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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Кремній має перевагу перед іншими 

напівпровідниками в сучасній мікроелектроніці завдяки доступності, розвитку 

технологій вирощування та обробки. Стрімкий розвиток кремнієвої мікро- та 

наноелектроніки потребує вирішення нових актуальних завдань, пов'язаних з 

необхідністю впровадження оптоелектронних компонентів передачі інформації. 

Проблема використання кремнію в побудові замкнутого циклу оптоелектронної 

технології полягає в тому, що випромінювальна рекомбінація в ньому на кілька 

порядків нижча, ніж у прямозонних напівпровідниках. Одним з перспективних 

шляхів вирішення цієї проблеми є виготовлення світловипромінювальних 

структур з так званою дислокаційною люмінесценцією (ДЛ), що виявлена в 

кремнії з високою концентрацією дислокацій. Ідея застосування ДЛ для 

підвищення випромінювальної рекомбінації є перспективною, оскільки 

дислокаційні дефекти та пов’язані з ними дефектно-домішкові комплекси мають 

низький ступінь часової деградації. Енергія випромінювання центрів, 

відповідальних за довгохвильову область дислокаційної люмінесценції      

(1.15 – 1.6 мкм), збігається з вікном найбільшої прозорості волоконної оптики і 

знаходиться в області прозорості кремнію. Перспективи створення 

високоефективних світловипромінювальних структур, які використовують 

робочу довжину хвилі лінії Д1 (λ=1,54 мкм), викликають значний інтерес у 

дослідників. Незважаючи на те, що вивчення ДЛ почалося більше 25 років тому 

і накопичено велику кількість експериментальних даних, ні механізми 

утворення центрів дислокаційної люмінесценції, ні відповідні рекомбінаційні 

процеси за участі структурних дефектів в літературі однозначно не 

представлені.  
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Основним способом введення дислокацій в кремній залишається 

пластична деформація кристалу. Дислокації, в свою чергу, здатні ефективно 

гетерувати точкові структурні дефекти з об'єму і приповерхневої області 

кристалу, що може призвести до утворення на них додаткових каналів 

рекомбінації носіїв заряду, і, як наслідок, до зміни величини інтенсивності та 

вигляду енергетичного спектру ДЛ. Тому виникає необхідність дослідження 

механізмів впливу домішок та технологічних операцій на характеристики ДЛ. 

Концепція деформації кремнію спирається, в основному, на зміну 

рівноваги кристалічної ґратки кремнію та дії зовнішніх напружень. Через 

модифікування кристалічної ґратки змінюється характеристикаелектронно-

зонної структури кремнію. Зміна рухливості носіїв заряду, їх перерізу 

захоплення, концентрації дефектів та інших параметрів веде до зміни загальної 

електропровідності та сильно залежить від сили, напрямку i типу деформації 

кристала. 

Механічні напруження в кремнієвій підкладці також можуть бути 

викликані нарощуванням на ній металічної або діелектричної плівки. Механічні 

напруження в площині стику плівки i підкладки виникаютьчерез 

невідповідність параметрів їх ґраток, наприклад: невідповідність параметрів 

кристалічних ґраток кремнію i алюмінію є близько 25%. Під впливомдвоосьової 

деформації носії заряду мають, як правило, на ~60% більшу рухливість, що 

призводитьдо зменшення опору в напруженому шарі Si. 

При формуванні плівки на поверхні напівпровідника виникають області 

механічних напружень, в якихможуть локалізуватися різнотипні дефекти. 

Такожця область напружень може викликати генеруваннядислокацій, 

наприклад, при наступній пластичній деформації. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота 

виконана на кафедрі сенсорної та напівпровідникової електроніки Львівського 

національного університету імені Івана Франка у відповідності з 

держбюджетними темами: 

 “Ефект малих доз радіації в напівпровідникових матеріалах та стабілізація 

параметрів кремнієвих сенсорів температури” (номер державної реєстрації: 

0109U002081). 

 “Дослідження дії механічних, магнітних та іонізуючих полів на властивості 

широкозонних напівпровідникових кристалів та поверхнево-бар’єрних 

структур” (номер державної реєстрації: 0110U001381). 

 “Створення високоякісних електронних вимірювачів температури з 

напівпровідниковими термосенсорами на базі кремнієвих p-n переходів” (номер 

державної реєстрації: 0113U001249). 

 “Електронні процеси в кремнієвих структурах  та створення недорогих 

сенсорів подвійного призначення на їх основі” (номер державної реєстрації: 

0116U001543). 

 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є встановлення 

механізмів випромінювальної рекомбінації носіїв заряду за участі центрів 

дислокаційної люмінесценції,а також природи даних центрів та процесів їх 

перебудови за дії високотемпературного відпалу,зовнішньої пружної та 

локальної деформації. 

У процесі виконання роботи розв'язувались наступні завдання: 

 виготовлення експериментальних зразківсвітловипромінювальних 

структур (СВС) на основі кристалів p-Si (КДБ-24), що піддавались пластичній 

деформації. 
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 вивчення електрофізичних характеристик світловипромінювальних 

структур; 

 дослідження впливу високотемпературного відпалу в атмосфері 

протічного кисню пластично деформованих кристалів p-Si на характеристики та 

параметри СВС на їхній основі; 

 дослідження впливу пружної деформації на випромінювальні 

характеристики світловипромінювальних структурна основі дислокаційного 

кристалу кремнію КДБ-24; 

 дослідження дефектної підсистеми та її перебудови в приповерхневому 

шарі монокристалічного кремнію; 

 аналіз процесів еволюції приповерхневих дефектів під впливом 

зовнішніх полів. 

 

Об’єкт дослідження – світловипромінювальні структурина основі кристалів 

кремнію з різними концентраціями дислокацій на поверхні (111). 

 

Предмет дослідження – зміни електрофізичних та 

випромінювальниххарактеристиксвітловипромінюючих структур на основі 

кремнію, що виникають під впливом високотемпературного відпалу в атмосфері 

проточного кисню, пружної зовнішньої та локальної деформацій. 

 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої в роботі мети використано 

наступні методики дослідження: 

 вимірювання електролюмінесценціїсвітловипромінюючих структур на 

основі кристалів кремнію р-типу провідності; 
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 отриманнявольт-фарадних характеристик та спектрів ємнісно-

модуляційної спектроскопії глибоких рівнів кристалів кремнію, на основі яких 

виготовлялись світловипромінюючі структури; 

 оптична та атомно-силова мікроскопія поверхні для дослідження 

дефектів та їхніх комплексів у приповерхневому шарі кремнію; 

 інфрачервона спектроскопія коливних рівнів з аналізом параметрів 

генетичних та генерованих,в процесах обробки, дефектно-домішкових 

комплексів. 

 теоретичне та комп’ютерне моделювання процесів перебудови дефектної 

підсистеми та енергетичної структури світловипромінюючих структур 

кристалів кремнію. 

 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в отриманні та узагальненні 

нових наукових результатів:  

 вперше досліджено електролюмінесценціюсвітловипромінюючих 

структур, виготовлених на основі p-Si, що ефективно працюють в широкому 

діапазоні температур (80-300 К); 

 вперше проведено порівняльний аналіз зміни електрофізичних 

характеристик світловипромінюючих структур р-Si–Al зі спектрами 

електролюмінесценції для визначення перебудови центрів випромінювальної та 

безвипромінювальної рекомбінації; 

 продемонстровано процеси еволюції дефектної структури 

приповерхневого шару кремнію, що зумовлені дією локальної деформації 

поверхні, викликаної невідповідністю параметрів ґратки матриці та металічної 

плівки; 
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 показано визначальну роль власних міжвузлових атомів та фонових 

домішок (вуглецю та кисню) у процесах перебудовивипромінювальних центрів 

дислокаційної люмінесценції в приповерхневих шарах кристалів p-Si; 

 показано, що поле напружень дислокації дає свій вклад у еволюцію 

дефектної структури кремнію. Це проявляється у немонотонності процесу 

накопичення заряду на межі поділу Si/SiO2 та у розподілі густини поверхневих 

станів при концентраціях дислокацій > 106 см-2; 

 

Практичне значення результатів роботи. 

 Спроектовано та виготовлено стабільні світловипромінюючі структури на 

основі кристалів кремнію р-типу із заданими параметрами та порівняно 

високою енергетичною ефективністю (~2%) випромінювання в діапазоні 

довжин хвиль від 1.1 до 1.55 мкм. 

 Запропоновані фізичні механізми перебудови дефектної структури 

приповерхневих шарів кремнію р-типу можуть бути використані при 

теоретичному моделюванні процесів еволюції дефектів. 

 Процеси перебудови дефектної структури кристалів кремнію під дією 

механічного навантаження (в області пружних деформацій) можуть бути 

ефективно використані для покращення властивостей структур на їхній 

основі. 

 

Особистий внесок здобувача. Постановка завдання дисертаційної роботи 

формулювалась за участю дисертанта. Основна частина експериментальних 

досліджень виконана здобувачем особисто, отримані результати представлені та 

опубліковані у співавторстві [1-31]. Дисертантом особисто було виготовлено 

експериментальні зразки, проведені дослідження (вимірювання та 

опрацювання) електрофізичних характеристик структур [1, 3, 4, 9-12, 16-27]. 
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Автор брав активну участь в обговоренні та інтерпретації експериментальних 

результатів [9-12, 23-27], а також у написанні наукових статей та доповідей на 

всеукраїнські та міжнародні конференції. 

Результати, що представлені та опубліковані у співавторстві, отримані при 

безпосередній участі автора на всіх етапах роботи. 

 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи доповідались та обговорювались здобувачем особисто на 

наукових конференціях факультету електроніки Львівського національного 

університету імені Івана Франка (Львів, 2011 – 2016); 14-ій Міжнародній 

конференції з фізики і технології тонких плівок і наноструктур (Івано-

Франківськ, 2013); Міжнародних конференціях студентів і молодих науковців з 

теоретичної та експериментальної фізики “Еврика” (Львів, 2009 – 2015); 

VI Всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблеми електроніки та 

інформаційні технології” (Чинадієво, 2015); ХХІІ Международной научной 

конференции “Релаксационные явления в твердых телах” (Воронеж, 2010); 8-ій, 

9-ій Міжнародних школах-конференціях “Актуальні проблеми фізики 

напівпровідників” (Дрогобич, 2013, 2016); V Міжнародній науково-практичній 

конференції студентів і аспірантів “Молода наука Волині: пріорітети та 

перспективи досліджень” (Луцьк, 2011); Конференції молодих вчених з фізики 

напівпровідників з міжнародною участю “Лашкарьовські читання” (Київ, 2012, 

2015, 2016); IX Международной конференции молодых ученых и специалистов 

по актуальным проблемам физики, материаловедения, технологии и 

диагностики кремния, наноразмерных структур и приборов на его основе 

“КРЕМНИЙ-2012” (Россия, Санкт-Петербург, 2012). 
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Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковані в 31 праці, у 

тому числі 12 статтях у міжнародних та вітчизняних реферованих журналах, 15 

тезах доповідей на наукових конференціях та 4 патентах на корисну модель. 

 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 5 розділів, 

висновків та списку використаних джерел. Дисертаційна робота викладена на 

152 сторінках, містить 62 рисунки, 3 таблиці та список використаних джерел із 

163 посиланнями. 

 

Розділ 1 присвячений аналізу стану проблематики досліджень 

електрофізичних та випромінювальних характеристик дислокацій в дефектній 

структурі монокристалічного кремнію. Вказано, що дислокація може виступати, 

як безвипромінювальним так і випромінювальним каналом рекомбінації носіїв 

заряду. Зокрема, акцентовано увагу на тому, що вплив домішок, які гетеруються 

на дислокаціях, може змінювати величину інтенсивності та вигляд спектру 

дислокаційної люмінесценції. Зроблено аналітичний огляд результатів 

досліджень приповерхневого шару кремнію, структури, властивостей та 

визначено його роль в процесах еволюції дефектів і у формуванні 

випромінювальних центрів включень. 

У розділі 2 описується методика отримання експериментальних зразків та 

методи їхнього дослідженя. Описано процесипластичної деформації і 

високотемпературного відпалу в атмосфері проточного кисню  кристалів p-Si, а 

також методику нанесення металевих контактів.Представлено методику 

отримання та аналізу спектрів електролюмінесценції світловипромінюючих 

структур, виготовлених на основі кремнію р-типу з високою концентрацією 

дислокацій. Детально розглянуто метод ємнісно-модуляційної спектроскопії 

глибоких рівнів, за допомогою якого досліджено спектральний розподіл та 

кінетичні параметри глибоких рівнів. Показано альтернативнийметод 
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дослідження генетичних, генерованих в процесі обробки і адсорбованих 

дефектів чи дефектно-домішкових комплексів. Цими методами є інфрачервона 

спектроскопія коливних рівнів та розрахунок, з вольт-фарадних характеристик, 

густини поверхневих станів. Також представлено комп’ютерні програми, які 

будувались на основі розробленої мною теоретичної моделі, що 

використовується для пояснення механізмів перебудови дефектної структури 

кремнію. 

У розділі 3 представлено результати дослідження та зроблено аналіз 

випромінювальних характеристик світловипромінювальних структур на основі 

p-Si. Показано зміни спектрів електролюмінесценції зі зміною амплітуди струму 

збудження, концентрації дислокацій, часу високотемпературного відпалу в 

атмосфері проточного кисню, величини зовнішньої пружної деформації та 

температури, при якій проводились дослідження. Відзначається, що спектри 

електролюмінесценції таких структур характеризуються наявністю максимумів 

дислокаційної люмінесценції в області інфрачервоних довжин хвиль 

випромінювання (1.1 – 1.55 мкм). Проаналізовано зміну коефіцієнту 

енергетичного виходу люмінесценції та проведено йогопорівняльний аналіззі 

зміною спектральних залежностей.Показано, що проведений 

високотемпературний відпал в атмосфері проточного кисню може зумовлювати 

генерацію яквипромінювальних, так і безвипромінювальних центрів 

рекомбінації. Також вказується, що даний тип обробки кристалів кремнію 

покращує температурну стабільність випромінювальних центрів люмінесценції. 

Представлено підвищення випромінювальної ефективності СВС на основі p-

Siпри пружній деформації.  

У розділі 4 представлено дослідженнядефектів з глибокими 

енергетичними рівнями у забороненій зоні кремнію за допомогою ємнісно-

модуляційної спектроскопії та описано їхню перебудову під дією 
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високотемпературного відпалу, а також пружної зовнішньої та локальної 

внутрішньої деформацій. Представлено результати додаткових досліджень 

методами ІЧ спектроскопії коливних рівнів та розрахунку густини поверхневих 

станів,еволюції дефектів в об’ємі та приповерхневому шарі кристалів кремнію, 

що піддавались пластичній деформації та високотемпературному відпалу. 

Запропоновано модель енергетичної структури дефектів та їх комплексів в 

забороненій зоні кремнію. Представленийпобудованийна її основі механізм 

випромінювальної та безвипромінювальної рекомбінації носіїв заряду в СВС на 

основі кремнію з високою концентрацією дислокацій. 

Розділ 5 присвячений теоретичному та комп’ютерному моделюванню 

процесів перебудови приповерхневих дефектів, викликаних наявністю 

локальної деформації поверхні кремнію, що виникла в результаті 

невідповідності параметрів ґратки матриці та плівки металу. Експериментально 

підтверджено дану модель за допомогою оптичної, атомно-силової мікроскопії 

та концентраційних розподілів дефектів у приповерхневому шарі кристалів 

кремнію. Показана зміна зонної структури кремнію при введенні дислокацій та 

за дії пружного зовнішнього механічного навантаження. Результати 

моделювання дали можливість пояснити зміну інтенсивності та вигляду спектру 

електролюмінесценції.  

У висновках представлено основні результати роботи та їхнє трактування. 
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РОЗДІЛ 1 

ДИСЛОКАЦІЙНА ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ В КРЕМНІЇ: 
ХАРАКТЕРИСТИКА, МОДЕЛІ, ПЕРСПЕКТИВИ ПРАКТИЧНОГО 
ВИКОРИСТАННЯ 

 

1.1. Вплив деформаційних полів на дефектний стан 

приповерхневого шару кремнію 

Відомо, що густина дислокацій, що виникають при рості 

напівпровідникових монокристалів, залежить від умов їх вирощування [32-35]. 

Передбачаються наступні механізми виникнення дислокацій у процесі 

вирощування монокристалів: 

1) в результаті пластичної деформації, викликаної нерівномірним 

охолодженням і загартуванням кристала [36]; 

2) в результаті утворення дископодібних скупчень вакансій в кристалі 

близько фронту кристалізації та їх подальшого руйнування з утворенням 

дислокаційних петель [34]; 

3) в результаті захоплення домішок, концентрація яких перевищує межу 

розчинності [37]; 

4) в результаті проростання дислокацій від затравки [38]; 

5) в результаті флуктуації швидкості росту, коли в кристалі утворюються 

суміжні шари з різними параметрами ґратки, внаслідок чого на границях шарів 

виникають дислокації [39]. 

Виникнення дислокацій при пластичній деформації. Кремній при 

температурах нижче 400 °С надзвичайно крихкий. Руйнування кристалів 

шляхом розколу зазвичай відбувається по площинах (111), якщо напруга в 

кристалі перевищує 20 кг/мм [40]. Ковзання площин відбувається тільки у 

вузьких областях кристалу, паралельних площині ковзання, і передбачається, 

що в них утворюються дислокації завдяки механізму Франка-Ріда. При 
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підвищенні температури пластична деформація відбувається за більш низьких 

значень критичних напружень. У зв'язку з посиленням рухливості дислокацій 

лінії ковзання стають менш різкими. 

Навантаження, що викликають пластичну деформацію, дають радіальний 

стиск кристалу на поверхні і осьовий - в центрі. Слід пам'ятати, що пластична 

деформація має місце у випадку стиснення, яке відбувається або паралельно, 

або перпендикулярно до площин ковзання, тобто в площинах (111).  

У місцях одночасно радіального і осьового охолодження по перетину 

злитка виникали області з малою концентрацією дислокацій, які мали форму 

трикутників з різко вираженим мінімумом на вершинах. Білліг [36] припускає, 

що при радіальному температурному градієнті злиток не може рівномірно 

розширюватися і проявляються локальні області стиснення. Якщо стиск 

перевищує межу пружності, то в результаті цього виникають дислокації. 

Концентрація останніх визначається виразом:  
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де а − коефіцієнт термічного розширення напівпровідника, b - вектор Бюргерса. 

Білліг також зауважив, що в тих злитках, де перехід від затравки до 

максимального діаметру виражений різко, густина дислокацій вища, ніж в 

злитках, у яких цей перехід відбувається більш плавно. Автор вважає, що смуги 

ковзання при витягуванні виникають на поверхні злитка, близько краю фронту 

кристалізації, де термічні напруги найбільші. Звідси вони проникають в глибину 

гарячого злитка, який знаходиться в області температур пластичної деформації. 

Крім того, виразні смуги ковзання виникають при раптовій зміні розподілу 

температури. Швидкість охолодження злитка, що забезпечує допустиму 

величину радіального температурного градієнта в злитку, описується виразом: 
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 .     (1.2) 

 

де k - теплопровідність, с - питома теплоємність, R - радіус злитка. 

Інденбом в роботі [41] припустив, що дислокації створюються в 

результаті осьового температурного ґрадієнта, а радіальний ґрадієнт має лише 

другорядне значення. Він вважає, що в наростаючому шарі міжатомні відстані 

повинні відповідати температурі кристалізації, в той час як міжатомні відстані в 

шарі-підкладці залежать не тільки від температури кристалізації, а й від 

розподілу температури в об’ємі кристала. В результаті цього атомарна густина в 

наростаючому шарі виявляється меншою, ніж у підкладці, і деяка кількість 

атомних площин у ній обривається, утворюючи дислокації, густина яких 

залежить від осьового градієнта. Концентрація дислокацій залежно від осьового 

градієнта в цьому випадку описується виразом: 

 

 .      (1.3) 

 

У роботі Розі [34] досліджена залежність концентрацій дислокацій від 

величини осьового градієнту температур. З його дослідів випливає, що помітне 

збільшення густини дислокацій, до 5·103 см-2, від величини осьового градієнта 

відбувається при значеннях останнього, рівних 200-220 град/см. Розі 

досліджував також вплив діаметру кристалів на концентрацію дислокацій. На 

підставі цього автор зробив висновок, що радіальний градієнт 

температурсильніше впливає на густину дислокацій, ніж осьовий. 

Дослідження Деша [35] показали, що ґрадієнт температури дає більш 

суттєвий вклад в утворення дислокацій в монокристалах кремнію, якщо 

кристали вже мають дислокації. Якщо в кристалі немає дислокацій, то він може 

протистояти не тільки великим градієнтам температури, але і термоударам. 
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У науковій літературі [42] описаний ще один механізм виникнення 

дислокацій в результаті руйнування дископодібних скупчень вакансій чи 

мізвузлових атомів. Цей механізм виникнення дислокацій був запропонований 

Франком [42]. Сутність його полягає в наступному. Якщо кристал вирощується 

при великому осьовому градієнті температури, то на фронті кристалізації 

можуть заморожуватися скупчення вакансій. Припустимо, що кристал росте в 

напрямку [111]. Скупчення вакансій матимуть мінімальну поверхневу енергію в 

тому випадку, коли вони обмежені площинами {111}, на яких є обірвані 

ковалентні зв'язки. Дислокації Франка можуть виникати при схлопуванні 

великих скупчень вакансій (негативні дислокації) або дисків з міжвузлових 

атомів (позитивні дислокації). 

Можливим також є механізм виникнення дислокацій в результаті 

захоплення, підчас росту кристалу, підвищеної концентрації домішок. 

Захоплення зростаючим кристалом підвищеної концентрації домішок викликає 

зміну параметрів ґратки в локальній області, що зумовлено відмінностями 

атомних радіусів домішок і атомних радіусів матриці. Чим більша вказана 

різниця, тим менша концентрація домішок потрібна для зміни параметрів 

ґратки. На межі розділу суміжних областей з різними параметрами ґратки 

можуть виникати досить великі напруженості, які сприяють утворенню 

дислокацій. У роботі [43] показано, що кількість дислокацій різко збільшується 

в германії, якщо концентрація в ньому вісмуту досягає межі розчинності. 

Дислокації, в свою чергу, здатні дещо зменшити ці напруги. 

Обширно описаний також і механізм виникнення дислокацій в результаті 

проростання їх від затравки. Дослідження Деша [38], присвячені отриманню 

бездислокаційних монокристалів кремнію, показали, що ступінь досконалості 

затравки робить дуже великий вплив на досконалість нарощуваного злитка. На 

прикладі монокристалу кремнію він показав, як дислокації можуть сприяти 
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їхньому утворенню в зростаючому кристалі при термічних напружених за 

допомогою механізму Франка-Ріда.  

На закінчення слід зазначити, що процес утворення дислокацій в 

зростаючому кристалі дуже складний і не можна сказати, який з перерахованих 

вище механізмів є головним. Вельми вірогідним є одночасна дія декількох 

механізмів. Отже, при вирощуванні бездислокаційних напівпровідникових 

монокристалів потрібно прагнути звести до мінімуму вплив усіх 

проаналізованих факторів. 

 

1.1.1. Перебудова дефектів у приповерхневому шарі та в об’ємі 

зразків під дією пружної деформації 

Кристалічна ґратка більшості напівпровідників (типу алмазу чи цинкової 

обманки) володіє кубічною сингонією. При деформації напівпровідникових 

кристалів їх симетрія, в загальному випадку, знижується. Це викликає зміщення 

країв енергетичних зон напівпровідника та перерозподіл носіїв заряду [44]. 

Лінійна зміна енергії носіїв визначається значенням констант деформаційного 

потенціалу. Ці константи відіграють важливу роль в описі кінетичних ефектів 

[45, 46], а також оптоакустичних та акустоелектронних процесів [47, 48]. Для 

малих деформацій тензор деформації εik дорівнює: 

 

 ,    (1.4) 

 

де uik— складова вектора зміщення точки кристалічної гратки при деформації. У 

даній роботі вказується, що розроблена теоретична модель по розрахунку 

параметрів гетеропереходів в структурах Si/Ge добре описує перебудову 

приконтактних шарів. 



24 

  

У роботі [44] розраховано зміщення країв енергетичних зон при 

деформації, що пов’язана з ізотропним стиском кристалу: 

 

∆ Ξ 2  ,    (1.5) 

 

де Ξ – константа деформаційного потенціалу зони провідності, що характеризує 

вплив одновісної деформації, εij – компоненти тензора деформації в системі 

координат, зв’язаній з головними осями обраної еліпсоїдальної ізоенергетичної 

поверхні. 

У роботі [49] авторами продемонстровано можливість використання 

наближення великих енергій для кремнію р-типу. Кінетична енергія носіїв при 

кімнатній температурі kB T = 0.026 еВ, розщеплення валентної зони при 

деформації згідно формули (1.6) є величиною порядку bε, де b≈2еВ [44].  

 

∆ √ 1 3 cos sin sin 2 Φ , .      (1.6) 

 

Деформація вигнутої пластини в місці максимальної кривизни в 

приведених експериментах не перевищує ε = 0.0003, а отже bε≈0.0006 еВ, що 

значно менше кінетичної енергії дірок. Тому, використовуючи вище наведені 

дані, автори роботи розрахували деформаційний потенціал зони тяжких дірок, 

який становить 5.6 ± 0.8 еВ. Ця величина такого ж порядку, що й представлені в 

роботах [44, 50] значення Ф для Si при розтягу вздовж осі [111]. 

У роботі [51] показано формування нанокристалів кремнію в 

напруженому приповерхневому шарі, викликаному плівкою оксиду кремнію 

рис.1.1.  
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наводиться плазмою, тобто зменшується значимість чинника, що лімітує 

плазмове травлення.  

Швидкість рідинного травлення в розчині плавикової і азотної кислот 

також збільшується при збільшенні ступеня іонізації легуючої домішки. Якщо 

механізм рідинного травлення уявити в два етапи, то на першому відбувається 

утворення окису кремнію, а на другому його травлення. Хімічна реакція 

окислювання і хімічна реакція травлення протікають із прискоренням при 

збільшенні концентрації іонізованої домішки. При вигині пластин відбувається 

іонізація точкових дефектів, а ефективність їхнього утворення разом зі зміною 

концентрації носіїв заряду (електронів або дірок) визначає зміну кінетики 

процесів травлення, окислювання і дифузії. 

 

1.2. Дислокаційні стани в забороненій зоні кремнію 

1.2.1. Модель одновимірних зон для дислокацій в забороненій 

зоні кремнію 

Якщо розглядати ідеальну дислокацію, тобто прямолінійну і без сторонніх 

домішок, ми можемо очікувати появи пов'язаних з нею одновимірних зон. Ці 

зони можуть бути пов'язані як з атомами в ядрі дислокації, координація яких 

відрізняється від регулярної, так і з далекодіючими полями пружних напружень, 

які відокремлюють дрібні одномірні зони від країв зони провідності і валентної 

зони. 

Основна ідея про внесок ядра в електронні властивості дислокацій 

пов'язана з концепцією обірваних зв'язків. Вперше її застосував Шоклі [52], 

припустивши, що ядро 60° дислокації складається з кількох атомів з обірваними 

зв'язками, що викликає появу одномірної наполовину заповненої зони. Поняття 

обірваного зв'язку – це стан дефекту, в якому атом має трьох найближчих 

сусідів (для кремнію). Сюди ж можна віднести і інший стан дефекту з атомом 
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Si, що має п'ять найближчих сусідів і неспарений електрон, який названий 

плаваючим обірваним зв'язком [53]. Експериментально ідея наполовину 

заповненої зони була підтверджена для Ge при дослідженні ефекту Холла [54, 

55] і фотопровідності [56] у випадку 60° дислокацій. Для гвинтових дислокацій 

в Ge були отримані дані, що свідчать про існування двох одномірних зон: 

порожньої і заповненої з відстанню між ними близько 0.55 еВ [57]. Ситуація з 

кремнієм виявилася дещо складнішою. При дослідженні методом Холла 

кристалу кремнію, деформованого при 770 °С [58], експериментальні дані були 

проаналізовані на основі модифікованої моделі Ріда для наполовину заповненої 

зони [59] і було отримано значення Ед ≈ 0.3 еВ вище стелі валентної зони для 

нейтральної дислокації. Пізніше ці ж дані були проаналізовані в моделі 

порожньої і заповненої зони з енергетичною щілиною між ними [60]. Найкраща 

кореляція з експериментом отримана за положення центру між порожніми і 

заповненими рівнями в нейтральному стані при Ev + 0.32 еВ, при цьому 

положення верхнього краю заповненої зони відповідає енергії (Ev + 0.18 еВ), а 

нижній край порожньої зони (Ev + 0.46 еВ). На жаль, в цих експериментах не 

було враховано вплив точкових дефектів, що виникають при пластичній 

деформації. 

Гражуліс та ін. [61] досліджували сильно деформовані (деформація 

стиску) вздовж осі [110] при температурі 700 °С кристали кремнію n-типу з 

концентрацією донорів ~ 2*1014 см-3. За виміряної концентрації дислокацій 

(Nd ≈ 6·1016 см-2) можна було очікувати, що заповнення дислокаційного рівня 

електронами незначне, тобто дислокація майже нейтральна. В цих умовах було 

виявлено, що експериментальні дані можуть бути пояснені з припущення 

існування двох дислокаційних рівнів: донорно — акцепторного рівня з енергією 

Ev + 0.42 еВ і акцепторного рівня з енергією Eс - 0.42 еВ та відстанню між ними 

близько 0.27 еВ. Пізніше з використанням методики DLTS автори [62] 
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підтвердили існування двох наборів енергетичних рівнів в кремнії. Один 

близько Ev + 0.4 еВ, другий близько Eс - 0.45 еВ, які залишалися після 

відпалувище 800 °С. Було також показано, що деформація при 700 °С генерує 

різні точкові дефекти та їх кластери, які не були враховані в роботі [61]. 

Вимірювання фотопровідності, виконане на зразках кремнію n- і p-типу, 

деформованих стиском уздовж осі <123> при температурах 810 °С (p-тип) і 

900 °С (n-тип) [63], виявило в кристалах p-типу набір заповнених станів з 

верхнім краєм Ev + 0.20 еВ і набір порожніх станів з нижнім краєм Ev + 0.50 еВ. 

Це означає, що відстань між цими станами склала 0.3 еВ. Аналізуючи поведінку 

темпу генерації носіїв від частоти падаючого випромінювання автори дійшли 

висновку, що нижні стани відповідають одновимірній зоні, тоді як верхні стани 

скоріше можна розглядати як групу локальних рівнів. Висока температура 

деформації в цих експериментах повинна була привести до швидкого відпалу 

генерованих деформацією точкових дефектів і звести їх вплив до мінімуму. В n-

кремнії виявлена також сходинка на кривій фотопровідності при 0.35 еВ [63], 

якої не було в p-кремнії, тому вона була приписана електронним переходам з 

акцепторних станів з енергією Eс-0.35 еВ.  

Також у роботі [63], автори висловили припущення, що якби два набори 

акцепторних станів Eс-0.35 еВ і Ev + 0.50 еВ знаходилися на одній дислокації, 

звичайний електростатичний зсув виключив би навіть нехтуючи низький рівень 

заповнення верхнього стану.Томувони запропонували модель, що зв'язує 

одновимірну заповнену зону з енергією Ev + 0.20 еВ і набір акцепторних станів з 

енергією Ev + 0.50 еВ з 90° частковою дислокацією, а акцепторні стани            

Eс – 0.35 еВ з 30° частковою дислокацією. 

Підсумовуючи вище описане, можна стверджувати, що для кремнію, на 

відміну від германію, не отримано переконливих доказів існування 

одновимірної дислокаційної зони, пов'язаної з ядром дислокації. 
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З розвитком методу DLTS з’явилась велика кількість робіт по 

дослідженню дислокацій. Зокрема, велике значення для правильної 

інтерпретації експериментальних даних має розуміння ролі електростатичної 

взаємодії, що виникає при захопленні носіїв протяжним дефектом, вплив 

флуктуацій заряду на швидкість захоплення і емісії електронів [64]. Перші дані 

по n-кремнію були отримані Кімерлінгом [65]. Загальна тенденція полягала в 

тому, що з декількох ліній, виникаючих після деформації, тільки лінія 

Е (Ev + 0.38 еВ) або С-лінія, як її іноді називають, залишалася після відпалу при 

900 °С [66, 67]. Оскільки при відпалі точкові дефекти дифундують по кристалу 

та упорядковують дефектну підсистему, то інші лінії, що зникають після 

відпалу, приписувалися точковим дефектам. У роботі [68] були досліджені 

зразки з двома типами дислокаційної структури: структурою з переважно 

прямолінійними 60° дислокаціями і з сіткою "заплутаних" дислокацій. В обох 

випадках спостерігалася С-лінія, пропорційна концентрації дислокацій. На 

підставі цього було зроблено висновок, що природа цих ліній пов’язана з 60° 

дислокаціями. Пізніше, досліджуючи зміну вигляду С-лінії від величини 

зміщення дислокацій, Конончук та ін. [69] дійшли висновку про зв'язок цієї лінії 

з хмарою точкових дефектів, оточуючих ядро дислокації. На підставі численних 

експериментальних даних і порівняння їх з результатами комп'ютерної 

симуляції можуть бути зроблені два різних висновки про природу С-лінії: по-

перше лінія пов'язана з ядром 60° дислокації; по-друге лінія пов'язана з хмарами 

домішок, набраних дислокацією при її русі або при гетеруванні домішок в 

процесі відпалу. В залежності від експериментальних умов та технологічних 

процесів виготовлення зразків, вклад цих двох механізмів підсумовується в 

різних пропорціях. 

У кремнії p-типу після деформації при 770 °С виникають вісім ліній в 

спектріDLTS, з яких після відпалу при температурах 900 ÷ 1000 °С залишається 
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одна широка (≈ 250 меВ) лінія [65], яку прийнято позначати як F - лінія. 

Теоретично, зонні стани в нижній половині забороненої зони були передбачені з 

енергією(Ev + 0.1 еВ) при дослідженні нескінченного дефекту упаковки 

впровадження [70]. Сумарний вплив обмеження дефекту упаковки частковими 

дислокаціями і пружними полями цих дислокацій повинен привести до 

збільшення глибини зони. Однак пізніше, при аналізі заповнення цього рівня 

електронами, авторами роботи [71] було показано, що захоплення електронів 

описується логарифмічноюзалежністю, яка ставить зонний характер цих станів 

під сумнів. Слід зауважити, що співставлення різних даних ускладнюється 

відсутністю адекватного способу порівняння структури дислокацій. Густина 

дислокацій, яка зазвичай наводиться в статтях, не є способом повного опису 

структури. Дуже важливо знати, які системи ковзання були активні в процесі 

генерації дислокацій. Зокрема, при деформації вздовж напрямку [123], коли діє 

тільки одна система ковзання, було показано, що F- лінія різко зменшується при 

температурі відпалу 900 °С [72]. Отже, при низькотемпературній деформації 

виникає безліч дефектів, які швидко відпалюються при більш високих 

температурах. Залишаються тільки дві лінії: С-лінія в n- кремнії і F- лінія в p- 

кремнії. 

 

1.2.2. Донорно-акцепторна модель для дислокацій в забороненій 

зоні кремнію. 

Донорно-акцепторний характер дислокаційних станів був виявлений і в 

зразках кремнію p-типу, пластично деформованих при температурі Тд = 770 °С 

[73]. З цих даних в рамках моделі наполовину заповненої одновимірної 

дислокаційної зони визначено значення Eд = Ev + 0.3 еВ при f = 0, де f – 

коефіцієнт заповнення (відношення кількості захоплених електронів до 

кількості обірваних зв’язків). Положення дислокаційних станів в кремнії 
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визначалося також за величиною енергії активації концентрації вільних носіїв 

струму в слабо легованих зразках(Na ~ 1013 см-3, Nд ~ 1014 см-3), що містять 

вельми великі(≳109 см-3) концентрації введених дислокацій [74]. У цьому 

випадку можна отримати достатньо низькі значення коефіцієнта заповнення, 

необхідні для виконання умови Eд = EF>> E*(f), де E*(f) – енергія, що визначає 

вигин зон в околі зарядженої дислокації. Через великі відстані між електронами 

або дірками, захопленими на дислокації, циліндри Ріда в таких зразках не 

утворюються. У роботі [75] були отримані значення EД1 = Ev + 0.43 еВ в зразках 

p-типу та EД2 = Ec - 0.42 еВ (EД2 = Ec - 0.5 еВ в [76]) в зразках n-типу. Автори 

роботи [75] вперше приписали ці значення двом різним рівням в ядрі однієї і 

тієї ж дислокації, і запропонували нову модель енергетичного спектру 

дислокаційних станів. За цією моделлю заповнені (EД1) і порожні (EД2) стани 

для нейтральної дислокації розділені на величину ~ 0.25 еВ, яка відповідає 

кулонівській кореляційній енергії. В рамках моделі діелектрика Мотта-

Хаббарда для одновимірних дислокаційних ланцюжків були пояснені також і 

результати дослідження ЕПР і СВЧ провідності вздовж дислокацій в пластично 

деформованому кремнії [76]. При обробці даних [73] в моделі зі щілиною, в 

роботі [77] були отримані значення EД1 = Ev + 0.18 еВ і EД2 = Ev + 0.46 еВ, які 

узгоджуються з результатами дослідження фотопровідності в зразках n- і p-

типів [78]. 

В публікаціях [79-82] повідомляється про спостереження у різних 

експериментах також і інших енергетичних рівнів. Виявилося, що прояв тих чи 

інших рівнів залежить від температури деформації tд і від температури відпалу 

tв (при постійній tд). Різні властивості кристалів кремнію, деформованих при 

tд <800 °С, було неможливо пояснити тільки впливом ядер дислокацій, а 

спостережувані зміни цих властивостей при зміні tд або tв було приписано 

прояву взаємодії дислокацій з точковими дефектами. З цим висновком 
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узгоджується також поява багатьох рівнів, що реєструються методом 

нестаціонарної ємнісної спектроскопії глибоких рівнів(НЄСГР) в кристалах 

кремнію, деформованих при tд ≤ 750 °С, і відсутності більшості з них після 

відпалу при tв ≥ 800 °С [83,84]. Після такого відпалу сигнал ЕПР, що 

пов'язується з ядром дислокацій, також відсутній [85]. Відсутність відповідних 

сигналів ЕПР можна було б пояснити тим, що при tв < 800 °С ядра часткових 

дислокацій знаходяться в не реконструйованому стані, а при tв > 800 °С – в 

реконструйованому. Однак стани з енергіями поблизу Ev + 0.4 еВ в кремнії       

p-типу та Ec - 0.5 еВ в зразках n-типу спостерігаються іноді і після відпалу за 

tв> 800 °С [77]. В кристалах кремнію з гвинтовими і 60° дислокаціями, 

введеними індентором, було зареєстровано декілька енергетичних рівнів у 

спектрах НЄСГР [86,87]. Врахування глибоких рівнів дефектів, що гетеруються 

дислокацією, в енергетичній схемі станів дозволило пояснити наявність 

локалізованих акцепторних станів в околі дислокаційного акцепторного 

енергетичного рівня в забороненій зоні кремнію.Ця схема дозволила пояснити 

певну сукупність результатів дослідження дислокаційних станів в пластично 

деформованих зразках германію та кремнію.  

Характерною ознакою пластично деформованих кристалів кремнію є 

присутність у спектрах ФЛ ліній D1 (0.807 еВ), D2 (0.875 еВ), D3 (0.934 еВ) і D4 

(1.00 еВ), які були виявлені в [88] і приписані випромінюванню за участю 

дислокацій. Запропоновано, що енергії ліній D1 і D2 узгоджуються з енергіями 

прямих оптичних переходів між рівнями Ev + 0.35 еВ і Ec - 0.38 еВ, 

реєстрованими методом НЄСГР [83], і зонами вільних носіїв струму, але 

природа цих лінійдосі не визначена. В [89] спостерігали сильну зміну спектрів 

ФЛ після т.зв. двохстадійної деформації. Автори інтерпретували лінію D4 як 

прояв рекомбінації на донорно-акцепторних парах, відстань між якими 

змінювалося при зміні ширини дефекту упаковки. 
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Отже, наведені результати свідчать про вельми складний вплив 

пластичної деформації на електронну підсистему в кремнії, що не дозволило 

встановити кореляцію тих чи інших властивостей з певним типом дислокацій 

або інших дефектів. 

 

1.3 Випромінювальна та безвипромінювальна рекомбінація на 

дислокаціях в кремнії, фото- та електролюмінесценція 

1.3.1 Безвипромінювальна рекомбінація в монокристалах 

кремнію за участі дислокацій 

Природа безвипромінювальної рекомбінації дислокацій була відома і 

досліджується з 1950 року. Наявність незначної концентрації дислокацій в 

активній області транзистора може мати катастрофічні наслідки для 

продуктивності пристрою [90]. 

Автори в роботі[91], використовуючи електронно-парамагнітно 

резонансні (ЕПР) дослідження виявили, що обірвані зв'язки в ядрі дислокації в 

результаті низької концентрації дефектних станів в кремнієвій забороненій зоні 

виступали в якості центрів безвипромінювальної рекомбінації. Також обірвані 

зв'язки, як було запропоновано цими авторами, утворюються в області сходинок 

або перегинів уздовж довжини дислокації. Експериментальні дані свідчать про 

те, що роль, яку відіграють перехідні метали, такі як Fe, Ni і Cu, окремо або у 

зв’язку з дислокацією впливають на час життя неосновних носіїв заряду [92]. 

Рекомбінаційні характеристики (в залежності від температури і концентрації 

неосновних носіїв) вказують на п'ять різних типів рекомбінаційних механізмів 

за участю дислокацій (рис.1.2), які були запропоновані для різних концентрацій 

перехідних металів [93, 94]. 

Нормовані залежності струму, індукованого електронним пучком, або так 

званий контраст, як функція температуриElectron Beam-Induced Current (EBIC) 
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описані в роботах[92, 95].Контраст наведеного струму Іс(х) визначався 

відношенням C(x)=1-Ic(x)/I(x), де I(x) – наведений струм, величина якого не 

пов’язана з впливом дефектів зразка, іншими словами, індукований 

електронним пучком струм в місці, де відсутні границі зерен або дислокації. 

Відповідно контраст вказує на ступінь рекомбінації неосновних носіїв заряду на 

дефекті, що знаходиться на поверхні зразку в області попадання електронного 

променю. 

 

 

Рисунок 1.2. Температурна залежність EBIC контрасту дислокацій в 

кремнії за різної концентрації глибоких рівнів, пов'язаних із захопленою на 

дислокації домішкою. Точки відповідають експериментальним результатам, 

криві - розрахункам на основі моделі [92]. 

 

Криві L1 і L2 (рис.1.2) характеризуються невеликою різницею в діапазоні 

температур 150 – 300 К. При зниженні температури кристалу відбувається 

збільшення величини контрасту та проявляється максимум між 50 і 90 К. 

Значення різниці максимальних значень істотно відрізняються для різних 

зразків. Кведер пов'язує це зі зміною концентрацій захоплених дефектів та 

домішок на дислокації. Таким чином, L1 з максимальним значенням Сд ~ 0,5%, 
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відповідає типу дислокації, що вважається «чистою», а L2 (з максимумом Сд~ 

10%) – дислокації, що забруднена домішками з невеликою концентрацією. 

Підвищення концентрації захоплених домішок дислокацією призводить до 

зміни вигляду та ростуамплітуди максимуму температурних залежностей Сд. 

Крива Н2 (рис. 1.2), що показує найвищі значення контрасту у всьому 

температурному діапазоні (від 4 К до 300 К), пов'язується авторами з 

утворенням силіцидів металів на дислокації. Преципітати силіциду нікелю, 

формуючи в кристалі внутрішні бар’єри Шотткі, приводять до захоплення 

неосновних носіїв заряду і підвищують тим самим рівень безвипромінювальної 

рекомбінації. Існує ще одинтип рекомбінаційного механізму, для якого 

характерним є накладання двох L2 і H1 типів рекомбінації. Для цього механізму 

в діапазоні температур 150 – 300 К значення величини контрасту Сд приблизно 

дорівнює 4% (що відповідає H1 механізму) і при охолодженні нижче 150 К 

значення величини Сд зростає ( переважає L2 тип рекомбінації). 

Всі моделі, що використані для опису процесів рекомбінації носіїв, 

засновані на концепції вигину зон; в n-типі кремнію акцепторні стани вводяться 

в заборонену зону [96], щоб сформувати групу зі станів нижче рівня Фермі. 

Деякі з цих станів зайняті носіями і, таким чином, дислокація отримує 

негативний заряд. Цей заряд збільшує енергію електронів у безпосередній 

близькості дислокації, що супроводжується вигином вгору енергетичного рівня 

стелі валентної зони та рівня дна зони провідності на енергетичній діаграмі. 

Рівновага досягається у випадку, коли рівень Фермі співпадає з енергетичним 

рівнем дислокації. Рекомбінаціясупроводжується захопленням неосновних 

носіїв, чому сприяє вигин зон, у той час як основні носії вимагають додаткової 

енергії збудження для того, щоб подолати потенційний бар'єр і здійснити 

перехід на рівень дислокації. Дана модель рекомбінації на дислокаціях 
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запропонована [96] широко застосовується для пояснення спостережуваних 

залежностей (рис.1.2) у дослідженнях EBIC в діапазоні температур 120 – 370 К.  

Кведер [95] адаптував попередні моделі з тим, щоб врахувати поле 

деформацій навколо дислокації, яке локально зменшує ширину забороненої 

зони. Глибокі рівні (пов’язані з домішками) та одномірні смуги (пов’язані з 

полем деформації) використовуються для рекомбінації електронів і дірок. 

Імовірність прямої рекомбінації між носіями, захопленими в одновимірних 

зонах (перехід А на рис.1.3), є низькою. Отже, для «чистих» дислокацій з 

низькою концентрацією станів з глибокими рівнями рекомбінаційна активність 

дуже мала. Є ще два можливі рекомбінаційні шляхи: (B) рекомбінації носіїв, 

захоплених в підзону, що відщеплюється дислокацією від валентної зони, за 

допомогою глибокого рівня і (C) рекомбінації вільнихносіїв в зоні провідності 

та валентній зоні при посередництві глибокого рівня. 

 

 
 Рис 1.3 Механізм рекомбінації носіїв заряду на дислокаціях в кремнії 

відповідно до моделі, запропонованої в роботі [95]. У випадку наявності 

глибоких центрів з енергетичним рівнем EM, носії захоплюються 

одновимірними дислокаційними зонами EDe, EDh 
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Автори роботи [95] підрахували, що рекомбінаційний канал B є 

домінуючим в матеріалі, що містить дислокації. Результати, що базуються на 

цьому припущенні, показані на рис. 1.2. Розрахункові дані (суцільні лінії) 

відтворюють поведінку кривих, що представляють експериментальні результати 

і показують важливість рівня концентрації домішки, захопленої дислокацією. 

На додаток до цього Киттлер та ін. [97] також показали, що положення 

глибокого рівня всередині забороненої зони мало або взагалі не впливає на 

дислокаційну рекомбінацію до тих пір, поки він не є глибше 0,3 еВ від дна зони 

провідності, що узгоджується з експериментальними даними. 

У роботі [98] продемонстровані результати досліджень впливу 

гетерування алюмінієм на рекомбінаційну активність дислокацій. Порівняльні 

вимірювання LBIC, проведені до і після процесу гетерування, показали суттєве 

зменшення рекомбінації носіїв заряду на дефектах, пов’язаних з дислокаціями. 

За поясненням авторів, у процесі гетерування плівкою алюмінію відбувається 

переміщення металевих домішок, раніше захоплених дислокаціями, в шар, 

збагачений Al. А це означає, що на дислокаціях зменшується число центрів 

активної рекомбінації. Подібний результат був отриманий у роботі [99], в якій 

за допомогою методів LaserBeamInduced Current (LBIC)і Deep Level Transient 

Spectroscopy (DLTS) досліджувалася рекомбінаційна активність дислокаційних 

структур. Процедура дифузії фосфору приводила до сильного зменшення як 

контрасту LBIC, так і дислокаційних максимумів в спектрі DLTS. За 

припущенням авторів, основний канал рекомбінації носіїв заряду утворюють 

домішки, які локалізуються на дислокаціях. Тому зменшення рекомбінаційної 

активності дислокацій в процесі дифузії фосфору автори пов'язують з 

гетеруванням домішкових атомів дислокаціями. 
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1.3.2. Випромінювальні переходи на дислокаційних рівнях 

У попередньому підрозділі описані безвипромінювальні механізми 

рекомбінації за участю дислокації, однак при виконанні певних умов в 

кристалах кремнію та структурах на їх основі може спостерігатись дислокаційна 

люмінесценція. В літературі [100, 101] описуються чотири спектральні лінії, що 

пов’язуються з дислокаційною люмінесценцією та позначаються D1 (~ 0.82 eВ), 

D2 (~ 0.87 eВ), D3(~ 0.95 eВ) та D4 (~ 1.0 eВ) (рис.1.4). 

 

 

Рис.1.4. Спектри фотолюмінесценції кремнію з дислокаціями отриманийза 

температури 80 K [101]. 

 
Інтенсивність дислокаційної фотолюмінесценції має пряму залежність від 

концентрації дислокацій, тому ці спектральні смуги пов’язують з 

дислокаційними дефектами в кристалах кремнію. Таке випромінювання 

спостерігається в пластично деформованих, індентованих зразках, структурах з 

неузгодженими параметрами кристалічних ґраток, іонно-імплантованих 

матеріалах або в матеріалах, що містять ростові дислокації та кисневмісні 

дефекти упаковки. 

Існують чіткі докази, що спектральні лінії D1 i D2, та D3 i D4 

утворюються в результаті двох різних механізмів. В різний час Сауер(1986), 
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Ізотов(1992) таШтейнманн (1994) показали, що енергетичне положення смуг D3 

і D4, що спостерігаються при низькихтемпературах, сильно залежить від 

відстані між частковими дислокаціями в дисоційованих ідеальних дислокаціях. 

Автори роблять висновок, що причиною появи ліній D3 і D4 є процеси 

рекомбінації в прямих сегментах 60° дислокацій, а Штейнманн також 

припускає, що D3, швидше за все, фононна копія лінії D4. 

Незважаючи на численні дослідження [100 – 107], механізми формування 

смуг D1 і D2 важко встановити однозначно. Аналіз цих літературних даних 

показує, що можливими джерелами формування ліній D1 та D2 є дислокації 

Ломер-Коттрелла, дислокаційні петлі або сходинки, а також наявність кластерів 

власних міжвузлових атомів або вакансій в ядрах дислокацій. 

Результати, отримані в роботі [100] показали, що відбувається монотонна 

зміна всіх ліній ДЛ зі збільшенням одновісного навантаження, причому лінії D1 

i D2 зміщувалися в сторону високих енергій, а D3 i D4 в область низьких 

енергій. На основі цих даних автори вперше розділили лінії ДЛ на дві групи: 

група смуг D1 i D2, та група смуг D3 i D4. Оскільки величина зміщення D3 i D4 

збігалася зі зміною ширини забороненої зони кремнію, автори прийшли до 

висновку, що цій групі ліній відповідають переходи типу зона - дислокаційний 

рівень, а переходи, пов'язані з D1 i D2, відповідають анігіляції пар носіїв, 

локалізованих на відповідних центрах. Пізніше в роботах [103, 104] було 

виявлено, що за дії одновісного навантаження відбувається не тільки зсув ліній 

ДЛ, але і їх розщеплення на дві компоненти, причому розщеплення ліній D3 i 

D4 можна домогтися при додатковому навантаженні в напрямку (вигин зразків), 

перпендикулярному доплощини ковзання. Всі ці результати говорять про те, що 

природа груп ліній D1 i D2, таD3 i D4 різна, але пов'язана безпосередньо з 

дислокаціями. 
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У літературі [105-107] також існують й інші гіпотези про природу центрів, 

відповідальних за ДЛ в кремнії. Так, наприклад, автори теоретичної роботи 

[105] зв'язали дислокаційну фотолюмінесценцію в Si і SiGe структурах зі 

стабільними кластерами міжвузлових атомів кремнію, які взаємодіють з 60о 

дислокацією. Розрахунки енергії зв'язку кластерів SiI3 і SiI4 з 90о і 30о 

частковими дислокаціями, засновані на уявленні про густину станів, дали 

значення енергії зв’язку в діапазоні 1.5 – 3.6 еВ. Виходячи з цих обчислень, 

відповідний глибокий рівень Ev + 0.4 еВ узгоджується з результатами 

експериментальних досліджень, зробленими методом DLTS в кристалах 

кремнію p-типу. Автори даної роботи вважають, що такі кластери міжвузлових 

атомів можуть служити ефективними дислокаційними стопорами і можливим 

єїх спостереження методом просвітлюючої електронної мікроскопії (ПЕМ). 

У статті [106] розглянуто властивості мульти-вакансій і мульти-міжвузлів, 

що дають смугу люмінесценції з енергією близько 1 еВ. За припущенням 

авторів, формування цих дефектів в ядрі дислокації може привести до появи 

ліній дислокаційної фотолюмінесценціі D1-D4 в Si і SiGe структурах. 

В якості можливих джерел ліній D1і D2 в літературі розглядалися і 

домішково-дислокаційні комплекси: наприклад, в роботі [107] досліджувалися 

зразки Cz-Si, в яких шляхом високотемпературного відпалу утворювалися 

кисневі преципітати, і які є причиною появи інтенсивної ДЛ, що складається 

тільки з ліній D1і D2. 

Неоднозначно визначеною також залишається роль інших домішкових 

атомів у дислокаційній люмінесценції. В літературі [108] існують твердження, 

що присутність малих концентрацій домішкових атомів перехідних металів є 

необхідною умовою для випромінювальної дислокаційної люмінесценції. Тим 

не менш, загальне гасіння такої люмінесценції, як вважають, відбувається через 
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високу концентрацію атомів перехідних металів, при якому утворюються 

силіциди металів.  

В роботі [109] автори показали, що ефективне випромінювання D1-смуги 

дислокаційної фотолюмінесценції (ДФЛ) з еквівалентною квантовою 

ефективністю більше 1% відбувається і при кімнатній температурі. Це перші 

результати, які дозволяють використовувати випромінювання D-смуг, як 

реальний варіант у виробництві кремнієвих оптичних випромінювачів в 

інфрачервоному (ІЧ) діапазоні. В даній роботі використовується макроскопічна 

пластична деформація, однак, вона несумісна зі стандартними КМОП-

технологіями. Автори [110] припускають, що генерація дислокацій іонною 

імплантацією та формування дислокаційних петель з преципітатів кисню або 

дислокацій невідповідності на межі розділу Si / SiGe, може призвести до 

аналогічних результатів з використанням методів обробки більш сумісних з 

мікроелектронною промисловістю. 

 

1.4. Взаємодія дислокацій з дефектами та домішками в кристалах і 

їх вплив на рекомбінаційні процеси 

У 2001 р. була опублікована стаття [109], в якій за допомогою імплантації 

іонів бору були виготовлені кремнієві СД із зовнішньою квантовою 

ефективністю крайової ЕЛ при кімнатній температурі ~ 0.1 %. Автори пояснили 

досягнуте істотне підвищення квантової ефективності утворенням 

дислокаційних петель, які нібито формують області із зниженою швидкістю 

безвипромінювальної рекомбінації нерівноважних носіїв заряду. Використання 

відносно легких іонів для створення СВС з ДЛ представляє інтерес, оскільки, 

по-перше, саме вони використовуються в мікроелектронній технології, і, по-

друге, імплантація інших не рідкоземельних іонів може дати додаткову 

інформацію про процеси утворення протяжних дефектів і центрів ДЛ. 
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Нещодавно було виявлено, що імплантація іонів O або Si з наступним 

високотемпературним відпалом в хлорвмісній атмосфері (ХВА) також 

призводить до появи ДЛ в Si [110]. Встановлено, що умови імплантації іонів та 

відпалів, після яких з'являється ДЛ, істотно різняться. Більш того, істотно 

відрізняються і спектри протяжних дефектів. 

 

1.4.1. Вплив кисню та кисневих преципітатів на дислокаційну 

люмінесценцію 

Стандартне спектральне положення лінії дислокаційної люмінесценції D1 

(807 меВ) не стале і залежить від дислокаційної структури та домішкового 

оточення індивідуальних дислокацій. Проаналізовані дані по спектральному 

розподілу інтенсивності люмінесценції в області смуги D1 в залежності від: 

концентрації міжвузлового кисню в зразках, параметрів пластичної деформації і 

термічної обробки. На підставі цих даних зроблено висновок про визначальний 

вплив концентрації кисню та його розташування в кристалічній ґратці Si на 

спектральне положення і інтенсивність люмінесценції в області лінії D1. 

Показано, що для опису структури центрів рекомбінації можна використовувати 

модель донорно-акцепторних пар, в якій донором виступають кисневі 

комплекси, а акцептором – структурні дефекти в ядрі дислокації. 

Для формування СВС з ДЛ в пластини p-Cz-Si (100) з питомим опором 

20 Ом·см проводилася багатоетапна імплантація іонів O з енергіями і дозами 

0.1/7·1013 + 0.17/1·1014 + 0.28/1.3·1014 + 0.45/1.5·1014 + 0.7/1.7·1014 + 

+ 1.05/1.85·1014  + 1.5 / 2 1014 МеВ/см-2,а також відпал в ХВА при 900 оC 

тривалістю 4 год [110].  

Спектри ФЛ, виміряні за 78K після відпалу, показані на рис. 1.5. У 

характерній для ДЛ області 1.4-1.6 мкм домінують дві лінії з максимумами при 

~ 1.54 та ~ 1.43 мкм, що відповідають центрам випромінювань D1 і D2 ліній.  
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Рис. 1.5. Спектр фотолюмінесценції (ФЛ) при 78K після імплантації іонів 

O і відпалу за 900 оC тривалістю 4 ч.[110] 

 

ХВА – це – потік кисню, насичений парами чотирихлористого вуглецю з 

концентрацією 0.5 моль%. Згідно з даними вторинної іонної мас-спектрометрії, 

максимальна концентрація атомів O на глибині 500-1800 нм, досягала рівня ~ 

2*1019см-3.  

В роботі [111] представлені дослідження, методом трансмісійної 

електронної мікроскопії (ТEM), зразка Si:O після відпалу показали, що в 

ансамблі структурних дефектів переважають дислокаційні петлі Франка, велику 

частку складають диполі (рис. 1.6), витягнуті уздовж напрямків типу [110] і 

[100]. Останні мають характерний контраст, який свідчить про похиле 

розташування їх у матеріалі, і явно є перетвореними дефектами в площині (111). 

Спостерігається величезна густина контрастних точок, які можуть бути 

пов'язані як з дрібними дислокаційними петлями з розмірами до 10 нм, так і з 

круглими преципітатами.  

Особливістю даної дислокаційної структури є рідкісні лінії, що мають 

велику довжину та складаються з ламаних дислокаційних сегментів. Така 

ламана лінія може тягнутися на 100 мкм і закінчується в об’ємі матеріалу. На 

перетинах такої лінії з подряпинами, явно видно (рис. 1.6), що у неї інша 
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1·1013 см−2 [112]. Такий тип люмінесценції на довжині хвилі ~ 1.54 мкм 

(рис. 1.7) зумовлений міжцентровими переходами іонів Er3+ зі збудженого стану 
4І13 / 2 в основний стан 4І15/ 2. 

 

 

Рис.1.7. Спектри фотолюмінесценції шарів Si:Er (а) та Si:Dy (б), виміряні 

при температурі 77К, відпалених в хлорвмісній атмосфері за 1100 оС тривалістю 

0,5 год (1) та 1 год (2) [113, 114]. 

 

Основними перевагами світлодіодів з ЕЛ іонів Er3+є мала ширина лінії 

люмінесценції та незалежність положення лінії від температури. Ці властивості 

зумовлені тим, що електрони 4 f-оболонки екрановані електронами зовнішніх 

оболонок 5s і 5p [115]. Істотним недоліком інжекційної ЕЛ іонів Er3+ є сильне 

температурне гасіння інтенсивності (2-3 порядки) при збільшенні температури 

від 77 до 300K [115, 116]. Щоб уникнути температурного гасіння ЕЛ іонів Er3+, 

запропоновано використовувати режими тунельного [117,118] або лавинного 

[119] пробою p-n-переходу. 

Для дослідженнязразків СД формували кремнієву p-n-структуру методом 

імплантації атомів бору (з енергією 40 кеВ та дозою 1015 см-2) та фосфору (з 

енергією 75 кеВ та дозою 1015 см-2)  
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На рис 1.8 в спектрах ЕЛ при 80 К домінує максимум на довжині хвилі 

1.13 мкм, який викликаний, в основному, випромінюванням екситонів за участі 

фононів [120]. Крім цього, при 80 К в діодах на основі КЕФ-500 та КЕФ-0.5 

після відпалу при 700 °С спостерігається широка смуга ЕЛ в області довжин 

хвиль 1.2-1.6 мкм, зумовлена дефектами, що утворилися в результаті 

імплантації атомів бору чи фосфору. 

 

 

Рис.1.8. Спектри електролюмінесценції діодів, виготовлених на пластинах 

КЕФ-500, при різних температурах відпалу. 

 

Авторами роботи [121] описаний розкид значень квантової ефективності 

випромінювання в СД зі структурними дефектами різної природи. В залежності 

від типу структурного дефекту та концентрації їх вплив на ефективність СД 

може як покращуватись, так і навпаки. Аналіз спектрів ЕЛ, електрофізичних та 

структурних властивостей діодів [121, 122] показав, що при відповідному 

наборі експериментальних умов можна досягти порівняно високої квантової 

ефективності (η ~ 0,7%). В цьому випадку структурні дефекти впливають на 

оптичні властивості переважно через агрегатизацію або гетерування центрів 

безвипромінювальної рекомбінації і, в меншій мірі, через запобігання 
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захопленню носіїв заряду на них [122]. Утворені в монокристалічному кремнії 

(c-Si) в результаті імплантації іонів бору, дефекти можуть бути ефективним 

джерелом ЕЛ в області довжин хвиль 1.2-1.6 мкм у широкому діапазоні робочих 

температур включно з кімнатною температурою. 

 

1.4.3. Перебудова дефектної підсистеми кристалів кремнію за дії 

низько – та високотемпературного відпалу 

У роботі [123] виявлено, якщо отримані СВС з введеними структурними 

дефектами (дислокаціями) та домішками (кисень, рідкісноземельні елементи) 

піддати термічній обробці, то можливо досягти підвищення їх ефективності. 

Постімплантаційний відпал в хлорвмісній атмосфері (ХВА) при t=900оС 

тривалістю 4 години викликає появу високоінтенсивної ДЛ в кремнії р-типу. 

При цьому в приповерхневому шарі Si авторами спостерігалась конверсія типу 

провідності, яка свідчить про формування електрично-активних донорних 

центрів. Попередня термообробка пластин Si, покритих легованою ербієм 

плівкою тетраетоксилану, при t=1250 оС тривалістю 1 год в атмосфері аргону 

впливає на положення та значення інтенсивності максимумів ДЛ (рис. 1.9). 

 

Рис. 1.9. Спектри фотолюмінесценції після імплантації іонів кисню з 

наступним відпалом при Т=900 оС пластин: 1 – попередньо покритої плівкою 

тетраетоксисилану, легованої ербієм, та відпаленої при 1250 оС; 2 – 

контрольний зразок, без попереднього відпалу. 
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В роботах [112, 114, 124], представлені результати значного впливу 

власних точкових дефектів в процесі постімплантаційного відпалу на 

структурні та оптичні властивості кремнію, який містить іони 

рідкісноземельних елементів. Відпал шарів кремнію, імплантованих іонами Er, 

Ho и Dy, в ХВА при високій температурі, приводить до утворення протяжних 

структурних дефектів міжвузлового типу (петлі Франка, ідеальні дислокаційні 

петлі та просто крайові дислокації). Їх густина і розмір залежать як від часу 

відпалу, так і від типу імплантованого рідкісноземельного іона, а також 

зумовлені перенасиченням кристалів кремнію власними міжвузловими атомами. 

У спектрах ФЛ шарів Si:Er та Si:Dy виникають лінії ФЛ в спектральному 

діапазоні 1.4−1.6 мкм, поява яких пов’язана з утворенням крайових дислокацій. 

Результати представлені в [125] показали, що лінія Д1 домінує в обох спектрах, 

але її інтенсивність росте зі збільшенням часу відпалу в ХВА. Крім цього, 

появляється Д2 лінія. Після відпалу в атмосфері аргону протяжні структурні 

дефекти не знайдені, як і лінії ДЛ в спектрах ФЛ. Відсутність протяжних 

дефектів та зв’язаних з ними центрів ФЛ викликана зменшенням ступеня 

перенасичення кремнію власними міжвузловими атомами в процесі 

післяімпантаційного відпалу. 

Типова модифікація дислокаційної люмінесценції в залежності від 

тривалості відпалу на стадії зародження дефектних комплексів (ДК) при 650 °С 

для двох періодів фінального відпалу при 1000 °С показана в роботі [123]. 

Автори наводять спектри люмінесценції (рис. 1.10), які значно відрізняються від 

звичайних спектрів свічення деформованих зразків, в яких люмінесценція, 

головним чином, сконцентрована в смугах D1 і D2. У даному випадку 

(рис. 1.10)  спектри люмінесценції є широкою безструктурною смугою в 

інтервалі енергій 0.75 - 0.95 еВ.  
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Рис. 1.10. Спектри ДЛ для зразків з різним часом зародження ДК при 

650 оС (вказано на вкладці). Після зазначеного часу зародження всі зразки 

піддавалися стабілізаційному відпалу при 800 оС – 4 год і ростовому відпалу 

при 1000 оС – 8 год (пунктиром вказано стандартне положення ліній D1 і D2). 

 

Порівнюючи спектри, автори зробили висновок, що збільшення 

тривалості відпалу на стадії зародження дефектних конгломератів призводить, 

головним чином, до зростання інтенсивності люмінесценції. Крім того, 

відбувається поступове розділення широкої смуги люмінесценції на дві 

компоненти. Спектральний розподіл інтенсивності плавно змінюється зі 

збільшенням загального часу відпалів, поступово зміщуючи максимуми смуг до 

стандартного положення D1 і D2. При цьому слід зауважити, що вплив 

високотемпературного відпалу (1000 оС) на спектральний розподіл 

інтенсивності люмінесценції виражений набагато сильніше, ніж вплив стадії 

зародження. 

Дослідження дефектної структури цих зразків методом ПЕМ показало, що 

концентрація і морфологія дефектів змінюється на кожній стадії відпалу. 

Спостережувані дефекти можна умовно розділити на три основні групи: 1 - 

сферичні і пластинчасті преципітати без дислокацій, 2 - конгломерати 
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преципітатів з дислокаційними петлями і окремі дислокаційні петлі, 3 - дефекти 

упаковки впровадження [122]. 

Отже, можна стверджувати, що на сьогоднішній день в науковій 

літературі немає однозначного трактування механізмів фото- та 

електролюмінесценції, не описані технологічні способи формування кремнієвих 

p-n-структур та монокристалічних зразків із заданими характеристиками, 

придатними для виготовлення випромінювальних пристроїв. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Приповерхневий шар в напівпровідникових структурах є ефективним 

стоком для структурних дефектів з об’ємукристалів кремнію та системою, в 

якій відбуваються процеси перебудови дефектної підсистеми. Результатом такої 

перебудови дефектної підсистеми є формування випромінювальних та 

безвипромінювальних комплексів дефектів, структура яких однозначно не 

встановлена. 

2. Випромінювальні центри за участю дислокацій володіють високою 

температурною стабільністю та не піддаються часовій деградації. Довжина 

хвилі випромінювання дислокаційної люмінесценції співпадає з вікном 

прозорості наявних оптичних середовищ передачі випромінювання. 

3. На основі проведенного аналізу можна стверджувати, щомеханізмом 

підвищення ефективності СВС на основі кристалів кремнію з високою 

концентрацією дислокацій є спеціальне легування та технологічні процеси 

обробки кристалів.  



51 

  

РОЗДІЛ 2 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ХАРАКТЕРИСТИК 
ВИПРОМІНЮВАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ Уp-Si 

 
2.1. Підготовка експериментальних зразків та формування 

світловипромінюючих структур 

2.1.1. Підготовка експериментальних зразків та обробка їх 

поверхні 

Для досліджень використовувались вирощені методом Чохральского 

монокристали p-Si леговані бором (КДБ-24). Вибір кристалів ґрунтувався на 

тому, що підкладки p-типу провідності та її поверхня (111) мають широке 

застосування в сучасній мікроелектроніці при формуванні інтегральних 

мікросхем. 

Різка кристалів здійснювалася за допомогою алмазногодиску. Розміри 

отриманих зразків становили 3,5 х 4 х 7,6 мм. Така геометрія обиралася з огляду 

на технологічні особливості експериментальних установок для подальших 

досліджень. Шліфування кристалу проводилося на поверхні скляної пластини за 

допомогою послідовної обробки абразивними порошками з різнимирозмірами 

зерна (30 та 15 мкм). Після такої обробки поверхня була матовою з 

нерівностями близько 1 мкм. 

Окремим етапом підготовки було формування плоскопаралельних торців 

зразків, яке необхідне для проведення пластичної та пружної деформації в 

наступних дослідженнях. Створення плоскопаралельних поверхонь є важливою 

умовою, щоб унеможливити розшарування і, як результат,розтріскування та 

руйнування експериментальних зразків. Шліфування торців проводилося за 

допомогою спеціально виготовленого трафарету, абразивного порошку (розмір 

зерна 30 та 15 мкм) і скляної пластини. Трафарет мав товщину 7,6 мм та строго 

паралельні поверхні. 



 

крис

полі

10 ÷

зале

допо

полі

цьог

пода

трав

PRO

прив

нері

впли

наст

Для зм

сталів кр

іруючому

÷ 30 хв, за

ежності в

омогою о

Для зм

ірування 

го крист

альшою в

 

Рис.2.1

внику (зо

O) 

 

У резу

веденого 

івностями

ив дефе

тупних об

 

меншення

ремнію н

у “лужно

а темпера

від ступе

оптичного

меншення

поверхні

тали пром

вакуумно

1. Вигляд

ображенн

ультаті тр

на рис. 2

и, величи

ктів пов

бробках к

я впливу 

на дефек

ому” тра

атури бли

еня меха

о мікроск

я товщин

і в суміш

мивали в

ю обробк

д поверх

ня отрима

авлення в

2.1, повер

ина яких н

верхні н

кристалів 

механічн

ктоутворю

авнику (5

изько 363

анічних 

опа «Люм

ни діелек

ші кислот

в метило

кою. 

хні кремн

ані на ат

в полірую

хня (111)

не переви

а перебу

кремнію 

 

но пошкод

юючий п

5 г NaOH

3 K (рис.

пошкодж

мам И-3»

ктричної 

т HF+HNO

овому сп

нію (111)

томно-сил

ючому тр

) отримує

ищує 10 н

удову пр

р-типу. 

дженого 

процес, ц

 на 100

2.1). Час

жень, кот

.  

плівки п

O3 (1:3) т

пирті та 

) після т

ловому м

авнику, я

є гладку с

нм. Таким

риповерх

приповер

цей шар 

0 мл води

с травлен

трі дослі

проводило

триваліст

дистильо

травленн

мікроскоп

як видно 

структуру

м чином, 

хневої ст

рхневого 

розчиня

и) тривал

ня обира

іджувалис

ось додат

тю 25 с. П

ованій во

я в луж

пі Solver 

із зображ

у з невели

виключа

труктури

52 

шару 

яли у 

лістю 

ався в 

ся за 

ткове 

Після 

оді з 

 

жному 

P47-

ження 

икими 

ається 

при 



53 

  

2.1.2. Пластична деформація зразків для підвищення концентрації 

дислокацій 

Утворення дислокацій в кристалах відбувалось методом пластичної 

деформації. Для цього використовувалась спеціально виготовлена та 

запатентована [28] експериментальна установка, зображена на рис.2.2.  

 

 

Рис.2.2. Схематичне зображення пристрою для пластичної деформації 

напівпровідникових матеріалів, де 1 - дослідний зразок, 2 - касета для 

центрування і кріплення дослідного зразка, 4 - регулюючий гвинт, 5 - несуча 

труба, 7 - шток, 9 - тягар навантажувача, 10 - довге плече навантажувача, 11 - 

коротке плече навантажувача, 12 - вісь обертання навантажувача, 13 - вантаж, 

що зрівноважує коромисло навантажувача, 14 - трубчата піч, 15 - термопара, 16 

- стрілка в кінці довгого плеча коромисла, 17 - шкала. [28] 

 

Підготовлений (шліфований, полірований та з плоскопаралельними 

торцями) дослідний зразок для досліджень (1) (рис.2.3.) вставляють у касету (2) 

за допомогою двох напівциліндричних прокладок (3) із призмоподібними 

виїмками так, щоб зразок виступав над торцем касети (2) на величину заданої 

деформації, що здійснюється підкручуванням гвинта (4) (наприклад, для зразка 

довжиною 7,6 мм при дослідженні деформації 1 % виступання над зрізом касети 

становить 0,08 мм).  
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мікроскопом у відбитому світлі ці два типи ямок травлення чітко відрізнялися 

за контрастом. 

 

2.1.3. Високотемпературний відпал експериментальних зразків в 

атмосфері проточного кисню 

Для підвищення концентрації кисню та перебудови дефектної підсистеми 

у приповерхневому шарі кремнію зразки піддавались високотемпературному 

відпалу (температура від 1173 К до 1373 К) в атмосфері проточного кисню. 

Процедура проводилась в спеціально виготовленій установці зображеній на 

рис.2.5.  

 

Рис.2.5. Схема установки для високотемпературного відпалу зразків з 

можливістю створення проточної атмосфери газу 

 

Кристали кремнію поміщались в камеру для зразків (1) у герметично 

закритій кварцовій колбі (2). До камери підводиться кварцова трубка (3) 

меншого діаметру, по якій подається кисень. Кварцова трубка (3) з допомогою 

термостійкої клеючої суміші, на основі Al2O3, з’єднується з металевою 

трубкою (4), що герметично закріплена у фланці (5). Він в свою чергу 

гермерично закриває колбу (2) та дає можливість доступу до зразка. Через 

1 3

9 

5 
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10 

6 

6 

2 11 

8 

Від балона  
з газом 

Вивід відпрацьованих газів  



57 

  

вхідну трубку у фланці (5), патрубок (6), вхідний вентиль (7) система 

під’єднується до балона з киснем. Вхідний вентиль (7) регулює подачу кисню у 

систему. 

Між трубкою (3) та стінками колби є отвір для відведення утвореної 

атмосфери з камери для зразків. Колба має відвід (8), який через патрубок 

з’єднується з вихідним клапаном (11), що служить для відведення 

відпрацьованої атмосфери з об’єму колби (2).  

Камера (1) та термопара (10) вставляються в піч (11) з ніхромовим 

нагрівним елементом так, щоб їх розташування співпадалоз зоною найменшого 

градієнту температури (рівномірний нагрів) та максимальної тепловіддачі. 

Нагрів печі регулюється терморегулятором РЕ-202, який керує потужністю на 

нагрівнику через ЛАТР. 

Відкриваючи вхідний вентиль (7), напускають в камеру кисень та 

включають нагрів печі. При досягненні необхідної температури (від 1173 К до 

1373 К) вентиль (7) переводять у положення для мінімальної подачі газу, яку 

контролюють на виході клапана (9). За таких умов дослідний зразок 

витримується необхідний період часу, після чого нагрів вимикається. Після 

охолодження системи перекривається подача кисню та виймається зразок. 

По закінченню високотемпературного відпалу в атмосфері проточного 

кисню зразки піддавались травленню в суміші кислот HF+HNO3 (1:3) 

тривалістю 25 с для зменшення товщини діелектричної плівки. 

 

2.1.4. Формування металевих контактів на поверхні кремнію. 

Нанесення омічних та бар’єрних контактів на поверхню (111) p-Si 

проводилось в установці ВУП-5 з азотною пасткою за тиску залишкових газів 

Р = 10-5 Па (без виймання зразків за межі установки) з допомогою спеціально 

виготовленого нами пристрою [29]. 



58 

  

Використання пристрою [29] дозволяє за один цикл вакуумування 

наносити як покриття з двома різними матеріалами на одній стороні зразка, так і 

просторово розділених точок поверхні. Також пристрій дає можливість 

проводити двостадійне напилення в окремих точках одного матеріалу на інший. 

Завдяки цьому підтверджується можливість отримання передбачуваного 

технічного результату. 

Напилення плівки алюмінію на підігріту підкладку кристалу кремнію      

р-типу провідності з подальшим термовідпалом забезпечує омічність контактів 

в діапазоні температур (80-400 К) [126]. На користь вибору алюмінію, як 

контактного матеріалу вплинув той факт, що тонкі шари такої плівки є прозорі в 

досліджуваному інфрачервоному діапазоні довжин хвиль 1,14 ÷ 1,6 мкм. 

Бар’єрний контакт формувався напиленням вісмутової плівки на 

кристалічну поверхню за кімнатної температури. За такої методики Bi не 

утворює власних добре упорядкованих структур на поверхні кремнію і не 

аморфізує її [127], що дає можливість використовувати Bi, як хороший 

випрямний контакт. S(Bi) = 0,78 мм2. (рис. 2.6). Товщина плівок становить 

близько 100 нм. 

 

Рис. 2.6. Схематичне зображення кристала кремнію з напиленими 

контактами: а) – для дослідження електролюмінесценції та б) – для ємнісно-

модуляційної спектроскопії 

а)     б) 
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2.2. Методи досліджень оптичних та електрофізичних 

характеристик дислокаційних центрів 

2.2.1. Методика отримання та аналізу спектрів 

електролюмінесценції експериментальних зразків 

Вимірювання спектрів електролюмінесценції (ЕЛ) експериментальних 

зразків відбувалося у вакуумній камері (рис. 2.7) з тиском залишкових газів 

P ~ 10-3 Па та безмасляною відкачкою, яка забезпечувалась за допомогою 

магніторозрядного вакуумного насосу НОРД-100. Зразки піддавались процедурі 

попередньої короткочасної (тривалістю 10-15 хв.) термодесорбції. Адсорбовані 

з навколишньої атмосфери атоми випаровували з поверхні кристалу за 

температури 420 ÷ 500 К. Вимірювання спектрів ЕЛ зразків кремнію 

проводилось в температурному діапазоні від 80 К до 400 К. Збудження ЕЛ 

здійснювалось імпульсним струмом величиною 50 ÷ 200 мА, частотою 100 Гц ÷ 

10 кГц. Реєстрація інфрачервоного (ІЧ) випромінювання відбувалась за 

допомогою Hg3In2Te6 фотодіода [128] на базі модифікованого спектрофотометра 

СФ-20 з подальшою комп’ютерною обробкою експериментальних результатів. 

В даній установці розроблено можливість створення у вакуумному 

кріостаті механічного навантаження на зразок з силою від 0 до 500 Н.  

Підготовлені зразки з нанесеними металевими контактами та припаяними 

контактними дротинами поміщались у спеціально виготовлений столик 

(рис. 2.8) та закріплювались за допомогою деталі (2) та гвинтів (3). На бічній 

грані столика (1) розміщені 4-и контактні площадки (4), до яких припаюються 

контактні дротини. Контактні площадки через роз’єм підключаються до виводів 

з кріостату. Також в столику є спеціальний отвір (5) для встановлення 

термопари, кінець якої знаходиться на відстані 0,5 мм від дослідного зразка. 

Нижче до столика кріпиться фторопластова (для електроізоляції) і стальна 

пластини з отвором для центрування штоку, що використовується при 
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деформації зразка. Столик трьома гвинтами прикріплюється до мідного 

теплопровідного циліндра (рис. 2.7), який, в свою чергу, запресований в 

кріостат для покращення термічного контакту. 

 

 

Рис. 2.7. Схема вакуумного кріостата для вимірювання 

електролюмінесценції: а) – вигляд спереду; б) – вигляд збоку 

 

 

Рис. 2.8. Схема теплопровідного столика для дослідження 

електролюмінесценції 
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Столик зорієнтований так, щоб досліджувана поверхня зразка була 

перпендикулярна до нормалі збірної лінзи та вихідного вікна (рис.2.7). Також 

столик можна розвернути в напрямку внутрішньої пари фотодіодів ФД-2 для 

дослідження інтегральних властивостей електролюмінесценції зразків. 

В установці застосовуються два змінних приймачі: фотоелектронний 

помножувач з кварцовим вікном для роботи в області спектра від 190 до 800 нм 

і фотодіод для роботи в області спектра від 800 до 2000 нм. В якості фотодіода 

використовувались ITO/Hg3In2Te6 діодна структура [128]. 

Дана система для дослідження електролюмінесценції експериментальних 

зразків на базі модифікованого спектрофотометра СФ-20 калібрувалася за 

допомогою температурної лампи, в результаті чого був побудований 

градуювальний графік залежності інтенсивності випромінювання від довжини 

хвилі випромінювання (рис. 2.9). Значення інтенсивності, отримані для 

температурної лампи, використовувались як I0 (100% крива) у всіх подальших 

дослідженнях спектрів ЕЛ зразків кремнію р-типу. 

 

 

Рис. 2.9. Градуювальна крива для установки по дослідженню ЕЛ на базі 

модифікованого спектрофотометра СФ-20 
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Для керування установкою та реєстрації вихідних сигналів спроектовано, 

і виготовлено пристрій на основі мікропроцесора Atmega 169p та персонального 

комп’ютера за семою, зображеною на рис. 2.10. 

 

 

Рис. 2.10. Блок-схема керування та реєстрації сигналу для вакуумної 

установки по дослідженню електролюмінесценції на базі модифікованого 

спектрофотометра СФ-20: ФП – фотоприймач (ITO/Hg3In2Te6); БПС – блок 

підсилювачів сигналу; АЦП – аналогово-цифровий перетворювач; ЗП – 

запам’ятовуючий пристрій; БП - блок перемикачів; А – амперметр В7-21; ТК – 

транзисторний ключ; ТЕС-9 – блок живлення постійного струму стабілізований; 

РД-09 – реверсивний двигун з редуктором; Реле – реле комутації 

електродвигуна в мережу 220 В; ДН – датчик навантаження на зразок; Keli 

XK318T1 – реєстратор показів датчика навантаження; ТП1 – термопара 

підведнена до зразка; ТП2 – термопара, підведена до корпусу кріостату в місці, 

де розташовані холодні кінці ТП1; РЕ 202 – терморегулятор 
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2.2.2. Методи дослідження спектрів глибоких рівнів дефектів у 

забороненій зоні кремнію та їх інфрачервоні коливні спектри 

Для визначення параметрів глибоких рівнів (ГР) напівпровідника 

розроблено багато методик (оптичні і фотоелектричні дослідження, методи 

електронного парамагнітного резонансу), в тому числі і ємнісні. 

Ємнісна спектроскопія глибоких рівнів базується на зміні бар’єрної 

ємності p-n-переходу (діоду Шотткі, МДН-структури) за зміни концентрації 

електронів в зоні провідності (дірок у валентній зоні) при перезарядці глибоких 

рівнів. 

Даний метод аналізу спектру глибоких електронних станів володіє 

більшою точністю і роздільною здатністю в порівнянні з традиційними 

методами. Блок-схема МЄ-спектрометра зображена на рис. 2.11.  

 

 

Рис. 2.11. Блок-схема установки для реєстрації модуляційних спектрів:      

1 – зразок; 2 – джерело постійної напруги; 3 – генератор постійної частоти; 

4, 6 – підсилювачі з синхротронними детекторами; 5 – генератор низької 

частоти; 7 – блок обробки даних 
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Однією з проблем ємнісних методів є вплив поверхневих станів (ПС). При 

аналізі сигналів важко визначити, чи вони зумовлені перезарядкою ГР, чи 

перезарядкою поверхневих станів, які завжди присутні в структурах метал-

напівпровідник, МДН-структурах. Для цього до досліджуваної структури 

прикладається додаткова малосигнальна напруга модуляції, на яку 

відкликаються “повільні” поверхневі стани. 

На зразок (1) подається постійна напруга зміщення Ug від джерела (2) 

(визначає товщину шару збіднення). Від генератора (3) подається 

високочастотна напруга Uω, а відповідна змінна напруга з навантаження RHCH 

потрапляє на вхід смугового підсилювача з синхротронним детектором (4), який 

виділяє сигнал, пропорційний ємності зразка. На вході підключено операційний 

підсилювач для забезпечення короткого замикання по постійному струму. Від 

генератора (5) на зразок подається, також, низькочастотна модулююча напруга 

Ua, яка призводить до амплітудної модуляції ємнісного сигналу, огинаюча якого 

реєструється на вході підсилювача (4). Сигнал низькочастотної модуляції, 

пропорційний похідній від ємності зразка по напрузі, розділяється на дійсну та 

уявну складові підсилювачем з синхротронним детектором (6). Далі виділені в 

процесі вимірювання сигнали, пропорційні C, Re , , подаються на 

блок (7), де проводиться їх сумісна аналогова обробка з метою отримання 

величин, які нас цікавлять. Отже, при зміні напруги Ug на одному вході 

вимірювача присутня напруга, пропорційна до Nd, згідно (2.6). На іншому 

виході вимірювача формується сигнал: 

 

 ,                                           (2.1) 

 

пропорційний концентрації глибоких рівнів. 
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Зі сказаного вище бачимо, що спочатку на основі експериментально 

отриманих залежностей , визначаються кінетичні параметри ГР. 

Після цього, для визначення профілю певного ГР по глибині, встановлюють 

деяку конкретну частоту модуляції та температуру, що відповідає 

максимальному відкликові досліджуваного ГР при цій частоті. Змінюючи 

постійне прикладене зміщення, визначають профіль Ni(Li). 

Для отримання коливних спектрів виготовлялись зразки кремнію КДБ-24 

розмірами 10 х 10 х 0,4 мм. Ці зразки піддавались таким же процедурам 

обробки, що й зразки для досліджень ЕЛ та МЄСГР: пластичній та пружній 

деформації, нанесенням плівки алюмінію, низькотемпературним відпалам та 

високотемпературним відпалам в атмосфері проточного кисню. Коливні 

спектри отримувались за допомогою спектрофотометра Specord M-20. 

Даний спектрофотометр автоматично реєструє інфрачервоні спектри 

пропускання досліджуваних зразків в діапазоні хвильових чисел 4000 ÷ 400 см-1. 

Оскільки в цьому спектральному діапазоні лежать смуги поглинання майже всіх 

функціональних груп органічних молекул, на підставі отриманих спектрів 

можливі як ідентифікація, так і перевірка чистоти і аналіз структури 

домішкових речовин. 

Принцип вимірювання наступний: процентні коефіцієнти пропускання 

зразків визначаються двопроменевим способом за принципом оптичного 

диференціювання. Дзеркальний модулятор з обертовим секторним диском 

поперемінно направляє обидва промені, отримані з одного джерела світла, після 

їх проходження через досліджуваний і еталонний зразок, на вхідну щілину 

монохроматора. Виділений компонент модульованого таким чином 

випромінювання потрапляє через вихідну щілину монохроматора на 

приймальний термоелемент. Приймач випромінювання дає пропорційні 
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інтенсивностям монохроматичних компонентів пучків, що пройшли через 

обидва зразки, почергові електричні сигнали. 

З метою оптимального зменшення розсіювання прилад оснащений 

комбінацією з дифракційної решітки і вибіркового світлофільтру та складним 

призмо-дифракційним монохроматором, який знижує похибку викликану 

розсіюванням до 0,5%. 

 

2.3. Моделювання процесів перебудови дефектної підсистеми в 

кристалах p-Si 

2.3.1. Розрахунок густини поверхневих станів кристалів 

кремнію р-типу на межі поділу Si-SiO2 

 
 

Диференційна ємність (С) структури метал-діелектрик-напівпровідник 

(МДН) визначається згідно рівняння: 

SSSCd CCCC 


111 , (2.2)

 

де Сd – диференційна ємність діелектричного прошарку (SiO2); CSC – 

диференційна  ємність ОПЗ; CSS – диференційна  ємність поверхневих станів. 

Величина вигину зон ψS, виражена у вольтах (чи безрозмірний параметр 

YS = ψs·(q/kT)),є важливою характеристикою для вивчення електронних процесів 

на поверхні напівпровідника. 

На відміну від ємності Сd, яка не залежить від керуючої напруги Ug, 

ємності CSC та CSS залежать від вигину зон Ys і, таким чином, залежать від Ug. 

Отже, для визначення залежності ємності  від напруги потрібно знайти функції 

CSC(Ys) та CSS(Ys). 

Як відомо, для високих часто, диференційна ємність CSS рівна нулю. Тоді 

диференційна ємність структури буде визначатися з наступного рівняння : 
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)(

111

SSCd YCCC
 . (2.3)

 

Для напівпровідника р-типу провідності CSC(Ys )≈ Ср(Ys), де Ср – ємність 

поверхневих дірок: 
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де q = 1.6·10-19 Кл; ni – власна концентрація носіїв заряду (для кремнію 

ni = 1.5·1016 м-3); 
i
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d nq
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2


 – дебаївська довжина екранування; εSi = 11.7; 

in

p0  – рівень легування, p0 – рівноважна концентрація дірок у валентній зоні 

напівпровідника; S
YY

S YeeYF SS )()1()1(),( 11    . 

Отже, високочастотна диференціальна ємність структури визначається 

формулою: 

)(

)(

SSCd

SSCd

YCC
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C




 . (2.5)

 

Тому для побудови теоретичної вольт-фарадної характеристики (ВФХ), 

спочатку задаємо безрозмірний поверхневий потенціал YS, який набуває значень 

приблизно від -30 до 30. Причому значення YS підбираються таким чином, щоб 

величина диференціальної ємності, що розрахована згідно виразу (2.5) 

співпадала з експериментальною диференціальною ємністю, що була виміряна. 

Теоретичну керуючу напругу визначають згідно наступного виразу: 
 

q

kT
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, (2.6) 

 

де ),(2)( SdiSSC YFLqnYQ   – заряд ОПЗ; Cd– ємність діелектричного шару, яка 

приблизно рівна максимальній диференційній ємності експериментальної ВФХ. 
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На основі виразів (2.5) та (2.6) будуємо теоретичну ВФХ. Побудувавши на 

одній координатній площині (рис. 2.12) теоретичну та експериментальну ВФХ, 

та знайшовши зсув між ними ΔUg, можна знайти величину ефективного 

поверхневого заряду QSSеф(Ys) на межі поділу Si-SiO2:  

 
 

)()( SgdSSSеS YUСYQ  . (2.7)

 

Рис. 2.12 Теоретичні та експериментальні ВФХ 
 

Розподіл густина поверхневих станів на межі поділу Si-SiO2 в забороненій 

зоні напівпровідника визначається наступним чином: 
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де E = YS - lnλ. 

 

2.3.2. Теоретичне та комп’ютерне моделювання процесів перебудови 

дефектної підсистеми в приповерхневому шарі кремнію, що 

знаходиться під плівкою металу 

Кристалічна ґратка кремнію представляє собою структуру алмазу з 

кубічною симетрією, параметром ґратки - 0 = 0,5431 нм та найкоротшою 

міжатомною відстанню 0,24 нм (для площини (101)). Для площини (111) 
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характерне щільне розташування атомів, при цьому розрахункова відстань мiж 

атомами становить 0,375 нм. При контакті приповерхневого шару 

монокристалічного кремнію з матеріалом, в якого період ґратки відрізняється 

від періоду ґратки кремнію, у приконтактній області утворюються шари з 

проміжними значеннями параметрів ґраток. В результаті поява таких 

невiдповiдностей викликає в монокристалі появу механічних напружень та 

деформаційного потенціалу.  

Алюмiнiй має кубічну гранецентровану структуру, параметр кристалічної 

ґратки якої становить 0,408 нм, а найкоротша міжатомна відстань становить 

0,289 нм. Здійснене нами комп’ютерне моделювання показало, що для ґратки 

алюмінію, як i для кремнію, в площині (111) теж спостерігається щільне 

розташування атомів з мінімальною міжатомною відстанню i при осадженні 

алюмінію на поверхню (111) кремнію перший орієнтується також поверхнею 

(111), оскільки таке розміщення є найбільш енергетично вигідне, тобто 

деформація кристалічних ґраток мінімальна. Необхідно відзначити, що, згідно 

[129] при вказаних температурах напилення Al на Si, коефіцієнт дифузії 

близький до нуля, отже дифузія першого в другий практично відсутня. 

На основі даних значень параметрів граток, коефіцієнтів взаємної дифузії 

атомів металу та кремнію, кристалічної структури та закономірностей 

осадження плівки на підкладку, що зумовлені мінімумом енергії необхідним для 

утворення структури метал – напівпровідник, побудована теоретична модель 

(описана в розділі 5). Ця модель показує перебудову дефектної підсистеми 

приповерхневих шарів кристалів кремнію в структурах метал – напівпровідник 

за різних умов її утворення. 

Для забезпечення комп’ютерного моделювання, теоретичних 

розрахунків процесів перебудови дефектної підсистеми в приповерхневому 

шарі кристалів кремнію, що піддані локальній деформації, створювалась 
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домішок, винесених дислокаціями до поверхні. Дані з цього графіку можна 

зберегти у файл для подальшої їх обробки в інших програмах. 

 

2.3.3. Комп’ютерне моделювання енергетичної структури пластично 

та пружно деформованих зразків кремнію за допомогою програми AB INIT 

Abinit - це програмний пакет, призначений для проведення 

першопринципних розрахунків на основі теорії функціоналу густини (ТФГ). 

Основний програмний код, що входить до складу цього пакету, 

призначений для пошуку повної енергії, зарядової густини і електронної 

структури систем, що складаються з електронів, ядер, молекул і періодичних 

структур. Для вирішення цих завдань використовується, в першу чергу, 

наближення локальної густини із застосуванням псевдопотенціалів і різних 

базисів: плоских хвиль та приєднаних плоских хвиль. Крім того, за допомогою 

Abinit можна вирішувати завдання оптимізації структури молекул і кристалів, 

завдання молекулярної динаміки, а також розраховувати деякі макроскопічні 

властивості досліджуваних об'єктів: динамічні, діелектричні, механічні, 

магнітні, термодинамічні та інші характеристики. 

До складу пакету також входять наступні утиліти: cut3d (для аналізу і 

переформатування даних про зарядові густини, потенціали і хвильові функції), 

aim (для аналізу зарядових густин електронів атомів в складі молекул), band2eps 

(для простої візуалізації дисперсійних кривих фононних спектрів), 

StructureViewer (для перегляду отриманих в розрахунку структур), 

BandStructureMaker (для перегляду отриманих в розрахунку зонних спектрів). 

Основний код програми Abinit існує в двох версіях: послідовній і 

паралельній. Перша з них скорочено називається abinis (від ABINIT sequential), 

а друга abinip (від ABINIT parallel). Дане моделювання здійснене на послідовній 
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версії програми, так як вона добре адаптована для роботи на персональних 

комп'ютерах. В роботі використовувалась версія ABINIT v7.10.  

Програмний пакет Abinit поширюється безкоштовно на умовах ліцензії 

GNU / GPL (General Public Licence), яка передбачає вільне розповсюдження 

копіювання програми та використання.  

Структура керуючих файлів.Найважливіша характеристика електронного 

основного стану - це його енергія Е [130]. За допомогою методів хвильових 

функцій Е можна знайти або безпосередньо шляхом наближеного рішення 

рівняння Шредінгера, або з принципу Релея-Рітца. 

Проблема вибору базисних функцій, які використовуються при вирішенні 

рівнянь Кона-Шема, полягає в тому, що їхня кількість повинна бути, з одного 

боку, досить великою, щоб якомога ближче описувати точний базис (який в 

загальному випадку нескінченний). З іншого боку, кількість базисних функцій 

має бути, по можливості, найменшою, щоб забезпечити стабільність розрахунку 

і збільшити його швидкість. Зазвичай для вирішення тих чи інших завдань 

використовуються готові набори базисних функцій, властивості яких відомі. 

У програмному коді Abinit реалізований вибір базису у вигляді 

приєднаних плоских хвиль. Кожен атом при цьому оточується деякою сферою, 

всередині якої хвильова функція шукається у вигляді розкладання по базису 

плоских хвиль так, щоб поза сферою можливо було «зшити» цю функцію з 

функцією вільного електрона. У програмі Abinit, крім того, використовується 

метод псевдопотенціалу, що дозволяє замінити частину базисних функцій на 

певний ефективний потенціал. Така заміна відбувається автоматично при 

розрахунку. Від користувача потрібно лише вибрати псевдопотенціал 

необхідного типу. 

У комплект програмного пакета Abinit в числі інших допоміжних файлів 

входить і керуючий файл. У керуючому файлі міститься перелік необхідних для 
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конкретного розрахунку файлів. У їх числі і файл вхідних даних "*.in". У цьому 

файлі потрібні нам змінні мають наступний сенс [130]: 

acell - scAle CELL - задає величини параметрів гратки в атомних 

одиницях. Може бути використана опція завдання цих величин в ангстремах. 

ntypat - Number of TYPEs of atoms - задає кількість різних типів атомів в 

комірці або молекулі. 

znucl - charge -Z- of the NUCLeus - задає тип атомів в комірці або молекулі 

- їх атомний номер. 

natom - Number of ATOMs - задає кількість атомів в комірці або молекулі. 

typat - TYPE of atoms - задає якого типу кожен атом. 

xcart - vectors (X) of atom positions in CARTesian coordinates - вказівка на 

використання декартової системи координат для завдання положення атомів в 

комірці або молекулі. 

ecut - Energy CUToff - задає енергетичний радіус в зворотному просторі, 

всередині якого (для кожної точки k) знаходяться плоскі хвилі, що 

використовуються для розрахунку. Чим більший такий радіус, тим більше 

плоских хвиль використовується в якості базису, тим точніший і надійніший 

розрахунок. З іншого боку, чим менше плоских хвиль використано в базисі, тим 

менше часу буде витрачено на розрахунок. Для визначення оптимальної 

кількості плоских хвиль (тобто значення енергетичного радіусу), необхідно для 

кожної конкретної системи провести серію обчислень з різними значеннями 

змінної ecut. Величина ecut за замовчуванням задається в атомних одиницях 

(1 а.о. = 27.2113845 еВ), але може бути задана і в інших енергетичних одиницях, 

як і будь-яка енергетична змінна в Abinit, наприклад, в еВ або K . 

nkpt - Number of K-Points - кількість точок k-простору, в яких 

відбуватиметься розрахунок енергії системи. Для неперіодичних структур 

потрібно задавати тільки одну точку, координати за замовчуванням (0, 0, 0). 
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nstep - Number of self-consistent field STEPS - максимальне число циклів 

самоузгодження. Ця змінна охороняє програму від зависання в тому випадку, 

якщо процес вирішення рівнянь Кона-Шема розходиться або сходиться дуже 

повільно. 

toldfe - TOLerance on the DiFference of total Energy - необхідна точність 

розрахунку енергії (за замовчуванням - в а.о.). Процес самоузгодження 

закінчується, коли різниця між енергією системи, обчисленої на попередньому 

кроці і на поточному менше, ніж значення toldfe. 

 diemix - model DIElectric MIXing factor - фактор змішування залишкового 

потенціалу в процесі самоузгодження. Значення має бути від 0 до 1. Чим менше 

ця величина, тим в меншій мірі дані, отримані на попередньому кроці 

самоузгодження, беруть участь в обчисленні. 

 

Висновоки до розділу 2 
 

1. Створено методику виготовлення і покращення енергетичної 

ефективності світловипромінюючих структур на основі кристалів кремнію з 

високою концентрацією дислокацій.  

2. На базі модифікованого спектрофотометра СФ-20 та спеціально 

сконструйованого вакуумного кріостатурозроблена та виготовлена 

експериментальна установка для дослідження електролюмінесценції СВС в 

широкому діапазоні температур та за дії різної величини механічного 

навантаження на зразок.  

3. Розроблено методику та проведено комп’ютерне моделювання процесів 

перебудови дефектної підсистеми та її енергетичної структури в 

приповерхневому шарі кристалів кремнію за дії локальних напружень, 

викликаних плівкою алюмінію.   
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РОЗДІЛ 3                 
СПЕКТРИ ДИСЛОКАЦІЙНОЇ ЕЛЕКТРОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ 
СВІТЛОВИПРОМІНЮВАЛЬНИХ СТРУКТУР НА ОСНОВІ p-Si 

Монокристали кремнію для мікроелектроніки і приладобудування в 

основному отримують методами Чохральського (Cz-Si) і безтигельної зонної 

плавки (Fz-Si). Перший метод забезпечує високий ступінь кристалічної 

досконалості і відрізняється досить простим устаткуванням і технологією. 

Другий, використовуючи досить складне апаратурнезабезпечення, дозволяє 

отримувати високочисті монокристали з вмістом домішки менше 1012 см-3. 

Незважаючи на очевидні переваги монокристалів Fz-Si, більшу частину 

кремнію для інтегральних схем виробляють більш простим і дешевим методом 

Чохральського, без огляду на те, що при цьому отримані монокристали містять 

велику кількість домішок. Однією з основних домішок в Cz-Si є кисень, 

концентрація якого в кристалі може досягати ~ 1018 см-3. 

У свою чергу, досягнення рекордного, на даний момент, зовнішнього 

квантового виходу дислокаційної електролюмінесценції (~ 0.1%) для створених 

світловипромінюючих структур на основі кристалів кремнію [131] ставить 

задачу знаходження технологічного способу введення високої концентрації 

дислокацій (Nd ≈ 109 см-2). При цьому, у випадку пластичної деформації часто 

відбувається руйнування зразків за великих навантажень, що необхідні для 

створення такої концентрації дислокаційних виходів на поверхні кремнію. 

На відміну від робіт [132-134], де використовується тільки один метод 

введення (підвищення концентрації) дислокацій, в даній роботі таких методів 

декілька. Оскільки кристали Cz-Si містять високу концентрацію кисню, то в 

результаті пластичної деформації за Т=1000 К відбувається так званий процес 

зародження конгломератів дефектів (в основному кисневих преципітатів)[134]. 

Паралельно з ним проходить процес утворення дислокацій внаслідок 
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механічного навантаження, центрами їх утворення слугують петлі Франка-Ріда 

та інші дефекти. 

Під час відпалу в атмосфері проточного кисню за температури 1300 К 

утворені, в результаті пластичної деформації, преципітати Оі виступають в ролі 

додаткового каналу утворення дислокацій. Також внаслідок утворення на 

поверхні кристалів кремнію плівки SiO2, параметри ґратки якої відрізняються 

від параметрів матриці, відбувається зародження дислокацій невідповідності. 

Ще один механізм утворення дислокацій пов'язаний з групами точкових 

дефектів, що гетерувались в приповерхневій області кремнію під плівкою 

алюмінію. Такі дефекти виступають центрами зародження дислокацій під час 

високотемпературного відпалу за Т=1300 К. 

В результаті застосування двостадійного методу введення дислокацій 

концентрація їх поверхневих виходів зростає на порядок або навіть декілька 

порядків. Після процедури високотемпературного відпалу в атмосфері 

проточного кисню поверхнева концентрація дислокацій становить ~ 1010 см-2 

(рис. 3.1) порівняно з Nd ≈ 107 ÷ 108 см-2 після пластичної деформації. Також 

такий відпал супроводжується вирівнюванням поверхневого розподілу 

концентрації дислокацій, яке викликане переміщенням дислокацій по кристалу 

під час високотемпературного відпалу. 

Отже, така методика дозволяє досягти високої концентрації дислокацій в 

кристалах кремнію без ризику руйнування зразків. В свою чергу такі значення 

концентрацій дислокаційних виходів на поверхню (111) кристалів кремнію       

р-типу, дають змогу отримати дислокаційну електролюмінесценцію високої 

інтенсивності. Другою перевагою є те, що отримана можливість спостерігати 

високоефективну ДЕЛ за кімнатних температур. 

 



 

ямк

кисн

елек

та ч

амп

3 кГ

захо

Про

част

до 4

різн

зале

Рис. 3

ами травл

ню, х1100

3.1.Впл
ди

Дослід

ктролюмі

частоти ім

З резул

літудам с

Гц. Така 

оплення т

овівши ан

тотний ді

4 кГц та 

ні центри

ежність 

.1. Мікро

лення піс

0. 

лив вели
ислокацій

джено з

інесценції

мпульсног

льтатів да

струму 5

поведінк

та реком

наліз кри

апазон на

третій від

и рекомб

також 

офотогра

сля високо

ичини стр
йної люм

зміни 

ї (рис. 3.2

го струму

аних залеж

50 мА та 

ка інтегра

мбінації н

ивих, пред

а три інте

д 4 до 5,

інації, а,

може с

афія пове

отемпера

руму збуд
мінесценц

форми

2) та спек

у, що пода

жностей в

100 мА,

альної лю

носіїв зар

дставлени

ервали: пе

,25 кГц. 

, отже, й

спостеріга

 

ерхні (11

атурного в

дження т
ції в крем

кривої

ктру ЕЛ (

ається на 

видно, щ

, мають м

юмінесце

ряду за у

их на ри

ерший – в

Кожному

й різні м

атись в

1) кремн

відпалу в

а його ча
мнії 

інтегра

(рис. 3.3) 

зразок.  

о обидві 

максимум

енції пов

участю ц

ис. 3.2, м

від 1,5 до

у з цих ін

механізми

внаслідок 

 

нію з ди

в атмосфе

астоти на

альної 

залежно 

криві, які

мінтенсив

’язується

центрів л

можна роз

 2,5 кГц, 

нтервалів

и люміне

переро

ислокацій

ері проточ

а спектр 

інтенсив

від велич

і відповід

вності в 

я з проце

люмінесце

зділити д

другий ві

в відповід

есценції. 

озподілу 

77 

йними 

чного 

вності 

чини, 

дають 

околі 

есами 

енції. 

даний 

ід 2,5 

дають 

Така 

між 



78 

  

випромінювальними (власними та за участі дислокацій) та 

безвипромінювальними каналами рекомбінації. Відповідно інтервал (від 2,5 до 

4 кГц) відповідає максимальній імовірності випромінювальних переходів. 

 

 

Рис. 3.2. Залежність інтегральної інтенсивності електролюмінесценції 

пластично деформованих (Nd ≈ 106 см-2) кристалів кремнію р-типу від частоти 

імпульсного струму для двох різних амплітуд 50 та 100 мА. 

 

З спектральних залежностей ЕЛ від амплітуди струму збудження 

(рис. 3.3) видно, що: по-перше при Iзб ≤ 50 мА довгохвильова область спектру 

(1,3-1,6 мкм), яка відповідальна за D1-D3 смуги ДЕЛ має низьку інтенсивність; 

по-друге значення амплітуди струму збудження вище 50 мА приводить до 

перерозподілу інтенсивностей між максимумами електролюмінесценції. Така 

поведінка підтверджується на графіках зміни величини інтенсивності 

максимумів (D1-D4 та BEЛ) із зміною амплітуди імпульсного струму (рис. 3.4). 

Можна стверджувати, що, починаючи з величини струму 100 мА, D1-D4 смуги 

дислокаційної електролюмінесценції мають співмірну інтенсивність у всьому 
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спектральному діапазоні. Подальше збільшення величини струму призводить до 

певного покращення розділення спектральних смуг.  

 

 

Рис. 3.3. Спектр ЕЛ зразків, що піддавались пластичній деформації 

(Nd ~ 107 cм-2) за дії імпульсного струму (частотою 1кГц) різної амплітуди  

 

Зростання інтенсивності максимумів у спектрі електролюмінесценції 

пов’язується зі збільшенням концентрації вільних носіїв заряду і, як 

результат,зростанням імовірності рекомбінаційних процесів. Однак внаслідок 

зростання кількості як випромінювальних переходів, так і 

безвипромінювальних, за значення амплітуди струму збудження Iзб ≥ 150 мА 

інтегральна інтенсивність виходить на насичення. Оскільки 

безвипромінювальна рекомбінація в кристалах кремнію відбувається, в 

основному, за участі фононів, то завдяки цьому зростає температура зразка. Цей 

процес чітко проявляє себе для струмів Ізб ≥ 200 мА і відображається на 

спектрах вирівнюванням значень інтенсивностей спектральних максимумів D1-

D4 (Ізб =80 ÷ 120 мА) та їх зменшенням (для Ізб ≥ 200 мА) 

Ще одне явище, яке слідує з рис. 3.4, це – нижче значення інтенсивності 

всіх смуг люмінесценції при пропусканніструму в «зворотному» напрямку (на 
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«сітку» (рис. 2.7.а) подається від’ємний потенціал) порівняно з «прямим» 

напрямком пропускання струму збудження.  

 

 

Рис. 3.4. Зміна величини інтенсивності максимумів (D1-D4 та ВЕЛ) 

зразків (Nd ~ 107 cм-2) зі зміною амплітуди та напрямку імпульсного струму 

(частотою 1кГц)  

 

Оскільки плівка алюмінію на поверхні (111) кристалів p-Si забезпечує 

омічний контакт, що підтверджується на вольт-амперній характеристиці для 

отриманих зразків, то вклад переходу метал – напівпровідник в дане явище 

виключається. Така поведінка інтенсивності електролюмінесценції пов’язується 

з тим, що під позитивно зарядженим контактом локалізуються в приповерхневій 

області кристалу електрично-активні дефекти. Серед таких дефектів 

переважають рекомбінаційні центри, відповідальні за дислокаційну 

люмінесценцію. Площа алюмінієвого контакту у вигляді «сітки» є значно 

більшою за площу другого контакту. Відповідно, в «прямому» напрямку 

пропускання струму концентрація випромінювальних центрів в 

приповерхневому шарі p-Si є вищою, ніж у «зворотному». 
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3.2. Вплив різної концентрації дислокацій на спектр дислокаційної 
люмінесценції в кремнії 

Для дослідження впливу концентрації дислокацій, утворених в результаті 

пластичної деформації, отримували спектри ЕЛ для відповідних зразків, які 

представлені на рис. 3.5.  

 

 

Рис. 3.5. Спектр ЕЛ зразків кремнію р-типу, після процедур пластичної 

деформації, з різною концентрацією дислокацій на поверхні (111) кристалів  

 

З аналізу проведених досліджень можна зробити висновки, що за 

поверхневої густини дислокацій від 102 до 2·105 см-2 концентрація 

випромінювальних центрів рекомбінації є набагато меншою, ніж 

безвипромінювальних. Як наслідок, дислокаційна люмінесценція в таких 

кристалах p-Si практично відсутня. Також низькою залишається й інтенсивність 

власної (крайової) люмінесценції, що пов’язується як з високою імовірністю 

безвипромінювальних переходів, так і з низькою концентрацією зв’язаних 

електрон-діркових пар, які відповідальні за даний тип випромінювання. В 

результаті спостерігається максимум інтенсивності в околі 0,8% від Іо на 
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довжині хвилі 1,14 мкм, для діапазону концентрацій дислокацій Nd ~ від 102 до 

2·105 см-2. 

Ріст концентрації дислокацій на поверхні (111) до рівня Nd ≈ 5·106 см-2 в 

спектрі електролюмінесценціїпочинають проявлятися смуги дислокаційної ЕЛ 

(так звані максимуми D1-D4) [23]. Також разом з ними зростає і максимум 

інтенсивності власної ЕЛ. 

Як видно з результатів зміни величини максимумів (D1-D4 та BEЛ) 

зразків, підданих пластичній деформації зі зміною концентрації дислокацій, 

приведених на рис. 3.6, в діапазоні концентраційNd ~ 107 - 108 см-2значення 

інтенсивності всіх максимумів дислокаційної електролюмінесценції виходять на 

насичення. 

 

 

Рис. 3.6. Зміна величини максимумів (D1-D4 та BEЛ) зразків з ростом 

концентрації дислокацій на поверхні (111) кристалів кремнію р-типу після 

пластичної деформації 

 

Також необхідно відзначити, що подальша деформація за температури 

1000 К, з метою підвищення концентрації дислокацій, призводить до 
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руйнування зразків. У випадку збільшення температури пластичної деформації 

до Т > 1100 К, згідно з [94, 99, 134], внаслідок інтенсивної дифузії металів в 

кремнії, спостерігається висока концентрація останніх з подальшим утворенням 

силіцидів металів. Як зазначалось в першому розділі, значна концентрація 

силіцидів металів та їх преципітація в околі ядра дислокації призводять до 

утворення каналів безвипромінювальної рекомбінації [92].  

3.3. Дослідження дії високотемпературного відпалу в атмосфері 
проточного кисню на інтенсивність та форму спектральних ліній 
дислокаційної електролюмінесценції 

Як видно з отриманих експериментальних кривих (рис. 3.7), 

високотемпературний відпал в атмосфері проточного кисню (АПК) призводить 

до зменшення інтенсивності всіх смуг спектру (D1-D4 та ВЕЛ на рис. 3.7.а).  

 

 

Рис. 3.7. Спектр ЕЛ зразків кремнію (Nd ≈ 3·106 см-2): крива - 1 – зразок не 

піддавався високотемпературному відпалу; крива - 2 – зразок додатково 

відпалений в АПК за Т=1300 К, тривалістю 1 год. а) – інтенсивність ЕЛ 

нормована на І0(λ); б) – інтенсивність ЕЛ нормована на інтенсивність 

максимуму ВЕЛ. 

 

а) б) 
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Така зміна спектру ЕЛ зумовлена перебудовою структурних дефектів і 

збільшенням концентрації безвипромінювальних центрів рекомбінації [10]. 

Разом з цим бачимо, що за умови підвищення вмісту кисню в приповерхневому 

шарі зразків спостерігається збільшення відносної інтенсивності максимуму 

смуги D1 при нормуванні на інтенсивність максимуму ВЕЛ (рис. 3.7.б). Це 

можна пояснити збільшенням концентрації центрів люмінесценції, пов'язаних з 

атомами кисню, захоплених полем механічних напруг навколо дислокацій. 

Високотемпературний відпал пластично деформованого кремнію по-

різному впливає на спектр електролюмінесценції (рис. 3.8). Як 

продемонстровано в роботі [10], на початковому етапі домінує зростання 

концентрації безвипромінювальних центрів рекомбінації. 

 

 

Рис. 3.8. Спектр ЕЛ зразків, що піддавались пластичній деформації 

(Nd ~ 107 cм-2), за різного часу високотемпературного відпалу (Т=1300 К) в 

атмосфері проточного кисню  

 

Аналіз отриманих експериментальних результатів (рис. 3.8 і 3.9), зміни 

спектру ЕЛ зі збільшенням часу високотемпературного відпалу в АПК показує, 
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що відпал тривалістю меньше 1 години призводить до зниження інтенсивності 

всіх смуг спектру (D1-D4 і ВЕЛ). Така зміна спектру ЕЛ зумовлена 

перебудовою структурних дефектів, яка супроводжується збільшенням 

концентрації SiI-комплексів, які єбезвипромінювальними центрами рекомбінації 

[25]. Разом з цим бачимо, що при збільшенні часу відпалу зразків 

спостерігається збільшення інтенсивності максимумів. Порівняльний аналіз 

отриманих експериментальних даних показує, що при підвищенні вмісту кисню 

в приповерхневому шарі зразків спостерігається збільшення інтенсивності 

максимумів D1 і D2. Наявний ріст даних інтенсивностей можна зв’язати із 

збільшенням концентрації киснево-дислокаційних комплексів та термодонорів, 

які виступають центрами люмінесценції, захоплених полем механічних 

напружень навколо дислокацій. 

 

 

Рис. 3.9. Зміна величини інтенсивності максимумів (D1-D4 та BEЛ) 

зразків p-Si (після пластичної деформації Nd ~ 107 cм-2) в залежності від часу 

високотемпературного відпалу в атмосфері проточного кисню  

 

Відпал тривалістю більше чотирьох годин призводить до розмиття 

спектру ЕЛ наших СВС на основі p-Si та унеможливлює його розділення на 
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окремі смуги. Інтегральна інтенсивність даного спектру, за відпалу тривалістю 

більше 4 год., має незначне зростання з подальшим виходом на насичення. Таке 

явище пов’язане, в першу чергу, з утворенням плівки оксиду кремнію, яка 

перешкоджає подальшому проникненню в кристал атомів кисню. В результаті 

відпал тривалістю більше 4 год. створює умови тільки для перебудови 

дефектної підсистеми [27]. Такий процес перебудови проявляється у 

додатковому гетеруванні дислокаціями дефектів та домішок з об’єму кристалу 

кремнію. Отже, на дислокаціях утворюється цілий набір випромінювальних 

центрів, що підтверджується неперервним спектром електролюмінесценції 

зразків кремнію. 

3.4. Термостимульовані зміни спектрів електролюмінесценції 
дислокаційних кристалів p-Si 

Розглянемо температурну поведінку смуг ДЕЛ зразків кремнію р-типу 

провідності з різною процедурою попередньої обробки. Досліджено два типи 

зразків: перший – зразки, що піддавались пластичній деформації за температури 

Т=1050 К з концентрацією дислокацій Nd ~ 107 см-2. Другий тип – зразки, що 

піддавались пластичній деформації та додатковому високотемпературному 

відпалі (Т=1300 К) в атмосфері проточного кисню тривалістю 1 год. 

Як видно з рис. 3.10, із підвищенням температури, при якій отримувались 

спектральні залежності від 80 К до 350 К, поведінка інтенсивності всіх 

максимумів на спектрах ДЕЛ слабо відрізняється для різних типів зразків. Для 

зразків першого типу спостерігається майже однакове зменшення інтенсивності 

всіх максимумів. Таке зменшення відбувається за експоненціальним законом 

 з коефіцієнтами AD1 = 9.84, AD2 = 9.24, AD3 = 14.07, AD4 = 16.79, 

AВЕЛ = 19.14 та показниками експоненти RD1 = -0.0053, RD2 = -0.0056,           

RD3 = -0.0038, RD4 = -0.0054, RВЕЛ = -0.0063 відповідно.  
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Для зразків, що піддавались високотемпературному відпалу в атмосфері 

проточного кисню тривалістю 1 год., температурний спад інтенсивності має 

складніший характер. Для максимумів смуг D3, D4 та власної ЕЛ характерний 

різкий спад інтенсивності. В порівнянні з невідпаленими зразками максимальні 

значення відповідних інтенсивностей D1, D3, D4 смуг ДЛ та ВЕЛ за 

температури 77 К є в ~ 1,2 ÷ 1.5 рази нижчі.  
 

а) б)  

Рис. 3.10. Зміна величини інтенсивності максимумів (D1-D4 та BEЛ) 

зразків (концентрація дислокацій після пластичної деформації Nd ~ 107 cм-2) з 

температурою зразків: а) – що не піддавались високотемпературному відпалу в 

атмосфері кисню; б) зразки додатково відпалені за температури 1000 oC в АПК 

тривалістю 1 година. 

 

Як показано на рис. 3.10.б, для кривих D1 та D2 експоненціальний закон 

температурного загасання порушується. Отже, після високотемпературного 

відпалу та введення атомів кисню в кристал кремнію, в останньому 

спостерігається перебудова дефектної підсистеми. В результаті цього 

рекомбінаційні центри, відповідальні за D1 та D2 спектральні смуги, можна 

пов’язати з кисневмісними дефектами. Відповідно до роботи [10], це комплекси 

дислокація-кисень (D1 – максимум) та вакансія-кисень або А-центр (D2 –
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 максимум). Відповідно до поведінки кривих D1 та D2, дані центри володіють 

найбільшою температурною стабільністю порівняно з іншими лініями в спектрі 

ЕЛ кристалів p-Si. 

Аналіз температурних змін спектрів електро- та фотолюмінесценції вказує 

на вищу стабільність випромінювальних рекомбінаційних центрів в першому 

випадку [27]. Дане явище пояснюється відмінністю в природі 

випромінювальних процесів для двох типів люмінесценції. Для 

напівпровідникових кристалів характерним єзаповнення збуджених рівнів, які 

втратили електрон, електронами, що переходять з валентної зони під впливом 

теплової енергії. У випадку електролюмінесценції даний ефект знижується при 

інжекції в активну область СВС дірок, що зменшує заповнення дефектних 

рекомбінаційних рівнів. 

 

3.5. Використання пружної деформації для підвищення 

ефективності світловипромінюючих структур на основі p-Si 

Пружний стиск зразківp-Si, які були попередньо пластично деформовані, 

призводить до зміни вигляду спектра ДЕЛ (рис. 3.11). 
 

 

Рис. 3.11. Спектр ЕЛ зразків підданих пластичній деформації (Nd~107 cм-2) 

за різного механічного тиску на кристал (пружна деформація).  
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Як видно з кривих, що відповідають різному ступеню механічного 

навантаження, останнє викликає ріст як інтегральної інтенсивності, так і 

значень максимальних інтенсивностей окремих максимумів. Крім цього, при 

збільшенні сили тиску на зразок, додатково спостерігається збільшення 

півширини деяких смуг ДЕЛ.  

На рис. 3.12.а показано, що пружна деформація мінімально впливає на 

зміну інтенсивності максимуму власної ЕЛ. Для значень тисків від 0 до 22 МПа 

інтенсивність змінюється на 1% від рівня Iо. У той час, як для смуг D2 - D4 ріст 

максимального значення інтенсивностей починається зі значень тиску в 10 МПа 

і до 22 МПа, що є у ~ 1,5 разів вище початкового. Одночасно зі збільшенням 

інтенсивності максимумів також збільшується їх півширина (рис. 3.12.б).  

 

a) б)  

Рис. 3.12. Зміна максимального значення інтенсивності смуг D1-D4 та 

ВЕЛ (а), а також їх півширини (б) в залежності від пружного тиску. 

Концентрація дислокацій після пластичної деформації Nd ~ 107 см-2 

 

Окремо слід відзначити, що для смуги D1 характерна практично лінійна 

залежність величини інтенсивності від величини пружної деформації стиску 

(рис. 3.12.а). На відміну від D2-D4 півширина смуги D1, як видно з рис. 3.12.б, 

зазнає найменьшої зміни [26]. 
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Така зміна спектрів ДЛ пояснюється впливом декількох механізмів. 

Перший механізм, як показано в роботах [9, 11], базується на здатності 

гетерувати домішки і дефекти приповерхневим шаром кремнію під впливом 

локальної пружної деформації. Таке гетерування відбувається в зв'язку з тим, 

що осадження плівки Al на підкладку p-Si призводить до формування 

деформаційного потенціалу через відмінні параметри ґратки Al та Si (на 23%) і, 

як наслідок, локалізації в приповерхневому шарі дефектів з об’єму кристалу. У 

таких областях приповерхневого шару навколо ядер дислокацій утворюються 

хмаринки Коттрела і скупчення точкових дефектів. Наявність в 

приповерхневому шарі додаткового деформаційного потенціалу 

супроводжується перебудовою відповідних структурних дефектів. В результаті 

такої перебудови зростає концентрація центрів випромінювальної рекомбінації, 

пов'язаних з дислокаціями в приповерхневому шарі кристала. Описані 

експериментальні результати добре корелюють з результатами моделлювання, 

які представлені в роботі [9]. 

Другий механізм пов'язаний з перебудовою зонної структури кремнію за 

дії пружної деформації [12]. Енергетичні рівні центрів рекомбінації в 

забороненій зоні розщеплюються на кілька підрівнів. Це викликає збільшення 

півширини смуг в спектрі ДЛ. Також має місце відносне зміщення максимумів і 

мінімумів енергетичних рівнів в зонній діаграмі кремнію. Зміщення 

енергетичних рівнів впливає на ймовірність випромінювальної рекомбінації, 

що, в свою чергу, впливає на інтенсивність максимумів смуг ДЛ. 

Все це вказує на складну взаємодію домішки і випромінювальних 

дислокаційних центрів за діїтемпературного відпалу і пружної деформації. Така 

взаємодія може проявлятися як входженням атомів домішки до складу цих 

центрів, так і формуванням комплексів «дислокація - домішка», в яких взаємна 

конфігурація дефектів визначає енергію оптичних переходів. Дані дефекти 
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можуть мати досить складну структуру, яка змінюється під час термічних 

обробок. Необхідно також врахувати, що точкові дефекти (домішкові атоми і 

власні дефекти), які ефективно генеруються за дії різних впливів на зразок, 

беруть участь в процесах трансформації протяжних дефектів і центрів 

дислокаційної люмінесценції. 

Відомо, що D1 максимум збігається з вікном прозорості волоконної 

оптики. В процесі пружної деформації смуга D1 має практично лінійну 

залежність від величини стиснення і мало схильна до зміни півширини. 

Внаслідок цього, методи термічної обробки і пружної деформації можуть бути 

використані для підвищення ефективності світловипромінювальних структур на 

основі кремнію. 

 

3.6. Зовнішній енергетичний вихід світловипромінюючих структур 

на основі p-Si з високою концентрацією дислокацій. 

Співвідношення між кількістю випромінювальних і безвипромінювальних 

переходів визначається значенням внутрішнього квантового виходу 

люмінесценції, який є важливою характеристикою перетворювача підведеної 

енергії у випромінювання. Не всі утворені фотони можуть вийти з матеріалу 

випромінювального пристрою в навколишнє середовище, тому СВС часто 

характеризують зовнішнім квантовим виходом: 

 

зов ∙ вн     (3.1) 

 

де Ко - коефіцієнт, що враховує втрати, пов'язані з відбиванням і поглинанням 

світла. 

При визначенні зовнішнього енергетичного виходу електролюмінесценції 

(ККД) у загальному випадку треба враховувати світлосуму смуг люмінесценції 

в спектрі, ширину спектрального діапазону та потужність збудження ЕЛ: 
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зов ,     (3.2) 

 

де W – споживана потужність світловипромінюючої структури; Ф – потік 

випромінювання; φ(λ) – спектральна густина потоку випромінювання. 

Даною характеристикою СВС визначається, в загальному випадку, її 

інтегральна ефективність випромінювання. Вона дає змогу порівняти 

продуктивності створених, описаних в літературі СВС, на основі кремнію та 

серійних випромінювачів, що працюють в ближньому ІЧ діапазоні (1–1.6 мкм). 

За формулою 3.2 розраховувались оціночні значення енергетичної 

ефективності, з отриманих інтегральних та спектральних залежностей, для 

зразків p-Si. Залежності ηзов від величини струму, концентрації дислокацій, часу 

високотемпературного відпалу в атмосфері проточного кисню та величини 

тиску на зразок під час пружної деформації зображені на рис. 3.13.  

Залежності, зображені на рис. 3.13.а, показують наявність відносно 

високих значень ефективності ЕЛ за малих струмів збудження (І ≈ 50 мА). Таку 

поведінку ηзов прийнято пов'язувати з конкуренцією процесів випромінювальної 

і безвипромінювальної рекомбінації в приповерхневому шарі кристалів кремнію 

в області контакту метал – напівпровідник [135]. У той же час зменьшення 

значення ηзов за умови збільшення величини струму збудження не має 

однозначного пояснення. Так, деякі автори пояснюють спад ефективності 

заповненням пасток, що локалізовані в приконтактній області [136]. Значення 

струму, при яких спостерігається спад величини ηзов, дозволяють також 

розглядати, як основну причину, перегрів активної області СВС. Як наслідок 

розсіювання носіїв заряду на фононах, що призводить до підвищення 

безвипромінювальної рекомбінації. 

Криві, зображені на рис. 3.13.б, в, г, повторюють поведінку максимумів 

ДЕЛ за відповідних зовнішніх впливів на зразок кремнію. Так, інтегральне 
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значення енергетичної ефективності виходить на насичення в околі значень 

концентрацій дислокаційних виходів на поверхню (111) ~107 см-2.  

 

 

Рис. 3.13. Зміна значення зовнішньої квантової ефективності, СВС на 

основі p-Si, в залежності від: а) – величини імпульсного струму збудження; б) – 

концентрації дислокаційних виходів на поверхні (111); в) – часу 

високотемпературного (Т = 1300 К) відпалу в атмосфері проточного кисню; г) – 

величини тиску на зразок (пружна деформація). 

 

Однак, необхідно відмітити, що інтегральне значення зовнішнього 

енергетичного виходу після високотемпературного (Т = 1273 К) відпалу в 

атмосфері проточного кисню (АПК) тривалістю 4 години перевищує початкове 

значення в 1,4 рази. Це відрізняється від поведінки максимумів смуг D1-D4 та 

а) б)

в) г)



94 

  

ВЕЛ після такої ж обробки тим, що значення інтенсивностей цих максимумів 

після 4-х годинного високотемпературного відпалу в АПК повертаються 

практично у вихідне положення. Даний факт свідчить про те, що загальна 

концентрація центрів випромінювальної рекомбінації зростає. Другий висновок, 

який можна зробити з порівняння кривих, зображених на рис. 3.9 та рис. 3.13.в, 

це те, що розподіл випромінювальних центрів, відповідних максимумів після 

тривалого високотемпературного відпалу в АПК дещо вирівнюється з 

початковим значенням та перевищує його (рис. 3.13.в). 

Що стосується поведінки ηзов за дії пружної деформації стиску, то вона з 

великою точністю повторює хід кривої D1, зображеної на рис. 3.12.а. Такий 

результат підтверджує запропоновані вище механізми зміни спектрів ЕЛ зразків 

p-Si за дії механічного навантаження, в області пружної деформації. Зростання 

енергетичного виходу (рис. 3.13.г) додатково дозволяє стверджувати про 

можливість використання даного методу для підвищення ефективності 

випромінювання СВС на основі кремнію. 

Висновки до розділу 3 

 
1. Показано, що методами пластичної деформації та 

високотемпературного відпалу можна генерувати високі концентрації 

дислокацій на поверхні (111) кремнію, без ризику руйнування зразків, та 

створювати світловипромінюючі структури на базі кристалів p-Si. 

2. Зміна спектрів ДЕЛ при зміні амплітуди імпульсного струму збудження 

та його напрямку вказує на перебудову електрично-активних дефектів в 

приповерхневому шарі кристалів кремнію. Така перебудова проявляється у 

збагаченні чи збідненні приповерхневої області рекомбінаційними центрами під 

алюмінієвим контактом типу «сітка». 
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3. Встановлено, що високотемпературний відпал в атмосфері проточного 

кисню супроводжується декількома механізмами впливу на ІЧ 

електролюмінесценцію зразків кремнію. Перший механізм – додаткове (в 

порівнянні утвореною дислокаційною структурою в результаті пластичної 

деформації) зростання концентрації дислокацій (Nd > 108 см-2) в 

приповерхневому шарі. Другий – перебудова дефектної підсистеми зі 

зростанням концентрації як випромінювальних, так і безвипромінювальних 

центрів рекомбінації.  

4. Сумарна дія цих механізмів показує перерозподіл між значеннями 

інтенсивності D1-D4 максимумівта відсутність зростання інтегральної 

інтенсивності всього спектру ДЕЛ. Високотемпературний відпал (Т=1300 К) 

стимулює підвищення термостабільності дислокаційних центрів рекомбінації до 

загасання люмінесценції. 

5. Показано, що за дії механічного навантаження (в області пружної 

деформації) зростає інтенсивність максимумів ДЕЛ та особливо D1 смуги. 

Остання за дії пружної деформації зазнає, крім зростання інтенсивності 

максимуму також і мінімального, в порівнянні з D3-D4 смугами, зростання її 

півширини. 
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РОЗДІЛ 4 
ПРИРОДА ЦЕНТРІВ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ ЗА ВИПРОМІНЮВАЛЬНУ 
ТА БЕЗВИПРОМІНЮВАЛЬНУ РЕКОМБІНАЦІЇ В СТРУКТУРАХ НА 
ОСНОВІ КРЕМНІЮ р-ТИПУ ПРОВІДНОСТІ 

 

4.1. Вольт-фарадні характеристики та поверхневі стани дефектів у 

структурах Bi-Si-Al 

Для дослідження електрофізичних властивостей структур метал – 

напівпровідник використовувався метод, заснований на аналізі залежності 

ємності МДН-структури від напруги, так званий метод вольт-фарадних 

характеристик (ВФХ або C-V метод).  

На рис. 4.1 представлено вольт-фарадні характеристики бар’єрних 

структур на трьох типах кремнієвої підкладки. Можна побачити, що спільною 

ознакою цих ВФХ є наявність максимуму ємності в області додатних напруг.  

 

Рис. 4.1. ВФХ структур Bi-Si-Al з різною обробкою кристалів кремнію: 

крива1 – вихідний зразок бездислокаційного кремнію; крива2 – пластично 

деформований зразок p-Si з Nd ≈ 107 см-2; крива 3 – пластично деформований 

зразок кремнію, що додатково підданий високотемпературному відпалу в 

атмосфері проточного кисню тривалістю 1 год. 
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Тобто, з ростом прикладеного електричного поля до контакту метал-

напівпровідник, спостерігається відхилення ВФХ від ідеальної. Причому це 

відхилення проявляється у вигляді максимуму амплітуди ємності, ширина та 

положення по осі напруг якого для трьох структур є різною. Різними є кутові 

коефіцієнти нахилу наростаючої ділянки C=f(U), які характеризують густину 

поверхневих станів на межі поділу метал – напівпровідник. 

В роботі [11] показано, що даний максимум ВФХ відповідає вбудованому 

заряду в області діелектричного прошарку між металом і напівпровідником. 

Незважаючи на технологічні операції по формуванні діодної структури Bi-Si-Al 

(хімічне травлення, промивання, просушування, термовідпал у вакуумі при 

значенні тиску залишкових газів ~ 10-5 Па) виникає природній оксид SiO2, 

товщина якого не перевищує 10 Å [137]. 

Наявний на кривих 1 – 3 (рис. 4.1) максимум C=f(U) залежності дає не 

тільки інформацію про діелектричну плівку, а й характеризує процеси 

перезарядки низькоенергетичного рівня швидких поверхневих станів на межі 

Si-SiO2. Від’ємна складова диференціальної ємності ВФХ має кінетичну 

природу, що пов’язана з захопленням вільних носіїв заряду на поверхневі стани. 

З ростом величини напруженості прикладеного до діодних структур постійного 

електричного поля, енергетичні рівні поверхневих станів, що розміщені нижче 

квазірівня Фермі, будуть накопичувати заряд [138]. Ситуація зміниться, коли за 

зростання прикладеної до зразків напруги, енергетичне положення ПС перетне 

квазірівень Фермі. У цьому разі відбуватиметься спустошення ПС носіями, і 

ВФХ матиме ділянку з від’ємною диференціальною ємністю [139, 140].  

Однак відмінність в параметрах максимуму для трьох кривихВФХ може 

свідчити про різну концентрацію та розподіл ПС в забороненій зоні кремнію. Це 

підтверджують розрахунки густини поверхневих станів за вищеописаною 

методикою (рис. 4.2).  
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Рис. 4.2. Розподіл густини поверхневих станів за енергіями для ПБС на 

основі кремнію, підданого різним типам обробки: крива 1 – вихідний зразок 

бездислокаційного кремнію; крива 2 – пластично деформований зразок p-Si з 

Nd ≈ 107 см-2; крива 3 – пластично деформований зразок кремнію, що додатково 

підданий високотемпературному відпалу в АПК тривалістю 1 год. 

 

Як видно з рис. 4.2, спектр швидких поверхневих станів в забороненій 

зоні на межі поділу Si-SiO2 у випадку бездислокаційного кремнію (крива 1) 

представляє собою порівняно гладку криву. У випадку ідеальної поверхні дана 

функціональна залежність мала б мати мінімум біля середини забороненої зони. 

Отриманий розподіл є характерним для реальної поверхні напівпровідника, що 

перебуває в контакті за діелектричною плівкою [141]. Зокрема, для 

монокристалів кремнію поверхневі стани пов’язані з так званими Pb-центрами 

(3Si ≡ Si) – обірваними кремнієвими зв’язками на границі Si/SiO2 [11,142, 143]. 

Вони можуть як пасивуватися, так і депасивуватися воднем, що міститься в SiO2 

та адсорбується з атмосфери, що можна описати квазіхімічними рівняннями: 

 

SiHHSi   ,     (4.1) 
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2HSiHSiH   .    (4.2) 

 

Саме з дифузією водню в атомній, іонній чи молекулярній формі в 

процесі температурного відпалу пов’язані і зміни спектру густини ПС. 

Крім того, характер кривої Nss=f(E) є немонотонним по всій ширині 

забороненої зони, що свідчить про наявність значної кількості гетерованих 

поверхнею кремнію дефектів та адсорбованих атомів на поверхні оксиду. 

Розподіл за енергіями для  поверхневих станів структур на основі p-Si 

зображений в таблиці 4.1. 

Однак їх важко ідентифікувати на спектрі через практично однакову 

густину в енергетичному розподілі. З досліджень [144, 145] показано, що 

такими дефектами є вакансії, комплекси вуглецю і кисню, та інші дефектно-

домішкові комлекси. 

 

Таблиця 4.1 

Параметри дефектів у приповерхневому шарі структур Bi-Si-Al, отримані 

з розподілу густини ПС за енергіями 

Назва 
рівня 

Положення, еВ Назва 
рівня

Положення, еВ 
Зразок_2 Зразок_3 Зразок_2 Зразок_3

PS 1 Ec – 0.26  PS 7 Ev + 0.4 Ev + 0.42 
PS 2 Ec – 0.37 Ec – 0.39 PS 8 Ev + 0.34 Ev + 0.36 

PS 3 
Ec – 0.44 
Ec – 0.47 

Ec – 0.44 PS 9 Ev + 0.3 Ev + 0.29 

PS 4 Ec – 0.54 
Ec – 0.52 
Ec – 0.55 

PS 10 Ev + 0.25 Ev + 0.25 

PS 5 Ec – 0.595 Ec – 0.595 PS 11
Ev + 0.2 
Ev + 0.19 

Ev + 0.2 
Ev + 0.19 

PS 6 Ec – 0.66 Ec – 0.66 PS 12 Ev + 0.15 
Ev + 0.16 
Ev + 0.15 

 

Крім того, ПС ефективно генеруються в приповерхневій області з 

високим рівнем механічних напружень. Таке поле здатна створити, крім 
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оксидної, і металева плівка [9]. Зокрема показано, що використання Ni як 

бар’єрного контакту [146] стимулює утворення області розупорядкованого 

кремнію з власною дислокаційною сіткою та деформаційним полем. Однак, 

використовувана в даному дослідженні плівка Bi не аморфізує поверхню 

кремнію [7, 9]. Це викликано тим, що різниця параметрів ґраток Bi та Si 

мінімальна, а також температурними особливостями утворення контакту вісмут 

– кремній. Отже, утворена металічна плівка вісмуту на поверхні (111) кристалів 

кремнію не створює умови додаткової дифузії дефектів з об’єму до поверхні та 

генерації відповідних ПС. 

Наявність лінійних дефектів в кристалі кремнію є причиною зміни 

спектрального розподілу поверхневих станів (рис. 4.2 крива 2). Так, 

концентрація ПС в околі середини Eg зростає на порядок та спостерігається 

виокремлення окремих станів у локальні максимуми. Це обумовлено 

окисленням поверхні за дії пластичної деформації кремнію та виходом 

дислокацій на поверхню. Крім цього, механічне поле дислокацій може 

підсилювати процес дифузії електрично-активних дефектів на поверхні.  

Додатковий відпал в атмосфері кисню дислокаційного кремнію зумовлює 

незначне зростання густини станів (крива 3, рис. 4.2). Згідно технології 

підготовки зразка 3, процес додаткового високотемпературного окислення 

поверхні з наступним зтравленням SiO2 повинен позбавляти приповерхневий 

шар кремнію від дефектів (гетерування дефектів з допомогою нанесених шарів з 

подальшим їх видаленням [137]). Як результат, густина ПС, що відповідають 

дефектам поверхні, мала б зменшитись. Однак ефект є протилежним, оскільки 

приповерхневий шар кремнію, в якому захоплюються дані дефекти, не 

зтравлюється. Тобто, високотемпературний відпал в атмосфері кисню з 

подальшим видаленням оксидної плівки призводить до формування нових 

стабільніших комплексів з киснем. Причому, таке формування більшою мірою 
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стимульоване перерозподілом в дефектній підсистемі на поверхні кремнію, 

оскільки площа під кривими 2 і 3 залишається незмінною.  

Однозначне трактування процесів формування ПС в основному за 

рахунок дефектності поверхні дислокаційного кристалу не є повністю 

коректним. Оскільки наявність ненасичених зв’язків, що спричиняють 

хемосорбцію молекул, природного оксиду, який присутній між металом і 

кремнієм, а також температурні відпали в процесі деформації та в процесі 

виготовлення бар’єрних структур можуть суттєво вплинути на характер спектру 

ПС. Тому потрібно відокремити адсорбцію молекул та домішок з атмосфери і 

діелектричної плівки та їхню десорбцію в процесі підготовки 

експериментальних зразків від процесу дифузії дефектів з об’єму на поверхню. 

 

4.2. Склад та структура дефектної підсистеми приповерхневого шару 

кристалів p-Si 

Для більш повного розуміння процесів, які відбуваються у 

приповерхневих шарах досліджуваних кристалів, проведені вимірювання їх 

ємнісно-модуляційних спектрів глибоких рівнів (МЄСГР). З цією метою 

формувались структури Al–Si–Bi на пластично деформованих (Nd ≈ 107 см-2) 

зразках, що піддавались подальшому високотемпературному відпалу в 

атмосфері кисню (рис. 4.1, крива-3) та без такої обробки (рис. 4.3, крива-2), а 

також вихідний зразок p-Si, що не піддавався жодній обробці (рис. 4.1, крива-1). 

Спостережувані ЄМ спектри зумовлені процесами перезарядки 

електрично-активних центрів, генерованих пластичною деформацією та 

подальшим термічним відпалом. З отриманих результатів вимірювань видно, 

що для вихідного зразку характерними є три максимуми (Е1-Е3), причому 

максимум Е3 є найбільш чітко вираженим. Пластична деформація кристалів 

кремнію за температури 1000 К призводить до перебудови його ємнісно-

модуляційного спектру. В результаті інтенсивність максимуму Е3 знижується 
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до рівня шумів, в той же час зростають амплітуди сигналів, що відповідають 

максимумам Е1, Е2, Е4-Е8. 

В свою чергу високотемпературний відпал, пластично деформованого 

кристалу, в атмосфері проточного кисню призводить до стрімкого зменшення 

амплітуди сигналів, які відповідають енергетичним рівням: Е1- Е5, Е7 - Е8. 

Одночасно з цим має місце і збільшення величини сигналів, що представляють 

енергетичні рівні: Е6, Е9 та Е10. 

 

 

Рис. 4.3. Ємнісно-модуляційний спектр (а) структури Al-Si-Bi: крива 1 – 

вихідний зразок p-Si; крива 2 – зразок після пластичної деформації   

(Nd ≈ 107 см-2); крива 3 – зразок додатково підданий відпалу в атмосфері 

проточного кисню, за температури 1000 оС, тривалістю 1 год. Збільшена ділянка 

спектру (б) для діапазону температур від 210 К до 250 К. 

 

Перебудова дефектної структури приповерхневого шару зумовлена 

зменшенням концентрації метастабільних точкових дефектів, їх комплексів та 

формуванням киснево-дислокаційних центрів випромінювальної рекомбінації. З 

даних, отриманих в процесі вимірювання МЄ-спектрів за різних частот 

модулюючого сигналу, побудовані залежності швидкості термічної емісії носіїв 
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заряду, локалізованих на відповідних рівнях в забороненій зоні, нормовані на 

квадрат температури, від 1/Т. Виходячи з припущення, що переріз захоплення 

носіїв заряду не залежить від температури [147], аналіз цих залежностей дав 

можливість визначити величини енергії іонізації відповідних рівнів (за 

тангенсом кута нахилу кривих) і переріз захоплення (з перетину з віссю 

ординат). Результати проведеного аналізу МЄ-спектрів приведені в Таблиці 4.2. 

 

Таблиця 4.2. 

Параметри енергії іонізації та перерізу захоплення дефектів в 

приповерхневому шарі структур Bi-Si-Al, отримані методом ємнісно-

модуляційної спектроскопії 

Назва 
рівня 

Положення, 
еВ 

Переріз 
захоплення, 

σ, см-2 

Назва 
рівня

Положення, 
еВ 

Переріз 
захоплення, 

σ, см-2 
Е1 Ev + 0.14 10-15 Е6 Ev + 0.23 4*10-16 
Е2 Eс – 0.45 10-18 Е7 Ev + 0.26 8*10-15 
Е3 Ev + 0.18 10-15 Е8 Eс – 0.15 6*10-17 
Е4 Ev + 0.04 3*10-15 E9 Ev + 0,31 10-17 
Е5 Eс - 0.08 5*10-16 E10 Ev + 0,4 10-15 

 

Порівняння даних про енергію дефектів, отриманих за допомогою метода 

МЄСГР та з енергетичного розподілу густин поверхневих станів, дає хорошу 

кореляцію. Так, енергії рівнів Е4 – Е10 відповідають поверхневим станам  з 

відповідними енергіями.  

З розрахунків, проведених в роботі [148] також слідує, що електронний 

спектр реконструйованої дислокації повинен містити дві одновимірні підзони 

Edv і Edc, відокремлені за рахунок сильної деформації ґратки від валентної зони 

Ev і зони провідності Ec кристалів кремнію відповідно. Зараз можна вважати 

встановленим [148], що з регулярними ділянками 60о дислокацій в кремнії 

пов'язані дві одновимірні підзони: Edv = Ev + 0.08 еВ і Edc = Ec – 0.08 еВ.  
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В основі дефектів, що відповідають Е2 та Е3 є кисень. Крім того глибокий 

рівень Е3 – це комплекс вуглецю у вузлі ґратки-міжвузловий кисень. Саме 

кисень і вуглець – основні фонові домішки в кристалах кремнію, вирощених за 

методом Чохральського. Причому інтенсивність максимуму Е3 є в декілька раз 

більшою, ніж Е2. Це свідчить про ефективне гетерування кисню вуглецем. 

Пластична деформація за температури 1000 К призводить до генерації 

значної кількості дислокацій (Nd ≈ 107 см-2), що є основою нових дефектних 

комплексів Е4 – Е8. Рівень Е4 викликає певні труднощі у його інтерпретації, 

оскільки енергія іонізації є незначною: Ev + 0.04 еВ, але, як показано в роботі 

[27], така енергія може відповідати вакансії. Щодо Е3 рівня, то він зникає зі 

спектру глибоких рівнів, тобто відбувається руйнування комплексів CS - OI або 

їх зворотьня дифізія від поверхні в об’єм зразка. 

 Виявлений нами рівень Ev + 0.26 еВ, що представлений максимумом Е7 

на рис. 4.3, описаний в літературі як центр Т1 [149]. Такий центр спостерігався 

практично в усіх дослідженних зразках кремнію р-типу провідності з введеними 

дислокаціями, його поява обумовлена сегрегацією домішок в полях пружних 

напружень дислокацій. 

Температурна залежність швидкості термічної емісії дірок з рівня Е2  

(Eс – 0.45 еВ) близька до аналогічної залежності для рівня Т3, виявленої у роботі 

[149]. Автори цієї роботи появу даного рівня пов'язують з домішкою заліза, 

більш точно, з комплексом залізо-кисень. Під час відпалу в кисневій атмосфері 

в досліджуваній області зразків кремнію вводиться велика концентрація 

власних точкових дефектів і домішки кисню, що може призвести до утворення 

нових більш складних комплексів, які містять атоми заліза і кисню.  

Рівні, що знаходяться в верхній половині забороненої зони Eс – 0.15 еВ і 

Eс – 0.11 еВ відповідають центрам за участі кисню, А-центр (V-O) та 

термодонор, відповідно [150, 151]. Це також підтверджується їх закономірністю 
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змін після відпалу зразків за 1000 оС в атмосфері кисню. За умови невеликих 

часів відпалу (до 15 хвилин) та фонових концентраціях кисню спостерігається 

збільшення концентрації даних центрів. Подальший відпал (тривалістю t: від 15 

хвилин до 1 години) призводить до того, що кисень в кристалах кремнію 

активно дифундує з утворенням преципітатів чи захопленням на дислокаціях, 

що підтверджує зростання концентрації центрів з енергією Ev + 0.26 еВ. Також 

навколо кисневих преципітатів утворюються напруженості кристалічної ґратки, 

котрі під час відпалу можуть виступати центрами утворення нових дислокацій. 

Необхідно відзначити, що високотемпературний відпал може призводити 

до генерації електрон-діркових пар в SiO2. Дірки можуть термалізуватися і 

потрапити на рівні поблизу стелі валентної зони, а електрони, які уникли 

рекомбінації, залишають діелектрик. Останні можуть захоплюватись 

міжвузловими атомати кремнію змінюючи їх зарядовий стан. Це спричинить їх 

перехід з тетраедричної позиції у гексагональну і навпаки. За наявності 

дефектного комплексу CS – OI така міграція міжвузлового кремнію може 

спричинити витіснення атома вуглецю з вузла кристалічної ґратки у міжвузлове 

положення та утворення дефекту CI – OI. Результатом данного механізму є 

рівень Е9 на спектрі ГР. 

На рис.4.4. представлені ємнісні спектри досліджуваного зразка виміряні 

в місцях де спостерігається ЕЛ (під сіткою Al) – крива 1 та в області кристалу 

між Al – контактами – крива 2. Структура спектрів ємнісних сигналів під 

плівкою Al і в області поверхні між Al – контактами, після процедури 

пластичної деформації кристалів p-Si, практично одинакова.  

Для області зразка, що знаходився під Al – плівкою рівень сигналу є 

вищим, за винятком максимуму Е3 (рис. 4.4, криві 1, 2). Але результати 

досліджень високотемпературного відпалу в атмосфері проточного кисню цих 

двох областей є суттєво різними (рис. 4.4, крива 3 та рис. 4.3, крива 3). В області 
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кристалу де має місце ЕЛ (під сіткою Al) високотемпературний відпал 

призводить до чітко вираженого збільшення амплітуди максимумів Е6 і Е9. На 

відміну, в області кристалу між Al – контактами, максимум Е3 майже не 

змінний, на фоні зменшення амплітуди сигналу всіх інших максимумів. 

 

 

Рис. 4.4. Ємнісно-модуляційний спектр контактних структур зразка 

кремнію підданого пластичній деформації: крива 1 – Ві-контакт, що знаходився 

під Al-«сіткою»; крива 2 – Ві-контакт, що знаходиться між Al-контактами; 

крива 3 – Ві-контакт, що знаходиться між Al-контактами після відпалу в 

проточній атмосфері кисню при T=1300 К, тривалістю 1-година. 

 

В роботі [9] нами було показано, що осадження плівки Al на підкладку    

p-Si призводить до формування деформаційного потенціалу, через відмінні 

параметри ґраток Al і Si (на 23%) і, як наслідок, локалізації у приповерхневому 

шарі дефектів з об’єму кристалу. В таких областях приповерхневого шару 

навколо ядер дислокацій утворюються хмарини Коттрела та скупчення 

точкових дефектів. Наявність у приповерхневому шарі додаткового 

деформаційного потенціалу супроводжується зростанням амплітудних значень 
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сигналів (Е1, Е2, Е4 – Е7) та зменшенням сигналів Е3 і Е8 (рис. 4.3, криві 2, 3), 

зумовлених перебудовою відповідних структурних дефектів. 

Високотемпературний відпал деформованого кристалу в атмосфері 

протічного кисню супроводжується формуванням міжфазної границі Si – SiO2 в 

якій локалізовані поверхневі стани [152]. На ефективність їхнього утворення та 

зарядовий стан впливає наявність водню, який може пасивувати або 

депасивувати поверхневі стани, завдяки дифузії H, H+, H2 по кристалу. Така 

перебудова структурних дефектів особливо чітко проявляється в тих областях 

приповерхневого шару кристалу, де не було додаткового деформаційного 

потенціалу, зумовленого шаром Al (рис. 4.4, крива 3). Амплітудні значення 

практично всіх максимумів ємнісного спектру (за винятком Е1) різко 

зменшились. 

Рівень Е10, що виявляється після відпалу зразків згідно з даними [153, 

154] відповідає кластерам міжвузлових атомів кремнію (SiI+SiI), котрі, як 

вважають автори, відповідають за безвипромінювальну рекомбінацію в 

кристалах кремнію. Зростання їхньої концентрації у відпалених зразках може 

пояснити загальне зменшення інтенсивності спектру ДЛ. 

На рис. 4.4, приведені порівняльні криві отримані на контактних 

структурах в місцях під Al «сіткою» та між Al-контактами (нижній Ві-контакт 

на рис. 2.7). З аналізу цих залежностей видно, що концентрації всіх центрів, які 

зазнають перезарядки, зменшується, що пояснюється генеруванням дефектів в 

області приповерхневого шару кремнію, який знаходиться в полі механічних 

напруженостей, викликаних напиленою плівкою Al. Такі результати добре 

корелюють з попередньо отриманими нами даними досліджень поверхні з 

допомогою оптичного та атомно-силового мікроскопів, та модельними 

розрахунками, представленими в роботі [9]. 
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4.3. Інфрачервона спектроскопія коливних рівнів дефектів та 

домішок в кристалах кремнію, підданих різному типу обробки 

Процеси перебудови дефектної підсистеми кристалів кремнію, що 

використовувались для створення СВС, досліджувались методом ІЧ 

спектроскопії коливних рівнів. Оскільки дана методика здатна ефективно 

показати перебудову дефектів, що пов’язуються з адсорбованими атомами на 

поверхні (111) кристалів кремнію, чіткою є можливість прослідкувати за 

змінами ОН-комплексів молекул води, адсорбованих з атмосфери та дефектних 

комплексів, пов’язаних з атомами кисню. Спектри, отримані для трьох типів 

зразків, зображені на рис. 4.5.  

 

 

Рис. 4.5. ІЧ спектри коливних рівнів кристалів кремнію р-типу, підданих 

різному типу попередньої обробки: крива 1 – вихідний зразок кремнію р-типу; 

крива 2 – пластично деформований зразок з концентрацією дислокацій 

Nd ≈ 107 см-2; крива 3 – пластично деформований зразок, що піддавався 

додатковому високотемпературному відпалу в АПК тривалістю 1 год. 

 

З отриманих спектрів можна однозначно стверджувати, що пластична 

деформація за температури 1020 К приводить (рис. 4.5, крива 2) до зменшення 
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загального пропускання випромінювання. В той же час високотемпературний 

відпал в атмосфері проточного кисню тривалістю 1 год дещо відновлює 

початковий вигляд коливного спектру. 

Отримані спектри програмно опрацьовувались для автоматичного 

отримання з представлених кривих значень довжини хвилі та інтенсивності 

максимумів. При порівнянні з літературними даними [155, 156] встановлено, що 

даним максимумам відповідають комплекси дефектів та домішок, опис яких 

представлено в таблиці 4.3. 

З даних, представлених на рис. 4.5 та в табл. 4.3 бачимо, що спочатку 

пластична деформація призводить до зменшення інтенсивності максимуму, що 

відповідає O-Si-O комплексу, а високотемпературний відпал зумовлює його 

повне зникнення. Це пов’язано з процесами гетерування даних комплексів 

дислокаціями та їх подальше винесення в приповерхневий шар та на поверхню 

(111) кристалу кремнію. Після обробок окисний шар зтравлювався, що й 

призводило до зменшення та зникнення відповідного максимуму. 

Також можна зробити висновок, що водневовмістні комплекси типу: C-

CH3; Si-H3; O3-Si-H; C-H2 присутні в зразках незалежно від обробки і показують 

лише коливання амплітуди відповідних максимумів. Так в результаті 

пластичної деформації, їх концентрація зростає в 1,5 ÷ 2,5 рази, а 

високотемпературний відпал в АПК приводить до її зменьшення в 1,3 ÷ 1,5 

рази. Тож можна зробити висновок, що як і для O-Si-O комплексів, пластична 

деформація викликає генерування водневовмістних комплексів і відповідно 

зростання їх концентрації в об’ємі кристалів. Але на відміну від оксиду 

кремнію, який видаляється з поверхні зразків в результаті хімічного травлення, 

комплекси типу: C-CH3; Si-H3; O3-Si-H; C-H2 практично не зтравлюються і 

внаслідок високотемпературного відпалу дані комплекси дифундують в об’єм 

кристалів або захоплюються ядром дислокації. 
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Таблиця 4.3 

Максимуми смуг пропускання та відповідні їм дефекти структури, 

отримані з порівняльного аналізуколивних спектрів для зразків кремнію, 

підданих різній обробці, з літературними даними 

Вихідний зразок КДБ-

10 (0,5 мм) 
 

Пластично 

деформований зразок 

Зразок відпалений в 

кисні після пластичної 

деформації 

λ(max), см-1 Опис 

 

λ(max), см-1 Опис 

 

λ(max), см-1 Опис 

1068 O-Si-O 1042 O-Si-O 1060 O-Si-O 

1203 C-C 1153 C-C 1379 C-CH3 

1394,5 C-CH3 1253 Si-O-C 2136 Si-H3 

1665 H-O-H 1352 C-CH3 2384 O3-Si-H 

1720 C=O 1704 C=O 2455 
C-H2 

2126 Si-H3 2151 Si-H3 2960 

2370 
O3-Si-H 

2403 O3-Si-H 3193 Si-O-H 

2406 2846 C-H2 3706 O-H 

2873 C-H2 3170 Si-O-H 

3173 Si-O-H 3672 O-H 

3801 O-H 

 

В спектрі також присутні дві смуги: перша в околі 1670 см-1, друга в 

діапазоні 3400-3800 см-1, які відповідають коливанням О-Н зв’язків в молекулах 

води. Після відпалів дані смуги мали б зникати [157]. Однак у зв’язку з 

технологічними особливостями, а також з тим, що молекули води ефективно 

адсорбуються з атмосфери, відповідні структури завжди присутні в даних 

спектрах. Саме задля зменшення впливу наспектри ЕЛ СВС на основі кристалів 
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кремнію адсорбованих комплексів проводиться їх попередня термодесорбція з 

поверхні.  

Отже, отримано підтвердження того, що на поверхні кристалів кремнію 

крім електричноактивних дефектів присутні й електрично-нейтральні, які не 

приймають участі в рекомбінаційних процесах. Однак дані дефекти активні в 

процесах перебудови дефектної підсистеми під час обробки зразків кремнію 

(пластичній деформації, високотемпературному відпалі в АПК, гетеруванні 

дефектів приповерхневим шаром під плівкою алюмінію). 

 

4.4. Модель рекомбінації в світловипромінюючих структурах на 

основі кремнію з високою концентрацією дислокацій 

На основі проведених експериментальних досліджень дефектів, дефектної 

підсистеми та їх перебудови, а також з аналізу експериментальних результатів, 

приведених науковцями [125, 131-134], що займаються даною проблематикою, 

можна побудувати енергетичну модель рівнів в забороненій зоні СВС на основі 

кремнію р-типу з високою концентрацією дислокацій. Дана модельз можливими 

випромінювальними та безвипромінювальними переходами, які відповідають 

смугам отриманим на спектрі ЕЛ кремнію, зображена на рис. 4.6. 

Пошук кореляцій у ЕЛ – і МЄ – спектрах дозволивповніше дослідити 

природу і структуру центрів люмінесценції, визначити положення відповідних 

енергетичних рівнів у забороненій зоні та можливі рекомбінаційні процеси, які 

супроводжують перебудову структурних дефектів приповерхневого шару p-Si. 

Як зазначалось, дислокація відокремлює від валентної зони та зони 

провідності дві одновимірні підзони Edv і Edc.Така перебудова зонної структури 

відбувається за рахунок сильної деформації ґратки в околі ядра дислокації. 

Зараз можна вважати встановленим [148], що з регулярними ділянками 60о 
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Отже, виявлено електрично-активні рівні в забороненій зоні р-Si, 

пластично деформованого і відпаленого в проточній атмосфері кисню, виміряні 

температурні залежності швидкості термічної емісії носіїв заряду з них і 

досліджена залежність концентрації цих центрів від умов відпалу. Аналіз 

експериментальних результатів і їх порівняння з літературними даними 

дозволяє стверджувати, що виявлені нами центри, які зазнають процесів 

перезарядки, характерні для структур, що містять дислокації та інші лінійні 

дефекти.  

Важливо відзначити, що як положення ліній дислокаційної 

електролюмінесценції, так і температурні залежності швидкості термічної емісії 

носіїв заряду з електрично-активного рівня в дозволену зону дещо змінюються 

залежно від умов виготовлення зразків, що містять протяжні дефекти. Протяжні 

дефекти можуть мати досить складну структуру, яка змінюється при термічних 

обробках. Необхідно також врахувати, що точкові дефекти (домішкові атоми і 

власні дефекти), які ефективно генеруються при різних впливах на зразок, 

беруть участь в процесах трансформації протяжних дефектів і центрів 

дислокаційної люмінесценції. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Дослідження ВФХ та розрахунок на їх основі розподілу густини 

поверхневих станів показали, що на поверхні завжди наявний тонкий шар SiO2, 

а такожскладну структуру, як електрично активних, так і нейтральних дефектів 

в приповерхневому шарі МДН структури.  

2. Аналіз процесів перебудови структурних дефектів з використанням 

методики МЄСГР та спектральних залежностей дозволив показати, що 

енергетичні рівні Ev + 0.08 еВ (60о дислокації), Ev + 0.14 еВ (дислокація – V), 
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Ev + 0.23 еВ (дислокація – SiІ), Ev + 0.26 еВ (дислокація – O) відповідають 

дислокаційним центрам люмінесценції. 

3. Показано, що деформаційні процеси у приповерхневому шарі кристалів 

p-Si супроводжуються дифузією точкових атомів з обєму до поверхні та 

формування кисневомістких та водневомістких комплексів за участю 

дислокацій. 

4. Запропоновано модель енергетичних рівнів в забороненій зоні кремнію, 

яка дає можливість пояснити випромінювалні та безвипромінювальні процеси в 

кристалах p-Si, за участі вище згаданих дефектних комплексів, що утворюються 

в процесі виготовлення СВС.  
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РОЗДІЛ 5 
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕБУДОВИ ДЕФЕКТНОЇ 
ПІДСИСТЕМИ В КРИСТАЛАХ p-Si 

 

5.1. Модель поведінки дефектної структури в приповерхневому шарі 

кристалів кремнію під металічною плівкою 

Для кремнію, який є кристалом з ковалентним типом зв’язку, енергія 

зв’язку атомів у кристалiчнiй ґратці якого базується на трьох складових: енергій 

ізольованих атомів, енергій електростатичних взаємодій (електронів мiж собою, 

електронів i ядер та ядер мiж собою) та енергію обмінної взаємодії (виникає в 

результаті обміну електронів) [159, 160]. Отже повну енергію можна 

представити виразом: 

	

)1/()()( 2
0 SAKErU Si  ,    (5.1) 

 

де 0 – енергія ізольованого атома,  – енергії електростатичних взаємодій,      

A – енергія обмінної взаємодії, S – інтеграл неортогональності, величина якого 

знаходиться в межах від 0 до 1, r – відстань мiж атомами. Вiдповiдна енергія 

зв’язку для атомів алюмінію в кристалiчнiй ґратці дорівнює: 

	

r
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 ,     (5.2) 

 

де 	– стала Маделунга, е – заряд електрона.  

Величина зміщення атома кремнію в приповерхневому шарі пропорційна 

силі, з якою атоми алюмінію діють на нього. Аналогічна пропорційність 

величини зміщення і для атомів алюмінію в приконтактному шарі. Як показано 

в роботі [161], вiдстань мiж атомами Si i Al становить 0.254 нм, отже, з формул 
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де Ei i vi– модуль Юнга i коефіцієнт Пуассона відповідно, для i-го шару.  

Відносна деформація, в кожному з шарів, визначається тензором (εkj)i, в 

якому ε12= ε 13 = ε 23 = 0, а інші величини рiвнi: 
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де h1, h2 – середні значення товщин, ai, ai +1 – середні значення параметрів 

ґраток, E1, E2 – модулі Юнга та v1, v2 – коефіцієнти Пуассона для деформованого 

шару підкладки та напиленої плівки відповідно. 

Загальна енергія гетеросруктури: 
 

 dVW ikji )(
2

1  .     (5.6) 

 

Ця енергія складається з трьох складових: енергії деформацій 

невiдповiдностi, енергії взаємодії деформацій невiдповiдностi i дислокацій 

невiдповiдностi, а також енергії дислокацій невiдповiдностi. Якщо задано такі 

початкові умови утворення епiтаксiального шару, при яких дислокації 

невiдповiдностi не утворюються (температура пiдкладки ~ 350 oС, вiдсутнiсть 

зовнішніх напружень), то загальна енергія визначається виразом: 
 

x

Sh
W

2

)2( 3311  
 ,     (5.7) 



119 

  

де S– площа напиленої плівки, x– положення координати направленої в глибину 

кристалу. 

Краєві дислокації, що знаходилися в об’ємі кристалу до початку 

епiтаксiального напилення, мають енергію, яка обчислюється за формулою: 
 

0

2
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4 r
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 ,     (5.8) 

 

де N – концентрація дислокаційних виходів на поверхню кристалу кремнію, G – 

модуль зсуву, b – модуль вектора Бюргерса, <l> – середня довжина дислокацій, 

r0 – радіус ядра дислокації.  

За умови прикладання до кристала зовнішнього механічного 

навантаження енергія приповерхневого контактного шару змінюється на 

величину: 
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де F – сила, прикладена до кристалу, L– вихідна довжина кристалу, h2 – 

товщина деформованого шару,S1 – площа кристалу, до якої прикладається сила, 

E – модуль Юнга, A – коефіцієнт зміни модуля Юнга для приконтактного шару 

кремнію. Знак “+”, якщо зовнішня деформація і механічне поле під плівкою 

одночасно стискають або розтискають кристалічну ґратку. Якщо зовнішнє 

навантаження має протилежну дію до приповерхневого деформаційного поля, 

тоді знак “-”. 

Дислокація в свою чергу може вигинатись та переміщуватись в напрямку 

перпендикулярному до напрямку зовнішньої деформації. Також при цьому 

змінюється концентрація дислокаційних виходів на поверхню (N см−2). Отже, 

енергія дислокацій в приповерхневiй області змінюється пропорційно до N. 
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розрахунки для плівкивісмуту [18, 21], внаслідок меншої різниці параметрів 

ґраток та температурних коефіцієнтів розширення, а також іншого 

температурного режиму формування плівки, механічні напруження в 

приконтактних областях структури вісмут – кремній значно менші. Це означає, 

що товщина деформованих шарів є значно менша і становить 1-2 атомні шари в 

приконтактній області кремнію. Отже, глибина захоплення дефектів з об’єму 

кристала цією областю є значно менша. Результати вище згадуваних 

моделювань зображені на рис. 5.3. 

 

 

Рис.5.3. Зміна сумарної енергiї деформованих шарiв Ві та Si (1) та енергiї 

дислокацiй (2) з відстанню від поверхні кристалу, де Хм – параметр 

максимальної глибини захоплення дефектів з об’єму кристалу. 

 

5.2. Експериментальне підтвердження запропонованої моделі 

5.2.1.  Дослідження глибини залягання дефектів під поверхнею 

(111) кристалів p-Si 
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Вiдповiдно до результатів представлених в [3], можна вважати дані 

дефекти скупченням точкових дефектiв. Однак у кристалах, що не піддавались 

жодній зовнішній дії окрім нанесення Al плівки, підвищення концентрації не 

спостерігається. Це дозволяє стверджувати, що дефекти гетерувались в 

приповерхневому шарi кристалу, з його об’єму, в результатi зовнiшньої 

деформацiї та наявностi Al-плiвки. 

 

 

Рис. 5.5 АСМ зображення поверхні кремнію з: а) – групами точкових 

дефектів утворених під плівкою Al; б) – дислокаційними ямками травлення. 

 

Також утворення дефектного приповерхневого шару спостерігається під 

плівкою алюмінію при повторюваних циклах низькотемпературного (600 К) 

нагріву і охолодження. Встановлено, що осаджуваний шар алюмінію не 

насичений атомами Si до його максимальної розчинності (значення якої 1.6%). 

При формуванні плівки в її об’ємі утворюється велика кількість дефектів 

(дислокацій невідповідності, границі зерен), що виступають в ролі шляхів 

прискореної дифузії. Додатково механічні напруження, що виникають в 

приконтактній області, послаблюють взаємодію вузлових атомів кремнію. Ці 

факти дозволяють припустити, що відбувається низькотемпературна дифузія 

атомів кремнію в алюмінієву полікристалічну плівку. Отже, в області кремнію 

а) б) 
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на межі розділу формується шар збагачений вакансіями, що утворились в 

результаті дифузії. 

Результати, отримані з теоретичної моделі та експериментальні 

результати відрізняються на незначну величину (0,2 ÷ 0,35 мкм). Це дає змогу 

використовувати запропоновану модель для розрахунку параметрів обробки 

зразків з метою отримання кристалів Si із заданими характеристиками та 

концентрацією дефектів у приповерхневому шарі. Такими дефектами можуть 

бути вакансії, винесені дислокаціями до поверхні, а також міжвузлові атоми 

кремнію чи вакансії, утворені в результаті низькотемпературної дифузії. 

 

5.2.2. Концентраційні розподіли дефектів в приповерхневому шарі p-Si 

Найяскравіше підтвердження моделі перебудови дефектної підсистеми в 

приповерхневому шарі кремнію, що знаходиться під плівкою металу – це 

отримані профілі розподілу концентрації домішок (рис. 5.6). Такі профілі дають 

можливість порівняти параметри глибини максимального захоплення домішки, 

отримані з даного розподілу, з теоретично розрахованими. 

Як видно з залежностей, представлених на рис. 5.6, в околі 1.5 мкм від 

межі поділу (МП) метал – напівпровідник присутній максимум концентрації, 

після якого спостерігається різкий спад. Мінімум концентрації дефектів, який 

спостерігається на глибині від 1.5 до 1.7 мкм пов'язаний з гетеруванням їх з 

даної області в область приповерхневого шару, що знаходиться під локальним 

механічним навантаженням, викликаним невідповідністю параметрів ґраток 

алюмінію і кремнію. 
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Рис. 5.6. Профілі розподілу концентрацій домішок в кремнію 

(концентрація дислокацій Nd = 107 см-2), що піддавався високотемпературному 

відпалу в АПК тривалістю 1 год, після зняття плівки алюмінію та утворення 

ПБС Bi-Si-Al, в залежності від координати напрямленої вглиб зразка, 

 

Ця величина глибини захоплення домішки збігається з теоретично 

розрахованою в межах похибки. Незначний зсув максимумів для різних 

домішок по осі абсцис пов'язаний з тим, що вищі концентрації дефектів 

сильніше впливають на взаємодію дефектів з приповерхневим деформованим 

шаром. Така взаємодія представляється незначним зсувом положення 

максимумів E1 - E4 концентраційної залежності (рис. 5.6) вглиб кристалу. 

Крім першого максимуму спостерігається другий, який можна зв’язати з 

технологічними особливостями дослідження розподілу концентрації дефектів. 

Після збідненого (від 1.5 до 1.7 мкм) шару кремнію спостерігається ріст 

концентрації дефектів до рівня, що відповідає об’ємній концентрації. У зв’язку з 

тим, що зняття залежностей проводилось в приповерхневому шарі (ПБС 

формувалась на одній поверхні (111)) чутливість даного методу з просуванням 

вглиб зразків зменшується. Відповідно, починаючи з глибини 1.7 мкм, присутнє 

експоненціальне зменшення концентрації дефектів. Отже, це все в сукупності 
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дає вигляд другого максимуму, якого в дійсності немає, а має місце вихід в 

насичення концентраційних залежностей. 

Дані експериментальні залежності підтверджують пряму відповідність 

інтенсивності максимумів, представлених на ЄМ спектрі, концентрації 

відповідного дефекту чи дефектно-домішкового комплексу. Необхідно 

відзначити і те, що дефекти з низьким значенням максимуму на ЄМ спектрі 

відповідають концентрації, порядок якої менше 1016 см-3. Такі значення 

концентрації є нечутливими для даного методу отримання профілів розподілу 

концентрацій по товщині зразку. Саме цим фактом і пояснюється відсутність 

відповідних кривих в концентраційному розподілі (рис. 5.6). 

 

5.3. Модель зміни зонної структури кристалів кремнію з 

високою концентрацією дислокацій за дії механічного навантаження 

в діапазоні пружного стиску 

Зонна структура кристалічного кремнію може бути знайдена в результаті 

розв’язання рівнянь Кона-Шема для різних точок зони Брілюена. Необхідно 

виконати два послідовних розрахунки. Для розрахунку потрібно встановити у 

вхідному файлі наступні значення змінних: 

Для першої частини самоузгодженого розрахунку: prtden = 1 (виведення 

густини станів). Для другої частини (розрахунок зонної структури): 

iscf = -2 – відсутність самоузгодження; 

getden = -1 – для використання густини станів з першої частини 

розрахунку; 

nband = 8 – число зон; 

kptopt = -3 – поділ зони Брілюена на 3 сегмента; 

ndivk = 10 12 17 – кількість точок в кожному сегменті зони Брілюена. 

kptbounds = 
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Отже, можна зробити висновки, що результати даного моделювання 

дають пояснення декільком процесам перебудови енергетичної структури, які 

супроводжуються змінами в спектрах ЕЛ кристалів кремнію. По-перше, ріст 

інтенсивності люмінесценції в кремнієвих СВС із підвищенням концентрації 

дислокацій пов’язується з підвищенням ймовірності випромінювальних 

рекомбінаційних процесів. По-друге, зміна спектру ДЕЛ зразків в процесі 

пружної деформації (ріст інтенсивності максимумів, їхній зсув по осі енергій та 

зміна півширини) пов’язана з розщепленням енергетичних рівнів відповідних 

рекомбінаційних центрів та взаємним зміщенням їх максимумів/мінімумів по 

хвильовому векторі. 

Висновки до розділу 5 

 

1. Розроблено теоретичну модель перебудови дефектної підсистеми в 

приповерхневому шарі кристалів кремнію, яка дозволила знайти розподіл 

концентрації домішок локалізованих у деформованому шарі кремнію під 

плівкою металу, а також розрахувати параметри максимальної глибини 

захоплення дефектів з об’єму зразку, які виносяться до поверхні дислокаціями. 

2. Показана задовільна кореляція експериментальних і розрахункових 

параметрів глибини максимальної локалізації структурних дефектів у 

приповерхневому шарі кристалів p-Si. 

3. Моделювання зонної структури кристалів кремнію з дислокаціями 

дозволило пояснити механізми зміни спектрів електролюмінесценції за дії 

пружної деформації суть якого полягає у розщепленні енергетичних рівнів 

центрів люмінесценції та зміні їх положення в координатах хвильового вектору. 
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ 

 

1. Розроблена методика, яка дозволяє створювати стабільні світловипронінюючі 

структури на основі p-Si з високою концентрацією дислокацій (Nd ~ 109 см-2). 

 

2. Введення методом високотемпературної дифузії атомів кисню в 

приповерхневий шар кристалу кремнію супроводжується утворенням та 

підвищенням концентрації киснево-дислокаційних комплексів та термодонорів. 

Встановлено, що дані дефектні комплекси відповідальні за D1 смугу в спектрі 

електролюмінесценції.  

 

3. Дослідження ЕЛ з різними напрямками пропускання імпульсного струму 

збудження показали, що збагачення чи збіднення приповерхневої області 

дефектами під алюмінієвим контактом типу «сітка» приводить до зростання 

(«сітка» заряджена позитивно) чи спадання, в 1,5 рази, («сітка» заряджена 

негативно) величини інтенсивності максимумів.Високотемпературний 

відпал(T ≥ 1000 oC)кремнієвих СВС підвищує температурну стабільність 

центрів люмінесценції. 

 

4. Аналіз результатів перебудови дефектної підсистеми, отриманих методом 

МЄСГР, в порівнянні зі зміною відповідних спектральних залежностей 

дозволив показати, що дефекти з енергіями Ev + 0.08 еВ (60
о
 дислокації), 

Ev + 0.14 еВ (дислокація – V), Ev + 0.23 еВ (дислокація - SiI), Ev + 0.26 еВ 

(дислокація - O) відповідають дислокаційним центрам люмінесценції. 

 

5. Запропоновано модель енергетичних рівнів в забороненій зоні кремнію за 

участі вище згаданих дефектних комплексів, що утворюються в процесі 
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виготовлення СВС. На даній моделі представлені дефекти та їх комплекси, що 

відповідають як випромінювальним центрам дислокаційної 

електролюмінесценції, так і безвипромінювальним переходам. 

 

6. Показано, що у зв’язку з тим, що поверхня кремнію має високу здатність до 

адсорбції атомів з навколишньої атмосфери, наявність в ІЧ спектрах коливних 

рівнів молекул води. Цей факт підтверджується і на спектрах ЕЛ, що 

отримувались без процедури попередньої термодесорбції, яка дозволила 

очистити робочу поверхню СВС і залишити в спектрі тільки лінії дислокаційної 

люмінесценції. 

 

7. Встановлено, що одновісне механічне навантаження (в області пружної 

деформації) збільшує інтенсивність максимумів ДЕЛ, особливо смуги D1 

(λ = 1.54 мкм). Остання за дії пружної деформації зазнає, крім зростання 

інтенсивності максимуму, також і мінімального, порівняно з смугами D3-D4, 

зростання її півширини. Енергетична ефективність випромінювачів на основі    

p-Si в результаті зростає в два рази відносно початкової і становить 1,2%. 

 

8. Запропонований механізм, який пояснює зміну спектру ЕЛ за дії пружного 

навантаження і базується на тому, щозміна положення мінімуму енергетичного 

рівня, що відповідає дислокаційно-домішковим комплексам, в координатах 

хвильового вектора впливає на інтенсивність випромінювання ДЛ, а також 

розщеплення відповідних енергетичних рівнів зумовлює зростання півширини 

смуг дислокаційної люмінесценції. Даний механізм підтверджується 

моделюванням зонної структури.  
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9. Розроблена теоретична модель процесу захоплення дефектів приповерхневим 

шаром кристалу кремнію, що знаходиться під локальним навантаженням, 

викликаним різницями в параметрах ґратки матриці і металічної плівки. На 

основі цієї моделі розроблена комп’ютерна програма, що дає можливість 

автоматично отримувати концентраційні розподіли та параметри максимальної 

глибини захоплення дефектів з об’єму кристалу, залежно від умов напилення 

металічної плівки на поверхню та від вихідних параметрів зразків Si. 

 

10. Експериментально отримані значення максимальної глибини захоплення 

дефектів (1,5 – 2 мкм) та їх концентраційні розподіли дають високий ступінь 

кореляції даних з отриманими в результаті проведеного моделювання. Цей факт 

дозволяє використовувати дану модель та відповідну комп’ютерну програму 

для моделювання вихідних умов, які необхідні для отримання структур на 

основі кремнію із заданими параметрами. 
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