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ВСТУП
За останні кілька десятків років твердотільна електроніка
зазнала кардинальних змін, що визначили розвиток обчислювальної і
вимірювальної
техніки,
радіоелектроніки,
автоматики,
оптоелектроніки, телемеханіки і енергетики. Основними матеріалами
для виробництва найширшого класу електронних приладів є
багатодолинні напівпровідники, серед яких центральне місце
посідають германій та кремній.
Монокристали германію та кремнію, що використовуються у
мікроелектроніці та приладобудуванні, суттєво змінюють свої фізичні
характеристики під дією різних фізико-активних впливів, таких як
великі механічні навантаження, швидкозмінні температурні режими,
радіація, світло та інші. У зв’язку з цим виникає необхідність
детального вивчення властивостей цих матеріалів, що створить
передумови для врахування зазначених впливів при конструюванні
різного роду напівпровідникових датчиків, інтегральних мікросхем
тощо.
Направлені деформаційні впливи на кристали, що змінюють як
міжатомні відстані, так і симетрію ґратки, призводять до найбільш
істотних змін енергетичного спектра електронів у багатодолинних
напівпровідниках. Висока інформативність методу дослідження
тензоефектів у напівпровідникових кристалах має велике значення як
в науковому, так і в прикладному аспектах, оскільки дає важливу
інформацію про зонну структуру, анізотропію фізичних
властивостей, особливості розсіяння носіїв заряду тощо.
Найголовніші параметри напівпровідників для твердотільної
електроніки визначаються наявністю і просторовим розподілом у
кристалі домішкових атомів та інших дефектів. Нерівномірність
розподілу домішок та дефектів призводить до існування в реальних
напівпровідниках
неоднорідностей
за
електрофізичними,
рекомбінаційними, оптичними та іншими характеристиками. Сучасні
кристали германію та кремнію, в яких донорні або акцепторні
домішки з мілкими рівнями компенсовані домішками чи
радіаційними дефектами з глибокими локальними рівнями, активно
застосовуються для створення швидкодіючих приладів, активних
елементів інтегральних схем, детекторів ядерних випромінювань.
Таким чином, вивчення впливу неоднорідності розподілу домішок у
кристалах германію та кремнію є актуальною і важливою проблемою
як у наукових дослідженнях, так і в промисловій індустрії.
5

Радіаційні дефекти в германії та кремнії є центрами сильної
локалізації електронів з глибокими рівнями в забороненій зоні.
Вивчення поведінки таких центрів при одновісній деформації дає
важливу інформацію про характер зв’язку локальних електронних
станів центрів з найближчими зонами, вказує на тип симетрії
дефекту, ступінь деформації внутрішніх зв’язків у ґратці, дозволяє в
ряді випадків спостерігати атомну переорієнтацію анізотропних
радіаційних дефектів, сприяючи їх ідентифікації.
З розвитком і ускладненням напівпровідникових приладів
виявилися серйозні обмеження традиційних методів легування
монокристалів в процесі їх вирощування. Головною умовою при
цьому є однорідний розподіл легуючої домішки в об’ємі кристалу,
що, в свою чергу, забезпечує однорідність розподілу питомого
електричного опору. Традиційні методи легування не можуть
забезпечити необхідного рівня однорідності, особливо при
вирощуванні монокристалів великих розмірів.
Одним із прямих і принципово важливих шляхів підвищення
якості напівпровідникових кристалів (в тому числі і кристалів
кремнію) є розробка і практичне освоєння методів їх легування, які
могли б забезпечувати однорідний по об’єму розподіл легуючих
домішок при надійному збереженні структурної досконалості
кристалу.
В даний час єдиним методом, що дозволяє отримувати
високоякісний монокристалічний кремній, який відповідає сучасним
вимогам силової електроніки та електроенергетики за однорідністю,
стабільністю та відтворюваністю властивостей, є метод нейтронного
трансмутаційного легування. В його основі лежить явище ядерних
перетворень при опроміненні кремнію повільними нейтронами з
подальшим утворенням в монокристалах ізотропно розподіленої
легуючої домішки фосфору.
У зв’язку з цим останнім часом все більше уваги приділяється
нейтронному легуванню напівпровідників. Так як трансмутаційнолегований кремній є одним з основних матеріалів напівпровідникової
електроніки це привело до необхідності глибоких досліджень його
властивостей. Саме тому дослідження явищ переносу у нейтроннолегованому кремнії в області активаційної провідності представляє на
наш погляд великий науковий і практичний інтерес.
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РОЗДІЛ 1.
ТЕНЗОРЕЗИСТИВНИЙ ЕФЕКТ В НАПІВПРОВІДНИКАХ n-Ge
ТА n-Si
1.1. Основні поняття теорії пружності кристалів
Вектором деформації або вектором зміщення називають вектор:
  
(1.1)
u  r'  r ,
' 
що являє собою різницю між радіус-векторами r і r , якими
визначаються координати точок в деформованому і відповідно
недеформованому кристалі [1-3].
  
Якщо вектор u  r '  r заданий, то він повністю визначає
деформацію кристала, що описується симетричним тензором
деформації:
1  u u 
(1.2)
uik   i  k   uki .
2  xk xi 
Тензор деформації uik , записаний в головних осях, має
діагональний вигляд:
uik  u( i ) ik
(1.3)
і визначає зміну відстаней між точками тіла при деформації.
Використовуючи тензор деформації uik , відстань між двома точками
в недеформованому ( dl ) і деформованому ( dl  ) кристалі можна
пов’язати співвідношенням:
dl 2  dl 2  2 uik dxi dxk .
(1.4)
i ,k

Якщо тензор деформації має діагональний вигляд (1.3), то вираз
(1.4) записується:
dl 2  dl 2  2 u( i ) ik dxi dxk  2 u( i )dxi2 .
(1.5)
i ,k

i

Оскільки на основі (1.4):
dl   dl 2  2 uik dxi dxk  dl 1  2 uik ni nk ,



i ,k

(1.6)

i ,k

де n  ( n1 ,n2 ,n3 ) задає напрям деформації, то відносну зміну довжини

в напрямі n  ( n1 ,n2 ,n3 ) можна виразити через тензор деформації:
dl   dl
u
 1  2 uik ni nk  1   uik ni nk .
(1.7)
dl
i ,k
i ,k
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На основі (1.7) зроблено висновок, що зміна об’єму кристала
при деформації:
(1.8)
d   d ( 1  u( 1 )  u( 2 )  u( 3 ) ),
а:
u
d   d
    u( i )   i  div( u ).
(1.9)
d

x
i
i
i
Таким чином, головні значення тензора деформації визначають
відносне видовження кристала вздовж головних осей тензора
деформації, а їх сума – відносні зміни об’єму.
Тензор деформації { uik } можна представити і в дещо іншому
вигляді. Для цього запишемо тотожність:

1 3
  1 3

(1.10)
uik  uik    ull   ik     ull   ik .
3
3
l

1
l

1






Другий тензор (1.10), який має діагональний вигляд з
однаковими діагональними елементами, що рівні одній третій
відносної зміни об’єму  , називається тензором всестороннього
стиску, а тензор в квадратних дужках (1.10) називають тензором
зсуву. Так як для тензора зсуву сума діагональних елементів рівна
нулю, то при чистому зсуві зміна об’єму відсутня.
Сила F , що діє на одиничний об’єм тіла, може бути виражена
через тензор напружень Х:

F  div( X )
(1.11)
X
Fi   ik .
(1.12)

x
k
k
В межах пружних деформацій між деформацією і напруженням
існує лінійний зв’язок, який визначається законом Гука. Величину,
що пов’язує деформацію з напруженням, прийнято називати модулем
пружності. Оскільки в загальному випадку деформація і напруження
є тензорами другого рангу, то модуль пружності, яким між собою
пов’язані деформація та напруження, повинен бути тензором
четвертого рангу і тому, згідно закону Гука:
X ik   iklmulm ,
(1.13)
lm

причому тензор пружності  симетричний по парах своїх індексів
( iklm  kilm  ikml  lmik ) , оскільки він зв’язує між собою два
симетричних тензори. Із-за симетрії тензора  по парах своїх
індексів, в загальному випадку із 81 елементів, якими цей тензор
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визначається, незалежними можуть бути лише 21, а з врахуванням
симетрії ґратки – ще менше.
Наприклад, в кристалах триклинної системи число незалежних
компонент рівне 18, в ромбоедричних кристалах – 12, в
гексагональних – 5, в кристалах кубічної симетрії – тільки 3, які
означають:
1111  xxxx  c11 ;

1122  xxyy  c12 ;
1212  xyxy  c44 .
Ізотропні тіла характеризуються тільки двома модулями
пружності: модулем зсуву і модулем всестороннього стиску.
1.2. Феноменологічна теорія зміни питомого опору кристалів
під впливом пружної деформації
Вперше ефект п’єзоопору або тензорезистивний ефект в
напівпровідникових кристалах n-Ge та n-Si описаний Смітом в роботі
[4].
Дане явище полягає у тому, що під впливом механічного
навантаження, яке приводить до пружної деформації кристала,
змінюється електричний питомий опір провідника (напівпровідника).
Подальше дослідження і феноменологічна теорія цього ефекту
приводиться в роботах [5-15].
В загальному випадку в кристалах довільної симетрії
напруженість електричного поля Ei пов’язана із густиною струму J k
через тензор питомого опору ik співвідношенням:
Eik   ik J k ,
(1.14)
k

де ik - симетричний тензор, який може мати не більше шести різних
компонент: 11 , 22 , 33 , 23 , 13 , 12 .
Відносну зміну питомого опору деформованого кристалу в
лінійному по деформації наближенні можна записати у вигляді:
  
(1.15)
     Пiklm X lm ,
lm

ik
де  iklm - тензор п’єзоопору четвертого рангу, X lm - тензор механічної
напруги другого рангу, який (подібно тензору ik ) згідно з
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принципом симетрії кінетичних коефіцієнтів Онзагера, є
симетричним і тому має не більше шести різних компонент.
Позначаючи кожну пару індексів у відповідних компонентах
тензорів одним індексом, співвідношення (1.15) можна записати у
вигляді:
6
  
(1.16)
     Пik X k .

i k 1
Для детального аналізу ефектів п’єзоопору зручно ввести
безрозмірні коефіцієнти еластоопору, якими визначається (при
певному типі деформації) відносна зміна питомого опору на одиницю
деформації:
6
  
(1.17)
     mik uk ,

i k 1
де mik – безрозмірний тензор еластоопору четвертого рангу, uk тензор деформації другого рангу.
Тензор механічної напруги X i і тензор деформації uk пов’язані
між собою через тензор модулів пружності Cik :
X i   Cik uk .
(1.18)
k

Приймаючи до уваги (1.18), зв’язок між mik і  il можна записати
у вигляді:
(1.19)
mik   Пil Clk ,
l

Коефіцієнти п’єзоопору  il і еластоопору mik утворюють
подібні (по зовнішньому вигляду) шестивимірні матриці, а тому
наведемо вигляд такої матриці тільки для  il :

 П11
П
 21
 .
Пil  
 .
 .

 П61

П12
П 22
.
.
.
П62

.
.
.
.
.
П63

.
.
.
.
.
П64
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.
.
.
.
.
П65

П16 
П 26 
. 

. 
. 

П66 

(1.20)

1.3. Тензорезистивний ефект в кристалах кубічної сингонії
при одновісній пружній деформації
При поворотах осей координат шестикомпонентні вектори i ,
X i та ui перетворюються за допомогою співвідношення:
6

i   ik  k ,

(1.21)

k 1

де  ik - шестивимірна матриця, елементи якої є добутками
направляючих косинусів між осями початкової і повернутої системи
координат.
Тензори Пik та mik перетворюються за законом:
1
Пik   il Пlm mk
,

(1.22)

im

що дозволяє в конкретному випадку кристалів кубічної сингонії
тензор (1.20) привести в прямокутній системі координат з осями,
направленими вздовж [100], [010], [001] до вигляду:
0
0
0 
 П11 П12 П12
П

П
П
0
0
0
12
11
12


П
П12 П11
0
0
0 
Пil   12
(1.23)
,
0
0
0
П
0
0
44


 0
0
0
0 П44
0 


0
0
0
0
0
П

44 
тобто в цьому випадку тензор п’єзоопору характеризується всього
лише трьома компонентами  11 ,  12 ,  44 , а тензор питомого опору
ik зводиться до скаляру, коли 11 =  22 = 33 =  0 і 12 =  23 = 31 =0.
При одновісній пружній деформації (ОПД) кубічного кристалу в
довільному напрямку коефіцієнт поздовжнього п’єзоопору буде
визначатись комбінацією усіх трьох п’єзорезистивних коефіцієнтів:
 l   11  2(  44   12   11 )( n12 n22  n12 n32  n22 n32 ), (1.24)
де n1 , n2 , n3 – косинуси кутів між напрямками деформації і осями OX,
OY, OZ [16].
( n12 n22  n12 n32  n22 n32 )
Максимальне
значення
множника
досягається в напрямку просторової діагоналі куба, що складає рівні
кути з усіма його ребрами.
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Якщо зразок вирізано так, що його поздовжня вісь співпадає з

напрямком [100], то вектор n має тільки одну відмінну від нуля

компоненту ( n =[1,0,0]) і тому на основі (1.24) для цих умов
отримаємо:
(1.25)
 [ 100 ]   X   Y   Z   11 .
Якщо ж вимірювати поздовжній п’єзоопір в напрямку [110], то в
цьому випадку:
1
  1 1 
(1.26)
n 
,
,0  , і П[ 110 ]  ( П11  П12  П44 ) .
2
 2 2 
1
Для вимірів в напрямку [111], коли n12  n22  n32  :
3
1
2
П[ 111 ]  П11   П12  П44  .
(1.27)
3
3
Поперечний коефіцієнт п’єзоопору в довільному напрямку
визначається співвідношенням:
 l   12  (  11   12   44 )( l12l22  m12 m22  n12 n22 ) ,
(1.28)
де l12 , l2 2 ; m12 , m2 2 ; n12 , n2 2 - квадрати косинусів кутів між струмом,
механічним напруженням і відповідними осями координат OX, OY,
OZ.
Згідно з рівнянням (1.19) можна записати зв’язок між
коефіцієнтами п’єзоопору і еластоопору для кристалів кубічної
сингонії в наступному вигляді:
m11  2m12
С  2С12
  П11  2 П12  11
,
3
3
m11  m12
С  С12
(1.29)
  П11  П12  11
,
2
2
m44   44  C44 .
Дані рівняння дають можливість отримати коефіцієнти
еластоопору за експериментально виміряними коефіцієнтами
П11  2 П12
Пik .
п’єзоопору
Компоненти
рівняння
(1.29)
3
характеризують зміну питомого опору при всесторонньому
П11  П12
(гідростатичному) стиску, а компоненти
і П44 - зміну
2
питомого опору при деформаціях зсуву. Зазначимо, що в (1.29)
замість пружних констант Cik інколи зручно користуватися
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константами жорсткості Sik , оскільки вони пов’язані між собою
системою рівнянь:
S11  S12
C11  C12
C11 
, S11 
,
 S11  S12  S11  2S12 
 C11  C12  C11  2C12 

C12 

 S12
C12
, S12 
,
 S11  S12  S11  2S12 
 C11  C12  C11  2C12 

(1.30)

1
.
S44
В роботі [5] вперше подано теоретичне пояснення ефекту
п’єзоопору для кристалів n  Ge та n  Si . Зонна структура германію
та кремнію і ряду інших напівпровідників носить багатодолинний
характер. Типова структура енергетичних зон в Ge і Si зображена на
рис. 1.1 [14].
В
некомпенсованих
і
невироджених
багатодолинних
напівпровідниках типу n  Ge та n  Si основним механізмом
тензоефектів при орієнтаціях осі деформації, що не співпадає з
напрямком, який симетричний відносно орієнтації головних осей всіх
ізоенергетичних еліпсоїдів, є перерозподіл електронів між
однотипними долинами зони провідності. Це призводить до зміни
питомого опору, який при ОПД носить тензорний характер.
Одновісна пружна деформація, яка діє на кристал, знижуючи
його симетрію, приводить до зняття виродження за енергіями
еквівалентних мінімумів у забороненій зоні. Наприклад, якщо
деформувати монокристал кремнію вздовж осі [001], то у цьому
напрямку міжатомна відстань зменшиться, і обмінний інтеграл, який
описує міжатомну взаємодію в даному напрямку, зростає. Для
напрямків [010] та [100], які лежать у площині, що перпендикулярна
до осі деформації, обмінний інтеграл зменшується. Внаслідок цього,
дно зони провідності в напрямку деформації [001] опускається, а в
напрямках [010] і [100] – піднімається.
Перебудова у відносному розміщенні мінімумів внаслідок ОПД
є причиною того, що носії заряду, які були рівномірно розподілені
при відсутності механічних напружень у всіх мінімумах, зазнають
перерозподілу між мінімумами при наявності механічних напружень
X відповідно до розподілу Максвела-Больцмана (для невиродженого
електронного газу). Тому в мінімумах, що опустилися вниз у шкалі
енергій в зоні провідності, концентрація електронів буде більша, ніж
у мінімумах, які піднялися вгору.
C44 
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Отже долини багатодолинного напівпровідника, які знаходяться
під деформацією, перестають бути еквівалентними.


Ge
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X3
Г15
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еВ
0,8 еВ
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Г 25
0,28

еВ
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X1

1

Г 2

X4
1 1 1
k=

2 2 2

k  100 

k   000 

111

100 

а)

б)



Рис. 1.1. Структура енергетичних зон для напрямків k
111 і 100 : а) германій; б) кремній.

Згідно [5] для кубічних кристалів з орієнтацією екстремумів
вздовж напрямків [100] і [111] мають місце співвідношення:

m11  m12
1 K

 u , m44  0 ,
(1.31)
2
2( 1  2 K ) kT
m11  m12
1 1 K  u

 0 , m44   
,
(1.32)
3 1  2 K kT
2
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де K - параметр анізотропії рухливості носіїв заряду в ізоенергетичному еліпсоїді;  u - константа деформаційного потенціалу зсуву.



Для зони провідності з мінімумом в точці k  0 :
(1.33)
m11  m12  m44  0 .
З рівнянь (1.31), (1.32), (1.33) значення коефіцієнтів еластоопору
(і п’єзоопору) визначаються перш за все орієнтацією ізоенергетичних
еліпсоїдів в k  просторі, що дає змогу шляхом експериментального
вивчення анізотропії
п’єзоопору однозначно визначити орієнтацію

екстремумів в k  просторі. Другою особливістю співвідношень (1.31)
і (1.32) є те, що відмінні від нуля коефіцієнти п’єзоопору обернено
пропорційні температурі.
Слід відмітити, що при розгляді тензоефектів в лінійному по
деформації наближенні (в області слабких механічних напружень)
величина енергетичної щілини  E між однотипними долинами зони
провідності мала порівняно з kT , тобто:
E
(1.34)
 1.
kT
Недолік досліджень лінійних по деформації ефектів полягає в
недостатності інформації при поясненні експериментальних
результатів, особливо у випадку, коли одночасно проявляються
декілька механізмів тензоефектів. При не виконанні умови (1.34)
мають місце нелінійні по деформації ефекти, які пов’язані з
перерозподілом
електронів
між
однотипними
долинами,
ізоенергетичні еліпсоїди яких характеризуються анізотропією
рухливості носіїв заряду. Розподіл електронів по енергії при цьому
носить експоненціальний характер.
Визначення величини енергетичної щілини між долинами, які
зміщуються по енергії з деформацією, використовуючи теорію
деформаційного потенціалу, дає змогу отримати залежність питомого
опору  кристалу від механічного напруження одновісного стиску X
[15]. Питомий опір в n  Ge при механічному напруженні
X  J  111 ( J - вектор густини струму) записується наступним
чином:
1  2 K 1  3C  ,
 X111  0
(1.35)
3  C  8K  1
де  X  - питомий опір при конкретному значенні X ;  0 - питомий
опір при X  0 ; K - параметр анізотропії рухливості;
111
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n2
 E 
 exp  
 - відношення концентрації електронів n2 в одній
n1
 kT 
з долин, яка піднімається у шкалі енергій, до концентрації електронів
n1 в долині, яка опускається (  E - енергетична щілина між
розщепленими долинами).
Зміна питомого опору в n  германії при X  J  110 для
C

 X110  f  X  [17]:

 X110  0

1  C1  2K  1 ,
K 1  3C1   2

(1.36)

n2
 E 
 exp   1  , а  E1 - енергетичне розщеплення долин для
n1
 kT 
випадку X  J  110 .
Оскільки максимальна тензочутливість для n  Si реалізується
при умові X  J  100 , то в цьому випадку залежність  від X
матиме вигляд:
1  2C 1  2 K  .
 X100  0
(1.37)
3 1  2CK 
Таким чином, на основі вище наведених співвідношень,
вимірявши експериментально  0 , а також визначивши величини K та
C , можна розрахувати величину питомого опору при конкретному
значенні X .
де C1 

1.4. Огляд результатів досліджень впливу одновісної пружної
деформації на фізичні властивості монокристалів n-Ge та n-Si
При дослідженні фізичних властивостей багатодолинних
напівпровідників одним із найбільш інформативних методів вивчення
особливостей зонної структури, коректного визначення її параметрів
та параметрів, які характеризують механізми розсіяння носіїв заряду є
метод дослідження тензоефектів.
Вивченню особливостей п’єзоопору Ge і Si в межах слабких
механічних напружень була присвячена серія теоретичних і
експериментальних робіт [5-12,18-22]. Зокрема, в [7] вперше
пояснено фізичний зміст одержаних даних роботи [4]. Він полягає в
тому, що ОПД знімає виродження по енергії еквівалентних мінімумів
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в Ge і Si n  типу. Внаслідок цього виникає міжмінімумний
перерозподіл носіїв заряду, що і зумовлює зміну питомого опору,
оскільки рухливість електронів в ізоенергетичних еліпсоїдах носить
анізотропний характер.
Вплив ОПД на енергетичні рівні домішкових центрів в Si і Ge
теоретично розглянуто в [23-25]. Безпосереднє зміщення рівнів в Ge і
Si при гідростатичному і одновісному пружному стиску для різних
криста-лографічних напрямків представлені в [24]. Послідовний
виклад впливу ОПД на енергетичні рівні в n  Ge детально
розглянуто в огляді [25], де за значеннями констант деформаційного
потенціалу визначено зміщення мінімумів в енергетичній шкалі при
деформації кристала. В даному випадку енергетичне зміщення n  тої
долини в багатодолинному напівпровіднику згідно [9] пропорційне
деформації:
 En    ikn uik ,
(1.38)
i,k

де коефіцієнти пропорційності  ikn - компоненти тензора
деформаційного потенціалу, а uik - компоненти тензора деформації в
кристалографічних осях. В роботі [26] розроблена загальна схема
розрахунку зонної структури деформованого кристала із
застосуванням теорії збурень. Отримані вирази для зміщення
екстремумів зон, ефективних мас і g  фактора з деформацією.
Використовуючи умову незалежності загальної концентрації
носіїв заряду в зоні провідності від прикладених механічних
напружень і те, що окремі мінімуми енергії (які зміщуються у шкалі
енергій під впливом ОПД) залишаються еліпсоїдами обертання
(тобто не змінюють своєї форми) можна одержати вирази для
обчислення

параметрів

анізотропії

рухливості

K




в

багатодолинних напівпровідниках, де   і   - перпендикулярна та
паралельна складові рухливості в окремо взятому ізоенергетичному
еліпсоїді.
Наприклад, деформуючи кристал n  Ge в кристалографічному
напрямку [111], коли для n  Ge реалізується максимальна
тензочутливість, параметр анізотропії рухливості визначається [15]:
3 [ 111 ] 1
K
 .
(1.39)
2 0
2
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де 0 - питомий опір кристала при відсутності деформації ( X  0 );

[ 111 ] - значення питомого опору при механічному напруженні X , що
забезпечує повне переселення носіїв заряду в мінімум енергії, який
розміщений в напрямку осі деформації [111].
При деформації n  Si в напрямку максимальної тензочутливості
[100] отримано вираз [15], який по зовнішньому вигляду співпадає з
(1.39):
3 [ 100 ] 1
K
 .
(1.40)
2 0
2

В роботі [27] для n  Ge ( ne  1,48 1013 см3 ) при X  J  [111] і
X  J  [110] з експериментально виміряних залежностей   f ( X ) ,
які при певних значеннях X виходять на насичення, користуючись
виразами:
1  3
1 
1  2
1 
[ 111 ] 
 [ 111 ]  , [ 110 ] 
 [ 110 ]  (1.41)


2ene  0 
ene  0 


обчислені значення [ 111 ] та [ 110 ] , що виявились рівні між собою.
В результаті зроблено висновок, що ОПД n  Ge в різних
кристалографічних напрямках при переселенні носіїв заряду в один
(для X  [111]) або два (для X  [110]) мінімуми не змінює форми
ізоенергетичних еліпсоїдів.
Теоретичні та експериментальні особливості п’єзоопору n  Ge
при розтягу і стиску в умовах змішаного розсіяння для
кристалографічного напрямку [111] в концентраційному інтервалі
1012  ne  1016 см3 приведені в [28]. Використана тут теорія добре
узгоджується із дослідними даними залежностей   f ( X ) в
інтервалі 0  7000кГ / см2 при T  77 K , де для X  7000кГ / см2
відбувається повне переселення носіїв заряду в один мінімум.
Дослідженню поздовжнього і поперечного п’єзоопору n  Ge в
широкому концентраційному інтервалі 3 1013  N Sb  8 1017 см3
присвячена робота [29].
В [30] на основі теоретичних і експериментальних результатів
представлено особливості п’єзоопору в кристалах n  Ge при 77 K в
широкому інтервалі зміни механічних напружень X , які
деформувались в площині 1 10  під різними кутами до
кристалографічного

напрямку

[110].
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Вихід

теоретичних

і

експериментальних залежностей   f ( X ) на насичення автори
даної роботи пояснюють послідовним переселенням носіїв заряду із
двох мінімумів зони провідності, які піднімаються, у два мінімуми,
які опускаються у шкалі енергій. Кутові залежності поздовжнього
п’єзоопору в n  Ge та n  Si експериментально вивчались і в [31,32].
На рис. 1.2. для n  Ge зображена залежність значень


(при
0

яких п’єзоопір виходить на насичення) від кута  [31].
Оскільки п’єзоопір n  Si в інтервалі 0    350 не виходить на
насичення, то залежність


 f   (рис. 1.3.) побудована на основі
0

X
кГ
при фіксованому значенні X  12000
. Відсутність
0
см 2
X
 f  X  при 0    350
тенденції до насичення залежності
0
значень

пов’язана з вкладом в п’єзоопір механізму, що не пов’язаний з
міждолинним перерозподілом носіїв заряду при ОПД.
Вигляд кутових залежностей характеризує особливості зонної
структури досліджуваного кристалу, а зокрема, максимальне
значення поздовжнього п’єзоопору визначає орієнтацію головних
осей ізоенергетичних еліпсоїдів ([111] для n  Ge і [100] для n  Si ), а
мінімальне значення поздовжнього п’єзоопору (або рівне нулю), яке
зумовлене перерозподілом електронів між однотипними долинами,
спостерігається в напрямках, що є симетричними відносно орієнтацій
всіх ізоенергетичних еліпсоїдів в багатодолинних напівпровідниках
([100] для n  Ge і [111] для n  Si ).
Дослідженню впливу ОПД на п’єзоопір n  Ge та n  Si в умовах
симетричного
розміщення
осі
деформації
відносно
всіх
ізоенергетичних еліпсоїдів присвячена серія публікацій [32-38]. В
широкому діапазоні механічних напружень 0  20000кГ см2 вперше
було помічено різке зростання питомого опору n  Ge із збільшенням
X [33], яке автори пояснювали зменшенням величини енергетичної
щілини між чотирма L1  долинами зони провідності (які орієнтовані
вздовж еквівалентних напрямків [111]) та двома 1  долинами (які
орієнтовані вздовж напрямку [100]). При цьому носії заряду
закидаються в 1  долини, що і веде до різких змін питомого опору.
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[001]
9,8 (450)
0

8,33 (60 )
10,2 (350)

0

6,7 (70 )
5,95 (750)

4 (300)

9,55 (200)

8,15 (100)
7,25 (50)
1,77 [110]

Рис. 1.2. Кутові залежності поздовжнього п’єзоопору n  Ge :  0  f   .
Цифрами відмічені значення відношення  0 для відповідних напрямків.
4,27 [001]
4,15 (800)

3,84 (700)

3,36 (600)

2,8 (500)

2,4 (450)

1,8 (400)

1

1,22 [110]

Рис. 1.3. Кутові залежності поздовжнього п’єзоопору n  Si :  0  f   .
Цифрами відмічені значення відношення  0 для відповідних напрямків.
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Особливості п’єзоопору n  Si при
X  J  [111], які
експериментально та теоретично розглянуті в [34-36], автори
пов’язували із зменшенням рухливості носіїв заряду, а точніше – з
деяким зростанням величини поперечної ефективної маси електронів
провідності в результаті деформаційного зняття виродження зон 1 і
2 в точці X 1 на межі зони Бріллюена, що узгоджується як із
експериментальними даними по циклотронному резонансу [39], так і
з теорією [13].
Вплив ОПД на питомий опір чистого n  кремнію, де
домінуючим вважається розсіювання на акустичних фононах, для
кристалографічного напрямку [111] в області азотних температур
розглядається в роботі [38].
Визначення основних особливостей кінетичних ефектів, а також
параметрів,
які
характеризують
різноманітні
процеси
в
напівпровідниках, тісно пов’язане з використанням констант
деформаційного потенціалу [15]. Роботи [40,41] присвячені
визначенню константи деформаційного потенціалу  u в кристалах
n  Ge . З одержаних результатів автори зробили висновок: 1) у
вироджених та невироджених монокристалах n  Ge значення
константи деформаційного потенціалу (  u  16,4 eB при 77 K ) не
залежить від рівня легування (по крайній мірі в інтервалі
5 1012  ne  1,5 1019 см3 ); 2) у вироджених кристалах n  Ge при
підвищенні температури проявляється тенденція до зниження  u від
16,4 eB при 77 K до 15,5 eB при 300 K .
Авторами роботи [42] на основі вимірювання зміни  X  f ( X )
вздовж осі деформації для n  Si (без вимірювань  X в поперечному
напрямку)
за
нахилом
лінійних
залежностей
функції
lg C  104  f  X  , де:





1
C 

100
 X 

100
100

2K

X

 100


,

(1.42)

2

знайдено константу деформаційного потенціалу  u   9,3  0,1 eB .
З підвищенням степені легування n  Si при температурі рідкого
азоту в зразках з N  ne  1,75 1015 см3 домішкові рівні не повністю
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іонізовані і ступінь їх іонізованості можна підвищити прикладанням
стискуючої механічної напруги X  ( 12  16 ) 103 кГ / см2 вздовж осі
<100> [43]. Відсутність насичення п’єзоопору при X  J  [100] і
T  78K в області механічних напружень, більших за ті, що приводять
до завершення повного перерозподілу носіїв заряду між долинами в
n  Si , автори пояснюють незначним зменшенням енергетичної
щілини між дном c  зони і рівнем домішкових центрів. Подібний
результат, що відповідає неповному „виснаженню” донорних центрів,
можна отримати також не за рахунок підвищення концентрації
легуючих домішок, а за рахунок зниження температури вимірювань
навіть і у випадку досить чистих кристалів n  Si при інших рівних
умовах, як це було реалізовано в роботах [44,45].
Особливий інтерес представляють особливості розсіяння носіїв
заряду і електропровідності в сильно легованих багатодолинних
напівпровідниках [46]. При зростанні концентрації домішки, коли
рівень Фермі попадає в дозволену зону, напівпровідник переходить у
вироджений стан, де носії заряду підлягають розподілу Фермі-Дірака.
Сильне легування призводить до нерівномірного розподілу домішок в
об’ємі кристалу і веде до утворення локальних флуктуацій їх
концентрації ( домішкових скупчень). Детальний розгляд питання про
розсіяння носіїв заряду в сильно легованому n  Ge домішкою Sb
проведений у [47]. Автори показали, що при наявності
нерівномірного розподілу домішки Sb в об’ємі монокристалу n  Ge
розсіяння електронів відбувається не на окремих іонах, а на їх
домішкових скупченнях Ze ( де Z - число іонів у скупченні). Це
приводить до суттєвого зниження рухливості завдяки тому, що
ймовірність розсіяння пропорційна квадрату заряду розсіюючого
центру. Дані міркування добре узгоджуються із роботами [48,49].
Дослідження п’єзоопору сильно легованих кристалів n  Si
домішками P , As , Sb проводились в [50,51]. У випадку виродження
із збільшенням рівня легування значення відношення  0 починає
зростати на відміну від слабо легованих кристалів n  Si . Це пов’язано
із зменшенням часу релаксації при зростанні енергії електронів
(енергії Фермі) в долинах, що опускаються із збільшенням
деформації. Концентрація електронів в долинах зони провідності при
цьому зростає за рахунок додаткового переселення носіїв заряду із
рівнів домішкових центрів, які піднімаються в шкалі енергії.
Зменшення часу релаксації електронів зумовлене особливостями їх
розсіяння на скупченнях домішкових центрів. Дане зростання  0
22

в n  Si при збільшенні концентрації домішки спостерігається не лише
для поздовжнього п’єзоопору, але і для поперечного п’єзоопору,
тобто при X  [001]  J .
В [51] показано, що в n  Si домішки P , As , Sb по-різному
впливають на особливості п’єзоопору, що зумовлено в першу чергу
відмінністю тетраедричних радіусів кремнію і легуючої домішки.
При співставленні залежностей  X 0  f ( X ) зменшення часу
релаксації носіїв заряду, що зумовлене наявністю скупчень
домішкових центрів, найбільш виражене в кристалах n  Si з
домішкою фосфору, на відміну від кремнію із домішкою As , яка
рівномірно розподілена в кристалі. Рівномірний розподіл As в Si
пояснюється тим, що ковалентні радіуси Si і As практично
співпадають [14].
Отже, в сильно легованих напівпровідниках n  Ge та n  Si
можуть реалізуватись умови, за яких п’єзоопір визначатиметься
одночасно:
міжмінімумним
перерозподілом
носіїв
заряду;
деформаційними змінами повної концентрації носіїв заряду в зоні
провідності; флуктуаційною компонентою п’єзоопору, пов’язаною з
розсіюванням електронів на флуктуаціях потенціального рельєфу дна
c  зони, зумовлених наявністю скупчень домішкових атомів в об’ємі
кристала.
Експериментальному дослідженню індукованого одновісною
пружною деформацією переходу метал-діелектрик в легованих
напівпровідниках германію та кремнію n  типу присвячені роботи
[52-55]. Зокрема в одній з останніх робіт [55] в області концентрацій
мілких донорів, які суттєво перевищують критичні концентрації
переходу метал-діелектрик в кристалах n  Si P та n  Ge Sb ,
вивчені закономірності деформаційно-індукованого переходу від
металічної
до
активаційної
провідності.
Сукупність
експериментальних даних – залежність питомого опору від
одновісного тиску X , S  подібний вигляд вольт-амперних
характеристик, температурні залежності питомого опору при різних
значеннях X , залежності енергії активації від X , залежності поля
ударної іонізації від X - свідчать про реалізацію у вироджених
кристалах n  Si P та n  Ge Sb переходу в області високих
одновісних тисків X до  2  провідності.
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1.5. Особливості п’єзоопору кристалів n-Ge та n-Si при наявності
глибоких рівнів технологічного та радіаційного походження
Особливе місце у фізиці напівпровідників посідає вивчення
локалізованих станів в забороненій зоні, що знаходяться від країв зон
дозволених енергій на енергетичних відстанях декілька десятих
електрон-вольт, тобто глибина їх залягання в забороненій зоні
співрозмірна з шириною забороненої зони [36,56,57]. Ці стани
називаються глибокими рівнями, а відповідні домішки – глибокими
центрами. До глибоких центрів відносяться майже всі домішки, окрім
водневоподібних з III і V груп в германії та кремнії, а також
переважна більшість радіаційних дефектів і термодонорів. Радіаційні
дефекти – це дефекти, що утворюються в кристалах під дією ядерних
випромінювань і викликають порушення періодичності кристалічної
ґратки. Одним із способів рівномірного утворення радіаційних
дефектів в об’ємі напівпровідникових кристалів є опромінення їх
  квантами 60 Co з енергіями 1  2 MeB , при яких найбільш значним
є процес комптонівського розсіювання. Ефект Комптона призводить
до утворення в усьому об’ємі кристала досить високоенергетичних
електронів, здатних зміщувати атоми із вузлів кристалічної ґратки.
Проблема глибоких центрів є однією з найбільш актуальних
проблем у фізиці напівпровідників. Експериментальні результати по
вивченню глибоких центрів отримані при застосуванні різноманітних
методів досліджень: вимірювання провідності, ефект Холла [58],
спектри фотопровідності і фотолюмінісценції, електронний
парамагнітний резонанс (ЕПР) [59], ємнісна спектроскопія глибоких
рівнів (DTLS) [60], ефект Месбауера, інфрачервона [61] та
релаксаційна спектроскопія, тензорезистивний ефект і інші.
Дослідженню глибоких центрів радіаційного походження на
сучасному етапі розвитку радіаційної фізики присвячена велика
кількість теоретичних та експериментальних робіт. Зокрема в [62,63]
на основі електрофізичних вимірювань проведені дослідження
процесів утворення основних радіаційних дефектів ( A  , E  центри,
комплекси Ci  Cs і Ci  Ci ). В [64] користуючись методом Холла та
фазовим методом, проведені експерименти по визначенню
енергетичного спектру рівнів елементарних первинних дефектів
(ЕПД) в забороненій зоні кремнію. Встановлено, що (ЕПД) мають
енергетичні рівні EC  0,28 eB , EC  0,44 eB , EC  0,65 eB і
EC  0,86 eB . В роботі [65] методом релаксаційної спектроскопії
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глибоких рівнів представлені результати досліджень радіаційного
дефектоутворення в p  Si B,Pt , де показано вплив домішок бору та
платини на ефективність утворення радіаційних дефектів (особливо з
енергією EV  0,36 eB ). Використовуючи метод інфрачервоної
спектроскопії в [66,67] проведені дослідження природи радіаційних
дефектів ( A  центрів) в Si Ge . Незважаючи на інтенсивні
дослідження глибоких центрів в германії, відомостей про природу та
мікроструктуру дефектів дуже мало через малоінформативність
спектрів ЕПР [59].
Застосування направлених деформаційних впливів на кристали
багатодолинних напівпровідників при вивченні глибоких центрів дає
різнобічну інформацію про природу цих центрів, глибину їх
залягання, тип симетрії дефекту, ступінь деформації внутрішніх
зв’язків у ґратці, вплив на чутливість напівпровідників до
механічного тиску в широкому температурному інтервалі, що може
бути використане в тензосенсорах [57]. Зниження симетрії
кристалічної ґратки напівпровідника внаслідок ОПД призводить
також, при наявності несиметрично розташованих в ґратці дефектів,
до анізотропії зміни їх параметрів, яка в загальному випадку може не
співпадати з анізотропією напівпровідника.
В перших роботах [68,69] по вивченню впливу глибоких рівнів
технологічного та радіаційного походження на п’єзоопір у
монокристалах n-Ge в області малих тисків (до 5 107 дин / см2 )
проведені дослідження температурних залежностей коефіцієнтів
1
2
1
п’єзоопору П111  П11   П44  П12  та П110   П11  П12  П44 
3
3
2
відповідно. Дані залежності П  f T  автори пояснюють тим, що
при зміщенні долин при одновісному стиску одночасно відбувається
зменшення енергетичної щілини між глибоким рівнем і долинами, що
призводить до зменшення п’єзоопору.
В роботі [70], враховуючи вплив домішок і глибоких
енергетичних рівнів на чутливість однорідних напівпровідників до
направленого тиску, були проведені вимірювання п’єзоопору
монокристалів n-Ge з домішкою золота в широкому інтервалі
механічних напружень ( 0  12000 кГ см2 ). Глибокі рівні вводилися
легуванням кристалів германію атомами золота, а також внаслідок
  опромінення. Авторами показано, що для всіх кристалографічних
напрямків в n  германії енергетична щілина між рівнем EC  0,2eB і
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дном зони провідності з підвищенням направленого тиску X завжди
зменшується. При тисках до 12000 кГ см2 величина зміщення цього
рівня лінійно залежить від X , а баричний коефіцієнт зміни енергії
іонізації домішки золота майже однаковий при деформаціях вздовж
напрямків [111] та [110] і значно відрізняється для напряму [100], що
свідчить про анізотропію даного центру. Така анізотропія зумовлена
зміщенням атома золота з вузла ґратки із-за порівняно великої
відмінності тетраедричних радіусів атома

0

Au

( rAu  1,50 A ) і

0

германію ( rGe  1,22 A ) [71].
Вплив тиску на акцепторні хвильові функції в опроміненому
германії при малих ОПД досліджувались в роботі [72]. Вивченню
зміни питомого опору кристалів n-Ge опроміненого   квантами
60
Co залежно від прикладеного механічного напруження в широкому
діапазоні механічних напружень, а також дослідженню ефекту Холла
присвячена публікація [73]. Вимірювання п’єзоопору проводились
вздовж головних кристалографічних напрямків [111], [110] та [100] в
інтервалі температур 77  300K . Обробивши результати вимірювань,
як це описано в [70], по відрізках спаду питомого опору авторами
були розраховані величина і напрям зміщення глибокого рівня
EC  0,2eB в n-Ge для всіх головних кристалографічних напрямків.
Оскільки кристали p  Ge мають високу радіаційну стійкість до
  опромінення, тому створити в їх об’ємі при T  300K центри з
глибокими рівнями не вдається [36]. Але при   опроміненні n-Ge
дозами порядку 1018  кв / см2 відбувається його n  p -конверсія і в
забороненій зоні з’являються стани з глибоким акцепторним рівнем
EV  0,27eB [74]. Дослідженню особливостей п’єзоопору при
наявності глибоких рівнів в опромінених кристалах Ge до і після
n  p - конверсії присвячені роботи [74-77], де показано, що при
опроміненні n-Ge дозою 8 1017  кв / см2 провідність його
залишається n  типу і залежності   f ( X ) якісно подібні, як і в
[73]. В [74,75] на залежностях   f ( X ) для конвертованого n-Ge
при низьких температурах і в області малих деформацій виявлено
ділянки зростання питомого опору з тиском та наступним
проходженням через максимум, що не спостерігається на
нелегованих кристалах p  Ge [32]. Такий хід залежностей при
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наявності глибокого рівня автори пояснюють зменшенням
концентрації дірок у валентній зоні завдяки збільшенню енергетичної
щілини між глибоким рівнем EV  0,27eB і екстремумом   зони. За
лінійними відрізками залежностей lg   f ( X ) в області початкових
механічних
напружень
авторами
обчислено
для
всіх
кристалографічних напрямків величину зміни енергетичної щілини.
Вивченню особливостей впливу глибоких рівнів, що належать
радіаційним дефектам, в кристалах кремнію присвячені роботи
[57,78-82]. В [79] показано, що при опроміненні n  Si   квантами в
об’ємі кристалу утворюються радіаційні дефекти, що відносяться до
A  та E  центрів. В роботі [83] досліджено особливості п’єзоопору
монокристалів n  Si вздовж головних кристалографічних напрямків
[100], [110], [111] опромінених дозою 6,3 1016  кв / см2 , при якій на
температурній залежності концентрації носіїв заряду чітко
EC  0,17eB .
проявлявся
енергетичний
рівень
Залежності
 X 0  f ( X ) в опромінених кристалах n  Si для випадків
X  J  [100] та X  J  [110] (при певних значеннях тиску
спостерігається
проходження
через
максимум
залежності
 X 0  f ( X ) з подальшим зменшенням питомого опору при
підвищенні механічних напружень) якісно відрізняються від
залежностей  X 0  f ( X ) до   опромінення (при яких
спостерігається спочатку зростання  X 0  f ( X ) з подальшим
виходом на насичення). В умовах X  J  [111], коли відсутнє
відносне зміщення долин, спостерігається лише зменшення питомого
опору при зростанні X , що пояснюється дією тільки другої причини.
Авторами були оцінені величини зміни енергетичної щілини між
рівнем A  центру і долинами.
В [80,81] для досліджень п’єзо-холл-ефекту використовувались
монокристали n  Si , вирощені методом Чохральського, з вихідною
концентрацією носіїв заряду ne  2,5 1013 см3 , кисню 2,3 1017 см3 та

вуглецю  1016 см3 . Доза опромінення зразків підбиралась так, щоб
на температурних залежностях концентрації носіїв заряду проявлявся
енергетичний рівень EC  0,17eB . Авторами виміряні залежності
концентрації носіїв заряду від одновісного тиску для головних
кристалографічних напрямків при різних дозах   опромінення і
температурах та розраховано величини зміни енергетичної щілини
для напрямків [100] і [110], які виявились рівними 5,2 103 eB та
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1,4 103 eB на кожні 103 кГ см2 відповідно. Дані розрахунки добре
узгоджуються з результатами, отриманими в роботі [83] та з
використанням методу ємнісної спектроскопії (DLTS) [84].
На основі вимірювань п’єзоопору та п’єзо-холл-ефекту в роботі
[82] досліджена кінетика переорієнтації A  центру в області сильних
ОПД. Вимірювання зміни п’єзоопору залежно від часу, що пройшов
після моменту накладання одновісного тиску дали змогу автору
досить точно визначити часову сталу релаксаційного процесу (  ) при
вимірюваннях в інтервалі температур від 115K (  104 c ) до 133K
(  90c ). За допомогою залежностей характеристичного часу атомної
переорієнтації A  центрів при одновісному тиску від температури
визначено енергію атомної переорієнтації A  центрів, яка виявилась
рівною U  ( 0,37  0,02 ) eB .
В [82] обчислено також частотний фактор  процесу атомної
переорієнтації згідно [79]:
1
 U 
   exp    ,
(1.43)

kT


середнє значення якого виявилось рівним   5 1012 c 1 при

U  0,37eB , що добре узгоджується з результатами робіт [79,84,85].
Отже, на основі даного огляду можна зробити висновок, що
дослідження впливу глибоких рівнів на тензоефекти в
багатодолинних напівпровідниках Ge та Si дає можливість,
користуючись вимірюваннями п’єзоопору та п’єзо-холл-ефекту, з
високою точністю визначати зміни енергетичної щілини між
глибокими рівнями радіаційних дефектів і краєм відповідної зони,
розраховувати швидкості деформаційного зміщення цих рівнів для
головних кристалографічних напрямків, а також робити певні
висновки про мікроструктуру радіаційних дефектів, зокрема
A  центру.
1.6. Огляд результатів досліджень впливу шарових періодичних
неоднорідностей на кінетичні ефекти   опромінених
монокристалів n-Ge та n-Si
Результати
досліджень
електрофізичних
властивостей
багатодолинних напівпровідників показали, що наявність шарових
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періодичних неоднорідностей (ШПН) внаслідок неоднорідного
розподілу легуючої домішки при вирощуванні кристалів, може
сильно впливати на кінетичні ефекти, а особливо в   опромінених
кристалах кремнію і германію через збільшення відносної амплітуди
цієї неоднорідності [57,78,86].
Дослідження анізотропії холлівської рухливості носіїв заряду,
електропровідності
та
інших
параметрів
багатодолинних
напівпровідників при наявності в кристалах шаруватої періодичної
структури проводились в багатьох теоретичних і експериментальних
роботах [87-95].
Використання   опромінення для збільшення градієнта
питомого опору  в n  Ge дало можливість виявити анізотропію
холлівської рухливості носіїв заряду, що зумовлена наявністю ШПН
[87]. Авторами [87] досліджувались кристали n  Ge з домішкою
сурми вирощені методом Чохральського вздовж кристалографічного
напрямку [111]. Вихідні параметри трьох досліджених груп зразків (І,
II, III) наведені в табл.1.1 [87].
Досліджувані зразки германію І і II груп були вирізані вздовж
осі росту кристала (J//[111]), а зразки III групи вирізалися в площині
шарів J  [111] із вказаних ділянок зливка (область каналу відповідає
зразкам ІІ групи). Кристали опромінювались таким чином, щоб
концентрація носіїв заряду зменшувалася лінійно із збільшенням дози
  опромінення.
Таблиця 1.1.
Електрофізичні параметри неопромінених кристалів германію із
шаруватим розподілом домішки Sb

На рис.1.4 при Т=77 К подано залежності ефективних значень
холлівської рухливості носіїв заряду від дози   опромінення [57,87].
З кривої 1 даної залежності видно, що для зразків І групи
спостерігаються найбільші (майже в 10 разів) зміни холлівської
рухливості носіїв заряду від дози опромінення, менш відчутні зміни
холлівської рухливості (крива 2 рис.1.7) для зразків II групи (ділянка
"каналу") і практично зовсім непомітні для зразків III групи (крива 3
рис.1.4), вирізаних в площині шарів.
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Рис. 1.4. Дозові залежності холлівської рухливості носіїв заряду при
Т=77К для n-Ge: 1 – для кристала №1; 2 – для кристала №3;
3 – для кристала №6 (табл. 1.1)

В роботах [57,91] показано, що спостережуване зменшення
холлівської рухливості носіїв заряду, яка вимірювалась в області
переважно фононного розсіювання, не може бути зумовлене вкладом
розсіювання
на
дефектах
радіаційного
походження
при
досліджуваних дозах опромінення. Отже, відповідальними за спад Н
слід вважати періодичні градієнти питомого опору, які зросли в
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результаті опромінення кристалів германію. Дані градієнти питомого
опору існують у вихідному стані кристала внаслідок шаруватого
розподілу домішки і мають різну величину на ділянках А і Б зливка.
На рис.1.5 залежності наведені   f T  , отримані на вихідних і
на   опромінених зразках германію (табл.1.1) [87].

Рис. 1.5. Температурні залежності рухливості носіїв заряду в п-Ge
з шаруватим розподілом домішки після різних потоків (Ф)  опромінення: 1 - Ф=0 для зразка №1 і Ф=1,3  10 17 кв/см 2 для зразка
№6; 2 - Ф=2  10 16 кв/см 2 для зразка №1; 3 - Ф=4  10 16 кв/см 2 для
зразка №1; 4 - Ф=6  10 16 кв/см 2 для зразка №1 та Ф=1,3  10 17 кв/см 2
для зразка №3; 5 - Ф=7,2  10 16 кв/см 2 для зразка №1.
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Пунктирною лінією показано звичайний хід температурної


3
2,

залежності рухливості електронів   T
характерний для n-Ge в
даному інтервалі температур [15]. З рис. 1.5 видно, що залежність
рухливості електронів від температури для зразків III групи близька
до цього закону як до, так і після опромінення, в той час як для
зразків І і II груп з ШПН залежність =f(T) суттєво відрізняється від
нього (рис.1.5, залежності 3, 4, 5).
На думку авторів [87], відмінності в ході залежностей =f(T), які
часто зустрічаються і в інших роботах з радіаційної фізики, можна
пояснити на основі наявності неоднорідностей в об'ємі
досліджуваних кристалів [92,94].
При дослідженні впливу ШПН на монокристали кремнію
спостерігаються якісно подібні зміни холлівської рухливості носіїв
заряду внаслідок зростання при опроміненні градієнтів питомого
опору при температурі Т=77К, зумовлених наявністю ШПН. На
рис.1.6 зображені дозові залежності вимірюваних значень холлівської
рухливості для кристалів n  Si . Досліджувані кристали були
отримані методом безтигельної зонної плавки і леговані атомами
фосфору до середньої концентрації 6,2  1013см3 [57]. З рис.1.6 видно,
що рухливість при температурі Т=77К зменшується більш ніж в
десять разів в результаті -опромінення у кристалах, які були вирізані
вздовж осі росту так, що вектор густини струму J перетинає шари
(J//111], залежність 1 рис.1.6). На відміну від n  Ge , в n  Si
спостерігається невелике зменшення Н і в зразках, вирізаних
перпендикулярно до осі росту (J  [111], залежність 2 рис.1.6).
Дане явище, яке часто має місце в кремнії з ШПН, пояснюється
тим, що навіть у випадку орієнтації поздовжнього розміру зразка
перпендикулярно до осі росту вектор струму все-таки перетинає шари
росту. Це зумовлено тим, що поверхні шарів росту формуються не
плоскими, а гофрованими внаслідок хвилястості фронту кристалізації
при зонному вирощуванні монокристалів кремнію [78].
В роботі [96] вперше теоретично досліджено магнітоопір
кристалів
із
статистично
рівномірно
розподіленими
неоднорідностями в його об’ємі. Показано, що ефективний
магнітоопір  0 максимальний, коли вектор напруженості

H
магнітного
поля
розміщений в площині шарів росту, а вектор

струму J напрямлений перпендикулярно
шарам росту. Ефективний

магнітоопір  0  0 , коли вектор J розміщений в площині шарів
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росту кристалу незалежно від напрямку вектора H відносно шарів
росту.
Авторами роботи [97] представлені результати досліджень
впливу ШПН на поздовжній п’єзоопір і параметр анізотропії
рухливості   опроміненого n-Ge для кристалографічного напрямку
[111]. Вимірювання п'єзоопору для напряму найбільшої
тензочутливості [111] n-германію проводились для випадку, коли цей
напрям співпадає з віссю росту кристала.

Рис. 1.6. Дозові залежності холлівської рухливості носіїв заряду
при Т=77К для п-Si ( 0 =110 Ом  см):
1 - для напрямку J//[111], 2 - для напрямку J  [111].

На рис.1.7 наведені експериментальні залежності  X 0  f ( X )
для цього випадку до і після -опромінення для досить чистих
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кристалів n  Ge  Sb  ( 300  40 Ом  см ). Залежність 1 є типовою
для таких кристалів при азотній температурі. Розрахунок параметра
анізотропії рухливості, який обчислюється згідно виразу (1.35) дає
значення К=15. Було помічено, що після   опромінення цих
кристалів порівняно невеликою дозою 6,41016 кв/см2 і користуючись
вимірюваннями п’єзоопору, обчислений параметр анізотропії
рухливості за кривою 2 рис.1.7 має значення К=9,5.



Рис. 1.7. Залежності  X 0  f ( X ) для випадку X// J //[111] при
Т=77К в n-Ge: 1 – до опромінення, 2 – після опромінення дозою
6,4  1016 см -2 .

Згідно з [15], виявлене авторами зменшення цього параметра в
однорідному n-Ge, можливе лише при концентрації іонізованих
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домішкових центрів N51015 см-3. Вимірювання ефекту Холла
опромінених зразків n  Ge даною дозою показали, що радіацією
вводиться лише концентрація  1013 см 3 дефектів радіаційного
походження з глибокими енергетичними рівнями EC  0,2eB . Тому
таке значне зменшення параметра анізотропії рухливості згідно
роботи [98] не можна пояснити збільшенням розсіювання носіїв
заряду на іонізованих дефектах.
Для вияснення причини значної відмінності параметра
анізотропії рухливості при наявності малої концентрації дефектів для
n  Ge в роботі [97] були досліджені дві групи зразків. Зразки І групи
вирізались вздовж осі росту в кристалографічному напрямку [111], а
зразки ІІ групи – під кутом 70 до осі росту, але теж в
кристалографічно еквівалентному напрямку [111]. У зразках І групи
шари
росту розміщувались перпендикулярно напрямку струму

( J //X), а в зразках ІІ групи вектор струму був напрямлений
приблизно вздовж шарів.
При дослідженні зразків ІІ групи
результати вимірювання п’єзоопору підтвердили значно менший спад
параметра анізотропії К (ніж для зразків І групи) через менші зміни
рухливості носіїв заряду в результаті такого ж -опромінення
кристалів, а також менший вплив радіації на вигляд отримуваних
залежностей питомого опору від направленої деформації, що
пояснюється наявністю в кристалах ШПН [97].
Детальний аналіз впливу ШПН на п’єзоопір та величину
рухливості носіїв заряду n  Ge в широкому діапазоні доз
  опромінення зроблено у [99]. Для експериментальних досліджень
готувались дві групи зразків для випадку X  J  [111] (аналогічно,
як і в [97]). Показано, що із збільшенням дози   опромінення для
двох груп характерне зменшення величини  0 та холлівської
рухливості носіїв заряду  H . Більш відчутні зміни п’єзоопору та  H
характерні для зразків першої групи, в яких шари
 росту розміщені
перпендикулярно до напрямку вектора струму J . Це пояснюється
збільшенням амплітуди ШПН внаслідок зростання концентрації
радіаційних дефектів.
Дослідженню впливу ШПН (особливо після   опромінення) на
кінетичні ефекти в n-Si присвячена серія робіт [57,78,100-102]. У
[101] досліджувались дві групи зразків п-кремнію в напрямку
максимальної
тензочутливості
[100],
які
відрізняються
розташуванням шарів росту по відношенню до одновісного тиску: у
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зразках І групи шари були перпендикулярні до J  X , а в зразках II
групи J  X спрямовані вздовж шарів росту. На рис.1.8 і рис.1.9
представлені залежності  X 0  f ( X ) , отримані при різних
температурах на зразках n-Si (вихідна концентрація носіїв заряду
обох
груп
після
опромінення
дозою
n  1,2  1013см3 )
17
2
2,1  10  кв / см , коли в кристалах кремнію виникають радіаційні
дефекти, що мають акцепторні рівні ( EC  0,17 )eB [78].

Рис. 1.8. Залежності  X 0  f ( X ) для зразків n-Si першої групи
при температурах: 1 – 250 К, 2 – 170 К, 3 – 140 К,
4 – 120 К, 5 – 100 К, 6 – 77 К.

З наведених рисунків видно, що поки деіонізація рівня
( EC  0,17 )eB при Т=250К мало проявляється і, відповідно, амплітуда
ШПН невелика, хід залежностей п’єзоопору для зразків обох груп
якісно подібний (криві 1 на рис.1.8 і 1.9). При температурах, коли
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змінюється степінь заповнення глибокого рівня, характер
залежностей  X 0  f ( X ) якісно змінюється (всі інші криві).
Авторами [103] за допомогою двохзондового компенсаційного
методу проведені дослідження ступеня однорідності монокристалів
кремнію n  і p  типу промислових марок з застосуванням
  опромінення для зменшення впливу об’ємно-градієнтних ефектів
[57]. Контроль неоднорідностей проводився шляхом вимірювань
розподілу питомого опору з роздільною здатністю 1 мм і 100 мкм .

Рис. 1.9. Залежності  X 0  f ( X ) для зразків n-Si другої групи
при температурах: 1 – 250 К, 2 – 170 К, 3 – 140 К,
4 – 120 К, 5 – 100 К, 6 – 77 К.

На експериментальних залежностях   від X  мм 
спостерігались відносні відхилення питомого опору від середнього
значення. Встановлено, що при вимірюваннях з роздільною здатністю
100 мкм більше проявляються неоднорідності питомого опору і
знаходяться в межах 20  25% . В якості характеристики однорідності
кристалу вибиралися відносне відхилення (  /  ) питомого опору
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від середнього значення  

1
i , а також стандартне відхилення

N i

[104]:
N

S

2





 i
1

,

(1.44)

N 1
де N - число вимірювань, i - значення i -го вимірювання  .
Зроблено висновок, що чим ближче відношення S /  до
одиниці і чим менша зміна цього відношення при   опроміненні
зразків кремнію, тим вища ступінь однорідності матеріалу.
Таким чином, з наведених результатів досліджень можна
зробити висновок, що в неопромінених кристалах германію та
кремнію наявність ШПН практично не впливає на величину і вид
залежностей п’єзоопору та величину холлівської рухливості носіїв
заряду для зразків, які вирізані вздовж і перпендикулярно напрямку
росту. В опромінених монокристалах ШПН має суттєвий вплив на
поздовжній п’єзоопір зразків внаслідок значного росту амплітуди
неоднорідності, що призводить до зменшення ефективної рухливості
носіїв заряду.
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РОЗДІЛ 2.
МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИЧНИХ
ЕФЕКТІВ В БАГАТОДОЛИННИХ НАПІВПРОВІДНИКАХ n-Ge
ТА n-Si
2.1. Опис установки для створення однорідної одновісної пружної
деформації
При
вивченні
зонної
структури
багатодолинних
напівпровідників і визначенні їх електрофізичних параметрів одним
із найефективніших методів є метод дослідження тензоефектів за
допомогою одновісної пружної деформації [105].
Для експериментального дослідження залежності питомого
електричного опору і ефекту Холла кристалів кремнію та германію
від механічного напруження використовувалась компактна та
порівняно проста установка для створення однорідної одновісної
деформації, яка детально описана в роботі [106]. Схема даної
установки зображена на рис. 2.1.
Після відповідної підготовки, досліджуваний зразок 1, жорстко
фіксується в латунних цапфах 2 за допомогою епоксидної смоли, яка
зберігає свої механічні властивості в досить великому
температурному інтервалі ( 70  380K ). Зразок розміщується в
товстостінній трубці із нержавіючої сталі 3, яка має товщину стінок
1мм . Для виведення провідників від зразка в трубці зроблено проріз
4. Для того, щоб вісь зразка була паралельною до вертикальної осі
трубки 3 застосовуються ізоляційні ебонітові втулки 5, внутрішній
діаметр яких рівний діаметру латунних цапф, а зовнішній забезпечує
мінімальний проміжок між втулкою і трубкою 3. Знизу
досліджуваний зразок підтримувався опорою, якою служить
керамічний корок 6, що утримується штопорним гвинтом 7. За
допомогою стальної цанги 8, яка вмонтована в станину 9, трубка 3
стаціонарно закріплюється до станини. Стальна цанга 8 також дає
можливість регулювати трубку 3 із зразком по висоті відносно
важеля 10. Основне навантаження при утриманні трубки 3 у
фіксованому вертикальному положенні несе об’ємний пустотілий
циліндр 11, верхня поверхня якого, що має різьбу, загвинчується на
трубку 3, а нижня - спирається на станину 9.
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Рис. 2.1. Схема установки для створення однорідної
одновісної пружної деформації стиску.

За допомогою суцільної керамічної трубки 12 на зразок
подається навантаження. Зверху до керамічної трубки жорстко
закріплюється опора 13 із нержавіючої сталі з увігнутою поверхнею.
На верхню частину опори 13 спирається стальний стержень 14,
нижній кінець якого заокруглено відповідно до форми поверхні
опори 13. За допомогою важеля 10 зусилля передається на стальний
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стержень 14. В місці дотику стержня 14 до важеля 10 зроблено
тонкий проріз 15. Важіль 10 кріпиться на горизонтальній осі 16. Для
збалансування власної ваги важеля використовується противага 17.
Описана вище установка дозволяє здійснювати на досліджуваний
зразок механічне навантаження в інтервалі 0  25000 кГ / см2 . Для
зміни, фіксації і вимірювання механічного навантаження
використовувався пристрій 18 із датчиком тиску.
При
вимірюванні
п’єзоопору
та
п’єзо-холл-ефекту
  опромінених кристалів при підсвітці також була використана дана
установка з розміщеним біля зразка освітлювачем, який забезпечував
проходження світла перпендикулярно до поверхні зразка. Для
освітлення зразків світловими хвилями з вузькою частотною смугою
в освітлювачі була використана як світлофільтр плоско паралельна
пластинка вирізана із кристалу CdSb (ширина забороненої зони в
якому складає 0,5еВ ). Для проведення вимірювань при низьких
температурах освітлювач разом із всією конструкцією для
охолодження зразка, опускали в посудину Дюара з рідким азотом.
Конструкція посудини Дюара виключала попадання зовнішнього
світла на зразок.
Для вимірювання залежностей п’єзоопору та п’єзо-холл-ефекту
від температури в інтервалі 77  400K використовувалась пічка 19,
яка намотана біфілярно на товстостінну трубку 20 (див. рис. 2.1), щоб
виключити дію на зразок магнітного поля створюваного обмоткою
пічки. Для виключення прямого контакту пічки з рідким азотом на
пічку одягався чохол 21, виготовлений із тонкостінної мідної трубки.
Пічка підключалась через стабілізатор струму до джерела живлення
УИП-2. Певним числовим значенням сили струму, яка вимірювалась
цифровим комп’ютерним вольтметром, відповідали певні значення
температури досліджуваного зразка. Вимірювання температури
зразка здійснювались мідь-константановою диференціальною
термопарою ( C  4 102 мВ / К ). При цьому один із спаїв опускався в
посудину Дюара з рідким азотом ( T  77 K ), а другий приклеювався
через тонку пластинку слюди безпосередньо до зразка. Для
вимірювання ЕРС термопари її виводи подаються на первинний
перетворювач інформаційно-вимірювальної системи.
Для зміни і вимірювання механічного навантаження
використовувався датчик тиску, схема якого зображена на рис. 2.2.
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Рис. 2.2. Датчик тиску.

Датчик тиску складається з пружини 1, яка жорстко прикріплена
до штанги 2 з рухомим контактом 3. Рухомий контакт 3 з клемою 4
приєднаний до проградуйованої ніхромової дротини 5, кінці якої
виведені на клеми 6 і 7. В нижній частині ніхромової дротини 5
розміщений фіксуючий контакт 8 із клемою 9, який використовується
для встановлення верхньої межі по навантаженню. До нижньої
частини пружини 1 закріплений один кінець довгого нерозтяжного
шнура 10. Другий кінець шнура 10, який перекинутий через два
нерухомі блоки 11 та 12, намотується на горизонтальний вал 13
електродвигуна з редуктором 14, що має регульовану частоту
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обертання. Намотуючи шнур 10 на вал 13 пружина 1 розтягується.
При цьому рухається контакт 3, який жорстко закріплений на штанзі
2. З джерела живлення УИП-2 на клеми 6, 7 подається відповідна
постійна напруга. Вимірюючи значення спаду напруги на клемах 4 і
9, сигнал із яких подається на інший первинний перетворювач ІВС,
одержимо в перерахунку значення тиску, який створюється
пристроєм на досліджуваний зразок. Для збереження цілісності
зразка навантаження на нього знімається плавно завдяки зміні
напрямку обертання електродвигуна 14 в протилежну сторону, що
призводить до розмотування шнура 10.
З допомогою даної установки досліджувалися залежності зміни
питомого опору напівпровідникових кристалів германію та кремнію
від механічних напружень, температури, а також, прикладаючи
магнітне поле, вимірювали п’єзо-холл-ефект.
2.2. Електрична частина вимірювальної установки
Блок-схема електричної частини вимірювальної установки
подана на рис. 2.3.

ПП1
ЗР

ДЖ

СС

ІВС
ТП

ДТ
ПП2

ЦКВ

Рис 2.3. Блок-схема електричної частини вимірювального пристрою.
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Для вимірювання залежностей  X 0  f ( X ) ,   f (T ) та
n  f ( X ) на струмові контакти досліджуваного зразка (ЗР) від
джерела живлення (ДЖ) через стабілізатор струму (СС) подається
стабілізований постійний струм. Із контактів, розміщених вздовж
зразка, знімається спад напруги, який подається на перший
первинний перетворювач (ПП1) інформаційно-вимірювальної
системи (ІВС). На другий первинний перетворювач (ПП2) подається
сигнал із датчика тиску (ДТ) або термопари (ТП). Для вимірювань
залежностей питомого опору від одновісного тиску температура
контролювалась цифровим комп’ютерним вольтметром (ЦКВ).
При визначенні холлівської рухливості та концентрації носіїв
заряду використовувалась типова холлівська установка із
електромагнітом, що створював магнітне поле до 4,5kE . Спад
напруги на контактах досліджуваного зразка вимірювався за
допомогою ЦКВ.
ЦКВ дає можливість вимірювати постійну напругу та
передавати дані в комп’ютер. Для передачі даних і живлення
використовується послідовний порт. Зібрана схема вільно
переміщається всередині корпусу роз’єму DB25. На відміну від інших
подібних схем, зібраних на дорогих імпортних аналого-цифрових
перетворювачах (АЦП) з послідовним інтерфейсом, ця складається з
більш розповсюджених і дешевих елементів, а по якості роботи
приблизно відповідає десятирозрядному АЦП. Принципова схема
ЦКВ, що подана на рис. 2.4, складається з двох операційних
підсилювачів. На першому (D1.1) зібраний генератор пилкоподібної
напруги з частотою близько 10Гц і амплітудою близько 1B . Другий (D1.2) включений за схемою компаратора і порівнює вхідну напругу з
напругою, яка подається з генератора. Для подачі вимірювальної
напруги на плату використано екранований кабель. Вольтметр має
спільну з комп’ютером „землю”, це необхідно враховувати при
проведенні вимірювань.
Імпортну мікросхему D1 LM747 можна замінити на аналог
КР149УД20, чи будь-який інший операційний підсилювач, бажано
здвоєний, що має низьку споживану потужність. Ємність
згладжувальних конденсаторів можна зменшити до 1 мкф , хоча на
точність вимірювань це не вплине. Для поліпшення стабільності нуля
можна додати в схему стандартні для мікросхеми кола корекції, хоча
такого ж результату можна домогтися з використанням програмної
корекції.
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Рис. 2.4. Принципова схема вольтметра.

Для роботи зі схемою необхідно використовувати спеціальну
програму. Програма написана для MS DOS у вигляді резидентного
COM файлу. Після запуску вона залишається в пам’яті комп’ютера і
працює паралельно з іншими програмами, при цьому на екрані
постійно будуть присутні покази вольтметра. При запуску програми
можна налаштовувати її параметри – номер використовуваного порту
і положення показів вольтметра на екрані. Програма займає
мінімальний об’єм пам’яті (менше 1,5 Кб ), але, оскільки вона
постійно опитує порт, їй необхідно порівняно багато процесорного
часу. Тому для роботи з програмою необхідний процесор не нижче
Pentium.
Полярність вхідної напруги визначається автоматично. Прилад
захищений від перевантаження. При вхідній напрузі до 25 B прилад
входить у режим насичення про що можна дізнатися за
відображуваними на екрані чотирма дев’ятками і знаку (позитивна чи
негативна перенапруга). В цьому режимі він може знаходитись як
завгодно довго без небезпеки ушкодження схеми. При зниженні
напруги до допустимого рівня продовжується нормальна робота
приладу.
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Розроблена інформаційно-вимірювальна система дає можливість
вимірювати п’єзоопір та п’єзо-холл-ефект досліджуваних кристалів з
використанням комп’ютера. Блок-схема ІВС представлена на рис. 2.5.
Ефективність використання ПЕОМ полягає в миттєвій побудові
графіків залежностей двох фізичних величин, формуванні таблиці
характеристичних точок, збереженні інформації окремим файлом з
можливістю обробки її в інших прикладних програмах (Microsoft
Excel, Microsoft Word, Maple, MathCad та ін.).
ПП1

ПП2

Підсилювач
напруги

АЦП

ПЕОМ
Рис 2.5. Блок-схема інформаційно-вимірювальної системи.

Електрична схема АЦП зображена на рис. 2.6. Ця конструкція
складається
із
цифро-аналогового
перетворювача
(ЦАП),
виготовленого на мікросхемах DA1-К572ПА1, DA2-544УД1Б та
компаратора DA3-К554СА3. За допомогою подільника напруги
передбачено змінювати амплітуду вхідного сигналу, причому,
оптимальне значення амплітуди напруги на вході компаратора
складає 3В. Компаратор DA3 порівнює напругу, що надходить на
вхід пристрою, з напругою на виході ЦАПа. При цьому високий
рівень (1) на виході компаратора вказує на те, що на вході пристрою
амплітуда напруги більша амплітуди напруги на виході компаратора.
Низький рівень сигналу (0) на виході компаратора вказує, відповідно,
на протилежне. Принцип роботи пристрою заснований на методі
послідовного наближення, що реалізується спеціальною програмою.
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Процес перетворення відбувається таким чином. У порт 378h
виводиться число 10000000b, що відповідає половині діапазону
восьми розрядного перетворення. Це число надходить на вхід ЦАПа
та перетворюється у відповідне значення напруги. Далі ця напруга
надходить на вхід компаратора і порівнюється із миттєвим значенням
амплітуди вхідного сигналу. В цей момент компаратор видає сигнал,
який знову вводиться у комп'ютер через порт 379h і дозволяє оцінити
співвідношення миттєвого значення амплітуди вхідного сигналу та
напруги, що надходить із ЦАПа. Якщо перша напруга більша за
амплітудою ніж друга, то “верхня” половина діапазону відліків
ділиться на два і на ЦАП виводиться число 11000000b та відбувається
знову порівняння вхідного сигналу із сигналом на виході ЦАПа.
Якщо вхідний сигнал менший за амплітудою сигналу із ЦАПа, то
ділиться на два “нижня” половина діапазону на ЦАП видається
число 01000000b. Процес поділу на два дозволяє за 7 уточнень
отримати значення відрахунку миттєвого значення амплітуди
вхідного сигналу. Основна похибка перетворення пов’язана з
обмеженням швидкодії ЦАПа та операційних підсилювачів.

Рис. 2.6. Принципова схема АЦП.

У розробленій програмі передбачена затримка в процесі
послідовних наближень, яка необхідна для встановлення напруги на
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вході компаратора і після виводу на ЦАП чергового циклу.
Оптимальна затримка у випадку використання вказаних операційних
підсилювачів не перевищує 9мкс. Це, у свою чергу, обмежує
максимальну частоту дискретизації. Живиться пристрій від
автономного блоку живлення із параметричним стабілізатором
напруги, сполучається за допомогою шлейфа з паралельним портом
LPT1 комп’ютера та за допомогою екранованого коаксіального
кабелю з виходом мілівольтметра постійного струму. Інтерфейс
програми та графічне зображення залежності двох досліджуваних
величин зображені на рис 2.7, 2.8.
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Рис. 2.7. Зображення вікна програми на дисплеї комп’ютера.
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Рис. 2.8. Побудований програмою графік залежності
вимірювальних величин.

2.3. Підготовка зразків n-Ge та n-Si для досліджень
Експериментальні дослідження проводились на зразках
германію та кремнію, які вирізались із монокристалів, що попередньо
були зорієнтовані на рентгенівській установці. Похибка при
орієнтації становила 20.
Для вимірювання поздовжнього п’єзоопору зразки вирізались на
спеціально виготовленому станку у вигляді паралелепіпедів з
розмірами 0,8  0,8 10,5 мм3 . Потім вирізані зразки шліфувались
абразивними порошками на спеціальних плоскопаралельних призмах
і їх розміри доводились до 0,7  0,7 10 мм3 (кристали n  Ge
шліфувались лише порошком М5, а n  Si - порошками М20, М15,
М10 і доведення порошком М5). Як показує досвід, зразки такої
форми та розмірів здатні витримувати механічні навантаження до
25000 кГ см2 . Холлівські зразки вирізались і шліфувались таким же
чином, але з розмірами 4 110 мм3 .
Потім на протилежних гранях спеціальним шліфувальним
станком випилювались холлівські зонди. Після проведеної обробки
поверхню зразків зтравлювали у травнику СР-4.
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Перед нанесенням контактів зтравлена поверхня промивалась
дистильованою водою чи етиловим спиртом. Нанесені контакти
повинні відповідати таким основним вимогам:
 контакт не повинен випрямляти, тобто його опір не залежить від
напрямку струму;
 відсутність нелінійних ефектів, тобто опір контакту не повинен
залежати від величини струму;
 шуми контакту навіть при великих струмах, що протікають
через контакт, повинні бути малими;
 контакт має бути механічно міцним, надійним і стабільним в
часі.
На оброблені зразки n  Ge контакти наносились чистим оловом
з домішкою Sb за допомогою паяльника з голкоподібним жалом.
Потім нанесені контакти після короткочасного відпалу при
570  600 K і плавному зменшенні температури перевірялись на
омічність при температурі рідкого азоту. Струмові контакти
наносились на торці, а вимірювальні – на бокові грані з обох боків на
відстані 2 мм .
Нанесення контактів на n  Si проводилось згідно методики, що
описана у [105,107]. На оброблену поверхню кремнієвого зразка при
температурі 450  470 0 C вплавлювалась попередньо приготовлена
евтектика Au  Si (злегка недонасичена кремнієм) на глибину, що
регулювалась вмістом золота в розчині та часом вплавлення.
Контакти на поверхні зразків розміщувались аналогічно, як і в
n  Ge . Після цього на місця вплавлення наносилось чисте олово.
Потім до контактів германієвих і кремнієвих зразків припаювались
тонкі мідні провідники. Зразки після обробки і нанесення контактів
зображені на рис. 2.9, 2.10.
Зразки для вимірювання поздовжнього п’єзоопору за
допомогою епоксидної смоли кріпились в латунних цапфах, при чому
дотримувалась строга співвісність зразка і цапф, площини торців
яких між собою були паралельними і перпендикулярними до осі
зразка.
На рис. 2.11 зображений зразок германію, який після описаного
багатоопераційного процесу готовий до експериментальних
досліджень поздовжнього п’єзоопору.

50

Рис. 2.9. Фотографія зразка n  Ge для дослідження поздовжнього
п’єзоопору.

Рис. 2.10. Фотографія зразка n  Ge для холлівських вимірювань.

Рис. 2.11. Фотографія зразка n  Ge закріпленого в латунних
цапфах для дослідження поздовжнього п’єзоопору.
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РОЗДІЛ 3.
ТЕНЗОЕФЕКТИ В  -ОПРОМІНЕНИХ КРИСТАЛАХ n-Ge
ТА n-Si З ШАРУВАТИМ РОЗПОДІЛОМ ДОМІШОК
3.1. Шарувата періодична неоднорідність
В реальних напівпровідникових кристалах атоми легуючої
домішки часто розподілені неоднорідно по об’єму. Це спотворює
результати визначення ряду основних параметрів кристалу і
призводить до необхідності врахування впливу вказаних
неоднорідностей на електричні та інші фізичні властивості
напівпровідника. З іншої сторони, спрямоване створення
неоднорідностей
дозволяє
отримувати
зразки
з
новими
властивостями, наприклад, із заданою ступінню анізотропії
електропровідності.
Германій і кремній, які вирощені методами Чохральського та
зонної плавки, мають так звану шарувату структуру (шари чи смуги
росту). Шарувату структуру можна виявити за допомогою вибірного
травлення, декорування, рентгенівської топографії чи скануючої
електронної мікроскопії. Шари росту являють собою періодичну
зміну концентрації домішок і дефектів вздовж осі росту кристала з
періодом від 103 мм до 1 мм , який зростає пропорційно градієнту
температури в області фронту кристалізації [78,108-112]. Це
призводить до періодичних змін питомого опору та інших параметрів
кристалів, впливає на характеристики приладів, вихід придатних
інтегральних схем, характеристики позиційно-чутливих детекторів і
детекторів довгопробіжних частинок, для яких максимальний
геометричний розмір вибирається вздовж осі росту [108, 113]. В
роботах [114,115] показано, що періодичність розподілу домішок
існує одночасно з гвинтоподібним розподілом структурних
мікродефектів. На рентгенограмах, декорованих міддю кристалів,
смуги, пов'язані з формою фронту кристалізації, утворюють
просторову спіраль по всьому зливку [108].
Шарувата структура може мати різний період, що лежить в
межах від кількох десятків мікрометрів до міліметрів. У роботі [109]
показано, що даний період зростає пропорційно градієнту
температури в області фронту кристалізації. Амплітуда періодичних
коливань концентрації домішки залежно від методу і умов
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вирощування кристалів значно відрізняється. Наприклад для
германію n-типу величина амплітуди періодичних коливань
концентрації домішки становила близько 10% від середньої
концентрації домішки Sb в n-Ge при вирощуванні методом
Чохральського і 3050% при вирощуванні методом безтигельної
зонної плавки [109].
Автори [78,87] вважають, що домішкові шари утворюються
внаслідок флуктуацій температури в процесі росту кристала, які
виникають через обертання чи внаслідок конвекційних потоків в
розплаві. Внаслідок цього виникають коливання швидкості росту, які
зумовлюють неоднорідний розподіл домішок, для яких коефіцієнт
сегрегації відрізняється від одиниці. Виникнення смуг з високою і
низькою концентрацією домішки можна пояснити залежністю цього
коефіцієнта від швидкості росту і швидкості обертання кристала.
Існують й інші міркування, згідно з якими шарувата структура
виникає
в
результаті
конвекційних
потоків,
зумовлених
температурними
градієнтами.
Внаслідок
концентраційного
переохолодження фронт росту швидко просувається вперед до
зникнення нестійкого температурного градієнта, коли швидкість
росту знову приймає нормальне значення. Процес зміни швидкості
росту в кристалі проходить періодично і тому утворюються поперечні
шари з різним вмістом домішок. Дана теорія пояснює наявність шарів
з різною концентрацією домішки в кристалах, вирощених без
обертання. При вирощуванні досконалих кристалів великих діаметрів
особливу увагу приділяють пошуку методів зменшення конвекційних
потоків в розплаві [116,117].
На рис. 3.1, 3.2 подано фотографії перерізу монокристала
германію після вибірного анодного травлення і неоднорідності в
германії n-типу після електролітичного травлення. На зразках добре
спостерігалась типова шарувата структура.
В роботі [109] поява шарів з різними концентраціями домішки
пояснюється залежністю ефективного коефіцієнта розподілу домішки
між рідкою та твердою фазами. Експериментальні дослідження [111]
показали, що концентрація домішки в сусідніх шарах кристалів може
відрізнятись у кілька разів залежно від виду легуючих атомів.
Внаслідок таких концентраційних градієнтів виникає внутрішнє
електричне поле, яке виникає із-за дифузії носіїв заряду [118] і
модульоване з такою ж періодичністю в напрямку осі росту.
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При опроміненні напівпровідникових кристалів із шаруватим
розподілом домішок частинками високих енергій спостерігається
зміна відносних градієнтів питомого опору і концентрації носіїв
заряду. Це дозволяє використовувати для дослідження кінетичних
ефектів одні і ті ж кристали, в яких можна змінювати в широких
межах градієнти питомого опору за допомогою опромінення.

Рис. 3.1. Зразок германію n-типу після вибірного анодного
травлення у 10 % KOH.

Рис. 3.2. Неоднорідності в n-германії після
електролітичного травлення.

Дослідженню
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електрофізичних властивостей і
опромінених кристалів германію
робіт
[78,87,101,119-122].
періодів різних шарів можна
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шаруватою структурою виявлено інтервал електричних полів, в яких
величина зовнішнього електричного поля стає порівняна з
напруженістю внутрішніх полів, що утворюються перепадами
домішок в шарах.
3.2. Дослідження впливу шарових періодичних
неоднорідностей на тензорезистивний ефект   опромінених
монокристалів n  Ge та n  Si
При вирощуванні напівпровідникових кристалів (незалежно від
методу) в сусідніх площинах, перпендикулярних напрямкові осі
росту легованих зливків, завжди спостерігається різний по
концентрації розподіл домішки в них, тобто уздовж кристала
з'являються шари, що чергуються, з майже періодичним розподілом
домішки [123,124]. Тому при дослідженні кінетичних ефектів у
реальних напівпровідниках необхідно враховувати, що наявність
шаруватих періодичних неоднорідностей в об’ємі кристалів може
істотно впливати на одержання шуканих результатів, особливо в
опромінених зразках, коли вводяться компенсуючі дефекти [78].
В якості методу дослідження впливу ШПН на кінетичні ефекти в
даній роботі використаний ефект подовжнього п’єзоопору [125]. З
огляду на ту обставину, що максимальні зміни п’єзоопору
спостерігаються для n  Ge у кристалографічних напрямках <111>, а
для n  Si - <100>, то з метою збільшеннях чутливості до змін
питомого опору, що викликається прикладеною механічною
напругою, досліджувані зразки вирізались саме в цих напрямках. При
цьому вимірювання проводилися на зразках двох груп, у яких шари
росту орієнтувалися по-різному щодо напрямку струму ( J ) і
механічної напруги ( X ): у зразках І групи шари росту
перпендикулярні J / / X , а для ІІ групи J / / X спрямовані приблизно
паралельно (для n  Ge ) або уздовж шарів (для n  Si ). Такі умови
легко досягаються шляхом вирощування кристалів n  Ge у напрямку
<111>, а для кристалів n  Si вісь росту збігалася з напрямком <100>.
Вимірювання подовжнього п’єзоопору та холлівської рухливості
носіїв заряду проводилися при 77 K і в температурному інтервалі
77  300 K . Зразки n  Ge і n  Si з вихідними концентраціями носіїв
заряду 2,6 1013 см3 ( n  Ge ) і 1,2 1014 см3 ( n  Si ) опромінювалися
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1,1 1017  кв / см2

60
дозами
порядку
Co
  квантами
2,1 1017  кв / см 2 відповідно [126].

і

Відомо, що ефект п’єзоопору в досить чистих кристалах n  Ge і
n  Si для зазначених вище напрямків зумовлений зміною середньої
рухливості носіїв заряду через деформаційне переселення їх з долин,
що піднімаються (які мають більшу рухливість 1 ) у долини, котрі
опускаються (  2 ), що і приводить до росту залежності   f (  ) з
наступним виходом на насичення (  ) , коли процес переселення
електронів закінчений [14]. Типові криві таких залежностей
 X 0  f (  ) для вихідних зразків обох груп представлені на
рис.3.33.6 кривими 1 і 1′.
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Рис. 3.3. Залежності  x 0  f ( X ) n  Ge ( І група зразків) при

T  77 K для різних доз  -опромінення Ф 1016 кв см2 :
1 - 0; 2 - 6; 3 - 8; 4 - 11.
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Видно, що залежності для зразків обох груп практично
збігаються, співпадають для них і значення холлівської рухливості
носіїв заряду (табл. 3.1, 3.2).
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Рис. 3.4. Залежності  x 0  f ( X ) n  Ge ( ІІ група зразків) при
T  77 K для різних доз  -опромінення Ф 1016 кв см2 :
1 - 0; 2 - 6; 3 - 8; 4 - 11.

Відмінності в ході залежностей  X 0  f (  ) для зразків з
різних груп починають проявлятися, коли при   опроміненні в
забороненій зоні напівпровідників з'являються глибокі енергетичні
рівні ( EC  0,2 )eВ в n  Ge і ( EC  0,17 )eВ в n  Si , що належать
радіаційним дефектам [127]. Поява таких рівнів і їх деіонізація зі
зниженням температури приводить до зменшення концентрації носіїв
заряду в шарах, тобто до зростання градієнтів питомого опору [86]. Із
збільшенням дози опромінення концентрація радіаційних дефектів
зростає, а, отже, збільшується амплітуда ШПН, що і проявляється на
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кількісних змінах величини  0 (рис.3.3, 3.4) і холлівської
рухливості носіїв заряду для n-Ge (табл.3.1).
Зауважимо, що незалежно від концентрації дефектів, величина
 0 після всіх досліджуваних доз опромінення залишається
постійною при 77К аж до 12000 кГ/см2, тим самим, підтверджуючи
недостатність зміни з тиском енергетичної щілини між рівнем
( EC  0,2 )eВ і дном зони провідності (с-зони) для закидання
електронів при цій температурі з заповнених рівнів у с-зону.
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Рис. 3.5. Залежності  x 0  f ( X ) n-Si ( І група зразків) при
Т=77К для різних доз  -опромінення Ф 1016 кв см2 :
1 - 0; 2 - 1.25; 3 - 1.55; 4 – 1.80.

Пояснити зміни величини рухливості носіїв заряду і  0
розсіюванням носіїв на однозарядних радіаційних центрах, як на
водневоподібних домішках [15], неможливо, тому що концентрація їх
порівняно мала (  1013 cм3 ) . Врахуванням розсіювання носіїв заряду
на областях напружень, що виникають поблизу дефектів V2 D [127],
також важко пояснити такі розбіжності у вимірах величини
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рухливості носіїв заряду (табл. 3.1) і  0 для кристалографічно
еквівалентних напрямків 111 .
З рис.3.5,3.6 видно, що на відміну від n  Ge залежності
 X 0  f (  ) для n  Si не виходять на насичення (крім вихідних 1,
1′) при T  77 K , а проходять через максимум з наступним
зменшенням   f (  ).
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Рис. 3.6. Залежності  x 0  f ( X ) n-Si ( ІІ група зразків) при
Т=77 К для різних доз  -опромінення Ф 1016 кв см2 :
1 - 0; 2 - 1.25; 3 - 1.55; 4 – 1.80.

Такий хід залежностей пояснюється тим, що п’єзоопір в
опромінених зразках з глибокими рівнями зумовлений не одним лише
деформаційним перерозподілом носіїв заряду між долинами, що
опускаються і піднімаються (що веде до росту   f (  )), але і
збільшенням концентрації носіїв заряду у зоні провідності через
зменшення величини енергетичної щілини між глибоким рівнем і
долинами (що приводить до спаду   f (  )). Зазначимо, що в n  Si
(на відміну від n  Ge ) здійснюється достатня зміна енергетичної
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щілини між рівнем ( EC  0,17 )eВ і дном c  зони, яка необхідна для
закидання носіїв заряду при T  77 K із заповнених рівнів у c  зону.
Як видно з табл. 3.1, 3.2, після -опромінення для зразків n  Ge і
n  Si обох груп характерне зменшення холлівської рухливості носіїв
заряду зі збільшенням дози опромінення.
Таблиця 3.1
Холлівська рухливість носіїв заряду у зразках n-Ge при різних
дозах   опромінення
І група зразків ІІ група зразків
H ,
H ,
Ф 1016 ,
кв / см2
см2 / В  с
см2 / В  с
0
36350
37000
2
36300
36920
4
36230
36650
6
35850
36000
8
34000
34500
10
27000
31500
11
17500
29880
Таблиця 3.2
Холлівська рухливість носіїв заряду у зразках n  Si при різних
дозах   опромінення
І група
ІІ група
16
зразків
зразків
Ф 10 ,
H ,
H ,
кв / см2
см2 / В  с
см2 / В  с
0
18000
18090
2,5
17880
17900
5
17700
17750
7,5
17460
17600
10
17010
17430
12,5
16400
17160
15,5
15130
16500
18
12900
15710
20
5800
14330
22,5
1100
13570
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Особливо істотні ці зміни у зразках І групи, в яких вузькі
області більш сильної компенсації розташовані перпендикулярно до
напрямку струму, що і приводить, у кінцевому рахунку, до такого
зростання питомого опору (рис. 3.7, 3.8), коли вимірювання при
T  77 K після опромінення великими дозами стають складними.
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Рис. 3.7. Температурні залежності питомого опору в n  Ge для
зразків I (1) і II (2) груп після дози 11
, 1017  кв / см2

З усього вище сказаного випливає, що наявність ШПН відіграє
значну роль у формуванні і конкретних проявах анізотропних
властивостей компенсованих (за допомогою опромінення) кристалів
n  Ge та n  Si . З результатів вимірювань випливає, що вплив
радіації на рухливість носіїв заряду і хід залежностей   f (  ) в
n  Ge ( ne  2,6 1013 см3 ) і n  Si ( ne  1,2 1014 см3 ) з періодичним
розподілом легуючої домішки стає вже істотним при дозах
8 1016  кв / см2 для n  Ge і 1,25 1017  кв / см2 для n  Si , що
створюють концентрацію радіаційних дефектів, приблизно рівну
мінімальній концентрації легуючої домішки в шарах.
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Рис. 3.8. Температурні залежності питомого опору в n  Si для
зразків I (1) і II (2) груп після дози 2,25 1017  кв / см2 .

3.3. Поняття про константи деформаційного потенціалу
Розсіювання носіїв заряду на теплових коливаннях гратки
можна вивчати на основі двох підходів. Перший – розсіювання носіїв
заряду є наслідком взаємодії електронного газу з газом фононів. При
цьому, для опису взаємодії вводиться час релаксації [128]. Другий
підхід – довгохвильові акустичні коливання гратки накладають на
періодичний потенціал внутрішнього поля додатковий періодичний
потенціал, що еквівалентно появі змінної потенціальної енергії, тобто
просторової модуляції ширини забороненої зони. Згідно [129, 130] ці
зміщення зон є потенціалами розсіювання для електронів провідності.
Тому, розглядаючи зсув, викликаний деформацією, в якості збурення
і беручи величину деформації рівною локальному напруженню,
створюваному в даній точці акустичною хвилею, константи
потенціалу деформації можна визначити на основі дослідження
ефекту п’єзоопору.
Для кубічних кристалів компоненти тензора п’єзоопору
визначаються:
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1  ik
,
(3.1)
 X lm
де ζ ik - компонента тензора питомої провідності і-ої долини, X lm компонента тензора напружень.
Враховуючи, що ζiki  =ni  eμiki  - тензор провідності і-го мінімуму,
для кожного з яких вибрана єдина система координат, у відповідності
з [9] тензор п’єзоопору запишеться:
i
1 ζ ik  ε  j 
,
(3.2)
Пiklm =    j 
ζ i,j ε X lm
ε  j 
 j
де ε - енергія
електрона
мінімуму,
- константи
j -го
X lm
деформаційного потенціалу.
У [129] для найпростішої моделі, коли ізоенергетичні поверхні
являють собою сфери, встановлено зв’язок між зміною об’єму
кристалу, що викликане проходженням акустичних хвиль, і
зміщенням дна зони провідності за допомогою константи
деформаційного потенціалу E1 . В багатодолинних напівпровідниках
типу n  Ge і n  Si цей зв’язок проведено за допомогою двох
констант Ξu і Ξ d [9].
Тут Ξu - константа деформаційного потенціалу, що відповідає за
зміщення долини внаслідок розтягу кристалу вздовж осі долини і
стиску в двох перпендикулярних напрямах;
Ξ d - константа, що відповідає за зміщення долини внаслідок
розширення кристалу в двох напрямах, перпендикулярних до осі
долини.
Для кубічних кристалів, у яких мінімуми енергії розміщені на
осях симетрії, практично усі константи (крім мінімумів, що
знаходяться на осі ˂110>) можна представити комбінацією Ξu і Ξ d
ε i 
[9]. Так Ξ1=
в напрямі [100] визначається як Ξd +Ξu , для напряму
X xx
ε i 
1
[111] Ξ1=Ξd + Ξu , а Ξ 2 =
для напряму [100] рівна Ξ d , для
X yy
3
1
напряму [111] Ξ2 =Ξd + Ξu . Аналогічно до Ξ 2 для вище згаданих
3
напрямів визначається і Ξ3 .
Пiklm  
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ε i 
Зауважимо, що константи потенціалу деформації Ξ4 =
,
X yz
ε i 
ε i 
та Ξ6 =
в напрямі [111] визначаються однаково – всі
Ξ5 =
X xz
X xy
1
вони рівні Ξu , для напряму ж [100] їх значення рівні нулю.
3
Що ж до напряму [110], то для визначення констант потенціалу
деформації вводиться третя константа деформаційного потенціалу
Ξ p , яка відповідає за зміщення, що виникає внаслідок зсуву в
площині (001), у якій розміщені осі ізоенергетичних еліпсоїдів. Згідно
з [9]:
1
1
Ξ1=Ξd +Ξu  Ξ p ; Ξ2 =Ξd +Ξu  Ξ p ;
(3.3)
2
2
1
(3.4)
Ξ3=Ξd +Ξu +Ξ p ; Ξ4 =0 ; Ξ5 =0 ; Ξ6 = Ξ p .
2
Між константами Ξu і Ξ d і константою Бардина-Шоклі існує
співвідношення:
1
E1=Ξd + Ξu .
(3.5)
3
Всі відомі методи для експериментального визначення значень
констант деформаційного потенціалу в основному базуються на
деформації кристалів. Використовується статична, динамічна,
одновісна і всестороння деформації.
Так, як всестороння деформація не змінює симетрії кристалу, то
при таких дослідженнях зберігається еквівалентність однотипних
долин. Зміна відбувається лише в енергетичній щілині між
екстремумами, локалізованими в різних точках зони Бріллюена. При
такій деформації кристалу визначається лише комбінація констант
деформаційного потенціалу.
Що ж до одновісної деформації, то цей метод, при різній
орієнтації осі деформації відносно головних кристалографічних осей,
приводить до зміни симетрії кристалу [13], що у свою чергу веде до
можливості різного енергетичного зміщення еквівалентних
мінімумів. Це в значній мірі розширює можливості при визначенні
констант
деформаційного
потенціалу
в
багатодолинних
напівпровідниках.
Значення констант деформаційного потенціалу для германію і
кремнію, одержані різними авторами, представлені в [14]. Для їх
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визначення використовувались різні методи: циклотронний резонанс,
аналіз спектру оптичного поглинання чи відбивання, ефекти гарячих
носіїв струму, за п’єзоопором.
Аналіз значень констант деформаційного потенціалу [14] і
методів їх одержання показав велику розбіжність в значеннях,
отриманих різними авторами при застосуванні різних методик.
Очевидно, що ступінь достовірності отриманих значень констант
деформаційного потенціалу головним чином залежить від рівня
надійності і простоти як експериментальних, так і розрахункових
методів, що використовуються в даних дослідженнях. Тому для більш
повної реалізації переваг методу деформаційного потенціалу для
кількісного опису розсіювання носіїв струму на акустичних
коливаннях
гратки
виправданою
є
розробка
надійних
експериментальних методів і визначення меж їх застосування для
одержання значень констант деформаційного потенціалу в
багатодолинних напівпровідниках.
3.4. Вплив наявності шарових періодичних неоднорідностей
на надійність визначення константи деформаційного потенціалу
зсуву в   опроміненому n  Si
У [9] показано, що енергетичний зсув і-ої долини в
багатодолинних напівпровідниках пропорційний деформації:
(3.6)
δεi =  Dαβi εαβ ,
α,β

де D - компонента
тензора
деформаційного
потенціалу, εαβ компонента тензора деформації.
Враховуючи пів падіння головних осей вищезгаданих тензорів
у кремнії та германії, для останніх вираз , що визначає величину
зміщення і-ої долини набере вигляду:
(3.7)
δεi =Dxxi εxxi  Dyyi ε iyy  Dzzi εzzi ,
або
δεi =Di  εxxi  ε iyy   Di εzzi ,
(3.8)
i
αβ

де Di  Dxxi  Dyyi , Di =Dzzi .
Переходячи до позначень [9], можна записати:
Ξu  D  D  C1 ;

Ξd  D  C2 .
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(3.9)
(3.10)

Визначення константи деформаційного потенціалу зсуву Ξu в
n-Si на основі вимірювань поздовжнього п’єзоопору [42] зв’язане з
появою ряду обмежень, існуючих як в області концентрацій легуючої
домішки, так і в області температур, при яких стає відчутним внесок
іж долинного розсіювання. Відомо також [101], що наявність
шарових періодичних неоднорідностей і радіаційних дефектів може
суттєво змінити величину поздовжнього п’єзоопору в монокристалах
n-Si . Тому є необхідність оцінити вплив наявності шаруватих
періодичних неоднорідностей (ШПН) і γ -опромінення на визначення
константи деформаційного потенціалу в таких монокристалах.
З цією ціллю досліджено [131] вирізані в кристалографічному
напрямі [100] зразки двох груп, в яких шари росту по різному
розміщувались відносно напряму вектора густини струму J і
механічного тиску X : у зразках першої групи шари росту
перпендикулярні до X  J (тобто зразки вирізались в напрямі росту
кристалу); у зразках другої групи вектори X  J направлені вздовж
шарів росту (зразки вирізались перпендикулярно до осі росту
кристалу). Зразки опромінювались γ -квантами 60Co при T=300 K
дозами до 2,7  1017 кв/см2 .
ρ
Результати вимірювань поздовжнього п’єзоопору X =f(X) при
ρ0
T=78 K на вихідних зразках ( ne =1,2  1014 см-3 ) і після різних доз
( Ф  1017 кв/см2 ) опромінення представлені на рис. 3.9, де цифрами
1, 2, 3 позначені залежності для зразків першої групи, а цифрами
1, 2, 3, 4 - залежності для зразків другої групи.
Суть методу визначення константи деформаційного потенціалу
зсуву Ξu полягає в наступному: згідно [5]:
1+2C
ρX =ρ
.
(3.11)
1+CK
Розв’язуючи дане рівняння відносно С, одержимо:
ρ
1 X
ρ
C  С =
.
(3.12)
ρX
2K
2
ρ
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ρX
=f(X) для n-Si при T=78 K
ρ0
17
2
після різних доз γ -опромінення. Ф  10 кв/см :

Рис. 3.9. Залежності

1,1 – 0; 2,2 – 1,36; 3,3 – 1,76; 4 – 2,1

Розв’язуючи дане рівняння відносно С, одержимо:
ρ
1 X
ρ
.
C  С =
ρX
2K
2
ρ
З іншої сторони:
 Ξ  S  S12  
n
C= 2 =exp   u 11
X .
n1
kT



(3.13)

(3.14)

Враховуючи, що при T=78 K S11=0,7625  10 -12 см2 /дин і
S12 =  0,213  10 -12 см2 /дин
після не
складних математичних
перетворень та логарифмування одержимо:
lg  C   10 4 
4
Ξu =1,6  10
(3.15)
 еВ  ,
X
де механічне напруження Х визначається в кГ/см2 .
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Таким чином, методика визначення константи деформаційного
ρ
потенціалу Ξu зводиться до того, що за даними залежності X =f(X)
ρ0
одержуємо з ростом Х лінійну функцію lg  C   10 4 =f  X  , нахил якої,
при заданому значенні температури ( T=const ) визначає величину
даної константи.
Обробка вищеописаним методом кривих 1,1 (рис. 3.9) для
вихідних кристалів дає пряму (рис. 3.10, хрестики), нахил якої
визначає значення константи деформаційного потенціалу.





Рис. 3.10. Залежності lg C   10 =f  X  для кристалів n-Si ,
4

ρX
=f(X) (рис. 37):
ρ0
  1,1;  2;  3;  2;  3;  4.

що відповідають кривим

Як і в [42] Ξu =9,3±0,1 еВ . Добре вкладаються на лінійну
залежність lg  C   10 4 =f  X  і опрацьовані дані кривих 2, 3
(рис. 3.9) (опромінені зразки другої групи). Що ж до зразків першої
групи після опромінення, то обробка кривих 2, 3 (рис. 3.9) приводить
до суттєвих відхилень функції lg  C   10 4 =f  X  від прямолінійності.
Подібно порушується прямолінійність цієї функції і для зразків
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другої групи при великих дозах γ  опромінення, що видно з рис. 3.10
для залежності 4 (квадратики).
Такі відхилення lg  C   10 4 =f  X  від прямолінійності свідчать
проте, що п’єзоопір в γ -опромінених кристалах n  Si зумовлений не
тільки больцманівським перерозподілом носіїв заряду між
мінімумами, що опускаються і піднімаються при деформації
кристалу, але і тим, що в результаті γ -опромінення в кристалах
кремнію з’являються радіаційні дефекти (А-центри) з відповідними в
забороненій зоні акцепторними рівнями Ec  0,17 еВ [78], які з
пониженням температури іж долинного . Зменшення ж середньої
концентрації носіїв струму в зоні провідності супроводжується
появою градієнтів питомого опору, зумовлених наявністю шарових
періодичних неоднорідностей [78].
З прикладанням одновісного механічного тиску в напрямі [100]
крім перерозподілу носіїв між долинами, що опускаються і
піднімаються, буде збільшуватись концентрація носіїв заряду в зоні
провідності через зменшення величини енергетичної щілини між
глибоким рівнем Ec  0,17 еВ і долинами. А так, як в зразках другої
групи шари росту розташовані в напрямі струму, то хоча середня
концентрація носіїв заряду з опроміненням зменшується, шари росту,
як показують результати досліджень [101], продовжують залишатись
добре провідними аж до дози опромінення 2,1  1017 кв/см2 .
Зауважимо, що обробка залежностей ρ=f(Х) даним методом для
зразків першої групи після такої дози опромінення взагалі втрачає
зміст.
Таким чином, нами [131] показано, що наявність шарових
періодичних неоднорідностей в неопромінених кристалах не впливає
на точність визначення константи деформаційного потенціалу в n-Si .
Але присутність шаруватих періодичних неоднорідностей в
компенсованому γ  опроміненням кремнії, коли суттєво зростають
градієнти питомого опору, зменшує можливість надійного
визначення константи деформаційного потенціалу на основі
експериментальних даних поздовжнього п’єзоопору.
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3.5. Вплив наявності шаруватих періодичних
неоднорідностей на надійність визначення константи
деформаційного потенціалу зсуву в   опроміненому n  Ge
Дослідження [40] показали, що значення константи
деформаційного потенціалу Ξu не залежить від рівня легування
домішками N d n-Ge в інтервалі 5  1012  N d  1,5  1019 см-3 та в
температурному інтервалі 77  300 K .
В той же час, визначення подібної константи в n-Si пов’язано,
як показано вище, з певними обмеженнями, існуючими як в області
концентрацій легуючої домішки при N d  1015 см-3 , так і в
температурній області міждолинного розсіювання ( T  300 K ).
Виявлено також вплив на точність визначення константи
деформаційного потенціалу в n  Si наявності в кристалах шаруватих
періодичних неоднорідностей і радіаційних дефектів. Тому,
враховуючи зміну величини п’єзоопору в γ -опромінених кристалах
n  Ge [99], представляє інтерес оцінка впливу подібних факторів при
визначенні константи деформаційного потенціалу для таких
кристалів [132].
Відомо, що максимальне значення п’єзоопору в n  Ge співпадає
з кристалографічним напрямом [111], тому з ціллю збільшення
чутливості експерименту, зразки для досліджень вирізались в такому
напрямі у площині (110).
Відносна заселеність електронами трьох мінімумів, які
піднімаються і одного, що опускається при X  J  [111] записується:
n
 4 S X
C= 2 =exp  - Ξu 44  ,
(3.16)
n1
kT 
 9

4n0
4n C
n2 = 0 ,
,
1+3C
1+3C
а 4n0 =n1+3n2 =const , де n0 - концентрація електронів в одному
мінімумі при X=0 .
При довільному значенні X :
ζ 
8K+1 
ζ X =e  n1 μ1+n2 μ2 =   1+C
(3.17)
,
1+3C 
3 
μ
8K+1
μ , K=  , ζ  =4n0 μ e .
де μ1=μ , μ2 =
9
μ
причому:

n1=
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Розв’язуючи рівняння для ζ X відносно С, одержимо:
ζX
1
ζ
,
C  C =
ζX
8K+1
3
3
ζ

(3.18)

або:

ρ0
1
ρX
.
(3.19)
C =
ρ
8K+1
3
3
ρX
Після нескладних математичних перетворень, враховуючи вище
описані викладки, одержимо:
4 S44
(3.20)
lnC = 
Ξu X ,
9 kT
звідки:
lg  C   10 4 
4
.
(3.21)
Ξu =2,4  10
X
Досліджувались зразки двох груп: перша група - зразки вирізані
вздовж осі росту кристалу (напрям [111]); друга група - орієнтовані
під кутом 700 до осі росту ([111]).
Таким чином досліджувались зразки одного кристалографічного
напряму, але з різним розміщенням шарів росту по відношенню до
напряму струму і прикладеного механічного напруження. В першій
групі зразків шари росту перпендикулярні до J  X , у другій групі J  X направлені приблизно вздовж шарів.
На рис. 3.11 кривими 1,1  4, 4 представлені результати
вимірювань поздовжнього п’єзоопору ρX /ρ0 =f(X) при T=78 K на
вихідних зразках ( ne =2,6  1015 см-3 ) і після різних доз опромінення.
Залежності 5, 5 одержані на опромінених зразках ( 1,1  1017 кв/см2 )
при рівні підсвітки ρT /ρn =3 ( ρT і ρn  значення питомого опору без
освітлення зразка і при під світці). Обробка кривих 1,1  4, 4 за вище
описаною методикою дає пряму. Нахил цієї прямої, як і в роботі [41]
дає значення константи деформаційного потенціалу Ξu =16,4±0,1 еВ .
Обробка ж кривих 5, 5 рис. 3.11 аналогічним способом приводить до
суттєвого відхилення функції lg  C   10 4 =f  X  від прямолінійності
(залежності 2,3 рис. 3.12).
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Рис. 3.11. Залежність ρX /ρ0 =f(X) в n-Ge при T=78 K
після різних доз γ -опромінення. Ф  10 кв/см :
1,1 – 0; 2,2 – 6,4; 3,3 – 8,8; 4, 4 – 11; 5, 5 – при під світці, після дози
16

2

γ -опромінення 1,1  1017 кв/см2
Як відомо [127], в результаті γ -опромінення 60 Co в кристалах
n  Ge з’являються радіаційні дефекти з відповідним у забороненій
зоні рівнем Ec  0,2 еВ . З пониженням температури деіонізація цих
центрів приводить до зростання градієнтів питомого опору [78],
зумовлених наявністю шарових періодичних неоднорідностей, що і
проявляється кількісно зміною значень ρ /ρ0 . Але лінійність функції
lg  C   10 4 =f  X  для зразків обох груп свідчить про те, що п’єзоопір
як у вихідних, так і в опромінених кристалах зумовлений одним лише
больцманівським перерозподілом носіїв заряду між мінімумами, що
опускаються і піднімаються. Цим, до речі, підтверджується
недостатність зміни з тиском енергетичної щілини між рівнем
Ec  0,2 еВ і дном зони провідності для переходу електронів при
T=78 K з заповнених рівнів у зону провідності.
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Рис. 3.12. Залежність lg C   10 =f  X  для неопромінених
4

і γ -опромінених зразків n  Ge .
Відповідність залежностей 1  3 залежностям рис. 3.11:
1 (  )  1,1  4, 4 ; 2 ( ) – 5; 3 ( ) – 5

Ситуація якісно міняється при освітленні γ -опромінених зразків.
З прикладенням одновісного механічного напруження в напрямі [111]
крім перерозподілу носіїв заряду між долинами, що опускаються і
піднімаються, буде збільшуватись концентрація носіїв у зоні
провідності під дією освітлення із зменшенням величини
енергетичної щілини між рівнем і дном зони провідності.
Особливо суттєві відхилення функції lg  C   10 4 =f  X  від
прямолінійності для зразків першої групи (рис. 40, крива 2), що
підтверджує більш сильну залежність амплітуди крупномасштабного
потенціального рельєфу компенсованих напівпровідників від
підсвітки та деформації.
Таким чином дані дослідження [132] показали, що наявність
шаруватих періодичних неоднорідностей в неопромінених і γ опромінених кристалах n  Ge при T=78 K не впливає на точність
визначення константи деформаційного потенціалу Ξu . Проте, при
появі умов іонізації радіаційних центрів (освітлення, підвищення
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температури) з тиском присутність шарових періодичних
неоднорідностей в компенсованому γ -опроміненням n  Ge зменшує
можливість надійного визначення константи деформаційного
потенціалу на основі експериментальних даних поздовжнього
п’єзоопору.
3.6. Особливості п’єзоопору γ-опромінених монокристалів
n  Ge та n  Si при освітленні
Особливий інтерес становить вивчення можливостей керування
впливом ШПН на кінетичні ефекти. Як показали дослідження, однією
з таких цікавих можливостей може бути використання
  опромінення та наступною дією на зразки освітлення різної
інтенсивності. В роботах [125,126,133] досліджено вплив ШПН на
п’єзоопір та холлівську рухливість носіїв заряду у кристалах Ge та Si
n  типу провідності. Експериментально встановлено, що для
кристалів
з
вихідною
концентрацією
домішки
n  Ge
N d  2,6 1013 см3 при дозі 11
, 1017  кв / см2 , а для n  Si з

N d  2,7 1013 см3 - 1,6 1017  кв / см2 роль впливу ШПН на явища
переносу в багатодолинних напівпровідниках стає значною.
Зразки для вимірювань вирізалися у напрямках максимального
ефекту п’єзоопору: [111] – для n  Ge і [100] для n  Si . Крім того ці
напрямки співпадали з напрямками росту кристалів. Для виключення
міжзонних переходів підсвітка досліджуваних зразків здійснювалась
через фільтри із кристалів CdSb , ширина забороненої зони яких
становить 0,5 еВ .
На рис.3.13 приведено результати вимірювань при T  77 K
поздовжнього п’єзоопору X  J  [ 111]  -опроміненого n  Ge вище
вказаною дозою з різними рівнями підсвітки ( T /  П ) , де Т і  П значення питомого опору у темряві і при підсвітці.
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Як видно, для всіх залежностей   f ( X ) є характерним
нелінійне зростання питомого опору із збільшенням механічних
напружень з наступним виходом її на насичення (  ) . І якщо для
вихідних зразків (залежність 1)  0 рівне 10 ( де  0 - значення
питомого опору при X  0 ), то після опромінення (залежність 2),
внаслідок зростання амплітуди ШПН за рахунок появи і деіонізації
радіаційних дефектів, відношення  0 складає 5,5. При освітленні
опромінених зразків відношення  0 зростає (залежність 3) і може
значно перевищувати ці значення у вихідних зразках (залежності 4,
5).

Рис.3.13. Залежності  x 0  f ( X ) для n-Ge при різних рівнях підсвітки:
1- для вихідних зразків; інші номери співпадають з номерами
залежностей в таблиці 3.3.

Нелінійний хід залежностей поздовжнього п’єзоопору для цього
напряму пояснюється переселенням носіїв заряду (які мають більшу
рухливість) з трьох долин, що піднімаються за шкалою енергій при
одновісному стиску вздовж [111], в одну долину (де носії заряду
мають меншу рухливість), що опускається [15].
Кількісні зміни питомого опору, значення середньої
концентрації і холлівської рухливості носіїв заряду (у вихідних
кристалах n  2,6 1013 см3 , H  34340 см2 / В  с ) після опромінення і
різних рівнях підсвітки приведено в табл. 3.3, з якої видно, що
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значення цих параметрів зазнають більших змін при освітленні у
недеформованих зразках ( X  0 ) .
Таблиця 3.3.
Основні характеристики монокристалів n  Ge при освітленні
виміряні методом п’єзо-холл-ефекту.
Х = 0 кГ/см2

Х = 8000 кГ/см2

H ,
,
n,
см2 / В  сОм  см см 3

H ,
см2 / В  с

№
кривої

T
П

Ом  см

2

1

219

1,591012 18021 1205 1,751012

2964

3

2

114

2,61012

2581

4

3
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3,381012 25113

814

3,121012

2461

5

5

41

4,81012

611

3,911012

2557

,

n,
см 3

21097 1026 2,361012

31648

Такі зміни параметрів пояснюються тим, що в результаті
  опромінення 60 Co у кристалах n  Ge виникають радіаційні
дефекти з глибокими рівнями EC  0,2 еВ у забороненій зоні,
деіонізація яких при низьких температурах приводить до різкого
збільшення амплітуди ШПН [78,99].
На рис. 3.14 приведено залежності   f ( X )   опроміненого
n  Si (дозою 1,6 1017  кв / см2 ) для випадку X  J  [ 100 ] , одержані
при T  78 K з різними рівнями підсвітки [128]. Як видно з рис. 3.14,
на відміну від n  Ge , залежності   f ( X ) не виходять на
насичення, а після проходження через максимум питомий опір
зразків зменшується із збільшенням механічних напружень. Такий хід
залежностей пояснюється одночасною дією двох основних причин,
відповідальних за наявність п’єзоопору в n  Si для цього напряму:
переселенням носіїв заряду (що мають більшу рухливість   ) з
чотирьох долин, що піднімаються у шкалі енергій при одновісному
стиску вздовж [100], у дві долини (де носії заряду мають меншу
рухливість   ), що опускаються і це призводить до росту залежності
  f ( X ) з подальшим виходом на насичення при n  const у c  зоні
[15]; збільшенням концентрації електронів у c  зоні із-за зменшення
з стиском енергетичної щілини між цією зоною і енергетичними
76

рівнями радіаційних дефектів EC  0,17еВ , які виникають у результаті
 -опромінення n  Si , що і веде до спаду залежності   f ( X ) [101].
Із збільшенням інтенсивності освітлення вплив другої причини
поступово зменшується, бо значна частина носіїв заряду переходить з
глибоких енергетичних рівнів у с–зону під дією світла. Слід
відмітити, що у випадку n  Si після   опромінення при різних
величинах підсвітки, значення max / 0 не перевищують вихідного
значення  / 0  4 до опромінення.
Такі залежності  H ,  0 , max 0 від підсвітки і деформації в

Рис.3.14. Залежності  x 0  f ( X ) для n-Si при
різних рівнях підсвітки, T  П :
1 - 1; 2 – 1,5; 3 – 2,5; 4 – 3,5; 5 – 4,5.

опромінених кристалах n  Ge та n  Si пояснюються проявом впливу
ШПН і відповідною зміною амплітуди потенціального рельєфу
компенсованих напівпровідників [135]:



2
3
t
1
3
екр

e N
2

,

(3.22)

 
де  - діелектрична проникливість, екр і N t - відповідно концентрації
екрануючих носіїв заряду і заряджених дефектів.
Таким чином, із збільшенням інтенсивності освітлення і
деформації амплітуда потенціального рельєфу буде зменшуватися із-

77

за збільшення екр , зумовленого фотоіонізацією рівнів радіаційних
дефектів EC  0,2 еВ в n  Ge та EC  0,17 еВ в n  Si , так і
зменшенням з деформацією енергетичної щілини між цими рівнями і
дном зони провідності.
Одержані результати дозволяють робити висновок про
можливість регулювання освітленням і деформацією впливу ШПН на
кінетичні ефекти в   опромінених кристалах n  Ge та n  Si , що
може
знайти
практичне
використання
в
твердотільній
мікроелектроніці при виготовленні різних напівпровідникових
приладів та датчиків на основі цих кристалів.

3.7. Дослідження зміни параметра анізотропії K 


в n-Ge


залежно від дози   опромінення
З дослідження кінетичних ефектів в багатодолинних
напівпровідниках при одновісній пружній деформації можна
отримати інформацію про параметри анізотропії рухливості в
ізоенергетичних еліпсоїдах, абсолютні значення рухливості в
поздовжньому та поперечному напрямках по відношенню до головної
осі еліпсоїда тощо.
Локальна форма закону Ома для анізотропних середовищ має
вигляд:
J i   ik Ek ,
(3.23)
k

де  ik - компонента тензора провідності.
Дрейфова
рухливість
носіїв
заряду
в
анізотропних
напівпровідникових кристалах є тензором ik , оскільки вона
пропорційна тензору провідності  ik згідно:

ik 

 ik

,
(3.24)
ne e0
де ne  концентрація електронів провідності, e0 – заряд електрона.
Компоненти тензора рухливості носіїв заряду однієї долини в
головних осях тензора ефективних мас при відсутності магнітного
поля визначаються співвідношеннями [15]:
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ik  0 для i  k.
де d0  

16 e02 2m
3h

3

3
2

( kT ) .


вздовж головних осей тензора мас

для електронів однієї долини називається параметром анізотропії K :
m 

(3.26)
K      ,
 m  
Відношення рухливостей

де:
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Відношення

m||
m

 Km

ефективних мас, а відповідно

(3.27)

W
.
kT

називається

 ||


параметром

анізотропії

 K - параметр анізотропії тензора

часів релаксації. Тоді, згідно позначень, параметр анізотропії
рухливості рівний:
K
K m.
(3.28)
K
Дослідженню
анізотропії розсіяння носіїв
заряду в
багатодолинних напівпровідниках присвячена ціла серія робіт
[43,135-142]. Зокрема авторами [141] детально з’ясовано причини
зниження параметра анізотропії рухливості K 
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в n-Ge при


підвищенні внеску домішкового розсіяння і зроблено висновок, що на
зміни внеску домішкового розсіяння реагують   і K (які зв’язані
між собою виразом  K   K m  const ) при незмінних значеннях
  та K m . Підвищену чутливість   і K до варіації співвідношення
між механізмами розсіяння необхідно використовувати для вивчення
тих змін, до яких приводять в напівпровідниках різного роду
термічні, радіаційні і інші фізико-активні впливи, які змінюються в
досить широких межах. Тому виникло природне бажання дослідити, в
достатньо чистих опромінених кристалах n-Ge , як змінюється
параметр анізотропії рухливості, а зокрема залежність складових   і
  рухливості від дози Ф   опромінення.
Для досягнення поставленої мети із зливків
n-Ge
( 300 K  42 Ом  см ) були вирізані дві групи зразків вздовж
кристалографічного напрямку [111] (в якому реалізується
максимальна тензочутливість для германію) таким чином, щоб шари
росту по-різному були розміщені відносно напряму струму J і
механічного напруження X : зразки І групи вирізані вздовж росту
кристала в напрямку [111] (при цьому шари росту перпендикулярні
J / / X ); зразки ІІ групи орієнтовані під кутом 700 відносно осі росту,
але теж в напрямку [111] (при цьому шари росту наближено
паралельні J / / X ) [143].
На зразках І і ІІ груп були проведені при температурі T=77 K
вимірювання поздовжнього п’єзоопору та п’єзо-холл-ефекту в
інтервалі механічних напружень 0  8000 кГ / см2 у вихідному стані
та після опромінення Co60 різними дозами [144]. В обох випадках із
збільшенням дози   опромінення концентрація радіаційних
дефектів зростає і збільшується амплітуда ШПН. Тому
спостерігається зниження параметра анізотропії

K


, який


обчислювався згідно [15]:

3 [ 111 ] 1
K
 ,
(3.29)
2 0
2
де  0 - питомий опір при X  0 ; [ 111 ] - при X  8000 кГ / см2 , коли
п’єзоопір виходить на насичення. Причому для зразків І групи, як
видно із табл. 3.4, спостерігається більше зниження K .
Таблиця 3.4.
Основні характеристики досліджуваних кристалів n-Ge
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при різних дозах   опромінення
Зразки І групи

Ф 1016 ,
кв/см2

0,
Омсм

 ,
Омсм

0
6,4
8,8
11

6,6
13,1
36,1
263,3

Ф 1016 ,
кв/см2

0,
Омсм

 ,
Омсм

К

n, см-3
(Х=8000кГ/см2)

0
6,4
8,8
11

5,8
8,6
15,4
53,3

57,1
79,4
131,4
179,5

14,2
13,3
12,32
10

5,601013
3,261013
2,411013
2,11013

К

65,1
14,27
116,4 12,85
267,3
10,6
1625
7,45
Зразки ІІ групи

n, см-3
(Х=8000кГ/см2)
4,971013
2,851013
1,291013
2,341012

При деформаціях, які забезпечують повне переселення носіїв
заряду у мінімуми енергії, можна записати:
1
 
,
(3.30)
ene [ 111 ]
а, отже, і:
(3.31)
  K   .
За експериментальними даними (див. табл. 3.4) та користуючись
співвідношеннями (3.30) і (3.31) побудовано залежності   f (Ф ) і
  f (Ф ) (рис.3.11 та 3.12) для двох груп зразків.
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Із рис.3.15 та 3.16 видно, що компонента рухливості   (криві 1
та 1) практично не залежить від дози опромінення для зразків різних
груп на відміну від   (криві 2 та 2). Як показують дані
циклотронного резонансу [145] для ефективних мас електрона
m
величина K m    19.3 , оскільки m  0.082m0 і m  1.58m0 .
m
 ,см2 В  с
30000

 ,см2 В  с

 ,см2 В  с

а)

10000

35000

8000

30000

6000

25000

4000

20000

2000

15000

0

10000

 ,см2 В  с

б)

10000

25000
8000

20000
6000

2

15000

2

4000

10000

5000

2000

1

1
0

00

22

44

66

88

10
10

12
12

0

0

Ф  10 16  кв см2

2

4

6

8

10

12
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Рис. 3.15. Дозові залежності
  f (Ф ) та   f (Ф ) в
n  Ge для зразків І групи.

Рис. 3.16. Дозові залежності
  f (Ф ) та   f (Ф ) в
n  Ge для зразків ІІ групи.

Отже, можна зробити висновок, що зниження   при збільшенні
дози опромінення (як видно із рис.3.15 та 3.16) визначається
зростанням параметра анізотропії часів релаксації K , тому що
 K   Km  const . Більш відчутні зміни   (крива 2 рис.3.15)
спостерігаються для зразків І групи, в яких вузькі області сильнішої
компенсації розташовані перпендикулярно до напрямку струму і
механічного напруження, що зумовлено збільшенням амплітуди
ШПН внаслідок захоплення носіїв заряду із зони провідності на
глибокі рівні радіаційних дефектів.
Крім того, маса m є „більш” інертна до різного роду змін у
кристалі, а тому і   практично не змінюється [139], що випливає із
співвідношення:
e
 
 .
(3.32)
m
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Відповідно m у 19.3 рази менша за m . Це говорить про те, що
перпендикулярна складова значно чутливіша до різного роду впливів.
Згідно співвідношення:
e
 

(3.33)
m
час релаксації   , який описує релаксацію імпульсу для m , буде
змінюватись значно відчутніше ніж   , що і підтверджується
експериментально. Слід відмітити, що спостережувана анізотропія
рухливості для n-Ge узгоджується з результатами теоретичних і
експериментальних робіт [94,146], де у дифузійному наближенні
побудована
теоретична
модель
шарувато
неоднорідного
напівпровідника, яка описує експериментальні результати і враховує
тонку структуру ШПН.
3.8. Визначення параметра анізотропії рухливості в
  опроміненому n-Ge при різних рівнях підсвітки
Наявність
періодичного
розподілу
домішки
в
напівпровідникових кристалах при дослідженні явищ переносу
призводить до прояву (за певних умов) ряду специфічних ефектів.
Направлене виникнення неоднорідностей в об’ємі кристала дає
можливість створення зразків з новими властивостями, наприклад, із
заданою ступінню анізотропії рухливості і інші [94]. При дослідженні
можливостей керування впливом ШПН на електрофізичні ефекти в
опромінених вибраною дозою зразках n  Ge , зокрема дією
освітлення різної інтенсивності, було виявлено зміну параметра
анізотропії рухливості K 


[126,134].


Для дослідження анізотропії рухливості у монокристалах n  Ge
обрано метод поздовжнього п’єзоопору та п’єзо-холл-ефекту
[143,144]. Із зливків n  Ge , вирощених у напрямі [111], вирізались
дві групи зразків (див. п.3.6) паралельно росту кристалу в
кристалографічному напрямку [111] і під кутом 700 , але також в
напрямку [111], відповідно.
Вимірювання за вище згадуваною методикою проводились на
вихідних зразках n  Ge ( 300 K  42 Ом  см ) і на опромінених Co60
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дозою 1,1 1017  кв / см2 згідно роботи [125]. Підсвітка досліджуваних
зразків здійснювалась через фільтри CdSb для виключення
міжзонних переходів.
Експериментальні результати вимірювання поздовжнього
п’єзоопору та п’єзо-холл-ефекту представлені в табл. 3.5. З таблиці
видно, що для зразків з різних груп із збільшенням інтенсивності
підсвітки зростає параметр анізотропії рухливості K 


, який


обчислюється за формулою (3.29).
Таблиця 3.5.
Основні характеристики досліджуваних кристалів n-Ge
при різних рівнях підсвітки
Зразки І групи
Т

0,
n, см-3
K
(Х=8000кГ/см2)
П
0
Омсм
1
5,6
263
7,9
2,341012
1,5
7,7
176
11,05
2,651012
2
8,7
132
12,55
3,251012
3
13,5
88
19,75
3,381012
5
15,3
53
22,45
5,021012
10

22,58

Т
П


0

1
1,5
2
3

8
11,5
13
14,5

26
33,37
6,871012
Зразки ІІ групи
0 ,
n, см-3
K
(Х=8000кГ/см2)
Омсм
18
11,5
2,11013
12
16,75
2,251013
9
19
2,41013
6
21,25
3,011013

84

Слід відмітити, що для зразків І групи зміна величин K ,
питомого опору кристалу і концентрації носіїв заряду істотно
відрізняється ніж для зразків ІІ групи. Це пояснюється різким
збільшенням амплітуди ШПН в І групі зразків, де напрям струму та
механічного напруження ( J / / X ) перпендикулярний шарам росту
кристала [57,133]. На рис.3.17 подані залежності холлівської
рухливості носіїв заряду для двох груп опромінених зразків від різних
рівнів підсвітки. Спостережувані відмінності у значеннях рухливості
 H (криві 1 та 2) також зумовлені наявністю ШПН.

1

Т
П

1.5

2

2.5

3

40000

35000

2

H , см2/Вс

30000
1

25000

20000

15000

10000
1

2

3

4

5

6

Т
П

7

8

9

10

Рис. 3.17. Залежності H  f ( Т  П ) при Т  77 K та X  0
в n  Ge : 1 – зразки І групи; 2 – зразки ІІ групи.

Користуючись формулами (3.30) та (3.31) і даними табл.3.5
обчислено компоненти рухливості   та   в ізоенергетичних
еліпсоїдах.
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На рис. 3.18 і 3.19 зображено залежності компонент рухливості

  (криві 1 та 1) та   (криві 2 та 2) від рівня підсвітки

Т
(де Т і
П

 П значення питомого опору в темряві і при підсвітці) для зразків порізному орієнтованих до шарів росту.
 ,см2 В  с
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Рис. 3.18. Залежності    f ( Т ) та
П

  f ( Т ) при Т  77K в n  Ge
П

0
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Т  П
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Рис. 3.19. Залежності    f (

  f (

для зразків І групи.

3

Т
) та
П

Т
) при Т  77K в n  Ge
П

для зразків ІІ групи.

Т
) (криві 1 та 1) для двох груп зразків
П
спостерігається майже незмінність компоненти рухливості   від
величини освітлення. Щодо компоненти рухливості   (криві 2 та 2
На залежностях    f (

рис. 3.18 та рис. 3.19), то вона має здатність різко зростати для
вказаних орієнтацій напряму струму і механічного напруження
відносно шарів росту кристала при збільшенні інтенсивності
освітлення. З встановленої тут незалежності   від інтенсивності
m
освітлення (для K m    const ) можна зробити висновок, що
m
одержане зростання   при підвищенні інтенсивності освітлення
визначається спадом параметра анізотропії часів релаксації K , тому
що:
 K   Km  const .
(3.34)
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Отже, на основі проведених досліджень можна зробити
висновок, що різні фізико-активні впливи, такі як радіація, світло і
інші, приводять до анізотропії електрофізичних величин в кристалах
n  Ge з шаруватим розподілом домішки. Вивчення даних
особливостей створює передумови для врахування відзначених
ефектів при конструюванні різного роду напівпровідникових
датчиків, а також забезпечить реальні шляхи мінімізації проявів цих
ефектів там, де вони можуть виявитись досить небажаними.
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Розділ 4.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ nGe ТА n-Si ПРИ ОДНОВІСНІЙ ПРУЖНІЙ ДЕФОРМАЦІЇЇ І ЇХ
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ
4.1. Дослідження впливу   долин зони провідності на
особливості п’єзоопору германію
Тензорезистивний ефект, що виникає у монокристалах германію
з домішковим та змішаним типами провідності при ОПД вздовж
головних кристалографічних напрямів детально описаний в багатьох
роботах [14,15,36]. Наявність п’єзоопору при цьому пояснюється:
переселенням носіїв заряду між однотипними L  долинами зони
провідності; загальною зміною концентрації носіїв заряду в c  зоні
внаслідок зменшення ширини забороненої зони при направлених
механічних напруженнях; переселенням носіїв заряду між
розщепленими підзонами валентної зони, вплив якого на величину
п’єзоопору майже однаковий у всіх кристалографічних напрямках.
У більшості випадків при вивченні зонної структури
багатодолинних напівпровідників методом п’єзоопору дослідження
проводились в температурному інтервалі 4,2  300 K . В роботах [147149] досліджено особливості п’єзоопору n  Ge ( nT 300  3,2 1013 см3 )
в інтервалі температур 290  380 K , що відповідає температурам
власної провідності германію. Неможливість вимірювань при
T  380 K полягає у тому, що епоксидна смола, за допомогою якої
кріпиться зразок в латунних цапфах (див. розділ ІІ) змінює свої
механічні властивості.
Концентрація власних носіїв заряду в германії згідно [144]
1
 Eg 
ni  pi  ( N c N v ) 2 exp  
(4.1)

2
kT


при T  300 K приблизно рівна ni  2 1013 см3 (де N c та N v ефективна густина станів в зоні провідності та у валентній зоні
відповідно, E g - ширина забороненої зони германію).
Дослідження залежностей питомого опору германію від
деформації при кімнатній температурі проводились вздовж головних
кристалографічних напрямків. При умові X  J  [111], що
відповідає випадку максимальної тензочутливості (крива 1 рис.4.1.),
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наявність п’єзоопору в цьому напрямку пояснюється дією двох
основних механізмів: 1) переселенням носіїв заряду між однотипними
L  долинами (з трьох L  долин, які піднімаються у шкалі енергій, в
одну L  долину, яка опускається), що веде до зростання питомого
опору під дією деформації з подальшим виходом на насичення;
2) збільшенням загальної концентрації носіїв заряду внаслідок
зменшення ширини забороненої зони з одновісним тиском, що
зумовлює спад   f ( X ) .
X
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Рис. 4.1. Залежності  X O  f ( X ) для n  Ge при Т=290 К для
головних кристалографічних напрямків:1 – [111]; 2 – [110]; 3 – [100].

Для випадку X  J  [110] спостерігається якісно подібний хід
залежностей (крива 2 рис.4.1), але в цьому випадку відбувається
переселення носіїв заряду із двох L  долин, які піднімаються в шкалі
енергій у дві L  долини, які опускаються. П’єзоопір, що виникає при
умові X  J  [100], коли вісь деформації розміщена симетрично
відносно всіх ізоенергетичних еліпсоїдів в германії, пояснюється дією
лише другого вище згадуваного механізму (крива 3 рис.4.1).
В n  Ge крім L  мінімумів зони провідності, які орієнтовані
вздовж еквівалентних напрямків <111>, в напрямку <100>
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знаходиться шість   мінімумів [13] (див. рис. 1.1.). За відсутності
деформації ці мінімуми розміщені на 0,18 eB вище абсолютних
мінімумів і тому у рівноважних умовах не вносять вкладу в явища
переносу, але при зменшенні величини енергетичної щілини між L 
і   долинами з прикладанням одновісних напружень можливе
закидання носіїв заряду в мінімуми типу <100>, що повинно
призводити до нового ефекту п’єзоопору [33].
Згідно теорії деформаційного потенціалу [9,13] в n  Ge при
деформації вздовж [111] енергетична щілина  E L між однією
долиною, що опускається і трьома, що піднімаються визначається
згідно:
4
 E L   uL S44 X ,
(4.2)
9
в той час як шість   долин зміщуються на:
1


 E     d   u   S11  2S12  X .
(4.3)
3


Отже, при X  [111] енергетична щілина між шістьма  
мінімумами і одним L  мінімумом (що опускається у шкалі енергій)
може бути записана у вигляді [36]:
1
1


 E L    d   u   S11  2S12  X   uL S44 X  0,18 eB , (4.4)
3
3


де  d і  u - константи деформаційного потенціалу для долин [100].
При X  [100] зустрічні деформаційні зсуви чотирьох
L  мінімумів та двох   мінімумів в n  Ge відповідно рівні:
1


 E L    dL   uL U ,
(4.5)
3


1
2


 E     d   u    U zz  U xx  ,
(4.6)
3
3


де U  U xx  U yy  U zz - тензор деформації.
Співвідношення (4.6) визначає зустрічне (по відношенню до
зміщення чотирьох L  долин) зміщення двох   долин, які можуть
заселятись в рівноважних умовах електронами внаслідок їх
термічного закидання з L  долин при достатньо малій енергетичній
щілині між двома типами долин зони провідності германію.
Враховуючи те, що у випадку стиску кристалів кубічної сингонії
вздовж <100> тензори механічної напруги X і деформації U можна
записати у вигляді:
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0 0 0 
  S11 X
X   0 0 0  , U   0
0 0 X 
 0




0
 S12 X
0

0 
0  ,
 S12 X 

формули (4.5) та (4.6) запишуться як:







1

 E L    dL   uL   S11  2S12  X ,
3


1



2

 E     d   u  ( S11  2S12 )X  ( S11  S12 ) u X .
3
3



(4.7)

(4.8)

На рис. 4.2 і 4.3 наведені залежності  X 0  f ( X ) для випадків
X  J  [111] та X  J  [100]. При підвищенні температури для
випадку X  J  [111] (рис.4.2) спостерігається зниження максимумів
залежностей  X 0  f ( X ) , тому що постійно зростає роль другого
вище згадуваного механізму.
Як видно з рис.4.2, при механічних навантаженнях
X  8000 кГ / см2 величина питомого опору починає зростати (криві
1-3), що не можна пояснити дією лише двох наведених механізмів
п’єзоопору.
Враховуючи структуру зони провідності германію такий хід
залежностей пояснюється переходом носіїв заряду з L  в   долини
внаслідок зменшенням з деформацією енергетичної щілини між
ними.
Для випадку симетричного розміщення всіх ізоенергетичних
еліпсоїдів X  J  [100] при підвищенні температури T  320 K
незначне зростання питомого опору при малих тисках (криві 1-3 рис.
4.3) супроводжується переходами носіїв заряду між L  і
  долинами з подальшим спадом внаслідок дії другого механізму.
Як і у випадку X  J  [111] для великих тисків зростання
 X 0  f ( X ) при підвищенні температури також пов’язане із
зменшенням енергетичної щілини між чотирма L  та двома
  долинами. Згідно [13] для випадку X  J  [110], коли X  [100],
відсутнє відносне зміщення   долин і в цьому випадку наявність
п’єзоопору пояснюється дією лише двох вище згадуваних механізмів.
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4.2. Оцінка величини деформаційних змін енергетичної щілини
між глибоким рівнем  EC  0 ,17  eB і дном зони провідності
в n  Si
При вивченні зонної структури напівпровідників дуже
корисними є ефекти, які пов’язані із одновісними деформаціями.
Дослідження поведінки глибоких рівнів в забороненій зоні
напівпровідників при деформації дає важливі відомості про характер
зв’язку локальних електронних станів цих центрів з найближчими
зонами, вказує на тип симетрії дефекту, ступінь деформації
внутрішніх зв’язків у ґратці, дозволяє у ряді випадків спостерігати
атомну переорієнтацію анізотропних радіаційних дефектів, сприяючи
їх ідентифікації [57].
Вплив ОПД на положення глибоких енергетичних рівнів
радіаційного походження в n-Si, які належать А- центрам,
досліджувався в роботах [80-83]. У роботі [80], використовуючи
метод п’єзоопору в   опроміненому n  Si з рівнем  EC  0,17  eB ,
обчислено зміну    E  в області великих ОПД для випадків
X  J  [100] та X  J  [110]. Зокрема, авторами [83] (на основі
результатів вимірювання п’єзо-холл-ефекту та обробки залежностей
n  f ( X ) , як це описано в [145]) проведено оцінку зміни
енергетичної щілини    E  між глибоким енергетичним рівнем

 EC  0,17  eB

і дном c  зони в n  Si для випадків X  J  [100] та

X  J  [110]. Встановлено, що зміна    E  визначається двома
факторами: зсувом нижніх долин зони провідності і зміщенням
самого глибокого рівня відносно їх положень в недеформованому
кристалі.
В [152,153] на основі вимірювання п’єзоопору =f(X) в n  Si
для кристалографічного напрямку [100] визначено    E  в
широкому діапазоні механічних напружень. За нахилом відрізків
спаду залежностей lg   f  X  оцінено величини деформаційних
змін енергетичної щілини    E  між дном с-зони та рівнем
 EC  0,17  eB . Величина   E  для випадку X  J  [100] у
розрахунку на кожні 1000 кГ / см2 становила 3,8810-3 еВ при Х 
7000 кГсм2 та 11,6410-3 еВ при 0  Х  7000 кГсм2.
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Виникло бажання оцінити зміну енергетичної щілини між
глибоким рівнем  EC  0,17  eB та нижніми долинами зони
провідності n  кремнію для випадків X  J  [110] та X  J  [111] в
широкому діапазоні механічних напружень. В роботах [154-156]
проведено оцінку деформаційних змін величини    E  для
кристалографічних напрямків [110] та [111] в діапазоні
Для
досліджень
використовувались
X   0  12  103 кГ / см2 .
кристали n-Si, вирощені методом Чохральського з вихідною
концентрацією носіїв заряду
n  1,2 1014 см3 . Вимірювання
п’єзоопору та ефекту Холла проводились в інтервалі температур
77  300 K . Доза   променів 60 Co (6,31016  квсм2) вибиралась
таким чином, щоб на температурній залежності концентрації носіїв
заряду проявлявся енергетичний рівень А-центру (EC -0,17) еВ.
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Рис.4.4. Залежності  X 0  f ( X ) при T  125 K -опроміненого n-Si
для умов: X//J//[110] Ф,  кв / см2 : 1 – 0, 2 – 6,3 1016 ;
X//J//[111] Ф,  кв / см2 : 3 – 0, 4 – 6,3 1016 .

На рис.4.4 подано результати вимірювання поздовжнього
п’єзоопору  X 0  f ( X ) в умовах X//J//[110] та X//J//[111] при
T=125K , яка є температурою найкращої іонізації рівня  EC  0,17  eB .
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В неопромінених кристалах n-Si (крива 1, рис.4.4) наявність
п’єзоопору при X//J//[110], як відомо [5], зумовлена переселенням
носіїв заряду (що мають більшу рухливість) із двох долин, які
піднімаються, у чотири долини ( де носії заряду мають меншу
рухливість), що опускаються вниз у шкалі енергій. Це веде спочатку
до зростання залежності  X 0  f ( X ) з наступним виходом на
насичення. Початкове незначне зростання залежності  X 0  f ( X )
в -опромінених кристалах n-Si при X//J//[110] (крива 2 на рис.4.4)
пояснюється одночасною дією двох причин, що визначають наявність
п’єзоопору для цього напряму: деформаційним переселенням носіїв
заряду між долинами, які піднімаються і опускаються в шкалі
енергій, що веде до зростання   f ( X ) ; збільшенням загальної
концентрації носіїв заряду у зоні провідності через зменшення з
деформацією енергетичної щілини між дном с-зони та рівнем
 EC  0,17  eB , що веде до спаду   f ( X ) . Подальший спад кривої 2
рис.4.4 зумовлений переважаючим внеском другої причини.
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Рис.4.5. Залежності


 f ( X ) n-Si при T  125 K для
0

кристалографічних орієнтацій: 1, 1, 1 - [110]; 2, 2, 2 - [111].

В умовах X//J//[111] для n-Si відносне зміщення долин відсутнє,
тому наявність п’єзоопору в неопромінених кристалах добре
пояснюється зміною рухливості із-за зростання m* при одночасному
прояві деформаційно наведеної непараболічності с-зони (крива 3,
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рис.4.4) [38]. Після -опромінення n-Si залежність  X 0  f ( X ) має
якісно інший характер, що підтверджується ходом кривої 4 рис.4.4
[36].
Для визначення (E) залежності  X 0  f ( X ) представлені
як  0    X  0  0  f ( X ) (рис.4.5). Криві 1, 2 показують
результати  0  f ( X ) , одержані на вихідних зразках для
випадків X//J//[110] та X//J//[111], а кривими 1, 2 - аналогічні
залежності для тих же зразків після -опромінення дозою (6,31016
квсм2). Безпосередній внесок (E) у зміну  при збільшенні Х, що
визначається залежністю загальної концентрації носіїв заряду в с-зоні
від Х, представлений кривими 1 і 2 (рис. 4.5), які одержані в
результаті співставлення значень даних (1 – 1) і (2 – 2). Для
визначення величини зміни енергетичної щілини (E) на рис.4.6
наведено в напівлогарифмічному масштабі дані, на основі яких
побудовані криві 1 і 2. За нахилом прямолінійних відрізків
lg   f ( X ) визначається величина зміни енергетичної щілини (E)
між рівнем  EC  0,17  eB і мінімумами с-зони [36]:
2,3(  lg  )    kT
(4.10)
 ( E ) 
( еВ ) ,
1,6 1019   X
де  - коефіцієнт, який змінюється від 1 до 2, залежно від ступеня
заповнення рівня.
lg 

2.2

2

1.8

2 

1.6
1

Х10-3, кГ/см2

1.4
0

2

4

6

8

10

12

Рис.4.6. Залежності lg   f ( X ) n-Si при T  125 K
для умов: 1- X//J//[110]; 2- X//J//[111].
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Обчислення показали, що величина    E 

для випадку

1000 кГ / см2 становить
1,36 103 еВ , а при X//J//[111] відповідно 0,84  103 еВ .
Одержані результати зміни величини    E  для випадку
X//J//[110] з хорошою точністю співпадають із значеннями,
приведеними у [36,80,83], а також узгоджуються з результатами
інших авторів з використанням методу ЕПР [79].
X//J//[110]

у

розрахунку

на

кожні

4.3. Температурні залежності положення рівня Фермі в германії
при наявності глибоких енергетичних рівнів
Наявність в об’ємі напівпровідника різного роду дефектів, які
виникають внаслідок легування певними домішками в процесі
вирощування кристалу чи дії радіації, призводить до утворення в
його забороненій зоні глибоких енергетичних рівнів. При
дослідженні зонної структури напівпровідників з глибокими рівнями
цікавим є визначення положення рівня Фермі залежно від
температури, що дає корисну інформацію про розподіл носіїв заряду
в енергетичних зонах.
Рівноважна статистика електронів і дірок в напівпровідниках
детально вивчена в роботах [157,158]. Вивченню аномальних
температурних залежностей концентрації носіїв заряду і коефіцієнта
Холла в анізотропних напівпровідниках присвячені праці [159-165]. В
роботах
[161-165]
проведено
дослідження
температурних
залежностей рівня Фермі в германії при наявності глибоких рівнів,
які розміщені поблизу середини забороненої зони. Зокрема в [165] на
основі теоретичних і експериментальних досліджень зроблено
детальний
аналіз
аномальних
температурних
залежностей
концентрації носіїв заряду і положення рівня Фермі в германії, який
компенсований мілкими акцепторами, для двох варіантів – глибокий
рівень вище середини забороненої зони (степінь заповнення f  1),
глибокий рівень нижче середини забороненої зони (1  f  1).
В даній роботі досліджено залежності концентрації носіїв заряду
та положення рівня Фермі від температури в n  Ge (вихідна
концентрація 3,8 1013 см3 ) з глибоким рівнем EC  0,2eB , який
появлявся внаслідок   опромінення дозою 1,22 1017  кв / см2 , та в
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германії з глибоким рівнем EV  0,27eB після n  p -конверсії в
результаті опромінення дозою 1,34 1018  кв / см2 [166,167].
Рівняння, яке виражає умову електронейтральності і дає змогу
визначити положення рівня Фермі в напівпровідниках з глибокими
рівнями, можна записати у вигляді:
(4.11)
n  Na  nd  p  N d ,
де n і p - концентрація вільних електронів і дірок відповідно; N d концентрація центрів з глибоким рівнем; N a - концентрація мілких
акцепторів, які компенсують центри з глибоким рівнем; nd концентрація неіонізованих донорів, яка визначається:
Nd
nd 
,
(4.12)
E f  Ed
1  g  exp(
)
kT
де g - фактор спінового виродження; E f - енергія рівня Фермі; Ed енергія активації глибокого рівня [145].
Враховуючи співвідношення ni  np ( ni - власна концентрація
Ef
) отримаємо кубічне рівняння
носіїв заряду) та n  N c exp( 
kT
відносно n :
n3  n2 ( N a  Nc )  n  Nc( N d  N a )  ni2   ni2 N c  0 , (4.13)

E
1

N c exp( )exp(  d ) , а N c - ефективна густина станів в зоні
2
k
kT
провідності;  - коефіцієнт, що враховує залежність енергії активації
глибокого рівня від температури.
Рівноважна концентрація електронів для невиродженого
напівпровідника рівна [150]:
 E f  Ec 
n  N c exp 
(4.14)
.
kT


Користуючись розв’язком рівняння (4.12) при низьких
температурах ( n  N a  N d ) положення рівня Фермі E f визначається
співвідношенням:
 N  Na 
E f  Ed  kT ln  d
(4.15)
.
2
N
a


При високих температурах:
де N c 
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 n 
(4.16)
E f  Ec  kT ln 
.
 Nc 
Використовуючи експериментально отримані залежності
концентрації носіїв заряду від температури для опроміненого n  Ge і
Ge після n  p -конверсії [74,75] та виразів (4.15) і (4.16) обчислено
залежність E f (T ) . При розрахунках враховувалась температурна
залежність
ширини
забороненої
зони
германію
4
Eg (T )  0,785  4 10 T eB та температурна залежність енергії
активації глибокого рівня Ed (T )  Ed  2 104 T eB [14].
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Рис.4.7. Температурні залежності положення рівня Фермі в
германії: 1 - n  Ge з глибоким рівнем EC  0,2eB ;
2 - Ge після n  p -конверсії з глибоким рівнем EV  0,27eB .

На рис.4.7 приведено розраховані температурні залежності
положення рівня Фермі E f
для   опроміненого дозою

1,22 1017  кв / см2 n  Ge з глибоким рівнем EC  0,2eB (крива 1) та
германію після n  p -конверсії при   опроміненні дозою
1,34 1018  кв / см2 з глибоким рівнем EV  0,27eB (крива 2). Для
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першого випадку (крива 1 рис. 4.7), починаючи від абсолютного нуля,
рівень Фермі E f з підвищенням температури опускається від
положення глибокого рівня EC  0,2eB до середини забороненої зони,
перетинає її і далі веде себе, як у власному напівпровіднику. В
другому випадку (крива 2 рис. 4.7) при зростанні температури від
абсолютного нуля E f піднімається від положення глибокого рівня

EV  0,27eB і перетинає середину забороненої зони. При подальшому
зростанні температури рівень Фермі веде себе, як в області власної
провідності. У представлених вище результатах не спостерігаються
аномальні температурні залежності концентрації носіїв заряду як в
[156,160], оскільки досліджувані глибокі енергетичні рівні
знаходяться дещо далі від середини забороненої зони Eg 2
(приблизно в 1,5 рази ближче до країв зони провідності і валентної
зони відповідно) ніж у наведених роботах, де глибокі рівні розміщені
близько Eg 2 .
При легуванні n  Ge домішкою Au в процесі вирощування у
забороненій зоні появляється глибокий рівень EC  0,2eB і

  опромінення n  Ge дозою 2,4 1018  кв / см2 теж призводить до
виникнення радіаційних дефектів з рівнями EC  0,2eB [68], які чітко
проявляються на температурних залежностях концентрації носіїв
 103 
заряду lg( ni ,n1 ,n2 )  f 
 приведених на рис.4.8. Пряма 1 рис.4.8
 T 
відповідає температурній залежності концентрації носіїв заряду в
 103 
області власної провідності lg( ni )  f 
 , яка розраховувалась
T


згідно [150]
1
 Eg 
ni  ( N c N v ) 2 exp  
(4.17)
.
2
kT


Ефективні густини станів в зоні провідності і у валентній зоні
відповідно рівні [14]:
3
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m
300


 0 
3
2

100

(4.18)

3
2

3
2

m 
 T 
3
(4.19)
N v  4,82 1015  T  dh   6,1 1018 
 см ,
 300 
 m0 
m  m 
де M - число мінімумів у зоні провідності;  de  і  dh  - ефективні
 m0   m0 
маси густини станів відповідно електронів та дірок.
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Рис. 4.8. Температурні залежності концентрації носіїв заряду:
1 - n  Ge в області власної провідності;
2 - n  Ge легований домішкою Au ;
3 - n  Ge легований домішкою Au і після   опромінення дозою
2,4 1018  кв / см2 .
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Криві 2 та 3 рис. 4.8 відповідають залежностям
lg( n1 )  f 103 T  для n  Ge з домішкою Au і lg( n2 )  f 103 T  для

n  Ge з домішкою Au після   опромінення відповідно.
Розраховані за формулами (4.15) і (4.16) температурні
залежності положення рівня Фермі для розглядуваних двох випадків
представлені на рис. 4.9 [166,167]. З кривих 1 та 2 рис. 4.9 видно, що
рівень E f (аналогічно кривій 1 рис. 4.7) починаючи від абсолютного
нуля при збільшенні температури опускається в обох випадках від
глибокого рівня EC  0,2eB до середини забороненої зони, перетинає
її і при подальшому зростанні температури веде себе як у власному
напівпровіднику. Перехід n  Ge при високих температурах в область
власної провідності для даного випадку спостерігається і на
температурних залежностях концентрації носіїв заряду, коли n1  ni
та n2  ni (перетин кривих 2 і 3 з кривою 1 на рис.4.8).
80

120

160

200

240

280

320

0

360

400

T, K

-0,1

ЕC

-0,2

ЕC-0,2 eB
1

-0,3

2
-0,4

Еg/2

-0,5
-0,6

ЕV

-0,7
-0,8

еВ

Рис. 4.9. Температурні залежності рівня Фермі в n  Ge з рівнем
EC  0,2eB : 1 - n  Ge легований домішкою Au ;
2 - n  Ge легований домішкою Au і після   опромінення.
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РОЗДІЛ 5.
ТЕНЗОЕФЕКТИ В ТРАНСМУТАЦІЙНО ЛЕГОВАНИХ
І  -ОПРОМІНЕНИХ КРИСТАЛАХ КРЕМНІЮ
5.1. Пошук нових технологій легування напівпровідникових
кристалів
Різке зростання вимог до якості кристалів кремнію зумовлене
появою і стрімким вдосконаленням в області напівпровідникової
техніки приладів з зарядовим зв’язком різного призначення,
надвеликих інтегральних схем надвисокої швидкодії, високовольтних
вентилів, тиристорів великої потужності, детекторів ядерних
випромінювань. Тому досить гострою є проблема отримання кремнію
з підвищеною однорідністю за електрофізичними параметрами.
Промислові методи вирощування не дозволяють отримати кремній з
потрібною однорідністю за питомим опором, що пов’язано як з
принциповими (шаруватий розподіл домішок), так і з технічними
труднощами. Все це обумовлює нагальну необхідність пошуку нових
технологічних процесів одержання кристалів кремнію підвищеної
якості. Одним із прямих і принципово важливих шляхів підвищення
якості напівпровідникових кристалів (в тому числі і кристалів
кремнію) є розробка і практичне освоєння методів їх легування, які
могли б забезпечувати однорідний по об’єму розподіл легуючих
домішок при надійному збереженні структурної досконалості
кристалу.
Як відомо, фосфор, який утворюється в Sі при опроміненні
тепловими нейтронами, є донорною домішкою, властивості якого
добре вивчені і який на протязі багатьох років застосовується для
легування кремнію в процесі вирощування монокристалів. Однак
багаторічний досвід показує, що при виготовленні легованих
монокристалічних зливків кремнію, особливо великого діаметра
(понад 150 мм), методами Чохральського або безтигельної зонної
плавки виникає проблема отримання зливків з високооднорідним,
радіальним розподілом домішок.
В даний час єдиним методом отримання однорідних за
розподілом фосфору кристалів кремнію є метод нейтронного
трансмутаційного легування (НТЛ) [168, 169, 170]
Метод оснований на ядерних перетвореннях, що протікають при
захопленні теплових нейтронів ядрами ізотопу 30Si з подальшим
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утворенням в монокристалах кремнію ізотропно розподіленої
легуючої домішки 31P.
Методом трансмутаційного легування (ТЛ) переважно легують
кристали кремнію, вирощені за допомогою безтигельної зонної
плавки. Це пов’язано з тим, що результати такого легування суттєво
залежать від ступеня чистоти і структурної досконалості вихідних
кристалів і, крім того, найбільший ефект при виготовленні
напівпровідникових приладів дає використання нейтронно-легованих
(НЛ) високоомних монокристалів Si. Коли ж необхідно при легуванні
одержати низькоомні (515 Омсм) кристали Si, то в якості вихідних
використовують також кристали, вирощені методом Чохральського
[171].
Кристали нейтронно-легованого кремнію (НЛК) дістали широке
використання для цілого ряду важливих практичних застосувань,
особливо для виробництва високовольтних потужних діодів і
тиристорів [172,173,174], детекторів випромінювання [175], ІЧ фотоприймачів [176].
5.2. Процес нейтронного трансмутаційного легування монокристалів кремнію
Метод НТЛ напівпровідників оснований на ядерних
перетвореннях ізотопів напівпровідникових матеріалів при
захопленні ними повільних (теплових) нейтронів [169,177]. В якості
джерел теплових нейтронів (Е0,025 еВ) використовуються дослідні
атомні реактори, або атомні реактори АЕС, які завжди
характеризуються наявністю потоків теплових нейтронів високої
густини та однорідності.
Ядро ізотопу, захопивши нейтрон, переходить в інший ізотоп з
масовим числом на один номер більше
Ф   c Z N A  Z N A1 ,
(5.1)
де Ф(см2 ) - інтегральний потік (доза) теплових нейтронів,  с ( см2 ) переріз захоплення теплового нейтрона даним ізотопом, Z N A ,
A1
( см3 ) - концентрації відповідно вихідного і кінцевого
ZN
продуктів реакції, Z - заряд ядра, A - його масове число. Тепер таке
ядро являє собою новий ізотоп, що знаходиться в збудженому стані.
При релаксації цього ядра із збудженого стану відбувається
випускання енергії в будь-якій формі. Як правило, ми маємо
104

електромагнітне випромінювання (фотони) високої енергії ( випромінювання). Час втрати цієї надлишкової енергії за рахунок
випускання гамма-квантів може бути або дуже коротким (миттєве  випромінювання), або досить тривалим, причому в цьому випадку ми
можемо виміряти період напіврозпаду.
Цілком можливо, що в результаті захоплення ізотоп Z N A1
аналогічний природному і стабільний. Тоді така ядерна реакція не
приводить до легування. Найбільший інтерес представляє випадок,
коли отриманий ізотоп є нестабільним. Тоді протягом певного часу
він перетворюються в ядро нового елементу: на номер більший
A1
у випадку  - розпаду або на номер менший Z 1 N A1 у разі
Z 1 N
електронного захоплення. Такі розпади приводять до утворення
радіоактивності і характеризуються періодом напіврозпаду T1/ 2 .
Реакція трансмутації при взаємодії теплових нейтронів з
кремнієм, реалізується для всіх його природних ізотопів: 28Si(92,18%),
29
Si(4,71%), 30Si(3,12%) і може бути записана наступним чином [168,
172,177]:
28
Si( n, ) 29 Si , с =0,08
(92,18%),
(5.2)
29
Si( n, ) 30 Si , с =0,28
(4,71%)
(5.3)

Si( n, ) Si



P , с =0,11
(5.4)
T1/ 2  2,6h
де через (n,) позначено поглинання нейтрона і випускання гаммакванта випромінювання, а перерізи реакцій  c наведені в барнах (1б =
10-24см2). Перші дві реакції ведуть до появи стабільних ізотопів
кремнію і лише реакція (5.4) веде до утворення домішкових атомів
фосфору 31P. Однорідність легування забезпечується тим, що
відповідні ізотопи утворюються рівномірно по об’єму кристала
внаслідок значного пробігу теплових нейтронів у кремнії.
Крім реакції, в результаті якої утворюється фосфор з відносно
коротким періодом напіврозпаду з випусканням  - частинок, існує
також вторинна реакція з перетворенням 31Р в 32S:
T  14,3h 32
31
P( n, ) 32 P 1/ 2
S    , с =0,19
(5.5)
(3,12%)

30

31

31

Концентрація введеної домішки в процесі НТЛ визначається за
допомогою співвідношення [169]:
N P  N 30 Si c  J  t ,
(5.6)
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де N 30 Si - концентрація атомів

30

Si , що беруть участь в ядерній

трансмутації;  c - поперечний переріз реакції; J - густина потоку
нейтронів, t - час опромінення.
Слід зазначити, що хоч ідея нейтронного легування
напівпровідників висловлювалася давно, широка реалізація її на
практиці [168] здійснюється тільки в останні роки. Обумовлено це
рядом причин. По-перше, раніше вимоги електронної промисловості
до якості матеріалу можна було задовольнити методами
напівпровідникової металургії. По-друге, недостатнім був ступінь
очищення і кристали одержувалися із значним вмістом домішок, а
значить після опромінення нейтронами мали високу радіоактивність,
небезпечну для практики. По-третє, опромінені кристали мали
багатий спектр мало вивчених радіаційних порушень, які значно
погіршували електронні властивості матеріалу.
На даний час досягнутий суттєвий прогрес як у вирощуванні
чистих і досконалих кристалів з малими концентраціями залишкових
домішок, так і щодо розуміння природи багатьох радіаційних
дефектів (РД) та шляхів їх усунення. Тому можна очікувати, що в
результаті трансмутаційного легування можна задовольнити вимоги
високої однорідності кремнію. Необхідну концентрацію легуючої
домішки можна забезпечити точним контролем густини потоку
теплових нейтронів.
Інтерес до НТЛ обумовлений двома його основними перевагами
перед звичайними металургійними методами введення домішок. Це,
по-перше, висока точність легування, оскільки концентрація введених
домішок при постійному нейтронному потоці пропорційна часу
опромінення, який можна контролювати з великою точністю.
По-друге, нейтронне трансмутаційне легування  один з
перспективних методів отримання однорідного розподілу домішок в
кристалі [169,177,178, 179,180,181]. У звичайних металургійних
методах легування напівпровідників, коли домішка вводиться в
розплав з подальшим ростом кристалу, труднощі отримання
однорідного розподілу домішок носять принциповий характер. Вони
пов’язані з нестійкістю фронту кристалізації легованих кристалів,
неминучим градієнтом температури між центром та периферією
вирощуваного кристалу. Ці труднощі особливо різко зростають при
збільшенні діаметра зливків. У методі ТЛ однорідність легування
кремнію визначається випадковим розподілом ізотопів, малим
перерізом захоплення нейтронів і і однорідністю густини потоку
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теплових нейтронів в об’ємі опромінюваного зливку (для цього
зливки в процесі опромінення обертають навколо своєї осі й
одночасно “протягують” через активну зону реактора). В умовах
високої однорідності нейтронного потоку розподіл легуючої домішки
31
P в об’ємі кристалу буде повністю відтворювати об’ємний розподіл
30
Si в опромінюваному кристалі.
Однак отримати на практиці НЛ-Si з заданими властивостями
досить важко, оскільки є ряд причин, які можуть приводити до
погіршення однорідності трансмутаційного легування. Необхідно
прийняти до уваги те, що опромінення тепловими нейтронами
супроводжується опроміненням швидкими нейтронами, які існують в
нейтронному енергетичному спектрі будь-якого реактора та компонентою реакторного спектру, які порушують розміщення
атомів кремнію кристалічної гратки. В результаті такого опромінення
отримують монокристали, в яких виникає багато радіаційноіндукованих та вторинних дефектів: вакансій, кластери вакансій,
дівакансій, міжвузлових атомів кремнію, комплексів вакансіядомішка і т.п., чому сприяють надзвичайно інтенсивні інтегральні
потоки нейтронів ~ (1018 ÷1019) см-2 в каналах ядерних реакторів.
Концентрація радіаційних дефектів, які виникають при нейтронному
опроміненні, на кілька порядків величини переважає концентрацію
трансмутаційного фосфору, причому концентрація і властивості РД
(особливо їх термічна стійкість) залежать від умов опромінення (дози
нейтронів, температури опромінення, співвідношення концентрацій
швидких і теплових нейтронів). Також слід приймати до уваги, що
параметри НЛК багато в чому визначаються властивостями вихідних
кристалів, в яких містяться різні домішки, дислокації та інші дефекти,
здатні захоплювати чи нейтралізувати утворювані атоми фосфору.
Крім того, після опромінення кремнію нейтронами ядерного
реактора атоми 3lSi (які спонтанно переходять в 31Р) виявляються, як
правило, в міжвузловому положенні, яке, як відомо, відповідає
електрично неактивному стану. Таке пошкодження кристалічної
решітки необхідно усувати шляхом відпалу, тобто шляхом нагрівання
опроміненого матеріалу до достатньо високої температури, щоб
дефекти, викликані опроміненням, придбали рухливість і могли
зникнути. В роботі [182] розглянуто основні механізми, що приводять
до зміщення атомів 30Si із нормального (вузлового) положення.
Розрахунки показують, що основну роль в цьому відіграють два
ефекти: зміщення атомів 3lSi із вузлів швидкими нейтронами
реакторного потоку та зміщення, які відбуваються за рахунок енергій
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віддачі (Евіддачі=780 еВ), що передається 3lSi при випусканні - квантів
після захоплення теплового нейтрона
За рахунок другого процесу всі атоми 3lSi одержують енергію,
яка набагато перевищує порогову енергію зміщення атома кремнію із
вузла ґратки (Епор= 1530 еВ). Відносний внесок кожного із вище
названих механізмів зміщень атомів із вузлів визначається
співвідношенням між числом теплових і швидких нейтронів (тобто
“кадмієвим числом”).
В зв’язку з цим основна увага зараз дослідниками приділяється
процесові НТЛ кремнію досить високого ступеня чистоти та
досконалості, а також вивченню електрофізичних параметрів і
однорідності матеріалу при відпалі.
Із приведених вище результатів випливає, що ТЛ кремній
необхідно піддавати термообробці (ТО): а) для відпалу радіаційних
дефектів; б) для активації атомів 31Р, які в об’ємі кремнію проявляють
донорні властивості лише у вузлах ґратки.
Відпалу РД в кремнії присвячено значне число робіт
[183,184,185]. Установлено інтервали температурної стійкості і етапи
відпалу основних типів радіаційних дефектів. Аналіз приведених в
літературі результатів показує, що для усунення більшості РД, які
вводяться в кремній при ТЛ, термовідпал при Твідп700800 °С (на
протязі 1-2 год) є, практично, достатнім. Однак проблема активації
31
Р (яка суттєво залежить як від структурної досконалості вихідного
кристалу, так і від вмісту в його об’ємі залишкових домішок) до
даного часу досконало не вивчена. Саме тому при аналізі результатів
досліджень впливу ТО на активацію 31Р при трансмутаційному
легуванні кремнію звертають на себе увагу відмінності в режимах
відпалів, які рекомендуються різними авторами для повного відпалу
РД і переводу атомів 31Р у вузли кристалічної ґратки.
Якщо концентрація носіїв заряду та їх рухливість легко
відновлюються різними методами відпалу, то відновити час життя
носіїв в даний час вдається лише в дуже незначних межах.
Відпал являється складною технологічною задачею, оскільки РД
утворюють комплекси з домішками, що містяться у вихідному
матеріалі, що приводить в результаті до необхідності розробки різних
режимів відпалу (температури, тривалості, атмосфери) для різних
напівпровідникових матеріалів і навіть для одного й того ж матеріалу
з різним вмістом деяких глибоких залишкових домішок (кисень,
вуглець) [169]
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Термообробка
напівпровідникових
кристалів
являється
невід’ємною не лише в технології їх отримання, але в значній мірі
визначає і технологічну основу виготовлення широкого класу
напівпровідникових приладів. Особливу актуальність у зв’язку з цим
набуває вивчення стану легуючих та залишкових домішок в
кристалах Si, їх взаємодія під впливом термообробки між собою та із
дефектами решітки, що приводить до виникнення комплексів
(кластерів), які суттєво впливають на електрофізичні [122] та інші
властивості кристалів.
В роботі [186] були досліджені особливості міждефектної
взаємодії під впливом високотемпературної термообробки, що
зумовлює виникнення макроскопічних комплексів дефектів як в
звичайних кристалах
кремнію, легованих фосфором під час
вирощування з розплаву, так і в трансмутаційно-легованих. З метою
виявлення зміни рівня дефектності в результаті термообробки було
використаний метод, оснований на вимірюваннях змін питомого
опору (  H / 0 та  H / 0 ) в магнітному полі, який досить
чутливий до появи комплексів у кристалах. Для аналізу одержаних
результатів і встановлення природи змін, які спостерігалися були
використані дані ефекту Холла та тензоопору, отримані (при 78 К) на
тих же кристалах при механічних напругах Х//[001]//Е.
На основі отриманих результатів можна вважати, що комплекси
які спостерігаються виникають за рахунок взаємодії електрично
нейтральних домішок з точковими дефектами типу вакансій і
міжвузлових атомів. Наявність цих комплексів і точкових дефектів (в
різних зарядових станах) може, природно, в якійсь мірі впливати на
глибину залягання енергетичних рівнів, пов’язаних з домішковими
атомами, які тим чи іншим способом введені (при легуванні або
вирощуванні) в об’єм кристалу.
Більш повну інформацію про міждомішкову і міждефектну
взаємодію в ТЛ кристалах Si можна знайти в монографії, яка
повністю присвячена аналізу дії опромінення на напівпровідникові
матеріали [187].
Таким чином трансмутаційне легування буде у всіх випадках
приводити до утворення значної кількості радіаційних пошкоджень.
Завдяки цим дефектам утворюються енергетичні рівні в забороненій
зоні, які в свою чергу приводять до зменшення концентрації і
рухливості вільних носіїв струму та часу життя неосновних носіїв
струму. Тому після того, як в процесі нейтронного легування
отримується кремній з домішкою фосфору, необхідно розв’язати чи
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не основне завдання про видалення великої кількості різноманітних
радіаційних порушень, щоб зробити матеріал придатним для
електронних приладів.
5.3. Вплив опромінення на анізотропію тензорезистивного
ефекту нейтронно-легованих кристалів кремнію
Розробка
різних
технологічних
методів
одержання
напівпровідникових матеріалів із заданими характеристиками
передбачає аналіз відповідних фізичних властивостей з метою
визначення областей їх можливого застосування.
Результати
досліджень
тензорезистивних
характеристик
легованих з розплаву кристалів n-Ge та n-Si, які вирощувались за
методом Чохральського [97,101] свідчать, що у таких кристалах
внаслідок
γ-опромінення
виникає
значна
анізотропія
тензорезистивних властивостей для зразків виготовлених в головних
кристалографічних напрямках але по різному орієнтованих відносно
осі росту кристалів. Тензоопір зразків для яких одновісний тиск Х і
вектор струму J були орієнтовані вздовж осі росту (шари росту
перпендикулярні до вектора J//Х) і в перпендикулярному напрямку
суттєво відрізняється.
Авторами даних робіт було висунуто припущення, що згадана
анізотропія
тензорезистивних
властивостей,
пов’язана
з
неоднорідною компенсацією внаслідок γ-опромінення донорної
домішки, яка нерівномірно розподілена вздовж напрямку
вирощування
кристалів,
утворюючи
шаруваті
періодичні
неоднорідності.
В той же час, як було вже відзначено, нейтронне трансмутаційне
легування
кремнію,
що
ефективно
використовується
в
напівпровідниковій технології, дає можливість отримати однорідний
розподіл легуючої домішки фосфору в кристалах.
З метою встановлення природи зазначеної вище анізотропії
тензорезистивних властивостей -опромінених кристалів Si, що
легуються з розплаву, а також зіставлення параметрів, які визначають
механізми розсіювання, пружні властивості та радіаційну стійкість
легованих різними методами кристалів, проведено експериментальні
дослідження тензорезистивних характеристик γ-опроміненого НТЛ nSi(Р) [188].
Для нейтронного легування використовувались високоомні
кристали p-Si, які були вирощені за методом Чохральського у
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напрямку [001]. Методом опромінення повільними нейтронами з
наступним проведенням високотемпературного відпалу, який
проводився з метою усунення радіаційних пошкоджень,
було одержано два типи зразків n-Si з концентрацією домішки
фосфору: 3,15∙1014 см-3 та 7,2∙1014 см-3. Нейтронно-леговані зразки nSi(P) опромінювались при Т=300 К γ-квантами за допомогою Co60
стандартним методом з відповідним контролем його дози.
Досліджено при високому одновісному тиску серії зразків nSi(P), орієнтованих вздовж та перпендикулярно до осі росту, що
дозволило вивчати тензорезистивні властивості НЛ кремнію в
еквівалентних [001] та [100] кристалографічних напрямках. В зразках
I групи одновісний тиск і вектор струму були направлені вздовж осі
росту, а в зразках II групи  були перпендикулярно до цієї осі.
Параметри зразків (дані було одержано для Т=78 K) та їх залежність
від дози γ-опромінення наведено у табл. 5.1.
На рис. 5.1 наведено дані автоматичного запису поздовжнього
тензорезистивного ефекту (ТРЕ) для НЛ n-Si(P) з концентрацією
домішки NP=7,2∙1014см-3 (кристал I, табл.1) для вихідних (криві 1та 1')
та -опроміненених (криві 2-4 та 2'-4') зразків, отримані при Т=78 К, в
яких одновісний тиск і вектор струму були направлені вздовж
(суцільні криві) і перпендикулярно (штрихові криві) до осі росту.
Якісно від них не відрізняються також і дані, одержані для
нейтронно-легованого
n-Si(P)
з
концентрацією
фосфору
14
-3
NP=3,1510 см (кристал II, табл. 5.1).
Таблиця 5.1.
Кристал І
78, Nd10-14,
см-3
Oмсм

Nа10-14,
см-3

(Nd+Na)∙1014
, см-3

7,2

0,6

7,2

–

0,74
0,8
0,96
32,8

7,1
6,7
5,7
0,4

0,1
0,5
1,5
6,8

1,23
1, 43

3,15
3,0

–
0,15

1,9

2,33

0,82

μ10-3, k  N a
см2В-1с-1
Nd

14,47

7,3
11,9
7,7
11,7
8,7
11,43
14,0
4,75
Кристал II
3,15
16,18
3,3
14,6
3,97
111

14,2

Ф10-17,
квантсм-2

–

0

0,014
0,07
0,21
0,94

1,36
1,76
2,1
8,0

–
0,05

0
1,36

0,26

1,76

7,75
0,62
2,53
5,68
12,9
0,8
2,1
–
–
–
–
–
>1
8,0
Найбільш
характерною
особливістю
залежностей
 X / 0  f ( X ) для НЛК при різних дозах -опромінення є незначна
анізотропія тензорезистивного ефекту для зразків, виготовлених в
еквівалентних кристалографічних напрямках [001] та [100], у
поздовжньому (криві 1,2,3,4 рис. 5.1) і перпендикулярному (криві
1',2',3',4' рис. 5.1) відносно орієнтації вирощування кристалу
напрямках. Причому, ця анізотропія незначна як для нейтроннолегованих кристалів, що не піддавались γ-опроміненню (криві 1,1'
рис. 5.1), так і для зразків γ-опромінених (криві 2, 2'; 3, 3'; 4, 4'
рис. 5.1).

Рис. 5.1. Залежності  X / 0  f ( X ) поздовжнього тензорезистивного
ефекту для нейтронно-легованого n-Sі(P) з NР = 7,2∙1014 см-3 (кристал І,
табл. 5.1) з різною дозою -опромінення Ф, квантсм-2: 1,1' – 0; 2,2'  1,36∙1017;
3,3'  1,76∙1017; 4,4'  2,1∙1017; 5,5'  8∙1017 . Суцільні та штрихові криві для
напрямків [001], [100] – вздовж і перпендикулярно до напрямку вирощування
кристала відповідно. На вставці  аналогічні залежності для n-Sі(P), легованого
з розплаву [101].

Порівнюючи хід відповідних залежностей  X 0  f  X  для γопромінених зразків НЛК (криві 1−4, 1' − 4' рис. 5.1), та кремнію, що
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легувався домішкою фосфору під час вирощування з розплаву
(вставка до рис. 5.1), бачимо, що навіть дози γ-опромінення, які
значно перевищували дози, що використовувались в роботі [101], не
приводять до виникнення великої анізотропії тензорезистивного
ефекту в НЛ-Si(Р), як це має місце для зразків, що легувались з
розплаву. Така поведінка залежностей   f ( X ) свідчить про більш
однорідний розподіл домішки фосфору по об’єму кристалу вздовж
осі росту при нейтронному легуванні в порівнянні з кремнієм,
легованим до таких же концентрацій з розплаву і відсутність значних
градієнтів питомого опору, обумовлених наявністю ШПН.
Невелика відмінність в ході залежностей поздовжнього ТРЕ,
виміряного для зразків, вирізаних в поздовжньому і поперечному
щодо осі росту напрямах кристалу, проявляється в області насичення
і обумовлена не градієнтами компенсації в результаті γ-опромінення
Si (хоча і це певною мірою ймовірно), а швидше пов’язані з
наявністю незначної кількості залишкових термічних і радіаційних
дефектів, а також локальних механічних напружень, які виникають в
їх околицях як в процесі вирощування кристалів, при нейтронному їх
опроміненні та безпосередньо в процесі технологічного відпалу
зразків після ядерної трансмутації.
Зниження

величини

  нас

0
0

із

збільшенням

дози

-

опромінення пов’язане із зростанням анізотропії розсіювання K ,
оскільки параметр анізотропії рухливості [13]
m   

    ||    m ,
(5.7)
|| m   ||   
m||
  || 
де  m 
− параметр анізотропії ефективної маси та   
−
m
 
параметр анізотропії розсіювання, визначається співвідношенням
[15]:
3  1

 .
(5.8)
2 0 2
Фактично це означає, що із збільшенням дози γ-опромінення
збільшується концентрація заряджених центрів ( N d  N a ) (табл. 5.1),
тобто зростає внесок розсіювання на іонізованих домішках, яке
характеризується більш високою анізотропією розсіювання порівняно
з розсіюванням на акустичних коливаннях гратки.
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Крім того, із збільшенням одновісного тиску Х  0,6 ГПа
спостерігається помітна тенденція до зниження залежностей
 X 0  f  X  у вихідних кристалах (криві 1, і 1' рис. 5.1), пов’язана з
наявністю рівнів, які іонізуються під дією тиску у нейторннолегованому n-Sі.
Таким чином, на основі аналізу проведених досліджень
нейтронно-легованого та γ-опроміненого кремнію однозначно
встановлено, що природа сильної анізотропії тензорезистивних
властивостей для еквівалентних напрямків {100} γ-опроміненого Si,
легованого фосфором під час вирощування, дійсно пов’язана, як і
припускалось у роботі [101], з неоднорідною компенсацією донорів,
які неоднорідно розподіляються в об’ємі при звичайному легуванні,
радіаційними дефектами акцепторного типу, що утворюються під час
γ-опромінення матеріалу. З цієї точки зору, враховуючи виникнення
градієнтів електрофізичних характеристик, що значно зростають у
полі одновісної деформації, слід вважати більш високу радіаційну
стійкість НЛ кремнію відносно γ-опромінення порівняно з Si, що
легується фосфором під час вирощування з розплаву.
Одержані дані необхідно враховувати при розробці
твердотільних приладів на основі кремнію, які можуть функціонувати
в умовах -опромінення.
5.4. Тензорезистивні ефекти в кристалах, легованих з
розплаву і в нейтронно-легованих кристалах кремнію
Тензорезистивні властивості нейтронно-легованого кремнію
вивчались в області сильних одновісних деформацій в роботі [189].
Було визначено якісну різницю в залежностях поздовжнього
тензорезистивного ефекту в області сильних тисків для порівняно
чистих кристалів кремнію, легованих домішкою фосфором з розплаву
і НЛК. Характерною ознакою залежностей поздовжнього ТРЕ, який
вимірювався в нейтронно-леговагому кремнії, була відсутністю
насичення опору в області (0,6÷1,2) ГПа. Було висловлено
припущення, що відсутність насичення опору кристалів в області
сильних тисків, які приводять до повного переселення електронів з
долин, що піднімаються по шкалі енергій, в долини енергетичне
положення яких знижується при деформації, пов’язане з можливістю
додаткової іонізації вільних носіїв струму за рахунок зменшення з

114

тиском енергії іонізації енергетичних рівнів фосфору. Це в свою
чергу дало можливість стверджувати про
існуванням рівнів більш глибоких, порівняно із звичайним донорним
рівнем фосфору.
Результати досліджень ТРЕ в нейтронно-легованому опроміненому n-Si(P) [188] підтвердили припущення авторів роботи
[101] щодо можливої природи високої анізотропії тензорезистивного
ефекту, який вимірювався для зразків, орієнтованих в еквівалентних
напрямках X//{100}, але вздовж та поперек відносно осі росту
кристалів. Було однозначно встановлено [188], що висока анізотропія
поздовжнього ТРЕ в -опромінених кристалах кремнію, легованих
фосфором під час вирощування [101], дійсно пов’язана з
неоднорідною компенсацією дефектом радіаційного походження
домішки фосфору, неоднорідно розподіленої в об’ємі кристалу при
такому способі легування. Ці відмінності спонукали нас провести
додаткові дослідження тензорезистивного ефекту в НЛ-Si з метою
виявлення причин його відмічених особливостей порівняно з
кристалами, легованими домішкою фосфору з розплаву. Перш за все
досліджувався поздовжній ТР ефект та його концентраційна
залежність. При цьому, було звернуто увагу на такі факти: 1)
залежність тензоефекту після досягнення максимуму має
експоненціальний характер, що свідчило про те, що з тиском
змінюється енергія іонізації деяких рівнів, відповідальних за цей
ефект; 2) спостерігалось невідоме досі явище зменшення внеску
даних рівнів із збільшенням концентрації основної домішки фосфору.
Вивчення тензорезистивних властивостей кристалів n-Si(P),
легованих з розплаву та трансмутаційно-легованих було проведено в
роботі [190]. Характеристики зразків, які досліджувалися в даній
роботі, наведені в табл. 5.2. Експериментальні дані досліджень
тензоефектів в кристалах кремнію були одержані з використанням
установки сильних одновісних тисків [191], яка дозволяє проводити
вимірювання в широкому діапазоні температур (4,2300) К та тисків
(до 6 ГПа). Установка та розроблені методики експерименту дають
можливість реалізовувати автоматичний запис даних. Вимірювання
проводились на зразках n-кремнію, легованих домішкою фосфору, як
під час вирощування кристалів, так − і нейтронно-легованих. Для НЛ
використовувались високоомні кристали кремнію р-типу з порівняно
незначною концентрацією залишкових акцепторних домішок N a , яка
становила приблизно 1012 см-3.
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З метою усунення радіаційних пошкоджень кристалічної гратки,
які виникають під час трансмутаційного легування кремнію, у
відповідній зоні реактора проводився при T  800C технологічний
відпал монокристалів протягом 2 год. Опромінення кристалів
відповідними дозами -квантів від джерела 60Со здійснювалось при
кімнатній температурі. Типові розміри зразків, які використовувались
для вимірів поздовжнього тензорезистивного та тензохоллефекту
становили відповідно: (0,750,7510) мм3 і (0,852,58) мм3.
Електричні контакти наносились за допомогою евтектики золота з
кремнієм, який був сильно легований домішкою фосфору.
На
рис. 5.2
представлені
залежності
поздовжнього
тензорезистивного ефекту як для кремнію, легованого фосфором під
час вирощування з розплаву, так і для нейтронно-легованого Si(P).

Рис.5.2. Залежності  X / 0  f ( X ) поздовжнього тензорезистивного ефекту
для кристалів кремнію, легованого фосфором під час вирощування (криві
1, 5, 6, 7) та нейтронно-легованого n-Si(Р) (криві 4, 8, 9). Номери кривих
співпадають з номерами зразків, наведених в таблиці 5.2. T = 78 K; X//[001].

Порівняння властивостей, характеристик і параметрів НЛ
кристалів кремнію і кристалів, легованих з розплаву, які
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досліджувалися методом сильних одновісних тисків, дає суттєву
розбіжність у ході кривих  X 0  f  X  при високих тисках (Х> 0,6
ГПа).
Для кристалів n-Si(P), легованих з розплаву, при концентраціях
фосфору (0,3÷1,4)∙1014 см-3, характерним при незначній компенсації
являється вихід залежностей  X / 0  f ( X ) на насичення при тиску
Х0,6 ГПа, що свідчить про наявність домінуючого механізму
міждолинного перерозподілу електронів (механізм Сміта-Херрінга) в
умовах орієнтації X//[001] і при температурі Т = 78 К (криві 1, 5, 7,
рис. 5.2). Як видно з порівняння даних кривих насичення тензоопору
має місце для зразків з різним ступенем легування.
Найбільш характерною ознакою залежностей  X / 0  f ( X )
для ней-тронно-легованих кристалів n-Si(P) є наявність максимуму в
області тисків  0,6 ГПа і поступове експоненціальне зменшення
опору кристалів із зростанням одновісного тиску до 1,2 ГПа (криві 4,
8, 9 рис. 5.2). Такий спад поздовжнього ТРЕ не можна пояснити
існуванням лише одного механізму міждолинного перерозподілу
носіїв струму між Δ1-долинами зони провідності, оскільки
переселення електронів з ”верхніх” долин у “нижні” долини
практично завершується при тиску Х = 0,6 ГПа.
Одержані дані свідчать про появу в кристалах НЛ кремнію
більш глибоких, порівняно із звичайним донорним рівнем фосфору,
енергетичних
рівнів,
обумовлених
дефектною
структурою
радіаційної природи та зміну їх енергетичного положення з тиском,
що й визначає наявність додаткового до міждолинного перерозподілу
механізму тензорезистивного ефекту в НТЛ кристалах n-Si(P).
Зростання тиску наближує енергетичні рівні таких домішкових
центрів до дна зони провідності, зменшуючи енергію іонізації і,
таким чином, зумовлюючи деформаційно-індуковану іонізацію їх, що
й приводить в кінцевому випадку до подальшого зменшення опору.
Наявність глибоких домішкових центрів спостерігається на
температурних залежностях опору НЛ-Si (рис. 5.3), отриманих при
тиску Х=0 (крива 1) і Х=1,2 ГПа (крива 2), а також на температурних
залежностях коефіцієнта Холла (відповідно криві 1′ та 2′ ).
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Рис. 5.3. Температурні залежності приведеного питомого опору T / 78 (криві
1,2) та коефіцієнта Холла RTH / R78H (криві 1′, 2′ ) для нейтронно-легованого n-Si
(Np = 3,2·1014 см-3 при різних значеннях одновісного тиску Х//[001]: криві 1,1' −
Х=0; криві 2,2' −Х= 1,2 ГПа.

В області низьких температур Т=(78÷110) К за відсутності
одновісного тиску (Х=0) спочатку спостерігається зменшення
питомого опору, що пов’язано з термічною іонізацією домішкових
центрів (крива 1, рис. 5.3). Одночасно при зменшенні питомого опору
із збільшенням температури спостерігається зміна коефіцієнта Холла
(крива 1′, рис. 5.3), що підтверджує зростання концентрації
електронів внаслідок іонізації глибоких енергетичних рівнів. При
високому тиску зменшення опору із збільшенням температури
(T>78 К) не спостерігається (крива 2, рис. 5.3), оскільки глибокі
домішкові рів-ні вже іонізовані внаслідок їх наближення до зони
провідності. Відсутність зміни концентрації носіїв струму
безпосередньо підтверджується вимірю-ваннями температурної
залежності коефіцієнта Холла (крива 2′, рис. 5.3). При вищих
температурах (T>150 К) зростання питомого опору із збільшенням
температури як при відсутності тиску, так і при його наявності
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визначається зменшенням рухливості електронів внаслідок зростання
внеску акустичного і міждолинного розсіювання.
Наведені залежності наочно демонструють появу рівня
радіаційного походження, який іонізується в області більш високих
температур порівняно з енергетичним рівнем фосфору, що практично
повністю іонізується при температурах до 100 К.
Наявність в нейтронно-легованих кристалах рівнів з енергіями
активації, які перевищують енергію іонізації фосфору, може бути
пов’язана з генерацією при високотемпературному технологічному
приблизно 2-х годинному відпалі при Т ≈ 800ºС (після опромінення
кристала повільними нейтронами) дефектів – так званих
термодонорів-II, які виникають в Si з високим вмістом кисню
(кремній вирощений за методом Чохральського) [192,193].
Умови технологічного відпалу залишаються майже однаковими
для усіх кристалів, вирощених за однією й тією ж технологією, які
використовуються для нейтронного легування. Тому при відпалі в
об’ємі НЛ кристалів n-Si(P), які містять приблизно однакову
концентрацію розчиненого кисню, генерується також приблизно
однакова концентрація ТД-ІІ. Це і пояснює зростання впливу
технологічних термодонорів на електрофізичні властивості
нейтронно-легованих кристалів при зменшенні дози опромінення
повільними нейтронами і, відповідно, зменшенні концентрації
електрично активної домішки фосфору. В зв’язку з тим, що
технологічні термодонори в ТЛ кремнії мають енергію активації
вищу за енергію активації фосфору, то це, очевидно, й визначає
особливості тензорезистивних ефектів, які обговорювались вище.
5.5. Нейтронно-легований кремній та радіаційні дефекти
при його -опроміненні
Експериментальні дослідження тензорезистивних властивостей
НЛ кремнію описані в пункті 5.4. Було визначено якісну різницю в
залежностях поздовжнього ТР ефекту в області сильних одновісних
тисків, для порівняно чистих кристалів n-Si, легованих фосфором з
розплаву і нейтронно-легованих. Характерною ознакою тензоефекту,
який вимірювався в НЛ n-Si (P), була немонотонна залежність
питомого опору з максимумом при Х 0,6 ГПа і подальшим
експоненціальним зменшенням його із зростанням тиску. Відсутність
насичення опору кристалів в області сильних одновісних тисків, які
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приводять до повного переселення електронів з долин, що
піднімаються по шкалі енергій, в долини енергетичне положення
яких знижується при деформації, пов’язувалось з появою більш
глибоких, порівняно із звичайним донорним рівнем фосфору,
енергетичних рівнів, зумовлених дефектною структурою радіаційної
природи – високотемпературних термодонорів-II.
Додаткову
інформацію
для
ідентифікації
механізмів
тензоефектів повинні були дати також дослідження γ-опромінених
кристалів кремнію, легованих фосфором методом ядерної
трансмутації. Дослідження властивостей трансмутаційно-легованих і
-опромінених кристалів кремнію було здійснено нами на основі
аналізу вимірів поздовжнього тензорезистивного ефекту як для nSi(P) з різним рівнем легування, так і для кристалів, що
опромінювалися
різними
дозами
γ-квантів;
температурних
залежностей питомого опору і коефіцієнта Холла при визначеній дозі
-опромінення і різних значеннях одновісного тиску [190].
 X / 0  f ( X )
На
рис. 5.4
представлені
залежності
поздовжнього ТР ефекту для кристалів кремнію, легованого
фосфором з розплаву та нейтрон-но-легованого і γ-опроміненого nSi(P) в умовах орієнтації X//[001].
Тензорезистивний ефект для n-Si, легованого фосфором з
розплаву, характеризується виходом на насичення при тиску Х 
0,6 ГПа ( крива 1, рис. 5.4) і наступним незначним ( 1%) лінійним
зменшенням опору пов’язаним зі зміною геометричних розмірів
зразка в області пружної деформації.
Для нейтронно-легованого кремнію характерною ознакою
поздов-жнього ТРЕ, який вимірювався при Т = 78 К є наявність
максимуму при Х  0,6 ГПa і поступове експоненціальне зменшення
питомого опору (5%) в області (0,6 ÷ 1,2) ГПа (крива 2, рис. 5.4).
Таку особливість тензорезистивного ефекту в НЛ кремнії,
враховуючи всю сукупність одержаних даних, ми пов’язуємо з
деформаційно-індукованою
іонізацією
термодонорів-II,
які
виникають в об’ємі нейтронно-легованого кристалу в умовах
високотемпературного
технологічного
відпалу
після
трансмутаційного легування.
Більш визначені висновки про наявність радіаційних дефектів в
НЛ-Si, та зміщення їх енергетичного положення з тиском при
орієнтації X//[001] були зроблені на основі аналізу температурних
залежностей коефіцієнта Холла ( RTH / R78H  f (T ) ) − рис. 5.5.
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Рис.5.4. Залежності  X / 0  f ( X ) поздовжнього тензорезистивного ефекту
для n-Si при X//[001] легованого фосфором з розплаву (крива 1), НЛ (крива 2) та
НЛ і γ-опроміненого (криві 3,4,5). Залежність 4 побудована для T=130 K,
-14
залежність 5 – T=300 K, а залежності 1– 3 для Т=78 К. Концентрація NP10 , см
3

-2

17

: 1 – 0,3; 2 –5 – 3,2. Доза -опромінення Ф, квантсм : 1,2 – 0; 3,4,5 – 2,1·10 .

Характер залежності RTH / R78H  f (T ) для недеформованих
зразків трансмутаційно-легованого кремнію з концентрацією
14
фосфору 3,210 см-3, які не піддавались γ-опроміненню (крива 1,
рис. 5.5), свідчить про наявність двох рівнів: енергетичного рівня
фосфору, який повністю іонізується при Т100 К (рівень І, рис. 5.5) та
енергетичного рівня ТД-II, який іонізується при Т120 К (рівень ІІ,
рис. 5.5).
Порівняння температурних залежностей тензо-Холл-ефекту
(криві 1,2,3 рис. 5.5) вказує на те, що найбільш суттєве зміщення
енергетичного рівня фосфору із зростанням тиску X//[001]
відбувається в області (0÷0,4) ГПа. Отримані експериментальні дані
підтверджують теоретичні розрахунки впливу одновісного тиску на
енергетичне положення основного стану мілких донорних рівнів.
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Рис. 5.5. Температурні залежності відносної зміни коефіцієнта Холла в
нейтронно-легованому n-Sі(P) з NP= 3,2∙1014 см-3 при різних значеннях
одновісного тиску X//[001], ГПа і дозах -опромінення Ф, квантсм-2: 1 – Х=0,
Ф=0; 2 – Х=0, Ф=2,1·1017; 3 – Х=0,4, Ф=2,1·1017; 4 – Х=0,8, Ф=2,1·1017 .

Як відомо для кремнію енергія основного стану мілкого
донорного центру при одновісному тиску X//[001] визначається
співвідношенням [13, 194]:
      xx 
E  A1   2  u zz

2
6
(5.9)
1 ,
2
2
1
3

  22  2  u   zz   xx    u  zz   xx   
2
2

де  u - константа деформаційного потенціалу,  zz ,  xx - компоненти
тензора деформації; 2 - енергетичне розщеплення між синглетом і
дублетом, яке обумовлене хімічним зсувом (для домішки фосфору в
кремнії 2  15 меВ ) [194].
Зменшення з тиском енергії іонізації мілкого донорного центру
визначається очевидно третім членом співвідношення (5.9).
Результати розрахунків свідчать, що найбільш суттєве (нелінійне з
тиском) зменшення, яке пов’язане із зміною долинно-орбітального
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розщеплення, складає величину порядку 2 / 2 і відбувається при
тисках (0,2÷0,4) ГПа. Подальша зміна енергії іонізації із збільшенням
одновісного тиску X//[001] відбувається більш повільно і майже
лінійно з тиском. Тому, вище згадане, експоненціальне зменшення
питомого опору в НЛ кристалах в області тисків (0,6÷1,2) ГПа ми
пов’язуємо з деформаційно-індукованою іонізацією енергетичних
рівнів термодонорів-ІІ, які виникають при високотемпературному
технологічному відпалі кремнію з високим вмістом кисню.
Таким чином, суттєве зменшення енергії іонізації фосфору в
області порівняно невеликих тисків (криві 1,3,4, рис. 5.5), наявність
рівня II термодонорів-II (рис. 5.5) і залежність його положення від
одновісного тиску, визначають особливості тензорезистивних ефектів
в ТЛ кремнії при тисках в області (0÷1,2) ГПа (див. рис. 5.4).
В γ-опромінених кристалах кремнію виникають, як відомо, так
звані А-центри (асоціація вакансії і атома кисню) [79], яким в
забороненій зоні відповідає акцепторний рівень с – 0,17 еВ (рівень
ІІІ, крива 2, рис. 5.5).
Характерне зменшення питомого опору для γ-опромінених
кристалів НЛ-Si спостерігається в області більш високих тисків
(1,0÷1,8) ГПа (крива 3, рис. 5.4) порівняно з деформаційноіндукованою іонізацією ТД-II. Така особливість для поздовжнього
ТРЕ в γ-опромінених нейтронно-легованих кристалах кремнію для
випадку X//[001] пов’язана з наближенням до зони провідності із
зростанням тиску енергетичного рівня с – 0,17 еВ і додатковою
іонізацією вільних електронів [76,79]. Цей висновок підтверджується
температурними залежностями коефіцієнта Холла в γ-опроміненому
НЛ n-Si(P) при різних значеннях одновісного тиску Х (криві 2,3,4,
рис. 5.5).
При зростанні температури внаслідок часткової термічної
іонізації А-центра спостерігається зменшення впливу деформаційноіндукованої іонізації радіаційного дефекту (крива 4, рис. 5.4,
Т=130 К). При Т=300 К внаслідок повної іонізації його характер зміни
питомого опору з тиском (крива 5, рис. 5.4) визначається механізмом
міждолинного перерозподілу електронів та залежністю від тиску
ймовірності f-переходів, які дають основний внесок в міждолинне
розсіювання електронів в кремнії при температурі T > 100 K [195].
Оскільки термічна активація термодонорів відбувається при більш
низькій температурі, ніж термічна активація А-центру, тому наявність
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ТД в об’ємі кристалу не впливає на характер залежностей  ( X ) при
Т = 300 К (крива 5, рис. 5.4).
Зауважимо, що деформаційно-індукована іонізація рівнів
дефектів (фосфор, термодонори, A-центри) приводить до зменшення
питомого опору кристалів в той час, коли міждолинний перерозподіл
електронів обумовлює збільшення питомого опору (залежності
 X / 0 при тисках X < 0,5 ГПа, криві 1−5, рис. 5.4).
Залежності  x / 0  f ( X ) поздовжнього ТРЕ в нейтроннолегованих кристалах n-Si(P) для різних доз -опромінення
представлені на рис. 5.6 кривими 1 – 6. В таких кристалах із
збільшенням дози -опромінення спостерігається послідовне
зниження max / 0 (криві 1−4, рис. 5.6), що визначається не тільки
зростаючим внеском розсіювання на іонізованих домішках
( Ni  N d  N a ) [188], але й зміною самого характеру розсіювання в
зразках із значною концентрацією радіаційних дефектів.

Рис. 5.6. Залежності  X / 0  f ( X ) нейтронно-легованого n-Si(P) записані при
наступних умовах експерименту: орієнтація одновісного тиску  X//[001];
температура Т, К: 1- 4  78; 5, 6  300; дози -опромінення Ф, квантсм-2: 1  0;
2 1,4·1017; 3  1,75·1017; 4  2,1·1017; 5  8·1017; 6  2,1·1018. Концентрація
NP=3,210-14 см-3.
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Як видно з цих залежностей, із зростанням дози -опромінення,
внаслідок якого виникають радіаційні дефекти з глибокими рівнями
[79], починає проявлятися залежність від тиску їх енергетичного
положення [76,188].
Слід відмітити, що швидкість та анізотропія зміщення під дією
тиску енергетичних рівнів різного типу дефектів в напівпровідниках
суттєво відрізняються. Так в кремнії енергія іонізації
водневоподібних донорів (Sb, P, As) зменшується з тиском для
орієнтацій X//[001] і X//[110], в той час як для орієнтації X//[111]
енергія іонізації збільшується із зростанням тиску [196]. Такі
закономірності зміни енергетичного положення рівнів мілких донорів
в багатодолинних напівпровідниках добре узгоджуються з
висновками теорії ефективної маси з врахуванням поправок,
обумовлених хімічним зсувом [13, 194]. Оскільки енергії основного
стану водневоподібного
домішкового
центру визначається
співвідношенням [13 ]:
m e 4
Е0   2 2 ,
(5.10)
2 
де  - діелектрична проникніть кристала, m , е - ефективна маса та
заряд електрона, то можна вважати, що фізичну основу збільшення
енергії іонізації мілких донорів із збільшенням X//[111] складає
зростання компоненти m ефективної маси електронів при наявності
деформації зсуву [13,39]. Тому, за рахунок різних значень
коефіцієнтів зміщення енергетичних рівнів ІІ і ІІІ (див. рис. 5.5) з
тиском X//[001] ці рівні зливаються практично в один рівень при
X=0,8 ГПа (криві 2, 4, рис. 5.5).
Для
одержання
характеристик
досліджуваних
зразків,
демонстрації наочного підтвердження появи глибоких центрів
радіаційного походження в умовах -опромінення та зміни їх
енергетичного положення під дією одновісного тиску були проведені
вимірювання температурних залежностей опору та коефіцієнта
Холла. На рис. 5.7 представлені залежності  (Т ) для НЛ зразків
кремнію з концентрацією фосфору 3,21014 см-3 при різних значеннях
одновісного тиску X//[001], що отримали дозу -опромінення 2,11017
квант/см-2.
Наведені залежності наочно демонструють появу та зміщення з
тиском енергетичного рівня радіаційного походження − А-центру,
який іонізується в області більш високих температур порівняно з
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енергетичним рівнем Р, що практично повністю іонізується при
температурах до 100 К. З даного рисунку видно також, що із
збільшенням тиску (який фігурує тут як параметр наведених
залежностей) максимум залежностей  (Т ) зміщується в область
більш низьких температур (криві 2– 4 рис. 5.7), що свідчить про
зменшення під дією Х енергії іонізації електрично активних центрів
– наближення положення енергетичних рівнів дефектів до дна зони
провідності.

Рис. 5.7. Температурні залежності відносної зміни питомого опору Т / 78
нейтронно-легованого кремнію при різних значеннях одновісного тиску
Х//[001], ГПа: 1,2 – 0; 3 – Х=0,4; 4 – Х=0,8. Крива 1 для неопроміненого
кристала, криві 2–4 – -опромінення 2,11017 квант/см-2. Концентрація
NP=3,21014 см-3.

Як відомо, із збільшенням температури в області (78 ÷ 300) К
питомий опір повинен зростати за рахунок зменшення рухливості при
збільшенні внеску акустичного та міждолинного розсіювання, що і
спостерігається для НЛК при Х=0 (крива 1, рис. 5.7), який не
піддавався γ-опроміненню. Однак в γ-опромінених кристалах після
деякого зростання опору з ростом температури в інтервалі (100
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÷ 150) К спостерігається виразний спад в ході кривої  (Т ) (криві 2–4
рис. 5.7). При подальшому збільшенні температури цей спад
припиняється і опір знову зростає. Пояснюється таких хід
залежностей Т / 78  f (T ) зростанням концентрації електронів у сзоні за рахунок термічної іонізації глибоких рівнів А-центрів, які
з’являються у забороненій зоні внаслідок γ-опромінення. Після
завершення термічної іонізації відбувається подальше зростання
опору за рахунок зміни рухливості.
На основі аналізу температурних залежностей коефіцієнта
Холла γ-опроміненого НЛ n-Si(P) (рис. 5.8) можна одержати
інформацію як про енергію іонізації рівня с – 0,17 еВ, який
пов’язаний з дією γ-опромінення, так і про коефіцієнт зміни його
положення відносно дна зони провідності під дією одновісного тиску.
Знайдена таким чином величина енергії іонізації рівня А- центра γопроміненого зразка з вихідною концентрацією домішки фосфору
7,21014 см-3 виявилась рівною E2  0,14 еВ [188].

Рис. 5.8. Температурні залежності коефіцієнта Холла RH для нейтроннолегованого n-Sі(P) з NР= 7,2∙1014 см-3 для різних доз - опромінення Ф,
квант∙см-2: 1 – 0; 2 – 2,1∙1017; 3 – 8∙1017.
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Значення коефіцієнта зміщення такого енергетичного рівня
(який показує зміну енергетичного зазору між рівнем А-центра і
нижніми долинами с-зони кремнію) під дією одновісного тиску,
орієнтованого у напрямку [001], визначається за зміною нахилу
температурної залежності концентрації носіїв струму ln  f 1 / T  під
впливом тиску 0,8 ГПа (рис. 5.9):
 ( 0 )  i ( X )
меВ
.
(5.11)
 i
 45
X
ГПа
Одержане значення коефіцієнта  приблизно на 15% нижче за
значення (   52 меВ / ГПа ) відповідного коефіцієнта, знайденого у
роботі [83].

Рис. 5.9. Залежність ln  f 1 / T  для нейтронно-легованого γ-опроміненого
n-Sі(P) з NP= 7,2∙1014 см-3 при Х=0 крива 1 та Х=0,8 ГПа крива 2. Доза опромінення Ф, квант/см-2: 2,11017.

Використовуючи розроблені раніше методи визначення ряду
параметрів напівпровідників на основі експериментів з дослідження
129

явищ транспорту в одновісно-деформованих кристалах [32], було
також знайдено відповідні значення константи деформаційного
потенціалу  u , параметрів анізотропії розсіювання K та рухливості
K , які для нейтронно-легованого матеріалу виявилися такими ж, як і
для n-Si,що легувався фосфором з розплаву. Ці дані свідчать про те,
що значення пружних констант С11 та C12 кремнію, легованого
різними методами, в межах точності експерименту також збігаються.
Таким чином, встановлено, що відсутність насичення питомого
опору при вимірюваннях поздовжнього ТРЕ в області сильних
одновісних тисків (  E  kT ) в нейтронно-легованому і γопроміненому кремнії пов’язана з додатковою генерацією вільних
електронів внаслідок зменшення із зростанням X//[001] енергії
активації енергетичних рівнів таких дефектів кристалічної гратки як:
1) донорна домішка фосфору, яка виникає внаслідок ядерної реакції
трансмутації атомів ізотопу 30Si в 31P при опроміненні тепловими
нейтронами; 2) термодонори-ІІ, які формуються в кристалах кремнію
з високим вмістом кисню (кремній вирощений за методом
Чохральського) при високотемпературних відпалах Т=(650 ÷ 800)С
(технологічний відпал нейтронно-легованих кристалів); 3) А-центр −
комплекс вакансії з міжвузловим атомом кисню, який виникає в γопроміненому кремнії і утворює в забороненій зоні глибокий
акцепторний рівень Ес - 0,17 еВ.
Показано, що в зв’язку з різними значеннями коефіцієнтів
швидкості зміщення зазначених рівнів відносно дна зони
провідності, їх внесок в процес додаткової генерації вільних
носіїв струму проявляється в різних областях одновісного тиску
X//[001]: 1) фосфор - (0÷0.4) Гпа; 2) термодонори-ІІ - (0,6÷1,2) Гпа; 3)
А-центр - (1,0÷1,8) Гпа.
5.6. Механізми тензорезистивних ефектів в нейтроннолегованих кристалах кремнію
Для ідентифікації механізмів тензорезистивного ефекту в
нейтронно-легованих кристалах кремнію, властивості яких
досліджувалися в роботі [190], було використано метод визначення
константи деформаційного потенціалу  u в n-Si [42].
Метод визначення  u в багатодолинних напівпровідниках
базується на феноменологічному аналізі поздовжнього ТРЕ,
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обумовленого
виключно
перерозподілом
електронів
між
однотипними долинами − L1-долинами в n-Ge та Δ1-долинами в n-Si.
В зв’язку з цим будь-яке відхилення від лінійності, побудованих на
основі даних вимірювань ТР ефекту залежностей lg( n2 / n1 )  f ( X )
відношення концентрації електронів (n2) у “верхніх” долинах до
концентрації електронів (n1) у “нижніх” долинах від тиску, буде
свідчити, очевидно, про наявність додаткового до міждолинного
перерозподілу електронів механізму або декількох механізмів
тензорезистивного ефекту.
Для одновісно-деформованих невироджених кристалів n-Si у
випадку орієнтації Х//[001], відношення концентрацій електронів
n 2 / n 1 може бути представлено у вигляді [32]:
1


n2 
    
   X
  1  X   2  K X  1 
, (5.12)
n1 
    
2( K  X   )

де  Х - питомий опір кристалу при певному значенні тиску X ;   питомий опір при повному переселенні електронів в “нижню” 1долину, K   / || - параметр анізотропії рухливості електронів,
який визначається на основі даних поздовжнього ТРЕ в області
сильних одновісних деформацій [15]:
3  1
K

(5.13)
2 0 2
З іншої сторони, відношення концентрацій електронів в
нееквівалентних долинах одновісно-деформованих кристалів може
бути визначено для невироджених кристалів згідно співвідношення:
n2
  
 exp   12  ,
(5.14)
n1
kT


а енергетичне розщеплення між 1-долинами в кремнії пропорційне
тиску X і для орієнтації X//[001] записується [13] як:
uX
12 
,
(5.15)
С11  С12
де  u - константа деформаційного потенціалу, С11, С12 - модулі
пружності.
Тоді при умові дії механізму ТР ефекту, обумовленого лише
між-долинним перерозподілом, логарифм відношення концентрації
електронів у “верхній” і “нижній” долинах буде характеризуватися
лінійною залежністю від X , нахил якої визначається величиною
константи деформаційного потенціалу:
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u X
n2

(5.16)
n1
( С11  С12 )kT
Скориставшись даними вимірювань поздовжнього ТРЕ в області
сильних одновісних тисків (  E  kT ), було побудовано набір
залежностей (5.16) як для кристалів кремнію, легованих фосфором
під час вирощування з розплаву за методом Чохральського (криві 1,
2, 5, рис. 5.10), так і для кристалів НЛ кремнію (криві 3, 4, 6, 7
рис. 5.10). Одержані дані дозволяють зробити такі важливі, на наш
погляд, висновки.
По-перше, як показали дослідження, лише для досить чистих і
слабо компенсованих ( k  0,3 ) кристалів n-Si(P), легованих фосфором
під час вирощування з розплаву (ne21014 см-3), можна одержати в
широкому діапазоні тисків і лише в області температур (78÷100) К
лінійну залежність lg( n2 / n1 )  f ( X ) (крива 2 на рис. 5.10).
lg

Рис. 5.10. Залежності lg( n2 / n1 )  f ( X ) для кремнію, легованого фосфором
під час вирощування: криві 1, 2, 5 ( k  0,9 ) і нейтронно-легованого n-Si(P):
криві 3, 4, 6, 7. Залежність 1 побудована для Т = 150 К, залежності 2  7 для
Т = 78 К. Концентрація NP10-14, см-3: 1,2 – 0,3; 3 – 7,2; 4 – 3,2; 5 – 2,7; 6 – 1,2; 7 –
0,228

132

По-друге, як і зазначалось раніше, будь-яке відхилення від
механізму тензорезистивного ефекту, що визначається міждолинним
перерозподілом електронів в n-кремнії, деформованому в напрямку
[001], приводить до порушення лінійності вказаної залежності. В
нашому випадку такими
додатковими
до
міждолинного
перерозподілу механізмами ТР ефекту є залежності від тиску:
а) ймовірності f-переходів, якими практично повністю
визначається міждолинне розсіювання електронів в n-Si при Т>100 К
[195] (крива 1, рис. 5.10);
б) загальної концентрації електронів в зоні провідності, що
виникає внаслідок додаткової іонізації при низьких температурах
мілких донорів фосфору при підвищенні рівня легування >1014см-3 та
термодонорів-ІІ в нейтронно-легованому кремнії (криві 3, 4, 6, 7,
рис. 5.10);
в) концентрації електронів для компенсованих (ступінь
компенсації k  0,9 ), легованих під час вирощування кристалів nSi(Р) (крива 5, рис. 5.10), що свідчить про відсутність при Т = 78 К
повної іонізації домішки фосфору та її додаткову іонізацію під дією
одновісного тиску Х//[001].
По-третє, результати обробки даних вимірювань поздовжнього
ТРЕ в широкому діапазоні одновісних тисків на основі
співвідношень(5.12)(5.16) можуть використовуватись з метою
ідентифікації механізмів тензоефектів в невироджених кристалах nSi.
Слід зауважити, що коректне визначення величини константи
деформаційного потенціалу  u в кремнії, запропонованим в [42]
методом, можливе лише у випадку наявності домінуючого механізму
ТР ефекту, обумовленого міждолинним перерозподілом електронів.
Зменшення значення константи  u , яке одержується екстраполяцією
лінійної (в області тисків (0÷0,25) ГПа, криві 37, рис. 5.10) ділянки
залежності lg( n2 / n1 )  f ( X ) в область високих тисків, є уявним і не
може використовуватись для відповідних розрахунків.
Результати
аналізу
даних
вимірювань
поздовжнього
тензорезистивного ефекту, виконаних в широкій області одновісних
тисків в кристалах кремнію, легованих фосфором з розплаву та в
нейтронно-легованих кристалах, переконливо підтверджують
припущення щодо суттєвого впливу на електрофізичні властивості
НЛ кристалів наявності в їх об’ємі термодонорів-ІІ, які виникають
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внаслідок проведення технологічного високотемпературного відпалу
кристалів, опромінених в реакторі повільними нейтронами .
Можна вважати, що в умовах однакового вмісту кисню в
кристалах і однакових температурних та часових режимах відпалу,
концентрація технологічних ТД повинна бути приблизно рівною у
всіх кристалах трансмутаційно-легованого кремнію, характеристики
яких наведено у табл. 5.2. Тому однакова концентрація термодонорів
буде найбільше змінювати властивості кристалів з найменшою
концентрацією фосфору. Таким чином, в чистих кристалах НЛ
кремнію з концентрацією домішки фосфору одного порядку з
концентрацією ТД-ІІ, і нижче, фізичні властивості при температурах
нижчих 300 К будуть визначатися характеристиками термодонорів.
Як видно з порівняння кривих 2, 3, 4, 6, 7 на рис. 5.10,
побудованих на основі використання даних вимірювань
поздовжнього ТРЕ, відхилення їх від лінійної залежності 2 зростає із
зменшенням концентрації фосфору (яка утворюється внаслідок
трансмутаційного перетворення ізотопу кремнію 30Sі при захопленні
його ядром теплових нейтронів) в нейтронно-легованому кремнії.
Очевидно, що в даному випадку зазначена закономірність
обумовлена відносним збільшенням внеску в тензорезистивні ефекти
додаткового до міждолинного перерозподілу електронів механізму,
обумовленого деформаційно-індукованою іонізацією енергетичних
станів ТД-ІІ із зменшенням концентрації основної електрично
активної домішки фосфору.
Іншими словами, у більш “чистих” кристалах НЛ n-Si, з меншою
концентрацією легуючої електрично-активної домішки фосфору, має
місце вищий відносний внесок додаткового до механізму СмітаХеррінга механізму тензоефектів, який обумовлений деформаційноіндукованою іонізацією високотемпературних термодонорів.
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ВИСНОВКИ
На основі результатів досліджень і аналізу впливу
технологічних та радіаційних дефектів на явища переносу в
багатодолинних напівпровідниках n  Ge та n  Si , що визначили
зміст монографії, можна сформулювати наступні висновки:
1. Показано, що анізотропія електрофізичних властивостей у
  опромінених монокристалах n  Ge і n  Si виникає внаслідок
зростання амплітуди крупномасштабного рельєфу, пов’язаного з
наявністю ШПН. На основі вимірювань поздовжнього п’єзоопору та
п’єзо-холл-ефекту встановлено, що при дозах 8 1016  кв / см2 для
1,25 1017  кв / см2
( ne  2,6 1013 см3 )
і
для
n  Ge
n  Si
( ne  1,2 1014 см3 ) опромінення суттєво впливає на рухливість носіїв
заряду.
2. Досліджено,
що
наявність
шарових
періодичних
неоднорідностей в неопромінених кристалах не впливає на точність
визначення константи деформаційного потенціалу в n-Si . Але
присутність
шаруватих
періодичних
неоднорідностей
в
компенсованому γ  опроміненням кремнії, коли суттєво зростають
градієнти питомого опору, зменшує можливість надійного
визначення константи деформаційного потенціалу на основі
експериментальних даних поздовжнього п’єзоопору.
3. Дослідження показали, що наявність шаруватих періодичних
неоднорідностей в неопромінених і γ -опромінених кристалах n  Ge
при T=78 K не впливає на точність визначення константи
деформаційного потенціалу Ξu . Проте, при появі умов іонізації
радіаційних центрів (освітлення, підвищення температури) з тиском
присутність
шарових
періодичних
неоднорідностей
в
компенсованому γ -опроміненням n  Ge зменшує можливість
надійного визначення константи деформаційного потенціалу на
основі експериментальних даних поздовжнього п’єзоопору.
4. Виявлено, що при збільшенні інтенсивності світла і
механічної
деформації
амплітуда
потенціального
рельєфу
зменшується через збільшення концентрації екрануючих носіїв
заряду, зумовленої як фотоіонізацією рівнів радіаційних дефектів
EC  0,2еВ в n  Ge та EC  0,17еВ в n  Si , так і зменшенням з
деформацією енергетичної щілини між цими рівнями і дном зони
провідності. Експериментально встановлено якісно відмінний хід
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залежностей поздовжнього п’єзоопору для n  Ge і n  Si при різних
інтенсивностях освітлення.
5. На основі експериментальних вимірювань та теоретичних
розрахунків вперше виявлено, що в n  Ge компонента рухливості  
в окремо взятому ізоенергетичному еліпсоїді практично не залежить
від дози   опромінення і інтенсивності освітлення. Істотна зміна
компоненти рухливості   при збільшенні дози опромінення та
інтенсивності світла визначається зміною параметра анізотропії часів
релаксації K .
6. Встановлено, що в n  Ge при температурах 290  380 K
зміна питомого опору від механічного навантаження пояснюється
впливом   долин зони провідності на характер перерозподілу носіїв
заряду в зоні провідності.
7. Визначено в широкому діапазоні механічних напружень у
  опроміненому n  Si при T  125 K величину деформаційних змін
енергетичної щілини  ( E ) між глибоким рівнем ( EC  0,17 ) еВ і
дном зони провідності для кристалографічних напрямків [110] і [111].
Проведені обчислення показали, що величина  ( E ) при умові
X  J  [110] становить 1,36 103 еВ у розрахунку на кожні
1000 кГ / см2 , а при X  J  [111] відповідно 0,84 103 еВ .
8. Описано характер зміни температурної залежності
положення рівня Фермі в монокристалах германію різного типу
провідності при наявності в забороненій зоні глибоких енергетичних
рівнів. Виявлено, що для n  Ge з глибоким енергетичним рівнем
EC  0,2eB радіаційного і технологічного походження та Ge після
n  p -конверсії з глибоким енергетичним рівнем EV  0,27eB не
спостерігаються аномальні температурні залежності концентрації
носіїв заряду та положення рівня Фермі як в [156,160], оскільки
досліджувані глибокі енергетичні рівні знаходяться приблизно у
півтора рази ближче до країв зони провідності і валентної зони
відповідно, ніж у наведених роботах, де глибокі рівні розміщені
близько середини забороненої зони.
9. На основі аналізу проведених досліджень нейтроннолегованого та γ-опроміненого кремнію однозначно встановлено, що
природа сильної анізотропії тензорезистивних властивостей для
еквівалентних напрямків {100} γ-опроміненого Si, легованого
фосфором під час вирощування, дійсно пов’язана, як і припускалось у
роботі, з неоднорідною компенсацією донорів, які неоднорідно
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розподіляються в об’ємі при звичайному легуванні, радіаційними
дефектами акцепторного типу, що утворюються під час γопромінення матеріалу.
10. Встановлено, що відсутність насичення питомого опору при
вимірюваннях поздовжнього ТРЕ в області сильних одновісних
тисків (  E  kT ) в нейтронно-легованому і γ-опроміненому кремнії
пов’язана з додатковою генерацією вільних електронів внаслідок
зменшення із зростанням X//[001] енергії активації енергетичних
рівнів таких дефектів кристалічної гратки як: 1) донорна домішка
фосфору, яка виникає внаслідок ядерної реакції трансмутації атомів
ізотопу 30Si в 31P при опроміненні тепловими нейтронами; 2)
термодонори-ІІ, які формуються в кристалах кремнію з високим
вмістом кисню (кремній вирощений за методом Чохральського) при
високотемпературних відпалах Т=(650 ÷ 800)С (технологічний
відпал нейтронно-легованих кристалів); 3) А-центр − комплекс
вакансії з міжвузловим атомом кисню, який виникає в γопроміненому кремнії і утворює в забороненій зоні глибокий
акцепторний рівень Ес - 0,17 еВ.
11. Показано, що в зв’язку з різними значеннями коефіцієнтів
швидкості зміщення зазначених рівнів відносно дна зони провідності,
їх внесок в процес додаткової генерації вільних носіїв струму
проявляється в різних областях одновісного тиску X//[001]: 1) фосфор
- (0÷0.4) Гпа; 2) термодонори-ІІ - (0,6÷1,2) Гпа; 3) А-центр (1,0÷1,8) Гпа.
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