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Silício amorfo hidrogenado depositado por descarga
luminesecente tem adquirido posioão de destaque entre os vários
materiais foto-sensíveis, principalmente devido à sua fácil

obtenoão e versatilidade em propriedades.
Neste trabalho. preparamos amostras de a-Si:H (silicio

amorfo hidrogenado) utilizando o método de descarga de RF em
atmosfera de gás SiH~ ' utilizando como substrato vidro e silício
cristalino.

As amostras depositadas sobre vidro foram utilizadas
para estudo de formaoão de defeitos meta-estáveis no filme amorfo
devido a exposioão à Raios-X. Os mecanismos de formaoão e
recuperaoão dos defeitos foram analisados através do estudo da
fotocondutividade, revelando a possivel natureza de tais
defeitos. Acreditamos que se trata da quebra de ligaoões Si-H e
Si-Si, formando armadilhas para eletrons condutores. Analisamos a
resposta espectral da fotocondutividade e absoroão óptica, que
forneceram informaoões a respeito do~gap"óptico do material.

As amostras preparadas sobre c-Si foram utilizadas
para a espectroscopia no infra-vermelho, onde analisamos o



Hydrogenated amorphous silicon deposited by the glow
discharge technic has been prominient among several fotosensitive
materiaIs, mainly due to their easy obtention process and
versatile properties.

In this work, we have prepared hydrogenated amorphous
silicon (a-Si:H) samples using the RF discharge method in SiH
gaseous atmosphere. We have used glass and crystalline silicon as
substrate.

The samples which were deposited on glasses, were used
for the study on the creation of metastables defects in amorphous
films due to X-Ray exposition. The creation and annealing process
were analised through photoconductivity measurements which showed
the possible origin of such defects. We believe that this
behavior takes place due the breaking of Si-Si and Si-H bounds,
which build up traps for free electrons. We have analised the
photoconductivity spectral response and the optical absorption
which give us informations about the optical gap of this
material.

The samples which were prepared on crystalline silicon
materials were used for infra-red spectroscopy, were we have
analised the vibrational spectra of a-Si:H, and also have been
looking for evidences about the existence of molecular hydrogen.



As inovaQões tecnológicas com novos materiais são os
fatores dominantes na geraoão de foroas motrizes que levam a
novos progressos sócio-econômicos. Na civilizaoão moderna,
aparelhos eletrônicos como televisão, video-tape, microondas,
computadores, etc, os quais são baseados nas maravilhosas
propriedades dos semicondutores, tornaram-se ferramentas
indispensáveis para o nosso dia a dia.

Dentro desta classe de materiais inovadores encontram-
se presentemente os materiais amorfos, os quais são
caracterizados essencialmente pela falta de estrutura quando
partes diferentes do cristal são comparadas. Em partioular, desde
a comunicaoão feita por Ovshinsky em 1968 [1] uma atenoão
crescente tem sido devotada aos semicondutores amorfos,
considerados como um novo material eletrônico. A descoberta
recentemente feita por Spear e LeComber [2] de que o N1vel de
Fermi do si11cio amorfo hidrogenado (a-Si:H) produzido por
descarga luminescente pode ser controlado através de dopagem,
coloca, de maneira mais evidente, os semicondutores amorfos como
"structure sensitive materiaIs", ao lado do silicio cristalino e
do arseneto de gálio, para aplicaoões em dispositivos
eletrônicos, além da vantagem de ser de fácil produoào.

Adicionalmente a este paralelismo do a-Si:H com os
materiais eletrônicos existentes, sua excelente fotocondutividade
e alto coeficiente de absoroão na região de luz visivel o coloca



mais proeminentes materiais para a

células solares, dispositivos

utilizaoão em

de eletro-fotodetetores,

fotografia, etc.
Paralelamente a este interesse tecnológico, algumas

questões de interesse fisico estão emergindo. Recentemente

constatou-se a forma~ão de agregados de hidrogênio molecular no

a-Si:H a altíssima pressão, com propriedades físicas
interessantes a baixa temperatura, como por exemplo o surgimento
de uma transição de fase nestes agregados [3]. Além disso,
algumas outras questões relativas ao mecanismo de dopagem, à

natureza de estrutura geométrica do material, e outras, ainda não
foram respondidas de maneira satisfat6ria .

Foi a perspectiva de contribuir para um melhor
conhecimento das propriedades mais elementares do a-Si:H, e a
partir dai passar ao desenvolvimento de aplicações tecnológicas
com este material, que nos empenhamos neste trabalho.

Este é um trabalho preliminar, onde nos limitamos ao
estudo das propriedades mais simples do a-Si:H. Com a construção
de um reator de descarga luminescente no DFCM, e com a produção
de nossas próprias amostras, é nosso interesse aprofundar o
estudo aqui iniciado, e investigar as propriedades que tornaram
este material tão pesquisado nos últimos anos.

No Capitulo 2 fizemos uma breve descrição sobre o que
já se conhece a respeito do a-Si:H, com especial atenção às suas
propriedades ópticas e elétricas.

No Capitulo 3 descrevemos o processo de obtenção das
com as quais fizemos as medidas mostradas neste
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2.1.Semioondutores Amorfos
Em contraste com os sólidos cristalinos, que são

caracterizados por uma ordem periódica de longo alcance entre
seus átomos constituintes, as propriedades dos sólidos amorfos
são determinados pela configuração eletrônica e pela liga9ão
química de átomos adjacentes. As diferenças estruturais destas

duas classes de sólidos são mostradas na Figura 2.1~.

Fig. 2.1. Representações Bidimensionais das Formas
Cristalina (a de cima) e Amorfa (a de
baixo) de um Composto Hipotético X2Y3 .

A liberdade em relação ao vinculo de
permite uma ampla faixa de composi9ões

periodicidade atômica
de material a serem



vasta aplicação na indústria micro-eletrônica, e ligas metálicas
amorfas têm propriedades magnéticas de grande utilidade. Porém,
neste trabalho vamos restringir nossa discussão às propriedades e
aplicações de semicondutores amorfos, em particular do a-Sí:H.

Existem dois grupos de semicondutores amorfos que têm
despertado grande interesse comercial:

a) os calcogenideos vitreos, que contém uma
considerável proporção de um ou mais de um dos elementos
calcogênios (5, Se e Te), frequentemente combinados com semi-

metais, tais como As e Ge.
b) os sólidos amorfos tetraedricamente ligados, tais

como o si11cio amorfo (a-Si), germânio amorfo (a-Ge) e suas
ligas.

Ambos os grupos podem ser convenientemente preparados
na forma de filmes finos por deposição a partir da fase de vapor
sobre qualquer substrato adequado. Isto é de considerável
importância em aplicações onde uma grande área de cobertura de
superficies curvas ou planas de materiais rigidos ou flexiveis é

desejável, tais como em arranjos fotovoltaicos, mostradores na
forma de tela e cilindros de fotocopiadoras. O custo de material
e energia envolvidos na produção de filmes finos amorfos é

insignificantemente menor do que para materiais cristalinos
comparáveis quanto à área de utilidade, porque o processamento
envolvido na produção de ~affers monocristalinos. além de lento e
de exigir altas temperaturas, é desnecessário no caso de filmes
amorfos. Além disso, como a estrutura dos semicondutores amorfos



reversivelmente, por calor, luz ou mesmo campo elétrico. Como
consequência, alguns destes materiais exibem propriedades
eletrônicas e ópticas que são únicas. Contra esta série de
vantagens, estão as limitaoões impostas pela baixa mobilidade dos
portadores, que prevalece, excepto sob alto campo e/ou condioões
de alta injeoão. Isto provavelmente impede a dispersão no uso de
semicondutores amorfos em dispositivos eletrônicos.. tais como
elementos lógicos de alta velocidade. Contudo, dispositivos
baseados em semicondutores amorfos já competem com sucesso no
mercado contra seus análogos cristalinos em certas áreas, e este
rumo tem provavelmente tendências para continuar com novos
desenvolvimentos.

A pr~meira grande aplicaoão de semicondutores amorfos,
datada em torno de 1960. foi em xerografia (4]. Tradicionalmente.
monocamadas de a-Se ou AS2 Se3 que é mais resistente à

cristalizaoão induzida por luz, têm sido usadas neste processo.
Mais recentemente. contudo, estruturas de múltiplas camadas de
a-Si:H mostraram oferecer certas vantagens quanto à qualidade e
tempo de manutenoão da reproduoão. e durabilidade mecânica.

O primeiro dispositivo eletrônico baseado em
semicondutores amorfos comercialmente disponível foi uma memória
digital não-volãtil. Ela foi desenvolvida a partir da descoberta
de Ovshinsky [1] a respeito do fenômeno de chaveamento de memária
reversivel em calcogenídeos vítreos, em 1968. Certos filmes finos
de calcogenídeos vitreos exibem transioão de fase reversível
amorfo-cristalino. eletricamente controlãvel. A condutividade



adicionando fosfina (PH3) ou diborana (BzHb), respectivamente, ao
silano antes da deposição.



osão dominadas por superficies internas da ordem de 50-200 A de



omicrobolhas da ordem de 10 A de diâmetro sob elevada pressão.



A descrioão da cinética de formaoão do a-Si:H será
feita posteriormente, quando da discussão a respeito do processo

de obtenção deste material.

2.3.Estrutura,AtÔmica do a-Si:H
Ao se ligarem, os elementos do grupo IV, Si e Ge,

adotam a coordenação tetraédrica, isto é, os orbitais ligantes

estão diretamente direcionados aos cantos de um tetraedro. Em

sólidos cristalinos isto prevê como resultado uma estrutura do
tipo da do diamante. Contudo, em sólidos amorfos puros, a
inflexibilidade da coordenação tetraédrica dá origem a uma rede
tridimensional seriamente distorcida. Como consequência disto,
vazios se formam dentro do sólido. Ocorrem dai, distorQões
consideráveis nos ângulos de ligação (8], com em torno de 1% dos
átomos permanecendo apenas triplamente coordenados. As ligações
insaturadas resultantes influenciam fortemente as propriedades
elétricas, como será visto no decorrer deste trabalho.

O principal método experimental usado na determinação
da estrutura do a-Si é o Raio-X ou a difração de eletrons. A
partir da análise da distribuição angular da intensidade
espalhada. uma função de distribuição angular (RDF) pode ser
obtida, a qual pode ser comparada com aquelas determinadas a
partir de modelos estruturais. Para o a-Si este procedimento
levou a uma descrição detalhada da ordem de curto alcance (SRO)
presente nos filmes amorfos. Na Figura 2.3. temos resultados
experimentais para a RDF obtida por Moss e Graczyk [9] com
difração de eletrons, os quais são comparados com resultados de
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largura do segundo pico indica distorQões nos ângulos de ligaQão
em torno de mais ou menos 10° em relaQão aos 109.28° esperados.
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filmes obtidos por sputtering foram feitas por Lewis et aI [11),
Connell e Pawlik [12], Lewis [13] e Mustakas e Paul [14]. Os
efeitos da hidrogenaQão sobre a linha de absorQão óptica, indice
de refraQão, condutividade elétrica, poder termo-elétrico e
densidade de spins são de muitas formas equivalentes àquelas que
se originam da temperatura do substrato ou do recozimento.
Contudo, a RDF não é muito alterada pela hidrogena9ão quanto o é

pelo recozimento. Parece que o hidrogênio é incorporado tanto nas
superficies vazias quanto no volume, mas sob nenhuma condioão

isto causa rearranjos estruturais na matriz amarfa.

2.4.Estrutura Eletrônica do a-Si:H
A presenoa de ordem de longo alcance (LRO) em sólidos

cristalinos dá origem à periodicidade e simetria. conceitos que
têm sido largamente utilizados para simplificar os cálculos de
propriedades ópticas e eletrônicas. Estas caracteristicas não
aparecem nos materiais amorfos e suas propriedades devem ser
compreendidas em termos da natureza das ligações quimicas que
ocorrem neste sistema particular.

O átomo de silicio possui quatro eletrons em sua
camada mais externa, os quais em um átomo isolado são acomodados
com spins pareados em estados s e p. A medida que os átomos se
aproximam uns dos outros sob condioões apropriadas, o sistema se
torna energeticamente favorável para que ocorra a ligação
quimica. Esta se processa por meio da hibridaoão de um estado s
com um estado p, gerando quatro orbitais sp3 tetraédricos. Quando
um par de orbitais de átomos adjacentes interagem, dois novos



~ ~(da ordem de 10 em),

45 -3para menos de 6-10 em



remoção dos estados ocupados por um eletron no gap. Já foi
tipicamente observado que pelo menos uma ordem de grandeza a mais
de átomos de hidrogênio em relação ao número de spins deve ser
adicionado para diminuir o sinal de spin [12], [15], [16], [17],
[18]. Isto pode ser explicado por um argumento proposto por
Phillips [19], que investigando a deformação associada com a
coordenação tetraédrica encontrou que isto também é função da
ocorrência de ligações quebradas nos arranjos. A estrutura
eletrônica dos arranjos de ligações quebradas no a-Si pode ser

compreendida em termos de uma reconstruoão atômica que pode
parear eletrons e eliminar muitos dos spins livres. Pandey [20]
propôs um novo modelo de reconstrução pelo qual a reconstrução da
superfície coloca as ligações insaturadas como vizinhos mais
próximos. permitindo que tais ligações interajam fortemente.
Dessa forma, os eletrons são pareados em estados ligantes e o
sinal do spin é removido. Além disso. o átomo de hidrogênio
adicionado ao a-Si pode ser absorvido quimicamente sobre a
superfície dos vazios onde a reconstrução atômica permite
formalmente apenas um spin por vazio [21]. A medida que
hidrogênio é adicionado. o gap óptico aumenta. partindo de 1.5 eV
para o a-Si. chegando a 2.0 eV com 30 at% [22]. Experimentos de
fotoemissão mostram que o gap é aparentemente alargado pela
remoção de estados do topo da banda de valência [23]. Esta
observação sugere um mecanismo para a existência de estados
localizados na extremidade da banda de valência como consequência
das flutuações na concentração de hidrogênio.

Em experimentos de ESR com luz induzida (LESR) nos



espectros de a-Si:H existe uma ressonância caracteristica,
correspondente a estados de liga~ões insaturadas cuja

J:) ~S -3concentraçao pode variar de 10 a 10 cm dependendo das
condições de preparação. Este sinal decresce e eventualmente até
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o maior centro de defeitos nestes materiais. A ligacão insaturada

neutra 00 pode acomodar um outro eletron para gerar um estado com

necessário uma energia E1 J segundo a seguinte reacão:

- ~4 oO ----------) O



de condução pelo ganho de uma energia E~, segundo a seguinte

o E2
D ----------)

oo centro neutro D age como um doador. Acredita-se
que E2 exceda a E1 por cerca de 0.3 eV no a-~i:H, e assim a
energia de correlação U : E2 - E1 é positiva.
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de 150°C reverte o processo. Uma vez que um aumento na densidade

de spins é associado com estados meta-estáveis fotoinduzidos, o

SWE tem sido convencionalmente interpretado como fotocriação de
ligações insaturadas.

Fenomenologicamente. o efeito da exposição óptica é
aumentar a densidade de estados no gap. A introdução de novos
estados no gap pode resultar em tempos de vida menores para o

eletron, produzindo o decréscimo observado na fotocondutividade.

Além disso, eles podem mover o Nivel de Fermi para longe da linha
de mobi~idade dos eletrons. conduzindo a um abaixamento na
condutividade no escuro, além de uma energia de ativação
superior.

Antes de descrevermos o mecanismo pelo qual a luz pode
introduzir estados no gap é necessário desprezar a idéia de que
isto pode ser provocado por qualquer mudança estrutural ou
fotoquimica grosseira no material, uma vez que se isso fosse
verdade era de se esperar uma alteração correspondente nas
propriedades ópticas, e isto não é observado.

Baseado em resultados experimentais, muitos processos
microscópicos têm sido propostos para explicar o SWE. Um deles
envolve a separação de ligações fracas Si-Si em uma ou duas
ligações insaturadas, pelo qual este modelo é conhecido como
modelo da ligação quebrada [37]. Uma visão diferente do SWE
envolve
ligações
evidência

mudanças reversíveis na carga ou estado de hibridaoãode
insaturadas já existentes [38]. Também existiu alguma

experimental de que a magnitude do SWE aumenta com a



a-Si:H, mas ligado à presença de impurezas em configurações
microscópicas especiais (39]; porém, resultados obtidos

Stutzmann e co-autores [40] mostraram que o SWE não

associado com impurezas presentes no a-Sí:H.
Descreveremos a seguir um mecanismo proposto por

Stutzmann e co-autores [40] baseado na criação de defeitos meta-

estáveis. Neste caso, o objetivo final é identificar um ou mais

processos microscópicos possiveis no a-Sí:H envolvendo apenas

por

está

átomos de hidrogênio na matriz amorfa de silício. Neste modelo, a
criação de defeitos em amostras de a-Si:H sob iluminacão
permanente ocorre por recombinacão não-radiativa entre eletrons
(n) e buracos (p) opticamente excitados. Portanto é imperativo
para a compreensão do SWE desenvolver uma descricão da
distribuicão do excesso de portadores nestas conqicões. Em
regimes de T > 200 K os detalhes desta distribuicão deixam de ter
importancia, uma vez que o tempo de vida dos portadores é

suficientemente pequeno « 1 ms), de forma que a energia térmica
é comparável com a constante de decaimento Eo = 50 meV da cauda
exponencial, de forma que o equilíbrio térmico entre os estados
da cauda e os estados extendidos é alcancado. No a-Si:H um grande
número de experimentos mostrou de maneira conclusiva que o
principal e possivelmente único centro de recombinaoão é dado por
três diferentes estados de carga da ligaoão insaturada, como já

descrito anteriormente. A densidade de centros de recombinacão
pode ser descrita como:



onde N+ e N- são as densidades de configuraoões carregadas de uma

ligaoão insaturada ocupada por dois buracos (N+) ou dois eletrons

oconfiguração neutra e ocupada por apenas um portador N
o

Ns = N J onde Nsé a densidade de spins. Dado que é conhecido
que a densidade de spins aumenta durante a iluminação. o SWE

variáve 1 de centros de recombinação N~ = NR (t,\ ), onde til é o

NR sob iluminação permanente é governada pelo balanço detalhado
entre as transições mostradas na Figura 2.4 ..

A, , At são respectivamente a



\' f•.•(E,T,G,NR,p) ~(E)dEJn
) f , (E, T ,G ,111,n) f (E )dE

Y~

onde CB e VB denotam a banda de condu9ão e a banda de valência,
respectivamente, Y(E) é a densidade de estados eletrônicos, f •.• e

profundo sequencial de um buraco por uma liga9ão insaturada
carregada negativamente (D-) ou por uma neutra (Do), e de um
eletron por uma ligação insaturada positivamente (D+) ou por uma

°neutra (D). Além disso, transições entre excesso de eletrons e



d.n = G n (Ao N° + lNJr
+ At p) ,(2.3.a. )- " '1\d'\.

ó-t·,f n A:N
o

~N --- = - p ,<2.3.b. )dt
doN° (~N+ tN I) - - o o- = n ) + p (A,N A,N ) ,(2.3.0.)
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c:l. N+ AO No + += p n.A",N ,(2.3.d.)- ,at
e

~ G (l Nco A-"N-= p + + Atn) .(2.3.e.)
d:t
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Dentro de oertos limites, a distinoão entre os
D+ , D- odiferentes estados de ligaoão insaturada , D pode ser

omitida, levando a:

d:n = G n (A"N'R + Ao\: p) ,(2.4.a.)-d:t
dN" = O (2.4.b.)

e
.!I:. = G p (Al't\ + Ai.n) ,(2.4.0.)
ci,t
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onde A\n? é o número de transiQões por unidade de tempo e volume.
e csw é uma constante que descreve a eficiência média destas
transiQões para a criaQão de novas ligaQões insaturadas. Usando



daí, chega-se a:

[N:(t\\) - N;(o)] + (*Y'HA\~~t\tl)+(GA;~n)t~+

Dessa forma. chega-se a uma expressão para NR(tU ) da forma:

~
N'R(O)

3·Cs-.,·At·0"l .ta
I\n' Al'



criaoão de novas ligáoões insaturadas dNR/dtU diminui com o
quadrado da densidade de ligacões já existentes. A razão física

onde f" e f, são mobilidades de arraste médias para
buracos, respectivamente, dadas por:

]A •• = ~ )f,,(E)f ••(E, T, G, NR, p) ~(E )dE

C~

caracterizadas em E~ (para eletrons) e E~ (para buracos), isto é:



f-n,o

o se Ey~ E ~ ECo
f,<E) = . (2.15. b . )

rf'o caso contrário

Assim, (2.13.) se reduz a:

e (fy."ono
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~~ -'h
por (2.12.) N_ <X tü J tem-se que cr~oc ti.\ J considerando-se

que o processo de recombinaoão é monomolecular.

é a densidade de spins induzidos Nt~4 = Ns(t) - N~(O), uma vez
que as ligações insaturadas estáveis não serão afetadas pelo



a) admite-se que a taxa de recozimento dN~e /dt seja
proporcional ao número de estados existentes N\~d ; este mecanismo
de recozimento monomolecular tem um decaimento exponencial, tal

N. 1 (t) = N., (O) exp ( -~t)
"'f\ ao U\ G.

dJt"t'À =
cit

-i
[N. 1 (t)]

"1\(1,

-\ ,,\
[ N'",,<\ (O)] = v t

onde E~ é a energia de ativação, que é a energia que separa o
estado meta-estável do estado fundamental.
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autores [40] usando os modelos monomolecular e bimolecular
indicam que não é uma quantidade bem definida. Utiliza-se então
uma distribuição de energia de ativação P(EA); por causa desta

distribuição não é possível decidir se o processo de recozimento
é mono ou bimolecular. Porém, como os resultados experimentais
não dependem da densidade inicial NinQ (O),
característico do processo bimolecular, admite-se que o processo
de recozimento seja monomolecular, e os possíveis desvios desta
linearidade obtidas dos resultados experimentais são informa~ões

sobre a distribui~ão P(E~). Resultados experimentais mostram que
a faixa de energia de ativação é de 0.8 eV a 1.3 eV para o
recozimento de estados meta-estáveis.

Outros parâmetros externos influenciam na criação de
defeitos meta-estáveis induzidos por luz. Dentre estes podemos
situar a energia do foton e a temperatura de iluminação. Por
fugir do escopo deste trabalho, não dedicaremos aten9ão especial
neste tópico.

Até agora foi dada uma descri9ão do SWE em termos
macroscópicos e fenomenológicos. Queremos agora dedicar aten9ão
na descri~ão de possíveis mecanismos microscópicos responsáveis
pela cria~ão de defeitos reversíveis no a-Si:H Contudo, o
conhecimento atual a respeito da estrutura microscópica do
silício amorfo é ainda muito limitada para o entendimento de
altera~ões estruturais no material. Algumas conclusões podem ser
alcan~adas, isto em fun~ão do extenso trabalho experimental
desenvolvido nesta área.

O SWE em a-Si:H puro é causado pela cria~ão auto-



quebra de ligação, ou se a existência de centros U negativos
(0+ + 0-) são transformadas em ligações insaturadas neutras pela
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então reduzida a se encontrar configuracões atômicas que permitam
a formacão meta-estável de ligacões insaturadas, de acordo com os
resultados experimentais existentes. Dado que o efeito parece ser

intrínseco ao a-Si:H puro, ele pode envolver apenas a quebra de
ligacões Si-H ou Si-Si. A p~imeira alternativa parece improvável,
porque a quebra desta ligacão requer uma energia considerável, da
ordem de 3.5 eV, podendo ocorrer quando o a-Si:H é irradiado com
partículas energéticas, ou quando o material sofre recozimento a
temperaturas acima de 400°C. No primeiro caso, energia
suficiente está disponível para criar liga~ões insaturadas e
hidrogênio atômico intersticial; contudo, um processo similar é
pouco provável de ser causado pela ilumina~ão com fotons de baixa
energia. No caso da liga~ão Si-H se quebrar por recozimento, o
processo se faz possivel pela melhora na mobilidade do hidrogênio
atômico no a-Si em altas temperaturas; então a energia necessária
para quebrar uma liga~ão Si-H pode ser recuperada pela forma~ão
de moléculas de hidrogênio; contudo, para uma explicaoão do SWE,
um mecanismo similar não é possível, uma vez que ele conduziria a
alteracões irreversiveis no material.

Dessa forma, a explicacão microscópica mais provável
para o SWE é o da quebra da ligaoão Si-Si. Uma questão ainda a
ser respondida é se os rearranjos locais dos átomos de hidrogênio
são necessários para explicar a meta-estabilidade dos defeitos,
ou se a relaxaoão estrutural dos átomos de silicio são
suficientes.

Para responder a esta pergunta, Stutzmann e co-autores
[40] deram um exemplo de um possível mecanismo do SWE. A



10 at%, estatisticamente, qualquer quinta ligação fraca existiria
4& -~nesta configuração. Portanto, no a-Si:H puro, em torno de 10 cm

Si-----Si <----------) DO



(o)

_·t~--

Fig. 2.5. Um possivel Processo Microscópico envolvendo a
Criação de Ligações Insaturadas Meta-estáveis.

leva à quebra da ligação [42]. Para estas ligações a energia
vibracional adicional liberada pela recombinação não-radiativa
direta eletron-buraco é necessária para quebrar a ligação fraca.
Esta energia adicional estará disponivel na forma de modos de
fonons locais Si-Si e Si-H. dependendo do acoplamento eletron-
fonon especifico do agregado da Figura 2.5.a.. Uma vez que esta
energia vibracional local tenha se dissipado. a ligaoào fraca
pode se reformar e nenhuma formação de ligações insaturadas meta-
estáveis resultaria dai. Esta reformação da ligação pode ser



prevenida pela presen9a de um rearranjo atômico adicional, que
age como um processo de estabiliza9ão. Este, por exemplo, poderia
envolver o chaveamento do átomo de hidrogênio para a liga~ão
fraca quebrada, como mostrado na Figura 2.5.b., o qual seria
favorecido pelo fato de que a energia vibracional Si-H é cerca de
quatro vezes maior do que a da Si-Si, de forma que apenas um
pequeno número de seis fonons tem que ser emitido. Além disso, o
encadeamento da liga~ão Si-H requer muito menos energia do que
3 eV, porque esta ligaQão nunca foi realmente quebrada. Como
mostrado na Figura 2.5.b., este processo resultaria na formaQão
de ligações insaturadas no silicio, ou uma ligaQão insaturada
mais um estado hibrido Si-H-Si. Para ambos os processos a
reversibilidade por recozimento é evidente. uma vez que apenas
reconfiguraQões locais são exigidas.



3.0BTENC!O DE AMOSTRAS DE a-Si:H PELA TECNICA
LUMINESCENTE (GLOW DISCHARGE)

filmes de até 20 rm de espessura, mas a tendência destes filmes é

se quebrarem por causa das tensões internas; as condi~ões ideais
-9de vácuo são da ordem de 10 torr, o que torna o processo

normal), uma taxa de evapora~ão bastante lenta, substratos planos
bem limpos e uma alta temperatura do substrato (250 a 300 °C).



(aproximadamente 30 rm) podem ser obtidos pela deposioão sobre um

cátodo de cobre imerso numa soluoão eletrolítica de SiCl~ em

C~ H~(OH~; tais filmes contém pequenas porcentagens de cobre e

oxigênio como impurezas e podem ser obtidas pela dissoluoão do

substrato de cobre em ácido sulfúrico crômico.

d) Descarga Luminescente: este método de produoão de

silicio amorfo emprega uma descarga de rádio-frequência em gás
silano (SiH~)J produzindo filmes que são várias ordens de
grandeza mais resistentes que filmes produzidos por outros
métodos; a concentra9ão de defeitos é menor e o gap de energia é

Passamos agora a descrever a técnica de descarga
luminescente, em particular o sistema no qual nossas amostras
foram obtidas.

luminescente utilizado para obten9ão de amostras com as quais
este trabalho foi feito. Este reator foi construido e está
instalaào no Laboratório de Micro-Eletrônica do Departamento de
Engenharia Elétrica da Escola Politécnica da Universidade de São
Paulo. Com este reator é possivel de serem obtidos vários tipos

hidrogenado puro (a-Si:H), carbeto de silicio amorfo hidrogenado
(a-SiCx:H)J silicio amorfo hidrogenado dopado cem impureza do



permite a utilizaoão de seis comppstos diferentes: silano (SiH~),
metano (CH~), fosfina (PHa), diborana (B~H,), hidrogênio (H2) e
argônio (Ar). O silano, o metano, a fosfina e a diborana são os

matriz amorfa. Os demais compostos (CHq• PH, e BzHb) fornecem os
átomos que atuam como dopantes nos materiais obtidos. O CH~
fornece o átomo de carbono para o carbeto de silício amorfo, a
PH3 fornece o átomo de fósforo como dopante do tipo-n, e a B~H~
fornece o átomo de boro como dopante do tipo-p. O H~ e o Ar são
os gases usados para realizaoão das purgas, feitas antes de cada

funoão do H~ (e também dos átomos de hidrogênio presentes nos
demais compostos) é o fornecimento de hidrogênio suficiente para

insaturadas inerente ao material seja diminuida. O H2 participa
também do plasma que sofre a descarga de rádio-frequência.
Observamos ainda que na linha de H~ existe um sistema purificador
deste gás, o que garante mais uma vez que dentro da câmara de
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chamado "mass flow meter", que como o próprio nome diz, é um

sistema de controle de fluxo de gás através da medida do seu

fluxo de massa.

Após passarem por este controlador, os gases

envolvidos em cada deposição vão para a câmara de mistura. onde

eles são misturados antes de irem para a câmara de deposição. E
na câmara de deposição que estão localizados a placa onde ficam

os substratos e os guias de onda de rãdio-frequência.

A placa onde ficam os substratos é aquecida por um
conjunto de resistências blindadas do tipo cartucho. e sua
temperatura mantida por um controlador de temperatura. A medida
da temperatura é feita através de um sistema termo-par
corriqueiro. Esta placa é submetida ainda a um fluxo de N2

liquido através de serpentinas em sua parte inferior. O objetivo
deste fluxo é estabelecer um gradiente de temperatura entre a
placa e as amostras, pois sabe-se que a corrente de convecção que
se estabelece através deste gradiente de temperatura no plasma,
favorece a decomposição.

O sistema deste reator forma um plasma do tipo
capacitivo. no qual a rádio-frequência é aplicada diretamente nas
placas existentes na cãmara de deposição. como mostra o esquema
da Figura 3.2.a.. Na Figura 3.2.b. vemos o esquema do outro tipo
de plasma que pode ser obtido, que por utilizar uma bobina de
indução. é chamado de plasma indutivo.

Todo este conjunto, tanto no caso capacitivo, como ~o
indutivo. pode ser tratado como um circuito equivalente mostrado
na Figura 3.3 .• onde C? R, e Lp são as capacitãncia, resistência



gulas de RF

~gUiaS deRF

Rp Cp

constituido basicamente por partículas neutras. com o grau de
-liionização sendo cerca de 10 [46]. A decomposição é conseguida
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estes "traps" servem basicamente para filtrar o fluxo de SiH..."e
seus constituintes são várias telas de a90 colocadas umas sobre
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influenciado pela natureza e temperatura deste. Energeticamente,
a superfície do substrato·é análoga a uma caixa de ovos, com cada
uma das depressões constituindo um ponto de descanso temporário
ou sitio de adsorQào para os átomos que se difundem e se
depositam. A cada salto, o átomo, ou saltará uma barreira para o
sitio adjacente, ou saltará para fora do substrato, isto é, ele
se re-evaporará. Após um certo tempo, ou ele evaporará da
superfície, ou se juntará a um outro átomo que esta se difundindo
para formar um dubleto, que tem mobilidade menor, mas é mais

estável do que o átomo isolado.

A probabilidade de forma~ão do par atômico dependerá

da densidade de átomos isolados e da taxa de deposi~ão destes

átomos. Os dubletos se juntam a outros átomos isolados, formando

tripletos, quadrupletos, e assim por diante. Este é o estágio de

nuclea~ão do crescimento do filme fino, que leva à forma~ão de

ilhas quase-estáveis, cada uma contendo de 10 a 100 átomos, com

densidade tipica da ordem de 10~ átomos/cm~ . Durante o próximo

estágio, o do crescimento da ilha, as ilhas crescem mais em

tamanho do que em número. Eventualmente elas crescem de forma a

se tocarem; este é o estágio da aglomera~ão ou coalescência. A

partir de observa~ões de microscopia eletrônica de transmissão,

parece que as ilhas frequentemente mostram um comportamento de

fase liquida durante a coalescência, e ocorrem frequentemente re-

orienta~ões cristalográficas como resultado da competi~ão entre

as estruturas das ilhas em coalescimento. A coalescência se

processa até que o filme atinja a continuidade, mas isto pode não

ocorrer em alguns casos, até que o filme tenha vários angstrons



de espessura média. Durante a coalescência portanto, o filme
consiste tipicamente de vales e eleva~ões.

Durante o estágio de formação das ilhas, cada ilha
geralmente é um monocristal ou contém uns poucos cristais. Sobre
um substrato policristalino, a orientação de cada ilha será
aleatória, de forma que o filme resultante é policristalino.
Sobre um substrato monocristalino as orientações das ilhas podem
ser determinadas pela estrutura do substrato de forma que o
crescimento e a coalescência conduzem a um filme monocristalino.

Este fenômeno é conhecido como epitaxia.
Se os átomos da superfície têm mobilidade, eles têm

maior probabilidade de encontrar posições de baixa energia,
consistentes com o crescimento cristalino. A mobilidade é
melhorada pelo aumento da temperatura do substrato. Mas, uma vez
que também toma tempo encontrar uma posição na rede
energeticamente favorável, o crescimento cristalino é também
favorecido por taxas de deposição baixas. Então, em substratos
cristalinos, para cada taxa de deposição existirá uma temperatura
acima da qual filmes monocristalinos podem ser crescidos. Em
contrapartida, baixas temperaturas do substrato e elevadas taxas
de deposição favorecem a obtenção de materiais amorfos.

A descrição de todo o processo de deposição de filmes
finos está mostrada na Figura 3.5 ..

A deposição por descarga luminescente é a técnica mais
usada na obtenção de a-Si:H [47]. Contudo, ela é

método que produz células solares mais eficientes. A
complicada
também o
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relacão entre os parâmetros de deposicão e as propriedades do

filme produzido é indireta, como mostra o diagrama da Figura 3.6.
Os eletrons presentes na descarga são acelerados pelo

campo elétrico aplicado pela rádio-frequência, e sofrem colisões

elásticas e inelásticas com os átomos e moléculas presentes no

plasma. A distribui~ão de energia dos eletrons é, portanto,

determinada pelo tipo de átomos e moléculas presentes pa

descarga, suas concentra9ões, e da magnitude e frequência do

campo elétrico. Colisões inelásticas com átomos e moléculas podem
ionizá-Ios, bem como fazer com que os componentes do plasma
passem para os estados excitados instáveis. Em descargas com
silana, radicais livres SiH. SiH~, SiH~ e H atômico são
produzidos, bem como ions. Um aumento no campo elétrico implica
no aumento no número e na energia média dos eletrons.

As espécies SiH, SiH~ e SiH3 polimerizam-se sobre o
substrato para produzir o filme de a-Si:H. A eliminação rápida do
hidrogênio atômico ocorre a partir das espécies ativadas
produzidas pela reação destes radicais com a superficie do filme.
Uma eliminação termicamente ativada mais lenta do hidrogênio pode
também ocorrer se a temperatura do substrato for suficientemente
alta. O hidrogênio atômico pode quebrar e hidrogenar ligações
Si-Si, bem como remover o hidrogênio superficial do filme.

Uma colisão inelástica entre um eletron e uma molécula
pode levar a molécula a um estado eletrônico rotacional ou
vibracional de energia mais alta. Estados eletrônicos excitados
de moléculas são frequentemente instáveis, porque um eletron é
removido de um orbital ligante e transferido para um orbital



eliminação rápida de H, ' porque os filmes crescidos por descarga

SiHq. Kampas [50] propôs que o Hz fosse eliminado imediatamente,

\ it
- Si-SiH
/ ~

\
----------) - Si-SiH + H,

/

\ )
- Si-SiH~ ----------)
/

\
- 5i-SiH
/ ~

do H2 em (3.rrr.) agora ataca uma ligação Si-H adjacente:

\- Si-SiH +
/

/H-Si -
\

\ /- Si-SiH -Si -
/ ~ \

H HH
'5(/

~/ H H
'Si /- Si

/ \ I \

l-H-H
H
'S"I.

H / H H
'Si ' ,ISI
I , / ,

Fig. 3.7. Mecanismo proposto da Reação do SiH2 com o
Filme de a-Si:H em Crescimento, e subse-



o HZ ou o SiH~ podem ser eliminados em reaoões superficiais
rápidas como mostrado na Figura 3.8.. Estas reaoões em conjunto

No caso das espécies SiH~

\
- Si-
/

SiH ---------->3

\ :.w- Si-SiH
/ ~

aproximadamente 3 eV de energia interna. A eliminação de H~ e as
reações de de-ativação para o complexo no segundo membro de

no caso das espécies SiH~ e SiH1, cuja quimica de fase gasosa é

melhor compreendida. Contudo, parece que grupos ativados sobre a
superficie podem levar à eliminação de Hz. Tanto quanto a
deposição por descarga luminescente é conhecida, as espécies Si e
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H + SiHif ----------) H2 + SiHj àE

Espera-se que o hidrogênio atômico remova o H2 '

deixando uma ligacão insaturada, como mostra a Figura 3.9.;

atômico pode criar e passivar ligaoões insaturadas.
W xSiH2(GASI-(SiH2)x (SURFACEI

(2) H HH H- SiH3SiH3SiH3 SiH3\/ \/ ,,/ 'Y
Si S1+SiH2(9)-SI SI

/\/\ /,"/'"
Si Si

/ \ / "
(SURFACE) .

H
\ H

H-Si

-->-H H" H
's( "s(
/ \ / \



HO) H, IH
H H
\ I

H VSi,\ / Si

H > H H '\/ H

"Si Si \S( Si
/ \ /\ /\ /\

H·-H H
\ I
Si

H" / '\ /H
Si Si
/\ /\

H

s1
--) H\ / '\ /H

Si Si
/ \ / \



~

'Pl\rs~@ ~ 1e~'I\C.'IJ"~'?O\~WIC.\c: 1'~~ d4 ~s.?,,-~V~C
,I: " Svbstn.olo iRyo••içÓtl Óo ~'os't'\c'\ d.t RF 'be,?osiçÕJ) ~ Çi\rneQ$

A~OS'Aa.'\ ;r l~O/\l'.) ( ·C) (V\n <. h\ (,1"'''' )

101 t- Si. to 212 ~O to ~.O

lO'G victn.o ~.O 2.2B 40 \.0 O.S

IClO c-Si 2..0 2.~8 22 \,0 0.8



4.ESTUDO DE DEFEITOS
a-Si:H ATRAVES DE
OPTICA

META-ESTAVEIS PRODUZIDOS POR
MEDIDAS DE FOTOCONDUTIVIDADE

RAIOS-X EM
E ABSORCAO

4.1.Introdu9ão

O silício amorfo hidrogenado tem sido objeto de

pesquisa exaustiva devido principalmente à sua grande perspectiva

em aplicações como material eletrônico; isto ocorre por causa do

baixo custo de obten9ão deste material, se comparado com o
silício cristalino. Espera-se que o leque de aplicações do a-Si:H
como material eletrônico aumente à medida que estas pesquisas se
desenvolvam, podendo inclusive ser utilizado em dispositivos que
estejam expostos à radiaoão eletromagnética de alta energia, como
por exemplo em células solares dos satélites artificiais. E
portanto importante conhecer o efeito deste tipo de radiaoão
sobre o a-Si:H, em particular dos Raios-X.

Esta é a motivaoão inicial porque queremos estudar a
aoão dos Raios-X sobre o a-Si:H. A nossa espectativa inicial é
que os Raios-X provoquem o aumento no número de ligações
insaturadas, de forma que as propriedades elétricas do material
deteriorem à medida que o expomos mais e mais aos Raios-X. O
raciocínio que nos leva a esta conclusão é bastante simples: é
muito conhecido que o hidrogênio, sendo essencialmente um proton
tem uma elevada secção de choque de absorção para energias
típicas dos Raios-X. Sob a ação dos Raios-X o hidrogênio é capaz
de se desprender das ligaoões Si-H; é também bastante conhecido



que o hidrogênio é responsável pela passiva9ão das liga9õeS
insaturadas presentes no a-Si:H; logo, é fácil de se concluir que
a a9ão dos Raios-X sobre o a-Si:H pode fazer com que o número de
ligaoões insaturadas do material seja aumentada.

A influência do aumento no número
insaturadas se faz sentir em todas as propriedades
porém, certamente uma das mais marcantes e mais

de liga9ões
do a-Si:H,

fortemente
afetadas é a fotocondutividade. Este fato nos sugeriu que uma das
formas de conhecer a influência da exposição à Raios-X em

amostras de a-Si:H seria o estudo de sua fotocondutividade.
Medidas adicionais, tais como a determinação do gap 6ptico e
medidas de espectroscopia no infra-vermelho completam o trabalho
experimental deste estudo.

A fotocondutividade é uma mudança na condutividade
elétrica quando o material é exposto à radiação eletromagnética.
Um excesso de condutividade à~ aparece se, sob a ação de luz
absorvida, as densidades dos portadores de carga n e p aumentam,
comparado com seus valores no equilíbrio térmico. de forma que:

~p = G'~



portadores gerados por unidade de tempo por unidade de volume, e
~é o seu tempo de vida. A taxa de gera~ão G é governada pelo
rendimento quântico ~ ' que é o número de pares eletron-buraco
gerados pela absor~ão de um foton.



velocidade térmica média dos portadores, e N~ é a concentração

dos centros de recombinação. No estado estacionário, temos que

d(ôn)/dt = O, e sob as condi9ões mencionadas acima, NR = n + àn,
de forma que:

(~\'11 ,n. « ~n (bimolecular)
Cn . )
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As amostras têm 2.5 cm por 2.5 cm de dimensão, e são
colocadas no centro da base de acrílico. Sobre o filme de a-Si:H
são depositados contatos de alumínio através de procedimento
corriqueiro de evaporaQão.

O circuito elétrico que serve de base
medidas, bem como um esquema estilizado deste

para
circuito

Fig. 4.2. a) Esquema do Circuito Elétrico usado para

Obtenção de Curvas IxV.

b) Esquema estilizado do Circuito Elétrico.



dimensões L~ J L2 J d" d" I além da espessura e do filme são

•610 C. Como fonte de tensão variável utilizamos uma FONTE

esquerdo (de dimensões L, I d, I e) e direi to (de dimensões L2 I d2,I
e) formam no conjunto como um todo, duas resistências associadas

= ' L2,.

T'e~

~ L,t2

G'·e (l,~ + l2d,)



Temos, então, a partir das expressões (4.7.) e (4.8.)
que a condutividade cr é dada por:

(f =



exposição a Raios-X, como veremos a seguir.
Inicialmente obtivemos uma curva IxV com a amostra de

a-Si:H submetida à completa ausência de luz, o que se convenciona
chamar de "dark current". Este resultado é importante para nós a
fim de que possamos comparar a condutividade intrínseca do
material com os valores da condutividade ativada pelos quanta de
luz absorvidos por ele. Tivemos muita dificuldade para a obtenQão
de curvas IxV com amostras nesta condição, principalmente com a
tensão reversa aplicada. A dificuldade se verificava com o

surgimento de uma corrente induzida positiva que mascarava os

resultados obtidos: com a tensão direta aplicada, os resultados

corriam o risco de serem superiores aos valores reais, enquanto

que com tensão reversa tais resultados seriam inferiores aos

valores reais de corrente. Ainda com relação a esta corrente

induzida, observamos que ela diminuia à medida que o tempo

passava, de sorte que, para minimizar o erro nas medidas tínhamos

que esperar pelo relaxamento desta corrente induzida antes de

realizarmos a medida seguinte. Outra observação em relação a esta

corrente induzida é que ela se mostrou presente em todas as

medidas, mesmo naquelas feitas com a amostra sob iluminação; o

fato de que ela tenha se tornado relevante nas medidas feitas no

escuro se deve a que, nestas condições, a ordem de grandeza das

correntes medidas é a mesma da corrente induzida (alguns nA),

principalmente em baixas valores de tensão.

Como sequência do experimento, obtivemos uma curva IxV

com a amostra de a-Si:H continuamente exposta à ação de luz

proveniente de um Laser He/Ne (Energia = 1.95 eV), com 5 mW de



de cerca de 1 W/cm~ de radiação



mostrado na Figura 4.3 ..
Para a realiza9ão do experimento, inicialmente a

amostra foi exposta durante cerca de 30 minutos aos Raios-X,
findos os quais voltamos a medir uma curva IxV. Partindo da
hipótese de que o efeito dos Raios-X é acumulativo sobre as
propriedades do filme de a-Si:H, voltamos a expor a mesma amostra
por mais 30 minutos aos Raios~X nas mesmas condi9ões anteriores,
depois da qual voltamos a medir outra curva IxV. Repetimos por
mais duas vezes este procedimento, de forma que ao final tínhamos

em mãos seis curvas IxV, a saber:
a) uma curva IxV obtida com a amostra no escuro.
b) uma curva IxV obtida com a amostra exposta ao

Laser, sem ser exposta aos Raios-X.
c) uma curva IxV feita com a amostra exposta ao Laser,

após 30 minutos de exposição aos Raios-X.
d) uma curva IxV feita com a amostra exposta ao Laser,

após 60 minutos de exposição·aos Raios-X.
e) uma curva IxV feita com a amostra exposta ao Laser,

apó~ 90 minutos de exposição aos Raios-X.
f) e finalmente, uma curva IxV feita com a amostra

exposta ao Laser, após 120 minutos de exposição aos Raios-X.
O resultado destas medidas está registrado nas

Figura 4.4. e Figura 4.5.. Na Figura 4.4. temos as seis curvas
IxV medidas com tensão direta, enquanto que na Figura 4.5. temos
outras seis curvas IxV medidas com tensão reversa.
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x sem exposição
- após 30 de raios-X
O após 60 de raios-X
o após 90 de·raios-X

125 o após120 de raiosX
• no escuro
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Fig. 4.4. Curvas IxV medidas com Tensão Direta.
x sem exposição
- após 30 de raios-X
c. após 60 de raios-X
o após 90 de raios-X
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Fig. 4.5. Curvas IxV medidas com Tensão Reversa.



·l
L~ = 9.5 10 m ,(4.10.a.)

-~L2 = 11.0 10 m ,(4.10.b.)
d, -3= 2.0 10 m ,(4.10.c.)
d1

-1
= 2.0 10 m ,(4.10.d.)

-{)= 0.5 10 m
A razão I/V nada mais é do que a tangente das retas

das curvas IxV em cada caso. Esta razão foi determinada através
do método dos mínimos quadrados. Com o seu valor, mais aqueles

~

s~t"\ 30 \4,\~\JT05 ti.) f'iNV10S '3() ~\wu10.s \2() t'\ \ NJlos
E.Se.U"RO t)(1)O~\<;.Ão t,)(l)()si.çÃo ~SiÇÃD

. - t.~lÇÁOt~lÇAO

G'1)
().C)1~ to.()~ ~.~ !O.C>1 '2.3 t 0.2 4.~2 to 0.1)'1 O.bO !o.ô1 O.1~to.o'

( -3Se' -,\\0 Cl1\

UR D.oJcS !"o.oo3 ~.15to.\)T 2.'2. -: 0.1 tO~ :0.0<3 O.S~"t 0.02, O.'~S t 0.001
(~Õ~sf'c.';')

tensão direta e com tensão reversa, [I> '~l. respectivamente,

na medida de [ no escuro, à qual atribuimos à dificuldade em se



induzida, como já foi comentado antes.

2) a simples incidência de luz Laser sobre a amostra

aumenta a sua condutividade em cerca de 50 vezes. Isto mostra uma

dependência marcante da fotocondutividade elétrica do a-Si:H com

a incidência de luz, revelando o caráter fotocondutor destas

amostras.

3) a radiaQão de Raios-X afeta de maneira drástica a

condução elétrica dos filmes de a-Si:H. Após 30 minutos de

exposi~ão a fotocondutividade cai a cerca de 60% do seu valor
inicial, após 60 minutos cai a cerca de 30% desse valor, após 90
minutos cai a cerca de 15% desse valor, e a 120 minutos de
exposição cai a apenas 5% de seu valor inicial. Já se conheciam
os efeitos da radiação luminosa da baixa energia (luz comum)
sobre a fotocondutividade de a-Si:H, conhecido como Efeito
Staebler-Wronski (SWE), pelo qual a fotocondutividade cai à

medida que a amostra é exposta à luz. A descrição do SWE e
possíveis modelos que explicam este comportamento está mostrada
na Secção 2.5.. Posteriormente, através do estudo dos possíveis
mecanismos pelos quais os Raios-X afetam a fotocondutividade de
filmes de a-Si:H voltaremos a abordar este efeito.

4) o erro experimental relativo a cada medida está na
faixa de 2% a 10%; o valor elevado deste erro (alguns superiores
a 5%) é atribuido aos baixos valores de corrente medidas, que
tornam difíceis a estabilização das medidas do eletrômetro.

A condutividade elétrica de um material está associada
ao número de portadores capazes de transportar a carga elétrica.
Surge dai o conceito de densidade de portadores, que é o número



(f -

A exceQão de ~, todas as demais grandezas em (4.11.)

portadores gerados por incidência de fotons em sólidos amorfos é
-\5da ordem de 10 s. Porém, o tempo de relaxaQão é muito sensivel

às condiQões de deposiQão do material. Além disso. ele também
depende da taxa de irradiaQão de Raios-X. Se Gnão varia muito,



4.5.Mecanismo de Aniquilação de Portadores de Carga em
Amostras de a-Si:H Submetidas à Exposição de
Raios-X

Para entendermos como funciona o mecanismo de
aniquilação de portadores de carga no a-Si:H exposto aos Raios-X1

é necessário que se conheoa como vai decrescendo a condutividade
segundo a segundo. Para tanto) tomamos uma outra amostra
depositada nas mesmas condioões que aquela usada no primeiro
experimento (proveniente do mesmo lote 1-021 inclusive)1 e

submetemos esta amostra a um ataque de Raios-X continuo ao longo
de duas horas. medindo paralelamente a corrente elétrica.
mantendo uma tensão fixa na fonte. O dispositivo experimental
usado aqui é o mesmo usado anteriormente. As medidas foram
tomadas junto ao equipamento de Raios-X. o que exigiu um certo
cuidado. pois a câmara permaneceu aberta ao longo de todo o
experimento. As condições do Raio-X permaneceram inalteradas em
relação ao primeiro experimento. A única diferença é que, por
motivos de ajuste no suporte da amostra, esta ficou cerca de 2 em
distante da janela por onde saem os Raios-X; no primeiro
experimento praticamente não havia distância entre a janela e a
amostra.

Dos resultados do primeiro experimento chegamos à

conclusão de que nossas amostras de a-Si:H respondem de maneira
linear à aplicação de uma tensão elétrica. Dessa forma, qualquer
escolha de ddp seria irrelevante para os resultados. Escolhemos,
no entanto, uma ddp elevada, pois assim o sinal de corrente
elétrica também seria elevado; a tensão elétrica usada neste



experimento foi de 90 Volt.
A exposioão de luz também foi equivalente àquela

utilizada no primeiro experimento.
Como a queda na corrente elétrica é rápida no inicio

da exposioão, e bastante lenta em seu final, as medidas de
corrente foram anotadas inicialmente de minuto a minuto (até
cerca de 15 minutos de exposioão), passando depois a serem
anotadas num espaoo de 2.5 minutos, e no final num período de 5
minutos.

Estas medidas de corrente elétrica foram convertidas
em condutividade elétrica coma a ajuda de (4.9.).

Os resultados deste experimento se encontam mostrados
na Figura 4.6.. Observam-se deste resultado três regiões
distintas, caracteristicas do processo de destruição de
portadores no a-Si:H pela ação dos Raios-X. Chamaremos estas
regiões de A, B e C, respectivamente:

a) a região A corresponde à aniquilação de portadores
que ocorre a uma taxa mais rápida, que se dá no tempo de O a 35
minutos.

b) a região B corresponde à aniquilação de portadores
que ocorre a uma taxa mais baixa, que se dá de 35 a 75 minutos.

c) a região C corresponde a uma saturação, que se dá a
partir de 75 minutos.

Um modelo que fita todo este comportamento deve ser
elaborado levando-se em conta todas as possibilidades de
transformações que ocorrem no material. Devido à complicação do
sistema, vamos admitir um decaimento exponencial simples da
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1,~- (56

Gc = (470

o elevado valor do tempo característico ~c evidencia o
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que EL~_~ = 1.8 eV e El~_" = 3.5 eV. Associado a isto, sabemos. }

\ k, \
- Si-SiH =4========~ - Si. + SiH
/ ~ /

pode dificultar a sua recombinaçào (k2 « k, ). Além disso, a
quebra e a não recombinação da ligação Si-Si também é possível,



processo, já que a reação (4.1.) com k4 » kt indica que mais
ligações insaturadas são criadas do que ligações Si-Si são

\ ~3 \
- Si-SiH _.----------~~~~~-._-Si-Si + H.
/ ~ /

acontecer rapidamente (k~ ~ k4). Este fato se reflete no tempo
caracteristico do processo, uma vez que a rea9ão (4.11.) com
ka ~ k~ indica que liga9ões insaturadas são criadas a uma taxa
levemente maior do que liga9ões Si-H são recombinadas.



a) abaixo de 150 ·C.
ob) em torno de 150 C.

c) acima de 150°C.



(o) (b)

(o) rr = 300°C
(b) 'T = 150°C
(c) rr = 100°C.

íG,.,
10--

5 10
TEM PO (horas)

para T < 150°C a amostra praticamente não recuperou



= exp( -E,~/kT)

CI

C) .

oc,

~ -\
de absorção baixos (~< 10 em) nestes



Ó F (hv)

iph

= V1, AFLw

na região entre os contatos, onde ~ é a eficiência na geração de
portadores. Admitindo-se que estes portadores tenham um tempo de

~n = "\. AFLw<:,

onde ttA é o tempo de trânsito dos portadores. Este t~ está
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ttA, L
r·f:.

j = G'E

j = i
'H' c\.

e A F'?:"~
ti

absorbância A como expresso em (4.22.) depende da hipótese de que

o produto ~f~ permaneça independente da energia do foton, o que

só é verdade para baixos valores de ~ [55].



expressão (4.22.~, ~ é proporcional à absorbância A, que por sua

= B E.(w)
2

um espectro de a-Si para o E,a(W) , obtido por Stuke [56]. A
comparação mostrada na expressão (4.23.) só é válida na primeira
parte da curva de Stuke, onde a condi~ão ~ < 10~ cni~ é

satisfeita. Nesta região temos certeza de que a luz está sendo
utilizada para a produ~ão de portadores de carga.

2 4 6 ENE RGIA DO FÓTON (eVI

Fig. 4.9. Espectro da Componente Imaginária da Constante
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f) em todos os espectros aparecem pequenas ondulaQões;

este comportamento pode ser atribuido à possíveis interferências

luminosas I já que o sistema filme/substrato se comporta como um

interferômetro de Fabry-Perot.

g) o decréscimo da fotocondutividade para as energias

do foton quando expomos a amostra aos Raios-X está de acordo com

os dados obtidos anteriormente.

h) a região entre 1.2 eV e 1.5 eV corresponde a
estados existentes dentro do gap. Houve uma tentativa de estudar
estes estados via fotocondutividadel porém, nosso eletrômetro não
tem sensibilidade suficiente para observar diferenças na
fotocorrente. Dessa formal não obtivemos sucesso neste tipo de
medida. Porém, como podemos observar pela Figura 4.10., nesta
região a fotocondutividade da amostra exposta aos Raios-X é

levemente superior à fotocondutividade da amostra não exposta aos
Raios-X. Este resultado é uma evidência de que a radiação cria
estados de defeitos no gap. que são os responsáveis pelo aumento
na fotocondutividade nessa região.

Os resultados por nós obtidos não deixa claro se houve
alteração no gap de energia quando o material é exposto aos
Raios-X. Não conseguimos detetar mudanças significativas na
posição das curvas (deslocamento do pico) à medida que a amostra
é exposta aos Raios-X. Porém fica a dúvida: será que o gap de
energia muda quando radiação é absorvida pelo a-Si:H? Para
responder a esta indagação. decidimos fazer medidas do espectro
de transmitância no a-Si:H, as quais descreveremos a seguir.



Inos

energia E~ que envolve um melhor significado físico foi aquela
introduzida por Tauc et aI [57]. Neste cálculo, as seguintes

o cálculo que conduz à determinação de E1 se inicia
da expressão geral para a componente imaginária

constante dielétrica para um eletron ~~W). a qual diz que:



...•
Pt~

onda dos estados inicial e final no sólido amorfo, isto é:

onde I c, iX1
>(k e Iv. ~ >a., correspondem aos estados final (banda de

~'ít~01 = ~ 10, k>' <o, ltl,,', O>CL

"i\

Iv,~>•. =L<v,1<'V,~~' I v,1t>
-I~

Iv.k> correspondem às funções de onda no estado

'\ -.\ ~ -I - - -= L~c"·tc.k><v,k v/X> P't't (k)

~



<c,il-illVlv ,k>

-cristalino (indicado pelo vetor k). A soma é feita sobre todos os
-vetores k presentes na Primeira Zona de Brillouin. O resultado

.. .-
de que Pvc (k) é

f(V;') = l- ~ ~c.~lc.k> -<v.k\v·?tf
i

onde J), é o volume de cada célula unitária do cristal, chega-se a



onde V~ é o volume da Primeira Zona de Brillouin, e a soma foi

- ~)'X'= "t: =
fator f(~,~\) seja constante e igual a fo' e que seja nulo fora

*'onde Vo é o volume dentro da Primeira Zona de Brillouin onde fo é

d)~ = -.1. Dv (E'f)' dE
V

e

d~~' = ..l. De(Ec ) . dE

"

Admitindo que as densidades de estados Dc(E) e D~ (E)
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se E < -E~

se E > -E~

hw - E~

€'l.(W) está relacionado cbm o coeficiente de absorção a

E.7, (W) = '(\(W) , C 0\ (\oU')
2.1t.v.)



Como podemos observar a partir de (4.40.), quando
graficamosf\:\wor:l\(w)' em fun~ão de '\lw, a extrapola~ão da reta nos
fornece diretamente o valor de E~

Experimentalmente, a determina~ão do coeficiente de

Sabemos que E~ para o a-Si:H se localiza na região do
Obtivemos então, espectros de transmissão e de absor~ão



( Â >

~ (vJ) = -_1_1n[0.98 T(w) ]d..

onde d é a espessura do filme, igual a 0.5 r-m, e
transmitância medida. O fator 0.98 é uma correção

o

E, = ( 1.61 + 0.02 ) eV

Et = ( 1.56 + 0.02 ) eV,
e

6E1 = ( 1.51 ± 0.02 ) eV

Z. l.E, e E~ são os valores para o gap de energia,
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Analisemos inicialmente o efeito dos Raios-X sobre E1.
E bastante conhecido que a primeira fonte de variação em E~ no
a-Si:H é o teor de hidrogênio das amostras: sabe-se que a banda

onde E é medido em eV e c~ em at%. Comparando a equaQão (4.46.)

ocH = (6.8 + 0.1) at%

c~ = (4.2 + 0.1) at%

(.c" = ( 1.6 + 0.1) at%



termos podem ser considerados inafetados pela ação dos Raios-X,
~excepto o termo Vo' que é o volume da Primeira Zona de Brillouin



o gap é resultado da existência de orbitais ligantes e anti-
ligantes no sólido. Quanto mais desordenado é o sólido amorfo,
menor vai ficando a diferença entre os níveis ligante e anti-
ligante. Os nossos dados indicam uma tendência para a diminuição
de E~, o que de acordo com o escrito acima, revelam um aumento na
desordem do material amorfo.



5.ESPECTROSCOPIA DE a-Si:H NA REGIãO DO INFRA-VERMELHO PARA
POSSIVEL ANALISE DE DEFEITOS

A espectroscopia na região do infra-vermelho é uma

técnica muito utilizada na caracterizaoão de qualquer material

ativo à estas excitaoões. Para tal, basta que no composto a ser

analisado existam dipolos que possam ser excitados. No caso do

a-Si:H, as ligações Si-H formam um dipolo pela diferen~a na

eletronegatividade dos átomos que constituem a liga~ão. Assim,
modos vibracionais ativos no infra-vermelho são encontrados
quando se faz a espectroscopia nesta região do espectro.

Esta técnica ganhou um interesse ainda maior no estudo
do a-Si:H a partir da descoberta de Chabal e Patel [3], que a
partir de estudos no infra-vermelho de a-Si:H, aventaram a
possibilidade de existirem agregados de hidrogênio molecular (H2)

na forma de microbolhas sob alta pressão. E sobejamente conhecido
que uma molécula isolada de H, é inativa no infra-vermelho,
exatamente porque ela tem um centro de simetria no estado
fundamental que impede a forma~ão de dipolos elétricos. No
entanto, surge no a-Si:H uma absor~ão no infra-vermelho
originária de um momento de dipolo induzido pela distorção da
distribuiQão eletrônica na molécula de H" provocada por colisões
desta com outros átomos ou moléculas. A análise dos espectros
indica que o sinal na região do infra-vermelho é causado pela
elevada pressão a que estão submetidas as moléculas de Hz dentro
dos agregados. Além disso, a comparação de espectros de infra-



vermelho feitos a várias temperaturas (de 4 K a 40 K) mostrou que

as moléculas de H~ dentro dos agregados se solidificam a 25 K,

além de sofrerem uma transi9ão de fase orientacional (orto-para)

em torno de 15 K.
A espectrosbopia no infra-vermelho também é importante

em questões mais simples, como por exemplo, o estudo e a natureza

das liga9ões Si-H em filmes de silício amarfo. Brodsky e co-

autores [60] analisaram com detalhes estas ligaQões, comparando
duas técnicas diferentes de obtenção, quais sejam, as técnicas de

descarga luminescente e sputtering. Em cada um destes processos a
formação de ligações Si-H e variações desta como complexos SiH~ e
SiH3 podem ocorrer, de acordo com as condições em que foram
feitas as deposições. Foram identificados três modos vibracionais
correspondentes às vibrações das ligações Si-H dentro dos três
complexos descritos acima. Estes modos são:

a) modo de stretching (tensionamento) da ligação Si-H,
caracteristico do complexo SiH.

b) modo de bending (encurvamento) das ligações Si-H, o
qual só pode existir em complexos SiH, e SiH3•

c) modo de wagging (chacoalhamento) das ligações Si-H,
que corresponde ao movimento da ligação Si-H com respeito à

matriz amorfa.

vibracionais comparando espectros de infra-vermelho de amostras
de silicio amorfo hidrogenado com amostras de silicio amorfo
deuterado. As frequências onde ocorrem as absorções em cada



modelo simples massa-mola ~ara as liga~ões Si-H e Si-Do Eles
verificaram que para os modos de stretching e de bending, a razão

)v~W5i-~ (~ 0.96= =
vJ c.-"

Como .trata-se de um estudo preliminar,

u) ':::! -\

~i-"- 2000 em (5.3.a.)
e

Wc_~ ,., 2150 -\ ,(5.3.b.)em

\~·;\eHEA ~ INFO~MAÇÃO - IFase
F!51E: ,4.
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Fig. 5.2. Espectro do a-SiCx:H.



Um outro estudo que podemos fazer com o infra-vermelho

é analisar a varia9ão da amplitude do pico do modo de

tensionamento da liga9ào Si-H à medida que o material vai

absorvendo radia9ão. E de se esperar que este pico diminua em

amplitude à medida que o a-Si:H absorva mais Raios-X, dado que a

área abaixo deste pico é proporcional ao número de liga9ões Si-H

presentes no material [60]. Os nossos resultados desta análise

estão mostrados na Figura 5.4 ..

Medindo a área sob cada curva, obtemos os seguintes

resultados, onde os indices indicam o tempo de exposição:



A3 = ( 9.6 ± 0.1 ) u.a.

A9 = ( 8.2 + 0.1) u.a.

a) sem exposição
b) após 1 h
c) após 3h

d) após 9h

2200 2100 2000 1900

(cm-1)
Fig. 5.4. Espectro de a-Si:H centrado no Pico de Tensionamento.



-4
1 ) em

_\
1 ) em



o estudo que fizemos do a-Si:H é apenas uma etapa
daquilo que pretendemos atingir em um futuro próximo.

Este estudo revelou a presen~a de defeitos meta-
estáveis que aparecem no material devido à sua exposiQão aos
Raios-X e seu posterior desaparecimento quando estas mesmas
amostras são sujeitas a um recozimento a temperaturas acima de

•c.
Para explicar esta meta-estabilidade. propomos um

possível mecanismo baseado na quebra das ligaoões Si-Si logo que
o material sofre o bombardeamento de partículas de Raios-X,
somando-se a isto a quebra de ligações Si-H em tempos de
exposioão mais longos. culminando com uma saturaoão do processo.
Além disso, este estudo confirmou a elevada fotocondutividade do
a-Si:H na região do visivel. se comparada com as demais regiões
do espectro.

Um resultado muito interessante deste nosso estudo foi
aquele obtido para o gap de energia do a-Si:H. O aumento na
desordem local do material amorfo à medida que ele vai absorvendo
Raios-X é um resultado que pode ser explorado em estudos
posteriores.

Este estudo foi para nós um primeiro contato com os
materiais amorfos, em particular com o a-Si:H. A partir dele.
abre-se para nós a perspectiva da realização de uma série de
experimentos com este material e suas variações dopadas. Abaixo,



investigações nesta área:
1) nosso primeiro objetivo é a construção de um reator

de descarga luminescente, afim de que tenhamos nossas próprias
amostras; esperamos que até ainda este ano ele esteja em
operaoão, produzindo amostras; acreditamos que dedicaremos ainda
algum tempo otimizando suas condições de trabalho para os tipos
de filmes que desejamos obter.

2) o assunto deste estudo não se esgotou com este
trabalho. Muitas questões ainda permanecem no ar', e pretendemos
melhorar a qualidade dos resultados, investigando com mais
atenção os parâmetros envolvidos nos mecanismos de criação de
defeitos meta-estáveis no a-Si:H.

3) a curva de dependência espectral fornece mais
informações do que aquelas que extraimos do experimento. A
comprimentos de onda da ordem de 1200 nm podemos estudar as
transições que ocorrem na cauda da banda de valência para a banda
de condução, e dai estudar os estados de ligação insaturada que
se formam nesta região.

4) o estudo da desordem no material amorfo quando
exposto à radiação eletromagnética é também um tópico que merece
atenção especial em estudos posteriores.

5) a espectroscopia de infra-vermelho é um campo
aberto para nossas investigações. E nosso desejo, tanto estudar
os modos vibracionais das ligações envolvidas nos materiais que
vamos obter em nosso reator, como estudar o comportamento
estranho do hidrogênio molecular com a formação de agregados a



pressões elevadas. A espectroscopia Raman, como complemento das
informacões obtidas com a análise de infra-vermelho, também é uma
das perspectivas de nossos estudos futuros.

O aparelho básico que pretendemos construir está
esquematizado na Figura 6.1.. Detalhes técnicos sobre a
construcão de um reator de descarga luminescente para a produção
de filmes amorfos podem ser encontrados na referência [61J.

O equipamento a ser construido é composto de oito
partes distintas:

a) Câmara de Deposição: é uma câmara metálica
cilíndrica no interior da qual será montado o substrato sobre o
qual depositaremos o a-Si:H; ela apresenta janelas e conectores
para a realização de estudos durante o crescimento dos filmes.

b) Sistema de Vácuo: é constituido por uma bomba
mecânica cuja função será a de manter a pressão quando a
deposição estiver operando, e também servirá como parte do
equipamento de alto vácuo usado na limpeza prévia do sistema e do
substrato. A existência de quatro válvulas como mostra o diagrama
da Figura 6.1. permitirá a realização de toda a operação através
de sequências de abertura e fechamento. Estas válvulas de
controles automáticos deverão ser controladas através de um
computador que fará todo o controle do processo.

c) Gases e Linhas de Transferência: os gases estocados
em cilindros padrões serão ligados ao sistema através de válvulas
especiais de diafragma metálico, munidos de medidores de fluxo
gasoso e transmitidos à câmara principal por meio de tubulações
de aço inoxidável, cujas junções especiais deverão ser
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serão misturados com nitrogênio para produzir uma diluição
oconsiderável, aquecidos a 600 C (onde haverá reaoão completa dos

deposição do silício amorfo hidrogenado a partir do SiH~ . Um dos
eletrodos será o próprio porta substrato, que será devidamente



o300 C, e isto deverá ser feito pela parte externa da câmara a

aquecedo-
res

câmara
principal



g) Componentes de Vácuo, Junções, etc: desenvolveremos

tanto quanto possível todo o acessório de vácuo necessário para a

construção deste equipamento. Com isto, além de adquirirmos maior

flexibilidade de desenho do sistema, estaremos gerando tecnologia

que poderá ser aproveitada em outros projetos.

h) Sistema para Caracterização dos Filmes Produzidos:

devemos construir sistemas que permitam a caracteriza~ão dos
filmes produzidos tanto "in situ", como exteriormente. Os
dispositivos constituirão basicamente de medidas de
fotocondutividade como funQào do comprimento de onda da luz,
refra9tividade, reflectividade, espectroscopias Raman e IR, além
da tradicional análise microscópica.

Como podemos perceber, o estudo de
semicondutor de conhecimento recente como é o

um material
a-Si:H, se

apresenta como um campo aberto na investigaQào de fenômenos
atômicos e moleculares de interesse de física fundamental, bem
como de propriedades que levam a aplicaQões tecnológicas cada vez
mais surpreendentes.
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