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У даній статті приведені результати досліджень перебудови центрів дислокаційної еле-
ктролюмінесценції в структурах на основі р-Si зі збільшеною концентрацією домішки кис-
ню в поверхневому шарі кристалу. Представлено залежність величини інтенсивності дис-
локаційної електролюмінесценції від концентрації дислокацій після пластичної деформації 
кристалів кремнію і часу високотемпературного відпалу в атмосфері проточного кисню. 
Еволюція структурних дефектів і домішок в процесі пружної деформації збільшує інтенси-
вність D1-лінії (1,54 мкм).  

Моделювання фізичних процесів в приконтактних шарах Si (в структурі Al-Si) вказує 
на присутність локального механічного напруження. Такі шари виступають як гетерні ді-
лянки для структурних дефектів і домішок, що сприяє зростанню випромінювальних 
центрів рекомбінації. 

Ключові слова: кремній, дислокаційна люмінесценція, високотемпературний відпал, 
термодонори, випромінювальні центри рекомбінації в кремнії, пружна деформація. 

 
Вступ. Кремній має перевагу порівняно з іншими напівпровідниками в мікроелект-

роніці завдяки його доступності, вдосконаленій технології вирощування та обробки. 
Швидкий розвиток кремнієвої мікроелектроніки вимагає вирішення актуальних проблем 
впровадження нових оптоелектронних компонент для передачі даних. Однак, проблема 
використання кремнію пов'язана з тим, що випромінювальна рекомбінація в ньому на 
кілька порядків нижча, ніж в прямозонних напівпровідниках. Для вирішення цього за-
вдання запропоновані різні підходи: введення домішок рідкісноземельних елементів для 
забезпечення високої ефективності внутрішніх переходів [1], формування наночастинок 
в Si [2], використання дислокаційної люмінесценції (ДЛ). 

Ідея використання ДЛ для збільшення випромінювальної рекомбінації є дуже перс-
пективною завдяки високій термічній стійкості центрів люмінесценції та, як наслідок, 
пристрої практично не схильні до тимчасової деградації [3]. Енергія випромінювання 
співпадає з пропускною здатністю волоконної оптики і областю прозорості кремнію. 

Для дислокаційної люмінесценції характерними є чотири основні спектральні сму-
ги D1, D2, D3, D4 з енергіями максимумів 0,812 еВ (1,53 мкм), 0,875 еВ (1,42 мкм) 
0,934 еВ (1,33 мкм), 1 еВ (1,24 мкм) [4]. Також є смуга власної люмінесценції (ВЛ) з ма-
ксимальною інтенсивністю при 1,1 еВ (1,12 мкм) [1]. 
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Дислокації можуть ефективно гетерувати домішки з об’єму до поверхні кристала. 
Це може привести до утворення додаткових каналів рекомбінації носіїв заряду на дис-
локаціях і, як наслідок, до зміни інтенсивності ДЛ. Відомо, що високотемпературний 
відпал і пружна деформація впливають на інтенсивність максимумів і форму спектру ДЛ 
[5]. Тому існує необхідність вивчити механізми і методи підвищення ефективності ДЛ. 
Дані дослідження дуже важливі з точки зору фундаментальних досліджень і практично-
го застосування ДЛ.    

Методика експерименту. Для досліджень використовувався Si р-типу провідності, 
вирощений методом Чохральського, з питомим опором ρ = 24 Ом • см. Зразки вирізали з 
бездислокаційного (Nd ≤ 102 см-2) монокристалічного диска кремнію (товщиною 4 мм) з 
орієнтацією плоских поверхонь (111), з подальшими процедурами механічного і хіміч-
ного полірування поверхні. 

Генерація дислокацій здійснювалась за допомогою пластичної деформація зразків 
[7] при температурі 750 °C, в результаті чого концентрація дислокацій на поверхні зраз-
ків збільшувалася до ~ 108 см-2.  

Відпал пластично деформованих зразків здійснювався в атмосфері проточного кис-
ню при T = 1000 °C, протягом 0.5 ÷ 4 годин. 

Після кожного етапу обробки кристалів кремнію здійснювалось формування світ-
ловипромінюючих структру (СВС) за наступною технологією [6]. На хімічно відполіро-
вану і дегазовану поверхню (111) в вакуумі при 320 °С наносили термічним розпилен-
ням алюмінію сітку завтовшки 150 ÷ 250 нм. Для дослідження електролюмінесценції 
(ЕЛ) на кристал наносили також алюмінієві контакти. Схема формування металевих ко-
нтактів, описана в роботі [8]. 

Підготовлені зразки для дослідження ЕЛ поміщали в спеціально виготовлений ва-
куумний кріостат (з тиском залишкових газів 5 • 10-6 мм.рт.ст.), а реєстрація випроміню-
вання проводилася на модифікованому спектрофотометрі СФ-20 за методикою описаної 
в [8]. Для зменшення впливу на спектр випромінювання адсорбованих з навколишньої 
атмосфери атомів, зразки піддавалися процедурі короткочасної термодесорбції в вакуу-
мному кріостаті при температурі 150 oC. В процесі вимірювання ЕЛ зразок піддавався 
дії пружної деформації стиску в діапазоні тисків від 0 до 30 МПа.  

Експериментальні результати та їх аналіз. На рис.1 показано зміна інтенсивності 
максимумів дислокаційної (D1-D4) та власної (ВЕЛ) електролюмінесценції в пластично 
деформованих зразках з різною концентрацією дислокацій. Після аналізу цих залежнос-
тей було встановлено, що при концентрації дислокацій ~ 107 см-2 настає ефект насичен-
ня. Можна також сказати, що зміни в концентрації дислокацій мають незначний вплив 
на максимум смуги крайової електролюмінесценції. 

Зростання інтенсивності дислокаційної електролюмінесценції (ДЕЛ) з ростом кон-
центрації дислокацій відповідає літературним даними, а насичення, при концентрації 
дислокацій ~ 107 см-2, пов'язано з врівноваженням випромінювальної та безвипроміню-
вальної рекомбінації, в області ядра дислокації. 
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Рис. 1. Зміна величини максимумів (D1-D4 та BEЛ) зразків підданих пластичній деформації зі 

зміною концентрації дислокацій на поверхні (111) кристалів кремнію р-типу 
 
Високотемпературний відпал пластично деформованого кремнію впливає по різно-

му на спектр електролюмінесценції (рис. 2). Як показано в роботі [8], на початковому на 
початковому етапі відпалу домінує генерування центрів безвипромінювальної рекомбі-
нації. 

 
Рис. 2. Спектр ЕЛ зразків підданих пластичній деформації (Nd ~ 107 cм-2) за різного часу  

високотемпературного відпалу (Т=1300 К) в атмосфері проточного кисню 
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Як видно з експериментальних кривих, представлених на рис. 3, високотемперату-
рний відпал (t до 1 години) в атмосфері проточного кисню призводить до зменшення 
інтенсивності смуг спектру ЕЛ (D1-D4 і ВЕЛ). Ці зміни є результатом перебудови стру-
ктурних дефектів і збільшення концентрації центрів безвипромінювальної рекомбінації. 
У той же час, нами встановлено, що збільшення часу відпалу (від 1 до 4-х годин) при-
зводить до збільшення інтенсивності максимумів. Порівняльний аналіз експерименталь-
них даних показує, що збільшення концентрації кисню в поверхневому шарі зразків (при 
відпалі до 15 хв), збільшує інтенсивність максимуму D1 порівняно зі значенням інтенси-
вності смуги власної люмінесценції. Це можна пояснити зростанням концентрації 
центрів люмінесценції, пов'язаних з атомами кисню, захопленими полем напружень на-
вколо дислокацій. 

 
Рис. 3. Зміна величини інтенсивності максимумів (D1-D4 та BEЛ) зразків підданих пластичній 
деформації (Nd ~ 107 cм-2) в залежності від часу високотемпературного відпалу в атмосфері  

проточного кисню 
 

Ємнісні дослідження дефектної структури приповерхневих шарів даних зразків [9], 
вказують присутність рівнів енергії у забороненій зоні Ес - 0,08 еВ і Ес + 0,14 еВ, що 
відповідають дислокаційним дефектним комплексам: 600-дислокації та дислокації-
вакансії відповідно [10 , 11]. Це підтверджується також зміною їх концентрації після 
відпалу зразків при 1000 °C в атмосфері кисню. При тривалості відпалу до 4 год спосте-
рігалося підвищення концентрації вище згаданих центрів. Подальший відпал (Т = 1000 
°C, 1 година або більше) сприяє активній дифузії кисню в кристал кремнію з утворенням 
преципітатів або захопленням атомів кисню дислокацією. Такий ефект підтверджується 
зростанням концентрації центрів з енергією Ev + 0,26 еВ, що відповідає комплексам 
дислокація-кисень. Крім того, навколо преципітатів кисню генеруються напруженості 
гратки, які можуть служити центрами формування нових дислокацій при відпалі. 

В роботі [9] показано наявність ще одного типу дефектів після відпалу в кисні -  
кластери міжвузлових атомів кремнію (SiI - SiI). Такі комплекси відповідають за безвип-
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ромінювальну рекомбінацію в кристалах кремнію. Збільшення їх концентрації у відпа-
лених зразках може пояснити загальне зниження інтенсивності спектур ЕЛ. 

 
Рис. 4. Спектр ЕЛ зразків підданих пластичній деформації (Nd~107 cм-2) за різного механічного 

тиску на кристал (пружна деформація) 
 
Пружна деформація пластично деформованих кристалів кремнію р-типу провіднос-

ті призводить до змін форми спектра ДЛ, які представлені на рис. 4. Як показано на 
рис. 5.a пружна деформація мінімально впливає на зміну інтенсивності смуги ВЕЛ. В 
діапазоні тисків від 0 до 22 МПа інтенсивність смуги ВЕЛ змінюється приблизно на 1%. 

У той же час значення інтенсивності максимуму смуг D2 - D4 при тиску вище 10 
МПа починає рости і при 22 МПа приблизно в 1,5 рази вище порівняно з початковим 
значенням. Поряд зі збільшенням інтенсивності максимумів ДЛ пружна деформація та-
кож збільшує їх півширину (FWHM) (рис. 5.б). 

Слід зазначити, що D1 смуга характеризується майже лінійною залежністю величи-
ни інтенсивності від пружної деформації. Однак, півширина піку D1 змінюється несут-
тєво в порівнянні з півшириною піків D2-D4. 

Зміна спектра ДЕЛ пояснюється декількома механізмами. По-перше, як показано в 
роботах [12, 13] у приповерхневих шарах кремнію під дією пружної деформації можуть 
гетеруватись домішки і дефекти. Даний процес відбувається через те, що плівка Al, на-
несена на підкладку Si, спричиняє появу приповерхневого деформаційного потенціалу, 
викликаного різними параметрами граток Al і Si (Δа ~ 23%) [12]. У таких областях при-
поверхневого шару навколо ядер дислокацій, генеруються хмари Коттрелла і скупчення 
точкових дефектів. Наявність в приповерхневому шарі напівпровідника додаткового 
деформаційного потенціалу супроводжується перебудовою відповідних структурних 
дефектів. Як наслідок, в кристалічному приповерхневому шарі зростають концентрації 
центрів випромінювальної рекомбінації, пов'язаних з дислокаціями. Ці експерименталь-
ні результати добре корелюють з результатами моделювання, представленими в роботі 
[12]. 
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Другий механізм пов'язаний з перебудовою зонної структури кремнію під дією 
пружної деформації. Енергетичні рівні центрів рекомбінації в забороненій зоні розщеп-
люються на кілька підрівнів. Це призводить до збільшення значення півширини деяких 
смуг спектру ДЛ. Крім того, в забороненій зоні кремнію є зсув максимумів і мінімумів 
енергетичних рівнів відносно один одного. Цей зсув впливає на ймовірність випроміню-
вальної рекомбінації, яка, в свою чергу, впливає на інтенсивність ДЛ. Ще один факт, 
який підтверджує наявність другого механізму - зміщення максимумів D-смуг в область 
високих енергій, яке для смуги D2 є найменшим. 

  
Рис. 5.  Зміна максимального значення інтенсивності смуг D1-D4 та ВЕЛ (а),  

а також їх півширини (б) в залежності від пружного тиску.  
Зразки піддавали пластичній деформації з отриманням концентрації дислокацій  

на поверхні (111) Nd ~ 107 см-2. 
 
Висновки. Встановлено, що впровадження методом високотемпературної дифузії 

атомів кисню в приповерхневих шар кристала кремнію супроводжується утворенням і 
підвищенням концентрації киснево-дислокаційних комплексів і термодонорів. Такі де-
фекти можуть мати досить складну структуру, яка змінюється в процесі термічної обро-
бки. Також слід зазначити, що точкові дефекти (атоми домішки і власні дефекти), які 
генеруються при різних впливах на зразки, беруть участь в процесах трансформації лі-
нійних дефектів і центрів дислокаційної люмінесценції. Встановлено, що дані дефектні 
комплекси відповідають за D1 смугу в спектрі електролюмінесценції. 

Одновісне механічне напруження (в області пружної деформації) збільшує інтенси-
вність максимумів ВЕЛ, особливо смуги D1 (λ = 1,54 мкм). Остання, під дією пружної 
деформації має майже лінійну залежність значення інтенсивності від тиску, а також мі-
німальне, порівняно з смугами D3-D4, зростання півширини. 

Запропоновано механізм, який пояснює зміну спектра ЕЛ під дією пружного наван-
таження і базується на тому, що зміна положення мінімуму енергетичного рівня відпові-
дного дислокаційно-домішкового комплексу, в координатах хвильового вектора впливає 
на інтенсивність випромінювання ДЛ, а розщеплення відповідних енергетичних рівнів 
викликає зростання півширини смуг ДЛ.  

Все це дає можливість стверджувати, що методи термічної обробки, а також пруж-
ної деформації, можуть бути використані для підвищення ефективності світловипромі-
нювальних структур на основі кремнію. 
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This paper, reports about ongoing research on the restructuring of dislocation-related elec-
troluminescence centers in structures based on p-Si doped with oxygen.  

The generation of dislocations was carried out in the process of uniaxial plastic deformation 
along [112] direction (p = 107 Pa, T = 1000 K). In order to increase the concentration of oxygen-
containing complexes and to rebuild defect subsystem in a near-surface silicon layer, a hightem-
perature annealing (T = 1300 K) in the flow-oxygen atmosphere was made. 

It is shown that plastic deformation and high-temperature annealing in oxygen atmosphere 
generate high concentration of dislocations on silicon surface (107 сm-2), which allows to create 
highly radiative Al-Si (p) structure. Electroluminescence spectra of these structures at different 
concentration of dislocations, duration of high-temperature annealing and pressure magnitude of 
elastic deformation were studied.  

Such defects with the energy levels in the band gap Ev-0.08 eV (60° dislocation), Ev+0.14 
eV (dislocation-V), Ev+0.26 eV (dislocation-O) correspond to dislocation-related electrolumines-
cence (DEL) centers. 

The elastic deformation has a slight impact to the intensity of bulk electroluminescense 
maximum intensity. For pressure values from 0 to 22 MPa, the intensity varies over the range of 
1% from the 10 level. At the same time, as for the D2-D4 bands, the growth of the maximum in-
tensity begins with pressure values of 10 MPa and up to 22 MPa. At maximum mechanical stress, 
the intensity value is ~ 1.5 times higher than the initial one. The evolution of the structural de-
fects and impurities during the elastic stress increases intensity of D1-line (1.54µm). 

Modeling of the underlying physical processes has testified that the near-contact Si layers are 
strained. Such layers act as getter sites for the structural defects and impurities. 

Key words: silicon, dislocation-related luminescence, high-temperature annealing, thermodo-
nors, irradiative recombination centers in silicon, elastic deformation 

 


