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Анотація 

Язиков Д. В. Вплив частоти ультразвуку на фотоелектричні властивості 

сонохімічно модифікованих поверхонь Si та SiGe. 
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залежно від частоти ультразвуку.  
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 1. Вступ 

Світове споживання енергії постійно збільшується. Паливні енергоресурси 

обмежені; таким чином, необхідно розробити та оптимізувати методи 

перетворення енергії. Сонячні батареї - одне з найперспективніших рішень на 

сьогодні у галузі відновлюваної енергетики.  

Існує багато технологій фотоелектричних сонячних батарей, які 

відрізняються за матеріалами, з яких вони виготовлені, та за своїм дизайном. 

Криві виходу корисної роботи, опубліковані Національною лабораторією з 

відновлюваної енергії, представлені на рис 1. Найбільш зрілій та стабільній 

технології сонячних батарей відповідає крива на основі монокристалічного та 

полікристалічного Si. Паралельно домінуючої кристалічної промисловості 

кремнію і з метою істотного зниження витрат дослідники синтезували клітини 

на основі однорідного (аморфного) або неоднорідного невпорядкованого 

кремнію (нанокристалічний, поліморфний). Комбінуючи різні сплави, такі як 

Si-Ge або Si-C, можна виготовити багатоз'єднувальчяні клітини, краще і краще 

реагуючи на сонячний спектр і стаючи стабільнішими з часом.



5 

 

Сонячні батареї перетворюють світло в електрику. Ефективність сонячної 

комірки - це співвідношення між кількістю електричної енергії, отриманої з 

комірки, і кількістю енергії, що забезпечується падаючими фотонами, що 

надходять на поверхню комірки. Однак ефективність одноядерного сонячного 

елемента не може досягти 100% перетворення. Дійсно, сонячний спектр 

складається з фотонів, енергія яких становить від 0,31 еВ до 6,20 еВ, тоді як 

напівпровідник має чітко визначене значення пробігу. Отже, фотон, що 

надходить на клітину з енергією, більшою, ніж проміжок, збуджує електрон 

валентної смуги до рівня енергії зони провідності. Тоді електрон втратить 

надлишки енергії шляхом термізації. Ось чому, фотон з енергією, меншою за 

пропускну здатність, не буде поглинений і має низьку ймовірність брати участь 

у виробництві фотоструму. Теоретична максимальна межа перетворення, 

обчислена Шоклі-Квіссером [1-2], становить близько 30% для сонячної батареї 

з одним переходом із зазором 1,4 еВ. 

Зниження вартості, а також підвищення ефективності сонячних батарей 

стали основними орієнтирами досліджень після кризи, яка потрапила на 

фотоелектричний ринок у 2011 році. Однією з головних стратегій є витончення 

сонячних батарей з метою зменшення матеріальних витрат. Однак це значно 

знижує ефективність перетворення через сильніший вплив структурних та 

електронних дефектів, наявних на поверхні. Ці обірвані зв'язки утворюють рівні 

пасток в забороненій зоні, що призводить до втрат рекомбінації неосновних 

носіїв. Пасивація поверхні дозволяє зменшити швидкість рекомбінації 

поверхні. Техніку пасивації поверхні можна класифікувати на дві основні 

категорії: хімічна пасивація та пасивація польового ефекту. 

Хімічна пасивація полягає в насиченні обірваних зв'язків від зовнішнього 

елемента. Природна хімічна пасивація кремнію забезпечується тонким 

оксидним шаром, який мимовільно утворюється на поверхні Si на повітрі. 

Однак цей шар природного оксиду має пористу структуру з дуже високою 
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щільністю дефектів інтерфейсу і його неможливо добре контролювати. Водню 

також виступає в якості пасивуючого елемента і встановлено, що в якості таких 

ефективно, як кисень в пассивації обірваних зв'язків. Пассивация поверхні Si 

може бути, таким чином, забезпечується шляхом відпалу зразка в середовищі 

водню, наприклад. Сьогодні в промислових сонячних елементах кремнію 

використовуються діелектричні шари пасивації поверхні, такі як шари SiNx 

PECVD (Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition). Хімічна пасивація 

дефектів Si реалізується за рахунок вивільнення високого вмісту водню, 

присутнього всередині шарів SiNx. 

Іншим типом пасивації поверхні є пасивація ефекту поля. Наявність 

зарядів на поверхні кремнію буде генерувати електричне поле, яке, якщо воно 

має правильну полярність, буде відштовхувати неосновні носії від поверхні. 

Цей процес пасивації доповнює попередній. Імовірність поверхневої 

рекомбінації зменшується, а не як у випадку хімічної пасивації шляхом 

зменшення щільності потенційних центрів рекомбінації, але за рахунок 

зменшення щільності носіїв, які можуть отримати доступ до його.  

Різні аспекти пасивації поверхні Si та SiGe були детально вивчені в [3-12]. 

Нещодавно для поліпшення фотоелектричної реакції поверхневих шарів SiGe 

та аморфного кремнію (a-Si) / SiGe, вирощених на Si, було використано 

сонохімічну обробку хлороформом. Дійсно, цей вид обробки уповільнює зпад 

поверхневої фотонапруги (SPV) і збільшує її амплітуду. Враховуючи, що цей 

ефект не спостерігається в дистильованій воді, це можна пояснити наступним 

чином. CHCl3 розщеплюється і утворює вуглеводневі ланцюги. Ці ланцюги 

згодом розкладаються на вуглець і водень. Таким чином, пасивація 

реакційноздатних зв'язків Si, присутніх на поверхні сплавів SiGe, 

забезпечується його насиченням видом вуглеводнів. Було показано, що при 

застосуванні цього типу хімічної пасивації середня поверхнева фотоелектрична 

напруга та час розпаду можуть зрости до 50%.
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 2. Огляд літератури 

2.1 Пасивація, кавітація 

На даний час, пасивація поверхонь в основному проводиться нанесенням 

тонкого шару відповідної речовини - пасивуючої плівки, на поверхню 

пластини. Стани інтерфейсу виникають через дефекти обірваних зв'язків 

кремнію в тонкому епітаксіальному шарі товщиною в кілька Å над поверхнею 

кремнієвої пластини. В забороненій зоні утворюються пастки для електронно-

діркових пар, що призводить до рекомбінаційних втрат неосновних носіїв з 

різними ймовірностями. [13] 

Час працездатності кристалічних кремнієвих пластин постійно зростає, 

рекомбінація носіїв заряду на поверхнях елементів стає їх фундаментальною 

обмеженістю. [14] 

У дослідженні (15), за допомогою ультразвукової обробки кремнієвих 

наноточок / нанопроволок в різних органічних рідинах, було досягнуто 

формування багатошарових структур графіту навколо кремнієвих матриць. Так, 

процес був визнаний найбільш ефективним при використанні коротких галоген-

заміщених вуглеводнів, таких як CHCl3 и CH2Cl2.  

У дослідженнях методів полірування поверхні кремнію в рідкій хімічній 

реакції [16], було показано, що відповідний розчин HNO3 – HF – H20 може 

зменшити шорсткість поверхні, і, в свою чергу, зменшити вплив поверхневих 

дефектів. За полірування досягається краща пасивація поверхні, але також 

збільшується відбивна здатність. У регулюванні розподілу пассивація-

відображення головну роль грає час полірування. Найважливіша тут завдання - 

визначити оптимум між ефектом пассивації і уловлюваням світла. Оптимум був 

визначений приблизно в 1000 с, коли пірамідоподібна поверхня кремнію почала 

вигладжуватися і мінімальний час життя неосновних носіїв піднявся до 

максимальної позначки в 223 мкс. При дальшій обробці, починали з'являтися 

структурні дефекти, так само сильно зростала відображувальна здатність, а час 

життя неосновних носіїв різко падав до 116 мкс. При опроміненні кремнієвого 
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зразка, поміщеного в хлороформ на декілька наносекунд, відбувається 

утворення стабільної колоїдної суспензії коричневого кольору. Результати 

роботи [17] показують, що при розкладанні молекул хлороформу поблизу 

великих наночастинок кремнію, відбувається формування багатошарових 

наноструктур графіту. Причина цього явища заключається в утворенні 

радикалів СН і їх взаємодії з вуглеводневими полімерами, що утворилися в 

якості проміжного продукту, а потім з графітовими структурами. Так само, це 

може відбуватися через гідрування поверхні наночастинок кремнію воднем, що 

виділяється внаслідок термічного розкладання CHCl3, з подальшим 

фотохімічним розщепленням зв'язку Si-H при висвітленні світловими 

імпульсами 355 нм і взаємодією утворених обірваних зв'язків Si з продуктами 

термічного розкладання хлороформу. 

Одною із ключових особливостей застосування германію так само є 

формування пасивуючого шару. В силу своїх властивостей з перенесення 

заряду - рухливість електронів і дірок в германію більш ніж в два рази вище, 

ніж в кремнії. З іншого боку, природний оксид кремнію SiO2 є стабільним, на 

відміну від GeO2, який розчиняється у воді. Напівпровідникові прилади на 

основі сплавів кремнію з германієм вже виробляються і комерціалізуються. (18) 

Уже доволі довгий час вивчаються нові шляхи пасивації германію. 

Основну частину складають рідинохімічні сполуки H-, Cl-, S- і алкільних 

закінчень Ge (100) і Ge (111). У роботі (18) було проведено дослідження 

стабільності даних спілок в навколишньому середовищі. Показано за 

вимірюваннями XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy) і SHG (Second Harmonic 

Generation), що Ge з кінцевими H- і Cl- групами піддаються окисленню на 

повітрі протягом хвилин, причому H-Ge менш стабільний в навколишньому 

середовищу, ніж Cl -Ge (1 1 1). SHG-RA (SHG Rotational Anisotropy) надає 

інформацію про структурні і локальні зв'язки на прихованому інтерфейсі (19).  

Кавітація - це фізичне явище, що заключається у виникненні в рідині дуже 

маленьких бульбашок, заповнених до певної міри паром, газом або їх 



9 

сумішшю. Ці бульбашки при певних умовах колапсують, вибухають. Цей вибух 

вивільняє енергію, яка видаляє забруднення з поверхні, що очищається, об'єкта 

(20-21). У роботі (20) було спостережено, що вміст кисню в рідині 

безпосередньо впливає на потужність кавітації. Було показано, що найбільш 

простий і зручний спосіб зниження вмісту розчиненого газу приблизно на одну 

третину - це додавання дуже невеликої кількості речовини, що фіксує кисень, 

наприклад, Na2SO3. 

Існують 2 основних види кавітації – колапсуюча та стабільна (або 

інерційна та неінерційна відповідно). При колапсуючій ультразвуковій кавітації 

бульбашки, що утворюються біля поверхні зразка виникають через розтяг 

рідини під час від’ємного напівперіоду коливань в акустичній хвилі. Після 

напівперіоду, ці пустоти різко захлопуютсья, утворюючи точки з локальним 

нагрівом та гідродинамічними збуреннями [22].  

 Саме при колапсуючій кавітації, в проведених дослідах, з поверхні зразка 

«вибивалися» молекули, утворювались обірвані зв’язки. Подібно до даних, про 

які повідомляється в літературі, молекули органічних розчинників можуть 

реагувати з видами SiHx, прикріпленими до поверхневого шару завдяки 

високим температурам, що досягаються в районі руйнування бульбашок. З 

теорії так званих сонохімічних гарячих точок (hotspots) відомо, що температури 

5000 K, тиск 50 МПа і швидкість охолодження більше 109 К/с можуть бути 

реалізовані в рідинах, поверхнях травлення чи твердих речовин, після 

зростання і після руйнування кавітаційних бульбашок [23]. 

 На будь-якій, навіть гарно відшліфованій поверхні, є мікротріщини, які 

можуть виступати «генераторами» кавітаційних зародків[24].  

 В своєму огляді кавітаційних процесів, Меттер [25] помітив, що на ряду із 

колапсуючою кавітацією має місце також стабільна. Біля поверхні матеріалу 

з’являється стабільна бульбашка, яка лише змінює розмір в залежності від фази 

акустичної хвилі, проте поверхня її не руйнується. Ця бульбашка що має 

діаметр порядку 0,5 мм, переміщається поверхнею зразка, пошкоджуючи її при 
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стисканні. Також, доволі цікавий той факт, що переміщення бульбашки часто 

мають прямолінійний характер. Швидкість переміщення бульбашки невелика і 

становить приблизно 3 см/с.  

Найчастіше, ультразвукові коливання використовуються для кавітаційної 

очистки поверхонь матеріалів. У цій роботі, сонохімічний метод також 

застосовувався для хімічного впливу на поверхню зразка заради забезпечення 

кращої пасивації. 

Новизна даної роботи полягає в застосуванні сонохімічного методу для 

пасивації поверхонь Si та SiGe, при прибраному з них шарі оксиду. Як видно, 

розробка нових методів пассивації кремнієвих пластин приділяється велика 

увага. Дослідження сонохімічного методу пасивації поверхонь Si та SiGe за 

різних частот ультразвуку при убраному з них 

шару оксидів є метою даної роботи. 

 

 2.2 Поверхнева фото–Е.Р.С. 

 

Особливим випадком вентильної фото–

Е.Р.С. є так звана поверхнева фото–е.р.с. Вона 

виникає внаслідок існування поблизу поверхні 

потенційного бар'єру, викликаного 

поверхневими рівнями. При генерації світлом 

електронно–діркових пар поблизу поверхні, 

електрони і дірки розділяються в полі p–n 

переходу, тому заряд поверхні змінюється. Тому 

при освітленні з'являється додаткова різниця 

потенціалів між поверхнею і об´ємом. 

Знак цієї різниці потенціалів залежить від знака поверхневого потенціалу 

до освітлення. Якщо Ys<0 (у поверхні зони викривлені вгору), то фотодірки 

будуть рухатися до поверхні, а фотоелектрони – від поверхні і потенціал 

Рис. 2  
Діаграма енергетичних зон в 
приповерхневій області (випадок 
шару збіднення) для напівпровідника 
n–типу. а) в темряві; б) при 
освітленні. 1– мілкі донори; 2–
глибокі рівні; 3 – поверхневі стани; 4 
– накопичення неріввноважних 
носіїв; 5– захоплення поверхневими 
рівнями; 6– захоплення глибокими 
рівнями. 
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поверхні буде збільшуватися. Якщо Ys>0, то при освітленні потенціал поверхні 

буде зменшуватися. В обох випадках вигин енергетичних зон у поверхні при 

освітленні зменшується [26].  

Ця різниця потенціалів може бути зареєстрована як поверхнева 

фотоелектрична напруга (Surface Photovoltage) Uspv.  

Фотогенерація нерівноважних носіїв заряду спричинює зменшення 

поверхневого електростатичного потенціалу порівняно з його 

термодинамічною рівноважним значенням – див рис. 2.  

Ця зміна зумовлена в основному двома причинами: по–перше, з 

просторовим перерозподілом об’ємного заряду у приповерхневій області, а по–

друге – із захопленням носіїв поверхневими та при поверхневими станами. За 

низького рівня фотозбудження величина поверхневої фото–е.р.с. прямо 

пропорційна надлишковій концентрації неосновних носіїв на освітленій 

поверхні зразка. 

 

2.2 Сонохімічна фрагментація 

 

У цьому дослідженні динамічна поведінка та механізми фрагментації 

акустичної кавітаційної бульбашки досліджуються при відносно малих 

амплітудах тиску ультразвукової хвилі за допомогою моделювання 

тривимірного стисливого багатофазового потоку та експериментальних 

спостережень.  

Виявлено, що коливається бульбашка набуває несферичної форми 

незабаром після колапсу Релея після розподілу звукового тиску навколо 

бульбашки. Потім амплітуда несферичної деформації збільшується під час 

малих високочастотних коливань після колапсу Релея за рахунок інерційного 

ефекту рідини. Нарешті, осцилюючий міхур розбивається на дві менші, при 

цьому градієнт тиску Лапласа стає остаточним тригером фрагментації 

бульбашки. [27] 
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2.3 Сонохімічний синтез 

 

Екстремальні, перехідні умови, що виникають під час акустичної кавітації, 

дозволяють утворювати унікальні матеріали, а також дозволяють синтезувати 

на робочому столі в рідині кімнатної температури, яка в іншому випадку 

вимагала б високих температур, високого тиску або тривалого часу реакції [28]. 

Ультразвукове опромінення летких металоорганічних сполук, таких як Fe(CO)5 

або Cr(CO)6, в нелеткому розчиннику (наприклад, силіконовій олії або 

довголанцюгових вуглеводнях) призводить до дисоціації метал-карбонільних зв'язків 

і вивільнення окремих елементарних атомів металу [29]. Високофлуоресцентні, 

стабільні та водорозчинні нанокластери Ag (діаметр менше 2 нм) були успішно 

отримані шляхом обробки ультразвуком водних розчинів AgNO3 з розчиненою 

поліметилакриловою кислотою [30]. 

Як синтетичний інструментом, сонохімічною обробкою можна наносити 

наночастинки, утворені in situ, на вже існуючі субстрати (наприклад, полістиролові 

сфери, частинки кремнезему, вуглецеві нанотрубки або полімерну матрицю). [31–33] 

Найважливіші фізичні ефекти високоінтенсивного ультразвуку виникають 

від високошвидкісних струменів та інтенсивних ударних хвиль, викликаних 

кавітацією. Вони часто використовувалися для приготування емульсій, 

агломерації ковких матеріалів, розщеплення сипучих матеріалів, модифікації 

твердих поверхонь і відлущування шаруватих матеріалів. Іншими фізичними 

ефектами високоінтенсивного ультразвуку є посилений масообмін як наслідок 

акустичного потоку та масового теплового нагрівання. 

 

2.4 Дослідження сонохімічного впливу 

 

У дослідженні (34), було досягнуто формування багатошарових структур 

графіту навколо кремнієвих матриць за допомогою ультразвукової обробки 

кремнієвих наноточок / нанопроволок в різних органічних рідинах. Так, процес 



13 

був визнаний найбільш ефективним при використанні коротких галоген–

заміщених вуглеводнів, таких як CHCl3 та CH2Cl2. 

У дослідженнях методів полірування поверхні кремнію в рідкої хімічної 

реакції [8], було показано, що відповідний розчин HNO3 –HF–H20 може 

зменшити шорсткість поверхні, і, в свою чергу, зменшити вплив поверхневих 

дефектів. Цей метод полірування дозволяє краще пасивувати поверхню, але 

також збільшує відбивну здатність. У регулюванні розподілу пассивация–

відображення головну роль грає час полірування. Найважливіша тут завдання – 

визначити оптимум між ефектом пасивації і улавлюванням світла. Оптимум був 

визначений приблизно в 1000 с, коли пірамідоподібну поверхню кремнію 

початку вигладжують і мінімальний час життя неосновних носіїв піднялося до 

максимальної позначки в 223 мкс. При далі обробці, починали з'являтися 

структурні дефекти, так само сильно зростала відображає здатність, а час життя 

неосновних носіїв різко падав до 116 мкс. 

Наносекундне опромінення кремнієвого зразка, поміщеного в хлороформ, 

дає результат у вигляді утворення стабільної колоїдної суспензії коричневого 

кольору. Результати роботи (35) показують, що при розкладанні молекул 

хлороформу поблизу великих наночастинок кремнію, формуються 

багатошарові наноструктури графіту. Відбувається це внаслідок утворення 

радикалів СН і їх взаємодії з вуглеводневими полімерами, що утворилися в 

якості проміжного продукту, а потім з графітовими структурами. Так само, це 

може відбуватися через гідрування поверхні наночастинок кремнію воднем, що 

виділяється внаслідок термічного розкладання CHCl3, з подальшим 

фотохимическим розщепленням зв'язку Si–H при висвітленні світловими 

імпульсами 355 нм і взаємодією утворилися обірваних зв'язків Si з продуктами 

термічного розкладання хлороформу. 

Ключовим моментом в застосуванні германію так само є формування 

фізична хімія. Як напівпровідник, він імовірно краще кремнію, в силу своїх 

властивостей з перенесення заряду – рухливість електронів і дірок в германии 



14 

більш ніж в два рази вище, ніж в кремнії. З іншого боку, природний оксид 

кремнію SiO2 є стабільним, на відміну від GeO2, який розчиняється у воді. 

Напівпровідникові прилади на основі сплавів кремнію з германієм вже 

виробляються і комерціалізуються. 

Уже тривало і рівномірно вивчаються нові шляхи пассивации германію. В 

основному, це жідкохіміческіе союзи H–, Cl–, S– і алкільних закінчень Ge (100) 

і Ge (111). У роботі (8) було проведено дослідження стабільності даних спілок в 

навколишньому середовищі. Було показано за вимірюваннями XPS (X–ray 

Photoelectron Spectroscopy) і SHG (Second Harmonic Generation), що Ge з 

кінцевими H– і Cl– групами піддаються окисленню на повітрі протягом хвилин, 

причому H–Ge менш стабільний в навколишньому середовищу, ніж Cl –Ge (1 + 

1 1). SHG–RA (SHG Rotational Anisotropy) надає інформацію про структурні і 

локальних зв'язках на прихованому інтерфейсі (36). На довжині хвилі 800 нм, 

воно показало індиферентність по відношенню до хімічних модифікацій 

поверхні германію. Це пояснюється нестабільністю H– і Cl– закінчень. Алкільні 

і S–закінчення показали себе значно стабільнішими проти окислення. 

Хоча Ge, як і Si, є елементом IV групи, швидкість їх травлення може 

значно відрізнятися один від одного. В окислювальних розчинах Si утворює 

тонкий (1-1,2 нм) шар пасивуючого оксиду (SiO2), наприклад, в озонованою 

воді (H2O2). В не містять HF розчинах швидкість травлення Si потім 

обмежується SiO2. З іншого боку, GeO2 розчинний у воді, тому при окисленні 

Ge і травленні GeO2, відбувається чисте травлення германію. Таким чином, в 

розчині, подібному тому, коли Si просто утворює пасивуючий шар, Ge може 

труїтися зі швидкістю 4 нм / хв. Крім того, Ge може труїтися в гарячій воді, 

H2O2, HCl: H2O2 і H2SO4: H2O2, на відміну від Si. Нарешті, рішення, безпечні 

для обробки кремнію, не завжди безпечні для Ge. 

 

2.5 Вплив частоти ультразвуку на результати сонохімічної обробки 
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Частота відіграє дуже важливу роль в обробці ультразвуком. Мають місце 

три основні діапазони: низька частота (20–100 кГц), середня частота (300–1000 

кГц) і висока частота (2–10 МГц) [37, 38] . Під час обробки ультразвуком 

низької частоти відбувається велика кількість стиснень і розріджень, що 

затримує стадію колапсу і дозволяє летючим сполукам переходити в газову 

фазу. Гідрофобні сполуки можна успішно розкласти за допомогою 

низькочастотного ультразвуку, коли вони мігрують через порожнини, що 

утворюються бульбашками, і піролізуються всередині. Також, вони можуть 

термічно розкладатися на межі розділу газ-рідина. З іншого боку, затримка 

росту та тривалий колапс бульбашок викликає вилучення та рекомбінацію 

радикалів та перешкоджає перенесенню гідроксильних радикалів в об'ємний 

розчин [39]. Коли застосовується ультразвук середньої частоти, більша 

кількість енергій потрапляє в рідину, тому що «перехідні» кавітації руйнуються 

швидше і бурхливіше [40]. Через надзвичайно швидких вибухів радикальне 

видалення зазвичай не відбувається всередині бульбашки та на межі розділу. 

Отже, для прогресивних процесів окислення, спрямованих на знищення 

нелетких органічних забруднювачів за рахунок дії вільних радикалів, середні 

частоти є високоефективними [41–43] 
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3. Експеримент 

У цьому дослідженні було використано два типи зразків. Перший - це (100) 

орієнтована кристалічна кристалічна Si (c-Si) п-типу товщиною 300 мкм. 

Другий тип зразків був отриманий за рахунок росту 100 нм тонкого шару SiGe 

на поверхні пластини Si з тими ж параметрами, що і в попередньому типі 

зразків. Вирощування шару SiGe виконували стандартним методом CVD. 

Структура зразків, їх морфологія та хімічний слад були визначені за 

домопомогою XRD-метода (X-Ray Diffraction). Зразки мали прямокутну форму 

з поперечними розмірами 10*10 мм завтовшки 300 мкм. 

Незадовго до сонохімічної обробки зразки занурювали на 3 хв у 40% -ий 

розчин HF для травлення плівки природного оксиду. Така обробка призводить 

до отримання гідрофобної поверхні, що закінчується H, на відміну від 

гідрофільної поверхні Si, покритої оксидом Si. Тривалість цього HF-обробки 

вважалася достатньо довгою, щоб гарантувати повну пасивацію водню 

поверхні Si та SiGe. Після обробки HF зразки промивали деіонізованою водою і 

сушили в потоці аргону. Щоб уникнути утворення нового шару оксиду на 

поверхнях, зразки зберігали в атмосфері аргону аж до обробки. 

На наступному етапі проводили сонохімічну обробку зразків у 

дихлорметані в ультразвуковій ванні при температурі навколишнього 

середовища. У цьому дослідженні вплив ультразвуком проводили у стандартній 

ультразвуковій ванні. Час лікування варіювався від 30 секунд до 5 хв. 

Нарешті, після травлення HF та наступної сонохімічної обробки зразки 

сушили в потоці аргону і витримували в атмосфері аргону до початку 

вимірювань. 

Для вивчення ефекту пасивації були проведені вимірювання поверхневої 

фотонапруги (SPV). Дійсно, SPV – це широко використовний неруйнівний 

метод, який успішно застосовується для характеристики різних 

напівпровідникових матеріалів, в тому числі визначення ширини забороненої 
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зони, поверхневого потенціалу, товщини оксиду, концентрації домішок і т.д. У 

нашому дослідженні цей метод застосовувався для визначення дифузійної 

довжини неосновних носіїв. 

Основні принципи генерації SPV представлені нижче. У напівпровіднику 

вільні носії від об'ємної області заряджають поверхневі стани, що призводить 

до утворення області просторового заряду (SPR) поблизу поверхні. Ширина 

SPR становить близько декількох сотень нм і залежить від концентрації вільних 

носіїв у напівпровіднику. У SPR енергетичні зони і рівні іонізованих домішок 

загнуті вгору або вниз, в залежності від знака заряду поверхневих станів. Тому 

при рівноважних умовах, потенціал поверхні буде відрізнятися від потенціалу 

підкладинки. В умовах оптичного збудження фотогенеровані носії заряду 

приводяться в дію електричним полем SCR. Один тип носіїв рухається до 

поверхні, тоді як інший тип рухається до підкладинки. Ця фотоіндукована зміна 

розподілу заряду викликає зміни в розподілі електричного потенціалу біля 

поверхні. Кількісна поверхнева напруга визначається як різниця між значенням 

потенціалу поверхні при освітленні та в темряві. У представлених 

експериментах перехідні періоди SPV вимірювали в конденсаторному 

розташуванні. На рисунку 3 представлений схематичний вигляд установки. (*). 

Емпіричним методом було встановлено, що при освітленні довжиною хвилі 

405нм, амплітуда фотоЕДС була максимальною. Тому для всіх експериментів 

використовувався діод OSSV53E1A з цією довжиною хвилі. Виміри 

проводились в імпульсному освітлювальному режимі з довжиною імпульса 

5мкс.  
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        4. Розрахунки 

 

В існуючих роботах розрахунки були проведені для низьких (20–100 кГц) 

і середніх (300-1000 кГц) ультразвукових частот. Також, тільки для цих частот 

було знайдено потрібні дані. 

Тронсон [37] розрахував загальну масу водяної пари, яка могла 

випаровуватися в бульбашку, що розширюється: 

 
Де mvap - верхня межа загальної маси водяної пари, що випаровується в 

бульбашці 

Jobs - швидкість витоку водяної пари на одиницю площі; = 178 г с-1 м-2  

R - радіус бульбашки,  

Рис. 3 Схема 
установки 

(1) 
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t - час розширення (приблизно дорівнює часу циклу розширення звукової 

хвилі).  

Цю кількість можна порівняти з масою (у грамах) води, присутньої в 

моношарі (mmon) на поверхні бульбашки при Rmax [44], використовуючи 

рівняння (2): 

 
де NA - число Авогадро, Mw - молярна маса води (= 18 г*моль -1), Sw - 

площа поперечного перерізу молекули води на поверхні, прийнята в цьому 

випадку 11 Å2. 

В роботі [38] було показано, що кількість водяної пари, яка випаровується 

в бульбашці, еквівалентна кільком моношарам води на 20 кГц, тоді як для 

більш високих частот 

часу розширення 

недостатньо для випаровування одного моношару води з поверхні бульбашки 

(табл. 1).  

 

Температура бульбашок - ще одна важлива характеристика кавітаційних 

бульбашок. На основі простої термодинамічної моделі для колапсу бульбашок 

та припускаючи адіабатичне стиснення, максимальна теоретична температура 

всередині бульбашки (Tmax) може бути розрахована за допомогою рівняння (3): 

[39] 

 
Де T0 - температура навколишнього середовища,  

Freq (kHz) Expansion cycle time 
(s) 

Rmax R0 mvap (g) mmon (g) 

20 25*10-6 150*10-6 15*10-6 6,2*10-10 7,7*10-11 
360 1,4*10-6 8*10-6 0,8*10-6 9,8*10-14 2,2*10-13 

1060 0,47*10-6 2,8*10-6 0,28*10-6 4,1*10-15 2,7*10-14 

(2) 

(3) 

Табл.1 Характеристики кавітаційних бульбашок у 
воді за різних частот ультразвукової обробки 
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Pm - тиск у рідині (сума гідростатичного та акустичного тисків), 

γ - питомий коефіцієнт нагрівання суміші газ / пара. 

Pv - тиск у бульбашці при максимальному розмірі; 

Наприклад, якщо припустити, що Pm дорівнює 2 атм, тиск газу всередині 

бульбашки дорівнює рівноважному тиску водяної пари (Pv = 0,031 атм), 

температура навколишнього розчину 298 K, а γ для водяної пари - 1,32, то 

теоретична оцінка Tmax складе приблизно 6150 K. [45] 

 

5. Результати  

5.1 Структурне дослідження шарів SiGe до та післі сонохімічної обробки 

Структуру, морфологію та хімічний склад зразка визначали за допомогою 

рентгенівської дифракції (XRD), скануючої електронної мікроскопії (SEM) і за 

даними, отриманими за допомогою енергодисперсійної рентгенівської 

спектроскопії (EDX). 

Рентгеноструктурні дослідження, проведені на немонохроматизованому 

Cu-випромінюванні, підтверджують, що орієнтація кремнієвої пластини 

дорівнює (100). Дослідження кутів дифракції (2) = 25-100 ° не виявило ніяких 

дифракційних максимумів, окрім Si (400). На рис. 4 показано фрагмент 

дифракційної картини по кутах (2) = 67-72 °, чітко видно досить інтенсивний 

дублет, що належить цьому дифракційному максимуму Si. Дублет виникає 

завдяки двом компонентам α1 та α2 у характерному спектрі з довжина хвиля ρ1 

= 0,15405 нм та ρ2 = 0,15443 нм відповідно. 

Параметр комірки Si 

(визначається положенням 

максимальних дифракційних 

компонентів) дорівнює α = 

0,54299 нм, що має лише 8–10 

- 5 нм різницю від табличного 
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Рис. 4 - Рентгенограми навколо 
найбільш інтенсивних ліній SiGe 

на плівках Si, зняті до (лінії) і 
після (точки) сонохімічної 

обробки. 
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значення цього параметра (α = 0,54307 нм). Ця похибка в значенні параметра 

комірки добре узгоджується з похибкою, пов’язаною з визначенням позицій 

піків та може також виникати за рахунок легуючих домішок.  

 На цьому фрагменті ми можемо побачити ще один дублет, що має значно 

меншу інтенсивність, і плече в основі максимуму дифракції (400) Si, що, як 

вважають, є наслідком накладення іншого дублета на максимум субстрати Si 

високої інтенсивності. Підтвердження цього пояснення (наявність трьох 

окремих максимумів) досить чітко видно на "природно" монохроматичному β-

випромінюванні (λβ = 0,13922 нм для Cu), яке завжди присутнє в характерному 

рентгенівському спектрі різних елементів. Фрагмент дифракційної картини, 

який виникає поблизу максимуму (400) Si, показаний на рис. 2. У цьому 

випадку ми бачимо чітко очевидну наявність трьох дифракційних максимумів з 

відносною інтенсивністю, що відповідають відносній інтенсивності α-

компоненти (рис. 4). 

Тому поряд з яскраво вираженим дифракційним максимумом одного c-Si 

виникають два допоміжні максимуми, що зумовлені плівкою Ge. Якщо 

припустити, що вони походять з одних і тих же (400) кристалічних площин, 

параметри решітки структури плівки становлять α1 = 0,55247 нм і α2 = 0,54531 

нм. 

Значення α1 = 0,55247 нм менше, ніж параметр об'ємної осередкової 

осередку Ge (аGe = 0,56576 нм), а значення α2 = 0,54531 нм лише дещо більше, 

ніж значення параметра комірки Si (αSi = 0,54307 нм) . Зважаючи на те, що 

система сплавів Si-Ge, як правило, демонструє набір безперервних твердих 

розчинів у всьому діапазоні концентрацій, ми можемо припустити, що 

структура з параметром α1 є твердим розчином Si в Ge, і структура з 

параметром α2 є твердим розчином Ge в Si. 

Тому поряд з яскраво вираженим дифракційним максимумом одного c-Si 

виникають два допоміжні максимуми, що зумовлені плівкою Ge. Якщо 

припустити, що вони походять з одних і тих же (400) кристалічних площин, 
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параметри решітки структури плівки становлять α1 = 0,55247 нм і α2 = 0,54531 

нм. 

Значення α1 = 0,55247 нм менше, ніж параметр об'ємної осередкової 

осередку Ge (αGe = 0,56576 нм), а значення α2 = 0,54531 нм лише дещо більше, 

ніж значення параметра комірки Si (αSi = 0,54307 нм) . Зважаючи на те, що 

система сплавів Si-Ge, як правило, демонструє набір безперервних твердих 

розчинів у всьому діапазоні концентрацій, ми можемо припустити, що 

структура з параметром α1 є твердим розчином Si в Ge, і структура з 

параметром α2 є твердим розчином Ge в Si. 

Оскільки зміна параметрів комірок в системі Si-Ge може бути 

апроксимована правилом Вегара (незначними відхиленнями буде нехтувати), 

можна оцінити компоненти сплаву. Таким чином, структура з параметром α1 

повинна містити приблизно 59% атомів Si, тоді як структура з α2 повинна  

 

 
Рисунок 5. Рентгенограми найбільш інтенсивних 

ліній SiGe на підкладинках монокристалічного 
кремнію, зняті до (лінії) та після (символи) 

сонохімічної обробки при монохроматичному β-
випромінюванні 
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містити приблизно 90% атомів Si. 

 

На рис. 4 і на рис. 5 видно, що після сонохімічної обробки положення 

дифракційних максимумів та їх відносна інтенсивність залишаються практично 

однаковими. Незначні відмінності між положеннями піків, що спостерігаються 

на рис. 3 і рис. 4, зокрема, незначний зсув усіх максимумів, порівнянних з 

величиною кроку сканування, можуть бути пов'язані з незначною 

дезорієнтацією зразка при фіксації його назад в рентгенівський апарат після 

його ультразвукової обробки. Слід зазначити, що незнімний контрольний 

зразок давав по суті однакові результати під час повторних досліджень XRD.  

Відомо, що в загальному випадку сигнал SPV визначається складом та 

концентрацією дефектів поверхні напівпровідників електрично активної форми. 

Можна очікувати, що після травлення та сонохімічної обробки зразків склад та 

концентрація електрично активних дефектів можуть значно змінитися. Отже, 

SPV також повинен суттєво змінитися.  

 

5.2 Електро-оптичне дослідження зразків Si  
 

У цій роботі після кожного етапу обробки зразка вимірювались криві 

розпаду SPV. У кожному випадку час спаду SPV та значення амплітуди сигналу 

SPV зазнають значних змін. 

Як було сказано вище, перед кожним етапом сонохімічної обробки 

поверхні проби протравлювали 40% -ним розчином HF. Щоб бути впевненим, 

що така обробка постійно забезпечує однаковий стан поверхні, були 

протестовані криві розпаду SPV у зразках Si та SiGe/Si, які кілька разів 

циклічно протравлювались 40% -ним розчином HF. Ці вимірювання показали, 

що криві спаду SPV, виміряні після кожного етапу травлення, відтворювалися з 

високою точністю. 
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Отримані криві були пристосовані до двох зменшувальних показників як 

U pv   A1  exp  t/t1   A2  exp t/t2 U0        (4) 

 

5.3. Оцінювання результатів вимірювання ФотоЕРС на зразках Si i SiGe 

після обробки на різних частотах. 

 Була проведена сонохімічна обробка поверхонь  при середніх (25 кГц) та 

більш високих (400 кГц) частотах. Використовувалось те ж саме обладнання, 

що і в [33]. Зразок відмивався у дистильованій воді протягом декількох секунд, 

потім сушився на повітрі протягом приблизно 0,5 год до наступних 

стандартних обробок [47], а потім був занурений у розбавлену HF на 5 хв. 

Відомо, що отримана поверхня, пасивована воднем, стабільна протягом 

наступних 30 хв після завершення етапу очищення ex-situ [48], під час якого 

проводились вимірювання. Після зазначеної обробки в HF, ультразвукову 

обробку проводили в розбавленому дихлорметані (DCM) CH2Cl2 протягом 1, 2, 

3 або 5 хв в різних зразках.  

Рис. 6 і 7 показують спад кривих SPV в зразках Si і SiGe, відповідно. 

Очевидно, що обробка зразка в HF посилює сигнал SPV з поверхні Si, 

уповільнюючи спостережувані процеси спаду SPV (крива 2 порівняно з кривою 

1 на малюнку 1). Менший, але подібний ефект спостерігається на поверхнях 

SiGe (криві 1 і 2 на малюнку 2).  
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Відомо, травлення Si у розбавленій HF видаляє поверхневий оксид і 

залишає за собою поверхні кремнію, терміновані атомним воднем [49]. Отже, 

поверхня покрита ковалентними зв'язками Si-H. Таким чином гасяться 

ненасичені зв'язки поверхні, які могли виконувати роль рекомбінаційних 

центрів [50]. Це збільшило сигнал SPV і час затухання SPV, як це справді 

спостерігалося на рис. 1, криві 1 та 2. 

Окислення Si1-xGex залучило значну кількість експериментальних 

досліджень, що доводять, що і Si, і Ge окислюються, утворюючи змішаний 

Рисунок 6. Криві спаду SPV для 
поверхні Si, промитих у 

дистильованій воді, згодом 
занурених у розведений HF і 

оброблених ультразвуком при 25 
(чорні) та 400 (зелені) кГц 

протягом 1, 2, 3 та 5 хв. 
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оксид (SiO2 + GeO2) [44]. 

Виходячи з відносних величин посиленого SPV-сигналу в момент часу t = 

0, відтвореного в Si і SiGe (Крива 2 порівняно з кривою 1 на рис. 6 і 7), 

травлення HF на окисленій поверхні SiGe має менший ефект на місцях, багатих 

Ge. 

Це явно узгоджується з попередніми звітами про HF-травлення, яке 

призводить до термінування воднем поверхні Ge із покриттям H, що залежить 

від концентрації HF. Однак навіть за високих концентрацій HF ідеальну 

поверхню Ge (100) із закінченням H неможливо отримати через природу цієї 

поверхні [51]. 

На малюнках 6 і 7 також видно, що ефект ультразвуку на спад SPV в Si 

(рис. 6) помітно відрізняється від того, що спостерігається в SiGe (рис. 7). 

Значення амплітуд SPV, виміряні на рисунках 1 (a) та 2 (a), зібрані в таблиці 1. 

Видно, що сигнал SPV у Si поступово зростає із збільшенням часу  
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Рисунок 7. Криві спаду SPV для 
поверхні SiGe, промитих у 
дистильованій воді, згодом 
занурених у розведений і 

оброблених ультразвуком при 25 
(чорні) та 400 (зелені) кГц 

протягом 1, 2, 3 та 5 хв. 

 

 

 

 

 

 ультразвукової обробки нижньої 

частоти, тоді як посилення SPV за 

допомогою SiGe дещо менший. 

Криві спаду SPV на рисунку 6 

можна розділити на швидку (τ1) і 

повільну (τ2) складові. На рис. 6 

видно, що ультразвук слабо впливає 

на τ1 та τ2. Однак амплітуда 

компонента τ2 істотно змінюється, 

при зміні часу обробки 

ультразвуком. Будучи зовсім іншим у 

режимах нижчих та більш високих 

частот (криві 3-6 на малюнку 6), 

загальна тенденція полягає в тому, що збільшення часу обробки ультразвуком 

призводить до збільшення амплітуди компонента τ2.  

 Спостережувана поведінка SiGe при УЗ-обробці суттєво змінюється при 

curve 

# 
sample (V) sample (V) 

 1 
17.3·10-

3 
0.57 

2 1.69 0.63 

3 1.78 0.62 

4 1.81 0.72 

5 1.91 0.73 

6 

Si 

2.07 

SiGe 

0.77 

Табл. 2 
Значення амплітуд SPV (U) в Si та 
SiGe в момент часу t = 0, отримані 

для кривих, показаних на малюнках 
1 (a) та 2 (a). 
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одночасній різкій зміні частоти УЗ, що видно з кривих 3-6 на малюнку 7 (а) та 

(b). Початковий розпад на кривій 1 майже одноекспоненційний, тоді як ВЧ 

травлення робить його, здавалося б, подвійно експоненціальним (крива 2 на 

малюнку 7), хоча відносна амплітуда SPV компонента τ1 менша, ніж у Si (крива 

2 на рисунку 6) . Найбільш важливим є те, що обробка ультразвуком нижчої 

частоти гасить повільний (τ2) компонент, перетворюючи, таким чином, розпад 

назад майже в одноекспоненційну форму, як це спостерігається на кривих 3-6 

на малюнку 7 (а). Ця тенденція виявляється ще більш вираженою при 

високочастотній ультразвуковій обробці, оскільки вона зміщує розпад SPV, 

заданий кривими 3-6 на рис. 

Інтерпретуючи ці експериментальні результати, слід взяти до уваги, що 

тонка плівка SiGe, яка накладається на ультразвук, може, в принципі, механічно 

розслаблятися, маючи на увазі жорсткі деформації та температурні умови, що  

як правило, виникають у місцевому середовищі поверхні / колапсуючої 

бульбашки, що згадано вище. Це особливо важливо для використання 

можливостей ультразвукової обробки у гнучкій електроніці, оскільки еластичне 

розслаблення деформації може забезпечити додатковий механізм контролю 

рухливості несучої та зміщення смуг [52], але може істотно погіршити 

характеристики гнучких пристроїв після сильного локального вигину. 

Відсоток Ge у нашому шарі сплаву Si0.75Ge0.25 товщиною 100 нм майже 

відповідає емпіричній кривій Піпла-Біна [53]. Отже, плівку SiGe можна 

вважати метастабільною і, отже, вона може розслаблятися під час обробки при 

високих температурах. Це, в свою чергу, може призвести до великої кількості 

несправностей укладання, які виконують роль швидких центрів рекомбінації. 

Це різко зменшить τe і може, в свою чергу, пояснити прискорення розпаду SPV, 

яке спостерігається на малюнку 7 (a) та (b). 

Подібно до даних, про які повідомляється в літературі, молекули 

органічних розчинників можуть реагувати з видами SiHx, прикріпленими до 

поверхонь шару, які усувають замісники молекул завдяки високим 
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температурам, що досягаються в районі руйнуються бульбашок. Відомо, що 

температури 5000 С, тиск 50 МПа і швидкість охолодження більше 109 К/с 

можуть бути реалізовані в розчинниках і на поверхнях травлення чи твердих 

речовин, після зростання і після руйнування кавітаційних бульбашок, так, щоб 

хімічні реакції відбувались в цих регіонах за цих екстремальних умов [54]. 

Використовуючи дихлорметан CH2Cl2, можна очікувати, що зв’язки SiH 

та CCl можуть реагувати, отримуючи одиниці CH. Це нагадує відомий 

процес хлорування / алкілування, який використовується для перетворення Si–

H у Si – алкіл форми Si–CnH2n + 1 (n1). Це забезпечує низькі швидкості 

рекомбінації поверхні за рахунок алкільних ланцюгів, що модифікують 

поверхні Si [56]. Таким чином, завдяки процесу алкілування/хлорування, можна 

отримати ефективну пасивацію поверхонь Si [55]. Крім того, поверхні CH3 – Ge 

виявляють набагато більший опір окисленню в умовах навколишнього 

середовища, ніж поверхні H – Ge [56]. Також було встановлено, що 

концентрації зв’язаного з поверхнею вуглецю на поверхнях CH3 – Ge та CH3 – 

Si близькі одна до одної, тоді як інші процедури пасивації були менш 

ефективними [57,60]. 
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6. Висновки 

1. Було проведено дослідження впливу частоти сонохімічної обробки 

кремнієвих та кремній-германієвих пластин в дихлорметані на 

фотоелектрорушійну силу, що виникає в зразку. Виміри 

проводились на середніх та високих частотах, 25 кГц та 400 кГц 

відповідно.  

2. Показано, що зі зростанням частоти обробки збільшується час 

спаду поверхневої фотонапруги на зразку. Показано, що при 

обробці на більш високих частотах збільшується час спаду 

поверхневої напруги при її освітленні. Можна допустити, що 

причиною цього є зменшення масштабу окремих кавітаційних 

процесів, стабільних та колапсуючих, що призводить до більш 

рівномірного покриття поверхні. Це можна вважати збільшенням 

стабільності фото-ЕРС для досліджуваних поверхонь. 

3. Запропонована теоретична модель явища. Вона полягає у 

збільшенні реактивності поверхні за рахунок збільшення 

потенціальних центрів рекомбінації на поверхні, утворенню пасток 

для електронно-діркових пар, за рахунок збільшення  кількості 

ненасичених зв’язків на поверхні, що могли б виконувати роль 

центрів рекомбінації. При сонохімічній обробці, від великої 

кількості енергії, що виникає від руйнування кавітаційної 

бульбашки, зв’язки з гідрогеном руйнуються, і на місце Н 

нанизуються атоми хлору та вуглецю, що формують нові реакційно 

активні обірвані зв’язки. В результаті, виходить поверхня, насичена 

звязками (Si/SiGe)–C та обірваними карбоновими зв’язками, що 

згодом насичуються атомами Н та Cl.  
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