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офіційного опонента на дисертаційну роботу Руденко Тамари Охримівни 
«Електрофізичні властивості нанотранзисторних структур  

кремній-на-ізоляторі та їх електрична діагностика», 
подану на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук 

за спеціальністю 01.04.01 – фізика приладів, елементів, систем. 

Обрана тема досліджень є, безсумнівно, актуальною з огляду на 
важливу роль структур кремній-на-ізоляторі ( КНІ) в сучасній мікро- та 
наноелектроніці. Застосування структур КНІ замість пластин об’ємного 
кремнію забезпечує ряд важливих переваг при створенні багатьох 
напівпровідникових приладів, і, в першу чергу, комплементарних метал-
окисел-напівпровідник (МОН) інтегральних схем - підвищення надійності і 
радіаційної стійкості, підвищення швидкодії, зниження енергоспоживання, 
можливість створення приладів, працездатних при високих температурах, та 
ін. Однак, на сьогодні найбільший науковий інтерес до КНІ структур є 
обумовленим їх значним потенціалом для наноелектроніки, і, зокрема, для 
створення надвеликих МОН інтегральних схем з нанорозмірними 
елементами, високою швидкодією і наднизьким енергоспоживанням, в тому 
числі, швидкодіючих мікропроцесорів. Використання нових транзисторних 
структур на основі системи КНІ, а саме, КНІ структур з ультратонкою 
кремнієвою плівкою і «багатозатворних» КНІ структур нанодротового типу, 
дозволяє подолати принципові фізичні обмеження, що виникають в 
стандартній технології об’ємного кремнію при наближенні розмірів МОН 
транзисторів до нанометрового діапазону, пов’язані з двовимірним 
характером електричного поля в каналі транзистора.  

Зрозуміло, що для успішного розвитку та впровадження 
наноелектронних приладів на основі вищезазначених новітніх КНІ структур 
необхідне детальне знання і глибоке розуміння їх особливих 
електрофізичних властивостей, обумовлених специфічною конфігурацією, 
присутністю декількох меж поділу, між якими існує зарядовий зв'язок, і 
розмірними ефектами. Крім того, існує необхідність в розвитку аналітичних 
моделей та методів електричної діагностики КНІ структур і приладів, що 
враховують ці особливості. Тому робота Руденко Т.О., спрямована саме на 
вирішення цих проблем, є безумовно актуальною як з наукової, так і з 
практичної точки зору. 

Дисертаційна робота складається зі вступу, 7 розділів, один з яких є 
оглядовим, загальних висновків та списку використаних джерел. 

В першому розділі роботи, який є оглядовим, автор стисло описує 
принципові переваги КНІ структур при створенні радіаційно-стійких, 
високотемпературних і високочастотних МОН приладів і ІС. Особливу увагу 
приділено перевагам КНІ структур для створення МОН транзисторів 
нанометрового діапазону. Відзначено коло невирішених або недостатньо 



досліджених питань, що стосуються базових електрофізичних властивостей 
КНІ структур. 

Другий розділ дисертації присвячено питанню визначення порогової 
напруги в сучасних КНІ МДН транзисторах. Показано, що у випадку 
сучасних нанорозмірних КНІ МДН транзисторів, що характеризуються 
слаболегованими та нелегованими каналами та ультратонкими затворними 
діелектриками, традиційний критерій порогової напруги, який зазвичай 
використовується в теорії МДН транзисторів, втрачає сенс. Тому визначення 
порогової напруги в таких транзисторах потребує пошуку нових критеріїв і 
розробки відповідних експериментальних методів. За допомогою 
аналітичного і чисельного моделювання розроблено новий фізично 
обґрунтований метод визначення порогової напруги в МДН транзисторах, 
заснований на застосуванні відношення крутизни до струму транзистора, 
придатний для будь-яких нанорозмірних транзисторів і нечутливий до 
впливу рухливості і послідовного опору. В сьомому розділі показано, що цей 
метод є придатним також у випадку « безперехідних» нанодротових 
транзисторів. 

У третьому розділі за допомогою чисельного моделювання 
аналізуються особливості поведінки генераційного і рекомбінаційного 
струмів у тонкоплівкових КНІ МДН структурах. На базі цього аналізу 
розроблена методологія визначення генераційно-рекомбінаційних параметрів 
в таких структурах за допомогою вимірювання струму КНІ діода з затвором, 
яка дозволяє окремо визначати час життя носіїв заряду в кремнієвій плівці та 
швидкості поверхневої генерації/рекомбінації на обох її поверхнях, а також 
ефективний час життя носіїв у двохзатворніх КНІ приладах. Розроблена 
методологія застосована для дослідження механізмів генерації і рекомбінації 
в КНІ структурах, отриманих за принципово різними технологіями. При 
цьому встановлена різна природа генераційно-рекомбінаційних дефектів в 
цих структурах. 

У четвертому розділі експериментально та теоретично досліджуються 
високотемпературні характеристики КНІ МДН транзисторів. Показано, що 
при високих температурах (>150-2000 C) струм закритого стану в КНІ МДН 
транзисторах є обумовленим дифузійним механізмом. Встановлено, що при 
високих температурах загальноприйнята модель підпорогового нахилу МОН 
транзистора, що базується на використанні моделі зарядових шарів та 
наближення збіднення не є правомірною. Розроблена нова модель, що добре 
узгоджується з експериментальними даними і чисельним моделюванням. 

П’ятий розділ присвячено дослідженню особливостей ефекту 
зарядового зв’язку меж поділу плівка Si/діелектрик та ефективної рухливості 
носіїв заряду в  КНІ МДН структурах з ультратонкою кремнієвою плівкою (з 
товщиною ≤20 нм). Ефект зарядового зв’язку меж поділу є невід’ємною 
фундаментальною рисою тонкоплівкових повністю збіднених КНІ МДН 
структур, що виявляється в залежності електричних характеристик на одній 
межі поділу від заряду на протилежній межі поділу і напруги на 
протилежному затворі. За допомогою аналізу експериментальних даних і 



результатів чисельного моделювання в класичному та квантово-механічному 
наближеннях показано, що поведінка зарядового зв’язку меж поділу в  КНІ 
МДН структурах з ультратонкою кремнієвою плівкою та ультратонкими 
затворними діелектриками суттєво відрізняється від загальноприйнятої 
класичної моделі, що обумовлюється як електростатичними, так і квантово-
механічними ефектами. Розроблена аналітична модель, що враховує ці 
ефекти.  

Також проведено експериментальне дослідження ефективної 
рухливості носіїв заряду в  КНІ МДН структурах з ультратонкою кремнієвою 
плівкою і high-k діелектриком ( діелектриком з високою діелектричною 
проникністю). Показано, що ефективна рухливість в таких структурах 
суттєво залежить від положення центроїда заряду і може бути збільшена 
шляхом переміщення центроїда заряду від верхньої межі поділу плівка Si/
high-k діелектрик до нижньої межі поділу плівка Si/SiO2 шляхом прикладення 
відповідної напруги до підкладки.  

В шостому розділі приведено результати експериментального 
дослідження ефективної рухливості носіїв заряду в транзисторних КНІ 
структурах з тристороннім затвором типу FinFET (Fin Field Effect Transistor).  
Показано, що у випадку нелегованого каналу у вузьких FinFET структурах 
спостерігається пониження рухливості електронів і значне підвищення 
рухливості дірок порівняно з рухливістю в широких планарних структурах, 
що пояснюється ефектом різної кристалографічної орієнтації верхньої (100) і 
бокових (110) поверхонь в FinFET структурі і анізотропією ефективної маси 
носіїв заряду в поверхневих каналах на Si. У випадку сильнолегованого 
каналу виявлено значне підвищення рухливості як дірок, так і електронів у 
вузьких FinFET структурах порівняно з планарними структурами. 
Проаналізовані можливі механізми, відповідальні за цей ефект. 

Сьомий розділ присвячено дослідженню електричних характеристик 
безперехідних нанодротових КНІ МДН транзисторів та розробці методів 
визначення їх параметрів. Запропоновано новий оригінальний метод 
визначення двох базових параметрів безперехідних нанодротових 
транзисторів – концентрації легуючої домішки, яка визначає порогову 
напругу та струм відкритого стану транзистора, та напруги плоских зон, що 
характеризує перехід між двома різними режимами в відкритому стані 
транзистора – об’ємної провідності та поверхневого збагачення. 
Запропонований метод базується на застосуванні двовимірного 
електростатичного ефекту у вузьких нанодротових приладах. Метод 
обґрунтовано за допомогою чисельного моделювання та апробовано 
експериментально. На основі експериментальних досліджень виявлено ефект 
підвищення рухливості носіїв заряду у вузьких сильнолегованих 
безперехідних нанодротових транзисторах. Цей результат корелює з 
результатами дослідження рухливості у сильнолегованих FinFET структурах, 
описаний у шостому розділі. Показано, що цей ефект є обумовленим 
зменшенням кулонівського розсіяння на іонізованих домішках у вузьких 
нанодротових приладах. 



 Найбільш вагомими результатами дисертаційної роботи Руденко Т. О., 
на мою думку, є наступні: 

1. Визначена роль електростатичних і квантових ефектів в посиленні
зарядового зв’язку протилежних меж поділу в КНІ МДН структурах з 
ультратонкими шарами кремнію, і розроблена аналітична модель, що 
враховує ці ефекти. 

2. Встановлені та пояснені закономірності поведінки ефективної
рухливості носіїв заряду в структурах типу FinFET та безперехідних 
нанодротових транзисторах. Виявлено та пояснено ефект збільшення 
рухливості у вузьких безперехідних нанодротових транзисторах. 

3. Визначені фізичні механізми, що обумовлюють високотемпературні
характеристики КНІ МДН транзисторів, і розвинуті їх аналітичні моделі. 

4. Розроблено комплекс нових, фізично обґрунтованих методів визначення
важливих електрофізичних параметрів КНІ структур і приладів, а саме: 

 новий метод визначення порогової напруги МДН транзистора,
придатний до будь-яких нанорозмірних транзисторів і, що дуже важливо, 
нечутливий до паразитних ефектів рухливості та послідовного опору; 

 метод визначення генераційно-рекомбінаційних параметрів;
 метод визначення напруги плоских зон і концентрації легуючої

домішки в безперехідних нанодротових транзисторах. 
К недолікам роботи можна віднести: 
1. Деякі розділи (зокрема, розділи 2.2.2, 2.2.4 та 5.22) надмірно обтяжені

математичними викладками, які можна було б виділити в Додаток. 
2. Коло розглянутих питань є занадто широким і в загальних висновках

роботи недостатньо чітко виділена різниця між головними та другорядними 
результатами. 

3. Не зовсім зрозуміло, навіщо було розглядати 2 критерії порогової
напруги – максимуму другої похідної заряду вільних носіїв і рівність 
дифузійної та дрейфової компонент струму стоку, хоча в кінцевому підсумку 
автор вважає перший більш доречним. 

4. Є зауваження по оформленню матеріалу, а саме: деякі малюнки сильно
зменшені, внаслідок чого важко розрізнити позначки на графіках, також 
зустрічаються дрібні орфографічні помилки. 

Зроблені вище зауваження не впливають на позитивне враження від 
дисертації Руденко Т.О. та не ставлять під сумнів наукову та практичну 
цінність основних результатів і висновків цієї роботи. Отримані в ній 
результати є новими та оригінальними. Дисертаційна робота виконана на 
високому науковому та методологічному рівні. Достовірність отриманих 
результатів підтверджується використанням комплексу експериментальних 
методів та теоретичних підходів. Розроблені аналітичні моделі підтверджені 
експериментальними даними та чисельним моделюванням. Отримані 
результати опубліковані в провідних міжнародних фахових журналах та 
широко представлені на багатьох міжнародних конференціях, включаючи 
головні   конференції по тематиці « кремній-на-ізоляторі».     Опубліковані 
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