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АНОТАЦІЯ 

Дуб М.М. Дослідження термостійких омічних контактів до 

напівпровідникового алмазу. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 172 – телекомунікації та радіотехніка. Інститут фізики 

напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова Національної Академії наук України, 

Київ, 2020.  

Дисертація присвячена дослідженню багатошарових термостійких омічних 

контактів до алмазу, напівпровідникового матеріалу перспективного для 

високочастотних транзисторних структур, потужних мікроелектронних приладів 

та приладів екстремальної електроніки (детектори рентгенівського та ядерного 

випромінювань, температурно- та радіаційностійкі мікроелектронні прилади). 

Створення і майбутня промислова реалізація даних мікроелектронних приладів 

можлива лише за умови створення надійних омічних контактів.  

Факторами якості омічного контакту в даному випадку слугують: низький 

контактний опір; хороша адгезія; висока термостійкість (максимальна робоча 

температура > 500 °C); висока стійкість до інших деградаційних факторів, що 

можуть проявлятися під час експлуатації. Іншими важливими факторами слугують 

сумісність з уже існуючими приладами та ціна кінцевого приладу. Досягнення 

сумісності технології з уже існуючими приладовими технологіями можливе за 

умови, що верхній контактний шар придатний до термокомпресійного з’єднання та 

підходить до класичної технології формування контакту за допомогою літографії. 

Кінцева собівартість приладу буде залежати від таких факторів: розвинута 

технологія виготовлення алмазних пластин електронної якості (відсутність 

неконтрольованих дефектів, пов’язаних з ростом напівпровідника) та 

відтворюваність результатів (у т.ч. контактного опору), що впливатиме на відсоток 

виходу якісних приладів; мінімальна кількість технологічних циклів, пов’язана з 

обробкою матеріалу.  
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У розділі 1 проаналізовано: основні параметри алмазу; тенденцію розвитку 

досліджень алмазної електроніки; типи легування; хімічну обробку перед 

нанесенням контакту; існуючі контактоутворюючі матеріали та можливі механізми 

струмопереносу.  

Встановлено, що від 2010 року і дотепер спостерігається значний ріст 

досліджень у напрямку створення мікроелектронних приладів на основі алмазу. 

Пояснюється це розвитком технології вирощування алмазних пластин та 

автоепітаксіальних плівок достатнього діаметра.  

З аналізу літературних даних встановлено, що найбільш поширеним є 

легування бором. Пов’язано це з відносно низькою енергією активації бору 

≈ 0,37 еВ у порівнянні з азотом ≈ 1,7 еВ, високими значеннями рухливості та 

розчинності в алмазі. Після порівняння контактних опорів для однакового типу 

металізації для полі- та монокристалічних плівок встановлено, що при низьких 

рівнях легування < 1018 см-3 монокристалічні плівки мають на два порядки менший 

контактний опір. При збільшенні концентрації дана різниця нівелюється. З 

урахуванням залежності значення контактного опору від рівня легування та 

температури відпалу, встановлено, що найбільш перспективним 

контактоутворюючим шаром слугує титан, який у процесі температурної обробки 

дозволяє утворення фаз TiC з низьким питомим контактним опором.  

Для відпрацювання технології формування омічного контакту вирішено в 

процесі дослідження використовувати MP-CVD полікристалічні алмазні підкладки 

з наступною іонною імплантацією. Як контактну металізацію вибрано Au/Ti та 

Au/Mo/Ti з високотемпературною обробкою. 

У розділі 2 проаналізовані: зразки та технологія виготовлення; методи 

дослідження межі поділу контакту «метал-напівпровідник»; методики 

дослідження питомого контактного опору та механізмів струмопереносу. Створено 

методику статистичного дослідження електрофізичних параметрів омічних 

контактів, що за рахунок аналізу градієнтів контактного опору, опору 

напівпровідника, повних опорів по кожному з діаметрів, кореляційного та 

кореляційно-градієнтного аналізу дозволяє отримати додаткові дані про джерела 
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похибок у величині контактного опору, питомого опору напівпровідника та 

уточнити їх значення. Розроблено програмне забезпечення для автоматизації 

процесу аналізу контактного опору та супутніх параметрів (статистичного аналізу: 

розподілу контактного опору; похибки вимірювань і т.д.). Текст коду програмного 

забезпечення захищено авторським свідоцтвом № 87315 (UA) (Додаток 2). 

У розділі 3 досліджено морфологічні властивості сформованих контактів. 

Проведено Оже-профілометрію та Х-променеву дифрактометрію контактних 

структур до та після термічної обробки. Встановлено, що в контактній системі 

Au/Ti/C присутній значний вміст кисню до та після термічного відпалу, що може 

свідчити про проблеми вакууму при напиленні контакту. Після відпалу вміст 

кисню в контакті значно збільшується. Пов’язано це, в свою чергу, з дифузією 

кисню крізь шар золота. В результаті чого при збільшенні температури відпалу до 

800 °С спостерігається деградація омічного контакту. В результаті дослідження 

контакту методом Х-променевої дифрактометрії не спостерігалося піків фаз TiOx 

та TiC до та після відпалу. Можливо припустити, що дані композити знаходяться в 

аморфному або нанокристалічному стані, які не реєструються даними методами.  

Розроблено метод оптимізації контактного шару Ti в контактах з 

використанням додаткового дифузійного бар’єра Mo, який захищений патентом на 

корисну модель № 97274 (UA). Оптимізація контактного шару Ti дозволяє 

утворити після швидкого термічного відпалу при 800 °С тонкий шар зі 

співвідношенням Ti:C, який дорівнює 1:0,96. 

Встановлено, що у випадках двошарової металізації Ti/Au контактного шару 

Au товщиною 100 нм не достатньо для уникнення дифузії вуглецю на поверхню, а 

кисню – вглиб контакту. В результаті чого при швидкому термічному відпалі 

(ШТВ) понад 600 °С відбувається деградація контакту. Додатковий дифузійний 

бар’єр на основі Мо товщиною 60 нм перешкоджає деградації контакту до 

температури ШТВ 800 °С.  

У розділі 4 досліджено електрофізичні властивості та механізми 

струмопереносу омічних контактів. Встановлено, що омічний контакт у структурах 

Au/Ti/C та Au/Mo/Ti/C формується в процесі магнетронного напилення на підігріту 
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до 350 °С алмазну підкладку, про що свідчать лінійні вольт-амперні 

характеристики вихідного зразка. Для контактної металізації Au/Ti/C оптимальна 

температура відпалу 600 °С. Контактний опір в даному випадку становить 

ρc  = 6,3·10–3 Ом·см2 при концентрації легування Nа = 2,5·1019 см–3
. При збільшенні 

температури відпалу спостерігається деградація контакту і, як наслідок, 

збільшення контактного опору. У процесі дослідження температурних 

залежностей контактного опору встановлено, що домінуючим механізмом 

струмопереносу є термоелектронна емісія в діапазоні температур 190–380 K з 

висотою бар’єра φb = 0,17 еB. Розраховано енергію активації домішки бору, яка 

становить 0,33 еВ при концентрації 1017 см–3 та 0,11 еВ при концентрації 

2,5·1019 см–3, що узгоджується з даними досліджень інших авторів [12]. Варто 

зазначити, що розрахований контактний опір має значну температурну залежність. 

Зміна контактного опору становить ρc ~ 85741–14 Ом·см2 при зміні питомого 

поверхневого опору Rsh ~ 407–0,02 ГОм (у діапазоні температур 100-380 K). 

Показана можливість використання радіального омічного контакту у ролі 

інтегрованого термосенсора. При низьких прикладених напругах провідність у 

діапазоні температур 20–400 °С змінюється на два порядки, що достатньо для 

роботи схем захисту. 

Створена контактна структура Au/Mo/Ti/C характеризується збільшеною 

термостабільністю контактів до 800 °С, про що свідчать результати 

електрофізичних та структурних досліджень. Контактний опір у даному випадку 

становить ρc = (6,12 ± 3,78)·10–5 Ом·см2 при концентрації легування Nа = 1,3·1019 до 

6,6·1019 см–3. Проаналізовано отримані результати у порівнянні з уже існуючими 

контактними металізаціями та підтверджено перспективність створеної 

металізації.  

У розділі 5 представлено використання створеної термостійкої контактної 

металізації Au/Mo/Ti/C. Дана контактна система була використана у ролі 

мікросмугових ліній передачі гібридних інтегральних мікросхем НВЧ на алмазних 

підкладках високої теплопровідності, які працювали в діапазоні температур від 

20 °С до 400 °С. Тангенс кута втрат не перевищує величину 10–4. Експлуатація 
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передавальної лінії НВЧ при температурах (25–400) °С показала стабільність 

імпедансних характеристик пристрою. 

У дисертаційній роботі представлено та узагальнено результати наукових 

досліджень, отриманих при виконанні трьох науково-технічних програм, які були 

висвітлені в 12 наукових публікаціях, що включають 5 статей у провідних фахових 

журналах, один патент на корисну модель, одне авторське свідоцтво на твір (текст 

коду програмного забезпечення), що захищає текст програмного забезпечення, та 

5 тез доповідей у збірниках праць українських та міжнародних наукових 

конференцій.   

 

Ключові слова: омічний контакт, алмаз, швидка термічна обробка, гібридна 

інтегральна схема.  
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ABSTRACT 

Dub M. M. Investigation of heat-resistant ohmic contacts to semiconductor 

diamond. – Manuscript. 

 The Ph. D thesis for a scientific degree of the doctor of philosophy, field 172 – 

telecommunications and radio engineering. V. E. Lashkaryov Institute of 

Semiconductor Physics NAS of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the research of multilayer heat-resistant ohmic 

contacts to diamond, as semiconductor material perspective for high-frequency 

transistors, powerful microelectronic devices and extreme electronic devices (X-ray and 

nuclear radiation detectors, temperature- and radiation-resistant microelectronic devices). 

Сreation and future commercialization of these microelectronic devices is possible only 

under the condition of formation of the reliable ohmic contacts. 

 Reliability factors of ohmic contact in this case are: low contact resistance; good 

adhesion; high thermostability (maximum operation temperature > 500 °C); high 

resistance to other degradation factors that may occur during operation. Other important 

factors for the diamond electronics introduction are the compatibility with existing 

devices and the final device price. Achieving the technology with existing devices 

compatibility is possible provided that the top contact layer is suitable for 

thermocompression and is suitable for the classic contact formation technology by using 

lithography. The final price depends on the following factors: the technology 

compatibility of contact formation with already existing technologies; the minimum 

number of technological cycles  associated with the material processing; the technology 

of diamond wafers production of electronic quality (uncontrolled defects connected with 

semiconductor growth) and results reproducibility, which affect the percentage of quality 

devices; the minimum number of technological cycles associated with the processing of 

the material. 

 In Section 1, we analyzed: the main diamond parameters; the trending of diamond 

electronics research development; the creation technology of diamond wafers production 

of electronic quality; the chemical treatments; the doping types; the existing contact-

forming materials; and possible current transfer mechanisms.  
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Significant growth of research in the direction of creating microelectronic devices 

based on diamond has been observed since 2010. This rise is explained by the technology 

development for growing diamond wafers and auto-epitaxial films of sufficient diameter. 

From the literature data analysis, it was established that the most common is boron 

doping. This is due to the relatively low activation energy of boron ≈ 0.37 eV as compared 

to nitrogen ≈ 1.7 eV, high values of mobility and solubility in diamond. After comparing 

the contact resistances for the same metallization type for poly- and monocrystalline 

films, it was found that at low doping levels > 1018 cm–3, monocrystalline films have two 

orders of magnitude lower contact resistance. With increasing the concentration, this 

difference is leveled. Taking into account the contact resistance value from the doping 

level and annealing temperature, it is established that the most promising contact-forming 

layer is titanium, which in the process of heat treatment allows forming the TiC phases 

with low resistivity.  

For ohmic contact technology adjustment, it was decided to use MP-CVD 

polycrystalline diamond substrates with subsequent ion implantation in the research 

process. We selected Au/Ti and Au/Mo/Ti as high temperature contact metallization. 

In Section 2, we analyzed: the samples and manufacturing technology; the methods 

for the «metal-semiconductor» interface study; the investigation methods of contact 

resistance research and transfer current mechanisms. We engineered the software to 

automate the process of contact resistance analysis and related parameters (statistical 

analysis: distribution of contact resistance; measurement errors, etc.). The software code 

is protected by patent № 87315 (UA).  

In Section 3 we investigated the morphological properties of the formed contacts. 

Auger profilometry and X-ray difflactometry were performed for contact structures 

before and after thermal treatment. It was found that the Au/Ti/C contact system has a 

significant oxygen content before and after thermal annealing, which may indicate 

vacuum problems during the contact deposition. After annealing, the oxygen content in 

the contact was increased significantly due to the diffusion of titanium through Au layer. 

As a result, the degradation of the subcontact region and as a consequence of ohmic 

contact is observed, when the annealing temperature increased to 800 °С. 
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Aforementioned can be explained by the significant oxygen content in the contact area. 

As a result of X-ray diffractometry, the peaks of the TiOx and TiC phases were not 

observed before and after annealing. It is possible to assume that these composites are in 

an amorphous or nanocrystalline state, which are not detected by X-ray diffractometry. 

The received method for optimizing titanium contact layer using an additional Mo 

anti-diffusion barrier is protected by a utility model patent № 97274 (UA). Optimization 

of the contact layer Ti allows to form a thin layer with a ratio of Ti:C equal to 1:0.96 after 

rapid thermal annealing at 800 °C. It is ascertained that in the cases of two-layer 

metallization of Ti/Au, Au contact layer with a thickness of 100 nm is not enough to 

avoid the diffusion of carbon to the surface, and oxygen - deep into the contact. As a 

result, when the RTA is above 600 °C, the contact degrades. An additional diffusion 

barrier based on a 60 nm thick prevents contact degradation up to 800 °C. 

In Section 4 we investigated the electrophysical properties and current transfer 

mechanisms of ohmic contact. It was established that the ohmic contact in the Au/Ti/C 

and Au/Mo/Ti/C structures is formed by magnetron sputtering on a diamond wafer heated 

to 350 °C, which was proved by the linear current-voltage characteristics. For Au/Ti/C 

contact metallization the optimal annealing temperature is 600 °C. The contact resistance 

in this case is ρc = 6.3·10–3 Ohm∙cm2 at the doping concentration range Na = 2.5·1019 cm–

3. There is the degradation of the contact and as a consequence of the increase of the 

contact resistance after increasing of the annealing temperature. After the investigation of 

the contact resistance temperature dependences, it was found that the dominant 

mechanism of current transfer is thermoelectric emission in the temperature range 190–

380 K with a barrier height φb = 0.17 eB. The calculated activation energy of boron 

impurity was equal to 0.33 eV at the concentration 1017 cm-3, and 0.11 eV at the 

concentration 2.5·1019 cm–3, these results are agreed with existing reference [12]. It 

should be noted that calculated contact resistance has a significant temperature 

dependence. The change of contact resistance is ρc ~ 85741–14 Ohm·cm2 when the 

specific surface resistance Rsh ~ 407–0.02 GOhm (in the temperature range 100–380 K). 

We demonstrated possibility of utilizing a radial ohmic contact as integrated thermal 

sensor. The conductivity in the temperature range 20–400 °C varies by two orders of 
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magnitude at low applied voltages, which is sufficient for the operation of protection 

circuits. 

Fabricated contact structure of Au/Mo/Ti/C was characterized by the increased 

thermal stability of contacts up to 800 °C, as evidenced by the results of electrophysical 

and structural studies. The contact resistance in this case is ρc = (6.12 ± 3.78)·10–5 

Ohm∙cm2 at a doping concentration of Na = 1.3·1019 to 6.6·1019 cm–3. We analyzed the 

obtained results in comparison with the already existing metallizations contacts and 

confirmed the prospects of the created metallization. 

Section 5 presents the creation of heat-resistant contact metallization, which 

consists of Au/Mo/Ti/C. The heat-resistant ohmic contact system Au/Mo/Ti to diamond 

was used in the formation of microstrip transmission lines of hybrid microwave integrated 

circuits on diamond substrates of high thermal conductivity, which operated in the 

temperature range 20–400 ° C. The loss-angle tangent is not more than 10–4. Operation 

of transposition line at temperatures of 25–400 °C showed the stability of the impedance 

device characteristics. 

The dissertation presents and summarizes the results of scientific research obtained 

in the implementation of three scientific and technical programs, which were covered in 

12 scientific publications, including 4 articles in leading professional journals, one patent 

for a utility model, one copyright certificate for a work that protects the text of the 

software and 5 abstracts of reports in the proceedings of international scientific 

conferences. 

 

Key words: ohmic contact, diamond, rapid thermal annealing, hybrid integrated 

circuit. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 
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MP-CVD Microvawe plasma-assisted chemical vapor deposition 

(хімічне осадження з парової фази, що підтримується 

мікрохвильовою плазмою) 

H-termination (гідрогенне закінчення) 

RCA Radio Corporation of America 

(пятиступенева очистка, *носить назву компанії) 

TLM transfer length method 

(метод передавальної лінії) 

CTLM circular TLM 

(метод передавальної лінії з радіальною геометрією контактів) 

LTLM linear TLM 

(метод передаточної лінії з лінійною геометрією контактів) 

XDR X-ray diffraction (X-променева дифрактометрія) 

RIE reactive ion etching 

(реактивне іонне травлення) 

ACM атомна силова мікроскопія 

ВАХ вольт-амперна характеристика 

ГІС гібридна інтегральна схема 

ІРТ імпульсний регулятор температури 

НВЧ надвисока частота 

ШТВ швидкий термічний відпал 

І струм 

V напруга 
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Т температура 

Ri загальний опір між сусідніми контактними площадками в 

шаблонах TLM, і = 1...n, де n – кількість проміжків 
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σ питома провідність 

RSH питомий поверхневий опір напівпровідника 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми досліджень  

Темпи зростання продуктивності кремнієвих мікроелектронних пристроїв в 

останній час значно знизились. Закон Мура, згідно з яким ріст продуктивності 

мікропроцесорних систем з часом має експоненціальний характер, потребував 

корекції у зв’язку з досягненням технологічного максимуму за частотними 

параметрами [1]. Максимальна частота сучасного мікропроцесора зазвичай не 

перевищує 4 ГГц з технологічним процесом до 14 нм. Зменшення технологічного 

процесу веде до росту струму витоку, послабленню керованості транзистора, 

погіршення надійнісних характеристик (через зменшення напруги живлення, 

максимальної робочої температури) та зростанням ціни фаба. Ріст продуктивності 

мікропроцесорних систем наразі пов’язаний із розпаралелюванням задач та 

багатоядерністю. Такий ріст добре працює у синтетичних тестах, але має деякі 

застереження в задачах, де розпаралелювання неможливе. Кардинальним 

рішенням цієї проблеми є пошук нових матеріалів, які надавали б можливість 

вийти на якісно новий рівень тактових частот.  

Алмаз, як буде показано нижче, може стати таким матеріалом завдяки 

сукупності унікальних фізико-хімічних характеристик. Вже на теперішній час 

розроблено технологію росту підкладок великого діаметра (до 8 дюймів [2]), ріст 

якісних автоепітаксіальних плівок, створено транзистори на монокристалічному 

алмазі з частотою відсічки 53 ГГц [3] та на високоякісному полікристалічному з 

частотою відсічки 45 ГГц [4]. Звичайно ж такі параметри не відображають 

реального потенціалу алмазної електроніки, а лише вказують на перспективи її 

впровадження.  

Проблемами алмазної електроніки є збільшення якості автоепітаксіальних 

плівок, покращення технології омічних та бар’єрних контактів, що особливо 

актуально для високочастотних та потужних мікроелектронних приладів, 

розширення робочого температурного діапазону омічних контактів, що актуально 

для приладів екстремальної електроніки. 
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Дослідження у галузі створення алмазних мікроелектронних технологій і 

зокрема  омічних контактів ведуться провідними державами в мікроелектронній 

галузі, зокрема Японією (National Institute for Materials Science (NIMS), National 

Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Waseda University), 

Китаєм (Institute of Wide Bandgap Semiconductors, Xi’an JiaoTong University, 

Shenzhen University), Францією (Centre National de la Recherche Scientifique), США 

(North Carolina State University) та Великобританією. Серед країн ближнього 

зарубіжжя, такими дослідженнями активно займаються в Росії (Институт физики 

микроструктур РАН, Нижний Новгород; Фрязинский филиал Института 

радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН; Институт общей физики 

РАН, 117942 Москва) та в Бєларусі (Минский НИИ Радиоматериалов, г.Минск). В 

Україні фізико-технологічними проблемами створення мікроелектронних приладів 

на алмазі займаються в Інституті надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН 

України, Державному підприємстві "Науково-дослідний інститут "ОРІОН" та 

Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. 

Тому створення та дослідження термостійких омічних контактів до 

напівпровідникового алмазу є важливою і актуальною фізико-технологічною 

задачею, вирішення якої має матеріалознавчий та практичний інтерес. 

 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами 

 

Дисертаційна робота відповідає основним напрямкам наукової діяльності 

Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України і виконана у 

відповідності до тем:  

№ ІІІ-41-17 «Пошук та створення перспективних напівпровідникових матеріалів і 

функціональних структур для нано- та оптоелектроніки», (з  2017 дотепер) 

№ ІІІ-8-16 «Фізико-хімічні явища в напівпровідниках, вуглецевих  нанокомпозитах 

і гетероструктурах, вплив на них технології виготовлення і зовнішніх дій» (з 

2016 дотепер) 
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№ ІІІ-41-12 «Фізичні та фізико-технологічні аспекти створення сучасних 

напівпровідникових матеріалів і функціональних структур для нано- і 

оптоелектроніки» (2012-2016) 

Мета роботи 

 

Мета роботи полягає в дослідженні фізико-хімічних процесів, що 

відбуваються в контактних структурах метал-алмаз під дією швидкої 

температурної обробки, у розробці методики статистичного дослідження 

електрофізичних параметрів омічних контактів, у дослідженні електронного 

транспорту у контактах метал-алмаз. 

Постановка завдання дослідження 
 

Для досягнення поставленої мети було визначено такі завдання:  

- розробити методику дослідження електрофізичних параметрів омічних 

контактів. 

- дослідити морфологічні та структурні особливості формування та 

термічну стійкість омічних контактів до алмазу. 

- дослідити електрофізичні параметри та механізми струмопереносу в 

омічних контактах до алмазу. 

- дослідити термічну стійкість омічних контактів при їх роботі у складі 

НВЧ ГІС.  

 

Об’єкт дослідження – процеси, що відбуваються в контактах метал-алмаз під 

впливом швидкої температурної обробки, процес формування омічного контакту, 

електронний транспорт у контактах метал-алмаз. 

Предмет дослідження – багатошарові термостійкі омічні контакти до алмазу 

на основі Ti/Au та Ti/Mo/Au. 

Методи дослідження  

У роботі використано метод лінії передачі з радіальною та лінійною 

геометрією контактних площадок для вимірювання питомого контактного опору, 
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метод рентгенівської дифрактометрії для визначення фазового вмісту контактних 

структур, метод Оже-профілометрії та Оже-мікроскопії для визначення морфології 

пошарової будови контактних структур та елементного вмісту шарів, методи 

вольт-амперних характеристик для визначення параметрів омічних контактів у 

широкому інтервалі температур. 

Наукова новизна одержаних результатів 

 

Уперше виявлено степеневу емпіричну позитивну залежність між 

параметрами питомого поверхневого опору алмазу і питомого контактного опору 

з коефіцієнтом пропорційності (𝑙𝑜𝑔(𝜌с) ∝ 1,1 ⋅ 𝑙𝑜𝑔(𝑅𝑠)), яка характерна для всіх 

досліджених зразків у діапазоні концентрацій легування алмазу 1017–1019 см–3. 

Виявлену залежність використано для визначення оптимальної температури 

швидкого термічного відпалу (ШТВ) з точки зору мінімізації питомого 

контактного опору. 

Показано, що розподіл значень виміряного контактного опору контактів 

Au/Mo/Ti/C до та після ШТВ по частоті носить логнормальний характер, що 

необхідно враховувати при розрахунках усередненого контактного опору, та добре 

узгоджується з аналогічними дослідженнями на інших напівпровідниках. 

Установлено механізм деградації контакту Au/Ti/C (алмаз), що полягає в 

дифузії кисню крізь шар золота вглиб контакту з утворенням ТіО, а також дифузії 

вуглецю на поверхню. В області структурних неоднорідностей процеси 

взаємодифузії проходять швидше, порушуючи шарову структуру контакту і 

формуючи нові протяжні дефекти. В результаті утворюються кластери дефектів, 

які і зумовлюють деградацію всієї контактної структури. 

 

Практичне значення одержаних результатів 

1. Запропоновано термостійку омічну контактну систему до 

напівпровідникового приладу з алмазу з дифузійним бар’єром на основі молібдену, 

яка захищена патентом на корисну модель. Контактна система використана для 
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створення мікросмугової лінії передачі в алмазній гібридній інтегральній схемі 

(ГІС).  

2. Запропоновано методику обробки даних електрофізичних досліджень 

омічних контактів, яка дозволяє отримати більш точні результати вимірювання 

контактного опору та отримати додаткову інформацію за рахунок аналізу 

статистичних та просторових розподілів вхідних даних та створено програмне 

забезпечення, що її реалізує. Методика розроблена для коректного аналізу впливів 

технологічних обробок та деградаційних процесів і зорієнтована на дослідницькі 

цілі. Оцінка градієнтних розподілів контактного опору та опору напівпровідника 

може бути використана для виявлення вад технологічних процесів при 

виготовленні приладів. 

 

Особистий внесок здобувача у працях, які виконані в співавторстві, полягає 

у проведенні вимірювань електрофізичних характеристик омічних контактів до 

алмазу та обробці експериментальних результатів, створенні методики 

дослідження електрофізичних параметрів омічних контактів та реалізації її у 

програмному забезпеченні. Здобувач брав активну участь у постановці завдань, 

інтерпретації результатів, оформленні авторських прав на корисну модель [6*] та 

представленні результатів на конференціях. Тексти статей написані спільно з 

іншими авторами, одна стаття написана одноосібно. 

 

Апробація результатів дисертації Основні результати дисертаційної роботи 

доповідалися на українських та міжнародних конференціях: 

• Dub, M. N. (2017, September). “Electrophysical parameters of Au-Ti ohmic contacts 

to polycrystalline diamond”. In: 2017 IEEE 7th International Conference 

Nanomaterials: Application & Properties (NAP) (pp. 02NTF22-1). IEEE, 

DOI:10.1109/NAP.2017.8190380. 

• Dub, M. M., & Kudryk, Y. Y. (2018, September). “Heat-resistant Ohmic Contact 

System to Polycrystalline Diamond”. In 2018 IEEE 8th International Conference 
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Nanomaterials: Application & Properties (NAP) (pp. 1-4). IEEE. 

DOI:10.1109/NAP.2018.8915003. 

• Дуб, М.М., Кудрик Я.Я., “Термостійкий омічний контакт до алмазу на основі 

металізації Ti/Mo/Au”. Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників 

“Лашкарьовські читання-2018” з міжнародною участю (4-6 квітня 2018 р), 

доповідач. 

• Dub, M.M., “Ti/Au Ohmic Contact to Diamond”. XVI International Conference on 

Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems, Ivano-Frankivsk, Ukraine, 

(May 15-20, 2017), p.257, Speaker. 

• Дуб, М.М., Кудрик Я.Я., “Дослідження омічних контактів до алмазу на основі 

металізації Pd/Ti/Au”. Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників 

“Лашкарьовські читання-2017” (Квітень 5-7, 2017), доповідач. 

• Дуб, М.М., Кудрик Я.Я, Сліпокуров В.С., “Омічний контакт до алмазу на основі 

Ті-Au металізації”. ІІ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РАЗВИТИЕ 

НАУКИ В ХХІ ВЕКЕ», Харків, Україна, (19.05.2015) стор.6-9. 

Структура та обсяг дисертації 

Дисертаційна робота складається із анотації, вступу, літературного огляду, 

чотирьох оригінальних розділів, списку використаних джерел та додатків. Робота 

містить 156 сторінок, у тому числі: 109 сторінок основного тексту, 59 рисунків, 12 

таблиць, список використаних джерел  із 94 найменувань на 11 сторінках.  

Публікації 

Результати дисертації опубліковано в 12 роботах: 5 статей у провідних 

наукових журналах, 4 з них у scopus,  один  патент  на  корисну  модель, одне 

авторське свідоцтво на твір, що захищає текст коду програмного забезпечення, та 

5 тез доповідей у збірниках праць фахових наукових конференцій.  
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РОЗДІЛ 1. ВЛАСТИВОСТІ ОМІЧНИХ КОНТАКТІВ ДО АЛМАЗУ. 

СТАН ПРОБЛЕМИ 

1.1. Напівпровідниковий алмаз як перспективний матеріал для 

мікроелектроніки 

Тенденції розвитку сучасної техніки і технології прямують у бік 

екстремальних умов експлуатації, тобто високих енергій, високих температур, 

високих рівнів радіаційного опромінення і т. ін. Для забезпечення функціонування 

мікроелектронних приладів в екстремальних умовах виокремився напрям 

екстремальної мікроелектроніки, що застосовується як основа для виготовлення 

мікроелектронних приладів на основі широкозонних напівпровідників.  

Широкозонними напівпровідниками прийнято вважати напівпровідники, в 

яких енергія міжзонного електронного переходу перевищує значення, близьке до 

2 еВ. Дані матеріали мають різну природу хімічних зв’язків та структуру 

кристалічних ґраток. Проте електронні та оптичні процеси проявляють багато 

спільного [6]. Серед широкозонних напівпровідників особливе місце займають: 

алмаз, карбід кремнію SiC, фосфід галію GaP та нітрид галію GaN. 

Аналіз фізико-хімічних властивостей широкозонних напівпровідників 

дозволяє виокремити ряд унікальних параметрів алмазу, таких як висока критична 

напруженість електричного поля, висока рухливість при максимально високій 

теплопровідності (див. табл. 1). Алмаз прозорий в широкому оптичному діапазоні: 

від глибокого ультрафіолетового до дальнього інфрачервоного діапазону 

електромагнітного спектра. Також даний матеріал має високу радіаційну стійкість 

та досить стійкий до хімічної корозії. Більшість унікальних властивостей алмазу 

зумовлюється двома основними факторами: атоми вуглецю відносно малі та легкі 

з малим діапазоном коливань у структурі алмазу; дані атоми в структурі алмазу 

утворюють досить міцні ковалентні зв’язки (347 кДж/моль), в результаті чого алмаз 

досить твердий та стійкий [7, 8]. Високу теплопровідність алмазу можна пояснити 

високою частотою вібрації зв’язаних атомів у кристалічній решітці алмазу, яка 

може досягати 40·1012 Гц (у порівнянні з кремнієм 16·1012 Гц), адже частота вібрації 
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пропорційна оберненій силі та обернено пропорційна до маси вібруючих 

елементів.  

 

Таблиця 1.1 

Порівняльні параметри матеріалів при Т = 300 K [9].  

 

Si GaAs 4H-SiC InP GaP GaN CVD 

Алмаз 

Ширина забороненої 

зони, Eg, eВ 1,12 1,43 3,26 1,344 2,2 3,45 5,47 

Критична напруга 

електричного пробою,  

Ecr, 106·В/см 0,3 0,4 2,4 0,5 1 3,3 10 

Рухливість електронів  

μn, см2/В·с 1450 8500 880 5400 250 1000 4500 

Рухливість дірок μр, 

см2/В·с 480 400 80 200 150 30 3800 

Дрейфова швидкість 

насичення, Vsat,·107 см/с 0,86 2 2 0,9 1,5 2,5 2 

Теплопровідність,  

λ, Вт/см·K 1,5 0,55 4 0,68 0,7 1,7 24 

Діелектрична 

проникність, εs 11,9 13,1 10,1 12,5 11,1 8,9 5,7 

Температура Дебая, TD, K 645 360 1300 425 445 600 1860 

Джерело [9] [10] [9] 

 

Для аналізу перспективності використання напівпровідникового матеріалу в 

електроніці використовують критерії якості [11] напівпровідника – параметри, які 

дозволяють провести теоретичну вибірку матеріалів для використання у певному 

мікроелектронному пристрої (табл. 1.2). Такі критерії якості розраховуються на 

основі моделі мікроелектронного приладу, наприклад польового транзистора, з 

розрахунком його вихідних параметрів на основі властивостей напівпровідника та 

нормуванням за результатами для кремнію. На основі даних для деяких матеріалів 

розраховано критерії якості теоретично можливого використання алмазу в 

транзисторах.   
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Таблиця 1.2 

Основні критерії якості деяких широкозонних напівпровідників, розраховані 

за даними таблиці 1.1, нормовані по кремнію. 

Критерій Si GaAs 4H-SiC InP GaP GaN Алмаз 

JM 1,00 10,3 370 3,26 36,2 1094 6431 

KM 1,00 0,5 4 0,45 0,6 2 35 

QF1 1,00 0,9 214 1,02 5,6 78 2,5·106 

QF2 1,00 1,2 1769 1,75 19,2 888 8,5·107 

QF3 1,00 2,4 80 2,24 12,0 69 155 481 

BHFM 1,00 1,6 11 1,24 3,7 8 9413 

 

𝐽𝑀 = (𝐸𝑐𝑣𝑠𝑎𝑡 𝜋⁄ )2 – критерій якості Джонсона, який оцінює верхню граничну 

межу швидкодії пристрою (добуток потужності та частоти).  

𝐾𝑀 = 𝜆(𝑣𝑠𝑎𝑡 𝜀𝑆⁄ )1 2⁄   – критерій якості Кейса. Враховує швидкість 

перемикання транзистора при роботі в якості логічного елемента мікроконтролера. 

QF1 = λσA (термічний КМ) – критерій якості з урахуванням термічних 

властивостей напівпровідника для активних зон потужних пристроїв.  

QF2 = λσAEc  – критерій якості, котрий враховує термічні властивості 

напівпровідника за умови ідеального тепловідводу. 

QF3 або 𝐵𝑀 ≡ 𝜎𝐴 = 𝜀𝑆𝜇𝐸𝑐
3– критерій Баліга, який враховує втрати при роботі 

потужних польових транзисторів. Використовується для оцінки можливостей 

напівпровідника з точки зору низькочастотних приладів.  

𝐵𝐻𝐹𝑀 = 𝜇𝐸𝑐
2 – критерій Баліга для оцінки можливостей напівпровідника з 

точки зору високочастотних приладів, в якому враховані втрати, пов’язані з 

перемиканнями.  

Для підтвердження актуальності досліджень у напрямку технології створення 

мікроелектронних приладів на основі алмазу слугують дані низки публікацій по 

роках, представлених у міжнародній електронній бібліотеці «ScienceDirect» (див. 

графік 1.1). Видно стрімке щорічне зростання кількості публікації починаючи з 

2010 року, що вказує на перспективність досліджень у даній області. 
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1.2. Ріст алмазу. Легуючі домішки 

В основному на теперішній час вирощування алмазних підкладок 

відбувається CVD-методом з активацією газової суміші плазмою. Для 

мікроелектронних застосувань поверх полікристалічної підкладки часто 

вирощують гомоепітаксіальний монокристалічний шар. Легування в процесі росту 

відбувається за рахунок змішування газових сумішей для росту алмазної плівки 

(наприклад, метан значно розбавлений воднем з домішкою аргону і кисню) та газу-

джерела домішки (наприклад триметил бору). При активованому плазмою розкладі 

цих газів вирощується алмазна плівка, легована бором, по всьому об’єму 

напівпровідника. Концентрація домішки у даному випадку задається 

співвідношенням потоків двох субстратів та швидкістю потоку газової суміші. 

Після вирощування можливий додатковий відпал, що руйнує бор-водневі центри, 

видаляє водень.  

 

Рис. 1.1 Співвідношення кількості опублікованих робіт по приладах на 

основі алмазу, побудоване за даними пошуку в реферативній базі даних 

www.sciencedirect.com. 

http://www.sciencedirect.com/
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1.2.1.    Донори та акцептори 

1.2.1.1. B (бор): 

Бор в алмазі є акцептором з енергією активації 0,37 еВ, що досить багато у 

порівнянні з іншими напівпровідниками, але це поки єдина домішка в алмазі, яка 

може претендувати на технологічне застосування. Бор добре вбудовується в 

алмазну гратку при CVD, дозволяючи вирощувати слабо- і сильнолеговані полі- і 

монокристалічні плівки. При концентрації бору ~1021 см–3 в алмазі спостерігається 

виродження [12].  

1.2.1.2. N (азот): 

Азот – найпоширеніша домішка (донор) в алмазі. Замісний азот легко 

вбудовується в алмазну гратку. Однак це глибокий донор (1,7 еВ), що робить його 

непридатним для застосування як легуючу домішку n-типу. За концентрацією і 

формами азотних дефектів зроблена класифікація алмазів (рис.1.2). 

 

 

Рис. 1.2 Класифікація алмазів за концентрацією та формою домішки 

азоту [13,14]. 
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Азот зустрічається в різних формах, таких як одиночне заміщення N (тип Ib), азотні 

комплекси 2N (тип IaA), 3NV, 4NV (тип IaBI), пластинчасті агрегати (тип IаВ2), 

азотно-вакансійні комплекси радіаційного походження (NV, 2NV, 4N2V), 

міжвузлові конфігурації та ін. [13]. Синтетичні алмази відносяться до типу Ib, якщо 

містять азот у кількості більше ніж 5·1017 см–3. Більш чисті кристали 

класифікуються як IIа. Якщо вони леговані бором, то як IIb.  

1.2.1.3. Р (фосфор) 

Фосфор – допоки найкращий донор в алмазі. Енергія його іонізації 0,6 еВ при 

Nd  = 6·1017 см–3 [15]. Максимальна концентрація фосфору, що може бути досягнута 

в (111) орієнтованих алмазних епітаксіальних шарах, до 5·1019 см–3. Рухливість 

електронів сягає 600 см2·В–1·с–1. 

1.2.1.4. Інші легуючі домішки донорного типу 

Останні результати показують, що можливо отримати провідність n-типу 

шляхом дейтерації алмазу, легованого бором. При температурах до 400 °С було 

отримано Nd  = 6·1017 cм–3 та Na  = 6·1015 cм–3 енергія активації склала 0,37 еВ [15]. 

Тобто такий спосіб легування дозволяє отримати перекомпенсований алмаз, що 

згубно впливає на рухливість.  

Порівнюючи властивості донорних домішок в алмазі (див. табл. 1.3), бачимо, 

що фосфор допоки є найкращою домішкою для створення приладів екстремальної 

електроніки, завдяки термостабільності (порівняно з дейтерованими шарами, 

легованими бором), високій рухливості електронів вже при кімнатній температурі. 

Багато теоретичних робіт були зроблені на одиночних легуючих домішках, 

які повинні мати низьку енергію іонізації, близьку до 0,23 еВ: сурма (Sb), або літій 

(Li) чи натрій (Na) повинні бути мілкими донорами. Але через мізерну розчинність 

цих елементів в алмазі насьогодні отримати об’ємне легування цими домішками 

важко. Немає повідомлень про легування алмазу цими домішками хоча б до 

1018 см–3. 
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Крім проблеми мілких домішок суттєвою складністю успішного 

впровадження алмазної електроніки є складність вирощування алмазних підкладок 

великого діаметра та автоепітаксіальних плівок мікроелектронної якості за 

помірною ціною. Від якості алмазної підкладки та хімічної обробки залежать 

характеристики приладу та, зокрема, параметри контактів. 

 

Таблиця 1.3 

Порівняльна таблиця донорних домішок в алмазі 

Домішка Енергія 

іонізації, еВ 
Nd, см–3 

µn, см2·В–1·с–1 

При Т = 300 K 
джерело 

Фосфор 0,6 1,7·1018 400 [15] 

Миш’як 0,8 1·1019 <1 [16] 

Миш’як 1,6 1·1017 <1 [16] 

Азот 1,7    

Дейтеровані шари 

бору 

~0,4 ~1·1017 180 [15] 

 

1.2.2. Осадження домішок на обірваних зв’язках 

Однією із специфічних форм поверхневого легування алмазу є осадження 

легуючої домішки на обірваних зв’язках поверхні алмазу. Найчастіше 

зустрічається осадження водню (Н-закінчення, H-termination) [17-19]. Таке 

легування в алмазі є досить стабільним (до Т = 400 °С) і може бути використаним 

для формування каналу польового транзистора. Також зустрічається осадження 

кисню, O-termination, що використовується для пасивації поверхні.  

 

1.3. Хімічна обробка алмазних плівок перед нанесенням контактної 

металізації 

Очистка поверхні алмазних плівок перед нанесенням контактної металізації 

відбувається у чотири типові етапи:  

- видалення графітизованого шару, що часто з’являється в процесі 
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росту, термообробок, іонного легування; 

- видалення органічних залишків; 

- видалення іонних залишків (промивка у деіонізованій воді); 

- фінішна відмивка в етанолі; 

 

Таблиця 1.4 

Обробка поверхні алмазу перед нанесенням металізації 

Етап обробки Хімія джерело 

Видалення 

графітизованого 

шару 

Розчин CrO3+H2SO4 при 200 °C протягом 30 хв [20,21] 

Кипіння у розчині (1:1:1) H2О:CrO3:H2SO4 

протягом 60 хв 

[22] 

Кипіння у розчині  (3:2) H2SO4:HNO3 протягом 

60 хв 

Розчин (31,2:36:11,4) H2SO4: HNO3: HClO4 при 

250°C протягом 60 хв, після у розчині (76:6.5) 

NaOH: H2O2 при 60 °C протягом 20 хв  

[23] 

Розчин (1:1) H2O2:H2SO4. [24,25] 

Видалення 

металічних 

залишків* 

Кипіння у розчині (3:1) HCI:HNO3 протягом 60 хв [22] 

Видалення 

органічних 

залишків 

Очистка RCA [20] 

Етанол  

Видалення 

іонних залишків 

Дистильована чи деіонізована вода  

Фінішна 

промивка 

Етанол [22] 

* нетипова стадія  

У таблиці зібрано порівняльні дані про хімічну обробку зразка перед 

нанесенням металу. Крім типових стадій очистки, характерних для кожного 

напівпровідника, присутня додаткова стадія очистки графітизованого шару, яка 

практично завжди присутня після високотемпературних відпалів іонно-

імплантованого алмазу. 



35 
 

1.4. Формування омічного контакту до напівпровідникового алмазу 

Контакт «метал-напівпровідник» або в деяких випадках «напівпровідник-

напівпровідник», який характеризується симетричною лінійною вольт-амперною 

характеристикою в діапазоні робочих струмів, прийнято вважати омічним. Таким 

умовам відповідають або контакти зі збагачуючим вигином зон, або низькобар’єрні 

контакти, або контакти з тунелюванням крізь вузький потенціальний бар’єр. 

Найбільш важливими характеристиками омічного контакту є: питомий контактний 

опір, температурна залежність контактного опору та максимальна робоча 

температура контакту [26]. 

При підборі контактуючого матеріалу для необхідних режимів роботи 

майбутнього контакту можуть використовуватися різні типи комбінації шарів 

контактних матеріалів, які умовно можна розділити на: 

- контактоутворюючий шар – відповідає за безпосереднє формування 

потенціального бар’єра на межі поділу двох матеріалів, у процесі 

технологічної обробки може утворювати сплави або нові фази, які 

утворюються в результаті взаємодії компонентів контактоутворюючого 

шару та напівпровідника; 

- проміжний шар – використовується для зменшення механічних напружень 

між різними матеріалами в процесі термічного розширення, яке викликає 

додаткове напруження між кристалічними гратками різних матеріалів; 

- дифузійний бар’єр – використовується для уникнення взаємодифузії між 

контактоутворюючим і зовнішніми шарами металізації, може також 

використовуватися для уникнення адсорбції атмосферних газів, яка 

призводить до окислення металів та можливого утворення нових фаз; 

- адгезійний шар – використовується для зміцнення зв’язку між двома 

шарами контакту; 

- зовнішній шар – металевий шар, призначений для з’єднання із зовнішніми 

виводами. 
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1.5. Механізми струмопереносу в омічних контактах «метал-

напівпровідниковий алмаз» 

У літературі не знайдено прикладів контактів до напівпровідникового алмазу 

зі збагачуючим вигином зон. Тому надалі розглядаються низькобар’єрні омічні 

контакти, або контакти із тунелюванням крізь вузький потенціальний бар’єр. 

Ідеалізована зонна діаграма контакту метал-напівпровідник р-типу провідності 

подана на рис. 1.3. Перенос струму в такому омічному контакті в основному 

описується класичними механізмами, такими як термоелектронна, термопольова та 

польова емісія [27].   

 

Для пояснення даних механізмів струмопереносу розглянемо умову, коли в 

системі «метал-напівпровідник» присутній електричний контакт. У даному 

випадку в системі відбувається перерозподіл заряду та встановлюється 

електродинамічна рівновага, яка призводить до викривлення електричних зон 

(валентної зони і зони провідності), що можливе за умови вирівнювання рівнів 

Фермі відповідно до теорії Шотткі–Мота. В залежності від різниці роботи виходу 

електрона з металу (qφm) та роботи виходу з напівпровідника (qφn), розрізняють 

збагачуючий та збіднюючий вигин зон. У випадку (φn < φm) – збагачуючого вигину 

зон, у напівпровіднику р-типу збільшиться концентрація дірок у контактній області 

у порівнянні з розподілом в об’ємі зразка (збагачення основними носіями), даний 

контактний шар прийнято називати антизапірним. У випадку (φn > φm) – 

збіднюючий вигин зон, утворюється запірний шар (див. рис. 1.3). Тут Ес – дно зони 

 

 

 

Рис. 1.3 Ідеалізована зонна 

діаграма контакту метал-

напівпровідник р-типу 

провідності [28]. 

1. термоелектронна емісія; 

2. термопольова емісія; 

3. польова емісія. 
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провідності; Еv – верх валентної зони; EF – положення рівня Фермі; висота бар’єра 

𝑞𝜑𝑏 = (𝐸𝑔 + 𝑥) − 𝜑𝑚; x – електронна спорідненість; qφm – робота виходу 

електрона з металу; робота виходу з напівпровідника 𝑞𝜑𝑛 =  𝑘𝐵 𝑙𝑛(𝑁𝑐 𝑁𝑑⁄ ). 

Контактну різницю потенціалів (qVn) можна представити у вигляді (qφb – qφn) [28]. 

Для визначення домінуючого механізму струмопереносу Падовані і 

Стретоном була введена характеристична енергія [29]:  

𝐸00 =
ℏ

2
[

𝑁𝑑

𝑚𝑒𝑓𝑓𝜀𝑠𝜀0
]

1

2
,      (1.1) 

де ħ – зведена стала Планка, Nd – концентрація донорів, meff – ефективна маса 

електронів у напівпровіднику,  εs – статистична діелектична проникність 

напівпровідника, ε0 – діелектична проникність вакууму. 

З урахуванням сталих параметрів Падовані–Стретона  (1.1) визначається 

як [30]: 

E00 = 18,5 ∙ 10-15 (
Nd

msεs
)

1

2,           (1.2) 

де 𝑚𝑠 =
𝑚𝑒𝑓𝑓

𝑚0
  – ефективна маса електрона, m0 – маса вільного електрона. 

При умові  qE00 ≪ kBT , де kB – стала Больцмана, Т – температура, 

домінуючим механізмом струмопереносу є термоелектронна емісія. У випадку 

 qE00 ≫ kBT , то переважає польова емісія. Для E00 ≈ kBT  – термопольова 

емісія [30]. 

У випадку термоелектронної емісії вольт-амперна характеристика (ВАХ) 

описується формулою [30]: 

  J = A*T2 exp (-
qφb

kBT
) [exp (

qV

kT
) -1],      (1.3) 

де J – густина струму, А* – ефективна стала Річардсона, Т – температура,   

q – заряд електрона, φb – висота бар’єра, kB – стала Больцмана, V – напруга. 

Питомий контактний опір у випадку термоелектронної емісії визначається 

зі співвідношення: 

ρc =
dV

dJ
|  V→0 =

kB

qA*T
exp (

qφb

kBT
).     (1.4) 
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У термопольовому механізмі в контакті метал-напівпровідник струм і 

контактний опір визначаються висотою бар’єра та температурою. 

За умови переносу носіїв заряду через потенціальний бар’єр близько рівня 

Фермі крізь межу поділу метал-напівпровідник проявляється польова емісія, що 

досягається за рахунок сильного легування поверхневого шару напівпровідника 

вузького потенціального бар’єра. ВАХ у даному випадку описується рівнянням [30]: 

𝐽 = 𝐽𝑠 (𝑒𝑥𝑝
𝑞𝑉

𝐸00
),     (1.5) 

При польовому механізму струмопереносу питомий контактний опір не 

залежить від температури і експоненціально змінюється відповідно до  φb/√Nd , 

тобто 

ρc ∝ exp (
2√εsε0m*

ℏ

φb

√Nd
).     (1.6) 

У випадках переносу заряду через вершину бар’єра переважає термопольова 

емісія, тоді ВАХ визначається співвідношенням [30]: 

 J = Js (exp
qV

E00 coth(Е00 kBT⁄ )
).    (1.7) 

𝜌𝑐 =
𝑑𝑉

𝑑𝐽
=

𝐸00

𝑞𝐽𝑠
𝑐𝑜𝑡ℎ( 𝐸00 𝑘𝐵𝑇⁄ )    (1.8) 

Теоретично, порівнюючи величини Е00 та kBT, можна прогнозувати 

переважання того чи іншого механізму струмопереносу.   

 

1.6. Вимоги до омічного контакту «метал-напівпровідниковий алмаз» 

Вимоги до термостійких омічних контактів на алмазі можна узагальнити так : 

• низький контактний опір ( 10–5 Ом·см2)  

• хороша адгезія; 

• висока термостійкість (максимальна робоча температура до  500 °C) 

• висока стійкість до впливу інших деградаційних факторів, що можуть 

проявлятися під час його експлуатації (корозія, радіаційне та ультразвукове 

випромінювання, термічне циклювання); 

• покривний верхній шар, придатний до термокомпресійного з’єднання; 
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• підходить для фотолітографії. 

Через недостатню кількість досліджень будемо проводити аналіз технології 

виготовлення термостійкого омічного контакту до алмазу лише по двох основних 

параметрах, питомому контактному опору та термостабільності.  

 

1.7. Мінімальний контактний опір омічних контактів до 

напівпровідникового алмазу 

Питомий опір омічного контакту в даному випадку включатиме опір 

підконтактної області напівпровідника та послідовно включений опір, який 

пов’язаний з проходженням електронів крізь потенціальний бар’єр. Теоретичний 

аналіз мінімальних питомих контактних опорів (ρc min) для широко 

розповсюджених напівпровідників з довільним ступенем легування було зроблено 

в роботі [31]. В теоретичній оцінці вважалося, що при протіканні струму з 

напівпровідника у метал на межі поділу контакт метал-напівпровідник відсутній 

потенціальний бар’єр, або ймовірність тунелювання крізь межу поділу 

наближається до 1. Спираючись на дане припущення у випадках невиродженого 

напівпровідника р-типу, ρc min можна записати у вигляді: 

𝜌с 𝑚𝑖𝑛 =
𝑘𝐵

𝑞𝐴𝑚𝑠𝑇
𝑒𝑥𝑝 (

𝑞𝑉

𝑘𝐵𝑇
) =

𝑘𝐵

𝑞𝐴∗𝑇

𝑁𝑉

𝑁𝑎
     (1.9) 

де NV – ефективна густина станів у валентій зоні,  

𝑁𝑉 = 2 (
2𝜋𝑘𝐵𝑇𝑚𝑠

ℎ2 )

3

2
, Na – концентрація акцепторів. 

У випадках виродженості напівпровідника за умови, що рівень легування 

перевищує ефективну густину станів, для розрахунку мінімально можливих 

питомих контактних опорів необхідно враховувати непараболічність енергетичних 

зон, яку можна представити [31]: 

𝜌𝑐𝑚𝑖𝑛 =
𝑘𝐵

𝑞𝑇∙𝐴∗(1+2𝛽𝐸𝐹)
[𝑙𝑛 (1 + 𝑒𝑥𝑝 (

𝐸𝐹

𝑘𝐵𝑇
))]

−1

   (1.10) 

де EF – енергія Фермі,  𝛽 =
1

𝐸𝑔
(1 − 𝑚𝑠) – параметр непараболічності, що залежить 

від матеріалу. 



40 
 

Порівняння питомого опору омічного контакту до напівпровідникового 

алмазу з теоретичним мінімально можливим опором дозволяє оцінити рівень 

технології виготовлення отриманих контактів. 

 

1.8. Методи утворення омічного контакту 

Для формування омічного контакту до напівпровідникового алмазу р-типу 

можна використовувати: 

- створення тонкого сильнолегованого шару у процесі росту напівпровідника для 

формування вузького потенціального бар’єра; 

- формування тонкого сильнолегованого шару методами іонної імплантації для 

створення вузького потенціального бар’єра та умов тунелювання [24, 25, 32]. 

При використанні іонної імплантації необхідний додатковий температурний 

відпал при температурі 1100–1200 °С протягом 30 хв у вакуумі ~10–4 Ра, а також 

хімічна обробка, пов’язана з видаленням графітового шару, який виникає на 

поверхні напівпровідника у процесі відпалу;  

 - використання H-закінчення на поверхні алмазу. У даному технологічному 

рішенні використовується очищена поверхня зразка від можливих графітових 

включень, яка поміщається в H-плазмовий реактор 1700 W при 850 °С 10 хв, для 

утворення Н-закінчення на поверхні зразка [17-19]; 

- підбір матеріалів для пониження потенціального бар’єра (див. рис. 1.4) або 

утворення карбідних фаз [33-35].  

 

 

 

 

 

Рис. 1.4 Залежність контактного 

опору від електронегативності 

контактоутворюючого металу [37]. 
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Зазвичай найкращі результати дають контакти з комбінованим підходом до 

формування потенціального бар’єра: тобто підібрано матеріал для пониження 

висоти бар’єра і створено підлегований шар алмазу для утворення тонкого бар’єра.  

 

1.9. Термостійкі омічні контакти до алмазу 

Проведено аналіз сучасного рівня технології виготовлення омічних контактів 

до напівпровідникового алмазу на основі літературних даних (табл. 1.5–1.7). 

Попередній відбір омічних контактів для аналізу технології проводився графічним 

способом.  

Таблиця 1.5 

Монокристалічний CVD алмаз, легований B. 

Металізація Структура Товщина 

шарів 

металізації, нм 

Na , 

см–3 

c , 

Ом·см2 

Відпал:  

Т, °С; t, хв 

 

Au/Ti 

(або Mo) 

homoepi-

(100) 

150/10 5·1019 3,2·10–6 120 °С; [39] 

1,8·10–5 950 °С; 2 хв 

(Mo 6 хв) 

7·1019 3,2·10–5 120 °С 

 2·10–5 950 °С; 2 хв 

(Mo 6 хв) 

Au/Pt/Ti homoepi-

(001) 

150/50/50 2,5·1017 9·10–3 450 °С [40] 

1,3·10–5 600 °С; 0.5 хв (Ar) 

7·10–2 750 °С; 

9,5·10–4 600 °С; 

6,1·1017 9,5·10–4 600 °С; 

Au/Pd/Ti homoepi-

(001) 

 3·1020 2,8·10–7 420 °С; 60 хв (Ar) [41] 

Au/Pl/Ti homoepi 

 

500/50/50 3·1020 2·10–6 500 °С; 60 хв [42] 

Au/Mo/Ti single-crystal 100/30/20 1·1021 8·10–6 - [43] 

Mo  200/300 1,6·1021 1·10–3 900 °С; 120 хв [44] 

Au/Mo/Ti  100/20/50 3·1021 6,9·10–4  [45,

46] 2,8·10–5 450 °С; 5 хв 

4,9·10–6 850 °С; 1 хв 

0,5·1021 3·10–5 450 °С; 5 хв 

5·1021 4·10–6 450 °С; 5 хв 

Au/Pt/Ti (111) 500/50/50 1·1020 3,6·10–4 500 °С; 120 хв (Ar) [47] 

(100) 4,4·10–3  
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Таблиця 1.6 

Полікристалічний СVD алмаз, легований В. 

Металізація Підкладка Товщина 

шарів 

металізації, 

нм 

Na , 

см–3 

c , Ом·см2 відпал: 

Т, °С; t, хв 

 

Au/Ti SiAlON 100/20 7·1020 1·10–6 850 °С; [48] 

Au/Ti Si 100/20 2·1020 7,4·10–5 850°; 60 хв [49] 

7·1020 3,3·10–5 

15·1020 4·10–5 

Au/TiC Si 100/20 1,5·1021 5,5·10–5 – [50] 

3,2·10–5 850 °С;  60 хв 

Au/TaSi2  100/20 1,5·1021 5,3·10–5 – 

 9,2·10–5 850 °С;  60 хв 

Al/Si Si не повідом-

ляється 

1,8·1021 

 

3,9·10–5  [51] 

2,3·10–7 450 °С; 30 хв 

2,5·1020 

 

1,9·10–3  

3,5·10–5 450 °С; 30 хв 

2,5·1018 5,3·10–1  

4,9·10–3 450 °С; 30 хв 

Au/Ti/Mo n-type Si 150/30/20 3·1020 1·10–6 400 °С; 4 хв [52] 

Au/Mo 150/80 1·10–6 600 °С; 60 хв 

Au/Ti Si 100/20 1,5·1021 4,9·10–5 850 °С; 60 хв  

(вакуум 10–7Tor) 

[20] 

Au/Ti Si3N3 1000/50 2·1019 2·10–4 820 °С; 10 хв (Ar) [53] 

Al/Si diamond 

film 

 4,9·1021 3,9·10–5  [54] 

2,3·10–7 450 °С; 30 хв 

2,7·1021 4,6·10–4  

 4,0·10–6 450 °С; 30 хв 

1,9·1021 1,2·10–4  

1·10–5 450 °С; 30 хв 

4,8·1020 1,9·10–3  

3·10–5 450 °С;  30 хв 

5·1019 5,3·10–1  

 4,9·10–5 450 °С; 30 хв 

3·1018 2·10–2 450 °С; 30 хв 

 

З метою узагальнення та порівняння різних типів металізації для p-типу 

монокристалічної та полікристалічної плівки була побудована залежність 

питомого контактного опору від рівня легування напівпровідникового шару 

(рис. 1.5а). Бачимо кореляційну залежність між питомим контактним опором і 
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концентрацією домішки до концентрації 3·1020 см–3. Подальше збільшення 

концентрації легування не приводить до суттєвої зміни контактного опору. Також 

помітно, що кращі результати питомого контактного опору (краще – нижче) з тими 

ж контактними металізаціями на моно- та полікристалічному алмазі відрізняються 

на два порядки при малих концентраціях легування. Найкращі значення питомого 

контактного опору спостерігаються в контактах з дифузійними бар’єрами на основі 

платини та титану. При збільшенні концентрації до 1020 ця різниця нівелюється.  

 

Таблиця 1.7 

Монокристалічний СVD алмаз n-типу 

Металізація Структура Підкладка Товщина 

шарів 

металізації, 

нм 

Nd , 

см–3 

c , 

Ом·см2 

відпал: 

Т, °С; 

t, хв 

 

Au/Ti  synthetic 

diamond lb 

(111) 

100/100 Ga 

3·1016cm–2 

P 3·1018 

4,8·106 600 °С; [17] 

Al  P 3·1018 1,5·108 600 °С; 

Ti  P 3·1018 2,2·108 600 °С; 

Au/Ti/Pl homoepi lb diamond 100/30/30 P 1·1020 1·10-3 420 °С; 

30 хв 

(Ar) 

[18] 

Au homoepi 

(111) 

lb diamond  P 1·1019 2,8·106 – [19] 

Al 2,3·106 – 

Ga 1,4·106 – 

 

У роботі [50] на іонно-імплантованих площадках як контактний матеріал 

використовували TiC/Au та TaSi2/Au. Створення даних омічних контактів 

відбувалося шляхом напилення з раніше сформованих ТіС та TaSi2. У даному 

випадку спостерігається лише незначна оптимізація (5,5·10–5 до 3,2·10–5 Ом·см2) 

омічного опору після відпалу при 850 °С протягом 60 хвилин за тиску ~10–7 Торр, 

тоді як для контактів TaSi2 спостерігалася незначна деградація. Що свідчить про 

сформованість перехідного шару з низьким контактним опором у процесі 

напилення. Варто відзначити низький вміст атомів кисню в Оже-спектрах даних 

контактів, що дозволяє уникнути деградації перехідної області контакту після 
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ШТВ більших 700 °С в атмосфері вакууму. Ідея використання готового 

карбіду/силіциду замість утворення його твердофазною реакцією зорієнтована на 

отримання низького контактного опору при тонкій межі поділу метал-

напівпровідник, проте величина питомого контактного опору в таких контактах 

зазвичай вища, ніж в утворених термічною реакцією металу з алмазом. Що і 

спостерігаємо у даному випадку.  

 

 

Рис.1.5 Залежність питомого контактного опору різних типів металізації 

від рівня легування напівпровідникового шару та типу плівки (а); 

експериментальні скани XPS для легованої бором полікристалічної алмазної 

плівки С 1s (б) [36, 38]. 

 

Суттєвий вплив якості структури алмазу на контактний опір приводить до 

необхідності розділити вибірки контактів на монокристалічному та 

полікристалічному алмазі. Термостійкі омічні контакти необхідні для використання 

а) б) 
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в електронних пристроях при високих температурах, тобто, в умовах високої 

температури вони не повинні деградувати.  

Швидкість деградації контакту визначається дифузією незапланованих 

компонентів (забруднення залишковим атмосферним киснем, компонентами 

дифузійного бар’єра чи покривного шару) на межі поділу метал-напівпровідник. 

Концентрація такого забруднення на межі поділу визначається двома емпіричними 

параметрами – D0 і Ta, залежними від властивостей напівпровідника і матеріалів 

омічного контакту:  

𝐶1 = 𝐶0 𝑒𝑥𝑝(−𝐷∗(𝑇)𝑡),       (1.11) 

де t – час відпалу, D* – еквівалентний коефіцієнт дифузії, що залежить від 

температури за законом Арреніуса 𝐷∗(𝑇) = 𝐷0 𝑒𝑥𝑝(− 𝑇𝑎 𝑇⁄ ), Ta – температура 

активації дифузійного процесу.  

Якщо є дані по часу та температурі пришвидшеного відпалу і потрібно 

розрахувати час, за який відбудеться така ж деградація за іншої температури, то: 

{
С1 =  С0𝑒𝑥𝑝 (−𝐷∗(𝑇2)𝑡2

С1 =  С0𝑒𝑥𝑝 (−𝐷∗(𝑇1)𝑡1
     (1.12) 

Прирівняємо рівні деградації (концентрацію забруднення на межі поділу) та 

початкову концентрацію забруднення: 

𝐷∗(𝑇1)𝑡1 = 𝐷∗(𝑇2)𝑡2     (1.13) 

Тоді час напрацювання :  

𝑡1 =
𝐷∗(𝑇2)𝑡2

𝐷∗(𝑇1)
=

𝑒𝑥𝑝(𝑇𝑎 𝑇1⁄ )𝑡2

𝑒𝑥𝑝(𝑇𝑎 𝑇2⁄ )
= 𝑒𝑥𝑝 (

𝑇𝑎

𝑇1
−

𝑇𝑎

𝑇2
) 𝑡2    (1.14) 

𝑙𝑛 (
𝑡1

𝑡2
) =

𝑇𝑎

𝑇1
−

𝑇𝑎

𝑇2
         (1.15) 

Іншими словами, температура стабілізуючого відпалу визначає час 

напрацювання при робочій температурі або максимальну робочу температуру 

омічного контакту при заданому часі напрацювання. Звичайно ж фізика процесів 

деградації контактів значно складніша, але у першому наближенні для оцінки 

термостабільності омічного контакту можна користуватися температурою 

стабілізуючого термовідпалу. 
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На рис. 1.6а представлено залежність питомого контактного опору від 

температури відпалу для відбору контактів з прийнятним питомим контактним 

опором (10–5 Ом·см2) та робочою температурою вищою за 500 °С. 

 

 

Рис. 1.6 Залежність контактного опору від відпалу (а) та залежність параметра 

ln(ρc)/ln(Na) від температури термовідпалу (б). Пунктиром позначені умови відбору: 

максимально допустимий питомий контактний опір та мінімальна температура 

термовідпалу, відбір контактів за термостабільністю для приладів з екстремальними 

умовами експлуатації. Червоним позначено вибірку термостійких контактів, 

технологію котрих взято до подальшого розгляду (табл. 1.8). 

а) 

б

) 
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Як ми бачимо у випадках створення омічного контакту до полікристалічної 

та монокристалічної алмазної плівки, зазвичай використовують 

контактоутворюючий шар Ti. До вибірки термостійких контактів потрапили 

контакти на основі металізацій Ti/Au, TiC/Au та Ti/Mo/Au. 

У даному випадку ми не можемо оцінити вклад домішки в зміну контактного 

опору після відпалу. Для цього як характеризуючий параметр використано 

ln(ρc)/ln(Na) в залежності від температури відпалу (рис. 1.6а). 

На основі відібраних омічних контактів, що задовільняють вимоги до 

термостійкого омічного контакту до алмазу (табл. 1.8), проаналізовано 

технологічні особливості створення омічних контактів (обробку поверхні перед 

нанесенням металізації, вибір товщин шарів, вибір температури та тривалості 

відпалу). Для подальшого експериментального дослідження запропоновано 

металізацію Au/Ti та додатково введення дифузійного бар’єра на основі молібдену 

Au/Mo/Ti. Літературні результати по контактах Au/Mo/Ti [45, 46] (2019 р.) 

з’явилися пізніше опублікованих нами [55] і підтверджують високу 

термостабільність та низький питомий опір таких контактів. 

 

Таблиця 1.8 

Відібрані омічні контакти, що задовольняють вимоги до термостійкого омічного 

контакту до алмазу 

Металізація Структура Товщина 

шарів 

металізації, 

нм 

Na, см–3 c, 

Ом·см2 

Відпал: 

Т, °С; t, хв 

 

Au/Ti homoepi-(100) 150/10 5·1019 1.8·10–5 950 °С; 2 хв [24] 

Au/Ti homoepi-(110) 150/10 7·1019 2·10–5 950 °С; 2 хв [24] 

Au/ Mo homoepi-(100) 150/10 5·1019 1,8·10–5 950 °С; 6 хв [24] 

Au/Mo homoepi-(110) 150/10 7·1019 2·10–5 950 °С; 6 хв [24] 

Au/Mo/Ti single-crystal 100/20/50 1,6·1021 4,9·10–6 850 °С; 1 хв [45,46] 

Au/Ti polycryst. 

CVD 

100/20 7·1020 1·10–6 850 °С; 1 хв [48] 
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Au/Ti polycryst. 

CVD 

100/20 7·1020 3,3·10–5 850 °С; 60 хв [49] 

Au/TiC polycryst. 

CVD 

100/20 1,5·1021 3,2·10–5 850 °С; 60 хв [50] 

 

Таким чином, метою даної роботи вибрано дослідження фізико-хімічних 

процесів, що відбуваються в контактних структурах метал-алмаз під дією швидкої 

температурної обробки для оптимізації товщин шарів, розробку методики 

статистичного дослідження електрофізичних параметрів омічних контактів, 

дослідження електронного транспорту у контактах метал-алмаз. 

Для досягнення поставленої мети було визначено такі завдання:  

- розробити методику дослідження електрофізичних параметрів омічних 

контактів; 

- дослідити морфологічні та структурні особливості формування та 

термічну стійкість омічних контактів до алмазу; 

- дослідити електрофізичні параметри та механізми струмопереносу в 

омічних контактах до алмазу; 

- дослідити термічну стійкість омічних контактів при їх роботі у складі 

НВЧ ГІС.  

Висновки до Розділу 1 

На основі аналізу світового рівня технології омічних контактів до алмазу 

показано, що на даний час розроблені низькоомні омічні контакти, проте 

підвищення термостійкості зазвичай означає суттєве підвищення питомого 

контактного опору. Тому для застосування контактів у приладах екстремальної 

електроніки необхідна розробка термостійких низькоомних омічних контактів. 

Для забезпечення максимальної термостійкості при прийнятній величині 

контактного опору запропоновано багатошарову металізацію Ti/Mo/Au, де Ті 

слугує контактоутворюючим шаром, формуючи фазу ТіС, Мо слугує дифузійним 

бар’єром, Au – поверхневий шар.  
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РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ВИГОТОВЛЕННЯ ЗРАЗКІВ ТА ПРОВЕДЕННЯ 

ЕКСПЕРИМЕНТУ 

2.1. Досліджувані зразки та технологічні методи їх виготовлення 

Алмазні підкладки вирощувалися В. Г. Ральченком в Інституті загальної 

фізики ім. А. М. Прохорова РАН в лабораторії алмазних приладів. Осадження 

алмазної плівки відбувалося на кремнієву підкладку методом НВЧ-розряду 

(2,45 ГГц) на установці УПСА-100. Даний метод оснований на розкладі в плазмі 

суміші носія вуглецю (метану) з воднем, в результаті хімічних реакції яких алмаз 

осаджується на підігріту кремнієву підкладку. В процесі росту СVD-алмазу 

використовували такі параметри: загальний потік газової суміші – 500 см3/хв, тиск 

в камері підтримувався на рівні 87 Торр. Початкова концентрація метану, яку 

використовували для підпалу, була на рівні 15%, та по мірі збільшення температури 

підкладки до 850 °С, з паралельним збільшенням НВЧ-випромінювання до 2,35 кВт, 

поступово зменшували концентрацію до 4%. Швидкість осадження 

полікристалічних алмазних плівок була на рівні 50-60 нм/хв. Після вирощування 

полікристалічної алмазної плівки відбувається витравлення шару кремнію з 

наступною хімічною очисткою.  

2.1.1. Виготовлення омічних контактів до напівпровідникового алмазу 

Омічні контакти Ti/Au та Тi/Mo/Au виготовлялись на Державному 

підприємстві НДІ «Оріон». Основні етапи виготовлення даних контактів схематично 

наведено на рис. 2.1. На першому етапі відбувалося очищення зразків від можливих 

органічних забруднень. Для зняття механічних напружень, пов’язаних з ростом та 

внесенням домішки,використано додатковий відпал зразків. Після відпалу 

відбувається наступний етап очищення зразків, пов’язаний з видаленням можливих 

графітних включень, які можуть виникати в процесі відпалу (див. табл. 2.1). Перед 

початком процесу фотолітографії алмазну плівку очищають у метанолі протягом 

10 хв. 

Напилення металів відбувалося в єдиному технологічному циклі на підігріту 

полікристалічну алмазу плівку (попередньо імплантовану бором) до 350 °С. Для 
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формування шаблонів TLM були створені контактні площадки за допомогою методу 

зривної фотолітографії (Lift-off). На початку на підготовлену поверхню за 

допомогою центрифуги було нанесено шар фоторезисту, необхідну товщину шару 

фоторезисту досягали шляхом калібрації швидкості та часу обертання підкладки з 

фоторезисту. Далі крізь фотошаблон відбувалося освітлення ділянок фоторезисту. В 

результаті чого ділянки фоторезисту змінювали свою розчинність, що дозволяло їх 

хімічно видалити. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1 Технологічна схема 

виготовлення омічних контактів до 

алмазу методом зривної (Lift-off) 

фотолітографії: 

а) нанесення та експонування 

фоторезисту; 

б) травлення фоторезисту; 

в) магнетронне напилення металізації 

на підігріту підкладку; 

г) змивання фоторезисту та підготовка 

поверхні до ШТВ. 

 

На установці УВН75-Р2 за допомогою магнетронного напилення в єдиному 

технологічному циклі відбувалося напилення металізації Ti/Au. Дана установка за 

рахунок розміщення в одній камері чотирьох магнетронних розпилювачів дозволяє 

напилювати 4 різні метали в єдиному технологічному циклі. Для інших 

полікристалічних алмазних плівок (попередньо іонно-імплантованих до 

концентрації домішок Na від 9·1016 см–3 до 2·1017 см–3) – Ti/Mo/Au. 
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Таблиця 2.1 

Дослідні зразки, їх методика виготовлення та характеристики 

Металізація Структура Товщина 

шарів 

металізації, 

нм 

Na, см–3 Відпал: 

Т, °С; t, хв 

Опубліковано 

Au/Ti/С polycryst. 

CVD 

100/60 

9,0·1016
 

до 

2,0·1017 

 

напилення 

на 

підігріту 

до 350 °С 

підкладку 

[78,79] 

Au/Ti/С polycryst. 

CVD 

100/60 600 °С, 1 хв [78,79] 

Au/Ti/С polycryst. 

CVD 

100/60 800 °С, 

1 хв 

[78,79] 

Au/Ti/С polycryst. 

CVD 

100/60 850 °С, 

1 хв 

[78,79] 

Au/Mo/Ti/С polycryst. 

CVD 

100/60/28 

1,3·1019 

до 

6,6·1019 

напилення 

на 

підігріту 

до 350 °С 

підкладку 

[79] 

Au/Mo/Ti/С polycryst. 

CVD 

100/60/28 600 °С, 1 хв [79] 

Au/Mo/Ti/С polycryst. 

CVD 

100/60/28 800 °С, 

1 хв 

[79] 

 

2.2. Швидка термічна обробка 

Термічною обробкою називають процеси теплового впливу за визначеними 

режимами з метою поліпшення властивостей структури або властивостей матеріалу, 

також можливі варіанти теплової обробки, пов’язані з утворенням фаз з різних 

матеріалів. Варто відзначити, що у випадках напівпровідникового алмазу присутні 

дві стадії температурної обробки. Перш за все, це пов’язано з внесенням домішки у 

напівпровідник за рахунок іонної імплантації або в процесі росту та необхідності 

очищення поверхні напівпровідника після росту (графітизованого високопровідного 

шару). Термічний вплив призводить до зменшення механічних напружень на межі 
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гетеропереходів (кремній-алмаз) та перерозподілу дефектів (росту та радіаційних) в 

об’ємі напівпровідника. Другою необхідністю використання даного методу є 

утворення термостійких омічних контактів. Перевагою даного методу є стандартна 

технологія, яка сумісна з промисловими технологіями виготовлення 

напівпровідникових приладів, та відсутність генерації дефектних кластерів. 

Для покращення омічних контактів та зменшення дифузійних процесів, 

перерозподілу домішок в об’ємі напівпровідника використовують швидкий 

термічний відпал (ШТВ), який може тривати від десятків секунд до кількох хвилин. 

У процесі ШТВ важливими параметрами є точність контролю температури, часу 

відпалу та середовища, в якому відбувається відпал (в атмосфері інертного газу або 

в високому вакуумі), та однорідності розподілу температури по поверхні зразка. 

Після ШТВ спостерігається зменшення взаємодифузії матеріалу, проте за рахунок 

різниці температур на поверхні і в об’ємі напівпровідника виникають механічні 

напруження, пов’язані з різницею коефіцієнтів термічного розширенням матеріалів 

контакту та алмазу. Нами було проведено ШТВ зразків при температурах 600 °С, 

800 °С та 850 °С протягом 1 хв у вакуумі. 

 

2.3. Електронна Оже-профілометрія 

Дана методика досліджень широко використовується у дослідженнях профілю 

розподілу хімічних елементів, у вивченні атомного складу багатошарових структур 

та дослідженні атомного складу межі поділу контакту «метал-напівпровідник» або 

«напівпровідник-напівпровідник» [56]. Даний метод оснований на ефекті Оже, який 

вперше був відкритий П’єром Оже. У процесі Оже-профілометрії використовують 

γ-випромінювання (наприклад 60Со з енергією 1–10 кеВ) або електронний пучок (з 

енергією 3–5 кеВ) для іонізації атомів. В результаті чого можливе вибиття (емісія) 

електрона з внутрішньої енергетичної оболонки та утворення вакантного місця. 

Відповідно до постулатів Бора, внутрішня оболонка атома може заповнюватися 

електронами з одного з вищих енергетичних рівнів. При переході електрона з вищих 

енергетичних рівнів до нижчих, електрон зменшує свою надлишкову енергію 

шляхом виділення кванта енергії, який виходить у вигляді фотона або передається 
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іншому електрону, який може вийти у вакуум. Даний електрон прийнято називати 

Оже-електроном, аналіз їх спектра – Оже-спектроскопією. Дані електрони мають 

дискретні значення енергії, які дозволяють характеризувати енергетичну будову 

атома, а з їх вигляду спектрів можна визначити хімічну природу атомів. 

Враховуючи, що положення Оже-піків є властивостями атомів решітки, які не 

залежать від енергії опромінення, зіставляючи дані піки з табульованими 

значеннями енергії рівнів елементів періодичної системи з урахуванням уточнень, 

можна проаналізувати якісний і кількісний склад матеріалу поверхні. Чутливість 

даного методу оцінюється 1010–1012 ат/см2 [57]. 

При необхідності аналізу складу і відносної концентрації елементів 

поверхневого шару товщиною ≈ 1 нм використовують диференціальний метод. На 

постійний рівень сигналу додатково накладається слабкий модулюючий сигнал, в 

результаті даний сигнал є похідною від розподілу вторинних електронів по енергії. 

Отримані спектри співвідносять з калібрувальними спектрами чистих металів, що 

дозволяє оцінити склад та концентрацію елементів. 

У процесі покрокового іонного травлення пучком аргону з енергією 1 кеВ 

відбувалася реєстрація Оже-електронів з різної глибини зразка, що дозволяла 

оцінити розподіл хімічних елементів по глибині зразка. За результатами 

зареєстрованих Оже-спектрів з урахуванням швидкості травлення було досліджено 

профіль розподілу компонент у контакті метал/напівпровідниковий алмаз.  

Експериментальне дослідження профілів розподілу елементів у контактах 

«метал-напівпровідниковий алмаз» було проведено в Інституті електрозварювання 

ім. Є.О. Патона НАН України на експериментальній установці LAS-2000 за участю 

наукового співробітника Л.М. Капітанчука.  

 

2.4. Дослідження фазового складу твердих тіл за допомогою Х-променевої 

дифрактометрії 

Для аналізу фазового складу твердих тіл використовується Х-променева 

дифрактометрія [58]. Кожна кристалографічна структура характеризується атомним 

складом, наявністю певної кристалічної гратки та розташуванням атомів в 
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елементарній комірці, що в результаті утворює свою унікальну дифрактометричну 

карту. В результаті отримані експериментальні дані усіх дифрактометрограм 

присутніх в ньому фаз утворюють дифрактометричну карту структури [59]. 

Розглянемо класичні процеси, які відбуваються при проходженні Х-променів 

крізь матеріал: 

- когерентне розсіювання – дозволяє отримати дифраговані пучки, при яких 

Х-промені змінюють свій напрямок без втрати енергії; 

- некогерентне розсіювання – фотони відхиляються від початкового напрямку, 

енергія передається електрону віддачі; 

- поглинання – частина енергії витрачається на вибиття електрона з атома, при 

цьому збуджений атом з певною ймовірністю випромінює фотон меншої енергії 

або вторинний (Оже-електрон). 

Х-променева дифрактометрія дозволяє проводити фазовий аналіз, який 

ґрунтується на дослідженні дифрактографічної карти певної фази, яка 

характеризується унікальним набором міжплощинних відстаней dhkl
 та 

інтенсивністю розсіювання Ihkl, а дифрактограма багатофазової структури 

складається з набору дифрактограм окремих фаз. Для проведення кількісного 

аналізу дифрактометричні дані аналізуються як інтенсивність дифракційного 

відбиття від вмісту відповідної фази. Інтенсивність відбиття представимо у вигляді 

[60]: 

𝐼𝑗(ℎ𝑘𝑙) = 𝐼0𝑚𝑗(ℎ𝑘𝑙)
𝑆

2𝜇

𝛺

𝜗

𝑥𝑗

𝛾𝑗
,   (2.1) 

де 𝑚𝑗(ℎ𝑘𝑙) – відбивна здатність площини (hkl), j – її фаза, S – поперечний переріз 

первинного пучка, Ω – коефіцієнт пропускання для плоского зразка за методом 

Брегга–Брентана, 𝛾𝑗 – густина речовини, ϑ – кут падіння променю на зразок, 𝑥𝑗 – 

вміст відповідної фази. Тоді, за допомогою 𝐼𝑗~ 𝑥𝑗 𝛾𝑗⁄ , вимірюючи еталонні Ihkl з 

урахуванням необхідних поправок на поглинання, можна визначити 𝑥𝑗. 

З метою отримання інформації про фазовий склад контактних структур 

Au/Ti/C та Au/Mo/Ti/C, до та після ШТВ, було проведено Х-променеву 

дифрактометрію. Дослідження фазового складу були виконані на установці ARL 
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X’tra (Thermo scientific) з використанням CuKa довжиною хвилі λ = 0,15418 нм. 

Напруга на трубці становила 45 кВ, струм – 30 мА, дифракційний спектри 

пропускали методом ковзаючого пучка. Вимірювання проводилось у покроковому 

режимі з кроком сканування в 0,003° і часом накопичення в точці 1с. 

Фазовий аналіз проводився з використанням бази даних ICDD, PDF-2 Release 

2012. Дослідження виконані в Інституті фізики напівпровідників 

ім. В.Є. Лашкарьова НАН України за участю В.П. Кладька та 

Н.В. Сафрюк-Романенко. 

 

2.5. Вимірювання питомого контактного опору 

Для створення електронних пристроїв досить важливим параметром 

являється омічний контактний опір (зазвичай розраховується на одиницю площі), 

який в свою чергу повинен бути мінімальним, адже будь-який надлишковий 

контактний опір може призводити до перегріву омічного контакту та його 

подальшої деградації. Також варто відзначити, що наявність надлишкового 

контактного опору може викликати ряд труднощів, пов’язаних з синхронізацією 

роботи електронних пристроїв. Тому вклад контактного опору намагаються 

максимально мінімізувати, що, в свою чергу, підвищує вимоги до точності 

визначення контактного опору. При дослідженні питомого контактного опору (ρс) 

необхідно враховувати, що до загального опору, який вимірюється, входять: 

контактний опір, опір вимірювальних зондів та дротів, опір напівпровідника та опір 

розтікання. Тобто, основною складністю коректної оцінки являється визначення 

точного значення ρс, яке досить часто являється співвідносним з іншими опорами, 

які входять до загального опору. 

Вимірювання загального опору зазвичай здійснюється одним із двох 

класичних способів: чотириконтактним – використовуються чотири зонди, які 

розділені між собою та дозволяють вимірювати струм і напругу (інколи також в 

літературі даний тип називають Кельвін з’єднанням); двоконтактним – 

використовуються два зонди, за допомогою яких відбувається вимірювання [61]. 

Варто відзначити, що дані методи дозволяють відразу отримати значення 
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загального опору, проте при досліджені контактного опору прийнято вимірювати 

вольт-амперні характеристики, які дозволяють коректно оцінити тип контакту. При 

використанні двоконтактного методу ми отримуємо два типи вкладу у похибку 

вимірювань: постійну (опір зондів та дротів і їх з’єднань) та випадкову (залежить 

від стану зондів, сили натиску зондів, поверхні контакту, точності розміщення 

зондів, тощо), що в результаті не дозволяють точно визначити контактний опір. У 

випадках використання чотириконтактного методу дані похибки мінімізуються, 

точність вимірювання обмежується точністю приборів та струмом розтікання. 

Саме тому чотириконтактний метод дослідження являється найбільш популярним. 

Проте даний метод дослідження потребує достатньої площі контактних площадок 

для установки двох електричних зондів на кожній площадці. В свою чергу, при 

збільшенні розміру контактних площадок зменшується вклад ρс  у загальний опір, 

для уникнення цього використовуються зонди з мінімальною площею контактів з 

можливістю максимального наближення з дотриманням достатньої дистанції для 

уникнення електричного пробою (крізь повітря). Іншим варіантом являється 

винесення контактних площадок на діелектрик, що, в свою чергу, збільшує 

кількість технологічних процесів для виготовлення тестових структур і збільшує її 

кінцеву вартість. 

Незважаючи на досить велику різноманітність методів вимірювання 

контактного опору, їх можна умовно розділити в залежності від геометрії 

струмопротікання: 

- вертикальні (у даному випадку відбувається формування контактів з двох 

протилежних вершин досліджуваної пластини: зверху та знизу), для прикладу 

метод Кокса–Стрека [62]. 

- планарні (формування контакту відбувається тільки з однієї вершини 

пластини). Найбільш популярними планарними методами є метод лінії передач 

(Transfer  Length Model – TLM), в залежності від довжини струму розтікання 

можливо використання лінійної геометрії контактних площадок (Linear Transfer 

Length Model – LTLM) або радіальної (Circular Transfer Length Model – CTLM). 

Також існує досить велика кількість модифікації даного методу, наприклад метод 
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з окремими струмовими контактами [63] та винесенням контактних площадок на 

діелектрик [64], чотириточковий метод [65], метод зондування межі поділу «метал-

напівпровідник» [66], частинним варіантом якого є метод Кельвіна [67]. 

Вибір оптимальних методів у нашому випадку здійснювався за такими 

критеріями: 

- мінімальна кількість технологічних процесів для створення тестових 

структур; 

- достатня точність для визначення ρс в необхідному діапазоні відношення 

питомого контактного опору до об’ємного опору напівпровідника; 

- вплив похибок фотолітографії на точність методу; 

- технічна можливість використання роздільних зондів для вимірювання 

струму та напруги без необхідності додаткових технологічних процесів; 

- складність аналізу отриманих даних. 

 

2.5.1. Методи лінії передачі з лінійною конфігурацією контактних 

площадок 

На рис. 2.2а представлено шаблон для вимірювання питомого контактного 

опору за допомогою LTLM, який складається з ряду ідентичних прямокутних 

омічних контактів, шириною W і довжиною L, розташованих зі змінним інтервалом 

Li, (i =1...n). Розміри даних контактних площадок були підібрані оптимальними для 

можливості розміщення двох зондів на одній контактній площадці з метою 

реалізації чотириконтактного методу вимірювань, що можна віднести до переваг 

даного методу.  

У випадках підключення зондів для вимірювання за схематичним 

зображенням, наведеним на рис. 2.2б, за умови протікання електричного струму 

загальний опір можливо представити у вигляді [68]: 

𝑅 =
𝑑𝑉

𝑑𝐼
= 2𝑅𝑐 +

𝑅𝑠ℎ

𝑊
,      (2.2) 

де Rsh – питомий поверхневий опір напівпровідника, Rc – сума контактного опору з 

урахуванням опору розтікання під контактом. 
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а) 

 

 

 

б) 

Рис. 2.2 Шаблони для вимірювання питомого контактного опору методами 

ТLM (a) та схематичне зображення підключення джерела струму та напруги у 

випадку чотириконтактного способу підключення (б). 

 

При неоднорідному струморозтіканні по поверхні контактної площини найбільша 

густина струму буде локалізована між двома найближчими сусідніми контактами. 

У даному випадку сума контактного опору (який також містить опір розтікання) 

набуває вигляду: 

𝑅𝐶 =
𝐿𝑡𝑅𝑠𝑘

𝑊
𝑐𝑜𝑡ℎ (

𝐿

𝐿𝑡
),      (2.3) 

де 𝐿𝑡 = √𝜌𝑐 𝑅𝑠ℎ⁄  – довжина струмопереносу, Rsk – питомий поверхневий опір шару 

напівпровідника під металізацією. З даних формул можна зробити висновок, що 

Rsh ≠ Rsk  та залежить лише від товщини напівпровідника (адже вони мають 

розмірність) Ом □⁄ . 

Якщо 𝐿 > 3𝐿𝑡, тоді повний контактний опір представимо у вигляді [68]: 

𝑅 = 2
𝐿𝑡𝑅𝑠𝑘

𝑊
+

𝐿𝑖𝑅𝑠ℎ

𝑊
.        (2.4) 

З формули (2.4) довжину струмопереносу можна виразити як 

2𝐿𝑡 = 2√𝜌𝑐 𝑅𝑠ℎ⁄   → 𝜌с = 𝑅𝑠ℎ𝐿𝑡
2.       (2.5) 

На рис. 2.3 подана схема вимірювання за методом CER зі схематичним 

зображенням підключення джерела струму та вольтметрів. 
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Рис. 2.3 Схема вимірювання за методом CER зі схематичним зображенням 

підключення джерела струму та вольтметрів. 

 

За умови L < Lt контактний опір можна оцінити, ввівши додатковий опір Rd, 

який вимірюється на краю контакту (див. рис. 2.3). Даний метод називають 

«Contact and Resistance» (CER) [68]. На рис. 2.3 проілюстрована схема підключення 

приладів. У даній конфігурації вимірювання загального опору відбувається парою 

зондів, інша пара зондів має одну спільну площадку із зондом від попередньої пари 

та використовується для визначення додаткового опору. У даному випадку 

загальний опір визначається як 𝑅 =
𝑑𝑉12

𝑑𝐼12
 та додатковий опір як 𝑅𝑑 =

𝑑𝑉23

𝑑𝐼12
 відповідно. 

З точки зору довжини струморозтікання, струм на парі зондів для визначення Rd 

мінімальний, в результаті чого ми отримуємо мінімальну похибку спаду напруги 

під спільною контактною площадкою для зондів R та Rd : 

𝑅𝑑 =
𝜌с

𝐿𝑡𝑊

1

𝑠𝑖𝑛ℎ (𝐿 𝐿𝑡)⁄
.                 (2.6) 

Визначивши Rd, отримаємо рівняння для визначення довжини 

струмопереносу 

𝑅𝐶

𝑅𝑑
= 𝑐𝑜𝑠ℎ

𝐿

𝐿𝑡
  .                        (2.7) 

Урахувавши довжину струмопереносу з рівняння (2.7) та підставивши його у 

рівняння (2.5), отримаємо: 

𝜌с = 𝑅𝑑𝐿𝑡𝑊𝑠𝑖𝑛ℎ (
𝐿

𝐿𝑡
) .      (2.8) 
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На рис. 2.4 та 2.5 наведено дані про межі застосовності методу LTLM при 

заданій похибці фотолітографії: оцінка мінімального питомого контактного опору 

в залежності від Rsh при різних значеннях абсолютної похибки фотолітографії і 

відносній похибці вимірювання 20%  та залежність відносної похибки 

вимірювання ρс від відстані між контактами. 

 

 

Рис. 2.4 Оцінка мінімального питомого контактного опору в залежності від Rsh 

при різних значеннях абсолютної похибки фотолітографії та відносній похибці 

вимірювання 20% [61]. 

 

У роботі [79] оцінюється гранична межа можливості визначення контактного 

опору за допомогою LTLM методу, яка становить 1·10–8 Ом·см2, також 

зазначається, що дана межа залежить від абсолютної похибки літографії (див. 

рис. 2.4). 
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Рис. 2.5 Залежність відносної похибки вимірювання ρс методом LTLM від 

відстані між контактами для контактів із різними співвідношеннями ρс /ρs  [69]. 

 

В іншій роботі [69] було проаналізовано похибки вимірювань, які можуть виникати 

не з технологічних причин, а з недостовірного визначення питомого контактного 

опору, який виникає через неточності у визначенні питомого поверхневого опору 

напівпровідника ρs. У даній роботі [69] продемонстровано, що за умови 

ρs ≤ 10-4 Ом·см та ρс ρs ≥ 0,1⁄  похибка вимірювання даним методом може 

перевищувати 10%. 

 

2.5.2. Метод лінії передачі з радіальною конфігурацією контактних 

площадок 

Як повідомлялося раніше, при підборі методу визначення питомого 

контактного опору необхідно враховувати довжину струмопереносу Lt . У 

випадках, коли довжина струмопереносу більша за довжину контактної площадки 
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(Lt > L), більш ефективним вважається метод з радіальною геометрією контактних 

площадок (СTLM), схематичне зображення яких представлено на рис. 2.2a. Даний 

метод можна реалізовувати у тому ж технологічному процесі при створенні 

шаблонів LTLM. До переваг даного методу можна віднести уникнення крайового 

струморозтікання без необхідності додаткової обробки або використання 

додаткових технологічних процесів, пов’язаних з винесенням контактних 

площадок на діелектрик [70]. 

У науково-дослідницьких статтях можна зустріти різні геометричні 

комбінації розміщення радіальних контактів. Їх можна розділити за 

співвідношеннями радіусів: постійний внутрішній радіус та змінний зовнішній 

радіус; система концентровано вкладених кілець; системи зі сталим 

співвідношенням внутрішнього і зовнішнього радіусів. У випадках системи з 

концентрованих кілець вклад контактного опору зменшується, що пов’язано зі 

збільшенням радіуса контактів. У результаті чого знижується точність визначення 

питомого контактного опору. В свою чергу, використання контактів з постійним 

внутрішнім радіусом контактів дозволяє більш точно визначати питомий 

контактний опір за рахунок більшого вкладу контактного опору. Проте недоліком 

даного розміщення є необхідність у високій однорідності контактного опору по 

всій площі зразка, що в процесі створення технології контактів до нових матеріалів 

являється додатковою технічною задачею (пов’язаною з технологіями росту, 

хімічної оброки, методів створення омічних контактів, тощо). Оптимальним 

рішенням є використання системи зі сталим співвідношенням радіусів [70], адже в 

даному випадку однорідність розподілення контактного опору по пластині не є 

критичною. Недоліком у даному випадку є неможливість використання 

чотириконтактного методу, пов’язано це з малою площею радіального контакту. 

Схематичне зображення тестового шаблона з радіальною геометрією контактів та 

схематичне зображення підключення джерела струму та вольтметра подано на 

рис. 2.6. 
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Рис. 2.6 Схематичне зображення тестового шаблона з радіальною 

геометрією контактів та схематичне зображення підключення джерела струму 

та вольтметра. 

 

Для методу CTLM загальні опір, виміряний між двома контактами, 

визначається як [71]: 

R =
Rsh

2π
ln

r2

r1
+

Rsk

2π

1

αr1

I0(αr1)

I1(ar1)
,      (2.9) 

де I0(αr1)  та I0(αr1) – модифіковані функції Бесселя нульового і першого порядків 

відповідно,   α = (Rsk ρc⁄ )
1

2⁄ = 1 Lt⁄  – коефіцієнт загасання. 

За умови, що (1 ≫ r1 Lt⁄ ) 1 ≫ ar1 , формула (2.9) набуває вигляду:  

𝑅 =
𝑅𝑠ℎ𝑙𝑛 (𝑟2/𝑟1)

2𝜋
+

𝜌𝑐

𝜋𝑟1
2
.      (2.10) 

Якщо 𝑅𝑠ℎ ≈ 𝑅𝑠𝑘 і Lt ≫ r1, враховуючи, що співвідношення внутрішніх і 

зовнішніх радіусів стале С ≡ ln (
r2

r1
), залежність (2.10) запишемо як 

𝑅 =
𝐶𝑅𝑠ℎ

2𝜋
+

𝜌𝑐

𝜋𝑟1
2
 .       (2.11) 

У даному випадку за нахилом прямої 𝑅(1 𝜋𝑟1
2⁄ ) визначається ρс, а точка 

перетину з вертикальною віссю буде дорівнювати Rsh. 

Оцінка похибки вимірювання питомого контактного опору при використанні 

методу СTLM була здійснена в роботі [61] при врахуванні абсолютної похибки у 
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фотолітографії ∆l = 2,5 мкм, її залежність від радіуса контактних площадок 

представлена на рис. 2.7 для різних співвідношень ρс /ρs.  

 

 

Рис. 2.7 Залежність відносної похибки визначення питомого контактного опору від 

радіуса контактних площадок при використанні методу СTLM [61]. 

 

З урахуванням вищезазначеної інформації для більш точного визначення 

питомого контактного опору з мінімальною кількістю необхідних технологічних 

процесів оптимальним вважається використання комбінованих шаблонів LTLM та 

СTLM. Після формування шаблонів для визначення ρс необхідно оцінити довжину 

струмопереносу, далі використати оптимальний метод дослідження:  𝐿𝑡 < 1/3𝐿 – 

LTLM,  в іншому випадку – СTLM. 
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2.6. Методика статистичного дослідження електрофізичних параметрів 

омічних контактів 

Існує цілий набір методів контролю електрофізичних параметрів омічних 

контактів, кожен з яких має свої межі застосування, точність, що залежить як від 

параметрів контакту та напівпровідника, так і від параметрів точності 

фотолітографії, розкиду параметрів омічних контактів. Тому проблема розробки 

методики коректного статистичного дослідження електрофізичних параметрів 

омічних контактів з метою отримання максимальної інформативності та 

достовірності є актуальною та своєчасною. Статистичні вимірювання по пластині 

можуть не лише дати більш точне значення контактного опору, але й додаткові 

дані, пов’язані з геометрією розподілів розрахованих параметрів, природою 

похибок та градієнтів параметрів.  

У даній роботі запропоновано методику обробки даних вимірювань омічних 

контактів, зорієнтовану на дослідницькі цілі. У зв’язку з дослідницькою 

спрямованістю широко використано візуальний контроль процесів, котрі можуть 

відбуватись по-різному, в залежності від технологічних умов формування 

контактів, характеристик поверхні напівпровідника та постобробок. На рис. 2.8 

представлена блок-схема алгоритму, який використовується в методиці 

статистичної обробки результатів вимірювань для розрахунку контактного опору, 

що дозволяє опитмізувати процес дослідження. Даний алгоритм реалізований у 

тексті коду програмного забезпечення. 

Для апробації методики використано контакт Au–Ge–TiB2–Au до n-n+-GaAs з 

концентрацією носіїв у шарі n ~ 5·1015 см–3 . Металізація нанесена магнетронним 

методом, товщина шарів: Au – 1800 Å; Ge – 300 Å; TiB2 – 1000 Å; Au – 2000 Å. Після 

нанесення металізації за допомогою фотолітографії проводилось формування 

контактних структур для вимірювання питомого контактного опору методом CTLM 

(circular transmission line model) (рис. 2.9, на вставці). Температура швидкого 

термічного відпалу становила Т = 480 °С.  
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Рис. 2.8 Блок-схема методики статистичної обробки результатів вимірювань для 

розрахунку контактного опору. 

2.6.1. Аналіз малої вибірки 

Першим кроком при дослідженні контактного опору, який повинен бути 

зроблений ще до фотолітографії, є вибір методу вимірювання або кількох 

альтернативних методів. Критичним моментом багатьох методів розрахунку є 

перевірка на межі застосовності. Оскільки вимірювання великої вибірки контактів 

досить ресурсозатратне, то другим кроком пропонується дослідження малої 

вибірки (до 10 шт.), яка може оброблятись за спрощеною схемою і необхідна для 

своєчасного виявлення виходу параметрів омічного контакту за межі дослідження 

даного методу та необхідності зміни методу вимірювання. Важливим є 

дослідження ВАХ контактів малої вибірки (рис. 2.9). Формально лише лінійність 
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та симетричність ВАХ дає нам право користуватись опором для характеризації 

контакту. Зазвичай, дослідження контактного опору містить залежність опору від 

геометричного фактора [72-75].  

 

 

 

 

Рис. 2.9 ВАХ контактів одного 

шаблона. На вставці – шаблон 

радіального TLM 

 

Один із критеріїв застосовності методів розрахунку контактного опору є добра 

апроксимація експериментально отриманих точок теоретичною кривою (рис. 2.10). 

 

 

 

 

 

Рис. 2.10 Залежність опору від 

оберненої площі контакту 
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Крім того, для TLM-методів часто критичними є співвідношення між 

довжиною контакту та довжиною переносу, для вертикальних – співвідношення 

між діаметром та товщиною пластини. 

 

2.6.2. Аналіз великої вибірки 

Якщо результати дослідження малої вибірки показують застосовність методу 

вимірювання контактного опору, то наступним кроком проводиться дослідження 

великої вибірки контактних опорів. Розподіл параметрів опору не обов’язково 

отримаємо нормальним. Навіть більш імовірно, що буде отримано нормальний 

розподіл лише для логарифму опору (логнормальний розподіл) [75], що необхідно 

враховувати при 3-сигма фільтрації вхідних даних. Відповідно наступним кроком 

буде перевірка розподілів на нормальність. 

 

2.6.3. Перевірка розподілів на нормальність та 3-сигма фільтрація 

Для перевірки на нормальність використовується метод Шапіро–Вілк, який 

показує кращі результати порівняно з іншими подібними тестами [76]. На рис. 2.11 

представлено гістограми розподілу повного опору контактів з діаметрами 50, 80, 

100 та 150 мкм. Видно, що у напівлогарифмічних координатах розподіл ближче до 

нормального, що підтверджується тестом Шапіро–Вілк. Особливо це помітно при 

порівнянні рис. 2.11є та рис. 2.11ж, де чітко видно необхідність описання розподілу 

логнормальною залежністю. Деяке відхилення розподілу від логнормального може 

бути зумовленим наявністю двох піків розподілу опору (див. рис. 2.11б, г), один з 

яких може бути пов’язаним із розподілом контактного опору, інший – із впливом 

розкиду параметрів напівпровідника та інших, не пов’язаних з контактним опором 

чинників. Саме тому перший пік, значний при малих діаметрах контакту (50 та 

80 мкм), на контактах більшого діаметра стає практично непомітним, відповідно 

до зменшення внеску контактного опору у повному опорі контактів. 
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Рис. 2.11 Гістограми повного опору для контактів d = 50 (а, б), d = 80 (в, г), 

d = 100 (д, е) та d =150 мкм (є, ж) в лінійних (а, в, д, є) та напівлогарифмічних 

(б, г, е, ж) координатах 
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продовження Рис. 2.11 Гістограми повного опору для контактів d = 50 (а, б), 

d = 80 (в, г), d = 100 (д, е) та d =150 мкм (є, ж) в лінійних (а, в, д, є) та 

напівлогарифмічних (б, г, е, ж) координатах 

 

Лише знання про те, що розподіл, близький до логнормального, дає нам право 

провести 3-сигма фільтрацію вхідних даних, тобто відкинути декілька точок, які не 

входять до загального розподілу, і, ймовірно, є артефактами, котрі пов’язані з 

дефектністю напівпровідника, підготовки перед напиленням контакту, літографії, 

тощо. Після фільтрації уточнюються значення медіани, моди та середнього 

значення і проводиться повторна 3-сигма фільтрація аж до випадку, коли жодна 

точка не буде відбракована. Лише після фільтрації вхідних даних можна перейти 

до розрахунку питомого контактного опору. 

 

2.6.4. Розрахунок контактного опору та супутніх параметрів 

У нашому випадку для методу розрахунку контактного опору 

використовують шаблон, що містить набір контактів з постійним співвідношенням 

внутрішнього та зовнішнього радіусів r1/r2 (див. рис. 2.9, на вставці). Для одного 

контакта повний опір можна записати у вигляді [6]: 

𝑅 =
𝑅𝑆

2𝜋
𝑙𝑛 (

𝑟1

𝑟2
) +

𝑅𝑆

2𝜋

1

𝛼𝑟1

𝐼0(𝛼𝑟1)

𝐼1(𝛼𝑟1)
    (2.12) 

де r1 і r2 – зовнішній і внутрішній радіуси відповідних контактних площадок; J0, J1 

–модифіковані функції Бесселя першого роду;   1/Lt обернена довжина переносу, 
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R
L

S

c
t


 , RS – питомий поверхневий опір шару напівпровідника; ρc – питомий 

контактний опір.  

У випадку, коли Lt >> r1, рівняння (15) можна спростити до виду: 

𝑅 = 𝑅𝑆𝐶 +
𝜌𝑐

𝜋𝑟1
2        (2.12) 

де  𝐶 ≡
1

2𝜋
𝑙𝑛 (

𝑟2

𝑟1
) – стала.  

Гістограма розподілу питомого контактного опору по частоті в лінійних (а) та 

напівлогарифмічних (b) координатах представлена на рис. 2.12. 

 

 

Рис. 2.12 Гістограма частоти розподілу питомого контактного опору в 

лінійних (а) та напівлогарифмічних (b) координатах. 
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Інакше кажучи, залежність повного опору від оберненої площі контакту лінійна з 

коефіцієнтом нахилу, який дорівнює питомому контактному опору, що і 

спостерігається на рис. 2.10 для одного із шаблонів. З кожного шаблона на пластині 

розраховано питомий контактний опір та побудовано гістограму частоти розподілу 

питомого контактного опору в лінійних та напівлогарифмічних координатах 

(рис. 2.12). Слід зазначити, що лише у напівлогарифмічних координатах розподіл 

проходить тест на нормальність Шапіро–Вілка (рис. 2.12б), що дає нам право 

надалі вважати розподіл логнормальним.  

Математичне сподівання, розраховане на основі апроксимації розподілу на 

рис. 2.12б кривою, складає 1,52·10–4 Ом·см2, середнє – 1,60·10–4 Ом·см2; медіана 

дорівнює 1,52·10–4 Ом·см2; мода – 1,51·10–4 Ом·см2. 

 

2.6.5. Кореляційний аналіз 

Через розкид параметрів омічних контактів може виникати похибка у 

визначенні контактного опору, яка згідно з (2.12) при завищенні контактного опору 

приведе одночасно до заниження питомого поверхневого опору напівпровідника 

та навпаки. Тобто похибка такого виду приведе до негативної кореляції між ρc та Rs. 

З іншого боку, кореляція між ρc та Rs може носити і фізичний характер, тобто зміни 

обох параметрів можуть бути пов’язані з коливаннями концентрації легуючої 

домішки у плівці, що приведе до позитивної кореляції між параметрами. Відомо, 

що при негативній кореляції заміна Rs, визначеного з конкретного шаблона, на 

середнє значення по пластині може зменшити похибку у визначенні ρc [77].  

У нашому випадку спостерігається сильно розмита негативна кореляція 

(рис. 2.13). Перерахуємо контактний опір, замінивши RsС, визначений з 

конкретного шаблона, на математичне сподівання вибірки по усій пластині CRs , 

знайдене на основі частотного розподілу питомого поверхневого опору. 

Контактний опір для кожного шаблона знайдемо як середньозважене значення 𝜌𝑐
∗, 

знайдене за формулою (2.12) для кожного з контактів шаблона з ваговими 
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коефіцієнтами 𝜗𝑖 ≡ (𝑅𝑠𝐶𝜋𝑟2 𝜌𝑐⁄ + 1)
−4

, пропорційними внеску похибки повного 

опору у контактний опір: 

𝜌𝑐
∗ =

∑ 𝜗𝑖𝜌𝑐𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛 ∑ 𝜗𝑖
𝑛
𝑖=1

.      (2.14) 

У даному випадку така заміна не дає покращення розкиду значень розрахованого 

питомого контактного опору, рис. 2.14, що може свідчити про одночасну дію 

кількох чинників похибки, зокрема вплив просторового розподілу питомого опору 

напівпровідника, що ми дослідимо у наступному пункті. 

 

Рис. 2.13 Зв’язок між розрахованими параметрами ρc та Rs. 

 

 

Рис. 2.14 Гістограма частоти розподілу питомого контактного 

опору в напівлогарифмічних  координатах із заміною 𝑅𝑠𝐶 на 𝑅𝑠𝐶. 
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2.6.6. Градієнтний аналіз 

Просторова неодноднорідність теж може давати свій внесок у значення як 

питомого контактного опору, так і питомого опору напівпровідника. Для 

дослідження наявності просторового розподілу було протестовано дві умови: 

наявність лінійного градієнта розподілу контактного опору та наявність 

радіального розподілу контактного опору з центром, що збігається із центром 

пластини. Фізичні передумови появи лінійних градієнтів пов’язані з 

технологічними обробками частини зразка, зокрема з хімічною обробкою поверхні 

та швидким термічним відпалом. Радіальний ж розподіл може виникнути як 

наслідок передачі ростових неоднорідностей пластини епітаксіальній плівці, що і 

впливатиме на властивості омічного контакту.  

Похибка апроксимації залежності питомого контактного опору від проекції 

координат показана на рис. 2.15, звідки бачимо, що ймовірніше реалізується 

лінійний градієнт розподілу питомого контактного опору. Візуально це можна 

спостерігати на рис. 2.16б – градієнт кольору від більш світлого у верхньому лівому 

куті до більш темного у правому нижньому куті матриці. 

 

Рис. 2.15 Похибка апроксимації залежності питомого контактного опору від 

проекції координат: крива 1 – радіальний розподіл з центром, визначеним з 

рис. 2.16, та лінійний розподіл, крива 2, у залежності від кута повороту. 
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Рис. 2.16 Розподіл контактного опору по площі пластини: зовнішній вигляд 

експериментального зразка (світліше – гірше). Пунктиром позначено центр 

радіального розподілу. Червона стрілка позначає оптимальний кут лінійного 

градієнта з рис. 2.15. 

 

Аналогічні графіки можна побудувати і для питомого опору напівпровідника 

(рис. 2.17, 2.18). Кут градієнта питомого опору напівпровідника не збігається з 

таким для контактного опору, що і зрозуміло, оскільки в іншому випадку 

спостерігалася б чітка кореляція між ρc та Rs зі зв’язком через геометричний фактор. 

Більш наочно те ж саме можна спостерігати на рис. 2.19, де множину 

експериментальних точок розбито на три однакові підмножини за їх розміщенням 

вздовж осі з оптимальним градієнтом (рис. 2.16), прямо видно вплив 

геометричного фактора на розмиття залежності між параметрами ρc та Rs.  

б) 

а) 
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Рис. 2.17 Похибка апроксимації залежності питомого опору напівпровідника від 

проекції координат: крива 1 – радіальний розподіл з центром, визначеним з 

рис. 2.16, та лінійний розподіл, крива 2, у залежності від кута повороту 

 

Відповідно для уточнення значення контактного опору зробимо заміну Rs на 

лінійний градієнт питомого опору і перерахуємо значення контактного опору. Як 

видно з рис. 2.20, така заміна призводить до суттєвого зменшення півширини 

розподілу на 14%, тобто до зменшення похибки у визначенні контактного опору. 

 

 

Рис. 2.18 Розподіл питомого опору напівпровідника по площі пластини (світліше 

– гірше). Пунктиром позначено центр радіального розподілу. Червона стрілка 

позначає оптимальний кут лінійного градієнта з рис. 2.17. 
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Рис. 2.19 Залежність між розрахованими параметрами ρc та Rs, поділена на три 

однакові групи контактів за розміщенням на пластині по оптимальному куту 

лінійного градієнта 

 
 

Рис. 2.20 Уточнена гістограма частоти розподілу питомого контактного опору 

 

У даному випадку омічні контакти сформовано при досить високій 

температурі відпалу, тому розкид значень контактного опору мінімальний, але 

навіть у такій ситуації методика дозволяє отримати додаткову інформацію про 

джерела розкиду параметрів контактного опору, що може бути корисним при 
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налагодженні технологічних процесів формування контактів або контролю якості 

дослідного виробництва.  

2.6.7. Програмне забезпечення для статистичної обробки даних 

вимірювань омічних контактів 

Один із недоліків запропонованої методики обробки даних вимірювань 

омічних контактів є складність повної реалізації за допомогою існуючих пакетів 

обробки даних, у той час як часткова реалізація може виявитись малоефективною. 

Тому для впровадження описаної вище методики, розроблено програмне 

забезпечення, яке виконує такі функції: 

1. Розрахунок питомого контактного опору для кожного з шаблонів вибірки та 

супутніх параметрів. Візуальний контроль апроксимації для кожного з 

шаблонів. 

2. На основі напередзаданих геометричних параметрів маски розрахунок 

геометричного положення контактів. 

3. Розрахунок медіани, середнього та моди вибірки, розрахунок дисперсії. 

Побудова гістограм питомого контактного опору, опору напівпровідника, 

повних опорів по кожному з діаметрів (чи інших геометричних параметрів). 

4. Фільтрація вхідних даних з можливістю контролю.  

5. Контроль застосовності вибраного методу. 

6. Аналіз градієнтів контактного опору, опору напівпровідника, повних опорів 

по кожному з діаметрів (чи інших геометричних параметрів). 

7. Кореляційний та кореляційно-градієнтний аналіз з можливістю автоматичної 

заміни питомого опору напівпровідника на градієнтне значення, розраховане 

з просторових розподілів. 

8. Експорт даних про просторове положення, параметри кожного з шаблонів або 

контактів для використання в пакетах математичної обробки. 

9. Експорт даних у форматі матриці питомого контактного опору, опору 

напівпровідника, повних опорів по кожному з діаметрів (чи інших 

геометричних параметрів). 
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10. Експорт даних у форматі діаметр (чи інший геометричний параметрв) – опір 

для усієї дослідної вибірки. 

Головне вікно програми для реалізації способу обробки данних вимірювань 

омічних контактів показане на рис. 2.21. 

 

 

Рис. 2.21 Головне вікно програми для реалізації способу обробки даних 

вимірювань омічних контактів 

 

У програмі, що реалізує методику обробки даних електрофізичних 

досліджень омічних контактів, широко використано візуальний контроль процесів, 

котрі можуть відбуватись по-різному, в залежності від умов формування контактів, 

характеристик поверхні напівпровідника та постобробок. 

Впровадження даного програмного забезпечення відбувалося на Державному 

підприємстві «Оріон». Дане програмне забезпечення протестовано в Інституті 

фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України в місті Київ та в 
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«Institute of High Pressure Physics of the PAS, Warsaw, Poland»  при дослідженні 

омічних контатів.  

 

2.7. Дослідження температурної залежності питомого контактного 

опору та механізму струмопереносу 

Для дослідження вольт-амперних характеристик у температурному діапазоні 

від 77–380 K використовується програмний комплекс, схематичне зображення 

якого представлено на рис. 2.22. Даний програмний комплекс складається зі 

стаціонарного комп’ютера; імпульсного терморегулятора; вольтметра В7-21А (з 

точністю ± 6%); діодного мосту Е7-12; блока комунікації; кріостата (iз вбудованим 

термостабілізованим столиком). 

 

 

Рис. 2.22 Структурна схема установки для експрес–аналізу ВАХ. 1, 3 – ЦАП; 2, 

4 – порт цифрового входу/виходу; 5 – інтерфейс КЗК; 6 – імпульсний 

терморегулятор; 7 – вольтметр В7-21А; 8 – міст Е7-12; 9 – блок комутації; 10 – 

термостат; 11 – зондова установка А5; 12 – зонд; 13 – зразок; 14 – термодатчик; 

15 – термостабілізований столик; 16 – нагрівник; 17 – хладагент (рідкий азот). 
 

Перевагою даної конфігурації кріостата для дослідження є вбудований 

термостабілізований столик (має вбудований термодатчик, нагрівник та 

теплопровідні стрижні, які дозволяють стабілізувати температуру безпосередньо 

під зразком у діапазоні температур 80–400 K), наявність 4 контактних зондів 
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(відсутня необхідність у попередньому зондуванні структури, можливість 

реалізації чотириконтактного методу). 

Даний комплекс дозволяє здійснювати програмований контроль напругою на 

цифрово-аналоговому перетворювачі, яка подається на зразок. Струм крізь зразок 

вимірюється вольтметром з подальшою передачею інформації на аналогово-

цифровий перетворювач і передається шиною на зчитування комп’ютером. 

У процесі вимірювання термостабілізація досягається за допомогою 

імпульсного регулятора температури (ІРТ). Значення необхідної температури 

задаються програмно у вигляді відповідної напруги на ЦАП, з якого надходить до 

ІРТ. Значення реальної напруги зчитуються з датчиків, які вбудовані в столик та 

порівнюються з раніше заданими (програмно), після чого за допомогою 

комунікації з нагрівником відбувається подальша стабілізації температури. 

Стабілізація температури у даному випадку досягає ± 1 K. 

До основних механізмів струмопереносу в омічному контакті належать 

термоелектронна емісія, термоіонно-польова емісія та тунельний струм [82, 83]. 

Згідно з теорією термоелектронної емісії з формули (2.1) знаходимо опір 

контакту як: 

  
𝑑𝑉

𝑑𝐼
|

𝑉→0
:  𝜌𝑐 =

𝑑𝑉

𝑑𝐽
|

𝑉→0
=

𝑘

𝑞𝐴𝑇
𝑒𝑥𝑝 (

𝑞𝜑𝑏

𝑘𝐵𝑇
).    (2.13) 

При польовому механізму струмопереносу питомий контактний опір не 

залежить від температури та експоненціально змінюється відповідно до 
𝜑𝑏

√𝑁𝑑
 тобто 

𝜌𝑐 ∝ 𝑒𝑥𝑝 (
√𝜀𝑠𝜀0𝑚∗2

ℏ

𝜑𝑏

√𝑁𝑑
) .     (2.14) 

Для термоіонно-польової емісії: 

 𝜌𝑐 =
𝑑𝑉

𝑑𝐽
=

𝐸00

𝑞𝐽𝑠
𝑐𝑜𝑡ℎ( 𝐸00 𝑘𝐵𝑇⁄ )     (2.15) 

Щоб визначити, який саме механізм домінує у досліджуваному зразку, 

необхідно побудувати залежність 𝑙𝑛 (
𝜌𝑐

𝑇
) = 𝑓 (

𝑞

𝑘𝐵𝑇
). Якщо залежність лінійна, то 

домінує термоелектронний механізм і за коефіцієнтом нахилу прямої можна 

визначити висоту бар’єра. Якщо залежність нелінійна, варто побудувати 
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залежність 𝜌𝑐 = 𝑓(𝑐𝑜𝑡ℎ( 𝐸00 𝑘𝐵𝑇⁄ )), де Е00 – підгоночний параметр МНК, звідки за 

означенням можемо розрахувати висоту бар’єра. У випадку відсутності залежності 

опору від температури переважаючим, ймовірно, є тунельний механізм 

струмопереносу. 

Висновки до розділу 2 

1. Вибрано методи аналізу структурної якості вирощених напівпровідникових 

алмазних плівок, фазового складу та атомного розподілу в області контакт 

метал-напівпровідник. 

2. Вибрано методи та апаратуру для досліджень параметрів та характеристик 

тестових структур, таких як питомий опір та його температурна залежність. 

3. Розроблено методику статистичного дослідження електрофізичних параметрів 

омічних контактів. Розроблено програмне забезпечення, яке реалізує методику 

і виконує такі функції: розрахунок питомого контактного опору для кожного з 

шаблонів вибірки та супутніх параметрів, фільтрація вхідних даних, контроль 

застосовності вибраного методу, аналіз градієнтів контактного опору, опору 

напівпровідника, повних опорів по кожному з діаметрів, кореляційний та 

кореляційно-градієнтний аналіз з можливістю автоматичної заміни питомого 

опору напівпровідника на градієнтне значення, розраховане з просторових 

розподілів. Текст програмного забезпечення захищено авторським свідоцтвом 

на твір [*7] . 
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РОЗДІЛ 3. МОРФОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТЕРМОСТІЙКИХ ОМІЧНИХ 

КОНТАКТІВ ДО НАПІВПРОВІДНИКОВОГО АЛМАЗУ 

Морфологія межі поділу метал-напівпровідник є одним із критичних 

параметрів для його використання в мікроелектронних приладах. Тому 

дослідження морфологічних особливостей омічних контактів до і після термічних 

обробок є необхідним етапом аналізу термостабільності контактів. 

 

3.1. Морфологічний та структурний аналіз контактів Au/Ti/C 

Досліджено Оже-профілі розподілу компонент по глибині контакту Au/Ti/C 

(рис. 3.1) вихідного зразка після ШТВ 600 °С протягом 1 хв та після ШТВ 800 °С 

протягом 1 хв.  

  

 

 

 

Рис. 3.1 Профілі розподілу компонент, 

отримані методом Оже-спектроскопії, 

контактів Au/Ti/C: 

a) після магнетронного напилення; 

б) після ШТВ 600 °С 1 хв; 

в) після ШТВ 800 °С 1 хв. 
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Шарова структура контакту зберігається навіть при ШТВ 800 °С, проте шар титану 

вже у вихідному зразку містить багато кисню, а з відпалом кількість кисню 

підвищується. Спадна залежність від межі поділу до золота концентрація кисню 

(3.1а) свідчить про те, що кисень міститься або на поверхні мішені, або в 

залишковій атмосфері вакуумної камери. З часом розпилення титану поверхня 

мішені очищується, залишковий кисень захоплюється титаном і видаляється. Тому 

деяке покращення параметрів контакту можна досягнути покращенням вакууму та 

розпиленням титанової мішені «на заслонку», тобто з екрануванням зразка 

заслонкою. Зміна нахилу концентрації зі зростанням температури відпалу до 

600 °С свідчить про те, що основним джерелом кисню у даному випадку є 

залишкова атмосфера у вакуумній камері, внаслідок чого відбувається дифузія 

кисню крізь шар золота. Це свідчить про те, що шар золота дифузійно-проникний 

для кисню і є необхідність введення додаткового шару – дифузійного бар’єра для 

забезпечення температурної стабільності контакту. Швидкий термічний відпал 

призводить до пришвидшення процесу дифузії шару Ті, в результаті чого титан та 

кисень частково дифундують в алмаз (див. рис. 3.1. а, б), збільшується товщина 

перехідної області між алмазом і контактом (див. рис. 3.1.). По рівню 80/20 

товщина перехідної області після ШТО 600 °С виросла на 35% , після ШТО 800 °С 

виросла на 110% по відношенню до вихідного зразка. 

Також термічний відпал приводить до збільшення концентрації вуглецю на 

поверхні контакту після ШТО 600 °С до 12 ат.% , після ШТО 800 °С до 39 ат.%  

(рис. 3.2), та оксиду титану. Схожі результати отримано в роботі [49], де 

проаналізовано контактні системи на основі Au/Ti/C до та після ШТВ 850 °С 

протягом 60 хв у вакуумі. При формуванні контактної металізації використано такі 

товщини шарів металізації: 100 нм (Au) та 20 нм (Ti). Методом Х-променевої 

спектроскопії досліджено поверхню структури. Встановлено, що у вихідному 

зразку поверхня в основному складається з: Au (45 атм.%), С (45 атм.%) та О (10 

атм.%). Однак поверхня відпаленої структури складається в основному з Ti 

(20 атм.%), О (55 атм.%) та С (25 атм.%) змінімальною кільскістю Au (>1 атм.%). 

Варто відзначити, що в роботі [49] спостерігається дифузія Au крізь 
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контактоутворюючий шар Ti вглиб алмазу. З чого можна зробити висновок, що 

20 нм шару Ті недостатньо для формування спільного контактоутворюючого та 

бар’єрного шару для термостійких омічних контактів. 

 

Рис. 3.2 Оже-профілі розподілу вуглецю у приповерхневому шарі золота в 

залежності від часу травлення контактів Au/Ti/C. 

 

Вихід вуглецю на поверхню золота у зв’язку з температурною обробкою 

можна спостерігати також на рис. 3.3, де подано зображення морфології поверхні 

золота, отримані за допомогою скануючого електронного мікроскопа. На рис. 3.3 

спостерігаються дефектні вуглецеві включення, які при подальшому ШТВ 

проявляються все більше. Очевидно, в області структурних неоднорідностей 

процеси взаємодифузії проходять швидше, порушуючи шарову структуру 

контакту і формуючи нові протяжні дефекти. В результаті утворюються кластери 

дефектів (рис. 3.3в), які пришвидшують взаємодифузію і зумовлюють деградацію 

всієї контактної структури. 
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Рис. 3.3 Мікрофотографії поверхні 

контакту Au/Ti/C: 

a) після магнетронного напилення; 

б) після ШТВ 600 °С 1 хв; 

в) після ШТВ 800 °С 1 хв. 

Червоними кільцями зазначено 

дефектні місця в металізації. 

 

Для наочного спостереження еволюції шарової структури контакту на рис. 3.4 

представлено зображення косого розтравлення контакту в Оже-електронах. На 

відміну від косого шліфа, косе розтравлення проводиться сухим травленням 

ковзаючим пучком, що забезпечує краще збереження морфологічних особливостей 

шарової структури контакту без внесення механічних пошкоджень. Видно, що з 

відпалом товщина шару титану зменшується, на поверхні золота з’являються сині 

плями вуглецю та зелені титану. Товщина шару титану зменшується через дифузію 

як вглиб напівпровідника, так і на поверхю контакту. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

Рис. 3.4 Зображення косого 

розтравлення контакту Au/Ti/C в Оже-

електронах:  

a) вихідного; 

 б) ШТВ 600 °С 1 хв;  

в) ШТВ 800 °С 1 хв. 

Червоний – золото, 

синьо-зелений – титан, 

синій – вуглець. 

Варто відмітити значний вміст кисню в контактній металізації, що ускладнює 

процеси, які відбуваються в контактній області структур контакту 

метал-напівпровідник, і приводить до утворення фаз TiOx. Співвідношення Ti:O до 

відпалу складало 1:0,7, після ШТО 600 °С стало 1:0,9, після ШТО 800 °С виросло 

до 1:1,2. Проте, в процесі аналізу експериментальних сканів Х-променевої 

профілометрії омічних контактів до алмазу на основі металізації Au/Ti до та після 

ШТВ 600 °С та 800 °С протягом 1хв, поданих на рис. 3.5, наявність оксидних фаз 
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не була виявлена, що може вказувати на їх аморфну чи нанокристалічну структуру. 

Відомо, що титан з алмазом у процесі термічної обробки при температурі понад 

430 °С утворють карбідні фази, які є перспективними для створення омічних 

контактів [80]. В роботах  [48-50, 20, 53], зазначається, шо утворення омічного 

контакту та зменшення його контактного опору відбувається шляхом утворення 

карбідних фаз, які формуються в процесі ШТВ. Проте у нашому випадку 

відповідних рефлексів фази ТiC (рис. 3.5) теж не спостерігалося ні у вихідних 

характеристиках, ні після ШТВ при 800 °С протягом 1 хв. Пояснити це можна 

припущенням, що дана сполука (TiC) у дослідженій контактній системі теж 

перебуває в аморфному чи нанокристалічному стані.  

 

 

Рис. 3.5 Експериментальні скани XRD омічних контактів до алмазу на основі 

металізації Au/Ti, до ШТВ (синій спектр), після ШТВ 600 °С 1 хв (зелений спектр) 

та ШТВ 800 °С 1 хв (червоний). 

 

Зі сканів ХDR (Рис. 3.5) видно, що положення піків від металічних фаз Au та 

Ti сильно змінюються від температури. Так, для вихідного і відпалених при 600 °С 

положення піків були ближчими до фази Au. А при подальшій термічній обробці 
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при 800 °С положення піків стають ближчими до Ті. Спостерігається також ріст 

інтенсивності піка 111 від металічної фази з ростом температури відпалу. Також 

спостерігається зсув піків С у бік менших кутів, що свідчить про те, що ґратка 

алмазу перебуває в стані розтягу. 

3.2. Структурний аналіз контактної області Au/Mo/Ti/C 

Для дослідження елементного вмісту шарів контактної структури було 

виміряно Оже-профілі розподілу компонент по глибині контакту Au/Mo/Ti/C 

(рис. 3.7) вихідного зразка після ШТВ 600 °С та після ШТВ 800 °С протягом 1 хв.  

 

  

 

 

 

Рис. 3.7 Профілі розподілу компонент, 

отримані методом Оже-спектроскопії, 

контактів Au/Mo/Ti/C: 

a) після магнетронного напилення; 

б) після ШТВ 600 °С 1 хв; 

в) після ШТВ 800 °С 1 хв. 
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Шарова структура контакту зберігається навіть при ШТВ 800 °С, на відміну 

від [45], де шарова структура контакту значно видозмінюється вже при 

ШТВ 450 °С, а при ШТВ 850 °С, 1 хв втрачається. Можливими причинами такої 

деградації є значно вища концентрація легування (1,6·1021 проти 1,3·1019 см–3 у 

нас), що може бути причиною дефектів у кристалічній гратці алмазу, котрі 

інтенсифікують дифузійні процеси на межі поділу. З іншого боку, товщина 

дифузійного бар’єра у цьому дослідженні значно менша (20 нм проти 60 нм у нас), 

що може теж слугувати додатковим фактором термостабільності. Крім того, певну 

стабілізуючу роль може відігравати наявність у нашому контакті домішки кисню, 

утворений шар ТіО зв’язує Ті, перешкоджаючи його подальшій дифузії як в алмаз, 

так і крізь молібден.   

Також ШТВ 800 °С привів до дифузії крізь дифузійний бар’єр на межу поділу 

метал-напівпровідник значної концентрації золота, що може негативно вплинути 

на електрофізичні властивості омічного контакту. Деяка дифузія золота крізь шар 

молібдену спостерігається вже при ШТВ 600 °С. 

Роль шару золота як дифузійного бар’єра для кисню можна спостерігати, 

порівнюючи рис. 3.7б та 3.7в. У зразку на рис. 3.7б сформовано більш тонкий шар 

золота (товщина менша у два рази), внаслідок чого вже при ШТВ 600 °С 

співвідношення Ті:О в контактоутворюючому шарі досягає 1:1,8, тоді як у зразку 

на рис. 3.7в навіть при ШТВ 800 °С співвідношення Ті:О в контактоутворюючому 

шарі складає 1:0,9. 

На рис .3.9 представлено зоображення морфології поверхні контакту 

Au/Mo/Ti/C до ШТВ, після ШТВ 600 °С та 800 °С протягом 1 хв, у вакуумі. Варто 

відзначити, що морфологія поверхні золота після 800 °С не містить явних слідів 

деградації, на відміну від контакту без дифузійного бар’єра (порівн. рис. 3.8в та 

рис. 3.3в). 
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Рис. 3.8 Морфологія поверхні 

контакту Au/Mo/Ti/C: a) вихідний 

зразок; б) після ШТВ 600 °С 1 хв; 

після ШТВ 800 °С 1 хв. 

 

Для наочного спостереження еволюції шарової структури контакту на 

рис. 3.9 представлено зображення косого розтравлення у контакті в Оже-

електронах, для зразків Au/Mo/Ti/C до ШТВ та після ШТВ 600 °С та 800 °С 

протягом 1 хв. Зображення косого розтравлення вказують на збереження шарової 

структури до та після  ШТВ 800 °С. Дефектів з виходом на поверхню вуглецевих 

плям не спостерігається. 

 

 

а) б) 

в) 
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а) б) 

в) 

 

 

Рис. 3.9 Зображення косого 

розтравлення контакту Au/Mo/Ti/C в 

Оже-електронах: a) вихідного; б) ШТВ 

600 С; в) ШТВ 800 С. 

Червоний – золото, 

зелений – молібден, 

синьо-зелений – титан, 

синій – вуглець. 

Для аналізу фазового складу контактної області Au/Mo/Ti було проведено 

Х-променеву дифрактометрію. Експериментальні скани XRD омічних контактів до 

алмазу на основі металізації Au/Mo/Ti/C до та після ШТВ 800 °С протягом 1 хв 

подано на рис. 3.10. При аналізі даних використовували такі ICDD карти: 00-006-

0675, 01-071-4645, 01-073-9564, 01-088-2321 з бази даних PDF-2/Release 2012 RDB.  
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Рис. 3.10 Експериментальні скани XRD омічних контактів до алмазу на основі 

металізації Au/Mo/Ti/C до ШТВ (чорний спектр) та після ШТВ 800 °С 1 хв. 

 

У досліджуваних спектрах були присутні окремі піки: С (111, 220, 311, 400), 

Mo (110, 200, 211, 220, 310). Оскільки піки Ti та Au досить близькі, ми не можемо 

виокремити окремі піки від них, проте присутні піки відповідають таким наборам 

площин: 111, 200, 220, 311, 222, 400, 331, 420. Піків від окремих фаз з киснем та 

піків кремнію не було зареєстровано. З набору спектрів можливо зробити  висновок 

про полікристалічність алмазної плівки. При термічній обробці 800 °С прогятом 

1 хв спостерігається зсув піків Au у бік більших кутів (від Au до Ti), що свідчить 

про утворення TixAu1–x. Відсутність фази (ТіС) можливо пояснити припущенням, 

що дана сполука (TiC) у дослідженій контактній системі перебуває в аморфному 

чи нанокристалічному стані. 
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 а)  б) 

 в) 

 

Рис. 3.11. Морфологія поверхні алмазу 

та її вплив на омічний контакт: 

мікрофотографії шаблонів для 

вимірювання контактного опору для 

зразків Au/Mo/Ti/C до (а) та 

після після ШТВ при 600 °С 1 хв (б) та 

після ШТВ 800 °С 1 хв (в). 

 

На рис. 3.11 подано мікрофотографії шаблонів для вимірювання контактного 

опору для зразків Au/Mo/Ti/C до та після після ШТВ. На усіх шаблонах видно 

дефекти поверхні напівповідника з характерним розміром 50 мкм та висотою 

~1 мкм, котрі потрапляють в область контакту, що вказує на необхідність 

удосконалення технології створення напівпровідникових підкладок. 

Термостійкість контактів значно залежить від дефектного стану напівпровідника, 

тому в процесі удосконалення його технології можна очікувати і покращення 

параметрів омічного контакту. 
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3.3. Оптимізація контактоутворючого шару для створення 

термостійких омічних контактів 

Створення термостійких омічних контактів до напівпровідникового алмазу 

можливо у випадках використання тришарової металізації Au/Mo/Ti/C. Завдяки 

хімічним реакціям, які проходять на межі поділу алмаз/титан, в результаті 

термічної обробки утворюються карбіди титану. Дані сполуки забезпечують 

високу адгезією та низький контактний опір, який у випадку оптимізації товщини 

контактоутворюючого шару можна мінімалізувати. Надлишкова товщина шару Ті 

в умовах неоптимізації призводить до надлишкового розмиття межі поділу 

алмаз/метал. Під оптимізацією розуміємо знаходження такої мінімальної товщини 

Ті, щоб після ШТВ 800 °С 1 хв утворилась тонка межа поділу із співвідношенням 

компонент TiC0.96.  

У процесі формування карбіду титану, титан дифундує як у алмаз, так і у 

дифузійний бар’єр. Товщину титанового шару d запишемо у вигляді: 

𝑑 =
1

𝑙
∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 +

1

𝑙
∫ 𝑓1(𝑥)𝑑𝑥

−𝑙

0

𝑙

0
,   (3.2) 

де х – координата по глибині контакту, l – межа дифузії. Дробово-раціональна 

функція розподілу атомів Ti в об’ємі алмазу дорівнює: 

𝑓(𝑥) =
1

𝑎𝑥2−𝑏𝑥+
2

𝑐

,  (3.3) 

де a, b, c – константи, с визначається співвідношенням атомів металу в сполуці для 

отримання TiC0.96 на межі поділу метал-напівпровідник.  

Для визначення a, b, c (для гілки розподілу вглиб алмазу) та a1, b1, с (для гілки 

розподілу вглиб молібдену) розглянемо неоптимізовану контактну систему 

Au/Mo/Ti/C після ШТВ при 800 °С протягом 1 хв. У даному випадку товщина 

титану становила 40 нм. Апроксимуємо обидві сторони розподілу титану (нуль 

координати у максимумі) функцією (3.3) (рис. 3.12). 
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Рис. 3.12 Функція розподілу титану по товщині [6*]. 

 

Нове значення с (спільне для обох гілок концентрації) знаходимо з умови, 

що концентрація атомів Ті в контактній області повинна співвідноситися з атомами 

С у співвідношенні 100/90, що відповідає фазі ТіС0,96 при відпалі при 800 °С. 

Розв’язавши рівняння (3.2), отримуємо нове (оптимізоване) значення товщини 

шару Ті. На рис. 3.13 показано Оже-профілі розподілу в неоптимізованому контакті 

Au/Mo/Ti при ШТВ 800 °С 1 хв (а) та симуляція ШТВ 800 °С 1 хв після оптимізації 

товщини шару Ті (б). 

  

Рис. 3.13 Оже-профілі розподілу в контакті Au/Mo/Ti при ШТВ 800 °С 1 хв 

(а) та симуляція ШТВ 800 °С 1 хв після оптимізації товщини шару Ті (б). 

 



97 
 

Оптимальна товщина шару Ті для утворення контактоутворюючого шару  

TiC0.96 дорівнює 32 нм. Дана модель захищена патентом на корисну модель: 

«Термостійка омічна система до напівпровідникового алмазу» № 97274 [88]. 

 

3.4. Аналіз впливу оксиґену (О) на формування термостійкого 

омічного контакту до напівпровідникового алмазу 

Зазвичай для створення якісних омічних контактів до напівпровідникового 

алмазу з низькою кількістю привнесених дефектів та спрощеним технологічним 

циклом використовують магнетронне напилення. Перевагою використання даного 

методу є спрощена система технологічних циклів та можливість напилення 

декількох шарів металізації в єдиному технологічному циклі. В процесі напилення 

зазвичай використовують вакуумну камеру або середовища з інертним газом для 

уникнення окислення контактних шарів металізації (описаних у розділі 2). 

У розділі 3.1–3.2 досліджено контактні металізації на основі Au/Ti/ та 

Au/Mo/Ti до напівпровідникового алмазу. З експериментальних результатів 

Оже-спектроскопії можлина зробити висновок про значний вміст кисню в 

двошарових контактних структурах. Подібна проблема спостерігалася тако ж в 

роботах [45-49,82]. Причинами внесення домішки О в контактну структуру 

слугують: 

- недосконалість вакуумної камери; 

- забрудненість титанової мішені; 

- забрудненість поверхні зразка; 

- недосконалість контактоутворюючих шарів. 

У роботі [93] досліджено вклад оксиґену при формуванні омічного 

контактну до напівпровідникового алмазу на основі контактоутворюючого шару 

Ti. Магнетронним напиленням у високому вакуумі 8·107 мм рт.ст напилено 

металізацію Au/Ti та Ti з наступними товщинами шарів: Au (150 нм), Ті (200 нм).  

Проведено два паралельних дослідження, у першому дослідженні було 

використано в ролі металізації лише контактоутворюючий шар Ті, в другому 

контактоутворюючий шар Ti із захисним шаром Au. Встановлено, що навіть при 
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комбінуванні високого вакууму з додатковим розпиленням поверхні титанової 

мішені по камері, вміст концентрації О у контактному шарі Ті становив 10 %. В 

порівнянні з описаними у розділ 3.2, дані контакти містять в три рази менший вміст 

О, що свідчить про вищу якість технологічного процесу. Авторами [93] 

повідомляється про дифузію Ті крізь шар Au після ШТВ 450 °С протягом 20 хв, з 

утворенням фаз TiOx на поверхні Au. В нашому випадку дифузія Ti на поверхню 

Au спостерігалася при ШТВ 600 °С протягом 1 хв, що може бути частковим 

наслідком співвідношення товщини Ti, яка використовується при формуванні шару 

TiC та залишкового шару Ti.  

Наявність O в контактній системі призводить, до зменшення 

термостабільності омічного контакту, що було досліджено в роботах [43,93,3*]. До 

факторів деградації термостійкого контакту внаслідок впливу О, в даному випадку 

відносять: 

- утворення титану оксиду на границі поділу «метал-напівпровідник», що 

блокує область формування контактного шару TiC; 

- утворення проміжного шару TiO, який має значно більший контактний опір 

у порівнянні з Ті; 

- зменшення термостабільності омічного контакту, шляхом деградації 

підконтактної області внаслідок графітизації поверхні алмазу [93]; 

- міжфазний оксид зменшує адгезію підконтактного шару, як наслідок 

відшарування контактного шару металізації від алмазу. 

З описаного вище, можна зробити висновок, що формування термостійкого 

омічного контакту можливе за умови оптимізації контактоутворюючого шару TiC. 

Для зменшення питомого контакного опору, необхідно використовувати ШТВ 

> 600 °C, для формування контактоутворюючого шару TiC. Вміст О повинен бути 

мінімалізованим. В роботі [93] досліджено утворення проміжного шару ТіО який 

при збільшенні температури відпалу призводить до збільшення питомого 

контактного опору і як наслідок до зменьшення адгезії контакту з відшаруванням 

контакної структури. Профіль розподілу компонент представлених на рис.3.7а та 

рис.3.7.б, свідчить про значний вміст О в контактній області. В порівнянні з 
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результатами описаними авторами [93],  збільшення питомого контактного опору 

сформованих контактних металізацій Au/Ti/C та Au/Mo/Ti/C вказуватиме на 

деградацію контактної області за рахунок дефектних включень О. Процеси 

окислення Ti та фазового переходу в процесі термічного відпалу, проаналізовано в 

роботі [94]. 

 

Висновки до Розділу 3 

1. Досліджено два типи металізації: Ті/Аu та Ti/Mo/Au до напівпровідникового 

алмазу до та після ШТВ 600 °С та 800 °С протягом 1 хв. У процесі ШТВ фазовий 

вміст плівок лишається незмінним, що вказує на формування омічного контакту 

до напівпровідникової алмазної плівки, легованої бором, у процесі 

магнетронного напилення Ті на підігріту до 350 °С алмазну підкладку.  

2. Встановлено, що у випадках двошарової металізації Ti/Au контактного шару Au 

товщиною 100 нм недостатньо для уникнення дифузії вуглецю на поверхню, а 

кисню – вглиб контакту. В результаті чого при ШТВ понад 600 °С відбувається 

деградація контакту.  

3. Встановлено механізм деградації контакту Au/Ti/C (алмаз), що полягає в дифузії 

кисню крізь шар золота вглиб контакту з утворенням ТіО, а також дифузії 

вуглецю на поверхню. В області структурних неоднорідностей процеси 

взаємодифузії проходять швидше, порушуючи шарову структуру контакту і 

формуючи нові протяжні дефекти. В результаті утворюються кластери дефектів, 

які і зумовлюють деградацію всієї контактної структури.  

4. Встановлено, що дифузійний бар’єр на основі Мо товщиною 60 нм 

перешкоджає деградації контакту до ШТВ 800 °С протягом 1 хв, що 

підтверджують результати Оже-спектроскопії. 

5. Розроблено метод оптимізації товщини шару контактоутворюючого металу в 

системах контактної металізації з формуванням контактоутворюючої фази 

твердофазною реакцією. Під оптимізацією розуміємо знаходження такої 

мінімальної товщини контактоутворюючого металу (Ті), щоб після цільового 
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ШТВ (800 °С протягом 1 хв) утворилась тонка межа поділу із співвідношенням 

компонент, що відповідає контактоутворюючій фазі (TiC0.96). Оптимізація 

проводиться на основі даних Оже-профілю розподілу компонент по глибині 

неоптимізованого контакту Au/Mo/Ti/C. Метод захищено патентом на корисну 

модель: «Термостійка омічна система до напівпровідникового алмаз» 

№ 97274 [6*]. 
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РОЗДІЛ 4. ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА МЕХАНІЗМИ 

СТРУМОПЕРЕНОСУ В ОМІЧНИХ КОНТАКТАХ ДО АЛМАЗУ 

4.1. Механізми струмопереносу в омічному контакті Au/Ti/C 

Контактні структури Au/Ti/C з концентраціями домішки Na від 9,0·1016 см–3 

до 2·1017 см–3 для невідпалених і відпалених зразків характеризуються лінійними 

симетричними вольт-амперними характеристиками ВАХ (рис. 4.1), що вказує на 

формування омічного контакту одразу після магнетронного напилення металу на 

напівпровідникову поверхню без додаткової термічної обробки. Подібне, 

наприклад, спостерігається у роботі [82], де в контакті Ті-С вже при відпалі 300 °С 

відбуваються міжфазні реакції і формується перехідний шар товщиною 300 нм. У 

роботі [83] початок міжфазних реакцій зафіксовано при 400 °С. 

 

 

Рис. 4.1а Вольт-амперна характеристика контактної структури Au/Ti/C з 

лінійною геометрією контактних площадок для структур без ШТВ; на вставці – 

залежність повного опору, розрахована з ВАХ від відстані між контактними 

площадками Li 
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Рис. 4.1б Вольт-амперна характеристика контактної структури Au/Ti/C з 

лінійною геометрією контактних площадок, для структур ШТВ 800 °С 1 хв 

 

З використанням методів СTLM i LTLM досліджено величини питомого 

контактного опору при кімнатній температурі. Залежність опору між контактами 

LTLM від Li лінійна, що вказує на нехтовно малий вплив товщини пластини на 

контактний опір. Оцінка довжини струмопереносу Lt  методом LTLM склала 

≈ 5 µм. З цього виходить, що можливе використання LTLM за спрощеною схемою 

розрахунку. Виміряний загальний опір у даному випадку описується рівнянням 

(2.4), а величина питомого контактно опору – рівнянням (2.5). Середні значення, 

отримані з рівняння (2.5) у конфігурації LTLM, для зразків до та після ШТВ з 

розрахунком відносної похибки представлено в таблиці 4.1. 
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Таблиця 4.1  

Експериментальні значення питомого контактного опору та питомого опору 

напівпровідника з довірчим інтервалом в 95% для структур Au/Ti/C до та після 

ШТВ. 

ШТВ (у 

вакуумі) 

Середнє 

арифметичне 

ρс , Ом·см2 

Медіана 

ρс , Ом·см2 

Середнє 

логарифмічне 

ρс , Ом·см2 

Rsh, МOм/□ 

до відпалу 254 ± 69 192 159,2 119,98 ± 49,04 

600 °C, 1 хв 0,019 ± 0,003 0,00459 0,00629 0,0142 ± 0,0018 

800 °C, 1 хв 35,20 ± 21,61 37,5 23,5 27,20 ± 14,92 

850 °C, 1 хв 1147 ± 437 792 534,9 230 ± 165 

 

Порівнюючи середнє значення та медіану (найбільш імовірне), бачимо значне 

відхилення, особливо для відпалу 600 °С. Причиною є те, що розподіл не 

нормальний, а логнормальний. Як було показано у другому розділі, така поведінка 

характерна для розподілу контактного опору. Середнє логарифмічне значення 

більш коректно описує контактний опір і принаймні за порядком величини завжди 

сходиться з медіаною.  

З табл. 4.1 видно, що як у зразках без відпалу, так і у відпалених зразках 

наявний значний розкид питомого контактного опору та питомого опору 

напівпровідника. Для виявлення причин такого розкиду побудуємо кореляційну 

залежність між питомим контактним опором (с) та питомим поверхневим опором 

напівпровідника (Rsh) для зразків до та після відпалу (див. рис. 4.2). З даного 

рисунка видно, що у всіх випадках існує значна додатна кореляція всередині 

кожної вибірки, яка може бути пояснена спільною причиною зміни контактного 

опору та опору напівпровідника – неоднорідністю легування алмазної підкладки. 

Тому не тільки порівняння контактних опорів з різних підкладок є неправомірним, 

але і усереднення питомого контактного опору, зроблене нами, вносить похибку у 

розраховане значення. 

Щоб проаналізувати поведінку питомого контактного опору від температури 

відпалу, потрібно або порівнювати контакти з однаковим значенням питомого 



104 
 

опору напівпровідника, або, зважаючи на лінійну емпіричну залежність між ln(Rsh) 

та ln(с), спостерігати залежність від відпалу параметра ln(с)/ln(Rsh), котрий врахує 

залежність ρc від Rsh. Залежність ρc від Rsh можна пояснити у даному випадку їх 

спільною залежністю від концентрації нескомпенсованої домішки Na та питомого 

контактного опору [31] 

𝜌𝑐 =
𝑘𝐵

𝑞𝐴∗𝑇

𝑁𝑐

𝑁𝑎
, тобто 𝜌𝑐 ∝ 𝑁𝑎

−1,     (4.1) 

та експериментальною залежністю питомого опору напівпровідника (s) від 

концентрації домішки [84]:  𝑙𝑜𝑔( 𝑁𝑎) ∝ -0.46 ⋅ log(𝜌𝑠), тобто 𝑙𝑜𝑔( 𝜌𝑐) ∝ 0.46 ·

log(𝑅𝑠ℎ), однак експериментальна залежність має значно вищий коефіцієнт 

пропорційності (𝑙𝑜𝑔( 𝜌𝑐) ∝ 1.104 ⋅ log(𝑅𝑠ℎ)). 
 

 

Рис. 4.2 Кореляційні залежності питомого контактного опору та питомого 

опору напівпровідника контактів Au/Ti/C до (сині маркери) та після ШТВ: 

600 °С, 1 хв (зелені); 800 °С, 1 хв (червоні маркери); 850 °С, 1 хв (фіолетові) 
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Для того щоб розділити внески зміни питомого опору напівпровідника та 

температури термовідпалу у питомий контактний опір, введемо деякий параметр 

𝛾 ≡ log(𝜌𝑐) /log (𝑅𝑠ℎ), який характеризуватиме контактний опір, що не залежить 

від зміни питомого поверхневого опору напівпровідника, а залежить лише від 

температури ШТВ (рис. 4.3). 

 

 

Рис. 4.3 Залежність від температури ШТВ параметра 𝛾 ≡ 𝑙𝑜𝑔(𝜌𝑐) /𝑙𝑜𝑔 (𝑅𝑠ℎ), 

який характеризує контактний опір, не залежний від зміни Rsh 

В таблиці 4.2 подано експериментальні значення параметра γ з довірчим 

інтервалом в 95% для структур Au/Ti/C до та після ШТВ  протягом 1 хв. Видно, 

що середнє значення по вибірці параметра γ добре узгоджується з медіаною, що 

вказує на нормальний розподіл величини і пояснюється логнормальним 

розподілом контактного опору.  
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Таблиця 4.2 

Експериментальні значення параметра γ з довірчим інтервалом в 95%  

для структур Au/Ti/C до та після ШТВ. 

ШТВ (у вакуумі) Середнє Sd± (середнє log) Медіана 

до відпалу 0,2783 0,0467 0,28897 

600 °C, 1 хв –0,56957 0,22574 –0,57751 

800 °C, 1 хв 0,18611 0,06561 0,20747 

850 °C, 1 хв 0,32772 0,08259 0,20747 

 

Видно, що у контакті Au/Ti/C оптимальна температура ШТВ складає 600 °С. 

При вищих температурах відбувається збільшення контактного опору, що 

підтверджує висновок Розділу 3 про деградацію шарової структури такого 

контакту при температурах ШТВ вищих за 600 °С. Величина вибірки 10–30 

контактів не дає змоги оцінити нормальність розподілу параметра γ з надійною 

достовірністю, проте середні значення вибірок близькі до їх медіан для вихідного 

зразка та після ШТВ 600 °C та 800 °С, що вказує на їх нормальність. Розкид величин 

питомого контактного опору при ШТВ 600 °С максимальний, що може вказувати 

про незавершеність міжфазних реакцій.  

4.2. Електрофізичні властивості омічних контактів Au/Mo/Ti/C 

Вольт-амперні характеристики контактів Ti/Mo/Au до напівпровідникових 

полікристалічних алмазних плівок з концентраціями домішок Nа від 1,3·1019 до 

6,6·1019 см–3 до та після ШТВ характеризувалися лінійними характеристиками. Це 

свідчить про утворення омічного контакту в процесі магнетронного напилення на 

підігріту до 350 °С алмазну підкладку, як і у розглянутому вище контакті Au/Ti/C.  

Використовуючи TLM методи, нами було досліджено питомий контактний 

опір та питомий опір напівпровідника. Результати  вимірювання питомого опору 

напівпровідника та питомого контактного з довірчим інтервалом в 95% 

представлено в таблиці 4.3.  
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Таблиця 4.3  

Експериментальні значення питомого контактного опору 

та питомого опору напівпровідника з довірчим інтервалом в 95% 

для структур Au/Mo/Ti/C до та після ШТВ 

ШТВ 

(у вакуумі) 

Середнє 

арифметичне 

ρс , Ом·см2 

Медіана 

ρс , Ом·см2 

Середнє 

логарифмічне 

ρс , Ом·см2 

Rsh, Ом/□ 

до відпалу (2,37 ± 1,93)·10–3 0,00217 0,00213 1197 

600 °C, 1 хв (1,48 ± 0,08)·10–3 5,946·10–4 8,596·10–4 169,5 

800 °C, 1 хв (6,12 ± 3,78)·10–5 5,52·10–5 4,282·10–5 42,57 

 

Для аналізу зміни контактного опору було побудовано кореляційну 

залежність  ρс , Ом·см2 від Rsh (рис. 4.4). На даній кореляції спостерігається 

аналогічна контакту Au/Ti/C кореляційна залежність з близьким коефіцієнтом 

кореляції (𝑙𝑜𝑔( 𝜌𝑐) ∝ 1,085 ⋅ log(𝑅𝑠ℎ)). 

 

Рис. 4.4 Кореляційні залежності питомого контактного опору та питомого опору 

напівпровідника контактів Au/Mo/Ti/C до (сині маркери) та після ШТВ: 600 °С, 

1 хв (зелені); 800 °С, 1 хв (червоні маркери); 850 °С, 1 хв (фіолетові) 
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На рис. 4.5 подано залежність від температури ШТВ параметрa 𝛾 ≡ log(𝜌𝑐) /

log (𝑅𝑠ℎ), який характеризує контактний опір, не залежний від зміни Rsh. 

 

 

Рис. 4.5 Залежність від температури ШТВ параметра 𝛾 ≡ log(𝜌𝑐) /log (𝑅𝑠ℎ), 

який характеризує контактний опір, не залежний від зміни Rsh 
 

Видно, що у контакті Au/Мо/Ti/C до температури ШТВ 800 °С питомий опір 

контакту зменшується, зменшується також і розкид значень питомого опору, що 

вказує на те, що оптимальна температура відпалу становить 800 °С.  

 

4.3. Механізми струмопереносу в омічному контакті Au/Ti/C 

Досліджено температурні залежності ВАХ та питомого опору омічних 

контактів на основі металізації Ti/Au до напівпровідникової полікристалічної 

алмазної плівки, легованої бором після ШТВ 600 °С, 1 хв. Дослідження контактів 

проводились у діапазоні температур 100–380 K. Вольт-амперні характеристики 
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дослідженої структури в діапазоні  температур від 100 до 380 K представлено на 

рис. 4.6. Дані залежності характеризувалися лінійною ВАХ у діапазоні температур 

280–380 K. 
 

 

Рис. 4.6 Температурні залежності ВАХ контакту Au/Ti/C 

 З температурної залежності провідності напівпровідника розраховано 

енергію активації домішки бору, яка становить 0,33 еВ при концентації ~1017 cм–3 

для зразка Au/Ti/C та 0,11 еВ при концентрації ~1019 cм–3 для Au/Mo/Ti/C, що 

узгоджується з даними досліджень інших авторів [12]. 
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Рис. 4.7 Розрахунок енергії активації з температурної залежності провідності 

напівпровідника: a) Au/Ti/C 600 °С, 1 хв та б) Au/Mo/Ti/С 

 

Розрахований питомий контактний опір має значну температурну 

залежність (рис. 4.8), у діапазоні 100–380 K ρc ~ 85741–14 Ом·см2, при цьому 

питомий поверхневий опір напівпровідника змінюється у діапазоні Rsh~ 407–

0,02 ГОм.  
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Рис. 4.8 Розрахована методом TLM температурна залежність питомого 

контактного опору Au/Ti/C  

 

Домінуючим механізмом струмопереносу в діапазоні температур від 190 K 

до 380 K є термоелектронна емісія, яку можна описати рівнянням (4.2): 

𝜌𝑐 =
𝑘𝐵

𝑞𝐴∗𝑇
𝑒𝑥𝑝 (

𝑞𝜑𝑏𝑒

𝑘𝐵𝑇
),     (4.2) 

де kB – стала Больцмана; be – ефективна висота бар’єра; А* – стала Річардсона [85].  

Температурна залежність питомого контактного опору добре 

апроксимується паралельним включенням опорів термопольової та 

термоелектронної емісії (рис. 4.9) з параметрами: ефективна висота бар’єра 

0,17 еВ,  E00 = 0,046 еВ, що відповідає концентрації 2,5·1019 см–3 та добре 

узгоджується з величиною енергії активації (рис. 4.7а).  
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Рис. 4.9 Температурна залежність контактного опору в координатах 

термоелектронної емісії 

 

 Температурна залежність контактного опору вказує на два домінуючі 

механізми струмопереному: термоелектронного та термопольового. В умовах 

термоелектронної емісії густину струму J від напруги V  визначаємо як [30]: 

𝐽 = 𝐽𝑠exp (
𝑞𝑉

𝑛𝑘𝑇
− 1),      (4.3) 

де струм насичення 𝐼𝑠, можна представити у вигляді: 

 𝐼𝑠 = 𝐴∗𝑆𝑇2𝑒𝑥𝑝 (
−𝑞(𝜑𝑏−∆𝜑𝑏)

𝑘𝐵𝑇
).           (4.4) 

У даному випадку, як і повідомлялося в розділі 1, A* – ефективна стала Рідчарсона, 

S – площа контакту, q – заряд електрона, 𝜑𝑏 – висота потенціального бар’єра, ∆𝜑𝑏 

– зменшення висоти потенціального бар’єра силами зеркального відображення. 

 За умови  𝑉 → 0,    𝜌𝑐 = (
𝑘𝐵

𝑞𝐴∗𝑇
) 𝑒𝑥𝑝 (

−𝑞(𝜑𝑏−∆𝜑𝑏)

𝑘𝐵𝑇
)       (4.5) 



113 
 

З умови, що висота потенціального бар’єра зменшується силами зеркального 

відображення ∆𝜑𝑏 можна визначити як: 

∆𝜑𝑏 = (
2𝜋𝑞7𝑁𝑎

(𝜀𝜀0)3 (𝑉𝑑 − 𝑉 −
𝑘𝐵𝑇

𝑞
))

1

4

,          (4.6) 

де 𝑉𝑑 – контактна (дифузійна) різниця потенціалів, V – прикладена напруга.  

 У випадку домінування термоелектронної емісі, опір контакту 

експоненціально зростає з ростом 𝜑𝑏; зменшення контактного опору відбувається 

з ростом температури, залежність 𝜌с𝑇 = 𝑓 (
1

𝑇
) у напівлогарифмічному маштабі 

лінійна, а її нахил пропорційний 𝜑𝑏, відсічка 1/𝑇 → 0 пропорційна A*; опір 

контакту залежить лише від типу напівпровідника та дещо зменшується в 

залежності від рівня легування (∆𝜑𝑏 ∝ 𝑁𝑎

1
4⁄

). Тому, для зменшення питомого 

контактого опору використано формування фази TiC шляхом зміни хімічного 

складу контактного шару Au/Ti/C  та швидким термічни відпалом (для утворення 

контактного шару TiC). 

 У випадках термопольової емісії залежність J від V набуває вигляду: 

𝐽 = 𝐽𝑠𝑒𝑥𝑝 (
𝑞𝑉

𝐸00𝑐𝑡ℎ(
𝐸00
𝑘𝐵𝑇

)
),     (4.7) 

у даному випадку залежність 𝐼𝑠 від Т можна представити у вигляді: 

𝐽𝑠 =
𝐴𝑇√𝜋𝐸00(𝑞𝜑𝑏−𝑞𝑉+χ)

𝑘𝐵𝑐𝑡ℎ(𝐸00/𝑘𝐵𝑇)
exp (

χ

𝑘𝐵𝑇
−

𝜑𝑏+χ

𝑇0
).    (4.8) 

 З формул (4.7) та (4.8) можна зробити висновок: залежність струму від 

напруги експоненціальна; в кожній точці температури даний нахил дорівнює 

1

𝐸00𝑐𝑡ℎ(𝐸00 𝑘𝐵𝑇⁄ )
, а дане значення на проміжку температур, відповідному механізму 

термопольової емісії, залежить лише від власних параметрів напівпровідника, а не 

від властивостей бар’єра. Відсічка по осі ординат залежності I від V в 

напівлогарифмічному маштабі відповідає 𝐼𝑠. У напівлогарифмічному масштабі 

залежність 
𝐽𝑠𝑐𝑡ℎ(𝐸00 𝑘𝐵𝑇)⁄

𝑇
  від 

1

𝐸00𝑐𝑡ℎ(𝐸00 𝑘𝐵𝑇⁄ )
 лінійна, а її нахил відповідає 𝜑𝑏. 
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 У випадку 𝑉 → 0,   𝜌с ∝ 𝑒𝑥𝑝 (
𝜑𝑏

𝐸00𝑐𝑡ℎ(𝐸00 𝑘𝐵𝑇⁄ )
).    (4.9) 

Тому, у випадку домінування термопольової емісії: опір контакту експоненційно 

зростає з ростом 𝜑𝑏; зменшення контактного опору відбувається з ростом Т, але 

досить мале в порівнянні з термопольовою емісією. 

 Відповідно у випадках зміни домінуючого механізму струмопереносу від 

температури, для контактної системи Au/Ti/C (представленої на рис. 4.9), питомий 

контактний опір в напівлогарифмічному масштабі 𝜌сТ від 
𝑞

𝑘𝐵𝑇
 можна представити 

у вигляді: 

𝜌𝑐 = (
1

𝜌𝑐 𝑡𝑒
+

1

𝜌𝑐 𝑡𝑒−f
)

−1
,     (4.10) 

де 𝜌𝑐 𝑡𝑒 – контактний опір при домінуванні термоелектронної емісії; 𝜌𝑐 𝑡𝑒−f  – 

контактний опір при домінуванні термопольової. 

 

4.3. Порівняння досліджених омічних контактів з літературними 

даними 

Для оцінки якості отриманих контактів спробувано порівняти значення ρc з 

літературними даними для полікристалічних алмазних плівок (див. рис. 4.10). У 

літературних даних, які представлені на рис. 4.10, повідомляється лише про 

мінімально отриманий питомий контактний опір та концентрацію внесеної 

домішки, що не дозволяє повністю оцінити можливі технологічні складності, які 

виникали в процесі виготовлення даних контактів. Пов’язано це з можливими 

неоднорідностями питомого опору напівпровідника, які зумовлені внесенням 

домішок, а також з технологічними особливостями створення та ШТВ омічних 

контактів, які було розглянуто у третьому розділі, а саме наявність надлишкового 

кисню у вакуумній камері у процесі відпалу. Проте виявлена чутливість контактів 

Au/Ti/C до кисню в процесі вакуумного відпалу свідчить про необхідність 

додаткових пасивуючих покриттів або введення того ж дифузійного бар’єра для 

використання їх у високотемпературних приладах. 
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Рис. 4.10 Залежність питомого контактного опору від концентрації 

домішки 

  

Зважаючи на різницю концентрації даних зразків зі зразками, дослідженими у 

дисертаціїній роботі, у залежності від температури відпалу отримаємо результати, 

що наведено на рис. 4.11. 

З рис. 4.11, видно, що мінімальний контактний опір при термостійкому 

контакті був досягнутий для контактної металізації Ті/Au, що повідомлялося в 

роботі [50]. При формуванні даної контактної металізації використано 
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високоімплантовану алмазну підкладу, з додатковою іонною імпланацією бору 

(⁓3,5·10–16 см–2, 60 кеВ при 200 °С), для утворення гафітизованого шару. 

 

Рис. 4.11 Порівняння омічних контактів за параметром ln(ρc)/ln(Na) з 

метою урахування вкладу концентрації домішки. 
 

 

Після іонної імплантації, дані зразки були очищені в розчині H2O2 та H2SO4 у 

співвідношенні 1:1 з наступним відпалом 1200 °С протягом 30 хв. Для видалення 

графітизованого шару з утворенням мезової структури, зразки очищено в розчині 

CrO3+H2SO4 при 200 °С протягом 30 хв. В якості металізації використано Ti/Au, 
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товщина шарів якої складала 20 та 100 нм відповідно, з відпалом  850 °С протягом 

60 хв. Дана технологія передбачає зменшення імовірності окислення Ti вздовж 

границі зерен  алмазу та Ti, за рахунок збільшеного бокового покриття шару Ti. 

Оже-спектри даної контактної металізації свідчать про низький вміст атомів кисню 

в контактному шарі (>10 атомних  відсотків  та після відпалу > 20), що у порівнянні 

з нашими даними свідчить про значну роль кисню в деградації контакту на основі 

Ті/Au.  Проте варто зазначити, що незважаючи на низьке значення питомого 

контактного опору, сформована у роботі [50] контактна металізація після ШТВ 

850 °С протягом 60 хв також деградує. Зумовлено це значним вмістом Ti та С на 

поверхні Au, що також спостерігалося в контактній металізації Au/Ti/C 

дослідженій в нашій роботі. Різницю питомого контактного опору можна 

пояснити, різницею утворених фаз TiC та додаткового опору Ti в залежності від 

співвідношення товщин шарів та вмісту О (Au/Ti з товщинами 100/20 нм, в нашому 

дослідженні 100/60 нм відповідно).  

  В роботі [50], продемонстровано можливість формування термостійких 

омічних контактів до напівпровідникового алмазу, шляхом напилення контактного 

шару Au/TiC. В даному технологічному процесі використано напилення 

попередньо сформованого шару ТіС як контакного шару, з наступними товщинами 

шарів 100 нм (Au) та 20 нм (ТіC).  В даному випадку повідомляється лише про 

незначну оптимізацію ρс проте вказується лише ρс до ШТВ 850 °С протягом 60 хв,  

що становить 5.5·10–5 Ом·см2. З Оже-профілів розподілу представлених в роботі 

[50], можна зробити висновок, про відсутність взаємодифузії Ti на поверхні золота, 

що підтверджує необхідність оптимізації контактоутворюючого шару Ti 

(описаного в розділі 3.3). 

Порівнюючи Оже-профілі розподілу компонент в контакті Au/TiC/C по 

глибині до ШТВ та після ШТВ 850 °С протягом 60 хв  з результатами, описаними 

в розділі 3, можна зробити висновок, що формування омічного контакту шляхом 

напилення TiC, дозволяє значно зменшити вміст О в контактній області та, як 

наслідок, збільшити стабільність контакту. Однак варто зазначити про значну 

взаємодифузію С на поверхню контакту та Au вглиб TiС, що вказує на необхідність 
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формування додаткового дифузійного бар’єра. Утворені омічні контакти Au/Ti 

шляхом формування контактного шару за допомогою ШТВ представлені на 

рис. 4.11, указують на можливість формування контактів зі значно меньшим 

контактним опором, що можна пояснити різницею опорів утворених фаз TiC у 

порівнянні з напиленням TiC. 

 У літератуних даних також міститься інформація про формування 

термостійкого омічного контакту на основі металізації Au/TaSi2 до 

напівпровідникового алмазу. Однак у даному випадку ШТВ 850 °С протягом 60 хв 

призводить до збільшення питомого контактного опору, також повідомляється про 

можливість деградації омічного контакту за рахунок утворення евтектики Au з Si, 

наслідком якої є відшарування зовнішнього шару Au. 

  Порівнюючи результати, отримані в даній роботі (описані в розділі 3–4) з 

літературними даними, можна зробити висновок, шо найбільш оптимальним 

рішенням формування контактоутворюючого шару TiC є температурна обробка 

ШТВ. Після оптимізації товщини шару Ті можливе утворення 

контактоутворюючого шару TiC0.96 питомий опір якого мінімальний для карбідів 

титану. Збільшення термостабільності можливе лише за умови використання 

додаткового дифузійного бар’єру з тугоплавких металів [3*]. 

 

Висновки до Розділу 4 

1. Досліджено електрофізичні параметри омічних контактів Au/Ti/C (алмаз) та 

Au/Мо/Ti/C (алмаз). Уперше виявлено степеневу емпіричну позитивну 

залежність між параметрами питомого поверхневого опору алмазу і питомого 

контактного опору. Виявлену залежність використано для виявлення 

оптимальної температури ШТВ з точки зору мінімізації питомого контактного 

опору.  

2. Показано, що у контакті Au/Ti/C оптимальна температура ШТВ складає 600 °С. 

При вищих температурах відбувається збільшення контактного опору. 
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3. Показано, що у контакті Au/Мо/Ti/C до температури ШТВ 800 °С питомий опір 

контакту зменшується, що вказує на те, що оптимальна температура 

термовідпалу складає 800 °С. 
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РОЗДІЛ 5. ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Низька діелектрична проникність (алмазу ε = 5,7; кремнію – 12,5) може бути 

вигідною при формуванні мікросмугових гібридних інтегральних мікросхем (ГІС) 

за рахунок низьких діелектричних втрат. Високий коефіцієнт теплопровідності (у 

5–8 разів краще, ніж міді) вказує на перспективність використання алмазної 

підкладки для створення потужних гібридних НВЧ інтегральних схем.  

5.1. Використання контактної системи в ГІС НВЧ модулятора 

Нами була створена НВЧ ГІС на полікристалічній алмазній підкладці. 

Товщина алмазу становила 20 мкм. Створена термостійка омічна контактна 

система Ti/Mo/Au до алмазу, описана у Розділах 3 та 4, була використана при 

формуванні мікросмугових ліній передачі НВЧ ГІС на алмазних підкладках 

високої теплопровідності, які працювали в діапазоні температур від 20 °С до 

400 °С. Подібні ГІС, але на основі контактної металізації Ti/Pd/Au, були раніше 

описані в роботі [85], проте порівняння Оже-профілів розподілу компонент після 

ШТВ, поданих авторами цієї роботи, показують вищу температурну стабільність 

контактної металізації Ti/Mo/Au до алмазу, що може бути внеском у більшу 

температурну стабільність створених модуляторів.  

Для дослідження електрофізичних параметрів алмазної підкладки та 

створених контактів при значних прикладених полях було виміряно залежність 

ВАХ лінії передач від температури. Результати дослідження продемонстровані на 

рис. 5.1.  

На рис.5.2 представлено фото зовнішнього вигляду НВЧ модулятора на 

основі ГІС на алмазній підкладці поміщеного в металевий корпус. Даний 

модулятор складається з алмазної підкладки на якій розміщено p-i-n діоди та плата 

живлення до них, порти для підключення у даному випадку винесені на корпус. 

Дана конфігурація розміщення була використана для забезпечення спільного 

температурного режиму роботи елементів ГІС.  
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Рис. 5.1 Залежність ВАХ лінії передачі від температури [6*]. 

 

 

Рис. 5.2 Зовнішній вигляд НВЧ модулятора на основі ГІС на алмазній 

підкладці: 1 – НВЧ ГІС, 2 – вхід і вихід НВЧ сигналу, 3 – вхід сигналу 

керування p-i-n діодами, 4 – плата живлення p-i-n діодів 

 

Величина ємності НВЧ лінії не залежала від напруги в інтервалі 0–40 В. 

Тангенс кута втрат не перевищує величину 10–4. Експлуатація передавальної лінії 

НВЧ при температурах 25–400 °С показала стабільність імпедансних 

характеристик пристрою.  
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5.2 . Використання контактної системи як інтегрованого у 

тепловідвід термосенсора 

Перспектива використання алмазів у ролі тепловідводів відома досить давно 

внаслідок його високої теплопровідності. Проте в міру розвитку електроніки і 

збільшення щільності упакування елементів на одній інтегральній мікросхемі 

виникає необхідність не лише забезпечення єдиного температурного режиму 

роботи (елементів інтегральних мікросхем) та відведення надлишкового тепла, а і 

його контролю. Пов’язано це з перевищенням максимально допустимої 

температури, при якій в кристалі збільшується енергія активації і відбувається 

деградація напівпровідникового елемента. Для зменшення тепла в даному випадку 

використовують комбіновані тепловідводи (системи активного та пасивного 

охолодження) [89]. Незважаючи на це, також допускають деградацію елементів 

цих систем. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є використання 

тепловідводів із вбудованим сенсором температур. Таким тепловідводом може 

слугувати алмаз. Одним із варіантів такої системи є створення терморезистора у 

напівпровідниковому алмазі методом імплантації іонів бору [90]. У даному 

випадку методом іонної імплантації можна створити необхідну конфігурацію та 

розміри даного сенсора. А завдяки внесенню домішки бору, енергія активація якої 

~0,36 еВ, отримаємо високу чутливість температури. Варто зазначити, що в 

роботі [90] повідомлялося про утворення терморезистора на алмазі типу ІІа. 

У роботі [91] повідомлено про експериментально досліджену 

теплопровідність полікристалічної алмазної плівки, яка становить 19 Вт·см–1·K при 

кімнатній температурі (мідь 4,01 Вт·см–1·K). Це свідчить про перспективність 

використання омічного контакту Au/Ti до напівпровідникового полікристалічного 

алмазу як тепловідводу із вбудованим сенсором температур. 

При виділенні елементами ГІС тепла виникає необхідність схеми захисту від 

перегріву. У такому випадку як інтегрований термосенсор можна використати 

радіальний (екранований) омічний контакт. З рис. 5.3 бачимо, що при низьких 

прикладених напругах провідність у діапазоні температур 20–400 °С змінюється на 

два порядки, що достатньо для роботи схем захисту. 
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Рис. 5.3 Залежність опору термосенсора від температури 

 

5.4. Практичне використання програми для реалізації способу 

обробки даних вимірювань при формуванні омічних контактів 

Програма, описана в розділі 2, використана при відпрацюванні технології 

формування термостійких омічних контактів до структур GaN/AlGaN в Інституті 

Виcoких Тисків Польскої Академії Наук (Instytute of High Pressure Physics of the 

Polish Academy of Sciences). Структури GaN/AlGaN були вирощені методом 

металоорганічної парофазової епітаксії (Metalorganic Vapour Phase Epitaxy) в 

реакторі Aixtron. Епі-структура складається із зовнішнього шару GaN 2 нм, 

бар’єрного шару Al0,15Ga0,85N 25 нм, нелегованого шару GaN 2,7 µм та 100 нм 

Al0,03Ga0,097N буферного шару. Всі епітаксіальні шари структури були вирощені на 

сапфіровій підкладці. Процеси літографії виконувалися на комерційній лазерній 

системі з використанням лазерного джерела GaN 375 нм. Для формування мезової 

структури використано метод травлення індуктивно зв’язаною плазмою (Reactive 
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Ion Etching). Глибина травлення складала ≈ 150 нм. В ролі металізації для 

формування омічного контакту використано Ti/Al/Ni/Au з товщиною шарів 

15/100/40/50 нм. Напилення контактів відбувалося в єдиному технологічному циклі 

з наступним відпалом в атмосфері азоту протягом 1 хв [1*]. 

У літературних даних не міститься інформація про формування омічних 

контактів до GaN/AlGaN у процесі магнетронного напилення, що свідчить про 

необхідність додаткової температурної обробки, за винятком формування омічних 

контактів методом повторного росту (regrown) [92].  При виборі методів 

дослідження питомого контактного опору, використано принцип відбору, 

описаний у розділі 2.5. 

На рисунку 5.4 представлено вольт-амперну характеристику омічних 

контактів при температурній обробці протягом 1 хв в атмосфері азоту.  

 

  

Рис. 5.4 Вольт-амперна характеристика контактної структури 

Au/Ni/Al/Ti/GaN/AlGaN з лінійною геометрією контактних площадок для 

структур з відпалом 600 °С (а) та 740 °С (б) 

 

З рис. 5.4а можна зробити висновок, що відпал в 600 °С не дозволяє утворити 

омічний контакт, що підтверджується нелінійністю вольт-амперних 

характеристик.  Збільшення температури відпалу до 740 °С приводить до 
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формування омічного контакту (рис. 5.4б), проте з досить високим значенням 

питомого контактного опору.  

З використанням програмного забезпечення для обробки даних вимірювань 

при формуванні омічних контактів [7*], досліджено процеси оптимізації питомого 

контактного опору Au/Ni/Al/Ti/GaN/AlGaN. Залежність питомого контактного 

опору контактів Au/Ni/Al/Ti/GaN/AlGaN від температури відпалу представлено на 

рис. 5.5. 

 

 

Рис. 5.5 Залежності питомого контактного опору контактів 

Au/Ni/Al/Ti/GaN/AlGaN від температури відпалу (час відпалу 1 хв). 

 

На даному графіку представлено експериментальні результати із зазначенням 

середньої величини ρс з довірчими інтервалами ймовірності в 95%. Як видно з 

даного графіку, оптимальна температура відпалу 800 °С (з-поміж досліджених). 

Варто відзначити, що збільшення температури відпалу до 830 °С призводить до 
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деградації омічного контакту та збільшення питомого контактного опору. Проте у 

порівнянні з результатами деградації омічного контакту Au/Ti/C (описаного в 

розділі 4.1), дана зміна питомого контактного опору Au/Ni/Al/Ti/GaN/AlGaN не є 

наслідком зміни питомого поверхневого опору напівпровідника.  Залежність 

питомого контактного опору напівпровідника контактів Au/Ni/Al/Ti/GaN/AlGaN 

від температури відпалу представлено на рис. 5.6.  

 

 

Рис. 5.6 Залежності питомого опору напівпровідника контактів 

Au/Ni/Al/Ti/GaN/AlGaN від температури відпалу (час відпалу 1 хв). 

 

На рис. 5.6 подано  експериментальні результати середнього значення Rsh з 

довірчими інтервалами ймовірності в 95%. Дані результати підтверджують 

оптимізацію омічних контактів шляхом температурної обробки, яка не є наслідком 

зміни питомого поверхневого опору напівпровідника. Адже значення питомого  
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опору напівпровідника знаходяться в спільному діапазоні розкиду в межах 

температурної обробки 740–830 °С. 

 Тому в роботі [1*], використано відпал при 800 °С в атмосфері азоту 

протягом 1 хв для формування омічного контакту ребристого польового 

транзистора, вольт-амперні характеристики якого представлені на рис. 5.7. 

 

 

Рис. 5.7 Вольт-амперна характеристика ребристого польового транзистора 

(fin field-effect transistor - FinFET); на вставці представлено оптичну фотографію 

сформованої структури FinFET [1*]. 

 

 

Висновки до Розділу 5 

1. Контактна система Ti/Mo/Au до алмазу була використана як 

мікросмугові лінії передачі гібридних інтегральних мікросхем НВЧ на 

алмазних підкладках високої теплопровідності, які працювали в 
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діапазоні температур від 20 °С до 400 °С. Тангенс кута втрат не 

перевищував величину 10–4. Експлуатація передавальної лінії НВЧ при 

температурах 20–400 °С показала стабільність імпедансних 

характеристик пристрою. 

2. Показана можливість використання радіального омічного контакту як 

інтегрованого термосенсора. При низьких прикладених напругах 

провідність у діапазоні температур 20–120 °С змінюється на порядок, що 

достатньо для роботи схем захисту. 

3. Продемонстровано практичне використання програмного забезпечення 

для реалізації способу обробки даних вимірювань при формуванні 

омічних контактів. Дане програмне забезпечення було використано при 

дослідженні формування омічних контактів  до Au/Ni/Al/Ti/GaN/AlGaN. 

З використанням результатів дослідження формування даних контактів 

виготовлено польові транзистори, які були використані в роботі [1*].  
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ВИСНОВКИ 

1. На основі огляду літературних даних сформульовано технологічні вимоги до 

термостійких омічних контактів до напівпровідникового алмазу. Вибрано 

шарову структуру та товщини шарів дослідного зразка. Запропоновано шар 

молібдену як дифузійний бар’єр, титан вибрано як контактоутворюючий 

шар. 

2. Розроблено методику обробки даних електрофізичних досліджень омічних 

контактів, яка дозволяє отримати більш точні результати вимірювання 

контактного опору та отримати додаткову інформацію за рахунок аналізу 

статистичних та просторових розподілів вхідних даних та створено 

програмне забезпечення, що її реалізує. Методика розроблена для коректного 

аналізу впливів технологічних обробок та деградаційних процесів і 

зорієнтована на дослідницькі цілі. Оцінка градієнтних розподілів 

контактного опору та опору напівпровідника може бути використана для 

виявлення вад технологічних процесів при виготовленні приладів. 

3. Досліджено омічні контакти з молібденовим дифузійним бар’єром і без 

нього. Показано, що контакти з дифузійним бар’єром мають значно вищу 

температурну стійкість (стійкі до ШТВ 800 °С). 

4. Уперше виявлено степеневу емпіричну позитивну залежність між 

параметрами питомого поверхневого опору алмазу і питомого контактного 

опору з коефіцієнтом пропорційності (𝑙𝑜𝑔( 𝜌𝑐) ∝ 1.1 ⋅ log(𝑅𝑠ℎ)), яка 

характерна для всіх досліджених зразків у діапазоні концентрацій легування 

алмазу 1017–1019 см–3. Виявлену залежність використано для визначення 

оптимальної температури ШТВ з точки зору мінімізації питомого 

контактного опору. 

5. Показано, що у контакті Au/Ti/C оптимальна температура ШТВ становить 

600 °С. При вищих температурах відбувається збільшення контактного 

опору.  
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6. Показано, що у контакті Au/Мо/Ti/C до температури ШТВ 800 °С питомий 

опір контакту зменшується, що вказує на те, що оптимальна температура 

термовідпалу становить 800 °С. 

7. Термостійка омічна контактна система Ti/Mo/Au до алмазу була використана 

при формуванні мікросмугових ліній передачі гібридних інтегральних 

мікросхем НВЧ на алмазних підкладках високої теплопровідності, які 

працювали в діапазоні температур від 20 °С до 400 °С. Тангенс кута втрат не 

перевищує величину 10–4. Експлуатація передавальної лінії НВЧ при 

температурах 25–400 °С показала стабільність імпедансних характеристик 

пристрою. 
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ДОДАТОК 1 

СПИСОК РОБІТ ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

У журналі держав Організації економічного співробітництва та розвитку, які 
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ДОДАТОК 3 

Патент України на корисну модель UA 97274 Термостійка 

контактна омічна система до напівпровідникового приладу з 

алмазу 
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ДОДАТОК 4 

Основні вікна програмного забезпечення для обробки вимірювань 

контактного опору 

 

 
 

Рис. Д4.1 Головне вікно програми. 
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Меню отримання та збереження даних: 

- ручне введення (створення нового проекту) 

- відкриття з раніше створеного проекту 

- імпорт з графіків ВАХ 

- імпорт з Json структурованих даних 

- Збереження даних проекту 

- Налаштування експорту (див. вікно нижче) 

- Експорт даних у форматі діаметр-опір для 

усієї вибірки 

- Експорт кореляційних залежностей між 

будь-якими із розрахованих параметрів 

- Експорт будь-якого з розрахованих 

параметрів у вигляді матриці, колонка і 

стовбець якої відповідають розміщенню 

шаблона на поверхні зразка 

- Експорт даних у форматі Json 

структурованих даних для обробки 

сторонніми програмами 

 

Рис.Д4.2 Меню отримання та збереження даних 

 
 

 
 

Рис.Д4.2. Вікно налаштування експорту даних 
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Рис.Д4.3 Вікно налаштування параметрів фотошаблона 
 

 

 
 

Рис.Д4.4 Вікно налаштування позиції зразка на пластині 
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Рис.Д4.5 Вікно перегляду гістограми 

 

 
 

Рис.Д4.6 Вікно перегляду кореляції між контактним опором та питомим 

поверхневим опором напівпровідника 
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Рис.Д4.7 Вікно перегляду градієнтних залежностей розрахованих параметрів 
 


