աճեցումը սապֆիրի (Al2O3) վրա: Հետերո-
էպիտաքսիայի դեպքում թաղանթի և տակդիրի ցանցի հաստա-
տունները տարբերվում են: Այդ իսկ պատճառով կատարյալ էպի-
տաքսային թաղանթներ աճեցնելու համար անհրաժեշտ է, որ ցան-
ցի հաստատունների հարաբերական տարբերությունը (Δa/a) չգե-
րազանցի 0.1%: Նշենք, որ հետերոէպիտաքսային կառուցվածք-
ների հիման վրա ստեղծվում են կիսահաղորդչային հետերոան-
ցումներ` գոտիական կառուցվածքի հատուկ ու հետաքրքիր 
հատկություններով և բնութագրերով: Մեծ հետաքրքրություն են 
ներկայացնում A3B5 և A2B6 դասի կիսահաղորդչային միացություն-
ների և դրանց պինդ լուծույթների հիման վրա ստեղծված հետերո-
անցումները, որոնք լայնորեն օգտագործվում են լուսադիոդների, 
ինժեկցիոն լազերների, ճառագայթման լայն տիրույթի ֆոտոընդու-
նիչների, փոխակերպիչների, զանազան տեսակի տվիչների և այլ 
սարքերի ստեղծման համար:  
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Էպիտաքսային եղանակները բաժանված են երեք մեծ 
խմբերի` գազաֆազային էպիտաքսիա, հեղուկ ֆազային էպիտաք-
սիա [22] (կամ ուղղակի հեղուկային էպիտաքսիա) և մոլեկուլային, 
փնջային էպիտաքսիա: Էպիտաքսային թաղանթների աճեցման 
տեխնոլոգիական մեթոդները [6], ըստ դրանց ֆիզիկական և տեխ-
նոլոգիական սկզբունքների, իրենց հերթին դասակարգվում են 
ուղիղ (լազերային էպիտաքսիա, մոլեկուլային փնջային 
էպիտաքսիա, հեղուկային էպիտաքսիա) և ոչ ուղիղ (գազաֆազա-
յին էպիտաքսիա, մետաղա-օրգանական միացությունների գազա-
ֆազային էպիտաքսիա) մեթոդների:  
 

 
Նկ. 2.1 Էպիտաքսային միաատոմային թաղանթի սաղմնառաջացման 

պրոցեսի պատկերումը 
 

Ուղիղ էպիտաքսային աճի դեպքում թաղանթը ձևավորող 
ատոմները աղբյուրից անմիջապես հասնում են տակդիրի մակե-
րևույթին: Ատոմների մի մասը հարվածելով տակդիրին, ադսորբ-
ցվում է դրա մակերեսի վրա (նկ. 2.1), մի մասը անդրադարձվում է, 
իսկ մի մասն էլ կարող է ադսորբցիայից հետո գոլորշիանալ 
տակդիրի մակերևույթից: Ինչ վերաբերում է մակերևույթին մնա-
ցած ատոմներին, ապա դրանք տեղափոխություններ կատարելով 
(միգրացիա) կարող են դասավորվել և ջերմադինամիկական տե-
սակետից ամենաշահավետ կետերում ֆիքսվել մակերևույթի վրա 
գոյություն ունեցող “աստիճանների” վրա: Կայուն երկչափ սաղմի 
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առաջացման հավանականությունը որոշվում է հետևյալ արտա-
հայտությամբ [6].  
 

P ≅ N0 ×  e xp  (- ∆F / kT),                               (2.1) 
 
որտեղ N0-ն ատոմների կոնցենտրացիան է հեղուկ ֆազայում, k-ն` 
Բոլցմանի հաստատունը, T-ն` տակդիրի բացարձակ ջերմաստի-
ճանը, իսկ ∆F-ը` կայուն սաղմի առաջացման ազատ էներգիան:  

Ոչ ուղիղ էպիտաքսային աճման դեպքում թաղանթը ձևա-
վորող ատոմները առաջանում են դրանց գազային (կամ այլ) միա-
ցությունների քայքայման (քիմիական ռեակցիաների) շնորհիվ, 
որը տեղի է ունենում տակդիրի վրա, կամ դրա մակերևույթի մոտ: 
Սակայն պետք է նշել, որ փաստորեն ոչ ուղիղ էպիտաքսային 
մեթոդներում թաղանթի ձևավորման վերջնական փուլը ունի նույն 
ֆիզիկական բնույթը:  
 
 
 

§ 2.2. ¶³½³ý³½³ÛÇÝ ¿åÇï³ùëÇ³ 
 

Ավանդական գազաֆազային էպիտաքսիայի (CVD) եղանակը 
ոչ ուղիղ տեխնոլոգիական մեթոդների դասական օրինակ է: Գա-
զաֆազային էպիտաքսիայի հիմնական փուլերն են. գազային ռեա-
գենտների տեղափոխումը դեպի տակդիրի մակերևույթ, ռեագենտ-
ների ադսորբցիան տակդիրի մակերևույթին, քիմիական ռեակ-
ցիան կամ քայքայումը մակերևույթին, ռեակցիայի արգասիքների 
անջատումը, արգասիքների հեռացումը և նյութի բյուրեղացումը:  

Գազաֆազային էպիտաքսիայի՝ ավանդական և մետաղաօր-
գանական միացությունների գազային ֆազից (MOCVD) [6] իրա-
կանացման սարքավորման բլոկ-սխեման պատկերված է նկ. 2.2-
ում: Գազաֆազային էպիտաքսիայի մեթոդը օգտագործվում է ինչ-
պես Si-ի, Ge-ի, այնպես էլ A3B5 և A2B6 դասի կիսահաղորդչային 
էպիտաքսային թաղանթներ աճեցնելու համար: Սկզբունքորեն 
հնարավոր է աճեցնել նաև օքսիդային շերտեր: 
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Նկ. 2.2 CVD և MOCVD գազաֆազային էպիտաքսիայի իրականացման 
սարքավորման բլոկ-սխեման. 1 – կվարցե խցիկ, 2 – տակդիրի տաքաց-
ման համար բարձր հաճախային գեներատորի կոճ, 3 – տակդիրների հե-
նարան, 4 – տակդիրներ, 5 – սառեցման ջրային համակարգի մուտք, 6 – 
սառեցման ջրային համակարգի ելք  
 

CVD տեխնո-լոգիայի սկզբունքը դիտարկենք Si թաղանթների 
աճեցման օրինակի վրա: Այս տեպքում, աշխատանքային խցիկում 
բարձր վակուում ապահովելուց հետո, Si-ի (կամ այլ) տակդիրի 
վրայով բաց է թողնվում սիլիցիումի քլորիդ (SiCl4) պարունակող 
ջրածնի (H2) հոսք: Տակդիրի մակերևույթի մոտ տեղի է ունենում 
քիմիական ռեակցիա, որի արդյունքում անջատվում են սիլիցիումի 
ատոմներ.  
 

SiCl4 (·³½) + 2H2 (·³½) = Si (åÇÝ¹) + 4HCl (·³½) :       (2.2)  
 

Նշենք, որ ռեակցիան հակադարձելի է: Ռեակցիան իրակա-
նացնելու համար տակդիրի վրա անհրաժեշտ է ապահովել T= 
1000օC-ից բարձր ջերմաստիճան: Առանց կառուցվածքային արատ-
ների բարձր կատարելության միաբյուրեղային էպիտաքսային թա-
ղանթներ ստանալու համար անհրաժեշտ են ավելի բարձր` T~ 

1 300oC  ջերմաստիճաններ:  
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Աճի արագությունն ընդունում է իր մաքսիմալ արժեքը H2-ում 
SiCl4-ի ~5 մոլյար տոկասի դեպքում [6]: Հայտնի է նաև, որ սիլի-
ցիումի քլորիդի ավելացումը ջրածնում բերում է աճի արագության 
անկման: Այս երևույթը բացատրվում է նրանով, որ տեղի է ունե-
նում տակդիրի մակերևույթի խածատում` առաջացած մեծ քանա-
կության աղաթթվի գազի կողմից: Լեգիրացված էպիտաքսային 
թաղանթներ աճեցնելու համար աշխատանքային խցիկ է ներմուծ-
վում նաև երրորդ գազը, որը պարունակում է համապատասխան 
խառնուրդային ատոմներ: Օրինակ, PH3 (ֆոսֆին), AsH3 (արսին)` 
սիլիցիումը ֆոսֆորով (կամ մկնդեղով) լեգերացնելու համար (n-
տիպ), կամ B2H6` բորով լեգերացնելու համար (p-տիպ): Գերմա-
նիումի էպիտաքսային թաղանթներ աճեցնելու համար ջրածնի մեջ 
որպես գազ ներմուծվում է GeCl4-ը, ապահովելով տակդիրի համա-
պատասխան ջերմաստիճանը: Ակնհայտ է, որ տակդիրի մակե-
րևույթի վրա իրականացնելով ռեակցիան, կարելի է աճեցնել Si1-

xGex պինդ լուծույթի էպիտաքսային թաղանթներ, որի բաղադրու-
թյունը (x-ը) կարելի է կառավարել ընտրելով SiCl4-ի և GeCl4-ի տո-
կոսային հարաբերությունը ընդհանուր գազային հոսքում:  
 
SiCl4(·³½)+GeCl4(·³½)+2H2(·³½)=Si1-xGex(åÇÝ¹)+4HCl(·³½) (2.3) 
 

Այս տեխնոլոգիական եղանակի հիմնական թերությունը կա-
յանում է նրանում, որ թաղանթի աճը տեղի է ունենում բարձր ջեր-
մաստիճանների պայմանում, ինչի հետևանքով տեղի է ունենում 
հիմնական և խառնուրդային ատոմների դիֆուզիա տակդիրի մեջ, 
որի պատճառով գործնականորեն անհնար է ստանալ ինչպես 
կտրուկ դիոդային p-n անցումներ, այնպես էլ կտրուկ հետերո-
անցումներ:  

Այս և մի շարք այլ թերությունները շրջանցելու համար Si-ի, 
Ge-ի և դրանց պինդ լուծույթների էպիտաքսային թաղանթներ 
աճեցնելու համար օգտագործվում է CVD պրոցեսի մեկ այլ եղա-
նակ, որի հիմքում ընկած է սիլանի` SiH4-ի (կամ GeH4-ի) քայքա-
յումը տակդիրի մակերևույթի մոտ հետևյալ [6] քիմիական ռեակ-
ցիայի ձևով` 
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SiH4 (·³½) = Si (åÇÝ¹) + 2H2 (·³½) :                 (2.4) 
 

Այս ռեակցիան հակադարձելի չէ, քանի որ տեղի չի ունենում 
տակդիրի խածատում, և որը շատ կարևոր է, տեղի է ունենում 
տակդիրի ավելի ցածր (T<1000oC) ջերմաստիճանների դեպքում: 
Պետք է նշել, որ այս տեխնոլոգիական եղանակներում օգտագործ-
վող գազերը շատ պայթյունավտանգ են (օրինակ, տեղի է ունենում 
սիլանի ինքնաբռնկում օդի հետ շփման դեպքում) և վնասակար` 
մարդու առողջության համար: Առավել թունավոր են սիլանը, ար-
սինը և ֆոսֆինը: Այդ իսկ պատճառով CVD (և MOCVD) եղանա-
կները իրականացնող տեխնոլոգիական սարքավորումները տե-
ղադրվում են հատուկ անվտանգության սարքավորումներով 
ապահովված և համապատասխան ենթակառուցվածք ունեցող 
գերմաքուր սենյակներում (“clean-room”) և շենքերում:  

Գազաֆազային էպիտաքսիայի մեկ այլ տարատեսակում` 
MOCVD-ում (Metal-Organic Chemical Vapor Deposition) օգտագործ-
վում են քիմիական տարրերի աղյուսակի երկրորդ և երրորդ խմբե-
րի տարրերի (հիմնականում մետաղների) օրգանական միացու-
թյունների գազեր: Օրինակ` եռմեթիլ գալիում` Ga(CH3)3, եռէթիլ 
գալիում` Ga(C2H5)3, եռմեթիլ ինդիում` In(CH3)3, եռէթիլ ինդիում` 
In(C2H5)3, և այլն: MOCVD տեխնոլոգիական եղանակը հիմնակա-
նում օգտագործվում է A3B5 և A2B6 դասի կիսահաղորդչային միա-
ցությունների և դրանց պինդ լուծույթների էպիտաքսային թաղան-
թների աճեցման համար:  

A3B5 դասի կիսահաղորդչային միացություններից [11] կարևո-
րագույներից մեկի` GaAs-ի օրինակի վրա դիտարկենք էպիտաք-
սային թաղանթի աճի պրոցեսը MOCVD եղանակով: Աշխա-
տանքային խցիկ ներմուծվում է եռմեթիլ գալիում` Ga(CH3)3, որպես 
Ga-ի աղբյուր և արսին` AsH3, որպես մկնդեղի աղբյուր: Տակդիրի 
մակերևույթի մոտ տեղի է ունենում քիմիական ռեակցիա, որի 
արդյունքում անջատվում են Ga-ի և As-ի ատոմներ.  
 

Ga(CH3)3 (·³½)+AsH3 (·³½) = GaAs (åÇÝ¹)+ 3CH4 (Ù»Ã³Ý)  (2.5) 
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Ֆիքսվելով ցինկի խաբուսակի (սֆալերիտ) բյուրեղագիտական 
ցանցի կառուցվածք ունեցող տակդիրի համապատասխան ենթա-
ցանցում, դրանք ձևավորում և ապահովում են GaAs-ի էպիտաք-
սային թաղանթի աճը:  

InP-ի և, օրինակ, Ga1-xInxAs-ի պինդ լուծույթի էպիտաքսային 
թաղանթներ աճեցնելու համար իրականացվում են հետևյալ ռեակ-
ցիաները.  
 

In(CH3)3 (·³½) + PH3 (·³½) = InP (åÇÝ¹) + 3CH4 (Ù»Ã³Ý),   (2.6) 

Ga(CH3)3 + In(CH3)3 + 2AsH3 = (GaAs)1-x(InAs)x + 6CH4 :     (2.7) 

 
MOCVD եղանակում տակդիրը ևս տաքացվում է մի քանի 

հարյուր աստիճան ցելսիուսով: Ջերմաստիճանային ռեժիմների 
ընտրությունը կախված է տակդիրի ընտրությունից, աճեցվող թա-
ղանթի նյութի տեսակից և բաղադրությունից: Ինչպես երևում է, 
MOCVD եղանակը թույլ է տալիս աճեցնել ինչպես երկբաղադրիչ 
կիսահաղորդչային էպիտաքսային թաղանթներ, այնպես էլ դրանց 
եռ- և քառաբաղադրիչ պինդ լուծույթներ: Այս տեխնոլոգիական 
եղանակով աճի ընթացքում կառավարելի ձևով փոփոխելով գազե-
րի հոսքը, կարելի է աճեցնել նաև փոփոխական արգելված գոտով 
(վարիզոնային) էպիտաքսային թաղանթներ:  

Նկար 2.3-ում պատկերված է աշխարհում առաջատար` գեր-
մանական “AIXTRON” GmBH [8] ֆիրմայի կողմից արտադրվող 
CVD-MOCVD սարքավորման լուսանկարը: Պետք է նշել, որ ժամա-
նակակից CVD և MOCVD սարքավորումներում կիրառված են գի-
տության, տեխնիկայի, ճարտարագիտության, նյութագիտության, 
համակարգչային տեխնիկայի և ծրագրավորման արդի արդյունք-
ները:  

Ժամանակակից մի շարք չափման եղանակների և համա-
կարգչային հակադարձ կապի օգնությամբ էպիտաքսային թա-
ղանթի աճի ընթացքում հետազոտվում և կառավարվում են ինչ-
պես դրա հաստությունը, այնպես էլ բաղադրությունը, լեգերացման 
աստիճանը, կատարելիությունը և այլն: Թաղանթի հաստության 
կառավարման ճշտությունը հասցված է մեկ մոնոատոմային շեր-
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տի: Աճեցվում են թաղանթներ, որոնցում “ֆոնային” խառնուրդ-
ների կոնցենտրացիան շատ մոտ է այդ նյութերում սեփական 
լիցքակիրների կոնցենտրացիային:  
 

 
Նկ. 2.3 “AIXTRON” GmBH [8] ֆիրմայի MOCVD սարքավորում 

 
 
 

§ 2.3. Ð»ÕáõÏ³ÛÇÝ ¿åÇï³ùëÇ³ 
 

Միաբյուրեղների բյուրեղացումը լուծույթ–հալույթներից շատ 
լայն կիրառություն է գտել կիսահաղորդչային էպիտաքսային թա-
ղանթների և բազմաշերտ էպիտաքսային կառուցվածքների ստաց-
ման համար [6]: Այս մեթոդը կոչվում է էպիտաքսիա հեղուկ ֆա-
զից, կամ ուղակի` հեղուկային էպիտաքսիա (ՀԷ): Լուծույթ–հալույ-
թի տակ հասկացվում է դյուրահալ լուծիչ–հալույթի (շատ հաճախ` 
մետաղական) և դրա մեջ լուծված նյութի համակարգը: A3B5 և A2B6 
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կիսահաղորդչային միացությունների թաղանթներ աճեցնելու ժա-
մանակ, որպես լուծիչ օգտագործվում են այդ նյութերի հիմքում 
ընկած 3-րդ, կամ 2-րդ խմբի մետաղների հալույթները: Օրինակ, 
GaAs աճեցնելու ժամանակ որպես լուծիչ օգտագործվում է Ga-ի 
հալույթը, InP-ի համար` In-ի հալույթը, և այլն: Լեգիրացված 
էպիտաքսային թաղանթներ աճեցնելու համար լուծույթ–հալույթի 
մեջ ներմուծվում է նաև լեգիրացնող նյութը: ՀԷ-ի պրոցեսը իրակա-
նացվում է շատ ավելի ցածր ջերմաստիճաններում, քան կոնգրու-
ենտ և ոչ կոնգրուենտ հալվող միացությունների հալման ջերմաս-
տիճանը: Աճի ցածր ջերմաստիճանները թույլ են տալիս այս մե-
թոդով աճեցնել կետային արատների ցածր կոնցենտրացիա ունե-
ցող և ֆոնային խառնուրդներով քիչ աղտոտված էպիտաքսային 
թաղանթներ:  

Բարձրորակ և կատարյալ էպիտաքսային թաղանթներ աճեց-
նելու համար շատ կարևոր է լուծիչի ճիշտ ընտրությունը: Լուծիչը 
պետք է բավարարի հետևյալ կարևորագույն պայմաններին. Աճեց-
վող նյութի բյուրեղացման պրոցեսի սկզբնական ջերմաստիճանի 
էական իջեցում, ցածր ջերմաստիճաններում ապահովի լավ լուծե-
լիություն, պրոցեսի իրականացման ջերմաստիճաններում ունենա 
գոլորշիների ցածր ճնշում, ունենա փոքր մածուցիկություն, լինի 
քիմիապես չեզոք և չփոխազդի այն նյութերի հետ, որտեղ այն 
տեղադրվում և ձևավորվում է, ապահովի տակդիրի մակերեսի լավ 
թրջելիություն, և այլն:  

ՀԷ-ի մեթոդի անխտիր բոլոր տարատեսակներում սկզբում 
ձևավորվում է հագեցած լուծույթ–հալույթ, որից հետո էպիտաք-
սային թաղանթի աճը իրականցնելու համար դրանում ստեղծվում 
է գերհագեցում: Հենց գերհագեցման ստեղծման մեթոդներով էլ 
տարբերվում են աշխատանք [6]-ում համակարգված ՀԷ-ի տարա-
տեսակները: Հեղուկ ֆազի գերհագեցումը հանդիսանում է բյուրե-
ղացման պրոցեսի շարժիչ ուժը: Ակնհայտ է, որ լուծույթ–հալույթի 
թերհագեցման դեպքում տեղի կունենա տակդիրի լուծում:  

Դիտարկենք B նյութի բյուրեղացման պրոցեսը A լուծիչ–հա-
լույթի և B լուծված նյութի A+B լուծույթ–հալույթից (նկ. 2.4):  
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Նկ. 2.4 Հեղուկային էպիտաքսիայի (LPE) մեթոդի տարատեսակներում 

օգտագործվող ֆիզիկական սկզբունքները 
 

Պարզության համար դիտարկենք հեղուկ ֆազից GaAs-ի էպի-
տաքսային թաղանթի աճի պրոցեսը, որի բաղադրիչների T–x ֆա-
զային դիագրամը (ակնհայտ էվտեկտիկայով Ga-ի կողմից), ներկա-
յացված է նկ. 2.4բ-ում: Ինչպես երևում է նկարից, գերհագեցած 
հեղուկ ֆազ ստանալու համար, անհրաժեշտ է ֆիգուրատիվ կետի 
տեղափոխումը երկֆազ` L+S1 տիրույթը (կետ 3), որը գործնա-
կանում կարելի է իրականացնել կամ ջերմաստիճանի իջեցմամբ 
T1-ից T2-ը (կետ 1-ից կետ 3-ը), կամ էլ ապահովելով հեղուկ ֆազի 
սնուցում (ստեղծելով As-ի ավելցուկ) Δx = x1–x2 չափով (կետ 2-ից 
կետ 3-ը): Կարելի է ստեղծել հեղուկ ֆազի գերհագեցում նաև 
փոքրացնելով (գոլորշիացնելով) լուծիչի զանգվածը:  
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ՀԷ ջերմաստիճանի իջեցմամբ տարատեսակում T1 ջերմաս-
տիճանում հագեցած լուծույթ–հալույթը հպման մեջ է դրվում նույն 
ջերմաստիճանում գտնվող տակդիրի մակերեսի հետ, որից հետո 
համակարգը ծրագրավորված ձևով սառեցվում է T1-ից T2-ը: Ջեր-
մաստիճանի իջեցման գործնականում օգտագործվող արագու-
թյունները կազմում են 0.1–10oC/րոպե: Կարելի է ցույց տալ, որ 
քվազիհավասարակշիռ պայմաններում էպիտաքսային թաղանթի 
աճի արագությունը չի սահմանափակվում հեղուկ ֆազում բաղա-
դրիչների դիֆուզիայի արագությամբ և մակերևութային պրոցես-
ներով: Այս դեպքում ջերմաստիճանի հարկադիր ցածրացմամբ ՀԷ-
ի պրոցեսում տակդիրի միավոր մակերեսի վրա աճող թաղանթի 
աճի արագությունը (V) կարելի է ներկայացնել հետևյալ պարզու-
նակ բանաձևով [6]` 
 

V = 2 α È / m ,                                        (2.8) 
 
որտեղ α-ն ջերմաստիճանի իջեցման արագությունն է, L-ը` հեղուկ 
ֆազի բարձրությունը, իսկ m-ը` լիկվիդուսի կորի թեքությունը: 
Հաստատուն α-ի և m-ի դեպքում թաղանթի հաստությունը (h) 
կտրվի հետևյալ բանաձևով` 
 

h = 2 α È t / m ,                                    (2.9) 
 
որտեղ t-ն աճի պրոցեսի ժամանակն է: Կիսահաղորդչային համա-
կարգերի մեծամասնության համար m-ի արժեքը մեծանում է ջեր-
մաստիճանի իջեցման ժամանակ: Այդ իսկ պատճառով, ջերմաս-
տիճանի իջեցման հաստատուն արագության դեպքում թաղանթի 
աճի արագությունը գնալով կփոքրանա:  

Եթե A+B լուծույթ–հալույթից բյուրեղանում է AB միացությունը 
(օրինակ` GaAs-ը), ապա յուրաքանչյուր մեկ B ատոմի հետ համա-
պատասխան բյուրեղագիտական սինգոնիա ձևավորելու համար 
պինդ ֆազ է մտնում մեկ A ատոմ, այդ դեպքում պինդ ֆազում AB 
միացության մոլեկուլների թիվը հավասար է B նյութի ատոմների 
թվին և աճի արագությունը տակդիրի միավոր մակերեսի վրա կա-
րելի է ներկայացնել հետևյալ բանաձևով` 
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V = α È MAB / ρAB NA m ,                           (2.10) 

 
որտեղ NA-ն Ավոգադրոյի թիվն է, իսկ MAB-ն և ρAB-ն` AB միացու-
թյան մոլյար զանգվածը և խտությունը:  

Հեղուկային էպիտաքսիայի եղանակով A3B5 և A2B6 դասի 
կիսահաղորդչային էպիտաքսային թաղանթներ աճեցնելու ժամա-
նակ թաղանթի հաստությունը որոշելու համար ավելի հաճախ 
օգտագործվում է հետևյալ բանաձևը [6]` 
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որտեղ MA-ն լուծիչի զանգվածն է, mAB-ն` բյուրեղացվող նյութի մոլ-
յար զանգվածը, ρAB-ն` թաղանթի խտությունը, S-ը` տակդիրի (թա-
ղանթի) աշխատանքային մակերեսը, mA-ն` լուծիչի ատոմային 
զանգվածը, իսկ X1-ը և X2-ը` AB նյութի լուծելիությունը A նյութում 
(մոլյար մասերով արտահայտված), համապատասխանաբար 
սկզբնական` T1 և վերջնական` T2 ջերմաստիճաններում:  

ՀԷ-ի հաջորդ տարատեսակներից է` գոտիական հալումը ջեր-
մաստիճանային գրադիենտի առկայությամբ [6], որի սկզբունքը 
պատկերված է նկ. 2.4ա և 2.4գ-ում: Բյուրեղացման համակարգում, 
որը բաղկացած է տակդիրից, հագեցած լուծույթ–հալույթից և պինդ 
մարմնային աղբյուրից, ստեղծվում է ջերմաստիճանային գրադի-
ենտ այնպես, որ T1>T2: Քանի որ աղբյուր–հեղուկ ֆազ բաժանման 
սահմանում լուծույթ–հալույթը դառնում է թերհագեցած, ապա 
տեղի է ունենում աղբյուրի լուծում և հեղուկ ֆազի սնուցում` հա-
մապատասխան բաղադրիչներով: Ստեղծվում է կոնցենտրացիայի 
գրադիենտ, որի հետևանքով առաջանում է լուծված բաղադրիչի 
դիֆուզիոն հոսք դեպի տակդիրի մակերես: Որոշակի բնութագրա-
կան tD ~L2/D ժամանակ հետո (L-ը` հեղուկ ֆազի բարձրությունն է, 
D-ն` հեղուկ ֆազում լուծված բաղադրիչի դիֆուզիայի գործակիցը), 
տակդիր–հեղուկ ֆազ բաժանման սահմանում առաջանում է 
լուծույթ–հալույթի գերհագեցում, ինչի հետևանքով տեղի է ունե-
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նում էպիտաքսային թաղանթի աճ: Փաստորեն, թաղանթի աճի 
ընթացքում հեղուկ ֆազը տեղաշարժվում է տակդիրից դեպի 
աղբյուր:  

Հեղուկ ֆազը կարելի է սնուցել նաև գազային ֆազից, ստեղ-
ծելով նյութի համապատասխան ճնշման գազ` հեղուկ ֆազի վրա: 
Հեղուկ ֆազում կարելի է ստեղծել գերհագեցում նաև օգտագոր-
ծելով հեղուկ ֆազը ձևավորող լուծիչի գոլորշացման երևույթը: 
Առաջին տարբերակը կարելի է օգտագործել այն A3B5 կիսահա-
ղորդչային միացությունների թաղանթների աճեցման համար, 
որոնցում B բաղադրիչը ունի գոլորշիների մեծ ճնշում, օրինակ` 
GaP, InP, GaAs, InAs և դրանց պինդ լուծույթները: Երկրորդ 
տարբերակը օգտագործվում է հիմնականում A2B6 միացու-
թյունների և դրանց պինդ լուծույթների էպիտաքսային թաղան-
թների աճեցման համար, օրինակ` ZnTe, ZnSe, ZnS, իրականաց-
նելով ցինկի գոլորշիացում հեղուկ ֆազից:  

Հեղուկային էպիտաքսիայի իզոթերմ խառնման մեթոդի էու-
թյունը կայանում է նրանում (նկ. 2.4դ), որ, ըստ եռաբաղադրիչ 
A1+A2+B համակարգի հավասարակշռության T-x ֆազային դիա-
գրամի, A1+B (օրինակ` Ga+As) հագեցած հեղուկ ֆազում կարելի է 
ստեղծել գերհագեցում (Δx) այն հպելով մեկ այլ` A2+B (օրինակ` 
Al+As) նույն ջերմաստիճանում հագեցած հեղուկ ֆազի հետ: Բնա-
կանաբար, այս եղանակը հիմնականում օգտագործվում է եռաբա-
ղադրիչ` օրինակ, Ga1-xAlxAs վարիզոնային էպիտաքսային թա-
ղանթներ աճեցնելու համար: Պետք է նշել, որ հեղուկային էպի-
տաքսիայի մեթոդի շրջանակներում, օգտագործելով բարակ` ~1 00 

մկմ բարձրություն ունեցող հեղուկ ֆազ, գոտիական հալում ջեր-
մաստիճանային գրադիենտում և իզոթերմ խառնման մեթոդներով 
աճեցվել են արգելված գոտու լայնության` ~500–7 00 էՎ/սմ գրադի-
ենտով վարիզոնային էպիտաքսային թաղանթներ:  

ՀԷ-ի քայլային սառեցման (“Step-cooling”) եղանակի էությունը 
կայանում է հետևյալում: Հագեցած հեղուկ ֆազում, որը դեռ 
հպման մեջ չէ տակդիրի հետ, ջերմաստիճանի իջեցման հետևան-
քով (ΔT~3–1 5oC ) ստեղծվում է գերհագեցում: Գերմաքուր նյութերի 
օգտագործումը և ոչ շատ մեծ ΔT-ի կիրառումը խոչընդոտում են 
հեղուկ ֆազի հոմոգեն բյուրեղացմանը: Որից հետո այդ գերհա-
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գեցած հեղուկ ֆազը հպվում է տակդիրի հետ, որի վրա տեղի է 
ունենում հետերոգեն բյուրեղացում և թաղանթի աճ: Բնականա-
բար, աճեցված թաղանթի հաստությունը, կատարելիությունը, բա-
ղադրության բաշխումը կախված կլինեն “Step-cooling”-ի ջերմաս-
տիճանի իջեցման չափից, աճի (տակդիրի հետ հպման) ժամա-
նակից, հեղուկ ֆազի բարձրությունից և բաղադրությունից: Այս 
տեխնոլոգիական եղանակը հիմնականում օգտագործվում է եռա- 
և քառաբաղադրիչ էպիտաքսային թաղանթներ աճեցնելու հա-
մար: 

20-րդ դարի 70-ական թվականներին մի շարք կիրառական, 
մասնավորապես մանրաթելային օպտիկական կապի և հեռահա-
ղորդակցության այլ խնդիրների լուծման համար, անհրաժեշ-
տություն առաջացավ ստեղծել հզոր, կոմպակտ և ցածր շեմային 
հոսանք ունեցող կիսահաղորդչային լազերներ, լուսադիոդների, 
գերզգայուն ֆոտոընդունիչներ և այլ օպտոէլեկտրոնային սարքեր: 
Սկզբունքային նոր ֆիզիկական էֆեկտների (երկչափ էլեկտրոնա-
յին գազ, քվանտային փոսեր և կետեր) վրա աշխատող կիսա-
հաղորդչային բոլոր այդ սարքերի աշխատանքային ֆիզիկական 
պարամետրերը լավացնելու համար անհրաժեշտ էր գտնել նոր, 
զարգացնել և կատարելագործել արդեն հայտնի տեխնոլոգիական 
եղանակները, մասնավորապես բարակ` նանոմետրային էպիտաք-
սային թաղանթներ և բազմաշերտ դիոդային հետերոկառուցվածք-
ներ աճեցնելու նպատակով: Ստեղծվեցին և զարգացվեցին ՀԷ-ի 
նոր` “հեղուկ ֆազի արագ տեղաշարժմամբ” և էլեկտրահեղու-
կային էպիտաքսիայի (ԷՀԷ) մեթոդները:  

Հեղուկային էպիտաքսիա հեղուկ ֆազի արագ տեղաշարժ-
մամբ մեթոդի էությունը կայանում է հետևյալում: Ինչպես ՀԷ-ի 
քայլային սառեցման եղանակում, այստեղ ևս հագեցած հեղուկ 
ֆազում, որը դեռ հպման մեջ չէ տակդիրի հետ, ջերմաստիճանի 
իջեցման հետևանքով (ΔT~0.5 – 1 0oC ) ստեղծվում է գերհագեցում: 
Որից հետո այդ գերհագեցած հեղուկ ֆազը (մոլիբդենե ձողի 
օգնությամբ համապատասխան գրաֆիտե սլայդը) արագ տեղա-
շարժվում է տակդիրի մակերեսի վրայով: ՀԷ-ի ժամանակակից 
սարքավորումներում օգտագործվում են բյուրեղացման համա-
կարգեր, որոնցում տակդիրի և հեղուկ ֆազի հպման ժամանակը 
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հասցված է մլվ-ի: Բնականաբար, աճեցված թաղանթի հաստու-
թյունը և կատարելիությունը կախված կլինեն ջերմաստիճանի 
իջեցման` այսինքն ստեղծված գերհագեցման չափից, աճի` հեղուկ 
ֆազի տակդիրի հետ հպման ժամանակից, հեղուկ ֆազի բարձրու-
թյունից (L~1 00 – 200 մկմ) և բաղադրությունից: Այս տեխնոլոգիա-
կան եղանակը հիմնականում օգտագործվում է շատ բարակ (5 – 
100 նմ) եռա- և քառաբաղադրիչ էպիտաքսիալ թաղանթներ 
աճեցնելու համար: Մասնավորապես, Ga1-xAlxAs/GaAs և InxGa1-

xAs/InP համակարգերում ստեղծվել են դիոդային կրկնակի հետե-
րոկառուցվածքների հիման վրա աշխատող կիսահաղորդչային 
լազերներ, որոնց աշխատանքային շեմային հոսանքի խտությունը 
փոքր է 80 Ա/սմ2-ից:  

Էլեկտրահեղուկային էպիտաքսիայի (ԷՀԷ) եղանակում, որի 
բյուրեղացման համակարգը ներկայացված է նկ. 2.5-ում, պրոցեսը 
իրականացվում է իզոթերմ պայմաններում, իսկ թաղանթի աճը 
սկսվում և կառավարվում է բյուրեղացման համակարգով հաստա-
տուն էլեկտրական հոսանք անցկացնելու օգնությամբ:  
 

 
 
Նկ. 2.5 Հեղուկային և էլեկտրահեղուկային էպիտաքսիայի մեթոդների 
բյուրեղացման համակարգի բլոկ-սխեման. 1, 6 - էլեկտրական հպակներ, 
2 – GaAs տակդիր, 3 – As-ի ատոմներ, 4 – Ga+As լուծույթ-հալույթ, 5 – GaAs 
(կամ այլ) պինդ մարմնային աղբյուր  
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ԷՀԷ մեթոդի դասական եղանակում բյուրեղացման համակար-
գը բաղկացած է տակդիրից, հագեցած լուծույթ–հալույթից և պինդ 
մարմնային աղբյուրից (նկ. 2.5բ), կամ առանց դրա (նկ. 2.5ա): Տակ-
դիրի և աղբյուրի հակադարձ ոչ աշխատանքային մակերեսներին 
ստեղծվում են ցածրաօհմ հպակներ` համակարգով էլեկտրական 
հոսանք բաց թողնելու համար: Ի տարբերություն ՀԷ-ի, ԷՀԷ մեթո-
դում հեղուկ ֆազի գերհագեցումը ստեղծվում է անմիջապես 
տակդիր–հեղուկ ֆազ բաժանման սահմանի վրա: Հեղուկ ֆազում 
գերհագեցման ստեղծումը, այսինքն, էպիտաքսային թաղանթի 
աճի պրոցեսը, իրականացվում է երեք հիմնական ֆիզիկական 
երևույթների` տակդիր–հեղուկ ֆազ բաժանման սահմանում Պել-
տյեի էֆեկտի, հեղուկ ֆազում լուծված բաղադրիչների դեպի 
տակդիրի մակերես էլեկտրատեղափոխման և հեղուկ ֆազում 
“էլեկտրոնային քամու” առկայության շնորհիվ:  

Դիտարկենք էպիտաքսային թաղանթի աճի պրոցեսը ԷՀԷ 
մեթոդով՝ նկ. 2.5բ-ում պատկերված համակարգում: Երբ հաստա-
տուն ջերմաստիճանում տակդիր–հագեցած հեղուկ ֆազ – պինդ 
մարմնային աղբյուր բյուրեղացման համակարգով բաց է թողնվում 
հաստատուն էլեկտրական հոսանք, ապա համապատասխան բևե-
ռականության դեպքում (դրական պոտենցիալը տակդիրի վրա) 
Պելտյեի էֆեկտի շնորհիվ տակդիր–հեղուկ ֆազ սահմանում տեղի 
է ունենուն ջերմության կլանում, իսկ հեղուկ ֆազ-աղբյուր սահ-
մանում` ջերմության անջատում: Ըստ Պելտյեի օրենքի, այդ ջեր-
մաքանակը` ΔQ-ն (հետևաբար նաև սահմանների ջերմաստիճան-
ների փոփոխության չափը) ուղիղ համեմատական է համակարգով 
հոսող էլեկտրական հոսանքի խտությանը (j)`  
 

∆Q = ±  π j ,                                      (2.12) 
 
որտեղ π-ն` Պելտյեի գործակիցն է: Այսպիսով, Պելտյեի էֆեկտի 
շնորհիվ հեղուկ ֆազը տակդիրի մակերեսի մոտ դառնում է գեր-
հագեցած, իսկ աղբյուրի մոտ` թերհագեցած: Տակդիրի վրա տեղի է 
ունենում էպիտաքսային թաղանթի աճ, իսկ աղբյուրը` լուծվելով, 
սկսում է հեղուկ ֆազի սնուցումը համապատասխան բաղադրիչ-
ներով: Համակարգը լիովին համաչափ է, այսինքն, բևեռականու-
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թյան փոփոխման դեպքում թաղանթի աճը տեղի կունենա աղբյու-
րի վրա, իսկ տակդիրը կլուծվի:  

Ինչպես տեսական, այնպես էլ փորձարարական աշխատանք-
ները ցույց են տվել, որ A3B5 և A2B6 միացությունների A3 և A2 հեղուկ 
մետաղներում լուծման և տրոհման դեպքում B5 և B6 բաղադրիչ-
ները հեղուկ ֆազում ունեն բացասական լիցք, այսինքն, էլեկտրա-
կան դաշտ կիրառելու դեպքում կարող են կատարել էլեկտրատե-
ղափոխություն հեղուկ ֆազում: Տակդիրին դրական (աղբյուրին` 
բացասական) պոտենցիալ կիրառելու դեպքում B5 և B6 բաղադրիչ-
ները էլեկտրատեղափոխության շնորհիվ կձգտեն դեպի տակդիրի 
մակերես` ստեղծելով գերհագեցում: Իսկ դրանց հեռացումը հե-
ղուկ ֆազ-աղբյուր սահմանից կբերի դրա լուծմանը և հեղուկ ֆազի 
սնուցմանը: Փորձնական աշխատանքները ցույց են տվել, որ հե-
ղուկ ֆազում A3 և A2 տարրերի էլեկտրաշարժունակությամբ կա-
րելի է անտեսել: Հեղուկ ֆազում առկա “էլեկտրոնային քամին” 
նույն բևեռականության դեպքում ևս օգնում և նպաստում է B5 և B6 
բաղադրիչների տեղափոխմանը դեպի տակդիրի մակերես: Ինչ-
պես երևում է վերը նշվածից, նույն բևեռականության դեպքում 
բոլոր էֆեկտները աշխատում են նույն` տակդիրի վրա էպիտաք-
սային թաղանթի աճի և աղբյուրի լուծման (հեղուկ ֆազի սնեցման) 
ուղղությամբ: Բևեռականության փոփոխման դեպքում պատկերը 
համաչափ փոխվում է:  

Նկ. 2.5ա-ում պատկերված համակարգի օգտագործման (պինդ 
մարմնային աղբյուրի բացակայության) դեպքում ժամանակի 
ընթացքում հեղուկ ֆազի աղքատացման պատճառով էպիտաք-
սային թաղանթի աճի արագությունը նվազում է, իսկ թաղանթի 
հաստությունը ձգտում է հագեցման` որոշակի առավելագույն 
արժեքի: Աղբյուրի օգտագործման դեպքում հեղուկ ֆազի աղքա-
տացում տեղի չի ունենում, այդ իսկ պատճառով, թաղանթի աճի 
արագությունը մնում է հաստատուն, իսկ հաստությունը գծայ-
նորեն կախված է լինում ժամանակից, իհարկե այն դեպքում, երբ 
տակդիրը և աղբյուրը համանման նույն նյութերից են:  

Ինչպես երևում է, ի տարբերություն ՀԷ-ի այլ տարատեսակ-
ների, ԷՀԷ մեթոդը ավելի ճկուն և կառավարելի եղանակ է էպի-
տաքսային թաղանթներ աճեցնելու համար: Սակայն, պետք է նշել, 
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որ ԷՀԷ մեթոդի դասական տարբերակը ևս զերծ չէ թերու-
թյուններից: Մասնավորապես, երբ որպես պինդ մարմնային աղ-
բյուր օգտագործվում է այլ նյութ, օրինակ` GaP (GaAs տակդիրի և 
Ga+As հեղուկ ֆազի դեպքում), ապա փորձը ցույց է տալիս, որ 
տեղի է ունենում աղբյուրի անկառավարելի լուծում և հեղուկ ֆազի 
անկառավարելի սնուցում, որի հետևանքով դժվարանում է աճող 
թաղանթի բաղադրության ճշգրիտ կառավարումը: Այս և մի շարք 
այլ թերությունները շրջանցելու և ԷՀԷ մեթոդը ավելի կատարե-
լագործելու նպատակով, անցած դարի 90-ական թվականներին 
Երևանի պետական համալսարանում առաջարկվեց և իրակա-
նացվեց ԷՀԷ մեթոդի նոր` “հեղուկ աղբյուրային” տարատեսակը 
[6], որի գաղափարը և բյուրեղացման համակարգի բլոկ-սխեման 
պատկերված է նկ. 2.6-ում:  
 

 
Նկ. 2.6 Էլեկտրահեղուկային էպիտաքսիայի նոր տարատեսակի 

բյուրեղացման համակարգի բլոկ-սխեման 
 

ԷՀԷ մեթոդի այս տարատեսակում, ի տարբերություն պինդ 
մարմնային աղբյուրով տարատեսակից, աշխատանքային հեղուկ 
ֆազը սնուցելու համար օգտագործվում են “հեղուկ աբյուրներ”, 
որոնք իրենցից ներկայացնում են լուծույթ–հալույթներ, հագեցած 
աճեցվող եռա- կամ քառաբաղադրիչ թաղանթի բաղադրիչներով: 
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Այդ աղբյուրները անջատված են աշխատանքային հեղուկ ֆազա-
յից նեղ և երկար անոթի միջոցով, որի երկրաչափական չափսերը 
ընտրված են այնպես, որ գործնականորեն տեղի չունենա հեղուկ 
ֆազերի դիֆուզիոն խառնումը միմյանց հետ: Այս բյուրեղացման 
համակարգում թաղանթի աճը տեղի է ունենում այն բանի շնոր-
հիվ, որ “հեղուկ աղբյուրում” լուծված բաղադրիչները, բաց թողն-
ված էլեկտրական հոսանքի հետևանքով էլեկտրատեղափոխվում 
են դեպի աշխատանքային հեղուկ ֆազ` առաջացնելով նրա գեր-
հագեցում: Աշխատանքային հեղուկ ֆազի սնուցման աստիճանը 
ուղիղ համեմատական է համապատասխան “հեղուկ աղբյուրով” 
բաց թողնվող էլեկտրական հոսանքի խտությանը և ժամանակին: 
Այս եղանակի առանձնահատկությունը կայանում է նաև նրա-
նում, որ թույլ է տալիս “հեղուկ աղբյուրում” ի սկզբանե լուծված 
բաղադրիչները ամբողջությամբ տեղափոխել աշխատանքային 
հեղուկ ֆազ, այն բանի շնորհիվ, որ դրանց միջև բացակայում է 
հակադարձ դիֆուզիան: Այս հանգամանքը թույլ է տալիս աճեցնել 
բավականին հաստ (մինչև 1 մմ հաստությամբ) բազմաբաղադրիչ 
թաղանթներ (բարակ ծավալային միաբյուրեղներ), չօգտագործելով 
պինդ մարմնային եռա- կամ քառաբաղադրիչ աղբյուրներ, որոնց 
պատրաստումը առանձին բարդ տեխնոլոգիական խնդիր է: Այս 
եղանակով կարելի է ճշգրիտ կառավարելի ձևով աճեցնել ինչպես 
բազմաբաղադրիչ վարիզոնային, այնպես էլ բաղադրության համա-
սեռ բաշխմամբ էպիտաքսային թաղանթներ:  

Նշենք, որ ԷՀԷ մեթոդի դասական և նոր` “հեղուկ աղբյու-
րային” տարատեսակի օգնությամբ աճեցվել և հետազոտվել են 
գործնականորեն A3B5 դասի կիսահաղորդչային բոլոր միացու-
թյունների և դրանց բազմաբաղադրիչ պինդ լուծույթների էպիտաք-
սային թաղանթներ: ԷՀԷ մեթոդը կիրառվել է նաև Si, LiNbO3, մի 
շարք A2B6 միացությունների և դրանց պինդ լուծույթների թա-
ղանթներ աճեցնելու համար:  

Նանոմետրական չափեր ունեցող կառուցվածքներ աճեցնելու 
համար մեկ այլ` վերջերս ձևավորված և արագ կատարելագործվող 
տեխնոլոգիաներից է “կաթիլային էպիտաքսիան” (ԿԷ, “droplet epi-
taxy”): Այս մեթոդի էությունը նույնն է,  ինչը որ էպիտաքսային աճի 
մյուս մեթոդներնն է, այսինքն տեղի է ունենում տակդիրի ցանցի 
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շարունակում` կրկնելով դրա բյուրեղագիտական կառուցվածքը: 
ԿԷ կարելի է անվանել նանո-ՀԷ: Կախված ԿԷ-ի աճեցման պայ-
մաններից և տակդիրի բյուրեղագիտական կողմնորոշումից, կա-
րող են ձևավորվել տարբեր նանոկառուցվածքներ, օրինակ` ոսպ-
նյակաձև և օղակաձև ՔԿ-եր, ինչպես նաև նանոխոռոչներ:  
 
 

§ 2.4. ØáÉ»ÏáõÉÛ³ñ-÷Ýç³ÛÇÝ ¿åÇï³ùëÇ³ 
 

Մոլեկուլյար փնջային էպիտաքսիայի (ՄՓԷ - MBE) եղանակը, 
որի ֆիզիկական սկզբունքի և տեխնոլոգիական սարքավորման 
հիմնական հանգույցների բլոկ-սխեմաները պատկերված են նկ. 
2.7-ում [8], կարելի է ասել, որ սկզբունքորեն չի տարբերվում 
վակուումային փոշեցրման եղանակներից և հանդիսանում է 
դրանց գերկատարելագործված տարբերակը:  

Նկ. 2.7 Մոլեկուլյար փնջային էպիտաքսիայի (MBE) սկզբունքի և 
սարքավորման հիմնական հանգույցների բլոկ-սխեմաները [8] 
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Էպիտաքսային թաղանթների աճեցման համար ՄՓԷ-ի լայն 
կիրառումը սկսվեց 19-րդ դարի 70-ական թվականներից, երբ կա-
տարելագործվեցին արդյունաբերական վակուումային սարքավո-
րումները, որոնցում վակուումը հասցվեց մինչև 10-10 – 10-11 մմ.ս.ս.: 
ՄՓԷ-ի մեթոդում թաղանթի աճը հիմնականում որոշվում է տակ-
դիրի մակերեսի և մոլեկուլյար կամ ատոմային փնջի փոխազ-
դեցության կինետիկայով, ի տարբերություն այլ, արդեն նկարա-
գրված եղանակների, որոնցում թաղանթի աճը տեղի է ունենում 
հավասարակշռությանը մոտ պայմաններում:  

Պետք է նշել, որ ժամանակակից ՄՓԷ-ի սարքավորումներում, 
որոնք իրենցից ներկայացնում են բարդագույն կոմպլեքսներ, 
խտացված ձևով կիրառված են գիտության, տեխնիկայի, ճարտա-
րագիտության, վակուումային տեխնիկայի, նյութագիտության, 
համակարգչային տեխնիկայի և ծրագրավորման արդի արդյունք-
ները: Ժամանակակից չափման մի շարք եղանակների և համա-
կարգչային հակադարձ կապի օգնությամբ էպիտաքսային թա-
ղանթի աճի ընթացքում հետազոտվում և կառավարվում են ինչ-
պես դրա հաստությունը, այնպես էլ բաղադրությունը, լեգիրացման 
աստիճանը, կատարելիությունը և այլն: Թաղանթի հաստության 
կառավարման ճշտությունը հասցված է մեկ (նույնիսկ “կոտո-
րակային”) մոնոատոմային շերտի: Աճեցվում են թաղանթներ, 
որոնցում “ֆոնային” խառնուրդների կոնցենտրացիան շատ մոտ է 
այդ նյութերում սեփական լիցքակիրների կոնցենտրացիային: 
Քանի որ ՄՓԷ եղանակում թաղանթի աճի պրոցեսը տեղի է ունե-
նում գերբարձր վակուումում (10-8 – 10-11 մմ.ս.ս.), որի դեպքում 
մասնիկների ազատ վազքի (առանց հպումների) երկարությունը 
կազմում է տասնյակ կիլոմետրեր, ապա ՄՓԷ պրոցեսը տեղում 
(“in situ”) հսկվում և կառավարվում է այնպիսի ախտորոշիչ մեթոդ-
ների օգնությամբ, ինչպիսիք են բարձր էներգիաներ ունեցող 
անդրադարձված էլեկտրոնների դիֆրակցիան (RHEED – Reflected 
High Energy Electrons Diffraction), էլեկտրոնային Օժե-սպեկտրո-
մետրիան, երկրորդային իոնային մասսպեկտրոսկոպիան, ռենտ-
գենյան ֆոտոէլեկտրական սպեկտրասկոպիան, և այլն [8]: Աշխա-
տանքային խցիկում տեղադրվում է նաև կվադրուպոլային մաս-
անալիզատոր մոլեկուլյար և ատոմային փնջերի ինտենսիվության, 
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ինչպես նաև ծանր իոնների ռմբակոծման օգնությամբ տակդիրի 
մակերեսի մաքրման պրոցեսի հսկման և կառավարման համար: 
Ժամանակակից ՄՓԷ-ի սարքավորումներում մոլեկուլյար, իոնա-
յին և ատոմային փնջեր ստանալու համար օգտագործվում են 
էֆուզիոն, պինդ մարմնային, ինչպես նաև գազային աղբյուրներ 
(CBE, MOMBE):  
 

 
Նկ. 2.8 Մոլեկուլյար փնջային էպիտաքսիայի (MBE) սարքավորման  

(NTU, Japan [8]) լուսանկարները  
 

ՄՓԷ-ի սարքավորումները տեղադրվում են գերմաքուր սեն-
յակներում (նկ. 2.8) և բաղկացած են երկու խցիկներից: Սկզբից 
տակդիրը տեղադրվում է առաջին խցիկի մեջ, որում բարձր` 10-8 
մմ.ս.ս. վակուումի պայմաններում, ծանր իոնային փնջերով ռմբա-
կոծման շնորհիվ կատարվում է տակդիրի մակերեսի մաքրում մի 
քանի մոնոատոմային շերտի կարգի հաստություն ունեցող օքսի-
դային թաղանթից: Որից հետո, հատուկ բռնիչի օգնությամբ տակ-
դիրը տեղափոխվում է հիմնական աշխատանքային խցիկ, որում 
գերբարձր` ~10-10–10-11 մմ.ս.ս. վակուումի պայմաններում կատար-
վում է էպիտաքսային թաղանթի աճը: Թաղանթի աճի ընթացքում 
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տակդիրը տաքացվում է մի քանի հարյուր աստիճան ցելսիուս 
(կախված տակդիրի և թաղանթի նյութերից) և պտտեցվում է մի 
քանի Հց հաճախականությամբ էպիտաքսային թաղանթի հաստու-
թյան համասեռությունը ապահովելու համար: Բարձր և գերբարձր 
վակուումները ստեղծվում են թմբկաթաղանթային և տուրբոմոլե-
կուլյար պոմպերի օգնությամբ, բնականաբար, աշխատանքային 
խցիկի` հեղուկ ազոտի հոսքի օգնությամբ սառեցման պայմաննե-
րում: Վակուումը ստանալու և պահպանելու համար օրվա ընթաց-
քում ծախսվում է ~80-100լ հեղուկ ազոտ: ՄՓԷ-ի սարքավորումը 
անխափան պահպանելու համար անխթան էներգամատակարա-
րումը (ռազմավարական նշանակության) ևս կարևորագույն պայ-
մաններից մեկն է:  

ՄՓԷ-ի օգնությամբ աճեցվել և հետազոտվել են Si-ի, Ge-ի, 
գործնականորեն բոլոր A3B5 և A2B6 դասի կիսահաղորդչային միա-
ցությունների և նրանց բազմաբաղադրիչ պինդ լուծույթների, ինչ-
պես նաև մի շարք օքսիդների էպիտաքսիալ թաղանթներ: Բնակա-
նաբար, ՄՓԷ-ն հիմնականում օգտագործվում է նանոկառուց-
վածքներ աճեցնելու նպատակով:  

Այս տեխնոլոգիական եղանակով ստեղծվել են զանազան գեր-
ժամանակակից օպտո-, միկրո- և նանոէլեկտրոնային կիսահա-
ղորդչային սարքեր: ՄՓԷ եղանակով աճեցվել են գերմաքուր Si-ի և 
GaAs-ի էպիտաքսային թաղանթներ` ֆոնային խառնուրդների 
համապատասխանաբար ~1011 սմ-3 և ~1013 սմ-3 կոնցենտրացիայով: 
Ga1-xAlxAs համակարգում աճեցվել են վարիզոնային էպիտաքսային 
թաղանթներ, որոնցում արգելված գոտու լայնության գրադիենտը 
կազմել է մի քանի հազար էՎ/սմ: GaAlAs/GaAs հետերոկա-
ռուցվածքներում ստեղծվել են երկչափ էլեկտրոնային գազի հիման 
վրա աշխատող ՄՕԿ դաշտային տրանզիստորներ, որոնց ակտիվ 
աշխատանքային ռեժիմում էլեկտրոնների շարժունակությունը 
կազմում է մի քանի միլիոն սմ2/Վ վ [8]:  
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¶ÉáõË III 

 
 
§ 3.1. àëåÝÛ³Ï³Ó¨, ¿ÉÇåë³é¹³Ó¨ ¨ ûÕ³Ï³Ó¨ ùí³Ýï³ÛÇÝ 
Ï»ï»ñÇ ³×»óáõÙ ¨ ¹ñ³Ýó ë³ÕÙÝ³é³ç³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ 
ûëïí³É¹Û³Ý Ñ³ëáõÝ³óÙ³Ý åñáó»ëÇ Ñ»ï³½áïáõÙ 
 

Այս գլխում հակիրճ կներկայացնենք Երևանի պետական հա-
մալսարանի կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի և միկրոէլեկտրոնի-
կայի ամբիոնում և ԵՊՀ կիսահաղորդիչ սարքերի և նանոտեխ-
նոլոգիաների գիտական կենտրոնում վերջին տարիներին կատար-
ված գիտական արդյունքները, մասնավորապես նվիրված հեղու-
կային էպիտաքսիայի կատարելագործված եղանակով տարբեր 
տիպի նանոկառուցվածքների աճեցմանը և հետազոտմանը: Կա-
րևորագույն արդյունքն այն է, որ ցույց է տրվել, որ հեղուկային 
էպիտաքսիան, նրա բյուրեղացման համակարգի և սաղմնառա-
ջացման տեխնոլոգիական պայմանների կատարելագործման և 
համապատասխան ընտրության դեպքում, կարող է հաջողությամբ 
օգտագործվել նանոկառուցվածքների աճեցման նպատակով, կի-
րառելով սաղմնառաջացման ավանդական Ս–Կ մեթոդը: Այս եզ-
րահանգումը սկզբունքորեն հերքում է այն կարծիքը, որ բարձր 
սկզբնական արագության պատճառով ՀԷ-ն չի կարող օգտա-
գործվել ենթամիկրոմետրական և նանոմետրական կառուցվածք-
ներ աճեցնելու համար:  

Ցույց է տրվել, որ PSbAsIn −−−  նյութական համակարգում 
նանոկառուցվածքների ձևավորման ընթացքում ինչպես ցանցի 
հաստատունների հարաբերական տարբերության արժեքը, այն-
պես էլ տակդիրի բյուրեղագրական բնութագրերն ունեն կարևորա-
գույն նշանակություն նանոկառուցվածքների ձևավորման ընթաց-
քում: Մասնավորապես, երբ InAs  տակդիրի հետ բյուրեղական 
ցանցով  համաձայնեցված InAs0.87Sb0.04P0.09 բաղադրության թրջող 
շերտում մեծացվում է ծարիրի բաղադրությունը, ձևավորվում են 
ոսպնյակաձև ՔԿ-եր, իսկ թրջող շերտի InAs0.75Sb0.08P0.17 բաղա-
դրության դեպքում՝ քվանտային օղակներ: Քվանտային օղակների 
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ձևավորումը բացատրվում է այն բանով, որ հեղուկ ֆազում և 
թրջող շերտում ծարիրի և ֆոսֆորի մեծ քանակությունը բերում է 
լարվածության լրացուցիչ ռելաքսացիայի արդեն առաջացած ՔԿ-
երում, ֆոսֆորի ատոմների՝ դեպի ՔԿ-երի կենտրոն (գագաթ) 
շարժման շնորհիվ: Երբ նանոկառուցվածքները ձևավորվում են 
հիմնական բյուրեղագրական ուղղությունից շեղված, կամ քիմիա-
կան խածատման միջոցով արհեստականորեն շեղված InAs (100) 
տակդիրի մակերևույթի վրա, ապա աճում են համապատաս-
խանաբար էլիպսարդային ՔԿ-եր և ՔԿ-երի շղթաներ:  

Օգտագործելով XInAs=0.0213, XSb=0.126 և XInP=1.656×10−4 մոլային 
մասերով քառաբաղադրիչ հեղուկ ֆազ, որի դեպքում ապահովվում 
է yxyx PSbInAs −−1  (x=0.0416; y=0.0892) թրջող շերտի և InAs (100) տակ-

դիրի ցանցի հաստատունների 3% հարաբերական տարբերություն, 
աճեցվել են InAsSb P  երկրորդ սեռի ոսպնյակաձև ՔԿ-եր (նկ. 3.1):  
 

 
Նկ. 3.1 InAs(100) տակդիրի վրա ՀԷ-ի եղանակով աճեցված ոսպնյակաձև 

InAsSbP ՔԿ-երի ՏԷՄ - (ա) (S=40×40 մկմ2) և ԱՈւՄ - (բ-դ)  
(S=5×5 մկմ2 և S=1×1 մկմ2) պատկերները  

 
Սաղմնառաջացման պրոցեսն իրականացվել է իզոթերմ՝ 

T=550oC ջերմաստիճանում: ՔԿ-երն աճեցվել են երեք ժամանա-
կահատվածներում՝ t1=10 րոպե, t2=20 րոպե և t3=30 րոպե. ՏԷՄ և 
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ԱՈՒՄ (AFM Asylum Research MFP-3D) սարքերով հետազոտվել են 
այդ ՔԿ-երի կառուցվածքային հատկությունները բավական մեծ՝ 
S≈1500 մկմ2 մակերևույթի վրա: Ցույց է տրվել, որ նանոհամակարգը 
բաղկացած է բավական համասեռ բաշխված, (6-8)×109 սմ-2 մա-
կերևութային խտությամբ, 10-ից 40 նմ միջին տրամագծով և 0.5-ից 
15 նմ բարձրությամբ ՔԿ-րից, որոնց հետ համատեղ առկա են նաև 
մոտ երեք կարգով փոքր խտությամբ և համապատասխանաբար 70 
նմ-ի և 25 նմ-ի կարգի տրամագծով և բարձրությամբ ՔԿ-եր (նկ. 
3.2ա): Նանոկառուցվածքների ձևավորման ընթացքում դիտված 
երկմոդային սաղմնառաջացումը բացատրվում է համակարգում 
ՔԿ-երի զույգավորման և օստվալդյան հասունացման պրոցես-
ներով:  

 
 
 
 
 
 
Նկ. 3.2 (ա) InAs(100) 
տակդիրի վրա հեղուկ 
ֆազից աճեցված (t=20 ր) 
ՔԿ-երի ՏԷՄ պատկեր-
ները, (բ) օստվալդյան 
հասունացման ԱՈՒՄ 
ժամանակագրությունը  
 
 
 

 
 
 

 
Նկար 3.2բ-ում պատկերված է ԱՈՒՄ-ով ուսումնասիրված 

ՔԿ-երի զույգավորման և օստվալդյան հասունացման ժամանակա-
գրությունը: Ցույց է տըրվել, որ բյուրեղացման ժամանակի մեծաց-
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ման արդյունքում տեղի է ունենում ոսպնյակաձև ՔԿ-երի փոխա-
կերպում էլիպսարդային տեսքի, ընդ որում ընդլայնումը տեղի է 
ունենում հիմնականում InAs (100) տակդիրի մակերևույթի [010] 
ուղղությամբ: Էլիպսարդային ՔԿ-երի (նկ. 3.3ա,բ) մակերևութային 
խտությունը կազմել է (5–8)×108 սմ-2: Օգտագործելով ԱՈՒՄ-ի գծա-
յին տեսածրման հնարավորությունը՝ (նկ. 3.3գ), չափվել են էլիպ-
սարդային ՔԿ-երի չափերը երեք ուղղություններով (X առանցքը 
ուղղվել է տակդիրի [010] ուղությամբ) և հաշվարկվել են էլիպ-
սարդային ՔԿ-երի ընդլայնման գործակիցները (Li/Lj) X, Y և Z 
ուղղություններով՝ LX/LY=1.23±0.12, LX/LZ=9.2±3.6 և LY/LZ=7.9±3.5: 
Ստացված արդյունքից երևում է, որ աճեցված էլիպսարդային ՔԿ-
երը թույլ ձգված են X ուղղությամբ և խիստ սեղմված՝ Z ուղղու-
թյամբ:  
 

 
Նկ. 3.3 (ա, բ) - էլիպսարդային ՔԿ-երի ԱՈՒՄ պատկերները, (գ) - ԱՈՒՄ 

տեսածրման պատկերները X- և Y ուղղություններով 
 

Հետազոտվել է ոսպնյակաձև և էլիպսարդային ՔԿ-երի թվի 
կախումը դրանց միջին տրամագծից: ԱՈՒՄ չափումների վիճա-
կագրությունը կատարվել է S=300 մկմ2 մակերևույթից: Հայտնա-
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բերվել է, որ բյուրեղացման ժամանակի մեծացման ընթացքում տե-
ղի է ունենում ՔԿ-երի բաշխման ֆունկցիայի տեսքի ձևափոխու-
թյուն (նկ. 3.4): Մասնավորապես, ցույց է տրվել, որ փորձնակա-
նորեն ստացված բաշխումը ոսպնյակաձև ՔԿ-երի համար մեծ 
ճշտությամբ մոտարկվում է Գրամ–Շարլիերի ֆունկցիայով (մո-
տարկման ճշտությունը ~97%), իսկ էլիպսարդային ՔԿ-ր համար՝ 
գաուսիանով (մոտարկման ճշտությունը ~99%), որն այնուհետև 
ձևափոխվում է Լիֆշից–Սլեզով–Վագների տեսքի բաշխման: Նա-
նոկառուցվածքների չափերի բյուրեղացման ժամանակային կա-
խումից որոշվել է դրանց աճի միջին շառավղային արագությունը, 
որը կազմել է ~0.05 նմ/վ:  
 

 
Նկ. 3.4 (ա) - t1=10 ր, t2=20 ր և t3=30 ր-ում աճեցված ՔԿ-երի քանակի` 

դրանց միջին տրամագծից կախման հիստոգրամները և 
(բ) - մոտարկման կորերը 

 
Օգտագործելով XInAs=0.0147, XSb=0.205 և XInP=2,663×10−4 մոլային 

մասերով քառաբաղադրիչ հեղուկ ֆազ, որի դեպքում ապահովվել 
է yxyx PSbInAs −−1  (x=0.073; y=0.156) թրջող շերտի և InAs (100) տակ-

դիրի ցանցի հաստատունների 4% հարաբերական տարբերություն, 
աճեցվել են քվանտային օղակներ (նկ. 3.5), որոնց խտությունը 
կազմել է (1-3)×109 սմ-2: Ցույց է տրվել, որ դրանց քանակի կախումն 
արտաքին տրամագծից լավ մոտարկվում է գաուսիանով, արտա-
քին տրամագծի օպտիմալ արժեքը հավասար է 35 նմ-ի, ներքին 
տրամագիծը փոփոխվել է 1-ից 10 նմ, իսկ դրանց միջին բարձ-
րությունը 10 նմ կարգի է:  
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Նկ. 3.5 (ա-դ) - Օղակաձև ՔԿ-երի ՏԷՄ պատկերները: (ե) - ՔՕ-ի 

լայնական կտրվածքի ԹԷՄ պատկերը 
 

Հեղուկ ազոտի ջերմաստիճանում հետազոտվել են InAs  տակ-
դիրի վրա աճեցված ՔԿ-երի ֆոտոլյումինեսցենցի (ՖԼ) սպեկ-
տրները: Երկրորդ սեռի InAsSb P  բաղադրության չընկղված ՔԿ-ով 
ՖԸ-1-ի ՖԼ սպեկտրի վրա դիտվել է երկու մաքսիմում (նկ. 3.6ա): 
Առաջինը՝ E=0.404 էՎ էներգիայի դեպքում, որը համապատաս-
խանում է չլեգիրված InAs  տակդիրի արգելված գոտու լայնու-
թյանը հեղուկ ազոտի ջերմաստիճանում: Դա նշանակում է, որ 
տեղի է ունենում էլեկտրոն–խոռոչ զույգերի շատ արագ տարածա-
կան բաժանում, և ճառագայթային վերամիավորումը տեղի է ունե-
նում ՔԿ-րից դուրս՝ InAs  տակդիրի ծավալում: Երկրորդ՝ ավելի 
փոքր E=0.397 էՎ էներգիայի մաքսիմումի համար պատասխա-
նատու է ՔԿ-ում տեղի ունեցող ճառագայթային վերամիավորումը՝ 
հաղորդականության գոտի – ՔԿ-երի ենթագոտի անցման շնորհիվ: 
Այս փորձարարական արդյունքը հիմնավորում է նաև k·p մոդելով 
կատարված տեսական հաշվարկի արդյունքը, ըստ որի InAsSb P  
բաղադրության երկրորդ սեռի ՔԿ-ում կարող է դիտվել նաև էլեկ-
տրոնների թույլ տեղայնացում:  

ՔԿ-երի էներգիական սպեկտրի ավելի մանրամասն և ճշգրիտ 
հետազոտման համար աճեցվել է n- InAs /p- InAsSb P  դիոդային հե-
տերոկառուցվածք (ՖԸ-2), որի p-n անցման աղքատացած շերտում 
ընկղված են ՔԿ-եր:  
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Նկ. 3.6 (ա) - ՖԸ-1 և ՖԸ-2 նմուշների ֆոտոլյումինեսցենցի սպեկտրները 

T=77Կ ջերմաստիճանում, (բ) - InAs (100) տակդիրի վրա աճեցված 
երկրորդ սեռի InAsSb P  ՔԿ-երի գոտիական կառուցվածքը և 

էներգիական մակարդակների սխեմատիկ պատկերումը 
 

ՔԿ-ը և 4 մկմ հաստությամբ p- InAsSb P  էպիտաքսային շերտը 
աճեցվել են քառաբաղադրիչ PSbAsIn −−−  հեղուկ փուլից: ՖԸ-2-ի 
ՔԿ-երի աճեցման տեխնոլոգիական պայմաններն ընտրված են 
նույնը, ինչ ՖԸ-1-ի ստեղծման ընթացքում: p- InAsSb P  էպիտաք-
սային շերտի բաղադրությունը ընտրվել է այնպես, որ ունենա ≈0.48 
էՎ արգելված գոտու լայնություն T=78 Կ ջերմաստիճանում: Ավելի 
մեծ արգելված գոտու լայնությամբ էպիտաքսային շերտը նախ 
ապահովում է “օպտիկական պատուհան”, իսկ պոտենցիալային 
արգելքի ստեղծման շնորհիվ ապահովում է նաև էլեկտրոնների 
տեղայնացում երկրորդ սեռի ՔԿ-ում և ճառագայթային վերամի-
ավորման հավանականության մեծացում: Հեղուկ ազոտի ջերմաս-
տիճանում հետազոտվել է այս կառուցվածքի ՖԼ-ի սպեկտը (նկ. 
3.6ա), որի վրա դիտվել է խիստ արտահայտված մաքսիմում՝ 
E=0.371 էՎ էներգիայի դեպքում: Շեղումը ՖԸ-1-ի հիմնական՝ 
E=0.404 էՎ մաքսիմումից կազմել է 33.2 մէՎ: Այս արժեքը՝ հաշ-
վարկված InAs տակդիրի վալենտական գոտու առաստաղից, ըն-
դունվել է որպես ՔԿ-ում տեղայնացված խոռոչների առաջին էներ-
գիական մակարդակ: ՖԸ-2-ի ՖԼ-ի սպեկտրի վրա դիտվել են նաև 
“կոտրվածքներ” E=0.382 էվ, E=0.39 էՎ և E=0.398 էՎ էներգիաների 
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դեպքում, որոնք բացակայում են չընկղված ՔԿ-ով ՖԸ-1-ի ՖԼ-ի 
սպեկտրներում: Այդ կոտրվածքները, հավանաբար, արդեն բնու-
թագրում են տեղայնացված խոռոչների երկրորդ, երրորդ և չոր-
րորդ էներգիական մակարդակները: Համադրելով հեղուկ ազոտի 
ջերմաստիճանում կատարված ֆոտոլյումինեսցենցի սպեկտրի ու 
մագնիսադիմադրության չափումների և հետազոտությունների 
արդյունքները, փորձնականորեն որոշվել է InAsSb P  երկրորդ սեռի 
ՔԿ-ում տեղայնացված խոռոչների էներգիական սպեկտրը՝ h1=33.2 
մէՎ, h2=21.4 մէՎ, h3=14.3 մէՎ, h4=6.2 մէՎ, h5=2.32 մէՎ, h6=1.55 մէՎ, 
h7=0.91 մէՎ և h8=0.53 մէՎ՝ հաշվարկված InAs  տակդիրի վա-
լենտական գոտու առաստաղից: InAs տակդիրի վրա աճեցված 
InAsSb P  երկրորդ սեռի ՔԿ-երի գոտիական կառուցվածքի և էներ-
գիական մակարդակների սխեմատիկ պատկերը տրված է նկ. 3.6բ-
ում:  

Ընդունելով E=33 մէՎ արժեքը որպես առաջին էներգիական 
մակարդակ, հաշվարկվել է InAsSb P  բաղադրության և L = 20 նմ 
(ՖԸ-1) օպտիմալ տրամագիծ ունեցող երկրորդ սեռի ՔԿ-ում 
տեղայնացված խոռոչների արդյունարար զանգվածի արժեքը՝ 

0
* 029.0 mm = :  

Ենթակարմիր տիրույթի սպեկտրոմետրի միջոցով ֆոտոար-
ձագանքի սպեկտրի՝ սենյակային ջերմաստիճանում կատարված 
ուսումնասիրությունների ժամանակ ՖԸ-1-ի համար դիտվել են 
սպեկտրի երկարալիքային շեղում՝ մինչև λ~4 մկմ և լրացուցիչ 
մաքսիմումներ՝ λ=3.68 մկմ և λ=3.9 մկմ ալիքի երկարությունների 
դեպքում (նկ. 3.7ա): Ինչպես երկարալիքային շեղումը, այնպես էլ 
լրացուցիչ մաքսիմումները բացատրվել են ՔԿ-երի ներդրմամբ: 
Նմուշների ֆոտոարձագանքի սպեկտրները չափվել են նաև ար-
տաքին լարման կիրառման պայմաններում (նկ. 3.7բ): Ցույց է 
տրվել, որ ՔԿ-ով ՖԸ-1-ի դեպքում նույնիսկ փոքր՝ միչև ± 2 մՎ լա-
րումներ կիրառելիս տեղի է ունենում ֆոտոարձագանքի սպեկտրի 
վրա նկատված լրացուցիչ մաքսիմումների թվային արժեքների էա-
կան մեծացում: Մասնավորապես, ± 1.5 մՎ լարումների կիրառման 
դեպքում λ=3.65 մկմ ալիքի երկարության համար դիտված ֆոտո-
արձագանքի արժեքը գործնականորեն հավասար է հիմնական՝ 
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λ=3.48 մկմ ալիքի երկարության մաքսիմումի արժեքին, որն ունի 
կարևոր կիրառական նշանակություն “բազմագույն” ֆոտոընդու-
նիչներ ստեղծելու համար:  

 
Նկ. 3.7 (ա) - Ֆոտոընդունիչների ենթակարմիր տիրույթի ֆոտոարձագան-
քի սպեկտրները U=2 մՎ և U=6 մՎ լարումների դեպքում (PD – առանց ՔԿ-

երի InAs-ի ՖԸ, QDIP – ՖԸ-1); (բ) - տարբեր լարումների դեպքում ՖԸ-1-ի 
ֆոտոարձագանքի սպեկտրները սենյակային ջերմաստիճանում 

 
ՔԿ-ով համակարգերի օպտոէլեկտրոնային հատկությունների 

հետազոտման ընթացում դիտվել է նաև հաջորդ կարևոր կիրա-
ռական նշանակություն ունեցող երևույթը՝ գրանցվել է ֆոտո-
արձագանքի ազդանշան առանց արտաքին լարման կիրառման: 
Այդ երևույթի որակական բացատրությունը տրվել է, հիմնվելով 
երկրորդ սեռի ՔԿ-րին բնորոշ ու դրանցում տեղի ունեցող լից-
քակիրների տարածական բաժանման և բևեռացման պոտենցիալի 
առաջացման վրա:  

Նմուշների օպտոէլեկտրոնային հատկությունները հետազոտ-
վել են նաև He-Ne լազերի տարբեր ալիքի երկարության ճառա-
գայթման ազդեցության տակ: Մասնավորապես, λ=0.63 մկմ, 
1.15 մկմ և 3.39 մկմ ալիքի երկարություններով լազերային ճառա-
գայթմամբ գրանցվել են InAsSb P  ՔԿ-երով ֆոտոընդունիչներում 
գեներացված պարապ ընթացքի լարում և կարճ միացման հոսանք 
սենյակային ջերմաստիճանում: Ճառագայթման λ=3.39 մկմ ալիքի 
երկարության դեպքում գրանցված լարման և հոսանքի զգա-
յունությունների առավելագույն արժեքները կազմել են համա-
պատասխանաբար 2 Վ/Վտ և 82 մԱ/Վտ (T=300Կ): Ցույց է տրվել, որ 
այս ֆոտոընդունիչները կարող է նաև օգտագործվել 1200-13000C 
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ջերմաստիճանով մարմինների ջերմային ճառագայթման գրանց-
ման համար: Սենյակային ջերմաստիճանում λ=1.15 մկմ ալիքի եր-
կարությամբ ենթակարմիր լազերային ճառագայթման դեպքում 
դիտվել է ՔԿ-ով նմուշների մակերևութային դիմադրության 14 % 
առավելագույն փոքրացում, իսկ λ=3.39 մկմ-ի դեպքում` միչև 17 %, 
որը բավական լավ արդյունք է նեղ գոտիական կառուցվածքով և 
ցածրաօհմ կիսահաղորդիչների հիման վրա պատրաստված 
ֆոտոընդունիչների համար:  
 

§ 3.2. øí³Ýï³ÛÇÝ ÙáÉ»ÏáõÉÇ Ýáñ ï³ñ³ï»ë³ÏÇ ¨ ¹ñ³Ýó 
Ñ³Ù³Éñ³ÛÇÝ ßÕÃ³Ý»ñÇ ³×»óáõÙ, Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ Ñ³ï-
ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ã³÷³Ýó»ÉÇáõÃÛ³Ý ëå»ÏïñÇ Ñ»ï³½áïáõÙ  
 

Օգտագործելով XInAs=0.0195, XSb=0.1228 և XInP=1.7×10−4 մոլային 
մասերով քառաբաղադրիչ հեղուկ ֆազ՝ աճեցվել են InAsSb / InAsP  
ՔԿ-երի մոլեկուլներ (ՔԿՄ) (նկ. 3.8): ՔԿ-երի մոլեկուլները բաղ-
կացած են կենտրոնական ՔԿ-րից, որը շրջապատված է հիմ-
նականում վեց նանո-խոռոչներով և ունի երիցուկ բույսի տեսք:  
 

 
Նկ. 3.8 (ա-գ) - InAsSb-ՔԿ/InAsP-նանոխոռոչներ ՔԿՄ-ի ՏԷՄ պատկեր-

ները: (դ) - ՔԿՄ-ի լայնական կտրվածքի ԹԷՄ պատկերը 
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ՔԿ-երի (ՔԿՄ-երի) մակերևութային խտությունը կազմել է (0.8-
2)×109 սմ-2, իսկ դրանց միջին տրամագիծը և բարձրությունը՝   հա-
մապատասխանաբար 5-ից 45 նմ և 2-ից 20 նմ: Նանոխոռոչների  
խտությունը կազմել է (6-10)×109 սմ-2, իսկ միջին տրամագիծը և խո-
րությունը՝ 5-ից 40 նմ: Ֆուրյե-ձևափոխման ենթակարմիր սպեկ-
տրոմետրի (FTIR-Nicolet/NEXUS) միջոցով T=300Կ ջերմաստիճա-
նում չափված ՔԿՄ-երի կլանման սպեկտրը բերված է նկ. 3.9-ում: 
Դիտվել է ՔԿՄ-ի կլանման եզրի երկարալիքային շեղում λ=3.44 
մկմ-ից ( InAs  արդյունաբերական տակդիրի կլանման եզրը) մինչև 
λ= 3.85 մկմ, ինչպես նաև կլանման սպեկտրի լայնացում մինչև 
λ=2.75 մկմ կարճալիքային տիրույթ:  
 

 
Նկ. 3.9 InAsSb/InAsP ՔԿ-նանոխոռոչներ համակարգի և InAs(100) 

տակդիրի կլանման սպեկտրները T=300Կ ջերմաստիճանում 
 

Օգտագործելով ութ-գոտիական k·p մոդելը՝ տեսականորեն 
հետազոտվել են InAsSb / InAsP  ՔԿՄ-ի օպտոէլեկտրոնային հատ-
կությունները (նկ. 3.10): Ցույց է տրվել, որ տեղի է ունենում խոռոչ-
ների խիստ տեղայնացում ՔԿՄ-ի կենտրոնական ՔԿ-ում, ինչպես 
նաև հնարավոր է էլեկտրոնների թույլ տեղայնացում (նկ. 3.10բ), 
որոնք սակայն կարող են հեշտությամբ դուրս մղվել ՔԿ-ից, մաս-
նավորապես արտաքին էլեկտրական դաշտի կամ ՔԿ-ում առկա 
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էլաստիկ դեֆորմացիայի ազդեցության շնորհիվ: Հաշվարկվել է 
ՔԿՄ-ի էներգիական սպեկտրը (տեղայնացած խոռոչների առաջին 
չորս մակարդակները) և բևեռացման պոտենցիալի մեծագույն ար-
ժեքը (նկ. 3.10գ), որը կազմել է ±1.33 մՎ:  
 

 
Նկ. 3.10 (ա, բ) - Ոսպնյակաձև ՔԿ-ում խոռոչների լիցքի խտության բաշ-

խումը և տոպոլոգիան: (գ) - բևեռացման պոտենցիալի 3D պատկերը  
 

Նախապես խածատված ( O HC H 3 : 2Br = 4 : 1) InAs (100) տակ-
դիրի վրա քառաբաղադրիչ հեղուկ ֆազից աճեցվել են ՔԿ-երի շղ-
թաներ, որոնք հիմնականում ուղղորդված են եղել [010] ուղղու-
թյամբ և ունեցել են 2-ից 5 մկմ երկարություն (նկ. 3.11):  
 

 
Նկ. 3.11 (ա-դ) - ՔԿ-երի շղթաների ԱՈՒՄ պատկերները: (ե-է) – (բ,գ,դ)-

ում նշված ուղղություններով տեսածրման հետագծերը  
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Ցույց է տրվել, որ խածատիչի ճիշտ ընտրության դեպքում քի-
միական խածատումը կարող է հաջողությամբ օգտագործվել տակ-
դիրի մակերևույթի վրա երեք ազիմուտալ ուղղություններով հա-
մապատասխան ապաուղղորդվածություն ստեղծելու նպատակով, 
սաղմնառաջացման հետագա ավելի շահավետ ուղություններ 
ապահովելու համար: ԱՈՒՄ հետազոտությունները ցույց են տվել, 
որ ՔԿՄ-ի շղթաները բաղկացած են հիմնականում զույգավորված 
կենտրոնական ՔԿ-երի շղթայից, որոնք զուգորդված են նանոխո-
ռոչների եզրային շղթաներով: ՔԿՄ-ի շղթաների պարբերությունը 
կազմել է ≈120 նմ, ՔԿ-երի և նանոխոռոչների միջին տրամագիծը 
եղել է համապատասխանաբար 40±7 նմ և 20±5 նմ, իսկ դրանց մա-
կերևութային խտությունը՝ (2-5)×109 սմ-2 և (1-3) ×109  սմ-2: ՔԿՄ-ի 
շղթայի ՔԿ-երի կենտրոնական ենթաշղթաների միջև հեռավորու-
թյունը եղել է 5-ից 20 նմ, ՔԿ-երի բարձրությունը՝ 10 նմ-ի կարգի, 
իսկ նանոխոռոչների խորությունը՝ մինչև 5 նմ:  

¶ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ  
 
1. D. Bimberg, M. Grundmann, N.N. Ledentsov. Quantum Dot Heterostruc-

tures, Wiley, New York, 1998.  
2. A. Krier (Ed.). Mid-infrared Semiconductor Optoelectronics (Springer Series in 

Optical Sciences), Springer-Verlag London Limited ©, 2006.  
3. Է.Մ. Ղազարյան, Ս.Գ. Պետրոսյան. Կիսահաղորդչային նանոէլեկ-

տրոնիկայի ֆիզիկական հիմունքները, Երևան, ՌՀՀ հրատարակ-
չություն, 424 էջ, 2005թ.  

4. A. Rogalski. Acta Physica Polonica A, 116, 389 (2009).  
5. P. Bhattacharya, X.H. Su, S. Chakrabarti, G. Ariyawansa, A.G.U. Perera. 

Appl. Phys. Lett., 86, 191106 (2005).  
6. Կ.Մ. Ղամբարյան. Կիսահաղորդչային էպիտաքսային թաղանթների 

աճեցման տեխնոլոգիական մեթոդները, Երևան: ԵՊՀ հրատարակ-
չություն, 44 էջ, 2008թ.  

7. Կ.Մ. Ղամբարյան. Կիսահաղորդչային էպիտաքսիալ նանոկառուց-
վածքների և դրանց հիման վրա միջին ենթակարմիր տիրույթի ֆոտո-
ընդունիչների ստեղծում և հետազոտում: Դոկտորական ատենախո-
սության սեղմագիր, 40 էջ, Երևան, 2013թ.  

8. www.semiconductors.co.uk ; www.aixtron.de  

58 

http://www.semiconductors.co.uk/
http://www.aixtron.de/


 
 

Կ ա ր ե ն  Մ ա ր տ ի ն ի  Ղ ա մ բ ա ր յ ա ն  
 
 
 
 

ÎÆê²Ð²Ôàð¸â²ÚÆÜ 
Ü²ÜàÎ²èàôòì²ÌøÜºðÆ ²ÖºòØ²Ü 

îºÊÜàÈà¶Æ²Î²Ü ØºÂà¸ÜºðÀ 
 

 
 

àôêàôØÜ²ØºÂà¸²Î²Ü ÒºèÜ²ðÎ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Տպագրված է “ԼԱԶԵՐՔՈՓԻ” ՍՊԸ-ի տպարանում:  
Տպաքանակ՝ 120:  

 

59 


	Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ
	ÉáõË I
	§ 1.1. Ü³Ýá¿É»ÏïñáÝÇÏ³ÛÇ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñÁ, А3В5 ¹³ëÇ ÏÇë³Ñ³Õáñ¹ã³ÛÇÝ ÙÇ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó µ³½Ù³µ³Õ³¹ñÇã åÇÝ¹ ÉáõÍáõÛÃÝ»ñÇ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
	§ 1.2. ÎÇë³Ñ³Õáñ¹ã³ÛÇÝ Ý³ÝáÏ³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ³×»óÙ³Ý ï»ËÝáÉá Ç³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ
	§ 1.3. î»ë³ÍñáÕ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ¨ ³ïáÙ³áõÅ³ÛÇÝ Ù³Ýñ³¹Ç-ï³ÏÝ»ñÇ ÝÏ³ñ³ ñ»ñÁ ¨ ³ßË³ï³ÝùÇ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ

	ÉáõË II
	§ 2.1. ²íïá¿åÇï³ùëÇ³ ¨ Ñ»ï»ñá¿åÇï³ùëÇ³
	§ 2.2. ³½³ý³½³ÛÇÝ ¿åÇï³ùëÇ³
	§ 2.3. Ð»ÕáõÏ³ÛÇÝ ¿åÇï³ùëÇ³
	§ 2.4. ØáÉ»ÏáõÉÛ³ñ-÷Ýç³ÛÇÝ ¿åÇï³ùëÇ³

	ÉáõË III
	§ 3.1. àëåÝÛ³Ï³Ó¨, ¿ÉÇåë³é¹³Ó¨ ¨ ûÕ³Ï³Ó¨ ùí³Ýï³ÛÇÝ Ï»ï»ñÇ ³×»óáõÙ ¨ ¹ñ³Ýó ë³ÕÙÝ³é³ç³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ûëïí³É¹Û³Ý Ñ³ëáõÝ³óÙ³Ý åñáó»ëÇ Ñ»ï³½áïáõÙ
	§ 3.2. øí³Ýï³ÛÇÝ ÙáÉ»ÏáõÉÇ Ýáñ ï³ñ³ï»ë³ÏÇ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³Éñ³ÛÇÝ ßÕÃ³Ý»ñÇ ³×»óáõÙ, Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ Ñ³ï-ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ã³÷³Ýó»ÉÇáõÃÛ³Ý ëå»ÏïñÇ Ñ»ï³½áïáõÙ

	ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ

