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АНОТАЦІЯ 
Дмитро  СЕНЬКО. Стимульвана ультразвуком пасивація поверхні 
кремнію в спиртовому розчині фторида амонію 
Кваліфікаційна робота бакалавра.  Галузь знань: 10 Природничі науки. 
Спеціальність: 104 Фізика та астрономія. Освітня програма: Фізика. 
Спеціалізація: Фізика наноструктур в металах та кераміках. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,  
фізичний факультет, кафедра загальної  фізики. – Київ, 2022.  
Науковий керівник: кандидат фіз.-мат. наук, доцент Артем ПОДОЛЯН. 
 
Встановлена різниця при хімічній та сонохімічній обробці поверхні кремнію в 
розчині фторида амонію в етиловому спирті, що видно по характеру змін на 
експоненційних ділянках в кривій загасання поверхневої фото-ЕРС. Виявлене 
незначне зростання концентрації швидких та зменшення концентрації 
повільних поверхневих центрів рекомбінації при хімічній обробці, та ефективну 
пасивацію поверхні кремнію за рахунок зменшення концентрації швидких та 
повільних поверхневих центрів рекомбінації при сонохімічній обробці. 
 

SUMMARY 
Senko D.I. Ultrasonically stimulated silicon surface passivation in alcoholic 
solution of ammonium fluoride 
Bachelor  qualification work. Field of knowledge: 10 Natural sciences. Specialty: 104 
Physics and Astronomy.  Educational program: Physics. Specialization: Physics of 
nanostructures in metals and ceramics. 
National Taras Shevchenko University of Kiev, Faculty of Physics, General Physics 
Department. – Kyiv, 2022. 
Research supervisor: Ph.D, Podolyan A.O. 
 
The difference between chemical and sonochemical treatment of the silicon surface in 
a solution of ammonium fluoride in ethyl alcohol is established, which can be seen by 
the nature of changes in exponential areas in the attenuation curve of surface photo-
EMF. There was a slight increase in the concentration of fast surface recombination 
centers and decrease concentration of slow surface recombination centers during 
chemical treatment, and effective passivation of the silicon surface by decreasing the 
concentration of fast and slow surface recombination centers during sonochemical 
treatment. 
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ВСТУП 

          Сонохімічні реакції – це застосування ультразвуку до хімічних реакцій та 

процесів. Механізм викликання сонохімічних ефектів у рідинах є явищем 

акустичної кавітації. Сонохімічні  процеси в рідинах залежать головним чином 

від фізичних ефектів при швидкому нагріванні та охолодженні, що 

викликаються сплескуванням бульбашки [1.0]. На відміну практично від усіх 

хімічних реакцій швидкість  сонохімічних реакцій зменшується зі зростанням 

температури навколишнього середовища, інакше кажучи температури рідини, 

що містить бульбашку. Чим вища температура навколишнього середовища, тим 

більше газу буде перебувати всередині бульбашки.  Додаткова кількість газу 

демпфує схлопування бульбашки і знижує досягнену при цьому температуру.  

Таким чином, звукохімічні реакції при підвищенні температури  навколишнього 

середовища протікають повільніше. Також, на відміну від хімічних процесів, 

що викликаються світлом, звукохімічні реакції не виявляють сильної залежності 

від частоти.  Вплив частоти в основному зводиться до зміни критичного розміру 

бульбашки перед схлопуванням, що не змінює скільки-небудь значно перебіг 

процесу кавітації. Примітний момент, якщо пляшечку заповнити, наприклад, 

ксеном, максимальна температура, що досягається при його схоплюванні, буде 

високою, тому що ксенон погано проводить тепло і зберігає енергію, що 

виділяється при схоплюванні бульбашки.  Водночас гелій проводить тепло так 

добре, що може придушити сомохімічні реакції. Динаміка зростання бульбашки 

та її схлопування сильно залежать від локальних умов, включаючи агрегатний 

стан використовуваних середовищ: чи є вони просто рідинами, рідинами з 

протяжними твердими поверхнями або рідинами з домішкою невеликих 

твердих частинок.  У кожному випадку переважають фізичні ефекти, 

спричинені схлопуванням бульбашки, розрізняються, тому характер хімічних 

реакцій також змінюється.  

Мета роботи: з’ясувати експериментально, чи дозволить сонохімічна обробка 

зразків кремнію в розчині фторида амонію NH4F в етиловому спирті C2H5OH 

збільшити ефективність пасивації поверхневих дефектів в кремнії. 
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1. Огляд літератури 

     1.1. Рекомбінація носіїв заряду в напівпровідниковому кремнії 

     1.1.1 Об’ємна рекомбінація 
 

Рекомбінація вільних носіїв у об’ємі c-Si може відбуватися декількома 

шляхами, які можна розділити наступним чином [1.1]: 

- Випромінювальна рекомбінація: процес випромінювальної рекомбінації можна 

розглядати як зворотний механізму фотогенерації. Електрон в зоні провідності 

втрачає свою енергію за рахунок випромінювання фотона (і випромінювання 

фонона для дотримання закону збереження імпульсу) і анігілює з діркою у 

валентній зоні. Швидкість випромінювальної рекомбінації виглядає так: 

                                                                                                     (1.1.1) 

 

Коефіцієнт випромінювальної рекомбінації Brad становить 4,733×10−15 см 3 с -1 

[1.2]. 

- Оже-рекомбінація: Оже-рекомбінація іноді відбувається, коли два електрони 

(або дві дірки) стикаються. Один носій збуджується до більш високого рівня 

енергії, а інший втрачає свою енергію і рекомбінує з діркою (або електроном) у 

валентній зоні (зоні провідності). Були запропоновані різні параметри даної 

                   (1.1.2) 
 

рекомбінації, причому один з останніх запропонований в роботі [1.3] 

Оже-рекомбінація — це процес безвипромінювальної рекомбінації. Оскільки 

цей процес вимагає взаємодію трьох частинок (двох електронів і однієї дірки 

або двох дірок і одного електрона), він швидше за все станеться при високій 

надлишковій концентрації носіїв (леговані шари, висока рівень інжекції 

нерівноважних носіїв). 

- Рекомбінація Шоклі-Ріда-Холла [1.4]: ще один процес 

безвипромінювальної рекомбінації через наявність дефектів (або пасток) 

у забороненій зоні. Розглядаючи спочатку одиночний дефект з енергею Et 
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у забороненій зоні, рекомбінація Шоклі-Ріда-Холла описується чотирма 

процесами, схематично показаними на Рис. 1.1:  захоплення електрона із 

зони провідності на пастку (cn ), викид електрона з пастки в зону 

провідності (en ), а також ті самі переходи для дірок між пасткою і 

валентною зоною (cp і ep ). 

 

 

Рис. 1.1. Рекомбінаційні процеси Шоклі-Ріда-Холла між рівнем пастки Et і 

краями зон провідністі і валентної зони Ec і Ev. 

 

Статистика Шоклі-Ріда-Холла передбачає, що пастка може вміщувати лише 

одну дірку або один електрон. Якщо концентрація пастки Nt, тоді швидкість 

рекомбінації через пастки становить: 

 

                                                                      (1.1.3) 

де 

Tk
EE

ptp
Tk
EE

cntnpthppnthnn
B

t

B

tc

eNcEeandeNcEecc







 )()(,, ,,
 

                                                                                                                             (1.1.4) 
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ni – власна концентрація носіїв і 

                                                                                                          (1.1.5) 
 

 

, Nc і Nv — ефективна густина станів в зоні провідності та валентнй зоні, Ec і Ev 

— енергетичні положення країв зони провідності та валентної зони, vth,n і vth,p – 

теплові швидкості електронів і дірок (близько 107 см/c в c-Si) і σn (Et ) і σp (Et ) 

— поперечні перерізи захоплення для електронів та дірок. 

У разі розподілу D(Et) пасток у забороненій зоні швидкість рекомбінації  

 

визначається як: 

                                       (1.1.6) 

 

Результуюча швидкість рекомбінації в об'єі напівпровідника Rbulk визначається 

як: 

                                                                                    (1.1.7) 
 

Для характеристики динаміки рекомбінації носіїв заряду зручно 

використовувати час життя неосновних носіїв заряду. Для кожного процесу 

рекомбінації час життя τi визначається як 

                                                                        (1.1.8) 

 

Тут ∆p використовується в припущенні, що дослідження проводяться на 

пластинах (n)c-Si, так що дірки є неосновними носіями і носіїї народжуються 

парами (∆p=∆n). Нарешті, об’ємний час життя носіїв заряду τb можна визначити 

як: 
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       (1.9) 

                                                                   (1.1.9) 

 

1.1.2. Поверхнева рекомбінація 

 

В процесі поверхневої рекомбінації електрон із зони провідності рекомбінує з 

діркою у валентній зоні через «поверхневий стан» на рівні дефекту всередині 

забороненої зони. Математично, процес також описується теорією Шоклі-Ріда-

Холла [1.4]. Швидкість рекомбінації Us через однорівневий стан поверхні, що 

характеризується енергією Et, визначається як: 

                                                                                              (1.2.1) 

 

де 

      (1.2.2) 

 

Sn0 і Sp0 — параметри швидкості поверхневої рекомбінації електронів і дірок, ns і 

ps — концентрації електронів і дірок на поверхні, σn і σp — перерізи захоплення 

електронів і дірок, Nst – кількість поверхневих станів на одиницю площі, Ei – 

власна енергія Фермі, vth – теплова швидкість носіїв заряду (~107 см/с в Si при 

300K), k – стала Больцмана, T – температура, ni – власна густина носіїв заряду 

напівпровідника. За аналогією з обємним виразом Ub=Δn/τb (де Δn – 

надлишкова концентрація носіїв у об’ємі, а τb  – час життя об’ємного носія), 

швидкість поверхневої рекомбінації S може бути визначена як Us=S·Δns, де Δns– 

надлишкова концентрація носіїв на поверхні. Для випадку пласких зон на 
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поверхні та нехтуючи захопленням носіїв, надлишкові концентрації електронів і 

дірок рівні ( Δns =Δps ), що дає [1.5] 

                                                      (1.2.3) 

 

Цей вираз показує, що швидкість поверхневої рекомбінації S залежить не тільки 

від властивостей поверхневих станів [тобто їх енергетичний рівень (через n1 і 

p1), їх густину і перерізи захоплення електронів і дірок (через Sn0 і Sp0)], але 

також від рівня інжекції Δns на поверхні та від рівня легування пластини (через 

n0 і p0). У практичних пристроях зазвичай спостерігається вигин енергетичних 

зон на поверхні. Отже, на відміну від випадку спрямлених зон на поверхні з 

рівнянням (3), не існує аналітичного виразу для швидкісті поверхневої 

рекомбінації S. Замість цього швидкість поверхневої рекомбінації повинна бути 

розрахована з рівняння (1) з використанням чисельно визначених значень для ns 

і ps [1.5]. Після розрахунку Us, за аналогією з концепцією ефективних 

швидкостей рекомбінації для високо-низьких переходів, ефективна швидкість 

поверхневої рекомбінації Seff може бути визначена на віртуальній поверхні 

всередині пластини, розташованої на краю області поверхневого просторового 

заряду (розташованої при x =d) [1.6] 

                                                                                                          (1.2.4) 

 

1.2 Пасивація поверхні кремнію 

 

У пристроях, робота яких визначається неосновними носіями заряду, 

таких як сонячні елементи та датчики зображення, час життя неосновних носіїв 

заряду часто впливає на остаточну ефективність готового пристрою. Наприклад 

для сонячного елементу товщина фотоелектричного поглинача (dabs) повинна 

дорівнювати або бути більшою в три рази за глибину поглинання світла (α-1) 
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щоб забезпечити поглинання більше ніж 95% падаючого світла. В той же час, 

щоб фотогенеровані носії заряду ефективно збирались на їх відповідних 

зарядово-селективних контактах товщина фотоелектричного поглинача (dabs) 

повинна бути більшою за дифузійну довжину L=(Dτ)1/2 носіїв заряду. Отже щоб 

задовільнити обом вимогам повинна виконуватись наступна умова для 

мінімального часу життя носіїв заряду у фотоелектричному поглиначі (τmin): 

D

2

min
9 


                                                                                          (2.1) 

 

 

Приймаючи для глибини поглинання світла (α-1) в c-Si величину порядка 100 

мкм [1.7] а для коефіцієнта дифузії в c-Si D=15 см2/с, отримаємо для 

фотоелектричних поглиначів на основі c-Si мінімальний час життя приблизно 

τmin =100 мкс. 

Оскільки дифузійна довжина часто більше за товщину пластини для цих 

пристроїв, ефективний час життя носіїв заряду τeff  буде визначатись як обємним 

часом життя τb так і поверхневим часом життя τs  

                                                                                                                 (2.2) 
 

Поверхневий час життя τs при низькому рівні фотозбудження визначається 

виразом [1.8] 

                                                                                                     (2.3) 
 

де W- товщина зразка, D- коефіцієнт дифузії носіїв заряду, Seff- ефективна 

швидкість поверхневої рекомбінації. Таким чином, для збільшення ефективного 

часу життя носіїв заряду потрібно зменшувати ефективну швидкість 

поверхневої рекомбінації.  
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Цілеспрямоване зниження швидкості поверхневої рекомбінації 

називається поверхневою пасивацією. Стратегії пасивації поверхні спрямовані 

на зменшення концентрації вільних носіїв заряду на поверхні, а також густини 

поверхневих станів. Пасивація поверхні відіграє дуже важливу роль для 

сонячних елементів з високою ефективністю перетворення сонячної енергії. 

Дуже ефективним методом пасивації поверхні є зменшення густини 

поверхневих дефектів з електронними станами в забороненій зоні 

фотоелектричного поглинача (див. Рис. 1.2). 

 

Рис 1.2. Пасивація поверхні шляхом поверхневих хімічних реакцій, що 

видаляють поверхневі стани з області навколо середини забороненої зони 

фотоелектричного поглинача. 

 

Концепції пасивації поверхні сонячних елементів засновані на вбудовуванні так 

званих шарів пасивації (Рис. 1.3). Метою такого пасиваційного шару є (i) 

зменшення густини поверхневих станів на межі між шаром пасивації та 

фотоелектричного поглинача та (ii) утворення бар'єрів для фотогенерованих 

носіїв заряду між фотоелектричним поглиначем і зовнішньо поверхнею 

пасивуючого покриття. 
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Рис. 1.3. Поверхнева пасивація з поверхневим пасивуючим шаром, що дозволяє  

уникнути дефектних станів на межі між шаром пасивації та поглинача, а також 

уникнути проникнення вільних електронів і дірок від фотоелектричного 

поглинача на зовнішню поверхню пасиваційного шару 

 

Перша мета досягається шляхом вибору правильної конфігурації хімічного 

зв'язку на межі між шаром пасивації та фотоелектричним поглиначем. Друга 

мета досягається шляхом реалізації так званих гетеропереходів типу I. Шар 

пасивації повинен бути набагато товщим, ніж довжина тунелювання. 

Стандартним методом пасивації поверхонь Si — як дифузійних, так і 

недифузійних — є термічне окислення при високій температурі (~ 1000 С) На 

високоомному кремнії цей метод забезпечує надзвичайно низьку густину 

поверхневих станів ~109 см-2eV-1. Термічний SiO2 забезпечує чудову пасивацію 

поверхні на пластинах Si n- і p-типу з високим питомим опором (> 100 Ом см), і 

демонструє значення Seff нижче 10 см с-1 [1.9, 1.10]. Однак для низьких питомих 

опорів підкладки (~1 Ом см) якість пасивації залежить від типу легування: у той 

час як n-Si все ще добре пасивований, результуюча Seff на p-Si значно гірша. 

Наприклад, найкраще значення Seff повідомлене на сьогоднішній день для 0,7- 

Ом см FZ p-Si, становить 41 см/с. Як правило, значення Seff для таких підкладок 

лежать в діапазоні 50-500 см/с при рівні інжекції 1014 см-3. Однак ефективний 

час життя часто змінюється під час нанесення типового пасивуючого 
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діелектричного покриття за рахунок введення домішок або термічної 

активації/деактивації дефектів при підвищеній температурі. 

Існує також метод хімічної пасивації поверхні кремнію шляхом хімічної 

обробки в різноманітних хімічних розчинах. Травлення у водних розчинах HF 

широко використовується для приготування мікроскопічно плоских кремнієвих 

пластин без природного оксиду. Такий розчин швидко протравлює природний 

оксид кремнію, але помітно не руйнує обєм кремнію . В даний час точно 

встановлено, що травлення кремнію у водному розчині HF або забуференному 

розчині HF забезпечує пасивовану, насичену водневими атомами H поверхню 

[1.9, 1.11-1.12]. При такій пасивації отримують для Seff менше ніж 10 см/с. Проте 

пасивуючі властивості такої поверхні є нестабільними і швидко деградують при 

знаходженні пластини на повітрі [1.13, 1.14]. Окрім того HF є дуже токсичною 

речовиною. 

Часто для пасивації поверхні кремнію застосовують хімічну обробку 

пластин в водному розчині фторида амонію NH4F [1.15]. При такій обробці 

пасивація досягається утворення Si-H звязків на поверхні кремнію і Seff ~ 25 

см/с. Обробка в розчині  NH4F забезбечує більш стійку до окислення насичену 

воднем поверхню кремнія, ніж обробка в розчині HF. Проте після декількох 

годин витримки на повітрі пасивована в розчині NH4F поверхня починає 

окислюватись, що призводить до зростання Seff до більше ніж 1000 см/с [1.15, 

1.16]. 

Стабільного пасивуючого ефекту досягають шляхом утворення звязків Si-

C на поверхні кремнію при функціоналізації поверхні метильними CH3- та 

етильними  C2H5- групами  [1.17-1.19]. Однак функціоналізація поверхні 

кремнію органічними групами CxHy представляє собою доволі складний і 

малотехнологічний процес [1.20, 1.21]. Можна сподіватись, що застосування 

методу сонохімії дозволить спростити процес створення пасивованих 

функціональними групами CxHy поверхонь кремнію. 
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1.3 Поверхнева фото-ЕРС 

 

Коли фотогенеровані носії заряду розділені в просторі, виникає 

фотонапруга завдяки переносу та/або перерозподілу заряду. Фотонапруга, яка 

викликає зміну контактної різниці потенціалів на поверхні зразка, називається 

поверхневою фото-ЕРС. Поверхнева фото-ЕРС, згідно з точним визначенням, 

це зміни поверхневого потенціалу, викликані освітленням [1.22]. Про ефект 

вперше повідомив у 1947 році лауреат Нобелівської премії Браттейн [1.23], який 

спостерігав позитивні зміни контактного потенціалу на поверхнях кремнію та 

германію n-типу та негативні зміни контактного потенціалу на поверхні 

кремнію p-типу. Бардін і Браттейн вперше описали методику поверхневої фото-

ЕРС у 1953 році.  

На Рис. 1.4 схематично показано виникнення позитивної поверхневої 

фото-ЕРС на поверхні напівпровідника n-типу. Більшість носіїв заряду 

захоплюються на поверхневі стани, що призводить до того, що густина заряду 

поблизу поверхні відхиляється від рівноважного значення, що призводить до 

виникнення поверхневої області просторового заряду. Цю область також 

називають зоною збіднення через знижену концентрацію основних носіїв 

заряду порівняно з її рівноважним значенням. Для напівпровідників n-типу 

електрони захоплюються поверхневими станами і утворюється вигин зон вгору. 

В області просторового заряду утворюється вбудоване електричне поле з 

напрямком від об’єму до поверхні за рахунок сумарного негативного заряду на 

поверхні та сумарного позитивного заряду в області просторового заряду. 



 16 

 

Рис. 1.4. Схематична зонна діаграма напівпровідника n-типу зі збідненим шаром 

(область просторового заряду – SCR) та негативним зарядом, захопленим на 

поверхневих станах у темряві (чорні лінії) та при освітленні (помаранчеві 

пунктирні лінії). Ec, Ev, EF, ЕFn, EFp, Qsc, Qss, Vs і Vs* позначають краї зони 

провідності та валентної зони, рівень Фермі в стані теплової рівноваги, 

квазірівні Фермі електронів і дірок при освітленні, нескомпенсований 

просторовий заряд, заряд на поверхневих станах і потенціал поверхні в темряві 

та при освітленні, відповідно [1.24]. 

 

Таким чином, поверхневий потенціал (Vs) нижчий за потенціал в об’ємі, і 

утворюється поверхневий потенціальний бар’єр (|Vs|). Значення Vs визначається 

сумарним поверхневим зарядом, захопленим на поверхневі стани. Збереження 

заряду дає: 

0 SCSS QQ    (3.1) 

 

 

де Qss і Qsc – сумарна поверхнева густина зарядів на поверхні та в області 

просторового заряду, відповідно. Детальне виведення залежності Vs від Qss 

можна знайти в роботі [1.25]. У режимі збіднення співвідношення можна 

спростити до: 
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||||2|| SdaSSS VNNeQ      (3.2) 

 

 

де εs - діелектрична проникність напівпровідника, e - елементарний заряд, Na і 

Nd - концентрації акцепторів і донорів відповідно. Таким чином, поверхневий 

потенціал безпосередньо пов’язаний з поверхневим зарядом. При освітленні 

фотогенеровані пари електрон-дірка розділяються вбудованим електричним 

полем в області просторового заряду. У області просторового заряду 

напівпровідника n-типу фотогенеровані електрони та дірки дрейфуються до 

об’єму та поверхні відповідно, і тому результуючі поверхневі заряди 

зменшуються. Іншими словами, поверхневий потенціальний бар’єр або 

поверхневий вигин зон вгору зменшується, а поверхневий потенціал 

збільшується. Зміна поверхневого потенціалу призводить до поверхневої фото-

ЕРС. Позитивна поверхнева фото-ЕРС виникає при освітленні напівпровідників 

n-типу із збідненим шаром, тоді як поверхнева фото-ЕРС відповідає зміні 

вигину зон на поверхні або потенціалу розщеплення квазірівнів Фермі EFn і EFp 

[1.26]. За аналогією з напівпровідниками n-типу, поверхнева фото-ЕРС є 

негативною для напівпровідників p-типу. 

При розділенні зарядів у SCR максимальне значення поверхневої фото-

ЕРС обмежене поверхневим потенціалом. Таким чином, може бути розумним 

застосовувати вимірюванн насичення поверхневої фото-ЕРС для визначення 

вигину зон (|Vs|). Іншим важливим параметром є ширина SCR (w), яка 

визначається як: 

||
||2

da

SS

NNe
Vw





   (3.3) 

 

Фотогенеровані пари електрон-дірка в SCR можуть бути розділені вбудованим 

електричним полем, таким чином утворюючи поверхневу фото-ЕРС. 
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Поверхнева фото-ЕРС можна розглядати за аналогією з потенціалом холостого 

ходу сонячного елемента або фотодіода. У найпростішому випадку поверхнева 

фото-ЕРС можна виразити через концентрацію фотогенерованих носіїв заряду 

(Δn = Δp) і концентрацію неосновних носіїв заряду в тепловій рівновазі (n0 або 

p0 для напівпровідників p-типу або n-типу відповідно): 

)1ln(
0n
n

e
kTSPV 

                                                                                (3.4) 

При низькій інтенсивності освітлення поверхнева фото-ЕРС обмежена 

шунтуючим опором і, отже, пропорційний фотоструму або Δn, так що вираз (4) 

можна записати як: 

0n
n

e
kTSPV 


                                                                                      (3.5) 

При високій інтенсивності світла Δn обмежений високими швидкостями 

рекомбінації, і таким чином SPV насичується. 

Релаксацію сигналів поверхневої фото-ЕРС можна досліджувати за 

допомогою перехідних вимірювань поверхневої фото-ЕРС, які дають 

інформацію про динаміку носіїв заряду. Типові часові рамки для різних 

процесів розділу зарядів, таких як дрейф, дифузія та захоплення, можуть бути 

досить різними. Релаксація сигналів поверхневої фото-ЕРС може бути 

обмежена процесами рекомбінації або транспорту. Обмеження релаксації 

поверхневої фото-ЕРС рекомбінацією означає, що загасання перехідних 

процесів SPV визначається часом життя фото-генерованих носіїв заряду [1.27]. 

Це актуально, наприклад, для вимірювань часу життя на звичайних 

напівпровідниках, таких як c-Si. Дифузія може впливати на релаксацію 

перехідних процесів поверхневої фото-ЕРС і викликати, наприклад, локальний 

максимум у перехідних процесах для поверхневої фото-ЕРС у p-типу 

легованого c-Si [1.28]. Метод поверхневої фото-ЕРС широко використовується 

для дослідження пасивованих поверхонь кремнію [1.29-1.31]. 
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2. Методика експерименту 

 

2.1. Експериментальні зразки та їх обробка. 

 

Для виготовлення експериментальних зразків використовували промислову 

пластину кремнію з кристалографічною орієнтацією робочої поверхні 

(111).Товщина пластини дорівнювала d=500 мкм. Пластина була легована 

домішками фосфору і тому мала n-типу провідність з питомим опором r=4,5 Ом 

см. Робоча поверхня на етапі виготовлення механіко-хімічно полірувалась до 

дзеркального вигляду. Тильна сторона пластини була механічно шліфована 

абразивним порошком типу М10. 

Досліджувані зразки розмірами 7x7x0.5 мм виготовляли з центральної частини 

пластини шляхом механічного розколювання вздовж кристалографічних 

напрямків. Для дослідів вибирали пару зразків, в яких амплітуда і кінетика 

загасання поверхневої фото-ЕРС були однаковими до початку хімічної та 

сонохімічної обробок. Перед початком обробок досліджувані зразки проходили 

процедуру очистки протягом 5 хвилин в розігрітому до 800 C розчині 

H2SO4:H2O2 (4:1), відомому як розчин Піранья, а потім промивались в 

дистильованій воді подвійної перегонки і висушувались в потоці розігрітого 

повітря. 

Хімічну та сонохімічну обробку зразків проводили в розчині фторида амонію 

NH4F в етиловому спирті C2H5OH. Концентрація розчину дорівнювала 10%. 

Температуру в процесі двох видів обробок підтримували на рівні Т=400 C. 
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2.2. Методика вимірювання поверхневої фото-ЕРС 

 

На поверхі напівпровідника завжди існують обірвані звязки поверхневих 

атомів. Вони є електрично активними дефектами структури і утворюють 

енергетичні рівні в забороненій зоні, які є рекомбінаційно активними для 

нерівноважних носіїв заряду. В результаті природнього окислення та адсорбції 

домішок частина з обірваних звязків приймає участь в утворенні хімічних 

звязків з домішковими атомами. В залежності від утворених хімічних звязків 

виникають нові енергетичні рівні, які можуть бути як електрично активними 

(активно захоплюють нерівноважні носії заряду із зони провідності та валентної 

зони), так і неактивними. Задача пасивації поверхні напівпровідника, зокрема 

кремнію як в даній роботі, полягає в тому, щоб шляхом хімічних реакцій з 

поверхневими атомами напівпровідника сторити якомога більше електрично 

неактивних хімічних звязків, які не приймають участі в рекомбінації 

нерівноважних носіїв заряду. В результаті пасивації поверхні вдається суттєво 

зменшити ефективну швидкість поверхневої рекомбінації і, відповідно, 

збільшити ефективний час життя нерівноважних носіїв заряду. Оскільки 

поверхнева фото-ЕРС виникає за рахунок просторового розділення 

нерівноважних електронів та дірок в тонкому приповерхневому шарі, швидкість 

загасання поверхневої фото-ЕРС після вимкнення джерела збуджуючого світла 

буде в основному визначатись процесами рекомбінації нерівноважних носіїв 

заряду як на поверхневих рекомбінаційно активних дефектах, так і на обємних 

рекомбінаційно активних дефектах, які знаходяться в обємі напівпровідника, в 

якому поглинається падаюче світло. 

 Для збудження поверхневої фото-ЕРС використовували світлодіод з 

довжиною хвилі λ=365 нм марки VLMU1610-365-135. Вибір довжини хвилі 

світлодіода зумовлений вимогою збудження нерівноважних носіїв заряду в 

якомога більш тонкому приповерхневому шарі. Для вибраної довжини хвилі 

коефіцієнт поглинання світла дорівнює α=84·106 м-1 [2.1] Отже приймаючи за 

глибину поглинання світла товщину шару біля освітлюваної поверхні, в якому 
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поглинається 95% падаючого світла, отримаємо для товщини приповерхневого 

шару, в якому збуджуються нерівноважні носії заряду d≈3/α=36 нм. За таких 

умов оптичного збудження загасання сигналу поверхневої фото-ЕРС буде в 

основному визначатись рекомбінацією нерівноважних електронів та дірок на 

поверхневих дефектних станах (процеси 1 та 1′ на Рис. 2.1) та на об’ємних 

дефектних станах, розшташованих в межах приповерхневого шару товщиною  

d≈3/α (процеси 2 та 2′ на Рис. 2.1). Оскільки товщина шару, в якому генеруються 

нерівноважні носії заряду, мала, на загасання сигналу поверхневої фото-ЕРС 

суттєво будуть впливати поверхневі дефектні стани. Зменшення концентрації 

таких дефектних станів в результаті пасивації поверхні кремнія повинно 

проявлятись як сповільнення кінетики загасання поверхневої фото-ЕРС. 

 

Рис. 2.1. Процеси рекомбінації нерівноважних носіїв що визначають загасання 

поверхневої фото-ЕРС. 
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В даній роботі часові залежності поверхневої фото-ЕРС вимірювали 

безконтактним конденсаторним методом [1.22]. Схема комірки для вимірювання 

наведено на Рис. 2.2. Кварцова пластина 1 товщиною 3 мм слугує жорсткою 

підкладкою, до якої притискаються металічна сітка 2, тонка діелектрична плівка 

3 (тефлонова плівка товщиною 5 мкм), зразок 4 та тильний прижимний 

металічний (алюмінієвий) електрод 5. Зразок 4, діелектрична плівка 3 та 

металічна сітка 2 утворюють вимірювальний конденсатор. Тому вимірювану в 

такий спосіб поперхневу фото-ЕРС ще називають конденсаторною фото-ЕРС.  

 

Рис. 2.2. Експериментальна схема вимірювання пверхневої фото-ЕРС. 

 

Між електродами 2 та 5 вмикають опір навантаження R=1010 Ом. При 

освітленні зразка імпульсами світла світлодіода 7 відбуається зарядка та 

розрядка вимірювального конденсатора за рахунок наростання та загасання 

конденсаторної фото-ЕРС. Струм зарядки, який протікає через резистор R, буде 

прямо пропорційним до величини конденсаторної фото-ЕРС у зразку 4. Падіння 

напруги на резисторі R, рівне конденсаторній фото-ЕРС, підсилювали 

спеціально виготовленим підсилювачем 6 (коефіцієнт підсилення К=11, вхідний 

опір Rвх=1015 Ом) і реєстрували за допомогою цифрового осцилографа 9. Для 

зменшення співвідношення сигнал-шум застосовували метод багаторазового 

(1024 рази) усередняння періодичного сигналу поверхневої фото-ЕРС. Криві 
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загасання поверхневої фото-ЕРС зберігали в памяті осцилографа 9 і обробляли 

на персональному компютері із застосуванням спеціальних математичних 

пакетів, які дозволяють апроксимувати криві загасання набором спадаючих 

експоненціальних функцій. Тривалість та інтенсивність імпульсів світла 

світлодіода 7 регулювались зміною амплітуди та тривалості електричних 

імпульсів генератора 8 (Г5-54), які подавались на світлодіод 7. Для вимірювань 

в даній роботі тривалість прямокутних імпульсів світла світлодіода 7 

вибиралась рівною Tімп=12 мкс. Інтенсивність світла світлодіда 7 вибиралась 

рівною 10 мВт/см2. 
 

2.3 Методика сонохімічної обробки зразків. 

 

Сонохімічну обробку досліджуваних зразків проводили в спеціально 

сконструйованій високочастотній сонохімічній ванні (Рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3. Експериментальна установка для сонохімічної обробки зразків 

кремнію. 
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Спиртовий розчин фторида амонію, в якому проводилась хімічна та сонохімічна 

обробка зразків кремнію, заповнював  скляний циліндричний стакан 1 з 

діаметром поперечного перерізу 30 мм. Товщина стінок стакана вибиралась 

такою, щоб забезпечити механічну міцність до знакозмінних деформацій. Для 

кращого акустичного контакту дно стакана повинно бути плоским. Для цього 

дно стакану шліфували на абразивному порошку М60. Для збудження 

високочастотних акустичних коливань в рідині, що заповнювала стакан, 

використовували пєзокерамічний перетворювач 2 у вигляді плоскопаралельної 

шайби. На плоскі грані пєзоелектричного перетворювача були напилені 

металічні електроди. Резонансна частота пєзоелектричного пертворювача 

визначалась експериментально з вимірювань частотної залежності повної 

провідності і для використаного перетворювача вона дорівнювала fр =400 кГц. 

П’єзоелектричний перетворювач 2 приклеювали до плоского дна скляного 

стакана 1 за допомогою епоксидного клею марки «Хімконтакт-Епоксі». Така 

склейка забезпечувала не тільки гарний акустичний контакт між 

п’єзоелектричним перетворювачем та стаканом, а також забезпечувала 

механічну міцність склейки. Для збудження механічних коливань системи до 

електродів пєзоелектричного перетворювача 2 прикладалась високочастотна 

гармонічна напруга з виходу підсилювача потужності 3, на вхід якого 

підводилась восокочастотна напруга з виходу генератора коливань 4 типу Г3-

112. Використання генератора 4 дозволяло плавно підстроювати амплітуду та 

частоту високочастотної напруги на електродах п’єзоперетворювача 2 з метою 

створення найбільш сприятливих умов для виникнення кавітації в розчині, що 

заповнював скляний стакан 1. Для хімічної або сонохімічної обробок 

досліджуваний зразок 5 занурювали в розчин фториду амонію, який містився в 

стакані 1. При сонохімічній обробці частоту коливань на виході генератора 4 

вибирали такою, щоб забезпечити найбільшу ефективність утворення 

кавітаційних бульбашок 6 в розчині. Ця частота була близькою до резонансної 

частоти п’єзоперетворювача 2 і дорівнювала f =398 кГц. Питома акустична 

потужність, яка поглиналась в спиртовому розчині фторида амонію, 
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визначалась з вимірювань швидкості зміни температури розчину на початкових 

етапах сонохімічної обробки [2.2]. Було визначено, що в наших дослідах ця 

питома поглинута акустична потужність становила ~2 Вт/мл. 
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3. Отримані результати та їх обговорення. 

 

Метою даної роботи було з’ясувати експериментально, чи дозволить 

сонохімічна обробка зразків кремнію в розчині фторида амонію NH4F в 

етиловому спирті C2H5OH збільшити ефективність пасивації поверхневих 

дефектів в кремнії. Такий вибір хімічних сполук зумовлений тим, що, по-перше, 

хімічна обробка кремнію в водневому розчині NH4F широко використовується 

для пасивації ненасичених звязків поверхневих атомів кремнію атомами водню 

з утворенням Si-H зв’язків [3.1]. По друге, етиловий спирт може слугувати 

джерелом груп –C2H5 які, як було показано, теж ефективно пасивують 

ненасичені звязки поверхневих атомів кремнію [3.2]. Оскільки від концентрації 

електрично-активних (не пасивованих) дефектів суттево залежить швидкість 

рекомбінації нерівноважних носіїв заряду на поверхні, яка храктеризується 

таким параметром, як ефективна швидкість поверхневої рекомбінації Seff, для 

визначення рівня пасивації поверхні вимірювали криві загасання поверхневої 

фото-ЕРС на різних етапах хімічної або сонохімічної обробок зразків. 

Отримані часові залежності поверхневої фото-ЕРС в досліджуваних 

зразках, які зазнавали хімічної або сонохімічної обробки, представлено на Рис. 

3.1 (a). Для зручності аналізу ті ж самі часові залежності представлені в 

нормованому вигляді на Рис. 3.1 (б). Слід зазначити, що всі зміни часових 

залежностей поверхневої фото-ЕРС зумовлені саме зміною дефектного стану 

поверхонь досліджуваних зразків кремнію. 
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Рис. 3.1 Часові залежності поверхневої фото-ЕРС в досліджуваних 

зразках. 

 

 Для більш детального аналізу спадаючі ділянки часових залежностей 

поверхневої фото-ЕРС апроксимували сумою спадаючих експонент. Як показав 

аналіз, кожна з кривих загасання апроксимувалась з високою точністю сумою 

трьох спадаючих експонент (Рис. 3.2): 
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Рис. 3.2.Апроксимація кривих загасання поверхневої фото-ЕРС 

досліджуваних зразків кремнія. 

 

Значення сталих часу загасання для кожної з експоненціальних ділянок 

наведено в таблиці 1. 

 

Таблиця 1. Сталі часу експоненціальних ділянок кривих загасання поверхневої 

фото-ЕРС. 

Крива загасання  τ1, мкс τ2, мкс τ3, мкс 

1 2,78±0,02 31,8±0,2 251±1 

2 2,17±0,02 29,0±0,2 286±1 

4 5,05±0,05 101±1 1317±9 

6 3,75±0,03 45,4±0,3 393±1 
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Оскільки кожна з кривих загасання апроксимується сумою трьох експонент, це 

свідчить про те, що рекомбінація нерівноважних носіїв заряду на поверхні 

зумовлена участю повільних та швидких дефектних центрів рекомбінації. 

На наведених рисунках крива 1 відповідає зразкам кремнію, які 

пыддавали лише процедурі очистки протягом 5 хвилин в розігрітому до 800 C 

розчині Піранья (H2SO4:H2O2 (4:1)), промивці в дистильованій воді подвійної 

перегонки та висушуванні в потоці повітря. 

 Хімічна обробка зразка кремнію протягом 15 хвилин в розчині фторида 

амонію NH4F в етиловому спирті C2H5OH з концентрацією 10% (крива 2 на 

Рис.3.1 та Рис. 3.2) дещо пришвидшує початкові ділянки та сповільнює кінцеву 

затягнуту ділянку на кривій загасання поверхневої фото-ЕРС, що може свідчити 

про незначне збільшення концентрації швидких дефектних центрів рекомбінації 

і зменшення концентрації повільних дефектних центрів рекомбінації. Слід 

зазначити, що витримка на повітрі зразка кремнію після такої хімічної обробки 

протягом 1 доби не призводить до помітної зміни часової залежності 

поверхневої фото-ЕРС. 

 В той же час сонохімічна обробка зразка кремнію протягом 15 хвилин в 

розчині фторида амонію NH4F в етиловому спирті C2H5OH з концентрацією 

10% (крива 3 на Рис.3.1 та Рис. 3.2) викликає сповільнення всіх трьох ділянок в 

кінетиці загасання поверхневої фото-ЕРС, що свідчить про зменшення 

концентрації всіх дефектних центрів рекомбінації. На відміну від хімічної 

обробки, витримка зразка кремнію на повітрі протягом 1 доби після 

сонохімічної обробки (крива 4 на Рис.3.1 та Рис. 3.2) призводить до 

пришвидшення всіх трьох ділянок в кінетиці загасання поверхневої фото-ЕРС. 

Це свідчить про деяке зростання концентрації швидких та повільних дефектних 

центрів рекомбінації на поверхні. 

 Можна запропонувати наступне якісне пояснення процесів, що 

відбуваються на поверхні кремнієвих зразків при хімічній і сонохімічній 

обробках. Відомо, що хімічна обробка кремнію в водних розчинах NH4F 

призводить до насичення поверхневих кремнієвих зв’язків атомами водню Н 
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[3.1, 3.3]. Це повинно пасивувати поверхню і призводити до сповільнення 

кінетики загасання поверхневої фото-ЕРС. В нашому випадку хімічна обробка в 

розчині NH4F в етиловому спирті C2H5OH не викликає помітної пасивації 

поверхні а навпаки навіть викликає незначне зростання концентрації принаймі 

швидких поверхневих дефектних центрів рекомбінації. Отже це може свідчити, 

що в розчині NH4F в етиловому спирті C2H5OH не відбувається пасивація 

поверхні атомами водню Н. Відбуваються інші реакції, наслідком яких є 

незначне збільшення концентрації швидких поверхневих дефектних центрів 

рекомбінації. 

 Також відомо, що при певних доволі складних умовах хімічної обробки на 

поверхні кремнію можна утворити з’язки Si-CH2-CH3 та Si–O-CH2-CH3, тобто, 

створити пасивовану поверхню [3.2, 3.4]. Стійкість такої поверхні до 

повторного окислення при знаходженні на повітрі перевищує стійкість 

поверхні, пасивованої атомами водню [3.5]. Можливо, що при сонохімічній 

обробці на поверхні кремнію відбуваються хімічні реакції розкладу, в результаті 

яких вивільняються етильні та етоксильні групи, які викликають пасивацію 

поверхневих атомів за рахунок утворення Si-CH2-CH3 та Si–O-CH2-CH3 зв’язків. 

Це проявляється як сповільнення кінетики загасання поверхневої фото-ЕРС 

після сонохімічної обробки. Стійкість до повторного окислення при зберіганні 

на повітрі для зв’язків Si–O-CH2-CH3 мала. Пришвидшення кінетики загасання 

поверхневої фото-ЕРС після зберігання сонохімічно обробленого зразка 

кремнію протягом доби на повітрі може означати, що концентрація поверхневих 

звязків Si–O-CH2-CH3 буде більшою за концентрацію поверхневих звязків Si-

CH2-CH3 і повторне доволі швидке окислення призводить до деградації 

пасивованої поверхні кремнію. 
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Висновки  

1. Хімічна обробка поверхні кремнію в розчині фторида амонію в етиловому 

спирті призводить до незначного пришвидшення початкових 

експоненціальних ділянок та сповільнення кінцевої експоненціальної 

ділянки в кривій загасання поверхневої фото-ЕРС. Це свідчить про 

незначне зростання концентрації швидких та незначне зменшення 

концентрації повільних поверхневих центрів рекомбінації. 

2. Сонохімічна обробка поверхні кремнію в розчині фторида амонію в 

етиловому спирті призводить до значного сповільнення всіх трьох 

експоненціальних ділянок в кривій загасання поверхневої фото-ЕРС, що 

свідчить про ефективну пасивацію поверхні кремнію за рахунок 

зменшення концентрації швидких та повільних поверхневих центрів 

рекомбінації. 

3. Витримка на повітрі сонохімічно обробленої поверхні кремнію протягом 

доби призводить до пришвидшення всіх трьох експоненціальних ділянок 

в кривій загасання поверхневої фото-ЕРС. Це свідчить про малу стійкість 

до повторного окислення сонохічно утворених пасивуючих зв’язків з 

поверхневими атомами кремнію. 
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