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Перелік умовних позначень 

НК – нанокристал; 

LP CVD – метод хімічного осадження з газової фази при низькому тиску; 

IPS – метод іонно-плазмового розпилення; 

ВАХ – вольт-амперні характеристики; 

КР – квантово-розмірний (ефект); 

HR ТЕМ – високороздільний трансмісійний електронний мікроскоп; 

АСМ – атомно-силовий мікроскоп; 

ЕПЕ – електронна польова емісія; 

ЕК – емісійний катод; 

Ф-Н – Фаулер-Нордгейм; 

П-Ф – Пул-Френкель; 

РТД – резонансно-тунельний діод; 

СООЗ – струм обмежений об’ємним зарядом; 

АВП – алмазоподібні вуглецеві плівки; 

МДН – метал-діелектрик-напівпровідник. 
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ВСТУП 

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 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 
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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 кремнієвих 

нанокристалів 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, які складаються з 

наночастинок, занурених у діелектричну матрицю, активно досліджуються 

для використання їх в якості резонансно- тунельних структур. Когерентне 

резонансне тунелювання електронів, послідовне електронне тунелювання та 

одноелектронне тунелювання є основними механізмами транспорту 

електронів при електронній польовій емісії (ЕПЕ) для багатошарових 

квантових емітерів. 

Багатошарові тунельні структури на основі кремнію 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 нанокомпозитних багатошарових 

структур у дисертаційній роботі. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження проводились у 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 структур”, номер державної 

реєстрації № 0110U006288, термін виконання 2010-2014 р. 

Мета і завдання дослідження 

Перспектива широкого застосування кремнієвих наноструктур в 

наноелектроніці визначає предмет та мету дослідження. 

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 їх подальшого використання в якості емісійних катодів та 

емісійних резонансно-тунельних діодів. 

У роботі розв’язувались наступні наукові задачі: 

1. Встановлення механізмів електронного транспорту через збагачені 

кремнієм нанокомпозитні плівки SiO2(Si) з нанокристалами Si отримані 

методом хімічного осадження з парогазової фази при низькому тиску.  

2. Визначення впливу низькотемпературних відпалів у водні та у вакуумі на 

провідність плівок SiOх(Si).  
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3. Дослідження впливу параметрів нанокомпозитних плівок SiO2(Si) 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. 

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 плівок SiO2(Si) 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 у широкому діапазоні 
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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 

нанокристали кремнію. 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 значно звузив 

енергетичний діапазон розміщення пасток, що впливають на провідність 

при напругах до 0,4 В у порівнянні з вихідною плівкою. Для U > 2 B 

відпал у водні призвів до зміни механізму провідності: механізм Пула-

Френкеля перейшов до механізму 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, яка пояснює піки на ВАХ на основі явища 

резонансного тунелювання через структуру SiOx-Si-НК-SiOx з участю 

пасток у SiOx. 

4. Встановлені особливості формування нанокристалів Si у діелектричній 

матриці SiO2 у результаті лазерного відпалу збагачених кремнієвих плівок 

SiOx. Початок формування кремнієвих нановключень починається при 
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опроміненні інтенсивністю І = 14 МВт/см
2
. Збільшення інтенсивності 

лазерного опромінення, як правило, приводить до збільшення висоти 

сформованих нановключень. Розміри та 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 проведені розрахунки 

енергетичного розподілу емітованих електронів з кремнієвих нановістрів, 

вкритих нанокомпозитною плівкою SiO2(Si).  

6. Встановлені особливості електронної польової емісії з Si нановістрів, 

вкритих нанокомпозитною плівкою SiO2(Sі), та з Si-Ge наноострівців і 

виявлені ділянки негативного диференціального опору на емісійній ВАХ. 

Запропонована резонансно-тунельна модель для пояснення емісійних 

піків, яка розглядає появу резонансних рівнів у Si нанокристалах 

(квантовій точці) нанокомпозитної структури SiO2(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 

кремнієвих наноструктур. 

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

локального отримання нанокомпозитних плівок SiO2(Sі) з нанокристалами 

кремнію в діелектричній матриці SiO2 для подальшого застосування в 

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

нанокластерів від інтенсивності лазерного опромінення при формуванні 

нанокомпозитних плівок SiO2(Si), що може використовуватись для 

формування нанокристалів 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-нановістря економічно 

вигідним методом хімічного травлення за допомогою металу та 

підтвердженна електронна емісія з них у вакуум, що дає можливість їх 

використання як ефективних емісійних катодів. 

6. Отримані резонансні піки на емісійних вольт-амперних кривих у 

координатах Фаулера-Нордгейма зі нанокомпозитних структур 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 в 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 та 

інтенсивності лазерного опромінювання [90, 91, 101, 126]. Пояснювала 

отримані ІЧ-спектри пропускання з метою з’ясування природи структурних 

перетворень плівок SiOx після лазерного відпалу в залежності від 

інтенсивності випромінювання лазера. У роботах [83, 125, 142] дисертантка 

проводила вимірювання електронної польової емісії з сформованих методом 

ізотропного травлення кремнієвих нановістрів з покритими 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 
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експериментальних емісійних ВАХ з метою аналізу основних параметрів 

емісійних катодів (роботи виходу, площі емісії, коефіцієнт підсилення 

електричного поля). У роботі [96] проводила розрахунок параметрів 

емісійних ВАХ опромінених лазером, з метою з’ясування впливу освітлення 

на емісійний струм і пояснення змін, які відбуваються. У роботах [93, 125] 

удосконалила методику вирощування кремнієвих нановістрів методом метал-

каталічного 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 у 

написанні всіх наукових робіт. 

Апробація результатів дисертації. 

Основні результати, які представлені в дисертації, доповідались і 

обговорювались на вітчизняних і міжнародних конференціях, симпозіумах, 

семінарах: 24th International Vacuum Nanoelectronics Conference (Wuppertal, 

Germany),18th - 22nd July, 2011;25
th
 International Vacuum Nanoelectronics 

Conference (Korea), 9-13  July, 2012; Конференція молодих вчених з фізики 

напівпровідників «Лашкарьовські читання-2012» з міжнародною участю 

(Київ),  3-5 Квітня 2012;XII
TH

 International young scientists’ conference on 

applied physics (Kyiv, Ukraine), 23-26, May, 2012; 5th International Scientific and 

Technical Conference "Sensors Electronics and Microsystem Technologies" 

(SЕМSТ-5), (Ukraine, Odessa), 4-8, June, 2012; SPO-2012 (Kyiv, Ukraine), 25-27 

October, 2012; Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників 

«Лашкарьовські читання-2013» з міжнародною участю (Київ), 3-5 Квітня 

2013; 2
nd

, Ukrainian-French Seminar” Semiconductor-On-Insulator Materials, 

Devices and Circuits: Physics, Technology and Diagnostics”(Kyiv), 8-11 April, 

2013;XIV International Conference “Physics and technology of thin films and 

nanosystems” ICPTTFN-XIV(Ivano Frankivsk, Ukraine), 20-25May, 2013; XIII
TH

 

International young scientists’ conference on applied physics, (Kyiv, Ukraine),13-

15, June, 2013; 26th International Vacuum Nanoelectronics Conference (Reanoke 

VA, USA), 8 – 12 July, 2013; 2nd International research and practice conference 
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Nanotechnology and Nanomaterials (Lviv, Ukraine), 27-30 August, 2014; 

Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські 

читання-2014» З Міжнародною участю (Київ, Україна), 2-4 Квітня, 2014; 27th 

International Vacuum Nanoelectronics Conference (Engelberg, Switzerland), 6-10 

July, 2014; 6th International Scientific and Technical Conference "Sensors 

Electronics and Microsystems Technologies" (SЕМSТ-6), (Odessa, Ukraine),29-3, 

September, 2014; E-MRS Spring meeting (Lilli France), 20 th-30
th
 May, 2014; XV 

International Conference “Physics and technology of thin films and nanosystems” 

ICPTTFN-XIV, May, 11-16, 2015 year, Ivano Frankivsk, Ukraine.  

Публікації. Основні результати дисертації викладені в 25 роботах, 

опублікованих у провідних вітчизняних та зарубіжних журналах та збірниках 

матеріалів міжнародних і вітчизняних конференцій; 9 робіт опубліковано в 

реферованих фахових журналах та збірниках наукових праць, 16 – у тезах 

конференцій. 

Дисертація складається зі вступу, 4 розділів, загальних висновків і 

списку використаних джерел. Дисертаційна робота містить 146 сторінки 

машинописного тексту, 74 рисунки, 12 таблиць, вміщених у текст та список 

використаних джерел із 157 найменувань на сторінках. 
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 Розділ 1. Формування та електрофізичні характеристики структур з 

напівпровідниковими нанокристалами. (Огляд) 

 

Кремнієві нановістря, нанодроти, нанокристали (НК) та структури на 

їхній основі широко використовуються як у твердотільній, так і в вакуумній 

мікро- та наноелектроніці, а також в оптоелектронних приладах. 

 

 

1.1. Технології отримання нанодротин та НК кремнію 

 

Методи отримання матеріалів нанометрового розміру умовно 

розділяють на два способи формування структури: «зверху-вниз» (літографія, 

травлення та ін.) і «знизу-вверх» (ріст, осадження та ін.). 

Формування нанокомпозитних плівок SiO2(Si) з НК кремнію способом 

«знизу-вверх». Плівки з НК кремнію широко використовуються, як в 

твердотільній, так і в вакуумній електроніці. У структурах метал-діелектрик-

напівпровідник, як напівпровідник широко використовують кремній (Si), а як 

діелектрик двоокис кремнiю SiO2. Дослідження тонких діелектричних плівок, 

які містять НК кремнію є важливим як з наукової, так і з практичної точок 

зору, оскільки можуть бути використанні при розробці наноелектронних 

пристроїв, зокрема одноелектронних транзисторів, елементів 

енергонезалежної нанокристалічної пам’яті, резонансно-тунельних діодів [1– 

3]. 

Одноелектронний транзистор – найпростіший прилад, в якому 

спостерігається явище кулонівської блокади. Він складається із двох 

тунельних переходів, які розділяють один спільний електрод з малою 

ємністю, і котрий називається острівцем (напиклад, нанокристал Si). 

Електричний потенціал цього острівця може змінюватися за допомогою 

третього електроду (затвору), який ємнісно зв'язаний з островом 

[1]..Структури нанокристалічної пам’яті є багатошаровими і включають у 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BC%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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себе надтонкий тунельний окисел, шар НК і шар контрольного оксиду 

кремнію (рис. 1.1). У нанокристалічній пам'яті локалізована одинична 

доріжка витоку, струму через дефект у тунельному оксиді може розрядити 

лише одну наночастинку або малу кількість наночастинок. Витік заряду через 

локалізовані дефекти в оксиді є сильно зменшеним. Відповідно, 

характеристики надійності, а також характеристики зберігання інформації 

повинні бути покращені [2]. 

 

Рис. 1.1. Схема комірки нанокристалічної енергонезалежної пам’яті [2]. 

 

Тунелювання електронів у низькорозмірній структурі визначається не 

тільки характеристиками її потенціальних бар’єрів, але і дозволеними 

енергетичними станами для електронів усередині самої структури. У разі 

збігу рівня Фермі на інжектуючому електроді та на дискретному рівні 

нанорозмірної структури (обмеженої двома потенціальними бар’єрами) 

тунельний струм, що протікає через неї, різко зростає. Саме це явище 

називають резонансним тунелюванням. Воно приводить до появи ділянки з 

від’ємним диференціальним опором на вольт-амперній характеристиці 

структури. Ця особливість досить важлива для створення твердотільних 

надвисокочастотних генераторів. Типовими структурами для спостереження 

цього ефекту є квантові ями (квантові плівки) [3]. Енергетичну діаграму такої 

структури і її вольт-амперну характеристику показано на рис. 1.2. Для 

реалізації резонансно-тунельних структур використовуються також 

комбінації напівпровідник-діелектрик, наприклад Si-CaF2, Si-SiО2. 
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Рис. 1.2. Енергетична діаграма резонансної тунельної структури і її ВАХ [3]. 

 

Для формування НК в останні роки було розроблено декілька методів 

серед них є (і) метод хімічного осадження з парогазової фази при низькому 

тиску (LP CVD – low pressure chemical vapor deposition), (ii) метод 

стимульованого плазмою хімічного осадження з парогазової фази (PE CVD – 

plasma enhanced chemical vapor deposition), (ііі) швидке термічне хімічне 

осадження з парогазової фази (RT CVD – rapid thermal chemical vapor 

deposition), (іv) іонна імплантація кремнію, (v) аерозольний метод, (vi) метод 

термічного випаровування, (vii) метод випаровування електронним пучком (e-

beam evaporation) [4, 5]. 

При осадженні плівки SiOx методом CVD характерними є наступні 

умови осадження: подача силану i N2O (джерело кисню) відбувається під 

тиском 400–500 мТорр. Плівка осаджується на підкладку c-Si(100) в інтервалі 

температур 250 °C – 640 °C. Для утворення Si НК плівку відпалюють в 

інтервалі температур 800 – 1100 °C та в атмосфері Ar або N2. Значення 

коефіцієнту дифузії кремнію в SiO2 порівняно низькі, тому початковий відпал 

призводить до формування НК без зміни форми шаруватості структури. 

Форма термічно рекристалізованих Si НК майже завжди сферична через 

конкуренцію між поверхневою і об'ємними напруженостями, як було 

показано в роботі [5]. 
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В останній час активно почали використовувати лазерний відпал для 

формування плівок з НК. Перевагою лазерного відпалу плівок SiOх у 

порівнянні з термічним відпалом є висока розчинність домішки в твердій фазі 

кремнію, менше дефектів після відпалу, що призводить до поліпшення 

електричних властивостей, а також локалізоване, кероване утворення 

кристалічного Si. У роботі [6] автори досліджували процеси формування 

кристалічного Si з діаметром від 2,5 до 12 нм в аморфній плівці a-SiOx:H з 

використанням Ar
+ 

лазера з λ = 514,5 нм при інтенсивності 10
5
 Вт/cм

2
. При 

використанні імпульсного лазера [7]: YAG
+3

:Nd у режимах t = 8 нс, λ = 355 

нм, з інтенсивністю в інтервалі від 30 до 360 мДж/см
2
, діаметром променя 8 

мм, формувалися НК Si в плівці SiOx:H розміром від 20 до 200 нм (з 

концентрацією кисню в межах від 10 до 30 атом. %). Для різних зразків 

виявлено лінійне зниження порогу плавлення поверхні залежно від вмісту 

кисню в плівці SiOx:H. Для а-Si поріг плавлення становить понад 80 мДж/см
2
, 

у той час як для вмісту кисню вище 40 ат.% приблизно 40 мДж/см
2
. 

При опроміненні СО2 лазером, порогове значення інтенсивності при 

якій починає формуватися кристалічний Si становить 6 кВт/cм
2
 [8]. 

Формування кремнієвих нановістрів та вістрійних матриць методом 

«зверху-вниз. В останній час науковці звертають увагу на матриці вістрів 

великої площі з великим співвідношенням висоти до радіуса кривизни 

вершини кремнієвих нановістрів. Загострена форма сприяє значному 

підвищенню локального електричного поля, що, в свою чергу впливає на 

ефективність тунелювання, що є перевагою для приладів, які керуються 

електричним полем [9]. Кремнієві вістря та матриці вістер отримують за 

допомогою процесів мокрого (хімічного) або сухого (плазмохімічного) 

травлення. Найбільш популярним методом виготовлення кремнієвих катодів є 

процес травлення через маску. Вістря витравлюються в кремнієвій пластині, а 

потім шляхом осадження і травлення в структурах з масивом нановістрів 

формується ізолятор і затворні електродні плівки. Оптимальна ефективність 
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по струму спостерігається, коли вістря тільки виступають через затворний 

електрод [10].  

Для виготовлення матриць з кремнієвих нановістрів на пластині 

використовується наступна послідовність технологічних операцій [11]:  

(1) Осадження шару SiO2 на кремнієву пластину, фотолітографія і 

формування маскуючих зображень; (2) газохімічне ізотропне травлення 

поверхні кремнієвої пластини для отримання профіля вістрів; (3) травлення 

маскуючої плівки SiO2; (4) загострення мікрокатодів термічним окисленням у 

середовищі О2, Н2О; (5) осадження на поверхню вістрів шару SiO2; (6) 

осадження шару полікремнію; (7) формування маскуючих зображень (8) 

газохімічне ізотропне травлення шару SiO2 над вістрями катодів. 

Після проведення операцій у такій послідовності (рис. 1.3) отримують 

нановістря з радіусом закруглення – 45 нм, висота шару SiO2 складає 200 нм. 

При напрузі 100 В на електроді і заземленому мікрокатоді розрахована 

напруженість поля складає 2,8×10
7
 В/см, а емісійний струм досягає рівня 

23×10
-9

 А. Так, наприклад, на субпікселі розміром 100×100 мкм поміститься 

1292 мікрокатодів, що дасть усереднений автоемісійний струм рівня 2,7 ×10
-6

 

А [11]. 

 

Рис. 1.3. Послідовність базових операцій формування вістрів на кремнієвій 

пластині (розміри на шкалі в мкм) [12]. 
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Альтернативним методом створення нановістрів став метод метал-

каталітичного хімічного травлення (МКХТ). Як каталізатор хімічної реакції 

використовують метали Ag, Au, Pt, Pd, Cu. Досліджують процес формування 

нановістрів при зміні різних параметрів: часу травлення, молярної 

концентрації H2O2, AgNO3, HF, температури розчину та ін. Розмір 

наночастинок Ag відіграє керуючу роль у процесі формування – роль 

каталізатора. Причому існують різні методи створення наночастинок, 

виділяють напилення золота [13-15] з подальшим відпалом, або отримання 

наночастинок срібла з хімічної реакції AgNO3/HF, або фотолітографією [16-

20]. Діаметр нановістрів залежить від розміру металевих наночастинок і 

відстані між ними. Локалізація струму на рівні частинок Ag, Au, Pt 

призводить до різної морфології поверхні. На рис. 1.4 схематично зображено 

процес формування нановістрів МКХТ [13]. Спочатку на напівпровіднику 

створюють сітку золота (рис. 1.4а), потім відбувається процес травлення, в 

місцях покритих металом, а в місцях де немає металу, відбувається 

формування кремнієвих нановістрів (рис. 1.4б). Автори роботи [13] показали, 

що для орієнтації пластин кремнію (100) або (111) переважаючим є 

формування вертикальних вістрів (рис. 1.4с), а для (110) спостерігалось 

формування не вертикальних нановістрів ( рис. 1.4д). 

  

 

Рис. 1.4. Етапи виготовлення Si нановістрів МКХТ; (а) нанесення сітки 

металевих нановключень, (б) процес травлення МКХТ, і утворення 

нановістрів, (с) утворення пористого кремнію, (д) вплив орієнтації підкладки 

на травлення. 
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Згідно [13] такий процес травлення – це каталітичне перетворення 

вільної хімічної енергії в реактивну механічну силу, яке пояснюють 

наступним чином. Припускається, що поверхня  золотої частинки, 

контактуючи з травником, слугує катодом, який пришвидшує відновлення 

H2O2, поглинаючи H
+
 та електрони (е

-
). Такий процес відбувається за 

наступними хімічними реакціями: 

Катод (Au): 

H2O2 + 2H
+
 + 2e

-
 → 2H2O, 

2H
+
 + 2e

-
 → H2 

Поверхня золотої частинки, контактуючи з кремнієм, поводить себе як 

анод, що пришвидшує окиснення кремнію з утворенням H
+
 та (e

-
 ). Цей 

процес відбувається за такими реакціями: 

Анод (Si): 

Si + 2H2O → SiO2 + 4H
+
 + 4e

 -
 , 

SiO2 + 6HF → H2SiF6 + 2H2O, 

Si + 4HF → SiF4 + 4H
+
 + 4e

 -
 

Між  анодом та катодом виникає різниця потенціалів, що спричиняє 

появу потоку електронів і, у такий спосіб, відбувається локальне протіканням 

струму у напрямі – від катода до анода. Загалом така спонтанна реакція 

генерування енергії може бути представлена так: 

Si + 2H2O2 + 6HF →H2SiF6 + 2H2O + H2 

Отже, за цим механізмом процес травлення локалізований у ділянках, 

покритих золотом. Відтак, травлення  кремнію під золотою частинкою 

приводить до її “занурення” у підкладку Si. 

У роботі [13] вивчався вплив травника H2O2 на процес формування 

нановістрів, порівнюючи різну концентрацію 10%, 20%, 30% H2O2. Кремнієві 

нанодроти (SiNWs) сформовані при концентрації 20 %, були найбільш 

впорядкованими. Інший параметр, який впливає на процес формування – це 

температура. Коли температура зростає, то і швидкість реакції відповідно 
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також зростає. Тип кремнієвої підкладки також істотно впливає на масив 

нановістрів. Так у роботі [18] виявлено, що при однакових умовах покриття 

Au Si підкладки р
+
(0,01-0,03 Ом×см) та р

-
(1-10 Ом×см) показують тільки 

невеликі варіації в розмірі пор і глибини травлення, в той час як у роботі [19] 

повідомляється, що глибина травлення на Si підкладках р
-
(10 Ом×см) 

покритих Au, була в 1,5 рази більшою, ніж глибина травлення кремнієвої 

підкладки р
+
(0,01 Ом×см) при однакових умовах. Si нановістря отримані 

МКХТ у роботі [20] зображені на рис. 1.5. Довжина нановістрів вирощених у 

роботі [20], становила 250 нм і їхній діаметр був рівний 600 нм. 

 

Рис. 1.5. СЕМ зображення площини масиву нановістрів (а) та поперечного 

перерізу (б-г). (а) СEM зображення масиву нановістрів, отриманих при 

товщині плівки каталізатора Ag 14 нм, (відпал при 150 °С протягом 10 хв) і 

СЕМ зображення поперечних перерізів нановістрів травленних (б) 5 хв 

(довжина нанониток 0,5 мкм), (в) 10 хв (1 мкм) і (г) 20 хв (2 мкм).  

 

У роботі [21] повідомляється, що підкладка р-типу (7-13 Ом×см) 

травилася повільніше, ніж підкладка n-типу (7-13 Ом×см). Ця закономірність 

була характерна як для підкладок з орієнтацією (100), так і (111). У роботі 

[21] отримано упорядкований масив кремнієвих нановістрів, на основі 

осадженні плівки Ag на кремнієву підкладенку, з наступним термічним 

осушенням при температурі 150 °C протягом 10 хв, під час якого відбувається 

коагуляція плівки срібла в зерна. Для товщини плівок між 10 і 20 нм, 

температура відпалу значно впливає на розмір, форму і розподіл нановістрів.  
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У роботі [22] для формування нановістрів використано ультрафіолетову 

нанолітографію. Перевагами цього методу є доступність, але до кінця не 

відпрацьована технологія формування упорядкованого, однорідного масиву з 

наперед заданими розмірами. Використання цього методу, дозволяє 

формувати нановістря для дослідження ЕПЕ з метою використання їх як 

ефективних емісійних катодів. Разом з тим виникає необхідність 

відпрацювання технології для створення впорядкованого масиву. 

 

1.2. Електрофізичні властивості структур з НК кремнію 

 

1.2.1. Механізми електронного транспорту через діелектричні та 

напівпровідникові плівки 

 

Для використання наноструктур в електроніці та оптоелектроніці 

необхідно детально вивчити процеси переносу носіїв заряду, які визначають 

електричні параметри приладів. 

При дослідженні тунельних наноструктур значний інтерес викликають 

процеси переносу заряду в діелектрику, що обумовлено наступними 

причинами. Провідність тонких плівок визначається декількома механізмами, 

прояв кожного з яких залежить від умов експерименту. При різних умовах 

отримання, для різних товщин плівок, властивостей діелектричних 

матеріалів, рівня електричної напруги та температури, способів вимірювання 

тощо, один з механізмів провідності може проявитися у більшій мірі і 

виявитися превалюючим. Можна виділити наступні механізми 

електропровідності, які умовно розділяються на пов’язані з контактами та з 

об’ємом [23]. До першої групи електропровідності відносять: струмоперенос 

за механізмом Шоткі, пряме тунелювання, механізм провідності Фаулера-

Нордгейма. До другої групи відносять: провідність за механізмом Пула-

Френкеля, провідність за рахунок струмів обмежених об’ємними зарядами, 

омічна провідність, іонна провідність, провідність за механізмом Мотта. 
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Проведемо скорочений аналіз основних механізмів тунельного 

переносу. При тунельній емісії носії заряду, енергія яких менша ніж висота 

енергетичного бар’єру, проникають крізь нього шляхом тунельного 

проходження. Загальний вигляд тунельного проходження, який визначається 

коефіцієнтом пропускання описується наступним виразом [24]: 
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DD , (1.1) 

де D0 – множник близький до одиниці. 

При виведені рівняння для тунельного струму, як правило, 

використовують наближення Вентцела-Крамерса-Брилюена (ВКБ 

наближення) [25, 26], яке є точним коли бар’єр під дією поля повільно 

змінюється. Зі збільшенням швидкості зміни бар’єру у точках повороту 

помилка, наближення зростає. Тому можна очікувати невідповідність при 

використанні наближення для випадку бар’єрів трацепеподібної форми. 

Тунелювання Фаулера-Нордгейма. Даний механізм тунелювання 

характеризується тим, що на початку носії заряду проникають у зону 

провідності (валентну) діелектрика, а після цього переходять у метал, 

напівпровідник чи інший діелектрик. На рис. 1.6. наведена схематична 

енергетична діаграма, яка пояснює процес тунелювання за механізмом Ф-Н. 

 

Рис. 1.6. Схематичне зображення енергетичних зонних діаграм 

структур Si-SiOx-Al за механізмом Ф-Н [27]. 

Вираз для густини струму Ф-Н може бути представлений наступним 

чином: 
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де Ф – висота бар’єру, Е – напруженість прикладеного електричного поля, h – 

стала Планка, m* – ефективна маса електронна. 

Рівняння можна переписати у вигляді, який відображає польову 

залежність струму і часто використовується на практиці: 

)exp(
sin

02

0
E

E

ckT

ckT
EJ




 . (1.5) 

Залежність тунельного струму в координатах Ф-Н: ]/1)[ln(
2

E
E

J
  є 

прямою лінією, з нахилу якої можна визначити висоту бар’єра. 

Пряме тунелювання. Пряме тунелювання відбувається коли падіння 

напруги на тонкій плівці SiO2, менше ніж 3,2 В (V = E×d) і електрони більше 

не входять у зону провідності SiO2, а тунелюють прямо від катоду до аноду 

[28, 29]. На рис. 1.7. наведена схематична енергетична діаграма, яка пояснює 

процес прямого тунелювання. Густину струму при прямому тунелюванні 

складно описати аналітичними виразами. Простіші аналітичні вирази 

приводяться на діапазон низьких напруг. Вираз для прямого тунелювання 

крізь відносно тонкий діелектрик (d < 5 нм) також виводиться з загальної 

залежності ймовірності тунелювання крізь енергетичні бар’єри з 

використанням ВКБ-наближення. 
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Рис. 1.7. Схематичне зображення енергетичних зонних діаграм структур Si-

SiO2-Al та механізму прямого тунелювання [27]. 

 

При прямому тунелюванні форма бар’єру наближається до форми 

трапеції, на відмінну від тунелювання за механізмом Ф-Н, для якого 

характерна трикутна форма бар’єру. Зміна форми бар’єру з трикутного на 

трапецієподібний призводить до різниці у виразі для тунельного струму, яка 

описується виразом: 
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Для аналізу отриманих експериментальних результатів 

використовують рівняння Ф-Н [29] у вигляді: 
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де перед експоненційний множник А і нахил В у відповідності до теорії Ф-Н 

мають вид: 
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значення mох
*
 = 0,42mо для SiO2. Значення А отримують екстраполяцією 

експериментальних кривих Ф-Н до 1/Е=0, а значення В з нахилу графіків 

[29]. 

При дослідженні механізму провідності через аморфні діелектричні 

плівки та напівпровідники, виділяють три механізми, які реалізуються у 

відповідних температурних діапазонах [30, 31]. 

1 – перенесення збуджених електроннів через енергетичні електронні 

стани в зоні провідності чи в валентній зоні: 

)exp(min
kT

EE Fc   (1.12) 

2 – транспорт збуджених носіїв через локалізовані біля країв зон стани 

(«хвости» зон) Еа і стрибки при енергіях близьких до Еа: 

)exp(
kT

WEE Fа
i


 , (1.13) 

де W – це енергія активації стрибка. Передекспоненційний множник σі на 

декілька порядків менший ніж σmin у рівнянні (1.12) через більш низьку 

ефективну густину станів біля рівня Еа в порівнянні з Ес. 

3 – провідність через стани біля рівня Фермі по механізму стрибків з 

різною довжиною (механізм Мотта): 
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VH , (1.14) 

де В – величина залежна від густини станів біля рівня Фермі. 

Загальна провідність для всіх процесів може бути отримана 

інтегруванням по всім енергетичним станам: 

  dETEfEeEN ),()()(  , (1.15) 
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де f(E,T) є функція Фермі, е – заряд електрона, μ – рухливість, N(E) – 

густина станів. При низьких температурах відбувається проходження струму 

по механізму (3). У діапазоні середніх температур процес (2) домінує. При 

послідовному збільшенні температури починає домінувати процес (1). Однак 

коли густина станів біля рівня Фермі є великою, то процес 2 може не 

проявлятися і проходить прямий перехід від процесу 3 до процесу 1. На рис. 

1.8. наведена схематична зонна діаграма, яка ілюструє механізм 

струмопереносу по Мотту.  

 

Рис. 1.8. Ілюстрація механізму стрибкової провідності із змінною довжиною 

стрибку по локалізованим станам поблизу рівня Фермі [32]. 

 

Якщо відбувається термічний викид електронів з донорних центрів у 

зону провідності під дією електричного поля, то переважаючим стає 

струмоперенос за механізмом Пула-Френкеля, який описується виразом: 
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де А – стала Річардсона, ΦВ – висота бар’єра, Е – електричне поле, εі –

діелектрична проникність діелектрика, k – стала Больцмана. На рис. 1.9. 

наведена схематична енергетична діаграма, яка пояснює процес 

струмопроходження за Пулом-Френкеля. 
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Рис. 1.9. Схематичне зображення енергетичних зонних діаграм структур Si-

SiOx-Al та електропровідність за механізмом Пула-Френкеля [27]. 

 

Нахил ВАХ побудованих у координатах Пула-Френкеля дає змогу 

визначити зниження висоти енергетичного бар’єру під дією електричного 

поля βFP ~ E
1/2

, де 2
0

1

)/(  dFP e  постійна Пула-Френкеля. 

При аналізі струмопереносу важливо розрізняти механізми Пула-

Френкеля і Шоткі [23, 33]. Механізм Пула-Френкеля реалізується коли 

електропровідність визначається об’ємом матеріалу, а механізм Шоткі при 

обмежені електропровідності електродами (бар’єрами на границі поділу 

матеріалів). 

Струм обмежений об’ємним просторовим зарядом (СООЗ), 

спостерігається при сильній монополярній інжекції носіїв струму в 

діелектрик і при відсутності в ньому рухомих компенсуючих зарядів 

протилежного знаку.  

У даному випадку, якщо знехтувати захопленням електронів на пастки, 

струм пропорційний квадрату прикладеній напрузі. При низьких напругах і 

підвищених температурах струм у діелектрику може визначати звичайне 

термозбудження електронів з пасток у зону провідності. При цьому ВАХ 

лінійна, а відповідна провідність експоненційно залежить від 1/Т [24]. Аналіз 

ВАХ, які відповідають провідності по механізму СООЗ, дає можливість 

визначити концентрацію і енергетичне положення пасток. Якщо на графіку, 
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що зображає залежність струму від напруги в подвійному логарифмічному 

масштабі є майже вертикальна ділянка, то вона обумовлена заповненням 

моноенергетичних рівнів прилипання (електронних пасток). 

Схематично механізм провідності СООЗ показано на рис. 1.10. 

 

Рис. 1.10. Схематична енергетична діаграма діелектрика (а) у тепловій 

рівновазі та (б) у квазітепловій рівновазі при наявності монополярної 

інжекції [34]. 

 

Для електричного поля, яке відповідає різкому збільшенню струму 

(Еtfi), для випадку глибоких пасток можна записати наступний вираз [34]: 

0
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2  d

t

tft

dep
E  , (1.17) 

де е – заряд електрона, ε0εd – cтатична діелектрична проникність, d – товщина 

плівки, pt0 – концернтрація пасток на рівні Et незаповнених електронами. 

Якщо на ВАХ спостерігається ділянка різкого переходу до іншого 

нахилу, що відповідає умові повного заповнення відповідних енергетичних 

рівнів, то електропровідність здійснюється за участю декількох енергетичних 

рівнів. 

Величину pt0 у рівнянні (1.17) можна представити виразом: 
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 , 
(1.18) 

де Nt – повна концентрація пасток, nt0 – концентрація заповнених 

електронних пасток, g – коефіцієнт спінового виродження. 
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Якщо майже вертикальній ділянці ВАХ безпосередньо передує 

квадратична ділянка, то можна вважати, що енергетичні рівні (рівні 

прилипання) розміщенні значно вище рівноважного рівня Фермі EF0, тобто 

виконується умова (Еt-EF0)/kT >>1, і тому у вихідному стані всі рівні порожні 

тобто рt0 = Nt. Якщо майже вертикальній ділянці ВАХ безпосередньо передує 

лінійна ділянка, то відомо лише те, що рівні прилипання розміщені на рівні 

ЕF0 або нижче його, тобто виконується умова (ЕF0 - Et)/kT ≥ 1. Таким чином 

для Nt, може бути встановлена лише нижня границя, а саме Nt  ≥ pt0. 

Виміри СООЗ дають можливість крім концентрації пасток отримати і 

інформацію про глибини енергетичних рівнів в забороненій зоні Et. 

Іонна провідність діелектриків подібна дифузійним процесам. Постійна 

компонента іонного струму суттєво зменшується з плином часу після 

прикладення напруги, так як інжекція іонів в діелектрик і їхня екстракція з 

нього дуже сильно ускладнені. Тому великі початкові іонні струми 

призводять до лише перерозподілу іонного заряду від одного краю 

діелектрика до іншого. 

Вираз для іонної провідності: 

)/exp( kTE
T

E
j a , (1.19) 

де Еа – енергія активації іонів. 

 

1.2.2. Електропровідність плівок з НК кремнію 

 

Для реалізації наноструктур на основі кремнію (одноелектронний 

транзистор, комірка енергонезалежної нанокристалічної памяті, резонансно-

тунельний діод), необхідно вивчати процеси формування надтонких 

діелектричних плівок, досліджувати їхні електрофізичні властивості, а також 

дію зовнішніх впливів на параметри наноструктур [35-42]. 

У роботі [39] плівку з Si НК формували на підкладинці p-типу. Для 

цього спочатку наносилася плівка SiOx методом LPCVD, а потім проводився 
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термічний відпал, для самоорганізованого формування кристалічного 

кремнію. У результаті сформовані зразки з різною товщиною SiO2(Si): (A: 2 

нм, B: 2,5 нм, C: 3 нм, D: 3,5 нм), потім шар з Si НК покривали плівкою SiO2 

товщиною 8 нм. Середній розмір НК становив 5 нм, а поверхнева густина Nd 

= (2–4)×10
11

cм
-2

. Дослідження ВАХ (рис. 1.11) показали симетрію для 

позитивної і негативної прикладеної напруги, що є свідченням того, що 

електронам легше інжектувати з підкладки в напрямку до Si НК через плівку 

тунельного діелектрику SiO2, ніж з затвору через плівку контрольного SiO2. 

Позитивно прикладена напруга відповідає невеликому інжекційному бар’єру 

при тунелюванні за механізмом Ф-Н ФFN = 2,84 eВ, якщо VG < 0; ФFN = 1 eВ, 

якщо VG > 0. Як можна бачити з рис. 1.11б, для позитивної напруги криві 

отримані при її збільшені/зменшені накладаються, що свідчить про 

відсутність захвату заряду під час вимірювання. 

 
 

Рис. 1.11. Залежність густини струму J(А/см
2
) від напруженості електричного 

поля F (МВ/см) при кімнатній температурі для позитивної та негативної 

прикладеної затворної напруги для всіх зразків (а), для зразка В, коли 

позитивна напруга затвора прикладена в прямому і зворотному напрямі (б). 

[39]. 

 

У роботах [40 – 42] досліджували вплив параметрів тонкого шару 

SiO2(Si) на електропровідність. 2D масиви Si наночастинок у матриці SiO2 
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були виготовлені іонною імплантацією кремнію з ультра-низькою енергією (1 

КеВ) і дозою (2×10
16 

Si
+
/cм

2
) з подальшим відпалом. Товщина плівки 

становила (5-7 нм). Густина розподілу утворених НК для товщини плівки 7 

нм становить NSi = 1,7×10
12

±0,3×10
12 

нк/cм
2
 (зразокS7), і NSi = 1×10

12
±0,5×10

12 

нк/cм
2
 для товщини 5 нм (зразок S5). Як видно з рис. 1.12, ВАХ 

демонструють флуктуації струму, які характеризується різкими піками, тоді 

як при зворотній розгортці автори роботи [40] піків не виявили. На ВАХ 

зразка S5 спостерігається тільки один пік, ширина якого становить 270 мВ. У 

той час як на ВАХ зразка S7 присутні декілька піків, ширина яких 

знаходиться в діапазоні від 310 до 500 мВ, з середнім значенням 350 мВ. Така 

поведінка ВАХ інтерпретується з урахуванням обмеженої кількості 

локальних шляхів для проходження тунельованого струму. НК та пастки в 

окисі, які розташовані близько до цього шляху, виступають як центри 

захоплення для електронів [40]. 

 

Рис. 1.12. ВАХ зразків S7 та S5. На вставці схематична електронна модель, 

яка складається з двох зв'язаних НК. 

 

У випадку товстих плівок SiOx та SiO2 проявляється механізм 

провідності Пула-Френкеля [43, 44]. 

Для структур Al-SiO2-Al [45] часто спостерігається ефект 

електроформування, який проявляється у різкому збільшенні струму після 

певного часу дії прикладеної напруги формування Vg. У результаті 

проявляють характерні риси струмопроходження такі як ефекти пам'яті і 

контрольований напругою диференційний негативний опір. У роботі [46] 
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спостерігали провідність за механізмом Пула-Френкеля на початкових циклах 

прикладання напруги, зі значенням коефіцієнта β = 4,5×10
-5

еВм
1/2

В
-1/2

, при 

подальших циклах подачі напруги ефекти електроформування зникли. 

Товщини досліджуваних плівок SiOx становили 160 нм і 280 нм. Така 

поведінка може бути пояснена в рамках моделі провідності по окремим 

каналам, при якій стабільність зразків з алюмінієвими електродами є гірша, 

ніж з золотими електродами. 

При дослідженні плівок SiO2(Si) створених спільним розпиленням двох 

підкладок Si і SiO2, спостерігали перколяційний процес [47]. Перколяційний 

феномен у неупорядкованих напівпровідникових системах пояснюється 

транспортом носіїв через оптимальні шляхи. Проходження струму 

відбувається, якщо концентрація НК Si більша деякого критичного значення 

хс ≈ 34,7 %, що відповідає порогу перколяції. На рис. 1.13. зображені ВАХ 

структур з концентраціями НК-Si x = 45,9%, та x ≈ 78,5 % (x – вміст кремнію 

в плівці виражений в відсотках).  

  

Рис. 1.13. ВАХ для зразків SiO2(Si) зx ≈ 45,9 % та x ≈ 78,5 %. Напруга 

перколяційних порогів виділена колами на кривій [47]. 

 

Поріг перколяції для x = 45,9% проявляється при 18,5; 21,5; 23,5 В. Для 

x ≈ 78.5 % перколяційний поріг проявляється при 2,7; 4,4; 13,4; 22,5 В. При 

концентрації нижче критичної x ≈ 33,7 %, струм при напрузі вище 2 В, був 

менший або дорівнював шуму, в той же час при 35,7 % значення струму були 

значно більші. Коли зростає концентрація НК-Si, значення струму також 
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зростають при цьому крива ВАХ стає надлінійною [47]. Для такого випадку 

переважаючим механізмом струмопереносу є тунелювання. Носії струму 

переважно рухаються вздовж зерен НК-Si і тунелюють через a-SiO2 матрицю, 

яка розділяє прилеглі НК. Експериментально розраховане з ВАХ значення 

висоти потенціального бар’єру, φ = (2,2 ± 0,2) eВ. Збільшення напруги 

приводить до збільшення нових шляхів тунелювання. 

У таблиці 1.1. наведені механізми електронного транспорту, які 

виявлені в метал-діелектрик-напівпровідник (МДН) структурах різного типу. 

 

Таблиця 1.1. Механізми струмопроходження для різних типів плівок. 

Вид 

плівки 

Густина 

струму, 

pA/cм
2
 

Механізм 

провідно-

сті 

Товщина 

плівки d, 

нм 

Розмір 

Si НК 
dнк, нм 

Концентрація 

носіїв, n 

Глибина 

залягання 

пасток 

Еt, eВ/ 

концентра-

ція пасток 

nкр, нк/см
2
 

Літе

рату

рне 

дже-

рело 

Al/ZnO/

Si 

 Пряма 

напруга-

СООПЗ, 

Обернена 

гілка- 

Пула 

Френкеля 

230-300   10
6
-10

7
 0,1 – 0,3  48 

SiO2-Si-

SiO2 

100 Ф-Н, 

Φ=2,84 

еВ 

8 5  /2-4×10
11

 47 

SiO2-Si 

(іонна 

імплан-

тація) 

 Тунелюва

ння Ф-Н 

5-7   /1,7×10
12

-

0,3×10
12 

46 

SiO2-Si 

(LPCVD

) 

 П-Ф 10 5  /2-4×10
11

 49 

Al/SiC/

Cr/Al 

30 

pA/см
2
 

Перколяц

ійний 

еффект 

 5   50 

SiO2-

Siнк 

100 

pA/см
2
 

Кулонівсь

ка 

блокада 

1,25 4,7  /2×10
12

 51 
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1.3. Електронна польова емісія з кремнієвих катодів 

 

При порівнянні ефективності ЕПЕ у випадку чистих матеріалів 

(кремнієві вістря, por-Si, алмазоподібні вуглецеві плівки (АПВ) плівки, С 

нанотрубки) та у випадку комбінованих матеріалів (por-Si+АПВ чи інші 

напівпровідникові плівки, Si+por-Si, Si+С нанотрубки), було помічено, що для 

багатошарових різнокомпонентних структур ефективність ЕПЕ набагато 

краща. При цьому високе підсилення прикладеного електричного поля 

досягається за рахунок збільшення шорсткості поверхні (por-Si на поверхні 

кремнієвих вістер); зниження роботи виходу електронів досягається за 

рахунок покриття емісійних катодів (ЕК) напівпровідниковими або 

діелектричними плівками з низькою і, навіть, від’ємною ефективною 

електронною спорідненістю; стабільність роботи ЕК при високих полях 

досягається за рахунок захисного впливу матеріалів (SiO2 та АПВ плівки) [52 

– 55]. 

 

1.3.1. Електронна польова емісія з кремнієвих катодів, вкритих плівками  

 

Для отримання великих напруженостей електричних полів при 

відносно низьких напругах живлення застосовується особлива геометрія 

емітера: він зазвичай виготовляється у вигляді тонкого вістря, на якому 

концентрується прикладене електричне поле. Відомо, що виробництво 

емісійних катодів (ЕК), вимагає подальшого розвитку пов’язаного з 

дослідженням нових матеріалів і сполук. Такі матеріали, як вуглецеві 

нанотрубки, металеві і напівпровідникові наноструктури в даний час 

інтенсивно вивчаються [56]. Для використання ЕК активно досліджуються 

кремнієві емітери. При вивченні ЕПЕ, як правило, використовують матеріал 

n-типу з максимальною провідністю. Для кремнію найбільший рівень 

легування донорною домішкою обмежується концентрацією 10
19

 донорів на 

см
3
. Такий матеріал є виродженим і рівень Фермі лежить вище дна зони 
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провідності. На нижніх рівнях зони провідності знаходяться електрони з 

концентрацією 10
19 

см
-3

. При ЕПЕ електрони тунелюють з дна зони 

провідності в вакуум. Висота енергетичного бар’єру дорівнює електронній 

спорідненості. Використання теорії Ф-Н, в якій робота виходу (Ф) замінена 

на електронну спорідненість (χ) дає змогу отримати залежність густини 

струму від напруженості електричного поля. Однак в окремих випадках 

досяжна густина емісійного струму може бути обмежена проникненням поля 

в напівпровідник і насиченням швидкості електронів vs [57, 58]. 

Одновимірні структури активно досліджуються з метою досягнення 

високої густини емісійного струму при низькому електричному полі, що 

відкриває можливість створення емісійних плоских дисплеїв та інших 

вакуумних мікроелектронних пристроїв, таких як мікрохвильові пристрої, 

рентгенівські джерела [59], високоефективні лампи. Si-нанонитки 

вирощуються на Si [60] або вуглецевій підкладці [61]. ЕПЕ вимірюється за 

допомогою простої плоскої конфігурації діода. Рівень вакууму під час 

вимірювань знаходився на рівні близько 1×10
-6 

Торр. Емісійні властивості 

наноструктур багато в чому залежать від підсилення поля та висоти 

поверхневого бар'єру через який електрон тунелює. Для реалізації 

низьковольтної емісії необхідно досягти значного зниження висоти бар’єру і 

збільшення коефіцієнта підсилення – це досягається нанесенням плівок з 

низькою роботою виходу і використання вістрійних поверхонь відповідно. 

Останнім часом активно вивчаються емісійні властивості з кремнієвих 

нановістрів, вкритих алмазними та АПВ плівками. Комбінація збільшення 

шорсткості поверхні та покриття АПВ плівками призводить до набагато 

кращого ефекту, ніж емісія з плоских катодів. Як підсилюючі, так і захисні 

покриття використовують і інші вуглецеві матеріали, наприклад вуглецеві 

нанотрубки, як окремо розташовані на верхівках вістер, так і пучок 

нанотрубок [54, 62]. В останньому випадку початок струму емісії 

спостерігався від значень макроскопічного електричного поля 210
4 

В/см, що 

є дуже низьким для ЕПЕ [53]. Наприклад, у роботах [52, 53] досліджено 
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вплив АПВ покриття на поверхні різної шорсткості на ефективність ЕПЕ 

(рис. 1.14). 
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Рис. 1.14. Залежність струму ЕПЕ з кремнію, вкритого АПВ плівкою, від 

електричного поля: а) 1 – АПВ плівка на плоскій поверхні кремнію; 2 –АПВ 

плівка на кремнієвих вістрях [52]; б) 1 –АПВ плівка на плоскій поверхні 

кремнію; 2 – на поверхні одного вістря; 3 – на поверхні матриці вістер [53]. 

 

У роботі [63] досліджували АПВ плівки з домішками кремнію, які 

осаджувалися на Si-підкладку. Відстань між катодом і анодом була рівною 

200 мкм, струм ЕПЕ рівня 0,2 мкA/cм
2
 спостерігався при прикладеному полі 

20 В/мкм. Показано, що поргова напруженість електричного поля (Еth) 

залежить від технології отримання плівок і зростає зі збільшенням потоку 

тетраметил силану Si(CH3)4 у процесі осадження до 20 л/см
3 

(Еth = 6,76 В/мм 

для цих плівок). Подальше збільшення до 30 л/хв приводить до збільшення 

густини струму, але при значеннях вище 30 л/хв ЕПЕ не спостерігалася. 

Коефіцієнт підсилення електричного поля становив 3,5×10
4
 і 1,9×10

4
, для 

плівок при потоці газу 20 і 15 л/хв, відповідно. 

Тонкі леговані азотом АПВ плівки товщиною 8 – 80 нм були осаджені 

на емісійні катоди методом PE CVD з суміші CH4:H2 чи CH4:H2:N2 [64, 65, 

66]. Тиск газу в камері складав 0,2-0,8 Tорр. Осадження плівок проводили 

при кімнатній температурі і в деяких випадках при 60 С. Підкладка для  

осадження АПВ розміщувалася на катоді діаметром 200 мм, який 
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охолоджувався водою і був з'єднаний з генератором струму ємнісного типу 

частотою 13,56 МГц. 

ЕПЕ з плівок АПВ, які покривали масив Si вістрів, показана на рис. 

1.15а [67, 68]. 

 
 

Рис. 1.15. (а) Емісійні ВАХ з Si (a,a’) та GaAs (b) вістрів: 1, 2- з АПВ 

покриттям; 3- без АПВ покриття (a), a’)- 1- dDLC = 8 нм, 2- dDLC = 30 нм; (b)- 

dDLC = 10 нм, 2- повторний вимір. 

 

На кривій 1 спостерігається пік резонансного тунелювання (рис. 1.15). 

Коефіцієнт резонансного підсилення поля для вістрів дорівнює 2 і 1,7 для 

плоского катода вкритого плівками Si-АПВ. Дослідження ВАХ показали 

зростання струму емісії зі зростанням товщини плівки. Це пов'язано з 

вираженим зниження вихідного бар'єру для більш товстих АПВ плівок. У 

цьому випадку резонансне положення піку зсувається в бік невеликих 

електричних полів і зникає при подальшому збільшенні товщини. 

Резонансний пік при ЕПЕ з вістрів покритих надтонкою (d  2 нм) АПВ 

плівкою спостерігався в роботі [69] при електричному полі (1,1-1,2)10
5
 В/cм. 

Були успішно розроблені та виготовлені кремнієві ЕК з точно 

організованим масивом вістер, які застосовуються для мініатюрних 

електронних пристроїв. Катодний чіп містить близько 3x10
5 

Si вістрів/см
2 

у 
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прямокутній матриці з висотою вістря 2,5 мкм, радіусом закруглення 20 нм, 

та відстань між вістрями 20 мкм. Досліджувалась ЕПЕ з кремнієвих пластин 

р-типу (100) з питомим опором ~ 5 Омcм, які відігравали роль підкладки. 

Для виготовлення Si-вістрів використовують фотолітографію, термічне 

окислення в поєднанні з сухим/вологим травленням [70]. Масив емітерів 

складається з 300 000 вістрів. Емісійні властивості з катодів ретельно 

досліджуються за допомогою емісійного скануючого мікроскопа (FESM) з 

різним діаметром аноду [70]. Ефективна та однорідна емісія спостерігалася з 

вершин Si-емітерів. Стабільні ВАХ отримано для групи емітерів, які 

показують ділянку з насиченням струму (рис. 1.16). 

 

Рис. 1.16. Емісійна ВАХ Si-вістрійних матриць. Ліворуч, емісійні ВАХ 

укоординатах Ф-Н (dанода = 100 мкм). Праворуч карта напруги (dанода = 8 мкм) 

[70]. 

 

Для того щоб вивчити можливість поліпшення часу життя, стабільності 

і досягнення більш високих значень струму, ЕК у деяких випадках 

покривають захисним шаром Au 10 нм. Шар Au повинен стабілізувати Si при 

ЕПЕ від повторного неконтрольованого окиснення. Порівняння ЕПЕ без 

покриття і з покриттям золота показує, що у випадку присутності покриття 

ефективність ЕПЕ зменшується. Збільшення напруги Von (досягнення струму 

1нА) Si-вістрів з металевим покриттям ЕПЕ може бути пояснено більш 

високою роботою виходу Au у порівнянні з Si та тим, що додатковий шар 

покриття призводить до зниження коефіцієнта підсилення електричного поля 
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β. Емісійні ВАХ з однієї вершини р-легованого вістря cкладається з трьох 

ділянок: лінійної в координатах Ф-Н при низьких напругах-струмах, ділянки 

струму насичення починаючи приблизно з 10 нА і, нарешті, швидким 

збільшенням струму при високому полі. Поведінка на ділянці насичення не 

характерна для емісії Ф-Н, і пов'язана з обмеженням струму емісії 

постачанням електронів з підкладки внаслідок виникнення збідненої області 

через проникнення поля у вершину емітера [71]. 

В таблиці 1.2. наведені основні емісійні характеристики емісійних 

катодів.  

 

Таблиця 1.2. Характеристики основних типів емітерів для ЕПЕ. 

Тип Поле 

Е, 

В/мкм 

Густина 

струму, 

мкА/cм
2
 

Коефіцієнт 

підсилення 

поля, β 

Висо-

та 

нанов

істря, 

мкм 

Радіус 

заокру-

глення 

Відстань  

аннод-

катод d, 

мкм 

Літературне 

джерело 

C-

нанонитк

и 

0,4  1  1,8823×10
4
    75 

Si-

нановістр

я покриті 

плівкою 

цезія 

13 10 

 

2,02    76 

Масив Si-

нанотруб

ок 

5,1  0,01  7,4_10
2
  10 300–500 77 

Si вістря 

(МКХТ)  

8,9  10  2508  2,2 250 73 

Si-

NWs/Au 

плівки 

6,02 10  10  120  74 

р
+
Si-

вістря 

100В 0,68 мкА 180 2,5 20 100 71 

Si-вістря 

на С-

підкладці 

0,7 1 мА/см
2
 6,1×10

4
 10-20 50 3000 70 

С-

нанотруб

ки з Fe/Ni 

частинка

ми 

2,3  440 3242    78 
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З таблиці 1.2 видно, що найкращі ЕПЕ властивості мають Si-вістря на С-

підкладці та ноновістря вирощені методом МКХТ, який є економічно 

вигідним. 

Нанодроти осаджені на кремнієвій підкладці LPCVD при температурі 

480 °C і подальшим відпалом при 550 °С у вакуумі протягом 24 годин, 

показали кращі властивості ЕПЕ: Eth = 3,4 В/м, J = 1 мА/см
2
, у порівнянні з Si 

нановістрями вирощеними на вуглецевій підкладці [72]. 

У роботі [73, 56] зразки S1, S2 і S3 виготовлені МКХТ травилися при 

трьох значеннях часу t1= 25 хв, 35 хв і 45 хв, відповідно. Тиск у вакуумній 

камері при вимірюванні ЕПЕ становив 3 × 10
−6 

торр, відстань між катодом і 

анодом 230 мкм. Порогове електричне поле складає 8,9 В/мкм і 7,8 В/мкм для 

зразків протравлених 25 хв і 35 хв, відповідно. Коефіцієнт підсилення 

електричного поля β розрахованого з нахилу кривих у координатах Ф-Н 

складає 1140, 2508, відповідно. Крива в координатах Ф-Н демонструє 

нелінійний характер у всьому діапазоні полів, автори роботи [73] пов’язують 

це з тим, що теорія Ф-Н не враховує квантове обмеження електронів. 
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1.4. Висновки до розділу 1 та постановка задач дослідження 

 

1. Встановлено, що є необхідність вивчення режимів лазерного відпалу 

діелектричних плівок SiOx, сформованих методом іонно-плазмового 

розпилення, для подальшої трансформації в нанокомпозитну плівку SiO2(Si). 

Лазерний відпал забезпечує локальне формування кремнієвих нановключень, 

і є альтернативою високотемпературному відпалу. 

2. З’ясовано, що для структур Al-SiO2-Al часто спостерігається ефект 

електроформування, який проявляється у різкому збільшенні струму після 

певного часу дії прикладеної напруги формування Vg. У результаті 

проявляються характерні риси струмопроходження такі як, ефекти пам'яті і 

контрольований напругою диференційний негативний опір. Для плівок 

SiO2(Si) з високим вмістом кремнію, створених спільним розпиленням двох 

підкладок Si і SiO2, спостерігається перколяційний процес. 

3. З аналізу літератури встановлено необхідність дослідження: механізмів 

провідності нанокомпозитних плівок SiO2(Si), сформованих методом LPCVD 

залежно від технологічних умов отримання, механізмів провідності плівок 

SiOx залежно від умов лазерного відпалу, що дозволяє надалі керовано 

створювати плівки з необхідною провідністю для подальшої реалізації в 

інтегральних схемах, нанопристоях, як резонансно-тунельні діоди, тощо. 

4. Порівняння ефективності електронної польової емісії (ЕПЕ) у випадку 

чистих матеріалів (кремнієві вістря, por-Si, алмазоподібні вуглецеві плівки 

(АПВ) плівки, С нанотрубки) та у випадку комбінованих матеріалів (por-

Si+АПВ чи Si нановістря покриті плівками, Si+С нанотрубки), показано, що з 

останніх ефективність ЕПЕ набагато краща. 

5. З’ясовано, що перспективним є дослідження ЕПЕ з нановістрів, 

сформованих методом метал-каталітичного хімічного травлення (МКХТ). 

Аналіз літератури показав, що саме на кремнієвих структурах, сформованих 

МКХТ спостерігається високе підсилення електричного поля. Крім того, ця 

технологія є простою і економічно привабливою. 
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Розділ 2. Технології отримання та методики дослідження 

експериментальних зразків 

 

 

2.1. Технології формування збагачених кремнієм плівок SiOx 

 

Отримання збагачених кремнієм плівок SiOx проводилось двома 

методами, а саме: (1) іонно-плазмовим розпиленням (IPS – ion-plasma 

sputtering) та (2) хімічним осадженням з газової фази при низькому тиску (LP 

CVD – low pressure chemical vapor deposition). 

Для трансформації збагаченим кремнієм плівок SiOx у нанокомпозитні 

плівки SiO2(Si), яка мiстить Si НК у діелектричній SiO2 матриці, проводились 

високотемпературні термічні відпали або лазерний відпал. 

 

2.1.1. Іонно-плазмова технологія отримання плівок SiOx 

 

Для отримання тонких плівок, з мінімальним забрудненям, 

парціальний тиск хімічно активних газів повинен бути низьким, а швидкість 

напилення високою. Ці умови забезпечує метод розпорошення матеріалу в 

плазмі газового розряду при низькому тиску (іонно-плазмова технологія). 

Установка вакуумного нанесення призначена для нанесення металічних, 

напівпровідникових, а також діелектричних плівок. Установка складається з 

вакуумного блоку та стійки керування. Схема робочої камери наведена на 

рис. 2.1. Робоча камера представляє собою охолоджувану розрядну камеру 3 з 

щілинною діафрагмою, в якій розміщено прямоканальний вольфрамовий 

катод 2 та охолоджуваний анод 1. У пристрої є фокусуюча магнітна система 

7, яка виготовлена з постійних оксидно – барієвих магнітів 6, а також 

охолоджувана мішень 4 із матеріалу, який підлягає розпиленню, та колектор 

іонів 5. Всі елементи розпилюючого пристрою змонтовані на базовом фланці 

8, через який за допомогою відповідного струмопідведення здійснюється 

живлення, а також подача холодної води та газів в розпилюючий пристрій. 
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Процес напилення полягає в наступному: при роботі катод розігрівається, 

емітує в катодний простір електрони, які на шляху до анода іонізують атоми 

робочого газу утворюючи плазму. На мішень щодо плазми (практично - щодо 

заземленого анода) подається від’ємний потенціал (1-3 кВ), достатній для 

виникнення аномального тліючого розряду та інтенсивного бомбардування 

мішені позитивними іонами плазми. Атоми мішені, що вибиваються, падають 

на підкладку і осаджуються на ній. При отриманні окислів в камеру 

подається кисень. Атоми мішені на своєму шляху підокислюються і осідають 

на підкладку у виді оксиду. 

 

 

Рис. 2.1. Схематичне зображення реакційної камери установки іонно-

плазмового розпилення: 1 – анод; 2 – катод; 3 – розрядна камера; 4 – мішень; 

5 – колектор іонів; 6 – магніти; 7 – магнітна система; 8 – фланець; 9 –  

підкладка; 10 – нагрівач; 11 – заслінка [79]. 

 

При напилені діелектричних плівок виникає проблема, пов'язана з 

накопиченням на мішені позитивного заряду, який перешкоджає подальшому 

іонному бомбардуванню. Ця проблема вирішується шляхом використання, 

так званого, високочастотного іонно-плазмового напилення. У цьому випадку 

на мішень одночасно з постійною негативною напругою подається змінна 

напруга високої частоти (близько 15 МГц) і амплітудою, яка дещо перевищує 

постійну напругу. Під час більшої частини періоду результуюча напруга 
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негативна; при цьому відбувається звичайний процес розпилення мішені і на 

ній накопичується позитивний заряд. Однак під час невеликої частини 

періоду результуюча напруга позитивна; при цьому мішень бомбардується 

електронами із плазми, тобто розпилення не відбувається, проте 

компенсується накопичений позитивний заряд. Переваги іонно-плазмового 

методу в порівнянні з катодним, магнетронним методами розпилення 

полягають у більшій швидкості напилення та більшій гнучкості процесу 

(можливість іонного очищення, можливість відключення робочого процесу 

без переривання розряду та ін.) [79]. Крім того, на якість плівок впливає 

рівень вакууму. Для напилення сплавів або багатошарових металевих 

покриттів використовують дві або більше мішені. Основною 

характеристикою ефективності процесу розпилення є коефіцієнт розпилення 

Кр, який визначається відношенням кількості вибитих атомів Nаt до кількості 

іонів Nіон, що бомбардують мішень [80]: 

Кр=
іон

аТ

N

N
 (2.1) 

Отримання плівки нестехіометричного оксиду кремнію SiOx проходило 

шляхом розпилення кремнієвої мішені іонами аргону, при додавані кисню в 

реакційну камеру в процесі розпилення, атоми кремнію окиснюються і в 

результаті на підкладинку осаджувалася плівка SiOx. Концентрація 

надлишкового кремнію в плівці SiOx задавалась співвідношенням газів O2/Ar 

під час розпилення. Основні параметри технологічного процесу при іонно-

плазмовому осадженні плівок SiOx: тиск процесу осадження становив p = 

8×10
-4 

мм. рт. ст., підкладка нагрівалась до температури 150 ºС, швидкість 

осадження становила 20-25 нм/хв, струм розігріву катода ІK = 140 - 160 А, 

напруга анода VA = 50 - 80 В, струм аноду Ia = 10-12 A, напруга на мішені Vм = 

1 - 3 кВ, струм мішені Ім = 0,3 - 0,7 мА. 

Таким чином були осаджені плівки SiOx з різним вмістом надлишкового 

кремнію методом іонно-плазмового розпилення кремнієвої мішені в суміші 

газів O2/Ar. 
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2.1.2. Метод хімічного осадження при низькому тискові 

 

Для отримання плівок SiOx з різним вмістом надлишкового кремнію 

методом LP CVD змінювали співвідношення газових потоків SiH4:N2O. 

Товщина плівки задавалась часом процесу осадження. За допомогою методу 

LP CVD на кремнієву пластину наносилася плівка SiOx (рис. 2.2). Підведення 

тепла для активації процесу осадження плівок забезпечується зі стінок 

реакційної камери, яка знаходиться в пічці подібній до окислювально-

дифузійної. Такий реактор називають реактором з гарячими стінками [81].  

 

Рис. 2.2.Функціональна схема установки LP CVD: 1 – вода для охолодження, 

2 – затвор, 3 – реактор (a – датчик тиску, b – пластини, c – кварцова труба, d – 

насос, f – зона печi), 4 – скрубер, 5 – газорозподільний пристрій. 

 

Як джерело кисню використовували N2O, а як джерело кремнію - SiH4. 

Хімічна реакція, яка приводить до осадження плівок на поверхню підкладки 

стимулювалася за рахунок високої температури 640 °С і може бути 

схематично зображена наступним виглядом: SiH4 + 4N2O →SiO2 + 4N2 + 2Н2О 

[80]. Після осадження плівки, проводився термічний відпал у Ar при 

температурі 1100 °С протягом 1 год. Крім того проводили осадження плівок 

полікремнію на матрицю кремнієвих нановістрів. Полікремній осаджували 

шляхом піролізу силану за наступною хімічною реакцією: SiH4 = Si + 2H2 
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подовж 3 хв при температурі 640 °С. Середня швидкість осадження 

становила 10 – 20 нм/хв. Найбільш суттєвими параметрами процесу 

осадження є температура, тиск та потік силану [82, 83]. Ріст плівок 

проводиться на установці Elmatec Electronics. Задання температури, 

температурного градієнту та підтримання температури на заданому рівні 

здійснюється за допомогою 3-х блоків Eurotherm. Центральний відповідає за 

встановлення температури в робочій точці, а крайні за формування того, чи 

іншого температурного профілю вздовж реактора. Вакуум контролюється за 

допомогою вакууметра іонізіонно-термопарного (ВІТ –2). Робочий тиск газів 

контролюється вакууметром 13ВТ3 – 003. Газові потоки контролюються за 

допомогою ротаметрів, а при дуже малих рівнях (нижче чутливості 

ротаметрів) по зміні робочого тиску [83, 84]. 

 

2.2. Виготовлення експериментальних зразків 

 

2.2.1. Осадження плівок SiOx методом LP CVD 

 

Для дослідження електрофізичних властивостей плівки SiOх 

осаджувались на пластини кремнію n - типу, з орієнтацією підкладки (100) 

або (111) (ρ = 4,5 Ом×см), а для вимірів ІЧ-спектроскопії на поліровані 

пластини р – типу з орієнтацією (100) (ρ = 100 Ом×см). Перед осадженням 

зразки ретельно очищались. Для очищення поверхні кремнієвих пластин від 

природного окису кремнію проводилась обробка зразків у 5% розчині 

плавикової кислоти та дистильованої води (HF:H2O), наявність окису 

кремнію на поверхні контролювалась за змочуваністю поверхні розчином. 

Після обробки зразки промивались у дистильованій воді та висушувались. 

Для осадження, пластини кремнію діаметром 75-100 мм розрізались на 

прямокутні підкладки залежно від тримачів, що обумовлено конструкцією 

систем для фіксації пластин у камерах різних методів осадження. 

Осадження тонких плівок SiOx, з різним вмістом надлишкового 

кремнію, проводилось методом LPCVD. Основні технологічні режими 
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процесу осадження наведені вище (див. підрозділ 2.1). Таким чином були 

отримані багатошарові структури на основі кремнію Me(Al)-n
+
Si-SiO2(ncSi)-

Me(Al) (рис. 2.3). 

  
 

Рис. 2.3. Етапи формування багатошарових структур Me(Al)-n
+
Si-SiO2(ncSi)-

Me(Al): а) іонно-плазмовим напиленням, б) методом LP CVD. 

 

Для отримання нанокомпозитної плівки SiO2(Si), яка містить НК 

кремнію в діелектричній матриці SiO2, частина пластин з плівкою SiOx 

відпалювалась при Т = 1100 ⁰С протягом 60 хвилин у середовищі аргону. 

Поява кремнієвих включень у SiO2 узгоджується з відомим процесом 

розкладання SiOх на фази кремнію та двоокису кремнію при високих 
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температурах: 2SiOх→ хSiO2 + (2 – х)Si [85-89]. Відпал зразків проводився у 

кварцевій трубі дифузійної однозонної печі СДО-125/4A, з нагрівачем у 

вигляді вольфрамової спіралі. Температура в печі контролювалась за 

допомогою платино-родієвої термопари, з точністю ± 1 ⁰С, система керування 

дозволяла підтримувати стабільну температуру в межах ± 5 ⁰С. Час відпалу, 

при певній температурі, задавався, як час протягом якого температура зразка 

була рівною заданій. Система дозволяла проводити відпал при температурах 

до 1200 ⁰С. 

 

2.2.2. Осадження плівок SiOx методом IPS з подальшим лазерним 

відпалом 

 

Для дослідження електрофізичних властивостей плівок SiOx, 

осаджених методом IPS, використали кремнієву підкладку n-типу (ρ = 4,5 

Oм×cм (100)). Товщини осаджених плівок d = 20-100 нм, індекс cтехіометрії 

вихідної плівки х = 0,98. 

Трансформацію плівки SiOx у нанокомпозитну плівку SiO2(Si) було 

здійснено термічним і лазерним відпалами. Частина пластин з плівкою SiOx 

відпалювалася термічно в інтервалі температур 500 °C – 1100 °C протягом 1 

год в атмосфері азоту. Інша частина відпалювалася лазерним опроміненням 

при різних інтенсивностях променя. Лазерне опромінення здійснювалося при 

кімнатній температурі при атмосферному тиску. Зразок зі структурою Si/SiOx 

опромінювався з боку SiOx фотонами, енергія яких відповідала краю зони 

поглинання (λ = 1064 нм, t = 15 нс) і другій гармоніці YAG:Nd
+3

 лазера (λ = 

532 нм, t = 10 нс) у Q-модуляції з інтенсивністю в діапазоні від І = 10 MВ/cм
2
 

до 110 MВ/cм
2
. Діапазон інтенсивностей був вибраний з міркувань не 

руйнування шару SiOx (під руйнуванням плівки SiOx розуміємо її повне 

розпорошення) і оптимальності енергії для початку формування кремнієвих 

НК. Як джерело для нагріву плівки використовували Si підкладинки, тому що 
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лазерне опромінення заданої довжини не поглинається в плівці SiOx, але 

поглинається в Si та в цьому випадку нагрівається підкладинка [90]. 

Плівка SiOx опромінювалась одномодульованим лазерним променем з 

комп’ютерним управлінням сканування поверхні з частотою повторень 25 Гц. 

Ступень перекриття лазерної плями регулювався компьтером, і був рівний 

0,3. Рівень інтенсивності лазерного променя управлявся фотопластинами і 

нормально-сірими фільтрами. Енергія та тривалість лазерного імпульсу були 

виміряні з використанням звичайного лічильника енергії імпульсу та 

коаксіального фотоелементу FC-19 з осцилографом. Як контрольний зразок 

для порівняння, була використана чиста кремнієва пластина [91]. 

Для дослідження електрофізичних характеристик на зовнішню 

поверхню (через маску) і на підкладинку наносилась плівка алюмінію, 

товщиною 0,5 мкм для формування електрода структури МДН. Круглі Al 

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

cм
2
. В 

подальшому проводився відпал в атмосфері водню при 450 ⁰С. Етапи 

створення структури SiO2(Si) показано на рис. 2.3б. 

 

 

2.3. Формування кремнієвих нановістрів для ЕПЕ 

 

З аналізу літератури було з’ясовано, що існують ефективні методи 

формування кремнієвих нановістрів, серед них є метод ізотропного 

травлення, плазмохімічного травлення, вирощування нановістрів методом 

пар-рідина-тверде тіло. Активно в останні роки використовують метод метал-

каталiтичного хімічного травлення. Оскільки цей метод почали 

використовувати останні роки, тому він ще до кінця не вивчений. Потрібно 

досліджувати вплив металу на формування вістрів, отримувати 

упорядкований масив з висотою нановістрів меншою 100 нм. 
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2.3.1. Процес ізотропного травлення 

 

Кремнієві вістрійні матриці, які досліджувались у даній роботі, 

виготовляли в два етапи. Спочатку на кремнії n-типу з орієнтацією поверхні 

(100) і концентрацією легуючої домішки (фосфор) Nd = 10
15 

см
-3

 формували 

вихідні вістрійні матриці [94]. На кремнії після хімічної обробки в розчині 

“Каро” (H2SO4:H2O2 = 3:1) та перекисно-аміачному розчині (NH4OH:H2O2:H2O 

= 1:3:1) вирощувалась плівка SiO2 товщиною від 10 до 40 нм термічним 

окисненням у сухому кисні. Потім за допомогою методу LP CVD на 

поверхню SiO2 наносилась однорідна плівка нітриду кремнію Si3N4 

товщиною 200 нм. Нітрид кремнію використовується, як маскуючий шар при 

травленні кремнію. Далі проводився процес фотолітографії та наступне 

плазмохімічне травлення шарів Si3N4 та SiO2. Таким чином, за допомогою 

фотолітографії задавались розміри основи піраміди 10 мкм × 10 мкм або 5 

мкм × 5 мкм, які визначалися маскою оксидного та нітридного шарів. 

Кремній травили в ізотропному травнику, який включав в себе 25 частин 

азотної кислоти (HNO3), 10 частин плавикової кислоти (HF) і 3 частини 

оцтової кислоти (CH3-COOH). Час травлення становив 6,5 хвилин. У 

результаті цього формувались пірамідальні вістря з відносно великим 

радіусом кривизни вершини (r ~ 100нм). Густина вістрів з основою 10×10 

мкм становила 2,5×10
5 
вістрів/см

2
, а з основою 5×5 мкм – 1×10

6 
вістрів/см

2
. 

На другому етапі проводилось окиснення кремнію в сухому кисні при 

температурі 950 ⁰С протягом часу від 2 до 5,5 год. За цей час на поверхні 

кремнію виростає окис товщиною 60-120 нм. Потім термічно вирощений 

окис стравлювався у водному розчині плавикової кислоти (HF:H2O = 1:10). 

Це дало змогу отримати кремнієві вістря з радіусом кривизни поверхні 

вершини 10-20 нм, схематичне зображення сформованих вістрів показано на 

рис. 2.4. При подальшій оптимізації технології виготовлення отримували 

вістря з r = 7 нм [83]. Для дослідження шляхів покращення ЕПЕ на вирощені 
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вістря наносилася плівка SiOx, яку потім відпалювали при Т = 1000 С в 

атмосфері азоту, для її трансформації в плівку SiO2(Si). 

 

Рис. 2.4. Схема сформованого вістря методом ізотропного травлення 

покритого плівкою SiO2(Si). 

 

2.3.2. Метод метал-каталітичного хімічного травлення  

 

Економічно вигідним методом формування Si нановістрів є МКХТ. Цей 

метод, використали як альтернативу методу ізотропного травлення. Кремнієві 

нановістря формуються, коли кремній покритий металевими наночастинками 

опускають у розчин, який складається з HF і MNO3 де (M = Ag або Au [92]. В 

експериментах вивчали структури, протравлені в розчині HF/AgNO3. 

Вихідний матеріал Si n-типу протравлювали в розчині (HF: H2O = 1:20). 

Золота плівка товщиною d = 10 нм напилювалася на чисту кремнієву 

поверхню і потім відпалювалася в атмосфері аргону при температурі 800 °С. 

На рис. 2.5 представлено зображення, отримане методом атомно-силової 

мікроскопії (АСМ), після відпалу при Т = 800 °С. 

 

Рис. 2.5. АСМ зображення розподілу наночастинок Au на Si підкладці після 

відпалу при Т = 800 
о
С та товщині плівки Au d = 10 нм. 
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Після термообробки підкладок за температури 800 °С відбулась 

коагуляція золота у краплі середній діаметр, яких дорівнює 5-7 нм. 

 Потім зразок протравлювали в (12 мл 48% HF + 0,103 MAgNO3) 

розчині при t1 = 15 хв, t2 = 30 хв, t3 = 45хв, промивали в кислоті HNO3, 

деонізованій воді та висушували. Схематично процес створення нановістрів 

показано на рис. 2.6. 

 

Рис. 2.6. Схема процесу формування Si нановістрів МКХТ. 

 

2.3.3. Зразки для електронної польової емісії з Si-Ge 

 

При формуванні досліджуваних зразків Si-Ge використовували метод 

молекулярно-променевої епітаксії. Нарощувалися 8 бішарів Si та Ge 

товщиною 3-4 нм при температурі 600 
0
С. У нашому випадку вміст германію 

в Si-Ge наноострівцях був близько 30%, а кремнію 70%. За допомогою АСМ 

були отримані зображення поверхні зразків (рис. 2.8). Середні висоти пірамід 

становили 3 нм, конусів – 10 нм, кути при основі 110
0
 і 26

0
, відповідно. Для 

дослідження ЕПЕ використовувалися 2 типи зразків: Si-Ge (I) наноострівці 

вкриті тонкою кремнієвою плівкою і Si-Ge (IІ) без плівки. 

 

Рис. 2.7. АСМ зображення наноострівців, сформованих методом 

молекулярно-променевої епітаксії при температурі 600 
0
С. 
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У процесі самоорганізованого формування Si-Ge наноострівців 

конусоподібної або пірамідальної форми на Si підкладці (метод Странського-

Крастанова) важливу роль відіграє інтердифузія, обумовлена неоднорідними 

напруженнями, як в самих острівцях, так і в областях підкладки, що їх 

оточують. Значне компонентне перемішування в острівцях впливає на 

величини механічних напружень, їхні розміри та визначає критичний об’єм, 

при якому відбуваються переходи з пірамідальної форми росту до 

конусоподібної. Встановлено, що на остаточні властивості та форму Si-Ge 

острівців впливають як параметри нижніх шарів, на які епітаксіально 

осаджується германій, так і процеси покриття острівців кремнієвим шаром, 

оскільки їхня форма, компонентний склад та ступінь релаксації залежать від 

температури зарощування та товщини покривного шару [95]. 

 

 

2.4. Методики дослідження фізичних властивостей плівок 

2.4.1. Методи дослідження структурних властивостей плівок 

 

Товщина і показник заломлення плівок SiOx та нанокомпозитних плівок 

SiO2(Si) визначались лазерним еліпсометром (λ = 632,8 нм) в 3 точках на 

пластині. Похибки у визначенні n і d були ~ 0,003 і 0,1 нм відповідно. 

Товщини вихідних плівок SiOx становили 16 - 130 нм. 

Для визначення особливостей поглинання плівок у ІЧ діапазоні, ІЧ-

спектри реєструвалися в діапазоні 800-1400 см
-1 

на Фур’є спектрометрі 

Spectrum BX фірми Perkin- Elmer. Як зразок для порівняння використовували 

кремнієву підкладку без напиленої плівки оксиду кремнію. 

Вивчення морфології поверхні плівок до та після лазерного або 

термічного відпалів, а також після травлення в розчині HF:H2O = 1:50, 

проводили на АСМ серії NanoScope IIIa в режимі періодичного контакту 

кремнієвими зондами із номінальним радіусом заокруглення вістря 10 нм. 

Пряме спостереження нанокристалів проводилось за допомогою 

просвічуючого електронного мікроскопа JEM-2100F, збільшення 50 – 1,5×10
6
.
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2.4.2. Методика вимірювання вольт-амперних характеристик 

нанокомпозитних структур 

 

Дослідження механізмів провідності МДН структур під впливом 

електричного поля проводилися за допомогою автоматизованої комплексної 

установки, яка забезпечувала можливість вимірювання ВАХ. Схема 

вимірювальної установки представлена на рис. 2.8. Дана установка включає в 

себе автоматизований комплекс для вимірювання ВАХ, генератор імпульсів, 

зондову установку та кріостат. Виміри ВАХ проводилися за допомогою 

автоматизованого комплексу, який складається з універсального пристрою 

для побудови ВАХ Keithley Source Meter Series 2410 (247). Його особливість 

полягає у тому, що він в автоматизованому режимі слугує джерелом напруги 

між катодом і анодом та одночасно вимірює струм. Передача даних 

проводилася через пристрій GPIB-USB до РС. Як програму автоматичного 

вимірювання та збору отриманих даних нами використовувався програмний 

пакет LabTracer 2.0 компанії Keithley Instruments. 

 

Рис. 2.8. Схема вимірювальної установки для дослідження ВАХ: 1- зразок; 2- 

термопара; 3 – нагрівач; 4 – автоматизований комплекс для вимірювання ВАХ 

Keithley – 2410; 5 – джерело живлення; 6 – персональний компьютер;7 – 

кріостат. 
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Крім цього, установка включає кріостат, який дозволяє проводити 

виміри при температурах від 83 до 350 K. Контроль температури 

здійснювався за допомогою термопари, яка закріплювалась на поверхні 

столика поряд із зразком, що забезпечувало в свою чергу відповідність 

вимірюваної температури з реальною температурою зразка. Точність 

підтримання температури становила 1 – 2 K. Таким чином вимірювальна 

комплексна установка давала змогу проводити дослідження електрофізичних 

характеристик структур метал-напівпровідник-діелектрик (МДН). Для 

дослідження ВАХ плівок SiOx, SiO2(Si) формувались МДН варактори.  

 

2.4.3. Методика вимірювання електронної польової емісії 

 

При дослідженні впливу світла на ЕПЕ використовувалася схема, за 

якою опромінення зразка відбувалося ззовні за допомогою фокусуючої 

системи [96]. Тримач зі структурою катод-прокладка-сітчастий анод 

розташовані навпроти вікна, на яке фокусується лазерний промінь (рис. 2.9). 

 

 

Рис. 2.9. а) Блок – схема зображення: а) установки для вимірюваання ЕПЕ: 1– 

персональний комп’ютер; 2 – автоматизована система вимірювання ВАХ 

Keithley-2410; 3 – магніторозрядний насос БП-100; 4 –обмежувальний опір; 

б) комірка для опромінення через кварцове вікно: 1 –зразок; 2 – катод; 3 – 

анод (кварцове скло покрите ІТО); 4 – тефлонові прокладки. 
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Вакуумна установка для проведення вимірювань електронної польової 

емісії складалася з вакуумної камери із тримачем зразків. Через кріоловушку 

камера під’єднувалася до магніторозрядного насосу БП-100 (граничний 

вакуум до 10
-11

 торр). Для попереднього вакууму використовувався масляний 

форвакуумний насос. ЕПЕ досліджувалася у вакуумі під тиском залишкових 

газів P = 10
-7

 торр. Відстань катод-анод задавалася товщиною діелектричних 

(тефлонових) прокладок l = 7,5 мкм з отвором посередині діаметром 1 мм. 

 У таблиці 2.1 наведені структури для дослідження електропровідності 

та ЕПЕ. 

 

Таблиця 2.1. Структури, які були сформовані для досліджень. 

Cтруктура Методи 

формування 

Методи дослідження 

Al-SiO2(Si)-Al LPCVD+ термічний 

відпал 

Еліпсометрія, АСМ, 

електрофізика, ЕПЕ 

Al-SiOх -Al IPS+лазерний 

відпал 

АСМ, ІЧ-спектроскопiя, 

Електрофізика 

Si-

нановістря+SiOx/SiO2(Si) 

Ізотропне 

травлення+ LPCVD 

СЕМ, еліпсометрія, 

електрофізика, ЕПЕ 

Si-Ge МПЕ АСМ, ЕПЕ+лазер 



56 

2.5. Висновки до розділу 2 

3. Для отримання тонких плівок SiOx з різним вмістом надлишкового 

кремнію були відпрацьовані технологічні режими іонно-плазмового 

розпилення кремнію в газовому середовищі O2+Ar та осадження з 

парогазової фази SiH4+N2O при низькому тиску.  

4. Для характеризації збагачених кремнієм плівок SiOx та їх подальшої 

трансформації в нанокомпозитні плівки SiO2(Si) застосовувався широкий 

набір сучасних експериментальних методів, а саме: еліпсометрія, ІЧ-

спектроскопія, атомно-силова мікроскопія, високороздільна трансмісійна 

електронна мікроскопія. 

5. Розроблена методика вимірювання вольт-амперних характеристик у 

широкому діапазоні температур (94 < T < 350 K) і напруг з високою 

точністю (мінімальни1 крок розгортки 1мкВ). Методика забезпечувала 

дослідження електрофізичних характеристик структур на основі плівок 

SiOx та нанокомпозитних плівок SiO2(Si).  

6. Розроблена методика вимірювання емісійних вольт-амперних 

характеристик фотопольової емісії. 
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Розділ 3. Електрофізичні та структурні властивості структур з 

нанокристалами кремнію 

 

 

3.1. Аналіз морфології поверхні плівок SiOx та SiO2(Si) методом атомно-

силової мікроскопії 

 

Умови необхідні для трансформації вихідної збагаченої кремнієм 

плівки SiOx у нанокомпозитну плівку SiO2(Si) під дією лазерного опромінення 

імпульсним лазером: YAG
+3

:Nd (інтенсивність лазерного опромінення, при 

якій починаються формуватися НК Si, поріг руйнування плівки, тощо) 

недостатньо досліджені. Тому виникає необхідність дослідження впливу 

технологічних режимів лазерного опромінення на структурні зміни плівок 

SiOx з метою їхнього подальшого використання в структурах нанорозмірних 

комірок енергонезалежної пам’яті та ін. 

На рис. 3.1. приведено АСМ зображення морфології вихідної плівки 

SiOx, отриманої методом ІРS. Дана поверхня має малу шорсткістю (RMS ≈ 

0,18 нм), містить дрібні утворення діаметром до 10 нм і висотою до 0,4 нм. 

 

  

Рис. 3.1. АСМ зображення морфології вихідної плівки SiOx (IPS). 

 

У результаті лазерного відпалу з довжинами хвиль лазера λ1 = 532 нм 

і λ2 = 1064 нм у діапазоні інтенсивностей I = 10-112 MВт/cм
2
 відбувається 

зміна морфології поверхні з появою нановключень (рис. 3.2,a,б). 
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а) 

 

б) 

Рис. 3.2. АСМ зображення морфології плівки відпаленої лазерним 

опроміненням при інтенсивності лазера: а) І = 14 МВт/см
2 

та б) І = 50 

МВт/см
2
( λ2 = 1064 нм). 

 

Відпал для довжини хвилі лазера λ2 = 1064 нм при інтенсивності І = 10 

МВт/см
2 

не зумовив формування нановключень, вони починають 

формуватися починаючи від I = 14 МВт/см
2
. Це пов’язано, з тим, що при цій 

інтенсивності лазерного опромінення І = 10 МВт/см
2
, при довжині хвилі 1064 

нм енергії лазерного імпульсу недостатньо для початку коагуляції Si 

нановключень. Подальше збільшення інтенсивності приводить до появи Si 

нановключень, але монотонної залежності висоти нановключення від 

інтенсивності не спостерігається. Разом з тим збільшення інтенсивності 

призводить до більшого розкиду розмірів Si нановключень. При більшій 

інтенсивності лазерного відпалу І = 54 МВт/см
2
 відбувалось інтенсивне 

формування Si нановключень, їх поверхнева густина (кількість нановключень 

на 1 см
2
) становила 2,7 ×10

10 
см

-2
, і висота наближалась до 50 нм. Це 

пов’язано з тим, що при більшій інтенсивності, Si підкладка нагрівається до 

вищих температур і, відповідно, енергії достатньо для перетворень в плівці 

SiOx. Під час лазерного відпалу при інтенсивності I = 16 MВт/см
2
 з довжиною 

хвилі λ1 = 535 нм, сформувалися нановключення висотою h ≈ 5 нм, тоді як 

при тій же інтенсивності, але при довжині хвилі λ2= 1064 нм сформувалися Si 

нановключення висотою h ≈ 85 нм (рис. 3.3). Різниця висот нановключень 

пов’язана з тим, що коефіцієнт поглинання світла в Si для двох довжин 
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суттєво відрізняється (λ1 = 532 нм для Si, α1 = 10
4
 см

-1
, а для λ2 = 1064 нм, α2 = 

10 см
-1

). Тобто для лазерного опромінення при λ1 = 532 нм інтенсивність 

поглинання є значно більшою, тому підкладка нагрівається настільки, що 

відбувається дрібнення нановключень і, відповідно, їх розміри зменшуються. 

Важливо відмітити, що сформовані при λ1 = 532 нм нановключення 

характеризувалися загостреною формою вершини.  

Рис. 3.3. АСМ зображення морфології поверхні плівки відпаленої лазерним 

опроміненням при інтенсивності лазера: а) –І = 16 МВт/см
2 

, λ1 = 535 нм та б) 

- І = 16 МВт/см
2
, λ2 = 1064 нм. 

 

В таблиці 3.1 наведені отримані з АСМ параметри нановключень 

залежно від інтенсивності лазерного відпалу. 

Таблиця 3.1. Параметри НК, сформованих у процесі лазерного відпалу. 

I, 

МBт/см
2
 

10 

 

12 

 

16.3 28 54  114 14.7 15.7 49 

λ, нм 1064  535  

Висота h, 

нм 

20 86,82 85,93 51,415 80 100 5 5 30 

Густина, 

см-
2
 

- 4×10
10

 2×10
10

 2,8 2,7×10
10

 2 - - - 

 

При аналізі АСМ реєстрації нановключень враховували величину 

приладного уширення, яка визначається виразом: 

Lspread = 2(2Rh)
0,5

, (3.1) 

а) 
 

б) 
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де R – радіус заокруглення вершини зонду (R = 10 нм), h – висота 

нановключення [99]. 

З аналізу зображеннь АСМ визначили, що поріг руйнування плівки 

відповідає інтенсивності I ≥ 114 МВт/см
2
. 

Таким чином, висота і густина нановістрів залежить як від 

інтенсивності лазерного опромінення, так і від довжини хвилі. При чому при 

більшій довжині хвилі лазерного променя формуються нановключення 

більшої висоти, але меншої поверхневої густини. 

 

3.2. Дослідження методом ІЧ-спектроскопії 

 

Для з’ясування природи змін, які утворилися в плівках після відпалу 

лазером, використовували метод ІЧ-спектроскопії, як основного методу 

визначення складу окисної фази. Даний метод дозволяє визначити зміну 

складу матриці, в якій формуються наночастинки, при її трансформації від 

SiOx до SiO2 залежно від умов відпалу та, відповідно, кількість кремнієвої 

фази в оксидній матриці. Вміст надлишку Si у вихідній плівці SiOx суттєво 

впливає на розмір та концентрацію НК у відпаленій плівці, що в свою чергу 

впливає на фізичні властивості даних плівок. 

Аналіз структури плівок SiOx базується на моделі випадкових зв’язків 

[100-104]. Ця модель припускає існування декількох видів тетраедрів 

визначених як Si-OуSi4-у, де у змінюється від 0 до 4. Тетраедри 

характеризуються певним кутом Si-O-Si зв’язку і їх відносною концентрацією 

[101]. Дана модель широко використовується для інтерпретації інтенсивності 

і ширини смуг поглинання плівок SiOx (x ≤ 2) на частотах між 940 см
-1

 і 1275 

см
-1

, обумовлених різними розтягуючими і вигинаючими модами. Зміни як 

частоти, так і форми адсорбційних смуг пов’язуються зі змінами структури і 

складу, а також з ущільненням плівок чи змінами напруженості зв’язків.  

На рис. 3.4 наведені схематично види тетраедрів, визначених як Si-

OySi4-y, де фаза SiOх розглядається як суміш п’ятьох можливих Si-O 
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тетраедрів, в яких один атом Si зв’язаний з: I) чотирма атомами Si;II) трьома 

Si та одним О; ІІІ) двома Si та двома О; IV) одним Si та трьома О; V) чотирма 

О. 

 

Рис. 3.4. Можливі Si-O-тетраедри в плівці SiOх [106]. 

Аналіз ІЧ-спектрів дає можливість детальної структурної 

характеризації різних плівок SiOx (x ≤ 2). Для того, щоб охарактеризувати 

трансформацію структури SiOx з відпалом ІЧ-спектри пропускання 

перебудовувались у спектри оптичної густини. Коефіцієнт стехіометрії х 

розраховується з формули (3.2) [108]: 

νм1 = 987 + 48,8 х,  (3.2) 

де νм1 – частота, відповідає положенню мінімуму на ІЧ-спектрі пропусканні. 

 Проводились дослідження плівок SiOx, відпалених лазером у діапазоні 

інтенсивностей І = 10 – 100 МВт/см
2
, довжина хвилі лазера λ2 = 1064 нм.  

Спектри плівок до відпалу та відпалених лазером з інтенсивністю I = 10 

MВт/cм
2
 показані на рис. 3.5.  

 

Рис. 3.5. ІЧ-спектр пропускання плівки SiOx: 1 – до відпалу, 2 – відпал 

лазерним опроміненням при інтенсивності І = 10 МВт/см
2
 (λ = 1064 нм). 
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Як видно з рис. 3.5. мінімум інтенсивності ІЧ- спектрів пропускання 

до і після відпалу не змінився, що свідчить про те, що при даній 

інтенсивності не відбувається суттєвої зміни оксидної матриці і, відповідно, 

формування Si нанокристалів [98, 100]. На рис. 3.6(а,б) показані спектри 

оптичної густини вихідної та відпаленої при інтенсивності І = 10 МВт/см
2
 

плівки з результатом їх математичного розкладання на елементарні складові 

гауссової форми, згідно методу запропонованого в роботі [107]. 

  

Рис. 3.6. Математичне розкладання смуг оптичної густини плівок оксиду 

отриманих IPS методом на складові гаусової форми: а) – вихідний зразок (х = 

0,98); б) – зразок, відпалений лазером при інтенсивності 10 МВт/ см
2
. 

 

Основна смуга поглинання вихідної плівки SiOх є сумою семи 

профілів, зумовлених поперечними (TO – мода) та повздовжніми (LO – мода) 

валентними коливаннями місткового кисню, що входить до складу 

молекулярних комплексів Si-Oy-Si4-y (1≤ y ≤ 4). Основний внесок в ІЧ-смугу 

поглинання вихідної плівки дають смуги 1, 2, 3, 4, 5, які відповідають 

комплексам недоокисленного кремнію (Si-O-Si3, Si-O2-Si2, Si-O3-Si, Si-O4). 

Внесок профілю 6, та 7 (SiO4) у загальну площу смуги є незначний. Смуга 7, 

пов’язана з повздовжніми валентними коливаннями (LO) Si – O зв’язку [88].  

Характеристики елементарних смуг наведено в таблиці 3.2. 
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Таблиця 3.2. Характеристики елементарних смуг поглинання плівок SiOx 

отриманих IPS методом до та після лазерного відпалу при інтенсивності 10 

МВт/ см
2
. 

 

Зразок 

 

Смуга 

Позиція 

максимуму, 

см
-1

 

Мода 

коливань 

Структурни

й 

компонент 

Площа смуги 

(нормована на повну 

площу смуги для 

мод ТО та LO 

відповідно), % 

 

1 1000 TO Si-O-Si3 33,42 

2 1033 TO Si-O2-Si2 33,63 

3 1067 TO Si-O3-Si 15,68 

4 1092 TO Si-O4 7,16 

5 1141 LO Si-O-Si3 9,97 

6 1195 LO Si-O2-Si2 0,076 

7 1246 LO  0,0064 

Положення максимуму смуги поглинання, см
-1

 
νм1 = 1032,  

(x = 0, 98) 

після 

відпалу, 

I = 10 

Вт/см
2
 

1 1000 TO Si-O-Si3 24,09 

2 1033 TO Si-O2-Si2 35,73 

3 1067 TO Si-O3-Si 17,138 

4 1092 TO Si-O4 9,959 

5 1141 LO Si-O-Si3 11,47 

6 1195 LO Si-O2-Si2 1,59 

7 1246 LO  0,0085 

Положення максимуму смуги поглинання, см
-1

 
νм1 = 1032, 

 (x = 0, 98) 

 

У результаті відпалу вихідної плівки SiOx при інтенсивності 

лазерного опромінення І = 10 МВт/см
2
 трансформація нестехіометричної 
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оксидної плівки (х ≈ 0,98) у стехіометричну плівку SiO2(Si) не відбувається. 

Кристалічні Si нановключення при цій інтенсивності не утворюються, так як 

інтенсивності лазера не достатньо для початку коагуляції кремнію, разом з 

тим після відпалу помітно змінилася площа спектрів пропускання. 

Спостерігається перерозподіл інтенсивностей елементарних смуг (рис. 3.6б, 

табл. 3.2). Площа смуги, пов’язана з комплексом Si-O-Si3 після відпалу дещо 

зменшилася, а площі смуг Si-O2-Si2, Si-O3-Si, збільшилися. Разом з тим 

спостерігається суттєве зростання площ смуг, пов’язаних з комплексом Si-O-

Si3 обумовлених LO модами коливань.  

На рис. 3.7. представлені типові спектри ІЧ пропускання вихідної 

(крива 1) та відпаленої при значно більшій інтенсивності І = 100 МВт/см
2
 

(крива 2) плівки оксиду кремнію отриманих методом IPS.  

 

Рис. 3.7. ІЧ-спектри пропускання плівок SiOx:1) вихідна плівка; 2) відпалена 

лазером при інтенсивності 100 МВт/см
2 
(λ2 = 1064 нм). 

 

Основна ІЧ-смуга поглинання SiOx плівки 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. Цей факт 

в основному пов’язують зі зміною фазового складу окислу кремнію внаслідок 

термічного високотемпературного відпалу [109]. 



65 

На рис. 3.8. показані спектри оптичної густини вихідної та відпаленої 

плівки при інтенсивності І = 100 МВт/см
2
 з результатом їх математичного 

розкладання на елементарні складові гауссової форми.  

  

Рис. 3.8. Математичне розкладання смуг оптичної густини плівок оксиду 

отриманих IPS методом на складові гаусової форми: а) – вихідний зразок (х = 

0,98); б) – зразок, відпалений лазером при інтенсивності 100 МВт / см
2 
. 

 

З аналізу рис. 3.8 з’ясовано, що відбуваються фазові зміни в структурі, 

після відпалу зникають смуги, які відповідають комплексам недоокисленного 

кремнію (Si-O-Si3, Si-O2-Si2, Si-O3-Si) натомість з’являються смуги, що 

відповідають тетраедрам SiO4 4 членних кілець. Детально характеристики 

елементарних смуг відпалених при інтенсивності 100 МВт/см
2
 наведено в 

таблиці 3.3. Основні смуги поглинання вихідної плівки описані вище.  

Після лазерного відпалу при високій інтенсивності, відбулися зміни 

оксидної матриці. Зникли смуги, пов’язані з комплексами Si-O-Si3, Si-O2-Si2, 

Si-O3-Si. Разом з тим спостерігається суттєве зростання площ смуг 

обумовлених ТО та LO модами коливань, які утворюють тетраедри SiO4, що 

об’єднуються в 4 та 6 членні кільця. Вони займають приблизно 39,05 % та 

22,6 % площі, відповідно, від загальної площі спектру, що свідчить про 

формування областей SiO2 фази. Як до так і після лазерного відпалу 

домінуючий вклад у спектри дають ТО коливання, в той час роль LO-

коливань незначна.  
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Таблиця 3.3. Характеристики елементарних смуг поглинання плівок SiOx до 

та після лазерного відпалу при інтенсивності 100 МВт/ см
2
. 

 

Зразок 

 

Смуг

а 

Позиція 

максимуму, 

см
-1

 

Мода 

коли-

вань 

Структурний 

компонент 

Площа смуги 

(нормована на повну 

площу смуги), % 

П

до 

відпалу 

1 1000 TO Si-O-Si3 33,42 

2 1033 TO Si-O2-Si2 33,63 

3 1067 TO Si-O3-Si 15,68 

4 1092 TO Si-O4 7,16 

5 1141 LO Si-O-Si3 9,97 

6 1195 LO Si-O2-Si2 0,076 

7 1246 LO  0,0064 

Положення максимуму смуги поглинання, 

см
-1

 

νм1 = 1032, 

(x = 0, 98) 

після 

відпалу 

I = 100 

МВт/см
2
 

1 1054 TO 
4-членне кільце 

SiO4 
39,05 

2 1090 TO 4 і 6-членні кільця 22,6 

3 1147 TO 

Лінійні 

фрагменти Si-O-

Si, β-кристаболіт 

19,34 

4 1200 LO 
4-членні кільце 

SiO2 
17,3 

5 1252 LO 4 і 6-членні кільця 2,27 

6 1300 LO 
Si-O-Si,  

β-кристаболіт 
0,019 

Положення максимуму смуги поглинання, 

см
-1

 

νм2 = 1073,  

(x = 1,75) 
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Таким чином обробка плівок SiOx лазерним опроміненням при 

інтенсивності 10 МВт/см
2
 не спричиняє розпад молекулярних комплексів 

слабо окисленого кремнію і суттєвої трансформації оксидної матриці. Разом з 

тим відбувається зміна структурних елементів (інтегральна плоша смуги, 

пов’язана з комплексом Si-O-Si3 зв’язків, зменшується), також відбувається 

ефузія водню.  

Відпал при інтенсивностях у межах 100 МВт/см
2
, обумовлює 

формуванню сильно окисленої матриці двоокису кремнію і, відповідно, 

нанокластерів Si. У результаті відпалу вихідної плівки SiOx відбувається 

трансформація нестехіометричної оксидної плівки (х ≈ 0,98) у плівку SiOх(Si) 

з індексом нестехіометрії х ≈ 1,75 та спостерігається перерозподіл 

інтенсивностей елементарних смуг, зникають смуги пов’язані з комплексами 

Si-O-Si3, Si-O2-Si2, Si-O3-Si. Разом з тим спостерігається суттєве зростання 

площ смуг обумовлених ТО модами коливань, які утворюють тетраедри SiO4, 

що об’єднуються в 4 та 6 членні кільця. Вони займають приблизно 39,05% та 

22,6%, відповідно, від загальної площі спектру, що свідчить про формування 

областей SiO2 фази. Помітна трансформація оксидної матриці починає 

проявлятися при І > 50 МВт/см
2
. 

 

 

3.3. Механізми електронного транспорту через плівки SiOx та SiO2(Si) 

 

Плівки SiO2 з нанокристалами Si, активно почали вивчати у зв’язку з 

можливістю їх використання в якості комірок нанокристалічної пам’яті, 

одноелектронних транзисторів, сенсорів та ін. Отримання плівок з 

нанокристалами кремнію, сформованими самоорганізацією з наперед 

заданими параметрами є складною задачею і потребує детального вивчення. 

У наступному параграфі розглянуто вплив технологічних факторів 

(концентрації кремнію в плівках SiO2(Si), температури та середовища 

відпалу, методу осадження) на провідність плівок. 
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3.3.1. Механізми електронного транспорту через плівки SiO2(Si) з різним 

вмістом надлишкового кремнію 

 

Вивчення електропереносу за допомогою ВАХ дозволяє досить просто 

оцінювати зміни фізичних властивостей сформованих наноструктур при 

варіації технологічних параметрів. У зв'язку з цим набуває особливої, 

важливості завдання моделювання, апроксимації та інтерпретації 

властивостей ВАХ наноструктур на основі оксидів кремнію. Складність 

дослідження електрофізичних властивостей наноструктур полягає в 

можливості реалізації різних механізмів транспорту електричних зарядів [33]. 

Тому виникає необхідність встановлення механізмів струмопереносу через 

збагачені кремнієм плівки SiO2(Si) залежно від технологічних умов 

отримання. 

У даних експериментах проводилося дослідження збагачених кремнієм 

нанокомпозитних плівок SiO2(Si), осаджених методом LP CVD. На зовнiшню 

поверхню (через маску) і на підкладинку наносилась плівка алюмінію 

товщиною 0,5 мкм для формування електрода МДН структури і контакта до 

підкладинки. Контакти були круглі діаметром 1 мм і площею рівною S = 

7,85x10
-3

 cм
2
.  

Зображення поперечного перерізу плівки SiO2(Si), яке було отримано 

трансмісійним електронним мікроскопом (ТЕМ), показано на рис. 3.9а, а 

схематичне зображення досліджуваної структури на рис. 3.9б.  

 
 

Рис. 3.9. а - Зображення ТЕМ нанокомпозитної плівки SiO2(Si); б - 

схематичне зображення досліджуваних структур. 
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Як видно з рис. 3.9, плівка містить включення Si НК розмірами від 7 до 

10 нм.  

Оцінка надлишку Si в SiOx проводилася за визначенням показника 

заломлення еліпсометричним методом. Значення показника заломлення було 

в діапазоні 1,65 – 1,91. Товщини плівок становили 15 – 22 нм. 

На рис. 3.10. показані ВАХ, які були отримані при різних температурах 

вимірювання, двох структур з нанокомпозитними плівками SiO2(nc-Si), але з 

різним вмістом надлишкового кремнію. Показники заломлення 

досліджуваних плівок становлять n = 1,65 (низький вміст надлишкового 

кремнію) та n = 1,91 (високий вміст надлишкового кремнію) (рис. 3.10а та 

3.10б відповідно). Оскільки товщини плівок відрізняються несуттєво 

поведінка ВАХ визначається переважно кількістю кремнію в плівці і 

температурою структури під час вимірювань. 

 

Рис. 3.10. ВАХ плівки SiO2 (nc-Si): а) – товщина плівки 18,6 нм, n = 1,65; б) – 

товщина плівки 19,6 нм, n = 1,91. 

 

В низьковольтній області (U < 1,2 В) поведінка ВАХ двох плівок 

однакова. Спостерігається «омічний» характер ВАХ, тобто провідність не 

залежить від поля. Температурна залежність провідності також має 

однаковий вид. Подібна поведінка ВАХ у низьковольтній області 

спостерігалася і для ряду інших наноструктур, зокрема: в пористому кремнію 

Si [110], Si-QDs плівках [111], Si-QDs в SiC матриці [112] і в Si-QWs з шаром 

SiOx [113].  
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У той же час з ростом прикладеної напруги характер поведінки ВАХ 

двох досліджуваних плівок суттєво відрізняється. 

Плівки SiO2(Si) з високим вмістом надлишкового кремнію 

Низьковольтна область. Поведінка ВАХ у плівках з великим вмістом 

надлишкового кремнію є більш складною. На рис. 3.10б умовно можно 

виділити три чітко вираженні характерні області, в яких переважає той чи 

інший механізм провідності. Для областей А і В присутні однакові 

температурні інтервали (138 - 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, спостерігаються різні поведінки ВАХ 

в межах окремої області. Як видно з рис. 3.10б для плівок з великою 

кількістю кремнію в діапазоні напруг менше 1,2 В виділяються дві 

температурні області Т = (248 – 353) К і Т = (134 – 183) К з різними 

механізмами провідності. В області високих температур Т = (248 – 353) К, 

помітних відхилень від «закона Ома» (лінійна залежність струму від напруги) 

не виникає до тих пір, поки середня концентрація ni інжектованих 

нерівноважних вільних носіїв не зрівняється з концентрацією nо носіїв, 

вивільнених термічно, і відповідно нейтралізованих дірками (po). Лінійне 

співвідношення між струмом і напругою показує, що густина струму, 

контролюється термічно генерованими вільними носіями заряду в цій області 

і може приблизно описуватися законом Ома [114]. Таким чином у межах 

одного температурного діапазону, локалізована густина станів по яких 

відбувається транспорт електронів постійна, а перехід з одного стану на 

інший здійснюється завдяки енергетичного стрибка. 

Для аналізу і пояснення температурної залежності в області малих 

напруг використаємо закон Мотта, який у загальному випадку для 

трьохвимірної системи виражається наступним чином [30]: 

  4/1

000 /exp TT , (3.3) 

де σ – питома провідність, σ00 і Т0 – сталі, що залежать від матеріалу. Цей 

закон часто інтерпретується, як провідність зі змінною довжиною стрибка 
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біля рівня Фермі (VRH — variable range hopping). Припускається, що густина 

станів у цій області постійна. Постійна Т0 визначається відповідно до [30]: 

3

0
0

)( FB ENk

C
T  , (3.4) 

де С0 – число в інтервалі від 16 у моделі Мотта [30] до 310 у моделі Годета 

[114]. α – стала згасання електронно-хвильової функції локалізованих станів, 

для аморфних напівпровідників значення є в межах 3–30 Å, kB – стала 

Больцмана. Густину станів N(EF) знаходимо з Т0. 

3

0

0)(
Tk

C
EN

B

F   (3.5) 

З лінійної апроксимації ВАХ у координатах Мотта, яка показана на рис. 

3.11, визначаємо Т0 для двох температурних інтервалів, з яких знаходимо 

N(EF) – густину станів біля рівня Фермі. У межах розглянутої моделі середня 

довжина стрибка Rhop(T) і енергія активації стрибка Whop(T) носіїв заряду по 

локалізованим станам поблизу рівня Фермі для трьохвимірної структури при 

заданій Т визначаються з виразів: 

4/14/1

0
8

3
)(  TTTRhop , (3.6) 

4/13

0 )(
4

1
)( TTkTW Bhop  , (3.7) 

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

в Таблиці 3.4. При розрахунку 0T , )( FEN  були взяті наступні значення С0 = 16, 

α = 1 нм. Аналіз результатів виміру ВАХ при малих напругах показує 

наявність двох видів пасток, (тобто пастки розташовані на двох різних 

енергетичних рівнях, але природа пасток однакова) біля рівня Фермі з різною 

енергією активації. 
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(а) 

 

 

(б) 

 

(с) 

Рис. 3.11. Питома провідність у координатах Мотта: а) високий вміст кремнію 

(n = 1,91): 1 – Т = 310-353 К, 2 – Т = 249-300 К. б) малий вміст кремнію (n = 

1,65): Т = 198-320 К с) схематичне зображення енергетичної зонної діаграми 

структури Si-SiO2(Si) та ілюстрація механізму проходження струму за 

Моттом. 

 

Таблиця 3.4. Розраховані параметри плівок з аналізу ВАХ. 

Області 

Tmeasure 

(K) 

d 

(нм) 

n oo  
(

-1
cм

-1
) 

0T  

 

)( FEN  

(eВ
-1

cм
-3

) 
hopR  (нм) 

при 273 K 

hopW  

(eВ) 

при 

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 

 

У температурному інтервалі Т = (104 – 182) К на залежності )(UfI   

при малих напругах не спостерігається лінійної ділянки UI ~ , а 
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спостерігається квадратична залежність струму від напруги 2~UI . Подальше 

збільшення напруги приводить до різкого росту струму. Таку поведінку ВАХ 

можна пояснити в припущені, що струм у даному інтервалі описується СООЗ 

механізмом з електронною інжекцією та мілкими пастками і задається 

наступним виразом [114]: 

3

2

8

9

d

V
J n , (3.8) 

kT

EE

gN

N ct

t

c 
 exp , 

(3.9) 

де d– товщина плівки, Et і Nt відповідно енергія і концентрація залягання 

пасток, які контролюють транспорт заряду, μn – дрейфова рухливість 

електронів, і g – фактор виродження для пасток. Такий вид залежності в 

даному інтервалі температур (рис. 3.10б) показує, що провідність в структурі 

визначається однією групою моноенергетичних пасток, розташованих вище 

рівня Фермі [114]. З рис. 3.12 отримано значення рівня енергії залягання 

пасток Ес = 0,0790,082 eВ, тобто в данному випадку він розташований на  

0,08 еВ вище рівня рівня Фермі. Пастки в одному кристалі зазвичай 

розташовані на одному енергетичному дискретному рівні [116, 117].  

 

Рис. 3.12. Арреніусова залежність для виразу (3.8). 

 

Область високих напруг (U > 1,2 В). Для аналізу ВАХ у зразках з 

більшою концентрацією кремнію для області високих напруг 
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використовується модель з експоненційним розподілом пасток [118] для всіх 

температур, яка описується виразом: 
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 , (3.10) 

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

діелектрична стала плівки, n – дрейфова рухливість електронів, Nc – густина 

станів для переносу електронів, d – товщина плівки, і l = Tt / T, де T – 

температура виміру, Tt  – характеристична температура. Еt відноситься до 

характеристичної енергії розподілу пасток Еt = kBTt. Рівняня (3.10) описує 

залежність J-V
m
, де m = l+1. З нахилу залежностей у координатах logІ-logV, 

можна розрахувати характеристичу температура, і відповідно енергію пасток. 

Для визначення концентрації пасток використаємо аналітичний підхід 

для перетворення рівняння (3.10) до вигляду [114]: 
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де Ea – енергія активації переходу електрона з пастки на пастку, Et = kBTt – 

характеристична енергія розподілу пасток. При Ea= 0, струм не залежить від 

температури в точці перетину Vc характеристичних прямих (рис. 3.13). Вираз 

для «напруги перетину»: 

0

2

2  r

t
c

dqN
V  , 

(3.13)

 

де εr = 4,4 була визначена з С–V характеристик. При цій напрузі CV , 

незалежно від температури всі експоненційно розподілені пасткові стани 

заповнені. Вираз (3.13) дає змогу розрахувати концентрацію пасткових станів 

tN . У нашому випадку цей метод визначення концентрації пасткових станів 

використовували двічі. Спочатку була визначена концентрація пасток в 

області температур 104 - 182 К. Як видно з рис. 3.13а «напруга перетину» CV  
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= 1,82 В. Використовуючи вираз (3.13) знаходимо tN  = 1,51х10
18

 см
-3

, Tt = 315 

K (рис. 3.13б), Et = 0,027 еВ. 

  

Рис. 3.13. (а) Апроксимація кривих у температурному інтервалі Т = 100-183 

К. Лінії перетинаються в точці CV
 = 1,82 В; (б) показник степеня m як функція 

оберненої температури. 

 

Аналогічну процедуру виконали для області температур 295-323 К. З 

рис. 3.14 визначено напругу CV
 = 7,56 В. Використовуючи вираз (3.11) 

знаходимо tN  = 6,26х10
18

 см
-3

. Знайдене значення tN
 = 6,26х10

18 
см

-3 
визначає 

опосередковану загальну концентрацію станів, які приймають участь у 

провідності незалежно від температури вимірювання. Враховуючи товщину 

плівку і середню довжину стрибка електрона, припустили, що при 

проходжені електрона по всій товщині плівки можуть бути задіяні  3-4 

стани. 

На Рис. 3.14б показано зміну нахилу від оберненої температури 

)/1000( Tfm  . З графіку визначено Tt = 344 K (рис. 3.14б), Et = 0,03 еВ. Крім 

того відмічаємо, що з підвищенням температури показник степені m 

зменшується і наближається до трьох, тобто залежність 1~ lVI  приймає 

вигляд 3~VI . При цьому слід відмітити, що зі зниженням температури така 

тенденція спостерігається при менших напругах (рис. 3.10б). Можна 

припустити, що наближення до залежності 3~VI  свідчить про інжекцію 

електронів і дірок [114]. 
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Рис. 3.14.(а) Апроксимація кривих у температурному інтервалі 295 – 323 К. 

Лінії перетинаються в точці CV = 7,56 В; (б) показник степеня m як функція 

оберненої температури. 

 

Поведінку кривої при 100 К (рис.3.10, С) проаналізовано з точки зору 

двох залежностей Ф-Н виду )/1()/ln( 2 UfUI   і Пула-Френкеля виду 

)()/ln( UfUI  . ВАХ, побудовані у відповідних координатах, зображені на 

рис. 3.15а та рис. 3.15б.  

 

(а) 
 

(б) 

Рис. 3.15. ВАХ при 100К (а) координати Фаулера-Нордгейма і (б) Пула-

Френкеля. 

 

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 
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починає впливати тунелювання за допомогою пасток. Висота бар’єру, 

обумовленого 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. 

Схематичне зображення енергетичних зонних діаграм структур Si-SiO2(Si)-Al 

і відповідних механізмів проходження струму показано на рис. 3.16. 

 

(а) 

 

(б) 

Рис. 3.16. Схематичне зображення енергетичних зонних діаграм структур Si-

SiO2(Si)-Al також механізмів проходження струму: а) Пул-Френкель, б) 

тунелювання Ф-Н. 

 

Плівки з малою концентрацією надлишкового кремнію 

Низьковольтна область (< 1,2 B). У плівці з малою кількістю 

надлишкового кремнію також спостерігається «омічна» ділянка провідності 

при напругах менших 1,2 В. Вона характерна для температурного інтервалу 
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вимірів від 198 К до 320 К. Аналіз температурної залежності в області малих 

напруг був виконаний аналогічно як і у випадку плівок з високим вмістом 

кремнію з використанням теорії Мотта із тими ж параметрами С і . 

Результати розрахунків представлені в Таблиці 3.4. 

Отримані в експерименті та представлені в Таблиці 3.4 результати 

розрахунку по моделі Мотта для зразків з малим і великим вмістом кремнію 

задовольняють співвідношенням цієї моделі: енергія стрибка kTRW h )( ; 

густина станів на рівні Фермі повинна бути відмінною від нуля і постійною 

між двома локалізованими станами EFі )( hF RWE   розділеними 

енергією )( hRW . Ці дві умови в математичному представленні є наступними 

11 

hR  і FEkT  . 

Область високих напруг (>1,2 В). Аналіз провідності плівки з меншим 

вмістом надлишкового кремнію в цій області напруг (> 1,2 В) був виконаний 

на ВАХ відповідно механізму П-Ф, тому що в цих координатах ВАХ мають 

лінійний вид [24]: 

]
/

exp[~
0

kT

dqUq

kT

q
UI

rB


  (3.14) 

Залежності в координатах Пула-Френкеля )( Uf
U

I
Ln 

 
представленi на 

рис. 3.17а. Перебудувавши їх в залежність )/1( Tf
U

I
Ln 

 
для напруги U = 2 В, 

з нахилу цієї прямої визначено q B   0,440,61 еВ (Рис. 3.17б). В якості 

значення діелектричної проникності матеріалу взято два крайніх 

значення r = 3,9 (для SiO2) і r = 11,9 (для Si). Величину цього бар’єру 

можна трактувати як рівень пасток в окислі розташованого на відстані q B  

від дна зони провідності окислу. Величина цього бар’єру обмежує 

провідність структури до напруги  4 В. Подальше збільшення напруги 

приводить до механізму СООЗ, оскільки спостерігається збіжність кривих до 

перетину при одній напрузі (Vc) (див. рис. 3.14). 
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(а) (б) 

Рис. 3.17. (а) ВАХ плівки SiO2 (nc-Si):– товщина плівки 18,6 нм, n = 1,65; і (б) 

крива Арреніуса для плівок SiO2 плівки з малим вмістом надлишкового Si. 

 

Виконаний 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 та 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 кремнію). Подальше 

зростання напруги приводить до подвійної інжекції носіїв заряду. При 

низьких температурах у плівках з великою кількістю кремнію спостерігається 

провідність 2~ UI  з експоненціальним розподілом моноенергетичних пасток. 

 

3.3.2. Вплив низькотемпературних відпалів на властивості плівок 

SiOx(Si) 

 

Термічні відпали плівок SiOх(Si) можуть суттєво впливати на їх 

електрофізичні властивості. У даному підрозділі представлені результати 

дослідження впливу низькотемпературних відпалів у водні і в вакуумі на 
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провідність плівок SiOх(Si) отриманих методом IPS. Схема етапів відпалу та 

режими показані на рис. 3.18. 

 

Рис. 3.18. Схематичне зображення етапів низькотемпературних відпалів. 

 

Оскільки поведінка ВАХ суттєво відрізняється залежно від виду 

відпалу, тому окремо проаналізуємо ВАХ для кожного відпалу. 

Спочатку аналізуємо вихідну плівку SiOx(Si), ВАХ якої з температурою 

в якості параметра показано на рис. 3.19. На ВАХ вихідної плівки SiOx(Si) 

умовно можна виділити 4 області (рис. 3.19): І область (U < 0, 65 B, 240 < T 

<340K), ІІ область (0,65 < U < 1,5 В, 240 < T <350 К), ІІІ область (U> 1,5 В, 

180< T <340K), IV область (95< T <183 К).  
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Рис. 3.19. ВАХ вихідної плівки SiOx(Si) в інтервалі температур вимірювання 

Т = 95-340 К, d = 30 нм. 

 

Для І області на ВАХ переважаючою є провідність Мотта зі змінною 

довжиною стрибка. З лінійної апроксимації кривих у координатах Мотта, 
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розрахували концентрацію пасток N(EF), довжину стрибка Rhop і енергію 

залягання рівнів Whop. При розрахунку N(EF), 0T , були взяті наступні значення 

160 C , 0,1 нм [30]. 

Результати розрахунку 0T , N(EF), Rhop, Whop для вихідних плівок SiOx(Si) 

наведені в таблиці 3.5. 

 

Таблиця 3.5. Результати розрахунку 0T , N(EF), Rhop, Whop для вихідних і 

відпалених у водні плівок SiOx(Si). 

 U, B Т0 Nef, см
-3

 Rhop, cм,  Whop,eB  T, K 

SiOx 0,3 4,9 ×10
7
 1,38×10

20
 3,8×10

-6
, (280 

K) 

0,12 250K-  292 K 

SiOx 

_Н2 

0,18 1,38 

×10
8 

4,1×10
20 3×10

-6
,  (309 К) 0,1 300K-  326K 

 

У ІІ області (0,5 < U < 1,5 В, 240 < T <350 К) провідність 

характеризується залежністю IU
2
, що відповідає квадратичному пастковому 

закону. Апроксимуючі криві у координатах Арреніуса прямими (аналогічно 

будували криву для нанокомпозитних плівок з різним вмістом надлишкового 

кремнію) для вихідної плівки SiOx(Si) розрахували енергію залягання рівня 

пасток, яка відраховується від рівня Фермі, розраховані значення 

представлені в Таблиці 3.6. 

 

Таблиця 3.6. Енергії залягання електронних пасток Ec. 

 U, B Ec, eB σ, Ом
-1 

T, K 

SiOx(Si) 1, 4 0,1683  250K- 292 K 

SiOx(Si)+Н2 1, 09 0,09 3,6×10
-5

 300 – 346 K 

 

Квадратична залежність характеризує наявність моноенергетичних 

пасток одного типу, розташованих вище рівня Фермі [114].  

На ВАХ у зразках з невідпаленою плівкою SiOx(Si) для області високих 

напруг (ІІІ область (U > 1,5 B, 180 < T <340 К)) спостерігається полегшена 

електричним полем термічна активація пасток, тобто механізмом провідності 
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П-Ф. З графіку у координатах П-Ф )( Uf
U

I
Ln   розрахована висота бар’єру 

q
B  0,49еВ. Величину цього бар’єр можна трактувати, як рівень пасток в 

окислі, розташований на відстані qφb від дна зони провідності окислу. 

Схематична енергетична діаграма, що пояснює струмоперенос відповідно до 

механізму П-Ф, зображена на рис. 3.15а. 

У IV області (100 < T < 222 К) ВАХ вихідної плівки SiOx(Si) 

характерним є поява піків, що вказує на реалізацію механізму резонансного 

тунелювання носіїв (рис. 3.20), аналогічна картина спостерігається для плівок 

відпалених у вакуумі, після відпалу в водні.  

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 

(a)

 

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 

(b)

 

Рис. 3.20.(а) ВАХ у координатах Ф-Н вихідної плівки SiOx(Si), 100 < T < 222 

К, (b) збільшений масштаб.  

 

З нахилу кривих у координатах Ф-Н розрахували, висоту бар’єра qφb = 

0,31 еВ. Пониження температури (рис. 3.20) приводить до збільшення висоти 
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резонансного піку. Це пов’язано з тим, що умовою резонансного тунелювання 

є Е2 – Е1 > kТ, де Е1, Е2 – енергетичні рівні, по яким відбувається резонансне 

тунелювання [119]. У даній плівці квантовими точками слугують вкраплені у 

плівку SiOx нанокластери кремнію, в яких у результаті розмірного 

квантування формується система резонансних рівнів енергії. 

Тунелювання відбувається саме через шар SiOx, який містить 

нанокластери кремнію, тому цей шар має бути дуже тонким < 3 нм. Подача 

електронів у систему забезпечується сильно-легованою n
+
- кремнієвою 

підкладинкою, такою що її рівень Фермі лежить у зоні провідності. У 

результаті маємо структуру, що складається з однієї квантової точки оточеної 

двома дуже тонкими бар’єрами. Енергетична зонна діаграма, яка пояснює 

резонансне тунелювання через плівку SiOx(Si) за участю пасток у SiOx, 

наведенана рис. 3.21. 

 

Рис. 3.21. Схематична енергетична діаграма резонансного тунелювання через 

структуру SiOx(Si). 

 

Плівки SiOx відпалені в водні (Н2). На ВАХ плівки SiOx(Si) відпаленої в 

водні (рис. 3.22.) умовно можна виділити чотири області по напрузі в 

інтервалі температур (300 < T < 346 K): І область – U < 0,5 B; II область –  

0,5 < U < 1 B; ІІІ область – 1 < U < 4 B; IV область – U > 4 B. Для 

температурного інтервалу Т < 300 К для аналізу виділяємо дві області 

поведінки ВАХ: V область – U > 2 B, 230 < T < 267 K; VI область – U > 4 B, 
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93 < T < 192 K. Для кожної області залежно від температури, при якій 

проводили вимірювання характерний свій механізм провідності. 
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Рис. 3.22. ВАХ плівки SiOx(Si) відпаленої в водні (450 °C, 1 год), d = 30 нм. 

 

Далі розглянемо провідність для кожної області, зазначеної вище.  

У I області на ВАХ (U < 0,5 В, 300 < T < 346 К), як і в вихідних 

плівках, провідність обумовлена стрибками через пастки, які знаходяться біля 

рівня Фермі (механізм Мотта). З кривої в координатах Мотта розрахували 

густину пасток біля рівня Фермі (Таблиця 3.5). Результати розрахунків 

показують (таблиця 3.5.), що при високих температурах відпал не вплинув на 

густину пасток, які відповідають за провідність у температурному інтервалі 

300 < T <346 К (U < 0,5В), вона залишилася майже такою як і в вихідній 

плівці. 

Для ІІ області на ВАХ (0,5 < U < 1 B, 300 < T < 346 К) характерна 

провідність за механізмом СООЗ з експоненційним розподілом пасток [118] 

для всіх температур. Використовуючи вирази (3.9, 3.10, 3.13) знаходимо 

густину пасток Nt = 4,09х10
17

 см
-3

, Tt = 263 K та їх енергію Et = 0,02 еВ.  

У ІІІ області на ВАХ (1 < U < 4 B, 300< T < 346 K) залежність I ~ U 

наближається до залежності I ~ U
2
 тобто струм у даному інтервалі 

обумовлений станами обмеженими просторовим зарядом. Використовуючи 
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вирази (3.8, 3.9), які характеризують даний механізм провідності, був 

розрахований рівень залягання пасток, який розташований на відстані Ес = 

0,09 еВ, вище від рівня Фермі [114]. Таким чином відпал у водні приводить 

до збільшення концентрації станів провідності в цьому температурному 

інтервалі, про що свідчить факт наближення енергетичного рівня станів 

провідності до 0,09 еВ вище рівня Ферміу порівнянні з вихідною плівкою 

0,12 еВ. Про це також свідчить розраховані значення концентрації пасток Nt 

(таблиця 3.8). Аналогічне зміщення спостерігали і в роботі [120]. 

Для IV області на ВАХ, характерний закон повного заповнення пасток, 

тобто всі стани провідності зайняті, струм протікає через зону провідності 

нанокристалу кремнію [114]. 

В області V на ВАХ (U > 1 B, 237 < T < 280 K) збільшення напруги 

приводить до механізму СООЗ, з експоненційним розподілом пасток. По 

аналогії з ІІ областю (U < 1B, 300 < T < 346 К). У таблиці 3.8 наведені дані 

розрахунку Nt, Tt, Et для плівок SiOx(Si) відпалених у водні. 

 

Таблиця 3.8. Концентрація пасток Nt та енергія їх залягання Et. 

 U, B Uc, 

В 

Nt, eBcм
-3

 Tt, K
 

Et, eB T, K 

SiOx+Н2 <1 0,86 4,08×10
17

 263 0,02 300 – 346 

SiOx+H2 >1 3,05 1,5×10
18

 277 0,024 230-270 

SiOx+vacuum >1 11 5,9×10
18

 294 0,025 260 – 300 

 

Область VІ (T = 93 – 192 K, U > 4 B) на ВАХ характеризується 

переважаючим механізмом тунелювання, про що свідчить сильна залежність 

від поля. На рис. 3.23 наведені криві апроксимовані прямими в координатах 

прямого тунелювання ln(I/U) ~ f(1/U). 
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Рис. 3.23. ВАХ для плівок SiOx(Si), відпалених в атмосфері Н2 (Т = 450 °С, 1 

год). 

 

У вихідній плівці в цьому інтервалі напруг і температур на ВАХ 

спостерігали механізм резонансного тунелювання (рис. 3.20). Як видно з рис. 

3.23 відпал у водні усуває цей механізм. Це пов’язано з тим, що водень 

пасивує пастки, які сприяли резонансному тунелюванню в вихідній плівці. На 

рис. 3.24 наведена схематична енергетична діаграма, яка пояснює 

тунелювання під дією поля через прошарки між нанокристалами Si. 

 

Рис. 3.24. Схематична енергетична діаграма прямого тунелювання під дією 

поля через прошарки між НК кремнію. 

 

Таким чином, відпал у водні значно звузив енергетичний діапазон 

розміщення пасток, що впливають на провідність при напругах до 0,4В у 
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порівнянні з вихідною плівкою. Для U > 2 B відпал у водні призвів до зміни 

механізму провідності: з механізму Пула-Френкеля до механізму провідності 

СООЗ. Водень пасивує пастки у вихідних плівках, які сприяли явищу 

резонансного тунелювання при високих напругах U > 4 B. 

Плівки SiOx, відпалені в вакуумі. На ВАХ для плівок SiOx(Si), 

відпалених у вакуумі, виділяються 2 характерні області залежно від 

механізму провідності (рис. 3.25): І область (U > 1 B, 270 < T < 300K), II 

область (U > 4 B, T = 152 - 230 K). У І області на ВАХ (U > 1 B, 270 < T < 

300K) спостерігається механізм провідності СООЗ з експоненційним 

розподілом пасток для всіх температур [118]. Розраховані значення Nt = 

5,9×10
18

, Tt = 294 К, Et = 0,25 еВ. Густина пасток, що знаходиться вище рівня 

Фермі після відпалу у вакуумі, дещо збільшилася в порівнянні з відпалом у 

водні (таблиця 3.8), це пов’язано з тим, що відпал у вакуумі спричинив 

часткову ефузію водню [121].  
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Рис. 3.25. ВАХ плівки SiOx(Si) відпаленої у вакуумі (450 °C, 1 год), d = 30 нм. 

 

Поведінка ВАХ у ІІ області (U > 4 B, 152 < T < 230 K) свідчить про 

механізм тунелювання носіїв (рис. 3.26). З пониженням температури виміру з 

кривих наведених у координатах Ф-Н на рис. 3.26. видно чітко виражені піки, 

що свідчить про явище резонансного тунелювання.  
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Рис. 3.26. ВАХ у координатах Ф-Н плівки SiOx(Si) відпаленої в атмосфері 

вакуума (Тв = 450 °С, 1 год), Т = 152 – 170 К. 

 

При чому, як і у випадку, вихідної плівки, величина піку з пониженням 

Т збільшується. З нахилу кривих у координатах Ф-Н визначено висоту 

бар’єру qφb = 0,33eB. Факт співпадання висоти бар’єру для вихідних і 

відпалених у вакуумі (після попереднього відпалу у водні) плівок SiOx(Si) 

підтверджує ефузію водню під час відпалу у вакуумі. Схематична 

енергетична діаграма процесу резонансного тунелювання через структуру 

SiOx(Si) наведена на рис 3.21.  

Таким чином поведінка ВАХ плівок, відпалених у водні (рис. 3.22) і у 

вакуумі (рис. 3.25), характеризується майже однаковою провідністю. Відпал у 

вакуумі спричинює ефузію водню, що при низьких температурах (Т < 100 K) 

приводить до відновлення резонансного тунелювання, що спостерігалось у 

вихідній плівці. 

 

3.3.3. Вплив лазерного відпалу на електропровідність плівок SiOx та 

SiO2(Si) 

 

У даному підрозділі наведені результати досліджень 

електропровідності плівок, отриманих методом IPS та її зміни під впливом як 
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термічного, так і лазерного відпалів. Для вияснення механізмів 

електропровідності були проведені вимірювання ВАХ у широкому діапазоні. 

Лазерний відпал. Лазерний відпал дозволяє локально впливати на 

структуру вихідної плівки SiOx, обумовлюючи фазові перетворення в ній і 

таким чином, зміну фізичних властивостей, зокрема провідності плівок. Слід 

відзначити особливості системи SiO2(Si). Рівень Фермі структурних фаз, які 

перебувають у контакті, розташований на одному рівні, що приводить до 

відповідного перерозподілу зарядів між ними. Одночасно різна структура Si 

та діоксиду Si обумовлюють наявність пружно-напруженого стану системи 

SiO2(Si), причому на поверхні кремнію діють максимальні дотичні, 

розтягуючі кристалічну решітку напруги. Інтенсивність лазерного 

опромінення змінювалась від 10 МВт/см
2
 до 100 МВт/см

2
, а температура при 

якій проводилося вимірювання (від 95 до 350 К). 

Інтенсивність лазерного опромінення 10 МВт/см
2
. Для інтенсивності 

лазерного опромінення 10 МВт/см
2
 на ВАХ залежно від механізму 

провідності можна виділити 4 області (рис. 3.27) 

 

Рис. 3.27. ВАХ плівки SiOx після лазерного відпалу при інтенсивності 10 

МВт/см
2

, d = 130 нм. Температури виміру в якості параметру. 
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 І – низьковольтна область (U < 0,2В) та інтервал температур 250 < T < 

350 К , ІІ – область середніх напруг (0,2 < U < 1 В) і інтервал температур 180 

< T < 350 К, ІІІ – область середніх напруг (0,2 < U < 1 В) і інтервал 

температур 101 < T < 107 К, IV – високовольтна область (> 2 В). В І області 

переважає cтрибковий механізм провідності, про що свідчить апроксимація 

прямими залежностей в координатах Мотта (рис. 3.28). Стрибки 

відбуваються на сусідні енергетичні рівні, які знаходяться біля рівня Фермі. 

Для визначення густини станів, середньої довжини стрибка і енергії активації 

стрибка носіїв заряду по локалізованим станам поблизу рівня Фермі 

використаємо методику наведену в пункті 3.3.1. При розрахунку 0T , )( FEN , 

)(ThopR , і )(ThopW  були взяті наступні значення параметрів С0 = 16, α = 1 нм [30]. 

У випадку опромінювання лазером при І = 10 МВт/см
2
 густина станів рівна 

N(EF) = 4,21×10
17

 см
-3

 при Е= 2,3 10
4 
В/см, а середня довжина стрибка Rhop(T1) 

= 1,24×10
-6

 cм (Т1 = 330 К), Rhop(T2) = 1,3×10
-6

 cм (Т2 = 288 К). Зі зменшенням 

температури виміру довжина стрибка збільшується. Whop(330) = 0,18 eB, 

Whop(288) = 0,165 еВ, зі зниженням температури енергія активації 

зменшується. Розрахована густина станів біля рівня Фермі співрозмірна зі 

значенням для аморфного кремнію (N(EF) = 10
18

 см 
-3 

[30]).  

 

Рис. 3.28. Питома провідність у координатах Мотта після опромінення 

лазером (I = 10 MВт/cм
2
). 

  

Для ІІ області (0,2 < U < 1 В, 180 < Т < 350 К) проаналізовано 

провідність згідно механізму СООЗ з експоненційним розподілом пасток 
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[118] для всіх температур виміру (рис. 3.29), по аналогії з аналізом 

провідності представленому в пункті 3.3.1. Згідно цього механізму 

розраховано характеристичну температуру Tt, енергію розподілу пасток Еt 

(енергетичний діапазон розміщення пасток) та концентрацію пасток (Nt). 

Спочатку визначалась концентрація пасток в області температур 183 - 

350 К. Як видно з рис. 3.29а «напруга перетину» характеристик ВАХ у цьому 

інтервалі Vc = 0,86 В. Використовуючи вираз (3.13) знаходимо Tt = 435K (рис. 

3.29б), tN
 = 7,23×10

16 
см

-3
, Et = 0,037 еВ.  

Слід відмітити, що з підвищенням температури показник степені m 

наближається до трьох, тобто до залежності 3~VI . Степенева залежність 

3~VI свідчить про подвійну інжекцію носіїв [114]. Аналогічна ситуація 

спостерігалася для зразків SiO2(Si) з більшою концентрацією кремнію (пункт 

3.3.1). 

 
 

(а) (б) 

Рис. 3.29. (а) Апроксимація кривих у температурному інтервалі 185-305 К. Лінії 

перетинаються в точці CV
 = 0,86 В; (б) показник степеню m як функція оберненої 

температури. 

 

Аналіз провідності плівки SiOx після лазерного відпалу інтенсивністю 

10 МВт/см
2
 у ІІІ області напруг (0,2 < U < 1 В, 100 < Т < 110 К) вказує на 

провідність за механізмом П-Ф [84] у відповідності до виразу: 



92 

]
/

exp[~
0

kT

dqUq

kT

q
UI

rB


 . (3.15) 

Залежність у координатах П-Ф представлена на рис. 3.30. З нахилу цієї 

кривої визначено глибину залягання пасток у плівці SiOx qφb  0,17 еВ. 

Величина цього бар’єру і визначає провідність структури до напруги  1 В. 

 

Рис. 3.30. ВАХ у координатах Пула-Френкеля для плівок SiOх після лазерного 

відпалу (І = 10 МВт/см
2
). 

 

Інтенсивність лазерного опромінення 50 МВт/см
2
. Для інтенсивності 

50 МВт/см
2 

в інтервалі температур 180 < Т < 300 К виділяють 3 області: І – 

область U < 2 В, 200 < Т < 300 К, ІІ – високовольтна область (U > 2 В, 200 < Т 

< 300 К), ІІІ – (180 < Т < 200 К) (рис. 3.31). 

 

Рис. 3.31. ВАХ плівки SiOx після лазерного відпалу при інтенсивності 50 

МВт/см
2
, d = 130 нм.. Температури виміру в якості параметру. 



93 

У температурному інтервалі 200 < Т < 300 К, спостерігається 

квадратична залежність струму від напруги 2~UI . Подальше збільшення 

напруги призводить до різкого зростання струму. Така поведінка ВАХ 

обумовлюється механізмом СООЗ з електронною інжекцією та мілкими 

пастками та описується виразом (3.9). Такий вид залежності в даному 

інтервалі температур 200 < Т < 300 К (рис. 3.31, область І) показує, що 

провідність у структурі визначається однією групою моноенергетичних 

пасток, розташованих вище рівня Фермі [114]. З нахилу кривої зображеної на 

рис. 3.32 у координатах Ареніуса був розрахований рівень енергії залягання 

пасток, які беруть участь в транспорті носіїв Еtм – EF = 0,14 eВ. У даному 

випадку він розташований на  0,14 еВ вище рівня Фермі. Тобто така 

провідність обумовлена пастками, які знаходяться на границі розділу 

кристалічного кремнію і діелектричної матриці [116, 117].  

 

Рис. 3.32. ВАХ у координатах Арреніуса (І = 50 МВт/см
2
). 

 

Хід ВАХ для ІІ області (область середніх напруг (U> 2В і 200<Т< 300 

К) показує степеневу залежність 
mVI ~ , де m>2. Тому для аналізу 

використовуємо механізм провідності СООЗ з експоненційним розподілом 

пасток [118] для всіх температур виміру. З рис. 3.33а визначаємо, що 

збіжність прямих до однієї напруги спостерігається при CV
 = 9,7 В.    

Використовуючи вираз (3.13) розраховуємо концентрацію пасток tN  = 
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2,46×10
17 

см
-3

. Потім з рис. 3.33б визначаємо характеристичу температуру Tt = 

303 К і енергію положення пасток Et = 0,026 еВ. 

 
 

(а) (б) 

Рис. 3.33. (а) ВАХ та їх апроксимація (у температурному інтервалі 200 - 300 

К). Лінії перетинаються в точці CV  = 9,7 В; (б) показник степені m як функція 

оберненої температури. 

 

В області ІІІ (180 < Т < 200 К) спостерігається полегшена електричним 

полем термічна активація пасток – механізм провідності П-Ф. На рис. 3.34 

крива ВАХ приведена в координатах П-Ф. 

 

Рис. 3.34. ВАХ у координатах Пула-Френкеля (І = 50 МВт/см
2
). 
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З нахилу кривих визначили рівень залягання пасток (відраховується від 

дна зони провідності) qφb = 0,37 еВ. Визначене значення рівня залягання 

пасток показує, що зі збільшенням інтенсивності до 50 МВт/см
2
, величина 

бар’єру збільшується, і відповідно вплив станів поблизу рівня Фермі на 

струмоперенос зменшується, що пов’язано зі зменшенням швидкості їх 

утворення, і збільшенням кремнієвих нановключень, через які відбувається 

тунелювання носіїв. 

Інтенсивність лазерного опромінення 100 МВт/см
2
. Як показали 

дослідження ІЧ-спектроскопії при лазерному опроміненні системи 

інтенсивністю 100 МВт/см
2
, відбувається трансформація плівки SiOx у 

SiO2(Si). 

Для інтенсивності лазерного випромінювання 100 МВт/см
2
 на ВАХ 

виділяються 5 областей залежно від діапазону напруг і температур: І – 

низьковольтна область (U < 0,1 В, 300 < T < 350 К та 180 < T < 300 К), ІІ – 

область середніх напруг (0,2 < U < 1, 200 < T < 350 К і 200 < T < 300 К), ІІI – 

високовольтна область (U > 2 В, 200 < T < 350 К), IV область – (U < 1 В, 100 < 

T < 160 К), V область (U > 1 В, 120 < T < 160 К) (рис. 3.35). 

 

Рис. 3.35. ВАХ нанокомпозитної плівки SiO2(Si), відпаленої лазером при 

інтенсивності 100 МВт/см
2
, d = 130 нм. Температура виміру в якості 

параметру. 
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Для І області (U < 0,1 В) ВАХ розділяється на 2 інтервали залежно від 

температури виміру 300 < T < 350 К та 180 < T < 300 К. Для високих 

температур 300 < T < 350 К характерним є провідність за законом Мотта. 

Схематично проходження струму в даному випадку зображено на рис. 3.11с. 

Для інтервалу середніх температур 180 < T < 300 К спостерігається 

квадратична залежність струму від напруги 2~UI , тобто провідність у 

структурі визначається однією групою моноенергетичних пасток, 

розташованих вище рівня Фермі [114]. Аналогічна залежність 

спостерігається в V області на ВАХ. З нахилу кривих у координатах 

Арреніуса розрахований рівень енергії залягання пасток, які беруть участь у 

транспорті носіїв Ec, розраховані значення наведені в Таблиці 3.9. При 

понижені температури виміру від 350 до 200 К, рівень Фермі піднімається на 

0,09 еВ до дна зони провідності кристала, за рахунок того, що при нижчих 

температурах переважають моноенергетичні пастки. При розрахунку 0T , 

)(TWhop , N(EF) були взяті наступні значення С0 = 16, α = 1 нм. Для ІІ області, 

яка відповідає середнім напругам (0,2 < U < 1 В) згідно рис. 3.30 виділяємо 2 

температурні інтервали 300 < T < 350 К і 200 < T < 300 К. Для 0,2 < U < 1, 300 

< T < 350 К. Відповідно для цих інтервалів спостерігається квадратична 

залежність струму від напруги 2~UI , тобто провідність у структурі 

визначається однією групою моноенергетичних пасток, розташованих вище 

рівня Фермі [114], та механізмом СООЗ з експоненційним розподілом станів 

провідності [125] для всіх температур виміру. Для ІІI високовольтної області 

(U > 2В, 200 < T < 350 К) залежність струму від напруги наближається до 

I(U
3/2

), така залежність характерна коли дрейфова швидкість носіїв залежить 

лише від поля, що характерно для так званих «теплих» електронів, коли 

переважає розсіювання на акустичних фононах [114]. Всі результати 

розрахованих параметрів, що характеризують провідність через плівки SiOx 

залежно від потужності лазерного випромінювання, діапазону напруг і 

температур виміру представлені в Таблиці 3.9. 
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Таблиця 3.9. Розраховані параметри з механізмів провідності плівок SiOx та SiO2(Si) після лазерного відпалу. 
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т/см
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10 250 – 
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< 0,2  Мотт 4,21×10
17

 1,3×10
-6 

(288 К) 
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(288 
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- - - - - - 

 180 -350 0,2<U< 2 СООЗ - - 0,059 

eB 

0,86 7,25×10
16

 435 0,037 - - 

 100 – 

110 

0,2 <U< 2 П-Ф - - - - - - - - 0,17 

 100- 

350 

 U
1/5 

- - - - - - -   

50 245-300 < 2 U
2
 - - - - - - - 0,14  

 245-300 > 2 СООЗ    9, 3 2, 

44×10
17

 

303 0,026   

 180 – 

200 

>4 П – Ф         0,37 

100 300- 

350 

< 1 Мот 9,30533×10
13

 2,1×10
-4 

(300К) 

1,5       

 200-352 0,2 <U< 1,  

>2 B 

СООЗ, 

U
1/5

 

   0,58 1,51×10
16

 357 0,03   

 200 

300 

<0,1 U
2
        0, 12  

 100 -160 < 1 Ф-Н         0,1 
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У IV області (U < 1 В, 100 < T < 160 К), переважає тунелювання носіїв. З 

нахилу кривих у координатах Фаулера-Нордгейма )/1(/ln 2 UfUI   визначаємо 

величину бар’єру, яка рівна qφ = 0,1 eB. Поле при малих напругах незначно 

впливає на бар’єр, значить переважає пряме тунелювання через оксидні 

прошарки між нанокристалами. Схематично пряме тунелювання для даного 

випадку зображено на рис. 3. 36. 

 

Рис. 3.36. Схематичне зображення енергетичної зонної діаграми 

нанокомпозитної плівки SiO2(Si) та ілюстрація механізму тунелювання. 

 

Термічний відпал. На рис. 3.37 представлені залежності густини 

струму від температури термічного відпалу, які були визначені при фіксованій 

напруженості електричного поля. Термічний відпал проводився в інтервалі 

температур відпалу 500-1100 С подовж 1 години, як в атмосфері аргону, так і 

азоту. У загальному можна відмітити, що з ростом температури відпалу до 

900 С структурні перетворення в плівці SiOx приводять до збільшення 

станів, які впливають на величину провідності (її збільшення). Подальший 

ріст температури відпалу не приводить до збільшення провідності. 

Розглянемо більш детально ВАХ на рис. 3.37. З рис. 3.37. видно, що в 

інтервалі температур 20 < T < 600С для плівок відпалених в атмосфері азоту 

густина струму повільно зростає. 
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Рис. 3.37. Залежність густини струму через плівку SiOx від температури 

термічного відпалу плівок протягом 1 год при напруженості електричного 

поля (E = 410
5 
В/см) у різній атмосфері: 1 – N2, 2 –. Ar 

 

Це пов’язано з тим, що свіжонапилені нестехіометричні плівки містять 

велику кількість обірваних зв’язків, які обумовлюють утворення електронних 

пасток (Е’ – центрів) [123] і з ростом температури відпалу до 600 С суттєвих 

структурних перетворень не відбувається [102]. В інтервалі температур 600 С ≤ 

T ≤ 800 С (рис. 3.37) густина струму плівок SiOx, відпалених в атмосфері азоту 

зменшується майже на 2 порядки. Цей факт можна пояснити тим, що при таких 

температурах відбувається замикання обірваних зв’язків кремнію та кисню з 

утворенням комплексів недоокисненого кремнію (комплекси SiOSi3, SiO2Si2, 

SiO3Si) та перебудова структури окису, що супроводжується появою аморфних 

кремнієвих НК. Температурний відпал для ІІ області (800 < T < 1000 С) 

приводить до збільшення густини струму. Цей факт пояснюється тим, що в 

плівці SiOx у цьому температурному діапазоні міститься суміш фаз аморфного і 

кристалічного кремнію [101], що призводить до появи додаткових електронних 

станів на границях розділу Si та оксидної фаз. Це в свою чергу обумовлює ріст 

провідності. 
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Як видно з рис. 3.37 в інтервалі температур 900 С < T < 1100 С, густина 

струму постійна. Цей факт пояснюється тим, що структурні зміни в плівці SiOx 

привели до перетворення її в плівку SiO2 з кремнієвими НК. У результаті такої 

трансформації на інтерфейсі кремнієвих НК і діелектричної матриці SiO2 

з’явилися стани провідності і їхня концентрація стабілізувалася. Тому 

провідність плівок, які відпалені при температурі в даному інтервалі, переважно 

зумовлена станами провідності на границі розділу і тунелюванням через 

бар’єри між НК [107]. 

З рис. 3.37 видно, що при Т ≥ 900С густина струму після відпалу в 

атмосфері азота більша, ніж в аргоні. Це пояснюється тим, що при цій 

температурі азот замикається на обірваних зв’язках кремнію, що призводить до 

формування Si-N зв’язків, які утворюють додаткові електронні пастки, як це 

було обговорено в роботах [66, 127]. 

Для подальшого порівняльного аналізу впливу виду відпалу (термічний і 

лазерний) на провідність плівок SiOx на рис. 3.38. представлені залежності 

густини струму від інтенсивності лазерного опромінення (Т = 300 К) при різних 

напруженностях прикладених електричних полів.  
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Рис. 3.38. Залежність густини струму через плівки SiOx від потужності 

лазерного випромінювання (λ2 = 1064 нм, t = 10 нс) при фіксованих значеннях 

електричного поля: 1 –– E = 2 × 10
5  

В/cм, 2 –– E = 4 × 10
5  

В/cм. 
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Залежності на рис. 3.38 показують немонотонну залежність густини 

струму через плівку SiOx. 

 На початковому етапі спостерігається зростання струму зі зростанням 

інтенсивності лазерного опромінення до І = 17 МВт/см
2
. Аналіз ІЧ-спектрів, які 

обумовлені даним початковим етапом (інтенсивність 10 МВт/см
2
) показав, що 

після відпалу структура майже не змінилася у порівняні з вихідною плівкою, 

але з’явилися комплекси недоокисненого кремнію Si-O3-Si (розділ 3.3.1), які 

можуть виступати центрами електронних пасток і відповідно станами 

провідності. 

Зі збільшенням інтенсивності лазерного випромінювання від 17 до 35 

МВт/см
2
 спостерігається спад густини струму, тобто зменшення 

електропровідності плівок. Це пов’язано з тим, що при підвищені інтенсивності 

починається замикання кремній-кисневих зв’язків, концентрація комплексів Si-

O2-Si2, Si-O3-Si зменшується і відповідно густина електронних пасток 

зменшується [106]. При 35 < І < 50 МВт/cм
2 

густина струму майже не 

змінилася. У даному режимі лазерного відпалу крім аморфної фази SiOx, 

утворюється фаза cтехіометричного оксиду кремнію SiO2, який представляє 

комплекси пов’язані з тетраедрами SiO4, що об’єднуються в 4 та 6 членні 

кільця, та кристалічні Si нановключення [107]. У результаті таких перетворень 

з’являються додаткові стани на границі розділу між SiO2 та нанокристалами Si і 

зменшується кількість станів провідності в аморфній частині SiOх. Починаючи 

від І ≥ 50 МВт/см
2 

провідність збільшується. Причиною такої поведінки струму 

є структурні преретворення, що приводять до переважно тунельного механізму 

провідності через нанокристалічні включення кремнію. 

Спостерігається певна подібність зміни провідності плівок SiOх з ростом 

температури термічного відпалу і ростом інтенсивності лазерного опромінення. 

Як і у випадку термічного відпалу, після лазерного відпалу проявляються ті ж 

самі механізми провідності. Встановлено, що основними механізмами 

провідності плівок після лазерного відпалує: а) провідність зі зміною довжиною 

стрибка біля рівня Фермі (закон Мотта), яка спостерігається переважно при 
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малих напругах (до  1 В) в інтервалі температури 200-350 К; б) механізм CООЗ 

переважає при напрузі (U > 1 В) та інтервалі температур 245 < T < 352 К. 

Виявлено, що для I ≥ 50 MВт/cм
2 
, U < 2 В у температурному інтервалі 200 < Т < 

300 К, спостерігається квадратична залежність струму від напруги 2~UI  та 

визначено енергетичний рівень залягання цих пасток. Зі збільшенням напруги 

від U = 2 В до U = 5 В і зменшенням температури 100К спостерігається 

механізм провідності Пула-Френкеля (Твідпалу< 900 
⁰
C, I ≤ 50 МВт/см

2
), або 

тунелювання через нанокристали (Твідпалу > 1000 
⁰
C, I > 50 МВт/см

2
). 
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3.4. Висновки до розділу 3 

1. З використанням методів лазерної еліпсометрії, ІЧ-спектроскопії та АСМ 

мікроскопії були встановлені основні закономірності впливу лазерного відпалу 

на трансформацію збагачених кремнієм плівок SiOx у нанокомпозитну плівку 

SiO2(Si), яка містить НК Si в діелектричній матриці. Показано, що: 

1.1. Нановключення починають формуватися при I ≥ 14 МВт/см
2
; 

1.2. Збільшення інтенсивності лазерного опромінення, як правило, 

приводить до збільшення висоти сформованих 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; 

1.3. У процесі лазерного відпалу вихідної плівки SiOx при інтенсивності 

100 МВт/см
2
, відбувається трансформація нестехіометричної окисної плівки х ≈ 

0,98 у плівку SiOх(Si) з індексом нестехіометрії х ≈ 1,75 та спостерігається 

перерозподіл інтенсивностей елементарних смуг, зникають смуги пов’язані з 

комплексами Si-O-Si3, Si-O2-Si2, Si-O3-Si; 

1.4. Поріг руйнування плівки відповідає інтенсивності I ≥ 114 МВт/см
2
. 

2. Встановлено механізми електронного транспорту через нанокомпозитні 

плівки SiO2(Si), які містять НК кремнію, отримані методом LP CVD і 

наступного високотемпературного відпалу. Показано, що механізми 

електронного транспорту залежать від вмісту кремнію у вихідних плівках, 

діапазону електричних полів та температури виміру. А саме: 

2.1. Незалежно від вмісту надлишкового кремнію, для низьковольтної 

області U < 1,2 B і інтервалу температур 190 < T < 353 К спостерігається 

«омічна» ділянка провідності. 

2.2. В інтервалі напруг 0,5 B < U < 1,2 B спостерігається квадратична 

залежність струму від напруги виду 2~UI . Тобто провідність у структурі 

визначається однією групою моноенергетичних пасток, розташованих вище 

рівня Фермі на відстані Еc= 0,0790,14 eВ.  
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2.3. Для області високих напруг (U > 1,2 В) переважає механізм 

струмопереносу, обмежений об’ємним зарядом, і використовується модель з 

експоненційним розподілом пасток для всіх температур, що дозволяє визначити 

концентрацію пасток Nt. 

2.4. При низьких температурах Т < 100 К в області високих напруг 

провідність відбувається за механізмом полегшеної полем термічної активації 

електронів з пасток у зону провідності – механізм Пула-Френкеля. А у випадку 

високого вмісту надлишкового кремнію при низьких полях спостерігається 

тунелювання за механізмом Фаулера-Нордгейма. 

3. Вперше досліджено вплив відпалу у водні та у вакуумі на 

електропровідність плівок SiOx(Si), сформованих методом іонно-плазмового 

розпилення. Як правило, відпал у водні значно звужує енергетичний діапазон 

розміщення пасток, що впливають на провідність при напругах до 0,4 В у 

порівнянні з вихідною плівкою. Для U >2 B відпал у водні призводить до зміни 

механізму провідності: механізм Пула-Френкеля змінюється на механізм 

провідності СООЗ. 

4. Виявлено явище резонансного тунелювання при проходженні струму через 

плівки SiOх(Si). Інтенсивність резонансних піків зростає з пониженням 

температури вимірів. Встановлена суттєва роль пасток в окисній матриці на 

провідність, про що свідчить відсутність резонансного тунелювання в плівках 

SiOх(Si), які були відпалені в атмосфері водню. Запропонована модель, у рамках 

якої квантовими точками слугують вкраплені у плівку SiOx нанокластери 

кремнію, в яких формується система резонансних енергетичних рівнів. 

Тунелювання за допомогою пасток відбувається саме через SiOx. Розраховане 

значення висоти бар’єру на границі розділу Si-SiOx для вихідної плівки SiOх(Si) 

qφb1 = 0,31 еВ, відпаленої плівки SiOх(Si) у водні qφb2= 0,19 еВ, відпаленої в 

вакуумі qφb1 = 0,33 eB. 

5. Досліджено вплив інтенсивності лазерного відпалу на електропровідність 

плівок SiOx при їхній трансформації в нанокомпозитну плівку SiO2(Si). Основні 

закономірності в зміні електропровідності є подібними до структур після 



105 

високотемпературного термічного відпалу. Запропонована модель пояснення 

механізмів електропровідності через плівки SiOх, яка базується на її 

структурних перетвореннях, пов’язаних з інтенсивністю лазерного 

опромінення. У відповідності до цієї моделі: при підвищені інтенсивності 

починається замикання кремній-кисневих зв’язків, концентрація комплексів Si-

O2-Si2, Si-O3-Si зменшується і, відповідно, густина електронних пасток 

зменшується. Починаючи від І ≥ 50 МВт/см
2
 провідність збільшується. 

Причиною такої поведінки струму є структурні преретворення, що приводять 

до переважно тунельного механізму провідності через оксидні прошарки між 

нанокристалічними включеннями Si.  

5.1 Встановлено, що з ростом температури термічного відпалу до 600 С і 

інтенсивності лазерного опромінення до 17 МВт/см
2
 густина струму зростає. Це 

пов’язано з тим, що в плівці містяться обірвані зв’язки, які обумовлюють появу 

електронних рівнів у забороненій зоні; 

 5.2. При відпалі в атмосфері азоту при 600 < T < 800 ⁰С або інтенсивності 

лазерного опромінення від 17 < І < 35 МВт/см
2 

спостерігається різке зменшення 

густини струму, що пов’язано з тим, що при цій температурі відбувається 

замикання обірваних зв’язків кремнію та кисню, відповідно, концентрація 

обірваних зв’язків зменшується, але разом з тим починають формуватися НК;  

 5.3. При температурі відпалу 800 < T < 900 C та I > 50 МВт/см
2 

густина 

струму різко зроста, що пояснюється тим, що при цих температурах активно 

починає формуватися кристалічний кремній, і провідність обумовлена 

електронними станами на границі розділу Si нановключень і діелектричної 

матриці SiO2, а також пастками за рахунок обірваних зв’язків. 

6. Виявлено, що густина струму після відпалу в атмосфері азоту при Т > 900 

С, в порівнянні з атмосферою Ar помітно вища. Це пояснюється тим, що при 

високих температурах відпалу а азоті, відбувається формування Si-N зв’язків, 

що приводить до подальшого збільшення концентрації електронних пасток. 
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Розділ 4. Електронна польова емісія з напівпровідникових наноструктур 

 

 

1.1. Електронна польова емісія з кремнієвих нановістрів вкритих 

плівками SiOх та SiO2(Si) 

 

Явище ЕПЕ являє собою вихід електронів з матеріалу в вакуум під дією 

сильного електричного поля (10
7
-10

8
 В/см) [129, 130]. ЕПЕ пояснюється на 

основі квантової теорії проходження частинок через потенціальний бар’єр між 

матеріалом та вакуумом. Також вона називається холодною емісією електронів, 

оскільки на відміну від термоелектронної емісії не потребує розігріву катоду. Це 

дозволило максимально зменшити відстань між катодом і анодом, яка може 

досягати мікронних розмірів. 

Створення масивів (матриць) емітуючих елементів [130] дає змогу 

покращити їх ефективність, збільшивши струм та використовувати їх як 

ефективні емітери. З розвитком мікро- та наноелектроніки зростає необхідність 

візуального контролю за станом нанооб'єктів. Для цього необхідно створити 

системи, які б могли відображати об'єкти нанометрових розмірів. Застосування 

системи нанобачення (трансмісійний електронний мікроскоп, скануючий 

електронний мікроскоп, польовий емісійний мікроскоп) можуть бути 

реалізовані при отриманні структур, які б забезпечували електронні пучки з 

вузьким просторовим та енергетичним розподілом електронів. Передбачено та 

виявлено ряд нових ефектів при EПE з наноструктурних матеріалів, таких як 

ультратонкі плівки, нанодроти і нановістрів [131 - 136]. Вимірювання EПE та 

моделювання для квантово-розмірних катодів ґрунтується на перетворенні 

енергетичних зон та енергетичного спектра електронів. ЕК з багатошарових 

структур, які містять наночастинки активно досліджуються [131 - 136]. 

Когерентне резонансне тунелювання електронів [136], послідовне електронне 

тунелювання [131] і одноелектронне тунелювання [132] є основними 

механізмами транспорту електронів при ЕПЕ від багатошарових квантових 
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емітерів. Багатошарові тунельні структури на основі кремнію є перспективними 

для отримання джерела електронів з покращеними параметрами. Очікується, 

що реалізація тунелювання через багатошарові структури в ЕПЕ забезпечить 

вузький енергетичний і просторовий розподіли емітованих електронів. 

 

1.1.1. Електронна польова емісія з кремнієвих нановістрів, сформованих 

методом ізотропного травлення та вкритих плівками SiOх та SiO2(Si) 

 

Проводилися дослідження ЕПЕ з кремнієвих нановістрів, вкритих 

плівками SiOx та нанокомпозитними плівками SiO2(Si) різної товщини. 

Масив Si нановістрів, сформований ізотропним хімічним травленням Si 

через маску. Катоди отримані на кремнієвих пластинах n- типу з орієнтацією 

(100) (Nd = 10
15 

см
-3

) з Si3N4 в якості маскуючого матеріалу. У результаті 

хімічного травлення формувались кремнієві нановістря пірамідальної форми. 

Додаткове загострення вістря проводили окисненням при 900 °С у вологому 

кисні. У подальшому на кремнієві вістря наносилися плівки SiOx та SiO2(Si). У 

цій структурі тонкі шари SiO2 є бар'єрами і кремнієві НК є квантовою точкою. 

При ЕПЕ у вакуум зовнішній бар'єр складається з плівки SiO2 і вакууму [83]. 

На рис. 4.1. показана емісійна ВАХ у координатах Ф-Н для нановістрів, 

вкритих плівками SiOх d1 = 1,7 нм та d2 = 2,6 нм. 

 

Рис. 4.1. Емісійна ВАХ у координатах Ф-Н з Si нановістрів, вкритих плівками 

SiOх: 1 - d1 = 1,7 нм, 2- d2 = 2,6 нм. 
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З рис. 4.1 видно, що для нановістрів, вкритих плівкою SiOx d1 = 1,7 нм 

емісійний струм значно менший (на 4 порядки). Зменшення емісійного струму 

електронів через плівку SiOx у вакуум, можна пояснити тим, що на зовнішній 

поверхні електрон переборює складний бар’єр Si-SiO+вакуум, який 

утворюється через наявність шару окису. Пробій цього шару і обумовлює 

початковий різкий стрибок струму на початку ЕПЕ. Подальша ЕПЕ електронів 

протікає вже через бар’єр Si-вакуум [143]. У цьому випадку для ЕПЕ 

електронам необхідно подолати лише бар’єр, обумовлений вакуумом (рис. 4.1.), 

який може бути знижений і звужений збільшенням прикладеної напруги. Ефект 

зниження емісійного струму при дуже малих товщинах оксиду d < 2нм, 

спостерігали і інші автори [137]. Більші значення емісійного струму для 

товщини плівки d2 = 2,6 нм пояснюються зміною механізму струмопереносу, а 

саме, тунелювання відбувається в два етапи, на першому етапі електрони 

тунелюють з кремнію в зону провідності оксиду кремнію, а на другому з зони 

провідності оксиду кремнію в вакуум. Для плівок більшої товщини існують дві 

області з різними нахилами. З Si нановістрів, вкритих плівками SiOx товщиною 

d3 > 6 нм, емісійний струм не спостерігається, що пов’язано з великим 

значенням ширини бар’єру, який емітовані носії не можуть подолати [137]. 

Далі кремнієві вістря вкриті плівкою SiOx відпалювали в атмосфері азоту 

(для виключення впливу кисню та парів води) подовж 1 год при Т = 1000 °С , у 

результаті плівка трансформувалася в нанокомпозитну плівку SiO2(Si). На рис. 

4.2 та 4.3. наведені емісійні криві кремнієвих нановістрів, вкритих плівками 

SiO2(Si). З рис. 4.2а видно, що для тонких плівок d > 3 нм, виконується умова 

резонансного тунелювання, кожен наступний енергетичний рівень лежить вище, 

крім того спостерігається зсув піків при повторних вимірах. 

У результаті дослідження емісії з нановістрів вкритих плівкою SiO2(Si) з 

d1 = 1,1 нм і d1 = 2,6 нм (рис.4.2 та 4.3.а), було виявлено, що емісійна крива має 

немонотонності емісійного струму, такі як осциляції і піки. Аналогічні піки 

спостерігалися також іншими авторами для різних типів структур і матеріалів 

[139, 140]. 
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Рис. 4.2. Емісійна ВАХ з нановістрів, вкритих плівкою (а) SiO2(Si) (d1 = 1,1 нм 

б), с), д) збільшений масштаб кожної ділянки. (І, ІІ, ІІІ – номер виміру). 

 

 

(а)
 

 

(б) 

Рис. 4.3. Емісійнi ВАХ y координатах Ф-Н з нановістрів, вкритих плівкою (а) 

SiO2(Si) (d1 = 2,6 нм) та (б) SiO2(Si) (d1 = 6,8 нм). 
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Наявність ділянок з від’ємною диференційною провідністю на емісійних 

ВАХ пояснюється одномірними квантово-розмірними ефектами в таких 

структурах і проявом при певних електричних полях додаткового механізму 

струмопереносу – резонансного тунелювання електронів. Причому з рис. 4.2 

помітно, що при повторному вимірі пік зростає. 

Виявлений ефект немонотонної ЕПЕ з поверхні плівок SiO2(Si) можна 

пояснити враховуючи фазовий склад плівки SiOх і SiO2(Si), підсиленням 

електричного поля на поверхневих неоднорідностях кремнію і механізмами 

струмопереносу при ЕПЕ. Після термічного відпалу плівок SiOx відбувається 

фазове розшарування з утворенням фаз SiO2 і Si. 

Піки на емісійних ВАХ для багатошарової Si-SiO2-Si-SiO2 структури, що 

спостерігаються на рис. 4.2 та рис. 4.3а, можна пояснити в рамках механізму 

резонансного тунелювання електронів. У вказаній структурі Si НК виступають 

у ролі квантових точок, в той час як оксидні SiO2 прошарки є бар’єрами. В 

якості зовнішнього бар’єру емісійної резонансної тунельної структури виступає 

SiO2 – вакуум. У результаті розмірного обмеження в зоні провідності Si НК 

з’являються резонансні енергетичні рівні, які обумовлюють появу піків на 

емісійних ВАХ. На рис. 4.4. зображено енергетичну зонну діаграму, яка 

пояснює виникнення резонансних піків, які були виявлені для вістрійної 

багатошарової Si-SiO2-Si-НК-SiO2 структури з Si квантовими точками. 

 

Рис. 4.4. Схематична енергетична діаграма резонансного тунелування при 

електронній польовій емісії Si нановістрів, вкритих плівкою SiO2(Si). 
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Для нановістрів, вкритих плівками SiO2(Si) (d = 6,8 нм), резонансного 

тунелювання не спостерігається, так як товщина плівки в 2 рази більша. Не 

виконується одна з умов резонансного тунелювання (ширина бар’єрів має бути 

співрозмірною, з шириною ями, і по-друге, бар’єр повинен бути дуже вузьким, 

максимум 5 нм). Як і для нановістрів вкритих вихідною плівкою SiOх для 

SiO2(Si) (d= 6,8 нм) спостерігаються 2 нахили. Для пояснення двох нахилів (рис. 

4.3б) 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 більш висока 

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. На рис. 4.5 наведена енергетична 

діаграма структури, яка пояснює емісію з квантованої підзони (механізм 1) і з 

об’єму матеріалу (механізм 2). 
 

 

Рис. 4.5 Схематична енергетична діаграма структури Si-SiO2-Si-SiO2 з Si 

квантованими точками (a) без та (б) з впливом прикладеного електричного поля. 
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Розрахунок енергорозподілу емітованих електронів, проводився у 

відповідності до моделі струмопереносу при ЕПЕ, запропонованій в роботах 

[144, 145, 146], яка враховує тунелювання електронів, як з об’ємного 

трьомірного катоду, так і через кремнієву квантову точку. У даній моделі 

розрахунку було використано трикутний бар'єр [147] напівпровідник-

вакуум,який був знижений потенціалом сил зображення. 

Прозорість тунелювання електронів з напівпровідника в вакуум 

описується стаціонарним рівнянням Шредінга: 
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яке можна переписати для одномірного випадку як: 
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Де ħ – стала Планка,  – хвильова функція, me – ефективна маса електронів, 

V(x) – потенціальний бар’єр для електронів, E – енергія електронів, і x – напрям 

тунелювання. 

Припускаючи, що V(x) – E є незалежною від положення на ділянці між x і 

x + dx (наближення ВКБ), розв’язок рівняння може бути представлений у 

вигляді: 
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Знак мінус відповідає умові коли частинки рухаються зліва направо. Для 

потенціалу, який повільно змінюється, амплітуда хвильової функції при х = L 

може бути пов'язана з амплітудою хвильової функції при х = 0 наступною 

формулою [148]: 

 












 




L
e

dx
ExVm

eL 0

)(2

)0()(


, 
(4.4) 



113 

де L класична точка повороту (L є межею яка є останньою точкою, де електрон 

знаходиться всередині потенціального бар’єру). Рівняння (4.4) відноситься до 

наближення ВКБ. 

Загалом, трикутнуним бар'єром, можна приблизно апроксимувати 

поверхню напівпровідник-вакуум. У разі апроксимації трикутним бар'єром 

[148] ймовірність тунелювання () може бути розрахована наступним 

рівнянням: 
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де 0 – електронна спорідненість. 

 – розраховується як функція від електричного поля F: 
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де 
  ймовірність тунелювання через трикутний бар’єр. 

Струм тунелювання )(FJ  отриманий з густини вільних електронів (n), 

ймовірності тунелювання та ефективної дрейфової швидкості (VD
*
). (VD

*
) є 

ефективна дрейфова швидкість електронів при ЕПЕ. Останні можуть у деякій 

мірі відрізнятися від звичайної об'ємної дрейфової швидкості внаслідок впливу 

розсіювання на бар'єрі. Передбачалося, однак, що бар'єр не істотно порушує 

вплив поля, яке в будь-якому випадку значно слабша функція в порівняно з 

іншими множниками. Швидкість відповідає середній швидкості носіїв, які 

рухаються до бар'єру, у той час як густина потоку носіїв дорівнює густинi 

доступних електронів (до бар'єру), помноженої на ймовірність тунелювання. На 

підставі вище викладеного J(F) може бути представлена як: 
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де )(1 FJ  – густина з об’ємних станів; )(2 FJ  – густина струму з квантованої 

підзони в кремнієвих НК. (рис. 4.5); 1CE  – рівень енергії головної зони, і 2CE  –

енергетичне положення підзони нижнього рівня,  – ширина квантової підзони. 

Тунельний струм, показує експоненційний характер у відповідності до 

залежності від висоти бар'єру в степені 3/2, при умові, що всі інші множники 

(VD1, VD2, Ai) є постійними або незначними. У добре відомому наближенні Ф-Н 

густина JFN(F) показує тільки експоненційну залежність у степені 3/2 для 

висоти бар'єра () на межі поверхні катод-вакуум: 

FB

FNFN e
F

CFJ /
2

2/3

)( 



 . (4.9) 

Враховуючи, що n(F,E) і VD(F,E) (наближення Ф-Н для вироджених 

вільних носіїв) включає константи CFN, B. У нашому наближені, n(F,E) може 

бути знайдена з рівнянь: 
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(4.10) 

де n3D (F,E) і n1D (F,E) є густина вільних електронів для об’ємних і квантово-

розмірних одновимірних (1D) випадків відповідно, EQl – енергія квантового 

рівня, де k – стала Больцмана, Te – електронна температура, d – діаметр 

квантової структури і  – енергія Фермі. 

Функція розподілу станів (D) і густина вільних електронів (N) для 1D і 3 

(3D) вимірних абсолютно відрізняються. 

Розрахований енергорозподіл емітованих електронів для різних значень 

прикладеного поля у відповідності до запропонованої моделі зображений на 

рис. 4.6а. На рис. 4.6б наведена теоретична емісійна ВАХ отримана на основі 

розрахованого розподілу емітованих електронів по енергії [144]. Видно, що 

розрахована і експериментальні криві практично співпадають. 
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Рис. 4.6. (а) Розраховані енергетичні розподіли емітованих електронів з 

багатошарової структури на основі кремнію. Електричне поле збільшується від 

кривої 1 до кривої 3 (б) теоретично розрахована емісійна ВАХ. 

 

З нахилу кривих можна оцінити роботу виходу, використовуючи 

геометрію вістря та коефіцієнт підсилення електричного поля [83, 130]. 

Як правило, при вимірах ЕПЕ залежність повного струму від напруги 

представляється у вигляді: 

 2 exp ,bI aU
U

 
 

(4.11) 

де І – повний струм, а U – напруга вершини вістря, а ,  b  – коефіцієнти, які 

задаються виразами [130]: 
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де α – ефективна площа емітуючої поверхні; β – коефіцієнт трансформації  

електричного поля; b – нахил прямої, В= 6,87×10
7
, А = 1,54х10

-6
.  

Ефективний коефіцієнт підсилення електричного поля β
*

 визначаємо з 

виразу: 

β
*

= β×L,
 (4.14) 
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де L – відстань катод – анод, β – постійна велична і залежить від геометрії 

вістря. 
.
Використовуючи апроксимацію вершини нановістря сферою, коефіцієнт 

підсилення електричного поля  розраховується з виразу[138]. 

3* 
r

h
 , (4.15) 

де h – висота нановістря, r – радіус кривизни вершини. 

У результаті проведених розрахунків отримані наступні параметри ЕПЕ з 

кремнієвих нановістрів покритих плівкою SiO2(Si) товщиною d = 6,8 нм: α = 

1,5×10
-14

см
2

, β = 1,6×10
5

см
-1

, β
*

= 120, робота виходу Ф = 2,39 еВ. 

 

1.1.2. Електронна польова емісія з кремнієвих нановістрів, сформованих 

методом метал-каталітичного хімічного травлення 

 

Одновимірні нановістря набули практичного застосування в 

наноелектроніці, завдяки їхнім розмірам. Проведено дослідження ЕПЕ залежно 

від залишкових газів у камері з кремнієвих нановістрів сформованих МКХТ. 

МКХТ порівнянно з ізотропним травленням є економічно вигідним, але має 

певні недоліки в тому, що складно досягти впорядкованості в масиві нановістрів 

[21]. 

На рис. 4.7 представлені емісійні криві в координатах Ф-Н з кремнієвих 

нановістрів сформованих МКХТ. З ВАХ (рис. 4.7.) видно, що емісійний струм з 

Si-нановістрів, при відносно виcкому робочому вакуумі (Р1 ~ 10
-7

) на 2 порядки 

вищий у порівняні з низьким вакуумом. При відносно високому робочому 

вакуумі в камері (Р1 = 10
-7

 Торр) домішкові гази відкачені, а при нижчому 

вакуумі Р2 = 10
-6

 Торр, присутні залишкові атоми кисню. При Р2 = 10
-6

, 

адсорбовані атоми кисню створюють на поверхні електронні диполі. Для 

нашого випадку (тиск у камері Р2 = 10
-6

 Торр) кисень по відношеню до кремнію 

є електронегативним атомом і тому на поверхні нановістря утворюється шар 

подвійних зарядів, які створюють диполі Sі
+
-O

-
. Потенціалу дипольного шару 
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достатньо для вигину енергетичної зони вгору і тим самим збільшення бар’єру 

на границі Si нановістря-вакуум.  

 

Вираз для роботи виходу з урахуванням подвійного дипольного шару 

[149]: 

Ф = EF + D, (4.16) 

де D –дипольний момент Si
+
-О

-
. 

Для оцінки впливу додатнього диполя на роботу виходу і величину 

електронної спорідненості використаємо формулу для елементарних металів 

[150]: 

D= 0,445(2,21/re
2
 – 0,45re), (4.17) 

де re– довжина зв’язку Sі
+
-O

-
 re= 1, 56 А[129]. 

Розрахована у відповідності до рівняння (4.17) величина вкладу 

поверхневих диполів D = 0,88 еВ. 

Для емісійних кривих з нановістрів виміряних 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 співрозмірним з величиною 

розрахованого дипольного моменту Sі
+
-O

-
, D= 0,88еВ. 

З нахилу кривих (рис. 4.7) розрахували роботу виходу з кремнієвих 

нановістрів для Р1 = 10
-7 

Торр і Р2 = 10
-6

 Торр, враховуючи, що коефіцієнт 

 

Рис. 4.7. 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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підсилення електричного поля β
*
 залишається незмінним, і розрахували його з 

врахуванням геометрії вістря. При розрахунку врахували, що радіус 

заокруглення вершини вістря r = 3,9 нм, відстань анод-катод L = 7,5 мкм, з 

виразу (4.13) розрахували коефіцієнт підсилення електричного поля β
* 

= 769. 

Для ЕПЕ кривих з нановістрів виміряних при Р1 = 10
-7

 Торр: Ф1 = 1,27 еВ, Р2 = 

10
-6

 Торр, Ф2 = 1, 95 еВ, різниця робіт виходу Ф2 – Ф1 = 0,69 еВ, співрозмірна з 

величиною вкладу дипольного моменту Si
+
-O

- 
D = 0,88 еВ, розрахованого з 

виразу (4.17). 

 

4.2. Електронна польова емісія з Si-Ge структур 
 

Прилади на основі Si-Ge характеризуються рядом переваг, це і висока 

швидкодія, і низький рівень шумів, можливість досягнення високих частот від 2 

до десятків ГГц. Si-Ge - система твердого розчину з кубічною алмазною 

структурою. Різниця в сталих гратках атомів елементів Si та Ge і різне 

відсоткове співвідношення в складі Ge і Si при отриманні сплаву обумовлює 

різні унікальні ефекти, які можуть давати вклад у електронні, оптичні, 

термодинамічні і механічні властивості [152]. 

Застосування ефекту впорядкованості в масивах острівців нанометрових 

розмірів у гетеросистемах Si-Ge дозволило отримувати бездефектні квантові 

точки малих розмірів, це дало можливість більш чітко визначати оптичні та 

електронні властивості зразків [152]. Для розширення застосування структур 

германію в кремнії дуже важливий пошук шляхів зниження їхніх розмірів, 

збільшення густини розподілу по поверхні і ступеня упорядкування [154]. ЕПЕ 

зі структур Si-Ge залежить від розміру окремих НК. Відомо, що нанометрові 

розміри ЕК викликають квантові ефекти, які впливають на ЕПЕ властивості 

[152]. 

Проводились дослідження особливостей ЕПЕ з Si-Ge наноострівців. На 

рис. 4.8а наведена ВАХ емісійного струму при ЕПЕ з Si-Ge наноострівців (Si-

Ge – Si I) вкритих плівкою кремнію та відповідна характеристика в координатах 

Ф-Н (рис.4.8б). 
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Рис. 4.8. (а) Емісійні ВАХ з Si-Ge-Si наноострівціві (б) характеристика в 

координатах Ф-Н, відповідно. 

 

На кривій на рис. 4.8б присутні дві області з різними нахилами у 

високовольтній і низьковольтній частинах, крім того спостерігаються піки 

струму. На характеристиках спостерігаються ділянки від’ємного 

диференціального опору. При розрахунку коефіцієнта підсилення електричного 

поля враховуємо, що робота виходу Si становить Φ = 4,15 eВ. Нахили кривих у 

високовольтній і низьковольтній областях b1 = 8013, b2 = 3923, відповідно. 

Розраховані з нахилу кривих згідно рівняння (4.13) значення коефіцієнтів 

підсилення електричного поля при емісії з конусоподібних і пірамідальних 

наноострівців становлять β1* = 18, β2* = 3, відповідно. З геометрії наноострівців 

також можна визначити коефіцієнт підсилення поля відповідно до виразу (4.15) 
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У цьому випадку, розраховані значення коефіцієнтів підсилення електричного 

поля конусоподібних і пірамідальних наноострівців становлять β1 = 18, β2 = 4, 

відповідно. Розраховані значення коефіцієнтів підсилення електричного поля, за 

двома виразами добре узгоджуються.  

Виникнення резонансних піків може бути пояснено квантуванням рівнів у 

трикутній потенціальній ямі на границі розділу Si-вакуум у сильному 

електричному полі (рис. 4.9.) [152 - 156]. Наявність двох ділянок з різним 

нахилом на ВАХ (рис. 4.8.) у координатах Ф-Н пов’язана з особливостями 

форми Si-Ge наноострівців, а саме: конусоподібних і пірамідальних 

наноострівців. На початковому етапі ЕПЕ відбувається з більш високих 

конусоподібних острівців, а при вищих полях в емісійний струм починає давати 

вклад ЕПЕ з менших (нижчих) пірамідальних наноострівців, вкритих плівкою 

Si. На рис. 4.9. наведена схематична модель, яка пояснює ЕПЕ та резонансне 

тунелювання з Si-Ge-Si НК. 

 

Рис. 4.9. Схематична модель енергетичної зонної діаграми Si-Ge-Sі 

наноострівців 1 – без впливу поля, 2 – під впливом електричного поля, з 

поясненням механізму резонансного тунелювання. 
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На другому етапі проводилися дослідження ЕПЕ та фотопольової емісії з 

Si-Ge наноострівців. Фотопольова емісія (ФПЕ, photo field emission, PFE) – це 

ЕПЕ, яка додатково стимулюється світлом. Опромінення ЕК за допомогою 

лазерного джерела дає змогу додатково дослідити процеси ЕПЕ з різних 

матеріалів та створити принципово нові прилади. Ідея проведення таких 

досліджень з’явилася досить давно [157], але остаточного розуміння ефектів, 

пов’язаних з ФПЕ, поки, що немає. Тому, покращивши вже існуючі результати, 

можна створити повноцінний тип спектроскопії, який буде використовуватись 

спеціально для вивчення електронної зонної структури матеріалів вище рівня 

Фермі [96]. Також, аналізуючи останні тенденції, можна сказати про 

перспективність ФПЕ для генерації дуже коротких електричних імпульсів та 

збільшення струму при ЕПЕ. 

При вивченні фотопольової емісії структури додатково опромінювались 

зеленим світлом (hv = 2,33 eВ, Popt = 5 мВт) за допомогою лазера. На рис. 4.10 

зображена ВАХ емісійного струму без опромінення світла та під час 

опромінення світлом. З рис. 4.10 видно, що дія світла призводить до суттєвого 

збільшення емісійного струму. Разом з тим спостерігається зміна нахилу ВАХ, 

що вказує на зменшення ефективної роботи виходу. 

 

Рис. 4.10. ВАХ ЕПЕ: 1 – вихідна крива; 2 – під дією опромінення лазером. 
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Враховуючи нахили апроксимованих кривих: b1т= -308, b2 = -144, та 

враховуючи, що робота виходу для Si-Ge 1 = 4,75 еВ розрахували коефіцієнт 

підсилення для зразка без опромінення світлом *  218 (4.13). Припускаючи, 

що коефіцієнт підсилення з нановістрів під час опромінення не змінився, 

розрахували, відповідно до рівняння (4.15), роботу виходу під дією опромінення 

2 = 2,86 eВ. Різниця між роботами виходу до і після опромінення  = 1,9 eВ. 

Таким чином, зі значення різниці робіт виходу та енергії фотона можна оцінити 

ширину забороненої зони напівпровідника ЕgSi-Ge = hν + (2–1), ЕgSi-Ge = 0,62 

еВ. Табличне значення ширини забороненої зони германію становить E’gGe = 

0,66 еВ. Розрахована ширина забороненої зони практично співпадає з 

табличним значенням ΔЕg = 0,04 еВ. Відхилення можуть бути пов’язані з 

похибкою вимірювання. Отриманий результат свідчить, про те що вершина Si-

Ge наноострівців складається з Ge. 

Для пояснення механізму струмопереносу через Si-Ge наноострівці до і 

під час опромінення наведена схематична модель (рис. 4.11). 

 

Рис. 4.11 Схематична модель енергетичної зонної діаграми Si-Ge: 1 – без 

впливу електричного поля, 2 – під впливом електричного поля, 3 – під 

впливом електричного поля і опромінення світлом. 
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Таким чином, під дією опромінення світлом емісійний струм суттєво 

зростає, що обумовлено тим, що електрони отримують додаткову фотоенергію 

hν, у результаті чого ефективна висота емісійного бар’єру зменшується.
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4.3. Висновки до розділу 4 

1. Встановлено, значний емісійний струм 10
-7

 А (при сталій площі емісії) 

з Si нановістрів, вкритих тонкою плівкою SiOx товщиною 2 < d < 3,6 нм. У 

випадку товщих (d > 6 нм) плівок SiOx емісія не спостерігається. 

2. Виявлені два нахили на емісійних вольт-амперних характеристиках 

кремнієвих катодів, вкритих надтонкою плівкою. 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 кремнієвих 

нановістрів, вкритих нанокомпозитною плівкою SiO2(Si). 

3. Виявлені піки на емісійних ВАХ з Si нановістрів, вкритих 

нанокомпозитною плівкою SiO2(Si). Піки були пояснені в рамках моделі 

резонансного тунелювання, при якому квантовою точкою є кремнієвий НК, 

вхідним бар’єром прошарок SiO2, а вихідним бар’єром прошарок SiO2+вакуум. 

4. Встановлені основні закономірності ЕПЕ з Si–Ge НК а саме: 

4.1. Виявлено на експериментальній емісійній ВАХ у координатах 

Фаулера-Нордгейма дві ділянки з різним нахилом. Наявність двох нахилів 

пов’язана з особливостями форми НК. На початковому етапі ЕПЕ відбувається 

з більш високих конусоподібних острівців, а при вищих полях у струм 

починає давати вклад ЕПЕ з менших (нижчих) пірамідальних наноострівців; 

4.2. На емісійних ВАХ спостерігається ділянка з від’ємним 

диференційним опором. Запропонована модель, яка пояснює виникнення 

резонансного піку одномірним квантуванням енергетичних рівнів у трикутній 

потенціальній ямі на границі розділу Si-вакуум у сильному електричному 

полі; 

4.3. Встановлено вплив світла при опроміненні лазером на особливості 

ЕПЕ з Si–Ge НК. При опроміненні світлом (hv =2,33 еВ) емісійний струм 

збільшується на 2 порядки за рахунок збільшення енергії електронів і 
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відповідно зменшення ефективної роботи виходу. Розраховані з 

експериментальних емісійних ВАХ значення роботи виходу до і під час 

опромінення, свідчать про її зменшення під дією опромінення майже в два рази. 

Отримане значення ширини забороненої зони Si-Ge наноструктури встановлює 

той факт, що вершина Si-Ge наноострівців складається з германію. 
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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 

кремнієвих 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 кремнію, 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 кремнію 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 збагаченні 

кремнієм 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-
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Френкеля, тунелювання за Фаулером-Нордгеймом. Реалізація того чи іншого 

механізму струмопереносу суттєво залежить від вмісту надлишкового кремнію, 

температури виміру і прикладеної напруги.  

3. Встановлено вплив низькотемпературних відпалів у водні та у 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 

тонкі плівки SiOх(Si). Інтенсивність резонансних піків зростає з пониженням 

температури виміру. Встановлена суттєва роль пасток в оксидній матриці в 

процесах 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 покритих 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 надтонкою нанокомпозитною плівкою SiO2(Si). 

6. Визначені 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 ямі Si-НК шаруватої структури SiO2-Si-

НК-SiO2 на поверхні емітера та в трикутній приповерхневій потенціальній ямі у 

випадку Si-Ge наноострівців. 
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