
Popularne dziś nowoczesne krzemowe urządzenia zasilające zbliżają się stopniowo do fundamentalnych 

ograniczeń wydajności, co powoduje, że komercyjne systemy zasilania są nadal nieporęczne i nieefektywne. Z kolei 

nowa generacja urządzeń mocy opartych na półprzewodniku szerokopasmowym, tlenku galu (Ga2O3), powinna 

zrewolucjonizować branżę energoelektroniki. Ga2O3 jest obiecującym materiałem zarówno dla energoelektroniki, jak 

i dla elektroniki działającej w ekstremalnych warunkach (wysokiej temperaturze, przyłożonym wysokim napięciu 

elektrycznym i intensywnym promieniowaniu). Zainteresowanie tym materiałem stale rośnie ze względu atrakcyjnych 

właściwości fizycznych: (i) teoretyczne elektryczne pole przebicia β-Ga2O3 jest około 3 razy większe niż pole SiC lub 

GaN, umożliwiając tym samym urządzeniom opartym na β-Ga2O3 ujarzmienie gigantycznych napięć przełączania; (ii) 

znacznie mniejszy tzw. spadek przewodności β-Ga2O3 w porównaniu do SiC, czy GaN; (iii) przewidywana prędkość 

elektronów nasycenia wyróżnia ten materiał dla warunków wysokich częstotliwości. Kolejną zaletą tego materiału jest 

możliwość niedrogiej syntezy (wzrostu) wysokiej jakości monokryształów oraz warstw epitaksjalnych (typu n). Te 

ostatnie można otrzymać poprzez precyzyjne domieszkowanie Sn, Si, Ge i Mg. Istnieje wiele obiecujących urządzeń 

opartych na β-Ga2O3, np., diody barierowe Schottky'ego, tranzystory polowe (MOSFET) oraz różne typy tzw. „solar-

blind“ fotodetektorów. Rozwój tranzystorów opartych na Ga2O3 do tej pory skupiał się na geometrii poprzecznej. 

Jednak czułość takich urządzeń na wysokie prądy i napięcia nie spełnia wymogów wielu zastosowań ze względu na 

duże obszary urządzeń i problemy wynikające z samonagrzewaniem i niestabilnością powierzchni. Z kolei, geometria 

pionowa umożliwia stosowanie napędów o wyższym natężeniu prądu bez konieczności zwiększania rozmiaru chipa, 

uproszczonym zarządzaniu termicznym i znacznie lepszej terminacji pola. Właściwości ‘pionowego’ przełącznika 

tranzystorowego są zaprojektowane przez wprowadzenie dwóch rodzajów zanieczyszczeń (domieszek) do 

półprzewodnika - domieszkowania typu n, które zapewnia swobodne nośniki ładunku (elektrony), gdy przełącznik 

jest w stanie włączenia; oraz domieszkowania typu p, które umożliwia zablokowanie prądu, gdy przełącznik jest w 

stanie wyłączonym. Najnowsze pionierskie osiągnięcie w tej dziedzinie polega na zintegrowaniu domieszkowania Si 

(typu n) i N (typu p) w celu skonstruowania po raz pierwszy tranzystora na bazie Ga2O3 w tej geometrii. W celu 

wprowadzenia domieszek wykorzystana została wysokoenergetyczna implantacja jonów. Uzyskane wyniki wskazują, 

że implantowany N jest znacznie bardziej stabilny termicznie w porównaniu z Mg (w tym przypadku nie osiągnięto 

oczekiwanych parametrów z powodu znacznej dyfuzji w wysokich temperaturach przetwarzania). Tym samym 

stwarza to wyjątkowe możliwości projektowania i konstruowania różnorodnych wysokonapięciowych urządzeń 

Ga2O3. Implantacja jonów jest techniką szeroko stosowaną w masowej produkcji komercyjnych urządzeń 

półprzewodnikowych, takich jak tranzystory MOSFET na bazie Si i SiC. Prezentacja pionowego tranzystora Ga2O3 

złączonego w całość używając implantacji jonów znacznie poprawia perspektywy dla elektroniki mocy opartej na 

Ga2O3. Zatem implantacja jonów może być stosowana do domieszkowania kanału/obszaru kontaktu i izolacji 

poszczególnych obszarów urządzenia. Izolacja implantu to metoda wykorzystująca implantację jonową zarówno 

nieaktywnych elektrycznie lub mających głębokie poziomy zanieczyszczenia w celu wytworzenia obszarów 

elektroizolacyjnych, które można wykorzystać do izolacji między pewnymi obszarami urządzenia. Wiedza na temat 

parametrów implantacji oraz jej skutków jest kluczowa w kontekście poprawy wydajności, m.in., kontaktów, 

ponieważ jednym z wyzwań dla aplikacji Ga2O3, np., w urządzeniach MOSFET, jest trudność w tworzeniu kontaktów 

omowych w porównaniu do wąskoprzerwowych półprzewodników. Doskonały kontakt omowy między 

półprzewodnikiem a metalową elektrodą ma zasadnicze znaczenie dla wysokowydajnych urządzeń 

półprzewodnikowych. Ogólnie w półprzewodnikach o szerokiej przerwie styki omowe są zwykle realizowane przez 

struktury metal-półprzewodnik, w których bariera potencjału jest zmniejszona przez silne domieszkowanie 

półprzewodnika, co zwiększa tunelowanie elektronów. W przypadku Ga2O3 stosowana implantacja Si zwykle 

doprowadza do wzrostu przewodności powierzchniowej, tym samym do uzyskania akceptowalnej rezystancji styku.  

Zagadnienia zaplanowane w ramach niniejszego Projektu mają na celu zarówno identyfikację defektów 

strukturalnych spowodowanych implantacją jonów Si lub N do matrycy Ga2O3, jak również wyjaśnienie 

mechanizmów powstawania owych defektów i ich transformacji zachodzących w czasie implantacji i wygrzewania. 

Zasadniczym zadaniem będzie identyfikacja lokalnego otoczenia ww. jonów i zrozumienie sił napędowych 

obserwowanych przemian fazowych. Złożoność podejmowanych w ramach Projektu problemów oraz potrzeba 

opracowania sposobu ilościowej analizy defektów złożonych wymaga zastosowania różnorodnych komplementarnych 

metod analitycznych, z których każda dostarcza wiedzy tylko o wybranym aspekcie obserwowanego zjawiska. W 

ramach Projektu zostanie zastosowane unikalne połączenie technik związanych z promieniowaniem jonowym i 

synchrotronowym, które stworzy nowe podejście do badania Ga2O3 implantowanych pierwiastkami Si/N, które nie 

było dotychczas stosowane. Takie podejście pozwoli na wgląd w mikro- i makrostrukturę ww. jonów w matrycy 

Ga2O3. Oczekuje się, że kombinacja różnych technik strukturalnych wraz z badaniami optycznymi i elektrycznymi 

stworzy pełny obraz, który zapewni rozległą wiedzę na temat otoczenia omawianych jonów w Ga2O. Rezultaty 

projektu pozytywnie przyczynią się do zrozumienia natury defektów, które powstają w sieci podstawowej podczas 

implantacji jonami Si/N i transformują w wyniku późniejszego wygrzewania. Chociaż podjęte badania należą do 

zakresu badań podstawowych, mogą one mieć w przyszłości duże znaczenie dla potencjalnych zastosowań 

materiałów bazujących na Ga2O3 w urządzeniach elektronicznych. Ponadto uzyskana wiedza może przełożyć się na 

opracowanie bardziej wydajnych urządzeń elektronicznych do stosowania w warunkach ekstremalnych. 
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