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З’ясовано, що напилення плівки Al зумовлює деформацію приповерхневого ша-

ру кремнію. Виявлено ефект гетерування дефектів з об’єму зразка, деформованого 
приповерхневим шаром, унаслідок пружної одновісної деформації кристала. Отри-
мана залежність зміни опору цих зразків від розміру пружної деформації підтвер-
джує гетерування дефектів у приповерхневому деформованому шарі. Виконано те-
оретичні розрахунки максимальної глибини захоплення цих дефектів на основі 
енергії взаємодії деформованого шару та дислокацій.  

Ключові слова: кремній, пружна деформація, дислокації, дефекти невідповіднос-
ті, гетерування дефектів. 

 
Концепція деформації кремнію ґрунтується, головно, на зміні рівноваги кристаліч-

ної ґратки кремнію та дії зовнішніх напружень. Через модифікування кристалічної ґрат-
ки змінюються електронні властивості електронно-зонної структури кремнію. Зміна ру-
хливості носіїв заряду, їхнього перерізу захоплення, концентрації дефектів тощо веде до 
зміни загальної електропровідності та значно залежить від сили, напряму і типу дефор-
мації кристала. 

Механічні напруження в кремнієвій підкладці також можуть бути зумовлені наро-
щуванням на ній металевої або діелектричної плівки. Механічні напруження в площині 
стику плівки і підкладки виникають через невідповідність параметрів їхніх ґраток [1], 
наприклад, невідповідність параметрів кристалічних ґраток кремнію й алюмінію є бли-
зько 25 %. Це означає, що приповерхневий шар кристала кремнію перебуває під впливом 
двоосьового стиску. Під впливом двоосьової деформації носії заряду мають найменший 
опір у напруженому шарі і, зазвичай, на 50–70 % більшу рухливість [2]. 

Під час формування плівки на поверхні напівпровідника виникають ділянки меха-
нічних напружень, у яких можуть локалізуватися різнотипні дефекти. Також ця ділянка 
напружень може зумовлювати генерування дислокацій, наприклад, у разі наступної пла-
стичної деформації [3]. 
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Наша мета – дослідження впливу деформаційних полів, утворених унаслідок напи-
лення плівки металу, на електрофізичні характеристики одновісно пружно деформова-
них кристалів кремнію р-типу. 

Досліджували зразки, вирізані з монокристалічного диска кремнію р-типу марки 
КДБ 1-10. Після стандартної процедури різання, шліфування та хімічного полірування 
на площину (111) та зворотну у вакуумному кріостаті за тиску 10-3 Па наносили Al кон-
такти у вигляді плівок (товщиною ~ 90 нм) у такий спосіб, що краї поверхні перебували 
під плівкою, а центральна частина була вільною.  

Електропровідність вимірювали у вакуумній деформаційній установці за кімнатної 
температури та тиску залишкових газів 10-2 Па. Зовнішню деформацію проводили цик-
лами в області пружної деформації вздовж напряму [112] силою тиску до 40 МПа та 
швидкостями деформації 8 і 32 мкм/хв. Цикл одновісної деформації охоплює стадії сти-
скання, розтискання та витримування зразків між цими стадіями за кімнатної температу-
ри на час від кількох хвилин до години. 

Після закінчення вимірювання механостимульованої зміни електропровідності про-
водили стравлювання алюмінієвої плівки, селективне травлення та структурні дослі-
дження поверхні (111) зразків за допомогою оптичного, електронного й атомно-силового 
мікроскопів. 

Кристалічна ґратка кремнію має структуру алмазу з кубічною симетрією та параме-
тром ґратки а0=0,5431 нм. У разі контакту приповерхневого шару монокристалічного 
кремнію з матеріалом, у якого період ґратки відрізняється від періоду ґратки кремнію, у 
приконтактній ділянці утворюються шари з проміжними значеннями параметрів ґраток. 
У підсумку поява таких невідповідностей породжує в монокристалі механічні напру-
ження та деформаційний потенціал. Симетрія кристалічних шарів знижується, і необхід-
но вводити два параметри ґратки. Постійні ґратки в площині (111) позначимо a||, у пер-
пендикулярному до площини (111) напрямі – a�. Для обчислення припускаємо, що 
здеформований шар складається з декількох шарів із різними, проте близькими до пара-
метра ґратки товщинами. Припускаємо, що деформації в кожному шарі однорідні по 
всій його товщині hi.  

Відповідно до теорії пружності [4], механічне напруження в однорідній кристаліч-
ній плівці з початковою сталою ґратки ai і товщиною hi визначене виразом 
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де Ei і νi – модуль Юнга і коефіцієнт Пуассона, відповідно, для і-го шару. Відносна де-
формація в кожному з шарів визначена тензором, у якому ε12 = ε13 = ε23 = 0, а інші вели-
чини такі: 
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де h1, h2 – середні значення товщин; ai, ai+1 – середні значення параметрів ґраток; E1, E2 – 
модулі Юнга; ν1, ν2 – коефіцієнти Пуассона для деформовано шару підкладки та напиле-
ної плівки, відповідно. 

Загальна енергія гетероструктури ∫ ετ∑= .2/1 dVW іі  Ця енергія має три складові: 

енергію деформацій невідповідності, енергію взаємодії деформацій невідповідності і 
дислокацій невідповідності, а також енергію дислокацій невідповідності. Якщо задані 
такі початкові умови утворення епітаксіального шару, за яких дислокації невідповіднос-
ті не утворюються (температура підкладки ~ 350 °С, відсутність зовнішніх напружень), 
то загальна енергія визначена виразом 

1 11 33(2 )
2

Sh
W

x
τ ε + ε

= ,       (3) 

де S – площа напиленої плівки; х – положення координати, напрямленої вглиб кристала. 
Для крайових дислокацій, що були в об’ємі кристала до початку епітаксіального 
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де G – модуль зсуву; b – модуль вектора Бюргерса; < l > – середня довжина дислокацій, 
ro – радіус ядра дислокації. У разі епітаксіального осадження алюміній дифундує в крис-
тал на глибину кількох параметрів ґратки, унаслідок чого, згідно з розрахунками, вико-
наними за законом Вегарда, стала ґратки шару кремнію з алюмінієм дорівнює 5.39 Å. 

У випадку прикладання до кристала зовнішнього механічного навантаження енер-
гія приповерхневого контактного шару змінюється на 
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де F – сила, прикладена до кристала; L – вихідна довжина кристала; S’ – площа кристала, 
до якої прикладають силу. Знак “+”означає, що зовнішня деформація і механічне поле 
під підкладкою одночасно стискають або розтискають кристалічну ґратку, знак “–” – що 
зовнішнє навантаження має протилежну дію до приповерхневого деформаційного поля. 

Крайова дислокація, відповідно, може вигинатись та переміщатись у напрямі, пер-
пендикулярному до напряму зовнішньої деформації. Також у цьому разі змінюється кон-
центрація дислокаційних виходів на поверхню (N см-2), а отже, й енергія дислокації змі-
нюється прямо пропорційно до N. 
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Рис. 1. Залежність енергій деформованого шару (1) товщиною 10*ао та дислокацій (2)  

від координати точки в кристалі. 
 

Графік залежності відношення енергій деформованого шару до енергії дислокації 
від координати під час зовнішнього механічного навантаження зображений на рис. 1. 

З рис. 1 бачимо, що криві енергій деформованого шару і дислокацій перетинаються 
в точці Хм – максимальній глибині захоплення дефектів приповерхневим шаром з крайо-
вих дислокацій, положення якої залежить від зовнішньої деформації та вихідних параме-
трів у разі осадження металевої плівки. Зі збільшенням товщини деформованого шару, 
що відповідає зміні умов напилювання плівки (температури підкладки, швидкості напи-
лювання, часу відпалу після напилювання, та ін.), відбувається зсув положення точки Хм 
углиб кристала (рис. 2). Усі теоретичні залежності побудовані для бездефектних криста-
лів за концентрації дислокацій до 102 см-3 з епітаксіальною плівкою Al.  
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Рис. 2. Залежність енергій деформованого шару (1) товщиною 30*ао та дислокацій (2)  

від координати точки в кристалі. 
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Експериментальні результати. Для зразків 1, 2 (1 – перед вимірюванням опору 
пружно деформований з силою тиску 55 МПа, а 2 не деформований до початку вимірю-
вань) отримані залежності електроопору від тиску та часу зображені на рис. 3, 4. 

 
Рис. 3. Залежність опору від часу під час циклів стискання–розтискання,  
між циклами проводили відпал за кімнатної температури тривалістю: 

1-й – 18,75 год; 2-й – 91,2 год; 3-й – 65,25 год; 4-й – 18,5 год; 5-й – 17,4 год; для зразка 1. 

 
Рис. 4. Залежність залишкового опору від часу під час циклів стискання–розтискання, 

 між циклами проводили відпал за кімнатної температуритривалістю:  
1-й – 41год; 2-й – 17,5 год; для зразка 2. 

З цих залежностей бачимо, що:  
• від циклу до циклу значення залишкового елеутроопору зразка збіль-

шується (після декількох циклів зростання опору зменшується); 
• у зразку, підданому попередній деформації, процеси, які зумовлюють 

поступове збільшення електроопору зразка, є уповільненими. Це інтенсивніше 
відбувається в зразку у разі витримування за кімнатної температури (тривалістю 
до години) після стадії розтискання зразка, ніж після стадії стискання; 
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• витримка зразка за кімнатної температури добу і довше приводить до 
часткового відновлення його провідності. 

У ході структурного дослідження мікроскопічного стану поверхні після селектив-
ного травлення отримано фотографії з оптичного мікроскопа (рис. 5, а, б), на яких бачи-
мо, що під напиленою плівкою після процесів стискання та розтискання утворюється 
підвищена концентрація дефектів. З аналізу фотографій селективно протравленої повер-
хні, зроблених за допомогою атомно-силового мікроскопа, випливає, що це групи струк-
турних поверхневих дефектів, які відрізняються від дислокаційних ямок травлення гли-
биною та формою країв.  

        
а      б 

Рис. 5. Мікрофотографія поверхні (111) кремнію, яка була покрита Al плівкою: а – зроблені за 
допомогою оптичного мікроскопа, ×70; б – за допомогою атомно силового мікроскопа. 
 
На відміну від цих кристалів, на поверхнях зразків, на які напилювали Al плівку 

(рис. 6), проте їх не піддавали жодній зовнішній дії, такого підвищення концентрації не 
зафіксовано, а це дає підстави стверджувати, те що ці дефекти гетерувались у приповер-
хневому шарі кристала з об’єму кристала внаслідок зовнішньої деформації та наявності 
Al плівки.  

 
Рис. 6. Мікрофотографія поверхні (111) кремнію, яка не була покрита Al плівкою. 

Оскільки дислокації утворюють навколо себе поле механічних напружень, то вони 
є ефективними стоками для різних дефектів чи домішок у кристалі. У разі прикладання 
до зразка зовнішнього механічного поля дислокації можуть переміщатись по ґратці (на-
приклад, петлеподібні дислокації із закріпленими кінцями здатні вигинатись) і відбува-
ється додаткове захоплення дефектів з об’єму кристала. У випадку одновісної деформа-
ції кристала дислокації наближаються до приповерхневого шару з механічними 
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напруженнями, що зумовлені неоднаковими параметрами ґратки кремнію та алюмінієвої 
плівки, у цьому разі дефекти, локалізовані навколо ядра дислокацій, зазнають захоплен-
ня в порушеному приповерхневому шарі. Це пояснює зміну провідності зразка під час 
деформації. Під час розтискання дислокація випрямляється і повертається у вихідне по-
ложення, а деякі захоплені дефекти залишаються в полі деформаційного потенціалу, 
зумовленого неузгодженістю параметрів ґратки, що призводить до зміни опору зразка 
між циклами деформації. 

Переміщення по ґратці дефектів може зумовлювати появу пасток, які можуть захо-
плювати носії заряду. Заповнення таких пасток супроводжується зменшенням концент-
рації носіїв струму і, відповідно, зростанням опору зразка після припинення деформації. 
Такими дефектами можуть бути дислокації, які віддали захоплені на себе дефекти при-
поверхневому шару, або вакансії, винесені дислокаціями на поверхню та ін. 

Пояснення цієї зміни електропровідності не обмежується лише одним механізмом. 
Також можлива наявність блокування донорних центрів, що виникли або перемістились 
під час деформації. Ще один механізм – зміна розсіювання носіїв заряду на дефектах, 
винесених та захоплених приповерхневим шаром. 

Отже, напилення плівки металу на підкладку кремнію і його подальша пружна де-
формація призводять до захоплення дефектів з об’єму кристала.  

З’ясовано, що приповерхневий шар кремнію деформований через невідповідність 
параметрів ґраток кристала та плівки. Через це утворюється приповерхневий деформа-
ційний потенціал, який здатний захоплювати дефекти з дислокацій, що підходять до по-
верхні в разі зовнішньої пружної деформації. 

З досліджень мікроскопічної структури поверхні виявлено, що ці дефекти – скуп-
чення точкових дефектів. 

Описано можливі механізми впливу пружної деформації на електропровідність кри-
стала через збільшення в його приповерхневій ділянці концентрації дефектів. 

Виконано теоретичні розрахунки розподілу енергії приповерхневого, деформовано-
го шару в сукупності з енергією дислокацій. З аналізу цих розрахунків отримано пара-
метр глибини максимально можливого захоплення дефектів. Також зазначимо, що тео-
ретичні розрахунки добре корелюють з експериментально отриманими результатами.  
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ELECTRO-PHYSICAL CHARACTERISTICS OF Si (P-TYPE) NEAR-SURFACE 
LAYERS WITH Al FILMS SUBJECTED TO ELASTIC DEFORMATIONS 
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It is revealed that deposition of Al film cause deformations in a surface layer of silicon. 
The effect of defects gettering from volume of the sample to the deformed surface layer is 
found as a result of uniaxial elastic deformation of crystal. The dependence of the resistance 
changes for these samples on the elastic deformation is obtained that confirms the process of 
defect gettering in the surface deformation field. Theoretical calculations of the maximum 
depth of defects capturing are performed basing on the interaction energy of the deformed layer 
and the dislocations. 

Key words: silicon, elastic deformation, dislocations, defects of discrepancy, gettering of 
defects. 
 

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ 
СЛОЕВ КРИСТАЛЛОВ Si (Р-ТИПА) С НАПИЛЕННЫМИ ПЛЕНКАМИ Al, 

ПОДВЕРЖЕННЫХ УПРУГОЙ ДЕФОРМАЦИИ 
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Установлено, что напыление пленки Al вызывает деформацию приповерхностного 
слоя кремния. Обнаружен эффект геттерирования дефектов с объема образца деформи-
рованным приповерхностным слоем в результате упругой одноосной деформации кри-
сталла. Получена зависимость изменения сопротивления этих образцов от упругой де-
формации, подтверждающая процесс геттерирования дефектов в приповерхностном 
деформационном поле. Проведены теоретические расчеты максимальной глубины за-
хвата этих дефектов на основе энергии взаимодействия деформированного слоя и дис-
локаций. 

Ключевые слова: кремний, упругая деформация, дислокации, дефекты несоответст-
вия, геттерирование дефектов. 
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