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[1–25] ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ [1–54]

Актуальнiсть теми. Напiвпровiдниковi поверхнево–бар’єрнi структури
— основа мiкроелектронiки та сонячної енергетики, галузей, розвиток яких
на сучасному етапi визначає загальний прогрес людства. Незважаючи на все
рiзноманiття наявних типiв фотовольтаїчних перетворювачiв, на ринку проми-
слового використання переважають моно– та полiкристалiчнi кремнiєвi сонячнi
елементи. Загалом, серед всiх напiвпровiдникових систем кремнiєвi структури
використовують найширше. Це зумовлено величезними запасами даного еле-
менту, його нетоксичнiстю та високою технологiчнiстю як вирощування самих
кристалiв, так i створення рiзноманiтних структур. Зокрема кремнiєвi стру-
ктури з контактом Шотткi застосовують при виготовленнi високошвидкiсних
логiчних та iнтегральних елементiв. У цьому ж сегментi високочастотних мi-
кроелектронних пристроїв широко представленi системи на основi арсенiду
ґалiю — матерiалу, який характеризується високою рухливiстю носiїв заряду.
У дисертацiйнiй роботi наводяться результати дослiдження кремнiєвих соня-
чних елементiв та структур метал—напiвпровiдник на основi Si та GaAs, що
визначає її актуальнiсть з прикладної точки зору.

Загальною задачею матерiалознавства є створення матерiалiв та стру-
ктур iз заданими властивостями. Для її реалiзацiї необхiдне чiтке розумiння
фiзичних процесiв, якi вiдбуваються в матерiалах за рiзних умов. Зокрема,
умови функцiонування напiвпровiдникових приладiв нерiдко передбачають на-
явнiсть рiзноманiтного радiацiйного впливу. Вивченню радiацiйно–iндукованих
процесiв у напiвпровiдниках присвячена значна кiлькiсть робiт, що також свiд-
чить про актуальнiсть подiбних дослiджень, проте окремi аспекти, наприклад
немонотоннiсть змiни характеристик дiодiв Шотткi при дiї γ–квантiв чи ме-
ханiзми модифiкацiї приповерхневого шару при мiкрохвильовому опромiненнi,
досi залишалися поза увагою. У виконанiй роботi показано взаємозв’язок мiж
ступенем неоднорiдностi контакту Шотткi та характером дозової немонотон-
ностi змiни висоти бар’єру, а також з’ясовано, що перетворення у дефектнiй
структурi приповерхневого шару зумовленi збiльшенням концентрацiї мiжву-
злових атомiв. Iншим зовнiшнiм чинником, який може впливати на параметри
напiвпровiдникових структур, є знакозмiннi пружнi деформацiї, зумовленi,
наприклад, поширенням акустичних хвиль. У роботi вперше проведено до-
слiдження перенесення заряду в кремнiєвих бар’єрних структурах за умов
ультразвукового навантаження. Перерахованi напрямки проведених дослiджень
свiдчать про актуальнiсть виконаної роботи в областi матерiалознавства.

Поглиблення розумiння поведiнки дефектiв у напiвпровiдниках мають
фундаментальне значення для розширення можливостей вiдповiдних пристро-
їв. Як видно з матерiалiв останнiх свiтових форумiв, сфера iнтересiв фiзики
дефектiв охоплює методи зовнiшньої активацiї технологiчно функцiональних
дефектiв для управлiння властивостями напiвпровiдникiв. Загальновизнани-
ми подiбними способами є опромiнення та термообробка, якi, проте, суттєво
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впливають i на стан кристала загалом. Представленi результати свiдчать про
здатнiсть ультразвукового навантаження навiть допорогової iнтенсивностi мо-
дифiкувати дефекти у кремнiєвих кристалах, причому до переваг такого пiдходу
варто вiднести вибiрковiсть впливу саме на областi з порушеннями перiоди-
чностi та оборотнiсть змiн при кiмнатних температурах. Тому виконана робота
актуальна з погляду розробки нових методiв керування параметрами бар’єр-
них структур.

Вважається, що причинами змiн стану точкових дефектiв у напiвпро-
вiдникових кристалах пiд дiєю акустичних хвиль є вимушенi коливання
дислокацiй, акусто–стимульована дифузiя домiшок та генерацiя дефектiв при
надпороговiй iнтенсивностi пружних коливань. Проте для оборотних аку-
сто–iндукованих ефектiв у малодислокацiйних матерiалах подiбнi механiзми
не є визначальними. Проведене дослiдження особливостей перенесення заря-
ду при ультразвуковому навантаженнi кремнiєвих структур та iдентифiкацiя
«акустоактивних», тобто здатних до ефективної взаємодiї з пружними коли-
ваннями, дефектiв технологiчного та радiацiйного походження є актуальним
з погляду встановлення фiзичних причин акусто–дефектної взаємодiї у подi-
бних матерiалах.

Вiдтак, дослiдження фiзичних закономiрностей та встановлення меха-
нiзмiв акусто– та радiацiйно–iндукованих ефектiв у поверхнево–бар’єрних
напiвпровiдникових структурах є важливим для вирiшення перелiчених про-
блем i визначає наукову та практичну актуальнiсть дисертацiйної роботи.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, гран-
тами. Дисертацiйна робота пов’язана iз планами науково–дослiдних робiт,
якi проводились у рамках держбюджетних тем та мiжнародних проектiв на
кафедрi загальної фiзики фiзичного факультету Київського нацiонального унi-
верситету iменi Тараса Шевченка. А саме: №01БФ051–09 «Теоретичне та
експериментальне дослiдження фiзичних властивостей неоднорiдних систем
на основi матерiалiв акусто–опто–електронiки та мiкроелектронiки» (№ держ.
реєстрацiї 01БФ051–09, 2001–2005рр.); №06БФ051–04 «Експериментальне та
теоретичне дослiдження структури та фiзичних властивостей низькорозмiрних
систем на основi напiвпровiдникових структур, рiзних модифiкацiй вуглецю та
композитiв» (№ держ. реєстрацiї 0106U006390, 2006–2010рр.); №11БФ051–01
«Фундаментальнi дослiдження в галузi фiзики конденсованого стану i елемен-
тарних частинок, астрономiї i матерiалознавства для створення основ новiтнiх
технологiй» (№ держ. реєстрацiї 0111U004954, 2011–2015рр.); №16БФ051–01
«Формування та фiзичнi властивостi наноструктурованих композитних мате-
рiалiв та функцiональних поверхневих шарiв на основi карбону, напiвпро-
вiдникових та дiелектричних складових» (№ держ. реєстрацiї 0116U004781,
2016–2018рр.) та проект УНТЦ №3555 «Дослiдження та створення методiв
опто– акустичного контролю матерiалiв» (2006–2008рр.).

Мета i завдання дослiдження. Метою дисертацiйної роботи є вста-
новлення основних закономiрностей акусто–iндукованих динамiчних ефектiв
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у кремнiєвих структурах iз p—n–переходом та контактом Шотткi, вияснення
фiзичних механiзмiв впливу опромiнення та ультразвукового навантаження на
проходження струму в напiвпровiдникових поверхнево–бар’єрних структурах.

Для досягнення поставленої мети вирiшувалися наступнi задачi:
• Пiдбiр бар’єрних структур для дослiджень та обрання потрiбних режимiв

опромiнення (тип частинок, доза) та ультразвукового навантаження (тип аку-
стичних хвиль, їхня iнтенсивнiсть i частота);
• З’ясування механiзмiв перенесення заряду в широкому температурному дiа-

пазонi як у вихiдних структурах, так i в радiацiйно–модифiкованих, визначення
характерних параметрiв (висота бар’єру, фактор неiдеальностi, час життя нео-
сновних носiїв заряду тощо);
• Встановлення закономiрностей впливу ультразвукового навантаження на

процеси проходження струму та фотоелектричного перетворення у поверхнево-
бар’єрних структурах до та пiсля опромiнення;
• Проведення порiвняльного аналiзу та оптимiзацiї методiв визначення пара-

метрiв напiвпровiдникових бар’єрних структур;
• Вияснення фiзичних механiзмiв i розробка та обґрунтування фiзичних мо-

делей акусто– та радiацiйно–iндукованих ефектiв;
• З’ясування механiзмiв впливу мiкрохвильового опромiнення та акустичного

навантаження на параметри глибоких рiвнiв, пов’язаних iз порушеннями кри-
сталiчної структури, визначення природи основних акусто–активних дефектiв.

Об’єкт дослiдження – процес проходження струму в напiвпровiднико-
вих структурах.

Предмет дослiдження – ефекти впливу ультразвукового навантаження
та опромiнення на процеси проходження струму та фотоелектричного перетво-
рення у поверхнево–бар’єрних кремнiєвих та арсенiд–ґалiєвих структурах.

Методи дослiдження. З метою вирiшення поставлених задач викори-
стано комплекс експериментальних та розрахункових методiв, який включає:
аналiз вольт–амперних i вольт–фарадних характеристик; акустоелектричну ре-
лаксацiйну спектроскопiю та метод диференцiйних коефiцiєнтiв ВАХ для
визначення параметрiв глибоких рiвнiв; метод стацiонарного струму коротко-
го замикання для визначення довжини дифузiї неосновних носiїв; аналiтичнi
та числовi методи визначення параметрiв дiодiв Шотткi; еволюцiйнi алгори-
тми мiнiмiзацiї функцiй; iмпульсний метод вимiрювання поглинання акустичної
хвилi; резонансний метод вимiрювання iмпедансу навантаженого акустичного
перетворювача; профiлометрiю; рентгенiвськi дифрактометрiю поверхнi та то-
пографiю; контрольоване радiацiйне та мiкрохвильове опромiнення для змiни
дефектного стану зразкiв; метод ультразвукового навантаження.

Наукова новизна отриманих результатiв. У результатi виконання ди-
сертацiйної роботи отримано ряд нових науково–обґрунтованих результатiв, якi
сприяють розв’язку актуальної проблеми фiзики твердого тiла — встановлен-
ня механiзмiв впливу опромiнення та акустичного навантаження на процеси
перенесення заряду в поверхнево–бар’єрних напiвпровiдникових структурах.
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Наукова новизна зумовлена застосуванням нових ультразвукових методiв дина-
мiчного керування станом дефектiв у напiвпровiдникових структурах, а також
вперше проведеними комплексними дослiдженнями низки фундаментальних
процесiв електроперенесення та рекомбiнацiї нерiвноважних носiїв заряду в
кремнiєвих та арсенiд–ґалiєвих поверхнево–бар’єрних структурах за умов ке-
рованих змiн у системi дефектiв кристалу як за допомогою опромiнення, так i
акустичного навантаження. Зiставлення отриманих експериментальних резуль-
татiв iз даними теоретичного аналiзу та окремими результатами iнших авторiв,
дозволили повнiстю якiсно та, у бiльшостi випадкiв, кiлькiсно описати всi
виявленi ефекти. Досягнутий рiвень розумiння деталей проходження струму
в поверхнево–бар’єрних структурах дозволяє надiйно оцiнювати ефективнiсть
роботи вiдповiдних напiвпровiдникових пристроїв при дiї зовнiшнiх чинникiв.

• Вперше виявлено оборотнi ефекти впливу ультразвукового навантаження на
електрофiзичнi властивостi кремнiєвих структур iз p—n–переходом i контактом
метал—напiвпровiдник та встановлено їхнi закономiрностi.
• Вперше встановлено вiдмiнностi впливу акустичного навантаження на пара-

метри неопромiнених та радiацiйно–опромiнених кремнiєвих поверхнево–бар’-
єрних структур, якi зумовленi рiзницею складу дефектiв; вперше визначено
природу основних акустоактивних радiацiйних дефектiв.
• Запропоновано фiзичну модель акустоактивного комплексного дефекту для

пояснення особливостей виявлених акусто–iндукованих ефектiв.
• Проведено порiвняльний аналiз аналiтичних, числових та еволюцiйних ме-

тодiв розрахунку параметрiв дiодiв Шотткi з вольт–амперних характеристик та
визначено найоптимальнiшi з них з погляду точностi та швидкодiї.
• Використовуючи модель поглинання ультразвуку Брейсфорда встановлено,

що акусто–iндукована змiна висоти бар’єру Шотткi у кремнiєвих структурах
метал—напiвпровiдник зумовлена рухом дислокацiйних перегинiв.
• Вперше виявлено взаємозв’язок характеру немонотонностi дозової залежно-

стi змiни висоти бар’єру Шотткi при γ–опромiненнi зi ступенем неоднорiдностi
контакту та встановлено його фiзичнi причини.
• Встановлено, що вплив мiкрохвильового опромiнення на параметри дефе-

ктiв, розташованих у приповерхневих шарах кристалiв GaAs, 6H–SiC та на
внутрiшнiх межах арсенiд–ґалiєвих епiтаксiйних структур, зумовлений збiль-
шення кiлькостi мiжвузлових атомiв.

Практичне значення отриманих результатiв. Отриманi в роботi резуль-
тати сприяють глибшому розумiнню фiзичних процесiв у поверхнево–бар’єр-
них структурах при знакозмiнних механiчних навантаженнях та опромiненнi
нейтронами i високоенергетичними фотонами, що дозволяє пiдвищити точнiсть
прогнозування реальних робочих характеристик подiбних систем залежно вiд
умов функцiонування. Використовуючи результати дослiдження частотних,
амплiтудних та температурних залежностей акусто–iндукованих ефектiв у
бар’єрних структурах, запропоновано новий метод динамiчного акустичного
керування струмом напiвпровiдникових дiодiв з p—n–переходом та контактом
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Шотткi. Проведене тестування та порiвняльне дослiдження методiв визначення
параметрiв дiодiв Шотткi дозволяє вибирати найефективнiший з них залежно
вiд експериментальних умов вимiрювання характеристик, типу структур, ви-
мог до швидкодiї. Запропоновано новий метод оптимiзацiї вибору дiапазону
експериментальних даних для побудови аналiтичних функцiй, який пiдвищує
точнiсть визначення параметрiв структур метал—напiвпровiдник. Виявленi змi-
ни амплiтудної залежностi акусто–iндукованого зростання зворотного струму
дiодiв Шотткi пiсля дiї γ–квантiв можуть бути використанi для створення но-
вих сенсорiв опромiнення.

Особистий внесок здобувача. Внесок автора в отримання наукових ре-
зультатiв полягає у постановцi задач та визначеннi методiв їхнього вирiшення,
виборi об’єктiв та формулюваннi основних напрямкiв дослiджень, розробцi
методологiї експериментальних дослiджень та програмного забезпечення для
обробки експериментальних даних. Переважна бiльшiсть експериментальних
та теоретичних дослiджень виконанi автором особисто. 12 iз 25 наукових ста-
тей, опублiкованих за темою дисертацiї, є одноосiбними роботами здобувача.
У наукових працях, опублiкованих зi спiвавторами, автору належить прове-
дення значної частини дослiджень, аналiз i узагальнення отриманих даних,
iнтерпретацiя результатiв, участь у написаннi наукових статей. Спiвавторами
робiт [1, 3, 4, 6, 20] є студенти Київського нацiонального унiверситету iме-
нi Тараса Шевченка, якi виконували квалiфiкацiйнi роботи пiд керiвництвом
здобувача. У роботах [1,3,4,6,18–20] автором здiйснено пiдбiр структур для до-
слiджень, вибiр режимiв вимiрювань та радiацiйного опромiнення, проведено
основну частину експериментальних вимiрювань та аналiз механiзмiв пере-
несення заряду i впливу ультразвукових хвиль на цi процеси, пiдготовлено
тексти статей. У роботi [1] автором запропоновано модель акустоактивного
дефектного комплексу, в роботi [3] — встановлено можливiсть застосування
моделi поглинання ультразвука внаслiдок руху дислокацiйних перегинiв до по-
яснення акусто–iндукованих змiн параметрiв дiодiв Шотткi. Внесок здобувача
у роботу [8] визначався проведенням розрахункiв у межах моделей дислока-
цiйного поглинання ультразвука. В роботi [12] вимiрювання вольт–фарадних
характеристик проведенi спiвробiтником фiзичного факультету, канд. фiз.–мат.
наук Надточiєм А. Б. У роботах [14, 23] автором проводився пошук, аналiз
та узагальнення лiтературних даних щодо впливу ультразвука на параметри
напiвпровiдникових кристалiв та структур. Внесок здобувача у роботу [16]
визначався постановкою дослiдiв по вимiрюванню вольт–амперних характе-
ристик, iнтерпретацiєю вiдповiдних результатiв, участю в написаннi статтi. У
роботах [21, 22] автор провiв дослiдження параметрiв глибоких рiвнiв, проана-
лiзував отриманi данi, взяв участь у написаннi статей. Постановка наукової
задачi в цих роботах, а також загальна iнтерпретацiя результатiв виконана су-
мiсно з докт. техн. наук Конаковою Р. В.; рентгенографiчнi та профiлометричнi
дослiдження проводились канд. фiз.–мат. наук Литвином П. М. (обидва — Iн-
ститут фiзики напiвпровiдникiв iм. В. Є. Лашкарьова НАНУ). Основна частина
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результатiв представлена автором особисто на вiтчизняних i мiжнародних кон-
ференцiях та наукових семiнарах.

Апробацiя результатiв дисертацiї. Основнi результати, викладенi в ро-
ботi, доповiдалися на наукових семiнарах кафедри загальної фiзики Київського
нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка та були представленi на
наступних наукових конференцiях: I, III, IV, V, VI та VII Українськi науковi кон-
ференцiї з фiзики напiвпровiдникiв (Одеса, Україна, 2002; Одеса, Україна, 2007;
Запорiжжя, Україна, 2009; Ужгород, Україна, 2011; Чернiвцi, Україна, 2013;
Днiпро, Україна, 2016); III международная конференция «Радиационно-терми-
ческие эффекты и процессы в неорганических материалах» (Томск, Россия,
2002); 1–ша та 6-та Мiжнароднi науково-технiчна конференцiї «Сенсорна еле-
ктронiка i мiкросистемнi технологiї СЕМСТ» (Одеса, Україна, 2004; 2014);
2004 IEEE International Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control Joint
50th Anniversary Conference (Montreal, Canada, 2004); Девятая международная
научно–техническая конференция «Актуальные проблемы твердотельной эле-
ктроники и микроэлектроники» (Дивноморское, Россия, 2004); 2005 та 2014
IEEE International Ultrasonics Symposium (Rotterdam, Netherlands, 2005; Chi-
cago, USA, 2014); 2007 та 2015 International Congress on Ultrasonics (Vienna,
Austria, 2007; Metz, France, 2015); MRS 2007 Spring Meeting, Symposium F:
Semiconductor Defect Engineering – Materials, Synthetic Structures, and Devices II
(San Francisco, USA, 2007); VI та VII Мiжнароднi школи–конференцiї «Акту-
альнi проблеми фiзики напiвпровiдникiв» (Дрогобич, Україна, 2008; 2010);
13th International Conference on Defects – Recognition, Imaging and Physics in
Semiconductors (Wheeling, USA, 2009); ХII та ХIV Мiжнароднi конференцiї
«Фiзика i технологiя тонких плiвок та наносистем» (Iвано–Франкiвськ, Укра-
їна, 2009; Буковель, Україна, 2013); Четверта мiжнародна науково–практична
конференцiя «Матерiали електронної технiки та сучаснi iнформацiйнi техноло-
гiї» (Кременчук, Україна, 2010); Всеукраїнська наукова конференцiя «Актуальнi
проблеми теоретичної, експериментальної та прикладної фiзики» (Тернопiль,
Україна, 2012); International research and practice conference «Nanotechnology and
nanomaterials» (Bukovel, Ukraine, 2013); IV мiжнародна конференцiя «Сучаснi
проблеми фiзики конденсованого стану» (Київ, Україна, 2015); II Всеукраїнська
науково–практична конференцiя МЕIСS–2017 (Днiпро, Україна, 2017).

Публiкацiї. За результатами дослiдження опублiковано 54 науковi пра-
цi: 25 наукових статей у фахових журналах (17 статей у виданнях, якi входять
до наукометричної бази даних Scopus); 29 тез доповiдей на наукових конфе-
ренцiях.

Cтруктура та обсяг дисертацiї. Дисертацiя складається зi вступу, шести
роздiлiв, загальних висновкiв, списку використаних джерел i додаткiв. Загаль-
них обсяг дисертацiї становить 369 сторiнок, включаючи 121 рисунок та 31
таблицю. Список використаних джерел мiстить 659 найменувань.
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ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ

У вступi обґрунтовано актуальнiсть вибраної теми, сформульовано ме-
ту i завдання дослiдження, показано наукову новизну та практичну значимiсть
отриманих результатiв, а також приведено iнформацiю щодо зв’язку роботи з
науковими темами, апробацiї результатiв та особистого внеску здобувача.

У першому роздiлi стисло проаналiзованi основнi роботи, присвяченi
дослiдженням взаємодiї пружних хвиль iз дефектами у напiвпровiдникових
кристалах. Зокрема, вказано: а) високоiнтенсивнi акустичнi хвилi (АХ) здатнi
стимулювати дифузiю, перебудову та генерацiю точкових дефектiв у бiнар-
них та однокомпонентних напiвпровiдникових кристалах, гетеросистемах та
бар’єрних пристроях на їхнiй основi, що, в свою чергу, є причиною залишко-
вих змiн електричних, механiчних, оптичних та люмiнесцентних властивостей;
б) ультразвукова обробка (УЗО) радiацiйно деградованих кристалiв та структур
здатна викликати часткове вiдновлення їхнiх властивостей внаслiдок низько-
температурного вiдпалу дефектiв; в) дослiдження особливостей поширення
АХ та акустоелектронної взаємодiї використовується для характеризацiї вла-
сних та домiшкових дефектiв; г) ультразвук може бути додатковим позитивним
фактором впливу пiд час рiзноманiтних технологiчних операцiй, зокрема при
iоннiй iмплантацiї; д) при поширеннi пружних хвиль у напiвпровiдникових
кристалах та приладах на їхнiй основi виникають рiзноманiтнi оптичнi та еле-
ктрофiзичнi ефекти, причиною яких вважається коливальний рух дислокацiй
чи дiя п’єзоелектричного поля. Водночас пiдкреслено, що данi щодо впливу
опромiнення на акусто–дефектну взаємодiю в лiтературi вiдсутнi, а динамiчнi
акусто–iндукованi ефекти в бар’єрних структурах на основi неп’єзоелектричних
малодислокацiйних напiвпровiдникiв фактично не дослiджувалися.

У роздiлi також розглянуто використанi методики дослiдження параме-
трiв бар’єрних структур при ультразвуковому навантаженнi (УЗН), зокрема
описано методи визначення параметрiв АХ та схема експерименту, яка уне-
можливлювала проникнення електричного поля у зразок — рис. 1.

У другому роздiлi представленi результати експериментальних дослi-
джень вперше виявлених оборотних акусто–iндукованих ефектiв у опромiне-
них та вихiдних кремнiєвих сонячних елементах. Виявлено, що у дiапазонi
290÷340 К при УЗН (частота ультразвука fUS = 4 ÷ 8 МГц, iнтенсивнiсть
WUS ≤ 0,4 Вт/см2) у вихiдних кремнiєвих сонячних елементах вiдбувається
деградацiя фотоелектричних властивостей, а саме, спостерiгається зменшен-
ня густини струму короткого замикання Jsc (до 10%), напруги холостого ходу
Voc (до 15%) та фактору форми вольт–амперних характеристик (ВАХ) FF
(до 5%). Змiни оборотнi, величини параметрiв пiсля припинення УЗН та ви-
тримки зразкiв при кiмнатнiй температурi протягом декiлькох десяткiв хвилин
повертаються до своїх значень перед акустичним навантаженням. Вiдноснi ве-
личини акусто–iндукованих змiн слабко залежать вiд температури, водночас
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Рис. 1. Cхема ультразвукового наванта-
ження кремнiєвих сонячних елементiв:
1 – екран;
2 – п’єзоелектричний перетворювач;
3 – контакти для вимiрювання ВАХ;
4 – контакти для збудження ультразвука

при використаннi поперечних хвиль вони суттєвiшi, нiж у випадку застосування
повздовжнiх хвиль iз тiєю ж iнтенсивнiстю. Останнє свiдчить, що ефективнiсть
впливу ультразвука визначається насамперед амплiтудою змiщення атомiв.

З метою встановлення фiзичного механiзму виявлених ефектiв, проведено
аналiз впливу УЗН на ефективний час життя носiїв в областi просторового
заряду τg , фактор неiдеальностi nid, час життя неосновних носiїв у базi дiода
τn та опiр шунтування Rsh. Параметри визначалися шляхом апроксимацiї ВАХ
згiдно з моделлю подвiйного p—n+–дiода:

J(V, T ) = −Jph +
qnid

2τg

{

exp

[

q(V − JRs,A)

nidkT

]

− 1

}

+

+
qn2

i

pp

√

µnkT

τn

{

exp

[

q(V − JRs,A)

kT

]

− 1

}

+
V − JRs,A

Rsh
, (1)

де V — прикладена напруга, J та Jph — густини струму та фотоструму, вiд-
повiдно; ni та pp — концентрацiї власних носiїв заряду та основних носiїв у
p–областi, d — товщина областi просторового заряду, Rs,A — добуток послiдов-
ного опору та площi структури, µn — рухливiсть електронiв у базi дiода. При
апроксимацiї використовувався алгоритм диференцiйної еволюцiї та враховува-
лися температурнi та польовi залежностi ni, d, µn. Оцiнка τn також проводилася
за температурною залежнiстю Jsc.

Виявленi температурнi залежностi nid та τg (nid(T ) ∼ Tid/T , τg(T ) ∼
exp (−Eτg/kT ), де Tid та Eτg — характернi коефiцiєнти), а також їхнi абсолютнi
значення (nid > 2, τg < 4·10−7 c), свiдчать, що рекомбiнацiя в областi просторо-
вого заряду вiдбувається вiдповiдно до моделi рекомбiнацiї у системi спарених
рiвнiв двох дефектiв [1∗]. УЗН викликає оборотне зростання nid (до 0,04) та
зменшення τg (до 30%). Оборотнiсть акусто–iндукованих змiн та незмiннiсть
Tid i Eτg свiдчать про сталiсть концентрацiї рекомбiнацiйних центрiв та вiдсу-
тнiсть їхньої перебудови при УЗН. Також встановлено, що: а) рекомбiнацiя у
квазi–нейтральнiй областi описується моделлю Шоклi–Рiда–Хола; б) величина
τn, яка визначається цими процесами, при УЗН суттєво (до 90%) зменшується,
причому τ−1

n ∼ u2
US, де uUS — амплiтуда змiщення атомiв при поширеннi АХ.
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З метою iдентифiкацiї основних рекомбiнацiйних центрiв проведено до-
слiдження впливiв iнтенсивного (∼ 2 кВт/м2) довготривалого (до 15 год)
освiтлення та вiдпалу (при 200 ◦C) на параметри сонячних елементiв. Аналiз
залишкових змiн та перехiдних процесiв пiсля припинення освiтлення засвiд-
чив, що дефектами, якi приймають участь у рекомбiнацiйних процесах та в
акусто–дефектнiй взаємодiї є переважно кисневмiснi преципiтати та частково
пари FeiBs. Зроблений висновок пiдтверджено за допомогою методу дифе-
ренцiйних коефiцiєнтiв ВАХ [4∗], застосування якого дозволило з’ясувати, що
основним рекомбiнацiйним центрам у областi просторового заряду вихiдних
структур вiдповiдають енергетичнi рiвнi Ec − (0,46÷ 0,48) еВ та Ec − 0,40 еВ
(кисневмiснi преципiтати), Ec − 0,36 еВ (дислокацiї) i Ec − 0,43 еВ (комплекс
FeiOi). Додатково показано, що при УЗН вiдбувається незначне (на ∼10 меВ)
зменшення енергiї активацiї та збiльшується внесок у рекомбiнацiю мiлкiших
рiвнiв, зокрема пов’язаних iз преципiтатами; змiни вiдносних внескiв рiзних
центрiв лiнiйно залежать вiд uUS.

Виявлено оборотне зменшення величини Rsh (на ≤30%) при УЗН. Пока-
зано, що поява Rsh описується моделлю дислокацiйно–iндукованого iмпедансу
[2∗], а акусто–iндукованi змiни викликанi зростанням ефективностi захоплення
електронiв лiнiйними дефектами, розташованими в областi p—n–переходу.

Проведенi в наближеннi дводiодної моделi числовi розрахунки показали,
що акусто–iндукованi змiни Jsc зумовленi зменшенням τn, тодi як зменшення
τg викликає деградацiю Voc та FF . Останнiй ефект пiдсилюється внаслiдок аку-
сто–iндукованого зменшення Rsh та частково компенсується зростанням nid.

Для пояснення виявлених ефектiв запропоновано модель акустоактивно-
го комплексного рекомбiнацiйного центру, що складається iз нееквiвалентних
компонент; ними у випадку рекомбiнацiї Шоклi–Рiда–Хола є складовi точкового
комплексу, а при рекомбiнацiї в системi спарених рiвнiв — близько розташова-
нi дефекти донорного та акцепторного типiв. Вiдомо [3∗], що при поширеннi
АХ на точковий дефект дiє перiодична сила, амплiтуда якої залежить вiд змiни
об’єму кристалу, що припадає на один дефект ∆Ωd (∆Ωd < 0 для дефектiв ва-
кансiйного типу). У рамках моделi при УЗН компоненти здiйснюють гармонiчнi
коливання, частота та напрям яких визначаються акустичною хвилею, тодi як
амплiтуда та фаза залежать також i вiд величин ∆ΩD

d та ∆ΩA
d кожної з них —

рис. 2. Вiдстань мiж компонентами при УЗН rUS залежить вiд часу

rUS(t) =
{

[rin + uA cos(2πfUSt+ δ)− uD cos(2πfUSt)]
2 cos2 ϕ

+[uA cos(2πfUSt+ δ)− uD cos(2πfUSt)]
2 sin2 ϕ

}0.5
, (2)

де rin — вихiдна вiдстань, uD та uA — амплiтуди коливань компонент, uD, uA ∼
uUS; δ — зсув фаз мiж коливаннями компонент, ϕ — кут мiж вiссю компле-
ксу та напрямом змiщень атомiв при поширеннi АХ. У рамках запропонованої
моделi проведено розрахунки очiкуваних акусто–iндукованих змiн поперечно-
го перерiзу захоплення електронiв σn та параметра зв’язку, якi визначають
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Рис. 2. Очiкувана поведiнка
акустоактивного дефектного
комплексу при ультразвуково-
му навантаженнi вiдповiдно до
запропонованої моделi

темп зникнення нерiвноважних носiїв у зазначених рекомбiнацiйних моделях.
Зокрема: а) розглянуто ефективнiсть впливу УЗН при збудженнi поперечних та
повздовжнiх хвиль iз врахуванням наявностi просторово орiєнтованих дисло-
кацiй та показано, що найбiльшi змiни очiкуються для комплексу з компонент
мiжвузлового та вакансiйного типу (∆ΩD

d · ∆ΩA
d < 0) за умов поперечних ко-

ливань; б) показано, що збiльшення σn та зменшення параметра зв’язку мають
викликати зменшення τg та зростання nid, що експериментально спостерiга-
ється при поширеннi ультразвуку; в) виявлено, що час життя при УЗН τn,US
пов’язаний iз вихiдною величиною τn,in спiввiдношенням

τ−1
n,US = τ−1

n,in + u2
US

∑

j

Nd,j σ
in
n,j KUS,j υth,n , (3)

де кiлькiсть доданкiв визначається кiлькiстю рiзних акустоактивних реком-
бiнацiйних центрiв з концентрацiєю Nd,j кожен; υth,n — теплова швидкiсть
електронiв; KUS,j описує взаємодiю ультразвука з дефектом j–го типу.

У роздiлi також наведенi результати дослiджень впливу УЗН на власти-
востi кремнiєвих сонячних елементiв, опромiнених γ–квантами 60Co (дози 106

i 107 рад) та реакторними нейтронами (флюєнс 4 · 1011 см−2). Iз врахуванням
лiтературних даних показано, що при нейтронному опромiненнi виникають па-
ри CiOi, вакансiйнi кластери Vn та пари VOi, γ–променi викликають появу
лише CiOi та VOi; проведено оцiнку концентрацiй радiацiйних дефектiв та
їхнього впливу на τn. Виявлено: а) характер температурних залежностей nid

(рис. 3) та τg (рис. 4) пiсля опромiнення зберiгається, проте змiни Tid та Eτg

свiдчать про участь радiацiйних дефектiв у процесах рекомбiнацiї в системi
спарених рiвнiв; б) акусто–iндукованi змiни nid в опромiнених структурах бiль-
шi за модулем та протилежнi за знаком вiдносно змiн у вихiдних зразках; у
рамках запропонованої моделi це означає, що до опромiнення ∆ΩD

d ·∆ΩA
d > 0,

а пiсля ∆ΩD
d · ∆ΩA

d < 0; в) УЗН γ–опромiнених структур викликає оборотнi
змiни величин Tid та Eτg, що свiдчить про акусто–iндуковану перебудову ме-
тастабiльного радiацiйного дефекту, найiмовiрнiше — VOi. Виявлено, що при
УЗН величина τ−1

n для опромiнених структур також лiнiйно залежить вiд u2
US.
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Використовуючи спiввiдношення (3), оцiнено коефiцiєнти взаємодiї АХ iз ра-
дiацiйними дефектами (для CiOi K

CO
US = 0, а отже дефект не акустоактивний,

для дивакансiї KV2
US = (42 ± 15) см2 Вт−1) та кисневмiсними преципiтатами

(Kop
US ≥ 5 см2 Вт−1).

Рис. 3. Температурнi залежностi фактора неiдеальностi для неопромiненого
(кривi 1, 2), нейтронно–опромiненого (3, 4) та γ–опромiнених (5, 6 та 7, 8 для
доз 106 та 107 рад, вiдповiдно) зразкiв. Кривi 2, 4, 6 та 8 отриманi при УЗН
(поперечнi хвилi; 4,2 МГц; 0,4 Вт/см2); кривi 1, 3, 5 та 7 — без.

Рис. 4. Температурнi залежностi часу життя носiїв в областi просторового за-
ряду. Позначення кривих збiгаються з позначеннями на рис. 3

Виявлено, що у нейтронно–опромiнених зразках, на вiдмiну вiд вихi-
дних та γ–опромiнених, УЗН слабо впливає на величину фотоструму — рис. 5.
Це не узгоджується з акусто–iндукованим зростанням активностi рекомбiна-
цiйних центрiв, про що свiдчить спостережене зменшенням τn. Дослiдження
температурних залежностей Jph та довжини дифузiї неосновних носiїв заря-
ду, засвiдчили наявнiсть у цих структурах додаткового механiзму впливу УЗН,
який, ймовiрно, пов’язаний з акусто–iндукованою змiною заселеностi рiвнiв ва-
кансiйних кластерiв та зменшенням коефiцiєнта вiдбивання свiтла.
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Рис. 5. Залежностi акусто–iндукованого зменшення фотоструму вiд амплiтуди
змiщень атомiв у неопромiненому (1, 2) та нейтронно–опромiненому (3, 4) зраз-
ках. fUS, МГц: 8,0 (1, 3); 26,1 (2, 4). Jph,US — фотострум при УЗН, Jph,in — без.

У третьому роздiлi наведено результати огляду, тестування, порiвняльно-
го аналiзу та оптимiзацiї методiв визначення параметрiв структур метал—напiв-
провiдник на основi їхнiх ВАХ. Встановлення механiзмiв впливу зовнiшнiх
факторiв на проходження струму в дiодах Шотткi вимагає щонайточнiшого
визначення фiзичних параметрiв таких структур. Метою цього роздiлу було ви-
значення найоптимальнiших шляхiв вирiшення такого завдання, що дозволило
пiдвищити достовiрнiсть результатiв, представлених у iнших частинах роботи.

Проводилося визначення висоти бар’єру Шотткi Φb, фактору неiдеально-
стi nid та послiдовного опору Rs на основi моделi термоелектронної емiсiї (ТЕ):

I = AA∗ T 2 exp

(

−
qΦb

kT

){

exp

[

q(V − IRs)

nidkT

]

− 1

}

, (4)

де A — площа дiода, A∗ — ефективна стала Рiчардсона. Розглянуто: а) 10 ана-
лiтичних методiв, якi використовують iнтегрування ВАХ (метод Kaminski I),
побудову однiєї чи масиву допомiжних функцiї та їхню лiнiйну (методи Chung,
Lee та Kaminski II), нелiнiйну (Gromov) апроксимацiю або пошук екстрему-
мiв (Cibils); побудову функцiй з використанням додаткових параметрiв (методи
Norde та Bohlin), диференцiйних коефiцiєнтiв першого (Werner) або вищого по-
рядкiв (Mikhelashvili); б) 2 числовi методи — метод найменших квадратiв зi
статистичними ваговими коефiцiєнтами застосовувався безпосередньо до рiв-
няння (4) (Ordinary LS) та до його розв’язку, вираженого через W–функцiю
Ламберта (Lambert LS); в) 4 еволюцiйнi алгоритми — диференцiйної еволю-
цiї (DE), оптимiзацiї зграї частинок (PSO), модифiкованої штучної бджолиної
сiм’ї (MABC) та оптимiзованого викладання та навчання (TLBO). Всi методи
застосовувалися для аналiзу ВАХ, синтезованих за допомогою виразу (4) iз вра-
хуванням можливих випадкових похибок вимiрювань для дiапазону 130÷330 K,
та експериментально вимiряних у цьому ж температурному iнтервалi ВАХ
кремнiєвих дiодiв Шотткi.

Для методiв Norde та Bohlin визначено оптимальнi величини дода-
ткових параметрiв (1,8 для Norde та 1,6 i 3,5 для Bohlin). Запропоновано
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Рис. 6. Вiдноснi похибки визначення Rs (а — в), Φb (г — е) та nid (є — з) при
застосуваннi аналiтичних, числових та еволюцiйних методiв до ВАХ, синтезо-
ваних при рiзних температурах
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Таблиця 1
Порiвняльна тривалiсть визначення параметрiв дiодiв Шотткi з однiєї ВАХ за

допомогою рiзних методiв при однаковiй конфiгурацiї комп’ютера
Метод Час роботи, с Метод Час роботи, с

Norde (2,6÷ 3,7) · 10−5 Werner (4,0÷ 4,5) · 10−5

Cibils (0,2÷ 5,3) · 10−3 Kaminskii I (4,5÷ 8,0) · 10−5

Kaminskii II (0,3÷ 2,6) · 10−3 Bohlin (4,0÷ 6,3) · 10−5

Lee (0,2÷ 3,6) · 10−3 Gromov 2.2 · 10−2

Cheung (2,0÷ 3,2) · 10−5 Mikhelashvili (2,9÷ 4,7) · 10−5

Ordinary LS 1,8÷ 460 Lambert LS 7,6÷ 540
DE 0,36÷ 0,73 PSO 0,14÷ 0,35

MABC 0,057÷ 0,20 TLBO 5,4÷ 19,2

модифiкацiю методу Mikhelashvili, яка полягає у послiдовному використаннi
медiанного фiльтру та процедури згладжування функцiї α(V ) = d(ln I)/d(ln V )
перед визначенням положення її максимуму; показано доцiльнiсть застосування
запропонованої модифiкацiї при опрацюваннi масиву реальних ВАХ для пiдви-
щення точностi методу. Запропоновано адаптивну процедуру вибору дiапазона
ВАХ для побудови допомiжних функцiй в аналiтичних методах та показано,
що вона дозволяє пiдвищити точнiсть визначення параметрiв (приблизно на
порядок при кiмнатних температурах у випадку низького рiвня похибок вимi-
рювання) i не викликає критичного збiльшення часу розрахунку.

Виявлено, що вiдноснi похибки визначення Rs, Φb та nid лiнiйно зале-
жать вiд величин вiдносних похибок вимiрювання напруги та сили струму,
причому в останньому випадку залежнiсть слабша. Проведено порiвняльний
аналiз точностi (рис. 6 та 7) та швидкодiї (табл. 1) визначення параметрiв рi-
зними методами. Показано, що найвища точнiсть досягається при використаннi
еволюцiйних алгоритмiв, числових методiв, методу Gromov iз адаптивною про-
цедурою та методу Lee. Використання функцiї Ламберта при застосуваннi

Рис. 7. Середнi значення вiдносного вiдхилення вимiряних значень сили струму
вiд розрахованих за формулою (4) з використанням параметрiв, отриманих при
застосуваннi рiзних методiв (вiдкладенi по горизонталi)
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числових методiв дозволяє зменшити помилки визначення параметрiв. Визна-
чено вплив абсолютних величин кожного з параметрiв на точнiсть визначення
Rs, Φb та nid. Зокрема показано, що еволюцiйнi алгоритми дозволяють отрима-
ти найкоректнiшi результати при малих значеннях Rs (декiлька ом) або високих
температурах, а найстiйкiшими до змiн величин параметрiв є числовi методи.

Четвертий роздiл мiстить результати дослiджень структур Al—n–n+–Si
з контактом Шотткi. А саме, розглянуто: а) вплив γ–опромiнення на процеси
перенесення заряду в дiапазонi 130÷330 K; б) вперше виявленi оборотнi аку-
сто–iндукованi ефекти при кiмнатних температурах.

Встановлено, що поява при низьких температурах (T <210 К) додаткової
компоненти прямого струму, а також температурнi залежностi висоти бар’є-
ру (рис. 8) та фактору неiдеальностi можуть бути поясненi на основi моделi
ТЕ через неоднорiдний контакт [5∗]. У межах моделi визначено середню ви-
соту бар’єру Шотткi Φ0

b та її стандартне вiдхилення σΦ: 0,872 ± 0,004 В та
0,099 ± 0,001 В при (130÷220) К та 0,663 ± 0,003 В та 0,040 ± 0,005 В при
(230÷330) К, вiдповiдно. З аналiзу температурної залежностi додаткової ком-
поненти струму одержано середнє значення висоти бар’єру Шотткi в областi
зi зниженим бар’єром (так званого патчу): 54± 4 мВ. Показано, що при зворо-
тних змiщеннях струм IR складається з двох компонент — рис. 9,а. Перша з них,
ITE, зумовлена процесами ТЕ через неоднорiдний контакт; друга, IFN, викли-
кана процесами тунелювання за участю рiвня Ec − (120± 5) меВ, пов’язаним,
найiмовiрнiше, з мiжвузловим атомом вуглецю Сi.

Показано, що при опромiненнi γ–квантами 60Co iз дозами D = 106 рад
та D = 107 рад вiдбувається немонотонна змiна висоти бар’єра Шотткi —
рис. 8. При зворотному змiщеннi в опромiнених структурах виникає додаткова
компонента струму, IMPT, пов’язана iз тунельною багатофононною iонiзацiєю
глибоких центрiв [6∗].

Виявлено, що для зразкiв, опромiнених iз дозою 106 рад, при 120÷240 K
домiнуючою причиною прямого та зворотного струму стає тунелювання за

Рис. 8. Температурнi залежностi висоти бар’єру структур Al—n–n+–Si (точки,
лiва вiсь) та ширини забороненої зони кремнiю (пунктир, права вiсь)
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Рис. 9. Зворотнi ВАХ
структур Al—n–n+–Si з
рiзним ступенем опро-
мiнення. T = 305 K.
Заповненi та порожнi
точки отриманi при УЗН
(fUS = 9,6 МГц) та без
нього, вiдповiдно. Штри-
ховi лiнiї вiдображають
складову зворотного
струму, зумовлену про-
цесами термоелектронної
емiсiї ITE, пунктирнi
— процесами прямо-
го тунелювання IFN,
штрих–пунктирнi —
процесами багатофонон-
ного тунелювання IMPT,
суцiльнi — суму всiх
компонент

участю рiвнiв радiацiйних дефектiв. При T >260 K та прямому змiщеннi основ-
ним механiзмом залишається ТЕ через неоднорiдний контакт, проте значення
Φ0

b та σΦ зростають до 0,772 В та 0,1 В, вiдповiдно. Також зростає висота
бар’єру в областi патчiв (з 54 до 74 мВ), проте їхня загальна площа не змi-
нюється. Причиною збiльшення висоти бар’єра є накопичення на iнтерфейсi
радiацiйних дефектiв акцепторного типу. Радiацiйно–пiдсилене дислокацiйне
ковзання викликає перегрупування патчiв iз утворенням скупчень бiльшого роз-
мiру. Останнє пiдсилює вплив патчiв, що маскує зростання висоти бар’єру за
їхнiми межами i спричиняє зменшення ефективної Φb, яка визначається з ана-
лiзу ВАХ (рис. 8).

Показано, що при збiльшеннi дози до 107 рад тунельний струм стає
основним при зворотному змiщеннi у всьому температурному iнтервалi. При
T = 260 ÷ 330 K прямий струм пов’язаний як з тунелюванням, так i з ТЕ
процесами через однорiдний бар’єр висотою близько 710 мВ, визначеною за
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Рис. 10. Залежностi висо-
ти бар’єру Шотткi (а) та
фактора неiдеальностi (б)
вiд iнтенсивностi УЗ для
структур Al—n–n+–Si з рi-
зною дозою γ–опромiнення.
Горизонтальнi пунктирнi лiнiї
вiдповiдають значенням па-
раметрiв, вимiряних без УЗН.
T = 305 K. fUS = 9,6 МГц

допомогою залежностi Рiчардсона. Змiни механiзму перенесення заряду зумов-
ленi суттєвим збiльшенням концентрацiї радiацiйних дефектiв та ефективним
гетеруванням патчами вiд’ємно заряджених центрiв. Це викликає зменшен-
ня Φb за межами патчiв, а самi вони перестають впливати на ТЕ процеси i
виконують роль тунельних шунтiв. Отже, як виявлено, характер немонотон-
ної залежностi Φb(D) залежить вiд ступеня неоднорiдностi: для однорiдного
контакту вiдбувається «зростання–спад» висоти бар’єру при збiльшеннi до-
зи, проте можливе iнвертування ефекту внаслiдок впливу патчiв. Зауважимо,
що у лiтературi повiдомляється про спостереження обох типiв немонотонностi
(«спад–зростання» та «зростання–спад»), проте причини такого рiзноманiття
характеру радiацiйно–iндукованих змiн Φb залишалися невiдомими.

У роздiлi також розглянуто ефект оборотного зменшення Φb при УЗН за
T =305 К — рис. 10,а. У неопромiнених структурах залежнiсть Φb(WUS) має
пороговий характер; пiсля γ–опромiнення ефективнiсть впливу УЗ знижується
та змiнюється характер амплiтудної залежностi. Зi збiльшення дози величина
акусто–iндукованих змiн Φb зростає. Показано, що у неопромiнених структурах
зменшення висоти бар’єру зумовлене змiною рiвня нейтральностi iнтерфейсних
станiв внаслiдок iонiзацiї дефектiв, викликаної коливаннями дислокацiйних
вiдрiзкiв у акустичному полi. Опромiнення спричинює закрiплення лiнiйних
дефектiв внаслiдок гетерування ними точкових дефектiв та появу акустоактив-
них радiацiйних дефектiв (А–центрiв, дивакансiй). Незначнi акусто–iндукованi
змiни фактора неiдеальностi спостерiгаються лише у випадку, коли nid > 1,1
(рис. 10,б), що зумовлено впливом УЗ на патчi внаслiдок взаємодiї пружних
хвиль iз радiацiйними дефектами, захопленими в областях неоднорiдностi.

За умов УЗН спостерiгається збiльшення величини зворотного стру-
му — рис. 9. Ефект послаблюється зi збiльшенням змiщення, амплiтудна
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залежнiсть як для вихiдних, так i опромiнених структур аналогiчна акусто–iнду-
кованим змiнам висоти бар’єру. Враховуючи, що акусто–iндукованi змiни
зворотного струму можуть сягати декiлькох десяткiв вiдсоткiв, запропонова-
но використовувати ефект для створення сенсора γ-–опромiнення. Показано,
що акусто–iндукованi змiни IR зумовленi впливом пружних хвиль на ТЕ скла-
дову, тодi як незмiннiсть при УЗН тунельних компонент струму свiдчить, що
вiдповiднi дефекти (зокрема Сi) не є акустоактивними.

У п’ятому роздiлi приведенi результати дослiджень оборотних аку-
сто–iндукованих (fUS = 4,1, 8,4 та 27,8 МГц) змiн параметрiв дiодiв Шотткi
Mo—n–n+–Si в iнтервалi температур 130÷330 К.

Показано, що у дослiджених структурах перенесення заряду вiдбуває-
ться вiдповiдно до моделi термоелектронної емiсiї через неоднорiдний контакт,
причому для опису температурної залежностi висоти бар’єру Шотткi доцiльно
застосовувати наближення подвiйного розподiлу Гауса [7∗]:

Φb=−
kT

q
ln

[

̺1 exp

(

−
qΦ0

b,1

kT
+

q2σ2
Φ,1

2k2T 2

)

+ ̺2 exp

(

−
qΦ0

b,2

kT
+

q2σ2
Φ,2

2k2T 2

)]

, (5)

̺1, ̺2 — ваговi коефiцiєнти кожного з розподiлiв. Виявлено, що ультразвук ви-
кликає оборотнi збiльшення фактора неiдеальностi та змiни Φb, величина i знак
яких залежать вiд температури — рис. 11. Розрахунки, проведенi вiдповiдно до
моделi [3∗,7∗] показали, що при УЗН вiдбувається зростання Φ0

b,i, σΦ,i та ̺2.
Наприклад, при fUS = 4,1 МГц та WUS = 0,17 Вт/см2, Φ0

b,1 змiнюється вiд
780 мВ до 810 мВ, Φ0

b,2 — вiд 1100 до 1200 мВ, σΦ,1 — вiд 20 до 50 мВ, σΦ,2 —
вiд 120 до 130 мВ, а ̺2 збiльшується у 4 рази. Встановлено, що УЗН модифi-
кує висоту бар’єру в областi патчiв, причому змiни немонотонно залежать вiд
WUS, та викликає зростання їхньої ефективної густини приблизно на порядок.

Рис. 11. Залежностi
акусто–iндукованих
змiн висоти бар’єру
Шотткi в структу-
рах Mo—n–n+–Si
вiд температури (а)
та iнтенсивностi
введеного УЗ (б).
fUS = 4,1 МГц
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Рис. 12. Схематичне зо-
браження просторового
розподiлу поверхневого
потенцiалу, що вiд-
ображає рiзницю мiж
випадком УЗН (верхнi
поверхня та контурна
площина) та його вiдсу-
тнiстю (нижнi поверхня
та контурна площина).
Рисунок зроблено у при-
пущеннi, що наявнi два
патчi. При розрахунку ви-
користана формула (1.5.3)
з [5∗]

Основнi виявленi особливостi впливу УЗН на стан контакту метал—напiвпро-
вiдник якiсно узагальнено на рис.12.

Показано, що температурнi та частотнi залежностi акусто–iндукованих
змiн у структурах Mo—n–n+–Si (рис.13) можуть бути поясненi в рамках моделi
Брейсфолда [8∗], яка передбачає дифузiю дислокацiйних перегинiв. Зокрема,
змiни висоти бар’єру описуються виразом

∆Φb (fUS, T ) ∼
fUS
T

(fUS/fk) exp
(

Wk

kT

)

1 + (fUS/fk)2 exp
(

2Wk

kT

)WUS, (6)

де Wk — енергiя активацiї дифузiї, а параметр fk пов’язаний з середньою
довжиною дислокацiйного сегмента та абсолютним значенням коефiцiєнта ди-
фузiї. Визначенi в рамках моделi величини становлять Wk = (90 ± 10) меВ та
fk = (3 ± 2) · 109 Гц.

Рис. 13. Температурнi
залежностi акусто–iнду-
кованих змiн висоти
бар’єру Шотткi структур
Mo—n–n+–Si. Точки —
експеримент, лiнiї —
апроксимацiя згiдно з
формулою (6)
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Показано, що при зворотному змiщеннi перенесення заряду зумовлене
процесами ТЕ (ITE) та стимулюваним фононами тунелюванням з електронних
станiв поблизу межi роздiлу (IPAT ) [9∗] i може бути описане виразом

IR = ITE + IPAT = PtI0 T
2 exp
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−
qΦb

kT

)[
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−
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)]
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,

де Pt — ймовiрнiсть тунелювання через дiелектричний прошарок, Nss — гу-
стина заповнених рiвнiв поблизу iнтерфейсу, ~ωph — енергiя фонону, ae, ph —
константа електрон–фононної взаємодiї, ǫt — глибина залягання рiвнiв, Fm —
напруженiсть електричного поля на межi напiвпровiдник–метал. Висота бар’-
єру та ǫt зменшуються при зростаннi зворотної напруги (Φb = Φb0 − αFFm,
ǫt = ǫt0−βFF

1/2
m ), що зумовлене впливом iнтерфейсних станiв [5∗] та ефектом

Пула–Френкеля. При УЗН зареєстровано оборотне зростання IR, викликане
акусто–iндукованим впливом на Φb0, αF , ǫt0 та βF (табл. 2). Показано, що
можливою причиною змiн IPAT є модифiкацiя розмiру кластерiв позитивно за-
ряджених дефектiв, викликана локальним пiдвищенням їхньої температури в
акустичному полi [2∗].

Таблиця 2
Параметри, визначенi для структур Mo—n–n+–Si зi зворотних гiлок ВАХ
WUS, fUS, Φb0(0), αF , ǫt0, βF · 105, Nss,

Вт/см2 МГц мВ нм меВ еВ·м1/2·В−1/2 1011см−2

0 — 960± 10 66± 7 610± 10 10,5± 0,3 5,3± 0,7
0,17 8,4 870± 10 51± 5 540± 10 8,1± 0,5 1,2± 0,2
0,65 4,1 790± 10 36± 7 520± 10 7,1± 0,5 0,8± 0,2

У шостому роздiлi представленi результати дослiджень необоротних змiн
структур GaAs, викликаних мiкрохвильовою та ультразвуковою обробками.

Зокрема, дослiджено вплив надвисокочастотного випромiнення (частота
2,45 ГГц, питома потужнiсть 1,5 Вт/см2, час обробки — до 80 c) на параме-
три глибоких центрiв, розташованих у приповерхневiй областi монокристалiв
n–6H–SiC та n–GaAs, а також арсенiд–ґалiєвих епiтаксiйних структур. Ви-
явлено, що до опромiнення у зразках спостерiгалися комплекси вакансiйного
типу: VSiVC (положення рiвня Ec − 0,33 еВ) в n–6H–SiC, VAs (Ec − 0,32 еВ)
i VGaGaiVAs (Ec − 0,49 еВ) в n–GaAs, та VGaVAs (Ec − 0,24 еВ), VAsAsi
(Ec − (0,43 − 0,46) еВ) i VGaGaAs (Ec − 0,40 еВ) на межi роздiлу епiтаксiйних
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структур n–n+–GaAs. Внаслiдок мiкрохвильового опромiнення бiля поверхнi
збiльшується концентрацiя мiжвузлових атомiв та вiдбуваються перетворення в
дефектнiй пiдсистемi внаслiдок їхньої взаємодiї з вихiдними дефектами:

SiC : VSi VC + VSi VC + C i + C i → VSi + VSi → VSi VSi ;

VSi VSi + Si i + Si i → 0 ;

GaAs : VAs + As i → VSi As i → 0 ;

VGa Ga i VAs → GaGa VAs → GaAs VGa ;

VGa VAs + Ga i + As i → VAs As i ;

VGa GaAs + As i → GaGa VAs + As i → VAs As i .

Мiкрохвильова обробка також викликає модифiкацiю (у декiлька разiв) попе-
речного перерiзу захоплення електронiв, яка зумовлена змiною напруженостi
електричного поля в околi дефектiв. Отриманi результати корелюють iз ви-
мiрами радiуса кривизни структур та деформацiї у приповерхневому шарi.
Показано, що наявнiсть механiчних напруг сприяє радiацiйно–стимульованим
перетворенням точкових дефектiв.

Проведено дослiдження впливу ультразвукової обробки (fUS = (4,1 ÷
30) МГц, WUS = (0,3÷3) Вт/см2, час обробки tUST = (5÷15) год) на параметри
структур Au–TiBx–n–n+–GaAs, виготовлених за технологiєю з iнтегральним
тепловiдведенням. Виявлено, що при WUS < 2,5 Вт/см2 УЗО викликає необо-
ротнє зменшення розкидiв висоти бар’єру, фактора неiдеальностi та величини
зворотного струму (рис. 14) дiодiв Шотткi, виготовлених в єдиному техноло-
гiчному процесi. Встановлено, що ефект зумовлений акусто–стимульованою

Рис. 14. Залежнiсть частки структур Au–TiBx–n–n+–GaAs, для яких зворотнiй
струм при VR = 2 В перебуває у вiдповiдному дiапазонi вiд величини струму
до (а) та пiсля (б) УЗО. WUS = 1,8 Вт/см2, fUS = 4,1 МГц, tUST = 10 год. Лiнiї —
апроксимацiя вiдповiдно до розподiлу Гауса. Середнє значення, А: (2,8± 0,2) ·
10−8 (а), (1,31± 0,01) · 10−7 (б); дисперсiя: 9± 2 (а), 3,3± 0,2 (б)



22

дифузiєю точкових дефектiв, яка призводить до згладжування локальних не-
однорiдностей межi роздiлу. Виявлено, що зi збiльшенням частоти ультразвука
iнтенсифiкуються процеси перебудови дефектiв, що вiдображається у змiнi
характеристичного параметра тунельної компоненти зворотного струму. При
перевищеннi WUS порогу (∼ 2,5 Вт/см2) спостерiгаються ефекти зменшення Φb

та зростання nid i зворотного струму, зумовленi акустогенерацiєю дефектiв.
Шостий роздiл мiстить також результати дослiджень, спрямованих на

з’ясування можливостi вiдновлення характеристик структур Au–SiO2–Si, дегра-
дованих внаслiдок γ–опромiнення (D = 5 ·107 рад). Виявлено, що опромiнення
суттєво змiнює процеси перенесення заряду — рис. 15. Показано, що при малих
прямих змiщеннях основним стає струм, обмежений просторовим зарядом:

I = I0 V
mF , (8)

причому I0 залежить вiд концентрацiї пасток Nt, I0 ∼N1−mF

t ; а mF вiдобра-
жає їхнiй енергетичний розподiл [10∗]. Виникнення цiєї компоненти струму
зумовлене утворенням ненасичених зв’язкiв на межi Si–SiO2 (Pb–центрiв). На-
копичення Pb–центрами вiд’ємного заряду на iнтерфейсi створює умови для
зменшення ТЕ складової струму. Крiм того, γ–опромiнення є причиною появи
E′–центрiв (вакансiй кисню) i зумовлює появу при зворотному змiщеннi стру-
му втрат, пов’язаного з тунелюванням по пастках

I = I0,TAT (Ud + VR) exp (−RTAT/Fm) , (9)

де параметр I0,TAT пропорцiйний концентрацiї пасток.
Встановлено, що ультразвукова обробка (fUS = 4 МГц, WUS ≈ 2 Вт/см2,

tUST = (0,5 ÷ 1) год) викликає зменшення концентрацiї E′–центрiв (приблизно
в 25 разiв) та Pb–центрiв (в ∼10 разiв) а також звуження енергетичного спе-
ктра останнiх (mF змiнюється з 1,3 до 1,8). Показано, що ефект зумовлений
акусто–iндукованою дифузiєю атомiв кисню та водню, причому ефективнiсть
пасивацiї останнiми ненасичених зв’язкiв залежить вiд рiвня механiчних на-
пруг в околi дефекту.

Рис. 15. Зворотнi (а) та прямi (б) ВАХ структур Au–SiO2–Si до (кривi 1) та пiсля
(2–4) опромiнення γ–квантами. tUST , хв: 0 (2), 30 (3), 60 (4). T = 300 K. Лiнiї —
апроксимацiя за формулами (4) (суцiльнi, б) та (9) (пунктир, а)
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ВИСНОВКИ

У дисертацiї наведено нове вирiшення наукової проблеми, що полягає
у встановленнi основних закономiрностей та фiзичних механiзмiв впливу уль-
тразвукового навантаження та опромiнення на процеси проходження струму
в напiвпровiдникових поверхнево–бар’єрних структурах. Основнi результати
представленої роботи дозволяють пiдвищити точнiсть прогнозування реаль-
них робочих характеристик напiвпровiдникових дiодiв з p—n–переходом i
контактом Шотткi залежно вiд умов їхнього функцiонування, можуть бути
використанi при розробцi нового методу динамiчного акустичного керування
струмом подiбних систем та полягають у наступному.

1. Вперше експериментально дослiджено вплив ультразвукового наван-
таження на параметри монокристалiчних кремнiєвих сонячних елементiв у
дiапазонi температур 290÷340 К та виявлено оборотну акусто–iндуковану де-
градацiю фотоелектричних властивостей, зумовлену зменшенням часу життя
носiїв заряду в акустичному полi. Показано, що в умовах акустичного на-
вантаження збiльшується внесок у рекомбiнацiйнi процеси мiлкiших рiвнiв.
Встановлено, що кисневмiснi преципiтати ефективно впливають на процеси
рекомбiнацiї та беруть участь у акусто–дефектнiй взаємодiї. Запропоновано
модель акустоактивного комплексного дефекту для пояснення особливостей
акусто–iндукованих ефектiв. Виявлено ефект акусто–iндукованого зменшення
опору шунтування та запропоновано його пояснення iз залученням моделi дис-
локацiйно–iндукованого iмпедансу.

2. Вперше дослiджено вплив ультразвукового навантаження на параметри
кремнiєвих структур iз p—n–переходом, опромiнених реакторними нейтрона-
ми та γ–квантами 60Co. Виявлено, що в опромiнених структурах, порiвняно
з неопромiненими, спостерiгається пiдвищення ефективностi акусто–iндукова-
ного зменшення опору шунтування та часу життя неосновних носiїв заряду
в базi дiода. З’ясовано, що акусто–iндукованi оборотнi змiни фактора неiде-
альностi та часу життя носiїв заряду в областi просторового заряду мають
рiзний знак в опромiнених та неопромiнених зразках. Встановлено, що в
нейтронно–опромiнених дiодах основними акустоактивними центрами є ди-
вакансiї, а в γ–опромiнених — комплекс вакансiї та мiжвузлового кисню
Виявлено, що комплекс iз мiжвузлового вуглецю та мiжвузлового кисню не
приймає участi в акусто–дефектнiй взаємодiї.

3. Проведено порiвняльний аналiз та тестування 16 основних методiв
визначення параметрiв дiодiв Шотткi iз вольт–амперних характеристик. Спира-
ючись на результати тестування методiв на експериментальних та синтезованих
ВАХ, запропоновано шляхи оптимiзацiї методiв Nord, Bohlin та Mikhelashvili з
метою збiльшення точностi розрахунку. Запропоновано адаптивну процедуру
оптимiзацiї вибору дiапазону ВАХ, який використовується для побудови допо-
мiжних функцiй при застосуваннi аналiтичних методiв визначення параметрiв
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структур метал—напiвпровiдник. Показано, що така процедура дозволяє сут-
тєво (приблизно на порядок при кiмнатних температурах у випадку низького
рiвня похибок вимiрювання) пiдвищити точнiсть визначення параметрiв.

4. Встановлено, що найефективнiшими методами з погляду точностi ви-
значення параметрiв та швидкостi розрахункiв є еволюцiйнi алгоритми, метод
Gromov iз адаптивною процедурою та метод Lee. Показано, що використання
функцiї Ламберта при числовому визначеннi параметрiв дiодiв Шотткi дозволяє
зменшити похибки. Розрахованi залежностi точностi визначення послiдовного
опору, висоти бар’єру Шотткi та фактора неiдельностi вiд рiвня випадкових
помилок при вимiрюваннi вольт–амперних характеристик.

5. Виявлено, що перенесення заряду в структурах Al—n–n+–Si з бар’єром
Шотткi у дiапазонi температур 130÷330 К при прямому змiщеннi вiдбувається
внаслiдок термоелектронної емiсiї через неоднорiдний контакт. Показано, що
при низьких температурах (T < 220 К) суттєвим стає проходження заряду че-
рез областi зi зниженим бар’єром i визначено середнє значення висоти бар’єру
Шотткi в цих областях. Виявлено, що при зворотному змiщеннi в структурах
Al—n–n+–Si перенесення заряду вiдбувається як внаслiдок термоелектронної
емiсiї через неоднорiдний бар’єр, так i завдяки процесам тунелювання через
глибокий центр (мiжвузловий атом вуглецю).

6. Показано, що опромiнення γ-квантами 60Co структур Al—n–n+–Si сут-
тєво пiдсилює процеси тунелювання носiїв заряду як при прямому змiщеннi,
так i при зворотному. При прямому змiщеннi тунельний механiзм перенесе-
ння заряду стає основним у низькотемпературнiй областi (T < 250 К), при
зворотному — виникає компонента струму, зумовлена багатофононним туне-
люванням. Виявлено, що висота бар’єру, фактор неiдеальностi та величина
зворотного струму немонотонно змiнюються при збiльшеннi поглинутої до-
зи. З’ясовано, що при опромiненнi з дозою 106 рад змiна електрофiзичних
параметрiв вiдбувається внаслiдок накопичення дефектiв акцепторного типу
на межi метал—напiвпровiдник та укрупнення патчiв, викликаного радiацiйно
пiдсиленим дислокацiйним ковзанням. При 107 рад причинами змiн властиво-
стей дiодiв Шотткi є iнтенсифiкацiя процесiв тунелювання внаслiдок утворення
значної кiлькостi радiацiйних дефектiв та гетерування останнiх в областях зi
зниженим бар’єром. Встановлено взаємозв’язок характеру дозової немонотон-
ностi змiни висоти бар’єру Шотткi та ступеню неоднорiдностi контакту.

7. Вперше дослiджено динамiчний вплив ультразвукового навантаже-
ння при кiмнатнiй температурi на параметри кремнiєвих дiодiв Шотткi
Al—n–n+–Si. Виявлено оборотнi зменшення висоти бар’єру, збiльшення зво-
ротного струму та струму насичення, тодi як фактор неiдеальностi практично
не змiнюється. З’ясовано, що акустичне навантаження не впливає на процеси
прямого та багатофононного тунелювання. Встановлено, що вплив ультразвука
на термоемiсiйну складову струму структур пояснюється iонiзацiєю дефектiв



25

на межi метал—напiвпровiдник внаслiдок взаємодiї ультразвука з дислокацiя-
ми та радiацiйними точковими порушеннями перiодичностi в неопромiнених
та опромiнених структурах, вiдповiдно.

8. Вперше експериментально дослiджено динамiчний вплив ультразвуко-
вого навантаження в дiапазонi частот 8÷28 МГц на електричнi властивостi
структур Mo/n–n+–Si з бар’єром Шотткi за температур 130÷330 К. Виявле-
но акусто–iндукованi оборотнi змiни фактора неiдеальностi та висоти бар’єру
Шотткi, причому змiни немонотонно залежать вiд температури, а найефе-
ктивнiший вплив ультразвука спостерiгається поблизу 200 K. Показано, що
зi збiльшенням частоти ультразвука спостерiгається як загальне пiдвищення
ефективностi акустичного впливу на параметри кремнiєвих дiодiв Шотткi, так
i зростання температури максимуму ефективностi. Використовуючи модель
неоднорiдного контакту встановлено, що при ультразвуковому навантаженнi
вiдбувається збiльшення висоти бар’єру як в областi розташування патчiв, так
i за їхнiми межами, а також розширюється розподiл параметрiв патчiв та збiль-
шується їхня ефективна густина. З’ясовано, що механiзм акусто–iндукованих
змiн параметрiв структур Mo/n–n+–Si зумовлений рухом дислокацiйних пере-
гинiв.

9. Виявлено ефект оборотного збiльшення зворотного струму структур
Mo/n–n+–Si при акустичному навантаженнi. Встановлено, що ефект послаблю-
ється при збiльшеннi температури та змiщення i посилюється при зростаннi
частоти ультразвука. Показано, що основними механiзмами зворотного струму
є термоелектронна емiсiя та тунелювання, стимульоване фононами; в умовах
поширення акустичних хвиль вiдбувається зменшення енергiї активацiї рiвнiв,
що беруть участь у тунелюваннi, густини заповнених iнтерфейсних станiв та
коефiцiєнта Пула–Френкеля.

10. Виявлено вплив мiкрохвильового опромiнення на параметри точкових
дефектiв у монокристалах n–6H–SiC, n–GaAs та епiтаксiйних структурах на
основi арсенiду ґалiю. Встановлено, що причинами радiацiйно–iндукованих
змiн положення енергетичних рiвнiв пасток та їхнього поперечного перерiзу
захоплення електронiв є збiльшення кiлькостi мiжвузлових атомiв у припо-
верхневому шарi. Показано, що радiацiйно–iндукованi процеси перетворення
дефектних комплексiв iнтенсифiкуються за наявностi механiчних напруг.

11. Вперше експериментально дослiджено вплив ультразвукової обробки
на параметри структури Au–TiBx–n–n+–GaAs з контактом Шотткi залежно
вiд частоти та iнтенсивностi акустичних хвиль. Встановлено, що при допо-
роговiй (менше 2,5 Вт/см2) iнтенсивностi ультразвука вiдбувається збiльшення
однорiдностi параметрiв арсенiд–ґалiєвих дiодiв Шотткi, створених в єдиному
технологiчному процесi, зумовлене акусто–стимульованою дифузiєю дефектiв.

12. Виявлено, що ультразвукова обробка викликає зменшення концентрацiї
та звуження енергетичного спектра радiацiйних дефектiв у системи Si–SiO2.
Показано, що причиною ефекту є акусто–iндукована дифузiя атомiв водню та
кисню.
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Олiх О. Я. Акусто– та радiацiйно–iндукованi явища в поверх-
нево–бар’єрних кремнiєвих та арсенiд–ґалiєвих структурах. — Рукопис.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня доктора фiзико-математичних
наук за спецiальнiстю 01.04.07– фiзика твердого тiла. – Київський нацiональ-
ний унiверситет iменi Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2018.

Дисертацiя присвячена дослiдженню впливу ультразвукового навантаже-
ння та опромiнення (γ–кванти, нейтрони) на протiкання струму в структурах
iз p—n–переходом (Si) та контактом Шотткi (Si, GaAs). У кремнiєвих сонячних
елементах, у тому числi опромiнених, виявлено акусто–iндуковане зменшення
часу життя носiїв заряду, оборотне при кiмнатних температурах. Для пояснення
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виявлених ефектiв запропоновано модель акустоактивного комплексного то-
чкового рекомбiнацiйного центру. Проведено порiвняльний аналiз аналiтичних,
чисельних та еволюцiйних методiв визначення параметрiв дiодiв Шотткi та ви-
значено найоптимальнiшi з них з погляду точностi та швидкодiї. В структурах
Al—n–n+–Si встановлено взаємозв’язок мiж характером змiни висоти бар’єру
Шотткi при збiльшеннi дози γ–квантiв та ступенем неоднорiдностi контакту.
В структурах кремнiй—метал виявлено оборотнiй вплив ультразвука на висоту
бар’єру та величину зворотного струму та показано, що вiн зумовлений рухом
дислокацiйних перегинiв i змiною розмiрiв кластерiв дефектiв. Встановлено,
що вплив мiкрохвильового опромiнення на дефектну структуру приповерхне-
вого шару монокристалiв GaAs i SiC та епiтаксiйних структур GaAs викликаний
зростанням концентрацiї мiжвузольних атомiв. Виявлено, що ультразвукова
обробка здатна пiдвищувати однорiднiсть параметрiв арсенiд–ґалiєвих дiодiв
Шотткi та модифiкувати концентрацiю i енергетичний спектр радiацiйно–iнду-
кованих пасток на iнтерфейсi системи Si–SiO2.

Ключовi слова: ультразвук, γ–опромiнення, кремнiй, арсенiд ґалiю,
бар’єрнi структури, акусто–дефектна взаємодiя, електротранспорт, оборотнi
акусто–iндукованi змiни.

АННОТАЦИЯ

Олих O. Я. Акусто– и радиационно–индуцированные явления в по-
верхностно–барьерных кремниевых и арсенид–галлиевых структурах. —
Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора физико–математиче-
ских наук по специальности 01.04.07 – физика твердого тела. – Киевский
национальный университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев,
2018.

В диссертационной работе проведено исследование влияния ультразву-
ковой нагрузки (частота 2÷30 МГц, интенсивность до 1 Вт/см2) и радиаци-
онного облучения (γ–кванты, нейтроны) на протекание тока в структурах с
p—n–переходом (Si) и контактом Шоттки (Si, GaAs), а также структуру де-
фектов монокристаллов (GaAs, SiC) и эпитаксиальных структур (GaAs). В
кремниевых солнечных элементах, в том числе и радиационно модифицирован-
ных, во время распространения ультразвука обнаружено уменьшение времени
жизни носителей заряда и изменение величины фактора неидеальности, причем
знак последнего эффекта противоположен в исходных и облученных образцах.
Эффекты обратимы при комнатных температурах. Предложена модель акусто-
активного комплексного точечного рекомбинационного центра, для которого
в процессе ультразвуковой нагрузки изменяется расстояние между компонен-
тами. В рамках модели объяснены обнаруженные эффекты и показано, что
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наиболее эффективное взаимодействие акустической волны з точечным дефе-
ктом ожидается в случае, если последний состоит из компонент вакансионного
и междоузельного типов. Показано, что основными акустоактивными радиа-
ционными дефектами в кремнии являются дивакансия и А–центр. Обнаружен
эффект обратимого увеличения шунтирующего сопротивления при ультразву-
ковой нагрузке; используя модель дислокационного импеданса показано, что
причиной эффекта является увеличение эффективности захвата электронов
линейными дефектами. Проведен сравнительный анализ 16 аналитических, чи-
сленных и эволюционных методов определения параметров диодов Шоттки из
вольт–амперных характеристик. Показано, что наиболее оптимальными с точки
зрения точности и быстродействия являются эволюционные алгоритмы и метод
Ли, а использование функции Ламберта в численных методах позволяет уве-
личить точность определения параметров. Установлено, что протекание тока
в структурах Al–n–n+–Si–Al при температурах 130÷330 связано с процесса-
ми термоэлектронной эмиссии через неоднородный барьер и туннелирования.
Облучение структур γ–квантами 60Co приводит к усилению туннельной компо-
ненты тока, в частности, вследствие возникновения процессов многофононного
туннелирования, а также к изменению высоты барьера, причиной которого
является накопление дефектов акцепторного типа на границе металл–полупро-
водник. Показано, что наличие локальных неоднородностей на границе раздела
вызывает уменьшение эффективной величины высоты барьера при облучении
с дозой 106 рад, тогда как за пределами патчей при этом барьер Шоттки увели-
чивается. Впервые обнаружен эффект обратимого возрастания тока в процессе
ультразвуковой нагрузки при 305 К; установлено, что в исходных структурах он
связан с взаимодействием акустической волны с линейными дефектами, тогда
как в облученных — с точечными радиационными. Обнаружен и исследован
эффект динамического акусто–индуцированного влияния на высоту барьера
Шоттки и величину обратного тока структур Mo—n–n+–Si в диапазоне тем-
ператур 130÷330; показано, что он обусловлен движением дислокационных
перегибов и изменением размеров кластеров дефектов. При помощи метода
акустоэлектрической релаксационной спектроскопии установлено, что влияние
микроволнового облучения на дефектную структуру приповерхностного слоя
монокристаллов GaAs и SiC и эпитаксиальных структур GaAs вызвано увели-
чением концентрации междоузельных атомов. Экспериментально показано, что
ультразвуковая обработка способна уменьшать как разброс параметров арсенид
галлиевых диодов Шоттки, созданных в едином технологическом процессе, так
и концентрацию, и ширину энергетического спектра радиационно–индуциро-
ванных ловушек на интерфейсе системы Si–SiO2.

Ключевые слова: ультразвук, γ–облучение, кремний, арсенид галлия,
барьерные структуры, акусто–дефектное взаимодействие, электротранспорт,
обратимые акусто–индуцированные изменения.
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ABSTRACT

Olikh O. Ya. Acoustically and radiation induced phenomena in surface
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Thesis for the Doctor’s of Science Degree (Physics and Mathematics) by speci-
alty 01.04.07 – Solid State Physics. - Kyiv National Taras Shevchenko University,
Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018.

The thesis is devote to the study of the ultrasonic loading as well as irradiation
(γ–rays, neutrons) influence on current in the p–n structures (Si) and Schottky diode
(Si, GaAs). It is revealed the acoustically induced reversible decrease in the carrier
lifetime in the silicon solar cells, including irradiated. A model of acoustically active
complex point recombination centers is proposed for the purpose of interpretation
of revealed effects. A comparative analysis of analytical, numerical and evoluti-
onary methods for Schottky diode parameters determination has been carried out
and the most optimal ones are defined in terms of accuracy and speed. The relati-
onship between the type of change in the Schottky barrier height of Al—n–n+–Si
structure with the increasing of γ–rays dose and the degree of contact inhomogenei-
ty is revealed. The reversible influence of ultrasound on the both barrier height and
reverse current in the silicon–metal structures is revealed and attributed to the di-
slocation kinks movement and the defect clusters size changing. It is discovered that
the effect of microwave irradiation on the defective structure of the near-surface layer
of GaAs and SiC single crystals and as well as GaAs epitaxial structures is caused
by increase in concentration of interstitial atoms. It has been found that ultrasonic
treatment can causes both increase in the homogeneity of the parameters of GaAs
Schottky diodes and the modification in concentration as well as energy spectrum of
radiation induced interface traps in Si–SiO2.

Key words: ultrasound, gamma–rays, silicon, gallium arsenide, barrier
structures, acousto–defect interaction, charge transport, reversible acoustically
induced changes.


