اولین رشد  MBEبعد از راه اندازی مجدد
در تاریخ  1931/11/11اولین رشد توسط دستگاه  MBEبعد از راهاندازی مجدد انجام شد .در این
رشد ،حدود  1میکرو متر  InSbبر روی زیر الیه  GaAs(001) Undopedرشد داده شد.
تصویر زیر قطعهای از نمونه رشد داده شده را نشان میدهد:

سطح آینهای و صیقلی نمونه پس از رشد حاکی از کیفیت مناسب رشد است.

مشخصه نگاری به  1طریق زیر انجام شد:
 RHEED .1در هنگام رشد توسط سیستم MBE
 .1تصویر برداری با SEM
 .9آزمایش اثر HALL
 .4مشخصه یابی با XRD
 .1تصویر برداری با AFM

RHEED -1
زمان برچیده شدن اکسید زیرالیه با بررسی پترن  RHEEDتشخیص دادهشد .پس از برچیده شدن
اکسید زیرالیه الگوی میلهای پترن  RHEEDکامالً مشهود بود .شکل زیر الگوی میلهای پترن
 RHEEDرا در دو جهت مختلف پس از برچیده شدن اکسید زیر الیه در با پشتیبانی آنتیمونی نشان
میدهد:

ظاهر شدن الگوی نسبتاً میله ای در شکلهای فوق حاکی از سطح صیقلی زیر الیه پس از
برچیده شدن اکسید سطح و آماده بودن برای شروع رشد کریستالی است.

رشد  InSbدر  414درجه سانتیگراد زیر الیه انجام شد .الگوی میلهای پترن  RHEEDکامال در
حین رشد  InSbنیز مشهود بود .شکل زیر الگوی میلهای پترن  RHEEDرا در دو جهت مختلف در
حین رشد را نشان میدهد:

الگوی میلهای در شکل های فوق حاکی از سطح صیقلی و کریستالی الیههای رشد داده شده
می باشد.

SEM-2
تصویر زیر نمای پهلویی نمونه در قسمت رشد را نشان می دهد.
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بر اساس ضخامت اندازهگیری شده توسط  SEMضخامت الیه رشد داده شده  1722میکرون
می باشد .از آنجا که مدت زمان رشد  161دقیقه است ،میزان نرخ رشد در حدود  17491میکرون
در ساعت بودهاست.
ضخامت الیه رشد دادهشده بر اساس  SEMمطابقت خوبی دارد با آنچه که بر اساس پیشبینی
اولیه برای این ضخامت در نظر گرفته شدهبود.

 -3آزمایش اثر HALL
بر اساس آزمایش اثر هال گرفته شده ،تحریکپذیری الکترونها در حدود  1.78X104 cm2/V-sدر
دمای  22کلوین هست (جزییات بیشتر این اندازهگیری در جدول زیر موجود است) .مقدار
پیشبینی شده در حدود  7.7X104 cm2/V-sاست که برای رشد اول با مواد قدیمی داخل سیستم
بسیار امیدوار کننده است.

-4مشخصهیابی با XRD
نمودار زیر پیکهای مشاهده شده در  XRDرا از نمونه رشد داده شده نشان می دهد:
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دو پیک در این نمودار مشخص است:
 -1پیک نسبتا قوی در  64درجه
 -1پیک ضعیفتر در  15درجه
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