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Заманбап электрониканын өнүгүү жолу, өзгөчө опто -, микро- наноэлектроника 

приборлорунун активдүү элементтеринде катуу заттуу монокристаллдардын ордуна 

монокристаллдык жука (эпитаксиялык) катмарларды кеңири колдонууга өтүү жана бул  

 

 

жука катмарлардын негизинде жарым өткөргүч материалдардын суперкаптамдарын 

(superlattices, сверхрешѐтки ) өндүрүү технологиялары болуп эсептелет [1,2].  

Мындай заманбап технологиянын негиздерин окутуу “Электроника жана 

наноэлектроника” багытында билим алган студенттерге “Микро- жана наноэлектрониканын 

технологияларынын атайын суроолору” курсунда  (IV курс, VII семестр) ишке ашырылат 

жана курсту жакшы өздөштүрүүдө 690100 – Электроника жана наноэлектроника багытынын 

Мамлекеттик окуу стандартында бекитилген базалык курстар боюнча (жалпы физика курсу, 

математикалык анализ, химия, квант механикасы, термодинамика жана статистикалык 

физика, конденсирленген абалдын физикасы, электрондук техниканын материалдары, 

электрониканын физикалык негиздери ж.б.) студенттин жогорку деңгээлде билими болушу 

талап кылынат.  

Суперкаптамдар технологиясындагы эң негизги түшүнүк – бул эпитаксия түшүнүгү.  

Эпитаксия – монокристаллдык жарым өткөргүч материалдын (подложка) бетине бөлөк 

жарым өткөргүчтүн монокристаллдык катмарынын багытталган өсүү процесси, заманбап 

жарым өткөргүчтөр технологиясында жана опто-, нанотехнологияда кеңири колдонулат. 

Эгерде катмар менен подложканын составдары дал келишсе, процесс гомоэпитаксиялык, ар-

түрдүү болсо гетероэпитаксиялык деп аталат. Жогорку кристаллдык жеткилеңдиктеги 

эпитаксиалдык катмарларды алуу үчүн подложканын бетинин тазалыгы, процесстин 

температурасы жана материалды жалгаштыруу (нанесение) ылдамдыгы негизги 

маанилүүлүктөр болуп эсептелет. Өсүп жаткан монокристаллдык катмар подложканын 

параметрлерин толугу менен кайталайт, башкача айтканда катмардын кристаллдык торчосу 

жана ориентациясы подложканын структурасы менен ориентациясына дал келет. 

Эпитаксиялык катмарлардын өсүү процесстери газдык (буу) фазада, суюк же катуу 

фазада өткөндүктөн, газофазалык эпитаксия, суюк фазалык эпитаксия, молекулярдык нур 

эпитаксиясы жана лазердик эпитаксия болуп бөлүнүшөт. Бидин бул билдирүүбүз 

суперкаптамдарды илимий жана өндүрүштүк негизде өстүрүүгө мүмкүнчүлүк берген, 

молекулярдык нур эпитаксиясы технологиясына арналат. 

Адегенде, каралып жаткан суроолордун ичинен негизгилерден болуп эсептелген 

суперкаптамдар, МНЭ ыкмасы жана анын тутумдары жөнүндө түшүнүктөр берилиши зарыл. 

Суперкаптамдар жөнүндө түшүнүк. Соңку мезгилде ар түрдүү жарым 

өткөргүчтөрдөн турган катмарлуу структуралар (жарым өткөргүч суперкаптамдар) микро-, 

опто-, наноэлектроникада кеңири колдонууга ээ болуп, бул багытта технологиянын өнүгүшү 

өтө жогорку деңгээлге көтөрүлдү.  
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Суперкаптам - кристаллдык торчонун мезгилдик потенциалынан тышкары торчонун 

турактуулугунан кыйла ашкан, кошумча мезгилдик потенциалга ээ болгон катуузаттык 

структура. 

Суперкаптамдар төмөнкү түрлөргө бөлүнөт: 

1. Композициондук суперкаптамдар – мезгил-мезгили менен кезектешкен, ар түрдүү 

тыйуу салынган тилкеге ээ болгон жарым өткөргүчтөрдүн эпитаксиалдык жука катмарлары. 

Алар жарым өткөргүчтөрдүн тилкелеринин энергетикалык мейкиндикте жайгашуусуна 

ылайык үч түргө бөлүнүшөт: а) I типтеги суперкаптамдар; б) II типтеги суперкаптамдар; в) 

Политиптик суперкаптамдар. 

2. Легирленген  суперкаптамдар. 

3. Легирленген композициялык суперкаптамдар. 

4. Спиндүү суперкаптамдар. 

Ар кандай жарым өткөргүчтөрдүн тилкелеринин энергетикалык мейкиндикте 

жайгашуусун, адатта, вакуумдун деңгээлин баштапкы эсептөө чекити катары карап 

салыштырышат. Мындай салыштырууну каралып жаткан жарым өткөргүчтөрдүн ар бирин 

электрондук жакындыктын (электронное сродство) мааниси (θ) менен мүнөздөө аркылуу 

ишке ашырса болот. Электрондук жакындык, электронду жарым өткөргүчтүн өткөрүмдүүлүк 

тилкесинин түбүнөн вакуум деңгээлине өткөрүү үчүн керектүү энергияны аныктайт. Демек, 

θ чоң мааниге ээ болгон жарым өткөргүчтүн өткөрүмдүүлүк тилкесинин чеги (край зоны), θ 

кичинекей жарым өткөргүчкө караганда энергия боюнча төмөн жайгашат. Энергияны вакуум 

деңгээлинин энергиясынан баштап эсептөө менен, композициялык суперкаптамдарды үч 

түргө бөлүүгө болот ( 1 - сүрөт). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 - сүрөт. Өткөрүмдүүлүк жана валенттүүлүк тилкелеринин чектеринин вакуум деңгээлине 

(штрихтелген сызык) салыштырмалуу жайгашуусу, (солдо)  контакт боло элек кезинде, контакт 

болгондон кийин ар түрдүү типтеги композициондук суперкаптамдарда (оңдо): а ‒ I типтеги 

суперкаптам; б ‒ II типтеги суперкаптам; в ‒ политиптик суперкаптам. Абсцисса огу боюнча 

мейкиндик координаты жайгашкан, ордината огу боюнча 
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I типтеги суперкаптамда (1- сүрөт, (а)) өткөрүмдүүлүк тилкесинин ажырымы (ΔЕС) 

менен валенттүүлүк тилкесинин ажырымы (ΔEV) карама-каршы белгиде болушуп, тыйуу 

салынган тилкелери (Eg), толугу менен жабылышат (перекрываются).  

II типтеги суперкаптамда (1-сүрөт,(б)) өткөрүмдүүлүк зонасынын жана валенттүүлүк 

зонасынын чектеринин модуляциясы бирдей белгиде болушат, жана тыйуу салынган 

тилкелери жарым-жартылай гана жабылышат, же такыр эле жабылышпайт. 

Политиптик суперкаптам (1 - сүрөт, (в)) үч компоненттүү системадан турат, II типтеги 

суперкаптамды түзгөн катмарлар электрондор жана көзөнөкчөлөр үчүн потенциалдык 

тоскоолдукту түзгөн кенен тилкелүү жарым өткөргүч менен кошумчаланат.  

Параболикалык потенциалдык чуңкурлардын жыйындысын түзөт. Спиндүү 

суперкаптамдар ‒ бир эле жарым өткөргүчтүн катмарларын мезгил-мезгили менен 

кезектештирүүнүн негизинде легирлөөдөн пайда болгон каптамдар. Бир катмар магниттүү 

эмес элементтер менен легирленсе, экинчиси  магниттүү элементтер менен легирленет. 

Магнит талаасы жок кезде, бүтүндөй суперкаптамда энергия ажырымы турактуу, магнит 

талаасы таасир кылганда мезгилдүү потенциал пайда болот. 

Композициялык суперкаптамдарда жарым өткөргүч катмарлар легирленбейт, 

ошондуктан кванттык чуңкурларды тик бурчтуу деп эсептөөгө болот (1 - сүрөт). Эгерде 

суперкаптамдардагы жарым өткөргүчтөрдүн бири, мисалы, кенен тилкелүүсү донорлук 

кошулма менен легирленген болсо, кырдаал өзгөрөт, натыйжада легирленген 

композициялык суперкаптамдар пайда болот. Бул өзгөчө кырдаал модуляцияланган легирлөө 

жолу менен GaAs/AlxGa1-xAs суперкаптамында изилденген.  

GaAs дин өткөрүү тилкесинин чеги энергиясы боюнча AlxGa1-xAsдин донордук абалына 

караганда төмөн жайгашкандыктан, AlxGa1-xAsдин донорлук тилкесин таштап кеткен 

электрондор GaAsдин легирленбеген катмарларына диффузияланып, аларды пайда кылган 

иондоштурулган донорлор менен мейкиндикте бөлүнүшөт. Акыр-аягы, бардык кыймылдуу 

ток алып жүрүүчүлөр GaAs катмарларында локалдашып, иондоштурулган аралашмалардан 

чачырабастан гетерочекке жарыш кыймылдай алышат. Бул шарт, жука тилкелүү жарым 

өткөргүчтөрдүн катмарындагы каралып жаткан электрондордун кыймылдуулугунун олуттуу 

жогорулашына алып келет. 

Молекулярдык - нур эпитаксия (МНЭ) ыкмасы. Молекулярдык - нур эпитаксиясы 

(МНЭ), орусча, молекулярно-лучевая эпитаксия (МЛЭ), эпитаксиянын жардамы менен 

жарым өткөргүчтөрдүн гетероструктураларын өстүрүү үчүн нанотехнологиялык 

ыкмалардын бири жана материалдарды вакуумда жайгаштыруунун (напыления) классикалык 

технологияларын өркүндөтүүлөрдүн жыйынтыгы болуп эсептелет.  

 MНЭ - термикалык жол менен түзүлгөн молекулярдык же атомдук нурлардын 

тиешелүү компоненттери менен жогорку вакуумда жана жогорулатылган температурада 

жайгашкан подложканын ортосундагы реакциянын негизинде ар түрдүү кошулмалардын 

жука эпитаксиалдык катмарларынын өсүшү. Ылайыктуу подложкада, ырааттуу өстүрүү жолу 

менен алынган кеминде эки материалдын (же болбосо, ар түрдүү кошулмалар менен 

легирленген) калыңдыгы 20нмден кичине  кезектешкен көп катмарлуу гетероструктуралар 

суперкаптамдарды (сверхрешѐтки) түзөт. 

 Катмарлардын өсүүсү термодинамикалык тең салмактуулукка жакын шарттарда өткөн, 

салттуу ыкмалардан айырмаланып, МНЭ технологиясы негизинен кинетикалык режимде 

өсүү мүмкүнчүлүгүнө негизделген. Өсүүнүн мындай кинетикалык мүнөзү тең салмактуулук 

шартында, аралашпачуулук (несмешиваемость) аймакка ээ болгон кошулмаларда бир тектүү 

метастабилдик тартипсиздиктеги катуу эритмелерди түзүүгө мүмкүндүк берет. 

 Бул ыкма, өзүнүн мүнөздөмөлөрү боюнча, суперкаптамдардын структураларын түзүүдө 

колдонулган башка технологиялардан көптөгөн айырмачылыгы менен мүнөздөлөт: 

1)   катмарлардын өсүү ылдамдыгынын кичинелиги, 1мкм/саат; 

2)   өсүү температурасынын салыштырмалуу төмөндүгү; 

3) бардык компоненттер үчүн эффузиондук кутучалардын (ячейки) жанындагы механикалык 

жапкычтарды колдонуудан улам, өсүүнү кескин токтотуу жана улантуу мүмкүнчүлүгү; 
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4) керектүү молекулярдык нурларды жаратуучу кошумча булактарды ыңгайлуу киргизүү 

менен кошулманын концентрациясын башкаруу жана катмардын курамын өзгөртүү үчүн ар 

кандай буу компоненттерин кошуу мүмкүнчүлүгү; 

5)  өсүп келе жаткан кристаллдын атомдук жылмакай бетинин  пайда болушу; 

6)  өсүү учурунда тастыктоо мүмкүнчүлүктөрү. 

 MНЭ ыкмасынын ушул оң жактарынын жардамы менен ар кандай кошулмалардын 

негизинде, өзүнүн сапаты боюнча инструменталдык колдонууга жарактуу эпитаксиалдык 

катмарларды жана суперкаптамдарды түзүүгө мүмкүнчүлүк болот. 

 - сүрөттө МНЭ тутумунун жөнөкөйлөнтүлгөн схемасы көрсөтүлгөн. Молекулярдык 

нурлар (пучки) эң жогорку вакуумда ( ≈ 10
-10 

Па), температуралары ЭВМ дин жардамында 

кылдаттык менен көзөмөлдөнүп туруучу эффузиондук кутучалардын жардамы менен 

түзүлүп, подложкага багытталат.. Эффузиондук кутучалар нурлардын 

интенсивдүүлүктөрүнүн бөлүштүрүүлөрүнүн максимуму, подложканын тегиздигинде 

кесилишкендей болуп жайгаштырылышат. Нурлардын интенсивдүүлүгү эффузиондук 

кутучалардын температурасы менен аныкталат. Подложканын жана эффузиялык кутучанын 

температураларын тууралап тандоо менен, керектүү химиялык курамдагы эпитаксиалдык 

катмарларды өстүрүүгө болот. 

Катмарлардын өсүү процессин кошумча башкаруу, ысыткыч (эффузиондук кутуча) менен 

подложканын ортосунда жайгашкан, подложкага молекулярдык нурлардын келүүсүн 

үзгүлтүккө учуратууга же улантууга мүмкүндүк берген капкактарды (заслонки) колдонуу 

менен жүргүзүлөт. Катмардын бир тектүүлүгү жана анын кристаллдык структурасы 

молекулярдык агымдардын подложканын бетиндеги бир тектүүлүгү менен аныкталат. МНЭ 

тутумдары үлгүлөрдү алмаштыруу үчүн шлюздар менен жабдылган жана катмарлардын 

параметрлерин анализдөө үчүн (масс-спектрометр,  оже-спектрометр жана электрондордун 

чагылуу дифракциясын изилдөөчү) жабдууларды камтышы мүмкүн. 
 

 
2 - сүрөт. AlxGa1-xAs ‒ GaAs  гетероструктурасын молекулярдык – нур эпитаксия 

ыкмасы менен өстүрүү тутумунун схемалык түзүлүшү: 1 – подложка ысыткычтар; 2 – 

подложкалар 3 – капкактар (заслонки); 4 – негизги элементтнрдин кутучалары, 5 – 

легирлөөчү элементтр үчүн кутучалар. 
 

Буулантуу үчүн даярдалган, жогорку электрондук тазалыктагы материалдар (Si, Ge, Ga, 

Al, In, Cd, Zn, As, P, Sb, Pb, Te, Se ж.б.) менен толтурулган тигель, резистивдик ысыткычтын 

огу боюнча жайгаштырылат. 

МНЭ тутуму өтө кымбат баадагы (~ бир канча млн. $) түзүлүш болгондуктан окуу 

процессинде алардын түзүлүштөрүн, иштөө принциптерин, өтүп жаткан процесстерди окуп 

http://thesaurus.rusnano.com/wiki/article1125
http://thesaurus.rusnano.com/wiki/article2003?sphrase_id=223
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үйрөнүү (эффузиондук кутучанын түзүлүшү, подложкаларды даярдоо, эң жогорку вакуумду 

алуу жолдору, ар түрдүү группадагы жарым өткөргүчтөрдү түзүүчү элементтердин физика-

химиялык касиеттерин жогорку деңгээлде билүү, кутучалардан чыккан молекулярдык жана 

атомдук агымдардын подложкаларга жайгашуу механизмдери ж.б.) баштапкы учурларда 

макеттердин жана анимациялык сүрөттөлүштөрдүн жардамы менен жүргүзүлөт.  

2 - сүрөттө көрүнүп тургандай, МНЭ тутумун шарттуу түрдө ар түрдүү физикалык 

кубулуштар өтүүчү, үч зонага бөлсө болот. Биринчи – молекулярдык агымдардын түзүлүү 

зонасы. Экинчи – ар кандай булактардан пайда болгон агымдардын кесилишип, аралашуу 

зонасы. Үчүнчү – компоненттердин ортосунда кинетикалык реакциянын негизги бөлүгү 

өтүп, кристаллдашуу процесси жүрүүчү, подложканын бети. 

Ошондуктан, эффузиондук кутучанын түзүлүшүн окуп үйрөнүү жана подложканы 

даярдоо (шлифовкалоо, механикалык жана химиялык жылмалоо) процесстерине өзгөчө 

көңүл бөлүүнүн зарылдыгы келип чыгат. 

МНЭ тутумдарында пайдаланылуучу эффузиондук кутучалар ички диаметри (1÷2) см. 

жана узундугу (5 ÷ 10) см., чыгуусунда диаметри d0 = (5÷8) мм., жана калыңдыгы L0 = 0,5мм. 

болгон цилиндрлик же болбосо ушундай эле өлчөмдөрдөгү конус формасындагы тигелден 

турат. Тигелдер пиролиттик графиттен же болбосо пиролиттик бордун нитридинен (BN) 

даярдалат. Графиттин артыкчылыгы баасынын арзандыгы, температураны так көзөмөлдөөгө 

мүмкүнчүлүк берген термостабилдүү конструкцияны түзүүдө, иштетүүнүн жеңилдиги. 

Тилекке каршы, графит бордун нитридине караганда химиялык жактан көбүрөөк активдүү 

(мисалы, графит кутучаларын алюминийди буулантууда колдонууга болбойт, жогорку 

температурада графит көбүрөөк газдашса, алюминий химиялык жактан өтө активдүү). 

Ошондуктан, бул учурда баасынын кымбаттыгына жана механикалык жактан керектүү 

формага чейин иштетүүгө мүмкүнчүлүк жоктугуна карабастан, температураны ченөөнүн 

тактыгын төмөндөткөн, керектүү формадагы калыптан чыккан BN колдонулат. W/Re 

термопарасынын бириктирүүсү тигелдин түбүнө тийип туруусу үчүн, анын зымдары 

алюминийдин окисинен даярдалган жеңил түтүктөр аркылуу өткөрүлөт. Ар бир кутуча 

натыйжалуу жылууланышы үчүн алюминийдин окисинен даярдалган сырткы цилиндр бир 

нече катмар гофрирленген тантал фольга менен капталат. Так юстировкалап, тез демонтажды 

камсыздоо үчүн, ар бир эффузиондук кутуча молибденден жасалган кармагычына 

орнотулган. Бардык байламталар (крепления) жана электрдик туташтыруулар үчүн жалаң 

тантал менен молибден колдонулат. 

Жарым өткөргүч материалдарды химиялык жылмалоо (травление) процесси, 

монокристаллдан керектүү өлчөмдө кесилип, даярдалган жарым өткөргүч пластинаны 

механикалык түздөөдөн (шлифовка) жана жылмалоодон (полировка) кийин үстүңкү 

катмарда калган механикалык бузулууларды кислоталык же шѐлочтук эритмелер менен 

эритүүдөн турат. Бул процесс гетерогендүү, башкача айтканда, өз ара аракеттенишүү эки 

башка чөйрөнүн - катуу жана суюктуктун ортосунда өтөт. Эритүүчү суюктук бузулган 

микрокатмарларга өтүп, курч бурчтуу микрорельефтерди тегиздеп, кеңейтет жана белгилүү 

убакытта пластинанын бети толук тегизделип, жылмаланат. Бузулган катмарды алып 

салгандан кийин, бузулбаган катмарды жылмалоо бир калыпта жүрөт. 

Жарым өткөргүчтөр технологиясында подложка катары негизинен Si, Ge, GaAs, InAs, 

CdTe монокристаллдык пластиналары колдонулгандыктан, аларды механикалык түздөө, 

механикалык жана химиялык жылмалоонун жолдорун жана эритмелерин пайдалануу 

ыкмаларын студенттер атайын лабораториялык иш аткаруу жолу менен өздөштүрүшөт. 

3 –  жана 4 – сүрөттөрдө эффузиондук кутучалардан чыккан молекулярдык жана 

атомдук агымдардын подложкаларга жайгашуу механизмдерин схематикалык көрсөтүү 

үчүн, I – жана II – типтеги суперкаптамдардын жайгашуусунун анимациясы  каптал бетинен 

көрсөтүлгөн. 3 – сүрөттө GaAs/AlxGa1-xAs суперкаптамынын пределдик (х = 0) шартындагы, 

4 – сүрөттө In1-xGaxAs/GaSb1-yAsy суперкаптамынын пределдик (х = 0, у = 0) шарттарындагы 

сүрөттөлүштөр келтирилген. Сүрөттөрдөн көрүнүп тургандай, төрт суперкаптам ар бири бир 
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атомдук катмардан түзүлгөн. Мындай бир атомдук катмарларды өстүрүү бардык 

технологиялардын ичинен жалгыз гана МНЭ ыкмасында мүмкүнчүлүк бар. 
 

 

а 

 

б 

3 – сүрөт. GaAs – AlAs (I – типтеги суперкаптамдарынын) жайгашуу механизми 

 (подложка – GaAs, температурасы – 600 K) а-галлий арсен, б-алюминий –арсен эффузиондук 

кутучулар иштеп жаткан учуру. 

 

 

а 

 

б 

4 – cүрөт. InAs – GaSb (II – типтеги суперкаптамдарынын) жайгашуу механизми 

 (подложка – GaAs, температурасы – 600 K) а-галлий сурма, б-индий –арсен эффузиондук 

кутучулар иштеп жаткан учуру. 
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