
Альманах науки 

 39 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 
УДК 621.382.002 

Іващук В.А.  

Студент  

факультету електроніки  

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

 

ТЕХНОЛОГІЯ ОМІЧНИХ КОНТАКТІВ ДО ГЕТЕРОСТРУКТУРИ  

InGaAs/InP 

 

Представлені дослідження впливу технології формування омічних контактів до сполуки InGaAs для 

фотоелектричних перетворювачів, які можуть використовуватися в сонячних батареях космічних апаратів, на їх 

параметри. Продемонстровано, що на  величину питомого контактного опору контактів суттєвий вплив має 

температура сплавлення і час протягом якого здійснюється процес їх формування. Запропоновано механізм 

формування омічних контактів до сполуки InGaAs, який полягає у тому, що нагрівання контактної структури 

призводить до розкладу InGaAs на межі поділу з АuGe. Вільні атоми індію і галію, що утворилися, мігрують із 

об’єму до поверхні і утворюють велику кількість вакансій. Ці вакансії заповнюються германієм, який і утворює 

високолегований шар. 

Найменший питомий контактний опір мають контакти, сформовані при температурі 500оС на протязі 50 секунд. 

Досягнутий рівень параметрів омічних контактів (с = 2·10-6 Ом·см2) повністю задовольняє вимогам до 

фотоелектричних перетворювачів.  

 

Ключові слова: омічний контакт, фотоелектричний перетворювач, гетероструктура, сплавлення, питомий 

контактний опір. 

 

Необхідність розробки і досліджень 

технології омічних контактів до 

багатокомпозиційних сполук А3В5 зумовлена 

створенням перспективних надвисоко-

частотних і оптоелектронних приладів. 

Фотоелектричні перетворювачі (ФЕП) на 

гетероструктурах А3В5, завдяки їх прекрасним 

параметрам і високій радіаційній стійкості по 

праву дуже широко використовуються в 

сонячних батареях космічних апаратів [1]. 

Значну увагу в останні роки розробники 

приладів приділяють сполуці In0,53Ga0,47As, яка 

в двокаскадних  і трьох каскадних ФЕП є 

верхнім шаром під контактною сіткою, 

оскільки поглинає ультрафіолетову частину 

спектру світла, завдяки більшій ширині 

забороненої зони, що особливо важливо для 

використання у космосі. Невід’ємною 

складовою конструкції таких ФЕП є 

високоякісні омічні контакти (ОК). І саме 

технологія формування омічних контактів є 

предметом дослідження даної роботи. 

Технологія формування омічних 

контактів. Омічний контакт до структури 

InGaAs повинен забезпечувати мінімальний 

питомий контактний опір, мати хорошу 

морфологію і гарантувати достатню надійність 

приладів. Технологія виготовлення контакту 

повинна забезпечувати точну глибину 

сплавлення, оскільки при виготовленні ФЕП 

використовуються багатошарові структури. 

З метою оптимізації технології, яка в 

кінцевому результаті визначає фізико-хімічні 

процеси на межі метал  напівпровідник, 

розробниками приладів проводиться  ряд 

аналітичних досліджень. У цій роботі 

викладені принципові основи формування 

омічних контактів методом зривної літографії 
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для ФЕП та проаналізовано вплив режимів 

термообробки на параметри контакту з 

допомогою електронної Оже-спектроскопії. 

Для досліджень технології формування 

омічних контактів використовувалась 

епітаксійна структура In0,53Ga0,47As / InP 

товщиною  2 мкм з концентрацією носіїв  

1101611017 см-3, вирощена МОС-гідридною 

епітаксією з газової фази на нелегованій 

підкладинці InP (1.1015 см-3). 

Технологія омічних контактів грунтується 

на зривній літографії з мінімальним впливом 

на поверхню напівпровідника. У вікнах оміч-

них контактів безпосередньо перед металіза-

цією верхній шар InGaAs стравлювався на гли-

бину 510 нм у травнику HCl:CH3COOH:H2O 

(1:2:1) з метою отримання близької до стехіо-

метричної поверхні напівпровідника і вида-

лення можливих залишків органічних забруд-

нень після фотолітографії. При цьому відкрита 

поверхня InGaAs знаходилась на повітрі не 

більше 5 хв. З метою мінімізації утворення 

власних окислів на поверхні напівпровідника 

необхідно застосовувати спеціальні 

транспортні касети з інертним середовищем. 

При виборі складу системи металів для 

омічного контакту враховано досвід розробки 

технології формування омічних контактів до 

n-GaAs [2] 

Для металізації контактів пропонується 

класична композиція AuGe (88/12) -Au. 

Евтектичний сплав AuGe товщиною 50 нм і 

золота товщиною 300 нм наносились із моліб-

денових випарників у вакуумі  810-6 Па, ство-

реному безмасляними засобами відкачування. 

Омічні контакти сплавлялись у печі при 

температурі  430-500оС в атмосфері водню. 

При цьому, виходячи з досвіду формування 

контактів до n-GaAs [2 - 4], запропонована 

технологія імпульсного теплового впливу з 

швидкістю нагрівання і охолодження  4050 

град/с. Час сплавлення був у межах 20100 с. 

Це дозволило вирівняти фронт сплавлення 

контакту, що забезпечило зниження с. 

Для кореляції результатів досліджень 

вихідна епітаксійна структура розділялась на 

дві частини, на одній із яких виготовлялись 

тестові структури для вимірювання  с, а на 

іншій  тестові структури для електронної 

Оже-спектроскопії. При цьому с вимірю-

валось за відомою методикою [5]. Структура 

для електронної Оже-спектроскопії відрізня-

лась товщиною плівки золота  100 нм внас-

лідок обмежень можливості її стравлювання, 

але така невідповідність на розподіл елементів 

безпосередньо в зоні контакту суттєво не 

впливає. 

Мінімальні питомі опори контакту (210-6 

Омсм2) для структури з ND =  11017 cм-3 

отримані при температурі сплавлення 500оС  

за час 50 с  (рис. 1). 
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Рис. 1. Залежність с від часу сплавлення зразків при різних температурах:  

1 - 500оС;  2 -470 оС;  3 - 430 оС. 
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Розподіл елементів у структурі омічного 

контакту до сплавлення і в різних режимах 

сплавлення подано на рис. 2. Їх аналіз 

приводить до висновку, що вже при тем-

пературі 410оС спостерігається значна дифузія, 

особливо індію і галію, а також миш’яку до 

поверхні. Нагрівання контактної структури 

призводить до розкладу InGaAs на межі поділу 

з  АuGe. Вільні атоми індію і галію, що 

утворилися, мігрують із об’єму до поверхні і 

утворюють велику кількість вакансій. Ці 

вакансії заповнюються германієм, який і 

утворює високолегований шар. Золото також 

проникає у напівпровідник, але його фронт 

відстає від фронту германію (рис. 2 б, в). 

З підвищенням температури спосте-

рігається більш глибока дифузія індію, галію 

та миш’яку до поверхні металевої плівки, а 

золота і германію у напівпровідник. При 

цьому германій вже не може заповнити всі 

вакансії галію і індію, й вони заповнюються 

золотом, яке виступає в ролі акцептора і 

збільшує с  (рис. 2 б, в). 

Очевидно, що процеси, які відбуваються у 

структурі Au-AuGe-InGaAs при формуванні 

омічних контактів, в значній мірі подібні до 

тих, що проходять у структурі Au-AuGe-GaAs 

[4]. Режим сплавлення контактів, при якому 

досягається найменше с, забезпечує також 

найкращу морфологію структури з 

найменшим розміром зерен. Це особливо 

важливо при розробці напівпровідникових 

приладів на структурах InGaAs з розмірами 

елементів 0,5 мкм і менше. 
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Рис. 2. Розподіл елементів у структурі омічного контакту до сплавлення (а) та після 

сплавлення при температурі 410оС (б) і 470оС (в) (оже-спектрометр 09ИОС – 10 – 005). 
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Слід також зауважити, що оптимальні  ре-

жими формування омічних контактів до струк-

тури InGaAs/InP відрізняються від таких для 

GaAs. Так, оптимальна температура сплавлен-

ня металізації на 50оС вища, потрібно також 

для досягнення мінімального с більше часу. 

Висновки та пропозиції. Аналіз 

результатів показує, що: 

1. На  величину питомого контактного 

опору ОК суттєвий вплив має технологія їх 

формування. Найменший питомий контактний 

опір мають контакти, сформовані при 

температурі 500оС на протязі 50 секунд.  

2. Досягнутий рівень параметрів (с = 2·10-6 

Ом·см2) повністю задовольняє вимогам до 

омічних контактів для гетероструктурних 

ФЕП на напівпровідниках А3В5. 
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Иващук В.А. 

ТЕХНОЛОГИЯ ОМИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ К ГЕТЕРОСТРУКТУРЕ InGaAs/InP 

Представлены исследования влияния технологии формирования омических контактов к соединения InGaAs для 

фотоэлектрических преобразователей, которые могут использоваться в солнечных батареях космических 

аппаратов, на их параметры. Продемонстрировано, что на величину удельного контактного сопротивления 

контактов существенное влияние имеет температура сплавления и время в течение которого осуществляется 

процесс их формирования. Предложен механизм формирования омических контактов к соединения InGaAs, 

который заключается в том, что нагрев контактной структуры приводит к распаду InGaAs на границе раздела с 

АuGe. Свободные атомы индия и галлия, образовавшиеся мигрируют с объема к поверхности и образуют большое 

количество вакансий. Эти вакансии заполняются германием, который и образует высоколегированый слой. 

Наименьший удельный контактное сопротивление имеют контакты, сформированные при температуре 500оС в 

течение 50 секунд. Достигнутый уровень параметров омических контактов (с = 2·10-6 Ом·см2) полностью 

удовлетворяет требованиям к фотоэлектрических преобразователей. 

Ключевые слова: омический контакт, фотоэлектрический преобразователь, гетероструктура, сплавления, 

удельный контактное сопротивление. 
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Ivashchuk V.A. 

TECHNOLOGY OHMIC CONTACT TO HETEROSTRUCTURES InGaAs/InP 

The presented study the impact of technology forming ohmic contacts to InGaAs compound for photovoltaic cells that can be 

used in solar-powered spacecraft on their settings. Demonstrated that the magnitude of the specific contact resistance of 

contacts has a significant impact melting temperature and the time during which the process of their formation. The 

mechanism of formation of ohmic contacts to InGaAs compound, which is that the heating of the contact structure leads to 

decomposition of InGaAs at the interface of AuGe. Free indium and gallium atoms are formed, migrate from volume to 

surface and form a large number of vacancies. These vacancies are filled with germanium, which creates high ball. 

The lowest specific contact resistance contacts are formed at 500оС for 50 seconds. Achieved level parameters ohmic contacts 

(с = 2·10-6 Ω·sm2) fully meets the requirements of photovoltaic cells. 

Keywords: ohmic contact photoelectric converter heterostructure, fusion, specific contact resistance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


