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Соңку мезгилде ар түрдүү жарым өткөргүчтөрдөн турган катмарлуу структуралар 

(жарым өткөргүч суперкаптамдар, орусча - полупроводниковые сверхрешѐтки ) микро-, 

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

өтө жогорку деңгээлге көтөрүлдү. Ушундай технологиялардын катарына молекулярдык нур 

эпитаксиясы (молекулярно-лучевая эпитаксия) кирет. Бул ыкма өтө жогорку вакуум 

шарттарында берилген калыңдыктагы гетероструктуралардын моноатомдук тегиз 

гетерочектери жана берилген легирлөө профили менен эпитаксиалдык катмарларды жана 

суперкаптамдарды өстүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Молекулярдык нур эпитаксия (MНЭ) 

ыкмасында катмарлардын сапатын өсүү учурунда түздөн-түз өсүү камерасында текшерүүгө 

шарт түзүлгөн. Эпитаксия процесси үчүн жогорку структуралык сапаттагы, атомдук 

жылмакай беттүү,эң жогорку тазалыктагы подложкалар талап кылынат.  

Бул билдирүүдө MНЭ ыкмасынын жардамы менен: а) легирленген; б) легирленген 

композициялык; в) спиндүү суперкаптамдарды өстүрүү жолдорун “Микро- жана 

наноэлектроника технологияларынын атайын суроолору” курсунда (690100 – Электроника 

жана наноэлектроника багыты, IV курс, VII семестр) окутуу көйгөйлөрү каралат.  Аталган 

курсту жакшы өздөштүрүү үчүн, мурунку курстарда окулган 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 абзел.  

Окуу процессинде МНЭ түзүмдөрүнүн иштөө принциптери, түзүлүштөрү,  өтүп жаткан 

процесстер (эффузиондук кутучанын түзүлүшү, подложкаларды даярдоо, эң жогорку 

вакуумду алуу жолдору, ар түрдүү группадагы жарым өткөргүчтөрдү түзүүчү элементтердин 

физика-химиялык касиеттери, кутучалардан чыккан молекулярдык жана атомдук 

агымдардын подложкаларга жайгашуу механизмдери) жана жарым өткөргүчтөрдү легирлөө 

жолдору окутулат. 

Адегенде,  студенттерге легирленген, спиндүү жана легирленген композициондук 

суперкаптамдар жөнүндө түшүнүктөрдү берип кетүү зарыл. 

Легирленген  суперкаптам деп, адатта, бир эле жарым өткөргүчтүн эки башка жол 

менен легирленген катмарларынын мезгилдик ырааттуулугу аталат. n - тибиндеги 

катмарлардагы донорлук атомдор р - тип катмарындагы акцепторлук атомдор менен 

байланышкан электрондорду беришет. Заряддын бөлүштүрүлүшүнүн жыйынтыгы 

параболикалык потенциалдык чуңкурлардын жыйындысын түзөт (1 - сүрөт) 
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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 

туруктуу, магнит талаасы таасир кылганда мезгилдүү потенциал пайда болот 

Композициялык суперкаптамдарда жарым өткөргүч катмарлар легирленбейт, ошондуктан 

кванттык чуңкурларды тик бурчтуу деп эсептөөгө болот [1-4]. 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  

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. Ал эми мейкиндиктеги кыймылдуу ток алып жүрүүчүлөрдүн 

ташылышы, суперкаптамда тилкелердин чегинде ийилүүлөрдү жараткан, кезектешкен 

белгидеги көлөмдүк заряддын аймактарын түзөт (2 - сүрөт) 

      МНЭ ыкмасында 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 

1 - сүрөт.  Легирленген GaAs (GaAs nipi-кристаллдары) 

катмарларынын ырааттуулук диаграммасы (сол жакта) жана 

зоналык диаграммасынын координаттык көз карандылыгы 

(оңдо). Сол сүрөттөгү жебе катмардын өсүү багытын көрсөтөт 
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2 - сүрөт.  i ‒ GaAs ‒ n

+
‒ AlxGa1-xAs модуляцияланып легирленген суперкаптамдары үчүн 

катмарлардын жайгашуу ырааттуулугунун схемасы (солдо) жана тилкелик диаграмманын 

координаттык көз карандылыгы (оңдо). Гетерочектердин жанындагы тилкелердин ийилиши n
+
- 

AlxGa1-xAs тоскоолдуктарында иондошкон донорлордон келип чыккан бош  электрондордун i-GaAs 

потенциалдык чуңкуруна өтүшүнөн пайда болгон мейкиндик заряддар аркылуу түзүлөт 

 

Заманбап электроникада кремний негизги колдонулуучу материал болгондуктан, анын 

негизинде суперкаптамдарды өстүрүү көйгөйлөрүнө көңүл бөлүү зарылдыгы келип чыгат. 

Экинчи жактан, кремний жана германийге негизделген суперкаптамдар МНЭ ыкмасы менен 

гана өстүрүүлөрүн эске салуу зарыл. Легирленген жана спиндүү суперкаптамдар жөнүндө 

сөз болгондо, кремнийден кийин эң көп колдонууга ээ болушкан галлий арсенидин (GaAs) 

жана кадмий теллуридин (CdTe) мисалга келтирүү туура болот, деген ойдобуз. 

Кремнийдин негизинде суперкаптамдарды өстүрүү. МНЭ ыкмасында 

кошулмаларды легирлөө, керектүү кошулуучу элемент жайгашкан, кошумча эффузиондук 

кутучанын жардамы менен жүргүзүлөт. Эпитаксиянын бөлөк ыкмаларында колдонулган 

легирлөөчү кошулмалар МНЭ үчүн көпчүлүк учурларда жараксыз. Бул ыкмада өсүү 

параметрлеринин бардык диапазонунда, жабышуу коэффициенти бирге барабар болгон 

материалдар гана ийгиликтүү колдонулат. 

 Өстүрүлгөн катмарлардын электрдик, оптикалык касиеттери негизинен эки фактор 

менен аныкталат. Биринчиден, өзгөчө белгилөө керек, катмардын негизги элементтеринин 

агымы көп кезинде, ал касиеттер өсүү бетине легирлөөчү атомдордун агымынан, алардын 

жабышуу коэффициентинен, беттеги жашоо убактысынан көз каранды. Экинчи фактор - бул 

аралашмалардын торчого чыныгы жайгашуу мүнөзү жана алардын электрдик активдүүлүгү. 

Кремний жана ага негизделген материалдар суперкаптамдардын үч түрүн түзүүдө 

колдонулушу мүмкүн. Биринчиси – GexSi1-x/Si тутумундагы чыңалган катмарларлуу I 

типтеги композициялык суперкаптамдар, экинчиси – кремнийдин легирленген 

суперкаптамдар, үчүнчүсү – төмөнкү системалардын бириндеги аморфтук суперкаптамдар: 

Si:H/α-Ge:H,  α-Si:H/α-SiNx:Н же α-Si:H/Si1-xCx:H. Кеңири колдонууга ээ болгон кызыктуу 

суперкатмар структураларынын өсүү өзгөчөлүктөрүнө жана жыйынтыктарын карайбыз. 

GexSi1-x/Si суперкатмарлары, адатта, MНЭ ыкмасы менен кремний (100) 

подложкасында өстүрүлөт. Жогорку тазалыктагы, электрондук кремний жана германий ар 

бир элемент үчүн керектүү параметрлер коюлган өзүнчө эффузиондук кутучаларга 

жайгаштырылат. Суперкаптамдар өсүүчү подложканын температурасы 823°Kге барабар. 

Мындай өсүү температурасы дислокациялардын пайда болуусунун критикалык 

калыңдыгынан ашкан, калыңдыгы 250нм. чейин торчолорунун параметрлери туура келбеген 
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эпитаксиалдык катмарларда дислокациянын пайда болушун эффективдүү кечеңдетүү үчүн 

жетиштүү деңгээлде төмөн. GexSi1-x катуу эритмеси MНЭ ыкмасы менен Si подложкасында 

метастабилдүү, когеренттүү - чыңалган катмарлар түрүндө өстүрүүгө болоору көрсөтүлгөн. 
Бирок, 1020

о
К температурасында 30 мүнөткө чейин ысытууда бул чыңалган катмарлар 

релаксацияланып, чек арага жакын жайгашкан дислокация тармагы пайда болот.  

Теориялык жактан кеңири изилденген легирленген Si суперкатмарлары, негизинен, 

MНЭ ыкмасы менен өстүрүлөт. Легирленген суперкаптамдарды өстүрүүдө жогорку 

тазалыктагы легирлөөчү элементтер өзүнчө кутучаларга жайгаштырылат.  Бул учурда эң 

негизги көйгөй ‒ МНЭ процесси учурунда өзгөрүп турган легирлөө деңгээлин так 

контролдоо болуп саналат. Өсүп жаткан Si катмарын легирлөөнүн үч жолу колдонулат: 1) 

легирлөөчү материалды кошумча булактан буулантуу жолу, 2) кошулманы ошол материал 

менен легирленген Si булагын буулантуу жолу, 3) өсүү учурунда жай иондорду 

имплантациялоо жолу.  

MНЭ технологиясында кошумча булактан легирлөө кремний, германий үчүн эле 

колдонулбастан A
III

B
V
, A

II
B

VI
, A

IV
B

VI
 кошулмаларынын легирленген катмарларын алууда 

дагы кеңири колдонулат. Кремнийде сурьма n - түрүндөгү кошулма катары колдонулат, 

анткени анын буусунун басымы төмөн, химиялык жактан активдүүлүгү аз, ошондуктан 

мышьякка же фосфорго караганда иштетүү ыңгайлуу. Галлий, алюминий же индийди р - 

түрүндөгү кошулма катары колдонсо болот, бирок алардын ичинен Ga гана Si катмарында 

кошулмалуу профилди түзүүгө жөндөмдүү, ал подложканын 873
О
К ÷ 1073

О
К 

температурасына чейин жана 10
14

 ÷ 5∙10
17

см
-3

 кошулма концентрацияга чейин, легирлөөчү 

элемент жайгашкан эффузиондук кутучанын температурасын өзгөртүү менен оңой 

көзөмөлгө алынат. 

Легирленген GaAs суперкаптамдарын өстүрүү. Учурда GaAs үчүн колдонууга 

жарактуу төрт акцептордук қошулма белгилүү: бериллий, магний, германий жана 

иондошкон цинк. Жеткиликтүү беттик морфологиядагы, концентрациясы 2∙10
20

см
-3 

болгон, 

p-GaAs легирленген катмарды алууда бериллий эң ыңгайлуу лигатура болуп эсептелет. 

Бериллийди кошуу учурунда аралашмаларды бөлүү (сегрегация) же аномалдык диффузия 

сыяктуу көйгөйлөр пайда болбойт. Активдүү акцепторлордун концентрациясы эффузиондук 

кутучанын температурасына, б.а. бериллийдин буусунун басымына түз пропорционалдуу 

болот. Бериллийдин ар бир атому галлий арсенидинин валенттик тилкесинен 30мэВ жогору 

жайгашкан, жеткиликтүү тайыз деңгээлде активдүү акцептор жаратат. 

Донордук аралашмалар MНЭ учурунда акцептордук элементтерге караганда GaAs 

торчосуна оңой тизилиши керек. Азыркы учурда үч түрдөгү донордук аралашмалардын 

негизинде (кремний, германий жана калай) MНЭ ыкмасы менен GaAs катмарларынын өсүшү 

изилденген. Булардын ичинен эң ыңгайлуусу калай, анткени аны менен легирленген GaAs 

катмарларынын компенсирленүү даражасы өтө кичине. Галлий арсенидиндеги активдүү 

донорлордун концентрациясы молекулярдык нурдагы Sn агымына түз пропорционалдуу 

жана 5×10
19

см
-3

кө чейин оңой эле жеткирилет. Калайдын бирден-бир олуттуу жетишпеген 

жагы ‒ анын MНЭ учурунда өсүп жаткан GaAs бетинде топтолуу жөндөмдүүлүгү. Ушул 

себептен, GaAs жана AlxGa1-xAs үчүн эң активдүү изилденген жана пайдаланылган донорлук 

кошулма кремний болуп эсептелет. 

 GaAs үчүн MНЭ ыкмасында Si негизинен Ga түйүндөрүнө тизилишип, бир топ начар 

компенсацияланган, n - типтеги материалды түзөт. Кремнийдин GaAs решеткасына кирүү 

реакциясын төмөнкүдөй жазса болот:  

eSiVgSi GaGa  )( ; 

мында, )(gSi − кремний газдык фазада, VGa − галлийдин GaAs деги  вакансиясы, 


GaSi − Ga 

түйүнүндөгү кремнийдин оң иону, е – GaAs  өткөрүмдүүлүк тилкесиндеги электрон. 

Белгилей кетүүчү нерсе, сублимациянын эсебинен легирлөөчү кошулманын керектүү 

агымын ≥10
9
атом∙см

-2
∙с

-1 
алуу үчүн, Si булагын ≥1000°C температурага чейин ысытуу керек. 

Бул үчүн кремнийге эффузиондук кутучанын материалын кылдаттык менен тандоо талап 
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кылынат жана көпчүлүк учурда пиролиттик бор (BN) колдонулат, анткени, башка 

материалдардан (графит, кварц ж.б.) даярдалган кутучалар, мындай жогорку 

температураларда контролдонбогон аралашмалардын булактары болуп калышы ыктымал. 

Спиндүү суперкаптамдарды өстүрүү. Кадмий теллуридинин негизинде 

суперкаптамдарды түзүү үчүн дагы бир кызыктуу материал, Cd1-xMnxTe  спиндүү (жарым-

магниттик) жарым өткөргүч кошулмасы. Бул материалдын тыйуу салынган зонасынын 

кеңдиги х ке карата, б.а. Mn курамынын көбөйүшү менен өсүп отурат. Ошондуктан Cd1-x 

MnxTe катмарлары CdTe кванттык чуңкурларынын (ямами) ортосунда тоскоолдук катмар 

катары колдонулат. Белгилүү болгондой жарым өткөргүчтүн монокристаллынын торунда 

Mn иондорунун болушу алардын локалдаштырылган магниттик моменттери менен өткөргүч 

электрондордун ортосунда спин-спиндик алмашуу аракеттенишүүлөрү орун алат. Бул өз ара 

аракеттенишүү фарадейдин аномалдуу чоң айлануусун, ири терс магнетокаршылыкты жана 

ири оң электрондук g - факторду пайда кылат. CdTe-Cd1-xMnxTe суперкаптам түзүмдөрү 

жарым-жартылай магниттик жарым өткөргүчтүү эки өлчөмдүү түзүмдөрдө ушул 

фундаменталдык магниттик өз ара аракеттенишүүлөрдү жана магнитоптикалык 

кубулуштарды изилдөөгө уникалдуу мүмкүнчүлүк берет. Бул суперкаптамдар кадмий 

теллуридинин прикладдык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү үчүн жана анын негизинде дээрлик 

идеалдуу тик бурчтуу кванттык чуңкурчаларды түзүү үчүн колдонулат. Мындагы 

гетерочекткр өтө кескин, анткени чектик аймакта марганецтин диффузиясы жана чектин 

кескиндигин бузуучу кубулуштар жок. 

Cd1-xMnxTe (x = 0,06 ÷ 0,50) жана CdTe катмарларынан түзүлгөн суперкаптамдар MНЭ 

ыкмасын колдонуп, ар кандай түрдөгү подложкаларда (GaAs, A12O3, CdTe) ийгиликтүү 

өстүрүлөт. Бирок, CdTe дан башка подложканы колдонгондо, ага алдын-ала калыңдыгы 2÷5 

мкм болгон кадмий теллуридинин буфердик катмары өстүрүлөт. Подложка GaAs (100) багыт 

менен же Al2O3 (0001) багыт менен болсо да адатта, бул буфердик катмарлар (111) багытка 

ээ болот. Ошентип, суперкаптамдык катмарлар дагы (111) багытка ээ болот. 

MНЭ ыкмасы менен өстүрүү, адатта, подложканын температурасы 580Кге жакын, 0,1 ÷ 

0,2 нм/с ылдамдыкта жүргүзүлөт. Эң жөнөкөй учурда, эки эффузиондук кутучасы аркылуу 

молекулярдык нур түзүлөт: алардын бири вакуумда тазаланган Mn (болжол менен 1120
о
Кге 

чейин ысытылат), ал эми экинчисинде 6 тогуздуктагы тазалыгы бар CdTe (болжол менен 

600
о
Кге чейин ысытылат). Жогорудагы өсүү шарттары, CdTe катмарлары менен пайда 

болгон калыңдыгы 1,6нм кванттык чуңкурчалар, калыңдыгы 2,1нм. болгон Cd0,75Mn0,25Te 

тоскоолдук катмарлары менен курчалган жогорку сапаттагы 240-мезгилдүү CdTe – Cd1-

xMnxTe суперкаптамдарын өстүрүүгө мүмкүндүк берет.  Бул суперкаптамдардын жогорку 

сапаты рентгендифракциялык изилдөөлөрү менен гана эмес, ошондой эле 

фотолюминесценциянын эң жарык спектрлери менен тастыкталгандыгы жөнүндө, 

студенттерге билдирүү берип коюу зарыл.  

Суперкаптамдын люминесценттик нурлануусу, химия -  механикалык жол менен 

жылмаланган (полированный) беттүү CdTe монокристаллында жана сапфирде (A12O3) 

өстүрүлгөн эпитаксиалдык CdTe катмарларында байкалган нурдануудан эки эсе чоңураак. 
Жогоруда каралган суперкаптамдарда атомдордун жайгашуусун түшүндүрүү үчүн 

анимациялык сүрөттөлүштөрдү колдонобуз.  

3 –  жана 4 – сүрөттөрдө эффузиондук кутучалардан чыккан молекулярдык жана 

атомдук агымдардын подложкаларга жайгашуу механизмдерин схематикалык көрсөтүү 

үчүн, легирленген кремний (Si) суперкаптамдарынын жана спиндүү CdTe – Cd1-xMnxTe  

суперкаптамдарынын жайгашуусунун анимациясы каптал бетинен көрсөтүлгөн. 
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3 – сүрөт. Легирленген Si  суперкаптамдарынын жайгашуу механизми  

(подложка – Si, температурасы – 820K) 
 

 

а 

 

б 

 

4 – cүрөт. Спиндүү CdTe – Cd1-xMnxTe  суперкаптамдарынын жайгашуу механизми (подложка – 

CdTe, температурасы – 580 K) а- CdTe, б- MnTe эффузиондук кутучулар иштеп жаткан учур 
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