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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Найпоширенішою сучасною технологією є кремнієва, для якої 
більшість технологічних процесів є добре розробленими. Властивості плівок, в яких 
кремнієві нанокристали (НК) знаходяться в діелектричній матриці, привертають 

велику увагу для дослідження і побудови на їх основі оптоелектронних і 
електронних приладів, а саме одноелектронних транзисторів, резонансно -тунельних 

діодів, енергонезалежних нанокристалічних комірок пам’яті. Це пов’язано з тим, що 
низькорозмірні ефекти визначають унікальні властивості напівпровідникової 

структури. Наприклад, в енергонезалежній комірці пам’яті використовують 
плаваючі затвори, які складаються з кремнієвих нанокристалів, занурених у шар 

оксиду кремнію. Такі затвори є альтернативою полікремнію, який у даний час 
використовують в енергонезалежній пам'яті, щоб збільшити щільність зберігання 

даних і зменшити енергоспоживання. Іншим не менш важливим способом 
використання нанокомпозитних плівок SiO2(Si) є створення на їх основі резонансно-

тунельних структур (РТС). Інтерес до резонансно-тунельних діодів (РТД) виникає 
тому, що їх вольт-ампернa характеристикa містить ділянку з від'ємною 

диференційною провідністю і вони швидкодіючі, тому їх можна використовувати в 
надвисокочастотній техніці, наприклад як, підсилювачі сигналу терагерцового 
діапазону. РТД виготовляють на основі різних матеріалів (таких як 

напівпровідникові сполуки А3В5, А2В6) і різних типів резонансно-тунельних 
структур (сильно-леговані p-n переходи в діодах Есакі, двохбар'єрні, трьохбар'єрні 

структури і т.д.). РТД на матеріалах А3В5, А2В6 важко інтегрувати в кремнієву 
технологію. РТД на основі матеріалів четвертої групи Si/SiGe навпаки є сумісними з 

сучасною кремнієвою технологією виготовлення інтегральних мікросхем і можуть 
бути легко інтегрованими в неї. Проте вони мало поширені через використання для 

їх виготовлення дорогої молекулярно-променевої епітаксії.  
На сьогодні існує ряд технологій формування нанокомпозитних плівок 

SiO2(Si), і кожна з них має певні переваги та недоліки. На початковому етапі 
формують плівку SiOx збагачену кремнієм методами: осадженням з газової фази при 

низькому тиску, іонно-плазмовим напиленням, плазмохімічним осадженням, тощо. 
Для трансформації її в плівку SiO2(Si) використовують термічний відпал. Як 

альтернативу, можна застосовувати лазерний відпал, який також може бути 
використаний для трансформації вихідних збагачених кремнієм плівок SiOx в 
нанокомпозитні плівки SiO2(Si). Перевагою лазерного відпалу є можливість 

локального формування включень Si НК у діелектричній матриці. 
Також з розвитком мікро- та наноелектроніки зростає необхідність контролю 

та візуального спостереження нанооб'єктів. Для цього необхідно створити системи 

нанобачення (трансмісійний електронний мікроскоп, скануючий мікроскоп, 
електронний польовий мікроскоп), які б могли відображати об'єкт нанометрових 

розмірів. Системи з роздільною здатністю в декілька нанометрів можуть бути 
реалізовані з використанням електронних променів з вузьким просторовим та 

енергетичним розподілом електронів. Електронні емітери з багатошарових структур, 
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які складаються з наночастинок, занурених у діелектричну матрицю, активно 
досліджуються для використання їх в якості резонансно-тунельних структур.  

Багатошарові тунельні структури на основі Si є перспективними для 
отримання джерела потоку електронів з дискретним енергетичним спектром. 
Очікується, що реалізація тунелювання через багатошарові структури в ЕПЕ 

забезпечить вузькі енергетичний та просторовий розподіли емітованих електронів. 
Все це безумовно, вказує на актуальність і необхідність проведення 

дослідження електропровідності і ЕПЕ з напівпровідникових структур у 
дисертаційній роботі. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 

проводились в рамках виконання бюджетних тем та науково-технічних проектів 
кафедри нанофізики конденсованих середовищ Інституту високих технологій 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка: 
1. Бюджетна тема “Фізичні основи процесів формування напівпровідникових 

наноструктур для пристроїв електроніки і фотоніки”, номер державної реєстрації  
№ 0111U006258, термін виконання 2011-2015 р. 

2. Проект державної цільової науково-технічної програми “Нанотехнології та 
наноматеріали” “Дослідження та розробка автоемісійних катодів на основі 
регулярних ансамблів нанодротів кремнію в діелектричних матрицях та 

емісійних резонансно-тунельних структурах”, номер державної реєстрації № 
0110U006288, термін виконання 2010-2014 р. 

Мета даної роботи – встановлення фізичних механізмів електронного 
транспорту через тонкі збагачені Si плівки SiOx та нанокомпозитні плівки SiO2(Si), 

що містять нанокристали кремнію в діелектричній матриці SiO2, їх зв’язку зі 
структурою плівок, та технологією формування. Дослідження електронної польової 

емісії з кремнієвих та Si-Ge наноструктур для з’ясування можливості та умов їх 
подальшого використання в якості емісійних катодів та емісійних резонансно- 

тунельних діодів. 
В роботі розв’язувались наступні наукові задачі: 

1. Встановлення механізмів електронного транспорту через збагачені кремнієм 
плівки SiOx та нанокомпозитні плівки SiO2(Si) з НК Si отримані методом 

хімічного осадження з газової фази при низькому тиску.  
2. Визначення впливу низькотемпературних відпалів у водні та у вакуумі на 

провідність плівок SiOх(Si).  

3. Дослідження впливу параметрів нанокомпозитної плівки SiO2(Si-НК) на 
особливості електронного транспорту для реалізації явища резонансного 

тунелювання. 
4. Визначення структурних властивостей збагачених кремнієм плівок SiOx та 

нанокомпозитних плівок SiO2(Si) залежно від режимів лазерного відпалу. 
5. Встановлення механізмів електронного транспорту через плівки SiOx ,отримані 

методом іонно-плазмового розпилення, та нанокомпозитні плівки SiO2 з НК 
кремнію, сформовані в результаті наступного лазерного відпалу. 
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6. Дослідження та розробка технології формування Si нановістрів методом метал-
каталітичного хімічного травлення. 

7. Дослідження електронної польової емісії з напівпровідникових наноструктур для 
встановлення основних закономірностей і можливості реалізації явища 
резонансного тунелювання. 

 
Об’єктом дослідження були збагачені кремнієм плівки SiOx та 

нанокомпозитні плівки SiO2(Si), що містять нанокристали кремнію в діелектричній 
матриці SiO2, кремнієві нановістря, сформовані методом ізотропного травлення та 

методом метал каталітичного хімічного травлення, наноструктури Si-Ge, створені 
методом молекулярно-променевої епітаксії. 

 
Предметом дослідження були механізми електронного транспорту та 

структурні особливості нанокомпозитних SiO2(Si) плівок залежно від технології 
отримання, електронна польова емісія з Si нановістрів, вкритих плівками SiO2(Si) та 

з Si-Ge наноострівців. 
 

Для досягнення поставленої мети застосовувались такі методи дослідження: 
виміри вольт-амперних характеристик в широкому діапазоні температур, виміри 
емісійних вольт-амперних характеристик, еліпсометрія, ІЧ-спектроскопія. 

Як додаткові використовувалися методи: атомно-силова мікроскопія, 
скануюча електронна мікроскопія, трансмісійна електронна мікроскопія.  

 
Наукова новизна роботи: 

1. Встановлені основні механізми електронного транспорту в широкому діапазоні 
напруженостей електричних полів і температур через збагачені кремнієм плівки 

SiOx та нанокомпозитні плівки SiO2(Si), що містять НК Si. Основними 
механізмами струмопереносу через досліджувані плівки є: механізм провідності 

зі змінною довжиною стрибка (механізм Мотта), струм обмежений об’ємним 
зарядом (СООЗ), механізм Пула-Френкеля, тунелювання за Фаулером-

Нордгеймом. Реалізація того чи іншого механізму струмопереносу суттєво 
залежить від вмісту надлишкового кремнію, температури виміру і прикладеної 

напруги. 
2. Вперше досліджено вплив відпалу у водні та у вакуумі на електропровідність 

плівок SiOx(Si), сформованих методом іонно-плазмового розпилення. Як правило, 

відпал у водні приводив до значного звуження енергетичного діапазона 
розміщення пасток, що впливають на провідність при напругах до 0,4 В, 

порівняно з вихідною плівкою. Для U > 2 B відпал у водні привів до зміни 
механізму провідності: механізм Пула-Френкеля змінився на механізм 

провідності СООЗ. 
3.  Виявлено явище резонансного тунелювання при проходженні струму через 

надтонкі нанокомпозитні плівки SiOx(Si). На ВАХ вихідних і відпалених у 
вакуумі плівок виявлені ділянки з від’ємною диференційною провідністю. 

Запропонована модель на основі явища резонансного тунелювання через 
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структуру SiOx-Si-НК-SiOx за участі пасток у SiOx, яка пояснює формування піків 
на ВАХ даних структур.. 

4. Встановлені особливості формування НК Si в діелектричній матриці SiO2 у 
результаті лазерного відпалу збагачених кремнієвих плівок SiOx. Початок 
формування кремнієвих нановключень починається при опроміненні 

інтенсивністю І = 14 МВт/см
2
. Збільшення інтенсивності лазерного опромінення, 

як правило, приводить до збільшення висоти сформованих Si нановключень. 

Розміри і густина кремнієвих нановключень при постійній інтенсивності 
залежить від довжини хвилі лазерного опромінення: при I = 16 MВт/см

2 
для λ1 = 

535 нм, h1 ≈ 5 нм, для λ2 = 1064 нм, h2 ≈ 85 нм. 
5. Виявлені два нахили на емісійних вольт-амперних характеристиках кремнієвих 

катодів, вкритих надтонкою плівкою SiO2(Si). Запропонована фізична модель, яка 
пояснює наявність двох нахилів двома механізмами струмопереносу, а саме 

емісією через квантовану підзону (з нижчим ефективним енергетичним бар'єром) 
і емісією з об'єму матеріалу (вищий енергетичний бар'єр). На основі цієї моделі 

розраховано енергетичний розподіл емітованих електронів з кремнієвих 
нановістрів, вкритих нанокомпозитною плівкою SiO2(Si). 

6. Встановлені особливості електронно-польової емісії з Si нановістрів, вкритих 
нанокомпозитною плівкою SiО2(Sі), та з Si-Ge наноострівців, і виявлені ділянки 
негативного диференціального опору на емісійній ВАХ. Запропонована модель 

резонансного тунелювання для пояснення емісійних піків, яка розглядає появу 
резонансних рівнів у Si нанокристалах (квантовані точки) нанокомпозитної 

структури SiО2(Si) на поверхні емітера та в трикутній приповерхневій 
потенціальній ямі у випадку Si-Ge наноострівців. 

 
Практичне значення одержаних результатів полягає в наступному: 

1. Виявлене явище резонансного тунелювання в плівках SiOx(Si) може бути 
використане при розробці резонансно-тунельних діодів на основі Si 

наноструктур. 
2. Оптимізовані режими лазерного відпалу, які можуть бути використані для 

локального отримання нанокомпозитних плівок SiO2(Sі) з НК кремнію в 
діелектричній матриці SiO2 для подальшого застосування в енергонезалежних 

комірках нанокристалічної пам’яті.  
3. Встановлена залежність розмірів та поверхневої густини кремнієвих 

нановключень від інтенсивності лазерного опромінення при формуванні 

нанокомпозитних плівок SiO2(Si), що може використовуватись для формування 
НК наперед заданих розмірів та поверхневої густини в кремнієвих 

наноелектронних структурах. 
4. Встановлений механізм електронного транспорту в нанокомпозитних плівках 

SiO2(Si), який може використовуватись при моделюванні параметрів 
енергонезалежних елементів нанокристалічної пам’яті. 

5. Розроблена та оптимізована методика отримання Si-нановістрів економічно 
вигідним методом метал-каталітичного хімічного травлення та підтверджена 
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електронна емісія з Si-нановістрів y вакуум, що дає можливість їх використання 
як ефективних емісійних катодів. 

6. Отримані резонансні піки на емісійних вольт-амперних кривих y координатах 
Фаулера-Нордгейма зі нанокомпозитних плівок SiO2(Si) на поверхні емітера та з 
Si-Ge наноострівців підтверджує можливість їхнього використання в якості 

емісійних резонансно-тунельних діодів.  
 

 
Особистий внесок здобувача полягає в отриманні представлених у дисертації 

наукових результатів, обговоренні задач та результатів досліджень, постановці та 
проведенні експериментів: здійснення термічного і лазерного відпалів збагачених 

кремнієм плівок SiOx, дослідження структурних змін і провідності через них 
залежно від температури відпалу і інтенсивності лазерного випромінювання, 

пояснювала отримані ІЧ-спектри пропускання з метою з’ясування природи 
структурних перетворень плівок SiOx після лазерного відпалу залежно від 

інтенсивності опромінення лазера [1, 5 ,6, 7]. У роботах [2, 8, 9] дисертантка 
проводила вимірювання електронної польової емісії зі сформованих методом 

ізотропного травлення кремнієвих нановістрів, вкритих плівками SiOx та 
нанокомпозитними плівками SiO2(Si) різної товщини, з метою виявлення явища 
резонансного тунелювання, а також встановлення технологічних умов покращення 

емісійних властивостей катодів. Виконувала апроксимацію експериментальних 
емісійних ВАХ з метою визначення основних параметрів емісійних катодів (роботи 

виходу, площі емісії, коефіцієнта підсилення електричного поля). У роботі [4] 
проводила розрахунок параметрів отриманих з емісійних ВАХ Si-Ge наноострівців, 

опромінених лазером, з метою з’ясування впливу освітлення на емісійний струм і 
пояснення змін, які відбуваються. У роботах [3, 8] удосконалила методику 

вирощування кремнієвих нановістрів метал-каталітичним методом хімічного 
травлення та дослідила електронну польову емісію з них. Разом з науковим 

керівником здобувачка брала активну участь в обговоренні та інтерпретації 
експериментальних результатів, а також в написанні всіх наукових робіт [1-9]. 

Апробація роботи: Основні матеріали дисертації доповідались і 
обговорювались на 16 вітчизняних і міжнародних конференціях:  

1. 24th International Vacuum Nanoelectronics Conference (Wuppertal, Germany, 2011). 
2. V міжнародна науково-технічна конференція "Сенсорна електроніка та 

мікросистемні технології" (Одеса, Україна, 2012). 

3. 25th International Vacuum Nanoelectronics Conference (Korea, 2012). 
4. Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників "Лашкарьовські читання 

-2012" (Київ, Україна, 2012).  
5. XII

TH
 International young scientists’ conference on applied physics (Kyiv, Ukraine, 

2012). 
6. 13th Int. Young Scientists Conf. "Optics and High Technology Material Science" 

(Kyiv, Ukraine, 2012). 
7. Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників "Лашкарьовські читання 

-2013" (Київ, Україна, 2013).  
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8. 2
nd

,Ukrainian-French Seminar "Semiconductor-On-Insulator Materials, Devices and 
Circuits: Physics, Technology and Diagnostics" and 7

th
 International Workshop 

"Functional Nanomaterials and Devices" (Kyiv, Ukraine, 2012). 
9. XIV International Conference "Physics and technology of thin films and nanosystems" 

(Ivano-Frankivsk, Ukraine, 2013). 

10. XII
TH

 International young scientists’ conference on applied physics  (Kyiv, Ukraine, 
2013). 

11. 26th International Vacuum Nanoelectronics Conference (Reanoke VA, USA, 2013) 
12. 2nd International research and practice conference "Nanotechnology and 

Nanomaterials" (Lviv, Ukraine, 2014). 
13. Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників "Лашкарьовські читання 

-2014" (Київ, Україна, 2014).  
14. 27th International Vacuum Nanoelectronics Conference (Engelberg, Switzerland 

2014) 
15. VI міжнародна науково-технічна конференція "Сенсорна електроніка та 

мікросистемні технології" (Одеса, Україна, 2014 рік). 
16. XIV International Conference "Physics and technology of thin films and nanosystems" 

(Ivano-Frankivsk, Ukraine, 2015). 
Публікації: Основні результати дисертації викладені у 25 роботах, 

опублікованих у вітчизняних та зарубіжних журналах, збірниках, матеріалах 

міжнародних та всеукраїнських конференцій, зокрема 9 – у фахових журналах, 16 – 
у тезах і доповідях конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зi вступу, 4 розділів, 
висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 146 

сторінки машинописного тексту, включаючи 74 рисунки та 12 таблиць. Список 
цитованої літератури містить 157 посилань. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі дисертації подано загальну характеристику стану проблеми, 
обґрунтовано актуальність роботи та сформульовано основні наукові задачі, 

наведено зв’язок роботи з науковими програмами та темами. Викладено наукову 
новизну та практичну цінність одержаних результатів, наведено дані щодо 

особистого внеску здобувача в проведену роботу, а також відомості про апробацію 
результатів та наукові публікації. 

У першому розділі наведено огляд літератури. У ньому розглянуті основні 

технології формування збагачених кремнієм плівок SiOx, методи формування 
кремнієвих нановістрів. Також проведений аналіз основних механізмів 

електронного транспорту через нанокомпозитні плівки SiO2(Si) залежно від 
технологічних умов їх формування. Проаналізовано особливості електронної 

польової емісії з Si нановістрів, вкритих плівками SiОх та SiO2(Si). 
У другому розділі описано технологію виготовлення зразків і експериментальні 

методи дослідження. Було створено такі види зразків: збагачені кремнієм плівки 
SiOx, отримані методами іонно-плазмового розпилення (IPS) і хімічним осадженням 

з газової фази при низькому тиску (LPCVD). Для подальшої трансформації їх у 



7 
 

 

нанокомпозитні плівки SiO2(Si) проводили термічний і лазерний відпали. Були 
виготовлені Si нановістря методом ізотропного травлення і методом метал-

каталітичного хімічного травлення (МКХТ) для дослідження електронної польової 
емісії з них.  

Представлено схеми експериментальних установок для дослідження вольт-

амперних характеристик та електронної польової емісії.  
У третьому розділі розглянуто основні механізми електронного транспорту 

через збагачені кремнієм плівки SiOx і нанокомпозитні плівки SiO2(Si). Аналіз ВАХ 
проводили на основі поділу на області залежно від прикладеної напруги та 

температури виміру. 
На першому етапі проводили дослідження збагачених кремнієм плівок SiOx, 

осаджених методом LPCVD та сформованих після високотемпературного відпалу 

(1100 ⁰С) нанокомпозитних плівок SiO2(Si). Оцінку надлишку кремнію в SiOx 

проводили визначенням показника заломлення еліпсометричним методом. Отримані 
плівки мали показник заломлення в діапазоні 1,65 – 1,91. Товщини плівок 

знаходилися в діапазоні 15 – 22 нм. Для дослідження електрофізичних 
характеристик на зовнішню поверхню (через маску) і на підкладинку наносили 

плівку алюмінію товщиною 0,5 мкм для формування електрода структури метал-
діелектрик-напівпровідник (МДН) і контакта до підкладинки. Круглі Al контакти до 

структури МДН мали діаметр 1 мм і площу S = 7,85x10
-3 

cм
2
. У подальшому 

проводили
 
відпал в атмосфері водню при 450 ⁰С.  

На рис. 1 показані ВАХ, виміряні при різних температурах, двох структур з 

нанокомпозитними плівками SiO2(Si-НК), але з різним вмістом надлишкового 
кремнію в них. 

  
Рис. 1. ВАХ плівки SiO2(Si-НК): а) – товщина плівки 18,6 нм, n =1,65; б) – товщина 

плівки 19,6 нм, n = 1,91. 

 
Показники заломлення досліджуваних плівок становлять n = 1,65 (низький 

вміст надлишкового Si) та n = 1,91 (високий вміст надлишкового Si) (відповідно рис. 
1а та 1б). Як видно з рис. 1, поведінка ВАХ визначається переважно кількістю 

кремнію в плівці і температурою виміру. 
Плівки SiO2(Si) з високим вмістом надлишкового кремнію. Низьковольтна 

область (U < 1,2 В). Поведінка ВАХ y плівках з великим вмістом надлишкового 
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кремнію є більш складною в порівняні з плівками з меншим вмістом надлишкового 
кремнію. Тому наведемо нижче аналіз механізмів провідності через плівки SiO2(Si) з 

високим вмістом надлишкового Si. На рис. 1б умовно можна виділити три чітко 
вираженні характерні області, в яких переважає той чи інший механізм провідності. 
Області А і В мають однакові температурні інтервали (104-350)К, але різні польові 

інтервали (область А – до  1,2 В, область В – більше  1,2 В), область С – виміри 

при найменшій температурі в експерименті. Крім того, спостерігається різні 
характери поведінки ВАХ у межах окремої області залежно від температури 

проведення вимірів. Як видно з рис. 1б для плівок з великою кількістю кремнію в 

діапазоні напруг менше  1,2 виділяються дві температурні області Т = (249 – 350) К 

і Т = (104 – 183) К з різними механізмами провідності. В області високих температур 

Т = (249 – 350) К, відбувається провідність зі зміною довжиною стрибка через 
локалізовані електронні стани біля рівня Фермі (закон Мотта), яка в загальному 
випадку для трьохвимірної системи має наступний вигляд: 

де σ – питома провідність, σ00 і – Т0 сталі, які залежать від матеріалу, де С0 – стала, 

яка дорівнює 16 у моделі Мотта, α – стала загасання електронно-хвильової функції 
локалізованих станів, для аморфних напівпровідників знаходиться в межах 3–30 Å, 
kB – стала Больцмана.

 
 

Лінійна апроксимація ВАХ y координатах Мотта (рис. 2), дає можливість 
визначити Т0 для двох температурних інтервалів, з яких знаходимо N(EF) – густину 

станів біля рівня Фермі.  

        
а)       б) 

Рис. 2. Провідність у координатах Мотта: а) високий вміст кремнію в 
оксидній плівці (n = 1,91): 1 – Т = 310-353 К, 2 – Т = 249-300 К, б) малий вміст 

кремнію (n = 1,65): Т = 198-320 К. 
 

У межах розглянутої моделі середня довжина стрибка Rhop(T) та енергія 
активації стрибка носіїв заряду по локалізованим станам Whop(T) поблизу рівня 
Фермі для трьохвимірної структури при заданій Т знаходяться з виразів: 

  4/1

000 /exp TT ,    3

0
0

)( FB ENk

C
T   

(1) 
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4/14/1

0
8

3
)(  TTTRhop , 4/13

0 )(
4

1
)( TTkTW Bhop  , 

(2) 

Результати розрахунку 0T , )( FEN , )(ThopR
 
i )(ThopW  для плівок представлені в 

Таблиці 1. При розрахунку 0T , )( FEN  були взяті наступні значення сталих С0 = 16, α 

= 1 нм. 
 

Таблиця 1. Розраховані параметри нанокомпозитних плівок SiO2(Si-НК). 

Області 
Tmeasure 

(K) 

d 
(нм) 

n 
oo  

(
-1

cм
-1

) 
0T  

(K) 

)( FEN  

(eВ
-1

cм
-3

) 
hopR  (нм) 

273 K 
hopW  

(eВ) 
273 K 

249 – 300 19,6 1,91 3,20 x 10
10

 1,65 x 10
9
 1,13x10

17
 18,6 0,291 

310 – 353 19,6 1,91 6,20 x 10
2
 2,36 x 10

8
 7,85x10

17
 11,4 0,179 

198 – 320 18,5 1,65          - 4,36 x 10
8
 4,53x10

17
 13,3 0,209 

 

Аналіз результатів виміру ВАХ при малих напругах показує наявність двох 
видів пасток, біля рівня Фермі, однакової природи, але з різною енергією активації.  

У температурному інтервалі Т = (104 – 182) К спостерігається квадратична 
залежність струму від напруги 2~UI . Таку поведінку ВАХ можна пояснити в 
припущені, що струм у даному інтервалі описується механізмом струму, 

обмеженого об’ємним зарядом, з електронною інжекцією та мілкими пастками і 
задається наступним виразом: 

3

2

8

9

d

V
J n ,  

kT

EE

gN

N ct

t

c 
 exp  

(3) 

де d – товщина плівки, Et і Nt відповідно енергія залягання і концентрація пасток, що 
контролюють транспорт заряду, μn – електронна дрейфова рухливість, і g – фактор 

виродження для пасток. Такий вид залежності в даному інтервалі температур (рис. 
1б) показує, що провідність у структурі визначається однією групою 

моноенергетичних пасток, розташованих вище рівня Фермі. З апроксимації прямої в 
координатах Арреніуса отримано значення рівня енергії залягання пасток Ес = 

0,0790,082 eВ, тобто в даному випадку він розташований на відстані  0,08 еВ 

вище від рівня Фермі. На основі вище описаного приходимо до висновку, що в 
області цих температур переважає провідність через включення НК. 

Для аналізу ВАХ у зразках з більшою концентрацією кремнію для області 

високих напруг U > 1,2 В використовували модель з експоненційним розподілом 
пасток для всього температурного діапазону 

де Nt – густина пасток, 0 – діелектрична проникність вакууму, r – діелектрична 

стала плівки, εr = 4,4 (була визначена з вольт-фарадної характеристики), n – 

дрейфова рухливість електронів, Nc – густина станів для переносу електронів, d – 

товщина плівки, і l = Tt /T, де T – температура виміру, Tt – характеристична 
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температура. Еt відноситься до характеристичної енергії розподілу пасток Еt = kBTt. 
Рівняння (4) описує залежність J – V

m
, де m = l+1. При Ea = 0, струм не залежить від 

температури в точці перетину Vc характеристичних прямих (рис. 3).  

При цій напрузі CV  незалежно від 

температури всі експоненційно 

розподілені пасткові стани заповнені. 
З нахилу залежностей в 

координатах log І – log U, розрахували 

характеристичну температуру і, 
відповідно енергію розподілу пасток. З 

експоненційного множника в виразі (4) 
розрахували концентрацію пасткових 

станів tN . У нашому випадку цей метод 

визначення концентрації пасткових 
станів використовували двічі. Спочатку 

була визначена концентрація пасток в 
області температур 104-183 К. Як видно 

з рис. 3 «напруга перетину» CV  = 1,82 В. Використовуючи вираз (4) знаходимо tN  = 

1,51х10
18

 см
-3

, Tt = 315 K, характеристична енергія розподілу пасток Et = 0,027 еВ. 
Аналогічну процедуру виконали для області температур 295-323 К, визначено 

напругу CV
 = 7,56 В. Використовуючи вираз (4) знаходимо tN

 = 6,26х10
18

 см
-3

, Tt = 

344 K (рис. 3.14б), Et = 0,03 еВ. 
Поведінку кривої при 100 К (рис.1, С) проаналізовано з точки зору механізмів 

провідності Фаулера-Нордгейма (Ф-Н) )/1()/ln( 2 UfUI   і Пула-Френкеля (П-Ф) 

)()/ln( UfUI  . При менших напругах провідність відповідає закону Ф-Н. 

Подальший ріст прикладеної напруги приводить до реалізації закону П-Ф. При 
низьких температурах, у даному випадку 100 К, на проходження струму через 

плівку починає впливати тунелювання за допомогою пасток. Висота бар’єру, яка 
обумовлена збідненою областю в Si нанокристалі, розрахована з нахилу кривих і 

складає  0,26 еВ. При збільшені напруги вплив бар’єру на струмопроходження 

зменшується і переважає вплив пасток в окислі. 
Проведений аналіз ВАХ показує, що в плівках SiOx, отриманих методом 

LPCVD, з подальшим відпалом при високих температурах 1100 ⁰С в інертній 
атмосфері (азот) спостерігається складний механізм провідності. Як було 

встановлено механізм транспорту носіїв залежить як від вмісту надлишкового 
кремнію, так і від температури виміру і діапазону напруг. При низьких напругах 

зміщення спостерігається Моттівська провідність обумовлена пастками поблизу 
рівня Фермі. В області високих напруг спостерігається провідність  СООЗ (у плівках 

з високим вмістом кремнію) або провідність Пула-Френкеля (у плівках з меншою 
кількістю Si). Подальше зростання напруги приводить до інжекції електронів і 

дірок. При низьких температурах у плівках з великою кількістю Si спостерігається 
провідність 2~UI  з експоненційним розподілом моноенергетичних пасток.  

 
Рис. 3. Апроксимація кривих у 

температурному інтервалі 100-183 К. 

Лінії перетинаються в точці CV =1,82 В; 
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Для з’ясування впливу низькотемпературного відпалу (Тв = 450 ⁰С) на 
електропровідність плівок SiOx(Si), сформованих IPS з товщиною 20 нм, проведений 

аналіз ВАХ за аналогією до аналізу, проведеного для плівок SiOx, отриманих 

методом LPCVD з наступним відпалом при високих температурах 1100⁰С в інертній 

атмосфері (азот). З аналізу ВАХ було встановлено, що після відпалу в атмосфері 

водню, струм при U < 0,1 B, T = 93-267 K, значно зменшився в порівняні з вихідною 
плівкою. Це пояснюється тим, що відпал у водні пасивує пастки на границі розділу 

(Si-НК)-SiOx та в діелектричній матриці SiOx, які обумовлювали провідність у 
вихідній плівці. На ВАХ, перебудованих у координатах Ф-Н, вихідної плівки 
SiOx(Si) і відпаленої у вакуумі спостерігаються піки (рис. 4), що пов’язано з явищем 

резонансного тунелювання. 
      (а)                                                                (б) 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

10
-10

10
-9

10
-8

10
-7

10
-6

10
-5

10
-4

T
1
 = 222 K 

T
3
 = 100  K 

I/
U

2
, 

A
/B

2

1/U, B
-1

T
2
 = 200 K 

0,30 0,35

10
-9

10
-8

10
-7

10
-6

200  K 
I/

U
2
, 

A
/B

2

1/U, B
-1

100  K 

 
Рис. 4. Криві в координатах Фаулера-Нордгейма плівки SiOx(Si) (а) вихідної і (б) 

відпаленої у вакуумі (Тв = 450 °С, 1 год): Т = 100 – 227 К. 
 

У даній плівці квантовими точками слугують вкраплені у плівку SiOx 
нанокластери кремнію, які разом із бар’єрами SiOx формують резонансно-тунельну 

структуру. Схематично процес резонансного тунелювання (механізм 1) для вихідної 
плівки SiOx(Si) та відпаленої у вакуумі зображено на рис. 5.  

 
Рис. 5. Схематична енергетична зонна діаграма та механізми проходження струму 

через структуру з плівкою SiOx(Si): (1) резонансне тунелювання (2) пряме 
тунелювання. 
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Для плівок відпалених у водні резонансного тунелювання не відбувається, а 
спостерігається пряме тунелювання (механізм 2), тому що водень пасивує пастки, 

які сприяють резонансному тунелюванню. У результаті маємо структуру, що 
складається з однієї квантової точки оточеної двома тонкими бар’єрами. Таким 
чином відпал в атмосфері водню і вакуумі дозволяє впливати на пастки, які в 

значній мірі визначають провідність.  
З метою порівняння ефективності і як альтернативу термічному відпалу 

досліджували вплив лазерного відпалу на фізичні властивості плівок SiOx 
сформованих методом IPS товщиною 100 нм [1, 5]. Лазерний відпал порівняно з 

термічним має перевагу в локальному формуванні Si нановключень у діелектричній 
матриці SiO2. Для дослідження структурних змін після лазерного опромінення 

плівки, залежно від його інтенсивності, використали атомно-силову мікроскопію 
(АСМ) і ІЧ-спектроскопію. У результаті лазерного відпалу з довжинами хвиль 

лазера λ = 1064 нм і λ = 532 нм у діапазоні інтенсивностей I = 10-112 MВт/cм
2
 

відбувається зміна морфології поверхні з появою нановключень. На рис. 6,a,б 

представлена морфологія плівок відпалених при інтенсивностях 10 і 50 МВт/см
2 
при 

довжині хвилі лазерного опромінення λ = 1064 нм. 

      

  (а)        (б) 
Рис. 6. АСМ зображення морфології плівки SiOx відпаленої лазерним опроміненням 

при інтенсивностях лазера: а) – І = 14 МВт/см
2 
та б) – І = 50 МВт/см

2 
(λ = 1064 нм). 

 

 Відпал при довжині хвилі лазера λ = 1064 нм і інтенсивності І = 10 МВт/см
2  

не зумовив формування значної кількості нановключень. При інтенсивності 10 
МВт/cм

2
 трансформації плівки не відбувається. Нановключення починають 

формуватися починаючи від I = 14 МВт/см
2
. Це, очевидно, пов’язано з 

недостатньою енергією лазерного імпульсу при довжині хвилі 1064 нм та 
інтенсивності, для початку коагуляції кремнієвих нановключень. При більшій 

інтенсивності лазерного опромінення І = 54 МВт/см
2
 поверхнева густина включень 

становила 2,7×10
10 

см
-2

, і висота наближалась до 50 нм. Це пов’язано з тим, що при 

більшій інтенсивності, Si підкладка, в якій поглинається світло більше нагрівається, 
і відповідно, енергії достатньо для фазових перетворень у плівці SiOx. Подальше 

збільшення інтенсивності приводить до появи нановключень, але монотонної 
залежності висоти нановключень від інтенсивності не спостерігається. Разом з тим 

збільшення інтенсивності призводить до більшого розкиду розмірів нановключень. 
З аналізу зображення АСМ визначили, що поріг руйнування плівки (під 
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руйнуванням плівки SiOx розуміємо її повне розпорошення) відповідає 
інтенсивності I ≥ 114 МВт/см

2
. Для з’ясування природи відпалених лазером плівок 

використали метод ІЧ-спектроскопії, як основний метод визначення складу оксидної 
фази [6, 7].  

 На рис. 7. представлені типові спектри ІЧ-пропускання вихідної (крива 1) та 

відпаленої при значно більшій інтенсивності І = 100 МВт/см
2
 (крива 2) плівки 

окислу кремнію отриманої методом IPS. Видно, що основна ІЧ-смуга пропускання 

(рис. 7) плівки SiOx з положенням максимуму νм1 = 1032 см
-1 

(x = 0,98), після відпалу, 
помітно зміщується у високочастотну область до νм2 = 1073 см

-1 
(x = 1,76), із 

суттєвим збільшенням площі [5]. Аналогічний зсув ІЧ-спектрів пропускання 
спостерігається при термічному 

високотемпературному відпалі. З 
аналізу ІЧ-спектрів пропускання до 

і після відпалу при І = 10 МВт/см
2
 

мінімум спектрів не змінився, що 

свідчить про те, що при даній 
інтенсивності не відбувається 

трансформації нестехіометричної 
оксидної плівки (х ≈ 0,98) у 
стехіометричну плівку SiO2(Si), але 

спостерігається перерозподіл 
інтенсивностей елементарних смуг. 

Площа смуги, пов’язана з 
комплексом Si-O-Si3 після відпалу 

дещо зменшилася, а площі смуг, що 
відповідають комплексам Si-O2- Si2, 

Si-O3-Si, збільшилися. 
Проведено порівняльний аналіз залежності густини електричного струму 

через плівки SiOx від температури відпалу і від інтенсивності лазерного 
опромінення (рис. 8). 
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Рис. 8. Залежність густини струму через плівки SiOx від (а) температури термічного 
відпалу плівок протягом 1 год в атмосфері: 1 – N2, 2 – Ar (E = 4×10

5 
В/cм) та (б) 

залежно від інтенсивності лазерного опромінення. 1 – E = 1×10
5 
В/cм, 2 – E = 4×10

5 

В/cм. 

 

 
Рис. 7. ІЧ-спектр плівки SiOx: 1 – до відпалу, 
2 – відпал лазерним опроміненням при 

інтенсивності І = 100 МВт/см
2
, λ = 1064 нм. 

 



14 
 

 

З рис. 8 видно, що загальний характер кривих є подібний. При І = 35-40 

МВт/см
2 

та Т = 600 – 800 ⁰С відбуваються структурні зміни, що зменшують 

провідність. Для термічного відпалу відомо, що при даних температурах починають 
замикатися обірвані зв’язки і формуватися комплекси недоокисленого Si. З 

підвищенням Т структура упорядковується та відповідно формується кристалічний 
кремній, і з’являються стани провідності на границі розділу НК Si та діелектричної 

матриці SiO2. Провідність у плівках у переважній більшості обумовлена цими 
станами і тунелюванням через НК Si [6]. Цей факт використовують при розробці 

структур енергонезалежної нанокристалічної пам’яті на основі плівок з НК Si.  
У четвертому розділі розглянуто ЕПЕ з нановістрів, вкритих плівками SiOx та 

плівками SiO2(Sі) [8]. Спостерігалася ефективна емісія з нановістрів, вкритих 
плівками з товщинами у діапазоні 2 < d1 < 6 нм. Ефективність емісії з Si нановістрів 

визначається густиною струму (J) при прикладеному полі та пороговим 
електричним полем. Виявлено, що для нановістрів, вкритих плівками SiOx 
товщиною d3 > 6 нм, емісія не спостерігається, що пов’язано з великим 

енергетичним бар’єром, який емітовані носії не можуть подолати. З нахилу кривих 
можна оцінити роботу виходу (Ф), використовуючи геометрію вістря та коефіцієнт 

підсилення електричного поля [4, 9]. Розраховані
 

параметри
 

ЕПЕ з кремнієвих 
нановістрів, вкритих плівкою товщиною d2 = 2,6 нм: ефективна площа емісії α = 

1,5×10
-14 

см
2
, коефіцієнт підсилення електричного поля β 

*
= 120, робота виходу Ф = 

2,40 еВ.
 
Після відпалу в атмосфері азоту протягом 1 год при Т = 1000 ⁰С плівки SiOx 

трансформувалися в нанокомпозитні плівки SiO2(Si). На рис. 9а наведені емісійні 

криві кремнієвих нановістрів, вкритих плівкою SiO2(Si) (d1 = 1,1 нм) , 

 

   (а) (б) 

Рис. 9. Емісійна ВАХ у координатах Ф-Н з нановістрів, вкритих плівкою (а) SiO2(Si), 
d1 = 1,1 нм, І, ІІ, ІІІ – порядок проведеного виміру (б) збільшений масштаб кожної 

ділянки. 
 

У результаті дослідження емісії з нановістрів, вкритих плівкою SiO2(Si) з (d1 
= 1,1 нм та d1 = 2,6 нм) було виявлено, що емісійна крива має немонотонності 

емісійного струму, такі як осциляції і піки (рис. 9) [9]. Наявність ділянок з 
від’ємною диференційною провідністю (піків) на ВАХ емісійного струму 
пояснюється квантово-розмірними ефектами в таких структурах і проявом при 
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певних електричних полях додаткового механізму струмопереносу – резонансного 
тунелювання електронів. Слід відмітити, що при повторному вимірі величина піку 

зростає (рис. 9). Для нановістрів, вкритих плівками SiO2(Si) (d = 6,8 нм), 
резонансного тунелювання не спостерігається, оскільки товщина плівки у 2 рази 
більша, за попередню, відповідно, не виконується одна з умов резонансного 

тунелювання (ширина бар’єрів має бути співрозмірною, з шириною ями, і бар’єр 
повинен бути дуже вузьким d ≤ 5 нм), але спостерігаються 2 нахили на емісійній 

ВАХ (рис. 10а). Запропонована фізична модель, яка пояснює наявність двох нахилів 
двома механізмами струмопереносу, а саме при відносно низьких електричних 

полях, домінує емісія через квантовану підзону (з нижчим ефективним 
енергетичним бар'єром) і крива в координатах Ф-Н має нижчий нахил. Цей нахил 

може бути ще зменшеним у випадку менших Si нанокластерів, у той час як більша 
густина кластерів збільшує струм емісії. Емісія з об'єму матеріалу (вищий 

енергетичний бар'єр) стає все більш значущою при вищих електричних полях. У 
результаті, нахил кривої в координатах Ф-Н стає крутішим. На основі цієї моделі 

проведені розрахунки енергетичного розподілу емітованих електронів з 
багатошарової структури на основі кремнію [2]. На рис. 10б наведена енергетична 

діаграма структури, яка пояснює емісію з квантованої підзони (механізм 1) і з 
об’єму матеріалу (механізм 2). 

 

  (а) (б)
 

Рис. 10. (а) Емісійнi ВАХ у координатах Ф-Н з нановістрів вкритих плівкою SiO2(Si) 
(d1 = 6,8 нм), (б) схематична енергетична діаграма нанокомпозитної структури Si-

SiO2-Si-SiO2 структури з Si квантованими точками (1) без та (2) з впливом 
прикладеного електричного поля.  

 
Вперше проводилося дослідження ЕПЕ з нановістрів, сформованих методом 

метал-каталітичного хімічного травлення, залежно від впливу надлишкових газів у 

вимірювальній камері. МКХТ у порівнянні з ізотропним травленням є економічно 
вигідним, але має певні недоліки в тому, що складно досягти впорядкованості в 

масиві нановістрів [21]. На рис. 11. представлені емісійні криві в координатах Ф-Н з 
кремнієвих нановістрів сформованих МКХТ. 
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При відносно високому робочому вакуумі в камері (Р1 = 10
-7

 Торр) домішкові 
гази відкачані, а при нижчому вакуумі, Р2 = 10

-6
 Торр, присутні залишкові атоми 

кисню З рис. 11 видно, що з підвищенням тиску в камері емісійний струм 
зменшується. Це пояснюється тим, 
що при Р2 = 10

-6
 адсорбовані атоми 

кисню створюють на поверхні 
електронні диполі. Для нашого 

випадку (тиск в камері Р2 = 10
-6

 
Торр) кисень у відношенні до 

кремнію є електронегативним 
атомом, і тому на поверхні 

нановістря утворюється шар 
подвійних зарядів, які створюють 

диполі Sі
+
-O

-
. Потенціалу 

дипольного шару достатньо для 

вигину енергетичної зони вгору. У 
результаті цього вигину 

збільшується бар’єр на границі Si 
нановістря – вакуум. Для емісійних 
кривих отриманих при вимірюванні 

ЕПЕ з нановістрів при Р1 = 10
-7

 Торр ефективна робота виходу Ф1 = 1,27 еВ, а при Р2 
= 10

-6
 Торр, Ф2 = 1, 95 еВ, різниця робіт виходу Ф2 – Ф1 = 0,69 еВ, є співвимірною з 

величиною розрахованого дипольного моменту Sі
+
- O

-
, D = 0,88 еВ.  

Відомо, що нанометрові розміри емітерних структур викликають квантові 

ефекти, які впливають на властивості ЕПЕ. На рис. 12 наведена ВАХ емісійного 
струму при ЕПЕ з Si-Ge (I) наноострівців, вкритих плівкою кремнію та відповідна 

характеристика в координатах Ф-Н. 

      
Рис. 12. ВАХ емісійного струму з (а) Si-Ge нанострівців, вкритих плівкою Si та (б) 
відповідна характеристика в координатах Фаулера-Нордгейма  

 
Крива на рис. 12б має два різні нахили у високовольтній і низьковольтній 

областях, крім того спостерігаються піки струму, на характеристиках виділяються 

ділянки негативного диференціального опору. Емісійні піки, пояснюються 
наявністю резонансних рівнів у квантованій ямі Si-НК нанокомпозитної плівки 

 
Рис. 11. Емісійні ВАХ з Si нановістрів, 

сформованих МКХТ при різних тисках у 
камері: 1 – Р1 = 10

-7
 Торр, 2 – Р2 = 10

-6
 Торр. 
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SiO2(Si) на поверхні емітера та в трикутній приповерхневій потенціальній ямі у 
випадку Si-Ge наноострівців [23]. 

 
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ 

 

1. Отримані основні закономірності впливу лазерного відпалу на трансформацію 
збагачених кремнієм плівок SiOx у нанокомпозитну плівку SiO2(Si), що містить 

нанокристали Si в діелектричній матриці. 
1.1. Кремнієві нановключення починають формуватися при інтенсивності 

лазерного опромінення I ≥ 14 МВт/см
2
.  

1.2. Збільшення інтенсивності лазерного опромінення, як правило, приводить 

до збільшення висоти сформованих нановключень. Розміри і густина Si 
нановключень при постійній інтенсивності залежить від довжини хвилі лазерного 

опромінення: зокрема при I = 16 MВт/см
2 
для λ1 = 535 нм, h1 ≈ 5 нм, для λ2 = 1064 нм, 

h2 ≈ 85 нм.  

1.3. Після лазерного відпалу при інтенсивності 100 МВт/см
2
, відбувається 

трансформація нестехіометричної оксидної плівки SiOx х ≈ 0,98 у плівку SiO2(Si) з 

індексом нестехіометрії х ≈ 1,75. 
1.4. Поріг руйнування плівки досягається при інтенсивності лазерного 

опромінення I ≥ 114 МВт/см
2
. 

2. Встановлено механізми електронного транспорту через нанокомпозитні плівки 
SiO2(Si), що містять нанокристали Si, отримані методом LPCVD з наступним 

високотемпературним відпалом. Показано, що механізми електронного транспорту 
залежать від вмісту надлишкового кремнію у вихідних плівках, діапазону 

електричних полів та температури виміру.  
2.1. Незалежно від вмісту надлишкового Si для низьковольтної області U < 1,2 

B і інтервалу температур 190 < T < 353 К спостерігається «омічна» ділянка 
провідності. 

2.2. Встановлені основні механізми електронного транспорту в широкому 
діапазоні напруженостей електричних полів і температур через збагачені Si плівки 

SiOx та нанокомпозитні плівки SiO2(Si), що містять нанокристали кремнію. 
Основними механізмами струмопереносу через досліджувані плівки є: механізм 

провідності зі змінною довжиною стрибка (механізм Мотта), струм обмежений 
об’ємним зарядом, механізм Пула-Френкеля, тунелювання за Фаулером-
Нордгеймом. Реалізація того чи іншого механізму струмопереносу суттєво залежить 

від вмісту надлишкового кремнію, температури виміру, прикладеної напруги. 
3. Встановлено вплив низькотемпературних відпалів у водні та в вакуумі на 

електропровідність плівок SiOх(Si). Як правило, відпал у водні приводить до 
зменшення електропровідності, в результаті пасивації електронних пасток, а відпал 

у вакуумі їх частково відновлює. 
4. Виявлено явище резонансного тунелювання при проходженні струму через 

плівки SiOх(Si). Інтенсивність резонансних піків зростає з пониженням температури 
виміру. Встановлена суттєва роль пасток в оксидній матриці в процесах 
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струмопереносу, про що свідчить відсутність резонансного тунелювання в плівках 
SiOх(Si) відпалених у водні.  

5. Виявлені два нахили на емісійних вольт-амперних характеристиках кремнієвих 
катодів, вкритих надтонкою плівкою SiO2(Si). Запропонована фізична модель, яка 
пояснює наявність двох нахилів двома механізмами струмопереносу, а саме емісією 

через квантовану підзону нанокристала кремнію (з нижчим ефективним 
енергетичним бар'єром) і емісією з об'єму матеріалу (вищий енергетичний бар'єр). 

На основі цієї моделі проведені розрахунки енергетичного розподілу емітованих 
електронів з Si нановістрів, вкритих нанокомпозитною плівкою SiO2(Si). 

6. Встановлені особливості електронної польової емісії з Si нановістрів, вкритих 
нанокомпозитною плівкою SiO2(Sі), та Si-Ge наноострівців, і виявлено ділянки 

негативного диференціального опору на емісійній ВАХ. Запропоновано резонансно-
тунельну модель для пояснення емісійних піків, яка розглядає появу резонансних 

рівнів у квантовій точці Si-НК нанокомпозитної плівки SiO2(Si) на поверхні емітера 
та в трикутній приповерхневій потенціальній ямі у випадку Si-Ge наноострівців. 
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АНОТАЦІЯ 

Стеблова О.В. Електронний транспорт та електронна польова емісія з 

нанокомпозитних напівпровідникових структур. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків. Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2015. 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню наукової задачі з встановлення 
основних механізмів провідності через збагачені Si плівки SiOx та нанокомпозитні 

плівки SiO2(Si), що містять нанокристали кремнію в діелектричній матриці, 
отримані методами хімічного осадження при низькому тиску та іонно-плазмового 

розпилення залежно від вмісту надлишкового кремнію, термічного і лазерного 
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відпалів, температури виміру та напруженості електричного поля. Основними 
механізмами струмопереносу через досліджувані плівки є: механізм провідності зі 

змінною довжиною стрибка (механізм Мотта), струм обмежений об’ємним зарядом, 
механізм Пула-Френкеля, тунелювання за Фаулером-Нордгеймом. 

Встановлені режими лазерного відпалу, при яких відбуваються перетворення 

збагачених кремнієм нестехіометричних окисних плівок SiOx (х < 2) у 
нанокомпозитні плівки SiO2(Si), що містять нанокристали Si у діелектричній 

матриці SiO2 за допомогою методів атомно-силової мікроскопії та ІЧ-спектроскопії.  

Детально досліджено вплив низькотемпературних відпалів (450 ⁰С) у водні 

та у вакуумі на електропровідність плівок SiOх(Si). Виявлено явище резонансного 

тунелювання при проходженні струму через плівки SiOх(Si). Інтенсивність 
резонансних піків зростає з пониженням температури виміру. Встановлена суттєва 

роль пасток в оксидній матриці, про що свідчить відсутність резонансного 
тунелювання в плівках SiOх(Si) відпалених у водні.  

Досліджена електронна польова емісія з кремнієвих нановістрів вкритих 

надтонкими плівками SiOx та SiO2(Si) (d ≤ 6 нм) різної товщини. Виявлена 
ефективна електронна польова емісія, причому при певних параметрах структури 

спостерігаються піки на емісійних ВАХ. Для пояснення немонотонностей ВАХ 
запропонована модель, яка базується на явищі резонансного тунелювання 

електронів.  
Виявлені два нахили на емісійних вольт-амперних характеристиках 

кремнієвих катодів покритих тонкою плівкою SiO2(Si) (d > 6 нм). Запропонована 

фізична модель, яка пояснює наявність двох нахилів двома механізмами 
струмопереносу, а саме емісією через квантовану підзону (з нижчим ефективним 

енергетичним бар'єром) і емісією з об'єму матеріалу (вищий енергетичний бар'єр). 
На основі цієї моделі проведені розрахунки енергетичного розподілу емітованих 
електронів з багатошарової структури на основі кремнію. 

Встановлено зменшення емісійного струму з Si нановістрів сформованих 
методом метал-каталітичного хімічного травлення при збільшені тиску залишкових 

газів у вакуумній камері. Цей ефект пояснено формуванням дипольного шару Sі
+
 - 

O
- 

на поверхні катоду, який приводить до вигину енергетичних зон вгору і тим 

самим збільшує бар’єр на границі Si нановістря – вакуум. 
Встановлено вплив світла при опромінені лазером на особливості 

електронної польової емісії ЕПЕ з Si-Ge наноострівців. При опроміненні світлом 
(hv =2,33 еВ) емісійний струм збільшується на 2 порядки за рахунок збільшення 

енергії електронів і, відповідно, зменшення ефективної роботи виходу, що 
призвело до зменшення нахилу емісійних ВАХ у координатах Фаулера-Нордгейма. 

На окремих зразках (Si-Ge нанострівці, вкриті плівкою кремнію) спостерігались 
ділянки з від’ємним диференційним опором на емісійних ВАХ, які виникають за 

рахунок квантування рівнів у трикутній потенціальній ямі на границі розділу Si-
вакуум у сильному електричному полі. 

Ключові слова: нанокомпозитні окисні плівки збагачені кремнієм, механізми 

струмопереносу, лазерний відпал, резонансне тунелювання, електронна польова 
емісія, Si-Ge наноострівці. 
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АННОТАЦИЯ 
Стеблова О.В. Электронный транспорт и электронная полевая эмиссия из  

нанокомпозитных полупроводниковых структур. – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических 

наук по специальности 01.04.10 – физика полупроводников и диэлектриков. 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины, 
Киев, 2015. 

Диссертация посвящена решению научной задачи по установлению основных 
механизмов проводимости через обогащенные Si пленки SiOx и нанокомпозитные 

пленки SiO2(Si), содержащие нанокристаллы кремния в диэлектрической матрице 
полученной методами химического осаждения при низком давлении и ионно -

плазменного распыления (IPS), в зависимости от содержания избыточного кремния, 
термического и лазерного отжигов, температуры измерения и напряженности 

электрического поля. Основными механизмами токопереноса через исследуемые 
пленки являются: механизм проводимости с переменной длиной прыжка (механизм 

Мотта), ток ограниченный объемным зарядом, механизм Пула-Френкеля, 
туннелирование по Фаулеру-Нордгейму. 

Определены режимы лазерного отжига, при которых происходит 
преобразование обогащенных Si нестехиометрических пленок SiOx (х < 2) в 
нанокомпозитные пленки SiO2 (Si), содержащие Si нанокристаллы в 

диэлектрической матрице SiO2 с помощью методов атомно- силовой микроскопии и 
ИК-спектроскопии. Установлено, что начало формирования кремниевых 

нановключений начинается при облучении лазерным излучением интенсивностью I 
= 14 МВт /см

2
. Увеличение интенсивности лазерного облучения, как правило, 

приводит к увеличению высоты сформированных нановключений. Размеры и 
плотность кремниевых нановключений при постоянной интенсивности зависят от 

длины волны лазерного излучения: при I = 16 MВт/см
2
 для λ1 = 535 нм, h1 ≈ 5 нм, для 

λ2 = 1064 нм, h2 ≈ 85 нм. 

Подробно исследовано влияние низкотемпературных отжигов (450 С) в 

водороде и в вакууме на электропроводность пленок SiOх(Si). Обнаружено явление 
резонансного туннелирования при прохождении тока через пленки SiOх(Si). 
Интенсивность резонансных пиков возрастает с понижением температуры 

измерения. Установлена существенная роль ловушек в оксидной матрице, о чем 
свидетельствует отсутствие резонансного туннелирования в пленках SiOх(Si) 

отожженных в водороде. 
Исследована электронная полевая эмиссия из кремниевых наноострий покрытых 

сверхтонкими пленками SiOx и SiO2(Si) (d ≤ 6 нм). Наблюдалась эффективная 
электронно-полевая эмиссия, причем при определенных параметрах структуры 

обнаружены пики на эмиссионной ВАХ. Предложенная модель объяснения пиков на 
основе явления резонансного туннелирования электронов.  

Обнаруженные два наклона на эмиссионных вольт-амперных характеристиках 
кремниевых катодов покрытых тонкой пленкой SiO2(Si) (d > 6 нм). Предложена 

физическая модель, которая объясняет наличие двух наклонов двумя механизмами 
токопереноса, а именно эмиссией через квантованную подзону (из более низким 
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эффективным энергетическим барьером) и эмиссией с объема материала (более 
высокий энергетический барьер). На основе этой модели проведены расчеты 

энергетического распределения эмитированных электронов из многослойной 
структуры на основе кремния. 

Установлено уменьшение эмиссионного тока при увеличении давления 

остаточных газов в вакуумной камере. Этот эффект объяснен формированием 
дипольного слоя Sі

+
-O

- 
на поверхности катода, который приводит к изгибу 

энергетических зон вверх и тем самым увеличивает барьер на границе Si наноострие 
- вакуум.  

Установлено влияние света при облучении лазером на особенности электронной 
полевой эмиссии с Si-Ge наноостровков. При облучении светом (hv = 2,33 эВ) 

эмиссионный ток увеличивается на 2 порядка за счет увеличения энергии 
электронов и, соответственно, уменьшения эффективной работы выхода, что 

приводит к уменьшению наклона эмиссионных ВАХ в координатах Фаулера-
Нордгейма. На отдельных образцах наблюдались участки с отрицательным 

дифференциальным сопротивлением на эмиссионных ВАХ, которые возникают за 
счет квантования уровней в треугольной потенциальной яме на границе раздела Si-

вакуум в сильном электрическом поле. 
Ключевые слова: нанокомпозитные оксидные пленки обогащенные кремнием, 

механизмы токопереноса, лазерный отжиг, резонансное туннелирование, 

электронная полевая эмиссия, Si-Ge наноостровки. 
 

 
ABSTRACT 

Steblova O.V. Electron transport and electron field emission from semiconductor 
nanocomposite structures. - Manuscript. 

The thesis is submitted for a degree of the candidate of physical and mathematical 
sciences on the speciality 01.04.10 – semiconductor and dielectric physics. Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, MES of Ukraine, Kyiv, 2015. 
The thesis is aimed to establish the main mechanisms of the electrical conductivity of 

Si enriched SiOx films and nanocomposite SiO2(Si) films, containing Si nanocrystals in 
dielectric SiO2 matrix obtained by low pressure chemical vapor deposition and ion-plasma 

sputtering methods (IPS), in dependence on the content of excess silicon, thermal and laser 
anneals, measurement temperature, and electric fields. The main mechanisms of current 
transport through the investigated films are the trap conductivity with variable hopping 

lengths (Mott’s mechanism), the space charge limited current, and the Pool-Frenkel and 
the Fowler-Nordheim tunneling.  

The conditions of the thermal and laser anneals for transformation of Si enriched SiOx 
(x < 2) films into the nanocomposite SiO2(Si) films containing Si nanocrystals in the 

dielectric SiO2 matrix have been determined by atomic force microscopy and IR 

spectroscopy. The influence of low-temperature anneals (450 C) in H2 atmosphere and in 

a vacuum, on the electrical conductivity of SiOx(Si) films has been studied in detail. The 

resonance tunneling during current transport through the SiOx(Si) films was revealed. The 
intensity of the resonance peaks increases with the decrease of the measurement 
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temperature. The significant role of traps in the oxide matrix, in the resonance tunneling 
has been determined, as evidenced by the absence of resonant tunneling in SiOx(Si) films 

annealed in hydrogen. 
The electron field emission from silicon nanotips coated with SiOx and SiO2(Si) 

ultrathin films (d ≤ 6 nm) were investigated. The efficient electron field emission has been 

revealed. In case of some specific structure parameters the resonance peaks on emission I-
V characteristics were observed. The emission peaks on I-V characteristics were explained 

by the model based on the phenomenon of resonance tunneling of electrons. 
Two slopes on emission I-V characteristics of Si cathodes coated with thin SiO2(Si) 

films (d > 6 nm) were revealed. The model taking into account two mechanisms of 
electron transports, namely: emission through quantized subband of silicon nanocluster 

(with lower effective energy barrier) and emission from bulk material (with higher 
effective energy barrier) has been proposed for the explanation of two slopes. Calculations 

of the electron energy distribution of emitted electrons from the silicon based multilayer 
structures have been performed based on proposed model.  

The decrease of the emission current with the increase of the residual gases pressure in 
the vacuum chamber was observed. This effect is explained by the formation of a Sі

+
 - O

-  

dipole layer at the surface of cathode, which causes the energy band bending upwards and 
thus increases the energy barrier at the Si nanowires – vacuum transition. 

The influence of light on the peculiarities of the electron field emission from the Si-Ge 

nanoislands has been determined. During the light illumination (hv = 2,33 eV) the 
emission current increases by two orders of magnitude due to the increase of electron 

energy and, consequently, descrease of effective work function resulting in the decrease of 
the emission I-V slope in Fowler –Nordheim coordinates. 

The regions with negative differential resistance on the emission I-V characteristics in 
some samples have been observed. They appear in a strong electric field due to the 

quantum levels in a triangular potential well in silicon at the Si-vacuum interface. 
Keywords: silicon enriched nanocompositе oxside films, mechanisms of electron 

transport, laser annealing, resonant tunneling, electron field emission, Si nanocrystals, Si-
Ge nanoislands. 

 


