
ВІДГУК

офіційного опонента на дисертаційну роботу Руденко Тамари'Охримівни 
«Електрофізичні властивості н$нотранзисторних 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.

Актуальність теми досліджень. Дисертаційна робота Руденко Т О. присвячена 
експериментальному та теоретичному дослідженню фізичних властивостей 
наноелектронних структур і приладів на Ьснові системи «кремній-на-ізоляторі» 
(КНІ), розвитку їх фізичних моделей та методів електричної діагностики.

Структури КНІ є новою функціональною і технологічною базою, що суттєво 
розштрює кремнієву інтегральну мікро- і наноелектроніку. Перехід від об’ємного 
кремнію до структур КНІ не тільки забезпечує суттєве покращення характеристик 
інтегральних схем, обумовлене діелектричною ізоляцією елементів (підвищення 
швидкодії, надійності та радіаційної стійкості, функціонування при високих 
температура та ін.), а також відкриває надзвичайно широкі можливості для 
створення різноманітних наноелектронних приладів -  надвеликих інтегральних 
схем з нанорозмірними елементами, наноелектронних хімічних і біологічних 
сенсорів, принципово нових наноелектронних пристроїв, заснованих на 
застосуванні квантово-розмірних ефектів, таких як одноелектронний транзистор, 
квантовий нанодротовий транзистор, та ін. . *•

Головною проблемою зменшення розмірів елементів інтегральних схем, 
базовим з яких є метал-окисел-напівпровідник (МОН) транзистор, є проблема 
короткоканальних ефектів, яка в технології об’ємного кремнію зазвичай 
вирішується шляхом потоншення затворного окису і збільшення концентрації 
легуючої домішки в каналі транзистора. Однак, з переходом розмірів МОН 
транзисторів до нанометрового діапазону цей підхід підійшов до своєї фізичної 
межі. Застосування структур КНІ дозволяє подолати цю межу.

При створенні транзисторів на структурах КНІ проблема усунення 
короткоканальних ефектів вирішується шляхом посилення впливу затвору за 
рахунок потоншення кремнієвого шару і застосування структур нанодротової 
геометрії, в яких затвор розташовано на 2-4-х сторонах нанодроту.

Однак, специфічна геометрія і наномегрові розміри новітніх КНІ транзисторних 
структур призводять до нових фізичних властивостей, які потребують детального 
вивчення та осмислення.

Вельми важливою є також проблема моделювання та визначення параметрів 
таких структур, оскільки загальноприйняті наближення та моделі, що 
використовуються в теорії звичайних кремнієвих МОН структур і МДН 
транзисторів, а також існуючі методи визначення їх параметрів, виявляються для 
них неприйнятними.

У зв’язку з вищезазначеним тема дисертаційної роботи- Руденко Т. О. є 
безумовно актуальною. Актуальність робити підтверджується також і тим, що 
викладені результати були отримані в рамках комплексних наукових програм та



планових науково-дослідних робіт, що проводились в Інституті фізики 
напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України.

Достовірність та обгрунтованість отриманих результатів зумовлена методично 
коректною постановкою експериментальних та теоретичних задач, використанням 
фізично обгрунтованих експериментальних та розрахункових методик, 
узгодженням теоретичних результатів з результатами математичного моделювання 
та експериментальними результатами. Отримані результати опубліковані в 
провідних міжнародних фахових журналах та широко представлені на багатьох 
міжнародних конференціях, включаючи конференції по тематиці «кремній-на- 
ізоляторі».

За своєю структурою дисертація складається зі вступу, семи розділів, загальних 
висновків та списку літератури з 338 посиланнями.

У першому розділі, що є оглядовим, стисло викладено фізичне підгрунтя 
покращення характеристик МОН приладів та інтегральних схем при заміні 
об’ємного кремнію структурами КНІ, в тому числі, фізичне підгрунтя подолання 
короткоканальних ефектів за допомогою КНІ структур. Розглянуті різновиди 
нанотранзисторних КНІ структур. Стисло описано найбільш поширені технології 
формування КНІ пластин. Розглянуто деякі важливі фізичні ефекти, притаманні 
тонкоплівковим КНІ структурам. Окреслено деякі невирішені проблеми або 
недостатньо досліджені фізичні аспекти КНІ структур. т -

Другий розділ присвячений вирішенню проблеми визначення порогової 
напруги в сучасних КНІ МДН транзисторах. Проблема полягає в тому, що в 
сучасних КНІ МДН транзисторах, які зазвичай мають нелеговані чи слабо леговані 
канали та ультрагонкі гіідзатворні діелектрики, загальноприйнятий критерій 
порогової напруги (а саме, досягнення концентрації неосновних носіїв на поверхні 
величини концентрації легуючої домішки) є неприйнятним. Інша сторона цієї 
проблеми полягає в тому, що сучасні нанорозмірні КНІ транзистори відрізняються 
дуже низькими робочими напругами, тому вимоги до точності експериментального 
визначення порогової напруги значно підвищуються. Запропоновано новий, 
теоретично обґрунтований метод визначення порогової напруги МДН транзисторів, 
що базується на відношенні крутизни до струму стоку транзистора і є нечутливим 
до паразитних ефектів рухливості носіїв заряду і послідовного опору. Метод 
апробовано на КНІ МДН транзисторах з надтонкою кремнієвою плівкою та КНІ 
транзисторах типу РіпРЕТ - Ріп Ріеісі Е#есІ*ГгатІ8Іог. Слід окремо відзначити, що 
запропонований метод є придатним до будь-яких нанорозмірних МДН 
транзисторів.

Третій розділ присвячено розробці коректного визначення генераційно- 
рекомбінаційних параметрів в тонкоплівкових КНІ МДН структурах, що 
враховують особливості цих структур. Для цього проведено чисельне моделювання 
об’ємної та поверхневих компонент рекомбінаційного та гепераційного струму в 
залежності від напруги затвору та підкладки і встановлені закономірності їх 
поведінки. На основі проведеного теоретичного аналізу розвинена методологія

2



надійного визначення генераційно-рекомоінаційних параметрів в КНІ МДН 
структурах -  часу життя носіїв заряду в плівці кремнію та швидкостей поверхневої 
рекомбінації (генерації) на її поверхнях, а також ефективного часу життя в 
двохзатворних КНІ приладах і приладах типу РіпРЕТ. За допомогою розвиненої 
методології досліджено механізми генерації і рекомбінації електронно-діркових 
пар у КНІ структурах, сформованих за різними технологіями. ^

і
У четвертому розділі наведено результати експериментального та теоретичного 

дослідження високотемпературних характеристик КНІ МДН транзисторів. Головну 
увагу приділено двом найбільш критичним температурно-залежним параметрам 
МДН транзистора, а саме: струму закритого стану та зворотному підпороговому 
нахилу (параметру, що характеризує різкість відкривання транзистора). Знайдено, 
що при високих температурах (>150 0 С) струм закритого стану в КНІ МДН 
транзисторах визначається дифузійним механізмом. Показано, що цей струм може 
бути значно понижений шляхом потоншення кремнієвої плівки та застосування 
двохзатворної конфігурації.

П’ятий розділ дисертації присвячено дослідженню електрофізичних 
властивостей КНІ МДН структур з надтонкими плівками кремнію. Зокрема, 
розглянуто особливості ефекту зарядового (електростатичного) зв 'язку меж поділу 
плівка 8 і/діелектрик у таких структурах. ТІа основі аналізу експериментальних 
результатів і чисельного моделювання показано, що в КНІ МДН структурах з 
ультратонкою плівкою кремнію та ультрагонкими затворними діелектриками 
характеристики цього ефекту істотно відрізняється від загальноприйнятої моделі, і 
визначені фізичні фактори, що обумовлюють ці відхилення. Розроблена нова 
аналітична модель, що добре узгоджується з експериментальними результатами та 
чисельним моделюванням.

В ході експериментального дослідження ефективної рухливості носіїв заряду в 
КНІ МДН структурах з надтонкою кремнієвою плівкою і НГО: затворним 
діелектриком виявлено можливість керування рухливістю в таких структурах 
шляхом прикладення напруги до підкладки, що переміщує провідний канал між 
верхньою (8 І/НГО2) та нижньою (8 і/8 Ю2) межами поділу кремнієвої плівки, які
характеризуються різним розсіянням носіїв заряду.

*

У шостому розділі досліджено особливості електрофізичних властивостей КНІ 
МДН структур з тривимірною конфігурацією затвора типу РіпРЕТ. Детально 
досліджено ефективну рухливість в РіпРЕТ структурах з нелегованими та 
сильнолегованими каналами, різними затворними діелектриками і різними 
(полікремнієвими та металоподібними) затворними електродами. Визначено та
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пояснено загальні закономірності поведінки ефективної рухливості в РіпРЕТ 
структурах, що не залежать від типу затворного діелектрика та затворного 
електрода.

Сьомий розділ присвячено вирішенню проблеми визначення базових 
електричних параметрів безперехідних нанодротових КНІ МДН транзисторів, а
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також дослідженню ефективної рухливості в таких приладах. Показано, що 
запропонований у даній роботі метод визначення порогової напруги, який 
базується на відношенні крутизни до струму стоку транзистора, описаний у 
другому розділі, є також придатним у безперехідних нанодротових транзисторах. 
Крім того, запропоновано новий, теоретично обгрунтований метод визначення 
напруги плоских зон та концентрації легуючої домішки в безперехідних 
нанодротових транзисторах, заснований на використанні двовимірного 
електростатичного ефекту.

Експериментально визначено ефективну рухливість носіїв зарядів в 
безперехідних нанодротових КНІ МДН транзисторах і встановлено закономірності 
її поведінки. Виявлено ефект збільшення ефективної рухливості для вузьких 
безперехідних нанодротових КНІ МДН транзисторів і проаналізовано його 
можливе фізичне походження.

Найбільш важливі нові наукові результати, отримані в дисертації, на мій 
погляд, полягають в наступному:

*  *

1) Вперше експериментально визначено;, ефективну рухливість носіїв зарядів в 
КНІ МДН транзисторах з тривимірною конфігурацією затвора типу ЕіпРЕТ та 
встановлені закономірності її поведінки.

2) Вперше експериментально визначено ефективну рухливість носіїв зарядів у 
безперехідних нанодротових КНІ МДН транзисторах. Вперше виявлено ефект 
підвищення рухливості у вузьких сильнолегованих безперехідних нанодротових 
КНІ МДН транзисторах.

3) Продемонстрована можливість керування рухливістю носіїв заряду в КНІ 
МДН транзисторах з надтонкими кремнієвими плівками і затворними 
діелектриками з високою діелектричною проникністю шляхом прикладення 
напруги до підкладки, що переміщує провідний канал між верхньою та нижньою 
межами поділу кремнієвої плівки, які характеризуються різним розсіянням носіїв 
заряду.

4) Визначені фізичні фактори, що обумовлюють посилення зарядового зв'язку 
між протилежними межами поділу в КНІ МДН структурах з ультратонкими 
шарами кремнію та створена відповідна аналітична модель.

-

5) Вперше встановлено механізми генерації і рекомбінації електронно-діркових 
пар і визначено генераційно-рекомбінаційні параметри в КНІ структурах з різними 
технологіями їх формування.

Заслуговують окремої уваги розроблені в роботі нові, теоретично обґрунтовані 
методи визначення базових електрофізичних параметрів КНІ структур і КНІ МДН 
транзисторів -  новий метод визначення порогової напруги, нечутливий до 
паразитних ефектів рухливості та паразитйого опору; метод визначення напруги



плоских зон і концентрації легуючої домішки в безперехідних нанодротових 
транзисторах, метод визначення генераційно-рекомбінаційних параметрів.

Разом з тим слід зазначити, що дисертація не позбавлена певних недоліків.
Основні зауваження до дисертації наступні.

1) У вступі правомірно згадується застосування КНІ структур для створення 
хімічних та біологічних сенсорів, однак в подальшому тексті цей напрямок ніяк не 
відображено. Доречно було б відобразити це в огляді.

2) В роботі, значна частина якої присвячена визначенню найважливіших 
параметрів КНІ МДН структур, не приділено уваги питанню визначення параметрів 
поверхневих станів, хоча здавалося б це питання має бути дуже важливим для 
тонкоплівкових чи нанодротових КНІ МДН структур, в яких поверхня відіграє 
значну роль.

3) При аналізі ефективної рухливості в інверсійних каналах прийнято 
представляти рухливість у вигляді залежності від ефективного поперечного поля в 
каналі. При цьому в областях, де домінує фононне розсіяння і розсіяння на 
шорсткостях поверхні, ефективна рухливість виявляє універсальну поведінку 
(універсальну криву -  ипіуепа ї тоЬіІііу с п у̂ є ), щ о  не залежить від концентрації 
легуючої домішки чи електричного зміщення підкладки. В роботі ж при аналізі 
ефективної рухливості вона представляється виключно у вигляді залежності від 
густини носіїв і пояснення цьому не дається.

4) В роботі не проведено дослідження транспортних властивостей транзисторів 
з довжиною каналу нанометрового діапазону, де можливі специфічні ефекти 
(наприклад, ефекти балістичного переносу), хоча досліджувані КНІ структури 
призначені саме для таких нанорозмірних приладів.

5) Існує деякий повтор матеріалу, викладеного в підрозділах 1.4.2 і 5.2.

6) Є зауваження стосовно вживаної термінології. Зокрема, в дисертації немає 
чіткого визначення термінів «ультратонка кремнієва плівка»," ультра тонкий 
затворний діелектрик».

Вказані зауваження, однак, не знижують сутєво загалом високий науковий 
рівень і практичну цінність дисертації Руденко Т. О. і не впливають на її основні 
результати та висновки. Висновки роботи добре обгрунтовані та достовірні. 
Дисертація є вагомим внеском у вирішення важливої проблеми фізики структур і 
наноприладів на основі систем кремній-на-ізоляторі, пов’язаної зі встановленням їх 
фундаментальних фізичних властивостей з метою їх подальшого практичного 
використання.

Дисертаційна робота оформлена у відповідності до вимог Міністерства освіти і 
науки України; її матеріали в повному обсязі опубліковані у фахових наукових



журналах, а також пройшли достатню апробацію на багатьох авторитетних 
наукових міжнародних конференціях. Матеріал автореферату повноюй мірою 
відображує матеріал дисертаційної роботи.

Висновок
V ^

Підсумовуючи викладене, вважаю, що та актуальністю, науковою новизною та 
практичною цінністю дисертаційна робота «Електрофізичні властивості 
нанотранзисгорних структур кремній-наізоляторі та їх електрична 
діагностика» повністю відповідає вимогам “Порядку присудження наукових 
ступенів і присвоєння вченого звання та старшого наукового співробітника” 
(Постанова КМ України № 567 від 24.07 2013 р.), а її автор, Руденко Тамара 
Охрімівна, заслуговує присудження наукового ступеня -  доктора фізико- 
матемагичних наук за спеціальністю 01.04.0,1 -  фізика приладів, елементів, систем.

Офіційний опонент:

Доктор фізико-математичних наук, 
професор, лауреат Державної премії 
України в галузі науки і техніки, 
директор Міжвідомчого науково- 
навчального фізико-технічного центру 
ОНУ імені І. І. М ечни кова^гт іГ 55̂


