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ВПЛИВ ДЕФЕКТIВ
ДИВАКАНСIЯ-КИСЕНЬ НА РЕКОМБIНАЦIЙНI
ВЛАСТИВОСТI 𝑛-Si ПIСЛЯ ОПРОМIНЕННЯ
ТА НАСТУПНОГО ВIДПАЛУ

Детально дослiджено змiну рекомбiнацiйних властивостей опромiненого 𝛾-квантами
Со чи 1 МеВ електронами кремнiю 𝑛-типу провiдностi з концентрацiєю вiльних
електронiв 𝑛0 ∼ 1014 –1016 см−3 , вирощеного методом Чохральського (Cz n-Si), пiсля iзохронного вiдпалу в температурному дiапазонi 180–380 ∘С, в якому вiдбувається утворення та вiдпал комплексiв дивакансiя-кисень (V2 О). Виявлено, що час життя нерiвноважних носiїв заряду (𝜏 ) суттєво зменшується пiсля вiдпалу в дiапазонi ∼180–
280 ∘С i цей ефект є сильнiшим у низькоомному n-Si. Показано, що змiна 𝜏 пiсля
вiдпалу в дiапазонi 180–380 ∘С зумовлена дефектом дивакансiйної природи, найiмовiрнiше V2 O. Було визначено, аналiзуючи експериментальнi данi за допомогою статистики Шоклi–Рiда–Холла, що утворення V2 O характеризується енергiєю активацiї
𝐸𝑎 = 1,25 ± 0,05 еВ i частотним фактором с0 = (1 ± 0,5) · 109 с−1 , а їх вiдпал – енергiєю активацiї 𝐸𝑎𝑎𝑛𝑛 = 1,54 ± 0,09 еВ i частотним фактором 𝑐ann
= (2,1 ± 1,4) · 1010 с−1 .
0
Також отримано значення поперечного перерiзу захоплення дiрок (𝜎𝑝 ) одно- i двозарядними акцепторними станами V2 O: (5 ± 2) · 10−13 i (8 ± 4) · 10−12 см2 вiдповiдно.
60
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1. Вступ
Час життя носiїв заряду серед iнтегральних параметрiв кремнiю є найбiльш чутливим до дiї радiацiї. Типово, що 𝜏 може змiнюватися на порядки в 𝛾- чи декiлька МеВ електронами опромiненому кремнiї, в той час, як концентрацiя чи рухливiсть носiїв практично не буде змiнюватися.
Причиною деградацiї 𝜏 в опромiненому кремнiї
є утворення радiацiйних дефектiв, якi являються
ефективними центрами рекомбiнацiї [1–4]. Саме
тому, використання радiацiйних дефектiв в ролi
центрiв рекомбiнацiї носiїв заряду лежить в основi радiацiйно-технологiчних методiв виготовлення
силових кремнiєвих приладiв. Загалом, 𝜏 в кремнiї
є чутливим до наявностi дефектiв рiзної природи,
що робить його потужним iнструментом для вивчення властивостей дефектiв i контролю якостi
самого матерiалу [5].
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Об’єктом нашої уваги є вплив V2 O дефекту на
рекомбiнацiйнi властивостi n-Si. Комплекс V2 O було iдентифiковано в ЕПР дослiдженнях опромiненого електронами Cz Si ще в 1976 роцi [6], однак,
позицiї його електронних рiвнiв в забороненiй зонi було виявлено недавно, коли V2 O почали розглядати в ролi основного кандидата, вiдповiдального за деградацiю кремнiєвих детекторiв iонiзуючих частинок [7, 8]. Наразi встановлено [9–16], що
вiдпал в дiапазонi ∼200–300 ∘ С опромiненого Cz
чи DOFZ (diffusion oxygenated float-zone) кремнiю
веде до взаємодiї рухомої дивакансiї (V2 ) iз мiжвузловинним атомом кисню (О𝑖 ). В результатi цiєї
взаємодiї утворюється дефект V2 O, який вiдпалюється при ∼300–350 ∘ С. Трансформацiя V2 до V2 O
вiдбувається з пропорцiйнiстю один до одного. I
хоча в роботi [17] електронний рiвень ∼𝐸𝑐 – 0,55 eВ
був вiднесений до V2 O(–/0), але при детальному
вивченнi кiнетики вiдпалу V2 в Cz i DOFZ кремнiї було виявлено iнший спектр рiвнiв V2 O. При
цьому електроннi рiвнi V2 i V2 O виявились ду-
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же подiбнi. В n-Si два нових рiвнi з положенням
∼𝐸𝑐 − 0,23 eВ i ∼𝐸𝑐 − 0,47 eВ було пов’язано з
дво- i однозарядними акцепторними станами V2 O
[9–12]. В p-Si новий рiвень ∼𝐸𝑣 +0,23 eВ було iдентифiковано як донорний стан V2 O(+/0) [13–16].
Водночас, рiвень ∼𝐸𝑣 + 0,08 eВ розглядають як
V2 O(2+/+) [14, 16].
Бiльшiсть згаданих вище дослiджень спрямовано на вивчення електронних властивостей V2 O.
Вплив цих дефектiв на змiну iнтегральних параметрiв (зокрема, часу життя носiїв заряду) Cz Si
практично не дослiджено. Хоча, данi в роботах [18,
19] показують зв’язок мiж змiнами 𝜏 та утворенням дефектiв V2 O в 60 Со 𝛾-опромiненому Cz n-Si
пiсля вiдпалу в дiапазонi ∼200–400 ∘ С i також при
електронному опромiненнi в цьому самому температурному дiапазонi. Маючи високу термостабiльнiсть i глибокi рiвнi в забороненiй зонi Si, дефекти
V2 O можуть бути ефективними рекомбiнацiйними
центрами в кремнiї i приладах на його основi.
У данiй роботi ми дослiджуємо деградацiю часу життя нерiвноважних носiїв заряду в 60 Со
𝛾- i 1 МеВ електронами опромiненому Cz n-Si
(𝑛0 ∼ 1014 –1016 см−3 ) пiсля iзохронного вiдпалу
в температурному дiапазонi 20–380 ∘ С. В цьому
контекстi, ми детально вивчаємо дiапазон ∼180–
380 ∘ С, щоб визначити роль дефектiв V2 O у змiнi
рекомбiнацiйних властивостей Cz n-Si.
2. Експеримент
2.1. Зразки
Було використано двi групи зразкiв кремнiю nтипу: (i) n-Si : Р – домiшка фосфору (Р) створювала в Si провiднiсть n-типу. Деякi зразки цiєї
групи мали високу концентрацiю домiшки вуглеТаблиця 1. Параметри зразкiв
𝑛0 , 1015
см−3

𝜏0 ,
мкс

[С𝑠 ],
1016 см−3

[O𝑖 ],
1017 см−3

n-Si : P

∼0,1
∼1
∼2
∼5,5
∼1

110–130
80–90
120–130
90–100
50–60

<5
<5
<5
<5
∼40

6–9

n-Si : TD

∼0,5
∼1
∼8,5

50–55
55–60
75–80

<5
<5
<5

8–9

Зразок
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цю (n-Si : Р,С); (ii) n-Si : TD – кисневi термодонори (TD) визначали донорнi властивостi Si в цiй
групi. Зразки n-Si : TD було отримано в результатi термообробки при 450 ∘ С високоомного n-Si
[P ∼ 1 · 1013 см−3 ]. При цьому виконувалась умова,
що [TD]/[Р] > 50. Термодонори, на вiдмiну вiд атомiв фосфору, є нечутливими до дiї опромiнення:
вони не створюють комплексiв з радiацiйними вакансiями (подiбно до дефектiв VP) i не втрачають
своєї донорної активностi при опромiненнi [20]. Параметри зразкiв (початковi концентрацiї вiльних
електронiв 𝑛0 , кисню [O𝑖 ], вуглецю [С𝑠 ] i час життя нерiвноважних носiїв заряду до опромiнення
𝜏0 ) для обох груп наведено в табл. 1.
2.2. Опромiнення та вiдпал
В експериментi зразки опромiнювали при кiмнатнiй температурi 𝛾-квантами 60 Со дозою
∼7 · 1014 см−2 (iнтенсивнiсть опромiнення 𝐽𝛾 ≈
≈ 2 · 1011 кванти/(см2 с)) i електронами з енергiєю
1 МеВ дозою 1 · 1013 см−2 (𝐽𝑒 ≈ 3 · 1011 електрони/(см2 с)). Iзохронний (20 хв.) вiдпал опромiнених зразкiв було проведено в атмосферi повiтря
в температурному дiапазонi 20–380 ∘ С.
2.3. Вимiрювання та аналiз результатiв
Час життя носiїв заряду у зразках визначали з релаксацiї нерiвноважної фотопровiдностi за умови
низького рiвня збудження (Δ𝑛/𝑛0 ≈ 1 %). Похибка при визначеннi 𝜏 не перевищувала ±10 %. Для
оцiнки впливу опромiнення i наступного вiдпалу
використовували вiдоме спiввiдношення
𝜏 −1 = 𝜏0−1 + 𝑘𝜏 Φ,

(1)

де 𝜏0 – початковий час життя нерiвноважних носiїв
заряду; 𝜏 – час життя нерiвноважних носiїв заряду
пiсля опромiнення дозою Φ i наступного вiдпалу;
𝑘𝜏 – константа деградацiї 𝜏 .
Для аналiзу експериментальних результатiв
використовували статистику Шоклi–Рiда–Холла
(Shockley–Read–Hall). В нашому випадку (n-Si, мала концентрацiя дефектiв i Δ 𝑛 ≪ 𝑛0 , рекомбiнацiя носiїв заряду вiдбувається через рiвнi у верхнiй половинi забороненої зони) час життя нерiвноважних носiїв заряду визначається часом життя
дiрок (неосновнi носiї заряду в n-Si), i для кожного рекомбiнацiйного центру є справедливим такий
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вираз:
−1

𝜏𝑖 = (𝜎𝑝,𝑖 𝜐𝑝 [𝑁𝑖 ])

[︂
1+

]︂
𝑁𝑐 exp(−𝐸𝑖 /𝑘B 𝑇 )
,
𝑛0

(2)

де 𝜎𝑝,𝑖 – поперечний перерiз захоплення дiрок i -м
рекомбiнацiйним центром; 𝜐𝑝 – теплова швидкiсть
дiрок; 𝑁𝑖 – концентрацiя i -го центру з рiвнем
𝐸𝑖 ; 𝑁𝑐 – ефективна густина станiв в зонi провiдностi; 𝑘B – стала Больцмана; Т – абсолютна
температура.
Загальна змiна 𝜏 визначається сумою парцiальних внескiв 𝜏𝑖 як
∑︁
𝜏 −1 − 𝜏0−1 =
𝜏𝑖−1 .
(3)
𝑖

a

Вiдповiдно до (1), враховуючи (2) i (3), отримуємо вираз для розрахунку константи деградацiї
часу життя носiїв заряду
𝑘𝜏 =

∑︁
𝑖

]︂−1
[︂
𝑁𝑐 exp(−𝐸𝑖 /𝑘B 𝑇 )
𝜎𝑝,𝑖 𝜐𝑝 𝜂𝑖 1 +
,
𝑛0

(4)

де 𝜂𝑖 = [𝑁𝑖 ]/Φ – ефективнiсть утворення i -го рекомбiнацiйного центру.
3. Результати та їх обговорення
В загальному випадку змiна 𝜏 в опромiненому i потiм вiдпаленому кремнiї означає вiдпал чи доутворення основного центру рекомбiнацiї або утворення нового, який бiльш рекомбiнацiйно активний,
нiж тi, що утворилися пiсля опромiнення. Тому було проведено дослiдження змiни 𝜏 спочатку пiсля
опромiнення, а потiм – пiсля опромiнення i наступного вiдпалу.
3.1. Змiна 𝜏 в 60 Со
𝛾-опромiненому Cz n-Si
На рис. 1 наведено дозовi залежностi Δ𝜏 −1 для
опромiнених 𝛾-квантами 60 Со зразкiв n-Si : P (a) i
n-Si : TD (b) з рiзною концентрацiєю вiльних електронiв 𝑛0 .
Як бачимо, Δ𝜏 −1 лiнiйно залежить вiд Φ для
всiх зразкiв обох груп, i це дозволяє визначити
за допомогою виразу (1) експериментальнi значення 𝑘𝜏irr . При цьому, залежнiсть 𝑘𝜏irr (𝑛0 ) для 𝛾опромiнених n-Si : P i n-Si : TD є зростаючою (див.
рис. 2), i експериментальнi точки для обох груп
n-Si лежать на однiй кривiй.
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b
Рис. 1. Залежностi величини Δ𝜏 −1 вiд дози опромiнення
𝛾-квантами 60 Со для зразкiв n-Si : P (a) i n-Si : TD (b) з
рiзною концентрацiєю вiльних електронiв 𝑛0 (точки – експеримент; суцiльнi кривi – лiнiйна апроксимацiя)

Як вiдомо, при кiмнатнiй температурi i низькому рiвнi збудження (iнжекцiї), комплекси
вакансiя-атом домiшки кисню (VO чи А-центри,
акцепторний рiвень 𝐸𝑐 – 0,17 еВ) є основними центрами рекомбiнацiї в 60 Со 𝛾-опромiнених Cz nSi : P [4, 21–23] i n-Si : TD [22]. Це пiдтверджується
також нашими наступними розрахунками. Суцiльна крива на рис. 2 вiдповiдає розрахованому за
допомогою виразу (4) внеску VO-центрiв у змiну 𝜏 пiсля 𝛾-опромiнення. При описi експериментальної залежностi 𝑘𝜏irr (𝑛0 ) тiльки 𝜎𝑝,VO є пiдгоночним параметром, а експериментальне значення 𝜂VO ≈ 4 · 10−4 см−1 для 60 Со 𝛾-опромiненого
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Рис. 2. Залежнiсть 𝑘𝜏irr вiд концентрацiї вiльних електронiв 𝑛0 для 60 Со 𝛾-опромiнених n-Si : P i n-Si : TD. Символи –
експеримент; суцiльна лiнiя – розрахований внесок дефектiв VO

a

Cz n-Si обох груп було взято в [22, 23]. Розрахунок i експеримент перебувають у добрiй вiдповiдностi, якщо 𝜎𝑝,VO = (2,0 ± 0,4) · 10−13 см2 , подiбно до результатiв, отриманих у попереднiх наших
[22] та iнших [3, 23] дослiдженнях. Рiст залежностi
𝑘𝜏irr (𝑛0 ) на рис. 2 вiдбувається внаслiдок збiльшення заповнення електронного рiвня VO-центрiв у
бiльш низькоомних зразках.
3.2. Змiна 𝜏 в 60 Со
𝛾-опромiненому Cz n-Si при iзохронному
вiдпалi в дiапазонi 20–380 ∘ С
3.2.1. Iзохронний вiдпал 𝜏
На рис. 3 наведено типовi експериментальнi залежностi 𝑘𝜏 вiд температури iзохронного (20 хв.) вiдпалу (𝑇ann ) в дiапазонi 20–380 ∘ С для 𝛾-опромiнених зразкiв Cz n-Si : P (а) i n-Si : TD (b) з рiзною
концентрацiєю вiльних електронiв 𝑛0 .
Як бачимо:
(i) всi залежностi 𝑘𝜏 (𝑇ann ) є якiсно подiбними
для зразкiв Cz n-Si обох груп i з рiзним значенням
𝑛0 . Вiдпал до ∼180 ∘ С практично не змiнює 𝑘𝜏 , а в
дiапазонi ∼180–380 ∘ C спостерiгаються суттєвi змiни: 𝑘𝜏 рiзко збiльшується до 𝑇ann ∼ 240–280 ∘ C i за
подальшого вiдпалу зменшується до значення, яке
вiдповiдає 80–90% 𝜏0 при 𝑇ann ∼ 360–380 ∘ C. Вiдзначимо також, що пiкоподiбна змiна 𝑘𝜏 в дiапазонi ∼180–380 ∘ C чiтко корелює з утворенням i вiдпалом дефектiв V2 O в Cz n-Si (див. рис. 5 в [11]);
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b
Рис. 3. Залежностi 𝑘𝜏 вiд температури iзохронного (20 хв.)
вiдпалу для 60 Со 𝛾-опромiнених зразкiв Cz n-Si : P (а) i nSi : TD (b) з рiзною концентрацiєю вiльних електронiв 𝑛0

(︀
)︀
(ii) висота пiка Δ𝑘𝜏peak = 𝑘𝜏peak − 𝑘𝜏irr на залежностях 𝑘𝜏 (𝑇ann ) визначається 𝑛0 (рис. 4). З рис. 4
(крива 1 ) видно, що збiльшення 𝑛0 з 1 · 1014 до
8,5 · 1015 см−3 iндукує 8-кратне збiльшення висоти пiку Δ𝑘𝜏peak , яке вiдбувається сильнiше в низькоомному n-Si (𝑛0 > 5 · 1014 см−3 ). Однак, порiвнюючи абсолютнi значення Δ𝑘𝜏peak (крива 1 на
рис. 4) i 𝑘𝜏irr (рис. 2) в дослiджуваному iнтерваISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2018. Т. 63, № 12
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лi 𝑛0 , бачимо, що вплив вiдпалу на деградацiю 𝜏
в 𝛾-опромiненому Cz n-Si є набагато помiтнiший
у високоомних зразках. Наприклад, вiдношення
Δ𝑘𝜏peak /𝑘𝜏irr дорiвнює ∼10 для зразкiв з 𝑛0 = 1·1014
i ∼3 для 𝑛0 = 5,5 · 1015 см−3 ;
(iii) також спостерiгається тенденцiя, що положення пiка зсувається до вищих температур при
збiльшеннi 𝑛0 . В нашому випадку цей зсув становить близько 40 ∘ C (див. рис. 3, а).
3.2.2. Природа змiни 𝜏 при iзохронному вiдпалi
Деградацiя 𝜏 в дiапазонi 𝑇ann вiд 180 до 240–
280 ∘ C (рис. 3) означає доутворення комплексiв
VO (основних центрiв рекомбiнацiї пiсля 60 Со 𝛾опромiнення) або утворення бiльш ефективних рекомбiнацiйних центрiв. Температурний дiапазон
∼180–300 ∘ С вiдповiдає iнтервалу вiдпалу V2 в Cz
та DOFZ Si [9–16]. Ефективнiсть утворення VOцентрiв в 60 Co 𝛾-опромiненому Cz n-Si при кiмнатнiй температурi приблизно на два порядки бiльша, нiж ефективнiсть утворення V2 [1, 23], i тому
доутворення VO-центрiв внаслiдок можливої дисоцiацiї V2 (V2 → V + V → VO) не може на порядок (чи в рази) змiнити 𝜏 . Вiдповiдно при вiдпалi
V2 має утворюватися iнший дефект дивакансiйної
природи, що пiдтверджується результатами наступного експерименту.
Зразок Cz n-Si товщиною ∼2,5 мм було опромiнено 1 МеВ електронами при кiмнатнiй температурi зi сторони однiєї з найбiльших граней, а
час життя вимiрювали з обох. Порiвняння DLTS
спектрiв для опромiненої 1 МеВ електронами i
тiньової сторiн такого зразка (див. рис. 1 в нашiй роботi [24]) демонструє, що пiки пов’язанi
з одно- (𝐸3, 𝐸𝑐 − 0,42 eВ) i двозарядними (𝐸2,
𝐸𝑐 − 0,23 eВ) акцепторними станами V2 присутнi
тiльки на опромiненiй сторонi зразка, а пiк VOцентрiв (𝐸1, 𝐸𝑐 − 0,17 eВ) на обох, хоча ефективнiсть утворення VO-центрiв на тiньовiй сторонi є
менша практично на порядок. Це означає, що енергiя електронiв на тiньовiй сторонi зразка менша чи
близька до порогової енергiї утворення V2 . В цьому випадку, якщо змiни 𝜏 в дiапазонi 180–380 ∘ С
(рис. 3) зумовленi дивакансiйним дефектом, то вони не будуть спостерiгатися на тiньовiй сторонi
зразка. На рис. 5 наведено експериментальнi залежностi 𝑘𝜏 (𝑇ann ) в дiапазонi 20–350 ∘ С для опромiненої 1 МеВ електронами (front side) i тiньової
(back side) сторiн зразка.
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Рис. 4. Залежнiсть висоти пiка Δ𝑘𝜏peak = (𝑘𝜏peak − 𝑘𝜏𝑖𝑟𝑟 )
на залежностях 𝑘𝜏 (𝑇ann ) (див. рис. 3) вiд 𝑛0 . Символи –
експеримент; лiнiї – розрахований внесок дефектiв V2 O: 1 –
сумарний, 2 – V2 O(2–/–), 3 – V2 O(–/0)

Рис. 5. Залежностi 𝑘𝜏 вiд температури iзохронного (20 хв.)
вiдпалу для опромiненої 1 МеВ електронами дозою Φ =
= 1·1013 см−2 (front side) i тiньової (back side) сторiн зразка
Cz n-Si : [P ≈ 1 · 1015 см−3 ] товщиною ∼2,5 мм

Як бачимо, вiдношення 𝑘𝜏irr (𝑇 = 20 ∘ С на рис. 5)
для цих сторiн становить близько одного порядку i є таким самим як вiдношення ефективностей
утворення VO спектрах DLTS (рис. 1 в [24]). I, що
важливо, для тiньової сторони зразка, де не спостерiгаються
V2 на спектрах
DLTS, вiдносна висо(︀
)︀
та пiка 𝑘𝜏peak − 𝑘𝜏irr /𝑘𝜏irr значно менша, нiж для
опромiненої (∼0,5 i 2 вiдповiдно). Наявнiсть малого пiка на залежностi 𝑘𝜏 (𝑇ann ) для тiньової сторони можна пояснити тим, що DLTS вимiрювання проводили в приповерхневому шарi ∼10 мкм,
а область рекомбiнацiї становить ∼0,15–0,50 мм, i
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𝑘𝜏 (𝑇ann ) для 𝛾-опромiненого Cz n-Si з рiзною концентрацiєю С𝑠 .
З рис. 6 видно, що збiльшення [С𝑠 ] з ∼4 · 1016 до
4 · 1017 см−3 не впливає на поведiнку вiдпалу 𝜏 .
3.2.3. Аналiз змiни 𝜏 при iзохронному вiдпалi

Рис. 6. Залежностi 𝑘𝜏 вiд температури iзохронного (20 хв.)
вiдпалу для 60 Со 𝛾-опромiнених (Φ = 7 · 1014 см−2 ) зразкiв
з рiзною концентрацiєю вуглецю [C𝑠 ]: 4 · 1016 см−3 для nSi : P i 4 · 1017 см−3 для n-Si : P, C

енергiя електронiв в цiй областi уже бiльша за порогову енергiю утворення V2 . Таким чином, утворення нових дефектiв дивакансiйної природи зумовлює деградацiю 𝜏 при iзохронному вiдпалi в
дiапазонi ∼180–300 ∘ С на опромiненiй 1 МеВ електронами сторонi зразка (рис. 5) i, вiдповiдно, у
𝛾-опромiнених зразках (рис. 3).
Найiмовiрнiше, що цими дефектами є комплекси
V2 O. По-перше, DLTS дослiдження кiнетик вiдпалу V2 i утворення V2 O в Cz та DOFZ n-Si показують, що трансформацiя V2 до V2 O вiдбувається з пропорцiйнiстю один до одного [9–12]. Подруге, змiна 𝑘𝜏 в дiапазонi ∼180–380 ∘ C (рис. 3
i 5) чiтко корелює з утворенням i вiдпалом дефектiв V2 O в Cz n-Si (рис. 5 в [11]). Ранiше в
роботi [21] з температурних залежностей 𝜏 в 𝛾опромiненому i потiм вiдпаленому високоомному
Cz n-Si (𝑛0 = 7 · 1013 см−3 ) було встановлено,
що за деградацiю 𝜏 вiдповiдає акцептор з рiвнем
𝐸𝑐 − 0,45 eВ (за припущенням – С𝑖 О𝑖 –V2 ). Однак,
сучаснi DLTS дослiдження не пiдтверджують цю
гiпотезу. Крiм того, утворення комплексiв С𝑖 О𝑖 –
V2 в 60 Со 𝛾-опромiненому малими дозами Cz nSi є малоймовiрним, оскiльки концентрацiя комплексiв С𝑖 О𝑖 (як i концентрацiя всiх iнших радiацiйних дефектiв) є набагато меншою за концентрацiю О𝑖 (в нашому випадку майже шiсть порядкiв). Також вiдзначимо, що рiвень цього дефекту практично збiгається з позицiєю V2 O(–/0).
На рис. 6 наведено експериментальнi залежностi
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З точки зору наших дослiджень, змiни 𝜏 в температурному дiапазонi 180–380 ∘ С на залежностях
𝑘𝜏 (𝑇ann ) (див. рис. 3) зумовленi утворенням (з 180
до 240–280 ∘ С) i вiдпалом (з 240–280 до 380 ∘ С)
комплексiв V2 O. Тодi в нашому випадку загальнi
змiни 𝜏 пiсля опромiнення i наступного вiдпалу можна згiдно з виразом (3) виразити сумою внескiв
VO i V2 O як
−1
𝜏 −1 − 𝜏0−1 = 𝜏VO
+ 𝜏V−1
+ 𝜏V−1
,
2 O(−/0)
2 O(2−/−)

(5)

де внесок кожного дефекту визначається за допомогою виразу (2). Систему кiнетичних рiвнянь,
яка описує процеси утворення (V2 + O →V2 O) i
вiдпалу V2 O, можна записати як
⎧
𝑑[V2 ]
⎪
⎪
= −𝑐V2 O [V2 ],
⎨
𝑑𝑡
(6)
⎪
⎪
⎩𝑑[V2 O] = 𝑐V2 O [V2 ] − 𝑐ann [V2 O],
V2 O
𝑑𝑡
ann
×
де 𝑐V2 O = 𝑐0 exp(−𝐸𝑎 /𝑘B 𝑇 ) i 𝑐ann
V2 O = 𝑐0
ann
× exp(−𝐸𝑎 /𝑘B 𝑇 ) – константи для утворення i
вiдпалу комплексiв V2 O вiдповiдно.
Розв’язок (6) при початкових умовах, що
[V2 ](t=0) = [V2 ]irr i [V2 O](𝑡 = 0) = 0, є таким:

[V2 O] =

[V2 ]irr
×
(𝑐ann
V2 O /𝑐V2 O − 1)

(︀
)︀
× exp(−𝑐V2 O 𝑡) − exp(−𝑐ann
V2 O 𝑡) ,

(7)

де 𝑡 – час iзохронного вiдпалу; [V2 ]irr – концентрацiя дивакансiй пiсля опромiнення; [V2 O] – повна концентрацiя комплексiв V2 O, яка є сумою їх
концентрацiй в одно- i двозарядному негативному
станi, оскiльки рiвень Фермi в наших зразках при
кiмнатнiй температурi розташований вище рiвня
V2 O(–/0).
На рис. 7 показано результат опису (лiнiї) експериментальних залежностей Δ𝜏 −1 (𝑇ann ) для 60 Со
𝛾-опромiнених Cz n-Si : P (a, b, c) i n-Si : TD (d,
e) за допомогою виразiв (5) i (2) з параметрами
для VO i V2 O дефектiв, якi наведено в табл. 2
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a

b

c

d

e
Рис. 7. Опис (лiнiї) експериментальних залежностей Δ𝜏 −1 (𝑇ann ) для 60 Со 𝛾-опромiнених Cz n-Si : P (a,
b, c) i n-Si : TD (d, e): 1 – сумарний внесок V2 O (крива 2 ) i VO (крива 3 )
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Таблиця 2. Енергiї активацiї i частотнi фактори для утворення i вiдпалу V2 O i вiдпалу VO

Зразки

𝑛0 ,
1015 см3

Утворення V2 O

Вiдпал V2 O

Вiдпал VO

𝑐0 , с−1

𝐸𝑎 , еВ

𝑐0 , с−1

𝐸𝑎 , еВ

𝑐0 , с−1

𝐸𝑎 , еВ

n-Si : P

∼0,1
∼1
∼5,5

1,5 · 109
1,5 · 109
0,5 · 108

1,2
1,24
1,27

2,2 · 1010
3,3 · 1010
3,5 · 1010

1,45
1,52
1,63

5,6 · 109
5,6 · 109
5,6 · 109

1,59
1,54
1,61

n-Si : TD

∼1
∼8,5

1,5 · 109
1,2 · 109

1,23
1,29

7,5 · 109
1,3 · 1010

1,56
1,6

5,6 · 109
5,6 · 109

1,64
1,64

Таблиця 3. Поперечнi перерiзи
захоплення дiрки на акцепторнi рiвнi V2 O i VO
Дефект

Рiвень, еВ

𝜎𝑝 при 293 K, см2

VO(–/0)
V2 O(2–/–)
V2 O(–/0)

𝐸𝑐 – 0,17
𝐸𝑐 – 0,23
𝐸𝑐 – 0,47

(2,0 ± 0,4) · 10−13
(8 ± 4) · 10−12
(5 ± 2) · 10−13

i 3 для випадку найкращого збiгання теорiї з
експериментом.
Концентрацiю комплексiв V2 O розраховували за
допомогою виразу (7), враховуючи для визначення [V2 ]irr , що для 60 Со 𝛾-опромiненого Cz n-Si
𝜂VO /𝜂V2 ≈ 102 [1, 23]. При 𝑇ann > 300 ∘ С комплекси
VO i V2 O вiдпалюються одночасно, тому для коректного визначення параметрiв V2 O ми вiдокремили вплив VO на змiну 𝜏 . Для цього константу
вiдпалу 𝑐VO = 5,6 · 109 exp(−1,7/𝑘B 𝑇 ) було взято в
роботi [1] як базову, i коректувалося тiльки значення 𝐸𝑎 для вiдпалу VO вiдповiдно до наших експериментальних даних (див. табл. 2).
З табл. 2 бачимо, що середнє значення 𝐸𝑎 для
утворення V2 O становить 1,25 ± 0,05 еВ в обох групах Cz n-Si. Цей результат добре узгоджується з
даними, якi показують, що процеси вiдпалу V2 [12,
25] i утворення V2 O [12] характеризуються такою
самою 𝐸𝑎 ≈ 1,3 еВ. Вiдпал V2 O має значення
𝐸𝑎ann = 1,54 ± 0,09 еВ (див. табл. 2), як в теоретичнiй роботi [26], але менше, нiж ∼2 еВ в експериментальнiй роботi [27]. Також ми отримали подiбнi до наших значення 𝐸𝑎 i 𝑐0 , використовуючи
для розрахункiв експериментальнi залежностi змiни концентрацiй комплексiв V2 i V2 O при iзохронному вiдпалi опромiненого електронами Cz n-Si на
рис. 5 в роботi [11]. Вiдзначимо також, що спосте-
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рiгається тенденцiя до збiльшення енергiй активацiй утворення i вiдпалу V2 O у зразках iз збiльшенням 𝑛0 (табл. 2), яка корелює iз зсувом позицiї
пiка 𝑘𝜏peak до вищих температур вiдпалу (рис. 3).
Очевидно, що зарядовий стан V2 O може вiдiгравати ключову роль у данiй ситуацiї. Це питання не
розглядається в данiй роботi.
Залежнiсть Δ𝑘𝜏peak (𝑛0 ) (крива 1 на рис. 4) вiдповiдає максимальному внеску V2 O (коли всi V2
трансформуються до V2 O) в загальну змiну 𝑘𝜏 .
При цьому розрахунки показують, що 𝜏 контролюється рiвнем V2 O(–/0) у високоомному n-Si
(𝑛0 < 5 · 1014 см−3 , крива 3 на рис. 4) i рiвнем
V2 O(2–/–) у низькоомному n-Si (𝑛0 > 5 · 1014 см−3 ,
крива 2 на рис. 4). Рiст залежностi Δ𝑘𝜏peak (𝑛0 ) вiдбувається внаслiдок збiльшення заповнення електронами рiвня V2 O(2–/–), для якого 𝜎𝑝 є бiльшим, нiж для V2 O(–/0) (див. табл. 3). Разом з тим,
сумарний внесок V2 O (крива 1 на рис. 4) у деградацiю 𝜏 в дослiджуваному дiапазонi 𝑛0 є набагато
бiльшим в порiвняннi з VO (основний центр рекомбiнацiї в 60 Co 𝛾-опромiненому Cz n-Si, рис. 2) незважаючи на те, що ефективнiсть утворення первинних V2 (i, вiдповiдно, максимальна концентрацiя V2 O) є приблизно на два порядки менша, нiж
ефективнiсть утворення VO. Однак, велике значення 𝜂VO компенсується у високоомному n-Si малим заповненням електронами акцепторного рiвня
VO (∼10−3 для 𝑛0 = 1 · 1014 см−3 ), в той час, як
𝜎𝑝,VO ∼ 𝜎𝑝,V2 O(−/O) , а у низькоомному n-Si тим,
що 𝜎𝑝,V2 O(2−/−) > 𝜎𝑝,VO .
4. Пiдсумок
Було виявлено, що час життя нерiвноважних носiїв заряду в опромiненому 𝛾-квантами 60 Со чи
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1 МеВ електронами Cz n-Si суттєво зменшується
пiсля iзохронного вiдпалу в температурному дiапазонi ∼180–280 ∘ С, i ефективнiсть цього процесу залежить вiд 𝑛0 . Ми показали, використовуючи зразки кремнiю n-типу провiдностi з рiзним домiшковим складом, що змiна рекомбiнацiйних властивостей опромiненого i потiм вiдпаленого у дiапазонi 180–380 ∘ С Cz n-Si визначається утворенням та вiдпалом комплексiв V2 О. Було визначено, аналiзуючи експериментальнi данi
за допомогою статистики Шоклi–Рiда–Холла, що
утворення i вiдпал V2 O характеризується енергiями активацiї 1,25 ± 0,05 еВ i 1,54 ± 0,09 еВ вiдповiдно, а значення 𝜎𝑝 для одно- i двозарядного
акцепторного станiв V2 O становлять (5 ± 2) · 10−13
i (8 ± 4) · 10−12 см2 вiдповiдно. Також ми проаналiзували i порiвняли вплив дефектiв V2 O i VO на 𝑘𝜏
в 60 Со 𝛾-опромiненому i потiм вiдпаленому Cz n-Si
в дослiджуваному дiапазонi 𝑛0 ∼ 1014 –1016 см−3 .
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INFLUENCE OF DIVACANCY-OXYGEN
DEFECTS ON RECOMBINATION PROPERTIES
OF 𝑛-Si SUBJECTED TO IRRADIATION
AND SUBSEQUENT ANNEALING
Summary
The variation of recombination properties in 𝑛-Si grown by the
Czochralski method, doped to the free electron concentration

1104

𝑛0 ∼ 1014 ÷1016 cm−3 , irradiated with 60 Co 𝛾-quanta or 1MeV electrons, and isochronously annealed for 20 min in the
temperature interval 180–380∘ C, in which divacancy-oxygen
(V2 O) complexes are formed and annealed, has been studied in
detail. The nonequilibrium charge carrier lifetime 𝜏 is found to
significantly decrease after the annealing in a temperature interval from 180 to 280∘ C, with the effect being stronger for lowresistive 𝑛-Si. It is shown that a change in 𝜏 after the annealing at 180–380∘ C is caused by divacancy defects, most probably V2 O. By analyzing the experimental data with the help
of the Shockley–Read–Hall statistics, it is found that the formation of V2 O defects is characterized by an activation energy
of 1.25 ± 0.05 eV and a frequency factor of (1 ± 0.5) × 109 s−1 ,
and their annealing by an activation energy of 1.54 ± 0.09 eV
and a frequency factor of (2.1 ± 1.4) × 1010 s−1 . The values of
the hole capture cross-sections by singly and doubly charged
acceptor states of V2 O are obtained as: (5 ± 2) × 10−13 and
(8 ± 4) × 10−12 cm2 , respectively.
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