
НОВІТНІ МАТЕРІАЛИ І НАНОТЕХНОЛОГІЇ 
 

 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 5/2012 (76). 
11 

УДК 621.315.592 
 

ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОКЛАСТЕРІВ КРЕМНІЮ В МАТРИЦІ SіO2 
М. І. Клюй, І. М. Хацевич, А. М. Лук’янов, А. В. Макаров 
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, м. Київ 
просп. Науки, 41, м. Київ, 03028, Україна. E–mail: klyui@isp.kiev.ua 
Ф. В. Фомовський 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E–mail: fill.fo@mail.ru 
Досліджувались структури з кремнієвими нанокластерами (Si-нк), отримані імплантацією кремнію в кварце-

ву пластину та наступними термічними відпалами. Запропоновано механізм фотолюмінесценції нанокластерів 
кремнію, сформованих шляхом низькодозової імплантації (5·1016 cм-2), згідно з яким фотолюмінесценція обумов-
лена випромінювальною рекомбінацією при міжзонних переходах у кластерах. Наступний низькотемпературний 
відпал викликає ріст шарів SiOx на границях кластерів Si-нк/SiO2. У результаті появи центрів довгохвильової ви-
промінювальної рекомбінації у шарах SiOx виникає додаткова смуга фотолюмінесценції при λmax≈730 нм. Висо-
кодозова імплантація та високотемпературний відпал дозволяють сформувати стабільні рекомбінаційно активні 
центри в нанокластерах кремнію, максимум піку фотолюмінесценції яких не зсувається після низькотемперату-
рного відпалу. 
Ключові слова: кремнієві нанокластери, фотолюмінесценція, іонна імплантація. 
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Исследовались структуры с кремниевыми нанокластерами (Si-нк), полученные имплантацией кремния в 

кварцевую пластину и последующими термическими отжигами. Предложен механизм фотолюминесценции 
нанокластеров кремния, сформированных путем низкодозовой имплантации (5·1016 cм-2), в соответствии с кото-
рым фотолюминесценция обусловлена излучательной рекомбинацией при межзонных переходах в кластерах. 
Последующий низкотемпературный отжиг вызывает рост слоев SiOx на границах кластеров Si-нк/SiO2. В ре-
зультате появления центров длинноволновой излучательной рекомбинации в слоях SiOx возникает дополните-
льная полоса фотолюминесценции при λmax≈730 нм. Высокодозовая имплантация и высокотемпературный от-
жиг позволяют сформировать стабильные рекомбинационно активные центры в нанокластерах кремния, мак-
симум пика фотолюминесценции которых не сдвигается после низкотемпературного отжига. 
Ключевые слова: кремниевые нанокластеры, фотолюминесценция, ионная имплантация. 
 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Люмінесцентні вла-

стивості кремнійових нанокластерів, вбудованих у 
діелектричні матриці (SiO2, Si3N4, оксинітрид крем-
нію) активно досліджуються впродовж останніх ро-
ків через перспективність застосування таких струк-
тур в опто- та мікроелектроніці [1–3]. 
Стандартними процедурами для  отримання екс-

периментальних зразків є іонна імплантація кремнію 
в шар SiO2  [4] або нанесення різними методами ша-
рів SiOx з наступним високотемпературним (1000–
1150 оС) термічним відпалом [5, 6]. У ряді випадків 
для покращання люмінесцентних властивостей 
отриманих структур використовується додаткове 
легування домішками (азот, вуглець, рідкоземельні 
елементи) [3, 7, 8], пасивація Pb-центрів воднем [9, 
10] або додаткові низькотемпературні обробки [11, 
12]. Крім того, показано, що атмосфера відпалу та-
кож впливає на інтенсивність та положення смуг 
люмінесценції [13–15].  
При поясненні фізичних механізмів впливу дода-

ткових низькотемпературних обробок та/або атмос-
фери відпалу більшість авторів використовують мо-
делі люмінесценції через рекомбінацію носіїв стру-

му в нанокластері (квантова модель) [4, 5, 10] або 
через електронні стани на інтерфейсах Si наноклас-
тер–діелектрична матриця [2, 6, 9]. У роботі [11] для 
пояснення ефекту збільшення інтенсивності фото-
люмінесценції при низькотемпературних відпалах 
запропоновано модель генерації термодонорних 
центрів на границі нанокластер–діелектрична мат-
риця, які й є відповідальними за смуги фотолюміне-
сценції в області 1,5–1,75 еВ. Однак дотепер не іс-
нує загальновизнаної моделі  інтерфейсних або тер-
модонорних центрів, а також пояснення впливу ни-
зькотемпературних обробок на інтенсивність та по-
ложення смуг люмінесценції. 
Метою роботи є спроба дискримінувати механі-

зми впливу додаткових низькотемпературних обро-
бок на фотолюмінесценцію кремнійових наноклас-
терних структур, створених іонною імплантацією 
кремнію в матрицю SiO2. 
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Методика експерименту. Структури з кремнієвими 
нанокластерами (Si-нк) отримували шляхом імплан-
тації іонів Si+ з енергією Е = 100 кеВ і дозами 5·1016 
та 1·1017 см-2 у кварцеву пластину. 
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Для формування кремнієвих нанокластерів усі 
зразки відпалювалися при температурі 1150 °С упро-
довж 20 хв. в атмосфері інертного газу (Ar). Для мо-
дифікації світловипромінюючих властивостей струк-
тури зі сформованими кремнієвими нанокластерами 
піддавались наступному низькотемпературному від-
палу при 450 °С у середовищі суміші азоту та кисню: 
N2 (75% по об’єму) + О2 впродовж двох годин. На 
отриманих зразках вимірювались спектри фотолюмі-
несценції (ФЛ) при кімнатній температурі при збу-
дженні випромінюванням твердотільним (473 нм) та 
HeCd (325 нм) лазерами. Спектри пропускання вимі-
рювалися в діапазоні 200–1100 нм. 
Результати та обговорення. На рис. 1. наведено 

спектральні залежності пропускання отриманих зразків. 

Рисунок 1 – Спектральні залежності пропускання 
структур із Si-нк, отриманих імплантацією Si+ у 
кварц після високотемпературного (1150 °С, Ar, 20 
хв.) формуючого відпалу (1, 2) та після наступного 
низькотемпературного (450 °С, N2+O2, 2 год.) фор-
муючого відпалу (1’, 2’), з дозою DSi: 1, 1’ –  5·1016 

іон/см2; 2, 2’ – 1·1017 іон/см2 
 
На рис. 2 наведено залежності Тауца ((αE)1/2= 

f(E)), побудовані з даних, отриманих при вимірю-
ванні пропускання, для зразків Si-нк в матриці SiO2, 
отриманих методом іонної імплантації.  

Рисунок 2 – Залежності Тауца структур із Si-нк, 
отриманих імплантацією Si+ у кварц, після високо-
температурного (1150 °С, Ar, 20 хв.) формуючого 
відпалу (1, 2) та після наступного низькотемперату-
рного (450 °С, N2+O2, 2 год.) формуючого відпалу 
(1’, 2’), з дозою DSi: 1, 1’ –  5·1016 іон/см2; 2, 2’ – 

1·1017 іон/см2; 3 – залежність Тауца для полікристал-
лічного кремнію 

З аналізу лінійної ділянки даної залежності було 
визначено значення ширини забороненої зони стру-
ктур із Si-нк залежно від дози імплантації (табл. 1). 
Для порівняння на графіку наведено аналогічну спе-
ктральну залежність для полі-Si, отриманого мето-
дом термохімічного напилення на кварцову підкла-
дку (товщина полі-Si ~ 150 нм). Лінійна апроксима-
ція спектральної залежності коефіцієнта поглинання 
для полі-Si дає значення Eg ≈ 1,1 еВ, близьке до зна-
чення Eg для кремнію.  

 
Таблиця 1 – Значення ширини забороненої зони та 

положення піків ФЛ структур Si-нк  
після формуючого ВТ і НТ відпалів 

 
У той же час, значення ширини забороненої зони 

Si-нк, визначені за даними оптичного поглинання 
світла, виявилися значно більшими за значення ене-
ргій полікристалічного кремнію. На рис. 3 наведено 
спектри ФЛ при збудженні короткохвильовим лазе-
ром.  

Рисунок 3 – Спектри ФЛ (λex=325 нм) структур із Si-
нк, отриманих імплантацією Si+ в кварц, після висо-
котемпературного (1150 °С, Ar, 20 хв.) формуючого 
відпалу (1, 2) та після наступного низькотемперату-
рного (450 °С, N2+O2, 2 год.) формуючого відпалу 

(1’, 2’), з дозою DSi: 1, 1’ – 5·1016 іон/см2; 2, 2’ – 
1·1017 іон/см2 

 
Видно, що зразки Si-нк, отримані при імпланта-

ції кремнію дозою 5·1016 см-2 та наступному високо-
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температурному відпалі, мають складну структуру 
спектру ФЛ з положеннями двох основних піків на 
2,65 і 3,2 еВ, а при низькотемпературному відпалі 
впродовж двох годин положення та інтенсивність 
низькоенергетичного піку змінюється в менш енер-
гетичну сторону (1,7 еВ), а високоенергетичний пік 
змінює лише інтенсивність. При цьому смуга ФЛ 
між цими піками зникає, що може свідчити про від-
пал рекомбінаційно активних центрів у структурах 
Si-нк/SiO2. 
У той же час, зразки Si-нк, отримані імплантації 

кремнію дозою 1·1017 см-2 та наступному високотем-
пературному відпалі, мають основний пік ФЛ 2,25 
еВ, і при низькотемпературному відпалі впродовж 
двох годин положення піку суттєво не змінюється, 
при цьому інтенсивність ФЛ падає приблизно в два 
рази. Це свідчить про стабільність отриманих реко-
мбінаційно-активних центрів. 
Спектри ФЛ, отримані при збудженні світлом на 

довжині хвилі λex=473 нм, представлені на рис. 4.  

Рисунок 4 – Спектри ФЛ (λex=473 нм) структур з Si-
нк, отриманих імплантацією Si+ в кварц, після висо-
котемпературного (1150 °С, Ar, 20 хв.) формуючого 
відпалу (1, 2) та після наступного низькотемперату-
рного (450 °С, N2+O2, 2 год.) формуючого відпалу 
(1’, 2’), з дозою DSi: 1, 1’ –  5·1016 іон/см2; 2, 2’ – 

1·1017 іон/см2 
 
Видно, що низькотемпературний відпал зразка 

Si-нк, отриманий імплантацією кремнію з дозою 
5·1016 см-2, суттєво збільшує інтенсивність ФЛ, у той 
час як зразок, отриманий імплантацією кремнію з 
дозою 1·1017 см-2, при низькотемпературному відпалі 
зменшує інтенсивність ФЛ. 
Спектри ФЛ, отримані на однакових структурах 

при збудженні світлом з різною довжиною хвилі, 
суттєво відрізняються (рис. 3, 4), що свідчить про 
складну структуру оптичних переходів у Si-нк, не 
двохрівневу – перехід із дна зони провідності у ва-
лентну зону Si-нк. 
ВИСНОВКИ. Виходячи з вищенаведених даних, 

було запропоновано механізм, відповідно до якого 
фотолюмінесценція нанокластерів кремнію, сфор-
мованих шляхом низькодозової імплантації (5·1016 

cм-2) кремнію в матрицю SiO2, відбувається при ви-

промінювальній рекомбінації на довжині хвилі 
λmax≈470 нм (2,64 еВ) при міжзонних переходах у 
кластерах. Після наступного низькотемпературного 
відпалу відбувається ріст шарів SiOx на границях 
кластерів Si-нк/SiO2, що призводить до появи 
центрів довгохвильової випромінювальної рекомбі-
нації в шарах SiOx (λmax≈730 нм).  
У той же час, високі дози імплантованого крем-

нію (1·1017 cм-2) та високотемпературний відпал фо-
рмують стабільні рекомбінаційно активні центри в 
нанокластерах кремнію, максимум піку фотолюмі-
несценції яких не зсувається після низькотемпера-
турного відпалу. 
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OPTICAL PROPERTIES OF SILICON NANOCLUSTERS IN SIO2 MATRIX 

N. Klyui, I. Khatsevich, A. Lukyanov, A. Makarov 
V. Lashkarev Institute of Semiconductor Physics National Academy of Sciences of Ukraine 
prosp. Nauki, 41, Kiev, 03028, Ukraine. E–mail: klyui@isp.kiev.ua 
F. Fomovskii 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University  
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E–mail: fill.fo@mail.ru 
Structures with silicon nanoclusters (Si-nc) obtained by silicon implantation into quarz wafer followed by thermal 

annealings were studied. The mechanism of the Si-nc photoluminescence was proposed for the structures formed by 
low-dose ion implantation (5×1016 cm-2). In accordance with the mechanism the photoluminescence is stipulated by 
radiative recombination under internand transition in the clusters. The following low-temperature annealing leads to 
growth of SiOx layers at the Si-nc/SiO2 interface. As a result, long-wave centers of radiative recombination in the SiOx 

layers are formed and an additional photoluminescence band at λmax≈730 nm appears. High dose ion implantation and 
high temperature annealing allows us to form stable recombination active centers in the silicon nanoclucters. The cen-
ters are responsible for photoluminescence band which does not move after low temperature annealing. 

Key words: silicon nanoclusters, photoluminescence, ion implantation. 
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