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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Одним з основних напрямків створення нових
оптоелектронних приладів є дослідження в галузі отримання гетероепітаксійних
структур. При розробці систем автоматичного регулювання та керування
технологічними процесами, досліджень в астрономії, медицині, телекомунікаційних
мережах та інтернеті знаходять широке застосування напівпровідникові
фотоприймачі. Якщо в сучасній мікроелектроніці використовується кремній, то в
оптоелектроніці потрібна розробка нових матеріалів.
На кожен спектральний діапазон оптичного випромінювання потрібен
напівпровідник з відповідною шириною забороненої зони. Ширину забороненої
зони кремнію можливо змінювати шляхом формування гетероструктур на основі
Si Ge . Існуючі методи формування епітаксійних шарів на монокристалічних
підкладках кремнію і кремній-германієвих сплавів (газофазний, плазмохімічний,
молекулярно-променевої та ін.) потребують удосконалення. Актуальність роботи в
даному напрямку не викликає сумнівів.
У роботі виконані дослідження по формуванню гетероепітаксійних структур
Si1 x Ge x (0,01 x 0,05) , легованих B
і P , газофазним, плазмохімічним і
сублімаційним методами для реєстрації оптичного випромінювання в області
ближнього інфрачервоного випромінювання.
Зв'язок дисертаційної роботи з науковими програмами. Дисертаційна робота
проводилася в рамках науково-дослідних програм Національного наукового центру
"Харківський фізико-технічний інститут " НАН України: «Дослідження процесів
плазмохімічного і газофазного відновлення металовміщуючих сполук у
середовищах активних і інертних газів. Синтез і поділ фторидів металів і їх сполук»
Атомна наука і техніка, № держреєстрації 0111U008998, 2011-2015 р.; «Розробка та
дослідження масивних напівпровідникових кристалів і епітаксійних структур на
основі Si Ge сплавів» УНТЦ 3997 2007-2010 р.; «Розробка об'ємних монокристалів
і гетероепітаксійних структур на основі Si Ge для нових оптоелектронних
приладів» УНТЦ 467 2011-2013 р.
Метою роботи є розробка методів газофазного, плазмохімічного і сублімаційного
осадження гетероепітаксійних структур Si1 x Ge x (0,01 x 0,05) , легованих B і P , на
монокристалічних підкладках Si і Si0,97 Ge0,03: B (~ 1018 см 3 ) для оптоелектронних
пристроїв реєстрації випромінювання в ближній інфрачервоній області.
Реалізація поставленої мети вимагала вирішення таких задач:
виконати термодинамічні розрахунки відновлення тетрахлоридів кремнію,
германію, трихлоридів бору, фосфору.
провести
дослідження
газодинаміки
течії
парогазової
суміші
H 2 SiCl4 GeCl4 в проточному реакторі газофазної установки.
встановити області та стадії, що лімітують швидкість осадження Si Ge , та їх
зв'язок з морфологічними особливостями.
вивчити кінетику осадження Si , Ge залежно від температури при різних
парціальних тисках GeCl4 в парогазовій суміші H 2 SiCl4 .
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визначити вплив введення в газову суміш розряду ВЧ-потужності на процес
осадження плівок Si Ge .
отримати гетероепітаксійні структури Si1 x Ge x (0,01 x 0,05) , леговані B і P ,
на монокристалічних підкладках Si і Si0,97 Ge0,03: B (~ 1018 см 3 ) газофазним,
плазмохімічним і сублімаційним методами.
Провести дослідження властивостей отриманих гетероепітаксійних структур
Si1 x Ge x (0,01 x 0,05) , легованих B і P .
Об'єкт досліджень: газофазний, плазмохімічний і сублімаційний процес
отримання гетероепітаксійних структур на основі Si Ge .
Предмет дослідження: термодинамічні, газодинамічні, кінетичні процеси, що
супроводжують осадження Si Ge , області та стадії, що його лімітують.
Методи дослідження: растрова електронна мікроскопія дослідження поверхні
гетероструктур та сублімаційних джерел (РЕМ), мікрорентгеноспектральний аналіз
розподілу Si , Ge по поверхні та глибині гетероструктур і сублімаційних джерел
(МРСА), визначення постійної решітки гетероструктур, концентрацій Ge , B , P
ядерно-фізичним методом (ЯФМ), фотоелектричні вимірювання гетероструктур
(ФЕВ).
Наукова новизна отриманих результатів полягає в таких вперше встановлених
положеннях:
1. Виконані термодинамічні розрахунки реакцій відновлення тетрахлоридів кремнію,
германію показали, що при газофазному осадженні без водню реакції відновлення
хлоридів не протікають при температурі нижче 1800 K , у присутності водню реакції
відновлення хлоридів протікають при температурах 1200 1400 K , у присутності
атомарного водню, при плазмохімічному осадженні, реакції відновлення хлоридів
протікають при температурах 1100 1300 K .
2. Визначено тиск в реакційному об’ємі 10 104 Па і співвідношення
H 2 : ( SiCl4 GeCl4 ) 10 : 1 ; 20 : 1 ; 50 : 1 при яких характер перебігу газу є в’язким,
ламінарним, конвекційні токи відсутні. Такий потік забезпечує рівномірність
доставки реагентів і практично однакову швидкість росту шару у всіх точках
підкладки, що важливо при отриманні однорідних за складом плівок Si Ge .
3. Встановлено, що найбільш оптимальним варіантом є проведення процесу
газофазного осадження в дифузійній області контролю швидкості росту у стадії дифузії
вхідних реагентів до поверхні росту. В цій стадії швидкість росту плівок Si Ge
максимальна, а щільність плівок Si Ge близька до теоретичної. Морфологія поверхні
росту характеризується впорядкованістю кристалів.
4. Показано, що при парціальному тиску хлориду германію у парогазовій суміші
H 2 SiCl4 в діапазоні від 1,3 Па до 4 Па спостерігається збільшення швидкості
осадження кремнію. З подальшим збільшенням вмісту хлориду германію швидкість
осадження кремнію зменшується. При температурі 1100 1600 К кремній осаджується
за рахунок прискорення стадії кристалізації кремнію германієм. При температурі вище
1600 К інтенсифікація кристалізації кремнію германієм зменшується.
5. Введення в парогазову суміш розряду ВЧ-потужності, яка складає 1 3 кВт ,
приводить до зменшення температури підкладки та зростанню швидкості росту
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плівок Si Ge , що пояснюється стимулюванням процесу збудженими та
зарядженими частинками плазми.
6. Газофазним методом отримано сублімаційні джерела у виді сполук Si Ge B та
Si Ge P заданого складу на підкладках вольфраму та молібдену. При термічному
нагріванні у вакуумі цих сполук розширюються діапазони контролю температур
сублімаційного випаровування і тиски парів Si Ge B і Si Ge P , що значно покращує
технологічність та швидкість осадження гетероепітаксійних структур на основі Si Ge .
7. Сублімаційним методом з джерел W (Si Ge B) та Mo(Si Ge P) отримано
багатошарову гетероепітаксійну структуру на монокристалічних підкладках Si ,
Si0,97 Ge0,03: B (~ 1018 см 3 ) з буферним шаром Si0,95 Ge0,05 : B (~ 1018 см 3 ) та верхніми
епітаксійними шарами Si0,95 Ge0,05 : B (1017 - 1018 см 3 ) і Si0,99 Ge0,01 : P (~ 1018 см 3 ) для
реєстрації випромінювання в ближній інфрачервоній області на довжині
хвиль ~ 0,8 1 мкм .
Практичне значення отриманих результатів. За результатами виконаної роботи
запропоновано методику газофазного, плазмохімічного та сублімаційного
осадження багатошарових гетероепітаксійних структур Si1 x Ge x (0,01 x 0,05) ,
легованих B і P , на монокристалічних підкладках Si та Si0,97 Ge0,03: B (~ 1018 см 3 ) .
Створено та захищено патентом України джерело атомів для вакуумного
осадження на основі кремнію. Джерело виконано у виді сполук W (Si Ge B) ,
Mo(Si Ge P) і використовується для сублімаційного осадження гетероепітаксійних
структур Si Ge , легованих B і P .
Наукові результати впроваджено в Інституті фізики твердого тіла
матеріалознавства і технологій Національного наукового центру «Харківський
фізико-технічний інститут» у технологічний процес отримання сублімаційних
джерел у виді сполук Mo(Si Ge) та W (Si Ge) для вирощування гетероепітаксійних
структур Si Ge .
Наукові результати впроваджено на фізико-технічному факультеті Інституту
високих технологій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна у
нові параграфи лекційних курсів з дисциплін «Пряме перетворення енергії»,
«Функціональні матеріали та покриття», «Сучасні неметалеві матеріали», для
досліджень нових експериментальних зразків при виконанні практикумів з
металографії та дослідження функціональних матеріалів.
Особистий внесок здобувача полягає у визначені спільно з науковим керівником
мети та задач досліджень, плануванні та виконанні експериментів; модифікації
вакуумних установок, розрахунків термодинаміки, газодинаміки, кінетики,
встановленні областей та стадій, що лімітують швидкість осадження Si Ge плівок
[2-5, 11-15], вивчення кінетики перерозподілу фаз ( Me) Si2 , ( Me) 5 Si3 [1, 7-10.].
Здобувач брав участь у обговоренні одержаних результатів, написанні звітів,
наукових статей, доповідей на конференціях. Проведення експериментів
здійснювалося спільно з провідним інженером Н.А. Хованським; дослідження
морфології
поверхні
растровою
електронною
мікроскопією
і
мікрорентгеноспектральний аналіз – при допомозі інженера М.О. Семенова, ядерно-
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фізичні дослідження при допомозі д.ф.-м.н. В.В. Левенця. Фотоелектричні
вимірювання при допомозі д.ф.-м.н Г.Ш. Дарсавелідзе.
Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи
доповідалися та обговорювалися на наступних наукових конференціях: Міжнародна
конференція по фізиці радіаційних явищ и радіаційному матеріалознавству,
(м. Алушта, (Крим) Україна, 2006, 2010, 2012); Міжнародна наукова конференція
молодих вчених та аспірантів «ІЕФ* 2011» (м. Ужгород, Україна, 2011);
Міжнародна конференція «Високочисті матеріали: отримання, застосування,
властивості», ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України,
(м. Харків, Україна, 2013).
Публікації. За темою дисертації опубліковано 8 наукових статей у фахових
наукових виданнях, 6 тез на міжнародних наукових конференціях та отримано 1
патент України.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, п'яти розділів,
висновків, списку літератури та 2 додатків. Загальний обсяг роботи складає 120
сторінок, містить 60 рисунків, 12 таблиць. Список використаних джерел літератури
містить 82 найменування.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, приведено перелік наукових
програм і тем, в рамках яких в ННЦ «ХФТІ» НАН України проведені дослідження,
сформульовано мету та задачі, визначено об’єкт, предмет і методи дослідження,
встановлені положення наукової новизни, практичної цінності. Наведено відомості
щодо апробації роботи та публікацій, в яких відображені результати дисертаційної
роботи.
В першому розділі наведено основні властивості Si Ge сплавів та їх
застосування. Приведені методи отримання сплавів Si Ge та існуючі технологічні
труднощі цих методів.
Для сублімаційного випаровування кремнію, германію шляхом резистивного
нагрівання потрібен ретельний контроль і регулювання параметрів нагрівання.
Широко застосовується електроно-променевий нагрів кремній-германію, проте
недоліком такого джерела є наявність в потоці атомів кремній-германію крапельної
фракції. Для кремнію і германію, які мають високу температуру плавлення і високу
хімічну активність в розплавленому стані, створювані молекулярні потоки з
еффузійної комірки не є достатньо чистими із-за взаємодії з матеріалом тигля. До
недоліків гідридної епітаксії слід віднести пірофорність гідридів кремнію і германію
(можливість самозаймання на повітрі і вибуху).
В другому розділі приведено результати дослідження газофазного методу
осадження гетероепітаксійних структур Si1 x Ge x (0,01 x 0,05) , легованих B і P .
Для газофазного метода проведені розрахунки енергії Гіббса
GT0 реакцій
відновлення тетрахлоридів кремнію, германію, трихлоридів бору та фосфору, яка
характеризується зміною виділення твердої фази з газової. У разі отримання
позитивного значення G 0 – реакція між реагуючими речовинами не буде
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Рис. 1. Залежність енергії Гіббса від
температури для реакцій:
1– SiCl4 Si 4Cl
2– GeCl4 Ge 4Cl
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здійснена, тоді як у випадку отримання величини G 0 – реакція між реагуючими
речовинами буде здійснена.
З рис. 1 видно, що без водню реакції відновлення хлоридів кремнію і германію
відбуваються при надто високих температурах, на рис. 2 показано, що з додаванням
водню реакції відновлення хлоридів кремнію, германію, бору та фосфору
протікають при менших температурах.
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Рис. 2. Залежність енергії Гіббса від
температури для реакцій:
1– SiCl4 2H 2 Si 4HCl
2– GeCl4 2H 2 Ge 4HCl
3– 2 BCl 3 3H 2 2 B 6 HCl
4– 2 PCl 3 3H 2 2 P 6 HCl

Проведено оцінку характеру перебігу газу в реакційному об'ємі. Розраховані
числа Кнудсена, Рейнольдса, Грасгофа, що визначають в’язкість, ламінарність, та
вільну конвекцію. Встановлено, що досліджуваний потік в умовах 10 104 Па і
співвідношенні H 2 : (SiCl4 GeCl4 ) 10 : 1, 20 : 1, 50 : 1 має в’язкий характер перебігу і
зберігає ламінарність, конвекційні токи відсутні у всьому дослідженому діапазоні
параметрів. Такий потік забезпечує рівномірність доставки реагентів і практично
однакову швидкість росту шару у всіх точках підкладки.
Розглянуто області та стадії, що лімітують швидкість осадження Si Ge , рис. 3.
Експериментально встановлено, що в кінетичній області контролю швидкість
осадження здержується хімічною реакцією, у гомогенній області контролю хімічні
реакції відбуваються в газовій фазі, а не на підкладці. Найбільш оптимальним
варіантом є проведення процесу газофазного осадження в дифузійній області контролю
швидкості росту, яка містить три стадії. Стадія адсорбції вхідних реагентів на
поверхні росту спостерігається при тисках нижче 10 Па . При тисках вище 104 Па
лімітуючою стадією процесу є десорбція продуктів реакції з поверхні росту. І в тому
і в іншому випадку виходять пухкі конденсати Si Ge сплавів із значним вмістом
домішок і неоднорідним розподілом компонентів. Морфологія поверхні
конденсатів, отриманих в стадії адсорбційного контролю швидкості росту,
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Швидкість росту, мкм/год.

характеризується ізрізаністю граней зростання в результаті пасивації конденсату в
середовищі водню. Для стадії десорбційного контролю швидкості росту характерні
сформовані піраміди росту, окремі ділянки яких пасивуються відділенням
хлористого водню. У міру зростання шару в таких умовах відбувається
захлопування молекул хлористого водню, що призводить до збільшення вмісту
хлору та зниження щільності конденсатів. У діапазоні тисків від 10 Па до 104 Па
процес лімітується стадією дифузії вхідних реагентів до поверхні росту.
Встановлено, що в цій стадії швидкість росту плівок Si Ge максимальна, а щільність
плівок Si Ge близька до теоретичної. Морфологія поверхні росту характеризується
впорядкованістю кристалів.

2
120

Рис. 3. Лімітуючі області та стадії
процесу осадження:
1 – кінетична область.
2 – дифузійна область:
а) стадія адсорбції вхідних реагентів
на поверхні росту;
b) стадія дифузії вхідних реагентів до
поверхні росту;
c) стадія десорбції продуктів реакції
з поверхні росту.
3 – гомогенна область.

3
b

c

a

100
1

80
60
40

1200

1400

1600
1800
Температура, K

1
2
3

120
100
80
60
40
20
1000

1200

1400
1600
Температура, K

Швидкість росту , мкм/год.

Швидкість росту, мкм/год.

Вивчено кінетику процесу осадження кремнію і германію в Si Ge плівках при
різних парціальних тисках GeCl4 в парогазової суміші H 2 SiCl4 залежно від
температури, рис. 4 і рис. 5.
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Рис. 4. Залежність швидкості росту
кремнію в Si Ge плівках від
температури при різних парціальних
тисках GeCl4 в парогазовій суміші:

Рис. 5. Залежність швидкості росту
германію в Si Ge плівках від
температури при різних парціальних
тисках GeCl4 в парогазовій суміші:

1 4 Па, 2 2,5 Па, 3 1,3 Па

1 1,3 Па, 2 2,5 Па, 3 4 Па
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З рис. 4 і рис. 5 видно, що при парціальному тиску GeCl4 в діапазоні 1,3 Па 4 Па в
парогазовій суміші H 2 SiCl 4 швидкість осадження кремнію прискорюється в плівках
Si Ge . З подальшим збільшенням вмісту GeCl4 у парогазовій суміші швидкість
осадження кремнію в плівках Si Ge зменшується. При температурі 1100 1600 К
кремній осаджується за рахунок прискорення стадії кристалізації кремнію германієм.
При температурі вище 1600 К інтенсифікація кристалізації кремнію германієм
зменшується.
Газофазне осадження гетероепітаксійних структур Si1 x Ge x (0,01 x 0,05) ,
легованих B і P , проводилося на вакуумній установці проточного типу. В якості
підкладок використовувалися монокристалічні пластини з Si і сплавів
Si0,97 Ge0,03: B (~ 1018 см 3 ) , діаметром 35 40 мм .
Для газофазного осадження був встановлений наступний діапазон параметрів
процесу:
- відпал підкладки в H 2 1650 К ;
- температура підкладки – 1400 1600 К ;
- тиск в реакційній камері – 10 104 Па ;
- витрата H 2 90 120 л год. ;
- витрата SiCl4 1,8 12 л год. ;
- відношення GeCl4 SiCl4 0,005 0,03 ;
- величина легуючої добавки BCl3 або PCl3 не більше 1 3 % по відношенню до
витрати хлоридів SiCl4 GeCl4 .
З рис. 6 видно, що морфологія поверхні росту характеризується впорядкованістю
кристалів та не має дефектів. Нерівномірність розподілу германію по поверхні
гетероструктури не перевищує 3 % , рис. 7.

Рис. 6. Морфологія поверхні
гетероструктури 450

8

Si

Вміст, % ваг.

100
80
60
40
20

Ge

0
0

100 200 300 400 500 600
Відстань, мкм

Рис. 7. Розподіл елементів Si, Ge по
поверхні гетероструктури
В табл. 1 приведено значення постійної решітки, концентрація германію, бору та
фосфору в епітаксійних шарах. Відомо, що в сплавах Si Ge параметр постійної


решітки лінійно збільшується зі збільшенням германію від 5,4307 A (100% Si) до


(100% Ge) , тобто зміна постійної решітки на 0,022



відповідає зміні
концентрації германію на 10 % . Як видно з табл. 1, вміст германію в епітаксійних
шарах знаходиться в межах 2,57 11,92 ваг. % і спостерігається задовільна кореляція
5,658





між постійною решітки 5,438
5,427 та концентрацією германію. Зміст легуючих
елементів складає 0,0038 0,0071ваг. % , що відповідає ступеню легування
1017 1018 см 3 .
Таблиця 1
Постійна решітки, концентрація германію, бору та фосфору.
Метод
Осаджені
Постійна
Конц.
Конц. легуючого
отримання
шари
решітки, Å Ge, ваг. %
елемента, ваг. %
Si-Ge:B
5,438
11,92
0,0071 (В)
газофазний
Si-Ge:P
5,427
2,57
0,0038 (P)
В третьому розділі приведено результати дослідження плазмохімічного методу
осадження гетероепітаксійних структур Si1 x Ge x (0,01 x 0,05) , легованих B і P .
Встановлено, що введення в парогазову суміш H 2 SiCl4 GeCl4 розряду ВЧпотужності, яка становила 1 3 кВт , приводить до зменшення температури
підкладки та зростанню швидкості росту плівок Si Ge , що пояснюється
стимулюванням процесу осадження збудженими і зарядженими частинками плазми.
Реакції в розряді протікають під впливом високоенергетичних електронів.
Отриманий під дією високоенергетичних електронів атомарний водень помітно
прискорює хімічні процеси в реакціях відновлення хлоридів.
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Поверхня гетероструктури характеризується впорядкованістю кристалів та не має
дефектів, рис. 8. Нерівномірність розподілу германію по поверхні гетероструктури
не перевищує 3,9 % , рис. 9.

Рис. 8. Морфологія поверхні
гетероструктури 450
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Рис. 9. Розподіл елементів Si, Ge по
поверхні гетероструктури
В табл. 2 приведено значення постійної решітки, концентрація германію, бору та
фосфору в епітаксійних шарах.
Таблиця 2
Постійна решітки, концентрація германію, бору та фосфору.
Метод
Осаджені
Постійна
Конц.
Конц. легуючого
отримання
шари
решітки, Å Ge, ваг. %
елемента, ваг. %
Si-Ge:B
5,436
11,89
0,0071 (В)
плазмохімічний
Si-Ge:P
5,426
2,58
0,0034 (P)
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Як видно з табл. 2, спостерігається задовільна кореляція між постійною решітки




і концентрацією германію 11,89 2,58 ваг. % . Зміст легуючих
елементів складає 0,0034 0,0071ваг. % , що відповідає ступеню легування
1017 1018 см 3 .
В четвертому розділі приведено дослідження отримання сублімаційних джерел
Mo(Si Ge P) і W (Si Ge B) газофазним методом. Для сублімаційного осадження
використання в якості джерела кремнію його силіцидів тугоплавких металів,
наприклад MoSi2 , WSi2 , засноване на тому експериментальному факті, що при їх
нагріванні в вакуумі відбувається випаровування кремнію при послідовному
перетворенні вищих силіцидів ( Me) Si2 у нижчі ( Me) 5 Si3 .
Як видно з рис. 10 максимальний тиск парів Si при температурі сублімації
~ 1620 К складає ~ 5 Па , тиск парів кремнію над MoSi2 при температурі сублімації
~ 2100 К складає ~ 13 Па , а тиск парів кремнію над WSi2 при температурі сублімації
~ 2200 К станове вже ~ 80 Па .
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Рис. 10. Залежність тиску парів
кремнію від температури:
1 – кристалічний кремній Si
2 – дисиліцид молібдену MoSi2
3 – дисиліцид вольфраму WSi2
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На підставі цих даних газофазним методом отримані сублімаційні джерела, які
являють собою сполуки типу W (Si Ge B) і Mo(Si Ge P) . При термічному
нагріванні джерел, випаровування сполуки металу Mo , W з кремнієм, германієм,
бором та фосфором виключено. Тиск парів Mo , W на багато порядків менше тиску
парів сполук Si Ge P та Si Ge B .
Діапазон параметрів процесу отримання сублімаційних джерел:
- температура підкладки – 1400 1600 K ;
- тиск в реакційній камері – 10 104 Па ;
- витрата водню – 60 120 л год. ;
- відношення – H 2 : (SiCl4 GeCl4 ) від 10 : 1 до 50 : 1 ;
- відношення GeCl4 SiCl4 0,005 0,03 ;
- вміст легуючої добавки BCl3 або PCl3 в газовій фазі варіювалася від 1 до 3 % по
відношенню до витрати хлоридів SiCl4 GeCl4 .
На рис. 11 і на рис. 12 показана залежність зміни швидкості росту покриттів
Si Ge P та Si Ge B від часу при різних температурах. Як видно з рисунків
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Рис. 11. Залежність зміни товщини Рис. 12. Залежність зміни товщини
покриття Si Ge P від часу при покриття Si Ge B від часу при
температурах: 1 1400 K ; 2 1500 K ; температурах: 1 1400 K ; 2 1500 K ;
3 1600 K

3 1600 K

Дослідження морфології поверхні силіцидогерманідів молібдену і вольфраму
показали, що характерною особливістю поверхні є повна відсутність тріщин (рис. 13
та рис. 14 відповідно).

Рис. 13. Морфологія поверхні
силіцидогерманіду
молібдену

Рис. 14. Морфологія поверхні
силіцидогерманіду вольфраму 2500

2500

Результати досліджень розподілу елементів Ge , Si по глибині покриття
(металографічні шліфи) сублімаційних джерел W (Si Ge B) та Mo(Si Ge P)
свідчать про рівномірний розподіл елементів (рис. 15 та рис. 16 відповідно).
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Рис. 15. Розподіл елементів Ge , Si
по глибині покриття на підкладці Mo

Рис. 16. Розподіл елементів Ge , Si
по глибині покриття на підкладці W
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Рис. 17. Залежність швидкості
випаровування Si Ge P від часу
при температурах:
1 – 2100 K ; 2 – 2000 K ; 3 – 1900 K
4 – швидкість випаровування
кремнію при 1650 K

Швидкість випаровування, мг/см 2

Швидкіть випаровування, мг/см 2

Залежність швидкості випаровування Si Ge P та Si Ge B від часу у вакуумі
10 6 Па при різних температурах представлена на рис. 17 і рис. 18. З рисунків видно,
що швидкість випаровування Si Ge P та Si Ge B більше, ніж швидкість
випаровування кремнію при температурі його сублімації.
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Рис. 18. Залежність швидкості
випаровування Si Ge B від часу
при температурах:
1 – 2100 K ; 2 – 2000 K ; 3 – 1900 K
4 – швидкість випаровування
кремнію при 1650 K

В п’ятому розділі приведено результати дослідження гетеро структур
Si1 x Ge x (0,01 x 0,05) , легованих B і P , отриманих сублімаційним методом.
Осадження гетероструктур проводили на високовакуумній установці.
Встановлений наступний діапазон параметрів процесу осадження:
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- тиск в реакційній камері – 10 6 10 8 Па ;
- відпал підкладки – 1200 K ;
- температура підкладки – 570 870 K ;
- температура сублімаційного джерела W (Si Ge B) 1770 1970 K ;
- температура сублімаційного джерела Mo(Si Ge P) 1670 1870 K .
Схема отриманої гетероепітаксійної структури представлена на рис. 19.
верхній епітаксійний шар
n-Si0,99-Ge 0,01: P (~ 1018 см-3), 0,1-0,5 m
епітаксійний шар
р-Si0,95 -Ge0,05: B (5,1017-1018см-3), 1-3 m
буферний шар
р-Si0,95 –Ge0,05: B (~ 1018 см-3), 0,5-1,0 m
підкладка Si, р-Si0,97 –Ge0,03: B (~ 1018 см-3), 300-500 m
Рис. 19. Схема гетероепітаксійної структури
Гетероструктура являє собою напівпровідниковий діод, чутливим елементом
якого є напівпровідник p-типу, над яким утворений тонкий шар напівпровідника nтипу.
Дослідження морфології показали, що гетероструктура характеризується
гладкістю поверхні та не має дефектів. Нерівномірність розподілу германію по
поверхні гетероструктури не перевищує 2 % .




Спостерігається задовільна кореляція між постійною решітки 5,434
і
5,426
концентрацією германію 11,52 2,54 ваг. % в епітаксійних шарах. Зміст легуючих
елементів
складає
що
відповідає
ступеню
0,0036 0,0057 ваг. % ,
легування 1017 1018 см 3 .
Фотоелектричні характеристики гетероструктур (спектр фотоелектрорушійної
сили та фоточутливісті) вивчалися на дифракційному монохроматорі МДР 2 , з


лінійною дисперсією 80 / мм , з дифракційною решіткою 300 комірок / мм , освітлена
площа становила S 1 см 2 . Виміри проводилися при 300 К в спектральному діапазоні
довжин хвиль 0,4 1,2 мкм . Джерелом випромінювання використовувалася галогенна
лампа з вольфрамовою ниткою розжарення. Результати вимірювань представлені на
рис. 21 і рис. 22, відповідно.
З рис. 21 та рис. 22 видно, що гетеро структури Si1 x Ge x (0,01 x 0,05) , леговані B
і P , на монокристалічних підкладках Si , Si0,97 Ge0,03: B (~ 1018 см 3 ) реєструють
випромінювання в ближній інфрачервоній області на довжині хвиль ~ 0,8 1 мкм .
Гетероструктури на підкладці Si0,97 Ge0,03: B (~ 1018 см 3 ) мають підвищені значення
фотоелектрорушійної сили та фоточутливісті в порівнянні з гетероструктурами на
підкладці Si .
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Рис. 21. Спектр фотоелектрорушійної
сили гетероструктури на підкладках
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Si(1) і Si0,97 Ge0,03: B (~ 10 см ) (2)
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Рис. 22. Спектр фоточутливості
гетероструктури на підкладках
18
3
Si(1) і Si0,97 Ge0,03: B (~ 10 см ) (2)

ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі вирішено науково-практичну задачу розробки методики
газофазного, плазмохімічного і сублімаційного осадження гетероепітаксійних
структур Si1 x Ge x (0,01 x 0,05) , легованих B і P , для оптоелектронних пристроїв
реєстрації випромінювання в ближній інфрачервоній області.
На основі розв’язання комплексу наукових та технологічних задач одержані
наступні наукові та практичні результати:
1. Виконані термодинамічні розрахунки реакцій відновлення хлоридів кремнію,
германію, показали, що при газофазному осадженні без водню реакції відновлення
хлоридів не протікають при температурі нижче 1800 K , у присутності водню реакції
відновлення хлоридів протікають при температурах 1200 1400 K , у присутності
атомарного водню, при плазмохімічному осадженні, реакції відновлення
тетрахлоридів протікають при температурах 1100 1300 K .
2. Визначено тиск 10 104 Па в реакційному об’ємі і співвідношення H 2 : (SiCl4 GeCl 4 )
10 : 1 ; 20 : 1 ; 50 : 1 при яких характер перебігу газу є в’язким, ламінарним, конвекційні
токи відсутні у всьому дослідженому діапазоні параметрів. Такий потік забезпечує
рівномірність доставки реагентів і практично однакову швидкість росту шару у всіх
точках підкладки, що важливо при отриманні однорідних за складом плівок Si Ge .
3. Встановлено, що найбільш оптимальним варіантом є проведення процесу газофазного
осадження в дифузійній області контролю швидкості росту у стадії дифузії вхідних
реагентів до поверхні росту. В цій стадії швидкість росту плівок Si Ge максимальна,
а щільність плівок Si Ge близька до теоретичної. Морфологія поверхні росту
характеризується впорядкованістю кристалів та не має дефектів.
4. Показано, що добавка GeCl4 в парогазову суміш H 2 SiCl4 інтенсифікує процес
осадження кремнію в сплавах Si Ge . При парціальному тиску хлориду германію
у парогазовій суміші в діапазоні від 1,3 Па до 4 Па спостерігається збільшення
швидкості осадження кремнію. З подальшим збільшенням вмісту хлориду
германію швидкість осадження кремнію зменшується. При температурі
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кремній осаджується за рахунок прискорення стадії кристалізації
кремнію германієм. При температурі вище 1600 К інтенсифікація кристалізації
кремнію германієм зменшується.
5. Введення в парогазову суміш розряду ВЧ-потужності, яка складає 1 3 кВт ,
призводить до зменшення температури підкладки та зростанню швидкості росту
плівок Si Ge , що пояснюється стимулюванням процесу збудженими та
зарядженими частинками плазми. Реакції в розряді протікають під впливом
високоенергетичних електронів. Отриманий під дією високоенергетичних
електронів атомарний водень помітно прискорює хімічні процеси в реакціях
відновлення хлоридів.
6. Розроблено та отримано газофазним методом джерело атомів Si Ge B і Si Ge P
на підкладках Mo і W для сублімаційного осадження гетероепітаксійних структур
Si1 x Ge x (0,01 x 0,05) , легованих B і P . Джерело розширює номенклатуру
речовин, діапазон температур випаровування і тисків парів Si Ge B і Si Ge P ,
що значно покращує експлуатаційні властивості і технологічність осадження.
7. Сублімаційним методом отримано багатошарову гетероепітаксійну структуру на
монокристалічних підкладках Si , Si0,97 Ge0,03: B (~ 1018 см 3 ) з буферним шаром
Si0,95 Ge0,05 : B (~ 1018 см 3 )
та
верхніми
епітаксійними
шарами
Si0,95 Ge0,05 : B (1017 - 1018 см 3 )
Si0,99 Ge0, 01 : P (~ 1018 см 3 )
і
для
реєстрації
випромінювання в ближній інфрачервоній області випромінювання на довжині
хвиль ~ 0,8 1 мкм , що важливо в подальшому розвитку оптоелектронних
пристроїв.
8. Результати роботи впроваджено у процес вирощування гетероепітаксійних
структур Si Ge з сублімаційних джерел Mo(Si Ge) та W (Si Ge) в Інституті
фізики твердого тіла матеріалознавства і технологій Національного наукового
центру «Харківський фізико-технічний інститут», що підтверджено відповідним
актом.
1100 1600 К
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АНОТАЦІЯ
Журавльов О.Ю. Осадження гетероепітаксійних Si1 x Ge x
структур
газофазним, плазмохімічним і сублімаційним методами. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за
спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство. Інститут монокристалів НАН України,
Харків 2015.
Дисертаційна робота присвячена розробці газофазного, плазмохімічного і
сублімаційного
методів
осадження
гетероепітаксійних
структур
Si1 x Ge x (0,01 x 0,05) , легованих B і P , на монокристалічних підкладках Si і
Si0,95 Ge0,05 : B (~ 1018 см 3 ) для застосування в оптоелектронних приладах реєстрації
випромінювання в ближній інфрачервоній області.
На підставі проведених досліджень були встановлені оптимальні параметри
газофазного методу осадження: температура підкладки – 1400 1600 К , тиск в
реакційній камері – 10 104 Па , витрата H 2 90 120 л год. , витрата SiCl4 1,8 12 л год. ,
ставлення GeCl4 SiCl4 0,005 0,03 , величина легуючої добавки BCl3 або PCl3 не
більше 1 3 % по відношенню до витрати хлоридів SiCl4 GeCl4 .
Діапазон параметрів плазмохімічного методу збігався з газофазним процесом, за
винятком температури підкладки, яка була на 300 K нижче за рахунок введеної в
парогазову суміш H 2 SiCl4 GeCl4 розряду ВЧ-потужності, яка складала 1 3 кВт .
Розроблено джерело атомів Si Ge B і Si Ge P на підкладках Mo і W для
сублімаційного осадження гетероепітаксійних структур Si1 x Ge x (0,01 x 0,05) ,
легованих B і P . Джерело розширює номенклатуру речовин, діапазон температур
випаровування і тисків парів Si Ge B і Si Ge P , що значно покращує
експлуатаційні властивості і технологічність осадження.
Показано, що отримана сублімаційним методом багатошарова гетероепітаксійна
структура на монокристалічних підкладках Si , Si97 Ge3: B (~ 1018 см 3 ) з буферним
Si0,95 Ge0,05 : B (~ 1018 см 3 )
шаром
та
верхніми
епітаксійними
шарами
Si0,95 Ge0,05 : B (1017 - 1018 см 3 ) і Si0,99 Ge0, 01 : P (~ 1018 см 3 ) характеризуються фото-ЕРС і
фоточутливістю в ближній ІЧ області випромінювання на довжині хвиль
~ 0,8 1 мкм , що важливо в подальшому розвитку оптоелектронних пристроїв.
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ABSTRACT
Zhuravlyov A.Y. Deposition of heteroepitaxial Si1 x Ge x structures gas phase,
plasma-chemical and sublimation methods. – Manuscript.
Dissertation for a candidate s science degree in technical sciences, speciality 05.02.01 –
Material Science. Institute for Single Crystals of National Academy of Science of Ukraine,
Kharkov 2015.
The dissertation is devoted to development of gas phase, plasma chemical and
sublimation deposition methods heteroepitaxial structures Si1 x Ge x (0,01 x 0,05) doped
18
3
B and P on single-crystal substrates Si and Si0,97 Ge0, 03: B (~ 10 сm ) for use in
optoelectronic devices registering radiation in the near infrared region.
Based on these studies were set optimum parameters of gas-phase method deposition,
substrate temperature – 1400 1600 К , pressure in the reaction chamber – 10 104 Pa , the
flow
rate
of
flow
ratio
H 2 90 120 liter hour ,
SiCl4 1,8 12 liter hour ,
GeCl4 SiCl4 0,005 0,03 , value doping additives BCl 3 or PCl 3 not more than 1 3 % in
relation to the costs of chlorides SiCl4 GeCl4 .
The range of parameters of plasma chemical method coincided with gas-phase process
with the exception of substrate temperature, which was 300 K due to lower steam mixture
H 2 SiCl4 GeCl4 discharge HF power that was 1 3 kW .
A source of atoms Si Ge B and Si Ge P substrates on Mo and W for sublimation
deposition heteroepitaxial structures was developed. Source expands the range of
substances, temperature range of evaporation and vapour pressure of Si Ge B and
Si Ge P which significantly improves performance properties and processability
deposition.
It is shown that the resulting of sublimation method multilayer heteroepitaxial structure
Si0,97 Ge0,03: B (~ 1018 сm 3 )
on
single-crystal
substrates
buffer
layer
Si ,
18
3
17
18
3
Si0,95 Ge0,05 : B (~ 10 сm ) and the upper epitaxial layers Si0,95 Ge0, 05 : B (10 - 10 сm ) and
Si0,99 Ge0,01 : P (~ 1018 сm 3 ) characterized photo-emf and photosensitivity in near IR area at
wavelength ~ 0,8 1 m , which is important in the further development of optoelectronic
devices.
Key words: heteroepitaxial structures, single-crystal substrates, gas phase, plasmachemical and sublimation methods.
АНОТАЦИЯ
Журавлѐв А.Ю. Осаждение гетероэпитаксиальных Si1 x Ge x структур
газофазным, плазмохимическим и сублимационным методами. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по
специальности 05.02.01 – материаловедение. Институт монокристаллов НАН
Украины, Харьков 2015.
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Диссертационная работа посвящена разработке методики газофазного,
плазмохимического и сублимационного метода осаждения гетероэпитаксиальных
структур Si1 x Ge x (0,01 x 0,05) , легированных B и P , на монокристаллических
подложках Si и Si0,97 Ge0,03: B (~ 1018 см 3 ) для применения в оптоэлектронных
приборах регистрации излучения в ближней инфракрасной области.
В
диссертационной
работе
проведены
термодинамические
расчеты
восстановления тетрахлоридов кремния, германия, которые показали, что при
газофазном осаждении в отсутствии водорода химические реакции восстановления
тетрахлоридов не протекают при температуре ниже 1800 K . С добавлением водорода
химические реакции восстановления тетрахлоридов протекают при температурах
1200 1400 K . В среде атомарного водорода, при плазмохимическом осаждении,
химические реакции восстановления тетрахлоридов протекают при температурах
1100 1300 K .
Исследована газодинамика характера течения парогазовой смеси H 2 SiCl4 GeCl4 .
Установлены давление в реакционном объѐме 10 104 Па и соотношения
H 2 : ( SiCl4 GeCl 4 ) 10 : 1 ; 20 : 1 ; 50 : 1 при которых характер течения газа является
вязкостным, ламинарным, наличие конвективных токов отсутствует.
Изучены стадии, лимитирующие скорость осаждения Si Ge . Экспериментально
установлено, что стадия адсорбции хлорида кремния лимитирует процесс
осаждения при давлениях ниже 10 Па . При давлениях выше 104 Па лимитирующей
стадией процесса является десорбция хлористого водорода с поверхности подложки.
В диапазоне давлений от 10 Па до 104 Па процесс лимитируется стадией диффузии
реагентов к подложке.
Изучена кинетика восстановления тетрахлоридов Si и Ge в Si Ge пленках при
различных температурах и парциальных давлениях GeCl4 в газовой смеси
H 2 SiCl4 GeCl4 . Показано, что при парциальном давлении хлорида германия от
1,3 Па до 4 Па наблюдается увеличение скорости осаждения кремния. С
дальнейшим увеличением содержания хлорида германия в парагазовой смеси
скорость осаждения кремния уменьшается. При температуре 1100 1600 К кремний
осаждается за счет ускорения стадии кристаллизации кремния германием. При
температуре выше 1600 К интенсификация кристаллизации кремния германием
уменьшается.
На основании проведенных исследований установлены оптимальные параметры
метода совместного водородного восстановления тетрахлоридов кремния, германия,
трихлоридов бора, фосфора: температура подложки – 1400 1600 К , давление в
реакционной камере – 10 104 Па , расход H 2 90 120 л час , расход SiCl4 1,8 12 л час ,
отношение GeCl4 SiCl4 0,005 0,03 , величина легирующей добавки BCl3 или PCl3 не
более 1 3 % по отношению к расходу хлоридов SiCl4 GeCl4 .
Аналогичным образом осуществлялось осаждение гетероэпитаксиальных
структур Si1 x Ge x (0,01 x 0,05) , легированных B и P , плазмохимическим методом.
Диапазон параметров совпадал с газофазным процессом, за исключением
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температуры подложки, которая была на 300 K ниже за счет вводимой в парогазовую
смесь H 2 SiCl4 GeCl4 разряда ВЧ-мощности, которая составляла 1 3 кВт , что
можно объяснить стимулированием процесса осаждения активными возбужденными
и заряженными частицами плазмы. Реакции в разряде протекают под воздействием
высокоэнергетичных электронов. Такие электроны в меньшей степени подвержены
актам диссоциативного захвата молекулами галогенидов. Полученные таким
образом высокоэнергетичные атомы водорода заметно ускоряют химические
процессы в реакциях восстановления хлоридов.
Впервые газофазным методом получен источник атомов Si Ge B и Si Ge P на
подложках Mo и W для сублимационного осаждения гетероэпитаксиальных
структур Si1 x Ge x (0,01 x 0,05) , легированных B и P . Источник позволяет
расширить номенклатуру наносимых веществ, диапазоны рабочих температур
испарения и давлений паров Si Ge B и Si Ge P , что значительно улучшает
эксплуатационные свойства и технологичность осаждения.
Показано, что полученная многослойная гетероэпитаксиальная структура на
монокристаллических подложках Si и Si0,97 Ge0,03: B (~ 1018 см 3 ) с буферным слоем
Si0,95 Ge0,05 : B (~ 1018 см 3 )
и
верхними
эпитаксиальными
слоями
Si0,95 Ge0,05 : B (1017 - 1018 см 3 ) и Si0,99 Ge0, 01 : P (~ 1018 см 3 ) характеризуются фото-ЭДС и
фоточувствительностью в ближней ИК области излучения на длине волн
~ 0,8 1 мкм , что важно в дальнейшем развитии оптоэлектронных приборов.
Ключевые слова: гетероэпитаксиальные структуры, монокристаллические
подложки, газофазный, плазмохимический, сублимационный метод.

