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РЕКОМБIНАЦIЙНI ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПЛАСТИН МОНОКРИСТАЛIЧНОГО КРЕМНIЮ
З ПРИПОВЕРХНЕВИМ ПОРУШЕНИМ ШАРОМ

Експериментально та теоретично дослiджено спектральнi залежностi малосигнальної конденсаторної фото-ерс Vf (λ) з дiлянкою короткохвильового спаду. Показано, що
в короткохвильовiй областi спектра залежностi Vf (λ) дозволяють отримати з використанням експериментально неруйнiвного методу важливу iнформацiю про змiну
рекомбiнацiйних властивостей поверхнi та об’єму фоточутливого кремнiєвого матерiалу. Встановлено, зокрема, що створення порушеного приповерхневого шару за рахунок iмплантацiї залiза приводить як до сильного зменшення об’ємної довжини дифузiї
(тобто часу життя) в iмплантованому шарi, так i до зростання ефективної швидкостi поверхневої рекомбiнацiї на освiтлюванiй поверхнi.
К л ю ч о в i с л о в а: фото-ерс, поверхнева рекомбiнацiя, кремнiй

1. Вступ
Одним з основних характеристик моно- та полiкристалiчного кремнiю є його рекомбiнацiйна
активнiсть, в якiй можна видiлити об’ємну та поверхневу складовi. Рекомбiнацiйна активнiсть об’єму напiвпровiдника характеризується довжиною
дифузiї L або часом життя неосновних нерiвноважних носiїв заряду. Актуальною є проблема отримання кремнiєвого матерiалу з великим значенням
L для його використання при виготовленнi фотоперетворювачiв сонячної енергiї. Величина L визначається як чистотою та структурною досконалiстю вихiдного матерiалу, так i впливом технологiчних операцiй (вiдпали, легування, тощо), якi
застосовуються при виготовленнi фотоперетворювачiв (або iнших приладiв). Для визначення параметра L одним з основних методiв, внесених до
мiжнародних стандартiв, є метод спектральних залежностей поверхневої фото-ерс Vf [1–6]. Актуальна спектральна область, де проявляється вплив веc А.В. САЧЕНКО, В.П. КОСТИЛЬОВ,
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личини L на спектральну залежнiсть Vf – червона
та ближня iнфрачервона.
Як було показано в [7], спектри Vf є чутливими
i до рекомбiнацiйних параметрiв кремнiю в приповерхневiй областi зразка. Вплив останнiх виявляється в появi короткохвильового спаду (в фiолетовiй та синiй областях) на спектрах Vf . У данiй роботi детально дослiджено спектри Vf (особливо короткохвильової дiлянки спектра) i розвинуто теоретичнi пiдходи для аналiзу отриманих
результатiв.
2. Методика експерименту.
Експериментальнi зразки
Поверхнева фото-ерс вимiрювалась конденсаторним методом. Сигнал пiддавався комп’ютернiй
обробцi для його нормування до кiлькостi квантiв
свiтла, падаючих на зразок.
У ролi експериментальних зразкiв використовувались стандартнi пластини монокристалiчного
кремнiю КДБ-10 (100), вирощеного методом Чохральського, якi або не проходили нiяких додаткових обробок, або пiддавались хiмiчному травленню в травнику СР-4. Частина зразкiв була iмплантована iонами рекомбiнацiйно-активної домiшки
ISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2013. Т. 58, № 2

Рекомбiнацiйнi характеристики пластин монокристалiчного кремнiю

залiза (енергiя 130 кеВ, доза 2 та 18 мкКл/см2 ) i
вiдпалена при температурi 750 ◦ C в атмосферi аргону впродовж 30 хв. Для очищення об’єму зразкiв вiд домiшок використовувався метод гетерування шаром алюмiнiю, який наносився на тилову
поверхню пластин.
Рiвноважний поверхневий вигин зон на дослiджуваних зразках знаходився за методикою, описаною в [8], з використанням лампи-спалаху. Вимiри поверхневого вигину зон було зроблено для
двох зразкiв: нетравленого та травленого в HF.
На нетравленому зразку було отримано значення
0,22 В, а на травленому – 0,26 В, що вказує на наявнiсть збiдненої ОПЗ.
3. Аналiз спектральної залежностi
поверхневої фото-ерс
На типових спектральних залежностях малосигнальної поверхневої фото-ерс Vf (λ) (де λ – довжина хвилi освiтлення) кремнiєвих зразкiв, що отриманi рiзкою напiвпровiдникового зливка на пластини та подальшим травленням поверхонь пластин в травнику, який принаймнi частково знiмає
механiчно порушений шар, зазвичай спостерiгаються дiлянки короткохвильового спаду [7]. Для визначення довжини дифузiї L зi спектральних залежностей малосигнальної фото-ерс звичайно застосовуються методи, основанi на використаннi точки напiвспаду Vf , чи величини вiдсiчки на осi абсцис залежностi Vf−1 (α−1 ), якi добре спрацьовують тодi, коли виконано спiввiдношення d > 2L.
Якщо ж товщина зразка порiвняна чи менша за
довжину дифузiї, то згаданi вище методи вже не
дають можливостi коректно визначити довжину
дифузiї [5, 6].
Вiдзначимо, що при поясненнi експериментальних результатiв для поверхнево-чутливих фотоефектiв у напiвпровiдниках, таких, зокрема, як
фотопровiднiсть та конденсаторна фото-ерс, спершу обмежувалися використанням швидкостi поверхневої рекомбiнацiї S як параметра. При цьому короткохвильовий спад на спектральнiй залежностi фотопровiдностi пояснювався впливом поверхневої рекомбiнацiї. Проте у випадку конденсаторної фото-ерс ситуацiя ускладнюється i для
пояснення короткохвильового спаду треба вводити ефективну швидкiсть поверхневої рекомбiнацiї
Sef , яка є функцiєю декiлькох параметрiв (крiм поверхневого вигину зон, Sef є також функцiєю параISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2013. Т. 58, № 2

метрiв поверхневих рекомбiнацiйних рiвнiв та довжини хвилi освiтлення λ, що задає вiдстань, на
якiй вiдбувається генерацiя електронно-дiркових
пар в напiвпровiднику). Загальнi вирази для величини Sef наведено та проаналiзовано в монографiях [9, 10], якi нижче будуть розглянутi детально.
Вiдзначимо, якщо величина Sef не залежить вiд λ,
то короткохвильовий спад на спектральних залежностях конденсаторної фото-ерс буде вiдсутнiй.
У подальшому аналiзi будемо вважати, що виконується спiввiдношення d ≥ 2L (товстий зразок).
Дослiдимо в цих умовах причину короткохвильового спаду Vf (λ) та визначимо, якi параметри можна отримувати за наявностi цього спаду. Вiдзначимо, що в залежностi Vf (λ) малосигнальної конденсаторної фото-ерс, яка для дiркового напiвпровiдника має такий загальний вигляд [9, 10]:
Vf (λ) =
×

I kT
(κ + 1)eys − 1
×
p0 q (Sef + D/L)(1 + (κ + 1)eys −2ub )

α(λ)L
,
1 + α(λ)L

(1)

вiдсутня дiлянка короткохвильового спаду, якщо
величина ефективної швидкостi поверхневої рекомбiнацiї на освiтленiй поверхнi Sef не залежить
вiд коефiцiєнта поглинання свiтла α, тобто вiд довжини хвилi освiтлення λ. Пiд час запису виразу
(1) використано такi позначення: κ – безрозмiрний
коефiцiєнт, що описує перерозподiл поверхневого
заряду при освiтленнi, k – стала Больцмана, T –
абсолютна температура, q – заряд електрона, I –
iнтенсивнiсть монохроматичного освiтлення, p0 –
рiвноважна концентрацiя дiрок в об’ємi, ys – рiвноважний безрозмiрний вигин зон на освiтленiй поверхнi, ub = ln(p0 /ni ) – потенцiал Фермi, вiдрахований вiд середини забороненої зони, D – коефiцiєнт дифузiї неосновних носiїв заряду.
У випадку збагачуючих вигинiв зон на поверхнi напiвпровiдника p-типу, коли ys < 0, величина Vf (λ) вiд’ємна i за модулем є найменшою. При
зростаннi збiднюючих вигинiв зон вона збiльшується з ростом ys експоненцiально, а у випадку
iнверсiйних вигинiв зон, коли ys > 2ub , величина фото-ерс Vf (λ) насичується. Якщо порiвнювати
мiж собою величини Vf (λ) при iнверсiйних вигинах зон та в околi плоских зон, то їх вiдношення
становить приблизно (p0 /ni )2 , де ni – концентрацiя власних носiїв заряду, i в кремнiї при кiмна-
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тнiй температурi та p0 = 1015 см−3 складає близько 1010 . Це означає, що при iнверсiйних вигинах
зон малосигнальна фото-ерс може бути реалiзована лише при дуже малих iнтенсивностях освiтлення. Зокрема, в кремнiї при p0 = 1015 см−3 та
S = 105 см/с при iнверсiйних вигинах зон умова малосигнальностi фото-ерс виконується, якщо
I < 1010 см−2 c−1 . Ця вимога суттєво послаблюється при переходi вiд iнверсiйних вигинiв зон до
виснажуючих та при зменшеннi останнiх. У вказаних випадках конденсаторна фото-ерс буде малосигнальною i при I  1010 см−2 c−1 .
Для реалiзацiї короткохвильового спаду, як вiдзначалось, необхiдно, щоб ефективна швидкiсть
поверхневої рекомбiнацiї на освiтленiй поверхнi Sef
залежала вiд довжини хвилi освiтлення λ, збiльшуючись iз зменшенням λ. Один iз механiзмiв подiбної залежностi Sef (λ) описано в [10]. Це буде у
випадку, коли квазiрiвень Фермi для неосновних
носiїв заряду в приповерхневiй областi просторового заряду (ОПЗ) не є сталою величиною. Вказаний механiзм полягає в тому, що ефективна швидкiсть рекомбiнацiї на поверхнi у випадку, коли її
значення достатньо велике, суттєво залежить вiд
мiсця генерацiї електронно-дiркових пар. Зокрема, коли поглинання свiтла досить слабке, тобто
αω  1 (де ω – товщина приповерхневої областi
просторового заряду (ОПЗ) i надлишковi носiї заряду генеруються поза межами ОПЗ) ефективна
швидкiсть поверхневої рекомбiнацiї визначається
швидкiстю пiдведення нерiвноважних носiїв заряду до поверхнi, тобто швидкiстю дифузiї. Якщо
ж поглинання таке сильне, що всi надлишковi носiї заряду генеруються в ОПЗ, тобто αω  1, то
ефективна швидкiсть поверхневої рекомбiнацiї на
освiтленiй поверхнi зростає i визначається рекомбiнацiйною активнiстю самої поверхнi зi швидкiстю
рекомбiнацiї S0 .
У випадку, коли на поверхнi реалiзуються виснажуючi вигини зон, вiдповiдальними за процес пiдведення надлишкових електронно-дiркових пар до
поверхнi є неосновнi носiї заряду, а величина Sef (λ)
визначається таким виразом, наведеним в [10]:
S0 Sp (λ)
Sef (λ) =
,
(2)
S0 + Sp (λ)
де
Sp (λ) = R ω
0
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D
,
exp[−α(λ)x + ys (1 − x/ω)2 ]dx

де S0 – ефективна швидкiсть поверхневої рекомбiнацiї за умови поверхневої генерацiї електроннодiркових пар, а D – коефiцiєнт дифузiї неосновних
носiїв заряду.
Величина Sp (λ) описує швидкiсть пiдведення неосновних носiїв заряду до поверхнi залежно вiд мiсця генерацiї електронно-дiркових пар. Вона найменша, коли електронно-дiрковi пари генеруються
поза межами ОПЗ i дуже велика, коли генерацiя вiдбувається близько до поверхнi. Таким чином, вираз (2) описує ситуацiю, коли ефективна
швидкiсть поверхневої рекомбiнацiї Sef може лiмiтуватися пiдведенням неосновних носiїв заряду до
поверхнi.
Оскiльки в ОПЗ неосновнi носiї заряду (в нашому випадку електрони) в напрямку поверхнi рухаються прискорено, то при генерацiї надлишкових пар поза межами просторового заряду величина Spmin , за порядком, має значення D/LD , де
LD – довжина дебаївського екранування. Це вiдбувається тому, що в даному випадку повний час
дифузiї електронiв в ОПЗ стає близьким до часу
проходження ними областi ОПЗ товщиною LD , де
поле не впливає iстотно на їх швидкiсть. Оцiнимо величину D/LD для випадку, коли рiвень легування напiвпровiдникового матерiалу становить
1015 см−3 . При цьому LD ≈ 10−5 см, а Spmin ≈
≈ 3 · 106 см/c.
Таким чином, в даному випадку для того,
щоб при переходi вiд об’ємного до поверхневого поглинання свiтла в умовах лiнiйного режиму збудження мало мiсце зростання величини Sef (λ) необхiдно, щоб виконувалась умова
S0 > 106 см/с.
На рис. 1 наведено розрахованi за формулою
(2) залежностi Sef (λ) для кремнiю p-типу з рiвнем легування 1015 см−3 . Параметром кривих є величина S0 .
Як видно з рисунка, чим бiльша величина S0 ,
тим бiльшою є рiзниця мiж нею та величиною
min
Sef
, яка реалiзується за умови, коли свiтло генерує електронно-дiрковi пари поза межами ОПЗ.
Проте ця величина є меншою, нiж значення Spmin . I
min
лише тодi, коли S0  Spmin , величини Sef
та Spmin
стають близькими.
Вiдзначимо, що залежнiсть Sef (λ) може бути
апроксимована бiльш простою залежнiстю
Sef (λ) = (S1−1 + S2−1 exp(−α(λ)dp ))−1 ,

(3)
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Рис. 1. Розрахунковi залежностi Sef (λ), побудованi за формулами (2) (кривi 1–3) та (3) (кривi 1 0 –3 0 ). Використанi параметри: D – 30 см2 /с, ys – 15, S0 , см/с: кривi 1 та 1 0 – 106 ;
кривi 2 та 2 0 – 3 · 106 ; кривi 3 та 3 0 – 107 ; S2 , см/с: 1 0 –
1, 8 · 106 ; 2 0 – 1, 85 · 106 ; 3 0 – 1, 9 · 106

де величина S1 = S0 , S2 = Spmin , dp – товщина
приповерхневого шару, в якому вiдбувається змiна
Sef . В даному випадку dp ≈ ω.
Результати апроксимацiї за формулою (3) також
наведенi на рис. 1 i, як видно, вони добре збiгаються з результатами, отриманими за виразом (2).
На рис. 2 наведено нормованi на значення в
точцi максимуму спектральнi залежностi малосигнальної конденсаторної фото-ерс для однакової
кiлькостi падаючих квантiв, розрахованi за виразом (1), в якому врахована залежнiсть Sef (λ), що
описується формулою (2).
Крива 1 на рис. 2 вiдповiдає випадку малих Sef ,
коли Sef = const = 104 см/с. Як випливає з рисунка, в даному випадку короткохвильовий спад
на спектральних залежностях малосигнальної конденсаторної фото-ерс Vf (λ), який описується розглянутим вище механiзмом, вiдсутнiй.
Як видно з рисунка, найменший короткохвильовий спад Vf (λ) спостерiгається у випадку, коли S0 = 1 · 106 см/с (крива 2), а найбiльший –
при S0 = 107 см/с (крива 4). Як буде показано далi, граничнi випадки, а також випадки, коли величина S0 змiнюється мiж наведеними значеннями, описують експериментальнi спектральнi залежностi Vf (λ), нормованi на значення фотоерс в максимумi. Проте для того, щоб переконатись, що саме розглянутий вище механiзм, тобто
вплив ОПЗ на швидкiсть руху неосновних носiїв
заряду, вiдповiдальний за короткохвильовий спад
ISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2013. Т. 58, № 2

Рис. 2. Розрахунковi залежностi Vf (λ), побудованi за формулами (1) та (2). Використанi параметри: D – 30 см2 /с; ys –
15; p0 – 1015 см−3 ; L – 100 мкм; S0 , см/с: 1 – 104 ; 2 – 106 ;
3 – 3 · 106 ; 4 – 107 ; λx , нм: 1 – 670; 2 – 670; 3 – 690; 4 – 760

Рис. 3. Розрахунковi залежностi величини Vf вiд рiвноважного вигину зон ys , побудованi за формулами (1) та
(2). Використанi параметри: λ – 700 нм; D – 30 см2 /с; p0 –
1015 см−3 ; L – 100 мкм; I – 1013 см−2 ·с−1 ; S0 , см/с: 1 – 104 ;
2 – 105 ; 3 – 106 ; 4 – 107 . Кривi 5 та 6 вiдповiдають двом
експериментальним значенням Vf

фото-ерс в експериментi, потрiбно впевнитись, що
в даному випадку узгоджуються з експериментом
не лише нормованi спектральнi залежностi Vf (λ),
а й абсолютнi значення Vf (λ), розрахованi в точцi
максимуму.
На рис. 3 наведено розрахованi абсолютнi величини Vf (λ) в точцi максимуму для зразка кремнiю
p-типу, отриманi за формулою (1) з врахуванням
виразу (2), залежно вiд величини виснажуючого
рiвноважного безрозмiрного вигину зон на поверхнi ys . Параметром кривих є величина S0 . Прямими
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лiнiями на цьому ж рисунку позначено абсолютнi
величини Vf (λ) в точцi максимуму, якi спостерiгаються експериментально.
Як видно зi спiвставлення мiж експериментальними та розрахованими величинами Vf (λ),
вiдповiднiсть мiж ними, в залежностi вiд величини
S0 , має мiсце в дiапазонi поверхневих вигинiв зон,
який лежить мiж значеннями 8 < ys < 14. При
цьому для випадку, коли величина S0 ≈ 104 см/с,
узгодження має мiсце в дiапазонi вигинiв зон
8 < ys < 9, 5, а у випадку, коли S0 ≈ 107 см/с,
воно вiдбувається за умови, що 13 < ys < 14.
Перерахунок на безрозмiрнi значення отриманих
значень рiвноважного вигину зон 0,22 та 0,26
В при температурi 300 К дає вiдповiдно для ys
величини 8,5 та 10. Таким чином, як випливає з
порiвняння експериментальних та розрахункових
значень малосигнальної конденсаторної фото-ерс
Vf , в даному випадку величина S0 становить лише
близько 104 см/с, тобто, описаний вище механiзм
залежностi Sef (λ), пов’язаний з порушенням постiйностi квазiрiвня Фермi для неосновних носiїв
заряду в ОПЗ, не спрацьовує.
Тому для пояснення короткохвильового спаду
Vf (λ) на експериментальних зразках необхiдно
аналiзувати iншi фiзичнi механiзми. Вони, зокрема, можуть бути пов’язанi з реалiзацiєю в приповерхневих шарах дослiджуваних зразкiв кремнiю малих об’ємних часiв життя. Подiбний випадок реалiзується, зокрема, в кремнiєвих p − nпереходах з великим рiвнем легування емiтера. В
даному випадку в емiтерi об’ємний час життя визначає мiжзонна рекомбiнацiя Оже i вiн може бути дуже малим. На початку роботи мова йшла про
механiзм короткохвильового спаду конденсаторної
фото-ерс, пов’язаний з неповним видаленням механiчно порушеного шару. В даному випадку вiн
може реалiзуватися завдяки великiй концентрацiї
рекомбiнацiйних центрiв i, вiдповiдно, малого часу життя в цьому шарi. Експериментально можна
також отримати сильне зменшення часу життя в
приповерхневому шарi кремнiю за допомогою iмплантацiї домiшки, яка створює в кремнiї глибокий рекомбiнацiйний рiвень. В цьому випадку аналiз короткохвильового спаду Vf (λ) стає ефективним методом дослiдження особливостей рекомбiнацiйних приповерхневих процесiв.
Слiд вiдзначити, що в двошаровiй теоретичнiй
моделi, яка припускає, що в приповерхневiй обла-
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стi напiвпровiдника iснує шар з малим часом життя, тобто з пiдвищеною, але не залежною по товщинi шару концентрацiєю рекомбiнацiйних центрiв, теоретичний аналiз залежностi Sef (λ) та спектральних залежностей конденсаторної фото-ерс
можна робити однаковим чином для декiлькох випадкiв кремнiєвих переходiв, механiчно порушеного та iмплантованого шару.
З фiзичної точки зору очевидно, що вказанi залежностi Sef (λ) реалiзуються тодi, коли поверхнева рекомбiнацiя на освiтленiй поверхнi при довiльнiй величинi λ обмежується швидкiстю дифузiйного пiдведення неосновних носiїв заряду до поверхнi. Зокрема, у випадку, коли бiля поверхнi iснує
шар товщиною xj , в якому час життя неосновних
носiїв заряду та їх рухливiсть меншi за вiдповiднi
значення в об’ємi, то, як, зокрема, показано в [11],
ефективна швидкiсть поверхневої рекомбiнацiї за
умови, коли αxj  1 (об’ємне поглинання свiтла),
буде визначатися виразом
 
 
xj
xj
L1
D1 S0 D1 ch L1 + sh L1
 
 ,
S2 =
(4)
L1 S L1 sh xj + ch xj
0 D1
L1
L1
де D1 та L1 – вiдповiдно коефiцiєнт дифузiї та довжина дифузiї в приповерхневому шарi.
У випадку, коли αxj > 1 ефективною товщиною
приповерхневого шару є величина α−1 i з врахуванням цього вираз (2) трансформується до вигляду
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Як видно з (5), при збiльшеннi α, тобто, при
зменшеннi довжини хвилi освiтлення λ, величина
Sef (λ) прямує до S0 , тобто обмеження ефективної швидкостi поверхневої рекомбiнацiї дифузiйним пiдведенням знiмається. При промiжних значеннях λ величина ефективної швидкостi поверхневої рекомбiнацiї змiнюється мiж значеннями, якi
визначаються виразом (4) та величиною S0 . Величина, яка описується виразом (5), так само як i
величина, що описується формулою (2), вiдображає ситуацiю, коли обмеження ефективної швидкостi поверхневої рекомбiнацiї вiдбувається завдяки обмеженню швидкостi пiдведення неосновних
носiїв заряду до поверхнi. Рiзниця мiж ними полягає в тому, що в даному випадку обмеження пов’язано зi швидкiстю руху неосновних носiїв заряду
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Рис. 4. Експериментальнi залежностi Vf (λ) (точки) для
вихiдного зразка та розрахунковi (лiнiї) залежностi, нормованi на значення в максимумi, побудованi за формулами
(1), (3) (крива 1) та за формулами (1) i (5) (крива 2). Використанi параметри: D – 20 см2 /с; L – 220 мкм; λx – 800 нм;
dp – 1 мкм; S0 см/с: 1 – 2 · 103 ; 2 – 4 · 103 ; S2 – 2 · 103 см/с;
D1 – 1 см2 /с; L1 – 4 мкм

в шарi iз зменшеним часом життя, в той час як
у попередньому випадку це вiдбувається завдяки
швидкостi руху в ОПЗ.
Слiд вiдзначити, що вирази (3) та (5) (так само, як i вирази (2) та (3)) також дають подiбнi
залежностi Sef (λ) та при певних значеннях параметрiв фактично збiгаються не лише їх залежностi
вiд довжини хвилi освiтлення λ, а й граничнi значення в довгохвильовiй та короткохвильовiй областях поглинання.
Вiдзначимо, що якщо вираз (3) дає iнформацiю
про величини ефективних швидкостей поверхневої рекомбiнацiї S1 = S0 та S2 , то формула (5) мiстить також iнформацiю про довжину L1 та коефiцiєнт дифузiї D1 в шарi зi зменшеним часом життя τ1 . Звiдси, зокрема, за формулою τ1 = L21 /D1 =
= (Cn Nt )−1 можна визначити об’ємний час життя
в приповерхневому шарi, а, отже, i приповерхневу
концентрацiю домiшок Nt при iдентифiкацiї природи останнiх [13].
4. Експериментальнi результати
та їх обговорення
На рис. 4–6 наведено нормованi спектральнi залежностi малосигнальної фото-ерс на вихiдному
зразку, а також на зразках, вiдпалених в атмосферi аргону та на зразках, на тилову поверхню
яких пiсля вiдпалу нанесено гетерний шар алюмiнiю. Як видно з рис. 4, у даному випадку на норISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2013. Т. 58, № 2

Рис. 5. Експериментальнi залежностi Vf (λ) (точки) для
вихiдного зразка пiсля вiдпалу та розрахунковi (лiнiї) залежностi, нормованi на значення в максимумi, побудованi
за формулами (1), (3) (крива 1) та за формулами (1) i (5)
(крива 2). Використанi параметри: D – 20 см2 /с; L – 60 мкм;
λx – 500 нм; dp – 0,02 мкм; S0 , см/с: 1 – 3 · 103 ; 2 – 3 · 103 ;
S2 – 3 · 103 см/с; D1 – 1 см2 /с; L1 – 4 мкм

Рис. 6. Експериментальнi залежностi Vf (λ) (точки) для
вихiдного зразка пiсля вiдпалу з гетером та розрахунковi (лiнiї) залежностi, нормованi на значення в максимумi,
побудованi за формулами (1), (3). Використанi параметри:
D – 20 см2 /с; L, мкм: 1 – 140, 2 – 70; λx – 600 нм; dp –
0,03 мкм; S0 – 2, 2 · 103 см/с; S2 – 2, 2 · 103 см/с

мованих спектральних залежностях малосигнальної конденсаторної фото-ерс iснує порiвняно невеликий спад. Якщо врахувати, що рiвноважний
безрозмiрний поверхневий вигин зон на вихiдних
зразках лежить в межах вiд 8,5 до 1, що вiдповiдає
абсолютним величинам Vf = 60–200 мкВ за умови, коли S0 ≈ 104 см/с, то зрозумiло, що механiзм
залежностi Sef (λ), який описується виразом (2),
не реалiзується. Ймовiрно, що в даному випадку
короткохвильовий спад Vf (λ) пов’язаний iз змен-
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Рис. 7. Експериментальнi залежностi Vf (λ) (точки) для
вихiдного зразка пiсля iмплантацiї дозою 2 мкКл/см2 та
вiдпалу i розрахунковi (лiнiї) залежностi, нормованi на значення в максимумi, побудованi за формулами (1), (3) (крива
1) та за формулами (1) i (5) (крива 2). Використанi параметри: D – 20 см2 /с; L – 80 мкм; λx – 700 нм; dp – 0,7 мкм;
S0 , см/с: 1 – 2 · 104 ; 2 – 2 · 104 ; S2 – 2 · 104 см/с; D1 – 3 см2 /с;
L1 – 2,5 мкм

шенням об’ємного часу життя надлишкових носiїв
заряду в тонкому приповерхневому шарi кремнiю,
який, ймовiрно, являє собою не повнiстю стравлений механiчно порушений шар. Вiдзначимо, що в
даному випадку використання виразiв (3) та (5)
дозволяє узгодити теоретичнi залежностi з експериментальними. При цьому товщина порушеного
шару була близько 1 мкм, а довжина дифузiї в цьому шарi виявляється суттєво зменшеною вiдносно
об’єму та становить 4 мкм. Це сильне зменшення
пов’язано не лише iз зменшенням об’ємного часу
життя, а й рухливостi неосновних носiїв заряду,
що вiдбувається завдяки аморфiзацiї (дефектностi) порушеного шару.
Пiсля вiдпалу вихiдних зразкiв в атмосферi аргону при температурi 750 ◦ C впродовж 30 хв вигляд спектральної залежностi Vf (λ) суттєво змiнюється (див. рис. 5 та 6). У цих двох випадках
вiдпаленi вихiднi зразки вiдрiзняються тим, що в
другому випадку на тилову поверхню напiвпровiдникового зразка нанесено алюмiнiй, який пiд час
вiдпалу дiє як ефективний гетер. З рис. 5 видно,
що на вiдпаленому зразку без алюмiнiю короткохвильовий спад Vf (λ) практично вiдсутнiй, що, в
першу чергу, свiдчить про сильне зменшення товщини пошкодженого шару. I, справдi, товщина пошкодженого шару пiсля вiдпалу, отримана пiдгонкою теоретичної залежностi (3) з експерименталь-
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ним значенням, зменшується вiд значення порядку
1 до 0,02 мкм. Швидкiсть поверхневої рекомбiнацiї
при цьому становить 3 · 103 см/с, тобто є достатньо
малою. Проте, найбiльшi змiни пiд час вiдпалу вiдбуваються з об’ємним значенням довжини дифузiї
в зразку. Величина L рiзко зменшується. В областi
достатньо малих значень λ (500 < λ < 900 нм) суттєво трансформується вигляд залежностi Vf (λ),
причому в цiй областi теоретична та експериментальнi кривi пiдганяються при значеннi L, що дорiвнює 30 мкм, в той час як при λ > 900 нм пiдгонка дає значно бiльшу величину L, що дорiвнює
60 мкм. Якщо врахувати, що до вiдпалу вихiднi
зразки мали L = 220 мкм, то слiд визнати, що
вiдпал зразкiв при T = 750 ◦ C приводить до дуже сильного зменшення довжини дифузiї. На вiдпалених вихiдних зразках з алюмiнiєм на тиловiй
поверхнi довжина дифузiї становить 70 мкм при
500 < λ < 900 нм та 140 мкм при 900 нм. Таким чином, тут досить сильно спрацьовує ефект
гетерування. Короткохвильовий спад фото-ерс хоча при цьому i посилюється, але це не пов’язано зi
збiльшенням швидкостi поверхневої рекомбiнацiї.
В даному випадку лише трохи збiльшується товщина дефектного шару (до 0,03 мкм).
Вплив температурних обробок на рекомбiнацiйнi характеристики кремнiєвого матерiалу детально дослiджувався ранiше в низцi робiт (див. [12]).
Зокрема, було виявлено три характернi температурнi дiлянки: 1 – 200–500 ◦ C, де спостерiгалось
пiдвищення часу життя; 2 – 500–800 ◦ C, де час
життя зменшувався бiльш нiж на порядок; 3 –
850–1100 ◦ C, де знов спостерiгався вiдпал рекомбiнацiйних центрiв i час життя iстотно зростав.
Цi дослiди проводились без застосування гетерних
обробок, тому природно, що результати, отриманi
з застосуванням гетерiв, вiдрiзняються вiд попереднiх (див. [13]).
На рис. 7 та 8 наведено спектральнi залежностi
Vf (λ) на вiдпалених зразках, iмплантованих iонами залiза з дозою 2 мкКл/см2 , вiдповiдно без алюмiнiю та з алюмiнiєм на тиловiй поверхнi. Як вiдомо, залiзо пiсля вiдпалу створює глибокi центри,
якi є рiвнями рекомбiнацiї [12, 13].
Як видно з наведених рисункiв, при iмплантацiї
короткохвильовий спад Vf (λ) посилюється порiвняно з вихiдними вiдпаленими зразками. Порiвняння теорiї з експериментом дає в даному випадку товщину пошкодженого шару 0,5 мкм. Якщо
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Рис. 8. Експериментальнi залежностi Vf (λ) (точки) для
вихiдного зразка пiсля iмплантацiї дозою 2 мкКл/см2 та
вiдпалу з гетером i розрахунковi (лiнiї) залежностi, нормованi на значення в максимумi, побудованi за формулами
(1), (3) (крива 1) та за формулами (1) i (5) (крива 2). Використанi параметри: D – 20 см2 /с; L – 80 мкм; λx – 700 нм;
dp – 0,6 мкм; S0 см/с: 1 – 5·104 ; 2 – 5·104 ; S2 – 1, 2·104 см/с;
D1 – 1 см2 /с; L1 – 2,8 мкм

врахувати, по-перше, що максимум профiлю розподiлу iмплантованого залiза як до вiдпалу, так i
пiсля вiдпалу розташовується на вiдстанi 0,2 мкм,
та врахувати те, що використана модель є наближеною (припущення про однорiднiсть розподiлу
рекомбiнацiйних рiвнiв, яка використовується пiд
час розрахункiв, приведе до збiльшення товщини
пошкодженого шару порiвняно з iстинним профiлем розподiлу залiза), то отримане значення для
товщини пошкодженого шару 0,5 мкм є достатньо
близьким до експериментальної величини. Звертає
на себе увагу також та обставина, що в даному
випадку ефект гетерування домiшки Fe з об’єму
зразка виявився неефективним. У той самий час
швидкостi поверхневої рекомбiнацiї в даному випадку зросли досить суттєво порiвняно з вихiдними зразками i становлять 2 · 104 см/с.
На рис. 9 та 10 наведено спектральнi залежностi
Vf (α) на вiдпалених зразках, iмплантованих високою дозою залiза, рiвною 18 мкКл/см2 , вiдповiдно
без алюмiнiю та з алюмiнiєм на тиловiй поверхнi. Як видно з рисункiв, короткохвильовий спад
у даному випадку ще посилився порiвняно з випадком, коли доза iмплантованого залiза становила 2 мкКл/см2 . Порiвняння теорiї та експерименту
показує, що товщина пошкодженого шару в даному випадку зростає до 0,7 мкм, а значення ефективної швидкостi поверхневої рекомбiнацiї – до
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Рис. 9. Експериментальнi залежностi Vf (λ) (точки) для
вихiдного зразка пiсля iмплантацiї дозою 18 мкКл/см2 та
вiдпалу i розрахунковi (лiнiї) залежностi, нормованi на значення в максимумi, побудованi за формулами (1), (3) (крива
1) та за формулами (1) i (5) (крива 2). Використанi параметри: D – 20 см2 /с; L – 100 мкм; λx – 700 нм; dp – 0,6 мкм;
S0 , см/с: 1 – 4 · 104 ; 4 – 2 · 104 ; S2 – 8 · 103 см/с; D1 – 1 см2 /с;
L1 – 1,7 мкм

Рис. 10. Експериментальнi залежностi Vf (λ) (точки) для
вихiдного зразка пiсля iмплантацiї дозою 18 мкКл/см2 та
вiдпалу з гетером i розрахунковi (лiнiї) залежностi, нормованi на значення в максимумi, побудованi за формулами
(1), (3) (крива 1) та за формулами (1) i (5) (крива 2). Використанi параметри: D – 20 см2 /с; L – 120 мкм; λx – 700 нм;
dp – 0,6 мкм; S0 см/с: 1 – 5 · 104 ; 2 – 5 · 104 ; S2 – 1 · 104 см/с;
D1 – 2 см2 /с; L1 – 2,1 мкм

4·104 см/с. Довжина дифузiї в пошкодженому шарi при цьому зменшилась до 1,7–2 мкм порiвняно з
попереднiм випадком, коли величина L1 становила
2,5–2,8 мкм.
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5. Висновки
Таким чином, дослiдження спектральної залежностi Vf (λ) в короткохвильовiй областi спектра дозволяє отримати експериментально неруйнiвним
методом детальну iнформацiю про змiну рекомбiнацiйних властивостей поверхнi та об’єму фоточутливого кремнiєвого матерiалу при рiзних технологiчних обробках. Зокрема, вперше показано, що
створення механiчно пошкодженого приповерхневого шару iмплантацiєю iонiв залiза приводить як
до рiзкого зменшення об’ємної довжини дифузiї
(тобто, об’ємного часу життя) в iмплантованому
шарi, так i до зростання ефективної швидкостi поверхневої рекомбiнацiї на освiтлюванiй поверхнi.
Отже, запропонований неруйнiвний метод дозволяє роздiльно визначити рекомбiнацiйнi параметри об’єму та поверхнi в широкому дiапазонi змiни
їх значень.
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РЕКОМБИНАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПЛАСТИН МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ
С ПРИПОВЕРХНОСТНЫМ НАРУШЕННЫМ СЛОЕМ
Резюме
Экспериментально и теоретически исследованы спектральные зависимости малосигнальной конденсаторной фото-эдс
Vf (λ) с участком коротковолнового спада. Показано, что
в коротковолновой области спектра зависимости Vf (λ) позволяют получить с использованием экспериментально неразрушающего метода важную информацию об изменении
рекомбинационных свойств поверхности и объема фоточувствительного кремниевого материала. Установлено, в
частности, что создание нарушенного приповерхностного
слоя за счет имплантации железа приводит как к сильному уменьшению объемной длины диффузии (т.е. времени
жизни) в имплантированном слое, так и к росту эффективной скорости поверхностной рекомбинации на освещаемой
поверхности.

A.V. Sachenko, V.P. Kostylyov, V.G. Litovchenko,
V.G. Popov, B.M. Romanyuk, V.V. Chernenko,
V.M. Naseka, T.V. Slusar, S.I. Kyrylova, F.F. Komarov
RECOMBINATION CHARACTERISTICS
OF SINGLE-CRYSTALLINE SILICON WAFERS
WITH A DAMAGED NEAR-SURFACE LAYER
Summary
Spectral dependences of small-signal surface photovoltage,
Vf (λ), with a region of short-wave recession have been studied
experimentally and theoretically. The dependences Vf (λ) were
shown to enable important information concerning the modification of surface and bulk recombination properties of photosensitive silicon material in the short-wave spectral range to be
obtained experimentally making use of a nondestructive technique. In particular, the formation of a damaged near-surface
layer owing to Fe implantation was found to bring about a
significant decrease in the diffusion length (i.e. the lifetime)
in the implanted layer and an increase of the effective surface
recombination rate on the illuminated surface.
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