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چکیده

در این مقاله ،تاثیر پراکندگی الکترون ،به دلیل حضور فصول مشترک ناهموار ،بر رسانش الکتریکی در ساختارهای تونلزنی بررسی شده است.
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ساختار تونلزنی یک پنج الیهای (دوسدی) است که تمامی الیه ها نیمه رسانا هستند .محاسبات در چارچوب الکترون نسبتاً آزاد و روش ماتریس
انتقال انجام شده است .تاثیر پارامترهای مختلف ناهمواری شامل ارتفاع ناهمواری ،طول همبستگی و نمای زبری بر رسانش الکتریکی در دمای
صفر مطالعه شده است.نتایج امان نشان داد که افزایش ناهمواری منجر به افزایش پراکندگی الکترونهای فرودی میگردد و همچنین باعث

eo

کاهش یافتن احتمال عبور الکترونها و در نتیجه ،کاهش ترابرد الکتریکی از ساختارهای تونلزنی میشود .از طرف دیگر با افزایش نمای زبری،
ناهمواریهای سطح نرمتر شده و فصول مشترک ،نسبت به نماهای زبری بزرگتر ،کمتر ناهموار بهنظر میرسند .تاثیر مربوط به تغییر بیش از
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یک مشخصهی ناهمواری بر جریان تونلزنی منجر به نتایج جالبی شده است که میتواند در ساخت قطعات الکترونیکی مورد توجه قرار گیرد.
واژگان کلیدی :ناهمواری ،مشخصه ی جریان-ولتاژ  ،دیود تونل زنی تشدیدی ،پراکندگی الکترون.

مقدمه

Ar

خواص ترابردی در ساختارهای کامالً نیمه رسانا به دلیل کاربرد در ادوات الکترونیکی در چند دههی اخیر بسیار مورد
توجه بوده است [ .]9-4این امر بخصوص در ساختارهای دوسدی که به عنوان دیودهای تونلزنی تشدیدی کاربرد دارند،
مورد توجه کارهای تجربی و نظری به صورت بررسی تاثیر ناهمواری ،دماهای متفاوت و ضخامت سدهای کوانتمی مورد
توجه قرار گرفته است ]9-6[ .ساختارهای دوسدی ،نخستین بار توسط ایساکی و تسو در سال  1970پیشنهاد شدند که
در آن الیههایی از  GaAsو AlxGa1-xAsبا روش رشد مولکولی همبافت رشد یافتند [ .]7از کاربردهای کلیدی ابزاری
که بر اساس ساختارهای دوسدی ساخته میشوند میتوان به عنوان مثال به تولید نوسانات مایکروویو [ ]8و سوییچهای
الکترونیکی سریع [ ]1اشاره نمود .یکی از کمیتهایی که با اندازهگیری آن میتوان به عملکرد خوب یک ابزار الکترونیکی
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پی برد نسبت قله به دره 9نامیده می شود .این نسبت ،نرخ بیشینۀ جریان (قله جریان) به کمینه ی آن (دره ی جریان)
در دوطرف منطقهی مقاومت مغناطیسی 2منفی است .در عمل ،مقادیر بزرگ این کمیت مطلوب است  .دلیل این رفتار
در دیودهای تونل زنی تشدیدی به شرح زیر است .زمانی که الکترون با انرژی متناظر با حاالت مقید چاه کوانتمی به

جریان-ولتاژ ( ) I-Vمی شود .با افزایش ولتاژ اعمالی جریان به بیشینه مقدار خود رسیده و پس از آن به یک منطقه
مقاومت دیفرانسیلی منفی کاهش می یابد .برخی از ساده سازیها و در نظر نگرفتن یک سری از عوامل موثر بر مشخصهی
جریان-ولتاژ در محاسبات سبب میشود که نرخ قله به دره در ابزار واقعی بسیار کمتر از محاسبات نظری باشد [.]91
یکی از این عوامل تأثیرگذار ،پراکندگی به واسطهی ناهمواری فصول مشترک ساختارهای تونلزنی است.
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در کارهای بسیاری تاثیر ناهمواری فصول مشترک بر ترابرد در ساختارهای نامتجانس و چاههای کوانتمی به صورت
تجربی و نظری مطالعه شده است [ . ]99-94برای مدل کردن ناهمواری فصل مشترک در کارهای نظری از روشهای
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مختلفی استفاده میشود .از مدلهای مرسوم برای نشان دادن ناهمواری در سطوح و فصلهای مشترک میتوان به نظریه
اختالل و قاعدهی طالیی فرمی [ ،]95تابع گرین و نظریه بستگی قوی [ ]96و روش ماتریس انتقال [ ]95-96اشاره کرد.
در سیستمهایی که ناهمواری فصول مشترک در نظر گرفته میشود ،منحنی مشخصهی جریان-ولتاژ نامتقارن شده و نرخ
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قله به دره نیز انتظار میرود که تغییر کند.

در کار حاضر ،تاثیر ناهمواری بر رسانش الکتریکی و مشخصهی جریان-ولتاژ در حالی بررسی شده است که ناهمواری با

ch
iv

مدل همبستگی  3kنشان داده میشود .استفاده از این مدل بهجای مدلهای مصنوعی که توابع خاص و منظمی به
ناهمواری فصل مشترک نسبت میدهند [ ،]95این امکان را فراهم میسازد که تاثیر تمامی مشخصههای ناهمواری را بر
ترابرد الکترون از میان ساختارهای سد و چاه کوانتمی مطالعه نمود .مشخصههای کلی ناهمواری که یک سطح/فصل
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مشترک را مشخصه بندی میکنند عبارتند از ارتفاع ناهمواری  ، طول همبستگی  و نمای ناهمواری  .Hبنابراین با
به کار گرفتن این مدل در این مقاله ،توانستهایم عالوه بر مطالعهی تاثیر تک تک این مشخصهها ،تاثیر همزمان بیش از
یک مشخصه ی ناهمواری را بر رسانش الکتریکی در یک ساختار دوسدی نامتجانس بررسی نماییم .با تغییر مقادیر مختلف
مشخصههای مذکور ،میتوان درصد و میزان ناهمواری فصل مشترک را با توجه به انرژی و طول موج الکترونهای فرودی
تغییر داد و نتایجی بهدست آورد که میتواند در انتخاب نوع و روش ساخت الیهها برای تولید ادوات الکترونیکی با کارکرد
مطلوب ،مفید باشند.

Peak to valley
)differential resistance (NDR

2Negative

K-correlation model

www.SID.ir

1

3

Downloaded from jmrph.khu.ac.ir at 8:48 IRDT on Tuesday April 23rd 2019

ساختار دوسدی وارد میشود ،حداکثر احتمال تونل زنی را دارا بوده و این منجر به ظاهر شدن یک قله در مشخصه های
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بررسی تأثیر پارامترهای ناهمواری بر مشخصۀ جریان...

ساختار مقاله به شرح زیر است .در بخش  ،2نحوهی تولید فصول مشترک ناهموار و نیز فرمولبندی و محاسبات ارائه
میشوند .نتایج محاسبات عددی در بخش  3بیان شده و بخش  4نیز به نتیجهگیری و جمعبندی نتایج اختصاص مییابد.
-1فرمول بندی و محاسبات عددی

که فصول مشترک این ساختارها به دلیل ناهموار بودن ،موجب پراکندگی الکترونهای فرودی و در نتیجه رفتار قابل
توجه نسبت قله به دره میگردند .محاسبات در چارچوب روش ماتریس انتقال و تقریب الکترون نسبتاً آزاد انجام شده
است .همچنین تنها منشا پراکندگی در اینجا ،لحاظ نمودن ناهمواری در فصول مشترک است .در این بخش ،نخست به
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نحوهی تولید فصول/سطوح مشترک ناهموار با استفاده از مدل همبستگی  kپرداخته و سپس نحوهی وارد نمودن ناهمواری
در فرمول بندی محاسبات توضیح داده خواهد شد.معادله شرودینگر و توابع موج برای هر ناحیه برای مسئله مورد بررسی
به صورت زیر خواهند بود:

𝑗

𝛾

𝛾

𝜓𝑗 = ∑𝑞(𝑎𝑗 (𝒒)𝑒 (𝑖𝑘𝑗𝑧) + 𝑏𝑗 (𝒒)𝑒 −(𝑖𝑘𝑗𝑧) )𝑒 (𝑖𝒒.(𝑥,𝑦)) ,
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()9

−ℏ2 𝑑2

)𝑧( 𝑗𝑉 𝐻𝑗 (𝑧) = 2𝑚∗ 𝑑𝑧 2 +

که در آن  j=1-5مشخص کننده شماره الیههای ساختار دوسدی m *j ،جرم مؤثر ناحیه jام وVjپتانسیل در هر الیه را
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نشان میدهند .در ساختار حاضر ،جهت فرود از سمت چپ به راست بوده و فصول مشترک اول و سوم آن ناهموار فرض
شده اند ،بنابراین باید ناهمواری در پتانسیل لحاظ شود .پیش از معرفی شکل پتانسیل در هر ناحیه ،به توضیح نحوهی
تولید فصول مشترک ناهموار میپردازیم.
 -1-1نحوۀ تولید فصول مشترک ناهموار
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کلیۀ فصول مشترک ناهموار با سه مشخصۀ طول همبستگی )  ،( ارتفاع ناهمواری )  ( و نمای زبری ) (Hمشخصه-
بندی میشوند .طول همبستگی ،میانگین فاصلهی بین دو قله یا درهی متوالی در سطح است .ارتفاع ناهمواری که ریشهی
میانگین مربع نیز نامیده میشود ،انحراف از سطح را نسبت به صفحهی میانگین نشان میدهد .نمای زبری )(0H1
نیز درجهی بینظمی سطح را نشان میدهد[ .]97-91در حالت کلی ،سطوح ناهموار دارای تابع همبستگی هستند که با
طول همبستگی مشخصهبندی میشود .در مقالۀ حاضر ،با توجه به مرجع [ ،]91از تابع همبستگی





 Cor( R)   2 exp  ( R /  ) 2 Hاستفاده شده است که در این رابطهR،دامنهی بردار موقعیت در صفحه است.

در مقیاسهای طولی کوتاه R<< ،و مقادیر کوچک  ،Hتابع همبستگی رفتار نمایی به صورت
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در این مقاله ،رسانش الکتریکی در ساختارهای دوسدی نامتجانس  GaAs/AlxGa1-xAsدر حالی بررسی شده است
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 Cor ( R)   2 1  ( R /  ) 2 Hدارد .مقادیر کوچک نمای زبری ،متناظر با بینظمی بیشتر سطح و مقادیر بزرگ

آن متناظر با نوسانات نرمتر ارتفاعات سطح است.
-2-1محاسبات مدل

−𝑒𝑉𝑎 , 𝑎 < 𝑧 < 𝑎 + 𝑏,

()3

, 𝑎 + 𝑏 < 𝑧 < 𝑎 + 𝑏 + 𝑐,

𝑎𝑉𝑒3
4

= )𝑧 𝑉𝑗 (𝒓∥ ,

𝐸𝐹𝐿 + 𝑉(𝑥, 𝑦, 𝑧) −
{

−𝑒𝑉𝑎 , 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 > 𝑧 ,
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 EFRو EFLانرژیهای الکترودهای چپ و راست هستند Va.پتانسیل الکتریکی اعمالی به ساختار است c ،a.و  bبه ترتیب
ضخامتهای مربوط به سدها و چاه کوانتمی میباشند .پتانسیلی که ناهمواری موجود در دو فصل مشترک زبر را نشان
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میدهد عبارت است از
() 4

]))𝑦 𝑉(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝐸𝑐 [𝜃(𝑧 − 𝑓(𝑥,
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در رابطهی باالEc ،لبهی نوار هدایت بین دو ماده و θتابع پلکانی است ،f(x,y) .ارتفاع سطح مشترک است که به سه
پارامتر مشخصهبندی کنندهی ناهمواری بستگی دارد .در اینجا ،برای تعیین ارتفاعات فصول مشترک از فرمولبندی کلی
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مرجع [ ]98و تابع همبستگی که در باال آورده شد ،استفاده شده است .بدیهی است که زمانی که فصول مشترک ایدهال
(تخت و بدون ناهمواری) فرض شوند f(x,y)،برابر صفر در نظر گرفته شده و ترابرد در آن حالت ،ایدهال نامیده میشود.
اکنون میتوان با استفاده از توابع موج و مشتق اول آنها در هر ناحیه با توجه به جرمهای مختلفی که دارند ،از

)(5
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فرمولبندی ماتریس انتقال که ضرایب ناحیهی اول را به ناحیهی پایانی مرتبط میکند ،استفاده نمود:
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اکنون پس از توضیح ناهمواری و روش تولید آن میتوان پتانسیل هر ناحیه را نوشت
0, 𝑧 < 0,
𝑉𝑒
𝐸𝐹𝐿 + 𝑉(𝑥, 𝑦, 𝑧) − 4𝑎 , 0 < 𝑧 < 𝑎,
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 Mtotalبر اساس روش ماتریس انتقال ،حاصلضرب ماتریسهایی است که ضرایب مربوط به ناحیهی اول را به ضرایب
مربوط به آخرین ناحیه مرتبط میسازند [ .]95با توجه به معادلهی) ،(5میتوان دریافت که  ، b5  0زیرا در ناحیۀ آخر
بازتابی وجود ندارد ،همچنین الکترونهای فرودی تنها مولفۀ مستقیم داشته و مولفههایی که جهتهایی غیر از مستقیم

قابل مجاسبه خواهد بود [:]96-21
2

k  m a 
T E z ,Va   5 1 5
k1 m5 a1


()6

 =0و به مؤلفههای مستقیم و غیرمستقیم (پراکنده شده) احتمال عبور اشاره دارد .کمیتهای و  ki, miو  Vaبه
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ترتیب ،جرم موثر الکترونها در الیههای اول و دوم (الزم به ذکر است که ساختار تونلزنی مدنظر در این مقاله یک
ساخنار دوسدی متقارن است)،عدد موج الکترون در امتداد محور  zو ولتاژ اعمالی به سیستم هستند .پس از محاسبهی
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ترابرد ،میتوان از آن برای محاسبه ی جریان الکتریکی بهره برد .در ساختار دوسدی ،چگالی جریان در حضور ولتاژ اعمالی
 Vaاز رابطهی زیر محاسبه میشود:
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-2نتایج محاسبات

eo

() 7

) 𝐸(𝐸 −
] 𝑇 𝑘1+exp[ 𝐹 𝑧 ⁄
∞
𝐵
] 𝑑𝐸𝑧 ,
[∫ 𝑇(𝐸𝑧 , 𝑉𝑎 )ln
) 𝑎𝑉𝑒(𝐸𝐹 −𝐸𝑧 −
4𝜋 2 ℏ3 0
𝑇 𝑘⁄
[1+exp
𝐵

𝑇 𝐵𝑘 ∗𝑚𝑒

= ) 𝑎𝑉(𝑗

از آن جایی که در کار قبلی [ ،]29نتایج مربوط به محاسبهی احتمال عبور در حضور ناهمواری گزارش شده است و
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با توجه به جامع تعریف شدن مدل ناهمواری،که امکان بررسی تک تک مولفههای ناهمواری را میسر میساخت ،در پایان
آن ،هدف بعدی ،بررسی بیشتر تاثیر ناهمواری با استفاده از محاسبهی جریان بهدست آمده از احتمال عبور قرار داده شد.
لذا ،در مقالهی حاضر ،به محاسبات چگالی جریان مربوط به هدف ذکر شده در بخش پایانی مرجع [ ]29پرداخته شده
است .محاسبات برای مقادیر متفاوت مشخصه های ناهمواری ،ارتفاع ناهمواری ،طول همبستگی سطح و نمای زبری ،و
تأثیر همزمان این مشخصهها بر مشخصۀ جریان-ولتاژ انجام شده است .کلیه محاسبات در دمای صفر انجام شده است.
مقادیر استفاده شده در محاسبات به شرح زیر است .ضخامت سدها و چاه کوانتمی برابر با پنج نانومتر در نظر گرفته شده
است .جرمهای مؤ ثر در الکترودها و چاه کوانتمی و نیز در سدها به ترتیب برابر با  𝑚1∗ = 0.067 m0و
 𝑚2∗ =(0.067x+0.083x) m0است که  m0جرم الکترون آزاد و  ،xغلظت  Alرا نشان میدهند .انرژی فرمی
الکترودها و ولتاژ اعمالی به سیستم به ترتیب برابر با  [15] 54 meVو  Va= 50 mVاست .باید توجه داشت که این
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را نشان میدهند (  ) a1  0صفر هستند .با استفاده از روش ماتریس انتقال ،ترابرد از ساختار دوسدی به صورت زیر
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ولتاژ کمتر از  9/3ارتفاع سد است و بنابراین ما مجاز به در نظر گرفتن تقریب ترابرد ولتاژ-پایین هستیم [ .]22ابعاد
فصول مشترک پنجاه نانومتر در پنجاه نانومتر در نظر گرفته شده است.
ساختار مورد بحث در این مقاله ،ساختاری نیمه رسانا و نامتجانس دو سدی است که دو تا از فصول مشترک ساختار

طول همبستگی  2.5نانومتر و ارتفاع ناهمواری  1.3نشان داده شده است ،ستون رنگی کنار آن نیز ،ارتفاع پستی و
بلندیهای سطح ناهموار را با استفاده از تغییر رنگ نشان میدهد.

ID
fS
eo
ch
iv

شکل ( :)1تصویری از فصل مشترک ناهموار دوبعدی ساخته شده با استفاده از تابعمدل همبستگی .k

Ar

در شکل ( ،) 2تغییرات جریان بر حسب ولتاژ برای حالتی رسم شده است که سطوح مشترک ناهموار هستند .وجود
ناهمواری موجب پراکندگی الکترونهای فرودی میشود .قلهای که در مشخصهی جریان-ولتاژ مشاهده میشود ،مربوط
به تونلزنی تشدیدی از میان چاه کوانتمی است .به این ترتیب که ،زمانیکه انرژی الکترونهای فرودی با انرژی حاالت
مقید در چاه کوانتمی تطابق داشته باشد ،احتمال تونلزنی به مقدار بیشینهی خود رسیده و نتیجهی آن بهصورت قله در
ترابرد و در نتیجه در جریان مشاهده میشود.
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ناهموار فرض شده است .در شکل ( ،)9تصویری از فصل مشترک دو بعدی ناهموار برای ارتفاع ناهمواری  1.2نانومتر،

7

بررسی تأثیر پارامترهای ناهمواری بر مشخصۀ جریان...
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شکل ( :)2تغییرات جریان بر حسب ولتاژ اعمالی برای مقادیر ثابت طول همبستگی و نمای زبری و سه مقدار متفاوت
ارتفاع ناهمواری.در شکل .2باال و پایین ،مقدار طول همبستگی به ترتیب  3.0و  2.2نانومتر است.

جریان تونلزنی یکی از خواص ترابردی در ساختارهای تونلزنی است که از شرایط ساختار بهشدت تاثیر میپذیرد .در
شرایطی که در این مقاله در نظر گرفته شده است ،یعنی دو فصل مشترک از ساختار ناهموار در نظر گرفته شده است و
تنها منشاَ پراکندگی الکترون ،ناهمواری باشد ،جریان تونلزنی تغییر میکند .در شکل ( ،)2برای مقادیر ثابت نمای زبری
و طول همبستگی به ترتیب  1.3و  2.5نانومتر در نظر گرفته شدهاند ،تغییرات جریان بر حسب ولتاژ رسم شده است.
این تغییرات برای سه مقدار متفاوت ارتفاع ناهمواری بررسی شده است .در ساختارهای تونلزنی با فصول مشترک ناهموار،
با افزایش ارتفاع ناهمواری متناظر با افزایش پراکندگی الکترون است .افزایش پراکندگی الکترون منجر به کاهش احتمال
عبور الکترونها از میان ساختار و در نتیجه کاهش جریان تونلزنی میشود .از شکل ( )2مشخص است که با افزایش
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ارتفاع ناهمواری ،نسبت قله به درهی ج ریان کاهش یافته است که این امر کاهش یافتن ترابرد از ساختار نامتجانش
ناهموار را به دلیل وجود ناهمواری نشان میدهد.
در شکل ( ،)3تاثیر هم زمان تغییرات ارتفاع ناهمواری و نمای زبری نشان داده شده است .منحنیهای توپر و نقطه

ترتیب  1.4 ،1.2و  1.6نانومتر هستند .مزیت این نمودارها این است که امکان بررسی تاثیر افزایش ارتفاع ناهمواری و
نمای زبری با هم امکان پذیر است .افزایش ارتفاع ناهمواری متناظر با افزایش پراکندگی الکترونهای فرودی و در نتیجه
کاهش احتمال عبور است .در نتیجهی کاهش عبور الکترونها ،جریان عبوری از ساختار تونلزنی نیز کاهش مییابد .این
امر ،در نمودارهای -از چپ به راست -شکل ( )3قابل مشاهده است .از طرف دیگر ،مقدار نمای زبری ،درجهی بینظمی

ID

سطح را نشان میدهد .مقادیر کوچک آن ،متناظر با بی نظمی و در نتیجه ناهمواری بیشتر و مقادیر بزرگ آن متناظر با
نرم شدن افت و خیزهای ارتفاع سطح است و در این حالت ،سطح ،کمتر ناهموار بهنظر میرسد [.]98-23
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شکل  : 0نمودار جریان تونلزنی بر حسب ولتاژ اعمالی .نمودارهای توپر و خطچین به ترتیب مربوط به مقادیر
 3.0و  3.0برای نمای زبری بوده و ارتفاع ناهمواری از چپ به راست برابر با  3.0 ،3.2و  3.0نانومتر است.

Ar

بنابراین در شکل ( ،)3می توان مشاهده نمود که افزایش ارتفاع ناهمواری در حضور تغییرات نمای زبری – از مقدار
بزرگ به کوچک  -سبب افت جریان عبوری شده و کارکرد دیود تونلزنی تشدیدی را کاهش میدهد.بنابراین طبق نتایج
محاسبات ،خصوصیات ترابردی قطعات الکترونیکی به شدت تابع مشخصههای سطح بهکار رفته در ساخت این قطعات
بوده و با انتخاب روش مناسبی برای رشد این سطوح که منجر به کاهش اثرات نامطلوب میگردد ،میتوان به کارآیی
مطلوب قطعات الکترونیکی دست یافت.
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چین به ترتیب مربوط به نمای زبری  1.3و  1.7هستند و از سمت چپ به راست ،ارتفاعهای زبری در نظر گرفته شده به

1

...بررسی تأثیر پارامترهای ناهمواری بر مشخصۀ جریان
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 ترابرد الکتریکی در حالی از میان یک دیود تونلزنی تشدیدی محاسبه شد که تعدادی از فصول مشترک،در این مقاله

 محاسبات نشان داد. فراهم شدن امکان بررسی مشخصههای متفاوت ناهمواری بر جریان عبوری از ساختار بود،ناهمواری
 احتمال عبور و در نتیجهی آن جریان تونلزنی،که با افزایش میزان ناهمواری و بنابراین افزایش یافتن اثر پراکندگی
 بینظمی سطح مشترک را کمتر و بیشتر، با در نظر گرفتن مقادیر بزرگ و کوچک نمای زبری، بهعالوه.کاهش مییابد
 برای کارکرد بهتر قطعات الکترونیکی تعیین،نموده و تالش شد که شرایط و خصوصیات سطح بهکار رفته در ساختار
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