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АНОТАЦIЯ

Олiх О. Я. Акусто– та радiацiйно–iндукованi явища в поверхнево–бар’єрних

кремнiєвих та арсенiд–ґалiєвих структурах. – Квалiфiкацiйна наукова праця на

правах рукопису.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня доктора фiзико-математичних наук за

спецiальнiстю 01.04.07 «фiзика твердого тiла» (10 — Природничi науки). —

Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, Київ, 2018.

Напiвпровiдниковi поверхнево–бар’єрнi структури на основi кремнiю та

арсенiду ґалiю є основою мiкроелектронiки та сонячної енергетики — га-

лузей, розвиток яких на сучасному етапi багато в чому визначає загальний

прогрес. Щонайповнiше розумiння фiзичних процесiв, якi вiдбуваються у подi-

бних структурах за рiзноманiтних умов, зокрема при опромiненнi чи поширеннi

пружних деформацiй, є необхiдною умовою їхнього ефективного використан-

ня та важливою задачею матерiалознавства. Дисертацiйна робота присвячена

дослiдженню фiзичних закономiрностей та встановленню механiзмiв акусто–

та радiацiйно–iндукованих ефектiв у поверхнево–бар’єрних напiвпровiдникових

структурах, що визначає її наукову та практичну актуальнiсть.

У роботi розглянутi результати експериментальних дослiджень вперше

виявлених оборотних акусто–iндукованих ефектiв у опромiнених та вихiдних

кремнiєвих структурах iз p—n–переходом (сонячних елементах). Зокрема вияв-

лено, що при ультразвуковому навантаженнi (УЗН, частота ультразвука fUS =

4÷ 8 МГц, iнтенсивнiсть WUS 6 0,4 Вт/см2, температура 290÷340 К) у вихiдних

кремнiєвих сонячних елементах вiдбувається зменшення густини струму коро-

ткого замикання (до 10%), напруги холостого ходу (до 15%) та фактору форми

вольт–амперних характеристик (ВАХ) (до 5%). Змiни оборотнi, величини пара-

метрiв пiсля припинення УЗН та витримки зразкiв при кiмнатнiй температурi

протягом декiлькох десяткiв хвилин повертаються до своїх вихiдних значень.

Величини акусто–iндукованих змiн слабко залежать вiд температури, водно-

час при використаннi поперечних хвиль зменшення параметрiв суттєвiшi, нiж

у випадку повздовжнiх хвиль iз тiєю ж iнтенсивнiстю. З метою встановлення
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фiзичного механiзму виявлених ефектiв проведено дослiдження впливу УЗН на

такi електрофiзичнi параметри як ефективний час життя носiїв заряду в областi

просторового заряду τg, фактор неiдеальностi nid, час життя неосновних носiїв

у базi дiода τn та опiр шунтування Rsh. Встановлено, що УЗН викликає обо-

ротне зростання nid (до 0,04) та зменшення τg (до 70% вихiдного значення) i

τn (до 10% початкової величини). Шляхом дослiдження впливiв iнтенсивного

(2 кВт/м2) тривалого (до 15 год) освiтлення та вiдпалу (200 ◦C) на параметри

сонячних елементiв, а також за допомогою методу диференцiйних коефiцiєнтiв

вольт–амперних характеристик показано, що у неопромiнених кремнiєвих соня-

чних елементах дефектами, якi приймають участь у рекомбiнацiйних процесах

та в акусто–дефектнiй взаємодiї є переважно кисневмiснi преципiтати та па-

ри FeiBs (частково). Виявлено оборотне акусто–iндуковане зменшення величини

опору шунтування (до 30%) та показано, на основi моделi дислокацiйно–iнду-

кованого iмпедансу, що ефект викликаний зростанням ефективностi захоплення

електронiв лiнiйними дефектами в областi p—n–переходу.

Для пояснення виявлених ефектiв запропоновано модель акустоактив-

ного комплексного рекомбiнацiйного центру, для якого при УЗН змiнюється

вiдстань мiж компонентами. У рамках запропонованої моделi проведено розра-

хунки очiкуваних акусто–iндукованих змiн поперечного перерiзу захоплення σn

та параметру зв’язку, якi визначають темп рекомбiнацiї у наближеннях електрон-

них переходiв у системi рiвнiв спарених дефектiв та Шоклi–Рiда–Хола. Зокрема

а) розглянуто ефективнiсть впливу УЗН при збудженнi поперечних та повздов-

жнiх хвиль iз врахуванням наявностi просторово орiєнтованих дислокацiй та

показано, що найбiльшi змiни очiкуються у випадку, коли комплекс складається

з компонент мiжвузлового та вакансiйного типу в умовах поперечних коливань;

б) показано, що збiльшення σn та зменшення параметра зв’язку має викликати

зменшення τg та зростання nid, що спостерiгається на експериментi; в) при УЗН

має бути справедливим спiввiдношення τ−1
n ∼ u2

US (де uUS — амплiтуда змiщень

атомiв при поширеннi ультразвука), що також спостерiгається на експериментi.

Розглянутi результати дослiджень впливу УЗН на властивостi кремнiєвих

сонячних елементiв, опромiнених γ–квантами 60Co (дози D 106 i 107 рад) та

реакторними нейтронами (флюєнс 4 · 1011 см−2). Спираючись на температурнi
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залежностi акусто–iндукованих змiн nid та τg у γ–опромiнених структурах, вияв-

лено, що за умов УЗН вiдбувається перебудова метастабiльного дефекту (VOi).

Використовуючи залежностi τn(WUS), визначено коефiцiєнти, якi характеризу-

ють взаємодiю акустичних хвиль iз радiацiйними дефектами (для CiOi K
CO
US = 0,

отже дефект не акустоактивний, для дивакансiї KV2
US = (42 ± 15) см2 Вт−1) та

кисневмiсними преципiтатами (Kop
US > 5 см2 Вт−1).

Проведено порiвняльний аналiз та оптимiзацiя методiв розрахунку пара-

метрiв (струму насичення Is, висоти бар’єру Шотткi Φb, фактора неiдеальностi

та послiдовного опору) структур метал—напiвпровiдник iз вольт–амперних ха-

рактеристик. Розглянуто 10 аналiтичних методiв (використовують iнтегрування

ВАХ (метод Kaminski I), побудову рiзноманiтних допомiжних функцiй (однiєї чи

набору) та лiнiйну (методи Chung, Lee та Kaminski II) чи нелiнiйну (Gromov)

апроксимацiю або пошук екстремумiв (Cibils); також для побудови функцiй за-

стосовують додатковi параметри (методи Norde та Bohlin) або диференцiйнi

коефiцiєнти першого (Werner) або вищого порядкiв (Mikhelashvili)) 2 числовi

методи (метод найменших квадратiв зi статичними ваговими коефiцiєнтами за-

стосовувався безпосередньо до рiвняння ВАХ та до його розв’язку, вираженого

через W–функцiю Ламберта) та 4 еволюцiйнi алгоритми (диференцiйної ево-

люцiї, оптимiзацiї зграї частинок, модифiкованої штучної бджолиної сiм’ї та

оптимiзованого викладання та навчання). Для методiв Norde та Bohlin визна-

чено оптимальнi (для кремнiєвих дiодiв Шотткi при вимiрюваннях в дiапазонi

температур 130÷330 К) величини додаткових параметрiв (1,8 для Norde та 1,6 i

3,5 для Bohlin). Запропоновано модифiкацiю методу Mikhelashvili, яка дозволяє

пiдвищити точнiсть при його застосуваннi в автоматичному режимi до множи-

ни ВАХ ; вона полягає у послiдовному використаннi медiанного фiльтру та

процедури згладжування функцiї α(V ) = d(ln I)/d(lnV ) перед визначенням по-

ложення її максимуму. Запропоновано адаптивну процедуру вибору дiапазону

ВАХ для побудови допомiжних функцiй при застосуваннi аналiтичних мето-

дiв визначення параметрiв та показано, що вона дозволяє пiдвищити точнiсть

визначення параметрiв (приблизно на порядок при кiмнатних температурах у

випадку низького рiвня похибок вимiрювання) i не викликає критичного збiль-

шення часу розрахунку. Проведено порiвняльний аналiз точностi та швидкодiї
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визначення параметрiв рiзними методами. Показано, що найвища точнiсть до-

сягається при використаннi еволюцiйних алгоритмiв, числових методiв, методу

Gromov iз адаптивною процедурою та методу Lee. Показано, що використання

функцiї Ламберта у числових методах дозволяє пiдвищити точнiсть. Визначено

вплив величин параметрiв на точнiсть визначення Rs, Φb та nid. Зокрема пока-

зано, що еволюцiйнi алгоритми дозволяють отримати найкоректнiшi результати

при малих (декiлька ом) значеннях Rs або високих температурах, а найстiйкi-

шими до величин параметрiв є числовi методи.

У роботi розглянутi результати дослiджень впливу γ–квантами 60Co на

структури Al—n–n+–Si з контактом Шотткi та вперше виявлених динамiчних

акусто–iндукованих ефектiв у цих структурах при кiмнатних температурах.

Виявлено, що при опромiненнi з дозами 106 рад та 107 рад вiдбувається не-

монотоннi змiни висоти бар’єра Шотткi та вперше показано взаємозв’язок

характеру немонотонностi та ступеня неоднорiдностi контакту. Встановлено, що

змiна електрофiзичних параметрiв структур при дозi опромiнення 106 рад зу-

мовлена накопичення на iнтерфейсi радiацiйних дефектiв акцепторного типу та

радiацiйно–пiдсиленим дислокацiйним ковзанням, що викликає перегрупуван-

ня патчiв. Вперше виявлено оборотнi зменшення висоти бар’єру та збiльшення

зворотного струму структур Al—n–n+–Si пiд дiєю УЗН при T = 305 К. По-

казано, що в неопромiнених структурах акусто–iндуковане зменшення висоти

бар’єру зумовлене змiною рiвня нейтральностi iнтерфейсних станiв внаслiдок

iонiзацiї дефектiв на межi роздiлу, викликане коливаннями дислокацiйних вiд-

рiзкiв у акустичному полi. Опромiнення викликає а) закрiплення сегментiв

лiнiйних дефектiв внаслiдок гетерування точкових дефектiв; б) появу акусто-

активних точкових радiацiйних дефектiв (А–центри, дивакансiї) що спричинює

змiну механiзму акусто–дефектної взаємодiї. Показано, що акусто–iндукованi

змiни зворотного струму зумовленi впливом пружних хвиль лише на термоемi-

сiйну складову, тодi як незмiннiсть при УЗН тунельних струму свiдчить, що

вiдповiднi дефекти (зокрема, мiжвузловi атоми вуглецю) не є акустоактивними.

Дослiджено оборотнi акусто–iндукованi (fUS = 4,1, 8,4 та 27,8 МГц) змi-

ни параметрiв дiодiв Шотткi Mo—n–n+–Si в iнтервалi температур 130 ÷ 330 К.
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Використовуючи для пояснення отриманих експериментальних даних модель не-

однорiдного контакту з подвiйним розподiлом Гауса показано, що ультразвук

викликає оборотнi збiльшення фактора неiдеальностi та змiни Φb, величина i

знак яких залежить вiд температури, та зростання ефективної густини патчiв.

Встановлено, що температурнi та частотнi залежностi акусто–iндукованих змiн

в структурах Mo—n–n+–Si можуть бути поясненi в рамках моделi Брейсфолда,

яка передбачає дифузiю дислокацiйних перегинiв в ультразвуковому полi. Вияв-

лено акусто–iндуковане зростання зворотного струму та показано, що причиною

цього ефекту є викликане ультразвуком пiдсилення емiсiї електронiв з пасток на

межi роздiлу (для термоемiсiйної складової) та змiна розмiру дефектних класте-

рiв (для компоненти, зумовленої стимульованим фононами тунелюванням).

Дослiджено вплив надвисокочастотного випромiнення (частота 2,45 ГГц,

питома потужнiсть 1,5 Вт/см2, час обробки — до 80 c) на параметри глибо-

ких центрiв, розташованих у приповерхневiй областi монокристалiв n–6H–SiC

та n–GaAs, а також арсенiд–ґалiєвих епiтаксiйних структур за допомогою ме-

тоду акустоелектричної релаксацiйної спектроскопiї. Виявлено, що внаслiдок

мiкрохвильового опромiнення бiля поверхнi збiльшується концентрацiя мiжву-

злових атомiв та вiдбуваються перетворення у дефектнiй пiдсистемi внаслiдок

їхньої взаємодiї з вихiдними дефектами вакансiйного типу. Отриманi результати

корелюють iз вимiрами радiуса кривизни структур та деформацiї у приповерх-

невому шарi. Вперше експериментально показано, що ультразвукова обробка

структур Au–TiBx–n–n+–GaAs, виготовлених за технологiєю з iнтегральним

тепловiдведенням, викликає зменшення розкиду висоти бар’єру, фактора неi-

деальностi та величини зворотного струму окремих дiодiв Шотткi. Дослiджено

вплив ультразвукового навантаження на радiацiйнi дефекти у γ–опромiнених

структурах Au–SiO2–Si. Показано можливiсть низькотемпературного акустовiд-

палу Pb–центрiв та E ′–центрiв внаслiдок стимульованої ультразвуком дифузiї

атомiв водню та кисню, вiдповiдно. Виявлено, що ефект пасивацiї воднем нена-

сичених зв’язкiв залежить вiд механiчних напруг в околi дефекту.

Ключовi слова: ультразвук, γ–опромiнення, кремнiй, арсенiд ґалiю, бар’єрнi

структури, акусто–дефектна взаємодiя, електротранспорт, оборотнi акусто–iнду-

кованi змiни.
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ABSTRACT

Olikh O. Ya. Acoustically and radiation induced phenomena in surface barrier silicon

and gallium arsenide structures. – Qualification scientific work.

Doctor of Science Thesis. Speciality 01.04.07 «Solid State Physics» (10 — Nature

science). — Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2018.

Semiconductor surface barrier structures, which are originated from sili-

con and gallium arsenide, are the basis of microelectronics and solar energy,

whose development mainly determines overall progress to date. The more complete

understanding of physical processes in similar structures under various conditions,

including irradiation or elastic deformation propagation, is both prerequisite of their

effective use and important task of material science. The thesis is devoted to study

of physical patterns and to establish of mechanisms of acoustically and radiation

induced phenomena in surface barrier semiconductor structures ant it determines work

relevance both from a scientific and practical point of view.

The paper presents the results of experimental studies of the first di-

scovered reversible acoustically induced effects in irradiated and non–irradiated

silicon structures with a p—n–transition (solar cells). In particular, it was found that

ultrasound loading (USL, frequency fUS = 4 ÷ 8 MHz, intensity WUS 6 0,4 W/cm2,

temperature 290 ÷ 340 К ) leads to decrease in the short–circuit current density

(down to 10 %), open–circuit voltage (down to 15%) and fill factor of voltage–current

characteristic (VCC) (down to 5%) in non-irradiated silicon solar cell. The changes

are reversible, the parameters return to their original values after the USL stopping and

sample store at room temperature for several tens of minutes. The values of acousti-

cally induced changes are slightly dependent on temperature; at the same time, the

transverse waves using leads to more significant parameters reduction as compared to

the case of longitudinal waves with the same intensity. The USL affect on a generation

time τg, an ideality factor nid, an recombination time τn and shunt resistance Rsh was

carried out for the purpose of determination of physical mechanism of the detected

effects. It is established that the USL causes the reversible both growth of nid (up to

0,04) and decrease of τg (down to 70% of initial value) and τn (down to 10%). It is
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shown by using intensive (2 kW/m2) long–term (up to 15 hour) illumination, anneali-

ng (200 ◦C) and CVC differential coefficients method, that defects, which take part

both in the recombination processes and in the acousto-defect interaction, are oxygen

precipitates (mainly) and pairs FeiBs (partly) in non–irradiated silicon solar cells. A

reversible acoustically induced reduction in the shunt resistance (down to 70% of

initial value) was found; it was shown by using the model of the dislocation-induced

impedance that effect is caused by the increase in the electron capture efficiency of

linear defects located in the p—n–transition region.

To explain the revealed effects, it was proposed the model of acoustoactive

complex recombination center. The model stipulates the change of distance between

complex component under USL action. The model is used to calculate the expected

acoustically induced variation in capture cross section σn and coupled parameter, whi-

ch determine recombination rate in Shockley—Read-–Hall model and coupled defect

level recombination model. In particular, i) it is considered the efficiency of USL

influence in the case both transverse and longitudinal waves and presence of spati-

ally oriented dislocations is taking into account; it is shown that the largest effect is

expected for the complex of interstitial–type and and vacancy–type component under

transverse oscillations conditions; ii) it is shown that an σn increase and a coupled

parameter decrease must cause a decrease in τg and an increase in nid; such effects

are observed experimentally; iii) the relation τ−1
n ∼ u2

US (where uUS is the atom di-

splacement in ultrasound wave) must be true under USL condition and observed

in experiment as well.

The results of investigation of ultrasound influence on the silicon solar

cells, irradiated by γ–rays (doses D 106 or 107 rad) or reactor neutrons (fluence

4 · 1011 cm−2), are presented too. By using the temperature dependencies of acousti-

cally induced change of nid and τg in γ–irradiated structures, it is revealed rebuilding

of metastable defect (VOi) under USL action. The coefficients, which characteri-

zes the ultrasound interaction with the radiation defect and oxygen precipitates, are

determined by using dependencies τn(WUS): for CiOi K
CO
US = 0 (defect is non–acousti-

cally active), for divacancy KV2
US = (42 ± 15) cm2 W−1, for oxygen precipitates

Kop
US > 5 cm2 W−1.
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The comparative analysis and optimization of the methods for metal–semi-

conductor structure parameters (saturation current Is, Schottky barrier height Φb,

ideality factor and series resistance) calculating from VCC are done. Ten analyti-

cal method was under consideration. They based on VCC integration (Kaminski I

method), single (or set of) auxiliary function and linear (Chung, Lee and Kaminski

II methods) or non–linear (Gromov) approximation or extreme search (Cibils); auxi-

liary function with (Norde and Bohlin methods) or differential coefficient of the first

(Werner) or higher order (Mikhelashvili). Besides, two numerical methods were used:

the standard method of least squares with statistical weights was applied to both VCC

equation and solution, expressed by Lambert W–function. At last, four evolutionary

algorithms were under consideration: the penalty based differential evolution (DE),

the particle swarm optimization (PSO), the modified artificial bee colony (MABC),

and the teaching learning based optimization (TLBO). The optimal value (Schottky

silicon diodes, temperature range 130÷330 K) of adding parameters were determined

for Norde and Bohlin methods (1,8 and (1,6 and 3,5), respectively). The Mikhelashvi-

li method modification, which allows to be used in automatic mode for a set of

VCCs, is proposed; this modification is consecutive using of the median filter and

the smoothing procedure for function α(V ) = d(ln I)/d(lnV ) before maximum posi-

tion determination; it is shown the expediency of proposed procedure using for real

VCCs to improve the method accuracy. An adaptive procedure of choosing of VCC

range, which is used to auxiliary functions construct in the parameter determination

analytical methods, is proposed; it is shown that it allows to increase the accuracy

of the parameters determination (approximately at an order of magnitude at room

temperatures in the case of a low level of measurement errors) and does not cause a

critical increase in the calculation time. A comparative analysis of the accuracy and

speed of parameters determination by different methods is carried out. It is shown

that the high accuracy is achieved by using the evolutionary algorithms, the numeri-

cal methods, the Gromov method with adaptive procedure and the Lee method. It

is shown that the Lambert’s function using in numerical methods reduces the errors

of parameters determination. The influence of the each parameter absolute values

on the extraction accuracy of Rs, Φb and nid is determined. In particular, it was

shown that evolutionary algorithms allow to obtain the most correct results for small
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(several ohm) Rs values and for temperatures, while the numerical methods accuracy

is the most stable ones.

The paper presents the research results, which concern both influence of γ–rays
60Co on Al—n–n+–Si structure with Schottky contact and the firstly detected dynamic

acoustically induced effects in such structures at room temperatures. It is found that

irradiation with doses of 106 rad and 107 rad leads to non–monotonic changes in the

Schottky barrier height; for the first time it was shown the relationship between the

non–monotony type and the contact inhomogeneity degree. It is established that the

change in the structure electrophysical parameters at a radiation dose of 106 rad is

associated with the accumulation of acceptor–type radiation defects at the interface

and radiation–enhanced dislocation glide, which causes the patching regroup. For the

first time, a reversible decrease in the barrier height and an increase in the reverse

current of the structures Al—n–n+–Si under USL action were revealed at T = 305 K

. It is shown that, the acoustically induced barrier height reduction in the non–irradi-

ated structures is associated with the change in the interface states neutrality level,

which is connected to ionization of inner boundary defects, caused by fluctuations of

the dislocation segments in the acoustic field. Irradiation leads to i) pinning of linear

defect segments as a result of a point defects gettering; ii) appearance of acousti-

cally–active point radiation defects (A-centers, divacances) which causes a change

in the acousto–defect interaction mechanism. It is shown that acoustically induced

changes in reverse current are related to the elastic waves influence on the thermionic

emission component only, whereas the invariance of tunneling current under USL

action indicates the non–acoustically activity of respective defects (in particular, the

interstitial carbon atoms).

The reversible acoustically (fUS = 4,1, 8,4 and 27,8 MHz) induced variations

in the Mo—n–n+–Si Schottky diodes parameters are investigated in the temperature

range 130 ÷ 330 К. It is shown by using a model of inhomogeneous contact with

a double Gaussian distribution for the obtained experimental data explanation that

ultrasound causes a reversible both increase in the ideality factor, effective densi-

ty of patches and the Φb change, the magnitude and sign of which depends on

the temperature. It is established that the temperature and frequency dependences

of acoustically induced changes can be explained in the framework of the Brailsford’s



11

model, which involves diffusion of dislocation kinks in the ultrasound field. Acousti-

cally induced reverse current increase is found; it is shown that the effect is deals with

the enhancement of emission of electrons from traps at the interface by ultrasound in

case of thermionic current component and with the change of defect clusters size in

the case of phonon–assisted tunneling current component.

The influence of microwave irradiation (frequency 2,45 GHz, specific power

1,5 W/cm2, treatment time — up to 80 c) on the parameters of deep centers located

in the near–surface region of single crystals n–6H–SiC and n–GaAs, as well as galli-

um arsenide epitaxial structures is investigated by using the acoustoelectric relaxation

spectroscopy method. It was found that microwave irradiation lead to both increase in

the interstitial atoms concentration and defective subsystem transformations, which is

a a result of interaction interstitial atoms with the initial defects of the vacancy type.

The obtained results correlate with measurements of the structures curvature radius

and deformations in the near–surface region. For the first time it has been experi-

mentally shown that ultrasound treatment of Au–TiBx–n–n+–GaAs structures, which

are madden by technology with integrated heat dissipation, causes a decrease in the

dispersion of the barrier height, the ideality factor and the reverse current magnitude

for the individual Schottky diodes. The influence of near room temperature ultrasound

loading on radiation defects in γ–irradiated Au–SiO2–Si structures has been investi-

gated. It is shown that acoustic treatment result in a low–temperature annealing of

both Pb–centers (unsaturated bonds at the boundary Si–SiO2) and E ′–centers (oxygen

vacancies in the dielectric layer), which is deals with ultrasound stimulated diffusion

of hydrogen and oxygen atoms, respectively. It was found that the effect of passi-

vation of unsaturated bonds by hydrogen atoms depends on mechanical stress level

in the vicinity of the defect.

Key words: ultrasound, gamma–rays, silicon, gallium arsenide, barrier structures,

acousto–defect interaction, charge transport, reversible acoustically induced changes.
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ПЕРЕЛIК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ТА ПОЗНАЧЕНЬ

CDLR coupled defect level recombination, рекомбiнацiя у системi спарених

рiвнiв дефектiв
DAT defect–assisted tunneling, тунелювання за участю рiвнiв дефектiв

PAT phonon-assisted tunneling, стимулюване фононами тунелювання

SCLC space-charge limited current, струм, обмеженим просторовим зарядом

SRC slow–formed recombination center, повiльно сформованi ВО дефекти

AAД акустоактивний дефект

АДВ акусто–дефектна взаємодiя

АI акусто–iндукований

АХ акустична хвиля

ВАХ вольт–амперна характеристика

ВБШ висота бар’єру Шотткi

ВТКС високотемпературна компонента струму

ГР глибокий рiвень

ДШ дiод Шотткi

КНО квазi–нейтральна область

КП кисневмiснi преципiтати

КСЕ кремнiєвий сонячний елемент

MH метал—напiвпровiдник

MОH метал—окис—напiвпровiдник

МХО мiкро–хвильова обробка

НВЧ надвисокочастотне

НТКС низькотемпературна компонента струму

ОПЗ область просторового заряду

ПАН поперечна акустоелектрична напруга

ППЗ поперечний перерiз захоплення

РД радiацiйний дефект

ТД точковий дефект

ТЕ термоелектронна емiсiя



25

УЗ ультразвук

УЗН ультразвукове навантаження

УЗО ультразвукова обробка

ШРХ теорiя Шоклi–Рiда–Хола

∆P абсолютна АI змiна параметра P

ε дiелектрична проникнiсть матерiалу

ε0 дiелектрична стала

εP вiдносна AI змiна параметра P

ξUS амплiтуда деформацiї ґратки при поширеннi УЗ

ϑ темп генерацiї РД

λ довжина хвилi падаючого свiтла

σΦ0 стандартне вiдхилення висоти бар’єру при нульовому змiщеннi

σn(p) поперечний перерiз захоплення електронiв (дiрок) дефектом

τg ефективний час життя носiїв заряду в ОПЗ

τn ефективний час життя електронiв

τn,RD час життя електронiв при рекомбiнацiї на РД

υth,n(p) теплова швидкiсть електронiв (дiрок)

Φb ВБШ при нульовому змiщеннi

Φ0
b середнє значення ВБШ при нульовому змiщеннi (ВБШ в однорiднiй

областi)
ΦFB

b ВБШ в наближенi плоских зон

Ψ флюєнс опромiнення

ϕ0 рiвень нейтральностi iнтерфейсних станiв у структурi МН

A площа зразка

A∗ ефективна стала Рiчардсона

C ємнiсть дiоду Шотткi

D доза опромiнення

Dss густина iнтерфейсних станiв у структурi МН

Eg ширина забороненої зони

Ei положення рiвня Фермi у власному напiвпровiднику

Et положення енергетичного рiвня, зв’язаного з дефектом

FF фактор форми КСЕ
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Fm напруженiсть електричного поля на межi роздiлу МН

fUS частота УЗ

I струм

Is струм насичення

IR зворотний струм

Jph густина фотогенерованого струму

Jsc густина струму короткого замикання

Ln довжина дифузiї електронiв

m∗ ефективна маса електрону

Nc ефективна густина станiв бiля дна зони провiдностi

Nd концентрацiя електронiв поблизу контакту МН

Nt,RD концентрацiя радiацiйних дефектiв

Nv ефективна густина станiв бiля вершини валентної зони

ni концентрацiя власних носiїв заряду

nid фактор неiдеальностi

nn(p) концентрацiя електронiв у електронному (дiрковому) напiвпровiднику

pn(p) концентрацiя дiрок у електронному (дiрковому) напiвпровiднику

RDA параметр зв’язку у моделi CDLR

Rph коефiцiєнт вiдбивання свiтла

Rs послiдовний опiр

Rsh опiр шунтування

T0 константа температурної залежностi фактора неiдеальностi

tMWT час експозицiї при МХО

tUST час експозицiї при УЗО

uUS амплiтуда змiщень атомiв при поширеннi УЗ

V напруга

Vbb вигин зон напiвпровiдника поблизу контакту

Voc напруга холостого ходу

VR зворотна напруга

VRF амплiтуда напруги, прикладеної до п’єзоперетворювача

Wph iнтенсивнiсть освiтлення

WUS iнтенсивнiсть акустичної хвилi
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[1–25] ВСТУП [1–54]

Актуальнiсть теми. Напiвпровiдниковi поверхнево–бар’єрнi структури

— основа мiкроелектронiки та сонячної енергетики, галузей, розвиток яких

на сучасному етапi визначає загальний прогрес людства. Незважаючи на все

рiзноманiття наявних типiв фотовольтаїчних перетворювачiв, на ринку проми-

слового використання переважають моно– та полiкристалiчнi кремнiєвi сонячнi

елементи. Загалом, серед всiх напiвпровiдникових систем кремнiєвi структури

використовують найширше. Це зумовлено величезними запасами даного еле-

менту, його нетоксичнiстю та високою технологiчнiстю як вирощування самих

кристалiв, так i створення рiзноманiтних структур. Зокрема кремнiєвi стру-

ктури з контактом Шотткi застосовують при виготовленнi високошвидкiсних

логiчних та iнтегральних елементiв. У цьому ж сегментi високочастотних мi-

кроелектронних пристроїв широко представленi системи на основi арсенiду

ґалiю — матерiалу, який характеризується високою рухливiстю носiїв заряду. У

дисертацiйнiй роботi наводяться результати дослiдження кремнiєвих сонячних

елементiв та структур метал—напiвпровiдник на основi Si та GaAs, що визначає

її актуальнiсть з прикладної точки зору.

Загальною задачею матерiалознавства є створення матерiалiв та стру-

ктур iз заданими властивостями. Для її реалiзацiї необхiдне чiтке розумiння

фiзичних процесiв, якi вiдбуваються в матерiалах за рiзних умов. Зокрема,

умови функцiонування напiвпровiдникових приладiв нерiдко передбачають на-

явнiсть рiзноманiтного радiацiйного впливу. Вивченню радiацiйно–iндукованих

процесiв у напiвпровiдниках присвячена значна кiлькiсть робiт, що також свiд-

чить про актуальнiсть подiбних дослiджень, проте окремi аспекти, наприклад

немонотоннiсть змiни характеристик дiодiв Шотткi при дiї γ–квантiв чи механi-

зми модифiкацiї приповерхневого шару при мiкрохвильовому опромiненнi, досi

залишалися поза увагою. У виконанiй роботi показано взаємозв’язок мiж сту-

пенем неоднорiдностi контакту Шотткi та характером дозової немонотонностi

змiни висоти бар’єру, а також з’ясовано, що перетворення у дефектнiй стру-

ктурi приповерхневого шару зумовленi збiльшенням концентрацiї мiжвузлових
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атомiв. Iншим зовнiшнiм чинником, який може впливати на параметри напiвпро-

вiдникових структур, є знакозмiннi пружнi деформацiї, зумовленi, наприклад,

поширенням акустичних хвиль. У роботi вперше проведено дослiдження пе-

ренесення заряду в кремнiєвих бар’єрних структурах за умов ультразвукового

навантаження. Перерахованi напрямки проведених дослiджень свiдчать про

актуальнiсть виконаної роботи в областi матерiалознавства.

Поглиблення розумiння поведiнки дефектiв у напiвпровiдниках мають

фундаментальне значення для розширення можливостей вiдповiдних пристро-

їв. Як видно з матерiалiв останнiх свiтових форумiв, сфера iнтересiв фiзики

дефектiв охоплює методи зовнiшньої активацiї технологiчно функцiональних

дефектiв для управлiння властивостями напiвпровiдникiв. Загальновизнаними

подiбними способами є опромiнення та термообробка, якi, проте, суттєво впли-

вають i на стан кристала загалом. Представленi результати свiдчать про здатнiсть

ультразвукового навантаження навiть допорогової iнтенсивностi модифiкувати

дефекти у кремнiєвих кристалах, причому до переваг такого пiдходу варто вiд-

нести вибiрковiсть впливу саме на областi з порушеннями перiодичностi та

оборотнiсть змiн при кiмнатних температурах. Тому виконана робота актуальна

з погляду розробки нових методiв керування параметрами бар’єрних структур.

Вважається, що причинами змiн стану точкових дефектiв у напiвпровiдни-

кових кристалах пiд дiєю акустичних хвиль є вимушенi коливання дислокацiй,

акусто–стимульована дифузiя домiшок та генерацiя дефектiв при надпороговiй

iнтенсивностi пружних коливань. Проте для оборотних акусто–iндукованих ефе-

ктiв у малодислокацiйних матерiалах подiбнi механiзми не є визначальними.

Проведене дослiдження особливостей перенесення заряду при ультразвуково-

му навантаженнi кремнiєвих структур та iдентифiкацiя «акустоактивних», тобто

здатних до ефективної взаємодiї з пружними коливаннями, дефектiв техно-

логiчного та радiацiйного походження є актуальним з погляду встановлення

фiзичних причин акусто–дефектної взаємодiї у подiбних матерiалах.

Вiдтак, дослiдження фiзичних закономiрностей та встановлення меха-

нiзмiв акусто– та радiацiйно–iндукованих ефектiв у поверхнево–бар’єрних

напiвпровiдникових структурах є важливим для вирiшення перелiчених проблем

i визначає наукову та практичну актуальнiсть дисертацiйної роботи.
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, гран-

тами. Дисертацiйна робота пов’язана iз планами науково–дослiдних робiт,

якi проводились у рамках держбюджетних тем та мiжнародних проектiв на

кафедрi загальної фiзики фiзичного факультету Київського нацiонального унi-

верситету iменi Тараса Шевченка. А саме: №01БФ051–09 «Теоретичне та

експериментальне дослiдження фiзичних властивостей неоднорiдних систем

на основi матерiалiв акусто–опто–електронiки та мiкроелектронiки» (№ держ.

реєстрацiї 01БФ051–09, 2001–2005рр.); №06БФ051–04 «Експериментальне та

теоретичне дослiдження структури та фiзичних властивостей низькорозмiрних

систем на основi напiвпровiдникових структур, рiзних модифiкацiй вуглецю та

композитiв» (№ держ. реєстрацiї 0106U006390, 2006–2010рр.); №11БФ051–01

«Фундаментальнi дослiдження в галузi фiзики конденсованого стану i елемен-

тарних частинок, астрономiї i матерiалознавства для створення основ новiтнiх

технологiй» (№ держ. реєстрацiї 0111U004954, 2011–2015рр.); №16БФ051–01

«Формування та фiзичнi властивостi наноструктурованих композитних мате-

рiалiв та функцiональних поверхневих шарiв на основi карбону, напiвпро-

вiдникових та дiелектричних складових» (№ держ. реєстрацiї 0116U004781,

2016–2018рр.) та проект УНТЦ №3555 «Дослiдження та створення методiв

опто– акустичного контролю матерiалiв» (2006–2008рр.).

Мета i завдання дослiдження. Метою дисертацiйної роботи є вста-

новлення основних закономiрностей акусто–iндукованих динамiчних ефектiв

у кремнiєвих структурах iз p—n–переходом та контактом Шотткi, вияснення

фiзичних механiзмiв впливу опромiнення та ультразвукового навантаження на

проходження струму в напiвпровiдникових поверхнево–бар’єрних структурах.

Для досягнення поставленої мети вирiшувалися наступнi задачi:

• Пiдбiр бар’єрних структур для дослiджень та обрання потрiбних режимiв

опромiнення (тип частинок, доза) та ультразвукового навантаження (тип акусти-

чних хвиль, їхня iнтенсивнiсть i частота);

• З’ясування механiзмiв перенесення заряду в широкому температурному дiа-

пазонi як у вихiдних структурах, так i в радiацiйно–модифiкованих, визначення

характерних параметрiв (висота бар’єру, фактор неiдеальностi, час життя нео-

сновних носiїв заряду тощо);
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• Встановлення закономiрностей впливу ультразвукового навантаження на

процеси проходження струму та фотоелектричного перетворення у поверхнево-

бар’єрних структурах до та пiсля опромiнення;

• Проведення порiвняльного аналiзу та оптимiзацiї методiв визначення пара-

метрiв напiвпровiдникових бар’єрних структур;

• Вияснення фiзичних механiзмiв i розробка та обґрунтування фiзичних моде-

лей акусто– та радiацiйно–iндукованих ефектiв;

• З’ясування механiзмiв впливу мiкрохвильового опромiнення та акустичного

навантаження на параметри глибоких рiвнiв, пов’язаних iз порушеннями кри-

сталiчної структури, визначення природи основних акусто–активних дефектiв.

Об’єкт дослiдження – процес проходження струму в напiвпровiднико-

вих структурах.

Предмет дослiдження – ефекти впливу ультразвукового навантаження та

опромiнення на процеси проходження струму та фотоелектричного перетворен-

ня у поверхнево–бар’єрних кремнiєвих та арсенiд–ґалiєвих структурах.

Методи дослiдження. З метою вирiшення поставлених задач використа-

но комплекс експериментальних та розрахункових методiв, який включає: аналiз

вольт–амперних i вольт–фарадних характеристик; акустоелектричну релаксацiй-

ну спектроскопiю та метод диференцiйних коефiцiєнтiв ВАХ для визначення

параметрiв глибоких рiвнiв; метод стацiонарного струму короткого замикання

для визначення довжини дифузiї неосновних носiїв; аналiтичнi та числовi ме-

тоди визначення параметрiв дiодiв Шотткi; еволюцiйнi алгоритми мiнiмiзацiї

функцiй; iмпульсний метод вимiрювання поглинання акустичної хвилi; резонан-

сний метод вимiрювання iмпедансу навантаженого акустичного перетворювача;

профiлометрiю; рентгенiвськi дифрактометрiю поверхнi та топографiю; контро-

льоване радiацiйне та мiкрохвильове опромiнення для змiни дефектного стану

зразкiв; метод ультразвукового навантаження.

Наукова новизна отриманих результатiв. У результатi виконання ди-

сертацiйної роботи отримано ряд нових науково–обґрунтованих результатiв, якi

сприяють розв’язку актуальної проблеми фiзики твердого тiла — встановлен-

ня механiзмiв впливу опромiнення та акустичного навантаження на процеси

перенесення заряду в поверхнево–бар’єрних напiвпровiдникових структурах.
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Наукова новизна зумовлена застосуванням нових ультразвукових методiв дина-

мiчного керування станом дефектiв у напiвпровiдникових структурах, а також

вперше проведеними комплексними дослiдженнями низки фундаментальних

процесiв електроперенесення та рекомбiнацiї нерiвноважних носiїв заряду в

кремнiєвих та арсенiд–ґалiєвих поверхнево–бар’єрних структурах за умов ке-

рованих змiн у системi дефектiв кристалу як за допомогою опромiнення, так i

акустичного навантаження. Зiставлення отриманих експериментальних резуль-

татiв iз даними теоретичного аналiзу та окремими результатами iнших авторiв,

дозволили повнiстю якiсно та, у бiльшостi випадкiв, кiлькiсно описати всi ви-

явленi ефекти. Досягнутий рiвень розумiння деталей проходження струму в

поверхнево–бар’єрних структурах дозволяє надiйно оцiнювати ефективнiсть ро-

боти вiдповiдних напiвпровiдникових пристроїв при дiї зовнiшнiх чинникiв.

• Вперше виявлено оборотнi ефекти впливу ультразвукового навантаження на

електрофiзичнi властивостi кремнiєвих структур iз p—n–переходом i контактом

метал—напiвпровiдник та встановлено їхнi закономiрностi.

• Вперше встановлено вiдмiнностi впливу акустичного навантаження на пара-

метри неопромiнених та радiацiйно–опромiнених кремнiєвих поверхнево–бар’-

єрних структур, якi зумовленi рiзницею складу дефектiв; вперше визначено

природу основних акустоактивних радiацiйних дефектiв.

• Запропоновано фiзичну модель акустоактивного комплексного дефекту для

пояснення особливостей виявлених акусто–iндукованих ефектiв.

• Проведено порiвняльний аналiз аналiтичних, числових та еволюцiйних ме-

тодiв розрахунку параметрiв дiодiв Шотткi з вольт–амперних характеристик та

визначено найоптимальнiшi з них з погляду точностi та швидкодiї.

• Використовуючи модель поглинання ультразвуку Брейсфорда встановлено,

що акусто–iндукована змiна висоти бар’єру Шотткi у кремнiєвих структурах ме-

тал—напiвпровiдник зумовлена рухом дислокацiйних перегинiв.

• Вперше виявлено взаємозв’язок характеру немонотонностi дозової залежно-

стi змiни висоти бар’єру Шотткi при γ–опромiненнi зi ступенем неоднорiдностi

контакту та встановлено його фiзичнi причини.

• Встановлено, що вплив мiкрохвильового опромiнення на параметри дефе-

ктiв, розташованих у приповерхневих шарах кристалiв GaAs, 6H–SiC та на
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внутрiшнiх межах арсенiд–ґалiєвих епiтаксiйних структур, зумовлений збiльше-

ння кiлькостi мiжвузлових атомiв.

Практичне значення отриманих результатiв. Отриманi в роботi резуль-

тати сприяють глибшому розумiнню фiзичних процесiв у поверхнево–бар’єрних

структурах при знакозмiнних механiчних навантаженнях та опромiненнi ней-

тронами i високоенергетичними фотонами, що дозволяє пiдвищити точнiсть

прогнозування реальних робочих характеристик подiбних систем залежно

вiд умов функцiонування. Використовуючи результати дослiдження часто-

тних, амплiтудних та температурних залежностей акусто–iндукованих ефектiв

у бар’єрних структурах, запропоновано новий метод динамiчного акустичного

керування струмом напiвпровiдникових дiодiв з p—n–переходом та контактом

Шотткi. Проведене тестування та порiвняльне дослiдження методiв визначення

параметрiв дiодiв Шотткi дозволяє вибирати найефективнiший з них залежно

вiд експериментальних умов вимiрювання характеристик, типу структур, ви-

мог до швидкодiї. Запропоновано новий метод оптимiзацiї вибору дiапазону

експериментальних даних для побудови аналiтичних функцiй, який пiдвищує то-

чнiсть визначення параметрiв структур метал—напiвпровiдник. Виявленi змiни

амплiтудної залежностi акусто–iндукованого зростання зворотного струму дiо-

дiв Шотткi пiсля дiї γ–квантiв можуть бути використанi для створення нових

сенсорiв опромiнення.

Особистий внесок здобувача. Внесок автора в отримання наукових ре-

зультатiв полягає у постановцi задач та визначеннi методiв їхнього вирiшення,

виборi об’єктiв та формулюваннi основних напрямкiв дослiджень, розробцi

методологiї експериментальних дослiджень та програмного забезпечення для

обробки експериментальних даних. Переважна бiльшiсть експериментальних

та теоретичних дослiджень виконанi автором особисто. 12 iз 25 наукових ста-

тей, опублiкованих за темою дисертацiї, є одноосiбними роботами здобувача.

У наукових працях, опублiкованих зi спiвавторами, автору належить прове-

дення значної частини дослiджень, аналiз i узагальнення отриманих даних,

iнтерпретацiя результатiв, участь у написаннi наукових статей. Спiвавторами ро-

бiт [1, 3, 4, 6, 20] є студенти Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса

Шевченка, якi виконували квалiфiкацiйнi роботи пiд керiвництвом здобувача.
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У роботах [1, 3, 4, 6, 18–20] автором здiйснено пiдбiр структур для дослiджень,

вибiр режимiв вимiрювань та радiацiйного опромiнення, проведено основну ча-

стину експериментальних вимiрювань та аналiз механiзмiв перенесення заряду

i впливу ультразвукових хвиль на цi процеси, пiдготовлено тексти статей. У ро-

ботi [1] автором запропоновано модель акустоактивного дефектного комплексу,

в роботi [3] — встановлено можливiсть застосування моделi поглинання ультра-

звука внаслiдок руху дислокацiйних перегинiв до пояснення акусто–iндукованих

змiн параметрiв дiодiв Шотткi. Внесок здобувача у роботу [8] визначався про-

веденням розрахункiв у межах моделей дислокацiйного поглинання ультразвука.

В роботi [12] вимiрювання вольт–фарадних характеристик проведенi спiвробi-

тником фiзичного факультету, канд. фiз.–мат. наук Надточiєм А. Б. У роботах

[14, 23] автором проводився пошук, аналiз та узагальнення лiтературних да-

них щодо впливу ультразвука на параметри напiвпровiдникових кристалiв та

структур. Внесок здобувача у роботу [16] визначався постановкою дослiдiв

по вимiрюванню вольт–амперних характеристик, iнтерпретацiєю вiдповiдних

результатiв, участю в написаннi статтi. У роботах [21, 22] автор провiв дослi-

дження параметрiв глибоких рiвнiв, проаналiзував отриманi данi, взяв участь у

написаннi статей. Постановка наукової задачi в цих роботах, а також загальна

iнтерпретацiя результатiв виконана сумiсно з докт. техн. наук Конаковою Р. В.;

рентгенографiчнi та профiлометричнi дослiдження проводились канд. фiз.–мат.

наук Литвином П. М. (обидва — Iнститут фiзики напiвпровiдникiв iм. В. Є. Ла-

шкарьова НАНУ). Основна частина результатiв представлена автором особисто

на вiтчизняних i мiжнародних конференцiях та наукових семiнарах.

Апробацiя результатiв дисертацiї. Основнi результати, викладенi в робо-

тi, доповiдалися на наукових семiнарах кафедри загальної фiзики Київського

нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка та були представленi на

наступних наукових конференцiях: I, III, IV, V, VI та VII Українськi науковi

конференцiї з фiзики напiвпровiдникiв (Одеса, Україна, 2002; Одеса, Україна,

2007; Запорiжжя, Україна, 2009; Ужгород, Україна, 2011; Чернiвцi, Україна, 2013;

Днiпро, Україна, 2016); III международная конференция «Радиационно-терми-

ческие эффекты и процессы в неорганических материалах» (Томск, Россия,



34

2002); 1–ша та 6-та Мiжнароднi науково-технiчна конференцiї «Сенсорна еле-

ктронiка i мiкросистемнi технологiї СЕМСТ» (Одеса, Україна, 2004; 2014);

2004 IEEE International Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control Joint

50th Anniversary Conference (Montreal, Canada, 2004); Девятая международная

научно–техническая конференция «Актуальные проблемы твердотельной эле-

ктроники и микроэлектроники» (Дивноморское, Россия, 2004); 2005 та 2014

IEEE International Ultrasonics Symposium (Rotterdam, Netherlands, 2005; Chicago,

USA, 2014); 2007 та 2015 International Congress on Ultrasonics (Vienna, Austria,

2007; Metz, France, 2015); MRS 2007 Spring Meeting, Symposium F: Semiconductor

Defect Engineering – Materials, Synthetic Structures, and Devices II (San Franci-

sco, USA, 2007); VI та VII Мiжнароднi школи–конференцiї «Актуальнi проблеми

фiзики напiвпровiдникiв» (Дрогобич, Україна, 2008; 2010); 13th International

Conference on Defects – Recognition, Imaging and Physics in Semiconductors

(Wheeling, USA, 2009); ХII та ХIV Мiжнароднi конференцiї «Фiзика i технологiя

тонких плiвок та наносистем» (Iвано–Франкiвськ, Україна, 2009; Буковель, Укра-

їна, 2013); Четверта мiжнародна науково–практична конференцiя «Матерiали

електронної технiки та сучаснi iнформацiйнi технологiї» (Кременчук, Україна,

2010); Всеукраїнська наукова конференцiя «Актуальнi проблеми теоретичної,

експериментальної та прикладної фiзики» (Тернопiль, Україна, 2012); Internati-

onal research and practice conference «Nanotechnology and nanomaterials» (Bukovel,

Ukraine, 2013); IV мiжнародна конференцiя «Сучаснi проблеми фiзики кон-

денсованого стану» (Київ, Україна, 2015); II Всеукраїнська науково–практична

конференцiя МЕIСS–2017 (Днiпро, Україна, 2017).

Публiкацiї. За результатами дослiдження опублiковано 54 науковi працi:

25 наукових статей у фахових журналах (17 статей у виданнях, якi входять до

наукометричної бази даних Scopus); 29 тез доповiдей на наукових конференцiях.

Cтруктура та обсяг дисертацiї. Дисертацiя складається iз вступу, шести

роздiлiв, загальних висновкiв, списку використаних джерел i додаткiв. Загальних

обсяг дисертацiї складає 369 сторiнкок, включаючи 121 рисунок та 31 таблицю.

Список використаних джерел мiстить 659 найменувань.
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РОЗДIЛ 1

ПЕРЕДУМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТI ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНОГО

УЛЬТРАЗВУКА

1.1. Ефекти впливу ультразвука на мiкроелектроннi структури та

матерiали

Загальновiдомо, що поширення акустичних хвиль (АХ) у кристалiчних

тiлах зумовлене вимушеним коливальним рухом атомiв. Явища, якi супрово-

джують подiбнi процеси, знаходять своє застосування у багатьох прикладних

сферах, включаючи i мiкроелектронiку. В останньому випадку найяскравiшим

прикладом є акустоелектронiка — галузь, що базується на використаннi вза-

ємодiї акустичних та електричних сигналiв у п’єзоелектричних середовищах.

Проте у цьому пiдроздiлi класичний ефект акустоелектронної взаємодiї у об’-

ємних кристалах залишиться поза увагою i буде розглянуто, переважно, дещо

iнший аспект використання ультразвука, зумовлений, насамперед, можливiстю

акусто–iндукованої (АI) перебудови дефектної пiдсистеми напiвпровiдникiв.

Дефекти, як вiдомо, є визначальними для властивостей як самих кристалiв,

так i приладiв на їхнiй основi. У лiтературi вже достатньо давно використову-

ється термiн «iнженерiя дефектiв», який передбачає нерiвноважну модифiкацiю

дефектно–домiшкової пiдсистеми з метою отримання нових властистовостей

кристала, структури чи приладу шляхом формування «потрiбних» активних цен-

трiв чи нанокластерiв [55]. Безумовно, найбiльш поширенi та вивченi методи

цього технологiчного напряму пов’язанi з

а) використанням висотемпературних обробок (вiдпалiв), рiзноманiтних за три-

валiстю, атмосферою та iншими умовами проведення;

б) опромiнення частинками рiзної природи (високоенергетичними фотонами,

електронами, нейтронами, iонами) та енергiї;

в) вибором режиму (температури, швидкостi, атомарного складу сировини то-

що) вирощування кристалу.
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Проте акустичнi коливання ультразвукового дiапазону є також перспективним

та ефективним засобом активного впливу на властивостi напiвпровiдникiв. На-

самперед про це свiдчить накопичений достатньо широкий експериментальний

матерiал. Надалi у пiдроздiлi розглянутi лiтературнi данi, якi стосуються змiн

властивостей внаслiдок ультразвукових обробок (УЗО), ефекти, якi виникають

у напiвпровiдниках пiд час поширення пружних коливань, а також можливiсть

застосування ультразвука (УЗ) пiд час виготовлення пристроїв та для оцiнки

дефектної пiдсистеми.

1.1.1. Результати застосування ультразвукових обробок

Насамперед зупинимось на змiнi властивостей напiвпровiдникових криста-

лiв та пристроїв на їхнiй основi в результатi тривалого (103 ÷ 104 с) збудження в

кристалах АХ значної (зазвичай не менше 1 Вт/см2) iнтенсивностi. Характерною

особливiстю подiбних експериментiв є те, що визначення параметрiв вiдбуває-

ться пiсля припинення дiї пружних коливань.

Рiзноманiтнi АI ефекти спостерiгалися як у кристалах напiвпровiдникових

сполук, так i в ковалентних кристалах, матриця яких складається з атомiв одного

сорту. Змiни властивостей у першому випадку нерiдко зумовленi рухом i розмно-

женням дислокацiй в акустичному полi. Зокрема, перерозподiл дислокацiй змiну

пружних модулiв GaP та GaAS [56]. УЗО також може стимулювати дифузiю рi-

зноманiтних дефектiв при температурах, близьких до кiмнатних, що зумовлено

АI зменшенням енергiї активацiї чи надбар’єрним рухом дефектiв у полi пру-

жних напруг [57]. Так, у роботi [58] показано, що завдяки пiдсиленню дифузiї

водню в акустичному полi вiдбувається покращення пасивацiї дефектiв на гра-

ницях зерен [58] та пiдсилення фотолюмiнесценцiї [59, 60] у полiкристалiчному

кремнiї. Проте частiше акустодифузiя є причиною змiни властивостей поверхнi:

прикладами можуть бути змiни коефiцiєнта вiдбиття Si та GaAs [61], зменшення

густини поверхневих станiв [62] та зростання адгезiйної здатностi [63] Si вна-

слiдок дифузiї домiшок вiд поверхнi напiвпровiдника. Зауважимо, що напрям

акусто–стимульованого руху може бути i протилежним: у роботi [64] спостерi-

галося перемiщення атомiв калiю та натрiю до поверхнi кремнiю. Серед iнших
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виявлених АI змiн властивостей поверхнi можна виокремити змiцнення поверх-

невого шару кремнiю через утворення точкових дефектiв типу вакансiйних та

вакансiйно–домiшкових кластерiв [65], або викликану генерацiєю дефектiв змi-

ну енергетичного спектра поверхневих станiв Si [62].

Нерiдко виявленi АI змiни параметрiв пов’язанi iз рухом легуючих до-

мiшок до стокiв, у ролi яких виступають дислокацiї. Подiбне перемiщення

акцепторiв у кристалах CdTe вважається причиною послаблення iнтенсивностi

як домiшкової, так i екситонної люмiнесценцiї [66], а безактивацiйний рух мiл-

ких донорiв у CdS — зменшення фото– та термостимульованого струмiв [67–69].

У кубiчних кристалах ZnxCd1−xTe УЗО викликає змiни величини провiдностi

(як темнової, так i фото–) та iнтенсивностi фотолюмiнiсценцiї [70]. Автори вва-

жають, що для малодислокацiйних кристалiв цi явища зумовленi збiльшенням

кiлькостi дислокацiй та стiканням на них рухливих акцепторiв; при високiй кон-

центрацiї лiнiйних дефектiв вiдбувається вiдхiд акцепторiв у об’єм.

Ряд виявлених ефектiв дослiдники пов’язують з перебудовою точкових

дефектiв внаслiдок УЗО. Наприклад, саме таке пояснення запропоновано для

акусто–iндукованих пiдсилення фотолюмiнесценцiї поруватого кремнiю [71],

змiн фотопровiдностi [72], фоточутливостi та випромiнювальної рекомбiнацiї

[73] кристалiв ZnSe, домiшкового поглинання [74] та спектра фотопровiдностi

[75] арсенiду ґалiю, спектра фотолюмiнiсценцiї та коефiцiєнта вiдбиття фуле-

ренових плiвок [76]. Крiм того, чимало дослiджень присвячено впливу УЗО

безпосередньо на точковi дефекти. Наприклад, виявлено перебудови власних де-

фектiв у GaAs [77–79] та Si [80], розпад домiшкових пар в кремнiї [81–83].

Певну окрему групу утворюють результати, отриманi при УЗО кристалiв

CdxHg1−xTe (надалi — КРТ). У цьому випадку суттєву роль в АI змiнах еле-

ктрофiзичних параметрiв вiдiграють коливання сiтки малокутових меж сублокiв

[84, 85]. Зокрема, при невисоких iнтенсивностях АХ вони стають причиною ге-

терування електрично активних дефектiв та вiдповiдного збiльшення рухливостi

та часу життя носiїв [86, 87], змiни ступеня компенсацiї та зниження шуму [88].

Особливiстю твердих розчинiв КРТ також є те, що АI ефекти мають яскраво

виражений резонансний характер при наближеннi частоти АХ до частоти ко-

ливань малокутових меж [84–86, 88]. При надпорогових iнтенсивностях УЗ в
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n–КРТ переважають процеси генерацiї електричноактивних дефектiв, що ви-

кликає зменшення концентрацiї та рухливостi вiльних електронiв [84, 86]. В

епiтаксiйних структурах, вирощених на основi КРТ, виявлено АI ефекти змiни

типу провiдностi, появи негативного диференцiйного опору, пiдвищення фото-

чутливостi, модифiкацiї спектра фотопровiдностi [89, 90].

У гетероструктурах УЗО нерiдко викликає релаксацiю внутрiшнiх меха-

нiчних напруг. Подiбнi ефекти спостерiгалися в системах Ge–GaAs [91, 92] та

Si–SiO2 [93]. Крiм того, вiдбувається АI модифiкацiя електрофiзичних параме-

трiв. Наприклад, у системах на основi кремнiю УЗО викликає змiну часу життя

неосновних носiїв у приконтактнiй областi напiвпровiдника внаслiдок транс-

формацiї генерацiйно–рекомбiнацiйних центрiв [93, 94]; зменшення швидкостi

поверхневої рекомбiнацiї внаслiдок перебудови напружених валентних зв’язкiв

[94, 95]; пiдвищення яскравостi електролюмiнесценцiї систем Y2O3–ZnS–SiO2,

викликане дифузiєю домiшкових центрiв [96]. Про АI змiну дефектного стану

межi Si–SiO2 повiдомляється в роботах [97, 98].

УЗО може бути причиною змiни властивостей бар’єрних напiвпровiднико-

вих пристроїв. Наприклад, iз лiтератури вiдомо, що подiбна обробка викликає

покращення фотоелектричних параметрiв AlGaAs/GaAs [99] та CuInSe2 [100]

сонячних елементiв у результатi перерозподiлу домiшкових атомiв, вiдпалу

рекомбiнацiйних центрiв та розпаду домiшкових скупчень; зменшення концен-

трацiї носiїв заряду [101] та зростання фактора неiдеальностi [102] внаслiдок

змiни енергетичного спектра дефектiв у кремнiєвих p—n–структурах; змiну ту-

нельної складової струму в InAs p—n–переходах [103], немонотонне зменшення

свiтностi GaAsP свiтловипромiнюючих дiодiв внаслiдок захоплення дислокацi-

ями невипромiнюючих центрiв (при малих часах обробки) чи акустогенерацiї

дефектiв (при тривалих навантаженнях) [104]. У фотодiодах p–Si/n–CdS/n+–CdS

спостерiгається АI зменшення густини поверхневих станiв на iнтерфейснiй

межi, що призводить до змiн вольт–амперних характеристик та пiдвищення фо-

точутливостi [105, 106]. Не залишилися поза увагою дослiдникiв i структури з

контактом Шотткi. Виявлено, що УЗО викликає деградацiю фотоелектричних

властивостей структур (a–PbSb)—n–Si [107, 108], зменшує величини зворотного

струму кремнiєвих [109] та арсенiд–ґалiєвих [110] систем, пiдсилює та змiнює
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спектр фотолюмiнiсценцiї пiдкладок та приконтактних областей структур ме-

тал—GaAs [110]. В останньому випадку причиною вважається впорядкування

дислокацiйної структури, викликане потоком вакансiй [110].

Зауважимо, що УЗО впливає не лише на ростовi чи технологiчнi дефе-

кти, але й викликає вiдпал порушень перiодичностi радiацiйного походження

внаслiдок їхнього розпаду, перебудови та дифузiї до стокiв. Повне чи, що

частiше, часткове вiдновлення радiацiйно–деградованих властивостей спосте-

рiгалося у кристалах Si [111–114], Ge [115], InP [116], CsI [117], структурах

Si–SiO2 [118, 119], кремнiєвих сонячних елементах [120], α–NiTi–n–Si дiодах

Шотткi [121], GaAsP свiтловипромiнюючих дiодах [104, 122].

Змiни властивостей, викликанi УЗО, не завжди є стабiльними. Наприклад,

кристали з АI змiною провiдностi та CuInSe2 сонячнi елементи вiдновлюють

свої попереднi властивостi пiсля зберiгання при кiмнатнiй температурi протя-

гом декiлькох дiб [67, 70, 100, 114], комплексоутворення зруйнованих пiд дiєю

УЗО домiшкових пар чи перебудованих радiацiйних дефектiв вiдбувається про-

тягом десяткiв хвилин [81,82,114], характерний час вiдновлення параметрiв InAs

p—n–переходiв — декiлька мiсяцiв [103].

Наведенi результати свiдчать, що можливостi ультразвукової «iнженерiї

дефектiв» охоплюють широкий спектр напiвпровiдникових матерiалiв та їхнiх

властивостей. Отриманi за допомогою УЗО результати нерiдко можна продублю-

вати з використанням бiльш технологiчно звичних методiв на кшталт вiдпалу

чи радiацiйного опромiнення. Проте необхiдно зауважити, що використання УЗ

має переваги, зумовленi локалiзацiєю впливу: наприклад, ступiнь релаксацiї вну-

трiшнiх напруг при УЗО глибший, нiж при опромiненнi [92], а акустовiдпал

радiацiйних дефектiв [113, 117, 120] вiдбувається при температурах, недостатнiх

для пiдсилення дифузiї легуючих домiшок, а отже i розмиття профiля легування,

який може супроводжувати процес звичайного термовiдпалу.

Водночас значна тривалiсть та висока iнтенсивнiсть УЗО не завжди є

доречними з технологiчного погляду. На думку автора, перспективнiшим для

практичного застосування є використання УЗ не як основного iнструменту мо-

дифiкацiї, а як додаткового фактора впливу пiд час класичних технологiчних

операцiй. За таких умов напiвпровiдниковi структури зазвичай опиняються у
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нерiвноважному станi та їхня дефектно–домiшкова пiдсистема здатна легше

модифiкуватися пiд дiєю пружних коливань. Тобто йде мова про те, що УЗ

виконуватиме лише керуючу роль, в той час як переважнi енергетичнi затра-

ти лягають на плечi радiацiйної чи термiчної обробок. Застосування АХ меншої

iнтенсивностi дозволить пiдвищити локалiзованiсть впливу саме на дефектах.

Чи не найяскравiшим експериментальним доказом даного припущення

є результати, отриманi при використаннi УЗ одночасно з iонною iмплантацi-

єю, яка мала на метi легування або формування аморфного чи дiелектричного

шарiв [123–131]. Зокрема показано, що при пошмреннi АХ пiдсилюється про-

цес аморфiзацiї поверхневого шару кремнiю [124, 128], вiдбувається зменшення

механiчних напруг бiля внутрiшнiх меж [125,130] та концентрацiї дефектiв мiж-

вузлового типу в областi збiднення p—n–переходiв [129], створюються умови

для формування ультра–мiлких переходiв [131], покращуються властивостi та

зменшується товщина шару WO на поверхнi p–Si [126, 127].

АХ можуть використовуватися не лише пiд час опромiнення, але й бути

частиною будь–якої обробки, пов’язаної зi змiною дефектної пiдсистеми. На-

приклад, застосування УЗ паралельно з лазерною обробкою систем Fe–Si–C

викликає суттєве (в 2–3 рази) зменшення залишкового аустенiту [132]; а УЗО пiд

час виготовлення поруватого кремнiю, люмiнофорiв на основi ZnS чи осадженi

ZnO призводить до структурного впорядкування [133], змiн фото– та електро-

люмiнесценцiї [134] чи пiдвищення однорiдностi плiвок [135], вiдповiдно.

Збудження УЗ пiд час опромiнення кристалiв може бути фактором пiдви-

щення радiацiйної стiйкостi напiвпровiдникiв завдяки а) пiдвищенню швидкостi

рекомбiнацiї (акустовiдпалу) первинних радiацiйних дефектiв (РД); б) створен-

ню електрично та рекомбiнацiйно неактивних вторинних РД внаслiдок реакцiй

мiж первинними РД та домiшками, так як процеси дифузiї та перебудови РД

також є акустоактивованими [114, 118]. Крiм того, ще одним позитивним фа-

ктором впливу АХ може бути стимуляцiя переведення занурених радiацiйним

чином домiшок у положення, що вiдповiдає електричноактивному стану — на-

приклад, iонiв–легантiв у вузлове положення.

Йонна iмплантацiя використовується i для формування рiзноманiтних

кластерiв у твердотiльних матрицях. У цьому випадку УЗ також може бути
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додатковим позитивним фактором впливу, про що свiдчать результати робiт

[136–139]. Наприклад, показано, що наявнiсть УЗ викликає збiльшення розмiрiв

занурених металевих кластерiв у кремнiї [136] та оксидi кремнiю [137], змiни

парамагнiтних [138] та фотолюмiнесцентних [139] властивостей нанокластерiв

Si в SiO2. Зауважимо, що акустичнi коливання активно використовуються не ли-

ше пiд час створення наночастинок у кристалiчнiй матрицi. Достатньо широко

застосовується УЗ пiд час хiмiчного синтезу рiзноманiтних (CdS, ZnO, CdSe, Au,

Cu, Al2O3, NiS) наночастинок у розчинах (див., наприклад, роботи [140–145] та

посилання в них), що дозволяє покрашити якiсть кiнцевого виробу (зменшити

розмiри частинок, пiдвищити їхню поруватiсть тощо). Теоретично та експе-

риментально дослiджується можливiсть самоорганiзацiї наночастинок, зокрема

вуглецевих, безпосередньо в акустичному полi [146, 147].

1.1.2. Динамiчнi акусто–iндукованi ефекти

Iншим перспективним напрямом дослiджень є пошук можливостi вико-

ристання ефектiв, якi спостерiгаються у напiвпровiдникових системах лише за

умов поширення в них пружних коливань. Зокрема, такий пiдхiд може бути

розглянутий в рамках функцiональної електронiки — галузi, яка використо-

вує для управлiння iнформацiйним сигналом неоднорiдностi середовища, що

виникають пiд дiєю керуючого сигналу. Роль керуючого сигналу має викону-

вати АХ, динамiчно змiнюючи стан дефектiв i, таким чином, уможливлюючи

створення акусто–керованих пристроїв. Наприклад, для створення генератора

або пiдсилювача використовуються транзистори, резистори, конденсатори. При

використаннi iнтегральної схемотехнiки всi цi елементи реалiзуються на базi на-

пiвпровiдникiв. Змiна провiдностi кристалу, i, вiдповiдно, номiналу елементу (у

найпростiшому випадку — опору резистора) пiд дiєю УЗ має викликати керовану

(напр., iнтенсивнiстю чи частотою АХ) перебудову робочої частоти пристрою.

Принципову можливiсть реалiзацiї подiбного пiдходу пiдтверджують,

зокрема, результати спостереження оборотного збiльшення електропровiдностi

у Si [148], кристалах CdTe:Cl [149, 150] та КРТ [151, 152] пiд час поширення
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УЗ. Змiни концентрацiї та рухливостi носiїв пов’язують iз АI збiльшенням ефе-

ктивного радiуса дислокацiйних кластерiв та дифузiйною перебудовою хмари

Котрела [149, 150], зi звiльненням зв’язаних дефектiв донорного типу та сгла-

джування розсiюючого потенцiалу [151, 152] чи з перебудовою метастабiльних

дефектiв [148]. Змiною стану бiстабiльного центру Fe–B пiд час ультразву-

кового навантаження (УЗН) пояснюються динамiчнi змiни довжини вiльного

пробiгу електронiв у кристалах кремнiю авторами робiт [153, 154]. У кремнiї

також виявлено пiдсилення емiсiї електронiв iз донорних домiшок, зумовлене

їхнiм змiщенням вiдносно оточення [155]. Зауважимо, АI змiни стану окремих

точкових дефектiв є перспективними i з погляду створення запам’ятовуючих

пристроїв. Вiдомо [156], що бiстабiльний дефект є перспективним елементом

пам’ятi нового поколiння, двi конфiгурацiї якого вiдповiдають логiчним «0» та

«1». У такому випадку УЗ може виступати iнструментом перемикання подiбного

елементу. Зокрема, гiтотетичний механiзм переведення дефекту з одного стану

в iнший може бути наступним: при поширеннi АХ дефект змiщується вiдносно

оточення, що викликає змiну його симетрiї; в свою чергу, це може стати причи-

ною перезарядки центру, наприклад внаслiдок ефекту Яна–Теллера. Нерiдко у

рiзних зарядових станах мiнiмальнiй енергiї вiдповiдають рiзнi просторовi кон-

фiгурацiї, що i дозволяє зафiксувати новий логiчний стан. Окрiм вже згаданих

ефектiв динамiчної конфiгурацiйної перебудови комплексiв у кремнiї, на користь

можливостi такого механiзму свiдчить виявлена АI трансформацiя DX–центру в

плiвках AlxGa1−xAs [157]. Звичайно, подiбний пiдхiд вимагає вирiшення задачi

локалiзацiї УЗ впливу на окремому дефектi.

При розглядi динамiчних ефектiв необхiдно також врахувати можливiсть

оборотного впливу УЗ на процеси поширення нерiвноважних носiїв, чия поява

зумовлена iнжекцiєю або фотогенерацiєю. Механiзмом впливу для подiбного

випадку може бути АI перебудова (та/або перезарядка) центрiв рекомбiнацiї

(прилипання), що змiнює перерiз захоплення та час життя носiїв. Наприклад,

експериментальне дослiдження впливу УЗ на нерiвноважнi носiї у арсенiд–ґалi-

євих фотоприймачах та гетероструктурах GaAs/AlGaAs проведено в роботах

[158, 159]. Основною причиною виявлених ефектiв є електричне поле, супрово-

джуюче пружнi коливання у п’єзоелектриках. За умов УЗН у гетероструктурах
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SiGe/Si спостерiгалися ефекти пiдвищення фотонапруги та змiни часової зале-

жностi її релаксацiї [153,160], у свiтловипромiнюючих GaP дiодах — зменшення

iнтенсивностi свiтiння [161]. Процеси зумовленi акусто–дислокацiйною взаємо-

дiєю: у першому випадку її результатом є вихiд домiшок чи iнших дефектiв

iз котрелiвської хмари, що викликає утворення ефективних рекомбiнацiйних

центрiв; у другому — виникають нерiвноважнi дислокацiйнi скупчення та вiдбу-

вається руйнування екситонiв внаслiдок вимушених коливань лiнiйних дефектiв.

Яскравим прикладом динамiчного акусто–iндукованого ефекту є явище

акустолюмiнесценцiї, тобто виникнення свiтiння в об’ємi кристалiв чи в при-

граничнiй областi при розповсюдження ультразвука. Причиною його появи є

стимульованi рухом дислокацiй перебудови дефектної пiдсистеми чи п’єзоеле-

ктричнi поля — достатньо повнi огляди з цього приводу наведено в [162, 163].

Сонолюмiнесценцiя спостерiгається i в гранульованих середовищах, яке склада-

ється, переважно, з мiкрометрових частинок напiвпровiдникових сполук [164].

Зауважимо, що просторовий розподiл iнтенсивностi сонолюмiнесценцiї вико-

ристовується для оцiнки ступеню пакування гранульованих систем [165]. До

цього ж класу явищ можна вiднести i змiну спектрiв фотопровiдностi внаслi-

док генерацiї (звiльнення з дислокацiй) власних дефектiв при УЗН надпорогової

iнтенсивностi, яке спостерiгається, зокрема, в кристалах ZnS та ZnSe [163, 166].

П’єзоелектричне поле є рушiйною силою АI змiн iнтенсивностi фотолю-

мiнесценцiї кристалiв CdS [167, 168] та GaAs [169], викликаних змiнами часу

життя екситонiв та положення дефектiв. Зауважимо, що ефекти АI впливу на

екситони та фотолюмiнесцентнi процеси (змiна iнтенсивностi та часу релаксацiї)

спостерiгаються не лише в об’ємних кристалах, але й в структурах iз квантови-

ми ямами. Зокрема повiдомляється про п’єзоелектричне перемiщення екситонiв

у системах ZnSe/ZnS [153, 170], дисоцiацiю в GaAs/InGaAs [171] чи перетво-

рення зв’язаних на вiльнi в GaAs/AlAs [172]. Ще одним прикладом є ефекти

обертання площини поляризацiї [173,174] змiни iнтенсивностi [175–177], часто-

ти [178] чи напряму [179] лазерного випромiнення в структурах InGaAsP/InP з

квантовими ямами пiд час поширення АХ. Загалом, взаємодiя п’єзоелектрично-

го поля, викликаного розповсюдженням пружних коливань, iз носiями заряду в
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системах зi зниженою розмiрнiстю дослiджується настiльки широко, що можна

говорити про появу нового напрямку — «наноакустоелектронiки».

У зв’язку з труднощами збудження УЗ безпосередньо у низькорозмiрних

системах, типовою експериментальною конфiгурацiєю є шарувата структура, в

якiй дослiджуваний об’єкт розташовується на поверхнi п’єзоелектрика (най-

частiше — нiобату лiтiю), що i виступає у ролi звукопроводу. Саме у такiй

конфiгурацiї виявленi, наприклад, ефекти змiни спектра фотонапруги [180], пе-

ребудови [160] та просторової модуляцiї [181] фотолюмiнесцентних спектрiв,

зумовлених просторовим роздiленням заряду в квантових ямах GaAs/AlGaAs.

Зазначимо, що на вiдмiну вiд всiх згаданих ефектiв, поява яких завдячує по-

ширенню пружних коливань iз частотою в дiапазонi вiд сотень кiлогерц до

декiлькох десяткiв мегагерц, в останнiй роботi збуджувалися АХ в гiгагерцевiй

областi. Використання таких частот дозволило, зокрема, динамiчно створи-

ти квантовi дроти в системi стацiонарних квантових ям, що вiдкриває ще

один напрям використання використання надвисокочастотного УЗ — динамiчне

створення наноструктур. Загалом, саме комбiнацiя шаруватої структури з гiга-

герцевим дiапазоном видається чи не найпридатнiшою для активного впливу

на нанооб’єкти. Наприклад, в лiтературi повiдомляється про дослiдження аку-

стоелектричного струму в графенi [182–185] та одномiрному каналi [186, 187],

про вплив УЗ на одноелектронний транспорт в AlGaAs/GaAs [188, 189] та

АI одноелектронне перенесення мiж квантовими точками [190]. Окремо ви-

дiлимо ефекти магнiто–акустоелектронної взаємодiї. Наприклад, у шаруватих

структурах спостерiгалися ефекти появи спiнового струму [191] та керування

феромагнiтним резонансом [192] у плiвках магнiтних напiвпровiдникiв, змiни

швидкостi спiнової релаксацiї в квантових ямах GaAs/AlGaAs [193], контролю

спiн–орбiтальної взаємодiї [194]; дослiджувалися можливостi контролю намагнi-

ченостi доменних стiнок [195] та їхнє перемiщення в нанодротах [196].

Зауважимо, що в цьому пунктi згаданi не всi вiдомi динамiчнi АI ефекти,

УЗ може бути причиною багатьох iнших цiкавих явищ, на кшталт квантової

телепортацiї [197], манiпуляцiї наночастинками [198,199], переорiєнтацiї рiдких

кристалiв [200] чи левiтацiї [200].
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Отже, застосування активного УЗ у рiзноманiтних областях, пов’язаних

з виготовленням та застосуванням рiзноманiтних мiкроелектронних пристроїв

є достатньо перспективним та потребує ретельного експериментального та те-

оретичного дослiдження. Водночас необхiдно пiдкреслити, що незважаючи на

достатньо великих масив даних щодо АI динамiчних ефектiв практично всi вони

зумовленi акусто–дислокацiйної взаємодiєю чи впливом п’єзоелектричного по-

ля. Проте на сьогоднi основу як фотофольтаїки, так i мiкроелектронної технiки

складають малодислокацiйнi неп’єзоелектричнi матерiали на кшталт кремнiю.

Поодинокi вже згаданi роботи, якi стосуються акусто–дефектної оборотної взає-

модiї в Si, з одного боку, свiдчать про перспективнiсть застосування УЗ методiв

до керування подiбними пристроями, проте, з iншого, не стосуються дослiджен-

ня ефектiв у кремнiєвих бар’єрних структурах пiд час функцiонування. Водночас

значна частина представленої дисертацiйної роботи присвячена саме результа-

там дослiджень динамiчних ефектiв у кремнiєвих структурах iз бар’єром Шотткi

та p—n–переходом.

1.1.3. Ультразвуковi методи дослiдження дефектної структури

Два попереднi пункти присвяченi використанню активного ультразвука як

додаткового фактора впливу при створеннi напiвпровiдникових кристалiв та при-

строїв, методу модифiкацiї їхнiх властивостей, а також як знаряддя динамiчного

керування властивостями. У цьому параграфi буде звернута увага на ще одну

iпостась УЗ — iнструменту характеризацiї напiвпровiдникiв, зокрема їхньої де-

фектної пiдсистеми як визначального елемента фiзичних властивостей.

Розпочнемо з методiв, якi грунтуються на ефектi змiни пружних вла-

стивостей при дефектоутвореннi. Вiдомо, що внаслiдок модифiкацiї пружних

модулiв при виникненнi ян–теллерiвських дефектiв на температурних залежно-

стях швидкостi та поглинання УЗ можуть виникати екстремуми. Зокрема подiбне

явище спостерiгається, якщо напрям поширення чи поляризацiї АХ збiгається

з напрямом дисторсiй. Дослiдження подiбних аномалiй дозволяє успiшно ви-

значати концентрацiю рiзноманiтних дефектiв, дослiджувати їхнi структурнi та

динамiчнi властивостi як у досить поширених напiвпровiдниках (напр., вакансiї
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в Si [201–204] та ZnSe [205], замiщуючi атоми (CuGa) в GaAs [206]), так i в бiльш

рiдкiсних сполуках (власнi дефекти в TlInS2 [207], центри, пов’язанi з легуючи-

ми домiшками в SrF2 [208] чи атомами перехiдних металiв у La1/3Sr2/3MO3 [209]

та La1−xCaxCoO3 [210]). Зауважимо, що метод достатньо чутливий i дозволяє,

наприклад, виявляти вакансiї в кремнiї при концентрацiї 1012 ÷ 1015см−3.

До цього ж класу можна вiднести методи вивчення розташування дис-

локацiй та трiщин по розподiлу деформацiй пiд час резонансного пружного

коливання кремнiєвих пластин [211–214]. Iнший запропонований варiант з’ясу-

вання позицiї дислокацiй в кристалах КРТ орiєнтований на виявлення областей

пiдвищення температури [215, 216]. Фактично, в цьому випадку реалiзується

один iз широко вживаних варiантiв неруйнуючого контролю, що базується на

взаємодiї УЗ iз механiчними неоднорiдностями твердих тiл, наприклад дисло-

кацiями чи преципiтатами, i застосовний не лише до напiвпровiдникiв [217].

Зазвичай окрiм локального пiдвищення температури, при цьому спостерiгає-

ться ще й нелiнiйнi ефекти, що виявляються у iнтенсивнiй генерацiї гармонiк

[217,218]. Для пiдсилення чутливостi подiбних методiв запропоновано, зокрема,

використовувати не монохроматичнi АХ [218].

Методи рiзницевої спектроскопiї базуються на порiвняннi спектрiв, отри-

маних при УЗН, та без нього. Пiдґрунтям для них є ефект АI змiни зарядового

стану. Зокрема, дослiдження присвяченi iдентифiкацiї дефектiв на межi стру-

ктур SiGe/Si внаслiдок модифiкацiї DLTS–спектрiв [219], в кристалах CdS за

спектрами пропускання [220] чи в епiтаксiйних плiвках GaAs [153, 221, 222] та

структурах GaAs/AlGaAs [223] за спектрами вiдбивання.

В останнiх випадках основну роль у перезарядцi дефектiв вiдiграє п’є-

зоелектричне поле. Як i у випадку динамiчних АI ефектiв, чимало дослiджень

проведено з використанням шаруватої структури п’єзоелектрик–напiвпровiдник.

Зокрема, запропоновано i перевiрено експериментально метод акустоелектри-

чної релаксацiйної спектроскопiї [224–226], який ґрунтується на вивченнi

релаксацiйних залежностей поперечної акустоелектричної напруги (ПАН), поява

якої зумовлена перерозподiлом вiльних носiїв заряду та носiїв, захоплених пас-

тками у приповерхневому шарi. Однiєю з переваг такого пiдходу є можливiсть

визначення параметрiв рiвнiв, пов’язаних iз дефектами на внутрiшнiх межах
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епiтаксiйних структур. Крiм того, спiввiдношення амплiтуд пасткової та кон-

центрацiйної складових ПАН, а також час її релаксацiї дозволяють оцiнити

приповерхневий вигин зон у Si [227]. Вимiри акустоелектричної напруги за-

лежно вiд напруги на затворi системи Al–SiO2–Si дозволяють визначити спектр

iнтерфейсних станiв [228]. Шарувата структура може бути використана для ви-

мiрювання провiдностi тонких плiвок за згасанням АХ [229] чи двовимiрного

електронного газу в системi GaAs/AlGaAs за поглинанням УЗ та змiнi його

швидкостi в магнiтному полi [230].

Наведеннi данi показують, що УЗ доречно застосовувати на всiх трьох

основних етапах життєвого циклу напiвпровiдникових структур, а саме створе-

ння — функцiонування — характеризацiя. Основнi результати огляду, наведеного

у пiдроздiлi, представленi в роботах [14, 23, 26, 46].

1.2. Методологiчнi аспекти застосування ультразвука

Значна частина розглянутих у дисертацiйнiй роботi результатiв (роздiли 2,

4, 5 та 6) пов’язана з дослiдженням ефектiв, якi вiдбуваються в напiвпровiдни-

кових структурах внаслiдок поширення в них АХ мегагерцевого дiапазону. У

зв’язку з тим, що використання УЗ, на жаль, ще не є стандартним способом

впливу на напiвпровiдниковi кристали, у цьому пiдроздiлi представлена узагаль-

нена iнформацiя щодо вiдповiдних експериментальних методик та термiнологiї.

Зокрема, у лiтературi не має чiткого розмежування у використаннi термiнiв

ультразвукова обробка (УЗО) та ультразвукове навантаження (УЗН). У представ-

ленiй роботi їхнє застосування визначається оборотнiстю АI ефектiв. Наприклад,

у першому випадку (УЗО) внаслiдок поширення пружних хвиль вiдбуваються

необоротнi (залишковi) змiни властивостей напiвпровiдникових структур; тодi

як у другому випадку (УЗН) ефекти є оборотними (динамiчними), змiни еле-

ктрофiзичних параметрiв спостерiгаються лише пiд час поширення АХ; пiсля

припинення дiї УЗ параметри поступово (протягом десяткiв хвилин) повертаю-

ться до своїх вихiдних (до початку УЗН) значень.
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1.2.1. Методика вивчення ультразвукового впливу

Для збудження УЗ у дослiджуваних структурах використовувалися п’є-

зоелектричнi перетворювачi, виготовленi з пластин нiобату лiтiю (LiNbO3).

Обидвi гранi пластин металiзованi шляхом вакуумного напилення алюмiнiю.

Для збудження повздовжнiх та поперечних акустичних хвиль використовувалися

пластини зi зрiзами (Y +36◦) та (Y +163◦), вiдповiдно.

З лiтератури [82, 101, 102, 121] вiдомо, що АХ iз частотою в дiапазонi

1 ÷ 30 МГц, здатнi впливати на стан дефектiв у кремнiї. Саме такий частотний

дiапазон був використаний у дослiдженнях, результати яких розглянутi надалi.

В експериментах збуджувався УЗ iз частотою fUS, яка знаходилась поблизу пер-

шої або третьої гармонiки товщинного резонансу пластини. Резонансна частота

fr перетворювача вимiрювалася за допомогою приладу для дослiдження АЧХ

Х1–38. Значення fUS найефективнiшого збудження пружних коливань визнача-

лося стандартним методом за максимальною амплiтудою коливань краплi води

(вакуумного масла), розмiщеної на поверхнi перетворювача.

Попереднi дослiдження рiзних авторiв [95,101,102,121] показали, що вико-

ристання УЗ iз iнтенсивнiстю WUS > 3 Вт/см2 спричинює необоротнi (залишковi)

змiни властивостей кремнiєвих структур. Цi процеси зумовленi вiдпалом радi-

ацiйних дефектiв, формуванням нових дефектiв або перемiщенням наявних, на

вiдстанi, що значно перевищують сталу гратки. Оскiльки мета частини роботи

(роздiли 2, 4 та 5) полягала у дослiдженнi саме оборотних АI ефектiв, то пере-

важна бiльшiсть УЗН проводилась при WUS 6 1 Вт/см2. Детальнiше процедура

оцiнки WUS та iнших параметрiв УЗ наведена у пунктах 1.2.2 та 1.2.3.

Для того, щоб пiд час УЗН позбавитися впливу високочастотного електри-

чного поля, яке супроводжує збудження механiчних коливання пластини LiNbO3,

як на параметри напiвпровiдникових структур, так i на процес вимiрювання

електрофiзичних параметрiв, перетворювач екранувався. Схеми акустичного на-

вантаження, якi використовувалися в роботi, наведено на рис. 1.1. Дiелектричний

прошарок забезпечував електричну рззв’язку. Використання буфера дозволяло

найефективнiше мiнiмiзувати вплив п’єзоперетворювача на процеси у напiвпро-

вiднику: металевий буфер виконував роль як електричного, так i температурного

екрану. Як наслiдок, можна стверджувати, що виявленi пiд час УЗН ефекти
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Рис. 1.1. Використанi схеми УЗН кремнiєвих структур:

1 – екран (алюмiнiєва фольга, товщина 0,012 мм);

2 – п’єзоелектричний перетворювач (LiNbO3);

3 – дiелектричний прошарок (слюда, товщина 0,03 мм);

4 – контакти для вимiрювання вольт–амперних характеристик;

5 – контакти для збудження УЗ;

6 – буфер (алюмiнiєвий цилiндр iз високим ступенем паралельностi граней, 2 см)

визначаються лише знакозмiнною деформацiєю. Для створення акустичного кон-

такту використовувалися вакуумне масло, клей БФ6, пiцеїн.

Структури, в яких проводилися дослiдження ефектiв УЗН, мiстили енер-

гетичний бар’єр, зумовлений наявнiстю контакту метал—напiвпровiдник або

p—n–переходу та розташований поблизу однiєї з поверхонь зразка. Введення

УЗ вiдбувалось з боку гранi, протилежної до мiсця розташування бар’єру. На-

прям поширення АХ перпендикулярний площинi бар’єру i збiгається з напрямом

струму, який виникає пiд час прикладення до структури електричної напруги



50

(або при освiтленнi, якщо об’єктом дослiдження є сонячний елемент). При ви-

користаннi повздовжнiх хвиль вимушенi змiщення атомiв вiдбуваються у тому

самому напрямi, для поперечних хвиль вiсь коливання атомiв спрямована у пло-

щинi бар’єру перпендикулярно до електричного струму .

Ранiше показано [82, 153, 231], що характерний час змiни властивостей

кремнiєвих структур пiд дiєю УЗ не перевищує 2000 c. З метою обмеження

впливу будь–яких перехiдних АI процесiв використовувалася наступна експери-

ментально процедура. УЗН починалося при кiмнатнiй температурi. Пiсля цього

зразки перебували не менше 60 хв за умов поширення в них пружних коливань

i лише пiсля цього, не припиняючи дiї УЗ, починалися вимiрювання електрофi-

зичних параметрiв та/або процеси нагрiву або охолодження.

Вiдомо, що пiд час навантаження п’єзоелектричний перетворювач нагрi-

вається. Температура структур, якi дослiджувалися, контролювалася диферен-

цiйною термопарою мiдь–константан. У роботi проводилось порiвняння значень

параметрiв, отриманих за однакових температур при УЗН зразкiв та без нього.

Це дозволяло виокремити АI змiни характеристик напiвпровiдникових структур,

вiд змiн, зумовлених розiгрiвом зразкiв пiд час УЗН. Для оцiнки величини впли-

ву УЗ на певний параметр P (напруга холостого ходу, фактор неiдеальностi,

величина зворотного струму тощо), використовувалися абсолютнi ∆P чи вiд-

носнi змiни εP

∆P = Pin − PUS , (1.1)

εP = (Pin − PUS)/Pin , (1.2)

де нижнi iндекси «US» та «in» вказують на те, що вiдповiдне значення параметра

отримане при однаковiй температурi при УЗН та без нього, вiдповiдно.

При УЗО процеси впливу АХ та вимiрювання параметрiв роздiленi в часу

i тому нагальної необхiдностi екранування п’єзоелектричних полiв не було. Як

наслiдок, експериментальна схема простiша, п’єзоперетворювач безпосередньо

акустично контактував iз дослiджуваною структурою.
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1.2.2. Оцiнка параметрiв акустичного впливу

Для оцiнки iнтенсивностi АХ, введеної у напiвпровiдникову структуру, ви-

користовувалася формула плоского п’єзоперетворювача [232]:

WUS = 4K2
LNOCLNOfr

ρLNO υLNO

ρSi υSi

V 2
RF

ALNOM0
, (1.3)

де KLNO — коефiцiєнт електромеханiчного зв’язку, CLNO та ALNO — статична єм-

нiсть закрiпленого перетворювача та його площа, вiдповiдно; для використаних

перетворювачiв ємнiсть складала 0,1÷0,3 нФ залежно вiд площi та товщини;

ρLNO та ρSi — густини LiNbO3 та Si; υLNO та υSi — швидкостi поширення звука в

LiNbO3 та Si, вiдповiдно; VRF — амплiтуда високочастотної напруги, прикладеної

до перетворювача, а коефiцiєнт M0 розраховується за допомогою спiввiдноше-

ння

M0 =

[

cos
(

π
fUS
fr

)]2

+
[

ρLNO υLNO

ρSi υSi

sin
(

π
fUS
fr

)]2

[

sin
(

π
2
fUS
fr

)]4 . (1.4)

Вiдносна деформацiя при поширеннi АХ описується виразом

ξUS =

√

2WUS

ρSi υ
3
Si

, (1.5)

амплiтуда змiщень атомiв

uUS =

√

WUS

2π2 f 2
US ρSi υSi

. (1.6)

Параметри, якi використовувалися при розрахунках, наведено в табл. 1.1.

Дослiдження, результати яких наведено в роздiлах 2, 4 та 6, проводились у

достатньо вузькому температурному дiапазонi 290÷340 К. При цьому вважалось,

що параметри п’зоелектричного перетворювача змiнюються мало, сталiсть ве-

личини VRF забезпечує незмiннiсть WUS для всього дiапазону температур. Вплив

екрануючого прошарку на iнтенсивнiсть звука, введеного в зразок, вважався зне-

хтувано малим, оскiльки його товщина значно менша нiж половина довжини АХ.
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Таблиця 1.1

Окремi параметри LiNbO3 та Si при кiмнатнiй температурi [232, 233]
K2

LNO зрiз (Y +36◦) 0,24

зрiз (Y +163◦) 0,46

υLNO, повздовжнi хвилi 7340

м/с поперечнi хвилi 4560

повздовжнi хвилi, [100] 8430

повздовжнi хвилi, [111] 9850

υSi, повздовжнi хвилi, [110] 9130

м/с поперечнi хвилi, [110] / [11̄0] 4670

поперечнi хвилi, [110] / [001] 5840

поперечнi хвилi, [111] / довiл. 5090

ρLNO, кг/м3 4700

ρSi, кг/м3 2328

1.2.3. Особливостi низькотемпературного ультразвукового навантаження

Ультразвукове навантаження структур Mo—n–n+–Si (роздiл 5) здiйснюва-

лося в дiапазонi температур 130÷330 К за схемою, наведеною на рис. 1.1,в. У

випадку низькотемпературного (при T < 230 К) УЗН процес збудження АХ був

ускладнений через те, що рiдкi акустичнi склейки на кшталт вакуумного масла

кристалiзувалися i переставали виконувати свою функцiю. Водночас, контакт

створений при кiмнатнiй температурi за допомогою жорсткої склейки (пiцеїн

або БФ6), руйнувався при охолодженнi внаслiдок рiзницi коефiцiєнтiв теплового

розширення. У роботi низькотемпературне УЗН (повздовжнi хвилi) здiйснюва-

лося за допомогою свiжого (до 5 год пiсля нанесення) контакту з клею БФ6,

який ще не повнiстю кристалiзувався. Наявнiсть акустичного контакту контро-

лювалася за виглядом залежностi повного опору перетворювача вiд частоти, де

за наявностi акустичного контакту з’являвся ряд максимумiв, зумовлених вiдби-

ванням хвиль вiд граней буфера.

Водночас визначення параметрiв УЗН за допомогою формул (1.3—1.6) та

даних табл. 1.1 ускладнене. По–перше, параметри матерiалу є температуро-

залежними. Наприклад, iз лiтератури вiдомо, що змiна пружних сталих при

збiльшеннi температури на 100 К для LiNbO3 становить приблизно (-2%) [234],
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Рис. 1.2. Температурна залежнiсть частот резонансу (заповненi точки) та ан-

тирезонансу (порожнi точки) LiNbO3 перетворювачiв з робочимичастотами fUS

4,1 МГц (а) та 9,6 (б) МГц при кiмнатнiй температурi

а для кремнiю — (-2.5%) [235]; типовi температурнi залежностi резонансної та

антирезонансної частот показанi на рис. 1.2. Широкий температурний iнтер-

вал дослiдження АI ефектiв не дозволяв нехтувати подiбними залежностями.

По–друге, наявнiсть буфера спричинювала втрати акустичної енергiї внаслiдок

поглинання УЗ в алюмiнiєвому цилiндрi, часткового вiдбивання пружних хвиль

при переходi з одного середовища в iнше тощо. Цi ефекти також не врахованi у

виразах (1.3) i (1.4). Вiдтак, для оцiнки WUS використовувався вираз

WUS =
V 2
RF

2ALNOZLNO

K2
LNO lUS, (1.7)

де ZLNO — iмпеданс акустично навантаженого перетворювача, lUS — коефiцiєнт,

який враховує загальнi втрати пружної енергiї. При цьому вважалося, що вели-

чини KLNO, ZLNO та lUS залежать вiд температури.

Визначення KLNO та lUS вiдбувалося з використанням стандартної схеми,

зображеної на рис. 1.3,а. У системi збуджувалися iмпульси УЗ за допомогою

одного з iдентичних п’єзоперетворювачiв i реєструвалися високочастотнi сигна-

ли на другому. Амплiтуди сигналiв V
(1)
RF та V

(2)
RF , пов’язаних iз однократним та

троєкратний (пiсля вiдбиття вiд правої та лiвої меж) проходженням акустичного

iмпульсу через систему (рис. 1.3,б) можуть бути записанi у виглядi

(V
(1)
RF )2 = V 2

RFK
4
LNO lUS, (1.8)
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Рис. 1.3. а) Схема для оцiнки iнтенсивностi введеного УЗ:

1, 2 – iдентичнi п’єзоелектричнi перетворювачi;

3 – напiвпровiдникова структура;

4 – буфер;

5, 6 — електроди збуджуючого та приймаючого перетворювачiв, вiдповiдно.

б) Схематична осцилограма сигналiв на електродах п’єзоперетворювачiв.

в) Схема для визначення iмпедансу п’єзоперетворювача:

7 – датчик струму;

8 – еталонний опiр

(V
(2)
RF )2 = V 2

RFK
4
LNO l

3
US. (1.9)

Останнi два спiввiдношення дозволяють визначити акустичнi параметри

системи на основi вимiрювання амплiтуд високочастотних сигналiв на еле-

ктродах збуджуючого та приймаючого п’єзоперетворювачiв. Приклад отриманих

температурних залежностей наведено на рис. 1.4.

Для оцiнки ZLNO використовувався метод, схема якого представлена на

рис. 1.3,в. Датчиком струму слугувало феритове кiльце iз дротяною обмоткою.

Кiлькiсть виткiв обмотки добиралась для кожної частоти окрема, забезпечуючи

нульовий зсув фаз мiж збуджуючим сигналом амплiтудою VRF,st та сигналом да-

тчика амплiтудою VL,st у випадку пiд’єднання еталонного опору Rst (56,7 Ом).

Величина iмпедансу розраховувалася за допомогою виразу

ZLNO =
VRF
VL

VL,st
VRF,st

Rst. (1.10)
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Рис. 1.4. Температурнi залежностi коефiцiєнта акустичних втрат (а), квадрата

коефiцiєнта електромеханiчного зв’язку (б) та iмпедансу (в) п’єзоперетворювача

з робочою частотою fUS = 8,4 МГц

Температурна залежнiсть iмпедансу перетворювача наведена на рис. 1.4,в.

Використання виразу (1.7) та даних рис. 1.4 показує, що при подачi на

електроди п’єзоелектричного перетворювача високочастотної напруги з постiй-

ною амплiтудою в дiапазонi температур 130÷330 K призводить до поширення у

зразку АХ з iнтенсивнiстю, яка змiнюється бiльше нiж в п’ять разiв — рис. 1.5,а.

З iншого боку, поблизу кiмнатних температур наближення попереднього пункту,

яке стосується незмiнностi значення WUS при постiйнiй величинi VRF, справедли-

ве з точнiстю до 10 вiдсоткiв. На рис. 1.5,б також показано як має змiнюватись

амплiтуда напруги на п’єзоперетворювачi, щоб при рiзних температурах iнтен-

сивнiсть УЗН залишалася постiйною.

Рис. 1.5. Температурнi залежностi iнтенсивностi введеного УЗ при постiйному

значеннi VRF (а) та необхiдної амплiтуди напруги для постiйностi WUS (б) для

п’єзоперетворювача з робочою частотою fUS = 8,4 МГц.
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РОЗДIЛ 2

ДИНАМIЧНI АКУСТО–IНДУКОВАНI ЕФЕКТИ В ОПРОМIНЕНИХ ТА

ВИХIДНИХ КРЕМНIЄВИХ СТРУКТУРАХ IЗ p—n–ПЕРЕХОДОМ

2.1. Структура кремнiєвих сонячних елементiв. Режими опромiнення та

ультразвукового навантаження

Дослiдженi кремнiєвi сонячнi елементи (КСЕ) виготовленi з пластин дi-

аметром близько 100 мм, товщиною 300 мкм та орiєнтацiєю (111), вирiзаних

зi злиткiв марки КДБ10, вирощених за методом Чохральського. У дослiджено-

му температурному дiапазонi концентрацiя основних носiїв заряду, зумовлених

наявнiстю легуючих атомiв бору, дорiвнювала pp = 1,4 · 1015 см−3. n+ емiтер

(товщина близько 0,5 мкм, концентрацiя вiльних носiїв заряду nn = 1019 см−3)

створено шляхом iмплантацiї iонiв фосфору, пiсля закiнчення якої проведено

активiзуючий вiдпал. На фронтальну поверхню за допомогою методу APCVD

(atmospheric pressure chemical vapour deposition) нанесено антивiдбиваючий шар

дiоксиду титану TiO2. З використанням методу трафаретного друку (screen

printing) створено омiчнi алюмiнiєвi електроди: суцiльний на заднiй поверхнi

та металева сiтка на переднiй. Також проведено швидкий вiдпал отриманих

структур при температурi 800◦C тривалiстю декiлька хвилин. Структура КСЕ

зображена на рис. 2.1,а. Зауважимо, що рисунок наведено без збереження мас-

штабних спiввiдношень мiж окремими частинами.

Для дослiджень використовувалися зразки площею A = (1,5 ÷ 2,1) см2,

вирiзанi з рiзних областей пластини. Розташування зразкiв на вихiднiй пла-

стинi показано на рис. 2.1,б. Принагiдно зауважимо, що, як показують данi

робiт [236, 237], для КСЕ з площею, яка перевищує 100 мм2, нi густина стру-

му, нi питомий опiр не залежать вiд розмiру структури, що дозволяє знехтувати

крайовими ефектами. Для позначення зразкiв надалi використовується запис на

кшталт SSCx, де x — номер зразка.

Частина зразкiв була опромiнена або реакторними нейтронами, або

γ–квантами 60Co. Флюєнс Ψ нейтронного опромiнення складав 4 · 1011 см−2, для
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Рис. 2.1. Структура кремнiєвих сонячних елементiв (а) та розташування зразкiв

на вихiднiй пластинi (б)

позначення нейтронно опромiнених зразкiв використовується префiкс «n» (на-

приклад «nSC4»). Доза D опромiнення γ–квантами дорiвнювала 106 або 107 рад,

для позначення зразкiв використовуються префiкси «g6» та «g7», вiдповiдно.

Значення доз та флюєнсiв наведено в табл. 2.1. При визначеннi спiв-

вiдношень мiж D та Ψ для нейтронного та γ−60Co опромiнення використанi

данi робiт [238, 241]. У таблицi також наведено данi щодо величини NIEL

(non–ionizing energy losses, енергетичнi втрати, не зумовленi iонiзацiєю) при

поширеннi нейтронiв та γ–квантiв 60Co в кристалах кремнiю. NIEL характери-

зує втрати енергiї налiтаючої частинки на одиницю довжини шляху, зумовленi

змiщенням атомiв ґратки [239,242], тобто, фактично, процеси радiацiйного дефе-

ктоутворення. Зокрема, вважається [239], що радiацiйне ушкодження кристалiв

характеризується величиною дози зсувних ушкоджень (displacement damage

dose) Dd = Ψ · NIEL. Величини Dd для дослiджених структур також розмiщенi

у табл. 2.1. З наведених даних видно, що як при використаннi нейтронiв, так

i γ–квантiв очiкуване пошкодження кристалiчної структури є близьким. Проте,

Таблиця 2.1

Параметри опромiнених кремнiєвих сонячних елементiв

Зразок
Тип D, Ψ, NIEL [238–240], Dd,

опромiнення рад см−2 MеВ·см2/г 108 MеВ/г

nSC4 нейтрони 4,5·103 4·1011 2,04·10−3 8,2

g6SC8 γ–60Co 106 1,6·1015 (1,07÷ 1,31)× 1,7÷ 2,1

g7SC12 γ–60Co 107 1,6·1016 ×10−7 17÷ 21
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Таблиця 2.2

Параметри ультразвукових навантажень КСЕ

fUS, Тип WUS, ξUS, uUS, T ,
УЗН Зразок

МГц хвиль Вт/см2 10−6 нм K

8,0 повзд. 0,18 1,3 0,30 302÷333 U–L SC11, SC17

4,2 попер. 0,19 2,9 0,63 300÷340 U–Ts1 SC17, g7SC12

4,2 попер. 0,22 3,1 0,67 295÷335 U–Ts2 SC11

4,2 попер. 0,24 3,2 0,70 300÷340 U–Ts3 nSC4

4,2 попер. 0,37 4,0 0,87 308÷340 U–Tb1 g7SC12

4,2 попер. 0,38 4,1 0,89 308÷340 U–Tb2 g6SC8

4,2 попер. 0,40 4,2 0,91 310÷340 U–Tb3 SC11, SC17, nSC4

8,0 повзд. до 1,5 до 5,1 до 0,86 290÷330 U–L8 SC13, nSC7

26,1 повзд. до 0,26 до 1,9 до 0,1 290÷333 U–L26 SC13, nSC7

4,1 повзд. до 0,65 до 3,0 до 1,0 ∼300 U–L4t SC3, SC11A

8,0 повзд. до 0,09 до 1,1 до 0,19 ∼300 U–L8t SC11A

13,6 повзд. до 0,15 до 1,5 до 0,15 ∼300 U–L13t SC3

26,1 повзд. до 0,10 до 1,2 до 0,06 ∼300 U–L26t SC11A

як вiдомо, опромiнення рiзного типу викликає появу дефектiв рiзної структури.

Зокрема, γ–променi викликають появу, переважно, А–центрiв [243–245], тодi як

нейтрони призводять до появи вакансiйних кластерiв [246, 247], областей роз-

упорядкування [248] та комплексiв CiOi [245, 249]. Бiльш детально це питання

розглянуте у пунктi 2.5.1.

Вiдомо [250], що пiсля опромiнення, особливо нейтронного [245, 246],

у кристалах кремнiю вiдбуваються довготривалi перехiднi процеси, зумовленi

утворенням вторинних радiацiйних дефектiв. З метою уникнення впливу подi-

бних процесiв зразки пiсля опромiнення i перед початком дослiджень, результати

який наведено далi, зберiгались протягом п’яти рокiв при кiмнатнiй температурi.

Ультразвукове навантаження КСЕ проводилося за схемою, наведеною на

рис. 1.1,a. Акустичний контакт створювався за допомогою вакуумного масла

при використаннi повздовжнiх хвиль та клею БФ6 — для поперечних. Параме-

три УЗ навантажень, їхнi позначення та зразки, до яких вони застосовувалися,

наведено в табл. 2.2.
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2.2. Оборотна акусто–iндукована деградацiя кремнiєвих сонячних

елементiв

На сьогоднi КСЕ продовжують вiдiгравати домiнуючу роль у галузi фо-

товольтаїки, займаючи приблизно три чвертi вiдповiдного ринку. Основними

причинами є достатньо високий рiвень коефiцiєнта корисної дiї, доступнiсть

та нетоксичнiсть сировини, низька цiна та високий рiвень розвитку техноло-

гiчних процесiв, необхiдних для їхнього виготовлення [251]. Першочерговою

задачею виробникiв КСЕ, як i iнших напiвпровiдникових пристроїв, є реалiзацiя

можливостi керування їхнiми властивостями. Необхiдною умовою її вирiшення

є розумiння причинно–наслiдкових зв’язкiв процесiв, якi вiдбуваються пiд час

фотогенерацiї та руху носiїв заряду. Наприклад, виявлено, що зменшення ефе-

ктивностi роботи КСЕ може вiдбуватися внаслiдок:

а) iнтенсивного освiтлення — процес, який у випадку СЕ на основi кристалiчно-

го кремнiю носить назву LID (light–induced degradation) [252–255], тодi як для

мiкрокристалiчного Si широко використовується абревiатура CID (carrier-induced

degradation) [256, 257];

б) прикладання високої (декiлька сотень вольт i бiльше) напруги — PID

(potential–induced degradation) [258–260];

в) опромiнення — RID (radiation–induced degradation) [261, 262].

Причинами деградацiї є змiни у дефектнiй пiдсистемi кристалiв: перебудова

комплексiв бор–кисень або комплексiв, якi мiстять мiдь (для випадку LID), де-

корування дефектiв пакування позитивно зарядженими iонами, що спричинює

зменшення опору шунтування (PID) або утворення радiацiйних рекомбiнацiйних

центрiв (RID). Вiдпал деградованих КСЕ при пiдвищених температурах нерiдко

дозволяє повнiстю (або частково) вiдновити ефективнiсть.

Акустичнi хвилi також здатнi ефективно взаємодiяти з дефектами в крем-

нiї. Наприклад експериментально показано, що УЗ викликає трансформацiю

домiшкових та радiацiйних дефектiв [82, 98, 150, 155], модифiкацiю спектра

[263] та густини [105] поверхневих станiв, змiну дифузiйної довжини еле-

ктронiв [58, 153] та впливає на проходження струму у бар’єрних структурах
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[101, 102, 129] — детальнiше цi ефекти описанi в пiдроздiлi 1.1. Тому цiлком

очiкуваним є явище акусто–iндукованої деградацiї (USID, ultrasound–induced

degradation) внаслiдок поширення АХ в КСЕ. При використаннi УЗ не надто

високої iнтенсивностi, параметри матерiалу пiсля припинення поширення АХ

повертаються до вихiдних значень [58, 153, 155] навiть без застосування вiдпа-

лу. Тому очiкується, що USID має бути оборотною при кiмнатних температурах

на вiдмiну вiд деградацiй iнших типiв. Розглянутi у пiдроздiлi результати отри-

манi в результатi експериментального дослiдження АI змiн фото–електричних

параметрiв КСЕ.

2.2.1. Методи визначення параметрiв КСЕ

Для визначення параметрiв КСЕ проводилось вимiрювання у режимi по-

стiйного струму прямих вольт–амперних характеристик (ВАХ) у темрявi та при

освiтленнi в температурному iнтервалi 290–340 K як при УЗН, так i без нього.

Приклад декiлькох залежностей наведено на рис. 2.2. Густина струму короткого

замикання Jsc, напруга холостого ходу Voc та фактор форми FF визначалися з

ВАХ, отриманих при освiтленнi, за перетином експериментальної кривої з коор-

динатними осями та по розташуванню максимуму потужностi.

У рамках моделi подвiйного дiода залежнiсть густини струму J вiд при-

кладеної напруги V для n+–p структури має описуватися виразом [264, 265]:

J(V, T ) = (ISCR + Ibase + Ish) /A =

= −Jph +
qnid

2τg

{

exp

[

q(V − JRs)

nidkT

]

− 1

}

+

+
qn2

i

pp

√

µnkT

τn

{

exp

[

q(V − JRs)

kT

]

− 1

}

+
V − JRs

Rsh
, (2.1)

де ISCR описує загальну рекомбiнацiю в областi просторового заряду (ОПЗ), Ibase

зумовлений процесами рекомбiнацiї у квазi–нейтральнiй областi (КНО), Ish —

струм шунтування, T — абсолютна температура, Jph — густина фотогенерованого

струму, q — елементарний заряд, ni — концентрацiя власних носiїв заряду, τg —



61

Рис. 2.2. Темновi ВАХ, вимiрянi при температурах 301 K (кривi 1 та 3, кола)

та 341 K (2 та 4, трикутники) за умов УЗН (U–Tb3, кривi 3, 4, заповненi точки)

та для ненавантаженого зразка (1 та 2, порожнi точки) На вставцi наведено ча-

стину ВАХ при освiтленi в дiапазонi вiд 0 до Voc. Точки — експеримент, лiнiї —

апроксимацiї за формулою (2.1)

ефективний час життя носiїв заряду в ОПЗ, d — товщина ОПЗ:

d(V, T ) =

√

2εε0(pp + nn)

qppnn

[

Eg

q
− kT

q
ln

(

NvNc

ppnn

)

− 2kT

q
− V

]

, (2.2)

ε0 — дiелектрична стала, ε — дiелектрична проникнiсть матерiалу (для Si

ε = 11,7), Eg — ширина забороненої зони напiвпровiдника, Nc та Nv — ефе-

ктивна густина станiв поблизу дна зони провiдностi та вершини валентної зони,

вiдповiдно; nid — фактор неiдеальностi; Rs та Rsh — опори послiдовний та шун-

тування, вiдповiдно; µn та τn — рухливiсть та час життя електронiв (неосновних

носiїв) у базi дiода. Тобто рiвняння ВАХ, яке моделює поведiнку сонячного еле-

менту за допомогою еквiвалентної електричної схеми, мiстить ряд параметрiв,

що безпосередньо стосуються фiзичних процесiв, якi вiдбуваються у пристрої.

Формули (2.1)–(2.2) були використанi для апроксимацiї експерименталь-

них даних, причому невiдомими величинами вважалися τg, τn, nid, Rsh, Rs та Jph

(остання лише для ВАХ при освiтленнi). При цьому вважалося, що ni(T ) = 1,64·
1015 T 1,706 exp(−Eg/2kT ) см−3 [266], Nc(T ) = 2,86·1019(T/300)1,58 см−3, Nv(T ) =
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3,10 · 1019(T/300)1,85 см−3 [267], а температурнi залежностi забороненої зони та

рухливостi електронiв описуються формулами Varshni та Caughey–Thomas:

Eg(T ) = Eg(0)−
β1T

2

(T + β2)
, (2.3)

де Eg(0) = 1,169 еВ, β1 = 7,021 · 10−4 еВ/К2, β2 = 1108 K [268, 269] та

µn(T ) = µmin +
µ0

1 + (pp/Nref)ζ
. (2.4)

де µmin = 92 · (T/300)−0,57 см2/(В·с), µ0 = 1268 · (T/300)−2,33 см2/(В·с), Nref =

1,3 · 1017 · (T/300)2,4 см−3, ζ = 0,91 · (T/300)−0,146 [268, с. 505, Table A8.2].

Апроксимацiя проводилась iз використанням методу диференцiйної еволюцiї

[270–272], який детальнiше описано в пунктi 3.4.3. З рис. 2.2 видно, що роз-

рахованi кривi з високою точнiстю описують експериментальнi данi: середня

похибка апроксимацiї не перевищує 0,8%.

Вiдомо [265], що Jsc ≈ JphRsh/(Rsh + Rs). Для всiх дослiджених зразкiв

Rs ≈ 1,5 Ом·см2, що збiгається з типовим для КСЕ значенням 0,5 ÷ 2 Ом·см2

[236,273]. Величина Rsh суттєво залежала вiд температури та конкретного зраз-

ка, проте не була меншою 4 кОм·см2. Вiдтак, у нашому випадку очiкується

Jsc ≈ Jph. Дiйсно, подiбне спiввiдношення спостерiгається мiж величиною Jph,

отриманою шляхом багатопараметричної апроксимацiї залежностi густини стру-

му вiд напруги, та значенням Jsc, яке вiдображає ординату перетину ВАХ iз

вiссю струмiв.

Для освiтлення КСЕ використовувалося монохроматичне свiтло з довжи-

на хвилi λ = 900 нм та iнтенсивнiстю Wph = (8 ± 4) Вт/м2. Вiдомо, при

Wph > 5 Вт/см2 вiдбувається дисоцiацiя пар залiзо–бор [274], а при Wph >

0,02 sun= 20 Вт/м2 у Si:B можуть утворюватись дефекти [275]. Цi процеси впли-

вають на час життя носiїв заряду, а оскiльки метою роботи було дослiдження АI

ефектiв, то з метою запобiгання будь–яких свiтло–iндукованих деградацiйних

процесiв використане низькоiнтенсивне освiтлення. Монохроматичнiсть свiтла

дозволила спростити аналiз причин АI змiн струму короткого замикання. А саме,

для використаної довжини хвилi фотогенерований струм переважно зумовлений

утворенням електронно–дiркових пар у p–областi. Якщо база КСЕ перевищує у
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декiлька разiв довжину дифузiї неосновних носiїв Ln =
√

µnkTτn/q, то для Jsc

справедливий вираз [269, 276, 277]:

Jsc =
Wph(1−Rph)qβλ

hc

αLn

1 + αLn
, (2.5)

де α — коефiцiєнт поглинання свiтла, Rph — коефiцiєнт вiдбивання, β — коефi-

цiєнт квантового виходу.

Формулу (2.5) використано для апроксимацiї експериментальної залежно-

стi Jsc(T ), причому Ln розглядалась як невiдомий параметр. Пiд час розрахункiв

вважалося, що Rph та β не змiнюються (згiдно з [278], для кремнiю при ви-

користанiй довжинi хвилi β = 1), а температурна залежнiсть α описується

виразом [269, 279]

α(λ, T ) =
∑

i=1,2
j=1,2

CiAj

{

[hc/λ− Egj(T ) + Ep i]
2

exp(Ep i/kT )− 1
+

[hc/λ− Egj(T )− Ep i]
2

1− exp(−Ep i/kT )

}

+

+Ad [hc/λ− Egd(T )]
1/2 , (2.6)

де h — стала Планка, c — швидкiсть свiтла, Ep 1 = 1,827 · 10−2 еВ, Ep 2 =

5,773 · 10−2 еВ — частоти Дебая поперечних оптичних та акустичних фоно-

нiв, вiдповiдно; константи C1 = 5,5, C2 = 4,0, A1 = 3,231 · 102 см−1еВ−2,

A2 = 7,237 · 103 см−1еВ−2, Ad = 1,052 · 106 см−1еВ−2; температурна зале-

жнiсть Eg1, Eg2 та Egd описується виразом (2.3), причому Eg1(0) = 1,169 еВ,

Eg2(0) = 2,5 еВ та Egd(0) = 3,2 еВ. Крiм того, на пiдставi отриманих результатiв

(див. пункт 2.2.3) припускалося, що Ln ∼ T 0.5.

Отже, визначення Ln та τn проводилось як в результатi аналiзу окремої

ВАХ, так i з апроксимацiї температурної залежностi Jsc. Надалi, щоб вiдрiзни-

ти величини, отриманi другим шляхом, використовується верхнiй iндекс «ph»:

Lph
n , τphn , ε

ph
τn тощо.

Пiдкреслимо, що всi АI ефекти, описанi у цьому роздiлi є оборотними: ве-

личини Jsc, Voc, FF та iнших параметрiв повертаються до своїх вихiдних значень

пiсля припинення УЗН та витримки зразкiв при кiмнатнiй температурi протягом

доби. Оборотнiсть АI ефектiв iлюструє рис. 2.3. Часовий iнтервал мiж початком
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Рис. 2.3. Значення часу життя в ОПЗ (a, лiва вiсь, незаповненi точки) та КНО

(a, права вiсь, заповненi точки), фактора неiдеальностi (б, лiва вiсь, незаповненi

точки) та опору шунтування (б, права вiсь, заповненi точки), отриманi до, пiд

час та пiсля УЗН. Зразки SC11 (кола) та g7SC12 (трикутники). T = 330 K

УЗН та вимiрами, результати яких представленi з позначкою «пiд час УЗН» пе-

ревищує 60 хв, промiжок часу мiж закiнченням УЗН та вимiрами «пiсля УЗН»

— близько 24 год. На рисунку представленi данi лише для двох зразкiв, але цi

результати є типовими i для iнших. Оборотнiсть ефектiв, зокрема, свiдчить, що

УЗ не спричинює нi дифузiю дефектiв, нi змiну їхньої концентрацiї.

Загалом, такi параметри дводiодної моделi як τg, nid, Rsh та Rs, можуть

залежати вiд освiтлення [236, 280, 281]. Наприклад, опiр шунтування при освi-

тленнi може як перевищувати величину, отриману з темнових ВАХ [280], так

i бути меншим за неї [236, 281]. У лiтературi [236] подiбний ефект пов’язують

iз вiдхиленням вiд принципу суперпозицiї, згiдно з яким струм, що протiкає

через КСЕ при освiтленнi, має дорiвнювати сумi темнового струму за тих же

умов та фотогенерованого Iph. У свою чергу, вiдхилення можуть бутизумовлен-

ням насиченням рекомбiнацiї за участю дефектiв, збуренням концентрацiї носiїв

у збiдненому шарi внаслiдок протiкання фотоструму [282] або iз впливом по-

слiдовного опору [283]. Проте вiдмiнностi параметрiв стають суттєвими при

Wph > 0,1 sun [236]. У нашому випадку темновi ВАХ та свiтловi, змiщенi на

величину струму короткого замикання, практично збiгаються (рис. 2.4), як i ве-

личини τg, τn, nid, Rsh та Rs, отриманi з ВАХ, якi вимiрянi у темрявi та при
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Рис. 2.4. Темнова ВАХ (1), свiтлова ВАХ, змiщена на величину струму короткого

замикання (2) та залежнiсть Isc вiд Voc (3). Зразок SC11. T = 305 К

освiтленнi за однакової температури та в iдентичних умовах УЗН. На рисунку

також наведена залежнiсть струму короткого замикання вiд напруги холостого

ходу, отримана при рiзних значеннях Wph. Те, що вона збiгається з темновою

ВАХ свiдчить про малий вплив послiдовного опору [282].

Вiдомо, що дефекти розподiляються по площi напiвпровiдникових пластин

нерiвномiрно (див., наприклад, [284, 285]), а вiдтак, нерiвномiрним є i розподiл

фiзичних параметрiв. У нашому випадку також спостерiгався розкид величин

визначених параметрiв зразкiв, вирiзаних iз рiзних частин вихiдної пластини.

Проте характер АI змiн цих параметрiв для всiх зразкiв був подiбний. Тому з

усього набору дослiджених структур (5 зразкiв) надалi в цьому параграфi роз-

глянуто типовi результати переважно лише для двох (SC11 та SC17), вихiднi

параметри яких вiдрiзнялися найбiльше.

2.2.2. Вплив ультразвука на фотоелектричне перетворення

Отриманi температурнi залежностi густини струму короткого замикання,

напруги холостого ходу та фактора форми наведено на рис. 2.5. Значення пара-

метрiв при температурi 320 K представленi в табл. 2.3. Необхiдно зауважити, що

не тiльки Jsc та Voc, але й коефiцiєнт корисної дiї, FF та час життя неосновних

носiїв заряду зменшуються при освiтленнi з низькою iнтенсивнiстю [286–288].
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Рис. 2.5. Температурна залежнiсть густини струму короткого замикання (а), на-

пруги холостого ходу (б) та фактора форми (в) для зразкiв SC17 (квадрати) and

SC11 (кола). Кривi 1 та 5 (незаповненi точки) отриманi без УЗН, решта — пiд

час УЗН: U–L (кривi 2 та 6), U–Ts1 (3), U–Ts2 (7) та U–Tb3 (4 та 8) . Точки —

експеримент, лiнiї — апроксимацiя згiдно з формулою (2.5)

Зокрема, збiльшення часу життя неосновних носiїв при зростаннi їхньої концен-

трацiї може спостерiгатися а) за наявностi точкових рекомбiнацiйних центрiв

iз суттєво рiзними за величиною коефiцiєнтами захоплення носiїв рiзного зна-

ка [236, 289]; б) коли рекомбiнацiя вiдбувається на протяжних дефектах, якi

здатнi накопичувати неосновнi носiї, що викликає появу потенцiйного бар’єру

та зменшення коефiцiєнта захоплення [290, 291]. Отже, данi на рис. 2.5 та в

табл. 2.3 не є еквiвалентними тим, що можуть бути отриманi за стандартних

умов (STC, standard test condition, iнтенсивнiсть освiтлення 1000 Вт/м2, темпе-

ратура 25◦C, спектр AM1.5G). Проте вони iлюструють АI ефекти. Крiм того,

середньо–рiчна енергетична ефективнiсть сонячних батарей в середнiх широтах

суттєво залежить вiд їх продуктивностi при низькому рiвнi освiтлення.

З рис. 2.5 видно, що має мiсце акусто–керована деградацiя. Вiдноснi АI

змiни параметрiв наведено в табл. 2.4. Зауважимо, у розглянутому температур-

ному дiапазонi величина АI змiн слабко залежить вiд температури практично

для всiх параметрiв, якi розглядалися в роботi.

Режими УЗН U–L, U–Ts1 та U–Ts2 близькi за iнтенсивнiстю пружних ко-

ливань i вiдрiзняються значеннями fUS та uUS (ξUS) — див. табл. 2.2. Попереднi
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Таблиця 2.3

Визначенi параметри КСЕ (T = 320 K)
Зразок SC17 SC11

УЗН — U–L U–Ts1 U–Tb3 — U–L U–Ts2 U–Tb3

Jsc, 0,01A/м2 191±2 191±2 184±2 171±2 198±2 198±2 189±2 181±2

Voc, мВ 256±4 250±4 243±4 233±4 164±4 159±4 157±4 141±4

FF , 10−3 475±2 468±2 463±2 458±2 372±2 366±2 366±2 353±2

Lph
n , мкм 99±5 92±5 67±4 55±3 125±6 124±6 103±5 98±5

Ln, мкм 93±5 82±4 47±3 34±2 106±5 99±5 80±4 69±4

τphn , 10−7 с 31±3 26±3 14±2 9±1 49±5 48±5 33±4 30±3

τn, 10−7 с 26±3 21±3 7±2 3.5±0.7 35±3 31±3 20±3 15±2

τg, 10−9 с 70±4 66±3 57±3 48±2 35±2 31±2 30±2 29±2

Eτg, меВ 242±7 237±5 234±5 234±5 245±6 234±5 241±5 243±5

nid, ±0,01 2,59 2,60 2,61 2,63 2,51 2,52 2,53 2,54

Tid, K 226±8 215±10 243±15 233±15 327±10 319±15 308±20 358±25

KUS, м−2с−1 (3,3±0,5)×1024 (5,0±0,2)×1023

Rsh, кОм·см2 > 1012 12±1 13±1 10±1 8±1

Таблиця 2.4

Акусто–iндукованi змiни параметрiв КСЕ

Зразок SC17 SC11

УЗН U–L U–Ts1 U–Tb3 U–L U–Ts2 U–Tb3

εJsc, % 0±1 4±1 10±1 0±1 5±1 9±1

εV oc, % 2±2 5±2 9±2 3±2 4±2 14±2

εFF , % 2±1 3±1 4±1 2±1 2±1 5±1

ε
ph
Ln, % 7±7 32±7 44±7 1±7 18±7 22±7

εLn, % 12±6 49±6 63±6 6±6 25±6 35±6

ε
ph
τn, % 16±15 55±15 70±15 2±15 33±15 39±15

ετn, % 19±12 73±12 87±12 11±12 43±12 57±12

ετg, % 6±5 19±5 31±5 9±5 14±5 17±5

-∆nid, 10−2 1±1 2±1 4±1 1±1 2±1 3±1

εRsh, % -8±10 17±10 33±10
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дослiдження показали, що при збiльшеннi fUS ефективнiсть впливу УЗ на крем-

нiєвi структури має зростати. Проте наведенi данi свiдчать, що Jsc та Voc бiльше

змiнюються при пiд час U–Ts1 та U–Ts2. Отже, ефективнiсть УЗ впливу на

КСЕ визначається, насамперед, змiщенням атомiв, а не загальною енергiєю ко-

ливань, енергiєю яку отримує кристал пiд час УЗН. Вiдтак, поперечнi АХ є

ефективнiшим iнструментом впливу, нiж повздовжнi, оскiльки при однакових

енергетичних затратах дозволяють досягти бiльшого ефекту.

Рiвняння (2.5) показує, Jsc суттєво залежить вiд довжини дифузiї неоснов-

них носiїв. Визначенi шляхом апроксимацiї (лiнiї на рис. 2.5) експериментальних

залежностей значення Lph
n та розрахованi на їхнiй основi величини τphn , а також

їхнi змiни при УЗН наведено в табл. 2.3 та 2.4. Отриманi результати показу-

ють, що УЗ впливає на час життя неосновних носiїв i саме цим можна пояснити

виявленi змiни струму короткого замикання в ультразвуковому полi.

На жаль, аналiтичних виразiв для Voc та FF у випадку моделi подвiйного

дiода у лiтературi не запропоновано. Водночас рiвностi

Jsc =
qnid

2τg

(

e
qVoc
nidkT − 1

)

+
qn2

i

pp

√

µnkT

τn

(

e
qVoc
kT − 1

)

+
Voc

Rsh
,

Jsc

(

2 +
Rs

Rsh

)

=
qnid

2τg

(

e
− qJscRs)

nidkT − 1
)

+
qn2

i

pp

√

µnkT

τn

(

e−
qJscRs

kT − 1
)

.

якi можуть бути використанi для їхнього отримання свiдчать, що характеристики

фотоелектричного перетворення залежать вiд τn, nid, τg, та Rsh. У наступному

пунктi розглянуто вплив УЗ на цi параметри, причини змiн Voc та FF обгово-

ренi в 2.2.4.

2.2.3. Акусто–керована рекомбiнацiя в КСЕ

Традицiйно, пiд час аналiзу процесiв, якi вiдбуваються у структурах iз

p—n–переходом окремо розглядаються рекомбiнацiю в ОПЗ та в КНО. Зокре-

ма, рекомбiнацiя в ОПЗ суттєво впливає на характеристики КСЕ iз тиловою

металiзацiєю при низькiй освiтленостi та при вимiрах малосигнальних значень

фото–ерс [292] — тобто за умов, якi вiдповiдають нашим експериментам.
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Рис. 2.6. Температурнi залежностi часу життя носiїв у ОПЗ (а) та фактора неi-

деальностi (б) для зразкiв SC17 (кривi 1–4, квадрати) та SC11 (5–8, кола). Кривi

1 та 5 (незаповненi точки) отриманi без УЗН, решта — пiд час УЗН: U–L (кривi

2 та 6), U–Ts1 (3), U–Ts2 (7) та U–Tb3 (4 та 8) . Точки — експеримент, лiнiї –

апроксимацiя з використанням виразу (2.7) i Eτg = 0,24 eV (a) та формули (2.8)

i Tid = 330 або 230 K (б)

Параметрами ВАХ, якi пов’язанi з процесами в областi просторового заря-

ду є nid та J0SCR = (qdni/2τg). Пiд час аналiзу отриманих результатiв вважалося,

що УЗН не змiнює параметри напiвпровiдника, якi визначаються властивостями

ґратки (тобто Eg, Nc, Nv тощо). Тому замiсть розгляду величини J0SCR як цiло-

го, основна увага звернута на τg. Отриманi температурнi залежностi часу життя

носiїв у ОПЗ та фактора неiдеальностi наведенi на рис.2.6. Виявлено, що експе-

риментальна температурна залежнiсть τg задовiльно описується виразом

τg(T ) = τg0 exp

(

−Eτg

kT

)

. (2.7)

Як показано на рис. 2.6,б, фактор неiдеальностi зменшується зi зростанням

температури, а залежнiсть nid вiд 1/T близька до лiнiйної:

nid(T ) = nid,∞ + Tid/T . (2.8)

Величини Tid та Eτg, обчисленi для рiзних умов, наведено в табл. 2.3. Видно, що
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а) УЗН викликає збiльшення nid та зменшення τg; величини АI змiн показано в

табл. 2.4;

б) τg та nid змiнюються ефективнiше при використаннi поперечних АХ;

в) ετg та ∆nid збiльшуються при зростаннi WUS;

г) УЗН не впливає на Eτg та Tid; Eτg = 0.24± 0.01 еВ для всiх зразкiв, тодi як

характерна температура фактора неiдеальностi залежить вiд мiсця розташування

зразка на пластинi: Tid = 330± 30 K для SC11 та Tid = 230± 20 K для SC17.

Для проведення аналiзу отриманих результатiв важливо визначити меха-

нiзм рекомбiнацiї в ОПЗ дослiджених зразкiв. При цьому необхiдно звернути

увагу, насамперед, на велике значення nid та малi значення τg.

Вiдповiдно до теорiї Шоклi–Рiда–Хола (ШРХ), фактор неiдеальностi не

перевищує 2, а температурна залежнiсть τg має описуватися виразом [293, 294]:

τg ≃ 2 τn

√

σn

σp
cosh

(

Et − Ei

kT

)

(2.9)

де σn та σp — поперечнi перерiзи захоплення (ППЗ) рекомбiнацiйним центром

електронiв та дiрок, вiдповiдно; Et — положення енергетичного рiвня, зв’язано-

го з цим центром, Ei — положення рiвня Фермi у власному напiвпровiднику. У

нашому випадку значення nid бiльшi нiж 2, а τg експоненцiйно зростає з пiдви-

щенням температури. Тобто теорiя ШРХ не є застосовною.

У лiтературi для пояснення великих значень фактора неiдеальностi, якi не-

рiдко зустрiчаються на практицi, запропоновано декiлька моделей. Наприклад,

згiдно з [295], причиною цього може бути неоднорiднiсть фронтального мета-

лiзованого контакту. Проте ця модель передбачає, що nid має залежати вiд Wph,

що не спостерiгається у нашому випадку. Beier та Voss [296] пояснюють вели-

кi можливi значення nid ефектами насичення (зумовленими наявнiстю декiлькох

рекомбiнацiйних центрiв) у рамках моделi ШРХ. Водночас такий пiдхiд не до-

зволяє пояснити величини J0SCR, якi в нашому випадку значно перевищують

очiкуванi згiдно з теорiєю ШРХ значення. Нарештi, великi значення фактора

неiдеальностi також пов’язуються з тунелюванням за участю глибоких рiвнiв

(ГР) [297, 298]. Проте при такому пiдходi nid не має залежати вiд температури,

що суперечить рис.2.6.
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Водночас, всi виявленi особливостi рекомбiнацiї в ОПЗ можуть бути по-

ясненi в рамках моделi рекомбiнацiї у системi спарених рiвнiв дефектiв (CDLR,

coupled defect level recombination). Цей механiзм передбачає швидкi переходи

носiїв заряду безпосередньо мiж рiвнями, якi належать рiзним дефектам, про-

сторово розташованим поблизу один одного. Це явище спочатку було виявлене

експериментально [299, 300], а потiм використане для пояснення процесiв, якi

вiдбуваються у напiвпровiдникових дiодах [236, 301–304]. На початкових ета-

пах розвитку моделi вважалося [301], що щонайменше один iз рiвнiв має бути

мiлким. Надалi запропоновано, що такi процеси можуть проходити i за участю

дефектiв, рiвнi яких не розташованi близько до меж дозволених зон; проте темп

рекомбiнацiї буде максимальним, якщо дефект акцепторного типу утворює пару

з дефектом донорного типу [302]. Надалi, для скорочення замiсть термiнiв «де-

фект акцепторного типу» та «дефект донорного типу» будемо використовувати

«акцептор» та «донор», не маючи на увазi суттєвi змiни провiднiсть кристалу.

Зазначимо, що в рамках моделi мова не йде про утворення стiйкої конфiгурацiї

на кшталт комплексного точкового дефекту (ТД), мiж компонентами якого ви-

никає високоiнтенсивний зв’язок. У запропонованiй парi складовi взаємодiють

мiж собою лише внаслiдок того, що електрон iз рiвня однiєї компоненти (напр.,

донора) може переходити на рiвень iншої (напр., акцептора).

Принагiдно зауважимо, що це не єдина модель згiдно з якою у рекомбiнацiї

приймає участь два дефектнi рiвнi. Нещодавно [305] запропоновано механiзм,

який передбачає, що рiвень поблизу дна зони провiдностi, на який ефективно

захоплюються електрони, i рiвень недалеко вiд вершини валентної зони, який

ефективно захоплює дiрки, належать одному дефекту, що може перебувати у

двох конфiгурацiях залежно вiд зарядового стану. Процеси захоплення носiїв

iз зон супроводжуються швидкою структурною трансформацiєю дефекту мiж

стабiльною та метастабiльною конфiгурацiями.

Повертаючись до моделi CDLR, зауважимо, що згiдно з нею високi значен-

ня фактора неiдеальностi зумовленi насиченням мiжрiвневого рекомбiнацiйного

каналу. У спрощеному випадку, коли вiдсутнi переходи мiж рiвнем донора ED
t та

валентною зоною i мiж рiвнем акцептора EA
t та зоною провiдностi, темп рекомбi-

нацiї у системi спарених рiвнiв R може бути описаний наступним виразом [301]:
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R =
R12 −

√

R 2
12 − 4τDnτ

A
p(np− n2

i )(1− ǫ)

2τDnτ
A
p(1− ǫ)

, (2.10)

R12 =
(n+ nD)(p+ pA)

RDA

+ τDn(p+ pD) + τAp(n+ nA), (2.11)

τDn = (ND σ
D
n υth,n)

−1, τAp = (NA σ
A
p υth,p)

−1, (2.12)

де RDA — так званий параметр зв’язку, ND та NA — густини донорiв та акцепторiв,

вiдповiдно; σD
n та σA

p — ППЗ електронiв донором та дiрок акцептором, вiдповiдно;

υth,n та υth,p — тепловi швидкостi електронiв та дiрок, вiдповiдно; nD,A, p D,A та ǫ

залежать вiд ED
t , E

A
t та факторiв виродження рiвнiв.

ППЗ для дефекту в парi вiдрiзняється вiд значення, характерного для iзо-

льованого дефекту, i залежить вiд вiдстанi r мiж донором та акцептором [302]:

σD,A
n,p(r) = CD,A

n,p r
2 , (2.13)

де CD
n та CA

p — певнi константи. Величина RDA також залежить вiд r та пропор-

цiйна iнтегралу перекриття хвильових функцiй дефектiв. Зокрема, якщо i донор,

i акцептор характеризується водне–подiбними хвильовими функцiями i однако-

вим радiусом Бора aB, то [302]

RDA(r) ∼ NDNA

[

1 +
r

aB
+

1

3

(

r

aB

)2
]

e−r/a0 . (2.14)

На жаль, вираз, який би дозволяв аналiтично описати взаємозв’язок мiж

параметрами ВАХ (напр., nid та τg) i характеристиками дефектiв, якi прийма-

ють участь у CDLR, вiдсутнiй. Однак показано [301,303], що nid збiльшується зi

зменшенням RDA. Оскiльки τg ∼ R−1, то видається цiлком очiкуваним, що nD,A,

p D,A та ǫ забезпечують термоактивацiйний характер часу життя носiїв у ОПЗ,

який спостерiгається експериментально. На думку автора, величина Eτg насам-

перед визначається енергетичними рiвнями зв’язаних дефектiв, тобто залежить

вiд їхнього типу та конфiгурацiї. Водночас, значення Tid залежить також i вiд ND

та NA. Отже, отриманi результати свiдчать, що
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а) у рекомбiнацiйних процесах як в SC11, так i в SC17 приймають участь одна-

ковi дефекти, оскiльки значення Eτg збiгається;

б) концентрацiя рекомбiнацiйно–активних дефектiв у зразках рiзна, про що

свiдчать неоднаковi значення Tid, τg,in та nid,in;

в) УЗН не призводить до змiн енергетичних рiвнiв та концентрацiй дефектiв,

оскiльки Eτg та Tid в умовах поширення АХ не мiняються.

При записi виразу для Jbase (див. формулу (2.1)) вважалося, що дифузiй-

ний струм виникає внаслiдок iнжекцiї електронiв з емiтера в базу. Загалом при

проходженнi струму вiдбуваються також процеси iнжекцiї дiрок iз бази в емi-

тер, проте для несиметричного p—n–переходу (nn ≫ pp) цiєю складовою можна

знехтувати [236]. Крiм того, вираз J0base = (qn2
i/nn)

√

µnkT/τn справедливий

лише за умови, що товщина бази у декiлька разiв перевищує довжину дифу-

зiї неосновних носiїв [306]. Як показують данi табл. 2.3, ця умова в нашому

випадку також виконується.

Величина J0base вiдображає процеси, що вiдбуваються в КНО сонячного

елементу. Пiд час аналiзу вважалося, що nn та µn не залежать вiд УЗН. Пiдста-

вами для цього бути а) експериментально виявлена незалежнiсть послiдовного

опору вiд УЗН; б) загальновiдомий факт, що для дослiдженого температурного

дiапазону рухливiсть визначається насамперед розсiянням на атомах ґратки. У

зв’язку з цим основна увага звернена на τn, температурна поведiнка якого пока-

зана на рис. 2.7. Як i очiкувалось вiдповiдно до лiтературних даних, час життя

неосновних носiїв збiльшується з пiдвищенням температури. Визначенi шля-

хом апроксимацiї експериментальних залежностей значення τn та розрахованi

на їхнiй основi величини Ln, а також їхнi змiни при УЗН зведено в таблицях 2.3

та 2.4. Наведенi результати показують, що УЗН зменшує τn, причому ефект до-

статньо значний: при поширення АХ значення часу життя може зменшуватись

до 20 % вихiдної значення.

Отриманi величини Ln,in цiлком спiвмiрнi зi значеннями Lph
n,in, визначени-

ми на основi аналiзу залежностей Jsc(T ). Невеликi кiлькiснi вiдмiнностi мiж ε
ph
Ln

та εLn, на думку автора, зумовленi АI змiною залежностi Ln(T ) (див. рис.2.7),

яка не враховувалася пiд час апроксимацiї температурної залежностi струму ко-

роткого замикання.
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Рис. 2.7. Температурнi залежностi часу життя неосновних носiїв у КНО для

зразкiв SC17 (кривi 1–4, квадрати) та SC11 (5–8, кола). Кривi 1 та 5 (незаповненi

точки) отриманi без УЗН, решта — пiд час УЗН: U–L (кривi 2 та 6), U–Ts1 (3),

U–Ts2 (7) та U–Tb3 (4 та 8)

Загалом час життя неосновних носiїв описується виразом [307]:

τ−1
n = τ−1

bb + τ−1
CE Auger + τ−1

SRH , (2.15)

де τbb — час життя, зумовлений випромiнювальною мiжзонною рекомбiнацiєю

τ−1
bb = B(pp + np +∆n) , (2.16)

B — коефiцiєнт мiжзонної рекомбiнацiї, B = 10−14 см3c−1 [307, 308], ∆n — кон-

центрацiя нерiвноважних електронiв, τCE Auger визначається Оже–рекомбiнацiєю,

пiдсиленою внаслiдок кулонiвської взаємодiї [309]

τCE Auger =
∆n

np
(

1,8 · 10−24n0,65
p + 6 · 10−25p0,65

p + 3 · 10−27∆n0.8
) , (2.17)

n та p — концентрацiї електронiв та дiрок, вiдповiдно; τSRH — час рекомбiнацiї

ШРХ. Розрахунки, проведенi з врахуванням, що ∆n не перевищувала 8·1013 см−3

показали, що τ−1
bb 6 14 с−1, τ−1

CE Auger 6 6 с−1. Вiдтак, мiжзонною рекомбiнацiєю

та рекомбiнацiєю Оже можна знехтувати, τn = τSRH.
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Рис. 2.8. Залежнiсть оберненого часу життя в КНО вiд iнтенсивностi введено-

го звука (а) та вiд квадрата амплiтуди АI змiщень атомiв для SC17 (квадрати,

правi осi обох графiкiв) та SCR11 (кола, лiвi осi) при 320 K. Заповнення точок

залежить вiд УЗН i збiгається з використаним на рис. 2.7. Прямi - лiнiйна апро-

ксимацiя (для а) лише даних, отриманих при використаннi поперечних хвиль

За умов низького рiвня iнжекцiї та присутностi в кристалi декiлькох типiв

рекомбiнацiйних центрiв загальною кiлькiстю Md

τ−1
n =

Md
∑

i

τ−1
n,i =

Md
∑

i

Nd,i σn,i υth,n , (2.18)

де τn,i описує час життя при рекомбiнацiї лише за участю дефектiв i–го типу, якi

характеризуються концентрацiєю Nd,i та ППЗ електронiв σn,i.

На рис. 2.8 наведено залежнiсть оберненого часу життя в КНО вiд пара-

метрiв УЗН, причому в одному випадку таким параметром вибрана WUS , а в

другому — u2
US. Видно, що τ−1

n лiнiйно зростає з пiдвищенням WUS:

τ−1
n,US = τ−1

n,in +K∗
USWUS , або τ−1

n,US = τ−1
n,in +KUS u

2
US , (2.19)

де K∗
US та KUS характеризують акусто–дефектну взаємодiю (АДВ) i залежать вiд

властивостей дефекту та характеристик кристалу. Проте використання другого

виразу є доцiльнiшим, оскiльки K∗
US залежить також i вiд типу збуджених хвиль,

тодi як KUS визначається лише АДВ. Iншими словами, саме змiщення атомiв є
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Рис. 2.9. Температурнi залежностi опору шунтування SC11, отриманi при УЗН

та без нього (порожнi кола)

основним фактором впливу УЗН на рекомбiнацiю носiїв заряду. Визначенi ве-

личини KUS наведено в табл. 2.3. Зауважимо, що вираз (2.19) схожий на вiдому

формулу Messenger–Spratt [269], яка описує змiни часу життя внаслiдок опромi-

нення, причому роль флюєнса вiдiграє u2
US (WUS).

На рис. 2.9 показана температурна залежнiсть опору шунтування зразка

SC11. Зауважимо, що для SC17 Rsh > 1015 Ом·см2 незалежно вiд температури

та УЗН. З рисунка видно, що УЗН iз використанням поперечних хвиль викликає

зменшення Rsh, тодi як повздовжнi хвилi практично не впливають на величину

опору шунтування. Розрахованi величини як Rsh, так i його АI змiн наведенi в

таблицях 2.3 та 2.4. Детальний розгляд можливих причин виникнення Rsh та

впливу на нього УЗН наведено у пунктi 2.5.4.

2.2.4. Розрахунок залежностей напруги холостого ходу та фактора форми

в рамках моделi подвiйного дiода

Як вже згадувалося ранiше, аналiтичнi вирази, якi б вiдображали зале-

жнiсть напруги холостого ходу та фактора форми сонячного елементу вiд τg,

τn, nid та Rsh в рамках моделi подвiйного дiода вiдсутнi. З метою вiзуалiзацiї

подiбних залежностей були проведенi числовi розрахунки. При цьому вико-

ристовуючи формули (2.1)–(2.6) був синтезований набiр ВАХ, якi вiдповiдали
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Рис. 2.10. Результати розрахункiв в рамках моделi подвiйного дiода залежностi

напруги холостого ходу КСЕ вiд часу життя носiїв заряду в ОПЗ та КНО (а)

i фактора неiдеальностi та опору шунтування (б). При розрахунках вважалося,

що nid = 2.55 (a), Rsh = 5 · 103 Ом (a), τn = 3 · 10−6 с (б), τg = 5 · 10−8 с (б),

T = 320 K, λ = 900 нм, Wph = 8 Вт/м2

рiзним значенням параметрiв, близьких до тих, якими характеризувалися дослi-

дженi КСЕ. Пiсля цього зi штучних ВАХ використовуючи традицiйний спосiб

визначено Voc та FF . Типовi приклади результатiв обчислень, якi вiдповiдають

температурi 320 K, наведено на рис. 2.10 та рис. 2.11.

Рис. 2.11. Результати розрахункiв залежностей фактора форми. Параметри збiга-

ються iз рис. 2.10
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Як видно з рис. 2.10,а та рис. 2.11,а, зменшення τg викликає спад як Voc,

так i FF . Водночас для дослiджених КСЕ напруга холостого ходу та фактор

форми слабко залежать вiд часу життя неосновних носiїв у КНО. Зауважимо,

що при розрахунках використовувалися значення Wph, яке вiдповiдало експери-

менту, тобто розглядалося низько–iнтенсивне освiтлення. При цьому величини

напруги холостого ходу та напруги, яка вiдповiдає максимуму потужностi КСЕ

значно нижчi, нiж при стандартних умовах i тому суттєвий вплив на Voc та FF

мають саме процеси, якi вiдбуваються в ОПЗ, тодi як внесок рекомбiнацiї в

КНО знижується [236].

У свою чергу, рис. 2.10,б та рис. 2.11,б показують, що на величину Voc та

FF загалом впливає як nid, так i Rsh, проте ступiнь цих залежностей суттєво ви-

значається величиною опору шунтування. Наприклад, при Rsh > 105 Ом (як для

SC17) а) Voc зростає з пiдвищенням величини фактора неiдеальностi; б) Voc та

FF практично не залежать вiд значення Rsh. Водночас, при Rsh 6 104 Ом (зразок

SCR11) а) напруга холостого ходу та фактор форми зменшуються зi зменшенням

опору шунтування; б) лише FF слабко залежить вiд nid.

Отже, розглянуте у пунктi 2.2.3 зменшення τg викликає АI деградацiю як

напруги холостого ходу, так i фактора форми. Ефект деградацiї пiдсилюється в

SC11 внаслiдок АI зменшення Rsh та частково компенсується в SC17 через АI

збiльшення nid, що i пояснює вiдмiннiсть величин εV oc та εFF .

2.3. Модель акустоактивного комплексного дефекту

Для пояснення взаємодiї пружних хвиль iз дефектами у неп’єзоелектри-

чних кристалах запропоновано чимало механiзмiв. Зокрема вважається, що при

УЗН може вiдбуватися

а) змiна заселеностi коливних рiвнiв, зв’язаних iз домiшками [310];

б) змiщення домiшкових атомiв вiдносно оточення [155, 311–313];

в) зменшення енергiї активацiї дифузiї дефектiв [314];

г) локальне пiдвищення температури кластерiв точкових дефектiв [315];
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д) поглинання УЗ дислокацiями [101, 316]

тощо. Проте повна теорiя АДВ у кремнiї не побудована, причиною чого, зокре-

ма, є недостатня кiлькiсть експериментальних даних.

На думку автора, виявленi оборотнi АI змiни рекомбiнацiйних параметрiв

КСЕ пояснюються змiною вiдстанi мiж компонентами дефектного комплексу в

умовах УЗН. Зокрема, якщо мова йде про АI модифiкацiю nid та τg, то вiдбуває-

ться змiна вiдстанi мiж донором та акцептором, якi приймають участь у CDLR.

Дiйсно, з лiтератури [312,313] вiдомо, що при УЗН на точковий дефект дiє сила

Fd = χ∆Ωd
∂ξ(z,t)

∂z
, (2.20)

де χ — об’ємний модуль пружностi, ∆Ωd — змiна об’єму кристалу, що припа-

дає на один дефект (для мiжвузлових атомiв та домiшок замiщення з iонним

радiусом, що перевищує радiус атома матрицi ∆Ωd > 0, тодi як для вакансiй

та домiшок замiщення з меншим iонним радiусом ∆Ωd < 0); ξ — деформацiя

кристалiчної ґратки; при цьому вважається, що АХ поширюється в напрямi осi

Z; ∂ξ(z,t)/∂z ∼ ξUS ∼ uUS ∼
√
WUS. Отже, пiд час УЗН точковий дефект здiй-

снює коливання, причому їхнi амплiтуда та фаза визначаються як параметрами

самого ТД, так i iнтенсивнiстю АХ.

На рис. 2.12 показана спрощена якiсна модель поведiнки дефектного ком-

плексу, який мiстить двi складовi, в умовах поширення АХ. У вихiдному станi,

Рис. 2.12. Очiкувана поведiнка акустоактивного дефектного комплексу при уль-

тразвуковому навантаженнi вiдповiдно до запропонованої моделi
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до УЗН, донор та акцептор перебувають на вiдстанi rin один вiд одного, вiсь

X спрямована вздовж прямої, яка з’єднує дефекти. При УЗН дефекти колива-

ються з амплiтудами uD та uA. Напрям коливань збiгається з напрямом змiщень

атомiв при поширеннi АХ та утворює кут ϕ з вiссю X. uD та uA залежать вiд

ξUS , пружних полiв дефекту (значень ∆ΩD
d та ∆ΩA

d, пов’язаних iз кожною окре-

мою складовою), енергiї зв’язку комплексу i можуть вiдрiзнятися мiж собою.

Вiдповiдно, вiдстань мiж донором та акцептором при УЗН залежить вiд часу t:

rUS(t) =
{

[rin + uA cos(ωUSt+ δ)− uD cos(ωUSt)]
2 cos2 ϕ

+[uA cos(ωUSt+ δ)− uD cos(ωUSt)]
2 sin2 ϕ

}0.5
, (2.21)

де ωUS — циклiчна частота УЗ, а δ — зсув фаз мiж коливаннями компонент.

Згiдно з моделлю CDLR, змiна вiдстанi мiж компонентами комплексу

впливає на величини ППЗ носiїв та RDA. Використовуючи формули (2.13) and

(2.14), проведено розрахунки АI вiдносних змiн поперечного перерiзу захо-

плення εσ = [σUS − σ(rin)]/σ(rin) та параметра зв’язку εRDA = [RDA,US −
RDA(rin)]/RDA(rin), де σUS та RDA,US усереднено протягом перiоду АХ TUS:

σUS =
1

TUS

∫ TUS

0

σ(rUS(t))dt , (2.22)

RDA,US =
1

TUS

∫ TUS

0

RDA(rUS(t))dt . (2.23)

Типовi результати розрахункiв показано на рис. 2.13 та рис. 2.14. При їх

проведеннi вважалося, що

а) характерний час релаксацiї в CDLR–пiдсистемi набагато менший, нiж TUS;

б) aB = 3.23 нм — значення, яке ранiше використовувалося в лiтературi [302];

в) значення uD та uA спiвмiрнi з uUS; проте при цьому слiд взяти до уваги, що

змiщення домiшкових атомiв, якi не утворюють ковалентних зв’язкiв, може пе-

ревищувати змiщення атомiв, якi утворюють кристалiчну ґратку.

Додатковою причиною змiни вiдстанi мiж компонентами комплексу може

бути постiйна механiчна напруга, яка виникає при поширеннi АХ у кристалi.

Цей ефект передбачено теоретично [317, 318] та спостережено експерименталь-

но, зокрема у кремнiї [319]. Величина додаткового тиску пропорцiйна квадрату
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Рис. 2.13. Розрахованi залежностi АI змiн поперечного перерiзу захоплення но-

сiїв (а) та параметра зв’язку (б) вiд зсуву фаз мiж коливаннями та вiд взаємного

розташування вiсi комплексу та напряму змiщень в АХ. При розрахунках вважа-

лося, що aB = 3.23 нм, rin = 10 нм, uA = 1 нм та uD = 0.5 нм

Рис. 2.14. Розрахованi залежностi АI змiн параметра зв’язку вiд амплiтуди коли-

вань та початкової вiдстанi мiж компонентами. При розрахунках вважалося, що

ϕ = 0◦, δ = 0◦ (a) та ϕ = 90◦, δ = 180◦ (б)
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частоти УЗ, квадрату змiщень у хвилi та коефiцiєнту нелiнiйностi [319]. Кое-

фiцiєнт нелiнiйностi анiзотропний, зокрема для Si при поширеннi УЗ вздовж

напрямку [111] його величина займає промiжне положення мiж значеннями, ха-

рактерними для розповсюдження АХ паралельно напрямкам [100] та [110] [320].

Крiм того, для кремнiю коефiцiєнт нелiнiйностi додатнiй, що викликає розтяг

кристалу при УЗН.

Як видно з рис. 2.13,a, УЗН викликає збiльшення ППЗ. Залежностi АI змiн

параметра зв’язку складнiшi та не монотоннi — рис. 2.13,б. Зокрема, очiкується

зменшення RDA при ϕ ≈ 90◦ (тобто якщо вiсь комплексу перпендикулярна до на-

прямку змiщень в АХ, рис. 2.14,б) або при малих значеннях rin/aB (рис. 2.14,а).

До речi, в останньому випадку передбачається [301, 302], що процеси CDLR

будуть вiдбуватися найiнтенсивнiше.

У спрощеному випадку незначної дисипацiї енергiї пружних коливань на

дефектах δ може бути рiвним або 0◦ (при (∆ΩD
d ·∆ΩA

d) > 0) або 180◦ (при (∆ΩD
d ·

∆ΩA
d) < 0). У такому випадку величина εRDA залежить вiд суми |uD + uA| (при

δ = 180◦) або модуля рiзницi |uD − uA| (при δ = 0◦). Бiльше того, цi залежностi

(вiд |uD+uA| або вiд |uD−uA|) однаковi в обох випадках. Приклади розрахованих

залежностей наведено на рис. 2.15.

Залежнiсть вiдносної змiни ППЗ вiд амплiтуди коливань має подiбний ха-

рактер, крiм того, ця величина не залежить вiд ϕ:

εσ =
(uD ± uA)

2

2 r2
in

, (2.24)

де знаки «+» та «−» вiдповiдають випадкам δ = 180◦ та δ = 0◦, вiдповiдно.

Тобто при (∆ΩD
d ·∆ΩA

d < 0) ефективнiсть впливу УЗ має бути бiльшою, оскiльки

в цьому випадку вона визначається сумою змiщень компонент пари, тодi як у

протилежному — їхньою рiзницею.

Враховуючи, що uD,uA ∼ ξUS ∼ uUS ∼
√
WUS, можна записати

εσ = KDA
US u2

US = KDA∗
US WUS , (2.25)

де KDA
US (або KDA∗

US ) характеризує взаємодiю УЗ iз парою донор–акцептор та зале-

жить вiд властивостей дефектiв, кристалiчної ґратки та (для KDA∗
US ) типу хвиль.
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Рис. 2.15. Розрахованi залежностi АI змiн параметра зв’язку вiд амплiтуди коли-

вань. По горизонталi вiдкладено |uD − uA| для випадкiв δ = 0◦ та |uD + uA| при

δ = 180◦. При розрахунках вважалося, що aB = 3.23 нм, rin = 5 нм (незаповненi

точки), 15 нм (напiвзаповненi точки) та 25 нм (заповненi точки), ϕ = 0◦ (кола),

90◦ (квадрати). Трикутники вiдповiдають середнiм значенням εRDA, обчисленим

для дiапазону ϕ вiд [0◦ до 180◦]

Звичайно, можлива орiєнтацiя пари зумовлена мiнiмiзацiєю її повної енер-

гiї, а отже iснують переважаючi кристалографiчнi напрямки. Проте, з одного

боку, врахуємо що кристали кремнiю характеризуються кубiчною симетрiєю i

мiстять достатньо велику кiлькiсть еквiвалентних напрямiв. З iншого боку, не-

обхiдно врахувати, що струм, зумовлений CDLR процесами, протiкає переважно

в околi протяжних дефектiв [302, 303]. Нарештi, дислокацiї в ОПЗ нерiдко роз-

ташовуються перпендикулярно площинi p—n–переходу i дослiдженi структури

не є винятком (див. пункт 2.5.4). Якщо дефектна пара та лiнiйний дефект роз-

ташованi поблизу один одного, то дислокацiя з крайовою компонентою буде

впливати на просторове розташування комплексу. Як наслiдок, у iдеальному ви-

падку пари донор–акцептор з (∆ΩD
d · ∆ΩA

d > 0) переважно будуть орiєнтованi

паралельно дислокацiйнiй лiнiї, тодi як вiсь спарених дефектiв з (∆ΩD
d ·∆ΩA

d < 0)

має утворювати з дислокацiйною лiнiєю прямий кут. При цьому, при поширеннi

УЗ перпендикулярно площинi p—n–переходу (як в експериментах) найцiкавiши-

ми будуть наступнi випадки

при δ = 0◦ (∆ΩD
d · ∆ΩA

d > 0):
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ϕ = 90◦ (поперечнi хвилi) та ϕ = 0◦ (повздовжнi хвилi)

при δ = 180◦ (∆ΩD
d · ∆ΩA

d < 0):

ϕ ∈ [0◦ ÷ 180◦] (поперечнi хвилi) та ϕ = 90◦ (повздовжнi хвилi).

Iншими словами, якщо знак змiни об’єму кристалу, пов’язанiй з донором,

протилежний знаку змiнi об’єму кристалу, пов’язанiй з акцептором, то при по-

ширеннi поперечних хвиль можуть реалiзуватися випадки, якi вiдповiдають всiм

кривим на рис. 2.15. Якщо ж ∆ΩD
d · ∆ΩA

d > 0, то потрiбно брати до уваги лише

кривi, для позначення яких використано квадрати.

Отже, в рамках запропонованої моделi очiкується, що УЗН спричинює змi-

ну вiдстанi мiж донором та акцептором, що стає причиною появи εσ та εRDA,

величина яких переважно визначається АI змiщенням атомiв. Згiдно з CDLR

теорiєю, збiльшення ППЗ та зменшення параметра зв’язку мають викликати

зменшення часу життя носiїв та збiльшення фактора неiдеальностi, що i спо-

стерiгається на експериментi.

Запропонована модель може бути використана i для пояснень впливу УЗ

на процеси рекомбiнацiї в КНО (рис. 2.7). Оскiльки АI змiни оборотнi, то змiна

часу життя згiдно з (2.18) може бути зумовлена лише зi збiльшенням σn в умо-

вах УЗН. Вiдомо, що переважна бiльшiсть рекомбiнацiйних центрiв у кремнiї є

комплексними ТД, причому компоненти комплексу не еквiвалентнi мiж собою.

Зокрема, нерiдко вони характеризуються протилежним електричним зарядом. У

лiтературi [321] запропоновано, що для подiбних ТД також має виконуватись

емпiричне спiввiдношення (2.13), причому в такому випадку r визначається

вiдстанню мiж компонентами комплексного ТД, яка менша, нiж вiдстань мiж

донором та акцептором в CDLR. У цьому випадку, згiдно з описаною моделлю,

УЗН також викликає змiну r та σn вiдповiдно до виразу (2.25). Проте якщо для

випадку CDLR змiна ППЗ носiїв донором (i/або акцептором) доповнюється змi-

ною параметра зв’язку, то при АI варiацiя часу життя в КНО визначається лише

модифiкацiєю поперечного перерiзу захоплення.

Ефективнiсть АДВ залежить вiд типу дефекту та його структури [98] i не

всi дефекти в кремнiї є акустоактивними (ААД). Якщо MAA
d та MnonAA

d — загальна

кiлькiсть типiв ААД та не акустоактивних (non–AA) центрiв, то вираз (2.18) для

τ−1
n при УЗН та без нього може бути записаний у виглядi
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τ−1
n,in =

M AA

d
∑

j

Nd,j σ
in
n,j υth,n +

M nonAA

d
∑

l

Nd,l σn,l υth,n ,

τ−1
n,US =

M AA

d
∑

j

Nd,j σ
US
n,j υth,n +

M nonAA

d
∑

l

Nd,l σn,l υth,n .

Враховуючи, що σUS
n,j = (εσ,j + 1)σin

n,j

τ−1
n,US =

M AA

d
∑

j

Nd,j σ
in
n,j υth,n +

M AA

d
∑

j

Nd,j σ
in
n,j εσ,j υth,n +

M nonAA

d
∑

l

Nd,l σn,l υth,n =

= τ−1
n,in +

M AA

d
∑

j

Nd,j σ
in
n,j εσ,j υth,n . (2.26)

Взявши до уваги (2.25), отримуємо

τ−1
n,US = τ−1

n,in + u2
US

M AA

d
∑

j

Nd,j σ
in
n,j KUS,j υth,n , (2.27)

де KUS,j описує взаємодiю УЗ iз дефектом j–го типу. Порiвнявши з (2.19) можна

зробити висновок, що параметр KUS, який кiлькiсно описує експериментально

виявлений вплив УЗ на час життя неосновних носiїв у базi КСЕ, залежить вiд

кiлькостi типiв ААД та їхньої концентрацiї:

KUS =

M AA

d
∑

j

Nd,j σ
in
n,j KUS,j υth,n =

M AA

d
∑

j

KUS,j

τinn,j
. (2.28)

Бiльше значення KUS, отримане для SC17 (див. табл. 2.3), свiдчить про наявнiсть

у цьому зразку бiльшої кiлькостi ААД та/або вищої їхньої концентрацiї.

Виявлена лiнiйнiсть залежностi оберненого часу життя вiд амплiтуди атом-

них змiщень (рис. 2.8,б) пiдтверджує справедливiсть запропонованої моделi.

Крiм того, зауважимо що оскiльки початкова вiдстанi rin мiж компонентами

комплексного ТД менша, нiж початкова вiдстань мiж донором та акцептором
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в CDLR, то згiдно з формулою (2.24) очiкується, що УЗ має ефективнiше впли-

вати у першому випадку. Саме таке спiввiдношення (ετn > ετg) i спостерiгається

на експериментi (табл. 2.4).

2.4. Система рекомбiнацiйних центрiв вихiдних КСЕ

Ранiше не було висловлено жодних припущень щодо того, якi саме де-

фекти впливають на час життя носiїв заряду та беруть участь у АДВ. Даний

пiдроздiл присвячений розгляду саме цього питання. Крiм того, розглянуто

результати експериментального дослiдження впливу УЗН на енергетичне по-

ложення в забороненiй зонi та рекомбiнацiйну активнiсть електронних станiв,

пов’язаних iз дефектами в ОПЗ кремнiєвих p—n–структурах.

2.4.1. Вплив iнтенсивного освiтлення на параметри КСЕ

Вiдомо, що основними дефектами, якi суттєво зменшують час життя носiїв

у кремнiї, вирощеному за методом Чохральського та легованому бором, є

а) комплекси, що мiстять бор та кисень (так званi BO дефекти) [253, 254];

б) пари залiзо–бор [307,322,323] (або iншi залiзовмiснi пастки, виявленi в n+–p

переходах [324, 325]);

в) кисневмiснi преципiтати [284, 285, 307, 326–328].

Дефекти перших двох типiв чутливi до iнтенсивного освiтлення при кiмнатних

температурах. З метою виокремлення впливу окремих дефектiв на процеси, що

вiдбуваються у дослiджених КСЕ, пiсля закiнчення дослiдження впливу УЗ на

їхнi параметри була застосована наступна експериментальна процедура.

Для iнтенсивного (Wph ≈ 2 sun) освiтлення (T ≈ 305 K) зразкiв вико-

ристовувалася галогенова лампа. Час однократного освiтлення вар’ювався вiд 1

до 8 год, пiсля чого зразки знаходилися в темрявi при кiмнатнiй температурi.

Протягом 5 год пiсля закiнчення освiтлення темновi ВАХ вимiрювались iз iн-

тервалом часу 10÷15 хв, що мало на метi визначити кiнетику оборотних змiн
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параметрiв КСЕ, викликаних освiтленням. Для оцiнки величини необоротних

змiн, також проведено вимiрювання ВАХ та визначення параметрiв через 48 год

пiсля освiтлення. Пiсля того, як сумарний час iнтенсивного освiтлення досягав

величини порядку 15 год, проводився вiдпал зразкiв у темрявi при температурi

200 ◦C тривалiстю 10 хв, та визначення параметрiв при кiмнатнiй температурi.

Цикли освiтлення–вiдпал повторювався декiлька разiв.

Iнтенсивне освiтлення призводить до перетворення BO дефектiв, що, в

свою чергу, викликає суттєве (до 10 % вiд вихiдного значення) зменшення ча-

су життя неосновних носiїв [253, 254]. При кiмнатнiй температурi цi змiни є

залишковими, ВО дефекти не повертаються до вихiдної конфiгурацiї. Проте

10–хвилинний вiдпал при 200 ◦C вiдновлює рекомбiнацiйнi параметри кристалу,

причому якщо вiдпал вiдбувався у темрявi, то дефекти повертаються до поча-

ткової конфiгурацiї i знову можуть деградувати пiд дiєю свiтла [254, 275, 329].

Отже, якщо якийсь iз параметрiв (τg, τn, nid чи Rsh) визначається ВО

дефектами, то внаслiдок вибраної експериментальної процедури мають спо-

стерiгатися його необоротнi змiни пiсля iнтенсивного освiтлення i вiдновлення

величини пiсля вiдпалу. У випадку, коли в дослiджених КСЕ конфiгурацiя ВО

дефектiв одразу вiдповiдала деградованому стану, то описанi в попередньому

реченнi перетворення мають спостерiгатися пiсля першого вiдпалу. На рис. 2.16

показанi стацiонарнi значення параметрiв зразкiв пiсля освiтлень та вiдпалiв. Як

видно з наведених даних, для рiзних зразкiв були використанi рiзноманiтнi ре-

жими. Проте у будь–якому випадку, освiтлення не змiнює нi τg, нi τn, нi nid як

до вiдпалу так i пiсля. Отже, можна виключити вплив комплексiв, якi мiстять

бор та кисень, на рекомбiнацiйнi процеси як в ОПЗ, так i в базi дiода.

У Si:B переважна кiлькiсть домiшкових атомiв залiза утворює пари з бо-

ром. Водночас пара FeiBs достатньо легко дисоцiює при освiтленнi, а звiльненi

таким чином мiжвузловi атоми залiза викликають зменшення часу життя, яке

залежить вiд рiвня легування та концентрацiї надлишкових носiїв заряду [323].

Пiсля припинення освiтлення, в темрявi, пари FeiBs вiдновлюються, при цьому

зменшення концентрацiї Fei має описуватися виразом [307, 330]

NFe(t) = (NFe, 0 −NFe, eq) exp

[

− t

τrep

]

+NFe, eq , (2.29)
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Рис. 2.16. Залежностi стацiонарних величин часу життя в ОПЗ (а), фактора

неiдеальностi (б), часу життя в КНО (в) та опору шунтування (г) вiд повної

тривалостi високоiнтенсивного освiтлення та вiдпалу. Лiнiї наведено лише для

зручностi. Для зразка SC10 пiсля першого вiдпалу значення Rsh > 1012 Ом·см2

де NFe, 0 — концентрацiя мiжвузлових атомiв безпосередньо пiсля освiтлення,

NFe, eq — рiвноважна концентрацiя, яка досягається пiсля тривалого перебування

кристалу у темрявi. При цьому характерний час утворення пари τrep залежить

як вiд температури, так i вiд рiвня легування:

τrep = 770 · p−2/3
p exp

(

ED, Fe

kT

)

, (2.30)

де ED, Fe = 0,68 еВ — енергiя активацiї дифузiї Fei.

Типова релаксацiйна залежнiсть змiни параметрiв КСЕ пiсля iнтенсивного

освiтлення показана на рис. 2.17. Оскiльки τn не змiнюється пiсля освiтлення

(рис. 2.17,в), то можна зробити висновок, що пари FeiBs суттєво не впливають

на час час життя в КНО.

З iншого боку, виявлено збiльшення nid (∼0,03) та зменшення τg

(∼10 %) безпосередньо пiсля освiтлення — рис. 2.17,а та рис. 2.17,б. У

темрявi цi змiни поступово зникають. Для апроксимацiї кiнетики τg та

nid були застосованi вирази, подiбнi (2.29). При використаннi величини

τrep =
[

1,3 · 10−3(1,4× 1015) 2/3 exp
(

− 0,68
295k

)]−1
= 2,53 · 104 с, апроксимуюча
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Рис. 2.17. Залежнiсть часу життя в ОПЗ (а), фактора неiдеальностi (б), часу

життя в КНО (в) та опору шунтування (г) вiд часу, що пройшов пiсля припи-

нення освiтлення. Зразок SC11, T = 295 K. Точки — результати вимiрiв, лiнiї

— апроксимацiя з використанням формул (2.29) та (2.30) i ED,Fe = 0,63 еВ

(штрих–пунктирна лiнiя), 0,68 еВ (суцiльна лiнiя) та 0,73 еВ (штрихова лiнiя)

крива достатньо добре збiгається з експериментальними даними (суцiльнi лiнiї

на рис. 2.17,a та б). Водночас застосування iншої величина для ED,Fe викликає

суттєвi вiдмiнностi мiж розрахованими та вимiряними величинами (штрихованi

лiнiї на цьому ж рисунку). Отриманi результати свiдчать на користь того, що

пара залiзо–бор впливає на рекомбiнацiю в ОПЗ. Заряд пари в основному станi

дорiвнює «+1», а отже у CDLR процесах вона має вiдiгравати роль донора. З

одного боку, пара FeiBs є непоганим кандидатом на роль ААД: бор є домiшкою

замiщення з iонним радiусом, який менший нiж для Si (∆Ωd(Bs) < 0), тодi як

для мiжвузлового залiза ∆Ωd(Fei) > 0. Крiм того, в лiтературi [82, 154] описанi

ефекти впливу УЗН на цей дефект. Проте з iншого боку, ППЗ електронiв та

дiрок для Fei та FeiBs вiдрiзняються досить суттєво, в 1,7 та 0,04 рази, вiдповiд-

но [307]. А оскiльки, τg змiнюється пiд дiєю свiтла незначним чином (приблизно
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на 10 %, що навiть менше нiж в умовах УЗН), то це свiдчить про неосновну

роль пари як у рекомбiнацiйних процесах в ОПЗ, так i в АДВ у цiй областi.

Отже, можна зробити висновок, що рекомбiнацiя як в ОПЗ, так i в КНО

вiдбувається, переважно, завдяки кисневмiсним преципiтатам (КП). За своєю

будовою це скупчення SiOx (1 6 x 6 2), якi утворюються всерединi кристалу

кремнiю при пiдвищених температурах. Розмiр цих утворень коливається вiд де-

кiлькох десяткiв до декiлькох сотень ангстрем залежно вiд режиму обробки. При

їхньому утвореннi у загалом бездислокацiйному Cz–Si виникають лiнiйнi дефе-

кти та дефекти пакування [331,332]. Наявнiсть КП суттєво впливає на час життя

носiїв: наприклад, у кристалах iз високою концентрацiєю преципiтатiв довжи-

на дифузiї неосновних носiїв може зменшуватись до декiлькох мiкрон [331].

Водночас КП виконують роль гетерiв для неконтрольованих домiшкових ато-

мiв металiв [333,334], що збiльшує вихiд придатної мiкроелектронної продукцiї.

Проте за наявностi надмiрної кiлькостi КП та супроводжуючих їхню появу дис-

локацiї спостерiгається зменшення механiчної мiцностi Cz–Si [334].

У дослiджених зразках утворення певної кiлькостi цих дефектiв та змен-

шення τn могло вiдбутися пiд час вiдпалу, який застосовувався для переведення

iмплантованих iонiв фосфору у електрично–активний стан. Подiбнi процеси вi-

домi з лiтератури. Наприклад, у роботi [335] показано, що вiдпал при 750–850◦C

може викликати збiльшення концентрацiї КП та зменшення часу життя.

З погляду моделi CDLR це також цiлком придатнi об’єкти. Дiйсно, згiдно з

результатами, представленими в [326, 327], рекомбiнацiю на SiOx не можна по-

яснити використовуючи наближення одного дефекту, якому вiдповiдає два рiвнi

у забороненiй зонi, необхiдно розглядати щонайменше два незалежних дефекти.

Цим дефектам вiдповiдають рiвнi Ev+0.22 еВ та Ec− 0.08 еВ, причому для них

σn/σp = 157 та σp/σn = 1200 [327]. Тобто цi дефекти цiлком можуть викону-

вати роль донора та акцептора в моделi CDLR. Як вже згадувалось, очiкується,

що процеси CDLR вiдбуваються переважно в околi лiнiйних дефектiв [302,303].

Водночас в лiтературi [307, 326, 327] показано, що дислокацiї та дефекти паку-

вання, якi оточують КП, можуть змiнювати ППЗ та збiльшувати концентрацiї

двох вищеназваних дефектiв, проте не викликають появу нових рiвнiв у забо-

роненiй зонi.
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У лiтературi [307] також показано, що ефективний коефiцiєнт захоплен-

ня носiїв кисневмiсними преципiтатами збiльшується в декiлька разiв за умов

перебування дефекту в полi механiчних напруг. У нашому випадку додатковим

джерелом подiбних напруг, поряд з оточуючими КП дислокацiями та дефектами

пакування, є УЗ i тому зменшення часу життя носiїв може бути пов’язаний i з

цим механiзмом також. Скупчення SiOx зазвичай нерiвномiрно розподiленi по

площi пластини Cz–Si [285] або сонячних елементiв [284], що пояснює виявле-

ний розкид параметрiв зразкiв. Нарештi, стан КП залежить вiд обробки кристалу

при пiдвищенiй температурi. У дослiджених структурах вiдпал, на вiдмiну вiд

освiтлення, викликає певнi змiни параметрiв (рис.2.16). Виявленi зростання τg i

Rsh та спад τn i nid, на нашу думку, зумовленi саме модифiкацiєю КП.

З iншого боку, дефекти рiзного типу зустрiчаються в кремнiєвих структу-

рах одночасно. Наприклад, у роботi [336] показано, що значна частина експери-

ментальних особливостей змiни часу життя внаслiдок утворення ВО–дефектiв

може бути пояснена наявнiстю пар FeiBs. А саме, визначальними для величини

τn є комплекси, що мiстять бор та кисень, проте наявнiсть домiшкового залiза

впливає на процеси визначення параметрiв кристалу. Подiбна супутникова роль

пар FeiBs спостерiгається i в нашому випадку.

Отже, на пiдставi зазначених даних, можна зробити висновок, що де-

фектами, якi приймають участь як у рекомбiнацiйних процесах, так i у

акусто–дефектнiй взаємодiї є, переважно, кисневмiснi преципiтати. Крiм того,

певний внесок у цi процеси пов’язаний з парами FeiBs.

2.4.2. Iдентифiкацiя дефектiв, розташованих в областi просторового

заряду

Маючи на метi точнiшу iдентифiкацiю дефектiв, розташованих поблизу

p—n–переходу, проведено визначення енергетичного розташування вiдповiдних

рiвнiв. Параметри ГР визначалися згiдно з методикою, запропонованою в [337].

Вона базується на вивченнi диференцiйного показника нахилу ВАХ ζ:

ζ =
qI

kT

(

∂I

∂V

)−1

. (2.31)
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Кiлькiсть максимумiв на залежностi ∂ζ/∂V = f(V ) має вiдповiдати кiлькостi

рiзних типiв глибоких рiвнiв у забороненiй зонi напiвпровiдника, якi ефективно

приймають участь у рекомбiнацiї носiїв заряду. При цьому енергiя термiчної

активацiї i–го ГР (Ec−Et,i) визначається абсцисою вiдповiдного максимуму V0,i:

Ec − Et,i ≈
Eg − qV0,i

2
. (2.32)

Формула (2.32) справедлива з точнiстю до систематичної похибки δEt, що

залежить вiд матерiалу i властивостей ГР. Наприклад, для рiвнiв, розташова-

них у верхнiй половинi забороненої зони вона визначається виразом δEt =
kT
2
ln
(

cnNc

cpNV

)

(де cn та cp — усередненi по всiм станам центра коефiцiєнти захопле-

ння електрона та дiрки, вiдповiдно). Проведенi оцiнки показали, що для кремнiю

при cn/cp = 10 та кiмнатнiй температурi δEt ≈ 0,02 еВ. Амплiтуда кожного з ма-

ксимумiв визначається внеском у рекомбiнацiю вiдповiдного центру [337].

У роботi використана наступна процедура. Вимiряна ВАХ коректувалася

з врахуванням величини опору шунтування i на її основi будувалася залежнiсть

∂ζ/∂V = f(V ). Пiсля цього проводилася апроксимацiя отриманої залежностi

сумою гаусових кривих, кiлькiсть яких визначалась числом максимумiв. Ви-

користовуючи знайденi таким чином V0,i, за допомогою формули (2.32) були

розрахованi значення Ec − Et,i для кожного ГР. При цьому також проводилась

оцiнка вiдносного внеску ηi кожного з максимумiв у загальну площу

ηi =
Si

SΣ
, (2.33)

де Si — площа пiд гаусiаною, яка описує i–ий максимум, SΣ — загальна площа

пiд всiєю апроксимуючою кривою. Надалi величина ηi розглядалась як показних

питомого внеску у загальну рекомбiнацiю кожного з ГР.

Для дослiджень використовувалися зразки, вирiзанi з рiзних частини пла-

стини — SC11A та SC3, рис. 2.1. Подiбний вибiр викликаний тим, що розподiл

дефектiв по площi напiвпровiдникової пластини неоднорiдний i, вiдповiдно, мо-

жна очiкувати певну вiдмiннiсть у впливi УЗ.

На рис. 2.18,а наведена виявлена залежнiсть ∂ζ/∂V для зразка SC11A. На

нiй спостерiгається три максимуми, що, згiдно з [337], свiдчить про наявнiсть
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Рис. 2.18. Польова залежнiсть похiдної диференцiйного показника нахилу ВАХ

за вiдсутностi УЗН (а) та при УЗН (U–L26t, WUS = 0,1 Вт/см2 та U–L4t,

WUS = 0,25 Вт/см2 для б та в, вiдповiдно). 1 — точки, отриманi пiсля дифе-

ренцiювання експериментальних ВАХ, 2 — гаусiани, якими апроксимувалися

максимуми, 3 — сума всiх гаусiан. Зразок SC11A. Справа бiля кривих наведе-

но дiаграми вiдносних внескiв ηi кожного з максимумiв у загальну криву
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Таблиця 2.5

Отриманi значення енергiй активацiї ГР та лiтературнi данi
Отриманi результати Лiтературнi данi

SC11A SC3

Рiвень без УЗ УЗН без УЗ УЗН Ec − Et, Тип Джерело

(Ec − Et), ±0,01 еВ еВ дефекту

Е1 0,48 0,47 0,48 0,48 0,475 COV2 [338]

0,50–0,52 дисл. [339–341]

Е11 — — 0,46 0,46 0,46 V3 [342, 343]

0,46 V2O [344]

0,46 V3O [343]

Е2 0,44 0,425 0,43 0,42 0,42–0,46 VPs [345–348]

0,43 дисл. [332]

0,43–0,44 V2 [344, 349]

0,43 FeiBs
orth [350, 351]

0,45 FeiOi [352]

0,43–0,44 Sii [345, 353]

Е3 0,40 0,40 0,40 0,39 0,41 BOSRC [252–254, 354]

0,41–0,43 SiOx [332, 355, 356]

0,39 V [357]

Е4 — 0,37 0,37 0,355 0,36–0,38 BOFRC [254, 358]

0,37 Bi [338]

0,34–0,36 V3 [342, 343]

0,34 V3O [343]

0,37–0,39 дисл. [331, 341, 359–361]

0,36; 0,39 Sii [353, 357]

трьох типiв рiвнiв, що визначають генерацiйно–рекомбiнацiйнi процеси пiд час

проходження струму. Цi рiвнi надалi позначенi Е1, Е2 та Е3. Абсциси максиму-

мiв дорiвнюють, вiдповiдно, 0,14, 0,21 та 0,28 В. Розрахунок за формулою (2.32)

показав, що Ec − Et,i для рiвнiв Е1, Е2 та Е3 становить величини (0,48± 0,01),

(0,44 ± 0,01) та 0,40 ± 0,01) еВ, вiдповiдно — див. табл. 2.5. З наведеної на

рис. 2.18,а дiаграми видно, що за вiдсутностi УЗН максимальний внесок у ре-

комбiнацiю пов’язаний з найглибшим рiвнем.
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Рис. 2.19. Польова залежнiсть похiдної диференцiйного показника нахилу ВАХ

без УЗН (а) та при УЗН (U–L4t, WUS = 0,60 Вт/см2, б). 1 — точки, отриманi пiсля

диференцiювання експериментальних ВАХ, 2 — гаусiани, якими апроксимува-

лися максимуми, 3 — сума всiх гаусiан. Зразок SC3. Справа наведено дiаграми

вiдносних внескiв ηi кожного з максимумiв у загальну криву

Пiд час УЗН картина максимумiв змiнюється — див. рис. 2.18,б та

рис. 2.18,в. А саме, змiнюються спiввiдношення площ пiд максимумами (внески

в рекомбiнацiю рiзних ГР), вiдбувається незначний зсув положення максиму-

мiв (змiна енергiї активацiї ГР), змiнюється кiлькiсть максимумiв (проявляється

новий ГР). Зокрема, при U–L4t та U–L8t виникає сигнал ще вiд одного ГР, по-

значеного Е4, для якого Ec − Et,i = (0,37 ± 0,01) еВ. Бiльш детально АI змiни

розглянутi в наступному пунктi.

Результати, отриманi для SC3, наведено на рис. 2.19 та в табл. 2.5. Ви-

дно, що в цьому випадку картина складнiша, нiж для SC11A: навiть без УЗН
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спостерiгаються максимум Е4 та ще один максимум, позначений Е11 та пов’я-

заний з рiвнем Ec − Et,i = (0,46± 0,01) еВ. Характер АI змiн для SC3, загалом,

збiгається з виявленими ефектами в SC11A.

Загалом в лiтературi вiдомо чимало дефектiв у кристалах кремнiю, енерге-

тичнi рiвнi яких знаходяться на вiдстанi 0,35÷ 0,50 еВ вiд дна зони провiдностi.

Вiдомi значення енергiй активацiї та вiдповiднi конфiгурацiї дефектiв наведено

в правiй частинi табл. 2.5. Спираючись на отриманi величини Ec − Et, техно-

логiю виготовлення зразкiв та лiтературнi данi, проаналiзуємо, якi саме дефекти

можуть бути спiвставленi рiвням Е1–Е4.

Дослiдженi структури мiстять несиметричний n+–p перехiд i ОПЗ розта-

шована практично повнiстю в областi з дiрковою провiднiстю. Отже, переважно

рекомбiнацiя буде вiдбуватися за участю тих центрiв, якi мають донорний ха-

рактер. Як вже згадувалося, легування n–шару здiйснювалось шляхом iонної

iмплантацiї фосфору. В таких структурах, як в n–, так i в p–областях, може ча-

сто зустрiчатися так званий Е–центр, тобто комплекс вакансiї та замiщуючого

атома фосфору VPs. Цьому дефекту вiдповiдає рiвень iз енергетичним положе-

нням Et = Ec − (0,42 ÷ 0,46) еВ [345–348], що близько до параметрiв центру

Е2. Проте вiдомо [346, 348], що рiвень є акцепторним, йому вiдповiдає зарядо-

вий стан (−/0) i вiн є рекомбiнацiйно–активним переважно в n–Si. Вiдтак, поява

рiвня Е2 не пов’язана з Е–центром. Пiсля iмплантацiї та вiдпалу атоми фосфору

не зустрiчаються у складi мiжвузлових комплексiв [362] i тому подiбнi дефекти

ми також виключимо з розгляду.

Iншими типовими дефектами, якi виникають внаслiдок опромiнення, є рi-

зноманiтнi вакансiйнi комплекси. Наприклад, енергiя активацiї рiвня Е1 (0,48 еВ)

достатньо близька до положення рiвня комплексу COV2 (Et = Ec − 0,475 еВ

[338]). Проте центр спостерiгався в n–Si, опромiненому електронами або

γ–квантами [338] i тому його поява у неопромiнених структурах малоймовiрна.

За своїм енергетичним положенням у верхнiй частинi забороненої зони

рiвнi дивакансiї (−/0) Ec−(0,43÷0,44) еВ [344,349], вакансiї (2−/−) Ec−0,39 еВ

[357], тривакансiї (2− /−) Ec− (0,34÷ 0,36) еВ та (−/0) Ec− 0,46 еВ [342,343]

можуть вiдповiдати центрам Е2, Е3, Е4 та Е11. Проте всi вони є акцепторними
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(одно– чи двозарядними) i тому також не можуть проявлятися в наших екс-

периментах. Подiбна властивiсть, коли акцепторнi рiвнi знаходяться у верхнiй

половинi Eg, а донорнi — в нижнiй, характерна i для рiзноманiтних мультива-

кансiй Vn (n > 3) [363].

Утворенi пiсля iмплантацiї фосфору вакансiї є достатньо рухливими i в

Cz–Si утворюють (особливо пiсля вiдпалу) комплекси з киснем [364]. Глибина

залягання рiвня Е4 близька до розташування стану V3O (2− /−) (0,34 еВ нижче

дна зона провiдностi [343]), а рiвня Е11 — до станiв V3O (−/0) (Ec − 0,46 еВ

[343]) та V2O (2− /−) (Ec− 0,46 еВ [344]). Проте цi рiвнi також акцепторнi. От-

же, участь комплексiв, пов’язаних з вакансiями, в утвореннi пiкiв на залежностi

∂ζ/∂V , зв’язаних з рiвнями Е1–Е4 може бути виключена.

При iоннiй iмплантацiї кремнiю, легованого бором, утворюється значна

кiлькiсть власних мiжвузлових дефектiв та Bi. Положення рiвня мiжвузлового

бору Ec−0,37 еВ [365] близьке до енергiї активацiї Е4. З Sii пов’язують декiлька

рiвнiв: Ec−0,36 еВ [357], Ec−0,39 еВ [353,357], Ec−0,43 еВ [353] та Ec−0,44 еВ

[345], характеристики яких близькi до енергiй активацiй Е2 та Е4. Зауважимо,

що перший з рiвнiв вiдповiдає нестабiльнiй за нормальних умов конфiгурацiї i

спостерiгається лише при низьких температурах пiсля опромiнення [357].

Ранiше, у пунктi 2.4.1, вже згадувалося, що типовими порушеннями в

Cz–Si:B є ВО дефекти, кисневмiснi преципiтати та домiшки залiза. До речi, утво-

рення КП також супруводжується емiсiєю Sii [366]:

2 xOi + y Sis ⇆ x SiO2 + (y − x) Sii .

З самими КП пов’язують рiвнi, розташованi на вiдстанi 0,41–0,43 еВ вiд дна зо-

ни провiдностi [332,355,356], що, враховуючи δEt, достатньо близько до енергiї

активацiї Е3. Подiбне розташування (Et = Ec − 0,41 еВ [252–254, 354, 367])

характерне i для ВО–дефекту. Як вiдомо, цi центри утворюються внаслiдок

iнжекцiї носiїв, їх конфiгурацiя визначена не точно, зокрема в лiтературi про-

понується, що це можуть бути комплекси BiBsOi, BsSii [253] або BiO3i [367].

Проте серед ВО видiляють дефекти, що утворюються швидко (FRC, fast–formed

recombination center) та повiльно (SRC, slow–formed recombination center). Зазна-

чений рiвень вiдносять до SRC–форми, тодi як BOFRC характеризується рiвнем
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Ec − (0,36 ÷ 0,38) еВ [254, 358], який також потрапляє у дiапазон, що нас цi-

кавить (рiвень Е4).

При утвореннi КП, окрiм власних мiжвузлових атомiв, для зняття ме-

ханiчних напруг також утворюються дислокацiї та дефекти пакування. Серед

останнiх видiляють так званi OSFR–дефекти (oxidization induced stacking–faults

ring), оточенi кiльцевими частковими дислокацiями [334, 368]. З дислокацiями в

кремнiї пов’язують цiлий ряд енергетичних рiвнiв, зокрема Ec− (0,37÷ 0,39) еВ

[331,341,359–361], Ec−0,43 еВ [332,359] Ec− (0,50÷0,52) еВ [339–341], близь-

кi до положення Е4, Е2 та Е1, вiдповiдно.

Щодо рiвнiв, пов’язаних iз дефектами, якi мiстять залiзо, то у дiапазонi

енергiй, який розглядається, знаходяться рiвнi комплексом FeO Ec−0,45 еВ [352]

та Ec − 0,43 еВ, що спiвставляється з парою FeiBs, що має ромбiчну симетрiю

[350, 351]. Як видно з табл. 2.5, цi значення спiвмiрнi з енергiєю активацiї Е2.

Отже, серед типових дефектiв у кремнiєвих структурах є декiлька кан-

дидатiв, з якими можна пов’язати появу рiвнiв Е1, Е2, Е3 та Е4 та, фактично,

жодного на роль Е11. У наступному параграфi, спираючись на виявленi АI ефе-

кти, це коло буде звужене (розширене).

2.4.3. Змiна активностi рекомбiнацiйних центрiв у кремнiєвих

p—n–структурах при ультразвуковому навантаженнi

Як вже зазначалося, в умовах УЗН залежнiсть ∂ζ/∂V = f(V ) змiнюва-

лась. Основнi результати щодо впливу УЗН на рекомбiнацiйнi рiвнi в SC11A та

SC3 наведено на рис. 2.20 та рис. 2.21, вiдповiдно. Узагальнюючи розглянутi

результати зазначимо, що

а) зi збiльшенням iнтенсивностi УЗ зростає роль у рекомбiнацiйних процесах

рiвнiв, розташованих ближче до зона провiдностi; зокрема збiльшується внесок

рiвня Е3 та зменшується внесок рiвня Е1, причому ηi ∼ uUS;

б) АI змiни вiдбуваються ефективнiше при пiдвищеннi fUS (рис. 2.20,г та 2.21,в);

в) при УЗН у зразку SC11A виникає сигнал вiд ще одного ГР (Е4), тодi як в

SC3 вiдповiдний сигнал наявний i без пружних коливань; внесок цього рiвня η4

збiльшується зi зростанням uUS;
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Рис. 2.20. Залежнiсть питомого внеску в загальну рекомбiнацiю рiвнiв Е1 (кривi

1, 1′ та 1′′, квадрати), Е2 (кривi 2, 2′ та 2′′, кола), Е3 (кривi 3, 3′ та 3′′, трикутники)

та Е4 (кривi 4, та 4′′, ромби), а також сумарного внеску Е3 та Е4 (кривi 5, 5′ та

5′′, зiрки) вiд амплiтуди змiщень атомiв при U–L4t (а, г, заповненi точки), U–L26t

(б, г, порожнi точки), U–L8t (в, г, напiвзаповненi точки). Зразок SC11A. На а–в

лiнiї наведенi лише для зручностi, на г — лiнiї результат лiнiйної апроксимацiї

г) спостерiгається незначний, 0,010–0,015 еВ, зсув положення рiвнiв ближче

до дна зони провiдностi; зауважимо що величина зсуву спiвмiрна з похибкою

визначення енергiї активацiї i причиною виокремлення цього ефекту є лише

постiйнiсть його знака для всiх зразкiв та режимiв.

Зупинимось на причинах АI появи рiвня Е4. У випадку, коли цей рiвень

пов’язаний з мiжвузловим атомом бору, можна запропонувати наступним меха-

нiзм цього ефекту. При УЗН може вiдбуватися звiльнення власних мiжвузлових

атомiв, захоплених дислокацiйними петлями поблизу p—n–переходу (можливiсть

iснування значної кiлькостi Sii та дислокацiй згадувалась у попередньому пун-

ктi); пiсля цього Sii дифундують в глибину p–областi, де витiсняють легуючi
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Рис. 2.21. Залежнiсть питомого внеску в загальну рекомбiнацiю рiвнiв Е1 (ква-

драти), Е11 (п’ятикутники), Е2 (кола), Е3 (трикутники) та Е4 (ромби), а також

сумарного внеску Е1 та Е11 (хрести) i Е3 та Е4 (зiрки) вiд амплiтуди змiщень

атомiв при U–L4t (а, в, заповненi точки) та U–L13t (б, в, порожнi точки). Зразок

SC3. На а–в лiнiї наведенi лише для зручностi, на г — лiнiї результат лiнiйної

апроксимацiї

атоми В з вузлiв за механiзмом Воткiнса. Проте а) при такому варiантi незро-

зумiлим залишається зникнення сигналу вiд Е4 в SC11A пiсля припинення УЗН

(всi виявленi ефекти є оборотними); б) Вi є центром iз вiд’ємною кореляцiйною

енергiєю, його донорний рiвень Et = Ec−0,13 еВ [365] перебуває ближче до Ec,

тому ймовiрнiсть спостереження акцепторного рiвня Et = Ec − 0,37 еВ у p–Si

дуже мала; в) Вi вiдпалюється вже при температурах 240–250 K, перетворюю-

чись на комплекс BiOi (Ec − 0,23 еВ) [369]. Як наслiдок, подiбний механiзм, як

i те, що Е4 пов’язаний саме з Вi, видається малоймовiрним.

Iнший цiкавий з погляду АДВ варiант появи Е4 полягає в тому, що в

умовах УЗН вiдбувається перебудова ВО дефекту з однiєї конфiгурацiї в iншу:

BOCRC → BOFRC. Тобто i Е3, i Е4 вiдносяться до одного й того ж ВО дефекту у

рiзних конфiгурацiях, УЗН викликає збiльшення частки дефектiв у станi BOFRC,



101

що призводить до появи вiдповiдного максимуму (SC11A) або його пiдсилен-

ня (SC3). Те, що сигнал вiд Е4 присутнiй у SC3 i до УЗН свiдчить просто про

нерiвномiрнiсть розподiлу цих дефектiв по пластинi. Якщо Е3 та Е4 вiдповiда-

ють двом станам ВО, то доцiльно розглядати суму η3 + η4 як показник внеску

цього дефекту в загальну рекомбiнацiю, що i зроблено на рисунках. Отриманi

залежностi свiдчать, що, загалом, внесок ВО комплексу в рекомбiнацiю при дiї

пружних коливань зростає. Як показано ранiше (пiдроздiл 2.3), найочiкуванiши-

ми акустоактивними є системи, складовi якої характеризуються рiзним знаком

надлишкового об’ємому. Загалом конфiгурацiї ВО, що мiстять замiщуючий атом

бору (BiBsOi та BsSii) задовольняють цiй умовi. Дiйсно, оскiльки ковалентний

радiус бору дорiвнює 0,8 Å, а кремнiю – 1,18 Å, то ∆Ωd (Bs) < 0, тодi як для

мiжвузлових компонент ∆Ωd > 0.

На жаль, вiд такої стрункої картини доведеться також вiдмовитися.

По–перше, з недавнього часу в лiтературi наводяться докази того, що не iснує

двох рiзних конфiгурацiй (двох рiзних дефектiв) FRC та SRC [329,358,367,370],

а отже АI перехiд BOCRC → BOFRC неможливий. По–друге, згiдно з результатами,

наведеними в пунктi 2.4.1, у дослiджуваних зразках ВО центри не впливають на

рекомбiнацiю, а вiдтак нi Е3, нi Е4 з ВО дефектами не зв’язанi.

На погляд автора, правильна картина АI появи E4 наступна. Вiдомо, що

на периферiйних дiлянках напiвпровiдникових пластин концентрацiя дефектiв

вища, нiж для центральних. У нашому випадку про це, зокрема, свiдчить менше

значення опору шунтування (∼ 2·103 Ом при кiмнатнiй температурi) порiвняно з

SC11А (∼ 2·104 Ом). У дослiджуваних структурах опiр шунтування визначається

дислокацiями, якi перпендикулярнi до площини p—n–переходу, причому в умо-

вах УЗН їхня рекомбiнацiйна активнiсть зростає (Rsh зменшується) — детально

це описано в пунктi 2.5.4. Якщо припустити, що Е4 зв’язаний з дислокацiями

(табл. 2.5), яких бiльше в SC3, то зрозумiлим стає наявнiсть вiдповiдного макси-

муму в цьому зразку без УЗН i зростання η4 при УЗН.

Щодо рiвня Е3 (для якого η3 також збiльшується при поширеннi АХ), то

вiн має бути пов’язаний з КП SiOx. Дiйсно, згiдно з результатами, представ-

леними в 2.2.3 та 2.4.1, саме кисневмiснi преципiтати наявнi в дослiджених

структурах i пiдвищують свою рекомбiнацiйну активнiсть пiд дiєю УЗ.
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Повертаючись до спiвставлень виявлених рiвнiв iз конкретними дефектами

зауважимо, що Е1 може бути пов’язаний з OSFR та вiдповiдними частко-

вими дислокацiями. Вiдомо, що при захопленнi дислокацiями домiшок, їхня

рекомбiнацiйна активнiсть збiльшується у декiлька разiв [341,371]. При УЗН вiд-

бувається часткове звiльнення цих захоплених атомiв, що i викликає зменшення

η1. Крiм того, в лiтературi описано уширення лiнiї дислокацiйної люмiнесцен-

цiї внаслiдок захоплення домiшки [359]. Бiльш висока концентрацiя домiшок в

SC3, у тому числi i захоплених на дислокацiйнi петлi, на нашу думку i викликає

наявнiсть у дiапазонi Ec − (0,46÷ 0,48) еВ двох рiвнiв (Е1 та Е11), внесок яких

в рекомбiнацiю суттєво вищий, нiж в SC11А — рис. 2.18 та 2.19. Вiдтак, внесок

цих рiвнiв у рекомбiнацiю також можна розглядати разом (η1 + η11, рис. 2.21).

У пунктi 2.4.1 показано, що в ОПЗ також присутнi домiшковi атоми за-

лiза. Саме з ними i пов’язаний рiвень Е2. Вибираючи мiж FeiBs та FeiOi (див.

табл. 2.5), врахуємо наступне. Звичайно, найчастiше як рекомбiнацiйний центр

розглядають пару залiзо–бор, проте в лiтературi показано, що в n+–p переходах

активними можуть бути i iншi залiзовмiснi пастки [324, 325]. Пара FeiBs є бi-

стабiльною, може перебувати в двох конфiгурацiях, якi вiдрiзняються вiдстанню

мiж компонентами комплексу та симетрiєю (тригональна або ромбiчна). Рiвень,

iз яким ми можемо пов’язати Е2, вiдповiдає неосновному стану FeiBorth
s , тобто

концентрацiя дефектiв саме в цiй конфiгурацiї за рiвноважних умов має бути до-

сить низькою. Нарештi, Е2 фактично не змiнює свою рекомбiнацiйну активнiсть

в умовах УЗН. ∆Ωd (Bs) < 0, то ∆Ωd (Oi) > 0, тобто комплекс FeiBs є потенцiй-

но акустоактивним центром, тодi як для FeiOi ∆Ωd (Fei) · ∆Ωd (Oi) > 0. Отже,

кращим кандидатом для Е2 виглядає комплекс FeiOi.

Зауважимо, що зменшення енергiї активацiї в кремнiєвих структурах при

УЗ навантаження спостерiгалося i ранiше як для центрiв, пов’язаних iз дислока-

цiями [219], так i з точковими дефектами [155]. Причому в останньому випадку

автори пов’язували ефект зi змiщенням домiшки з рiвноважного положення пiд

дiєю механiчної напруги, яка виникає пiд час поширення УЗ.

Наведенi результати пiдтверджують практичну перспективнiсть динамi-

чного акустичного керування властивостями напiвпровiдникiв та характеристи-

ками приладiв на їхнiй основi. Необхiдно зазначити, що нерiвноважний стан
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дефектiв (в нашому випадку рекомбiнацiйних центрiв), який виникає при появi

нерiвноважних носiїв заряду, є важливим фактором пiдвищення ефективностi

АДВ. Саме в такому випадку додаткова знакозмiнна деформацiя УЗ стає ефе-

ктивнiшим засобом керування характеристиками приладу.

2.5. Особливостi акусто–дефектної взаємодiї в опромiнених кремнiєвих

структурах iз p—n–переходом

У цьому пiдроздiлi викладено результати дослiдження впливу УЗН на

параметри опромiнених кристалiчних КСЕ. Зрозумiло, що властивостi таких

структур визначаються, насамперед, дефектним складом. Ефективнiсть АДВ

залежить вiд структури дефектiв [98] i далеко не всi дефекти кристалiчної

структури кремнiю є акустоактивними i здатнi змiнювати свою конфiгурацiю

при УЗН. Одним iз найбiльш поширених та вивчених способiв змiни дефе-

ктної пiдсистеми напiвпровiдникiв є опромiнення [372, 373]. Розглядаючи його

наслiдки з погляду АДВ, необхiдно зауважити, що, з одного боку, виявлено

[16,112,119,120] здатнiсть високоiнтенсивної УЗО необоротнiм чином змiнювати

властивостi опромiнених кремнiєвих структур. Ефект зумовлений АI вiдпалом

РД, насамперед точкових. З iншого боку, опромiнення може бути причиною

появи оборотних АI явищ [114, 148], якi зумовленi формуванням акустоактив-

них РД. На жаль, експериментальному дослiдженню акусто–керованих ефектiв

у опромiнених кремнiєвих структурах присвячено небагато робiт. Представленi

результати доповнюють картину АДВ у подiбних системах. Зокрема проведено

порiвняння АI ефектiв, яки виникають при використаннi опромiнення рiзного

типу (нейтронiв та γ–квантiв). Оскiльки наслiдки опромiнення кремнiю вивченi

достатньо добре, то вдалося вирiзнити вплив УЗ на рiзнi РД.

Зразки та деталi радiацiйного впливу описанi у пiдроздiлi 2.1. Проводилось

вимiрювання ВАХ зразкiв у темрявi при УЗН та без нього, а також визначен-

ня параметрiв КСЕ. Загалом процедура, за винятком об’єкту безпосереднього

експериментального дослiдження, збiгалася iз описаною у пунктi 2.2.1. Вiдмiн-

ностi мали мiсце лише при отриманнi результатiв, наведених у пунктi 2.5.5, але
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Рис. 2.22. Темновi ВАХ, вимiрянi при 306 K без УЗН. Точки — експеримент,

суцiльнi лiнiї — апроксимацiя за формулою (2.1). Штрихованою, пунктирною

та штрих–пунктирною лiнiями показано розрахованi складовi повного струму,

зумовленi рекомбiнацiєю в КНО, в ОПЗ та шунтуванням, вiдповiдно, для нео-

промiненого зразка

на його початку експериментальнi деталi описанi окремо. На рис. 2.22 наведе-

но приклади вимiряних кривих, якi вiдображають змiну форми ВАХ внаслiдок

опромiнення. Крiм того, на рисунку за допомогою розривних лiнiй показано

приклад розрахованих пiд час апроксимацiї внескiв ISCR, Ibase та Ish (див. фор-

мулу (2.1)) у загальний струм. На цьому рисунку, як i надалi, проводиться

порiвняння результатiв, отриманих для опромiнених КСЕ, з даними для неопро-

мiненого зразка SC11, параметри якого, зокрема величина опору шунтування,

близькi до характеристик SC4, SC8, SC12. При вивченнi АI ефектiв у опромi-

нених структурах використовувалися лише поперечнi АХ, тому для порiвняння

наведено результати впливу на SC11 УЗН iз таким самим типом хвиль.

2.5.1. Оцiнка радiацiйно–iндукованого дефектоутворення

Радiацiйне дефектоутворення у кристалах кремнiю визначається рiвнем та

типом легування, концентрацiю кисню та поглинутою дозою. У нашому випад-

ку використовувалися зразки p–Si з концентрацiєю бору ∼ 1015 cm−3, вирощенi



105

Таблиця 2.6

Швидкостi введення та концентрацiї дефектiв у дослiджених зразках

Дефект ϑΨ
n , ϑΨ

γ , ϑDγ , Nt,RD, 1011 см−3

см−1 [374] см−1 [375] рад−1см−3 [376] nSC4 g6SC8 g7SC12

CiOi 1.38 4·10−4 6·105 5,5 6 60

V2 1,21 3·104 4,8 0,3 3

V3 0,37 — — 1,5 — —

VOi 0,52 4·10−4 7·105 2 6–7 60–70

за методом Чохральського, зi значною концентрацiєю кисню, ∼ 7 × 1017 см−3

та достатньо низькi дози опромiнення. При цьому очiкується [374, 377, 378],

що при нейтронному опромiненнi будуть виникати К–центри (пара мiжвузло-

вий вуглець–мiжвузловий кремнiй, CiOi ), вакансiйнi кластери Vn (дивакансiї

V2, тривакансiї V3, ...) та А–центри (пара вакансiя–мiжвузловий атом кисню,

VOi). Водночас γ–променi мають викликати появу лише, переважно, CiOi та

VOi [374–376,379]. Вiдомо, що концентрацiя РД Nt,RD лiнiйно залежить вiд дози

(флюєнсу) опромiнення:

Nt,RD = ϑDD = ϑΨΨ , (2.34)

де ϑD (ϑΨ) — швидкiсть введення (генерацiї) дефектiв. У табл. 2.6 наведено вi-

домi з лiтератури значення темпiв генерацiї при опромiненнi нейтронами ϑn та

γ–квантами ϑγ, а також очiкуванi значення Nt,RD для рiзних дефектiв у дослiдже-

них зразках. У таблицi представленi данi лише для основних дефектiв. Окрiм

них при γ– та нейтронному опромiненнi кремнiю можуть також утворюватися

а) Ip центри, пов’язанi з мiжвузловими атомами; б) бiстабiльнi донори (BD-дефе-

кти); в) пари мiжвузловий бор–мiжвузловий кремнiй (BiOi); г) пари мiжвузловий

вуглець–замiщуючий вуглець (CiCs). Проте утворення бiстабiльних донорiв та Ip

центрiв характеризується порiвняно малою швидкiстю введення. Як показують

результати робiт [378,380], в nSC4 та g7SC12 очiкувана концентрацiя BD дорiв-

нює лише (1 ÷ 2) · 1010 см−3. Практично повна вiдсутнiсть пар BiOi зумовлена

невисокою концентрацiєю легуючого бору [381]. Нарештi, вiдомо [375–377], що
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формування комплексiв CiCs пригнiчується у кристалах з високою концентрацi-

єю кисню, зокрема вирощених за методом Чохральського. Крiм того CiCs не є

рекомбiнацiйно–активним центром [382], а наше дослiдження, фактично, пов’я-

зане з вивчення впливу УЗН на рекомбiнацiйнi процеси. Вiдтак, у дослiджених

зразках впливом всiх цих дефектiв можна знехтувати.

2.5.2. Область просторового заряду

Як вже згадувалося ранiше, nid та τg є тими параметрами ВАХ, якi вiд-

ображають рекомбiнацiйнi процеси в областi просторового заряду. Отриманi

температурнi залежностi фактора неiдеальностi та часу життя в ОПЗ наведено

на рис. 2.23 та рис. 2.24, вiдповiдно.

З рисункiв видно, що фактор неiдеальностi у опромiнених структурах

зi зменшенням температури зростає, для τg спостерiгається протилежна зале-

жнiсть. Загалом змiни nid та τg з температурою добре описуються, як i для

Рис. 2.23. Температурнi залежностi фактора неiдеальностi для неопромiнено-

го (кривi 1–3, кола), нейтронно–опромiненого (4–6, квадрати) та γ–опромiнених

(7–11, ромби та трикутники) зразкiв. Кривi 1, 4, 7 та 9 (незаповненi точки) отри-

манi без УЗН, кривi 3 та 6 вiдповiдають УЗН U–Tb3, 2, 5, 8, 10 та 11 — U–Ts2,

U–Ts3, U–Tb2, U–Ts1 та U–Tb1, вiдповiдно Точки — експеримент, лiнiї – резуль-

тат апроксимацiї з використанням формули (2.8)
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Рис. 2.24. Температурнi залежностi часу життя в ОПЗ. Позначення кривих збi-

гаються з рис. 2.23. Точки — експеримент, лiнiї – результат апроксимацiї з

використанням формули (2.7)

неопромiнених зразкiв (див. параграф 2.2.3), формулами (2.8) та (2.7), вiдповiд-

но. Результати вiдповiдної апроксимацiї також наведенi на рис. 2.23 та рис. 2.24,

а визначенi значення Tid and Eτg — в табл. 2.7.

При аналiзi отриманих результатiв, хотiлося б наголосити на наступних

виявлених особливостях:

Таблиця 2.7

Характеристичнi величини температурних залежностей параметрiв

опромiнених та вихiдних структур n+–p–Si
Зразок УЗН Tid, K Eτg, еВ R293,Al, кОм σdis, 104 K/Ом

SC11 нема 330± 30 0.24± 0.01 27± 3 41± 4

U–Ts2 310± 30 0.24± 0.01 27± 3 50± 4

U–Tb3 360± 30 0.24± 0.01 26± 3 58± 4

nSC4 нема 1610± 70 0.45± 0.02 2.2± 0.4 65± 7

U–Ts3 1600± 70 0.44± 0.02 2.3± 0.4 95± 10

U–Tb3 1680± 70 0.44± 0.02 2.2± 0.4 130± 10

g6SC8 нема 610± 40 0.28± 0.01 0.7± 0.1 19± 2

U–Tb2 1080± 50 0.33± 0.02 0.8± 0.1 24± 2

g7SC12 нема 770± 50 0.29± 0.01 0.41± 0.06 26± 3

U–Ts1 1260± 60 0.34± 0.02 0.39± 0.06 45± 4

U–Tb1 1270± 60 0.35± 0.02 0.38± 0.06 55± 4
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Таблиця 2.8

Акусто–iндукованi змiни параметрiв структур n+–p–Si (при 330 K) з рiзним

ступенем опромiнення

Зразок УЗН ∆nid, ±0.01 ετg, ±5% ε1/τn, ±0.2 εσdis, ±10%

SC11 U–Ts2 −0.02 14 0.7 −20

U–Tb3 −0.03 17 1.4 −40

nSC4 U–Ts3 0.13 −5 1.5 −50

U–Tb3 0.26 −13 3.0 −100

g6SC6 U–Tb2 0.15 −2 2.3 −30

g7SC12 U–Ts1 0.26 −49 0.9 −70

U–Tb12 0.36 −70 1.9 −110

а) опромiнення викликає змiну величин Tid та Eτg, причому для g6SC8 характе-

ристична температура фактора неiдеальностi та характеристична енергiя часу

життя носiїв у ОПЗ близькi до вiдповiдних значень g7SC12;

б) при УЗН спостерiгається, як i для неопромiнених структур, модифiкацiя ве-

личин nid та τg; величини вiдповiдних змiн наведено в табл. 2.8;

в) ∆nid та ετg змiнюються при збiльшеннi WUS, тодi як Tid та Eτg практично не

залежать вiд iнтенсивностi УЗН;

г) УЗН викликає збiльшення Tid i Eτg у γ–опромiнених структурах (рис. 2.23,б

та 2.24,б), тодi як подiбний ефект не спостерiгається в неопромiнених та ней-

тронно–опромiнених зразках (рис. 2.23,а та 2.24,а);

д) знак АI змiни фактора неiдеальностi та часу життя в опромiнених та вихi-

дних зразках протилежний (для g6SC8 не для всiх температур);

е) змiни фактора неiдеальностi в умовах УЗН значно бiльшi в радiацiйно–моди-

фiкованих структурах.

Особливостi рекомбiнацiї в ОПЗ (великi значення nid, малi величини та

температурна залежнiсть τg) однаковi, як для опромiнених структур так i нео-

промiнених. Тому доцiльно припустити, що для nSC4, g6SC8 та g7SC12 процеси

в областi просторового заряду також можна описати за допомогою моделi

рекомбiнацiї у системi спарених рiвнiв дефектiв, яка детально описана в па-

раграфi 2.2.3. Для поясненi АI змiн параметрiв також доцiльно залучити модель
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акустоактивного комплексного дефекту — див. пiдроздiл 2.3. А отже, враховуючи

експериментально отриманi результати та оцiнки, отриманi на основi моделi,

а) оскiльки Eτg та Tid визначаються положенням рiвнiв, зв’язаних зi спареними

дефектами, то їхня змiна в nSC4, g6SC8 та g7SC12 порiвняно з SC11 свiдчить,

що пiсля опромiнення змiнилися дефекти (або донор, або акцептор, або й оби-

два), якi приймають участь у CDLR; при цьому за рекомбiнацiю в g6SC8 та

g7SC12 вiдповiдають однаковi дефекти (проте з рiзною концентрацiєю, оскiль-

ки Tid збiгаються не абсолютно), якi вiдрiзняються вiд рекомбiнацiйно активних

дефектiв у ОПЗ нейтронно–опромiненого зразка;

б) АI змiни Eτg та Tid, якi спостерiгаються лише в g6SC8 and g7SC12, свiд-

чать про перебудову РД, створених внаслiдок γ–опромiнення; оскiльки змiни

оборотнi, то вiдповiднi γ–iндукованi РД є конфiгурацiйно бiстабiльними (або

метастабiльними) та внаслiдок поширення пружних коливань вiдбувається їхня

перебудова з основного стану, властивого ненавантаженiй ґратцi; подiбнi АI пе-

ретворення дефектiв спостерiгалися i ранiше [77, 78, 148];

в) знак акусто–iндукованих εσ не мiняється (рис. 2.13,а, формула (2.24)), тодi як

знак εRDA може мiнятися для пари, що складається з дефектiв, яким вiдповiдають

протилежнi змiнами об’єму кристалу (рис. 2.15); отже змiна знакiв ∆nid та ετg

свiдчить про перехiд вiд випадку (∆ΩD
d · ∆ΩA

d > 0) до (∆ΩD
d · ∆ΩA

d < 0) пiсля

опромiнення; на користь такого переходу свiдчить i пiдсилення ефективностi

впливу УЗН на дефекти в опромiнених структурах.

До речi, висновок параграфу 2.4.1, що у неопромiнених структурах про-

цеси CDLR проходять за участю кисневих преципiтатiв та комплексу FeiBs

свiдчить на користь останнього твердження, оскiльки обидва цi дефекти характе-

ризуються ∆Ωd > 0, тобто є дефектами мiжвузлового типу. Отже, в опромiнених

структурах одна з компонент CDLR–пари має мати вакансiйний тип (∆Ωd < 0).

Щодо nSC4, то дефектом, який здатен пояснити АI змiни τg та nid, цiл-

ком може бути дивакансiя, значна кiлькiсть яких утворюється при нейтронному

опромiненнi. Проте у γ–опромiнених зразках очiкується поява бiстабiльного (або

метастабiльного) дефекту. Загалом у кремнiї вiдомо лише декiлька подiбних де-

фектiв iз ∆Ωd < 0, а саме VO2 [383], V3 [343], VOi [156]. Проте комплекс VO2

утворюється у радiацiйно–опромiнених кристалах лише пiсля вiдпалу при 300◦C,
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V3 не є типовим дефектом для кремнiю, опромiненого γ−60Co, тодi як VOi при

цьому утворюються у достатнiй кiлькостi (див. табл. 2.6) i можуть приймати

участь в CDLR в околi n+–p iнтерфейсу в g6SC8 and g7SC12. Метастабiльний

стан VOi зазвичай спостерiгається при низьких температурах i вiдрiзняється вiд

стабiльного бiльшою вiдстанню мiж вакансiєю та киснем та глибшим розташу-

ванням енергетичного рiвня [156]. Для комплексу як цiлого ∆Ωd(VOi) < 0, проте

для його компонент ∆Ωd(V) < 0 та ∆Ωd(Oi) > 0. Отже, згiдно зi зробленими

при розглядi акустоактивного комплексу припущеннями, VOi є цiлком прида-

тним для АI змiни вiдстанi мiж компонентами. Отриманi результати свiдчать,

що пiд дiєю УЗН вiдбувається перехiд VOi у метастабiльну конфiгурацiю, що,

в свою чергу, викликає змiни Tid та Eτg.

2.5.3. Квазi–нейтральна область

Кiлькiсним показником рекомбiнацiйних процесiв, якi вiдбуваються в КНО

p–n–структури є час життя неосновних носiїв заряду. Рис. 2.25 вiдображає ви-

явлену поведiнку τn зi змiною температури як для опромiнених зразкiв, так i

неопромiнених, як при застосуваннi УЗН, так i без нього. Загалом залежностi

τn вiд температури та УЗН не змiнюються пiсля радiацiйного впливу. Вихiднi

значення τn знаходяться в дiапазонi 2÷ 5 мкс для рiзних зразкiв, що вiдповiдає

довжинам дифузiї 80 ÷ 130 мкм. При опромiненнi використовувалися не дуже

високi дози i тому такий розкид значень часiв життя не зв’язаний з радiацiйним

впливом, а визначається неоднорiднiстю вихiдної пластини, з якої виготовленi

зразки. Подiбна неоднорiднiсть зустрiчається досить часто [284, 285].

Для опису радiацiйно–iндукованого зменшення часу життя використовує-

ться формула Messenger–Spratt [269]:

τ−1
n = τ−1

n0 +KτΨ , (2.35)

де τn0 вiдповiдає неопромiненому зразку, а Kτ — константа пошкодження ча-

су життя (lifetime damage constant). Загалом Kτ залежить вiд матерiалу, типу

опромiнення i насамперед визначається величиною NIEL. Вiдомi з лiтератури
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Рис. 2.25. Температурнi залежностi часу життя неосновних носiїв заряду в КНО

для неопромiненого (кривi 1–3, кола), нейтронно–опромiненого (4–6, квадрати)

та γ–опромiнених (7–11, ромби та трикутники) зразкiв. Кривi 1, 4, 7 та 9 (неза-

повненi точки) отриманi без УЗН, кривi 3 та 6 вiдповiдають УЗН U–Tb3, 2, 5, 8,

10 та 11 — U–Ts2, U–Ts3, U–Tb2, U–Ts1 та U–Tb1, вiдповiдно

значення Kτ для Cz–Si та проведенi з використанням виразу (2.35) оцiнки вiдпо-

вiдних змiн оберненого часу життя наведено в табл. 2.9. Як видно з наведених

даних, оцiненi значення радiацiйно–iндукованих змiн τ−1
n складають лише (8-17),

4 та 29% вимiряних значень для зразкiв nSC4, g6SC8 та g7SC12, вiдповiдно, а

вiдтак не можуть пояснити екпериментально виявлений розкид цього параметра.

З iншого боку, оцiнка впливу утворених РД на час життя неосновних но-

сiїв заряду в КНО може бути проведена спираючись на вираз (2.18). При цьому

необхiдно взяти до уваги, що VOi не є рекомбiнацiйно–активним центром у

Таблиця 2.9

Вимiрянi та оцiненi параметри часу життя в КНО

Зразок τ−1
n,in (320 K), 105 с−1 Kτ, см2/с Kτ ×Ψ, 104 с−1 Keff

US , см2/Вт

SC11 2,9 . . . . . . 3,5

nSC4 4,7
10−7 [243]

4÷8 7,1
2·10−7 [384]

g6SC8 1,8 5·10−12 0,8 6,0

g7SC12 2,8 [243, 385] 8 5,2
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p–Si [385–389]. Була проведена оцiнка величин τ−1
n,RD (оберненого часу життя, по-

в’язаного з рекомбiнацiєю на окремих РД) для CiOi, V2 та V3, використовуючи

їхню концентрацiю (табл. 2.6) та вiдомi з лiтератури значення ППЗ електронiв.

Отриманi результати наведено в табл. 2.10. Видно, що на τn в γ–опромiнених

зразках переважно впливають комплекси CiOi, тодi як для nSC4 основнi очiку-

ванi змiни часу життя зумовленi вакансiйними кластерами. Зауважимо, що для

nSC4, g6SC8 та g7SC12 сума величин τ−1
n,RD для рiзних дефектiв непогано збiга-

ється з вiдповiдними значеннями (Kτ · Ψ) (табл. 2.9)

Рис. 2.25 показує, що УЗН викликає зменшення τn. При аналiзi змiн τn

зручнiше розглядати вiдноснi змiни оберненого часу життя

ε1/τn =
τ−1
n,US − τ−1

n,in

τ−1
n,in

=
τn,in − τn,US

τn,US
.

Значення ε1/τn при УЗН наведено у табл. 2.8. Використовуючи модель акусто-

активного комплексу (пiдроздiл 2.3, формули (2.25) та (2.26)) вираз для ε1/τn

можна перетворити наступним чином

ε1/τn = Keff
US WUS , (2.36)

де Keff
US характеризує АДВ у зразку i залежить вiд концетрацiй як ААД, так i

не акустоактивних центрiв

Keff
US =

M AA

d
∑

j

τn,in

τn,j,in
K∗

US,j . (2.37)

Таблиця 2.10

Оцiнка впливу окремих РД на час життя неосновних носiїв у КНО

Дефект σn, τ−1
n,RD, 104 с−1

10−15 см2 nSC g6SC g7SC

CiOi 0,7 [376], 0,9 [375] 0,8÷1 0,9÷1,1 9÷11

V2 3 [376], 2 [390] 2,2÷3,3 0,1÷0,2 1÷2

V3 2,4 [343] 0,7 — —
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Рис. 2.26. Залежностi вiдносних змiн оберненого часу життя в ОПЗ вiд iнтен-

сивностi УЗ для неопромiненого (кола), нейтронно–опромiненого (квадрати) та

γ–опромiнених (трикутники та ромби) зразкiв. Лiнiї — апроксимацiя згiдно з

формулою (2.36)

Як вже зазначено, K∗
US,j описує взаємодiю j–го рекомбiнацiйного центру з уль-

тразвуком. Отриманi залежностi ε1/τn вiд WUS показано на рис. 2.26. Лiнiйнiсть

цих залежностей ще раз пiдтверджує справедливiсть припущень, використаних

при побудовi моделi. Визначенi величини Keff
US наведено в табл. 2.9.

Припустимо, що в неопромiнених зразках присутнi ААД лише одного

типу, тобто MAA
d = 1. Вiдповiдно до пункту 2.4.1, це можуть бути дефекти, пов’я-

занi з кисневмiсними преципiтатами. Позначимо константи взаємодiї УЗ iз CiOi

та Vn як KCO
US та KV

US, вiдповiдно. При цьому вираз для Keff
US в неопромiнених та

опромiнених зразках матиме вигляд (2.38) та (2.39), вiдповiдно:

Keff
US = KAA

US τn,in/τ
AA
n,in , (2.38)

Keff
US = KAA

USτn,in/τ
AA
n,in +KCO

USτn,in/τ
CO
n,RD +KV

USτn,in/τ
V
n,RD . (2.39)

У цих виразах τAAn,in — час життя неосновних носiїв за умови, що рекомбiнацiя

вiдбувається лише за участю ААД (non–AA рекомбiнацiйнi центри вiдсутнi), а

KAA
US описує АДВ iз цим дефектом.

Для аналiзу найпридатнiшi два граничнi випадки. У першому вважається,

що ААД розподiленi однорiдно по кремнiєвiй пластинi, non–AA рекомбiнацiйнi
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центри — неоднорiдно. Iншими словами, значення τAAn,in для зразкiв SC11, nSC4,

g6SC8 та g7SC12 однакове, рiзниця величин (τ−1
n,in−Kτ ·Ψ) визначається non–AA

дефектами. Використовуючи вирази (2.38) та (2.39) а також данi таблиць 2.9 та

2.10 була отримана наступна система рiвнянь

SC11 : 3.5 = KAA
US · (τAAn,in)−1 /2.9 ,

nSC4 : 7.1 = KAA
US · (τAAn,in)−1 /4.7 + 0.09KV

US + 0.02KCO
US ,

g6SC8 : 6.0 = KAA
US · (τAAn,in)−1 /1.8 + 0.01KV

US + 0.05KCO
US ,

g7SC12 : 5.2 = KAA
US · (τAAn,in)−1 /2.8 + 0.05KV

US + 0.35KCO
US ,

де (τAAn,in)
−1 вимiрюється в 104 с−1. Цi рiвняння є справедливими за умови, що

KAA
US · (τAAn,in)−1 = (10± 3) см2 Вт−1, KV

US = (42± 15) см2 Вт−1, KCO
US = 0. Оскiльки

(τAAn,in)
−1 < 1,83, то KAA

US > 5 см2 Вт−1.

В iншому граничному випадку можна вважати, що non–AA дефеекти роз-

подiленi по пластинi рiвномiрно, тодi як акустоактивнi визначають вiдмiннiсть

значень (τ−1
n,in − Kτ · Ψ) у рiзних зразках. Проте, якщо записати систему рiв-

нянь, використовуючи данi припущення, то виявляється що визначенi значення

Keff
US приводять до фiзично неправильних (вiд’ємних) значень K∗

US,j. Подiбнi

нереальнi результати отримуються i у припущенi, що MnonAA
d = 0 (non–AA ре-

комбiнацiйнi центри вiдсутнi).

Отже, отриманi результати дозволяють зробити висновок, що лише части-

на дефектiв, пов’язаних iз КП, є акустоактивними. Вони розподiленi достатньо

рiвномiрно по вихiднiй кремнiєвiй пластинi i саме їхня модифiкацiя при УЗН

є причиною виявлених змiни часу життя неосновних носiїв заряду в неопромi-

нених та γ–опромiнених зразках. Ефект АI змiни τn пiдсилюється внаслiдок АI

модифiкацiї дивакансiй у нейтронно–опромiнених структурах. Iншими словами,

CiOi не акустоактивний дефект, тодi як V2 має подiбнi властивостi.

2.5.4. Акусто–iндукованi змiни опору шунтування

На рис. 2.27 наведено залежнiсть величини опору шунтування опро-

мiнених та вихiдних структур при УЗН та без нього для дослiдженого
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Рис. 2.27. Температурнi залежностi величини опору шунтування для нео-

промiненого (кривi 1–3, кола), нейтронно–опромiненого (4–6, квадрати) та

γ–опромiнених (7–11, ромби та трикутники) зразкiв. Кривi 1, 4, 7 та 9 (неза-

повненi точки) отриманi без УЗН, кривi 3 та 6 вiдповiдають УЗН U–Tb3, 2, 5, 8,

10 та 11 — U–Ts2, U–Ts3, U–Tb2, U–Ts1 та U–Tb1, вiдповiдно Точки — експери-

мент, лiнiї – результат апроксимацiї з використанням формул (2.40)-(2.42)

температурного iнтервалу. Як видно з рисунку, опромiнення викликає достатньо

суттєве зниження опору шунтування, а отже i збiльшення вiдповiдного струму.

Крiм того, пiсля γ–опромiнення вiдбувається змiна температурної залежностi

Rsh: якщо для SC11 та nSC4 спостерiгається зменшення опору шунтування з

пiдвищенням температури, то для g6SC8 та g7SC12 в околi 293 K спостерiгає-

ться майже лiнiйне збiльшення залежностi Rsh вiд T . Зауважимо, що вiсь Rsh на

рис. 2.27,a має логарифмiчний масштаб i лiнiйний на рис. 2.27,б.

Вiдомо [236, 391, 392], що для появи опору шунтування в p—n–структурах

iснує декiлька причин, не пов’язаних iз механiчним ушкодженням. Наприклад,

його причинами можуть бути часточки алюмiнiю, макроскопiчнi включен-

ня Si3N4, кристалiчнi волокна SiC або утворення iнверсiйних шарiв навколо

преципiтатiв. Проте три останнi утворення зустрiчаються переважно у муль-

тикристалiчних КСЕ [236, 391] i не можуть бути причиною опору шунтування

для дослiджених кристалiчних зразкiв. Водночас вважається, що пiд час вiдпалу,

необхiдного для утворення контактiв, частинки Al проникають у зразок, створю-

ючи навколо себе областi з високою концентрацiєю дiрок (p+). Наявнiсть таких

компенсованих областей в емiтерi КСЕ забезпечує омiчний контакт iз базою.
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Крiм того, в лiтературi показано [391, 393–395], що дислокацiї, якi пере-

тинають область p—n–переходу, також можуть бути причиною появи омiчного

струму. Наприклад, наявнiсть навiть декiлькох дислокацiї у дiодних кремнiєвих

структурах викликає зменшення питомого опору та змiну форми ВАХ, хара-

ктерну для пiдвищення ролi опору шунтування [395]. У дослiджених структурах

причиною появи дислокацiй можуть бути кисневмiснi преципiтати, при утворен-

нi яких виникають лiнiйнi дефекти [331,332], а також напруги, що виникають на

межi сильнолегованої n–областi та слабколегованої бази.

На думку автора, у дослiджених структурах присутнi i дислокацiї, i частки

алюмiнiю. У цьому випадку повний опiр шунтування мiстить двi складовi

R−1
sh = R−1

sh,Al +R−1
sh,dis , (2.40)

де Rsh,Al та Rsh,dis вiдображають внески часток алюмiнiю та дислокацiй,

вiдповiдно. Для опору металевої частинки очiкується лiнiйна температурна за-

лежнiсть:

Rsh,Al = R293,Al[1 + αR(T − 293)] , (2.41)

де R293,Al — величина опору при 293 K, а αR — температурний коефiцiєнт опору.

Вiдповiдно до моделi дислокацiйно–iндукованого iмпедансу фотовольтаї-

чних детекторiв, запропонованої в роботах [396, 397], для Rsh,dis справедлива

формула:

Rsh,dis =
T

σdis

[

cosh

(

Edis − Ei

kT

)

+ cosh

(

Us

kT

)]

, (2.42)

де

σdis = ρdisAq
2Adis

√

KnKpNdis(np + pp)/k , (2.43)

Edis — енергетичне положення рiвня, з яким пов’язана поява дислокацiйного ре-

комбiнацiйного струму; Us — потенцiал на поверхнi дислокацiйного ядра, ρdis

та Adis — густина та площа поверхнi дислокацiй, Kn та Kp — ймовiрностi

захоплення електронiв та дiрок дислокацiйними станами, Ndis — густина по-

верхневих станiв на кожнiй дислокацiї. Вираз (2.42) записано для спрощеного

випадку Kp = Kn.
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У роботi температурний коефiцiєнт опору був оцiнений за даними для

зразка g7SC12 в околi кiмнатної температури. Отримана величина 8,3 · 10−3 K−1

не дуже суттєво вiдрiзняється вiд температурного коефiцiєнта опору об’ємного

алюмiнiю (4,3 · 10−3 K−1), що пiдтверджує доцiльнiсть зроблених припущень.

Надалi, використовуючи отримане значення αR, проведена апроксимацiя тем-

пературних залежностей Rsh вiдповiдно до формул (2.40)–(2.42). При цьому

шуканими параметрами вважалися R293,Al, (Edis − Ei), Us та σdis. Виявилось,

що експериментальнi залежностi добре описуються апроксимуючими кривими

(рис. 2.27) при значеннях (Edis−Ei) = (0.46± 0.02) еВ та Us = (5± 4) · 10−8 еВ,

причому цi величини не залежать вiд опромiнення та УЗН. Отримана величи-

на (Edis − Ei) вiдповiдає енергiї активацiї носiїв 0.10 ± 0.02 еВ. Це, в свою

чергу, досить близько до енергiї активацiї дислокацiйних рiвнiв 0.08 еВ, яка спо-

стерiгалася ранiше [361, 371, 398–401], у тому числi i в Cz–Si:B [361, 398, 402].

Зауважимо, що дислокацiям у напiвпровiдникових кристалах вiдповiдають як

мiлкi, так i глибокi рiвнi [403]; якщо в пiдроздiлi 2.4 акцент зроблено на глибокi,

то на опiр шунтування, як виявилося, переважний вплив мають мiлкi.

Отриманi значення R293,Al та σdis наведено в табл. 2.7. R293,Al не залежить

вiд УЗН та зростає з опромiненням. Виявлена змiна характеру залежностi Rsh(T )

може бути пояснена наступним чином. Для неопромiнених зразкiв величина

Rsh,dis менша нiж Rsh,Al, опiр шунтування визначається насамперед рекомбi-

нацiєю на дислокацiях, якi перетинають площину p—n–переходу, утворюючи

канали для проходження носiїв. При опромiненнi утворюються вакансiї, що по-

легшує дифузiю атомiв Al з електродiв, насамперед фронтального, у емiтер.

Як наслiдок, кiлькiсть часточок Al та їхнiй розмiр зростає, Rsh,Al зменшує-

ться, перетворюючись при високих дозах на ключовий фактор, що визначає

повний опiр шунтування. У γ–опромiнених зразках утворюються окремi рiв-

номiрно розподiленi вакансiї i дифузiя Al вiдбувається ефективнiше, нiж у

нейтронно–опромiнених, де виникають рiдко розташованi вакансiйнi кластери.

Як наслiдок, у nSC4 величина Rsh,Al хоч i зменшується, проте залишається бiль-

шою нiж дислокацiйно–iндукований опiр на вiдмiну вiд γ–опромiнених зразкiв.

Розкид σdis у наборi зразкiв корелює з дисперсiєю τn — див. пункт 2.5.3.

Вiдтак, вiдмiнностi σdis також зумовленi неоднорiднiстю властивостей вихiдної
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пластини. УЗН викликає збiльшення σdis, вiдноснi величина АI змiн наведе-

но в табл. 2.8. На нашу думку, цi змiни зумовленi зростанням величини Adis

пiд час поширення АХ. Дiйсно, пiд час УЗН iз використанням поперечних та

повздовжнiх хвиль, атоми у ядрi дислокацiї коливаються перпендикулярно та

паралельно, вiдповiдно, напрямку поширення струму. У результатi в першо-

му випадку на дислокацiйнi рiвнi носiї захоплюються зi збiльшеного об’єму,

ефективна площа поверхнi зростає i Rsh,dis зменшується внаслiдок дiї УЗ. При

використаннi повздовжнiх хвиль процес проходить менш ефективно i АI вплив

на величину опору шунтування не спостерiгається (рис. 2.9).

2.5.5. Особливостi впливу ультразвукового навантаження на фотогене-

рацiю струму в опромiнених нейтронами структурах

Для оцiнки фотоелектричного перетворення у роботi проводилися вимiрю-

вання фотогенерованого струму в опромiнених структурах при монохроматично-

му освiтленнi в режимi короткого замикання КСЕ (замiсть вимiрювання повної

ВАХ). На рис. 2.28 наведено отриманi температурнi залежностi фотоструму при

УЗН та при нагрiваннi без збудження АХ. Кривi 1 та 2 взятi з рис. 2.5.

З рисунка видно, що при збiльшеннi температури Jph зростає як до ра-

дiацiйного впливу, так i пiсля. З лiтератури [277, 404, 405] вiдомо, що подiбна

поведiнка фотоструму зумовлена, переважно, двома факторами:

1) зменшенням забороненої кристалу та змiною коефiцiєнта поглинання свiтла;

2) збiльшенням довжини дифузiї неосновних носiїв заряду.

Показано [404, 405], що при аналiзi температурної залежностi доцiльно розгля-

дати густину фотоструму у виглядi

Jph = JLgfc , (2.44)

де JLg — iдеальне значення густини струму, яке визначається зонною структурою

кристалу, fc — коефiцiєнт збирання (collection fraction), який залежить вiд вiдби-

ття свiтла, його паразитного поглинання (особливо вiльними носiями заряду) та

поширення носiїв у кристалi. При цьому температурний коефiцiєнт фотоструму

βT
Jph може бути записаний у виглядi
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Рис. 2.28. Температурнi залежностi густини фотоструму для неопромiненого

(кривi 1 та 2, кола), нейтронно–опромiненого (3 та 4, квадрати) та γ–опромiнених

(5–8, ромби та трикутники) зразкiв. Кривi 1, 3, 5 та 7 (незаповненi точки) отри-

манi без УЗН, кривi 2 та 4 вiдповiдають УЗН U–Tb3, 6 та 8 — U–Tb2 та U–Tb1,

вiдповiдно

βT
Jph =

1

Jph

dJph
dT

=
1

JLg

dJLg
dEg

dEg

dT
+

1

ff

dfc
dT

, (2.45)

причому перший доданок для кремнiю при сонячному освiтленнi становить

близько 167 · 10−6 K−1.

Експериментально визначенi значення температурних коефiцiєнтiв наве-

дено в табл. 2.11. Видно, що у всiх випадках змiна Jph з температурою

визначається, насамперед, змiною fc, а величина βT
Jph практично не залежить

вiд УЗН (за винятком g7SC12). На рис. 2.28 звертає на себе увагу той факт,

Таблиця 2.11

Температурний коефiцiєнт струму короткого замикання

Зразок βT
Jph, 10−3K−1 УЗН

без УЗН зi УЗН

SC11 1,3± 0,2 1,2± 0,2 U–Tb3

nSC4 1,1± 0,2 1,3± 0,3 U–Tb3

g6SC8 0,8± 0,2 0,6± 0,1 U–Tb2

g7SC12 1,6± 0,2 3,1± 0,4 U–Tb1
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Рис. 2.29. Залежностi АI змiни фотоструму вiд амплiтуди змiщень атомiв у не-

опромiненому (кола) та опромiненому (квадрати) зразках. fUS, Гц: 8,0 (U–L8,

заповненi точки), 26,1 (U–L26, напiвзаповненi точки)

що у нейтронно–опромiненому зразку фактично не спостерiгається змiни вели-

чини фотоструму пiд дiєю УЗН. Результат є досить несподiваним, враховуючи

те, що, як показано ранiше, УЗ зменшує час життя неосновних носiїв у КНО i

в нейтронно–опромiненому зразку також — рис. 2.25, табл. 2.8. Причому ефе-

ктивнiсть АI змiн τn в нейтронно–опромiненому зразку навiть вища (табл. 2.8,

рис. 2.26) нiж у γ–опромiнених, що, вiдповiдно до пункту 2.5.3, зумовлено аку-

стоактивнiстю дивакансiї.

На рис. 2.29 наведено детальнiше порiвняння АI змiн фотоструму в ней-

тронно–опромiненому та неопромiненому зразках при рiзних режимах УЗН iз

використанням повздовжнiх хвиль. З рисунка видно, Jph зменшується (нагадає-

мо, що, як i для всiх iнших параметрiв, εJph = (Jph,in− Jph,US)/Jph,in)) при цьому

а) зi збiльшенням частоти УЗ ефективнiсть змiн фотоструму в неопромiненому

КСЕ зростає;

б) навiть при високих частотах АI ефект впливу УЗ на Jph в нейтронно–опро-

мiненому КСЕ достатньо малий.

З метою детальнiшого вивчення виявленої особливостi, проведено до-

слiдження змiн довжини дифузiї неосновних носiїв заряду з використанням

варiанту методу SSSCC (steady–state short–circuit current) [268]. А саме, як вже

згадано ранiше, величина фотоструму в дослiджених структурах описується ви-

разом (2.5). Тобто Jph має лiнiйно залежати вiд кiлькостi фотонiв Nph = Wphλ/hc,

якi падають на поверхню структури за одиницю часу:
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Jph = KphNph , (2.46)

де коефiцiєнт пропорцiйностi

Kph =
(1− Rph) qβαLn

1 + αLn
. (2.47)

Знаючи коефiцiєнти Kph1 та Kph2 для двох довжин хвиль λ1 i λ2, можна ви-

значити Ln:

Ln =
(Kph1α2)/(Kph2α1)− 1

α2(1−Kph1/Kph2)
, (2.48)

де α1 та α2 — коефiцiєнти поглинання свiтла для λ1 та λ2, вiдповiдно.

У роботi використовувалося свiтло з довжинами 900 та 950 нм, попереднє

калiбрування величини Wph здiйснювалось за допомогою германiєвого фотодiо-

да 9Э111А. На рис. 2.30 показано типовi залежностi фотоструму вiд кiлькостi

падаючих фотонiв для двох довжин хвиль, якi дiйсно лiнiйнi. Зауважимо, що

вираз (2.48) є справедливим, за умови, що Rph та β є однаковими для λ1 та λ2.

Проте з лiтератури вiдомо, що для використаних довжин хвиль β = 1 [278],

а змiна коефiцiєнта вiдбивання не перевищує 1% [406–408]. Таким чином, для

Рис. 2.30. Залежнiсть густини фотоструму вiд кiлькостi падаючих фотонiв. То-

чки — експеримент, прямi — лiнiйна апроксимацiя. λ, нм: 900 (трикутники), 950

(кола). Зразок SC13. T = 290 К
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Рис. 2.31. Порiвняння вiдносних змiн фотоструму i довжини вiльного пробiгу

неосновних носiїв заряду при беззвуковому нагрiваннi (а) та нагрiваннi пiд час

УЗН (U–L8, б) для неопромiненого (кола) та опромiненого (квадрати) зразкiв

визначення Ln використовувалася формула (2.48), причому Kph1 та Kph2 вимi-

рянi експериментально, а значення коефiцiєнтiв поглинання обчислювалися за

допомогою виразу (2.6).

З виразу (2.5) випливає, що при незалежностi Rph вiд температури змiна

Jph має визначатися змiною коефiцiєнта Γ = αLn/(1 + αLn). Було проведе-

не порiвняння вiдносних змiн фотоструму при нагрiваннi εTJph = [Jph(T ) −
Jph(T0)]/Jph(T0) (T0 = 290 K) з вiдносними змiнами цього коефiцiєнта εΓ =

[Γ(T ) − Γ(T0)]/Γ(T0), при обчисленнi якого використовувалися значення Ln,

визначенi для тих самих температур, при яких проводилось вимiрювання Jph.

Отриманi результати показано на рис. 2.31. Наведенi данi показують, що при

нагрiваннi без УЗН i для неопромiненого, i для нейтронно–опромiненого зразка

змiна фотоструму визначається змiною Ln: точки на рис. 2.31,а розташованi ду-

же близько до дiагоналi. Подiбна картина спостерiгається i для неопромiненого

зразка в умовах УЗН (рис. 2.31,б). Тобто змiна фотоструму в цьому випадку зу-

мовлена АI зменшенням довжини дифузiї (часу життя) неосновних носiїв заряду

в квазi–нейтральнiй областi внаслiдок перебудови акустоактивних рекомбiнацiй-

них центрiв. Збiльшення ефективностi АI змiн зi зростанням частоти УЗ, яке

спостерiгається в експериментах, може бути зумовлене наближенням fUS до вла-

сних частот коливань домiшкового комплексу. Подiбний резонансний характер
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АДВ спостерiгався i ранiше [88]. Водночас у нейтронно–опромiнених структу-

рах змiна фотоструму при УЗН бiльша, нiж це можна очiкувати виходячи зi

значень змiни коефiцiєнта Γ, пов’язаних iз АI зростанням Ln — рис. 2.31,б. Це

свiдчить про iснування додаткового механiзму впливу УЗ на генерацiю фото-

струму в таких зразках. Результатом дiї цього механiзму є збiльшення величини

Jph, що повнiстю або частково компенсує зменшення величини фотоструму

внаслiдок АI збiльшення активностi рекомбiнацiйних центрiв — рис. 2.28 та

рис. 2.29. Водночас у структурах, опромiнених γ–квантами даний механiзм не

вiдiграє суттєвої ролi.

Як видно з виразу (2.5), однiєю з причиною зростання може Jph бути

зменшення коефiцiєнта вiдбивання вiд поверхнi зразка. У роботi [61] наведенi

результати, якi свiдчать, що в результатi УЗО кремнiю вiдбувається зменшення

Rph у спектральному дiапазонi, який використовувався в наших дослiдах. Проте

мусимо зазначити, що ефект мав залишковий характер i автори [61] пов’язу-

вали його зi зменшенням концентрацiї легуючої домiшки у приповерхневому

шарi напiвпровiдника внаслiдок її акусто–стимульованої дифузiї вглиб кристалу.

В наших експериментах використовувалися АХ зi значно меншою потужнiстю,

нiж в [61] (1 та 5 Вт/см2, вiдповiдно), виявленi ефекти змiни фотоструму мали

оборотний характер i тому пов’язувати виявлений ефект iз дифузiєю фосфору в

УЗ полi не варто. З iншого боку, вiдомо (див., напр., [409]), що дефектний склад

приповерхневого шару суттєво впливає на процеси вiдбивання свiтла. На нашу

думку, утворенi в результатi нейтронного опромiнення порушення кристалiчної

ґратки (насамперед, вакансiйнi кластери) є ААД. Це пiдтверджується i попере-

дньо наведеними даними, i результатами iнших авторiв [114]. АI перебудова або

змiна заселеностi рiвнiв комплексiв пiд час УЗН i спричинює зменшення коефiцi-

єнта вiдбивання та появу додаткового механiзму зростання фотоструму. До речi,

такi процеси, а саме зменшення до 8% Rph внаслiдок змiни заселеностi рiвнiв у

процесi акустичного навантаження спостерiгалися ранiше в епiтаксiйних плiв-

ках GaAs [410]. Iншою причиною зменшення коефiцiєнта вiдбивання може бути

певне текстурування поверхнi нейтронно-опромiнених структур в умовах УЗН.

Отже, у результатi нейтронного опромiнення процеси акусто–дефектної взаємо-

дiї починають ефективно вiдбуватися i у приповерхневому шарi напiвпровiдника
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Висновки до роздiлу 2

1. Проведено експериментальне дослiдження впливу ультразвукового на-

вантаження на параметри монокристалiчних кремнiєвих сонячних елементiв

у дiапазонi температур 290÷340 К. Виявлено, що при iнтенсивностi звука

менше 0,5 Вт/см2 спостерiгається оборотна акусто–iндукована деградацiя фото-

електричних властивостей КСЕ . Шляхом вивчення температурних залежностей

вольт–амперних характеристик з’ясовано, що деградацiя зумовлена акусто–iнду-

кованим зменшенням часу життя носiїв заряду. Порiвняння величин ефектiв,

викликаних застосуванням повздовжнiх та поперечних акустичних хвиль по-

казало, що останнi ефективнiше дозволяють змiнювати параметри кремнiєвих

структур, що зумовлено бiльшою амплiтудою коливань атомiв при однакових

iнтенсивностях ультразвука.

2. Визначено механiзми рекомбiнацiї i показано, що у квазi–нейтральнiй

областi основним механiзмом є рекомбiнацiя Шоклi–Рiда–Хола, тодi як для

областi просторового заряду доцiльно використовувати модель рекомбiнацiї у

системi спарених рiвнiв дефектiв. Дослiджено можливу роль комплексiв, якi

мiстять бор та кисень, пар Fe–B та кисневмiсних преципiтатiв у визначеннi

властивостей структур. З’ясовано, що саме кисневмiснi преципiтати ефективно

впливають на процеси рекомбiнацiї та беруть участь у акусто–дефектнiй взає-

модiї. Запропоновано якiсна модель акустоактивного комплексного дефекту, в

рамках якої пояснено виявленi особливостi акусто–iндукованих ефектiв.

3. Виявлено, що в умовах акустичного навантаження збiльшується внески

у рекомбiнацiйнi процеси мiлкiших рiвнiв, причому змiни величини вiдносних

внескiв рiзних центрiв практично лiнiйно залежать вiд амплiтуди коливання

атомiв. Виявлено зменшення енергiї термiчної активацiї енергетичних рiвнiв,

пов’язаних iз дефектами, в умовах УЗН.

4. Виявлено ефект акусто–iндукованого зменшення опору шунтування в

КСЕ. Показано доцiльнiсть використання моделi дислокацiйно–iндукованого iм-

педансу для пояснення температурних залежностей опору шунтування та його

змiн при ультразвуковому навантаженнi. Зокрема, останнiй ефект викликаний
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зростанням ефективностi захоплення носiїв заряду лiнiйними дефектами, розта-

шованими в областi p—n–переходу.

5. Вперше експериментально дослiджено вплив УЗН на параметри крем-

нiєвих структур iз p—n–переходом, опромiнених реакторними нейтронами та

γ–квантами 60Co. Виявлено, що в опромiнених структурах, порiвняно з не-

опромiненими, спостерiгається пiдвищення ефективностi акусто–iндукованого

зменшення опору шунтування та часу життя неосновних носiїв заряду в базi

дiода. З’ясовано, що акусто–iндукованi оборотнi змiни фактора неiдеальностi та

часу життя носiїв у областi просторового заряду мають рiзний знак в опромiне-

них та неопромiнених структурах.

6. Визначено особливостi взаємодiї акустичних хвиль iз радiацiйними

дефектами в кремнiї. Встановлено, що виявленi ефекти в нейтронно–опромi-

нених дiодах зумовленi впливом ультразвука на стан дивакансiй, тодi як у

γ–опромiнених дiодах основним акустоактивним центром є комплекс вакансiї

та мiжвузлового кисню. Отриманi результати свiдчать, що ультразвукове наван-

таженнi викликає перебудову комплексу VOi. Водночас виявлено, що комплекс

iз мiжвузлового вуглецю та мiжвузлового кисню практично не приймає участь у

акусто–дефектнiй взаємодiї.

7. Виявлено, що в нейтронно–опромiнених кремнiєвих структурах ефектив-

на акусто–дефектна взаємодiя вiдбувається як в об’ємi, так i в приповерхневому

шарi напiвпровiдника, що визначає комплексний характер впливу ультразвука

на ефективнiсть фотоелектричного перетворення. Показано, що основними ме-

ханiзмами акусто–iндукованого впливу на фотогенерацiю струму є зменшенням

часу життя неосновних носiїв заряду та, наймовiрнiше, зменшення коефiцiєнта

вiдбивання свiтла.

Основнi результати даного роздiлу представленi в роботах [1, 2, 13, 15, 17–

19, 25, 28, 31, 32, 34, 35, 37–40, 50, 54].
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РОЗДIЛ 3

ПОРIВНЯЛЬНИЙ АНАЛIЗ ТА ОПТИМIЗАЦIЯ МЕТОДIВ РОЗРАХУНКУ

ПАРАМЕТРIВ СТРУКТУР МЕТАЛ—НАПIВПРОВIДНИК

3.1. Основнi параметри дiодiв Шотткi

Напiвпровiдниковi бар’єрнi структури, як вже зазначалося ранiше, широ-

ко застосовуються у технiцi. Визначення параметрiв подiбних структур вiдiграє

надзвичайну важливу роль пiд час розробки, проектування та виготовлення

пристроїв. Один iз найпроширенiших шляхiв визначення параметрiв полягає

у вимiрюваннi ВАХ. При цьому взаємозв’язок мiж струмом та напругою опи-

сується за допомогою певних фiзичних моделей, у результатi чого виникає

можливiсть вичленити параметри, спираючись на результати експериментальних

вимiрювань. Наприклад, пряма гiлка ВАХ дiодiв Шотткi (ДШ) згiдно з моделлю

термоемiсiї має описуватися [411] наступними виразами

I = Is

{

exp

[

q(V − IRs)

nidkT

]

− 1

}

, (3.1)

Is = AA∗ T 2 exp

(

−qΦb

kT

)

, (3.2)

де Is — струм насичення, Rs — послiдовний опiр, nid — фактор неiдеальностi, A∗

— ефективна стала Рiчардсона, Φb — висота бар’єру Шотткi (ВБШ) при нульо-

вому змiщеннi. Φb (або Is), nid та Rs є найфундаментальнiшими параметрами

цiєї моделi та повиннi бути максимально точно визначенi з експерименталь-

них ВАХ. У лiтературi запропоновано чимало методiв визначення параметрiв

ДШ. Найпростiший стандартний метод вимагає наявностi лiнiйної областi на

залежностi ln(I) вiд V [306, 411]. При цьому два параметри, nid та Φb, визна-

чаються за кутом нахилу та перетином залежностi з вiссю струмiв, вiдповiдно.

На жаль, подiбний пiдхiд перестає бути дiєздатним у випадку, коли структура

характеризується значним послiдовним опором. Зокрема, рiвняння (3.1) є транс-

цендентним, що суттєво ускладнює математичнi аспекти визначення параметрiв.
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З одного боку, iснує цiлий набiр аналiтичних методiв екстракцiї параметрiв ДШ.

Вони базуються на безпосереднiх алгебраїчних наближеннях i використовують

рiзноманiтнi допомiжнi функцiї [412–420], процедури диференцювання [421]

або iнтегрування [422–424] ВАХ, розбиття дiапазону напруг на декiлька частин

[425], вимiрювання ВАХ при декiлькох температурах [426] або з використанням

додаткового зовнiшнього опору [427].

З iншого боку, визначення параметрiв є багатовимiрною задачею оптимiза-

цiї i тому для її вирiшення запропоновано рiзноманiтнi числовi методи [428–431].

Зазвичай, вони використовують метод найшвидшого градiєнтного спуску для

мiнiмiзацiї рiзницi мiж вимiряними та апроксимуючими значеннями. Окремi ав-

тори [432, 433] шукають розв’язок рiвняння (3.1) використовуючи W–функцiю

Ламберта [434]. Зазвичай, числовi методи характеризуються вищим рiвнем до-

стовiрностi визначення параметрiв, проте нерiдко вимагають вiдносно тривалих

розрахункiв. Крiм того, нерiдко спостерiгається тенденцiя збiжностi у локаль-

ний екстремум замiсть глобального.

Нарештi, порiвняно нещодавно запропоновано використовувати еволюцiй-

нi алгоритми (ЕА) для визначення параметрiв напiвпровiдникових пристроїв

[271, 435–441]. Це стохастичнi методи, якi виявляють надзвичайно високу ефе-

ктивнiсть при оптимiзацiї дiйсних цiльових функцiй багатьох змiнних. На

вiдмiну вiд числових методiв, ЕА може бути застосований до нелiнiйних функцiй

без необхiдностi розрахунку похiдних, а також слабко залежить вiд початкових

наближень значень параметрiв. ЕА вважаються [437] найобiцяючими методами

розрахунку параметрiв.

Про важливiсть задачi визначення параметрiв ДШ свiдчить хоча б той

факт, що незважаючи на досить тривалу iсторiю вивчення питання та нако-

пичений достатньо широкий асортимент методiв вирiшення цього завдання,

у лiтературi постiйно з’являються пропозицiї щодо нових варiантiв методiв.

Наприклад, серед подiбних робiт лише у другiй половинi 2017 року можна ви-

дiлити [425, 442–444].

У лiтературi наявнi роботи [429, 445, 446], в яких проводиться порiв-

няння та огляд шляхiв визначення параметрiв ДШ, проте вони переважно

зосередженi на розглядi лише декiлькох метод i фактично не беруть до уваги
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еволюцiйнi алгоритми. Задача, яка вирiшувалась пiд час дослiджень, описаних

у цьому роздiлi, полягала у порiвняннi ефективностi (точностi визначення па-

раметрiв та швидкостi роботи) рiзних методiв визначення параметрiв структур

метал—напiвпровiдник (МН) iз ВАХ. Крiм того, розглянуто питання впливу ве-

личини окремих параметрiв на точнiсть визначення всього набору. Використанi

лише методи, якi дозволяють визначити Φb, nid та Rs використовуючи лише одну

ВАХ. Зокрема, увага сфокусована на 10 аналiтичних методах, 2 числовi методах

та 4 еволюцiйних алгоритмах (диференцiйної еволюцiї (DE, differential evoluti-

on), оптимiзацiї зграї частинок (PSO, particle swarm optimization), модифiкованої

штучної бджолиної сiм’ї (MABC, modified artificial bee colony) та оптимiзованого

викладання та навчання (TLBO, teaching learning based optimization)).

3.2. Контрольнi вольт–ампернi характеристики

Дослiдженi методи були застосованi до наборiв ВАХ, отриманих як

експериментально, так i синтезованих штучно. В останньому випадку вико-

ристовувалися як iдеальнi характеристики, так i кривi з певним рiвнем шуму,

який вiддзеркалював можливiсть наявностi випадкових похибок вимiрювань у

реальних умовах.

3.2.1. Iдеальнi синтезованi ВАХ

Переважно, для оцiнки спроможностi визначення параметрiв структур МН

за допомогою аналiтичних [412–414, 416–419, 421, 422] та числових [429, 430]

методiв, а також еволюцiйних алгоритмiв [435,437,438] використовують структу-

ри на основi кремнiю. Керуючись таким загальноприйнятим пiдходом, пiд час

синтезу ВАХ вважалося, що використовується кремнiєвий ДШ. ВАХ були роз-

рахованi за допомогою рiвняння (3.1), для розв’язку якого застосовувався метод

дихотомiї [447, с. 158]. При цьому використовувалися значення A = 3,14·10−6 м2
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та A∗ = 112 A cм−2K−2 (випадок n–Si [268]). Напруга змiнювалась iз кроком

0,01 В, струм вар’ювався в дiапазонi 10−9 ÷ 10−2 A.

Задача полягала у перевiрцi ефективностi методiв при рiзних значеннях па-

раметрiв i тому данi були синтезованi для дiапазону температур вiд 130 до 330 К.

Водночас, були синтезованi ВАХ, якi близькi до характеристик реальних дiодiв.

Тому температурнi залежностi Φb, nid та Rs обранi, використовуючи наступнi

мiркування. Як передбачено теорiєю [411] та спостережено на експериментi

[448, 449], для випадку однорiдного контакту ВБШ має зменшуватись iз пiдви-

щенням температури, причому очiкувана залежнiсть подiбна до температурної

залежностi ширини забороненої зони напiвпровiдника. Тому для апроксимацiї

температурної залежностi ВБШ використовувалося рiвняння Варшнi [450]

Φb(T ) = Φb(0)−
7,021 · 10−4T 2

T + 1108
, (3.3)

причому вважалося, що ВБШ при нульовiй температури Φb(0) = 0,75 еВ. Темпе-

ратурна залежнiсть фактора неiдеальностi нерiдко описується спiввiдношенням

nid = 1 +
T0

T
, (3.4)

де величина константи T0 для кремнiю перебуває в дiапазонi 20 ÷ 50 K [448,

451–453]. Для синтезу ВАХ використане значення T0 = 35 K. Температурна

залежнiсть послiдовного опору може бути описана виразом [306, 454, 455]

Rs = Rs0 exp

(

Ea

kT

)

, (3.5)

де Ea – енергiя активацiї легуючої домiшки. Були використанi значення Ea =

0,044 еВ (що вiдповiдає домiшковому атому фосфору) та Rs0 = 0.25 Ом.

Як наслiдок, набiр синтезованих для аналiзу ВАХ складався з 21 кривої,

якi вiдповiдали iнтервалу температур 130 ÷ 330 К iз кроком 10 К. При цьому

Φb, nid та Rs змiнювалися вiд 0,740 до 0,697 еВ, вiд 1,27 до 1,11 та вiд 12,6

to 1,2 Ом, вiдповiдно.



130

3.2.2. Синтезованi ВАХ iз випадковими похибками

З метою аналiзу стiйкостi методiв визначення параметрiв до наявностi ви-

падкових похибок, якi виникають пiд час вимiрювань, також були синтезованi

набори ВАХ, в яких значення напруги та струму вибиралися з певним рiв-

нем шуму. При цьому напруга Vi та струм Ii, якi вiдповiдали i−й точцi ВАХ

вибиралися випадковим чином використовуючи розподiл Гауса. Тобто густина

ймовiрностi очiкування певної величини напруги описувалася виразом

f(Vi,V i,σV ) =
1

σV

√
2π

exp

[

−(Vi − V i)
2

2σ2
V

]

. (3.6)

При цьому середнє значення (сподiвання) напруги V i змiнювалося з кроком

0,01 В, середнє значення сили струму I i обчислювалося використовуючи рiвнян-

ня (3.1) та V i. Стандартне вiдхилення (дисперсiя) напруги σV вибиралася сталою

для всього набору (21 кривi) ВАХ. Водночас стандартне вiдхилення сили струму

σI залежало вiд абсолютної величини сили струму σI = σε
I · I i, де постiйної для

всього набору ВАХ була величина σε
I — вiдносна дисперсiя струму. Такий пiдхiд

вiдповiдає достатньо поширеному на практицi випадку, коли вiдноснi похибки

вимiрювання напруги та струму залишаються сталими для всiєї ВАХ. Надалi для

позначення синтезованих подiбним чином ВАХ буде використовуватися термiн

"зашумленi синтезованi данi"(noisy synthetic data).

Рiзнi набори синтезованих ВАХ вiдрiзнялися значеннями σV та σε
I . Факти-

чно, для iдеальних синтезованих ВАХ σV = 0 В та σε
I = 0.

3.2.3. Експериментальнi ВАХ

Дослiдженi методи були застосованi також до експериментально вимiря-

них ВАХ кремнiєвих структур SSDA, описаних у пiдроздiлi 4.1. Параметри

ДШ визначались на основi характеристик, отриманих в iнтервалi температур

130÷330 К, який збiгався з дiапазоном для синтезованих ВАХ.
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3.3. Оцiнювання точностi

У випадку, коли методи застосовувалися для аналiзу синтезованих ВАХ,

проводилося оцiнювання похибок визначення параметрiв. Зокрема, для кiлькi-

сної оцiнки точностi кожного з методiв використовувалися наступнi величини.

Оцiнювання визначення фактора неiдеальностi з однiєї ВАХ χq
n здiйснювалося

за допомогою виразу

χq
n =

(

nid,ext − nid,ac

nid,ac

)2

, (3.7)

де nid,ext — значення, отримане в результатi застосування методу, nid,ac — точне

значення, яке використовувалося пiд час синтезу ВАХ.

Похибка визначення nid на всьому наборi ВАХ εn обчислювалася як ква-

дратних корiнь iз середньо–геометричного значення χq
n:

εn = 2NIV

√

√

√

√

NIV
∏

i=1

χ
q
n,i, (3.8)

де NIV — загальна кiлькiсть ВАХ у наборi. Для оцiнювання похибки визначення

ВБШ та послiдовного опору з однiєї ВАХ використовувалися величини χ
q
Φ та χq

R,

а для набору ВАХ — εΦ and εR, для розрахунку яких використовувалися вирази,

аналогiчнi (3.7) та (3.8), вiдповiдно.

3.4. Використанi методи визначення параметрiв дiодiв Шотткi

3.4.1. Аналiтичнi методи

Модифiкований метод Норда [412,413,426,456] базується на використаннi

допомiжної функцiї

F (V ) =
V

γN
− kT

q
ln

(

I(V )

AA∗T 2

)

, (3.9)
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де γN — довiльна константа, яка має бути бiльша, нiж фактор неiдеальностi.

При цьому величини ВБШ та послiдовного опору визначаються за допомогою

спiввiдношень

Φb = F (Vmin) +
γN − nid

nid

(

Vmin

γN
− kT

q

)

, (3.10)

Rs =
(γN − nid)kT

qImin
, (3.11)

де F (Vmin) та Vmin — це координати точки мiнiмуму залежностi F (V ) вiд V ;

Imin — струм, який на ВАХ вiдповiдає Vmin.

Необхiдно пiдкреслити, що згiдно з цим методом, значення nid має бути

вiдомим. Як наслiдок, при застосування метода Норда до синтезованих та екс-

периментальних ВАХ, використовувалися величини nid,ac та значення, отримане

з використанням методу MABC, вiдповiдно. Крiм того, для випадку Rs < 5 Ом,

мiнiмум функцiї Норда F (V ), побудованої на основi ВАХ в дiапазонi струмiв

до 10−2 А, не спостерiгався взагалi. Тому при застосуваннi цього методу, так i

методу Бохлiна (описаного нижче), використовувалися набори ВАХ, синтезованi

у ширшому струмовому дiапазонi, вiд 10−9 до 10−1 A.

Проведенi розрахунки показали, що точнiсть методу Норда залежить вiд

вибраної величини γN . Вiдповiднi залежностi наведено на рис. 3.1. Зокрема по-

казано, що похибка визначення Φb збiльшується зi зростанням γN як для випадку

iдеальних синтезованих ВАХ, так i при використаннi зашумлених даних. Во-

дночас, похибка визначення Rs а) зменшується зi зростанням γN при γN < 2 i

залишається сталою при γN > 2,5 для зашумлених даних; б) немонотонно зале-

жить вiд γN для iдеальних синтезованих ВАХ. Враховуючи виявленi суперечливi

тенденцiї для мiнiмiзацiї похибки методу Норда при отриманнi наведених нада-

лi даних використовувалося значення γN = 1,8.

Для позначення результатiв, отриманих iз використанням методу Норда,

використовується мiтка «Norde».

J. Werner [414] показав, що у випадку, коли падiння напруги в областi

бар’ру Vd = (V − IRs) ≫ nkT/q, то

(dI/dV )

I
=

q

nkT

[

1−Rs

(

dI

dV

)]

. (3.12)
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Рис. 3.1. Залежностi похибки визначення Φb (a) та Rs (б) вiд величини γN . при

застосуваннi метода Норда до набору iдеальних синтезованих ВАХ (суцiльнi

лiнiї) та зашумлених даних (штриховi лiнiї)

Рiвняння (3.12) показує, що графiк залежностi (dI/dV )/I вiд (dI/dV ) має бу-

ти прямою лiнiєю, причому її нахил та точка перетину з вертикальною вiссю

визначаються Rs and nid.

На жаль, даний метод дозволяє визначити лише два параметри ДШ. Для

оцiнки величини ВБШ була використана наступна процедура. Спираючись на

визначене значення Rs, експериментальна або синтезована ВАХ корелювала-

ся i проводилась побудова залежностi ln I вiд Vd. Пiсля цього проводилась

апроксимацiя отриманої залежностi лiнiйною функцiєю за методом найменших

квадратiв [447, с. 67] в дiапазонi Vd > 3kT/q. Необхiдно пiдкреслити, що пiд час

апроксимацiї нахил кривої може розглядатися або як незалежна величина, яка

обчислюється, або як вiдома величина, що визначається попередньо визначеним

(пiд час апроксимацiї функцiї (3.12)) значенням nid. У роботi розглянуто обидва

випадки. Якщо величини Rs and nid визначались шляхом лiнiйної апроксимацiї

функцiї (3.12), а Φb — як перетин залежностi ln I = f(Vd) при вiдомому нахи-

лi, то використовується позначення «Werner». Якщо ж лише Rs визначається за

допомогою функцiї Вернера (3.12), а Φb and nid обчислюються потiм iз залежно-

стi ln I = f(Vd), то використовується позначення «Werner*». Подiбний пiдхiд до
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позначень отриманих результатiв (iз зiрочкою та без неї залежно вiд того, скiль-

ки незалежних величин використовується при апроксимацiї ВАХ, скорельованих

вiдповiдно до визначеного ранiше значення послiдовного опору) використовую-

ться i для iнших методiв, детальнiше описаних нижче.

R. Cibils та R. Buitrago [419] запропонували використовувати допомiжну

функцiю у виглядi

Fa(V ) = V − Va ln I, (3.13)

де Va практично довiльне значення напруги, Va > 99,5IsRs + nidkT/q. Якщо

Imin,a — це значення струму, яке вiдповiдає напрузi Vmin, при якiй спостерiгається

мiнiмум функцiї Fa(V ), то залежнiсть Imin,a вiд Va має бути [419] лiнiйною:

Imin,a = (Va − nidkT/q)/Rs . (3.14)

У роботi при побудовi сiмейства допомiжних функцiй згiдно з виразом (3.13) ви-

користовувалися значення Va в дiапазонi вiд 0,035 В до максимального значення

напруги для даної ВАХ. Крок змiни Va дорiвнював 1 мВ. Отриманi результати

позначенi мiткою «Cibils».

А. Kaminski зi спiвавторами [422] запропонували два методи. Перший ви-

користовує допомiжну функцiю, яка будується з використанням iнтегрування

ВАХ. Ордината та абсциса j−ої точки допомiжного графiку розраховуюся як

Yj =
1

Ij − I1

∫ Vj

V1

I dV and Xj =
Ij + I1

2
, (3.15)

де Vi та Ii — це координати i−ої точки ВАХ, i ∈ (1, . . . , Np), j ∈ (2, . . . , Np), Np —

загальна кiлькiсть точок ВАХ. Згiдно з цим методом очiкується, що залежнiсть

Y вiд X має бути лiнiйною:

Y = nidkT/q + RsX. (3.16)

Тобто лiнiйна апроксимацiя допомiжної функцiї дозволяє визначити Rs та nid.

У роботi лiнiйна апроксимацiя здiйснювалась за допомогою методу

найменших квадратiв. Числове iнтегрування ВАХ здiйснювалось за методом
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трапецiй [447, с. 98]. Отриманi результатi позначенi мiтками «Kaminski I» та

«Kaminski* I».

У другому методi, розглянутому в роботi [422], також використовується

допомiжна функцiя Y вiд X, проте

Yk =
ln(Ij/Ii)

Ij − Ii
and Xk =

Vj − Vi

Ij − Ii
, (3.17)

i ∈ (1, . . . , Np − 1), j ∈ (i + 1, . . . , Np), k ∈ (1, . . . , Np(Np − 1)/2). Отримана

таким чином залежнiсть має бути прямолiнiйною:

Y = q(−Rs +X)/nidkT. (3.18)

Отриманi за допомогою даного пiдходу результати позначенi мiтками «Kaminski

II» та «Kaminski* II».

У методi, запропонованому в роботi [418], використовуються двi функцiї

Норда, побудованi з використанням двох рiзних значень γN :

F1(V ) = V/γ1 − kT/q · ln(I/AA∗T 2),

F2(V ) = V/γ2 − kT/q · ln(I/AA∗T 2). (3.19)

Передбачено, що параметри ДШ визначаються за допомогою спiввiдношень

nid =
1

2

[

γ1Imin,2 − γ2Imin,1

Imin,2 − Imin,1
+ (3.20)

Vmin,1 − Vmin,2 + (γ2 − γ1)kT/q

F2(Vmin,2)− F1(Vmin,1)− Vmin,2/γ2 + Vmin,1/γ1

]

,

Rs =
kT

2q

[

γ1 − nid

Imin,1
+

γ2 − nid

Imin,2

]

, (3.21)

Φb =
1

2

[

F1(Vmin,1) +
(γ1 − nid)(qVmin,1 − γ1kT )

γ1qnid
+

F2(Vmin,2) +
(γ2 − nid)(qVmin,2 − γ2kT )

γ2qnid

]

. (3.22)

де [F1(Vmin,1), Vmin,1] та [F2(Vmin,2), Vmin,2] — це координати мiнiмумiв функцiй

F1(V ) вiд V та F2(V ) вiд V , вiдповiдно; Imin,1 та Imin,2 — значення струму, якi

вiдповiдають на ВАХ значенням напруги Vmin,1 та Vmin,2, вiдповiдно.
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Рис. 3.2. Залежностi похибок визначення Rs (a), Φb (б) та nid (в) вiд величи-

ни параметрiв γ1 та γ2 при застосуваннi метода Бохлiна. Наведено результати,

отриманi для наборiв iдеальних (σV = 0 V, σε
I = 0) синтезованих ВАХ (область

γ1 > γ2) та зашумлених (σV = 0,3 мВ, σε
I = 1%) даних (область γ2 > γ1)

Проведенi числовi дослiдження показали, що, як i в методi Норда, у цьому

випадку точнiсть визначення параметрiв залежить вiд вибору величин γ1 та γ2.

Отриманi результати приведенi на рис. 3.2. Виявлено, що похибка екстрагування

параметрiв зростає при збiльшеннi модуля рiзницi параметрiв |γ1 − γ2|. Мiнi-

мальнi похибки спостерiгаються при використаннi величин γ1 = 1,6 та γ2 = 3,5,

якi i використовувалися пiд час порiвняльного аналiзу. Отриманi результати по-

значенi мiткою «Bohlin».

У роботi [417] запропоновано використовувати масив функцiй {FL(I)}:

FL(I) = V (I)− Va ln I, (3.23)

де Va — це довiльне значення напруги. Кожна з функцiй FL(I) має бути апро-

ксимована залежнiстю

y(I) = c1 + c2I + c3 ln I (3.24)

а параметри c1, c2 та c3 — визначенi. Тодi очiкується [417], що при V > 3kT/q,

залежнiсть Ia = −c3/c2 вiд Va має бути лiнiйною:

Ia(Va) = (−nidkT/q + Va)/Rs, (3.25)
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що дозволяє визначити послiдовний опiр та фактор неiдеальностi. У свою чергу,

Φb може бути розрахований [417] за допомогою виразу

Φb = c3/nid + kT/q · ln
(

AA∗T 2
)

. (3.26)

У роботi при застосуваннi цього методу використовувалися значення Va

починаючи з 40 мВ iз кроком 20 мВ; апроксимацiя FL(I) здiйснювалась iз вико-

ристанням методу найменших квадратiв. Отриманi данi позначенi мiткою «Lee».

У роботi Д. Громова та В. Пугачевича [416] розглянуто два можливi шляхи

визначення параметрiв ДШ. Згiдно з першим iз них залежнiсть, напруги вiд

струму має бути апроксимована виразом (3.24) причому

Rs = c2 , (3.27)

nid = (c3q)/(kT ) , (3.28)

Φb =
[

c1/c3 + ln
(

AA∗T 2
)]

kT/q . (3.29)

Другий шлях полягає у тому, що вираз (3.24) застосовується до апроксимацiї

функцiї Норда з γN = 2:

F (I) = V (I)/2− kT/q · ln(I/AA∗T 2). (3.30)

При цьому [416]

Rs = 2c2 , (3.31)

nid = (2c3q)/(kT ) + 2 , (3.32)

Φb =
2c1

nid
+

(2− nid)kT

nidq
ln
(

AA∗T 2
)

. (3.33)

Застосування методiв показало, що обидва пiдходи приводять до абсолютно

однакових результатiв. Бiльше того, визначенi значення параметрiв дуже близькi

до даних, якi отриманi за однакових початкових умов при використаннi методу,

описаного в роботi [417] та згаданого ранiше. Тобто цi методи не є незалежними.

З iншого боку, проведенi оцiнки показали, що точнiсть визначення пара-

метрiв за допомогою цих методiв залежить вiд дiапазону вихiдної ВАХ, який

використовується для побудови допомiжної функцiї, яка потiм апроксимується
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Рис. 3.3. Залежностi похибок визначення Rs (a), Φb (б) та nid (в) при вико-

ристаннi методу Громова. Наведено результати, отриманi при апроксимуваннi

залежнiстю (3.24) допомiжної функцiї, побудованої на основi дiлянки ВАХ в дi-

апазонi напруг вiд Vlim до максимально значення. Горизонтальнi лiнiї вказують

похибки значень параметрiв ДШ, якi отриманi при використаннi адаптивної про-

цедури (див. текст). Результати отриманi при застосуваннi методу до iдеальних

синтезованих ВАХ (заповненi кружечки, суцiльнi лiнiї) та зашумлених даних з

σV = 0,1 мВ та σε
I = 0,5% (незаповленi квадрати, штрих–пунктирнi лiнiї) та з

σV = 0,5 мВ та σε
I = 1% (напiвзаповненi трикутники, пунктирнi лiнiї)

залежнiстю (3.24). На рис. 3.3 наведено залежностi похибок екстрагованих

параметрiв вiд початкового значення дiапазону напруг, в якому проводилась

апроксимацiя. Видно, що для iдеальних ВАХ точнiсть пiдвищується при зву-

женнi використаного дiапазону. Водночас для зашумлених даних залежнiсть

немонотонна i екстремальне значення точностi спостерiгається при певних зна-

ченнях ширини дiапазону. Причому ширина та положення дiапазону, при якому

точнiсть визначення параметрiв найвища, залежить вiд рiвня шуму.

У зв’язку з цим, для покращення ефективностi роботи методiв Громова

та Лi, пропонується використовувати спецiальну адаптивну процедуру вибору

дiапазону побудови допомiжної функцiї. Вона полягає у тому, що параметри ви-

значаються для всiх можливих дiапазонiв, кiлькiсть яких залежить вiд кiлькостi

точок вихiдної ВАХ. Пiсля цього для кожного отриманого набору параметрiв

обчислюється величина θ =
∑Np

i=1[1 − Icalc(Vi)/Ii]
2, де Icalc(Vi) розраховується



139

з використанням виразiв (3.1) та (3.2). Найкращим за точнiстю вважається той

набiр параметрiв, для якого спостерiгається мiнiмум величини θ.

Зрозумiло, що подiбна адаптивна процедура збiльшує час, необхiдних для

визначення параметрiв ДШ через необхiднiсть багатократного повторення засто-

сування методу Громова (Лi) та додаткових розрахункiв. Проте, з iншого боку,

ця процедура може бути автоматизована, а також дозволяє пiдвищити точнiсть

(лiнiї на рис. 3.3).

Нижче розглянутi результати застосування методу Громова iз використа-

нням запропонованої адаптивної процедури. Отриманi данi позначенi мiткою

«Gromov». Рiзниця мiж ними та позначеними мiткою «Lee» визначає, фактично,

доцiльнiсть запропонованої процедури.

У роботi [415] запропоновано визначати параметри ДШ шляхом побудови

залежностей функцiй H(V )

H(I) = V − nidkT

q
ln

(

I

AA∗T 2

)

. (3.34)

та dV/d(ln I) вiд сили струму. За умови Vd > 3kT/q цi залежностi мають бути

лiнiйними, причому

dV

d ln I
= RsI + nidkT/q, (3.35)

H(I) = nidΦb + IRs. (3.36)

При застосуваннi методу спочатку визначаються Rs та nid на основi рiвняння

(3.35), а потiм Φb, використовуючи вираз (3.36) та обчислене на попередньому

кроцi значення nid. Отриманi результати позначенi мiткою «Chung».

Ще одним методом, де використовуються диференцiйнi коефiцiєнти ВАХ,

є запропонований в роботi [421]. У цьому випадку все починається з обчислення

функцiї α(V ):

α(V ) = d(ln I)/d(lnV ). (3.37)



140

Рис. 3.4. Залежностi функцiї (3.37) (а) та її похiдної (б) вiд напруги. Наведено

графiки для зашумлених даних (σV = 0,3 мВ, σε
I = 1%, кривi 1 та 2), для

експериментально вимiряних ВАХ (кривi 3 та 4) та для iдеальних синтезованих

ВАХ (вставка, кривi 5 та 6) до (1, 3, 5) та пiсля (2, 4, 6) запропонованої обробки

Визначення параметрiв вiдбувається iз використанням спiввiдношень

Rs =
Vmax

α2
maxImax

, (3.38)

nid =
qVmax(αmax − 1)

α2
maxkT

, (3.39)

Φb =
kT

q

[

αmax + 1− ln

(

Imax

AA∗T 2

)]

. (3.40)

де αmax та Vmax це координати максимуму залежностi α вiд V ; Imax — сила

струму, яка вiдповiдає напрузi Vmax.

Зауважимо, що однiєю з необхiдних властивостей методу, якi використо-

вуються для обчислення параметрiв пристроїв iз набору ВАХ, отриманих за

рiзних умов, є можливiсть його застосування в автоматичному режимi. При цьо-

му найпоширенiший варiантiв пошуку екстремуму полягає у знаходженнi нулiв

похiдної. Як видно з виразiв (3.37)–(3.40), для даного методу це означає необхi-

днiсть проведення процедури числового визначення другої похiдної ВАХ.

Рис. 3.4(a) показує, що при використаннi експериментальних ВАХ чи за-

шумлених даних числове диференцiювання викликає появу багаточисленних
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локальних екстремумiв на залежностi функцiї α вiд V . Цi екстремуми заважають

автоматичному виявленню точки максимуму через наявнiсть багатьох нульових

точок на залежностi dα/dV вiд V (рис. 3.4,б). З метою подолання цих труднощiв,

у роботi запропоновано проводити спецiальну 2–стадiйну процедуру обробки

даних. А саме, на першiй стадiї обробки до отриманої з ВАХ залежностi α

вiд V пропонується застосовувати 3–точковий медiанний фiльтр, пiсля чого, на

другiй стадiї, проводити згладжування. I лише пiсля цього, проводити визначе-

ння положення максимуму, визначення величин αmax, Vmax та Imax i розрахунок

величин параметрiв ДШ. Данi на рис. 3.4 показують, що запропонована процеду-

ра обробки дiйсно зменшує вплив побiчних максимумiв та дозволяє пiдвищити

точнiсть методу. Згладжування здiйснюється завдяки усередненню по трьом су-

сiднiм точкам iз ваговими коефiцiєнтами, якi визначаються розподiлом Гауса з

дисперсiєю, рiвною 0,6.

Надалi наведено результати, позначенi мiткою «Mikhelashvili» та отриманi

з використанням зазначеної процедури обробки.

3.4.2. Числовi методи

Визначення параметрiв проводилося i з використанням стандартного мето-

ду найменших квадратiв зi статистичними ваговими коефiцiєнтами [447, с. 67].

У цьому випадку необхiдно мiнiмiзувати квадратичну форму

S(Is,nid,Rs) =

Np
∑

i=1

I−1
i [Ii − Icalc(Vi,Is,nid,Rs)]

2 , (3.41)

де Icalc — значення сили струму, отримане при iнтерполяцiї. При мiнiмiзацiї шу-

кався розв’язок системи рiвнянь, отриманих iз умов ∂S/∂Is = 0, ∂S/∂nid = 0

та ∂S/∂Rs = 0. Пошук розв’язку цiєї системи нелiнiйних рiвнянь проводився за

допомогою методу покоординаткого градiєнтного спуску [447, с. 231]. Як крите-

рiй зупинки iтерацiйного процесу вибрано умову | (Sj −Sj+1)/Sj |< 10−12, де Sj

— це значення квадратичної форми на j−му кроцi iтерацiї. Початкове наближе-

ння величини Rs обчислювалося шляхом визначення перетину з координатною
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вiссю залежностi (dV/dI)/I вiд 1/I , побудованої з використанням останнiх п’я-

ти точок ВАХ. Початковi наближення Is та nid отримувалися шляхом лiнiйної

апроксимацiї залежностi ln I вiд Vd, причому для визначення останньої величи-

ни використовувалися початкове наближення Rs.

Розглянуто два варiанти методу найменших квадратiв. У першому з них

для обчислення Icalc використовувався вираз (3.1), тобто квадратична форма

мала вигляд

S(Is,nid,Rs) =

Np
∑

i=1

I−1
i

[

Ii − Is

{

exp

[

q(Vi − IiRs)

nidkT

]

− 1

}]2

. (3.42)

Отриманi внаслiдок мiнiмiзацiї функцiї (3.42) результати позначенi мiткою

«Ordinary LS».

У другому випадку при побудовi квадратичної форми використовувала-

ся W–функцiя Ламберта. За визначенням, функцiя W є розв’язком рiвняння

z = W (z)·exp(W (z)), її значення обчислюються за допомогою ряду [434]. Згiдно

з результатами, розглянутими в роботi [432], явний розв’язок трансцендентно-

го рiвняння (3.1) може бути виражений за допомогою основної гiлки функцiї

Ламберта, причому при нехтуваннi впливом опору шунтування вiн має вигляд

I(V ) =
nidkT

qRs
W

{

qRs

nidkT
exp

[

q(V + RsIs)

nidkT

]}

+ Is. (3.43)

Тобто квадратична форма може бути записана у виглядi

S(Is,nid,Rs) =

Np
∑

i=1

I−1
i

[

Ii −
nidkT

qRs
W

{

qRs

nidkT
exp

[

q(Vi + RsIs)

nidkT

]}

− Is

]2

,

(3.44)

Результати, отриманi при мiнiмiзацiї (3.44), позначенi мiткою «Lambert LS».

3.4.3. Еволюцiйнi алгоритми

Еволюцiйнi алгоритми – це клас обчислювальних оптимiзацiйних моделей,

якi при своїй побудовi та реалiзацiї iмiтують поведiнку живої природи. Пiд час

роботи вони оперують наборами (популяцiями) P можливих розв’зкiв
−→
X : P =
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{−→
Xk

}

, k ∈ (1, . . . , NS), де NS — це загальна кiлькiсть розв’язкiв у популяцiї.

Кожний iз промiжних розв’язкiв є вектором, що складається з дiйсних чисел:
−→
Xk = {xk,i}, i ∈ (1, . . . , ND), де ND дорiвнює загальнiй кiлькостi параметрiв, якi

слiд оптимiзувати. У нашому випадку ND = 3,
−→
X = {Rs , nid , ln Is}.

Перед початком оптимiзацiйного процесу створюється початкова популя-

цiя. Зазвичай початковi значення параметрiв вибираються випадковим чином з

iнтервалу [
−→
XL,

−→
XH ]:

xk,i,0 = xL
i + r[0,1](x

H
i − xL

i ), (3.45)

де r[0,1] — випадкове число, рiвномiрно розподiлене на iнтервалi [0,1],
−→
XL =

{

xL
i

}

та
−→
XH =

{

xH
i

}

— нижня та верхня межi простору, де шукаються розв’язки, вiд-

повiдно. У роботi проводився пошук у просторi, обмеженого наступним чином:

Rs ∈ [0, 50] Ом, nid ∈ [1, 2], Is ∈ [10−26, 10−2] A.

На кожному кроцi iтерацiї а) проводиться трансформацiя кожного з

розв’язкiв:
{−→
Xk,j−1

}

→
{−→
Xk,j

}

, j ∈ (1, . . . , Nit), Nit — максимальна кiлькiсть

iтерацiй; процедура трансформацiї залежить вiд конкретного алгоритму i описа-

на далi; б) розраховується значення функцiї придатностi (або цiльової функцiї)

Fit(
−→
Xk,j) для кожного k–го розв’язку. Оптимальним для j–го iтерацiйного кроку

розв’язком
−→
X opt

j вважається той, для якого значення функцiї придатностi мiнi-

мальне: Fit(
−→
X opt

j ) = min
{

Fit(
−→
Xk,j)

}

. Кiнцевим результатом вважається
−→
X opt

Nit
.

У роботi використовувалася цiльова функцiя у виглядi суми квадратiв вiд-

носних похибок апроксимацiї кожної з точок ВАХ

Fit =

Np
∑

i=1

{

1− Is
Ii

[

exp

(

q(Vi − IiRs)

nkT

)

− 1

]}2

. (3.46)

Nit визначалося умовою збiжностi розв’язку.

Метод диференцiйної еволюцiї iмiтує процеси природного вiдбору i ви-

користовує процеси диференцiйної мутацiї та випадкового схрещування. У

термiнологiї даного алгоритму кожний з розв’язкiв називається особою, а по-

слiдовнiсть дiй на j–му iтерацiйному кроцi має наступний вигляд [271, 272]:
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– Мутацiя. Для кожного вектору
−→
Xk,j−1 генерується вектор мутацiї

−→
Mk,j

−→
Mk,j =

−→
Xr1 ,j−1 + Fsc ·

(−→
Xr2 ,j−1 −

−→
Xr3 ,j−1

)

, (3.47)

де r1,r2,r3 ∈ (1, . . . ,NS) вибираються випадковим чином i мають вiдрiзнятися

вiд iндексу k. Fsc ∈ [0,2] — дiйсна стала величина, що називається масштабним

коефiцiєнтом.

– Схрещування. Формується пробний вектор
−→
Uk,j

uk,i,j =

{

mk,i,j, if r[0,1] 6 CR or i = r4

xk,i,j−1, otherwise
(3.48)

причому випадкова величина r4 ∈ (1, . . . ,ND) забезпечує наявнiсть в
−→
Uk,j хоча

б одного елемента з
−→
Mk,j; константа CR ∈ [0,1] називається темп схрещування.

Спираючись на результати, представленi в [437], у цiй роботi була використана

штрафна функцiя, яка запобiгає виходу розв’язкiв за межi пошукового просто-

ру. А саме, будь–який параметр, значення якого перевищувала допустимi межi,

замiнюється випадковою величиною згiдно з

uk,i,j =

{

uk,i,j − r[0,1](x
H
i − xL

i ), if uk,i,j > xH
i

uk,i,j + r[0,1](x
H
i − xL

i ), if uk,i,j < xL
i .

(3.49)

– Вiдбiр.

−→
Xk,j =

{ −→
Uk,j, if Fit(

−→
Uk,j) < Fit(

−→
Xk,j−1)−→

Xk,j−1, otherwise.
(3.50)

Користуючись результатами, представленими в [271], були вибранi значення

Fsc = 0,8, CR = 0,3 та NS = 8ND = 24. Виявлено, що збiжнiсть результатiв

досягається при Nit = 600. Отриманi результати позначенi мiткою «DE».

Розвиток методу оптимiзацiї зграї частинок зумовлений спостереженням

соцiальної поведiнки тварин на кшталт зграї птахiв чи риб. У термiнологiї ал-

горитму PSO розв’язки називаються частинками, якi летять (чи плавають) i

гiперпросторi параметрiв. На j–му iтерацiйному кроцi виконуються наступнi

дiї [435]:
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– Визначається найкраще положення
−→
Xk

best
,j для кожної з частинок:

−→
Xk

best
,j =

{ −→
Xk

best
,j−1, if Fit(

−→
Xk,j−1) > Fit(

−→
Xk

best
,j−1)−→

Xk,j−1, otherwise.
(3.51)

– Визначається глобально найкраща позицiя
−→
B j серед всiх частинок зграї:

−→
B j = min{Fit(

−→
X1

best
,j ), . . . , F it(

−−→
XNS

best
,j )}. (3.52)

– Змiнюється вектор швидкостi кожної частинки

υk,i,j = wj υk,i,j−1 + l1r[0,1],1 · (xbest
k,i,j − xk,i,j−1) +

l2r[0,1],2 · (bi,j − xk,i,j−1) , (3.53)

де l1 та l2 називаються коефiцiєнтами навчання, wj — iнерцiйна маса. У данiй

роботi, використано пiдхiд лiнiйного збiльшення маси:

wj = wmax − j(wmax − wmin)/Nit, (3.54)

де wmax та wmin — початкова та кiнцева маси, вiдповiдно. Пiсля цього швидкiсть

кожної з частинок оновлюється з використанням наступного виразу:

υk,i,j =















υmax
i , if υk,i,j > υmax

i

−υmax
i , if υk,i,j < −υmax

i

υk,i,j, otherwise ,

(3.55)

де константа −→
υ max призначена стримувати надлишковi блукання частинок. За-

звичай [435] −→
υ max вибирається рiвним максимально можливому вiдхиленню

даної частинки у певному напрямi.

– Кожна частинка перемiщується у нове положення:

−→
Xk,j =

−→
υk,j +

−→
Xk,j−1, (3.56)

Згiдно з [435], використано наступнi значення параметрiв: l1 = l2 = 2, wmax =

0,9, wmin = 0,4 та NS = 15 ·ND = 45. Крiм того, при розрахунках вважалося, що
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початковi швидкостi −→υk,0 = 0. Виявлено, що збiжнiсть результатiв досягається

при Nit = 700. Отриманi результати позначенi мiткою «PSO».

Алгоритм методу модифiкованої штучної бджолиної сiм’ї базується на по-

ведiнцi рою медоносних бджiл, зумовленiй пошуком їжi. Бджоли подiляються

на три категорiї: носiї, спостерiгачi та розвiдники. Носiї експлуатують свої дже-

рела їжi та взаємодiють зi спостерiгачами. Спостерiгачi очiкують у вулику та

вирiшують яке з джерел їжi експлуатувати. Розвiдники проводять пошуки но-

вих джерел їжi навколо вулика. Кiлькiсть носiїв та спостерiгачiв збiгається з

кiлькiстю розв’язкiв. Самi розв’язки описують розташування джерел їжi, а кiль-

кiсть нектару в джерелi визначається придатнiстю розв’язку. Коли джерело їжi

повнiстю вичерпується, пов’язанi з ним носiї стають розвiдниками. Дiї, якi пе-

редбаченi пiд час j–ої iтерацiї наступнi [439]:

– Створюється новий розв’язок
−→
Tk,j для кожного носiя

−→
Tk,j =

−→
Xk,j−1 + r[−1,1](

−→
Xk,j−1 −

−→
Xr,j−1), (3.57)

де r ∈ (1, . . . ,NS) — це випадковим чином вибраний iндекс, r 6= k.

– Застосовується жадiбний процес вiдбору до носiїв:

−→
Xk,j−1 =

{ −→
Tk,j , if Fit(

−→
Tk,j) < Fit(

−→
Xk,j−1)−→

Xk,j−1, otherwise.
(3.58)

sk =

{

0, if Fit(
−→
Tk,j) < Fit(

−→
Xk,j−1)

sk + 1, otherwise.
(3.59)

Тут
−→
S = {s1, . . . ,sNS

} вектор, який мiстить iнформацiю щодо зручностi всiх

джерел їжi. Початковi значення sk = 0.

– Розраховується ймовiрнiсть pk для кожного розв’язку:

pk =
(1 + Fit(

−→
Xk,j−1))

−1

∑NS

m=1(1 + Fit(
−→
Xm,j−1))−1

. (3.60)

– Для кожного спостерiгача

а) створюється новий розв’язок
−→
Tk,j з вибраного розв’язку

−→
Xk,j−1 by using

Eq. (3.57) if r[0,1] < pk, k = 1, . . . ,NS;
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б) застосовується механiзм жадiбного вибору — див. рiвняння (3.58) та (3.59).

– Визначають вiдкинутi розв’язки та, вiдповiдно, розвiдники, i якщо вони iсну-

ють, розв’язки замiнюються новими, створеними випадковим чином

xk,i,j =

{

xL
i + r[0,1](x

H
i − xL

i ) if sk > Limit

xk,i,j−1, otherwise.
(3.61)

де Limit — регулюючий параметр алгоритму, який визначає допустиме число

поколiнь, протягом яких кожне джерело їжi має бути вiдкинуте.

У розрахунках використанi значення Limit = 36 та NS = 24 [439]. Крiм

того вважалося, що найкращий розв’язок не вiдкидається. Виявлено, що збi-

жнiсть результатiв досягається при Nit = 250. Отриманi результати позначенi

мiткою «MABC».

Алгоритм оптимiзованого викладання та навчання використовує конце-

пцiю навчального процесу в класi. Група учнiв у класi розглядається як

популяцiя розв’язкiв. Алгоритм iмiтує процес навчання, при якому учнi спочатку

отримують знання вiд учителя, а потiм також i внаслiдок спiлкування мiж собою.

На j–му кроцi iтерацiйного процесу дiї описуються наступним чином [438]:

– Етап учителя. Проводиться модифiкацiя знань учня
−→
Tk,j

−→
Tk,j =

−→
Xk,j−1 + r[0,1]

(−→
X opt

j−1 − r(1,...,2)
−→
Xmean

j−1

)

, (3.62)

для кожної особи (
−→
Xk,j−1) в класi за винятком вчителя (

−→
X opt

j−1). Тут

xmean
i,j−1 =

1

NS

NS
∑

k=1

xk,i,j−1. (3.63)

Якщо
−→
Tk,j є кращим нiж

−→
Xk,j−1, то вiн його замiнює згiдно з (3.58).

– Етап учня. Для кожного з учнiв генерується новий розв’язок
−→
Uk,j , причому

−→
Uk,j =

−→
Xk,j−1 + r[0,1]

(−→
Xk,j−1 −

−→
Xr,j−1

)

, (3.64)

if Fit(
−→
Xk,j−1) > Fit(

−→
Xr,j−1)

−→
Uk,j =

−→
Xk,j−1 − r[0,1]

(−→
Xk,j−1 −

−→
Xr,j−1

)

, (3.65)

if Fit(
−→
Xk,j−1) 6 Fit(

−→
Xr,j−1),
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де r ∈ (1, . . . ,NS) — iндекс, вибраний випадковим чином, r 6= k. Пiсля цього

використовується вираз (3.50) для визначення
−→
Xk,j.

У роботi використовувалася величина NS = 1000. Розрахунки показали, що збi-

жнiсть розв’язку спостерiгається при Nit = 900. Отриманi результати позначенi

мiткою «TLBO».

3.5. Порiвняння ефективностi методiв визначення параметрiв структур

метал—напiвпровiдник

3.5.1. Точнiсть визначення параметрiв на основi iдеальних ВАХ

Точнiсть визначення параметрiв iз окремої ВАХ залежно вiд температу-

ри, для якої її синтезовано, наведено на рис. 3.5. Насамперед зауважимо, що

наведенi данi показують:

а) при використаннi всiх еволюцiйних алгоритмiв для аналiзу однакових ВАХ

отриманi дуже близькi значення як послiдовного опору, так i ВБШ та фактора

неiдеальностi; це цiлком очiкуваних результат, зумовлений тим, що у всiх випад-

ках використовувалася iдентична цiльова функцiя;

б) використання адаптивної процедури в методi Gromov дає можливiсть суттєво

знизити помилки визначення параметрiв;

в) використання функцiї Ламберта при числових обчисленнях дозволяє змен-

шити помилки визначення параметрiв порiвняно з випадком, коли в методi

найменших квадратiв використовується трансцендентна форма рiвняння ВАХ;

г) при застосуваннi методiв Werner, Cibils, та Kaminskii I за допомогою лiнiйної

апроксимацiї допомiжної функцiї доцiльно визначати лише величину послiдов-

ного опору, тодi як Φb та nid краще екстрагувати на наступному етапi, при

лiнiйнiй апроксимацiй ВАХ, скорегованої з врахуванням отриманого значення

Rs; iншими словами використання варiантiв цих методiв, позначених зiрочками

дозволяє пiдвищити точнiсть визначення параметрiв;

д) найвищу точнiсть при аналiзi iдеальних синтезованих ВАХ вдається досягти

при використаннi еволюцiйних алгоритмiв, апроксимацiї за допомогою методу
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Рис. 3.5. Температурнi залежностi вiдносних похибок визначення Rs (а — в), Φb

(г — е) та nid (є — з) при застосуваннi рiзних методiв до iдеальних синтезованих

ВАХ
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Рис. 3.6. Температурнi залежностi похибок визначення Rs (a) та Φb (б) при

використаннi методiв Gromov (a) та Kaminskii I (б). Пiд час синтезу ВАХ

використовувалися параметри, величини яких переважно визначались форму-

лами (3.2–3.5), проте для побудови кривих 2 та 9 використовувалися ВАХ для

яких значення Rs в 3 рази бiльше; для кривих 3 та 10 величина nid в 1,2 рази

бiльша; для кривих 4 та 11 величина Is в 100 разiв менша; для кривої 5 значення

Φb зменшено на 0,1 еВ; для кривої 6 величини Rs та Φb залишалися незмiнними

та рiвними 2 Ом та 0,7 еВ, вiдповiдно, пiд час синтезу всього набору ВАХ (були

незалежнi вiд температури); для кривої 7 значення Rs та Is незмiннi та рiвнi

2 Ом та 10−5 A, вiдповiдно

найменших квадратiв iз використанням функцiї Ламберта, Norde (при визначеннi

Φb), Ordinary LS (при визначеннi Rs), методу Gromov, доповненого адаптивною

процедурою, та методу Lee (за винятком випадкiв високих температур та вели-

ких значень Is).

З iншого боку, наведенi результати показують, що точнiсть визначення

параметрiв змiнюється для рiзних ВАХ iз одного набору (залежить вiд темпе-

ратури, для якої ВАХ була синтезована). Тобто похибка визначення параметра

з масиву {Rs , nid , Is} залежить як вiд його величини, так i вiд значення iнших

характеристик ДШ iз цього набору. Для виявлення подiбних залежностей всi

методи були також застосованi до синтезованих даних, при створеннi яких вва-

жалося, що значення однiєї з величин iз набору (Rs, Φb, Is nid) вiдрiзняється вiд
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того, який очiкується згiдно з виразами (3.2–3.5). Окремi характернi результати

наведенi на рис. 3.6.

Рис. 3.6,a свiдчить що, похибки визначення послiдовного опору при вико-

ристаннi методу Gromov а) зростають iз пiдвищенням Φb; б) зменшуються при

збiльшеннi Rs та зменшеннi Is; в) залишаються практично постiйними при змiнi

nid. Очевидно, що Is та Φb пов’язанi мiж собою спiввiдношенням (3.2). Проте,

на нашу думку, саме величина струму насичення, а не ВБШ, є першочерговим

фактором впливу на процес визначення Rs. На користь цього висновку свiдчать

кривi 6 та 7 на рис. 3.6,a. Крива 6 отримана для набору ВАХ, якi синтезованi

використовуючи припущення що незалежними вiд температури є як Rs, так i

Φb. Незважаючи на цi обмеження, χq
R зростає при збiльшеннi температури. На

противагу, крива 7, отримана для незалежних вiд температури Rs та Is, показує,

що точнiсть визначення послiдовного опору залишається практично постiйною

для всього набору ВАХ.

З iншого боку, рис. 3.6,б показує, що при використаннi методу Kaminskii

I зменшення струму насичення пiдвищує похибку визначення ВБШ. Загалом

проведенi дослiдження показують, що величина Is є основним, а величина

Φb другорядним визначальними факторами для точностi екстракцiї iнших па-

раметрiв (не лише Rs) при використаннi рiзних методiв (не лише Gromov).

З рис. 3.6,б також видно, що похибка визначення Φb зменшується у випадку

бiльших значень фактора неiдеальностi (кривi 8 та 10). Водночас збiльшення

послiдовного опору немонотонно впливає на точнiсть екстракцiї ВБШ (кривi 8

та 9 на рис. 3.6,б): при низьких температурах (високих значеннях Φb) χ
q
Φ зро-

стає, при високих T — навпаки, зменшується.

Узагальнюючи аналiз отриманих результатiв, можна зробити висновок, що

точнiсть визначення кожного з параметрiв зазвичай зростає зi збiльшенням його

величини. Проте похибка визначення χq
xi

даного параметра (xi ∈ {Rs , nid , Is})

залежить також i вiд абсолютних величин iнших характеристик ДШ (xj, j 6= i),

причому характер цих залежностей є функцiєю абсолютних значень кожно-

го параметра з набору i змiнюється при використаннi рiзних методiв (χq
xi

=

f(xi, xj,метод)).
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Рис. 3.7. Похибки визначення величини послiдовного опору з набору ВАХ, який

був синтезований при постiйних значеннях Rs та Is. Показанi результати засто-

сування методiв Gromov (a), Lee (б), Kaminskii I (в), Cheung (г), MABC (д) та

and Lambert LS (е)
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Рис. 3.8. Похибки визначення величини висоти бар’єру Шотткi опору з набору

ВАХ, який був синтезований при постiйних значеннях Rs та Is (рисунки а, в

та д) або постiйних значеннях nid та Is (рисунки б, г, е). Показанi результати

застосування методiв Kaminskii I (a, б), Cheung (в, г) та Bohlin (д, е)
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Рис. 3.9. Похибки визначення величини фактора неiдеальностi з набору ВАХ,

який був синтезований при постiйних значеннях Rs та Is (рисунки а, в та д) або

постiйних значеннях nid та Is (рисунки б, г, е). Показанi результати застосування

методiв Ordinary LS (a, б), Gromov (в, г) та Kaminskii* I (д, е)
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Для того, щоб виявити основнi тенденцiї цих залежностей проведенi дода-

тковi числовi дослiдження. А саме, були синтезованi набори ВАХ, при побудовi

яких вважалося, що окремi параметри є незалежними вiд температури. При цьо-

му а) постiйними у всьому температурному дiапазонi вважалася два параметри

(Rs та Is або nid та Is для рiзних наборiв ВАХ); б) nid (або Rs) обчислювалися

вiдповiдно до того, як описано ранiше, в роздiлi 3.2.1. Було створено сукупнiсть

наборiв ВАХ, для яких незалежнi вiд температури величини Rs, nid та Is змiню-

вались в дiапазонах вiд 2 до 41 Ом, вiд 1 до 1,52 та вiд 10−10 до 5 · 10−5 A,

вiдповiдно. Пiсля цього кожний iз методiв застосовувався до кожного набо-

ру ВАХ, визначено величини параметрiв, а також їхнi похибки. Найтиповiшi

результати наведено на рис. 3.7–3.9. Зокрема, рис. 3.7,a пiдтверджує, що при

використаннi методу Gromov збiльшення Rs та Is призводить до зменшення та

збiльшення помилки визначення послiдовного опору, вiдповiдно.

Отриманi результати щодо факторiв впливу узагальнено в табл. 3.1. У

таблицi використано ряд символiв для опису поведiнки похибки визначення па-

раметрiв при змiнi величини фактора впливу. А саме. Якщо помилка визначення

монотонно зростає або зменшується зi збiльшенням впливаючого фактора, то

використовувалися символи «↓» та «↑», вiдповiдно. Наприклад, саме цi сим-

воли характеризують кореляцiю точностi визначення Rs за допомогою методу

Gromov та величини Rs та Is. Виявлено, що точнiсть визначення може залежати

вiд фактора впливу не лише монотонно. Наприклад, рис. 3.6,б та рис. 3.8,a пока-

зують, що при використаннi методу Kaminskii I похибка визначення Φb зростає з

пiдвищенням послiдовного опору при великих (> 10 Ом) значеннях Rs i зменшу-

ється при малих величинах Rs. Для позначення залежностi з такою поведiнкою

в табл. 3.1 використовується символ «∨». Подiбна залежнiсть спостерiгається

при використаннi метода Chueng для визначення Rs (рис. 3.7,г). Проте в цьо-

му випадку сама величина Rs порiвняно слабко впливає на точнiсть визначення

послiдовного опору. Схожi слабкi залежностi позначаються в табл. 3.1 за до-

помогою верхнього iндексу «w». Iншi приклади слабких залежностей Is та nid

можна побачити на рис. 3.7,д та рис. 3.9,г, вiдповiдно.

Якщо графiк залежностi похибки визначення параметра вiд величини фа-

ктора впливу має не мiнiмум, а максимум (див., наприклад, рис. 3.8,е), то
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Таблиця 3.1

Фактори впливу на похибки визначення параметрiв ДШ1)

Метод Визначений параметр

Rs Φb n

Norde nw

id
(∨) Is(↓) —

Werner Rs(∨) Rs(↓), Iws (↓), nw

id
(↓) Rs(↑), nw

id
(↓)

Werner* Rs(∨) Rs(∨), Is(↑), nid(↑) Rs(∨), Is(↑), nw

id
(↑)

Cibils Rs(∨), nid(↑) Rs(↑), nid(∨) Rs(↑), nid(∨)
Cibils* Rs(∨), nid(↑) Rs(∨), Is(↑), nid(↑) Rs(∨), Is(↑), nid(↑)
Kaminskii I Rs(↼), nw

id
(↓) Rs(∨), Is(↓), nid(↓) Rs(∨), Iws (↓), nid(↓)

Kaminskii* I Rs(↼), nw

id
(↓) Rs(↑), Is(↑), nid(↑) Rs(↑), Is(↑), nid(↑)

Kaminskii II Rs(↓), Is(⇀), nw

id
(↑) Is(⇀), nw

id
(↑) Is(⇀)

Kaminskii* II Rs(↓), Is(⇀), nw

id
(↑) Is(↑), nid(↑) Is(↑), nid(↑)

Bohlin Is(⇁) Is(↓), nid(∧) Is(⇁), nid(∧)
Lee Rs(↓), Is(↑), nid(↑) Is(↑), nid(↑) Is(↑), nid(↑)
Gromov Rs(↓), Is(↑) Rs(↑), Is(↑), nw

id
(↓) Rs(↑), Is(↑), nw

id
(↓)

Cheung Rw

s
(∨) Rs(N), Is(↓), nid(↓) Rw

s
(N), Is(⇁), nid(↓)

Mikhelashvili Rs(↑), Is(↓), nw

id
(↓) Rs(↑), Is(∧), nw

id
(↓) Rs(↑), Is(∧), nw

id
(↓)

Ordinary LS Rs(↓) Rs(↑), Iws (↓), nw

id
(↓) Rs(↑), nw

id
(↓)

Lambert LS Rs(↓) Iw
s
(↓) nw

id
(↓)

EAs Rs(↓), Iws (↑) Rs(↑), Is(∨), nw

id
(↓) Rs(↑), Is(∨), nw

id
(↓)

1Наявнiсть Rs або Is або nid в клiтинцi означає вплив величини, вiдповiдно, послiдов-

ного опору або струму насичення або фактора неiдеальностi на точнiсть визначення

параметра; верхнiй iндекс та символ в дужках пов’язанi з характером поведiнки то-

чностi визначення параметра при збiльшеннi Rs або Is або nid — деталi див. у текстi.

використовувався символ «∧». Наявнiсть на залежностi екстремумiв обох типiв

(див., наприклад, рис. 3.8,в) позначено за допомогою символу «N».

Ще один тип залежностi показаний на рис. 3.7,в. При використаннi методу

Kaminskii I для визначення Rs помилки залишаються постiйними в широкому

дiапазонi змiн Rs та Is i зростають лише для малих значень Rs. Подiбнi зале-

жностi мiж помилкою визначення та впливаючим фактором позначенi символом

«↼». Символи «⇀» або «⇁» використовуються, якщо помилки зростають або

зменшуються, вiдповiдно, лише при великих значеннях фактора впливу.

З наведених даних, зокрема, видно, що фактори, якi впливають на точнiсть

екстракцiї Φb та nid подiбнi для бiльшостi методiв, якi розглядалися в роботi.

Використання адаптивної процедури в методi Gromov призводить до того, що



157

точнiсть визначення Φb та nid стає залежною вiд величини Rs, вплив величи-

ни фактора неiдеальностi послаблюється. Точнiсть методiв Werner*, Cibils* та

Kaminskii* чутливiша до величин параметрiв нiж при використаннi варiантiв

цих же методiв без зiрочок. Найстiйкiшими до величин параметрiв є числовi

методи, особливо при використаннi функцiї Ламберта (Lambert LS).

3.5.2. Швидкодiя методiв визначення параметрiв дiодiв Шотткi

Ще одним, поряд iз точнiстю, критерiєм для характеризацiї рiзних

методiв визначення параметрiв структур МН є час, необхiдний для роз-

рахункiв (RT, running time). Для оцiнки RT використанi WinAPI функцiї

QueryPerformanceCounter() та QueryPerformanceFrequency(). Розрахунки

проводились на персональному комп’ютерi з наступними характеристиками:

– процесор AMD A4-3400 2.7 GHz;

– 3072 MB RAM;

– операцiйна система Windows XP.

Очевидно, що точний час екстракцiї параметрiв залежить вiд програмної реалi-

зацiї, вiд завантаження процесора в даний момент часу тощо. Тим не менш, всi

методи тестувалися за однакових умов, а отже вибраний пiдхiд дозволяє порiв-

няти тривалiсть роботи рiзних методiв, а також оцiнити порядок величини RT.

Отриманi значення RT при застосуваннi рiзноманiтних методiв до аналi-

зу iдеальних синтезованих ВАХ наведено в табл. 3.2. Загалом RT залежить вiд

кiлькостi точок у вихiднiй залежностi; в таблицi наведено значення, отрима-

нi при застосування методiв до ВАХ, сгенерованих для температур 130 K та

330 K. Очевидно, що

а) час роботи аналiтичних методiв при використаннi сучасних комп’ютерiв зне-

хтувано малий;

б) у випадку ВАХ iз великою кiлькiстю експериментальних точок RT числових

методiв може досягати значних величин;

в) використання функцiї Ламберта призводить до збiльшення часу роботи чи-

слових методiв; однiєю з причин цього є необхiднiсть використовувати числовий

ряд для обчислення значення самої функцiї;
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Таблиця 3.2

Тривалiсть визначення параметрiв ДШ з однiєї ВАХ
Метод Час роботи, с

максимальний мiнiмальний

Norde 3,7 · 10−5 2,6 · 10−5

Werner 1) 4,5 · 10−5 4,0 · 10−5

Cibils 1) 5,3 · 10−3 1,9 · 10−4

Kaminskii I 1) 8,0 · 10−5 4,5 · 10−5

Kaminskii II 1) 2,6 · 10−3 3,0 · 10−4

Bohlin 6,3 · 10−5 4,0 · 10−5

Lee 3,6 · 10−3 1,8 · 10−4

Gromov 2,2 · 10−2 2,2 · 10−2

Gromov 2) 4,6 · 10−5 2,7 · 10−5

Cheung 3,2 · 10−5 2,0 · 10−5

Mikhelashvili 4,7 · 10−5 2,9 · 10−5

Ordinary LS 460 1,8

Lambert LS 540 7,6

DE 0,73 0,36

PSO 0,35 0,14

MABC 0,20 5,7 · 10−2

TLBO 19,2 5,4
1Час корекцiї ВАХ та лiнiйної апроксимацiї дорiвнює 1.8 · 10−5 с (максималь-

ний) або 1.4 · 10−5 с (мiнiмальний).
2Для випадку, коли адаптивна процедура не використовується.

г) використання адаптивної функцiї очiкувано викликає збiльшення RT на де-

кiлька порядкiв, проте його абсолютне значення залишається невеликим;

д) серед еволюцiйних алгоритмiв найшвидшим при визначеннi параметрiв ДШ

є MABC, найповiльнiшим — TLBO.

Узагальнюючи результати, отриманi при дослiдженнi застосування методiв

до iдеальних синтезованих ВАХ, зауважимо, що еволюцiйнi алгоритми видаю-

ться найпридатнiшими для визначення параметрiв ДШ завдяки низькому рiвню

помилок, помiрнiй чутливостi точностi до величини параметрiв та допустимому
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часу роботи. Поряд iз цим, iншими методами, яким також варто надавати пе-

ревагу є аналiтичний метод Gromov iз використанням адаптивної процедури та

числовий метод Lambert LS. Проте точнiсть визначення параметрiв для першого

з них суттєво зменшується при високих значеннях струму насичення (високих

температурах). Щодо методу Lambert LS, то його основним недолiком є значний

час, потрiбний для обчислень.

3.5.3. Вплив випадкових похибок на точнiсть визначення параметрiв

структур метал—напiвпровiдник

На рис. 3.10 та рис. 3.11 наведено результати застосування рiзноманi-

тних методiв до зашумлених даних. Цiлком очiкувано, помилки при екстракцiї

параметрiв збiльшуються при пiдвищеннi рiвня шуму (рiвня випадкових поми-

лок при вимiрюваннi). Проте залежностi правильностi визначення параметрiв iз

однiєї ВАХ схожi до отриманих при аналiзi iдеальних синтезованих ВАХ. Як

наслiдок, фактори впливу на точнiсть також iдентичнi, тобто данi табл. 3.1 цiл-

ком застосовнi i в цьому випадку. Iншi характернi особливостi методiв, виявленi

ранiше, проявляються i в цьому випадку. Наприклад, використання функцiї Лам-

берта дозволяє досягнути бiльшої точностi числових методiв при визначеннi

параметрiв ДШ. Еволюцiйнi алгоритми, методи Gromov та Lee характеризую-

ться найменшими помилками. Водночас, рiзниця мiж результатами, отриманими

за допомогою методiв Gromov та Lee зменшується. Це свiдчить про знижен-

ня переваги застосування запропонованої адаптивної процедури з пiдвищенням

рiвня випадкових похибок.

У випадку, коли методи Werner, Cibils, Kaminskii I або Kaminskii II

застосовуються до зашумлених даних, визначення nid шляхом апроксимацiї ско-

регованої ВАХ є точнiшим, нiж у випадку, коли ця величина визначається

внаслiдок апроксимацiї допомiжної функцiї. Крiм того, точнiсть цих методiв

наближається до найкращих результатiв iнших методiв i стає порiвняною з то-

чнiстю числових методiв, або й навiть переважає її (рис. 3.10). Метод Norde

дозволяє достатньо точно визначати висоту бар’єру Шотткi, проте фактор неiде-

альностi можна отримати лише застосовуючи iншi методи.
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Рис. 3.10. Температурнi залежностi похибок визначення послiдовного опору (а

— в), ВБШ (г — е) та фактора неiдеальностi (є — з) при застосуваннi рiзних

методiв до наборiв зашумлених даних. σV = 0,3 мВ, σε
I = 1%
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Рис. 3.11. Похибки визначення Rs (a), Φb (б) та nid (в) з наборiв зашумлених

даних. σV , мВ: 0 (1), 0,3 (2, 3), 2 (4). σε
I , %: 0 (1), 0,5 (2), 1 (3, 4)
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Рис. 3.12. Залежностi похибок визначення Rs (a), Φb (б) та nid (в) при викори-

станнi методу Gromov вiд похибок вимiрювання сили струму та напруги

Залежностi похибок визначення параметрiв вiд рiвня шуму (вiд рiвня

випадкових помилок) показанi на рис. 3.12. Наведенi графiки отриманi при ви-

користаннi методу Gromov, проте вони є цiлком типовими i для iнших методiв.

Видно, що величини помилок при визначеннi всiх параметрiв практично лiнiй-

но залежать як вiд похибок вимiрювання напруги, так i вiд вiдносних похибок

сили струму. Крiм того, помилки визначення Φb та nid, викликанi неточнiстю

вимiрювання напруги та сили струму, значно меншi, нiж помилки визначення

послiдовного опору за тих самих умов.

3.5.4. Визначення параметрiв реальних структур метал—напiвпровiдник

Температурнi залежностi параметрiв, отриманих iз експериментальних

ВАХ наведенi на рис. 3.13. Зауважимо, що в цьому випадку при застосуван-

нi метода Bohlin використанi значення γ1 = 1,6 та γ2 = 1,8 замiсть γ1 = 1,6

та γ2 = 3,5, для яких, як показано в роздiлi 3.4.1, очiкується менше значен-

ня похибки. Це зумовлено вiдсутнiстю мiнiмуму функцiї Норда з γN = 3.5 у

експериментальному дiапазонi значень сили струму.

Виявлена температурна залежнiсть висоти бар’єру, якi вiдрiзняється вiд

виразу (3.3), що використовувався при синтезi ВАХ, може бути зумовлена нео-

днорiднiстю контакту МН [9, 457]. Зростання послiдовного опору при високих
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Рис. 3.13. Температурнi залежностi послiдовного опору (а — в), ВБШ (г — е) та

фактора неiдеальностi (є — з) при застосуваннi рiзних методiв до експеримен-

тальних ВАХ
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температурах в лiтературi [458] пов’язується з тим, що в такому випадку визна-

чальним для Rs буде контактний опiр, а не опiр об’єму напiвпровiдника.

Зупинимось на отриманих температурних залежностях послiдовного опо-

ру. Використання ЕА, методiв Gromov та Lee дозволяє виявити немонотонну

температурну залежнiсть Rs, причому абсолютнi значення опору, отриманi за

допомогою рiзних методiв, дещо вiдрiзняються. Взявши до уваги невелике зна-

чення послiдовного опору (близько 1 Ом), а також виявлене ранiше значне

збiльшення похибок методiв Gromov та Lee при малих значеннях Rs та вели-

ких Is (рис. 3.5,a, 3.7,a, 3.7,б та 3.10,a), можна зробити висновок, що величини,

отриманi при застосуваннi еволюцiйних алгоритмiв, правильнiшi. З фiзичного

погляду, виявлена поступова змiна опору з температурою є цiлком ймовiрною.

При застосуваннi числових методiв отримана залежнiсть Rs вiд T також є до-

сить гладкою, проте її поведiнка вiдрiзняється вiд результатiв ЕА при низьких

температурах (рис. 3.13,б). Водночас, зашумленiсть температурних залежностей

має свiдчити про наявнiсть помилок або пiд час вимiрювань ВАХ, або пiд час

визначення параметрiв, а саме такi залежностi виникають при застосуваннi iн-

ших методiв.

Подiбнi особливостi характернi i для визначених залежностей ВБШ та фа-

ктора неiдеальностi. Розкид значень Φb суттєво менший нiж для nid, що корелює

з меншою величиною похибки визначення ВБШ (рис. 3.10 – 3.12). Найгiршi

результати отриманi при використаннi методiв Bohlin, Mikhelashvili та Cheung.

Для оцiнки розходжень вимiряних та апроксимуючих ВАХ використане

середнє значення вiдхилення сили струму ∆I :

∆I =
1

Np

Np
∑

i=1

∣

∣

∣

∣

Icalc(Vi)− Ii
Ii

∣

∣

∣

∣

. (3.66)

При обчисленнi ∆I , значення Icalc(Vi) розраховувалися з використанням виразiв

(3.1–3.2) та параметрiв, визначених при використаннi рiзних методiв. Результати

для трьох ВАХ, вимiряних при рiзних температурах, наведенi на рис. 3.14. Як

видно, в цьому випадку еволюцiйнi алгоритми, методи Gromov та Lee також

продемонстрували свої переваги.
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Рис. 3.14. Середнi значення вiдносного вiдхилення розрахованих значень сили

струму вiд експериментальних даних

Як сказано ранiше, i експериментальнi ВАХ отриманi для кремнiєвих стру-

ктур, i при синтезi даних вважалося, що ДШ створенi з використанням саме

цього напiвпровiдника. Проте висновки щодо того, якi методи є найдостовiрнi-

шими та такими, що мають перевагу, залишаються справедливими й для iнших

МН. Дiйсно, для дiодiв iз iншого матерiалу можуть спостерiгатися змiни вели-

чин Φb, nid, Rs та спiввiдношень мiж ними. Проте еволюцiйнi алгоритми, методи

Lee та Gromov iз адаптивною процедурою довели свою перевагу для досить

широкого дiапазону значень параметрiв. З iншого боку, змiна матерiалу може

викликати модифiкацiю а) температурної залежностi точностi визначення пара-

метрiв; б) абсолютного значення похибки. Проте подiбнi змiни для конкретного

напiвпровiдника можуть бути у першому наближенi оцiненi з використанням

даних, наведених у табл. 3.1.

Необхiдно пiдкреслити, що отриманi результати будуть коректними для

тих ДШ, для яких ВАХ описуються рiвнянням (3.1). Наприклад, вiдхилення

вiд цього закону характеристик реальних дiодiв може бути зумовлена наявнiстю

опору шунтування чи неоднорiднiстю бар’єру [6, 457]. Проте у подiбних випад-

ках застосування еволюцiйних алгоритмiв може суттєво спростити процедуру

визначення параметрiв структур МН.
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Висновки до роздiлу 3

1. Проведено порiвняльний аналiз та тестування 16 основних методiв визна-

чення параметрiв дiодiв Шотткi з вольт–амперних характеристик. Спираючись

на результати тестування методiв на експериментальних та синтезованих ВАХ,

запропоновано шляхи їхньої оптимiзацiї з метою збiльшення точностi розрахун-

ку.

2. Для методу Норда проведено числовий аналiз залежностi величин по-

хибок визначення ВБШ та послiдовного опору вiд величини параметра γN на

масивi синтезованих iдеальних та зашумлених ВАХ. Виявлено, що похибка ви-

значення висоти бар’ру зростає зi збiльшенням даного параметра, залежнiсть

похибки розрахунку послiдовного опору є немонотонною функцiєю γN . Показа-

но, що оптимальним значенням є γN = 1,8.

3. Проведено числовий аналiз залежностi величин похибок визначення ви-

соти бар’єру, фактора неiдеальностi та послiдовного опору при використаннi

методу Bohlin вiд величин параметрiв γ1 та γ2. Встановлено, що в цьому методi

похибка екстрагування параметрiв зростає при збiльшеннi величини |γ1 − γ2|.
Запропоновано оптимальнi (для температурного дiапазону 130÷330 К) величини

γ1 = 1,6 та γ2 = 3,5.

4. Для оптимiзацiї вибору дiапазону ВАХ, який використовується для по-

будови допомiжних функцiй при застосуваннi аналiтичних методiв визначення

параметрiв структур МН, запропоновано адаптивну процедуру, що базується

на аналiзi вiдхилення мiж апроксимуючою та експериментальною кривими.

На прикладi аналiтичного Gromov методу показано, що дана процедура до-

зволяє пiдвищити точнiсть визначення параметрiв (приблизно на порядок при

кiмнатних температурах у випадку низького рiвня похибок вимiрювання) i не

викликає критичного збiльшення часу, необхiдного для розрахункiв.

5. Запропоновано модифiкацiю методу Mikhelashvili, яка дозволяє засто-

совувати його в автоматичному режимi до множини ВАХ. Вона полягає у

послiдовному використаннi медiанного фiльтру та процедури згладжування

функцiї α(V ) = d(ln I)/d(lnV ) перед визначенням положення її максимуму.
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Показано доцiльнiсть застосування запропонованої процедури при опрацюван-

нi реальних ВАХ для пiдвищення точностi методу, що зумовлено можливiстю

визначення саме глобального екстремума.

6. Здiйснена програмна реалiзацiя еволюцiйних алгоритмiв диференцiйної

еволюцiї, оптимiзацiї зграї частинок, модифiкованої штучної бджолиної сiм’ї

та оптимiзованого викладання та навчання при вирiшеннi задачi визначення

параметрiв структур МН. Запропоновано та показано ефективнiсть застосува-

ння цiльової функцiї у виглядi суми квадратiв вiдносних похибок апроксимацiї

кожної з точок ВАХ. Проведено визначення необхiдної кiлькостi поколiнь для

збiжностi кожного з алгоритмiв.

7. Показано, що серед всiх тестованих методiв, найпридатнiшими з погля-

ду точностi визначення параметрiв є еволюцiйнi алгоритми (особливо MABC

завдяки найменшому часу розрахунку), метод Gromov iз адаптивною процеду-

рою та метод Lee, причому ЕА дозволяють отримати найкоректнiшi результати

при малих (декiлька Ом) значеннях послiдовного опору або великих значеннях

струму насичення (високих температурах). Показано, що використання фун-

кцiї Ламберта при числовому визначеннi параметрiв ДШ дозволяє зменшити

похибки визначення та вплив на них iнших факторiв; з iншого боку, час вiд-

повiдних розрахункiв зростає. Проаналiзовано залежностi точностей визначення

послiдовного опору, висоти бар’єру Шотткi та фактора неiдельностi вiд величин

параметрiв та рiвня випадкових помилок при вимiрюваннi ВАХ.

Предсталенi в даному роздiлi результати огляду, тестування та порiвняль-

ного аналiзу методiв визначення параметрiв дiодiв Шотткi будуть корисними для

подальших дослiдження та розробки МН пристроїв.

Основнi результати даного роздiлу представленi та використанi в робо-

тах [3–6, 52].
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РОЗДIЛ 4

ЕФЕКТИ ВПЛИВУ γ–ОПРОМIНЕННЯ ТА УЛЬТРАЗВУКОВОГО

НАВАНТАЖЕННЯ ПРИ КIМНАТНИХ ТЕМПЕРАТУРАХ НА СТРУКТУРИ

Al—n–n+–Si З КОНТАКТОМ ШОТТКI

Як вiдомо, структури метал—напiвпровiдник є основою для створення рi-

зноманiтних польових транзисторiв, детекторiв високочастотного випромiнення,

сонячних елементiв тощо; дiоди з контактом Шотткi широко використовуються

пiд час виробництва високошвидкiсних логiчних, iнтегральних та оптоелектрон-

них елементiв i тому iнтерес до подiбних структур з боку науковцiв є цiлком

зрозумiлим. Одним iз основних пiдходiв для опису струму через контакт МН є

теорiя термоелектронної емiсiї (ТЕ), згiдно з якою [306, 411, 459, 460] ВАХ має

описуватися виразами (3.1)–(3.2), причому фактор неiдеальностi має бути рiв-

ний одиницi, послiдовний опiр нульовим, а ВБШ визначається рiзницею мiж

роботою виходу електрону з металу та енергiєю електронної спорiдненостi в

напiвпровiднику [459]. Проте для реальних структур МН цi вирази нерiдко є

занадто спрощеними, оскiльки слiд враховувати дiю сил зображення, наявнiсть

промiжного дiелектричного прошарку та електронних станiв на межi роздiлу,

неоднорiднiсть контакту, падiння прикладеної напруги не лише в областi збi-

дненого шару напiвпровiдника тощо. Як наслiдок, зокрема, величини Φb та nid

стають залежними вiд стану контакту та температури. Окрiм ТЕ, вiрогiдними

причинами перенесення заряду в структурах МН є генерацiйно-рекомбiнацiйнi

процеси в областi переходу, рiзноманiтнi процеси витоку струму, тунелювання,

термопольова емiсiя, причому в двох останнiх випадках суттєву роль можуть

вiдiгравати локальнi енергетичнi рiвнi [411, 461–466]. Як наслiдок, сумарний

струм часто розглядають у виглядi суми декiлькох доданкiв, кожний з яких зу-

мовлений окремим механiзмом перенесення заряду i може домiнувати у своєму

температурному чи польовому дiапазонi [464–467]. Зауважимо, що через суттєве

рiзноманiття факторiв впливу, задача про передбачення за певних (у тому числi

й температурних) умов механiзму перенесення струму в структурах iз бар’єром

Шотткi є складною i такою, що не має загального вирiшення.
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З iншого боку, технiчний розвиток передбачає розширення вимог до умов,

у яких мають функцiонувати напiвпровiдниковi прилади. Наприклад, подiбнi

системи нерiдко повиннi працювати за умов рiзноманiтного опромiнення, на-

приклад, у космосi чи на атомних електростанцiях. Електрофiзичнi властивостi

структур МН дуже чутливi до стану межi роздiлу i будь–якi зовнiшнi факто-

ри, що модифiкують iнтерфейс, суттєво впливають також i на властивостi ДШ.

Радiацiя є одним iз таких факторiв i тому вивчення впливу опромiнення на

характеристики МН структур є дуже важливим не лише завдяки тому, що по-

дiбнi дослiдження дозволяють краще зрозумiти механiзми та наслiдки взаємодiї

налiтаючих частинок iз твердим тiлом, але й через своє широке практичне

застосування. Звичайно, на подiбнi дослiдження звертається чимала увага —

див., наприклад, [468–484]. Проте результати, отриманi рiзними дослiдниками,

нерiдко не повнiстю збiгаються. Наприклад, виявлено, що ВБШ внаслiдок опро-

мiнення може як зменшуватися [468–472, 476], так i збiльшуватися [473–475].

Крiм того, спостерiгалися також ефекти немонотонної змiни висоти бар’єру при

збiльшеннi поглинутої дози [477–483], причому повiдомляється як про немо-

нотоннiсть типу «спад–зростання» так i «зростання–спад». Причини подiбного

рiзноманiття характеру радiацiйноiндукованих змiн висоти бар’єру досi залиша-

лися невiдомими, а вiдтак, питання вимагає подальших дослiджень.

Нарештi, незважаючи на достатньо широке експериментальне пiдтвер-

дження можливостi ефективного використання УЗ для впливу на властивостi

рiзноманiтних напiвпровiдникiв та пристроїв на їхнiй основi [71,73,99,101,103,

107, 109, 119, 137, 138, 148, 158], роботи, присвяченi акустодинамiчним явищам у

ДШ, практично вiдсутнi. Отже, основна мета дослiджень, результати яких роз-

глянутi у даному роздiлi, полягала у наступному:

– з’ясування механiзмiв перенесення заряду при прямому та зворотному змiще-

ннях у структурах Al—n–n+–Si у дiапазонi температур 130÷330 К;

– вияснення причин немонотонних змiн висоти бар’єру кремнiєвих ДШ при

γ–опромiнення;

– вивчення впливу УЗН при кiмнатнiй температурi на процеси перенесення за-

ряду в МН–структурах на основi Si.
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4.1. Загальна характеристика структур Al—n–n+–Si

У цьому роздiлi розглянутi результати дослiдження дiодiв Шотткi

Al—n–n+–Si, виготовлених за стандартною технологiєю [485, 486] на пласти-

нах кремнiю КЭФ1 товщиною 250 мкм з орiєнтацiєю (111). Пластини хiмiчно

очищалися, iз неробочої поверхнi повнiстю видалявся попередньо сформований

шар SiO2 для легування фосфором. На робочiй поверхнi хiмiчним травленням

створювалися вiкна в SiO2 i проводилося очищення за допомогою iонного

пучка. Потiм на робочу поверхню напилювалася алюмiнiєва плiвка i прово-

дився процес фотолiтографiї. Пiсля цього на протилежну поверхню наносився

шар алюмiнiю товщиною близько 1 мкм i проводився вiдпал у iнертнiй атмо-

сферi. Внаслiдок термiчної обробки утворювалася структура з випрямляючим

контактом на робочiй поверхнi i омiчним на протилежнiй. Схематичне зобра-

ження структури дiодiв Шотткi Al—n–n+–Si наведено на рис. 4.1, надалi вони

позначаються SSDA.

Дiаметр контакту Шотткi складав 2 мм (площа ДШ A = 3,14 · 10−6 м2).

Для контролю рiвня легування приповерхневого шару проведенi вимiрювання

вольт–фарадних характеристик (ВФХ) дослiджуваних структур при кiмнатнiй

температурi (T = 295 К). Приклад отриманої залежностi наведено на рис. 4.2.

Лiнiйнiсть залежностi C−2 вiд V (де C — ємнiсть дiода Шотткi) у широкому

дiапазонi зворотних напруг свiдчить про рiвномiрнiсть легування. Виявлено, що

концентрацiя носiїв заряду в приповерхневому шарi Nd ≈ 1,2 · 1023 м−3.

Вимiрювання ВАХ даних структур проводилося у дiапазонi змiни постiй-

ного струму (10−9 ÷ 10−2) А при прямому та зворотному змiщеннях iз кроком

по напрузi 0.01 В у iнтервалi температур (130 ÷ 330) К.

Рис. 4.1. Структура зразкiв SSDA
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Рис. 4.2. Залежнiсть ємностi Al—n–n+–Si дiодiв Шотткi C (крива 1) та величини

C−2 (2) вiд прикладеної напруги. T = 295 К. Точки — експеримент, пряма —

лiнiйна апроксимацiя 2.

4.2. Особливостi перенесення заряду в структурах Al—n–n+–Si з бар’є-

ром Шотткi

4.2.1. Пряме змiщення

Приклади вимiряних прямих ВАХ при рiзних температурах наведено на

рис. 4.3. Видно, що при температурi бiльше 250 К прямi ВАХ в напiвлогарифмi-

чному масштабi є практично лiнiйними в iнтервалi змiни струму близько трьох

порядкiв. Водночас, при T < 210 K загальний струм можна роздiлити на двi

складовi, причому для ВАХ, пов’язаної зi струмом, який домiнує при малих змi-

щеннях, суттєвим є вплив послiдовного опору. Про це свiдчить вiдхилення вiд

лiнiйностi наведених кривих при при 7 · 10−8A < I < 5 · 10−7A.

У лiтературi [306, 411, 416] показано, що в реальних структурах МН для

опису залежностi струму вiд прикладеної прямої напруги навiть при врахуваннi

лише термоемiсiйних процесiв замiсть виразу (3.1) доцiльно використовувати

наступний

I = Is exp

[

q(V − IRS)

nidkT

]

·
{

1− exp

[

−q(V − IRS)

kT

]}

.
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Рис. 4.3. Прямi дiлянки ВАХ структур SSDA у iнтервалi температур 130÷330 К.

Наведено кривi, вимiрянi з кроком 20 К. Лiнiї — апроксимацiя прямої ВАХ при

T = 130 К за формулою (4.1): штрихова – струм I1, пунктирна – I2, суцiльна

– I1 + I2; параметри апроксимацiї nid,1 = 1,67, nid,2 = 2,53, Is1 = 5,0 · 10−13 A,

Is2 = 3,8 ·10−10 A, Rs = 4.1 ·103 Ом. На вставцi — початкова дiлянка прямої ВАХ

при T = 130 K

У зв’язку з цим для опису прямих гiлок ВАХ використано вираз

I = I1 + I2 = Is1 exp

(

qV

nid,1kT

)

·
[

1− exp

(

−qV

kT

)]

+

+Is2 exp

[

q(V − IRS)

nid,2kT

]

·
{

1− exp

[

−q(V − IRS)

kT

]}

, (4.1)

де перший доданок I1 є основним при I > 10−5 A, а другий I2 — при

I < 5 · 10−7 A. Використання двох доданкiв для опису ВАХ бар’єрних структур

широко використовується в лiтературi — див., наприклад, [464–467]. Зауважи-

мо, що iншим поширеним методом врахування наявностi особливостей на ВАХ

при малих змiщеннях є введення опору шунтування, а не доданку I2. Проте у

цьому випадку такий пiдхiд не є виправданим, оскiльки навiть при найменший

змiщеннях пряма дiлянка ВАХ не є лiнiйною — див. вставку на рис. 4.3.

Для визначення апроксимацiйних параметрiв використовувалася наступна

процедура. Пряма ВАХ розбивалася на двi дiлянки: 10−5A < I < 10−2A та
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10−9A < I < 10−7A. Використовуючи данi першої, виконувалась побудова

залежностi величини ln I/[1− exp (−qV/kT )] вiд V , яка надалi апроксимува-

лася за методом найменших квадратiв прямою, кутовий коефiцiєнт та вiльний

член якої пов’язанi з nid,1 та Is1 вiдповiдно. Спираючись на данi другої дiлян-

ки ВАХ i використовуючи методи Cheung [415] та Gromov [416], визначалась

величина Rs. Використання двох методiв мало на метi пiдвищити достовiр-

нiсть отриманих даних i воно показало, що отриманi обома шляхами значення

близькi (в межах 10%) мiж собою. Пiсля визначення Rs, будувалась залежнiсть

ln(I/{1− exp[−q(V − IRs)/(kT )]}) вiд ефективної напруги (V − IRs) i для ви-

значення Is2 та nid,2 використовувалася процедура, аналогiчна першiй дiлянцi.

На рис. 4.3 наведено приклад апроксимацiї експериментальної прямої ВАХ

при однiй з температур за формулою (4.1) з використанням параметрiв, отрима-

них iз використанням описаної процедури. Видно задовiльний збiг розрахованої

кривої та експериментальних точок.

У випадку, коли проходження струму через бар’єр визначається ТЕ, то ви-

сота бар’єру Шотткi при нульовому змiщеннi Φb пов’язана зi струмом насичення

спiввiдношенням [411]:

Φb =

(

kT

q

)

· ln
(

AA∗T 2

Is

)

. (4.2)

Отриманi температурнi залежностi для висот бар’єрiв та факторiв неiдеальностi

обох компонент струму наведено на рис. 4.4.

З рисунка видно, що при збiльшеннi температури фактор неiдеальностi

зменшується, наближаючись до одиницi при кiмнатних температурах. Як вiдомо,

температурна залежнiсть фактора неiдеальностi залежить вiд механiзму перене-

сення заряду. Зокрема, для iдеального випадку ТЕ очiкується, що nid = 1 при

будь–яких температурах. Проте для реальних контактiв така рiвнiсть не спосте-

рiгається i для опису залежностi nid(T )в рамках теорiї ТЕ часто використовують

вираз [306, 411]

nid = 1 +
T0

T
, (4.3)
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Рис. 4.4. Температурнi залежностi висоти бар’єру (а) та фактора неiдеальностi

(б) структури SSDA. 1 – Φb1, 2 – Φb2, 3 – Φeff
b1 , 4 – nid,1, 5 – nid,2. Пунктир – лiнiй-

на апроксимацiя кривої 2. Також приведено температурну залежнiсть ширини

забороненої зони Si (а, суцiльна лiнiя)

де T0 — певна константа, що не залежить вiд температури та змiщення в широ-

кому температурному iнтервалi.

Проте залежнiсть, подiбна до зображеної на рис. 4.4,б очiкується i у випад-

ку, коли домiнуючим механiзмом є термопольова емiсiя (ТПЕ), польова емiсiя

(ПЕ) або тунелювання за участю глибоких рiвнiв (DAT, defect–assisted tunneli-

ng) [411, 461, 487–490]. При цьому

nT
id =

E00

kT
· coth

(

E00

kT

)

, (4.4)

де E00 — характеристична енергiя тунелювання.

На рис. 4.5 наведено експериментально отриманi залежностi факторiв неi-

деальностi вiд оберненої температури для обох струмових компонент та декiлька

кривих, розрахованих iз використанням виразiв (4.3) та (4.4). Видно, що отрима-

нi данi для nid,1 (при T > 220 K) та nid,2 задовiльно описуються виразом (4.3) при

T0 = 12 К та T0 = 206 К, вiдповiдно, що свiдчить на користь ТЕ як основного

механiзму перенесення заряду. Зауважимо, що при ТПЕ

ETFE
00 =

~

2

√

Nd

m∗εsε0
, (4.5)
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Рис. 4.5. Температурна залежнiсть оберненого нахилу ВАХ. 1 — nid,1; 2 — nid,2.

Пунктир — теоретичнi кривi вiдповiдно до формул (4.3) (кривi А та В) та (4.4)

(кривi С-G). T0, K: 12 (A), 206 (B). E00, мВ: 12 (С), 17 (D), 22 (E), 27 (F), 32 (G).

Також наведено iдеальний випадок (nid = 1) — пряма суцiльна лiнiя

(m∗ – ефективна маса електрону, m∗ = 1,08 · 9,11 · 10−31 кг) i тому для дослi-

джених зразкiв та температурного дiапазону очiкувалось, що при домiнуваннi

цього механiзму nid ≈ 1.

Як вже згадувалося ранiше, для однорiдного контакту Шотткi теоретично

[411] та експериментально [448, 449] показано, що при пiдвищеннi температури

за умови домiнування термоелектронної емiсiї ВБШ має зменшуватися, причому

температурнi коефiцiєнти змiн Φb та Eg дуже близькi мiж собою. На рис. 4.4,а та-

кож наведена температурна залежнiсть Eg, розрахована з використанням виразу

(2.3). Для дослiдженої структури спостерiгається протилежна тенденцiя: ВБШ

зi збiльшенням температури зростає практично у всьому дiапазонi i лише для

компоненти I1 поблизу кiмнатної температури поведiнка Φb нагадує Eg.

З iншого боку, вiдомо, що ВБШ, визначена за допомогою ВАХ, може вiд-

рiзнятися вiд реальної. Зокрема, в роботi [491] стверджується про необхiднiсть

проведення вимiрiв при сталому струмi через контакт i пропонується для оцiнки

ефективної висоти бар’єру Φeff
b використовувати вираз

Φeff
b = nIcΦb − (nIc − 1) · kT

q
· ln
(

AA∗T 2

Ic

)

, (4.6)
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де nIc — фактор неiдеальностi при певному сталому значеннi струму Ic. У ро-

ботi [491] також показано, що у випадку ТЕ через однорiдний контакт величина

Φeff
b майже збiгається iз реальною висотою бар’єру i має з нею однакову тем-

пературну залежнiсть.

Результати обчислення Φeff
b1 для Is1 згiдно з формулою (4.6) при Ic = 10−3 А

показанi на рис. 4.4, крива 3. Видно, що хоча величина Φeff
b1 i змiнюється в значно

меншому дiапазонi, проте її температурна залежнiсть також вiдрiзняється вiд

поведiнки Eg, особливо при низьких температурах.

Якщо ТЕ є домiнуючим механiзмом перенесення заряду, то параметр A∗

може бути визначений [268,411] шляхом побудови так званої залежностi Рiчард-

сона, тобто залежностi величини ln(Is/T
2) вiд (kT )−1. Згiдно з (4.2) вона має

описуватися виразом

ln

(

Is
T 2

)

= ln(AA∗)− qΦb

kT
, (4.7)

тобто залежнiсть Рiчардсона має бути прямою, нахил якої визначається ВБШ, я

точка перетину з вертикальною вiссю — константою A∗.

Вiдповiдна залежнiсть, побудована для даних, отриманих для складо-

вої I1 наведена на рис. 4.6, крива 1. Видно, що лiнiйна залежнiсть дiйсно

спостерiгається, але не у всьому дiапазонi температур, а у двох окремих пiд-

дiапазонах. Шляхом апроксимацiї в дiапазонi (130 ÷ 220) К отриманi значення

3,7 · 10−10 А·см−2·К−2 та 0,141 В для сталої Рiчардсона та висоти бар’єру, вiдпо-

вiдно, для дiапазону (230÷ 330) К — 30 А·см−2·К−2 та 0,599 В. Величини також

наведенi в табл. 4.1. Очевидно, що отриманi значення сталої Рiчардсона суттєво

вiдрiзняються вiд лiтературних даних для кремнiю (112 А·см−2·К−2).

У роботi [492] показано, що при суттєвому вiдхиленнi вiд iдеальностi

(величина nid значно перевищує одиницю) для визначення A∗ можна також ви-

користовувати [492,493] видозмiнену залежнiсть Рiчардсона, вiдкладаючи по осi

абсцис не (kT )−1, а (nidkT )
−1:

ln

(

Is
T 2

)

= ln(AA∗)− qΦb

nidkT
, (4.8)
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Рис. 4.6. Залежностi Рiчардсона, побудованi для високотемпературної компонен-

ти струму I1 за формулами (4.7) (крива 1) та (4.8) (крива 2). Прямi — лiнiйна

апроксимацiя даних кривої 1 в дiапазонах T = (130 ÷ 220) К (3, суцiльна) та

T = (230÷ 330) К (4, пунктир)

Проте для нашого випадку i видозмiнена залежнiсть Рiчардсона (рис. 4.6, крива

2) не є лiнiйною для всього температурного дiапазону, а отриманi значення A∗

(табл. 4.1) суттєво вiдрiзняються вiд табличного.

Узагальнюючи, необхiдно визнати, що отриманi результати неможливо по-

яснити з погляду теорiї ТЕ через однорiдний контакт.

З iншого боку, вiдмiнностi мiж експериментально виявленою темпера-

турною залежнiстю ВБШ та очiкуваною теоретично нерiдко пов’язують iз

неоднорiднiстю межi роздiлу мiж металом та напiвпровiдником [494]. Впливу

неоднорiдностi можна позбутися розглядаючи ВБШ за умови плоских зон («flat

band condition») ΦFB
b :

ΦFB
b = nidΦb − (nid − 1)Vn , (4.9)

де

qVn = kT ln

(

Nc

Nd

)

(4.10)

рiзниця енергiй мiж дном зони провiдностi та положенням рiвня Фермi в об’ємi

напiвпровiдника, так званий «bulk potential». На рис. 4.7 наведена температурна
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Таблиця 4.1

Параметри, визначенi для високотемпературної складової струму

неопромiнених структур SSDA

Параметр: Температурний iнтервал

метод визначення 130÷220 K 230÷330 K

A∗, А·см−2·К−2:

залежнiсть Рiчардсона (4.7) (3,7± 0,8) · 10−10 32± 10

видозмiнена залежнiсть Рiчардсона (4.8) (3,0± 0,6) · 108 40± 8

модифiкована залежнiсть Рiчардсона (4.17) 122± 20 112± 8

лiтература [268] 112

Φb, мВ:

залежнiсть Рiчардсона (4.7) 141±4 599±3

видозмiнена залежнiсть Рiчардсона (4.8) 1090±10 751±5

залежнiсть Φb = f( 1
2kT

) 872±4 663±3

залежнiсть Φb = f(nid) 646±5 640±20

модифiкована залежнiсть Рiчардсона (4.17) 872±3 662±3

ВФХ 683±2

залежнiсть Φb = f( 1
2kT ):

σΦ0, мВ 99±1 40±5

ρ2, 10−2 33±1 12±1

ρ3, мВ 17,0±0,3 8,0±0,3

залежнiсть ΦFB
b , розрахована для високотемпературної компоненти I1. Зауважи-

мо, що на рисунку також наведена температурна залежнiсть ширини забороненої

зони, причому масштаби осей ΦFB
b та Eg однаковi. З рисунка видно, що поведiн-

ка ВБШ в наближеннi плоских зон та ширини забороненої зони дуже подiбнi. Це

свiдчить, що механiзмом перенесення заряду в дослiджуваних структурах може

бути ТЕ через неоднорiдний бар’єр.

У лiтературi для пояснення експериментально отриманих ВАХ структур

МН використовуються два пiдходи [495–500], якi дозволяють врахувати неодно-

рiднiсть бар’ру Шотткi, схематично iлюстрованi за допомогою рис. 4.8. Згiдно з

першим пiдходом, запропонованим в [414], вважається, що властивостi контакту

мiж металом та напiвпровiдником змiнюються вiд точки до точки (рис. 4.8,а), а
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Рис. 4.7. Температурнi залежностi ВБШ в наближенi плоских зон (точки, права

вiсь), розрахованої для високотемпературної компоненти струму I1, та ширина

забороненої зони (пунктир, лiва вiсь)

просторовий розподiл ВБШ може бути описаний за допомогою функцiї Гауса:

P (Φj
b) =

1

σΦ

√
2π

exp

[

−(Φj
b − Φb)

2

2σ2
Φ

]

, (4.11)

де P (Φj
b) — ймовiрнiсть того, що значення висоти бар’єру в певнiй точцi до-

рiвнює Φj
b, Φb — середнє значення ВБШ, σΦ — стандартне вiдхилення висоти

бар’єру, показник однорiдностi контакту. Також вважається, що Φb та σΦ зале-

жать вiд прикладеної напруги i польова залежнiсть може бути описана лiнiйними

функцiями

Φb(V ) = Φ0
b + ρ2 V , σ2

Φ(V ) = σ2
Φ0 + ρ3 V ,

де Φ0
b та σΦ0 вiдповiдають нульовому змiщенню, а ρ2 та ρ3 — певнi коефiцiєнти.

Ця теорiя передбачає, що фактор неiдеальностi, який визначається за на-

хилом ВАХ, i ВБШ, розрахована за допомогою виразу (4.2), пов’язанi з ρ2 та ρ3

i Φ0
b та σΦ0, вiдповiдно [414, 487, 496–498]:
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Рис. 4.8. Моделi неоднорiдного по площi контакту МН: а — ВБШ визначається

розподiлом Гауса; б — однорiдний бар’єр iз патчами

1

nid
− 1 = ρ2 +

qρ3

2kT
, (4.12)

Φb = Φ0
b −

qσ2
Φ0

2kT
. (4.13)

Вiдповiдно до iншої моделi неоднорiдного контакту Шотткi [457,501–503],

ВБШ вважається однаковою на всiй межi МН, окрiм невеликих за площею дiля-

нок (так званих патчiв), де значення ВБШ менше — рис. 4.8,б. Дiлянки можуть

вiдрiзнятися мiж собою площею та висотою бар’єру, причому розподiл параме-

тру, який характеризує окремий патч:

γp = 3
(

R2
p∆p/4

)1/3
, (4.14)

(∆p та Rp — зниження висоти бар’єру в областi патча та його розмiр, вiдповiдно)

також описується функцiєю Гауса зi стандартним вiдхиленням σγp.

У рядi робiт [499, 500] показано, що цi теорiї можуть бути використанi

сумiсно, причому за наявностi патчiв також має виконуватися спiввiдношення

(4.13), причому величина Φ0
b має змiст ВБШ за межами патчiв (в однорiднiй

областi), а σΦ0 пов’язаний з розподiлом параметрiв патчiв:

σΦ0 = σγp

(

qVbbNd

εε0

)1/3

. (4.15)
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Рис. 4.9. Залежностi величин Φb1 (крива 1) та n−1
id,1 − 1 (крива 2) вiд оберненої

температури. Прямi — лiнiйна апроксимацiя у дiапазонах T = (130 ÷ 220) К

(суцiльна) та T = (230÷ 330) К (пунктир)

Крiм того, показано [499–502], що за наявностi неоднакових патчiв температурна

залежнiсть фактора неiдеальностi має описуватися виразом (4.3), причому

T0 =
qσ2

Φ0

3kVbb
, (4.16)

де Vbb = (Φ0
b − Vn − V ) — вигин зон напiвпровiдника поблизу контакту.

Зауважимо, що пiдхiд, який передбачає врахування неоднорiдностi iнтер-

фейсу широко використовується при аналiзi ВАХ рiзноманiтних структур iз

контактом Шотткi [467, 477, 487–489, 493, 495–500, 504–507].

Залежностi, побудованi вiдповiдно до виразiв (4.12) та (4.13) наведенi на

рис.4.9. Видно, що дiйсно спостерiгається лiнiйна залежнiсть, у двох окремих

температурних дiапазонах (130÷220) К та (230÷330) К. Визначенi шляхом лiнiй-

ної апроксимацiї величини Φ0
b , σΦ0, ρ2 та ρ3 для кожного з дiапазонiв наведено

в табл. 4.1.

Використовуючи вираз (4.16) та значення Φ0
b ≃ 0.663 В, σΦ0 ≃ 0.04 В була

розрахована характерна температура T0,teor ≈ 11 К, яка очiкується в рамках моде-

лi контакту Шотткi з локальними неоднорiдностями для дiапазону (230÷330) К.

Ця величина досить близька до значення T0,exp ≈ 12 К, отриманого експеримен-

тально (рис. 4.5) у цьому ж дiапазонi. Ще одним аргументом на користь того, що

струм I1 може бути описаний в рамках моделi ТЕ через неоднорiдний контакт
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Рис. 4.10. Залежнiсть ВБШ вiд фактора неiдеальностi для високотемпературної

компоненти струму I1. Прямi — лiнiйна апроксимацiя у дiапазонах (130÷220) К

(суцiльна) та (230÷330) К (пунктир)

є якiсний збiг поведiнки nid,1 при низьких температурах (рис. 4.5) з очiкуваною

теоретично ( [502, Fig.11(b)]).

У роботах [495,502,508] показано, що для випадку контакту з локальними

неоднорiдностями залежнiсть мiж отриманими з аналiзу ВАХ величинами Φb та

nid має бути лiнiйною, причому Φ0
b = Φb +∆ΦIF

b при n = nIF
id де nIF

id — величина

фактора неiдеальностi з врахуванням впливу сил зображення, ∆ΦIF
b — зниження

бар’єру внаслiдок дiї сил зображення, згiдно з [495]

nIF
id ≈ 1 +

1

4

[

q3Nd

8π2ε2ε2
0V

3
bb

]1/4

, ∆ΦIF
b ≈

(

q3Nd Vbb

8π2ε2ε2
0

)1/4

.

На залежностi Φb1 вiд nid,1 (рис. 4.10), як i в попереднiй випадках, спосте-

рiгаються двi лiнiйнi областi зi зламом при T ≈ 225 К. Шляхом екстраполяцiї

отримано, що Φ0
b дорiвнює 0,64 В в обох дiапазонах, див. табл. 4.1. Зауважи-

мо, що згiдно з [495, 508] при зниженнi температури зростає роль проходження

струму через патчi i, хоча лiнiйнiсть мiж Φb та nid зберiгається, екстрапольоване

значення ВБШ не буде дорiвнювати висотi бар’єру в однорiднiй областi. Саме

цим пояснюється вiдмiннiсть величини Φb, визначеної за залежнiстю Φb = f(nid)

в низькотемпературному дiапазонi, вiд iнших, отриманих для (130÷220) К iз ви-

користанням моделi неоднорiдного бар’єру (табл. 4.1).
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Рис. 4.11. Модифiкованi залежностi Рiчардсона, розрахованi за формулою (4.17)

для Is1. σΦ,0, В: 0,099 (крива 1) та 0,04 (2). Прямi 3 та 4 — лiнiйна апроксимацiя

кривих 1 та 2 в дiапазонах (130÷220) К та (230÷330) К, вiдповiдно

У випадку неоднорiдного бар’єру Шотткi A∗ може бути визначена за до-

помогою модифiкованої залежностi Рiчардсона [474, 497]:

ln

(

Is
T 2

)

−
(

q2σ2
Φ0

2k2T 2

)

= ln(AA∗)− qΦ0
b

kT
. (4.17)

Вiдповiднi графiки, побудованi з використанням отриманих значень σΦ,0 пока-

зано на рис. 4.11. Лiнiйна апроксимацiя отриманих кривих у температурних

дiапазонах, вiдповiдних тим, де були визначенi стандартнi вiдхилення дозволили

оцiнити середнє значення ВБШ та сталу Рiчардсона. Данi наведено в табл. 4.1.

Зауважимо, що величини A∗, отриманi в рiзних дiапазонах температур в межах

похибок збiгаються як мiж собою, так i з лiтературними даними.

У табл. 4.1 також наведено значення висоти бар’єру, визначене з ВФХ. У

цьому випадку [268, 411]:

Φb,CV = Vn + V0 + kT/q, (4.18)

де V0 — абсциса точки перетину з вiссю напруг прямої, яка апроксимує зале-

жнiсть 1/C2 = f(V ) (рис. 4.2). Зазначимо, що визначена таким способом ВБШ

має перевищувати величину, отриману за допомогою ВАХ [411, 467, 477, 487,
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493, 497, 506]. Це зумовлено тим, що Φb,CV визначається, насамперед, вигином

зон i на неї не впливають сили зображення чи квантово–механiчне тунелювання

носiїв [411, 467, 493]. Бiльше того, неоднорiднiсть контакту також не вiдобража-

ється на величинi Φb,CV на вiдмiну вiд ВБШ, яка визначається за допомогою

ВАХ [467,493,501,502]. За своєю поведiнкою зi змiною температури Φb,CV нага-

дує ВБШ, визначену за умов плоских зон, наближаючись до неї i за величиною

[487,493,497,506]. У нашому випадку спостерiгається очiкуване спiввiдношення

Φb,CV > Φ0
b для всiх значень, отриманих У наближеннi неоднорiдного контакту.

Отже, наведенi результати свiдчать, що струм I1 може бути описаний в

рамках моделi ТЕ через неоднорiдний бар’єр. Єдине, що потребує детальнiшої

уваги — вiдмiннiсть мiж значеннями Φ0
b та σΦ0 в рiзних температурних дiа-

пазонах, яка безпосередньо не передбачається в рамках теорiї неоднорiдного

контакту. Водночас подiбна ситуацiя нерiдко спостерiгається експерименталь-

но, див., наприклад, [474, 488, 489, 497, 498, 503–505, 509]. Причиною вважалося

домiнування при низьких температурах iнших, порiвняно з ТЕ, механiзмiв

перенесення заряду (термопольової емiсiя, тунелювання чи рекомбiнацiйних

процесiв), фазовi перетворення в металi тощо. Проте, на думку автора, для до-

слiджених структур збiг отриманих значень A∗ iз лiтературними свiдчить про

застосовнiсть саме теорiї ТЕ у всьому температурному дiапазонi. Причиною

змiни нахилiв залежностей на рис. 4.9 та 4.11 може бути збiльшення швидко-

стi емiсiї електронiв дефектами на межi МН. Дiйсно, звiльнення рiвнiв окремих

дефектiв при T ≈ 225 K має стати причиною зменшення ВБШ, а також того, що

частина дiлянок неоднорiдностi, в околi яких концентрацiя подiбних дефектiв

пiдвищена, перестане бути зонами полегшеного проходження струму внаслi-

док ефективного захоплення дрейфуючих електронiв пастками. Як наслiдок, у

бiльш високотемпературному дiапазонi σΦ0 має зменшуватися, що i спостерiга-

ється на експериментi. Iнший варiант пояснення, який пропонується, зокрема, в

роботi [503], полягає в тому, що окрiм патчiв наявна додаткова неоднорiднiсть iн-

терфейсу метал—напiвпровiдник. Зазвичай iз ВАХ вдається визначити ВБШ для

дiлянок iз меншим значенням Φ0
b i лише при низькотемпературних вимiрюван-

нях нахил модифiкованої залежностi Рiчардсона дозволяє отримати iнформацiю

про верхню межу розподiлу висоти бар’єру.
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Повертаючись до струму I2, який превалює при малих змiщеннях у низь-

котемпературнiй областi, зазначимо наступне. У роботi [502] показано, що у

випадку неоднорiдного контакту такий додатковий, порiвняно з I1, струм може

з’являтися саме при низьких температурах внаслiдок ефективного проходжен-

ню носiїв через патчi. При цьому експериментальна залежнiсть, показана на

рис. 4.3 дуже схожа на передбачену теоретично (див. Fig.6 в [502]). Крiм того,

у теорiї очiкується, що для вiдповiдної дiлянки ВАХ фактор неiдеальностi має

значно перевищувати одиницю i має спостерiгатися суттєвий вплив послiдовно-

го опору. Саме це i виявлене у експериментi. У випадку, коли струм через патчi

визначається ТЕ, то згiдно з [495, 502]

Is = fpAA
∗T 2 exp

(

−qΦb,p

kT

)

, (4.19)

де fp — множник, який враховує площу дiлянок неоднорiдностi, Φb,p — ВБШ в

областi патчу. Порiвнюючи вирази (4.19) та (4.2), запишемо:

Φb = Φb,p −
kT

q
ln fp . (4.20)

Як видно з рис. 4.4, величина Φb2 дiйсно є лiнiйною функцiєю температу-

ри. Шляхом лiнiйної апроксимацiї експериментальних даних визначено, що

Φb,p = (54 ± 4) мВ, fp = (8 ± 1) · 10−13. Отже, додатковий струм, який вини-

кає при низьких температурах, також може бути пояснений з погляду моделi

неоднорiдного контакту Шотткi.

4.2.2. Зворотне змiщення

Приклади зворотних гiлок ВАХ структур SSDA, вимiряних при рiзних

температурах, наведено на рис. 4.12. На представлених характеристиках не

спостерiгається насичення величини зворотного струму IR. Це свiдчить, що

характеристики не можуть бути описанi в рамках моделi ТЕ через бар’єр iз

постiйною для певної температури висотою. Зауважимо, що подiбна поведiнка

(вiдсутнiсть насичення зворотного струму) є типовою практично для всiх реаль-

них ДШ. Це явище навiть отримало окрему назву — «м’якi» («soft») зворотнi
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Рис. 4.12. Зворотнi дiлянки ВАХ структур SSDA в температурному дiапазонi

130÷330 K. Наведено кривi, вимiрянi з кроком 20 К.

характеристики. Зростання струму при пiдвищеннi температури залежить вiд

змiщення: при збiльшеннi зворотної напруги VR температурна залежнiсть IR по-

слаблюється. З метою з’ясування механiзму перенесення заряду були побудованi

залежностi величини струму при певному значеннi напруги вiд температури,

представленi на рис. 4.13. З рисунка видно, що

а) при аналiзi зворотних ВАХ також, як i для прямих гiлок, доцiльно розглядати

два температурних пiддiапазони (130÷220) К та (230÷330) К;

б) при зворотному змiщеннi iснує декiлька механiзмiв перенесення заряду.

Рис. 4.13. Температурна залежнiсть зворотного струму структур SSDA при рi-

зних змiщеннях. Точки — експеримент, лiнiї — апроксимацiя згiдно з (4.21)

(суцiльнi при (130÷220) К, пунктирнi при (230÷330) К).
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Рис. 4.14. Залежнiсть вiдносного внеску у зворотний струм ТЕ (кривi 1, 3 та 5) та

температуро–незалежної (кривi 2, 4 та 6) компонент вiд змiщення при T = 300 К

(а) та вiд температури (б) при VR = 0,5 В (3 та 4) i VR = 3 В (5 та 6)

Проведений аналiз показав, що польова та температурна залежнiсть зво-

ротного струму можуть бути описанi за допомогою виразу

IR(T,VR) = ITE(T,VR) + IFN(VR) =

= CTE(VR)T
2 exp

[

−ETE(VR)

kT

]

+ IFN(VR) , (4.21)

де перший доданок ITE описує ТЕ компоненту струму, яка залежить вiд темпе-

ратури та напруги, а другий IFN — температурно-незалежну; величини CTE та

ETE також не залежать вiд температури.

Для оцiнки внеску кожної з компонент використанi величини

νTE =
ITE

IR
=

ITE

ITE + IFN
, νFN =

IFN

IR
=

IFN

ITE + IFN
.

Температурна та польова залежностi νTE та νFN показанi на рис. 4.14. Внесок ТЕ

складової зростає при пiдвищеннi температури та зменшеннi зворотної напруги,

проте характер залежностей суттєво залежить вiд конкретних значень T та VR.

Виявлена залежнiсть характеристичної енергiї ETE вiд прикладеної напру-

ги є свiдченням змiни ВБШ. Вiдомо [411,502,510], що зменшення висоти бар’єру

при зворотному змiщеннi може вiдбуватися пiд дiєю сил зображення (при цьо-

му змiна ВБШ ∆Φb ∼ V
1/4
bb ), електричного поля (∆Φb ∼ V

1/2
bb ), а також завдяки
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впливу областей неоднорiдностi. В останньому випадку за наявностi неоднако-

вих патчiв ∆Φb ∼ V
2/3
bb , а коефiцiєнт пропорцiйностi залежить вiд параметрiв

цих локальних дiлянок [502]. Для дослiджених структур ETE набуває рiзних

значень в кожному з температурних пiддiапазонiв, проте при збiльшеннi зворо-

тного змiщення в обох випадках зменшується, лiнiйно спадаючи зi зростанням

V
2/3
R (рис. 4.15). Отже, аналiз зворотних ВАХ також пiдтверджує, що струм у

структурах SSDA описується у рамках теорiї неоднорiдного контакту з патчами,

вплив яких змiнюється поблизу температури 225 К.

На рис. 4.16 наведено польовi залежностi величини струму IFN у коорди-

натах Фаулера–Нордгейма ln(IFN/F
2
m) = f(1/FM), де

Fm =

(

2qNdVbb

εsε0

)1/2

(4.22)

напруженiсть електричного поля на межi метал—напiвпровiдник [411]; при роз-

рахунках Fm використовувалися отриманi при аналiзi прямих ВАХ значення Φ0
b

та Vn при T = 250 К. Лiнiйнiсть залежностi свiдчить про тунельний характер цi-

єї компоненти струму [511], що також пiдтверджується незалежнiстю величини

IFN вiд температури.

Рис. 4.15. Польовi залежностi характеристичної енергiї ТЕ складової зворотного

струму в дiапазонах температур (130÷220) К (крива 1) та (230÷330) К (крива

2). Точки — експеримент, прямi — лiнiйна апроксимацiя
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Рис. 4.16. Залежнiсть температуро–незалежної компоненти зворотного струму в

координатах Фаулера–Нордгейма. Точки — експеримент, пряма — лiнiйна апро-

ксимацiя за методом найменших квадратiв

У припущеннi, що тунелювання вiдбувається через трикутний бар’єр, для

опису струму може бути застосована модифiкована формула Фаулера–Нордге-

йма [411, 512, 513]:

ln

(

IFN

F 2
m

)

∝ −4
√
2m∗(qEt,eff)

3/2

3~qFm
, (4.23)

де m∗ — ефективна маса електрону, для Si m∗ = 1,08 · 9,11 · 10−31 кг, Et,eff —

ефективна енергiя тунелювання, яка для випадку тунелюванням через центр у

забороненiй зонi залежить вiд глибини залягання рiвня ǫt = Ec − Et [513, 514]:

Et,eff = Eg







3

16

[

π

2
− arcsin

(

1− 2ǫt
Eg

)]

− 3

8

(

1− 2ǫt
Eg

)

√

ǫt
Eg

−
(

ǫt
Eg

)2







2/3

(4.24)

Апроксимуючи отриману залежнiсть (рис. 4.16) згiдно з (4.23) та ви-

користовуючи (4.24), знайдено, що Ec − Et = (120 ± 5) меВ. Ця величина

добре узгоджується з акцепторним рiвнем мiжвузлового атому вуглецю Сi:

Ec − (0,10 ÷ 0,12) еВ [515, 516]. Отже, компонента струму IFN зумовлена пря-

мим тунелюванням через глибокий центр, яким, iмовiрно, є мiжвузловий атом

вуглецю.
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4.3. γ–iндукованi ефекти в структурах Al—n–n+–Si

Частина структур, використаних для дослiджень, опромiнена γ–квантами
60Co. Як вже згадувалося, на дослiдження впливу опромiнення на параметри

ДШ звертається значна увага. Зокрема, достовiрно виявлено [468–472], що iон-

не та електронне опромiнення ДШ, створених на основi напiвпровiдникiв iз

електронною провiднiстю, викликає монотоннi (з пiдвищенням дози) зменше-

ння висоти бар’єру i зростання фактора неiдеальностi та зворотного струму. Цi

ефекти виникають внаслiдок утворення радiацiйних дефектiв, якi спричинюють

змiну концентрацiї вiльних носiїв та збiльшення густини станiв на iнтерфейснiй

межi, що, в свою чергу, є причиною пiдсилення тунельного струму. Водночас,

у структурах iз контактом Шотткi, уражених внаслiдок дiї γ–квантiв, незалежно

вiд матерiалу чи типу провiдностi, нерiдко спостерiгається збiльшення ВБШ

та зменшення фактора неiдеальностi [473–475]. Для пояснення цього явища

запропоновано [475] механiзм, який передбачає часткову компенсацiю напiвпро-

вiдника та iнтенсифiкацiю процесiв iнтерфейсного тунелювання за участю рiвнiв

дефектiв (DAT, defect–assisted tunneling). Проте, у лiтературi також зустрiчаються

повiдомлення щодо зменшення ВБШ внаслiдок γ–опромiнення [476]. Бiльше

того, якщо визначення ВБШ проводиться за допомогою ВАХ, то зi збiльшен-

ням поглинутої дози γ–квантiв 60Co спостерiгаються i немонотоннi змiни висоти

бар’єру [477,478,483]. До речi, про дозову немонотоннiсть змiни електричних па-

раметрiв повiдомляється не лише при γ–опромiненнi ДШ, але й у випадку iнших

бар’єрних структур [479] та/або типiв радiацiйного впливу [480–482]. Нарештi,

варто зауважити, що виявленi немонотонностi впливу опромiнення на структури

МН також бувають рiзного типу: наприклад, в роботах [477, 480, 481] виявлено,

що ВБШ збiльшується при малих дозах i зростає при великих (немонотоннiсть

типу «зростання–спад»), тодi як автори робiт [478, 483] описують протилежну

тенденцiю («спад–зростання»). Причини подiбних розходжень до цього часу не

знайшли належного пояснення.

У роботi доза γ–опромiнення структур SSDA складала 106 або 107 рад,

для позначення вiдповiдних зразкiв, як i в роздiлi 2, використовуються префiкси
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Рис. 4.17. Вольт–фараднi характеристики структур Al—n–n+–Si з рiзним ступе-

нем опромiнення. Точки — експеримент, пряма — лiнiйна апроксимацiя

«g6» та «g7», вiдповiдно. При виборi дози використанi результати роботи [477],

де показано, що ВБШ кремнiєвих структур зростає, якщо загальна поглинута

доза γ–квантiв 60Co ≈ 10 кГр, тодi як при подальшому збiльшеннi D до 100 кГр

висота бар’єру зменшується (немонотоннiсть типу «зростання–спад»). Водночас

використанi дози не викликають значних порушень кристалiчної ґратки, про що,

зокрема, свiдчить, вiдсутнiсть впливу γ–опромiнення на концентрацiю вiльних

носiїв заряду — див. рис. 4.17

Нижче, поряд з отриманими результатами для опромiнених зразкiв, нерiд-

ко наведено також данi i для вихiдних, якi детально розглянутi у попередньому

пiдроздiлi. Це зроблено з метою зручностi порiвнянь змiн, викликаних опро-

мiненням.

4.3.1. Прямий струм у γ–опромiнених кремнiєвих дiодах Шотткi

На рис. 4.18 представлено результати вимiрювань прямих гiлок ВАХ стру-

ктур Al—n–n+–Si, опромiнених γ–квантами 60Co з рiзною величиною поглинутої

дози. Як i для неопромiнених (рис. 4.3) видно, що струм складається з двох скла-

дових, одна з них переважає при великих змiщеннях та високих температурах;

надалi для скорочення називатимемо її «високотемпературною компонентою
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Рис. 4.18. Прямi дiлянки ВАХ структур g6SSDA (a) та g7SSDA (б) в темпера-

турному дiапазонi 130÷330 К

струму» (ВТКС), хоча, можливо, ця назва i не повнiстю вiддзеркалює її пове-

дiнку. Внесок другої стає помiтним при низьких температурах (T < 250 К) i

лише при малих напругах (V < 0,2 В); для її позначення будемо використовува-

ти словосполучення «низькотемпературна компонента струму» (НТКС).

Для ВТКС залежнiсть log(I) − V залишається лiнiйною i дiапазонi стру-

мiв близько трьох порядкiв незалежно вiд дози опромiнення. НТКС структур

g6SSDA також є лiнiйною в напiвлогарифмiчному масштабi, тодi як при збiль-

шеннi дози опромiнення суттєво вираженим є вплив послiдовного опору.

Процедура визначення параметрiв збiгалася з описаною в пунктi 4.2.1.

Температурнi залежностi ВБШ, обчисленої за формулою (4.2) для ВТКС,

наведено на рис. 4.19. Рисунок показує, що висота бар’єру при γ–опромiненнi
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Рис. 4.19. Температурнi залежностi висоти бар’єру, розрахованої в рамках мо-

делi ТЕ та ТПЕ для ВТКС зразкiв SSDA (квадрати), g6SSDA (трикутники) та

g7SSDA (кола). Пунктирна лiнiя (права вiсь)— залежнiсть ширини забороненої

зони кремнiю

змiнюється немонотонно: при малих дозах Φb зменшується, тодi як при збiль-

шеннi D спостерiгається зростання цiєї величини («спад–зростання») i при

T > 200 К ВБШ при нульовому змiщеннi для g7SSDA навiть перевищує вiд-

повiдне значення для вихiдних структур. Дозова немонотоннiсть може бути

зумовлена змiною механiзму перенесення заряду пiсля опромiнення. А саме.

Для g7SSDA при T > 260 К температурна залежнiсть Φb майже збiгається iз

залежнiстю Eg(T ) (рис. 4.19), що збiгається з передбаченнями теорiї ТЕ через

однорiдний бар’єр. Для ДШ iз меншою дозою висота бар’єру зростає з пiдви-

щенням температури, що не може бути поясненим у наближеннi цiєї теорiї.

Для оцiнки можливого впливу неоднорiдностi контакту на рис. 4.20 наве-

дено температурнi залежностi ΦFB
b , побудованi вiдповiдно до формули (4.9). На

вiдмiну вiд неопромiнених структур, для яких залежнiсть ВБШ в наближеннi

плоских зон майже збiгалася з поведiнкою Eg у всьому температурному дiапа-

зонi (рис. 4.7), для g6SSDA та g7SSDA поведiнки ΦFB
b та ширини забороненої

зони схожi лише при T > 260 К та T > 240 К, вiдповiдно. Вiдтак, лише в цих

дiапазонах можливе домiнування процесiв ТЕ i саме для цих iнтервалiв темпе-

ратур побудованi залежностi Φb вiд q/2kT , (n−1
id − 1) вiд q/2kT та Φb вiд nid,

представленi на рис. 4.21.
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Рис. 4.20. Температурнi залежностi ВБШ в наближенi плоских зон (точки, права

вiсь), розрахованої для ВТКС структур g6SSDA (трикутники) та g7SSDA (кола),

та ширини забороненої зони (пунктир, лiва вiсь)

Рис. 4.21. Залежностi величин Φb1 (кривi 1 та 4, заповненi точки) та n−1
id,1 − 1

(кривi 2 та 5, незаповненi точки) вiд оберненої температури та залежнiсть ВБШ

вiд фактора неiдеальностi (кривi 3 та 6, напiвзаповненi точки) D, рад: 106 (1–3),

107 (4–6). Точки — експеримент, прямi — лiнiйна апроксимацiя
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Таблиця 4.2

Параметри, визначенi з ВАХ структур Al—n–n+–Si в наближеннi теорiї TE
D, рад 0 106 107

Дiапазон температур, K 230÷330 260÷330 260÷330

σΦ0, мВ 40± 5 100± 1 –

ρ2, 10−2 12± 1 27± 1 –

ρ3, мВ 8,0± 0,3 19,0± 0,4 –

Φ0
b , мВ a) 663± 3 772± 2 –

Φ0
b , мВ 662± 3 б) 772± 2 б) 710± 3 в)

Φb,CV , мВ 683± 2 770± 5 604± 4

A∗, A·см−2·K−2 112± 20 115± 20 1200± 300

Φb,p, мВ 54± 4 74± 6 –

fp, 10−13 8± 1 8± 1 –
a) за залежнiстю Φb = f( 1

2kT
)

б) за модифiкованою залежнiстю Рiчардсона (4.17)
в) за звичайною залежнiстю Рiчардсона (4.6)

Якщо має мiсце ТЕ через неоднорiдний бар’єр, то залежностi на рис. 4.21

повиннi бути лiнiйними [414, 502, 508]. З рисунка видно, що очiкуваний ви-

гляд спостерiгається лише для g6SSDA, а вiдтак згаданий механiзм домiнує

в Al—n–n+–Si лише при поглинутiй дозi γ–квантiв близько 106 рад при T >

260 К. Обчисленi в наближенi моделi струму через неоднорiдний контакт висо-

та бар’єру за межами патчiв, її стандартне вiдхилення та коефiцiєнти польової

залежностi розподiлу ВБШ наведено в табл. 4.2. Зауважимо, що отриманi данi

свiдчать про збiльшення середнього значення висоти бар’єру та стандартного

вiдхилення параметрiв патчiв при опромiненнi ДШ γ–квантами з дозою 106 рад.

Для g7SSDA всi залежностi на рис. 4.21 не є лiнiйними, а отже модель

ТЕ через неоднорiдний бар’єр для цього випадку незастосовна. Про це свiдчать

i температурнi залежностi ВБШ, розрахованi для НТКС — рис. 4.22. Дiйсно, у

пунктi 4.2.1 вже згадувалося, що поява додаткового струму при низьких темпера-

турах у випадку неоднорiдного контакту зумовлена ефективним проходженням

носiїв заряду через патчi, причому висота бар’єру, яка визначається з ВАХ тра-

дицiйним способом має лiнiйно зростати з температурою — див. вираз (4.20). Як

видно з рисунку, для дослiджених структур лiнiйна залежнiсть спостерiгається
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Рис. 4.22. Температурнi залежностi висоти бар’єру, розрахованої в рамках мо-

делi ТЕ для низькотемпературної компоненти струму зразкiв SSDA (квадрати),

g6SSDA (трикутники) та g7SSDA (кола). Прямi — лiнiйна апроксимацiя

незалежно вiд дози. Проте якщо для g6SSDA обчисленi данi свiдчать про зро-

стання висоти бар’єру в областi патчу та про незмiннiсть загальної площi, яку

вони займають (див. данi табл. 4.2), то для g7SSDA отримане в рамках моделi

вiд’ємне значення висоти бар’єру Φb,p ≈ −9 мВ не має фiзичного змiсту.

Отже, для оцiнки величини A∗ для структур iз низьким рiвнем

γ–опромiнення доцiльно використовувати модифiковану залежнiсть Рiчардсона

(рис. 4.23), тодi як для g7SSDA такий пiдхiд не є виправданим. На рисунку та-

кож наведено звичайну залежнiсть Рiчардсона для g7SSDA, яка хоч i є лiнiйною,

проте розраховане за її допомогою значення A∗ (табл. 4.2) суттєво вiдрiзняється

вiд очiкуваного. Крiм того, оцiнена таким чином висота бар’єру перевищує зна-

чення, отримане з ВФХ, що також суперечить очiкуванням — див. пункт 4.2.1.

Це може свiдчити про наявнiсть додаткового, крiм ТЕ через однорiдний контакт,

механiзму перенесення заряду в g7SSDA. Зауважимо, що отримане значення

сталої Рiчардсона для g6SSDA збiгається з вiдомою величиною.

З iншого боку, варто взяти до уваги, що згiдно з даними табл. 4.2, Φ0
b

зростає пiсля малих поглинутих доз γ–опромiнення, тодi як подальше збiльше-

ння D викликає зменшення цiєї величини. Характер немонотонностi збiгається

iз виявленим ранiше в роботах [477, 480, 481] i суперечить даним, отриманим
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Рис. 4.23. Модифiкованi (кривi 1 та 2, структури SSDA та g6SSDA, вiдповiд-

но) та звичайнi (3, g7SSDA) залежностi Рiчардсона, розрахованi для ВТКС при

230÷330 K (1) та 260÷330 K (2, 3). σΦ,0, мВ: 99 (1) та 100 (2). Прямi — лiнiйна

апроксимацiя (суцiльна для SSDA, пунктирна для g6SSDA та штрихована для

g7SSDA)

безпосередньо з ВАХ (рис. 4.24) та описаним в [478, 483]. Отже, отриманi ре-

зультати показують, що тип немонотонностi змiни висоти бар’єру Шотткi, який

спостерiгається при збiльшеннi дози γ–опромiнення, залежить вiд ступеня не-

однорiдностi контакту: для однорiдного iнтерфейсу має спостерiгатися перший

варiант, для структур iз великим впливом патчiв — другий.

Рис. 4.24. Дозовi залежностi ВБШ, визначенi в рамках моделi неоднорiдного

контакту та безпосередньо з ВФХ та ВАХ. T = 290 К
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Для з’ясування механiзму перенесення заряду при низьких температурах

в опромiнених структурах розглянемо температурнi залежнi фактора неiде-

альностi — рис. 4.25. Зауважимо, що спостерiгаються немонотоннi змiни nid

зi зростанням поглинутої дози. Розглянутi результати пiдтверджують, що для

g7SSDA доцiльно застосовувати механiзм ТЕ при T > 260 К, оскiльки в цьо-

му дiапазонi температурна залежнiсть nid добре описується виразом (4.3) —

рис. 4.25, крива 3. Водночас з рисунку видно, що для ВТКС структури g6SSDA

при T < 260 К (крива 2), для ВТКС g7SSDA при T < 130 К (крива 3) та для

НТКС g7SSDA (крива 4) змiни величини фактора неiдеальностi з пiдвищенням

температури збiгаються iз передбаченими формулою (4.4) з рiзними значеннями

характеристичної енергiї, наведеними в табл. 4.3. Це свiдчить на користь наявно-

стi тунелювання носiїв заряду. Зауважимо, що у випадку ТПЕ чи ПЕ величина

характеристичної енергiї має описуватися виразом (4.5), що для дослiджених

структур дає величину близько 2 меВ, яка набагато менше нiж визначенi значе-

ння. Крiм того польова емiсiя характерна для температур, при яких kT ≈ ETFE
00 ,

що не вiдповiдає дослiдженому температурному iнтервалу.

При ТПЕ струм насичення через ДШ описується виразом [411, 517]

Is =
A∗T

√

πE00(ΦTFE
b − Vn)

k cosh
(

E00

kT

) · exp
[

− Vn

kT
− (ΦTFE

b − Vn)

nT
idkT

]

. (4.25)

На рис. 4.19 (напiвзаповненi трикутники) наведено температурну залежнiсть

ΦTFE
b , отриману шляхом апроксимацiї ВАХ структур g6SSDA, у припущеннi,

Таблиця 4.3

Параметри, визначенi з ВАХ структур Al—n–n+–Si в наближеннi теорiї DAT
D, рад 106 a) 107 a) 107 б)

Дiапазон температур, K 120÷240 110÷130 110÷210

E00, мВ 17,8± 0,5 23,5± 0,5 80± 10

χcalc, 10−3 K−1 39± 3 26± 2 8± 1

χfit, 10−3 K−1 73± 6 42± 4 8± 1

Is0, 10−14A 5± 0,5 13± 3 (17± 2) · 105

a)для високотемпературної компоненти струму
б)для низькотемпературної компоненти струму
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Рис. 4.25. Температурна залежнiсть оберненого нахилу ВАХ для ВТСК (1–3) та

НТСК (4). D, рад: 0 (1), 106 (2), 107 (3, 4). Точки — експеримент, суцiльна лiнiя

розрахована вiдповiдно до формули (4.3) з T0 = 12 K, пунктирнi — з використа-

нням виразу (4.4) при E00, меВ: 80 (A), 30 (B), 23.5 (C), 17.8 (D), 15 (E), 12 (F).

Штрихована лiнiя вiдповiдає iдеальному випадку nid = 1

що струм проходить внаслiдок ТПЕ. Наведена залежнiсть вiдрiзняється вiд по-

ведiнки Eg. Отже, нi термопольова, нi польова емiсiї не можуть бути причинами

появи нi ВТКС, нi НТКС у дослiджених структурах.

З iншого боку, якщо перенесення заряду вiдбувається внаслiдок ба-

гато–стрибкових DAT процесiв, то струм насичення описується виразом [461]:

Is = Is0 exp(χT ) , (4.26)

χ =
β+ k ln(Nc/Nd)

E00
, (4.27)

де Is0 залежить, зокрема, вiд концентрацiї дефектiв, β — температурний кое-

фiцiєнт зниження Φb. На рис. 4.26 наведено температурнi залежностi струмiв

насичення дослiджених структур. З рисунка видно, що мiж ln Is та T спосте-

рiгається лiнiйна залежнiсть саме в тих температурних дiапазонах, де значення

фактора неiдеальностi описується виразом, також характерним для DAT.

Використовуючи вираз (4.27), значення β = 0,26 меВ/K [448, 461] та ве-

личини E00, отриманi iз залежностей nid = f(T ) (рис. 4.25), були розрахованi
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Рис. 4.26. Температурнi залежностi струму насичення ВТКС (а, незаповненi то-

чки) та НТКС (б, напiвзаповненi точки). D, рад: 106 (1, 3, трикутники), 107 (2, 4,

кола). Лiнiї розрахованi за формулою (4.26). χ, 10−3 K−1: 73 (A), 42 (B), 26 (C).

Is, A: 5 · 10−14 (A), 1,3 · 10−13 (B), 1,7 · 10−8 (C)

значення χcalc для g6SSDA та g7SSDA, наведенi в табл. 4.3. Ця таблиця також

мiстить величини χfit, отриманi шляхом апроксимацiї залежностей Is з викори-

станням виразу (4.26). Як видно з наведених даних, величини, отриманi рiзними

способами, не дуже суттєво вiдрiзняються одна вiд одної. Цей збiг, а також тем-

пературнi залежностi Is та nid свiдчать, що ВТКС в g6SSDA при T = 120÷240 K,

ВТКС в g7SSDA при T < 130 K i НТКС в g7SSDA визначаються процесами ба-

гато–стрибкового DAT.

4.3.2. Перенесення заряду в γ–опромiнених структурах Al—n–n+–Si при

зворотному змiщеннi

Приклади зворотних ВАХ дослiджуваних структур при низьких та високих

температурах наведено на рис. 4.27. Видно, що γ–опромiнення з D = 106 рад

а) залишає майже незмiнною величину зворотного струму поблизу азотних тем-

ператур;

б) у декiлька разiв пiдвищує величину IR в околi кiмнатних температур;

в) практично не впливає на польову залежнiсть зворотного струму.
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Рис. 4.27. Зворотнi характеристики структур SSDA при температурах 130 K

(незаповненi точки) та 330 K (напiвзаповненi точки). D, рад: 0 (квадрати), 106

(трикутники), 107 (кола)

Зi збiльшенням поглинутої дози при малих змiщеннях спостерiгається збiль-

шення струму при низьких температурах i протилежний ефект при високих;

водночас при VR > 2 В струм практично перестає залежати вiд температури,

зростаючи при цьому приблизно на порядок порiвняно з вихiдними зразками.

Проведений аналiз показав, що вираз (4.21), який використовувався для

опису зворотних гiлок ВАХ неопромiнених структур, не може з достатньою то-

чнiстю вiдтворити температурну та польову залежностi IR в Al—n–n+–Si пiсля

опромiнення. Для апроксимацiї даних використовувався наступний вираз:

IR(T,VR) = CTE(VR)T
2 exp

[

−ETE(VR)

kT

]

+ IFN(VR) + IMPT(T,VR) , (4.28)

де першi два доданки, як i ранiше, пов’язанi з ТЕ та температуро–незалежною

компонентами зворотного струму, а третiй залежить як вiд T , так i вiд VR та

описує шлях перенесення заряду, який виник внаслiдок опромiнення.

Як i для неопромiнених структур, величина ETE залежить вiд змiщення,

проте для g6SSDA та g7SSDA характеристична енергiя лiнiйно залежить вiд

V
1/4
bb — рис. 4.28. Це є свiдченням, що у цьому випадку вплив неоднорiдностей

на термоемiсiйний зворотнiй струм менш суттєвий, а польове зниження ВБШ

пов’язане з дiєю сил зображення [411, 510].
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Рис. 4.28. Польовi залежностi характеристичної енергiї ТЕ складової зворотного

струму структур g6SSDA (трикутники) та g7SSDA (кола). Точки — експеримент,

прямi — лiнiйна апроксимацiя за методом найменших квадратiв

Температуро–незалежна компонента IFN незалежно вiд дози опромiнен-

ня має тунельний характер — див. рис. 4.29, причому її нахил у координатах

Фаулера–Нордгейма однаковий. Згiдно з (4.23) та (4.24) це свiдчить, що тунелю-

вання вiдбувається через один i той самий дефектний рiвень Ec−Et = 120 меВ. З

iншого боку, зсув залежностi IFN/F
2
m = f(F−1

m ) вiдображає збiльшення концен-

трацiї вiдповiдних дефектiв, яка особливо помiтна для g7SSDA. Це додатково

свiдчить, що IFN зумовлена тунелюванням за участю рiвнiв мiжвузлового атому

вуглецю Сi, який є вторинним дефектом при опромiненнi кремнiю γ–квантами
60Со [515]. Оскiльки в наших експериментах температура досягала 330 К, необ-

хiдно зауважити, що в роботi [516] показана можливiсть вiдпалу Сi в об’ємному

кремнiї при температурах 300÷350 К шляхом утворення комплексу з мiжвузло-

вим атомом кисню чи замiщуючим атомом вуглецю. Виявлена стабiльнiсть Сi у

дослiджених структурах може бути викликана процесами просторового роздiле-

ння рiзнойменно–заряджених дефектiв, якi ранiше виявленi при γ–опромiненнi

бар’єрних структур [518]. Отже, струм IFN може бути зумовлений прямим ту-

нелюванням за участю рiвня Сi.

Струм IMPT, який спостерiгається лише в опромiнених структурах, зростає

з пiдвищенням поглинутої дози. Поява нового механiзму перенесення заряду пi-

сля γ–опромiнення є вiдомим ефектом [519, 520]. З лiтератури [461, 514, 521]
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Рис. 4.29. Залежнiсть температуро–незалежної компоненти зворотного струму

структур SSDA (квадрати), g6SSDA (трикутники) та g7SSDA (кола) у координа-

тах Фаулера–Нордгейма. Точки — експеримент, пряма — лiнiйна апроксимацiя

вiдомо, що у структурах МН може протiкати струм, пов’язаний з тунельною ба-

гатофононною iонiзацiєю глибоких домiшкових центрiв. При цьому для кожної

температури iснує дiапазон полiв (загалом тим бiльший, чим вища температура),

коли iмовiрнiсть багатофононної iонiзацiї P та величина струму експоненцiйно

зростають iз пiдвищенням напруженостi електричного поля Fm [514, 521, 522]:

P (Fm, T ) = P (0, T ) exp(F 2
m/F

2
0 ), де F0 — деяке характеристичне значення напру-

женостi. Саме така залежнiсть спостерiгається для IMPT (рис. 4.30). Показано

[514, 521, 522], що коефiцiєнт нахилу F0 має залежати вiд температури:

F
−2/3

0 =

[

d(ln IMPT)

d(F 2
m)

]1/3

∝ 3

√

q2~2

24k3m∗
1

T
. (4.29)

Нахил залежностi ln IMPT ∼ F 2 дiйсно є лiнiйною функцiєю оберненої

температури (рис. 4.31). Значення, отриманi шляхом лiнiйної апроксимацiї даних

на рис. 4.31 (2,9 ·10−3 та 0,6 ·10−3 K·м2/3·В−2/3 для g6SSDA та g7SSDA, вiдповiд-

но) цiлком задовiльно узгоджуються з теоретичним значенням q2
~

2/(24k3m∗) =

1,7 · 10−3 K·м2/3·В−2/3. Отже, додаткова складова зворотного струму зумовле-

на процесами багатофононної iонiзацiї в областi просторового заряду за участю

рiвнiв радiацiйних дефектiв.
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Рис. 4.30. Польовi залежностi компоненти зворотного струму IMPT для структу-

ри g7SSDA. Точки — експеримент, пряма — лiнiйна апроксимацiя

Рис. 4.31. Температурна залежнiсть коефiцiєнта нахилу польової залежностi

компоненти зворотного струму IMPT. Точки — експеримент, прямi — лiнiйна

апроксимацiя за методом найменших квадратiв

На рис. 4.32 показанi температурнi залежностi вiдносних внескiв νTE, νFN

та νMPT кожної з компонент у загальний зворотний струм, розрахованi аналогi-

чно до виразiв, наведених на с. 187 при певних значеннях VR. Видно, що

а) струм IFN є найбiльшим у g7SSDA i переважає при низьких температурах;

б) у g6SSDA тунельний струм перевищує ТЕ складову при T < 250 K, що

збiгається з результатами, отриманими при аналiзi прямого струму;

в) у g7SSDA внесок ITE стає переважаючим лише при T > 300 K, тодi як при

нижчих температурах домiнюючою є температуро–незалежна компонента.

Зазначимо, що останнiй факт разом зi слабкою температурною залежнiстю

струму насичення ВТКС у g7SSDA при T = 150 ÷ 220 K (рис. 4.26,а, крива 2)
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Рис. 4.32. Температурнi залежностi вiдносних внескiв у зворотний струм стру-

ктур g6SSDA (a) та g7SSDA (б) при VR = 0,5 В та VR = 3 В

доводить, що в цьому температурному дiапазонi тунелювання є основним меха-

нiзмом перенесення заряду i при прямому змiщеннi. Вiдомо [523], що наявнiсть

тунельної компоненти є причиною помилок у визначеннi A∗ та ВБШ за допо-

могою залежностi Рiчардсона. На нашу думку, вплив тунелювання залишається

достатньо суттєвим для g7SSDA i в iнтервалi температур 260÷330 K i саме це

є причиною вiдмiнностi отриманого значення сталої Рiчардсона (табл. 4.2) та

вiдомого з лiтератури, а також перевищення Φ0
b величини Φb,CV .

Узагальнюючи картину змiн параметрiв структур Al—n–n+–Si внаслiдок

опромiнення γ–квантами 60Co, зауважимо наступне. До опромiнення перенесе-

ння заряду при прямому змiщеннi у всьому дослiдженому iнтервалi температур

вiдбувалося внаслiдок ТЕ через неоднорiдний бар’єр, причому при T > 230 K

середня висота бар’єру Φ0
b = 0,663 В, а стандартне вiдхилення σΦ0 = 0,04 В.

Пiсля того, як поглинута доза досягла 106 рад, домiнуючим механiзмом пере-

несення заряду в дiапазонi температур 120 ÷ 240 K як при прямому змiщеннi,

так i при зворотному стає DAT iз характеристичною енергiєю E00 = 17,8 меВ.

Це зумовлено появою у збiдненому прошарку РД, зокрема мiжвузлових атомiв

вуглецю, якi спричинюють збiльшення концентрацiї рiвнiв у забороненiй зонi,

i, отже, iнтенсифiкацiю процесiв тунелювання, у тому числi i багатофононного.
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При T > 260 K основним механiзмом залишається термоелектронна емiсiя через

неоднорiдний бар’єр, проте значення Φ0
b та σΦ0 зростають до 0,772 В та 0,1 В,

вiдповiдно. Аналiз НТКС показав, що поява додаткового струму, як i для нео-

промiнених структур, зумовлена ефективним проходженням носiїв через областi

зниженого бар’єру, причому загальна площа патчiв не змiнилась, проте зро-

сла висота бар’єру (з 54 до 74 мВ). Тобто вiдбуваються радiацiйно–iндукованi

процеси змiни як характеристик областi поза межами патчiв, так i самих не-

однорiдностей. Причиною змiни середнього значення ВБШ та Φb,p може бути

накопичення на iнтерфейснiй межi структур МН радiацiйних дефектiв акце-

пторного типу. Зауважимо, що ефекти просторового роздiлення γ–iндукованих

точкових дефектiв iз протилежним зарядом внаслiдок дiї пружних полiв у

бар’єрних структурах достатньо широко вiдомi в лiтературi [518, 524]. Щодо

збiльшення σΦ0, то зазначимо, що можливою причиною появи патчiв вважаються

дислокацiї [467]. У приповерхневих шарах Si структур Al—n–n+–Si, iдентичних

дослiдженим, виявлено скупчення дислокацiй та дефекти пакування [480, 525],

що є додатковим аргументом на користь того, що причиною появи областей

неоднорiдностi ВБШ є самi цi протяжнi дефекти. З iншого боку вiдомо, що

утворенi в процесi опромiненнi вiльнi носiї можуть захоплюватись на дефекти

пакування та бути причиною полегшення руху дислокацiй — явище так звано-

го радiацiйно–пiдсиленого дислокацiйного ковзання (REDG, radiation–enhanced

dislocation glide) [526]. Тобто в нашому випадку γ–опромiнення викликає пе-

ремiщення протяжних дефектiв та їхнє часткове перегрупування з утворенням

скупчень бiльшого розмiру. Ефекти зменшення загальної кiлькостi таких де-

фектiв внаслiдок лазерного опромiнення спостерiгалися i ранiше в роботах

[480, 525]. У рамках моделi неоднорiдного контакту (див. формули (4.15) та

(4.14)), збiльшення розкиду розмiрiв патчiв має спричинити зростання σΦ0.

Збiльшення впливу патчiв маскує зростання ВБШ за їхнiми межами i викликає

зменшення ефективної висоти бар’єру, яка визначається безпосередньо з ВАХ.

При збiльшеннi дози до 107 рад концентрацiя РД суттєво зростає — див.,

наприклад табл. 2.6, де представленi результати оцiнки дефектоутворення у кри-

сталах кремнiю при таких же дозах γ–опромiненням, якi використовувалися

для модифiкацiї структур SSDA. Вiдомо [527], що в ДШ релаксацiя механiчних
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напруг може вiдбуватися внаслiдок гетерування ТД. Ймовiрно, у дослiджених

структурах такими центрами гетерування є саме патчi. Як наслiдок накопичення

ними вiд’ємно заряджених дефектiв (як радiацiйних, так i тих, що збiльшили

рухливiсть внаслiдок iонiзацiї) характер перенесення заряду через цi областi

змiнився з термоемiсiйного на тунельний. Тобто патчi почали виконувати роль

тунельних шунтiв i перестали впливати на ТЕ процеси. Вiдтак, а) НТКС при пря-

мому змiщеннi суттєво зросла, причому перенесення заряду почало вiдбуватися

завдяки процесам DAT iз E00 = 80 меВ; б) тунельний струм став основним не

лише при зворотному змiщеннi практично у всьому дослiдженому температур-

ному iнтервалi, але й при прямому змiщеннi при T = (150÷ 220) K; в) прямий

струм при T = 260 ÷ 330 K, в основному, визначається ТЕ процесами через

бар’єр висотою близько 710 мВ, проте вплив тунелювання у цьому температур-

ному дiапазонi не може бути знехтуваний; г) ефективна ВБШ, яка визначається

безпосередньо з ВАХ, збiльшилась порiвняно з D = 106 рад, на противагу ре-

альному зменшенню висоти бар’єру в однорiднiй областi внаслiдок гетерування

дефектiв акцепторного типу.

Необхiдно зауважити, що зi збiльшенням поглинутої дози γ–квантiв 60Co

спостерiгалися ефекти як немонотонної змiни механiчних напруг в епiтаксiйних

плiвках, так i змiни заряду радiацiйних дефектiв, накопичених на межi роздi-

лу [518, 528]. Цi явища також є непрямим доказом на користь запропонованого

механiзму радiацiйно–iндукованої перебудови кремнiєвих дiодiв Шотткi.

4.4. Вплив ультразвукового навантаження на перенесення заряду в

γ–опромiнених та неопромiнених структурах Al—n–n+–Si

4.4.1. Режими ультразвукового навантаження структур Al—n–n+–Si

Схема акустичного навантаження структур Al—n–n+–Si наведено на

рис. 1.1,б. Для оцiнки параметрiв ультразвукового навантаження використову-

валися формули (1.3—1.6) та данi табл. 1.1. При дослiдженi АI ефектiв у зразках

збуджувалися повздовжнi хвилi. УЗН вiдбувалось при температурах, близьких
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Таблиця 4.4

Параметри ультразвукових навантажень структур Al—n–n+–Si

fUS, Тип WUS, ξUS, uUS, T , УЗН Зразок

МГц хвиль Вт/см2 10−6 нм K

9,6 повздовжнi до 0,66 до 3,1 до 0,43 ∼305 U10SD SSDA

30,1 повздовжнi до 0,42 до 2,5 до 0,11 ∼305 U30SD SSDA

9,6 повздовжнi до 1,3 до 4,3 до 0,60 ∼305 U10g6SD g6SSDA

9,6 повздовжнi до 1,1 до 4,0 до 0,56 ∼305 U10g7SD g7SSDA

до кiмнатної. Параметри УЗН структур Al—n–n+–Si, їхнє позначення та зразки,

до яких вони застосовувалися, наведено в табл. 4.4.

4.4.2. Акусто–iндукованi змiни висоти бар’єру Шотткi

На рис. 4.33 показано прямi гiлки ВАХ структур Al—n–n+–Si, вимiрянi

при УЗН та для акустично ненавантажених зразкiв при однакових температу-

рах. З рисунка видно, що внаслiдок дiї УЗ прямий струм зростає, причому

ефективнiсть АI збiльшення залежить як вiд величини напруги змiщення, так

Рис. 4.33. Прямi ВАХ структур SSDA (квадрати), g6SSDA (трикутники) та

g7SSDA (кола), вимiрянi при T = 305 K. Заповненi та порожнi точки вiдпо-

вiдають вимiрам при УЗН та без нього, вiдповiдно. WUS, Вт/см2: 0,7 (SSDA), 1,3

(g6SSDA), 1,1 (g7SSDA).
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Рис. 4.34. Залежностi висоти бар’єру Шотткi (а) та фактора неiдеальностi (б) вiд

iнтенсивностi УЗ для структур SSDA (квадрати, лiвi вертикальнi осi), g6SSDA

(трикутники, лiвi осi) та g7SSDA (кола, правi осi). T = 305 K. Горизонтальнi

пунктирнi лiнiї вiдповiдають значенням параметрiв, вимiряних без УЗН

i вiд ступеню опромiнення. Пiсля припинення УЗН, вольт-ампернi характери-

стики вiдновлювалися, що свiдчить про оборотнiсть акусто–iндукованих змiн.

За методикою, стандартною для даного роздiлу, визначенi характеристики

ДШ в умовах поширення акустичних коливань рiзної iнтенсивностi. Зауважимо,

що оскiльки температура УЗН близька до кiмнатної, то внесок НТКС знехтувано

малий. АI змiни ВБШ та фактора неiдеальностi представлена на рис. 4.34. Данi

на рисунку дозволяють видiлити наступнi особливостi впливу УЗ на характери-

стики структури метал—кремнiй:

а) УЗН викликає зменшення ВБШ;

б) залежнiсть ∆Φb(WUS) у неопромiнених структурах має пороговий характер:

величина Φb залишається практично незмiнною поки WUS < 0,4 Вт/см2, пiсля

чого зменшення ВБШ досягає (13± 4) мВ при WUS ≃ 0,7 Вт/см2;
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в) при збiльшеннi fUS пiдвищення ефективностi впливу УЗН не спостерiгається;

г) пiсля γ–опромiнення ефективнiсть впливу УЗН на ВБШ знижується: абсо-

лютне значення ∆Φb не перевищує 10 мВ для g7SSDA та 3 мв для g6SSDA;

д) на залежностi Φb вiд WUS для опромiнених структур порiг не спостерiгається;

е) збiльшення дози призводить до пiдсилення ефективностi АI змiн ВБШ;

є) незначнi АI змiни фактора неiдеальностi спостерiгаються у випадку, коли

nid > 1,1 (зразок g6SSDA); у випадку, коли nid близький до одиницi, в умовах

УЗН його величина практично не мiняється (зразки SSDA та g7SSDA).

Згiдно з (4.13) причиною АI змiн ВБШ може бути вплив УЗ на Φ0
b або на

σΦ0 (або й, звичайно, на обидвi величини). У свою чергу, рiвняння (4.3), (4.13)

та (4.16) дозволяють оцiнити, яким чином повинен був би змiнюватись фактор

неiдеальностi, якби причиною змiни ВБШ були б змiни лише одного параметра

з пари (Φ0
b; σΦ0) , тодi як iнший залишається постiйним. Дiйсно, при Φ0

b = const

∆Φb(Φ
0
b = const) = Φb,in − Φb,US = Φ0

b −
qσ2

Φ0,in

2kT
− Φ0

b +
qσ2

Φ0,US

2kT
=

=
q
(

σ2
Φ0,US − σ2

Φ0,in

)

2kT
,

Vbb,in = Vbb,US,

∆nid(Φ
0
b = const) = 1 +

qσ2
Φ0,in

3kVbbT
− 1−

qσ2
Φ0,US

3kVbbT
=

=
q
(

σ2
Φ0,in − σ2

Φ0,US

)

3kVbbT
= −2∆Φb

3Vbb
.

Якщо ж незмiнним залишається стандартне вiдхилення висоти бар’єру, то

∆Φb(σΦ0 = const) = Φ0
b,in − Φ0

b,US,

Vbb,in − Vbb,US = ∆Φb,

∆nid(σΦ0 = const) =
qσ2

Φ0

3kVbb,inT
− qσ2

Φ0

3kVbb,UST
=

= − qσ2
Φ0∆Φb

3kT Vbb,in(Vbb,in −∆Φb)
.

Розрахунки, проведенi з використанням величини ∆Φb = 0,013 мВ (ви-

падок U10SD, максимальна iнтенсивнiсть) та даних табл. 4.1, показують,

що очiкуванi змiни фактора неiдеальностi ∆nid(Φ
0
b = const) ≈ −0,02 та
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∆nid(σΦ0 = const) ≈ −0.003. До експериментальних результатiв набагато ближ-

че друге значення, тому причиною АI змiни ВБШ є зменшення Φ0
b .

Для iдеальної структури МН в наближеннi Шотткi–Мота висота бар’єру

визначається рiзницею мiж роботою виходу з металу та електронною спорiдне-

нiстю напiвпровiдника. Для реальних структур на iнтерфейсi наявнi електроннi

станi, енергiя яких вiдповiдає забороненiй зонi напiвпровiдника. За умови їхньої

значної концентрацiї величина ВБШ прямує до так званої межi Бардiна: qΦ0
b =

Eg − ϕ0, де ϕ0 — рiвень нейтральностi iнтерфейсних станiв, тобто рiвень, до

якого всi поверхневi стани мають бути заповненими для того, щоб поверхня бу-

ла електронейтральна. Якщо густина iнтерфейсних станiв Dss не надто велика,

то значення ВБШ визначається середньозваженою величиною мiж цими двома

граничними випадками, причому ваговi коефiцiєнти залежать вiд Dss. Оскiльки

АI ефекти є оборотними, то вони не можуть бути зумовленi змiною кiлькостi

станiв. Вiдтак, найiмовiрнiшою причиною зменшення ВБШ при УЗН є змiна

ϕ0 внаслiдок, наприклад, АI iонiзацiї дефектiв на межi роздiлу. У неопромiне-

них структурах iонiзацiя вiдбувається внаслiдок коливання дислокацiй, наявнiсть

яких у подiбних структурах вже обговорювалася. У рамках такого припущен-

ня знаходять пояснення пороговий характер та частотна незалежнiсть змiн Φb:

ефективнiсть коливань дислокацiйних вiдрiзкiв суттєво збiльшується при їхньо-

му вiдривi вiд стопорiв i для використаного частотного дiапазону практично

не залежить вiд перiоду коливань. Зауважимо, що ефекти АI iонiзацiї дефектiв,

в тому числi i дислокацiй на межi бар’єрних структур, спостерiгалися i ранi-

ше [13, 155, 529].

Внаслiдок γ–опромiнення механiзм впливу УЗ змiнюється. Гетерування РД

в областi дислокацiй викликає закрiпленнi останнiх, як наслiдок, лiнiйнi дефе-

кти нездатнi ефективно взаємодiяти з АХ при тих самих значеннях WUS, як i

до опромiнення. З iншого боку, точковi радiацiйнi дефекти на кшталт дивакан-

сiй чи А–центрiв у γ–опромiненому кремнiї є акустоактивними — див. роздiл 2,

роботу [114]. Якщо зменшення ВБШ в g6SSDA та g7SSDA вiдбувається вна-

слiдок iонiзацiї точкових РД, то повинно вiдбуватися пiдсилення АI ефектiв зi

збiльшенням поглинутої дози. Саме це i спостерiгається на експериментi — див.

рис. 4.34,а. Крiм того, в опромiнених структурах УЗ здатен впливати на стан
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патчiв внаслiдок взаємодiї з РД, захопленими в областях неоднорiдностi. Це

проявляється в АI змiнi фактора неiдеальностi структур g6SSDA, для яких, як

показано, вплив неоднорiдностей на перенесення заряду при прямому змiщеннi

достатньо великий. При збiльшеннi дози, коли модель ТЕ через неоднорiдний

контакт перестає бути застосовною, зникають i ефекти впливу УЗ на nid.

4.4.3. Особливостi поведiнки тунельної та термоемiсiйної компонент зво-

ротного струму в умовах ультразвукового навантаження

На рис. 4.35 показано зворотнi гiлки ВАХ структур Al—n–n+–Si, вимi-

рянi при УЗН та для ненавантажених зразкiв при однакових температурах. З

рисунку видно, що спостерiгається АI збiльшення величини IR незалежно вiд

ступеню опромiнення, проте з пiдвищенням зворотного змiщення цi ефекти

послаблюються. Крiм цього, на рисунку показанi польовi залежностi внескiв тер-

моемiсiйної, температуро–незалежної та тунельно–багатофононної компонент

зворотного струму в околi кiмнатних температур. Максимальнi АI змiни IR спо-

стерiгаються при змiщеннях, коли основним є ТЕ струм.

На рис. 4.36 наведено типовi амплiтуднi залежностi величини вiдносних АI

змiн зворотного струму. Зауважимо, що на рисунку для зручностi наведено зале-

жнiсть модуля εIR, оскiльки при зростаннi струму результати обчислення згiдно

з (1.2) вiд’ємнi. Видно, що а) збiльшення IR може досягати декiлькох десяткiв

вiдсоткiв; б) в неопромiнених структурах на амплiтуднiй залежностi спостерi-

гається певний порiг, що вiдповiдає WUS ≈ 0,4 Вт/см2; в) пiсля опромiнення

спостерiгається як зменшення ефективностi впливу УЗН, так i зникнення поро-

гу; г) АI змiни зворотного струму зростають з пiдвищенням поглинутої дози.

Такi особливостi акустичного впливу дозволяють запропонувати метод

оцiнки дози γ–квантiв, поглинутих структурою МН. А саме, метод може ба-

зуватися на вимiрюваннi АI змiни величини зворотного струму εIR хоча б при

двох значеннях WUS, одне з яких бiльше, а iнше менше порогу для неопромiне-

ного зразка. Вiдношення отриманих величин дозволить зробити висновок про
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Рис. 4.35. Зворотнi ВАХ структур SSDA (а), g6SSDA (б) та g7SSDA (в), вимiрянi

при T = 305 K. Заповненi та порожнi точки вiдповiдають вимiрам при УЗН та

без нього, вiдповiдно. fUS = 9,6 МГц. Суцiльнi лiнiї — апроксимацiя вiдповiдно

до формули (4.28), розривнi вiдображають окремi складовi зворотного струму

для акустично ненавантажених структур
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Рис. 4.36. Залежностi АI вiдносних змiн зворотного струму вiд iнтенсивностi

УЗ. fUS = 9,6 МГц. VR = 0.5 B. T = 305 K. Точки — експеримент, лiнiї наведено

для зручностi

сам факт опромiнення, а безпосереднє значення εIR при бiльшiй iнтенсивно-

стi УЗ пов’язана з дозою. Подiбна система ДШ–п’єзоперетворювач може бути

своєрiдним сенсором γ–опромiнення.

Данi на рис. 4.37 дозволяють детально порiвняти залежностi вiдносних

внескiв кожної з компонент зворотного струму вiд прикладеної напруги як для

вихiдних, так i опромiнених структур iз вiдповiдними залежностями АI змiн

загального IR. Видно, що незалежно вiд дози опромiнення характер польових

залежностей АI змiн зворотного струму збiгається з поведiнкою термоемiсiй-

ної складової.

Отже, отриманi результати свiдчать на користь того, що динамiчнi змiни

зворотного струму як γ–опромiнених, так i неопромiнених структур Al—n–n+–Si

при УЗН пов’язанi з впливом пружних коливань на термоемiсiйнi процеси i по-

яснюються зменшенням ВБШ, розглянутим у попередньому параграфi. З iншого

боку, вiдсутнiсть впливу УЗН на складовi струму, пов’язанi з прямим та багато-

фононним тунелюваннями за участю глибоких центрiв, свiдчить, що вiдповiднi

дефекти не є акустоактивними. Зокрема, центр з енергiєю iонiзацiї 0.12 еВ (Сi)

не приймає участь у АДВ. Нагадаємо, що результати дослiджень КСЕ (параграф

2.5.3) показали, що не є акустоактивним й iнший дефект, який мiстить мiжву-

зловий атом вуглецю, CiOi.

Вiдсутнiсть впливу УЗН на тунельну складову струму свiдчить про ви-

бiрковостi акустичного впливу, яка не характерна для традицiйнiших методiв
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Рис. 4.37. Залежностi вiдносних внескiв окремих компонент у загальний зворо-

тний струм та вiдносної АI змiни зворотного струму вiд напруги змiщення. D,

рад: 0 (a), 106 (б), 107 (в). WUS, Вт/см2: 0,6 (а), 1,3 (б), 1,1 (в). fUS = 9,6 МГц.

T = 305 K. Точки — експеримент, лiнiї наведено для зручностi

модифiкацiї параметрiв напiвпровiдникових структур. Наприклад, iонне або

електронне опромiнення кремнiєвих структур iз бар’єром Шотткi викликає

збiльшення зворотного струму та зменшення Φb, проте поява радiацiйних де-

фектiв iнтенсифiкує i процеси тунелювання [469,470,530]. Вiдтак, УЗ може бути

iнструментом вибiркового впливу на параметри структур метал—напiвпровiдник.

Висновки до роздiлу 4

1. Проведено експериментальне дослiдження прямих i зворотних

вольт–амперних характеристик структур Al—n–n+–Si з бар’єром Шотткi в

дiапазонi температур 130÷330 К. Виявлено, що при пiдвищеннi температури
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спостерiгається збiльшення висоти бар’єру та зменшення фактора неiдеальностi.

Показано, що отриманi результати можна пояснити у рамках моделi термоеле-

ктронної емiсiї через неоднорiдний контакт у всьому дiапазонi температур.

2. Використовуючи модифiковану залежнiсть Рiчардсона визначено сталу

Рiчардсона — (115 ± 10) А·см−2·К−2. Показано, що при низьких температурах

(T < 220 К) суттєвим стає проходження заряду через областi зi зниженим бар’-

єром i визначено середнє значення висоти бар’єру Шотткi в цих областях —

54 ± 4 мВ. Виявлено, що при зворотному змiщеннi в структурах Al—n–n+–Si

перенесення заряду вiдбувається як внаслiдок термоелектронної емiсiї через не-

однорiдний бар’єр, так i завдяки процесам прямого тунелювання через глибокий

центр, яким, iмовiрно, є мiжвузловий атом вуглецю.

3. Проведено експериментальне дослiдження впливу 60Co γ–випромiню-

вання 60Co на електрофiзичнi параметри структур Al—n–n+–Si. Показано, що

радiацiйне опромiнення суттєво пiдсилює процеси тунелювання носiїв заряду

як при прямому змiщеннi, так i при зворотному. Встановлено, що при прямому

змiщеннi тунельний механiзм перенесення струму стає основним в низькотем-

пературнiй областi (T < 250 К), а при зворотному — виникає компонента струму,

зумовлена багатофононним тунелюванням.

4. Виявлено, що висота бар’єру, фактор неiдеальностi та величина зво-

ротного струму немонотонно змiнюються при збiльшеннi поглинутої дози.

Встановлено, що причини змiни електрофiзичних параметрiв γ–опромiнених

структур рiзняться для низьких та високих значень поглинутої дози. Зокре-

ма, при низьких дозах вiдбувається накопичення дефектiв акцепторного типу

на межi роздiлу метал—напiвпровiдник та укрупнення патчiв внаслiдок радi-

ацiйно пiдсиленного дислокацiйного ковзання. При великих дозах цей ефект

маскується iнтенсифiкацiєю процесiв тунелювання внаслiдок утворення значної

кiлькостi радiацiйних дефектiв. Показано, що характер дозової немонотонностi

змiни висоти бар’єру Шотткi рiзний для однорiдних областей та для всього дiода

загалом: для переважної частини контакту областi має мiсця «зростання–спад»,

проте ефект може маскуватися внаслiдок впливу патчiв.

5. Вперше експериментально дослiджено вплив ультразвукового навантаже-

ння у динамiчному режимi при кiмнатнiй температурi на параметри кремнiєвих
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дiодiв Шотткi. Виявлено, що при поширеннi акустичних хвиль спостерiгаються

оборотнi зменшення висота бар’єру, збiльшення зворотного струму та струму

насичення, в той час як фактор неiдеальностi практично не змiнюється. Вста-

новлено, що ультразвукове навантаження практично не впливає на процеси

прямого тунелювання та багатофононного тунелювання; центр з енергiєю акти-

вацiї 0.12 еВ не є акустоактивним.

6. Встановлено, що змiни зворотного струму та висоти бар’єру в

γ–опромiнених кремнiєвих структур практично лiнiйно залежать вiд iнтенсив-

ностi УЗ, тодi як у неопромiнених дiодах Шотткi ця залежнiсть має пороговий

характер. Показано, що збiльшення термоемiсiйної складової струму (як пря-

мого, так i зворотного) в умовах акустичного навантаження структур можна

пояснити iонiзацiєю дефектiв, що знаходяться на межi роздiлу, внаслiдок вза-

ємодiї ультразвука з дислокацiями та радiацiйними точковими порушеннями

перiодичностi в неопромiнених та опромiнених структурах, вiдповiдно.

7. Показано, що встановленi вiдмiнностi акусто–iндукованого впливу в

опромiнених та неопромiнених структурах можуть бути використанi для ство-

рення сенсора γ–опромiнення, робота якого ґрунтується на порiвняння величин

акусто–iндукованих змiн зворотного струму при двох значення iнтенсивностi

звука.

Основнi результати даного роздiлу представленi в роботах [7, 9–12, 41–44,

47, 49].
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РОЗДIЛ 5

ОСОБЛИВОСТI ДИНАМIЧНИХ АКУСТО–IНДУКОВАНИХ ЗМIН

ПАРАМЕТРIВ СТРУКТУР Mo—n–n+–Si В ДIАПАЗОНI 130÷330 K

Застосування УЗ у фiзицi напiвпровiдникiв не є надто рiдкiсним явищем.

Наприклад, акустичнi хвилi використовуються для пiдсилення iнтенсивностi

електро– [134] та фотолюмiнесценцiї [71, 73], для зв’язування лазерного ви-

промiнення в плазмони в графенi [531], для модифiкацiї поляризацiї лазерного

випромiнення [173] та кiнетики випромiнювальної рекомбiнацiї в квантових

ямах [153], для впливу на властивостi вуглецевих нанотрубок [532] та мета-

левих кластерiв у оксидi кремнiю [136, 137], для манiпуляцiї наночастинками

[533], для кореляцiї електронного транспорту в гетероструктурах [534, 535],

для дослiдження спiн–орбiтальної взаємодiї електронiв, що рухаються в кван-

тових ямах [194] тощо. Крiм того, ряд акусто–керованих ефектiв спостерiгався

у бар’єрних структурах. Наприклад, УЗ може вiдновлювати параметри радiа-

цiйно–опромiнених [16] структур метал—кремнiй та пiдвищувати однорiднiсть

їхнiх характеристик [20], покращувати властивостi кремнiєвих p—n–переходiв,

сформованих шляхом iонної iмплантацiї [129], модифiкувати тунельний [103] та

генерацiйно–рекомбiнацiйнi [101, 102] струми в p—n–структурах.

Також вивчаються процеси впливу пружних коливань на рiзноманiтнi вла-

стивостi напiвпровiдникових структур при знижених температурах [67,68,78,79,

90, 148–150, 155, 157, 167–169, 219, 536–543]. Проте, не зважаючи на достатньо

широкий перелiк робiт, питання низькотемпературного акустичного впливу не

можна назвати всебiчно дослiдженим. Автори [536–542] зосередили свою увагу

на АI змiнах стану поверхнi; в роботах [67, 68, 78, 79, 157, 167–169] вивчаються

ефекти в п’єзоелектричних напiвпровiдниках, де поширення УЗ супроводжує-

ться суттєвими електричними полями; об’єктом дослiдження [90,149,150,543] є

кристали зi значною кiлькiстю мiжзернових границь. Водночас малодислокацiй-

нi неп’єзоелектричнi кристали, яскравим представником яких є Si, залишаються

практично поза увагою науковцiв iз погляду дослiдження низькотемпературних

АI ефектiв. Чи не єдиним вiдомим автору винятком є роботи [148, 155, 219], де

вивчається АДВ у монокристалiчному кремнiї та p—n–структурах на його основi
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в широкому дiапазонi температур. З iншого боку теоретично передбачено [310]

та експериментально показано [149, 150], що при зниженнi температури ефе-

ктивнiсть взаємодiї УЗ iз дефектами кристалiчної ґратки пiдвищується.

Метою роботи, результати якої розглянутi у цьому роздiлi, є з’ясування

механiзмiв АДВ у структурах МН на основi кремнiю шляхом експериментальне

дослiдження динамiчних АI ефектiв в широкому дiапазонi температур. Зусилля

були спрямованi на вивчення впливу УЗ на параметри, характернi саме для ДШ

i тому отриманi результати дозволяють розширити наявну базу експерименталь-

них даних i пiдтверджують, що iдея акустокерування струмом дiода може мати

практичне застосування в електронiцi i заслуговує на подальше дослiдження.

5.1. Режими ультразвукового навантаження структур Mo—n–n+–Si

Безпосереднiм об’єктом дослiджень, розглянутих у цьому роздiлi, були

дiоди Шотткi, виготовленi на основi епiтаксiйної структури n–n+–Si. Товщини

епiтаксiйного шару та пiдкладки дорiвнювали 0,2 мкм та 250 мкм, вiдповiдно.

Епiтаксiйний шар легований атомами фосфору, пiдкладка — сурмою (KЭС0.01,

концентрацiя вiльних електронiв Ns ≈ 4,2 · 1023 м−3). Для створення бар’єру на

поверхню епiтаксiйного прошарку нанесено шар молiбдену площею 7 × 7 мм2.

З протилежного боку структури нанесено прошарок алюмiнiю, який забезпечу-

вав наявнiсть омiчного контакту. Схематичне зображення структур наведено на

рис. 5.1. Структури виготовленi на «Томилинском электронном заводе» (Росiя).

Надалi для позначення зразкiв використовується скорочення SSDB.

Рис. 5.1. Структура зразкiв SSDB
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Для контролю рiвня легування епiтаксiйного шару проведенi вимiрювання

ВФХ дослiджуваних структур при кiмнатнiй температурi. Виявлено, що концен-

трацiя електронiв у епiтаксiйному шарi Nd становить 7 · 1021 м−3.

Схема УЗН наведена на рис. 1.1,в. У роботi збудження повздовжнiх АХ

вiдбувалося на частотах 4,1, 8,4 та 27,8 МГц. Вимiри проводилися як при ста-

лому значеннi VRF при рiзних температурах, так i при постiйнiй iнтенсивностi

введеного УЗ. Для позначення сiмейства УЗН iз fUS = 4,1 МГц надалi вико-

ристовується скорочення U4SDB. Аналогiчнi за змiстом скорочення U8SDB та

U28SDB застосовуються i до iнших сiмейств. Для кожної з частот бути прове-

денi калiбрувальнi вимiри, структура яких описана у пунктi 1.2.3, i побудованi

градуювальнi характеристики, аналогiчнi представленим на рис. 1.5.

5.2. Динамiчнi ефекти впливу ультразвука на I–V –T характеристики

кремнiєвих структур iз бар’єром Шотткi

Набiр прямих ВАХ структур SSDB, вимiряних при рiзних температурах

без УЗН, представлений на рис. 5.2. Загалом ВАХ схожi на характеристики стру-

ктур SSDA: при зниженнi температури та малих змiщеннях суттєвим стає внесок

додаткової компоненти прямого струму, причому на вигляд вiдповiдної дiлянки

ВАХ значний внесок має послiдовний опiр. Водночас при високих температу-

рах ВАХ в напiвлогарифмiчному масштабi близька до лiнiйної. Враховуючи цi

особливостi, для апроксимацiї ВАХ використовувався наступний вираз:

I = IH + IL = Is,H

[

exp

(

qV

nid,HkT

)

− 1

]

+ Is,L

{

exp

[

q(V − IRs)

nid,LkT

]

− 1

}

, (5.1)

де IH та IL — ВТКС та НТКС, вiдповiдно; Is,H та Is,L — струми насичен-

ня компонент, nH та nL — фактори неiдеальностi. Апроксимацiя здiйснювалась

за допомогою методу штучної бджолиної сiм’ї, як шуканi параметри розгляда-

лися Is,H , Is,L, nH , nL та Rs. Зауважимо, що метод MABC використовувався

для будь-якої нелiнiйної апроксимацiї, яка згадується у роздiлi 5.2. Результати
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Рис. 5.2. Прямi дiлянки ВАХ структур SSDB в дiапазонi 130÷330 К. Наведено

кривi, вимiрянi з кроком 20 К. Точки — експеримент, суцiльнi лiнiї — апроксима-

цiя за формулою (5.1). Штриховi та пунктирнi лiнiї — ВТКС та НТКС, вiдповiдно

апроксимацiї прямих ВАХ також показанi на рис. 5.2. Видно, що вiдхилення

апроксимуючих кривих вiд експериментально отриманих точок мiнiмальне (ко-

ефiцiєнт кореляцiї бiльше 0,99).

При УЗН температурна та польова залежностi прямого струму схожi, про-

те спостерiгається збiльшення величини I (рис. 5.3). Нижче окремо розглянуто

вплив УЗН на кожну з компонент струму.

Рис. 5.3. Приклади ВАХ структур SSDB, вимiряних при однаковiй температурi в

умовах U8SDB (порожнi точки) та без нього (заповненi точки). T , К: 190 (кола),

240 (квадрати)
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5.2.1. Визначення параметрiв високо–температурної компоненти струму

Обчислення висоти бар’єру Шотткi здiйснювалось в наближеннi теорiї ТЕ

за допомогою формули (4.2). Температурна залежнiсть ВБШ для високотемпера-

турної компоненти струму ВТКС представлена на рис. 5.4. На рисунку показанi

результати, отриманi для акустично ненавантаженого зразка, а також приклад

залежностi для УЗН iз частотою 4,1 МГц. Видно, що при поширеннi УЗ в стру-

ктурi, висота бар’єру змiнюється, причому як величина, так i знак змiн залежать

вiд температури. Залежностi АI змiн Φb наведено на рис. 5.5. Зазначимо, згi-

дно з прийнятими позначеннями (див. формулу (1.1)), вiд’ємне значення ∆Φb,H

вiдповiдає збiльшенню висоти бар’єру при дiї УЗ i тому додатнiй напрямок вер-

тикальної осi на рис. 5.5 для зручностi спрямовано вниз.

Наведенi результати показують, що

а) АI змiна ВБШ є немотонною функцiєю температури, причому при T < 170 K

УЗН викликає зростання Φb, а при бiльших значеннях T — зменшення;

Рис. 5.4. Температурнi залежностi ширина забороненої зони кремнiю (3, права

вiсь) та ВБШ при нульовому змiщеннi структур SSDB в умовах U8SDB (2) та

без нього (1). Точки — експеримент, лiнiї — апроксимацiя за формулою (5.7).

WUS, Вт/см2: 0 (1, суцiльна лiнiя), 0,17 (2, штрихована лiнiя)
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Рис. 5.5. Залежностi АI змiн висоти бар’єру ВТКС вiд температури (а) та iнтен-

сивностi введеного УЗ (б). Точки —експеримент, лiнiя на рисунку (а) — рiзниця

мiж апроксимуючими кривими на рис. 5.4, на рисунку (б) — лiнiйна апроксима-

цiя U8SDB.

б) максимальне зменшення ВБШ спостерiгається при ∼ 210 K i досягає 22 mV;

з пiдвищенням температури ефективнiсть впливу УЗ зменшується;

в) модуль змiни ВБШ збiльшується при зростаннi iнтенсивностi УЗ; вiдповiднi

залежностi при кожнiй iз температур близькi до лiнiйних.

Очевидно, що для розумiння можливих причин впливу УЗ необхiдно проаналi-

зувати механiзм перенесення заряду у дослiджених структурах.

Як вже неодноразово згадувалося ранiше, для однорiдного контакту Шот-

ткi висота бар’єру при змiнi температури має змiнюватися подiбно до ширини

забороненої зони [411, 448, 449]. I тому традицiйно, поряд iз температурною

залежнiстю ВБШ на рис. 5.4 також наведено графiк Eg(T ), розрахований iз

використанням виразу (2.3). Виявлено, що загалом цi залежностi схожi при

T > 200 K. Крiм того, на рис. 5.6 представлено залежностi Рiчардсона, розрахо-

ванi згiдно з (4.7) для ВТКС в дiапазонi температур 200÷330 K. Як i очiкується

для однорiдного контакту, цi залежностi близькi до лiнiйних, проте отриманi

значення сталої Рiчардсона 1060 A·см−2·K−2 та 65 A·см−2·K−2 для структур без
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Рис. 5.6. Звичайнi (вiдповiдно до формули(4.7), кривi 1 та 2) та модифiкованi

(вiдповiдно до формули(5.5), 3 та 4) залежностi Рiчардсона для структур SSDB

при U8SDB (2, 4) та без нього (1, 3) побудованi в iнтервалi температур 200 ÷
330 K. Точки — експеримент, лiнiї — лiнiйна апроксимацiя (суцiльнi — без УЗН).

WUS, Вт/см2: 0 (1, 3), 0,17 (2, 4)

акустичного навантаження та при УЗН, вiдповiдно, суттєво вiдрiзняються вiд

табличного (112 A·см−2·K−2 для n–Si).

Подiбну поведiнку залежностi Рiчардсона зазвичай пов’язують iз по-

льовою та температурною залежностями ВБШ та фактора неiдеальностi, якi

виникають внаслiдок неоднорiдностi контакту МН [492, 495]. З iншого боку, за

умов плоских зон вплив латеральних неоднорiдностей несуттєвий [492,544,545].

Використовуючи визначенi традицiйним способом iз експериментальних ВАХ

значення nid, Φb та Is, можна розрахувати ВБШ ΦFB
b (формула (4.9)) та струм

насичення IFB в наближенi плоских зон [492, 544, 545]:

IFB = Is exp

[

qVn(nid − 1)

nidkT

]

. (5.2)

Бiльше того, температурна залежнiсть ΦFB
b може бути записана наступним чином

ΦFB
b (T ) = ΦFB

b (0) + αFBT , (5.3)
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Рис. 5.7. Температурна залежнiсть висоти бар’єру Шотткi в наближеннi плоских

зон структур SSDB при U8SDB (2) та без нього (1) побудованi в iнтервалi темпе-

ратур 200÷ 330 K. Точки — експеримент, лiнiї — лiнiйна апроксимацiя (суцiльна

— без УЗН). WUS, Вт/см2: 0 (1), 0,17 (2)

де ΦFB
b (0) — ВБШ за умови плоских зон, екстрапольована до T = 0 K, αFB —

температурний коефiцiєнт. Температурна залежнiсть ΦFB
b для ВТКС показана на

рис. 5.7. Апроксимацiя даних на рис. 5.7 вiдповiдно до формули (5.3) дозволила

визначити величини ΦFB
b (0) та αFB, наведенi в табл. 5.1.

Згiдно з даними класичного пiдручника [411], для ВБШ у наближеннi пло-

ских справедливим є вираз

qΦFB
b = Θ(ϕm − χs) + (1−Θ)(Eg −ϕ0) (5.4)

де Θ = [1 + (qDssδ)/(ε0εi)]
−1, ϕm — робота виходу з металу, χs — електронна

спорiдненiсть напiвпровiдника (4.05 еВ для Si), δi та εi — товщина та дiелектри-

чна проникнiсть оксидного шару мiж металом та напiвпровiдником. Вираз (5.4)

не враховує зниження бар’єру внаслiдок дiї сил зображень. Для молiбдену ро-

бота виходу залежить вiд кристалографiчної площини та умов виготовлення

контакту i перебуває в межах вiд 4,53 до 4,95 еВ для структури Mo/Si [546].

Отже, величина ΦFB
b має прямувати до межi Шотткi–Мота qΦFB,SM

b = ϕm− χs =

(0,48÷ 0,90) еВ при Dss → 0 та до межi Бардiна qΦFB,B
b = Eg−ϕ0 при Ds → ∞.
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Таблиця 5.1

Параметри, визначенi для структур Mo—n–n+–Si з прямих гiлок ВАХ
WUS, Вт/см2 0 0,17

αFB, мВ/K −0,22± 0,02 −0,30± 0,02

ΦFB
b (0), мВ a) 817± 4 839± 5

ΦFB
b (0), мВ б) 821± 4 845± 5

A∗, A·см−2·K−2 116± 5 111± 5

̺1 0,9995 0,998

̺2 0,5 · 10−3 2 · 10−3

σΦ0,1, мВ 18± 2 48± 4

σΦ0,2, мВ 118± 5 127± 5

Φ0
b,1(0), мВ 775± 8 809± 8

Φ0
b,2(0), мВ 1070± 50 1170± 50

T0,H , K 14± 1 18± 1

T0,L, K 130± 5 143± 5

γp, 10−5 м2/3·В1/3 2,7± 0,1 2,5± 0,1

Cp, 105 м−2 2,2± 0,4 21± 3
a) за формулою (5.3), рис. 5.7
б) за формулою (5.5), рис. 5.6

Отримана для дослiджених структур величина перебуває в межах цього теоре-

тично можливого iнтервалу.

В наближеннi плоских зон зазвичай розглядається модифiкована зале-

жнiсть Рiчардсона:

ln

(

IFB

AT 2

)

= lnA∗
mod −

qΦFB
b (0)

nidkT
, (5.5)

де модифiкована стала Рiчардсона A∗
mod пов’язана зi звичайною A∗:

A∗ = A∗
mod exp

(qαFB

k

)

. (5.6)

На рис. 5.6 (кривi 3 та 4) показанi модифiкованi залежностi для ВТКС. Значе-

ння ΦFB
b (0) та A∗

mod визначенi з цього графiку шляхом апроксимацiї вiдповiдно

до формули (5.5) для навантаженого та ненавантаженого зразка. Пiсля цього, з

використанням виразу (5.6), були обчисленi величини A∗. Отриманi результати
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представленi в табл. 5.1. Наголосимо, що а) значення A∗ дуже близькi до вiдо-

мих для даного матерiалу i не залежать вiд УЗН; б) ВБШ в наближеннi плоских

зон збiльшується при дiї УЗ; на нашу думку це збiльшення зумовлене АI змен-

шенням ϕ0 (модифiкацiєю заряду iнтерфейсних станiв).

Вiдмiннiсть мiж даними, отриманими з модифiкованої та звичайної за-

лежностей Рiчардсона, а також характер змiни Φb,H у всьому температурному

дiапазонi 130÷330 K (рис. 5.4) свiдчать на користь необхiдностi застосуван-

ня моделi неоднорiдного контакту Шотткi. Як вже згадувалось у попередньому

роздiлi, неоднорiдну поверхню роздiлу мiж металом та напiвпровiдником можна

описати в наближеннi загалом однорiдної областi, яка мiстить хаотичним чином

розмiщенi дiлянки (патчi) зi зменшеною ВБШ [457, 502]. Окремий патч хара-

ктеризується величиною γp (див. вираз (4.14)), його змiни на масивi дiлянок

неоднорiдностi описуються розподiлом Гауса. При цьому висота бар’єру, визна-

чена з ВАХ (в нашому випадку — Φb,H) пов’язана з ВБШ в однорiднiй областi

спiввiдношенням (4.13).

Експериментально виявленi залежностi ВБШ вiд оберненої температури

нерiдко не мають вигляд прямої лiнiї [496,509,547–549], як це очiкується з виразу

(4.13). У зв’язку з цим запропоновано [509, 548, 549] описувати неоднорiднiсть

контакту Шотткi за допомогою концепцiї подвiйного розподiлу Гауса. А саме, у

цьому наближеннi ВБШ може бути записана наступним чином:

Φb = −kT

q
ln

[

̺1 exp

(

−
qΦ0

b,1

kT
+

q2σ2
Φ0,1

2k2T 2

)

+ ̺2 exp

(

−
qΦ0

b,2

kT
+

q2σ2
Φ0,2

2k2T 2

)]

, (5.7)

де ̺1, ̺2 = 1 − ̺1, σΦ0,1, σΦ0,2, Φ0
b,1 та Φ0

b,2 — ваговi коефiцiєнти, стандартнi

вiдхилення та середнi значення двох розподiлiв Гауса, вiдповiдно.

Для структур SSDB залежнiсть Φb,H вiд 1/T також не є прямою для всього

температурного iнтервалу 130÷330 K. Була проведена апроксимацiя експеримен-

тальних даних вiдповiдно до вираз (5.7). При цьому вважалося, що температурна

залежнiсть Φ0
b,i описується формулою (3.3), а величини ̺1, σΦ0,1, σΦ0,2 та сере-

днi значення ВБШ при нульовiй температурi Φ0
b,1(0) та Φ0

b,2(0) розглядалися як

невiдомi параметри. Результати апроксимацiї представленi лiнiями на рис. 5.4 та

даними в табл. 5.1. Рiзниця мiж апроксимуючими залежнiсть Φb,H(T ) кривими
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для структур при УЗН та без нього показана лiнiєю на рис. 5.5,a. Видно, що

спостерiгається досить непогане узгодження мiж експериментальними даними

та апроксимуючими кривими.

Вiдповiдно до роботи [509], розподiл Гауса з меншим внеском (мен-

шою величиною ̺) пов’язаний з патчами, причиною появи яких є неповна та

неоднорiдна дифузiя атомiв металу. Вiдтак, в нашому випадку з цими дефе-

ктами можуть бути пов’язанi Φ0
b,2 та σΦ0,2. Величина Φ0

b,2 свiдчить, що таким

патчам властивi високе значення густини iнтерфейсних станiв та низьке значе-

ння рiвня нейтральностi — див. формулу (5.4). Водночас Φ0
b,1 зумовлена саме

однорiдною частиною контакту, а σΦ0,1 описує патчi iншої природи, якi, згiдно

з [550], можуть бути пов’язанi з шорсткiстю поверхнi, нерiвномiрним профiлем

розподiлу легуючої домiшки, кристалiчними дефекти тощо. У роботi [411] по-

казано, що ВБШ має бути нижчою нiж величина, яка отримується в наближеннi

плоских зон, причому рiзниця пропорцiйна максимальному значенню напруже-

ностi електричного поля. Для визначених величин виконується спiввiдношення

ΦFB
b > Φ0

b,1, що збiгається з передбаченим спiввiдношенням.

Як видно з табл. 5.1, середнє значення ВБШ, та стандартне вiдхилення

ВБШ збiльшується пiд дiєю УЗ. Оборотне збiльшення ВБШ, на нашу думку,

зумовлене перезарядкою чи конфiгурацiйною перебудовою iнтерфейсних дефе-

ктiв у полi напруг АХ, що i є причиною зсуву рiвня нейтральностi. Подiбнi АI

ефекти спостерiгалися i ранiше, зокрема описанi у попереднiх роздiлах. Уши-

рення розподiлу γp (збiльшення σΦ0) зумовлене неоднаковим впливом УЗН на

патчi з рiзними параметрами.

На рис. 5.8 показано температурну залежнiсть фактора неiдеальностi

ВТКС. Як видно з рисунку, в iнтервалi 180÷250 K спостерiгається АI збiль-

шення nid. Ефективнiсть впливу УЗН iз пiдвищенням температури зменшується

— див. вставку на рис. 5.8.

Як вже згадувалося, температурна залежнiсть фактора неiдеальностi не-

рiдко описується за допомогою формули (4.3). Саме вона i була використана

для апроксимацiї експериментальних даних в дiапазонi 200÷330 K. Результати

апроксимацiї представленi на рисунку (лiнiї) та в табл. 5.1 (значення T0,H). У

випадку неоднорiдного контакту, T0 пов’язано з розподiлом параметрiв патчiв
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Рис. 5.8. Залежнiсть nid,HkT вiд оберненої температури для структур SSDB при

U8SDB (2) та без нього (1). Точки — експеримент, лiнiї — апроксимацiя вiдповiд-

но до формули (4.3) в iнтервалi температур 200 ÷ 330 K (суцiльна — без УЗН).

WUS, Вт/см2: 0 (1), 0,17 (2). На вставцi залежностi АI змiн фактора неiдеально-

стi вiд iнтенсивностi УЗ при рiзних температурах; точки — експеримент, лiнiї —

лiнiйна апроксимацiя

за допомогою спiввiдношення (4.16) i тому виявлена тенденцiя збiльшення T0,H

при УЗН якiсно збiгається з АI збiльшенням σΦ0.

5.2.2. Характеристики низько–температурної компоненти струму

Формула (4.2) була також використана для обчислення висоти бар’єру

НТКС Φb,L, температурна залежнiсть якої представлена на рис. 5.9,а. На другiй

частинi цього рисунка наведена амплiтудна залежнiсть змiн ВБШ ∆Φb,L пiд дiєю

УЗ. Видно, що Φb,L збiльшується при малих iнтенсивностях пружних коливань

та низьких температурах, тодi як при високих значеннях T або при збiльшеннi

WUS спостерiгаються протилежнi змiни ВБШ. Подiбна немонотонна залежнiсть

свiдчить про наявнiсть двох конкуруючих механiзмiв ультразвукового впливу

на Φb,L.
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Рис. 5.9. (a) Температурнi залежностi висоти бар’єру НТКС структур SSDB при

U8SDB та без УЗН. Лiнiї — апроксимацiя за формулою (5.9) (суцiльна — без

УЗН). (б) Залежностi АI змiн висоти бар’єру вiд iнтенсивностi УЗ. T , K: 150 (1),

180 (2), 200 (3), 240 (4)

Загалом присутнiсть подвiйного вигину на ВАХ у напiвлогарифмiчному

масштабi (рис. 5.2), за наявностi якого структура з контактом Шотткi може

розглядатися як два паралельно з’єднанi дiоди, пояснюється наявнiстю нео-

днорiдностей на iнтерфейсному контактi [457, 502]. Для компоненти струму,

зумовленої низькотемпературним проходженням носiїв заряду через дiлянки зi

зниженою висотою бар’єру, фактор неiдеальностi має бути досить високим. Екс-

периментально визначенi значення nL змiнюються вiд 2 (при 130 K) до 1.55 (при

230 K). Для апроксимацiї залежностi nL(T ) в iнтервалi 130÷230 K використана

формула (4.3); отриманi значення T0,L наведено в табл. 5.1. Крiм того, очiку-

ється [457, 502], що для НТКС мають бути суттєвими омiчнi ефекти. Зокрема

показано [550], що вплив послiдовного опору має збiльшуватися зi зменшен-

ням температури. Всi зазначенi особливостi спостерiгаються на ВАХ структур

SSDB (рис. 5.2), що є доказом того, що НТКС зумовлена проходженням носi-

їв у областi патчiв.
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У теорiї [502] показано, що струм насичення НТКС може спрощено бути

записаний у наступному виглядi:

Is = AA∗ T 24Cp πγp η
2/3
b kT

9V
2/3
bb q

· exp
{

−q
[

Φ0
b − γp(Vbb/ηb)

1/3
]

kT

}

, (5.8)

де Cp — густина патчiв, ηb = εsε0/qNd. Як випливає з виразiв (4.2) та (5.8)

Φb,L = Φ0
b −

γpV
1/3
bb

η
1/3
b

− kT

q
ln

(

4Cp πγp η
2/3
b kT

9V
2/3
bb q

)

. (5.9)

Експериментально отриманi температурнi залежностi Φb,L апроксимувалися з

використанням формули (5.9). При цьому γp та Cp розглядалися як шуканi пара-

метри, та вважалося, що температурна залежнiсть Φ0
b описується виразом (3.3),

а величина Φ0
b при нульовiй температурi збiгається з Φ0

b,1(0). Результати апро-

ксимацiї представленi на рис. 5.9 та в табл. 5.1.

Проведенi оцiнки показують, що при УЗН величина Cp суттєво (практично

на порядок) зростає. Найiмовiрнiше, як i в iнших подiбних структурах [467],

причиною появи патчiв у дослiджених структурах є дислокацiї невiдповiдностi,

а збiльшення їхнiх ефективних густини та розмiру Rp, пов’язане з коливним

рухом у акустичному полi.

З iншого боку, виявлено, що γp пiд дiєю УЗ зменшується. Це є свiдченням

того, що висота бар’єру в областi патчiв збiльшується (зменшується значення

∆p). Отже, вiдбувається згладжування потенцiалу на межi роздiлу у полi де-

формацiй, викликаних поширенням АХ. Подiбнi оборотнi АI ефекти ранiше

спостерiгалися в твердих розчинах CdHgTe [543]. Автори цiєї роботи вважають,

що точковi дефекти, локалiзованi на (або бiля) протяжних дефектiв, внаслiдок

поглинання УЗ переходять в об’єм кристалiчної матрицi i це є причиною час-

ткового вирiвнювання екстремумiв потенцiального рельєфу. У нашому випадку

причиною подiбних ефектiв може бути рух дислокацiйних перегинiв — деталь-

нiше можливий механiзм розглянуто у наступному пунктi.

Збiльшення висоти бар’єру в областi патчiв може бути причиною АI зро-

стання Φb,L при низьких температурах. Водночас при збiльшеннi як температури,
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Рис. 5.10. Схематичне зображення просторового розподiлу поверхневого потен-

цiалу що вiдображає рiзницю мiж випадком УЗН (верхня площина та верхня

контурна поверхня) та його вiдсутнiстю (нижня площина та нижня контурна по-

верхня). Рисунок зроблено у припущеннi, що наявнi два патчi. При розрахунку

потенцiальних поверхонь використана формула (1.5.3) з [457]

так i пружних напруг, пов’язаних iз УЗ, дислокацiйнi вiдрiзки починають вiдри-

ватися вiд точок закрiплення i густина патчiв зростає ефективнiше. Як наслiдок,

ефект збiльшення висоти бар’єру компенсується i Φb,L зменшується (рис. 5.9,б).

Основнi виявленi особливостi впливу УЗН (збiльшення висоти бар’єру за

межами патчiв, згладжування потенцiальних неоднорiдностей в областi патчiв)

якiсно показанi на рис. 5.10.

5.2.3. Механiзм акусто–дефектної взаємодiї у кремнiєвих дiодах Шотткi

Як вже згадувалося ранiше, для пояснення АI ефектiв у неп’єзоеле-

ктричних кристалах запропоновано чимало механiзмiв [101, 155, 310, 312–316],

якi описують взаємодiю пружних хвиль як з точковими, так i з протяжними

дефектами. Для дослiджених структур процеси перенесення заряду зумовле-

нi термоелектронною емiсiєю через бар’єр, який характеризується наявнiстю
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Рис. 5.11. Температурнi залежностi АI змiн ВБШ при УЗН на рiзних частотах.

Точки — експеримент, лiнiї — апроксимацiя згiдно з формулою (5.18)

латеральних неоднорiдностей, викликаних дефектами кристалiчної структу-

ри, зокрема дислокацiями. Вiдтак, вплив УЗН на електричнi параметри ДШ

Mo—n–n+–Si також доцiльно розглядати саме з погляду взаємодiї АХ iз лiнiй-

ними дефектами (патчами), якими, на нашу думку, є дислокацiї невiдповiдностi,

що виникли внаслiдок суттєвої рiзницi рiвнiв легування пiдкладки та епiтаксiй-

ного шару. Зупинимось детальнiше на частотнiй та температурнiй залежностях

змiни висоти бар’єру ВТКС, наведених на рис. 5.11. З рисунка видно, що а) неза-

лежно вiд частоти УЗН, АI змiна ВБШ є немонотонною функцiєю температури;

б) температура, при якiй спостерiгається максимальний вплив УЗ, слабко зро-

стає при збiльшеннi fUS.

Амплiтуда АI змiн ВБШ пiдвищується при введеннi у зразок УЗ iз бiль-

шою iнтенсивнiстю, причому незалежно вiд частоти та температури вiдповiднi

залежностi близькi до лiнiйних. Ефект проiлюстровано на рис. 5.12. Вiдтак,

справедливим є наступне спiввiдношення

∆Φb,H (fUS, T ) = βUS (fUS, T ) ·WUS, (5.10)

де βUS характеризую частку енергiї АХ, витрачену на змiну ВБШ, тобто ефе-

ктивнiсть впливу УЗ на висоту бар’єру Шотткi. З рисункiв 5.11 та 5.12 видно,
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Рис. 5.12. Залежностi АI змiн ВБШ вiд iнтенсивностi введеного УЗ. Точки —

експеримент, лiнiї — апроксимацiя згiдно з формулою (5.10)

що при збiльшеннi частоти УЗ βUS також зростає. У лiнiйному наближеннi коефi-

цiєнт βUS має бути пропорцiйним коефiцiєнта поглинання АХ αUS дислокацiями.

Загалом згасання об’ємних УЗ хвиль у кристалах може бути зумовлене

рiзними механiзмами [551], зокрема фонон–фононними процесами, термопру-

жними втратами, резонансним поглинанням на малокутових межах субблочних

кристалiв чи дислокацiйним поглинанням. Проте, проведенi оцiнки показують,

що в умовах експерименту (для iнтервалу температур 130÷330 K та частот

4 ÷ 28 МГц) згасання завдяки першим двом механiзмам є досить незначним,

тодi як малокутовi межi у монокристалiчних дослiджених структурах вiдсутнi

зовсiм. Щодо дислокацiйного поглинання, то чи найвiдомiшим наближенням,

яка описує подiбнi процеси є модель Гранато–Люкке. Незважаючи на те, що

ця модель дислокацiйного тертя була розвинута в iдеалiзованому наближеннi

нульової температури кристала, вона успiшно застосовується для аналiзу по-

глинання звука в рiзних реальних матерiалах, зокрема i у напiвпровiдникових

кристалах [529, 552]. При такому пiдходi дислокацiя розглядається як струна,

закрiплена в певних точках, причому вiльнi вiдрiзки мiж точками закрiплення

можуть вимушено коливатися пiд дiєю зовнiшньої сили, зокрема, зумовленої

поширенням ультразвука. Коефiцiєнт поглинання акустичної хвилi при малих
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частотах ωUS = 2πfUS << ωdis (де ωdis — власна частота коливань дислокацiй-

ного вiдрiзка, яка залежить вiд його довжини та пружних модулiв кристалу) має

описуватися наступним спiввiдношенням [551, 553]:

αUS =
4Gρdisω

2
US

υSiπ3ρSi
· d

(ω2
dis −ω2

US)
2 + d2ω2

US

, (5.11)

де G — модуль зсуву, d = B/(πρSib
2) – стала демферування; B — коефiцiєнт

динамiчної в’язкостi; b — модуль вектора Бюргерса.

Як показують розрахунки, αUS має досягати максимального значення при

dmax = (ω2
dis − ω2

US)/ωUS. При цьому:

αUS,max =
2GρdisωUS

υSiπ3ρSi(ω
2
dis −ω2

US)
≈ 2GρdisωUS

υSiπ3ρSiω
2
dis

, (5.12)

тобто αUS,max має бути пропорцiйна частотi УЗ, оскiльки резонансна частота

коливань дислокацiйного вiдрiзка не залежить вiд частоти зовнiшнього збу-

рення. Очiкуване згiдно з теорiєю Гранато–Люкке зростання αUS та αUS,max з

пiдвищенням ωUS загалом збiгається з експериментально отриманою поведiн-

кою коефiцiєнта βUS.

Щодо температурної поведiнки коефiцiєнта поглинання, то мусимо заува-

жити наступне. З лiтератури [235] вiдомо, що змiни пружних модулiв кристалiв

Si у температурному дiапазонi, де проводилися дослiдження, не перевищують

(1 ÷ 2)%. Якщо припустити, що ωdis та ρSi також слабо залежать вiд темпе-

ратури, то згiдно з (5.11) температурна залежнiсть αUS має визначатися змiнами

параметра d, тобто, фактично, коефiцiєнтом динамiчної в’язкостi. У рамках даної

моделi передбачається, що гальмування руху дислокацiй, у тому числi i коли-

вального в УЗ полi, вiдбувається завдяки їхнiй взаємодiї з фононами, носiями

заряду, а також внаслiдок термопружних втрат [551, 553, 554]. Температурна за-

лежнiсть кожного з цих механiзмiв, а також їхнi вiдноснi внески у величину B

та d можуть суттєво залежати вiд матерiалу i тому точно описати залежнiсть

αUS(T ) в рамках моделi Гранато-Люкке досить складно. Проте у багатьох робо-

тах, зокрема в [551], показано, що в областi температур, якi вiдповiдають нашим

експериментам, величина B практично лiнiйно зростає з пiдвищенням T . От-

же, враховуючи, що використанi частоти УЗН набагато меншi ωdis, коефiцiєнт
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поглинання має монотонно збiльшуватися при зростаннi температури. Така за-

лежнiсть, зокрема, експериментально зафiксована в роботi [555] у кристалах

нейтронно–легованого кремнiю при T = 100÷ 300 К. Проте в нашому випадку

залежностi АI змiн вiд температури характеризуються наявнiстю максимуму, а

отже модель Гранато–Люкке не може бути повнiстю використана для пояснення

виявлених ефектiв змiни ВБШ.

З iншого боку, в лiтературi [556] також розглянута модель, запропонована

Брейсфолдом для пояснення характерних пiкiв поглинання акустичних хвиль,

якi спостерiгалися у пластично-деформованих металах при низьких температу-

рах. Згiдно з цiєю моделлю дислокацiя розглядається як послiдовнiсть сегментiв,

орiєнтованих у напрямi щiльного пакування та з’єднаних рiзкими перегинами.

Дислокацiя вважається жорстко закрiпленою у кiнцевих точках, а поглинання

УЗ здiйснюється внаслiдок стимулюваного перемiщення перегинiв. Припускає-

ться, що дифузiя перегинiв має термоактивацiйний характер i коефiцiєнт дифузiї

Dk описується виразом

Dk = D0k exp

(

−Wk

kT

)

, (5.13)

де Wk — енергiя активацiї дифузiї, D0k — певна константа. Мiж fUS та температу-

рою, при якiй спостерiгається максимум поглинання Tmax, має iснувати зв’язок:

fUS = fk exp

(

− Wk

kTmax

)

, (5.14)

де fk = πD0k/(20 l
2
0) — певний параметр, пов’язаний з середньою довжиною

дислокацiйного сегмента l0.

Згiдно з [556] добротнiсть Ql, яка пов’язана з поглинанням АХ одним дис-

локацiйним сегментом довжиною l, має описуватися виразом:

Q−1
l =

8Ga2b2l3(n0k + p0k)

VvkTπ4
·

(

ωUSl
2

20πl20fk

)

exp
(

Wk

kT

)

1 +
(

ωUSl2

20πl20fk

)2

exp
(

2Wk

kT

)

, (5.15)

де a — стала ґратки, n0k та p0k — рiвноважнi лiнiйнi концентрацiї правих та

лiвих перегинiв, вiдповiдно; Vv — об’єм кристалу. В теорiї передбачено, що
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Рис. 5.13. Температуро–частотна залежнiсть функцiї Y (fUS, T ). При розрахунках

за формулою (5.17) вважалося, що Wk = 0,108 еВ, fk = 6 · 109 Гц, g = 3,5

для оцiнки загальної добротностi кристалу QUS необхiдно помножити загальну

кiлькiсть дислокацiйних сегментiв ρdisVv/l0 на усереднене з врахуванням роз-

подiлу сегментiв по довжинi значення Ql. У спрощеному випадку, якщо замiсть

усереднення замiнити у виразi (5.15) l на певну ефективну довжину сегмен-

та leff = gll0 та врахувати спiввiдношення Q−1
US = αUSυ ln 10/(10ωUS), то вираз,

який описує поглинання згiдно з моделлю Брейсфолда, набуде наступного ви-

гляду:

αUS(fUS, T ) =
8Ga2b2g3

lD0k(n0k + p0k)ρdis
ln 10 υSifkkπ2

· Y (fUS, T ) , (5.16)

де функцiя

Y (fUS, T ) =
fUS
T

·

(

fUSg
2
l

10fk

)

exp
(

Wk

kT

)

1 +
(

fUSg2l
10fk

)2

exp
(

2Wk

kT

)

(5.17)

визначає, переважним чином, температурну та частотну залежностi коефiцiєн-

та поглинання. Розрахований вигляд функцiї Y (fUS, T ) наведено на рис. 5.13.

Видно, що особливостi температурних та частотних залежностей коефiцiєнта

поглинання УЗ збiгаються iз поведiнкою АI змiни ВБШ — рис. 5.11.
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Рис. 5.14. Частотнi залежностi ефективностi впливу УЗ на висоту бар’єру при

рiзних температурах. Точки — експеримент, лiнiї — апроксимацiя згiдно з (5.18)

Враховуючи формули (5.10), (5.16) та (5.17), вираз що описує АI змiни

висоти бар’єру можна представити у виглядi

∆Φb,H (fUS, T ) ∼
fUS
T

(fUS/fk) exp
(

Wk

kT

)

1 + (fUS/fk)2 exp
(

2Wk

kT

)WUS. (5.18)

При записi останнього спiввiдношення враховано, що згiдно з даними роботи

[8] узгодження експериментальних даних щодо коефiцiєнта поглинання УЗ iз

теоретичними досягається при gl = 3,5.

Вираз (5.18) був використаний для апроксимацiї температурних залежно-

стей АI змiн ВБШ. Результати представленi на рис. 5.11. Встановлено, що

достатньо високе узгодження мiж експериментальними даними та апроксиму-

ючими кривими спостерiгається при Wk = (90± 10) меВ та fk = (3± 2) · 109 Гц.

Збiльшення βUS при зростаннi частоти УЗН (рис. 5.14) також збiгається з

передбаченнями теорiї Брейсфолда. Формула (5.18) та значення Wk = 90 меВ

використанi для апроксимацiї експериментально виявленої частотної залежностi

АI змiн ВБШ. Результати представленi на рис. 5.14.

Отже, виявлено, що модель поглинання УЗ внаслiдок руху дислокацiй-

них перегинiв цiлком застосовна для пояснення особливостей температурних

та частотних залежностей динамiчного АI впливу на висоту бар’єру Шотткi в



239

структурах Mo—n–n+–Si. Зауважимо, що рух елементiв тонкої структури дис-

локацiй i ранiше застосовувався до пояснення АI явищ у напiвпровiдниках.

Наприклад, саме такий пiдхiд використано у роботi [557] для аналiзу причин

амплiтудо–залежної акустолюмiнiсценцiї в iонних кристалах.

5.3. Вплив ультразвукового навантаження на струм втрат дiодiв Шотткi

Струм втрат є одним iз найважливiших параметрiв робочих характеристик

рiзноманiтних напiвпровiдникових пристроїв. Не дивно, що на його вивчення

звертається чимала увага — див., наприклад, роботи [463, 558–561]. Можливi

причина появи такого струму досить рiзноманiтнi, проте бiльшiсть механi-

змiв, характерних для структур метал—напiвпровiдник, пов’язанi з дефектами,

розташованими поблизу межi роздiлу. Наприклад, поява надлишкового, порiв-

няно з класичним ТЕ струмом насичення, проходження носiїв заряду може

бути зумовлена процесами термоелектронного тунелювання за участю пасток

(thermionic trap–assisted tunneling) [463], струмом, обмеженим просторовим за-

рядом (space-charge limited current, SCLC) [562, 563], термiчно–активованою

стрибковою провiднiстю зi змiнною довжиною стрибка (the thermally-assisted

variable-range-hopping conduction, VRHC) [462,558,563], стимулюваним фонона-

ми тунелюванням (the phonon-assisted tunneling, PAT) [559, 564]. Крiм того, ТЕ

струм також суттєво залежить вiд неоднорiдностей межi роздiлу [457]. Метою

дослiджень, результати яких розглянутi у наступному пiдроздiлi, є а) iдентифi-

кацiя механiзмiв перенесення заряду при зворотному змiщеннi в епiтаксiйних

структурах Mo—n–n+–Si з контактом Шотткi; б) експериментальне вивчення

впливу УЗН на вiдповiднi процеси.

5.3.1. Особливостi зворотного струму при ультразвуковому навантаженнi

На рис. 5.15 представленi узагальнена картина температурних та польових

залежностей зворотного струму структур SSDB, вимiряна при вiдсутностi УЗН.
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Рис. 5.15. Температурно–польовi залежностi зворотного струму структур SSDB

Як i для бiльшостi реальних структур iз контактом Шотткi, в даному випадку не

спостерiгається насичення струму при значних зворотних напругах, тобто ВАХ

є "м’якими". При збiльшеннi температури величина IR також зростає; крiм того,

при високих температурах слабшає залежнiсть зворотного струму вiд напруги.

Наприклад, якщо при T = 150 К змiна VR на 1,5 В викликає зростання IR на

порядок, то при T = 330 К збiльшення зворотної напруги на 4 В спричинює

лише чотири–кратне пiдсилення струму.

З рисунку 5.16,а видно, що УЗН збiльшує зворотний струм. Зауважимо,

що на цьому рисунку наведено лише незначна частина отриманих ВАХ — пiд

час експерименту вимiрювання проводилися кожнi 4 ÷ 6 К. Виявленi АI змiни

зворотного струму оборотнi i залежать як вiд температури, так i вiд величини

змiщення (рис. 5.16,б). Нагадаємо, що вiд’ємнi значення вiдносних змiн зво-

ротного струму εIR вiдповiдають АI зростанню цього параметра. На рисунку

представлено результати отриманi пiд час УЗН U4SDB, проте вони є характер-

ними i для випадку використання iнших частот. Очевидно, що

а) АI збiльшення зворотного струму досягає декiлькох десяткiв вiдсоткiв;

б) ефективнiсть впливу УЗ падає при зростаннi змiщення та температури;

в) при T > 250 К польова та температурна залежностi εIR стають слабкими.
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Рис. 5.16. (a) Зворотнi гiлки ВАХ структур SSDB, вимiрянi при УЗН (порожнi

точки) та без нього (заповненi точки) при рiзних температурах. (б) Залежно-

стi вiдносних АI змiн зворотного струму вiд змiщення та температури. fUS =

4,1 MHz, WUS = 0,65 Вт/см2

Рис. 5.17. Залежностi АI вiдносних змiн зворотного струму вiд iнтенсивностi

УЗ. T , K: 200 (a), 300 (б). fUS, МГц: 4,1 (кола), 8,4 (трикутники). Змiщення, В: 1

(порожнi точки), 3 (заповненi точки). Лiнiї наведено для зручностi
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На рис. 5.17 показанi змiни εIR при збiльшеннi iнтенсивностi введено-

го УЗ. Варто звернути увагу на двi особливостi. По–перше, характер АI змiн

не залежить вiд fUS, проте при застосуваннi бiльших частот УЗН спостерi-

гається тенденцiя до збiльшення величини зворотного струму при тих самих

значеннях WUS. По–друге, поведiнка функцiї εIR(WUS) суттєво залежить вiд

температури: насичення (або немонотонна залежнiсть при великих змiщеннях)

спостерiгається у високотемпературному дiапазонi i рiзке збiльшення АI змiн —

у низькотемпературному.

5.3.2. Механiзми виникнення струмiв втрат в структурах Mo—n–n+–Si

Очевидно, що для з’ясування причин виявлених АI ефектiв важливо

iдентифiкувати механiзми перенесення заряду, якi визначають характеристики

дослiджених структур. Зазвичай подiбна задача розв’язується шляхом аналiзу

температурних та польових залежностей струму. На рис. 5.18 представленi за-

лежностi зворотного струму вiд оберненої температури при рiзних напругах

змiщення у напiвлогарифмiчному масштабi. На рисунку можна чiтко видiли-

ти двi лiнiйнi областi, що свiдчить про наявнiсть двох механiзмiв перенесення

заряду. Тобто зворотнiй струм складається з двох компонент I1 та I2:

IR(T,VR) = I1(T,VR) + I2(T,VR) , (5.19)

Як вже згадувалося, у структурах МН поява струму може бути зумовлена рi-

зноманiтними механiзмами. Проте, на нашу думку, одна з компонент пов’язана

з ТЕ, яка є найтиповiшим процесом у ДШ. Вiдтак, для I1 може бути записа-

ний наступний вираз

I1 = I0T
2 exp

(

−qΦb

kT

)[

1− exp

(

−VR

kT

)]

, (5.20)

де I0 — певна константа, а для опису температурної залежностi ВБШ Φb цiлком

застосовний вираз (3.3).

При визначеннi причин появи компоненти I2 необхiдно врахувати на-

ступне. SCLC провiднiсть стає суттєвою, якщо густина iнжектованих вiльних
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Рис. 5.18. Залежностi зворотного струму структур SSDB вiд оберненої темпе-

ратури, вимiрянi при рiзних напругах змiщення. Точки — експеримент, суцiльнi

лiнiї — апроксимацiя вiдповiдно до формули (5.27). Пунктирна та штрихована

лiнiї вiдображають ТЕ та РАТ компоненти струму, вiдповiдно, для кривої 5. VR,

В: 4 (1), 3 (2), 2 (3), 1 (4), 0.5 (5). WUS = 0.

носiїв набагато перевищує густину термiчно генерованих [563]. Тобто SCLC

є бiльш очiкуваним при прямому змiщеннi. Модель VRHC передбачає появу

низькотемпературного струму з малою енергiєю активацiї (декiлька меВ) при

низьких значеннях напруженостi електричного поля [563]. Цi умови також не

вiдповiдають нашому випадку, зокрема нахил кривих на рис. 5.18 вiдповiдає

значно бiльшим значенням активацiйної енергiї. Отже, цiлком ймовiрною при-

чиною появи другої компоненти струму є процеси тунелювання, стимульованого

фононами. З лiтератури [559, 564, 565] вiдомо, що згаданий механiзм здатен по-

яснити залежностi зворотного струму в широкому температурному дiапазонi

i зумовлений тунелюванням носiїв заряду з електронних станiв, розташова-

них у напiвпровiднику поблизу межi роздiлу МН, в зону провiдностi. Згiдно

з [559, 566], величина РАТ струму описується наступним чином:

I2 =
q2FmANss√

8m∗ǫt

√

γ1 − γ

γ1
exp

{

−
√

32m∗ǫ3
t (γ1 − γ)2

3qFm~
[γ1 +

1

2
γ]

}

, (5.21)

γ1 = (1 + γ2)1/2, (5.22)

γ =
ae−ph~ω

2
ph

√
2m∗

qFm
√
ǫt







exp
(

~ωph

kT

)

+ 1

exp
(

~ωph

kT

)

− 1







, (5.23)
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де Nss — густина заповнених рiвнiв поблизу iнтерфейсу, ~ωph — енергiя фонону,

ae−ph — константа електрон–фононної взаємодiї; глибина залягання рiвня по вiд-

ношенню до дна зони провiдностi ǫt, напруженiсть електричного поля на межi

роздiлу МН Fm та iншi величини зустрiчалися ранiше.

Формули (5.19)–(5.23) використанi для апроксимацiї експериментальних

залежностей зворотного струму вiд температури. Апроксимацiя здiйснювалась iз

використанням методу диференцiйної еволюцiї. При цьому величини I0, ǫt, Nss

та ВБШ при нульовiй температурi Φb0 розглядалися як шуканi параметри. При

розрахунках використанi значення ~ωph = 16 меВ та ae−ph = 6. Перша величина

вiдповiдає повздовжнiм акустичним фононам у Si [567, с. 312], а друга збiгається

зi значенням, використаним в роботi [565] для найкращого узгодження синтезо-

ваних залежностей iз експериментальними даними для ДШ на основi n–Si з

шаром окису на поверхнi. Результати, отриманi для I0, показано на рис. 5.19. З

рисунку видно, що I0 не залишається сталою, зменшуючись при збiльшеннi на-

пруги змiщення. З одного боку це суперечить класичнiй ТЕ теорiї, а з другого —

свiдчить про необхiднiсть враховувати наявнiсть дiелектричного прошарку мiж

металом та напiвпровiдником. Це означає, що прикладена до структури напруга

має бути представлена у виглядi

Рис. 5.19. Залежнiсть температуро–незалежного множника ТЕ струму вiд вели-

чини зворотної напруги. Точки отриманi з експериментальних даних, лiнiя —

апроксимацiя з використанням формули (5.26). При розрахунках вважалося, що

Vi = 0.5VR
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VR = Vi + Vs , (5.24)

де Vi та Vs — падiння напруги на iзолюючому прошарку та збiдненому шарi

напiвпровiдника, вiдповiдно. Крiм того, рiвняння (5.19) має бути замiнено на

IR(T,VR) = Pt(Vi)× [I1(T,Vs) + I2(T,Vs)] , (5.25)

де Pt — ймовiрнiсть перемiщення (тунелювання) електрона через iзолюючий

прошарок. З врахуванням цих змiн необхiдно зазначити, що рис. 5.19 вiдобра-

жає залежнiсть не I0, а добутку PtI0.

У випадку, якщо з дiелектричним прошарком пов’язаний трапецоїдальний

потенцiйний бар’єр, то ймовiрнiсть квантово–механiчного тунелювання опису-

ється виразом

Pt = exp

{

−4
√

2m∗
i q

3~Vi

[

(U0 + Vi)
3/2 − U

3/2
0

]

δ

}

, (5.26)

де U0 — висота бар’єру на межi напiвпровiдник–iзолятор при нульовому змiщен-

нi, m∗
i — ефективна маса електрону в iзоляторi, δ — товщина дiелектричного

прошарку. Використовуючи значення m∗
i = 0,5m0 (що вiдповiдає SiO2) та

Vi = 0,5VR, проведена апроксимацiя даних на рис. 5.19 вiдповiдно до форму-

ли (5.26). Результати показанi на рисунку суцiльною лiнiєю. Отриманi значення

параметрiв U0 = 1 В та δ = 2,8 нм є цiлком реальними: наприклад, в лiтера-

турi повiдомляється, що товщина шару окису може складати вiд 0,2 ÷ 1 нм на

поверхнi кремнiєвих пластин [568] та до 10,2 нм на iнтерфейсi ДШ [569]. Це

пiдтверджує застосовнiсть використаних припущень.

Отже, узагальнений вираз для зворотного струму набуває вигляд

IR = ITE + IPAT = PtI0 T
2 exp

(

−qΦb

kT

)[

1− exp

(

− Vs

kT

)]

+ (5.27)

+
Ptq

2FmANss√
8m∗ǫt

(

1− γ

γ1

)1/2

exp

{

−4
√
2m∗ ǫ3/2

t (γ1 − γ)2

3qFm~
[γ1 +

1

2
γ]

}

,



246

Рис. 5.20. Польовi залежностi ВБШ (а), енергiї активацiї пастки (б) та густини

iнтерфейсних станiв (в) для структур SSDB при УЗН (2 та 3) та без нього (1).

WUS, Вт/см2: 0 (1), 0,17 (2), 0,65 (3). fUS, МГц: 8,4 (2), 4,1 (3)

де ITE та IPAT — ТЕ та РАТ компоненти струму, вiдповiдно, причому для обчи-

слення Fm у виразi (4.22) замiсть VR має бути використано Vs. Формула (5.27)

була використана для апроксимацiї експериментальних даних. При цьому вважа-

лося, що Vs = 0.5VR. Результати апроксимацiї представленi лiнiями на рис. 5.18.

Для всього дiапазону напруг середньоквадратичне вiдхилення апроксимуючих

кривих вiд експериментальних даних не перевищувало 0,7%. Польовi залежно-

стi визначених параметрiв показанi на рис. 5.20, кривi 1. Для розрахунку Nss

використанi значення Pt, отриманi з рис. 5.19. Зауважимо, що отриманi величи-

ни густини iнтерфейсних станiв цiлком спiвмiрнi зi значенням (1,2 · 1012 см2),

отриманим ранiше авторами роботи [565] для кремнiєвих ДШ.

Виявлено (див. рис. 5.20,а), що зниження ВБШ пропорцiйне Fm:

Φb(0) = Φb0(0)− αFFm . (5.28)
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Вiдомо [411, 457, 570], що подiбна залежнiсть спостерiгається у випадку, коли

зниження висоти бар’єру переважно визначається iнтерфейсними рiвнями. При

цьому αF визначає положення максимуму потенцiалу, що є результатом супер-

позицiї поля Шотткi та поля поверхневих станiв [570].

Отримане значення ǫt (0.35 ÷ 0.40 еВ) приблизно втричi менше шири-

ни забороненої зони кремнiю. Подiбнi спiввiдношення i ранiше були виявленi

при дослiдженнi РАТ струму: наприклад, енергiя активацiї електронiв iз пас-

тки дорiвнювала 0,50 еВ для GaAs [564] та 0,90 еВ для GaN [559]. Як видно

з наведених даних (рис. 5.20,б), енергiя активацiї зменшується при зростаннi

напруженостi електричного поля, причому зниження пропорцiйне
√
Fm:

ǫt = ǫt0 − βFF
1/2
m , (5.29)

де ǫt0 — енергiя зв’язку електрона на пастцi за вiдсутностi поля. Подiбний

механiзм польової емiсiї вiдомий в лiтературi як ефект Пула–Френкеля. Очiкує-

ться [571, 572], що для параметра βF справедливе наступне спiввiдношення

βF =

√

Zq3

πε0εs
, (5.30)

де Z — заряд центру. Для однократно зарядженої пастки в Si теоретичне зна-

чення параметра βPF , обчислене використовуючи рiвняння (5.30), дорiвнює

2,2·10−5 еВ(м/В)1/2. У нашому випадку отримане значення (10,5·10−5 еВ(м/В)1/2)

вiдрiзняється вiд βPF . Подiбнi вiдхилення також описанi в лiтературi. З одно-

го боку, вираз (5.30) справедливий лише в одномiрному наближеннi, тодi як

для реальних структур експериментально спостерiгалися [571, 572] величини

βF < βPF . З iншого боку, згiдно з [572], електрони можуть бути захопленi

на пастки, розташованi в кластерi позитивно заряджених iонiв, утворення яких

має флуктуацiйний характер. Це викликає збiльшення як ефективного заряду Z

(до 10–30 [572]), так i величини βF ; амплiтуда збiльшення залежить вiд розмiру

кластера. Саме цим ефектом, на думку автора, зумовлена вiдмiннiсть отриманого

значення вiд βPF . Всi отриманi параметри зведенi до табл. 5.2 (перший рядок).
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Таблиця 5.2

Параметри структур Mo—n–n+–Si, визначенi зi зворотних ВАХ
WUS, fUS, Φb0(0), αF , ǫt0, βF ,

Вт/см2 МГц мВ нм меВ 10−5 еВ·м1/2·В−1/2

0 — 960± 10 66± 7 610± 10 10,5± 0,3

0,17 8,4 870± 10 51± 5 540± 10 8,1± 0,5

0,65 4,1 790± 10 36± 7 520± 10 7,1± 0,5

5.3.3. Вплив ультразвука на характеристики перенесення заряду

Описана в 5.3.2 процедура була також використана для апроксимацiї за-

лежностей зворотного струму, вимiряних при УЗН. Отриманi при використаннi

двох режимiв УЗН результати зведенi на рис. 5.20 (кривi 2 та 3) та в табл. 5.2

(другий та третiй рядки). Виявлено, що УЗН впливає як на ТЕ, так i РАТ ком-

поненти струму. Зокрема, спостерiгається АI зменшення енергiї активацiї носiїв,

захоплених на пастки (рис. 5.20,б). Подiбний ефект може бути зв’язаний зi змi-

ною заселеностi коливальних рiвнiв дефекту [310] або зi змiщенням домiшкових

атомiв вiдносно оточення [155]. Згiдно з розрахунками, проведеними в робо-

тi [310], ефективнiсть АДВ має збiльшуватись при зростаннi частоти УЗ; цi

очiкування збiгаються iз результатами експерименту.

У свою чергу, якщо при поширеннi акустичної хвилi електрон потре-

бує меншої енергiї для звiльнення з пастки, то можна очiкувати, що УЗН має

зменшувати густину заповнених станiв. Саме така тенденцiя спостерiгається в

нашому випадку (рис. 5.20,в). Зауважимо, що вплив УЗ на пастки зменшується

зi зростанням напруженостi електричного поля.

Згiдно з результатами, розглянутими в роботi [570], величина αF має зро-

стати при збiльшеннi концентрацiї заряджених поверхневих станiв та глибини

проникнення зумовленого ними поля. Отже, причиною виявленого АI зменше-

ння параметра αF є зменшення рiвноважної кiлькостi захоплених на поверхнi

електронiв. АI зменшення коефiцiєнта βF вiдбувається внаслiдок змiни розмiру

дефектного кластера i викликаної цим модифiкацiї ефективної кратностi заря-

ду. Можливою причиною цього процесу є локальне пiдвищення температури

кластеру дефектiв у акустичному полi — ефект описано в роботi [312]. Змiна

розмiру може бути i причиною зменшення ǫt0.
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Рис. 5.21. Температурнi та польовi залежностi вiдносного внеску РАТ компо-

ненти зворотного струму (а) та його змiни при дiї УЗ iз fUS = 4,1 МГц,

WUS = 0,65 Вт/см2 (б)

Отриманi данi показують, що ВБШ зменшується пiд дiєю УЗН. Цi резуль-

тати збiгаються iз отриманими з аналiзу прямих гiлок ВАХ i детально описаними

у попереднiх пiдроздiлах.

Для пояснення польових та температурних залежностей АI змiн зворо-

тного струму εIR (рис. 5.16,б) розглянемо вiдносний внесок РАТ компоненти

νPAT = IPAT/(IPAT + ITE). На рис. 5.21,a наведено залежностi νPAT вiд напру-

ги та температури для ненавантаженого зразка, а на рис. 5.21,б — змiни νPAT

пiд дiєю УЗ. Як видно з наведених даних, РАТ компонента є основною при

низьких температурах, тодi як термоемiсiйна складова стає переважаючою при

T > 260 K. Крiм того, варто взяти до уваги, що а) зменшення ǫt0 та βF (так само

як i Φb0(0) та αF ) викликають протилежнi змiни величини зворотного струму;

б) ВБШ сильнiше залежить вiд напруженостi електричного поля, нiж енергiя

активацiї з пасткового рiвня (змiни Φb(0) та ǫt складають 25% та 15%, вiдповiд-

но – див. рис. 5.20), проте РАТ струм явно залежить вiд Fm.

З метою оцiнки характеру впливу кожного з чотирьох параметрiв

(ǫt0,βF ,Φb0(0),αF ) на величину зворотного струму при рiзних температурах

та напругах змiщення були проведенi спецiальнi розрахунки. Вони полягали

в тому, що обчислювалися вiдношення струмiв I(θ−∆θ)
I(θ) , де I(θ) та I(θ − ∆θ)

— струм до i пiсля зменшення величини θ (θ один iз набору {ǫt0,β,Φb00,α}).

Результати розрахункiв представленi на рис. 5.22. Аналiз розглянутих резуль-

татiв показує, що АI зростання зворотного струму в iнтервалi 130 ÷ 250 K
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Рис. 5.22. Якiснi залежностi змiн ТЕ (а, в) та РАТ (б, г) компонент зi ǫt0 (а),

Φb0(0) (б), βF (в) та αF (г). При розрахунках використанi формули (5.20), (5.21),

(5.28) та (5.29). Подробицi в текстi

визначається зменшенням ǫt0. Ефект частково компенсується зменшенням βF та

Nss. Якщо суттєвим стає вплив ТЕ струму, то на перший план виходять змiни

ВБШ. Проте ефект зменшення Φb0(0) суттєво маскується внаслiдок зменшення

αF . Зокрема, це маскування спричинює збiльшення вiдносного внеску РАТ при

середнiх температурах (250÷ 300 K) та високих змiщеннях (VR > 3.5 В) — див.

рис. 5.21,б. Згiдно з попереднiм припущеннями змiни Φb0(0) та αF вiдбуваються

внаслiдок поглинання УЗ дислокацiями невiдповiдностi та АI зменшення кiль-

костi електронiв, захоплених на поверхневi стани, вiдповiдно. Залежнiсть цих

процесiв вiд iнтенсивностi введеного УЗ рiзна, що i є причиною немонотонних

змiн εIR, що спостерiгаються при високих напругах (рис. 5.17,б).

Висновки до роздiлу 5

1. Експериментально дослiджено вплив ультразвукового навантаження в дi-

апазонi частот 8÷28 МГц на електричнi властивостi структур Mo/n-n+-Si з

бар’єром Шотткi в дiапазонi температур 130÷330 К. Виявлено акусто–iндукованi
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оборотнi змiни фактора неiдеальностi та висоти бар’єру Шотткi, причому змiни

немонотонно залежать вiд температури i найефективнiший вплив УЗ спостерi-

гається поблизу 200 K. Показано, що зi збiльшенням частоти УЗ спостерiгається

пiдвищення ефективностi акустичного впливу на параметри кремнiєвих дiодiв

Шотткi (суттєва залежнiсть), та зростання температури, яка вiдповiдає макси-

мальнiй ефективностi (слабка залежнiсть).

2. Виявлено, що поява додаткової компоненти струму при низьких темпера-

турах, а також температурнi залежностi висоти бар’єру, фактора неiдеальностi

в структурах Mo/n–n+–Si можуть бути поясненi в межах моделi неоднорiдно-

го контакту. Застосування цiєї моделi до аналiзу акусто–iндукованих ефектiв

показало, що при УЗН вiдбувається збiльшення висоти бар’єру як в областi

розташування патчiв, так i за їхнiми межами, а також розширюється розподiл

параметрiв патчiв та збiльшується їхня ефективна густина.

3. Показано, що частотнi та температурнi особливостi акусто–iндукованих

змiн параметрiв структур Mo/n–n+–Si можуть бути поясненi в межах моделi

поглинання ультразвука внаслiдок руху дислокацiйних перегинiв.

4. Експериментально виявлено ефект оборотного збiльшення зворотного

струму структур Mo/n–n+–Si при акустичному навантаженнi; показано, що

ефект послаблюється при збiльшеннi температури та змiщення та посилює-

ться при зростаннi частоти ультразвука. Показано, що основними механiзмами

зворотного струму є термоелектронна емiсiя та тунелювання, стимульоване фо-

нонами; ультразвук впливає на характеристики обох механiзмiв. Виявлено, що

в умовах поширення акустичних хвиль вiдбувається зменшення енергiї актива-

цiї рiвнiв, що беруть участь у тунелюваннi, густини заповнених iнтерфейсних

станiв та коефiцiєнта Пула–Френкеля.

5. Показано, що ультразвук може бути ефективним iнструментом динамi-

чного керування властивостями структур метал—напiвпровiдник.

Основнi результати роздiлу представленi в роботах [3, 4, 6, 8, 45, 48, 51, 53].
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РОЗДIЛ 6

ЗАЛИШКОВI ЕФЕКТИ, СПРИЧИНЕНI МIКРОХВИЛЬОВИМИ ТА

УЛЬТРАЗВУКОВИМИ ОБРОБКАМИ НАПIВПРОВIДНИКОВИХ

СТРУКТУР НА ОСНОВI GaAs, SiC ТА Si

6.1. Вплив мiкрохвильових обробок на дефектну пiдсистему структур

GaAs та монокристалiв карбiду кремнiю

Мiкроелектронiка є однiєю з найважливiших галузей сьогодення i тому

вивчення впливу рiзноманiтних зовнiшнiх факторiв на властивостi напiвпровiд-

никiв та структур на їхнiй основi є однiєю з найважливiших задач фiзичного

матерiалознавства. Загалом цьому питанню присвячена значна кiлькiсть тео-

ретичних та експериментальних робiт, що викликано як бажанням зрозумiти

механiзми деградацiйних процесiв, якi вiдбуваються у мiкроелектронних прила-

дах, так i пошуком нових технологiчних шляхiв виготовлення таких пристроїв.

Вплив окремих факторiв, наприклад радiацiї, вивчений достатньо повно — див.,

наприклад, [372, 573]. Водночас бiльшої уваги починають потребувати новi за-

соби активного впливу, такi як, наприклад, УЗО чи мiкрохвильова обробка

(МХО) [527, 574–591]. В останньому випадку широке застосування надвисо-

кочастотне (НВЧ) електромагнiтне опромiнення зумовлене його спроможнiстю

викликати розiгрiв твердих тiл [574, 576, 578], причому визначальними особли-

востями такого пiдходу є висока ефективнiсть, здатнiсть як до однорiдного, так i

просторово–вибiркового пiдвищення температури та екстремально високi швид-

костi нагрiву [574]. Як наслiдок, МХО широко використовується, для синтезу

рiзноманiтних, зокрема i напiвпровiдникових, сполук [574,579]. Проте подiбний

засiб зовнiшнього впливу є також причиною змiни рiзноманiтних характеристик

напiвпровiдникових матерiалiв та приладних структур. Наприклад, виявлено, що

НВЧ опромiнення викликає релаксацiю внутрiшнiх напруг та модифiкацiю при-

поверхневих областей в структурах GaAs та InP [527,581–584,586,587,590,591],

вирiвнювання мiкрорельєфу поверхнi структур SiC/SiO2 [580], перерозподiл до-

мiшок [580, 588, 590], змiну зарядового стану комплексiв [583] та гетерування
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дефектiв [588]. Одним iз наслiдкiв подiбних процесiв структурно–домiшкового

впорядкування є зменшення розкиду параметрiв дiодiв Шотткi [583,588]. Окрiм

того, спостерiгалася стимульована НВЧ опромiненням змiна властивостей плiвок

оксидiв Ti, Gd та Er, осаджених на карбiдi кремнiю [589], перебудова спектрiв

фотолюмiнiсценцiїї пластин GaAs [584, 586, 588], причому особливостi ефекту

залежали як вiд типу легуючої домiшки, так i вiд кристалографiчної орiєнтацiї

зразкiв. Все це дозволяє розглядати МХО як один iз найперспективнiших, поряд

iз УЗО, шляхiв модифiкацiї напiвпровiдникових приладiв.

Водночас детальнiша iнформацiя щодо впливу НВЧ опромiнення на па-

раметри глибоких центрiв практично невiдома. Метою дослiджень, результати

яких наведено у цьому пiдроздiлi є дослiдження впливу МХО на параме-

три глибоких центрiв, розташованих у приповерхневiй областi монокристалiв

n–6H–SiC та n–GaAs, а також арсенiд–ґалiєвих епiтаксiйних структур за допо-

могою методу акустоелектричної релаксацiйної спектроскопiї.

6.1.1. Параметри структур та методи дослiджень

З лiтератури [527,582–587] вiдомо, що загальний характер впливу МХО на

напiвпровiдниковi структури залежить вiд багатьох факторiв; основними з них

є початковий рiвень структурної досконалостi, провiднiсть, дiелектрична прони-

кнiсть,топологiя структур. З метою оцiнки впливу МХО на параметри вiдiбранi

рiзнi (за ступенем легування, вихiдним рiвнем залишкових механiчних напруг

та структурою) зразки. А саме.

а) Монокристалiчнi пластини n–SiC, полiтип 6H , вирощенi за методом Лелi та

легованi азотом. Зразки мали вигляд пластин розмiром 5 × 10 мм2 товщиною

490 мкм iз концентрацiєю носiїв (3÷ 6) · 1018 см−3 (надалi вони позначенi SIC1

та SIC2) i товщиною 460 мкм iз концентрацiєю носiїв (1÷ 3) · 1018 см−3 (SIC3).

б) Монокристалiчнi пластини арсенiду ґалiю товщиною 300 мкм. Пластини

орiєнтованi в площинi (100), легованi оловом, концентрацiя електронiв дорiв-

нювала (1,5 ÷ 2,5) · 1018 см−3 для зразка GAS1 та (3 ÷ 5) · 1016 см−3 для зразка

GAS2. Позначення GAT використовується для пластини (111), легованої телу-

ром, n = (1÷ 2) · 1018 см−3.
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Рис. 6.1. Структура зразкiв для вивчення глибоких рiвнiв

в) Епiтаксiйнi n–n+ структури GaAs, якi складалися з монокристалiчної пiд-

кладки товщиною 300 мкм iз n = 2 · 1018 см−3 та нанесеного на його поверхню

шару товщиною 6 мкм iз концентрацiєю носiїв 3,9 · 1015 см−3 (зразок GAE1),

3,5 · 1015 см−3 (GAE2), 5,0 · 1015 см−3 (GAE3). Пiдкладка та епiтаксiйний шар

легованi телуром.

г) Епiтаксiйнi n–n+–n++ структури GaAs:Te з буферним шаром, якi складалися

з монокристалiчної (100) пiдкладки (300 мкм, n = 2 ·1018 см−3), на яку послiдов-

но нанесенi шар товщиною 1 мкм з n = 8 · 1016 см−3 та шар товщиною 2 мкм,

у якому n = 7 · 1015 см−3. Для дослiджень використовувалися зразки, вирiзанi з

двох рiзних пластин та позначенi GAB1 та GAB2.

Епiтаксiйнi системи виготовленi за допомогою методу газофазної епiтаксiї i

вiдповiдали стандартним технiчним умовам на подiбнi структури. Використа-

нi зразки узагальненi на рис. 6.1.

МХО зразкiв проводилася у вiльному просторi при кiмнатнiй температурi

в магнетронi на частотi 2,45 ГГц iз питомою потужнiстю 1,5 Вт/см2. Опромi-

нення епiтаксiйних структур здiйснювалося з боку розташування епiтаксiйного

шару. Загальний час експозицiї tMWT змiнювався в iнтервалi 20÷ 80 c для рiзних

зразкiв. З метою запобiгання суттєвого нагрiву зразкiв тривалiсть неперервного

опромiнення складала 5 с.
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Рис. 6.2. Схема вимiрювання сигналу ПАН. Схематично показано часовi за-

лежностi радiоiмпульсу VRF для збудження УЗ в пластинi п’єзоелектрика та

результуючого сигналу ПАН VTAV.

До та пiсля МХО визначалися такi параметри глибоких центрiв, як

ефективний поперечний перерiз захоплення електронiв σn та розташування

енергетичного рiвня центру вiдносно дна зони провiдностi Ec−Et. Для цього ви-

користовувався метод акустоелектричної релаксацiйної спектроскопiї [224–226],

який вже згадувався у пунктi 1.1.3. Схема методу зображена на рис. 6.2. Зразки

розмiщувалися на п’єзоелектричнiй пластинi LiNbO3, в якiй iмпульсно збуджу-

валися АХ. Пiсля закiнчення УЗ iмпульсу вiдбувається релаксацiя ПАН згiдно

з законом

VTAV(t) = VTAV,0 exp(−t/τ). (6.1)

Проста експоненцiйна залежнiсть (6.1) спостерiгається у випадку, коли у

акустоелектроннiй взаємодiї ефективно приймають участь глибокi центри ли-

ше одного типу. Для електронного напiвпровiдника характерний час релаксацiї

описується спiввiдношенням [224, 225, 592]

τ =
1

σn υth,nNc
exp

(

Ec − Et

kT

)

. (6.2)

Експериментальнi вимiрювання релаксацiйної дiлянки ПАН при рiзних тем-

пературах та їхня подальша апроксимацiя згiдно з (6.1) дозволяли отримати

залежнiсть τ(T ). Величина Ec − Et визначалася за нахилом залежностi τ вiд
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(kT )−1 у напiвлогарифмiчному масштабi, пiсля чого, з використанням фор-

мули (6.2), був розрахований σn. Вимiри проводилися в iнтервалi температур

(290÷350) К, за винятком зразкiв GAB, для який ПАН досягала достатньої для

вимiрювання величини лише пiсля нагрiву до температур вище 310 К.

Для монокристалiчних зразкiв до та пiсля МХО також проведено визначен-

ня радiуса кривизни Rcur та деформацiї ξcur приповерхневих кристалографiчних

площин. Величина ξcur оцiнювалася рентгенографiчним методом по змiнi куто-

вого положення дифракцiйного максимуму при трансляцiї зразка [593], кривизна

вимiрювалася на профiлометрi DekTak 3030 Veeco Instruments. Rcur та ξcur вимi-

рювалися з вiдносною похибкою, що не перевищувала 2 %. Для монокристалiв

арсенiду ґалiю дослiджувався також характер розподiлу структурних дефектiв

по площi за допомогою методу рентгенiвської проекцiйної топографiї за Борма-

ном, а розподiл густини дислокацiй та мiкронапруг визначався методом аналiзу

iнтенсивностi фрiделiвських пар вiдбиттiв hkl та hkl [594].

6.1.2. Вплив мiкрохвильових обробок на параметри глибоких рiвнiв

На рис. 6.3 наведено типовi температурнi залежностi τ для зразкiв до та

пiсля МХО. З наведених даних видно, що пiсля дiї НВЧ опромiнення змiнюється

як нахил кривих (безпосередньо пов’язаний з розташуванням рiвня у забороне-

нiй зонi), так i абсолютна величина характерного часу релаксацiї ПАН. Характер

та величина впливу залежать як вiд часу експозицiї, так i вiд ступеня легування

та внутрiшньої будови дослiджених структур. Отриманi результати узагальненi

в табл. 6.1. Видно, що в зразках карбiду кремнiю зустрiчається 2 глибокi рiвнi,

позначенi ESC1 та ESC2, в зразках арсенiду ґалiю — шiсть (EGA1–EGA6).

Для наведених даних є характерною низка особливостей. А саме.

1) Величина перерiзу захоплення носiїв значно чутливiша до МХО, нiж енерге-

тичне розташування рiвнiв. Наприклад, виявлено змiни σn на порядок величини,

тодi як змiщення положення рiвнiв не перевищує 20%; крiм того, модифiкацiя

перерiзу захоплення спостерiгається при менших часах експозицiї: так, напри-

клад, для GAB1 пiсля 20 с НВЧ впливу значення (Ec − Et) практично не

змiнилося, тодi як σn зросла приблизно в чотири рази.
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Таблиця 6.1

Визначенi параметри дефектiв у зразках n–GaAs та n–6H–SiC

Зразок tMWT, c Рiвень (Ec − Et), еВ σn, см2 a) Rcur, м ξcur

SIC1 0 ESC1 0,33± 0,01 (7± 4) · 10−18 ∞ 0

20 ESC1 0,33± 0,01 (5± 3) · 10−19 170,2 8,7 · 10−7

40 ESC2 0,26± 0,01 (2± 1) · 10−19

н/в
80 c/c

SIC2 0 ESC1 0,33± 0,01 (7± 4) · 10−18 > 2000 < 1,2 · 10−7

20 ESC1 0,33± 0,01 (5± 3) · 10−19 171,9 1,4 · 10−6

SIC3 0 ESC1 0,34± 0,02 (3± 2) · 10−18 3,8 6,1 · 10−5

20 ESC2 0,29± 0,01 (5± 3) · 10−19 5,5 4,2 · 10−5

40 ESC2 0,26± 0,01 (10± 7) · 10−20

н/в
80 ESC2 0,23± 0,01 (6± 4) · 10−20

GAS1 0 EGA1 0,32± 0,02 (3± 2) · 10−17 -53,8 −2,8 · 10−6

20 EGA1 0,31± 0,01 (2± 1) · 10−17 22,9 6,5 · 10−6

40 c/c н/в

GAS2 0 EGA1 0,32± 0,01 (4± 2) · 10−17 17,2 8,7 · 10−6

20 EGA2 0,28± 0,01 (5± 2) · 10−18 14,7 1,0 · 10−5

40 c/c

GAT 0 EGA3 0,49± 0,02 (5± 3) · 10−14

20 EGA4 0,40± 0,02 (2± 1) · 10−15

GAE1 0 EGA5 0,24± 0,01 (2± 1) · 10−18

60 EGA2 0,29± 0,01 (10± 6) · 10−18

GAE2 0 EGA5 0,25± 0,01 (2± 1) · 10−18

60 EGA2 0,30± 0,01 (2± 1) · 10−17

GAE3 0 EGA6 0,43± 0,01 (8± 5) · 10−17 н/в

60 EGA6 0,46± 0,02 (7± 4) · 10−16

GAB1 0 EGA4 0,39± 0,01 (10± 7) · 10−18

20 EGA4 0,39± 0,01 (4± 2) · 10−17

40 EGA6 0,43± 0,02 (10± 6) · 10−17

GAB2 0 EGA4 0,40± 0,01 (10± 6) · 10−17

20 EGA4 0,41± 0,01 (10± 6) · 10−17

40 EGA6 0,45± 0,02 (4± 2) · 10−16

a) при T = 300 К для SIC, GA, GAE та при T = 340 К для GAB

н/в — вимiрювання не проводилися; с/с — слабкий сигнал ПАН
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Рис. 6.3. Залежностi часу релаксацiї ПАН вiд оберненої температури для зразкiв

SIC2 (а), SIC3 (б), GAS2 (в), GAE2 (г) та GAB1 (д) до та пiсля МХО. tMWT, c: 0

(кривi 1), 20 (2), 40 (3), 60 (4)

2) У монокристалах ступiнь iндукованих МХО змiн зростає при зменшеннi

концентрацiї вiльних носiїв заряду (див. данi для зразкiв GAS1 та GAS2) та

зростаннi вiдносної деформацiї (зменшеннi кривизни поверхнi).

3) Пiсля тривалої (для GaAs tMWT > 40 с, для SiC tMWT > 80 с) МХО монокриста-

лiчних зразкiв спостерiгається суттєве зменшення сигналу ПАН. Це корелює з

даними роботи [588], де повiдомляється про зменшення концентрацiї центрiв iз

рiвнями у верхнiй половинi забороненої зони внаслiдок НВЧ вiдпалу.

4) Доза опромiнення, необхiдна для суттєвого впливу на параметри центрiв у

епiтаксiйних структурах, вища, нiж для монокристалiчних зразкiв. Зокрема про

це свiдчать данi табл. 6.1 для зразкiв серiй GA та GAB пiсля опромiнення про-

тягом 20 с. Зауважимо, що рiвень легування пiдкладки GAB та GAE збiгався зi

зразками GAS1 i GAT, епiтаксiйного шару GAB — з GAS2; крiм того, в GAB,
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GAE та GAT однакова легуюча домiшка. Вiдтак, виявленi вiдмiнностi визначаю-

ться структурою зразкiв, а не зумовленi рiзницею їхнiх провiдностей.

5) Характер змiн у монокристалiчних пластинах та епiтаксiйних структурах

протилежний: для SIC, GAS, GAT пiсля МХО спостерiгається зменшення σn

та (Ec − Et), тодi як в GAE та GAB обидва параметри зростають.

Спираючись вiдомi данi, розглянемо можливу природу центрiв, якi вияв-

ленi у дослiджених структурах. При цьому необхiдно врахувати, що лiтературнi

данi характеризуються наявнiстю розкиду значень основних параметрiв пасток,

зокрема вiдмiнностi величини поперечного перерiзу захоплення можуть дося-

гати чотирьох порядкiв [595]. Однiєю з можливих причин цього феномену

може бути суттєва залежнiсть швидкостi термiчної емiсiї носiїв вiд напружено-

стi електричного поля [596–598], яка викликана а) зменшенням енергiї iонiзацiї

внаслiдок ефекту Пула–Френкеля чи, наприклад, завдяки кулонiвськiй взаємо-

дiї центрiв [599]; б) змiною величини σn [598, 600]. Зазвичай змiни (Ec − Et)

складають декiлька сотих еВ, тодi змiни перерiзу захоплення можуть досяга-

ти декiлькох порядкiв: наприклад, згiдно з даними роботи [600] при кiмнатнiй

температурi σn для центру EL2 в GaAs при напруженостi 105 В/см збiльшу-

ється в 200 разiв. Як наслiдок, при використаннi рiзних методiв дослiдження

дефектiв отриманi параметри одних i тих же центрiв можуть суттєво вiдрiзняти-

ся. Наприклад, можна порiвняти результати оглядових робiт, де зiбранi данi по

рiзноманiтним пасткам в арсенiдi ґалiю отриманi за допомогою методiв неста-

цiонарної емнiсної спектроскопiї [601] та термостимульованих струмiв [595].

Наведенi данi стосуються дефектiв iз близьким положенням рiвнiв i суттєво

рiзними значеннями поперечного перерiзу захоплення. Узагальнюючи сказане,

зауважимо, що при iдентифiкацiї дефектiв будемо орiєнтуватися саме на енер-

гетичне розташування пасткових рiвнiв.

Положення рiвня ESC1 (Ec − (0,33 ÷ 0,34) еВ), який спостерiгався у

вихiдних монокристалах карбiду кремнiю можна зiставити з розташуванням

S–центру (Ec− 0,35) еВ, [602–604]), EK3–центру (Ec− 0,34) еВ, [605]) чи рiвня

(−/+) центру E1 (Ec − 0,34) еВ, [602]). S–центр вiдповiдає за безвипромiню-

вальну рекомбiнацiю i вiдноситься до власних дефектiв у 6H–SiC [602]). Згiдно
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Таблиця 6.2

Лiтературнi данi для рiвнiв, близьких за розташуванням до EGA1

(Ec − Et = (0,31÷ 0,32) еВ, σn ≈ 3 · 10−17 см2, зразки GAS1 та GAS2)

(Ec − Et), еВ σn, см2 конфiгурацiя метод епi–структура посилання

0,33 комплекс з VAs DLTS нi [609]

0,33 DLTS нi [610]

0,31÷ 0,33 VAs [611]

0,33 1 · 10−17 TSC нi [595]

0,323 1 · 10−14 DLTS так [612]

0,334 2 · 10−15 DLTS так [612]

0,35 комплекс з VAs PA нi [613]

0,315÷ 0,325 3 · 10−17 TSC нi [614]

0,33 TSC нi [615]

0,30÷ 0,33 DLTS нi [616]

DLTS — метод нестацiонарної спектроскопiї ГР

TSC — метод термостимульованих струмiв

PA — позитрон–анiгiляцiйна спектроскопiя

з результатами робiт [603,604] S–центр та R–центр (Ec−1,27 еВ) пов’язанi з дво-

ма рiзними зарядовими станами одного й того ж дефекту, тодi як вiдповiдно до

даних роботи [606] R–центр є дивакансiєю VSiVC. З рiвнем E1, який є центром

iз вiд’ємною кореляцiйною енергiєю, пов’язують комплекс кремнiєвих вакан-

сiй [607]. Пiсля МХО розташування рiвня, що вiдповiдає за появу ПАН в SIC,

змiнюється до Ec−(0,26÷0,29) еВ (рiвень ESC2). При цьому також немає повної

однозначностi: близьке положення має рiвень донорний рiвень (0/+) центру E1

(Ec − (0,27÷ 0,28) еВ, [608]) та центр X1 (Ec − 0,3 еВ, [607]). Автори останньої

роботи доповiдають про суттєву залежнiсть концентрацiї X1 вiд структурної до-

сконалостi кристалу та пiдкреслюють не iдентичнiсть цього центру з E1.

Данi для кожного з виявлених рiвнiв у арсенiдi ґалiю узагальнено в табли-

цях 6.2–6.7. Наведенi данi показують, що виявленi центри пов’язанi з власними

дефектами вакансiйного типу.

Можна видiлити декiлька причин змiни параметрiв пасток. А саме.
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Таблиця 6.3

Лiтературнi данi для рiвнiв, близьких за розташуванням до EGA2

(Ec − Et = (0,31÷ 0,32) еВ, σn ≈ 5 · 10−18 см2 (монокристали), 1 · 10−17 см2

(епi-структури), зразки GAS2, GAE1 та GAE2 пiсля опромiнення)

(Ec − Et), еВ σn, см2 конфiгурацiя метод епi–структура посилання

0,28 5 · 10−18 VAsAsi TSC нi [595]

0,26 3,5 · 10−15 DLTS так [612]

0,277 5 · 10−17 TSC нi [614]

0,284 1 · 10−17 TSC нi [614]

0,28 власний TP нi [617]

0,28 8 · 10−15 DLTS так [618]

0,30 комплекс з Те DLTS нi [619]

0,30 6 · 10−15 VAsAsi DLTS нi [620]

TP — релаксацiя фотопровiдностi

Таблиця 6.4

Лiтературнi данi для рiвнiв, близьких за розташуванням до EGA3

(Ec − Et = 0,49 еВ, σn ≈ 5 · 10−14 см2, зразок GAТ)

(Ec − Et), еВ σn, см2 конфiгурацiя метод епi–структура посилання

0,50 SbGa DLTS нi [621]

0,48 4 · 10−16 As++
Ga TSC нi [595]

0,485 2 · 10−16 TSC нi [614]

0,48 домiшка TP нi [617]

0,51 1 · 10−12 DLTS нi [622]

0,48 3 · 10−13 DLTS нi [616]

0,50 1 · 10−15 VAs, VGaGaiVAs DLTS нi [620]
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Таблиця 6.5

Лiтературнi данi для рiвнiв, близьких за розташуванням до EGA4

(Ec − Et = (0,39÷ 0,41) еВ, σn ≈ 2 · 10−15 см2 (монокристали),

(1÷ 10) · 10−17 см2 (епi-структури), зразки GAТ та GAB)

(Ec − Et), еВ σn, см2 конфiгурацiя метод епi–структура посилання

0,42 DLTS нi [610]

0,41 VGaVAs DLTS нi [621]

0,39 VGaGaAs TSC нi [623]

0,41 2 · 10−13 DLTS так [601]

0,40 SCRC так [624]

0,37 2 · 10−14 DLTS так [625]

0,40 VGaGaAs DLTS нi [626]

0,387 2 · 10−14 DLTS так [612]

SCRC — температурна залежнiсть струму ОПЗ

Таблиця 6.6

Лiтературнi данi для рiвнiв, близьких за розташуванням до EGA5

(Ec − Et = (0,24÷ 0,25) еВ, σn ≈ 2 · 10−18 см2, зразки GAE1 та GAE2 до

опромiнення)

(Ec − Et), еВ σn, см2 конфiгурацiя метод епi–структура посилання

0,23 DLTS нi [610]

0,23 2 · 10−17 TSC нi [595]

0,22÷ 0,25 8 · 10−19 TSC нi [627]

0,26 комплекс з VGa TSC нi [623]

0,24 TSC нi [615]

0,23 власний TP нi [617]

0,23 VGaVAs DLTS нi [628]

0,23 1 · 10−14 VGaVAs DLTS нi [601]

0,23 7 · 10−15 DLTS так [618]

0,22 2 · 10−15 DLTS нi [625]

0,258 4 · 10−16 DLTS так [612]
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Таблиця 6.7

Лiтературнi данi для рiвнiв, близьких за розташуванням до EGA6

(Ec − Et = (0,43÷ 0,46)0,43 еВ, σn ≈ 8 · 10−17 см2 (GAE3 до опромiнення)

σn ≈ 5 · 10−16 см2 (GAE3, GAB пiсля опромiнення))

(Ec − Et), еВ σn, см2 конфiгурацiя метод епi–структура посилання

0,44 1 · 10−14 VAsAsi, VAs TSC нi [595]

0,44 9 · 10−15 TSC нi [614]

0,43 7 · 10−16 власний DLTS так [601, 629]

0,44 2 · 10−15 комплекс з VAs DLTS так [630]

1) Перебудова дефектного комплексу внаслiдок його розпаду, долучення дода-

ткової компоненти, змiни вiдстанi мiж складовими тощо.

2) Змiна зарядового стану дефекту.

3) Змiна оточення пастки, що призводить, наприклад, до модифiкацiї напруже-

ностi електричного поля в околi дефекту.

4) Змiна концентрацiї дефектiв даного типу: так, у [599] показано, що змiна

енергiї iонiзацiї пропорцiйна кубiчному кореню концентрацiї дефектiв.

При аналiзi причин виявлених змiн необхiдно взяти до уваги можливi ме-

ханiзми впливу мiкрохвильового випромiнення на кристали. Звичайно, в першу

чергу варто врахувати ефекти збiльшення температури. Вважається, що стру-

ктурна модифiкацiя внаслiдок МХО зумовлена, переважно, змiною зарядового

стану дефектiв та виникненням полiв пружних напруг, обумовлених миттєвим

розiгрiвом дефектних регiонiв. Проте, як вiдомо, для провiдних твердих се-

редовищ цi процеси пiдсилюються при зростаннi концентрацiї вiльних носiїв

заряду [574], тодi як у нашому випадку при зростаннi n виявленi ефекти посла-

блюються (зразки GAS1 та GAS2). Крiм того, використаний режим опромiнення

не передбачав довготривалого неперервного впливу НВЧ коливань, що також

зменшувало загальний розiгрiв структур. З iншого боку, багаточисленнi дослi-

дження показали, що виявленi ефекти МХО не можуть бути поясненi лише з

використанням механiзмiв швидкого термiчного вiдпалу, а вiдтак необхiдно роз-

глядати атермiчнi фактори. У лiтературi знедавна все бiльша увага звертається на

нетепловi механiзми впливу МХО (див., наприклад, роботу [631] та посилання
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в нiй), якi можуть бути причиною генерацiй дислокацiй та зменшення розмi-

рiв скупчень точкових дефектiв у напiвпровiдникових пластинах [632] чи навiть

процесiв рекристалiзацiї [631]. У роботi [632] висвiтленi можливi атермiчнi про-

цеси, якi змiнюють структурнi характеристики бiнарних напiвпровiдникових

сполук. Зокрема розглянуто процеси коливання дислокацiй пiд дiєю механiчних

напруг та електричного поля (останнє характерне для заряджених лiнiйних де-

фектiв); вказано, що суттєво впливати на поведiнку дислокацiйних сегментiв

можуть декоруючi домiшки: з одного боку їхня наявнiсть знижує резонансну ча-

стоту коливань та забезпечує наявнiсть електричного заряду, а з iншого — при

великих амплiтудах коливань вони можуть вiдриватися вiд дислокацiйних лiнiй,

що викликає появу додаткових хiмiчних дефектiв. У свою чергу, точковi дефекти

можуть здiйснювати НВЧ–коливання та дифундувати внаслiдок МХО.

Виявленi змiни параметрiв глибоких центрiв зумовленi згаданою стру-

ктурно–домiшковою перебудовою приповерхневих областей напiвпровiдника

внаслiдок МХО. Як показують результати рентгенографiчних дослiджень, НВЧ

опромiнення збiльшує опуклiсть монокристалiчних зразкiв, що свiдчить про

накопичення в приповерхневому шарi дефектiв мiжвузлового типу, зокрема вна-

слiдок зародження окремих дислокацiй [527,591]. Подiбне накопичення дефектiв

у поверхневiй областi матерiалу внаслiдок дiї НВЧ опромiнення описується й

iншими авторами [527, 588, 590]. Певним винятком є лише зразок SIC3, проте в

цьому випадку i до опромiнення спостерiгався достатньо високий рiвень дефор-

мацiї приповерхневого шару. Вiдомо [527, 580–584], що в такому напруженому

станi МХО викликає перероздодiл пружних деформацiй, який супроводжується

їхнiм певним зменшенням — саме це i спостерiгалося для SIC3. Данi про-

фiлометрiї корелюють iз результатами рентгенiвських вимiрювань. Структурнi

дослiдження показали, що розподiл густини дислокацiй по площi у вихiдних

пластинах GaAs має W–подiбний характер; густина дислокацiй по дiаметру пла-

стини змiнювалася вiд 2 · 104 см−2 до 2 · 105 см−2. Така неоднорiднiсть розподiлу

густини дислокацiй свiдчить про значний рiвень пружних деформацiй в зразках.

Проведений аналiз показує, що центри ESC1 та ESC2 є комплексами

кремнiєвих вакансiй, EGA1 зв’язаний з VAs, а EGA3 — з VAs або комплексом

VGaGaiVAs. Стимульвана МХО дифузiя точкових дефектiв, переважно власних



265

мiжвузлових атомiв, викликає модифiкацiю пасток. У карбiдi кремнiю центр

ESC1 перетворюється на ESC2 внаслiдок впливу близькорозташованого мiж-

вузлового вуглецю:

VSi VC + VSi VC + C i + C i → VSi + VSi → VSi VSi .

Подальша змiна параметрiв ESC2, виявлена у зразоку SIC3, викликана пiдсиле-

нням електричного поля протяжних дефектiв. У зразках GAS2 при tMWT = 20 с

внаслiдок збiльшення кiлькостi мiжвузлових атомiв у приповерхневому шарi вiд-

бувається перетворення VAs на комплекс VAsAsi, з яким i пов’язаний центр

EGA2:

VAs + As i → VSi As i .

У GAS1 подiбний процес ускладнений внаслiдок бiльшої концентрацiї носiїв

заряду: вiдомо [578], що з пiдвищенням опору зростає глибина проникнення

НВЧ хвиль, а вiдтак i об’єм, звiдки вiдбувається гетерування дефектiв у при-

поверхневому шарi. Крiм того, причиною слабкого (порiвняно з GAS2) впливу

МХО на параметри пасток у GAS1 є вiдсутнiсть стискуючих напруг, наявнiсть

яких, як показують данi для монокристалiв карбiду кремнiю, iнтенсифiкує сти-

мульоване МХО комплексоутворення в системi власних дефектiв. У зразку GAT,

який також характеризуються високою концентрацiєю вiльних електронiв, пе-

ретворення EGA3 на EGA4 (комплекс VGaGaAs) вiдбувається згiдно з реакцiєю,

розглянутою в [623]:

VGa Ga i VAs → GaGa VAs → GaAs VGa

Накопичення великої кiлькостi мiжвузлових атомiв у приповерхневому шарi

при високих дозах опромiнення (tMWT ≈ 40 с для арсенiду ґалiю i tMWT > 80 с

для карбiду кремнiю) викликає повну анiгiляцiю вакансiй (або перетворення на

антиструктурнi дефекти, рiвнi яких в кристалах iз електронною провiднiстю за-

повненi) i вiдповiдне зникнення сигналу ПАН (зразки GAS1, GAS2, SIC1):
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SiC : VSi VSi + Si i + Si i → 0 ;

GaAs : VSi As i → 0 ; VAs + Ga i → GaAs .

Вважається [224–226], що в епiтаксiйних структурах поява ПАН, ви-

кликаної накопиченням зарядiв на пастках, переважно зумовлена дефектами,

розташованими на межi роздiлу мiж епiтаксiйним шаром та пiдкладкою, тоб-

то на внутрiшнiх поверхнях. Саме вiдмiннiсть у просторовому розташуваннi є

причиною рiзницi дозової залежностi змiн параметрiв дефектiв в епiтаксiйних

та монокристалiчних зразках.

У роботах [527, 591] в епiтаксiйних структурах n–n+–GaAs та

n–n+–n++–GaAs спостерiгалося iндуковане МХО збiльшення радiуса кривизни

контактних систем внаслiдок зародження окремих дислокацiй та їхнє пошире-

ння вздовж площин ковзання вглиб структур. Як наслiдок, у приповерхневих

регiонах вiдбуваються змiни напруженостей як електричного, так i механiчного

полiв, що викликає перебудову дефектiв, а вiдтак i змiщення вiдповiдних глибо-

ких рiвнiв. Як видно з даних таблиць 6.6 та 6.7, рiвнi EGA5 та EGA6 зв’язанi

з комплексами VGaVAs та VAsAsi, вiдповiдно. Такi пастки, як i EGA2 та EGA4,

зустрiчалися в епiтаксiйних структурах i ранiше [601,612,618,624,625,629,630].

Виявленi НВЧ-стимульованi перетворення зумовленi зростанням кiлькостi мiж-

вузлових атомiв i описуються реакцiями на кшталт

VGa VAs + Ga i + As i → VAs As i

для GAE1 та GAE2 i

VGa GaAs + As i → GaGa VAs + As i → VAs As i

для GAB1 та GAB2. Збiльшення енергiї активацiї EGA6 в зразку GAE3 ви-

кликане, найiмовiрнiше, змiною кулонiвської взаємодiї мiжвузлово–вакансiйних

комплексiв внаслiдок зменшенням концентрацiї, тодi як зростання перерiзу за-

хоплення EGA4 в GAB1 при tMWT = 20 c та EGA6 в GAE3 — зi зростанням

напруженостi електричного поля, зумовленого зарядженими дислокацiями.
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6.2. Акусто–iндукована корекцiя структур Au–TiBx–n–n+–GaAs

Як вже неодноразово зазначалося ранiше, експериментально показано, що

УЗ може ефективно впливати на дефектну структуру та, вiдповiдно, електро-

фiзичнi властивостi напiвпровiдникiв та напiвпровiдникових структур [61, 64,

94, 110, 118, 154]. Бiльшiсть отриманих результатiв стосується незворотних пе-

ретворень дефектної пiдсистеми, зумовлених процесами акусто–стимульованої

дифузiї домiшкових атомiв, перебудови та утворення дефектних комплексiв,

акусто–iндукованої модифiкацiї рiзноманiтних меж роздiлу. Найчастiше за-

пропонованi механiзми подiбних ефектiв передбачають участь дислокацiй як

посередникiв взаємодiї пружних коливань iз точковими дефектами. Як наслiдок,

найяскравiше вираженими та найповнiше вивченими є залишковi явища аку-

сто–модифiкацiї параметрiв у матерiалах iз високою густиною лiнiйних дефектiв

чи добре розвиненими мiжкристалiчними межами. Водночас малодислокацiйнi

кристали, на кшталт Si та GaAs, залишаються поза активною увагою дослi-

дникiв. Результати, розглянутi у цьому та наступному пiдроздiлах, мають на

метi частково доповнити накопичений експериментальний матерiал щодо впли-

ву УЗО на параметри подiбних матерiалiв. Зокрема у цьому пiдроздiлi наведено

результати дослiдження впливу УЗО на ВАХ структур Au–TiBx–n–n+–GaAs з

бар’єром Шотткi при використаннi АХ рiзної потужностi та частоти. ДШ ви-

даються чи не найпридатнiшими об’єктами для дослiджень ефектiв УЗО. Це

пов’язано з тим, що для таких структур, з одного боку, досить добре вивченi фа-

ктори, якi визначають їхнi властивостi (див., наприклад [306, 411, 565, 633, 634])

i цi фактори часто визначаються саме дефектним складом. З iншого боку, в

подiбних об’єктах присутнi поля внутрiшнiх напруг, наявнiсть яких сприяє про-

яву АI ефектiв [64, 94]. Зокрема, виявлено що УЗО змiнює механiчнi напруги в

гетеросистемах Ge–GaAs та Si–SiO2 [91, 93]. Безпосередньою експерименталь-

ною передумовою проведених дослiджень є робота [110], автори якої показали,

що УЗО викликає перебудову дефектно–домiшкової структури контакту ме-

тал—GaAs та впливає на величину зворотного струму ДШ.
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6.2.1. Структури Au–TiBx–n–n+–GaAs. Режими ультразвукової обробки

Для створення дослiджених ДШ використовувалися епiтаксiйнi структури

n–n+–GaAs:Te, виготовленi методом газофазної епiтаксiї в промислових умовах.

Товщини епiтаксiйного n шару та n+ пiдкладки дорiвнювали 3 та 350 мкм, вiдпо-

вiдно. Концентрацiя легуючої домiшки (телуру) в епi–шарi складала 6·1015 см−3,

у пiдкладцi — 2 · 1018 см−3. На поверхню попередньо фотонно очищеного

епiтаксiйного шару послiдовно нанесенi (методом магнетронного розпилення

порошкоподiбних пресованих мiшеней в аргонi) шари бориду тiтану (ТiВx,

x ≈ 2) та золота товщиною близько 0,1 мкм кожний. Пiд час напилення тем-

пература пiдкладки дорiвнювала 200◦C. Дiаметр контакту Шотткi — 40 мкм. З

протилежного боку структури був створений омiчний контакт на основi евте-

ктики Au–Ge. Структура ДШ показана на рис. 6.4.

Дiоди виготовленi за технологiєю з iнтегральним тепловiдведенням. Ко-

жний зразок мiстив близько 20 окремих дiодiв. ВАХ кожного з дiодiв зразка

вимiрювались у темрявi при кiмнатнiй температурi як до, так i пiсля УЗО.

УЗО структур проводились при кiмнатних температурах шляхом збу-

дження повздовжнiх АХ. Обробки проводилися в етиловому спиртi, який i

використовувався для створення акустичного контакту. Детальнi параметри УЗО

наведено в табл. 6.8, зокрема там вказано тривалiсть tUST впливу пружних коли-

вань Оскiльки УЗО необоротно змiнює параметрiв ДШ, то обробки кожного зi

зразкiв проводилися з використанням лише однiєї частоти.

Рис. 6.4. Структури Au–TiBx–n–n+–GaAs
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Таблиця 6.8

Параметри ультразвукових обробок структур Au–TiBx–n–n+–GaAs

fUS, МГц WUS, Вт/см2 T , K tUST, год Позначення

4,1 0,8 300 5 U04–08

4,1 1,8 300 5 U04–18

4,1 3,1 300 5 U04–31

9,4 0,5 300 5 U09–05

9,4 1,6 300 5 U09–16

30,0 0,3 300 5 U30–03

6.2.2. Наслiдки ультразвукової обробки структур Au–TiBx–n–n+–GaAs

Апроксимацiя прямих гiлок ВАХ структур Au–TiBx–n–n+–GaAs здiйсню-

валася вiдповiдно до теорiї ТЕ:

I = AA∗T 2 exp

(

−Φb

kT

)

exp

(

qV

nidkT

)

, (6.3)

що дозволило визначити ВБШ та фактор неiдеальностi. Точнiсть визначення цих

параметрiв складала ±0,01 та ±0,004 еВ, вiдповiдно. При розрахунках вважало-

ся, що стала Рiчардсона для GaAs A∗ = 8,16·104 A·м−2·K−2. На рис. 6.5 наведено

данi щодо значень величин Φb та nid для наборiв дiодiв, якi знаходилися на одно-

му зразку, до та пiсля УЗО, а в табл. 6.9 — вибiрковi дисперсiї.

Зауважимо, що незважаючи на те, що всi дiоди створенi в єдиному те-

хнологiчному процесi, iснує розкид величин їхнiх параметрiв. Ця ситуацiя є

достатньо типовою — див., наприклад [583, 635]. Як показують наведенi данi,

внаслiдок УЗО з 0,5 Вт/см2 6 WUS < 2,5 Вт/см2 розкид параметрiв дещо змен-

шився. Переважно це вiдбулося завдяки збiльшенню висоти бар’єру дiодiв iз

меншим вихiдним значенням Φb та зменшення фактора неiдеальностi ДШ iз

бiльшим nid. Як наслiдок, в середньому по сукупностi дiодiв ВБШ збiльшилась

приблизно 0,01 еВ, а зменшення nid не перевищило 0,02 (рис. 6.5,г).

Загалом АI незворотнi змiни прямих дiлянок ВАХ досить малi. Зокрема,

при УЗО з fUS = 30 МГц акусто–iндукованих змiн практично не спостерiгалося,

незважаючи на те, що результати, наведенi в попереднiх роздiлах показують, що
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Рис. 6.5. Визначенi величини ВБШ та фактора неiдеальностi для набору стру-

ктур Au–TiBx–n–n+–GaAs з одного зразка до (порожнi точки) та пiсля УЗО.

fUS, МГц: 4,1 (а), 9,4 (б), 30 (в). г): середнi значення параметрiв для дiодiв одно-

го зразка, позначення точок збiгаються з а)–в)

Таблиця 6.9

Вплив УЗО на розкид Φb та nid структур Au–TiBx–n–n+–GaAs

УЗО Дисперсiя Φb, мВ Дисперсiя nid, 10−3

до УЗО пiсля УЗО до УЗО пiсля УЗО

U04–18 15 14 28 13

U09–16 9 8 11 9

U30–03 8 7 17 15
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Рис. 6.6. Зворотнi гiлки ВАХ структур Au–TiBx–n–n+–GaAs до УЗО (заповне-

нi та напiвзаповненi точки) та пiсля U04–18 (порожнi точки). Точки однакової

форми вiдповiдають одному дiоду. а: кривi, отриманi для частини набору дiодiв

одного зразка; б: типовi залежностi для дiодiв iз високим (3, 4) та низьким (1,

2) вихiдним струмом. Суцiльнi лiнiї — апроксимацiя частини ВАХ згiдно з фор-

мулою (6.5), пунктирнi — згiдно з (6.4). Is,tun, A: 1,4 · 10−15 (1), 4,7 · 10−15 (2),

2,7 · 10−11 (3), 5,2 · 10−12 (4); atun, В−1/2: 9,5 (1), 9,7 (2), 10,5 (3), 10,1 (4)

при збiльшеннi частоти АХ ефективнiсть ультразвукового впливу зазвичай зро-

стає. Тобто в даному випадку визначальним фактором є iнтенсивнiсть УЗ, а не

частота, i саме тому УЗО U30–03 викликала мiнiмальнi змiни властивостей ДШ.

З iншого боку, залежнiсть АI змiн вiд WUS є немонотонною функцiєю. При

перевищеннi iнтенсивнiстю певного порогу (близько 2,5 ÷ 3 Вт/см2) АI змiни

параметрiв набувають протилежного характеру: ВБШ зменшується, а фактор не-

iдеальностi зростає рис.6.5,г. Подiбнi залежностi є досить типовими для УЗО

напiвпровiдникiв [61, 93, 99] i пов’язуються зазвичай з генерацiєю дефектiв АХ

iз надпороговою iнтенсивнiстю.

Вимiри зворотних гiлок ВАХ показали, що розкид параметрiв спостерiга-

ється i в цьому випадку — див. рис. 6.6,а. За початковою, до УЗО, величиною

зворотного струму IR дослiдженi ДШ можна роздiлити на двi групи. До першої

належать дiоди iз невеликим (IR < 10−7 А при VR = 2 В) значенням зворотно-

го струму, характер польової залежностi якого залишається незмiнним у всьому

дослiдженому iнтервалi змiщень. Дiоди другої групи характеризуються бiльшим
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значенням струму (IR > 10−7 А при VR = 2 В), крiм того, на залежностi IR(VR)

спостерiгається злам при VR > (3 ÷ 3,5) В.

Вплив УЗО на зворотнi гiлки ВАХ, по–перше, виявився суттєво бiльшим,

нiж для прямих ВАХ, та, по–друге, при допорогових iнтенсивностях акустично-

го навантаження характер АI змiн вiдрiзняється для дiодiв означених груп. Для

дiодiв iз невисоким початковим зворотнiм струмом пiсля УЗО спостерiгається

зростання IR при тому ж значеннi прикладеної напруги на 1 ÷ 2 порядки, то-

дi як для ДШ iз другої групи та сама УЗО спричинює зменшення величини IR

в 10 ÷ 500 разiв (рис. 6.6). Як наслiдок, пiсля УЗО спостерiгається пiдвище-

ння однорiдностi характеристик на всьому масивi дiодiв. Iлюстрацiєю цього є

рис. 6.7, на якому наведено залежнiсть величини частки дiодiв, для яких зво-

ротнiй струм перебуває в певному iнтервалi νSD, вiд величини цього струму.

Залежностi апроксимовано вiдповiдно до розподiлу Гауса, параметри апроксима-

цiї приведенi у пiдпису до рисунку. Як видно з наведених даних, УЗО спричинює

певне пiдвищення середнього значення зворотного струму, проте суттєво по-

кращує такий важливий технологiчний параметр при масовому виготовленнi

структур як однорiднiсть параметрiв (дисперсiя зменшується в три рази).

На наш погляд, протилежнi АI змiни IR зумовленi вiдмiннiстю перева-

жаючого механiзму перенесення заряду через бар’єр у дiодах рiзних груп. Для

першої групи залежнiсть зворотного струму вiд V
1/2
R у напiвлогарифмiчному

масштабi є практично прямою лiнiєю (рис. 6.6,б, крива 1). Тобто ВАХ опису-

ється виразом

IR = Is,tun · exp
(

atunV
1/2
R

)

, (6.4)

де Is,tun та atun певнi константи. Подiбна залежнiсть характерна для тунельного

механiзму струмоперенесення [411]. Проте згiдно з класичною теорiєю Падо-

ванi–Стреттона (див., наприклад [411, 633]) польова або термопольова емiсiя

вiдiграють основну роль при kT 6 qETFE
00 , де ETFE

00 визначається формулою (4.5).

Проведенi розрахунки показали, що для нашого випадку (m∗ = 0,067 · 9,11 ·
10−31 кг, εs = 12,4, Nd = 6 · 1021 м−3) qETFE

00 ≈ 1,6 · 10−6 еВ. Отже, термопо-

льовою, а тим бiльше польовою емiсiєю пояснювати зворотнiй струм в даних

дiодах не можна. З iншого боку, з лiтератури [461, 521, 564, 565, 634] вiдомо,
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Рис. 6.7. Порiвняльнi розподiли величини зворотного струму (при VR = 2 В)

для структур Au–TiBx–n–n+–GaAs до УЗО (а) та пiсля U04–18 i U09–16 (б).

Загальна кiлькiсть дiодiв — 40. Лiнiї — апроксимацiя вiдповiдно до розподiлу

Гауса. Середнє значення, А: (2,8±0,2)·10−8 (а), (1,31±0,01)·10−7 (б). Дисперсiя:

9± 2 (а), 3,3± 0,2 (б)

що у структурах МН тунелювання може вiдбуватися за участю енергетичних

рiвнiв, зумовлених дефектами в ОПЗ. Зокрема, у випадку реалiзацiї механiзму,

запропонованого в роботах [461, 634], струм проходить внаслiдок перемiщення

електронiв крiзь потенцiальний бар’єр по люнцюжку глибоких центрiв, причи-

ною появи яких можуть бути дислокацiйнi лiнiї. При тунелюваннi за участю

дефектiв Is,tun визначається, насамперед, концентрацiєю дефектiв, а atun зале-

жить вiд їхнього типу.

Для ДШ другої групи залежнiсть ln IR вiд зворотної напруги при малих

змiщеннях (VR < 2.5 В) суттєво нелiнiйна i лише при збiльшеннi зворотної

напруги починає мати вигляд, характерний для тунельного механiзму струмо-

перенесення. При невеликих напругах отриманi експериментальнi данi добре

апроксимуються (рис. 6.6,б, крива 3) залежнiстю

IR = Is,TE exp
(

aTEV
1/4
R

)

. (6.5)
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Як вiдомо [411], така залежнiсть характерна для ТЕ, у випадку, коли висота

бар’єру змiнюється пiд дiєю сил зображення. Досить великi абсолютнi зна-

чення зворотного струму можуть бути пов’язанi як з наявнiстю енергетичних

станiв на межi роздiлу [633, 636], так i з неоднорiднiстю по площi контакту

метал-напiвпровiдник [637]. Отже, у дiодах другої групи при малих зворотних

напругах переважаючим механiзмом перенесення заряду є термоемiсiйний, а при

зростаннi напруженостi електричного поля на межi основним механiзмом стає

тунелювання, зв’язане з дефектами.

УЗО, окрiм змiни абсолютної величини зворотного струму, також модифi-

кувала залежностi IR(VR). А саме, у дiодах першої групи при VR < 2 В стає

помiтним внесок термоемiсiйних процесiв (рис. 6.6,б, крива 2), у ДШ iз дру-

гої групи тунелювання починає бути переважаючим вже при менших значеннях

прикладеної напруги (див. криву 4 на рис. 6.6,б, у порiвняннi з кривою 3).

Для пояснення виявлених ефектiв пропонується наступний механiзм. З

лiтератури вiдомо, що внаслiдок УЗО вiдбувається згладжування локальних не-

однорiдностей меж роздiлу [94] та часткова релаксацiя внутрiшнiх механiчних

напруг [91, 93]. Оскiльки УЗО не викликає змiни радiусу кривизни та величини

вiдносної деформацiї приповерхневих кристалiчних площин [110], то причиною

подiбних ефектiв може бути перерозподiл по товщинi напiвпровiдника легую-

чих домiшок [61] чи дефектiв iншого типу [64]. Завдяки акусто–стимулюванiй

дифузiї вiдбуваються змiни концентрацiї заряджених дефектiв (у тому числi,

захоплених на дислокацiї) поблизу поверхнi контакту МН. Це впливає на заселе-

нiсть енергетичних рiвнiв на межi роздiлу, а саме вона є одним iз визначальних

факторiв як для висоти бар’єру [411, 633], так i величини фактора неiдеально-

стi [638]. Наслiдком АI просторового та хiмiчного впорядкування приконтактної

областi GaAs є пiдвищення однорiдностi розподiлу ВБШ. А саме, у мiсцi розта-

шування дiодiв iз невеликим вихiдним значенням ВБШ вiдбувається збiльшення

висоти бар’єру та зменшення ТЕ компоненти зворотного струму; для дiодiв, де

зворотний струм проходив лише внаслiдок тунелювання через високе значення

Φb, має мiсце протилежна тенденцiя i зростання Is,TE.

Водночас збiльшення концентрацiї дефектiв у ОПЗ пiдсилює тунелювання,

що вiдображається у зростаннi вiдповiдної компоненти IR та збiльшеннi Is,tun.
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Рис. 6.8. Зворотнi гiлки ВАХ структур Au–TiBx–n–n+–GaAs до УЗО (заповненi

точки) та пiсля U30–03 (порожнi точки). Точки однакової форми вiдповiдають

одному дiоду. а: кривi, отриманi для частини набору дiодiв одного зразка; б:

типовi залежностi для одного з дiодiв. Лiнiї — апроксимацiя вiдповiдно до (6.4).

Is,tun, A: 1,4 · 10−13 (1), 8,1 · 10−13 (2); atun, В−1/2: 11,4 (1), 8,1 (2)

Таблиця 6.10

Характеристичний параметр тунельної компоненти зворотного струму структур

Au–TiBx–n–n+–GaAs до та пiсля УЗО

УЗО atun, В−1/2

до УЗО пiсля УЗО

U04–18 9,5÷11,0 9,5÷11,0

U09–16 9,5÷11,3 9,3÷10,1

U30–03 10,1÷11,3 8,3÷9,8

Зауважимо, що при fUS = 4,1 МГц змiн величини atun практично не спостерi-

гається — див. рис. 6.6, табл. 6.10, що свiдчить про незмiннiсть типу дефектiв,

якi приймають участь у тунелюваннi. При збiльшеннi частоти УЗО нахил за-

лежностi ln IR вiд V
1/2
R пiсля обробки починає зменшуватись (табл. 6.10). Для

iлюстрацiї на рис. 6.8 наведено зворотнi гiлки ВАХ до та пiсля U30–03. Наведенi

данi свiдчать, що, незважаючи на невисоку iнтенсивнiсть УЗО, при fUS = 30 МГц

вiдбувається процеси перебудови центрiв, якi зумовлюють процеси тунелюван-

ня. Тобто, процеси АI перебудови дефектiв є суттєво частотнозалежними, що,

загалом, збiгається з результатами, розглянутими у попереднiй роздiлах.
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Рис. 6.9. Зворотнi гiлки ВАХ структури Au–TiBx–n–n+–GaAs до УЗО (напiвза-

повненi точки) та пiсля U04–31 (порожнi точки). Точки – експеримент, лiнiї —

апроксимацiя частини ВАХ згiдно з (6.5) (суцiльна) та (6.4) (пунктир)

При перевищеннi iнтенсивнiстю УЗО порогу (близько 2,5÷ 3 Вт/см2) спо-

стерiгалося значне, на 1÷2 порядки, зростання величини зворотного струму для

обох груп ДШ, переважно зумовлене збiльшенням термоемiсiйної компоненти.

Зокрема для дiодiв першої групи в результатi високоiнтенсивної УЗО змiнив-

ся характер перенесення заряду — див. рис. 6.9. Вiдомо, що надпорогова УЗО

здатна викликати генерацiю дефектiв рiзного типу в об’ємi та приповерхнево-

му шарi GaAs [61], спричинити перебудову дефектної структури межi роздiлу

[94]. Для дослiджених структур подiбнi ефекти мають викликати зниження Φb

внаслiдок ефекту Шотткi та збiльшення величини зворотного струму, що i спо-

стерiгається на експериментi.

6.3. Акустовiдпал γ–iндукованих дефектiв у структурах Au–SiO2–Si

Вiдомо, що радiацiйнi дефекти можуть ефективно взаємодiяти з пружни-

ми коливаннями. Одним iз проявiв цього явища є вiдпал дефектiв внаслiдок

УЗО при температурах, значно нижчих нiж це вiдбувається при без–звуково-

му нагрiваннi. Подiбнi процеси спостерiгалися у монокристалах Si [111–114],
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Ge [115], напiвпровiдникових [116, 639] та лужногалоїдних [117] сполук. За-

звичай вони пов’язуються з розпадом радiацiйно–утворених комплексiв та АI

дифузiєю дефектiв до рiзноманiтних стокiв. Крiм того, в лiтературi показана мо-

жливiсть часткового вiдновлення за допомогою УЗО параметрiв опромiнених

поверхнево–бар’єрних структур, таких як, наприклад, сонячнi елементи [120]

чи свiтловипромiнюючi дiоди [104, 122]. Найчастiше дослiдження проводяться

для γ–опромiнених структур, проте показана можливiсть ефективного впливу

пружних коливань i на порушення перiодичностi, викликанi рентгенiвськими

променями [117], нейтронами [115] чи електронами [104, 122].

Дослiдники не залишили поза увагою i можливiсть впливу УЗО на вла-

стивостi таких промислово–важливих структур, як система кремнiй — оксид

кремнiю. Зокрема, повiдомлено про АI змiни дефектного стану межi Si–SiO2

[62, 97, 98] та часу життя неосновних носiїв у областi кремнiю, що прилягає

до контакту [93, 94]. Крiм того, декiлька робiт присвячено виявленню наслiдкiв

УЗО структур метал—окис—напiвпровiдник (МОН) на основi кремнiю, опромi-

нених γ–квантами 60Co з дозою 106 рад [118, 119]. Об’єктом дослiджень були

структури Si–SiO2, виготовленi методом термiчного окислення n–кремнiю з пи-

томим опором 0,2 Ом·см. У результатi вимiрiв ВФХ зроблено висновок про

зменшення ефективного поверхневого заряду та генерацiйного часу життя у

приконтактнiй областi кремнiю i незначне зростання швидкостi поверхневої ре-

комбiнацiї. Автори пов’язали виявленi ефекти з дифузiєю дефектiв та розпадом

домiшкових асоцiатiв у акустичному полi, причому зазначають, що виявленi

процеси послабленi, порiвняно з неопромiненими структурами, внаслiдок ра-

дiацiйно–стимульованої релаксацiї напруг на межi Si–SiO2.

У пiдроздiлi розглянуто результати дослiджень впливу УЗО на перенесе-

ння заряду в опромiнених структурах Au–SiO2–Si. Мета полягала у з’ясуваннi

можливостi вiдновлення працездатностi дiодiв Шотткi, створених на основi

МОН структур i суттєво деградованих внаслiдок опромiнення. Хоча зазначенi

роботи [118,119] i були певними експериментальними передумовами для наших

дослiджень, проте суттєвими вiдмiнностями представлених результатiв є те, що

вони отриманi а) для систем зi значно вищою концентрацiєю радiацiйних дефе-

ктiв; б) при розглядi робочого режиму ДШ, тобто при проходженнi струму.
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Зразки для дослiджень виготовленi з кристалiчного кремнiю, вирощеного

методом зонної плавки. Для легування використовувалися атоми фосфору, пи-

томий опiр кристалiв складав 4000 Ом·см. З об’ємного матерiалу було вирiзано

зразки у формi паралелепiпеда розмiрами 1× 5× 10 мм3. Для формування стру-

ктури МОН одна з поверхонь площею 50 мм2 хiмiчно очищувалася в розчинi

HF–HNO3–CH3COOH (об’ємне спiввiдношення компонент 3:5:3), пiсля чого в

атмосферному повiтрi при T = 300 К протягом 24 год на нiй формувався шар

SiO2. Надалi шляхом вакуумного напилення на поверхню наносився шар золота

(30 мкг/cm2). На протилежнiй гранi за допомогою евтектики GaZn створювався

омiчний контакт. Схематична структура зразкiв показано на рис. 6.10.

Опромiнення здiйснювалося при кiмнатнiй температурi γ–квантами 60Co,

доза дорiвнювала 5 · 107 рад. Як показали вимiрювання, пiсля еквiвалентного

опромiнення провiднiсть монокристалiчних зразкiв, залишаючись електронною,

зменшилася приблизно в 2 рази, що зумовлено частковою компенсацiєю в про-

цесi радiацiйного дефектоутворення. Зауважимо, що питомий опiр дослiджених

кристалiв на чотири порядки бiльший, нiж в роботах [118, 119], а вiдтак частка

енергетичних втрат, не зумовлених iонiзацiєю, для γ–квантiв у нашому випадку

значно вища. Доза також на пiвтора порядку бiльша, i тому очiкувана концен-

трацiя радiацiйних дефектiв суттєво вища.

УЗО опромiнених структур iнтенсивнiстю 2 Вт/см2 здiйснювалася за до-

помогою LiNbO3 п’єзоелектричного перетворювача. У зразку збуджувалися

повздовжнi хвилi частотою 4 МГц. Проведено двi послiдовнi УЗО, кожна трива-

лiстю 30 хв. Пiд час УЗО температура зразка не перевищувала 350 К.

На рис. 6.11 наведено ВАХ структур Au–SiO2–Si до γ–опромiнення, пiсля

нього та пiсля наступних УЗО. З рисунка видно, що у вихiдному станi ВАХ є

Рис. 6.10. Структура зразкiв Au–SiO2–Si
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Рис. 6.11. Прямi (а, в) та зворотнi (а, б) ВАХ структур Au–SiO2–Si до (кривi 1) та

пiсля (2–4) опромiнення γ–квантами в напiвлогарифмiчному (а) та подвiйному

логарифмiчному (б, в) масштабах. tUST , хв: 0 (2), 30 (3), 60 (4). T = 300 K. То-

чки — експеримент, лiнiї — апроксимацiя за формулами (3.1) (суцiльнi) та (6.10)

(пунктир). Параметри апроксимацiй вказанi в табл. 6.11. На вставцi: залежнiсть

прямої компоненти струму неопромiненого зразка (при V > 1,6 В) в координатах

Фаулера–Нордгейма; пряма — лiнiйна апроксимацiя

типовою для ДШ: при прямому змiщеннi струм зумовлений ТЕ через бар’єр,

при зворотному — визначається змiною висоти бар’єру пiд дiєю електричного

поля (IR ∼ V
1/2
R ). Для апроксимацiї прямої гiлки ВАХ був використаний вираз

(3.1); результат апроксимацiї показано на рис. 6.11,а та б, визначенi параме-

три наведенi в табл. 6.11. Зауважимо, що наявнiсть шару оксиду не дозволяє

визначити ВБШ безпосередньо використовуючи величину струму насичення та

формулу (3.2), оскiльки необхiдно також враховувати ймовiрнiсть проходження

через дiелектричний прошарок [640, 641]. Крiм того, як видно з рисунку, при

V > 1 В у неопромiнених структурах величина струму перевищує значення,

очiкуване вiдповiдно до виразу (3.1). Найiмовiрнiше причиною є тунелюванням

через шар SiO2, яке, загалом, може бути описане виразом (4.23). На користь

цього припущення свiдчить лiнiйнiсть польової залежностi величини прямого
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струму в координатах Фаулера–Нордгейма при великих прямих змiщеннях —

див. вставку на рис. 6.11. При побудовi цiєї залежностi враховано, що величина

електричного поля в прошарку оксиду товщиною dox пропорцiйна прикладенiй

напрузi Fm ∼ V/dox.

Внаслiдок γ–опромiнення характер проходження струму суттєво змiнив-

ся — див. кривi 2 на рис. 6.11. Особливо це стосується зворотної гiлки ВАХ

(рис. 6.11,б), де кардинальнi видозмiни польової залежностi струму свiдчать про

змiну механiзму перенесення заряду. При прямому змiщеннi залежнiсть I(V ),

очiкувана в рамках ТЕ моделi, спостерiгається лише при напрузi, бiльшiй 1 В

(рис. 6.11,в), а величина струму суттєво менша, нiж до опромiнення. Як показа-

ла апроксимацiя вiдповiдної дiлянки ВАХ згiдно з формулою (3.1), у результатi

опромiнення вiдбулося значне зростання фактора неiдеальностi та послiдовного

опору (причому змiни останнього суттєво перевищують змiни питомого опору,

якi спостерiгаються в об’ємних зразках). Радiацiйно–iндуковане збiльшення nid,

зумовлене утворенням дефектiв, i є головною причиною зменшення величини

термоемiсiйного струму. У роботi [642] проведено дослiдження процесiв дефе-

ктоутворення у кремнiї, метод вирощування i питомий опiр якого збiгаються iз

дослiдженими структурами, при опромiнення γ–квантами 60Co з дозою близько

9 · 107 рад. Авторами показано, що основними радiацiйними дефектами в цьому

випадку є комплекси VOi, СiCs, H–центр (V2Oi), Γ–центр та мiжвузловий де-

фект I0/−. Останнiй є вторинним дефектом i саме з ним пов’язуються процеси

компенсацiї (iнверсiї) провiдностi.

Зростання послiдовного опору (приблизно на порядок) призвело до змен-

шення падiння напруги на дiелектричному прошарку. Як наслiдок, напруження

електричного поля перестало бути достатнiм для ефективного тунелювання Фа-

улера–Нордгейма i вiдповiдна компонента струму не спостерiгається.

При малих змiщеннях (V < 1 В), як видно з рис. 6.11,в, пряма ВАХ опро-

мiнених структур добре описується показниковою залежнiстю

I = I0 V
mF, (6.6)

де mF = V
I
∂V
∂I

— диференцiйний показник ступеня. Залежнiсть (6.6) характерна

для проходження струму, обмеженого просторовим зарядом [563, 643, 644], при
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Таблиця 6.11

Визначенi параметри структур Au–SiO2–Si

Стан структури

γ–опромiнення − + + +

tUST , хв 0 0 30 60

Параметр

Is, 10−9A 3,3 1,1 4,9

Rs, 104Ом 1,1 13 8,8

nid 1,7 10,3 9,9

mF 1,3 1,6 1,8

I0 4,5 · 10−8 1,3 · 10−7 1,5 · 10−6

I0,TAT, вiдн.од. 1 0,14 0,04

Ud, B 0,73 0,44 0,12

RTAT, вiдн.од. 1 0,54 0,33

KRECT (V = 0,5 В) 770 0,22 1,33 5,4

цьому величина mF вiдображає енергетичний розподiл пасток, якi емiтують носiї

струму. Для структур пiсля γ–опромiнення i перед УЗО mF ≈ 1,3, що свiдчить

про експоненцiйний розподiл рiвнiв пасток по енергiї. Як вiдомо [563, 643, 644],

при цьому I0 залежить вiд загальної концентрацiї пасток Nt

I0 ∼ 1/NmF−1
t , (6.7)

а температурна залежнiсть показника ступеня описується виразом

mF = 1 + Tc/T, (6.8)

де Tc — характеризує розподiл пасток по енергiї: концентрацiя рiвнiв на одиницю

енергiї E пропорцiйна exp(−E/kTc).

Вираз для струму в SCLC–режимi також часто записують у виглядi [563]:

I(V,T ) = C exp

(

−Ex

kT

)

V mF(T ), (6.9)
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Рис. 6.12. Температурна залежнiсть SCLC–струму (V = 0,4 В) γ–опромiненої

МОН структури до УЗО. Точки — експеримент, пряма — лiнiйна апроксимацiя

де C — певна константа, Ex — енергiя активацiї, що визначається положенням

заповнених пасток стосовно зони провiдностi. На рис. 6.12 представлена темпе-

ратурна залежнiсть прямого струму при V = 0,4 В, скорегована з врахуванням

температурної залежностi показника ступеня (6.8). Видно, що вона дiйсно добре

описується виразом (6.9), причому Ex = (0,32 ± 0,01) еВ.

Як вiдомо з лiтератури [645], при γ–опромiненнi в системi Si–SiO2 вiд-

бувається релаксацiя механiчних напруг, утворюються новi зарядженi дефекти

та заряджаються пастки, що вже були ранiше. Внаслiдок цих процесiв рельєф

густини об’ємного заряду вирiвнюється. Вважається, що основними пастками,

якi захоплюють негативний заряд є центри на iнтерфейснiй межi роздiлу, тодi

як позитивний заряд накопичується на E ′–центрах, E ′
δ– центрах та трьох рiвнях,

пов’язаних з напруженими зв’язками [646, 647]. Проте при фотонному дефекто-

утвореннi (використаннi рентгенiвських променiв чи γ–квантiв) останнi рiвнi

утворюються у значно меншiй кiлькостi, нiж два перших [646]. Зауважимо, для

дослiджених зразкiв достатньо низькi температура та парцiальний тиск кисню

призводили до утворення тонких шарiв окису кремнiю, проте в лiтературi [648]

показано, що при цьому утворюються такi самi радiацiйнi дефекти, як i для

прошаркiв бiльшої товщини.

Зазначимо, що ключовим фактором створення електричноактивних радiа-

цiйних дефектiв у кремнiєвих МОН структурах вважається вмiст водню [648].
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Плiвки SiO2 отриманi термiчним шляхом мiстять значну кiлькiсть атомiв во-

дню [645]. Утворення iнтерфейсних рiвнiв пов’язується з розривом зв’язкiв

≡ Si−H на межi Si–SiO2 за наявностi гарячих носiїв заряду [649, 650]. Утво-

ренi ненасиченi зв’язки ≡ Si− дiють як електроннi пастки. Загалом розрiзняють

дефекти подiбного типу залежно вiд орiєнтацiї кремнiєвої пiдкладки, на якiй ви-

рощено шар окису. Вважається, що на межi з кремнiєм, орiєнтованим у площинi

(111), з’являються Pb–центри, для (100) пiдкладки характерним є поява Pb1– та

Pb0–центрiв [651]. Цi центри хiмiчно iдентичнi, проте характеризуються рiзною

електричною активнiстю. Крiм того, при γ–опромiненнi систем Si–SiO2, виро-

щених на (111) пiдкладках, густина радiацiйних поверхневих центрiв вища нiж

для (100) i досягає величини близько 1012 еВ/см для дози 107 рад [645].

Вiдомо що при перевищеннi дозою опромiнення γ–квантами величини

близько 5 · 105 рад у структурах Si–SiO2 на основi кремнiю з електронною

провiднiстю спостерiгається немонотонних розподiл iнтерфейсних станiв по

енергiї [645]. Згiдно з даними роботи [652] найбiльша густина поверхневих

станiв спостерiгається при Ec − (0,32 ± 0,04) еВ, що збiгається з отриманим

значенням Ex, Це свiдчить, що проходження струму при малих прямих змiще-

ннях в дослiджених структурах пiсля опромiнення зумовлене саме захопленням

електронiв Pb–центрами. Накопичення вiд’ємного заряду на iнтерфейсi також ви-

кликає збiльшення висоти бар’єру, що вiдображається у виявленому зменшеннi

ТЕ струму. У лiтературi i ранiше повiдомлялося про зменшення струму вна-

слiдок опромiнення МОН–структур [653]. Проте, як вже зазначалося, основною

причиною зменшення ТЕ компоненти струму є дефектоутворення у приповерх-

невому шарi кремнiю та вiдповiдне зростання nid.

У результатi УЗО, як видно з рис. 6.11, спостерiгається збiльшення струму,

обмеженого просторовим зарядом. Зокрема, при tUST = 60 хв, цей струм пе-

ревищив термоемiсiйний у всьому дослiдженому дiапазонi напруг. Параметри,

отриманi шляхом апроксимацiй ВАХ, зведенi в табл. 6.11. Виявлене збiльше-

ння I0 свiдчить, вiдповiдно до формули (6.7), про АI зменшення концентрацiї

Pb–центрiв, а зростання mF (або, що те саме, Tc) — про звуження енергети-

чного розподiлу вiдповiдних рiвнiв. З лiтератури [654, 655] вiдомо, що вiдпал
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Pb–центрiв вiдбувається внаслiдок пасивацiї ненасичених зв’язкiв атомами во-

дню. Тобто отриманi результати свiдчать, що УЗО стимулює дифузiю водню.

Загалом подiбнi процеси спостерiгалися i ранiше [59, 60, 97], проте в нашому

випадку мова йде про АI вiдпал радiацiйних дефектiв.

Як вiдомо [563], випадок mF = 2 вiдповiдає наявностi пасток з однако-

вим енергетичним рiвнем. Виявлене звуження енергетичного розподiлу свiдчить

про певну вибiрковiсть АI процесiв пасивацiї: внаслiдок УЗО атоми Н осiда-

ють переважно на зв’язки, яким вiдповiдає цiлком певне розташування рiвнiв

у забороненiй зонi. На погляд автора, визначальним фактором того, якi саме

зв’язки будуть заповненi пiд час АI вiдпалу є механiчнi напруги, неоднорiдним

чином розподiленi на iнтерфейсi. Вiдомо, що дифузiйна здатнiсть домiшок у на-

пiвпровiдниках залежить вiд механiчних напруг [656] (що може бути основною

причиною перемiщення водню в полi УЗ). Вiдтак, вiд рiвня деформацiї залежить

ефективнiсть АI пасивацiї, а УЗО сприяє пiдвищенню однорiдностi структури.

Наслiдком зменшення вiд’ємного заряду, накопиченого Pb–центрами, є час-

ткове вiдновлення висоти бар’єру, що викликає зростання ТЕ струму — див. данi

для Is в табл. 6.11. Виявлене зменшення послiдовного опору свiдчить про час-

тковий АI вiдпал радiацiйних дефектiв у об’ємi напiвпровiдника.

Звiльненi пiд час утворення Pb–центрiв при γ–опромiненнi атоми водню

можуть а) взаємодiяти з iншими зв’язаними атомами Н на межi, викликаю-

чи їхнiй вiдрив та утворення додаткових Pb–центрiв [646]; б) перемiщуючись

у кремнiєву пiдкладку генерувати дефекти та деактивувати легуючу домiшку

[657]; б) рухатися в об’єм дiелектрика, де, за наявностi гарячих носiїв заряду,

призводити до появи E ′–центрiв (так званих, об’ємних пасток, bulk–oxide trap)

внаслiдок розриву зв’язкiв у системi ≡ Si−O [649, 650]. За своєю структурою

E ′–центри — це вакансiї кисню в SiO2 [646, 654], якi накопичують позитив-

ний заряд. Загальна концентрацiя цих дефектiв при γ–опромiненнi з дозою

107 рад становить приблизно 1018 см−3, проте по товщинi оксидної плiвки вони

розподiленi нерiвномiрно, найбiльша кiлькiсть спостерiгається бiля межi з крем-

нiєм [645]. Цi центри стабiльнi при кiмнатнiй температурi [649], температура

вiдпалу становить (200÷400)◦C.
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Наявнiсть розiрваних зв’язкiв у об’ємi оксиду є причиною появи так

званих напруго–iндукованих струмiв втрат (stress-induced leakage current, SI-

LC) [649, 657]. Саме цей струм реєструється в опромiнених структурах при

зворотному змiщеннi (рис. 6.11,а та б). Дiйсно, вiдомо [650, 657], що SILC зу-

мовлений тунелювання по пасткам (trap–assisted tunneling, ТАТ) . Вiдповiдно

до [393, 658, 659], польова залежнiсть ТАТ–струму має вигляд:

IR = I0,TAT (Ud + VR) exp

(

−RTAT

Fm

)

, (6.10)

де параметри I0,TAT та RTAT не залежать вiд напруги, I0,TAT пропорцiйний

концентрацiї пасток, Ud — висота бар’єру. На рис. 6.11 наведено результа-

ти апроксимацiї експериментально отриманих зворотних гiлок ВАХ згiдно з

формулою (6.10), що пiдтверджують припущення щодо природу цього стру-

му. Вiдхилення вiд очiкуваної залежностi при великих змiщеннях може бути

зумовлене впливом послiдовного опору. Данi табл. 6.11 свiдчать про низькотем-

пературний (∼80◦C) АI вiдпал радiацiйно утворених пасток та зниження висоти

бар’єру. На нашу думку, вiдпал E ′–центрiв також зумовлений акустодифузiєю

мiжвузлових атомiв, у даному випадку кисню.

Збiльшення прямого струму та зменшення зворотного в результатi УЗО

викликає збiльшення коефiцiєнта випрямлення KRECT, який суттєво зменшив-

ся в результатi γ–опромiнення. У табл. 6.11 наведено значення цiєї величини

при напрузi 0,5 В. Данi свiдчить, що УЗО при температурах, близьких до кiм-

натних, здатна частково вiдновлювати характеристики радiацiйно–деградованих

МОН пристроїв.

Висновки до роздiлу 6

1. Експериментально дослiджено вплив мiкрохвильового опромiнення на

параметри точкових дефектiв (поперечний перерiз захоплення електронiв, роз-

ташування енергетичних рiвнiв у забороненiй зонi) в монокристалах n–6H–SiC,

n–GaAs та епiтаксiйних структурах на основi арсенiду ґалiю.
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2. Показано, що у приповерхневому шарi присутнi центри захоплення

носiї заряду, пов’язанi з власними дефектами вакансiйного типу. Виявленi змi-

ни параметрiв пасток обумовленi iндукованим мiкрохвильовим випромiненням

збiльшенням кiлькостi мiжвузлових атомiв. Показано, що наявнiсть стискую-

чих напруг у приповерхневому шарi сприяє перетворенню дефектних комплексiв

внаслiдок високочастотного опромiнення.

3. Вперше експериментально дослiджено вплив ультразвукової обробки на

параметри структур Au–TiBx–n–n+–GaAs з контактом Шотткi залежно вiд часто-

ти та iнтенсивностi акустичних хвиль. Експериментально встановлено, що при

допороговiй iнтенсивностi (менше 2,5 Вт/см2) характер ультразвукового впливу

на зворотний струму залежить вiд механiзму перенесення заряду: якщо домiну-

ючим механiзмом є тунельний, то УЗО викликає збiльшення зворотного струму,

якщо термоемiсiйний — зменшення. Показано, що причиною виявлених ефектiв

при допороговiй iнтенсивностi УЗО може бути акусто–стимульована дифузiя

точкових дефектiв, тодi як зростання зворотного струму при надпороговiй iн-

тенсивностi зумовлене акусто–iндукованою генерацiєю дефектiв. Виявлено, що

зi збiльшенням частоти ультразвукової обробки iнтенсифiкуються процеси пере-

будови дефектiв, якi забезпечують проходження тунельного струму.

4. Показано, що ультразвукова обробка здатна викликати зменшення роз-

киду параметрiв i пiдвищення однорiдностi характеристик напiвпровiдникових

пристроїв, створених в єдиному технологiчному процесi.

5. Виявлено можливiсть низькотемпературного вiдпалу радiацiйних дефе-

ктiв у системi Si–SiO2. Показано, що акусто–iндукований вiдпал зумовлений

дифузiєю мiжвузлових атомiв. Виявлено, що ультразвукова обробка сприяє зву-

женню енергетичного спектра радiацiйно–iндукованих пасток на iнтерфейсi

системи Si–SiO2.

Основнi результати даного роздiлу представленi в роботах [16, 20–22, 24,

27, 29, 30, 33, 36].
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ВИСНОВКИ

У дисертацiї наведено нове вирiшення наукової проблеми, що полягає

у встановленнi основних закономiрностей та фiзичних механiзмiв впливу уль-

тразвукового навантаження та опромiнення на процеси проходження струму

в напiвпровiдникових поверхнево–бар’єрних структурах. Основнi результати

представленої роботи дозволяють пiдвищити точнiсть прогнозування реальних

робочих характеристик напiвпровiдникових дiодiв з p—n–переходом i контактом

Шотткi залежно вiд умов їхнього функцiонування, можуть бути використанi при

розробцi нового методу динамiчного акустичного керування струмом подiбних

систем та полягають у наступному.

1. Вперше експериментально дослiджено вплив ультразвукового навантаже-

ння на параметри монокристалiчних кремнiєвих сонячних елементiв у дiапазонi

температур 290÷340 К та виявлено оборотну акусто–iндуковану деградацiю

фотоелектричних властивостей, зумовлену зменшенням часу життя носiїв за-

ряду в акустичному полi. Показано, що в умовах акустичного навантаження

збiльшується внесок у рекомбiнацiйнi процеси мiлкiших рiвнiв. Встановлено,

що кисневмiснi преципiтати ефективно впливають на процеси рекомбiнацiї та

беруть участь у акусто–дефектнiй взаємодiї. Запропоновано модель акустоактив-

ного комплексного дефекту для пояснення особливостей акусто–iндукованих

ефектiв. Виявлено ефект акусто–iндукованого зменшення опору шунтування та

запропоновано його пояснення iз залученням моделi дислокацiйно–iндукованого

iмпедансу.

2. Вперше дослiджено вплив ультразвукового навантаження на параметри

кремнiєвих структур iз p—n–переходом, опромiнених реакторними нейтрона-

ми та γ–квантами 60Co. Виявлено, що в опромiнених структурах, порiвняно

з неопромiненими, спостерiгається пiдвищення ефективностi акусто–iндукова-

ного зменшення опору шунтування та часу життя неосновних носiїв заряду

в базi дiода. З’ясовано, що акусто–iндукованi оборотнi змiни фактора неiде-

альностi та часу життя носiїв заряду в областi просторового заряду мають
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рiзний знак в опромiнених та неопромiнених зразках. Встановлено, що в ней-

тронно–опромiнених дiодах основними акустоактивними центрами є дивакансiї,

а в γ–опромiнених — комплекс вакансiї та мiжвузлового кисню Виявлено, що

комплекс iз мiжвузлового вуглецю та мiжвузлового кисню не приймає участi в

акусто–дефектнiй взаємодiї.

3. Проведено порiвняльний аналiз та тестування 16 основних методiв визна-

чення параметрiв дiодiв Шотткi iз вольт–амперних характеристик. Спираючись

на результати тестування методiв на експериментальних та синтезованих ВАХ,

запропоновано шляхи оптимiзацiї методiв Nord, Bohlin та Mikhelashvili з метою

збiльшення точностi розрахунку. Запропоновано адаптивну процедуру оптимi-

зацiї вибору дiапазону ВАХ, який використовується для побудови допомiжних

функцiй при застосуваннi аналiтичних методiв визначення параметрiв структур

метал—напiвпровiдник. Показано, що така процедура дозволяє суттєво (прибли-

зно на порядок при кiмнатних температурах у випадку низького рiвня похибок

вимiрювання) пiдвищити точнiсть визначення параметрiв.

4. Встановлено, що найефективнiшими методами з погляду точностi ви-

значення параметрiв та швидкостi розрахункiв є еволюцiйнi алгоритми, метод

Gromov iз адаптивною процедурою та метод Lee. Показано, що використання

функцiї Ламберта при числовому визначеннi параметрiв дiодiв Шотткi дозволяє

зменшити похибки. Розрахованi залежностi точностi визначення послiдовного

опору, висоти бар’єру Шотткi та фактора неiдельностi вiд рiвня випадкових по-

милок при вимiрюваннi вольт–амперних характеристик.

5. Виявлено, що перенесення заряду в структурах Al—n–n+–Si з бар’єром

Шотткi у дiапазонi температур 130÷330 К при прямому змiщеннi вiдбувається

внаслiдок термоелектронної емiсiї через неоднорiдний контакт. Показано, що

при низьких температурах (T < 220 К) суттєвим стає проходження заряду че-

рез областi зi зниженим бар’єром i визначено середнє значення висоти бар’єру

Шотткi в цих областях. Виявлено, що при зворотному змiщеннi в структурах

Al—n–n+–Si перенесення заряду вiдбувається як внаслiдок термоелектронної

емiсiї через неоднорiдний бар’єр, так i завдяки процесам тунелювання через

глибокий центр (мiжвузловий атом вуглецю).
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6. Показано, що опромiнення γ-квантами 60Co структур Al—n–n+–Si суттє-

во пiдсилює процеси тунелювання носiїв заряду як при прямому змiщеннi, так i

при зворотному. При прямому змiщеннi тунельний механiзм перенесення заря-

ду стає основним у низькотемпературнiй областi (T < 250 К), при зворотному

— виникає компонента струму, зумовлена багатофононним тунелюванням. Вияв-

лено, що висота бар’єру, фактор неiдеальностi та величина зворотного струму

немонотонно змiнюються при збiльшеннi поглинутої дози. З’ясовано, що при

опромiненнi з дозою 106 рад змiна електрофiзичних параметрiв вiдбувається вна-

слiдок накопичення дефектiв акцепторного типу на межi метал—напiвпровiдник

та укрупнення патчiв, викликаного радiацiйно пiдсиленим дислокацiйним ковза-

нням. При 107 рад причинами змiн властивостей дiодiв Шотткi є iнтенсифiкацiя

процесiв тунелювання внаслiдок утворення значної кiлькостi радiацiйних де-

фектiв та гетерування останнiх в областях зi зниженим бар’єром. Встановлено

взаємозв’язок характеру дозової немонотонностi змiни висоти бар’єру Шотткi

та ступеню неоднорiдностi контакту.

7. Вперше дослiджено динамiчний вплив ультразвукового навантаження

при кiмнатнiй температурi на параметри кремнiєвих дiодiв Шотткi Al—n–n+–Si.

Виявлено оборотнi зменшення висоти бар’єру, збiльшення зворотного струму

та струму насичення, тодi як фактор неiдеальностi практично не змiнюється.

З’ясовано, що акустичне навантаження не впливає на процеси прямого та

багатофононного тунелювання. Встановлено, що вплив ультразвука на тер-

моемiсiйну складову струму структур пояснюється iонiзацiєю дефектiв на

межi метал—напiвпровiдник внаслiдок взаємодiї ультразвука з дислокацiями та

радiацiйними точковими порушеннями перiодичностi в неопромiнених та опро-

мiнених структурах, вiдповiдно.

8. Вперше експериментально дослiджено динамiчний вплив ультразвуко-

вого навантаження в дiапазонi частот 8÷28 МГц на електричнi властивостi

структур Mo/n–n+–Si з бар’єром Шотткi за температур 130÷330 К. Виявлено

акусто–iндукованi оборотнi змiни фактора неiдеальностi та висоти бар’єру Шот-

ткi, причому змiни немонотонно залежать вiд температури, а найефективнiший

вплив ультразвука спостерiгається поблизу 200 K. Показано, що зi збiльшен-

ням частоти ультразвука спостерiгається як загальне пiдвищення ефективностi
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акустичного впливу на параметри кремнiєвих дiодiв Шотткi, так i зростання

температури максимуму ефективностi. Використовуючи модель неоднорiдного

контакту встановлено, що при ультразвуковому навантаженнi вiдбувається збiль-

шення висоти бар’єру як в областi розташування патчiв, так i за їхнiми межами, а

також розширюється розподiл параметрiв патчiв та збiльшується їхня ефективна

густина. З’ясовано, що механiзм акусто–iндукованих змiн параметрiв структур

Mo/n–n+–Si зумовлений рухом дислокацiйних перегинiв.

9. Виявлено ефект оборотного збiльшення зворотного струму структур

Mo/n–n+–Si при акустичному навантаженнi. Встановлено, що ефект послаблю-

ється при збiльшеннi температури та змiщення i посилюється при зростаннi

частоти ультразвука. Показано, що основними механiзмами зворотного струму

є термоелектронна емiсiя та тунелювання, стимульоване фононами; в умовах

поширення акустичних хвиль вiдбувається зменшення енергiї активацiї рiвнiв,

що беруть участь у тунелюваннi, густини заповнених iнтерфейсних станiв та

коефiцiєнта Пула–Френкеля.

10. Виявлено вплив мiкрохвильового опромiнення на параметри точкових де-

фектiв у монокристалах n–6H–SiC, n–GaAs та епiтаксiйних структурах на основi

арсенiду ґалiю. Встановлено, що причинами радiацiйно–iндукованих змiн поло-

ження енергетичних рiвнiв пасток та їхнього поперечного перерiзу захоплення

електронiв є збiльшення кiлькостi мiжвузлових атомiв у приповерхневому шарi.

Показано, що радiацiйно–iндукованi процеси перетворення дефектних компле-

ксiв iнтенсифiкуються за наявностi механiчних напруг.

11. Вперше експериментально дослiджено вплив ультразвукової обробки на

параметри структури Au–TiBx–n–n+–GaAs з контактом Шотткi залежно вiд

частоти та iнтенсивностi акустичних хвиль. Встановлено, що при допоро-

говiй (менше 2,5 Вт/см2) iнтенсивностi ультразвука вiдбувається збiльшення

однорiдностi параметрiв арсенiд–ґалiєвих дiодiв Шотткi, створених в єдиному

технологiчному процесi, зумовлене акусто–стимульованою дифузiєю дефектiв.

12. Виявлено, що ультразвукова обробка викликає зменшення концентрацiї та

звуження енергетичного спектра радiацiйних дефектiв у системи Si–SiO2. Пока-

зано, що причиною ефекту є акусто–iндукована дифузiя атомiв водню та кисню.
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307

et al. // J. Vac. Sci. Technol. B. — 2002. — Jul. — Vol. 20, no. 4. — Pp. 1448–1451.
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ductors / D. Bräunig, F. Wulf // Radiat. Phys. Chem. — 1994. — Jan–Feb. —

Vol. 43, no. 1–2. — Pp. 105–107.

242. Huhtinen, M. Simulation of non–ionising energy loss and defect formation in

silicon / M. Huhtinen // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A. — 2002. —

Sep. — Vol. 491, no. 1–2. — Pp. 194–215.

243. Jafari, H. Analytical modeling for gamma radiation damage on silicon photodi-

odes / H. Jafari, S.A.H. Feghhi // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A. —

2016. — Apr. — Vol. 816. — Pp. 62–69.

244. 75 MeV boron ion irradiation studies on Si PIN photodiodes / Y.P. Prab-

hakara Rao, K.C. Praveen, Y. Rejeena Rani et al. // Nucl. Instrum. Methods

Phys. Res., Sect. B. — 2013. — Dec. — Vol. 316. — Pp. 205–209.

245. Comparison of defects produced by fast neutrons and 60Co–gammas in high-

–resistivity silicon detectors using deep–level transient spectroscopy / M. Moll,

H. Feick, E. Fretwurst et al. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A. —

1997. — Apr. — Vol. 388, no. 3. — Pp. 335–339.

246. Srour, J.R. Review of displacement damage effects in silicon devices / J.R. Srour,

C.J. Marshall, P.W. Marshall // IEEE Trans. Nucl. Sci. — 2003. — Jun. — Vol. 50,

no. 3. — Pp. 653–670.

247. A contribution to the identification of the E5 defect level as tri–vacancy (V3) /

Alexandra Junkes, Ioana Pintilie, Eckhart Fretwurst, Doris Eckstein // Physica

B: Condensed Matter. — 2012. — Aug. — Vol. 407, no. 15. — Pp. 3013–3015.

248. Positron probing of disordered regions in neutron–irradiated silicon / Niko-

lay Arutyunov, Nick Bennett, Neil Wight et al. // Phys. Status Solidi B. — 2016.

— Nov. — Vol. 253, no. 11. — Pp. 2175–2179.

249. Londos, C. A. Di–interstitial defect in silicon revisited / C. A. Londos, G. An-

tonaras, A. Chroneos // J. Appl. Phys. — 2013. — Nov. — Vol. 114, no. 19. —



319

P. 193513.

250. Таперо, К.И. Радиационные эффекты в кремниевых интегральных схемах

космического применения / К.И. Таперо, В.Н. Улимов, А.М. Членов. — М.:

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2012. — 304 с.

251. Hu, Binxin. Reflection–type single long-pulse solar simulator for high–efficiency

crystalline silicon photovoltaic modules / Binxin Hu, Buyin Li, Tiechen Zhao,

Rixin Yang // Rev. Sci. Instrum. — 2011. — Jun. — Vol. 82, no. 6. — P. 065104.

252. Electronically stimulated degradation of silicon solar cells / J. Schmidt,

K. Bothe, D. Macdonald et al. // Journal of Materials Research. — 2006. —

Jan. — Vol. 21, no. 1. — Pp. 5–12.

253. Lindroos, Jeanette. Review of light-induced degradation in crystalline silicon

solar cells / Jeanette Lindroos, Hele Savin // Sol. Energy Mater. Sol. Cells. —

2016. — Apr. — Vol. 147. — Pp. 115–126.

254. Degradation of Crystalline Silicon Due to Boron–Oxygen Defects / Tim Niewelt,
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