
Populärvetenskaplig sammanfattning 
Moderna elektronikprylar så som mobiltelefoner, datorer och surfplattor innehåller flera integrerade kretsar 

vars uppgifter varierar. En dator har till exempel en viss integrerad krets, kallad processor, vars uppgift är 

att uföra beräkningar och att driva operativsystemet. Samma dator innehåller även ytterliggare integrerade 

kretsar vars uppgifter kan vara att behandla grafik, ljud och trådlös kommunikation. Det behövs alltså 

många olika kretsar för att en dator ska fungera.  

Vad alla dessa kretsar har gemensamt är att de innehåller flera miljoner (ibland miljarder) elektriska 

komponenter som kan bindas samman på en yta lika liten som en enkrona. Dessa elektriska komponenter 

kallas transistorer och kan användas för att förstärka eller för att styra elektriska signaler. Transistorns 

egenskaper tillåter den att styra små elektriska signaler baserat på en styrsignal. Man kan exempelvis stänga 

av eller sätta igång en transistor med hjälp av en styrsignal och detta kan göras flera miljarder gånger på en 

enda sekund! Man kan därför skapa väldigt stora nätverk av miljardtals sammankopplade transistorer på 

väldigt små ytor. Samspelet mellan de sammankopplade transistorerna som stängs av eller sätts igång flera 

miljarder gånger per sekund kan användas för att utföra beräkningar. Beräkningar i datorvärlden utförs med 

hjälp av det binära talsystemet som endast inehåller ettor och nollor. Transistorernas uppgift är därför att 

representera långa kombinationer av ettor och nollor som sedan kan omvandlas till det decimala talsystemet, 

det talsystem som människor är vana vid. En nolla i datorvärlden representeras av en avstängd transistor 

medan en etta representeras av en transistor som är igång. Ett nätverk av transistorer kan därför utföra tunga 

beräkningar väldigt snabbt eftersom varje transistor i nätverket kan stängas av och sättas igång flera 

miljarder gånger per sekund. 

Okej visst, men hur kan så många transistorer få plats på en så liten yta? Jo, tricket är att man tillverkar alla 

transistorerna på en och samma gång på en liten platta. Man behöver alltså inte tillverka enstaka transistorer 

för att sedan koppla samman dem. I princip så ”printar” man små mönster på plattor av halvledande material 

som man sedan behandlar i olika processer. Med dagens teknik kan man printa mycket små mönster med 

hjälp av litografiska metoder där mönsterna ibland kan vara så små som 10 nanometer (10 miljarddelar av 

en meter). Denna process upprepas flera gånger varimellan plattorna behandlas för att till slut innehålla 

färdiga sammankopplade transistorer. 

Syftet med detta arbete är att undersöka en ny metod för att tillverka transistorer. Grundprincipen är 

fortfarande densamma, att man printar ett mönster på en platta som man sedan behandlar. Det finns dock 

många olika sätt att behandla plattorna på som resulterar i olika typer av transistorer som fungerar olika bra 

(beroende på användingsområdet). Detta projekt involverar inte traditionella plattor utav kisel utan plattor 

av indiumfosfid (InP) som är en legering av indium och fosfor. Poängen är att printa ett mönster på InP-

plattorna och sedan växa ett nytt halvledande material som kallas indiumgalliumarsenid (InGaAs). InGaAs 

är en legering av indium, gallium och arsenik och har mycket goda elektriska egenskaper vilket är 

fördelaktigt för transistorer.  

Att växa InGaAs på en InP-platta innebär att man värmer upp InP-plattan till 600 C i en ugn samtidigt som 

man leder in gaser i ugnen som består av kemiska föreningar mellan indium, gallium och arsenik. Den höga 

temperaturen i ugnen leder till att de kemiska föreningarna bryts ner varefter fria atomer av indium, gallium 

och arseink fastnar på InP-plattan och bildar InGaAs. Beroende på hur man printar InP-plattan kan man få 

InGaAs att växa lite som man vill. Målet med detta projektet är att växa ”fenor” av InGaAs som kan 

användas till den elektriskt ledande kanalen i transistorer. InGaAs fenor kan liknas vid långa 

tredimensionella linjer som löper längs med ytan på en InP-platta och utgör själva grunden för 



transistorerna. Att bygga transistorer utav fenor är inget nytt då de flesta transistorer som tillverkas idag 

består av fenor, dock utav kisel och inte InGaAs.  

Ett exempel på en fen-baserad transistordesign är FinFET-designen (fin field-effect transistor) som 

illustreras i figur 1 där fenan är den orange tredimensionella strukturen. FinFET-designen baseras på att 

fenan leder en ström mellan de två kontakterna source och drain som i sin tur kontrolleras av en tredje 

kontakt, gatekontakten. Gatekontakten har därför full kontroll över strömmen genom fenan vilket ger 

transistorn dess förmåga att reglera elektriska signaler. Notera dock att FinFET endast är en design för 

tillverkningen av transistorer och att många olika material för fenan kan användas. InGaAs har bättre 

elektriska egenskaper jämfört med kisel och är därför ett attraktivt material för fenor i FinFET-baserade 

transistorer. 

 

Figur 1: Transistor med FinFET-design där kanalen består av en tredimensionell fena. 

Anledningen till att detta projekt utförs är att bidra till skapandet av nya, snabba och energisnåla transistorer. 

Att utveckla snabbare och mer energisnåla transistorer är av stort intresse eftersom det till exempel 

möjliggör ytterliggare beräkningskraft och längre batteritid för bärbara enheter.            


