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СИСТЕМИ SiO2:ncSi – Si  
 

Досліджувалась електролюмінісценція у системі SiO2:ncSi-SiO2, утвореної в інтервалі 

доз імплантації Si+ 1016–4.1017см-2 та за температурою відпалу 1000 0С. Виявлені смуги електро-

люмінісценції 1,6 еВ, 2,7 еВ, 4,4 еВ та їх зв’язок з видами радіаційних дефектів. 

Ключові слова: діоксид кремнію, електролюмінесценція, іонна імплантація, доза, температура відпа-
лу. 

 
Исследовалась электролюминесценция в системе SiO2:ncSi-SiO2, которая была создана 

имплантацией Si+ с дозами 1016–4.1017см-2 и отжигом при температуре 1000 0С. Обнаружены по-

лосы электролюминесценции 1,6 эВ, 2,7 эВ, 4,4 эВ, их связь с видами радиационных дефектов. 

Ключевые слова: диоксид кремния, электролюминесценция, ионная имплантация, доза, температура 
отжига. 

 
Electroluminescence of system SiO2:ncSi, which have been created by implantation Si

+ at 

various doses 1016–4.1017cm-2 and by thermal annealing at 10000С was investigated. Strips of the elec-

troluminescence 1,6 еV, 2,7 еV, 4,4 еV and theirs connection with types radiation defects was detection. 

Key words: dioxyde silicon, electroluminescence, ion implantation, dose, thermal annealing. 

 

Вступ. Іонне легування, як метод уведення до поверхневої області напівпро-
відника різних елементів з наступним термічним відпалом та утворенням хімічних 
сполук, багато років використовується у фундаментальних й прикладних цілях. Під 
час імплантації іонів у тверде тіло відбувається модифікація його поверхневої струк-
тури. Це дає можливість утворювати ділянки нанокристалічних включень до поверх-
невої області [1 – 4]. Переваги іонної імплантації для формування нанокристалів 
кремнію в матриці SiO2 очевидні: висока контрольованість глибини та кількості 
впроваджених іонів, чистота процесу, сумісність з планарною технологією. 

За останні роки зросла зацікавленість у вивченні властивостей системи 
SiO2:ncSi – Si у зв’язку з перспективами створення на її основі ефективних світло-
діодів й лазерів [5 – 7]. Задача одержання стабільної люмінесценції в таких систе-
мах стала приоритетним напрямком оптоелектроніки. Останні роки проводяться 
активні дослідження в напрямку використання нанокристалів кремнію у приладах 
енергонезалежної пам’яті [8 – 10]. 

Нанокристали кремнію утворюються під час розпаду твердого розчину 
SiO2:ncSi – Si [11]. Цей процес відбувається за наявністю надлишкового кремнію в 
матриці імплантованого SiO2, де утворюються дрібні скупчення кремнію [1]. Сте-
пінь пересичення при цьому становитиме близько 1 % і вище, а концентрація крем-
нію – більше 1021см-3. За температурами відпалу, які перевищують 800 0С, дрібні 
скупчення трансформуються в більші за розміром [12]. Метод електролюмінісцен-
ції дозволяє досліджувати системи SiO2:ncSi–Si, які виготовлені за допомогою іон-
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ної імплантації та одержувати відомості про зв’язок між смугами випромінювання 
та дефектами системи. 

Мета роботи. Дослідження ЕЛ у системах SiO2:ncSi–Si, створених за допо-
могою імплантації іонів Si+ у тонкий шар SiO2 

Експеримент. Для проведення досліджень використані пластини монокрис-
талічного кремнію, вирощеного за методом Чохральского, n-типу провідності, ле-
говані фосфором з питомим опором 4,5 Ом·см, з кристалографічною орієнтацією 
поверхні (100). Хімічна обробка пластин виконувалась у перекисно-кислотній 
(HCl:H2O2:H2O=1:1:5) та перекисно-аміачній (NH4OH:H2O2:H2O=1:1:5) сумішах. 
Потім пластини промивались у деіонізованій воді та сушились у центрифузі. Шари 
SiO2 завтовшки 450 нм на поверхні кремнієвих пластин були створені за методом 
термічного оксидування в циклі «сухий-вологий-сухий» кисень з використанням 
дифузійної системи СД.ОМ-3/100-004. Імплантація іонів кремнію здійснювалась в 
установці для іонної імплантації УЛИ.П-200 з енергією 140 кеВ та набором доз у 
межах 1016 – 4.1017см-2. Густина струму пучка становила 4,0 мА/см2. Степінь пере-
сичення відповідно до обраних доз імплантації становила від 5 до 30 ат. %. Після 
імплантації пластини піддавалися термічному відпалу в атмосфері азоту при тем-
пературі 10000 С протягом 7 годин. Спектри ЕЛ реєструвались на довжинах хвиль 
250 – 800 нм (енергії випромінювання від 5.0 еВ до 1.54 еВ) у системі 
1Н(Na2SO4·Н2О)-SiO2:ncSi -Si за методикою викладеною в [13]. 

Результати та обговорення. На рис.1 зображені спектри ЕЛ систем 
SiO2:ncSi – Si для різних доз імплантації кремнію. Із спостерігання за спектрами 
випливає: наявність трьох смуг випромінювання з різною інтенсивністю: 280 нм 
(4,4 еВ); 460 нм (2,70 еВ);  660 нм (1,87 еВ) та постійність у співвідношенні макси-
мальних інтенсивностей між цими трьома смугами.  

 
Рис.1. Спектри електролюмінісценції систем SiO2:ncSi – Si, які були отримані імплан-

тацією іонами кремнію шару SiO2 з різними дозами:  

1 – 1,5.1017 см-2; 2 – 2.1017 см-2; 3 – 2,5.1017 см-2; 4 – 3.1017cм-2 
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Широка смуга випромінювання в ультрафіолетовій ділянці спектра така, як і 
для звичайних структур SiO2 – Si [14], але системи SiO2:ncSi – Si із збільшенням дози 
імплантації (степеню пересичення) мають більш «розмитий» профіль смуги ЕЛ.  

За даними [15], центри люмінесценції, які відповідні за ЕЛ в ультрафіолето-
вій ділянці спектра, розташовані на межі SiO2 – Si.  

Відносно до особливостей форми смуг ЕЛ на червоній ділянці (>650 нм), то 
тут інтенсивність спектра у системах SiO2:ncSi – Si менша за інтенсивність звичай-
них структур SiO2 – Si, а центри люмінесценції утворюють сполуки кремнію, вод-
ню та кисню, які розташовані у приповерхневих ділянках SiO2. 

Інтенсивну смугу ЕЛ, яка спостерігається на довжині хвилі 460 нм, (місце-
знаходження максимуму інтенсивності: 2,7 еВ) пов’язують з утворенням дефектів у 
матриці SiO2 внаслідок іонної імплантації [16]. 

Далі, надамо результати досліджень зміни співвідношення інтенсивності 
смуг спектрів ЕЛ після проведення термічного відпалу (рис.2). На спектрах ЕЛ різ-
них зразків можна спостерігати чітко визначені дві смуги: 770 нм (1,6 еВ) та 460 нм 
(2,7 еВ). Перша належить до систем SiO2:ncSi – Si, отриманих при випромінюванні 
дозами імплантації від 5.1016 cм-2 до 1,5.1017 см-2, а друга до систем SiO2:ncSi – Si, 
отриманих при випромінюванні дозами імплантації від 2.1017см-2 до 3.1017cм-2. 

Відносно до смуги 770 нм (1,6 еВ), то виходячи з аналізу спектрів фотолю-
мінесценції [17-19] визначимо дозову залежність середнього розміру нанокристалів 
кремнію, який характеризується зростанням від 2 нм  до 3 нм для доз 5.1016 cм-2 – 
1,5.1017 см-2 та до характерного розміру (близько 4 нм) для доз 2.1017 см-2 – 
3.1017cм-2. Така поведінка пояснюється збільшенням кількості нанокристалів крем-
нію на початкових дозових залежностях (рис.1 криві 1-3) та їх коалесценції на на-
ступних (рис.1 криві 4-б). При цьому зменшення люмінесценції пояснюється зрос-
танням розміру нанокристалів кремнію й пов’язаним з ним зменшенням сили осци-
лятора випромінювальних переходів. 

Появлення смуги випромінювання 460 нм (2,7 еВ) на наш погляд, можна 
пояснити наявністю дефектів у структурі SiO2, які утворюються внаслідок пружних 
(ядерних) та непружних (електронних) зіткнень іонів кремнію з атомами мішені 
[20]. Термічний діоксид кремнію можна уявити, як сукупність з’єднаних між собою 
тетраедрів, у вершинах яких розташовані двохвалентні атоми кисню, а в центрі – 
чотирьохвалентні атоми кремнію. Така аморфна структура має близький порядок. 
Головні види дефектів, які виникають у SiO2 у процесі його утворення або під час 
радіаційної обробки, наступні: трикоординатний кремній ≡ Si·(E’-центр), двохкоор-
динатний кремній = Si: (НКД – нейтральна киснева дивакансія), кремній-
кремнієвий зв’язок ≡ Si-Si≡ (НКМ – нейтральна киснева моновакансія), однокоор-
динатний атом кисню = SiO (НАК – немістиковий атом кисню) [21]. Як свідчать 
результати розрахунків [22, 23], два між собою зв’язаних атома кремнію у випадку 
НКМ ведуть до виникнення зв’язуючих й антиз’вязуючих станів внаслідок комбі-
нації sp3-гібридизованих орбіталей кожного з атомів кремнію. Головну роль у про-
цесах поглинання світла грають: основний синглетний стан S0, перший збуджений 
триплетний стан T1 та синглетний стан S1. Перехід S0→S1 відповідальний за погли-
нання при 5 еВ й супроводжується швидким, з часом життя 10-9с, випромінюваль-
ним переходом S0→S1 з енергією 4,4 еВ. Перехід T1→S0 веде до більш слабкого та 
повільного, з часом життя 10-3с, випромінюванню, оскільки заборонений правилами 
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відбору за спином. Хоча заборона знімається за рахунок спін-орбітальної взаємодії. 
Енергія переходу T1→S0 у випадку рівнів НКМ залежить від відстані між взаємоді-
ючими атомами кремнію й змінюється в межах 2,3 – 2,7 еВ (460 – 540 нм). Таким 
чином, пики люмінесценції при 4,4 еВ та 2,7 еВ можна приписати дефектам типу 
НКМ.  

Поява смуги ЕЛ 1,6 еВ пов’язана з дефектами, які утворюються у структурі 
SiO2:ncSi під час термообробки, а центрами люмінесценції можуть бути дефекти 
виду трикоординатного кремнію. Їхня концентрація залежить від кількості надлиш-
кового кремнію, що утворюють нанокристал кремнію. 
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Рис.2. Спектри електролюмінісценції систем SiO2:ncSi – Si, які отримані імплантацією 

іонами кремнію шару SiO2 з різними дозами після відпалу при 1000
0С: 1 – 5.1016 cм-2; 2 – 1017 cм-2; 

3 –1,5.1017 см-2; 4 –2.1017 см-2; 5 – 2,5.1017 см-2; 6 –3.1017cм-2 

 

Висновки. Іонна імплантація кремнію в шар SiO2 сприяє утворенню в ньому 
центрів люмінесценції з смугами 4,4 еВ та 2,7 еВ, які на нашу думку пов’язані з де-
фектами виду двохкоординованого кремнію. Смуга випромінювання 1,6 еВ своєю 
появою зобов’язана утворенню дефекта виду трикоординатного кремнію. Таким 
чином ці два види дефектів, можна вважати як власні міжвузлові комплекси, або 
іншими словами, зародки нанокристалів кремнію. 
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