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АНОТАЦІЯ 

Сай П. О. Омічні контакти до нітрид індієвих епітаксійних плівок. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 

наук (доктора філософії) за спеціальністю 01.04.07 «фізика твердого тіла». 

Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова Національної Академії 

наук України, Київ, 2019. 

Дисертація присвячена дослідженню багатошарових омічних контактів до n-InN, 

напівпровідникового матеріалу перспективного для високочастотних транзисторних 

структур. Хоча самі плівки нітриду індію були вперше синтезовані в 70-х роках, 

однак, до цього часу бездислокаційного напівпровідника не отримано. Більше того, 

лише в 2002 році було встановлено, що цей матеріал є вузькозонним з шириною 

забороненої зони 0,7 еВ. В роботі показано, що InN є перспективним 

напівпровідником для швидкодіючої НВЧ електроніки, на що вказують показники 

якості для високочастотних польових транзисторів, пораховані на основі параметрів 

нітриду індію. Зокрема, за уточненими даними InN має найнижче серед представників 

групи ІІІ-нітридів (GaN, AlN, InN) значення ефективної маси електронів, найвищу 

дрейфову швидкість насичення електронів, високу рухливість електронів. У зв’язку з 

цими особливостями наукові дослідження з метою подальшого практичного 

виготовлення швидкодіючих приладів на основі нітриду індію лише з’являються, а 

механізми струмопереносу в омічних контактах до нітриду індію не досліджувались 

до цього часу.  

В той же час широкому вивченню InN заважають складності з його синтезом, 

оскільки він має низьку температуру дисоціації, що призводить до випаровування 

азоту з поверхні нітриду індію та фактично легування його залишковим індієм. До 

цього часу відсутні технології синтезу InN з малою густиною структурних дефектів, 

що обумовлено відсутністю власних підкладок для епітаксійного росту та великою 

неузгодженістю параметрів граток нітриду індію та буферних шарів, що часто 

використовуються для його росту (а = 0,355 нм для InN, в той час як в GaN 

а = 0,319 нм, а в AlN а = 0,275 нм). При цьому технології формування омічних 
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контактів до плівок нітриду індію, що розроблялись до 2002-го року, розраховувались 

для пристроїв оптоелектроніки, де головним завданням було досягнення відносно 

низького питомого контактного опору при низькій вартості контакту. Більшість 

досліджень проводились для окремих контактів, коли статистичний розкид величин 

питомого контактного опору не досліджувався. В свою чергу, для НВЧ електроніки 

необхідно розробити відтворюваний омічний контакт з низьким питомим контактним 

опором, що залишатиметься стабільним в ширшому температурному діапазоні. 

У роботі проаналізовано властивості омічних контактів Au/Ti/Pd/n-InN до та 

після швидких термічних обробок. Для контролю омічності отриманих контактів та 

визначення питомого контактного опору було застосовано метод лінії передачі з 

радіальною та лінійною геометрією, а для дослідження механізмів струмопереносу в 

омічних контактах – модифікований метод лінії передачі, що відрізнявся тим, що 

дозволяв варіювати температуру в широкому діапазоні безпосередньо під час 

вимірювання питомого контактного опору. Для дослідження структурного та 

фазового складу контактних структур, кристалографічної якості плівок InN під шаром 

металізації використовували метод високороздільної Х-променевої дифрактометрії. 

Атомарний склад контакту «метал-InN» по глибині досліджувався методом 

електронної Оже-профілометрії, а сколи плівок – методом растрової електронної 

мікроскопії. Для оцінки розкиду отриманих значень питомого контактного опору 

омічних контактів Au/Ti/Pd/n-InN, а також пошуку оптимальних параметрів швидких 

термічних обробок цього контакту використовувались методи статистичної оцінки 

множин. 

Виявлено, що в діапазоні температур 4,2-380 K для досліджених омічних 

контактів до n-InN з рівнями легування 2·1018 см–3, 8·1018 см–3 та 4·1019 см–3 

характерний металічний механізм струмопереносу по металевих шунтах, спряжених 

з дислокаціями у плівках нітриду індію. Показано, що дані шунти можуть 

формуватися, як у процесі дифузії атомів паладію при магнетронному напиленні 

металізації, так і в процесі дифузії атомів індію по дислокаціях у випадку збагачення 

поверхні епітаксійних плівок індієм, що може відбуватися завдяки специфіці 

епітаксійного росту плівок InN. Для всіх цих випадків досягнуто узгодження густини 
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металевих шунтів, розрахованої аналітично з теоретичної моделі, з 

експериментальним значенням густини дислокацій, визначеним за допомогою 

високороздільної X-променевої дифрактометрії. 

Показано, що омічний контакт Au/Ti/Pd/n-InN може бути сформованим в 

об’єднаному процесі магнетронного напилення шарів металізації та одночасної 

температурної обробки плівок InN при 350°C, на що вказують низькі значення 

питомого контактного опору (4,20 ± 2,67 × 10-6 Oм·cм2) та лінійні симетричні вольт-

амперні характеристики. Перевагами даного підходу, безумовно, є спрощення 

процесу формування омічного контакту в єдиному технічному циклі напилення шарів 

контактної металізації і відсутність необхідності проводити додаткові технологічні 

операції, які є небажаними стосовно до характеристик готового приладу. Описаний 

спосіб формування омічного контакту до InN захищений патентом на корисну 

модель.  

Автором дисертаційної роботи було оцінено не лише мінімальне отримане 

значення питомого контактного опору до InN, а й для контролю відтворюваності 

проведено дослідження середнього та найбільш імовірного питомого контактного 

опору по пластині, дисперсії вибірки питомих контактних опорів, вплив на них 

швидких термічних обробок. 

Найбільш важливим науковим результатом є визначення металу, що дифундує 

по дислокаціям та формує металеві шунти в структурі Au/Ti/Pd/n-InN, і доведення, 

що в залежності від умов формування контакту ці металеві шунти є паладієвими або 

індієвими для однієї і тієї ж металізації. Крім того, для механізму струмопереносу по 

металевих шунтах з врахуванням дифузійного підведення електронів до торців 

шунтів вперше реалізовано випадок, коли питомий контактний опір визначається 

переважно опором металевих шунтів. При цьому в області гелієвих температур 

контактний опір насичувався, а з підвищенням температури спочатку зростав прямо 

пропорційно п’ятому степеню з температури (при температурі нижче температури 

Дебая), потім зростання уповільнювалося і виходило на лінійну температурну 

залежність (при температурі вище температури Дебая). Ріст прямо пропорційний 

п’ятому степеню з температури був пояснений розсіянням електронів металу на 
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фононах. Насичення контактного опору при гелієвих температурах пов’язано з тим, 

що при достатньо великому рівні легування InN, тобто в околі виродження та при 

виродженні, домішкова зона уширюється і зливається з зоною провідності, завдяки 

чому відбувається перехід Мотта. 

Основні результати дисертаційної роботи обговорювалися на українських та 

міжнародних конференціях: 24th Int. Crimean Conference «Microwave & 

Telecommunication Technology», September 7-13, 2014, Sevastopol, Ukraine; 

конференції молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання-

2014», 2-4 квітня, 2014, Київ, Україна; VI Українсько-польській науково-практичній 

конференції «Електроніка та інформаційні технології», 28-31 серпня, 2014, Львів-

Чинадієво, Україна; 25th Int. Crimean Conference «Microwave & Telecommunication 

Technology», September 6-12, 2015, Sevastopol, Ukraine; IX междунар. науч.-техн. 

конф. «Фундаментальные и прикладные проблемы физики», 16-18 ноября, 2015, 

Саранск, Россия; конференції молодих вчених з фізики напівпровідників 

«Лашкарьовські читання-2015», 1-3 квітня, 2015, Київ, Україна; Х всероссийской 

конференции «Нитриды галлия, индия и алюминия – структуры и приборы», 23-25 

марта, 2015, Санкт-Петербург, Россия; 2016 International Conference «Radio Electronics 

& InfoCommunications» (UkrMiCo), September 11-16, 2016, Kyiv, Ukraine; VII 

Українській науковій конференції з фізики напівпровідників «УНКФН-7», 26-30 

вересня, 2016, Дніпро, Україна; конференції молодих вчених з фізики 

напівпровідників «Лашкарьовські читання 2016», 6-8 квітня, 2016, Київ, Україна; XVI 

міжнародній конференції з фізики і технології тонких плівок та наносистем, 15-20 

травня, 2017, Івано-Франківськ, Україна; конференції молодих вчених з фізики 

напівпровідників «Лашкарьовські читання 2017», 5-7 квітня, 2017, Київ, Україна; 

NAP-2017, 2017 IEEE 7th International Conference on Nanomaterials: Applications and 

Properties (NAP), September 10-15, 2017, Zatoka, Ukraine. 

В дисертаційній роботі представлено та узагальнено результати наукових 

досліджень, отриманих при виконанні п’яти науково-технічних програм, які були 

висвітлені в 20 наукових публікаціях, що включають 5 статей у провідних фахових 
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журналах, один патент на корисну модель та 14 тез доповідей у збірниках праць 

міжнародних наукових конференцій.  

Ключові слова: омічний контакт, нітрид індію, швидка термічна обробка, 

металеві шунти. 

 

ABSTRACT 

Sai P. O. Ohmic contacts to indium nitride epitaxial films. – Manuscript. 

The Ph.D thesis for a scientific degree of the candidate of science on physics and 

mathematics, field 01.04.07 – solid state physics. V. E. Lashkaryov Institute of 

Semiconductor Physics NAS of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to the multilayer ohmic contacts to n-InN, as semiconductor 

material that is perspective for high-frequency transistor structures. Although indium nitride 

films were synthesized in the 70s at the first time, however, the dislocation-free 

semiconductor have not been received yet. Moreover, only in 2002 it was found, that this 

material is a narrow gap semiconductor with band gap of 0.7 eV. Current study shows that 

InN is a promising semiconductor for high-speed microwave electronics due to figures of 

merit for high-frequency field-effect transistors, calculated based on indium nitride 

parameters. In particular, according to the specified data, among the representatives of the 

group of III-nitrides (GaN, AlN, InN) indium nitride has the lowest value of the effective 

electron mass, the highest drift velocity of electrons, and highest electron mobility. Due to 

these peculiarities, scientific researches with a view to further practical manufacture of high-

speed devices based on indium nitride are only emerging, and the current transport 

mechanisms have not been investigated in ohmic contacts to indium nitride so far. 

At the same time, a broad study of InN is prevented by complexity of its synthesis 

because InN has a low temperature of dissociation. That leads to evaporation of nitride 

atoms from the InN surface and, as a result, indium doping of InN near surface region. So 

far, there aren`t synthesis technologies of defect-free InN or a material with low density of 

structural defects due to the lack of proper substrates for epitaxial growth of InN thin films. 

The large mismatch between the lattice parameters of indium nitride and buffer layers, 

which are often used for its growth, effect on structural quality of InN layers (a = 0.355 nm 
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for InN, while both GaN a = 0.319 nm, and the AlN a = 0.275 nm). The ohmic contacts 

forming technology for InN, which were developed before 2002, were calculated mostly for 

optoelectronics devices, where the main objective was eachiving the relatively low contact 

resistivity at a low cost of contacts. Majority of the studies were conducted for individual 

contacts when the statistical variation of the contact resistivity was not investigated. In turn, 

it is necessary to develop a reproducible ohmic contacts with a low contact resistivity for 

microwave electronics, when contact resistivity will remain stable over a wide temperature 

range. 

In the current study, the properties of the Au/Ti/Pd/n-InN ohmic contacts were 

analyzed before and after rapid thermal annealing. For ohmicity control of received contacts 

and determining of the contact resistivity transfer length method with radial and linear 

geometry was applied. Modified transfer length method was used for study of current 

transport mechanisms in ohmic contacts, this method allow to vary the temperature in a wide 

range directly when the contact resistivity was measured. For investigation of the structural 

and phase composition, the crystallographic quality of InN films under the metallization 

layer, we used the method of high-resolution X-ray diffractometry. The atomic composition 

near the “metal-InN” interface was studied by the method of electron Auger profilometry. 

The method of scanning electron microscopy was applied for for investigation of 

heterostructure cleavages. The statistical methods were used to estimate the variation of the 

obtained values of the contact resistivity, as well as to find the optimal parameters of rapid 

thermal annealing of ohmic contacts. 

It has been established that Pd/Ti/Au ohmic contacts to n-InN can be formed in the 

combined process, which involves the simultaneous use of magnetron metallization 

sputtering and in-situ thermal treatment at 350 °C. The quality of obtained contacts is 

indicated by the low values of the contact resistivity (4.20 ± 2.67 × 10-6 Ohm·cm2) and linear 

symmetric current-voltage characteristics. Without a doubt the advantages of this approach 

are the simplification of the process of ohmic contact formation in a single technical cycle 

of metal deposition and avoidance of the additional technological operations, which are 

undesirable in relation to the characteristics of the finished device. The described method of 

of ohmic contact formation to InN is protected by the patent for utility model. 
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The author of the dissertation evaluated not only the minimum obtained value of the 

contact resistivity, but also studied the average and most probable values and variance of 

the contact resistivity for the reproducibility control of ohmic contacts with consideration of 

the rapid thermal annealing impact. 

The most important scientific result of the dissertation is the determination of the metal 

that diffuses along dislocations and forms metal shunts in Au/Ti/Pd/n-InN structure, and the 

confirmation that, these metal shunts are formed by palladium or indium for the same 

structure depending on the conditions of contact formation. In addition, for the mechanism 

of current transport through metal shunts, that takes into account the diffusion supply of 

electrons to the edges of the shunts, the case where the contact resistivity is determined 

mainly by the resistance of the metal shunts for the first time. At low temperature of liquid 

helium the contact resistance was saturated, and with increasing temperature, it firstly 

increased proportionaly to the fifth degree of temperature (at a temperature below the Debye 

temperature), then the growth slowed down and reached a linear temperature dependence 

(at a temperature above the Debye temperature). The growth, that was proportional to the 

fifth degree of temperature, was explained by the scattering of metal electrons on the 

phonons. The saturation of the contact resistance at liquid helium temperature is due to the 

expanding of the impurity zone and its merging with the conduction band, which can be 

called as Mott transition. 

The dissertation presents and summarizes the results of scientific research obtained 

during the execution of five scientific and technical programs, which were covered in 20 

scientific publications, including 5 articles in leading professional journals, one patent for 

utility model and 14 abstracts in the proceedings of international scientific conferences. 

Keywords: ohmic contact, indium nitride, rapid thermal annealing, metal shunts.  
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NE   густина крайових дислокацій 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження 

В сучасній мікроелектроніці особливе місце займають напівпровідники групи 

III-нітридів: GaN, AlN, InN. Дані матеріали використовуються в оптоелектронних 

приладах (світлодіодах, лазерах, ультрафіолетових фотоприймачах), проте ці 

матеріали більш перспективні для створення надвисокочастотних (НВЧ), 

високопотужних та високотемпературних електронних приладів. Вже існують 

польові транзистори на основі AlGaN/GaN гетероструктур, які характеризуються 

значно кращими параметрами: діапазоном робочих частот, вихідною потужністю, 

коефіцієнтом корисної дії та можливістю працювати при значно вищих температурах 

за кремнієві, арсенід галієві, карбід кремнієві аналоги. 

Матеріал InN серед представників групи III-нітридів має ряд переваг: найнижче 

значення ефективної маси електронів, найвищу дрейфову швидкість насичення 

електронів, високу рухливість електронів. Саме завдяки експериментально 

досягнутим властивостям та порахованим на основі них показникам якості для 

високочастотних польових транзисторів епітаксійні плівки InN є перспективними для 

створення високочастотної мікроелектроніки. Однак даний матеріал у той же час має 

ряд недоліків: низьку температуру дисоціації, відсутність технологій синтезу 

епітаксійних плівок InN з малою густиною дефектів, відсутність напрацьованої 

технології формування омічних контактів до напівпровідника. Тому структурні 

дослідження дефектів плівок InN, вирощених на чужорідних підкладках, а також 

дослідження впливу дефектної структури на електрофізичні властивості приладів на 

їх основі, є необхідним для розвитку нітридіндієвої мікроелектроніки. Оскільки вплив 

швидкої термічної обробки (ШТО) дозволяє контрольовано змінити дефектну 

структуру плівок, властивості омічного контакту до них, то, як наслідок, мають 

змінюватись електрофізичні характеристики кінцевих приладів. Результати даної 

роботи дозволять надати рекомендації з покращення технології виготовлення 

високочастотних транзисторних структур на базі InN. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційна робота відповідає основним напрямкам наукової діяльності 

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

відповідно до тем: 

• Тема № ІІІ-41-12. «Фізичні та фізико-технологічні аспекти створення 

сучасних напівпровідникових матеріалів і функціональних структур для нано- і 

оптоелектроніки» (2012-2016 р) – (виконавець). 

• Тема № ІІІ-41-17. «Пошук та створення перспективних 

напівпровідникових матеріалів і функціональних структур для нано- та 

оптоелектроніки» (2017-2018 р) – (виконавець). 

• Державна цільова науково-технічна програма «Нанотехнології та 

наноматеріали» (2010-2014 р), проект №2.2.8.5/33-ДП «Розроблення базових 

нанотехнологій створення активних елементів джерел НВЧ випромінювання в 

терагерцовому діапазоні на основі напівпровідникових структур А3В5 з 

наноструктурними буферними шарами і структурованими дифузійними бар’єрами» – 

(виконавець). 

• Тема № ІІІ-10-15 «Розробка методів одержання та метрологічного 

забезпечення складних напівпровідників та приладових структур» (2015-2017 р) – 

(виконавець). 

• Тема № ІІІ-4-16 «Фізика та технологія багатофункціональних матеріалів 

та структур на основі оксидів металів, кремнію, А3В5, А2В6, призначених для 

використання у новітніх приладах оптоелектроніки, мікроелектроніки та НВЧ 

техніки» (2018 р) – (виконавець). 

 

Мета, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження 

Мета дисертаційної роботи полягала у дослідженні впливу на структурні та 

електрофізичні характеристики умов формування омічного контакту «метал-InN» за 

умови високої густини структурних дефектів в напівпровіднику, оптимізації 

характеристик отриманих омічних контактів «метал-InN» швидкою температурною 

обробкою та поясненні механізмів оптимізації подібних структур. 
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Для досягнення мети було поставлено такі завдання: 

1. Дослідити залежність електрофізичних та структурних характеристик 

омічних контактів Pd/Ti/Au до n-InN від умов їх формування з врахуванням рівня ле-

гування епітаксійних плівок нітриду індію. 

2. Розробити методику виготовлення омічних контактів до InN та визначити 

оптимальні параметри швидкої температурної обробки для виготовлених омічних ко-

нтактів Au/Ti/Pd/n-InN з різним рівнем легування напівпровідникових плівок. 

3. Визначити основний механізм та розробити узагальнену модель 

струмопереносу в омічному контакті Au/Ti/Pd/n-InN. 

Об’єктом дослідження є процеси, що відбуваються в контактах «метал-InN» 

під час формування контакту та під впливом швидкої температурної обробки 

сформованих контактів. 

Предмет дослідження – омічні контакти до плівок n-InN з високою густиною 

структурних дефектів. 

У роботі використані такі методи дослідження: метод лінії передачі з 

радіальною та лінійною геометрією контактних площадок для вимірювання питомого 

контактного опору (ρс); модифікований метод лінії передач з можливістю змінювати 

температуру (від 4,2 до 380 К) під час вимірювання ρс, що дозволяє визначати основні 

механізми струмопереносу; метод високороздільної Х-променевої дифрактометрії 

для визначення кристалографічної якості обраних плівок InN та фазового складу 

контактних структур; метод Оже-профілометрії для дослідження атомного складу в 

області контакту «метал-напівпровідник»; метод растрової електронної мікроскопії 

для дослідження сколів напівпровідникових плівок; методи статистичної оцінки 

множин. 

Для обробки контактних структур у роботі використовувалась ШТО в діапазоні 

температур 350-400°С тривалістю 2 і 8 хв. Контактна металізація створювалась 

методом магнетронного розпилення металів у вакуумі. 
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Наукова новизна одержаних результатів 

1. Для контакту «метал-InN» представлено та експериментально підтвер-

джено модель формування омічних контактів з врахуванням високої густини струк-

турних дефектів в приконтактній області. 

2. Для омічних контактів до n-InN показано теоретично та підтверджено 

експериментально, що збільшення питомого контактного опору омічних контактів з 

високою густиною структурних дефектів в приконтактній області із зростанням тем-

ператури вимірювань обумовлено провідністю по металічних шунтах, сполучених з 

дислокаціями. 

3. Вперше виявлено та доведено, що в контактах Au/Ti/Pd/n-InN, в залежно-

сті від специфіки росту епітаксійних плівок InN, при формуванні омічного контакту 

може відбуватися як дифузія паладію з контактного шару металізації, так і індію з 

поверхні в об’єм плівки InN, що зумовлює струмоперенос різного типу та формування 

паладієвих або індієвих шунтів. 

4. Показано, що омічний контакт Au/Ti/Pd/n-InN формується в процесі маг-

нетронного напилення шарів металізації на підігріті до 350 °C епітаксійні плівки InN, 

на що вказують низькі значення питомого контактного опору 

(4,20 ± 2,67 × 10-6 Oм·cм2) та лінійні симетричні вольт-амперні характеристики. 

5. Вперше запропоновано виготовляти омічний контакт Au/Ti/Pd/n-InN в 

одному технологічному циклі шляхом магнетронного напилення металізації з 

одночасним підігріванням напівпровідникової підкладки. 

Достовірність отриманих результатів підтверджується несуперечністю 

результатів, отриманих із застосованих експериментальних методик і теоретичних 

моделей, аналізом точності та похибок вимірювання, відтворюваністю отриманих 

даних, а також узгодженістю з існуючими експериментальними і розрахунковими 

даними інших авторів. 
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Практичне значення отриманих результатів 

1. Використовуючи багатошарову металізацію Pd/Ti/Au з шаром титану в 

ролі дифузійного бар’єру можна створювати якісні омічні контакти до нітриду індію, 

що відповідають вимогам до омічних контактів з точки зору високошвидкісних тран-

зисторних структур. 

2. Встановлено, що омічні контакти Pd/Ti/Au до n-InN можуть бути сформо-

вані в об’єднаному технологічному процесі магнетронного напилення шарів металі-

зації з одночасним здійснюванням температурної обробки при 350 °С. 

3. Показано, що оптимізація електро-фізичних характеристик омічних 

контактів до InN може бути здійнена в процесі швидкої температурної обробки. 

Оптимальні параметри ШТО визначалися за допомогою статистичної обробки 

отриманих значень питомого контактного опору омічних контактів, що пройшли 

ШТО при 350-400 °С тривалістю 2 або 8 хв. 

 

Особистий внесок здобувача 

Здобувач досліджував електрофізичні параметри омічних контактів 

Au/Ti/Pd/n-InN та їх залежність від параметрів ШТО, здійснював вимірювання 

температурних залежностей питомого контактного опору досліджуваних контактів в 

діапазоні температур 4,2-380 K. В усіх роботах здобувач брав участь в обробці, 

аналізі, інтерпретації отриманих даних та написанні статей. 

Автору дисертації належать математичні розрахунки та статистичний аналіз 

отриманих даних у роботах [1*-6*]. Здобувач брав активну участь у постановці 

завдань, інтерпретації результатів, написанні наукових робіт [1*, 3*-5*] та 

представленні результатів на конференціях [7*-20*]. Тексти статей написані у 

співавторстві з іншими авторами, а роботи [3, 11, 12, 14-16, 19] написані одноосібно. 

 

Апробація результатів дисертації 

Основні результати дисертаційної роботи доповідалися на українських та 

міжнародних конференціях: 
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• 24th Int. Crimean Conference «Microwave & Telecommunication 

Technology». September 7 - 13, 2014, Sevastopol, Ukraine. 

• Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські 

читання-2014». Квітень 2 - 4, 2014, Київ, Україна. 

• VI Українсько-польська науково-практична конференція «Електроніка та 

інформаційні технології». Серпень 28 - 31, 2014, Львів-Чинадієво, Україна. 

• 25th Int. Crimean Conference «Microwave & Telecommunication 

Technology». September 6 - 12, 2015, Sevastopol, Ukraine. 

• IX Междунар. науч.-техн. конф. «Фундаментальные и прикладные 

проблемы физики». Ноябрь 16 - 18, 2015, Саранск, Россия. 

• Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські 

читання-2015». Квітень 1 - 3, 2015, Київ, Україна. 

• Х Всероссийская конференция «Нитриды галлия, индия и алюминия – 

структуры и приборы». Март 23 - 25, 2015, Санкт-Петербург, Россия. 

• 2016 International Conference «Radio Electronics & InfoCommunications» 

(UkrMiCo) September 11 - 16, 2016, Kyiv, Ukraine. 

• VII Українська наукова конференція з фізики напівпровідників 

«УНКФН-7». Вересень 26 - 30, 2016, Дніпро, Україна. 

• Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські 

читання 2016», Квітень 6 - 8, 2016, Київ, Україна. 

• XVI Міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок та 

наносистем. Травень 15 - 20, 2017, Івано-Франківськ, Україна.  

• Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські 

читання 2017», Квітень 5 - 7, 2017, Київ, Україна. 

• NAP-2017, 2017 IEEE 7th International Conference on Nanomaterials: 

Applications and Properties (NAP). September 10 - 15, 2017, Zatoka, Ukraine. 

 

Структура та обсяг дисертації 

Дисертаційна робота складається із вступу, літературного огляду з теми 

дослідження (розділ 1), трьох оригінальних розділів, які присвячені основним 
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результатам роботи та методикам дослідження і розрахунків, висновків та списку 

цитованої літератури з 136 найменувань. Дисертація викладена на 134 сторінках 

тексту і містить 49 рисунків та 13 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1. ВЛАСТИВОСТІ ОМІЧНИХ КОНТАКТІВ ДО НІТРИДУ ІНДІЮ 

 

1.1. Нітрид індію як перспективний матеріал для високошвидкісної 

мікроелектроніки 

Нітрид індію (InN), що є представником групи ІІІ-нітридів (А3N), останнім часом 

викликає інтерес серед дослідників з усього світу. Здебільшого, це спричинено 

зростанням якості епітаксійних шарів InN, завдяки розвитку таких технологій 

вирощування, як металоорганічна газофазна епітаксія (MOVPE – metalorganic vapour 

phase epitaxy) та молекулярно-пучкова епітаксія з плазмовою активацією азоту 

(PAMBE – plasma assisted molecular beam epitaxy). 

Слід відзначити, що епітаксійні плівки InN почали синтезувати ще в другій 

половині 1970-х років, однак, тільки в 2002 році групою дослідників на чолі з 

В. Ю. Давидовим [1] було встановлено, що даний напівпровідник є вузькозонним з 

шириною забороненої зони 0,7 еВ, на відміну від діапазону значень 1,89-2,05 еВ, як 

вважалось раніше [2-6]. У такому випадку використання InxGa1–xN дозволяє 

перекрити довжини хвиль видимого діапазону, а InxAl1–xN – діапазон довжини хвиль 

від інфрачервоного до ультрафіолетового випромінювання (рис. 1.1). 

 

 

Рис. 1.1 Значення забороненої зони та латерального параметра ґратки для напівпровідників 

групи ІІІ-нітриди 
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На початку XXI ст. увага до InN значно зросла, різноманітні дослідження, 

проведені в ряді робіт [1, 7-13], дозволили переглянути сукупність важливих 

електрофізичних параметрів InN (табл. 1.1). З наведених даних можна виокремити 

найнижче серед представників А3N значення ефективної маси електронів [8], що у 

поєднанні з високими значеннями швидкості насичення [11] та рухливості електронів 

[12] робить нітрид індію перспективним для розвитку високочастотної 

напівпровідникової техніки.  

Таблиця 1.1 

Порівняння параметрів основних напівпровідників з параметрами InN  

при температурі 300 K [1, 7-13, 20] 

Параметр 
InN 

(вюртцит) 

AlN 

(вюртцит) 

GaN GaAs 

(цинкова 

обманка) 

Si 

(алмаз) вюртцит 
цинкова 

обманка 

Ширина 

забороненої 

зони Eg, еВ 

0,70 6,20 3,51 3,30 1,42 1,12 

Відносна 

ефективна маса 

електрона, ms 

0,04 0,40 0,20 0,13 0,06 0,19 

Рухливість 

електронів μn, 

см²/(В∙с) 

3500 1100 1300 1000 6000 1350 

Швидкість 

насичення vs, 

107 см/с 

5,6 1,9 3,0 3,0 2,0 1,0 

Параметри 

кристалічної 

ґратки, нм 

a = 0,355; 

c = 0,570 

a = 0,275; 

c = 0,498 

a = 0,319; 

c = 0,519 
a = 0,452 a = 0,565 a = 0,543 

Коефіцієнт 

лінійного 

теплового 

розширення α, 

×10–6 K–1 

αа = 3,80; 

αс = 2,90 

αа = 4,15; 

αс = 5,27 

αа = 5,59; 

αс = 3,17 
— αа = 6,00 αа = 2,60 

Температура 

плавлення Тпл, 

°С 

1100 3000 2500 2500 1240 1420 

Діелектрична 

стала, εs 
15,3 9,1 8,9-9,5 9,7 12,8 11,8 
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На основі параметрів різних напівпровідникових матеріалів (табл. 1.1) нами було 

розраховано показники якості для високочастотних транзисторів з довжиною затвора 

0,1 мкм і виявлено, що нітрид індію має найвище значення частоти відсічки (cutoff 

frequency, ft = 3,18·1012 с–1), а інші показники порівнянні з GaAs (табл. 1.2). 

Особливості генерації терагерцевого випромінювання в шарах InN 

досліджувались в роботах [14, 15], де була продемонстрована можливість генерації 

надвисокочастотного (НВЧ) випромінювання з частотою 3-5 ТГц та 

продемонстрована залежність інтенсивності НВЧ-випромінювання від 

електрофізичних параметрів плівок. 

 

Таблиця 1.2 

Показники якості для високочастотних транзисторів з довжиною затвора 0,1 мкм  

на основі різних напівпровідникових матеріалів 

Показник якості при 300 

K 

InN 

(вюртцит) 

AlN 

(вюртцит) 

GaN 

(вюртцит) 

GaN 

(цинкова 

обманка) 

GaAs 

(цинкова 

обманка) 

Si 

(алмаз) 

𝑓𝑡 =
𝑣𝑠

2𝜋𝐿𝐺

,× 1012𝑐−1 3,18 0,27 0,51 0,32 0,16 

𝐾𝐹𝑂𝑀∗ = χ√
𝑐 · 𝑣𝑠

4𝜋휀𝑠
, 

× 106𝑐−1Вт/(K·с) 

88,3 70,6 112,9 111,7 28,1 67,5 

𝐵𝐹𝑂𝑀∗ = 휀𝑠𝜇𝐸𝑔
3
, 

м
2
еВ

3
/(В·с) 

1,8 238,6 52,0 34,9 16,7 2,2 

*KFOM (Keyes’ figure of merit) – показник якості Кеєса, **BFOM (Baliga’ figure of merit) – 

показник якості Баліги. 

 

Суттєвою складністю синтезу матеріалів (In, Ga, Al)N залишається відсутність 

власних (гомогенних) або кристалографічно узгоджених підкладок для їх 

вирощування. Найкращим варіантом залишається епітаксійне вирощування 

гетероплівок InN з використанням буферних шарів GaN, але в даному випадку 

необхідно враховувати суттєві відмінності параметрів кристалічних ґраток цих 

матеріалів та їх коефіцієнтів термічного розширення, які досягають значень ∆а/а = 

+11% та ∆αа/αа = 38%, відповідно (рис. 1.1). Механічні напруження, що існують на 
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межі поділу «InN-підкладка», у процесі релаксації можуть призвести до виникнення 

значної густини дислокацій, які проростають вглиб напівпровідника. Якщо 

дислокації досягають активної зони приладу, це суттєво змінює його характеристики, 

зокрема параметри його контактів. 

Найпоширенішими методами дослідження густини структурних дефектів у 

плівках А3N є Х-променева дифрактометрія (XRD), трансмісійна електронна 

мікроскопія та атомно-силова мікроскопія. Сучасні структурні дослідження 

епітаксійних плівок нітриду індію, вирощених у процесі MOVPE або PAMBE на 

підкладках Si, SiC та Al2O3, вказують на пріоритетну роль  проростаючих 

дислокацій [16-19]. Густина таких дислокацій найчастіше характеризується 

значенням порядку 109 см–2 та в залежності від параметрів росту та товщини плівки 

може досягати 1011 см–2. 

Не менш важливою та критичною проблемою, що гальмує розвиток 

мікроелектроних компонентів на основі InN, залишається складність створення 

омічного контакту до напівпровідникових плівок нітриду індію з високою густиною 

структурних дефектів. Подібні контакти мають задовольняти широкому спектру 

вимог. Насамперед, це технологічні вимоги до процесу їх виготовлення, надійності та 

електрофізичних параметрів.   

Слід підкреслити, що в існуючих роботах, присвячених створенню омічного 

контакту до InN та дослідженню їх властивостей [29-40, 43-45, 47-63], вказано лише 

певні технологічні умови, за яких досягаються певні параметри омічного контакту. 

Однак, формування узагальненої картини фізичних процесів, що відбуваються в 

структурі «метал-InN» під час струмопереносу, огляд впливу технологічних умов на 

якість омічного контакту до цього часу не проведено. Таким чином, постає завдання 

вивчення принципів формування омічного контакту «метал-InN» на базі детального 

аналізу опублікованих різними колективами експериментальних робіт. 
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1.2. Формування омічного контакту до InN 

Омічним вважають контакт «метал-напівпровідник», який характеризується 

симетричною лінійною вольт-амперною характеристикою (ВАХ) в діапазоні робочих 

струмів. Основними характеристиками омічного контакту є питомий контактний опір 

та його температурна залежність, а також максимальна робоча температура [21]. 

У залежності від призначення омічних контактів, а значить, від рівня їх 

складності та типу навантаження у процесі експлуатації, дані контакти можуть 

складатися як з одного, так і з декількох шарів металізації, кожен з яких виконує 

окреме завдання: 

 контактоутворюючий шар – шар металізації, що безпосередньо відповідає за 

формування потенціального бар’єра на межі поділу «метал-напівпровідник»; 

 підлегуючий шар – тонкий шар між напівпровідником та контактоутворюючим 

шаром, необхідний для додаткового легування приповерхневого шару 

напівпровідника. Зазвичай використовується для реалізації тунельного механізму 

струмопереносу в контакті та для зниження питомого контактного опору; 

 проміжний шар – використовується для компенсації механічних напружень, 

спричинених різницею параметрів кристалічних ґраток та коефіцієнтів термічного 

розширення; 

 антидифузійний шар (або дифузійний бар’єр) – зазвичай тугоплавкий 

металевий шар, що запобігає взаємодифузії між контактоутворюючим і зовнішнім 

шарами металізації; 

 адгезійний шар – металевий шар між контактоутворюючим і зовнішнім шарами 

металізації, що використовується з метою підвищення змочування нижнього шару 

матеріалом, який наноситься після адгезійного шару. Як наслідок – підвищення 

механічної міцності омічного контакту загалом; 

 шар зовнішньої металізації – металевий шар, призначений для з’єднання 

контакту з зовнішніми виводами, тобто для включення приладу в електричне коло. 

Омічний контакт може бути сформований у разі відсутності потенціального 

бар’єра «метал-напівпровідник» або якщо цей бар’єр є вузьким чи достатньо низьким, 
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а також у випадку наявності напівпровідникового шару, закороченого металевими 

шунтами. 

Розглянемо докладно можливі варіанти формування омічних контактів на 

прикладі контактів до InN та відповідні механізми струмопереносу крізь контакт 

«метал-напівпровідник». 

1. Відсутність потенціального бар’єра «метал-напівпровідник» у випадку 

напівпровідника n-типу забезпечується, якщо робота виходу електронів з металу φm 

менша за електронну спорідненість напівпровідника χ, що у випадку InN становить 

6,35 еВ [13], а при  провідності p-типу – якщо φm більша за суму χ + Eg, де Eg – ширина 

забороненої зони, тобто φm > 7,05 еВ. 

Реалізація першого випадку за допомогою підбору контактоутворюючого металу 

з необхідною роботою виходу електронів для InN виявляється практично 

неможливою через існування високої густини поверхневих зарядів [22], яка може 

значно перевищувати концентрацію основних носіїв заряду в об’ємі напівпровідника. 

В результаті поверхневі стани істотно змінюють вигляд енергетичної діаграми 

контакту «метал-напівпровідник» [23]. 

Детальний аналіз висоти контактного бар’єра з урахуванням розподілу 

поверхневих станів у напрямку перпендикулярному до межі поділу діелектрик-

напівпровідник для контактів «метал-напівпровідник» з діелектричним зазором 

проведено в роботі [24]. Авторами показано, що при досить високих рівнях легування 

напівпровідника врахування просторової залежності густини поверхневих станів 

приводить до суттєвого зменшення висоти бар’єра, що сприяє реалізації омічних 

контактів. Чим меншою є різниця потенціалів метал-напівпровідник, тим сильніше 

проявляється ефект зниження висоти бар’єра «метал-напівпровідник». У разі, коли 

різниця потенціалів стає від’ємною, даний ефект може приводити до зміни знака 

потенціала. Таким чином, в області просторового заряду напівпровідника формується 

шар збагачення, тобто потенціальний бар’єр «метал-напівпровідник» відсутній. 

2. Наявність вузького потенціального бар’єра «метал-напівпровідник» дозволяє 

електронам тунелювати крізь нього. Для формування омічного контакту в цьому 

випадку найчастіше використовують додаткове легування приконтактного шару. 
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Внаслідок чого збіднена область, яка виникає на межі між металом і 

напівпровідником, є настільки тонкою, що стає можливим квантово-механічне 

тунелювання носіїв заряду. Однак через специфіку росту InN його найчастіше 

отримують з високою власною концентрацією електронів в діапазоні 

1017-1020 см-3 [10], що дозволяє утворювати низькоомні омічні контакти без 

додаткового легування. Більш того, утворенню вузького потенціального бар’єра 

сприяє наявність значної концентрації поверхневих станів InN. 

3. Достатньо низький потенціальний бар’єр «метал-напівпровідник» може бути 

подоланий вільними носіями заряду. Такий контакт зазвичай формується завдяки 

попередній обробці поверхні напівпровідника та правильному підбору шарів 

металізації. 

4. Напівпровідниковий шар, закорочений металевими шунтами, може 

утворюватися внаслідок осадження атомів металізації на дислокаціях або інших 

структурних дефектах [25]. Даний випадок цілком ймовірний для плівок нітриду 

індію, які характеризуються високою густиною структурних дефектів. 

 

1.3. Механізми струмопереносу в омічних контактах «метал-InN» 

Відповідно до вище вказаних варіантів формування омічного контакту «метал-

InN», струмопереніс може відбуватися за такими класичними механізмами: 

термоелектронна, термопольова та польова емісії, – або за механізмами, що 

враховують специфіку отриманих плівок InN, наприклад їх високу густину 

поверхневих станів або структурних дефектів. 

Для розуміння основної концепції класичних механізмів достатньо розглянути 

зонну діаграму ідеального контакту до виродженого напівпровідника з n-типом 

провідності (рис. 1.2), де 𝐸𝑐 – дно зони провідності, 𝐸𝑉 – стеля валентної зони, 𝐸𝐹 – 

положення рівня Фермі, 𝜙𝑏 = 𝜙𝑚 − 𝜒 – висота бар’єра, 𝜒 – електронна спорідненість 

напівпровідника, 𝜙𝑚 – робота виходу електронів з металу. 

Величина 𝜙𝑚 − (𝜒 + 𝜙𝑛), де 𝜙𝑛 – робота виходу електронів з напівпровідника, є 

контактною різницею потенціалів qVn [26]. При прикладанні зовнішньої напруги рух 
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носіїв заряду можливий над бар’єром (термоелектронна емісія), крізь бар’єр (польова 

емісія – на рівні Фермі, термопольова емісія – на енергетичних рівнях, вищих за 

рівень Фермі) і під бар’єром (рекомбінація в нейтральній області та в області 

просторового заряду) [26]. 

Для визначення домінуючого механізму струмопереносу Падовані і Стретоном 

було введено характеристичну енергію E00 [27] 

𝐸00 =
ℏ

2
[

𝑁𝑑

𝑚eff𝜀𝑛
]

1

2
, (1.1) 

де Nd – концентрація донорів, meff – ефективна маса електронів у напівпровіднику, 

εп = εsε0 – абсолютна діелектрична проникність напівпровідника, ħ – зведена стала 

Планка, ε0 – діелектрична проникність вакууму, εs – статична діелектрична 

проникність напівпровідника. 

 

 

Рис. 1.2 Енергетична діаграма контакту виродженого напівпровідника 

n-типу з металом: 1 – термоелектронна емісія; 2 – термопольова емісія; 3 – 

польова емісія. 
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З урахуванням сталих параметр Падовані-Стретона визначається [28]: 

𝐸00 = 18, 5 ⋅ 10−15 (
𝑁𝑑

𝑚𝑠𝜀𝑠
)

1

2
, (1.2) 

де 𝑚𝑠 =
𝑚eff

𝑚0
 – ефективна маса електрона. 

За умови E00<<kT, основним механізмом струмопереносу є термоелектронна 

емісія. Якщо E00>>kT, то основною є польова емісія. При E00 ≈ kT основною 

являється термопольова емісія [28].  

У випадку термоелектронної емісії ВАХ описується формулою [28]: 

𝐽 = 𝐴∗𝑇2exp (−
𝜙𝑏

kT
) [𝑒𝑥𝑝 (

𝑞𝑉

𝑘𝑇
) − 1], (1.3) 

де 𝐽– густина струму, 𝐴∗– ефективна стала Річардсона, 𝑇– температура, 𝑘– постійна 

Больцмана, 𝜑𝑏– висота потенціального бар’єра, 𝑉– напруга. 

Питомий контактний опір у випадку термоелектронної емісії можна визначити 

із співвідношення: 

𝜌𝑐 =
dV

dJ
|𝑉→0 =

𝑘

qA∗𝑇
exp (

𝜙𝑏

kT
). (1.4) 

Струм і питомий контактний опір в контакті «метал-напівпровідник» з 

термопольовим механізмом струмопереносу визначаються висотою бар’єра і 

температурою. 

При польовій емісії перехід носіїв заряду через межу поділу «метал-

напівпровідник» відбувається через потенціальний бар’єр на рівні енергії Фермі, що 

досягається створенням за допомогою сильного легування приповерхневого шару 

напівпровідника вузького потенціального бар’єра. ВАХ у цьому випадку описується 

рівнянням [28]: 

𝐽 = 𝐽𝑠 (𝑒𝑥𝑝
𝑞𝑉

𝐸00
), (1.5) 

а питомий контактний опір при польовому механізмі струмопереносу не залежить від 

температури і експоненціально змінюється відповідно до 𝜙𝑏 √𝑁𝑑⁄ , тобто 

𝜌𝑐 ∝ exp (
2√𝜀𝑠𝜀0𝑚

∗

ℏ

𝜙𝑏

√𝑁𝑑
). (1.6) 
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При термопольовій емісії перехід носіїв заряду відбувається через вершину 

бар’єра, і ВАХ у цьому випадку визначається співвідношенням [28]: 

𝐽 = 𝐽𝑠 (𝑒𝑥𝑝
𝑞𝑉

𝐸0
), (1.7) 

де 𝐸0 = 𝐸00cth(𝐸00 kT⁄ ). 

Питомий контактний опір при термопольовому механізмі струмопереносу 

експоненціально зростає з ростом висоти потенціального бар’єра φb і помірно 

зменшується з ростом температури [21]: 

𝜌𝑐 ∝ exp (
𝜙𝑏

𝐸00cth(𝐸00 kT⁄ )
). (1.8) 

Як підсумок, найпростішим способом експериментального визначення 

механізму струмопереносу є дослідження температурної залежності 𝜌с(𝑇). Для 

омічних контактів до InN-вмісних епітаксійних шарів дана температурна залежність 

була мало досліджена. Серед усіх публікацій, присвячених омічним контактам до 

нітриду індію, є лише публікації двох груп авторів, де досліджувалися температурні 

залежності 𝜌с(𝑇) омічних контактів до InN в діапазонах від кімнатної температури до 

400 K [29-32] та від 4 K до 400 K [33]. В перших трьох роботах описано класичні 

механізми струмопереносу, такі як термоелектронна емісія, що виявилась 

домінуючою, на думку авторів, в одношарових контактах W та WSix до InN (одразу 

після напилення металізації без додаткових обробок) [29, 30], та тунелювання – в тих 

самих контактах після ШТО при 500 °С і багатошарових контактах 

Ti/Al/(Ni, TiB2)/Au [31] . 

Нетипову температурну залежність питомого контактного опору – таку, що 

зростає – було отримано авторами в роботах [32, 33]. Отримані результати 

пов’язувались з металевою провідністю у виродженому InN [33]. В температурному 

діапазоні 200-400 K 𝜌с(𝑇) лінійно зростала, що характерно для металів. Однак, в 

діапазоні нижчих температур 4-150 K питомий контактний опір зростав значно 

повільніше по мірі зростання температури, що не мало жодного пояснення в даній 

роботі. При цьому вплив високої густини структурних дефектів на процес 

струмопереносу не був врахований. 
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 В омічних контактах Ti/Al/Au до гетероструктур InAlN/AlN/GaN, 

перспективних для створення транзисторів з високою рухливістю електронів, 

спостерігався істотний вплив контактних включень фази TiN, що пронизували 

активну область InAlN/AlN та досягали шару GaN [34]. Контактні включення TiN в 

цьому випадку створювали паралельні канали струмопереносу, що закорочували 

активну область приладу під омічними контактами, суттєво погіршуючи параметри 

розроблених транзисторів. 

Дослідження із застосуванням скануючої вольт-амперної мікроскопії (scanning 

current-voltage microscopy – SIVM) плівок GaN [35], вирощених за допомогою 

PAMBE, підтверджують електричну активність дефектів, таких як проростаючі 

дислокації, що є поширеними дефектами в групі тринітридів і досягають значень 

густини 109-1010 см–2. На рис. 1.3а показано топографічне зображення отриманих 

плівок GaN, вирощених у Ga-збагачених умовах. Спіральні виступи відповідають 

наявності гвинтових або змішаних дислокацій [35]. Зображення SIVM (рис. 1.3б), 

зроблено одночасно з рис. 1.3а при прикладанні зворотної напруги V = – 6 В до 

структури. Зворотний струм визначається з від’ємним знаком і відповідає темним 

областям на рис. 1.3б. Очевидно, поточний струм зворотного зміщення 

концентрується на малих ізольованих областях. Розташування більшості місць витоку 

відповідають спіральним виступам на рис. 1.3а, це свідчить про те, що витік струму 

відбувається по гвинтових/змішаних дислокаціях. За такої умови в місцях виходу 

електрично активних дислокацій на поверхню була зафіксована акумуляція 

мікрокрапель Ga. Накопичення металу суттєво змінювало структуру дислокаційного 

ядра, що підтверджувалось електронною мікроскопією поперечних сколів (рис. 1.3в). 

Ці дослідження електрично активних структурних дефектів у тринітридах 

вказують на необхідність детального вивчення їх впливу на механізми 

струмопереносу у контактах «метал-InN», оскільки подібні дефекти безпосередньо 

впливають як на параметри готового напівпровідникового приладу (наприклад, 

збільшуючи струми витікання), так і на якість омічних контактів до них. 
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Рис. 1.3 Топографічне зображення поверхні GaN площею 2×2 мкм (а), одночасно 

отримане зображення SIVM (б) при – 6 В зворотної напруги та зображення 

поперечного відколу в місці виходу дислокації на поверхню [35]. 

 

1.4. Вимоги до омічного контакту «метал-InN» 

Перед нанесенням шарів контактної металізації необхідним етапом є здійснення 

обробки поверхні InN, яка зазвичай проходить у декілька етапів, на кожному з яких 

виконується окреме завдання [29, 36-38]. Найчастіше на першому етапі видаляються 

природні оксиди шляхом промивання зразків у розчині H2O:NH4OH (20:1) впродовж 

1 хв. Наступним етапом є видалення можливих залишків індію з поверхні, для чого 

може використовуватись травлення в HCl:H2O (1:3). Далі застосовують HF:H2О 

(1:50), а завершує обробку зазвичай промивання у деіонізованій воді. 

Для правильного підбору контактоутворюючого металу необхідно враховувати 

ті його властивості, що визначають викривлення енергетичних зон у приповерхневій 

області напівпровідника, адгезію металу до напівпровідника, відповідність 

параметрів кристалічних ґраток та коефіцієнтів лінійного термічного розширення 

контактуючих матеріалів (параметри металів, що найчастіше використовуються для 

утворення омічних контактів до InN, наведено у табл. 1.3). 

Однак, виконання всіх указаних вище вимог не є достатнім для формування 

омічного контакту, і можливе виникнення ситуації, коли після осадження металізації 

на непідігріту підкладку утвориться контакт, що буде характеризуватись 

випрямляючою ВАХ. У таких випадках зазвичай використовують термічну обробку 

(ТО) або ШТО (див. розділ 2, пункт 2.2), у процесі яких є ймовірним формування 
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шарів n+ та p+ або утворення сплаву металу з напівпровідником, внаслідок чого  

змінюється ширина та висота потенціального бар’єра «метал-напівпровідник». Проте, 

при використанні температурної обробки кристалічного InN необхідно враховувати 

відносно низьку температуру його дисоціації (630 °С у вакуумі та 500 °С в 

атмосфері N2 [7]).  

 

Таблиця 1.3 

Параметри* металів і сплавів, використовуваних для формування омічних контактів 

до InN 

Метал 
𝜙𝑚, 

еВ 

Тпл, 

°С 

а, 

нм 

α, 

× 10–6 K–1 
, 

мкОм·м 

Ag 4,30 960 0,409 18,90 0,015 

Al 4,25 660 0,405 22,30 0,026 

Au 4,25 1063 0,408 14,00 0,023 

Hf 3,80 2230 0,319 6,00 — 

Mo 4,30 2620 0,315 5,27 0,050 

Nb 3,95 - 4,87 2468 0,330 — 0,152 

Ni 4,50 1453 0,352 13,20 0,068 

Pb 4,20 327 0,495 28,30 0,190 

Pd 4,80 1550 0,389 11,75 0,108 

Pt 5,32 1770 0,392 9,50 0,098 

Ta 4,12 2996 0,331 6,60 0,124 

Ti 3,95 1608 0,295 8,10 0,470 

Zr 3,90 1852 0,323 7,36 - 4,99 0,410 

V 4,30 1887 0,302 10,6 0,248 

W 4,54 3400 0,316 4,40 0,055 

WSi2 4,05 2160 — — — 

TiB2 3,80 2790 0,323 5,5 — 

TiN 2,92 - 4,09 2950 — 4,7 — 

*𝜙𝑚 – робота виходу електронів; а – параметр кристалічної 

ґратки; α – коефіцієнт лінійного термічного розширення ґратки; 

 – питомий опір. 
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Дослідження морфології поверхні та елементного складу приповерхневих шарів 

монокристалічних плівок нітриду індію [39, 40] підтверджують їх низьку термічну 

стабільність у порівнянні з іншими тринітридами. Деградація гетероструктур у 

процесі термічної обробки в атмосфері азоту спостерігалась вже при температурах 

вищих за 550 °С, що може бути спричинено дисоціацією InN з наступним азотним 

збідненням приповерхневого шару плівки і утворенням крапель індію на поверхні. 

Таким чином, створення омічних контактів до InN є послідовністю складних 

технологічних процесів з необхідністю врахування специфіки даного 

напівпровідника і широкого ряду вимог, яким омічні контакти мають відповідати. 

Основні вимоги можна класифікувати таким чином: 

1. Технологічні вимоги: 

 запобігання змін характеристик приладу у процесі формування контактів 

до нього; 

 можливість селективного травлення металів у процесі фотолітографії; 

 можливість використання технологічних процесів для контрольованої 

зміни електрофізичних характеристик контактів; 

 процес виготовлення контакту має бути якомога простішим та відповідати 

стандартам виробництва напівпровідникових приладів. 

2. Електричні вимоги: 

 низький питомий контактний опір для уникнення суттєвого спаду напруги 

на контакті та його додаткового розігріву; 

 лінійна симетрична ВАХ у робочому діапазоні; 

 уникнення інжекції неосновних носіїв заряду. 

3. Вимоги до надійності контактів: 

 стабільність параметрів контакту при тривалих електричних і теплових 

навантажень під час роботи приладу; 

 гарна адгезія контактоутворюючого металу до InN; 

 використання матеріалів із близькими значеннями коефіцієнта термічного 

розширення та параметрів кристалічної ґратки; 
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 збереження структурної однорідності контакту під час довготривалої 

роботи приладу для уникнення суттєвої деградації параметрів контакту. 

 

1.5. Мінімальний контактний опір омічних контактів до n+-InN 

Одним з найважливіших параметрів омічного контакту є його опір на одиницю 

площі контакту. Він складається з опору приконтактної області напівпровідника та 

послідовно ввімкненого опору, пов’язаного з доланням електронами потенціального 

бар’єра. Гранично можливі мінімальні питомі опори омічних контактів (ρc min) для 

широко розповсюджених напівпровідників з довільним ступенем легування були 

розраховані в [41]. При цьому було зроблено припущення, що при протіканні струму 

з напівпровідника у метал на межі розділу або відсутній потенціальний бар’єр, або 

ймовірність тунелювання через межу розділу наближається до 1. Згідно з цим 

припущенням у випадку невиродженого напівпровідника ρc min визначається за  

формулою: 

𝜌𝑐min =
𝑘

qAm𝑠𝑇
exp (

𝑞𝑉

𝑘𝑇
) =

𝑘

𝑞𝐴∗𝑇

𝑁𝑐

𝑁𝑑
,     (1.9) 

де Nc – ефективна густина станів у зоні провідності, Nc = 2(
2𝜋𝑘𝑇𝑚𝑠

ℎ2 )

3

2
; Nd – 

концентрація донорів. 

Відповідно до [41] була здійснена оцінка мінімального питомого контактного 

опору для невиродженого InN: 

𝜌𝑐min = 1,15 ⋅ 109[Oм · cм−1 · К−1 2⁄ ]
√𝑇[𝐾1 2⁄ ]

𝑁𝑑[cм−3]
.   (1.10) 

Так, наприклад, при Nd = 5∙1017 см–3 та T = 300 K розрахований мінімальний  

питомий контактний опір дорівнює 3,91∙10–8 Ом∙см2. 

Для виродженого напівпровідника, коли рівень легування перевищує ефективну 

густину станів (для InN Nc = 5,1·1017 см–3 [42]), при розрахунку мінімального питомого 

контактного опіру необхідно враховувати непараболічність енергетичних зон. 

Використаємо вираз, отриманий в [41]: 

𝜌сmin =
𝑘

qT⋅𝐴∗(1+2𝛽𝐸𝐹)
[𝑙𝑛(1 + 𝑒𝑥𝑝 (

𝐸𝐹

𝑘𝑇
)]

−1
,   (1.11) 
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де EF – енергія Фермі, 𝛽 =
1

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

матеріалу. Підставляючи  в (1.11) параметри InN (𝐸𝑔= 0.7 еВ , 𝑚𝑠= 0.11), отримуємо 

для нього значення 1,27. Вираз (1.11) отримано у наближенні, що вигин зон на межі 

напівпровідника з металом відсутній, що й дозволяє отримати мінімальні значення 

питомого контактного опору. У  випадку, коли має місце повна іонізація донорів, 

величина  𝐸𝐹 згідно з [41] знаходиться з рівняння: 

𝑁𝑑 =
2

√𝜋
𝑁𝑐 (

𝑇

300
)
3 2⁄

∫
𝑥0.5(1+2⋅1,27⋅

kT

𝑞
⋅𝑥)

1+exp(𝑥+𝐸𝐹 kT⁄ )
dx

∞

0
.   (1.12) 

У випадку, коли непараболічність зон відсутня, залежність 𝐸𝐹(𝑁𝑑) від 

концентрації донорів при температурі 300 K описується кривою 1, що зображена на 

рис. 1.4. У випадку відсутності виродження залежність 𝐸𝐹(𝑁𝑑) практично лінійна у 

координатах 𝐸𝐹(ln𝑁𝑑), а при наявності виродження вона надлінійна. З урахуванням 

непараболічності зон залежність 𝐸𝐹(𝑁𝑑) описується кривою 2. Оскільки 

непараболічність зон проявляється лише при виродженні, коли рівень Фермі входить 

у зону провідності, то значення  𝐸𝐹 при відсутності виродження збігаються. 

 

Рис. 1.4 Залежність енергії Фермі від концентрації донорів без урахування непараболічності 

енергетичних зон (1) та з урахуванням непараболічності енергетичних зон (2). 
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Рис. 1.5 Залежність мінімального питомого контактного опору омічних контактів до n-InN у 

випадках урахування виродження (1) та без урахування виродження (2) у напівпровідника 

 

На рис. 1.5 зображено залежність 𝜌сmin(𝑁𝑑), побудовану за формулами (1.9) та 

(1.11) відповідно для випадків відсутності виродження (крива 2 на рис. 1.5) та з 

урахуванням виродження напівпровідника (крива 1 на рис. 1.5). Як видно з рис. 1.5, 

залежність 𝜌сmin(𝑁𝑑), зображена кривою 2 рис. 1.5, практично лінійна у координатах 

𝜌сmin(ln𝑁𝑑). Залежність, яка описується кривою 1, відхиляється від лінійної 

залежності у координатах 𝜌сmin(ln𝑁𝑑) і при наявності виродження йде вище, ніж  

залежність 𝜌сmin(ln𝑁𝑑), зображена кривою 2, як за рахунок виродження, так і за 

рахунок непараболічності зон. 

 

1.6. Контакти на основі одношарової металізації 

Технологічно простим та низьковитратним варіантом є формування омічних 

контактів на основі одношарових металевих контактних структур.  При виборі металу 

для таких структур найбільше приділяють увагу таким його параметрам, як 

електропровідність, адгезія до напівпровідника, робота виходу електронів, 

температура плавлення. 

При виборі матеріалу для формування одношарових омічних контактів до n-InN 

пріоритетними є вольфрам та силіцид вольфраму, завдяки їх низькому питомому 



43 

 

опору та високій температурі плавлення (табл. 1.3). Шари W та WSix є 

найпоширенішими одношаровими омічними контактами до n-InN. 

Дослідження контактів W/n-InN та WSix/n-InN, які проводились в [29, 30, 36, 37, 

43, 44], вказують на їх відносно високу термостабільність. Електрофізичні 

властивості отриманих контактів до плівок InN, InxAl1–xN та InxGa1–xN починали 

деградувати після ШТО при температурах вищих за 400, 500 та 600 °С відповідно 

[36, 37], про що свідчило різке зростання мінімального питомого контактного опору 

(рис. 1.6). Однією з причин того, що для контактів на основі одношарових металізацій  

W та WSix контактний опір менший, є формування у процесі ШТО фази нітриду 

вольфраму (W2N), що підтверджується дифрактометричними дослідженнями 

(рис. 1.7).  

 

 

 

Рис. 1.6 Залежність питомого контактного опору одношарових омічних контактів від 

температури ШТО [36, 37]. 
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Рис. 1.7 Результати X-променевої дифрактометрії структури W/InGaN/GaN/Al2O3 до відпалу 

(а) та  після ШТО при 500 °С (б), 700 °С (в) та 950 °С (г) [43]. 

 

Присутність фази W2N спостерігається вже після ШТО при 500 °С, причому 

при збільшенні температури відпалу піки даної фази стають інтенсивнішими, що 

вказує на підсилення міжфазних реакцій. Ймовірно, у процесі ШТО має місце 

дифузія атомів нітрогену у шари металізації. Утворені таким чином N-вакансії у 

приконтактному шарі напівпровідника відіграють роль донорів, збільшуючи рівень 

легування приконтактної області напівпровідника, що й призводить до зменшення 

питомого контактного опору. 
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Рис. 1.8 Результати Оже-профілометрії W/InN після ШТО при 500 °С. товщина шару W 

дорівнює 100 нм [30]. 

 

 

Істотним недоліком подібних одношарових контактів є формування у процесі 

проведення ШТО неоднорідної межі поділу значної товщини, яка перевищувала 

400 нм за результатами Оже-профілометрії (рис. 1.8) [30]. З цієї причини такі 

контакти придатні не для всіх сучасних напівпровідникових приладів, які часто 

потребують несплавних омічних контактів з тонкою межею поділу «метал-

напівпровідник».  Вирішення цієї проблеми слід шукати у напрямку введення 

додаткових шарів металізації та спроби зниження температури відпалу або повне 

виключення процесу ШТО. 

 

1.7. Двошарова контактна металізація з використанням Al, Ni, Ti в ролі 

контактоутворюючих шарів 

Серед омічних контактів до нітриду індію широко розповсюдженими є контакти 

з контактоутворюючим шаром Ti, котрий відрізняється високою температурою 

плавлення (1608 °С), низьким опором та близькими до InN значеннями постійної 

кристалічної ґратки. Оскільки даний метал схильний до оксидації (утворенню 

високоомних сполук оксидів титану), його найчастіше використовують в парі з Al або 
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Au, які запобігають дифузії титану на поверхню та його окисненню. Мінімальний 

питомий контактний опір подібних контактів, що дорівнює 1,2·10–7 Ом·см2, було 

досягнуто після ШТО при 500 °С тривалістю 15 с (табл. 1.4) [30]. Однак при 

температурах вищих за 600 °С електрофізичні властивості контактів Ti/Al 

деградували, це одразу призвело до різкого зростання питомого контактного опору. 

Детальний аналіз межі поділу Ti/InN виявив дифузію атомів титану до 

напівпровідника та значну дифузію атомів індію крізь шар металізації після 

проведення температурної обробки навіть при 300 °С тривалістю 1 хв [32]. Обмежена 

температурна стабільність могла бути спричинена схильністю даних металів до 

оксидації, а також відносно низькою температурою плавлення Al (660 °С) та високою 

ймовірністю утворення крапель Al на поверхні. 

 

Таблиця 1.4 

Параметри двошарових омічних контактів з використанням Al, Ni, Ti як 

контактоутворюючих шарів 

Мета-

лізація 

Напівпровідникова 

гетероструктура 

Товщина шарів, 

нм 

Концентра-

ція донорів, 

см–3 

Оптимальний 

питомий кон-

тактний опір, 

Ом·см2 

Умови 

обробки 

Дже-

рело 

Ti/Al 

n+-InN/GaAs 20/100/200 1020 1,2·10–7 ШТО 

500 °С, 15 с 

[30] n+-In0,65Al0,35N/GaAs 20/100/200 8·1018 1,0·10–4 ШТО 

450 °С, 15 с 

n+-In0.75Ga0,25N/GaAs 20/100/200 1019 2,0·10–7 ШТО 

600 °С, 15 с 

InN/GaN 20/100/100 1019 6,0·10–5 ШТО 

500 °С 
[45] 

Ti/Au InN/AlN 100/200/1000/250 2·1018 1,4·10–7 
Без відпалу [22] Al/Au InN/GaN/Al2O3 100/200/1000/220 1,49·1018 1,9·10–6 

Ni/Au InN/AlN/Al2O3 100/200/1000/200 2,28·1018 1,0·10–6 

Ni/Ag InN/GaN/Al2O3 — — 3,5·10–2 
ТО 

400°С, 30 

хв 

[38] 

 

Низьких значень питомого контактного опору 1,4·10–7
 Ом·см2 вдалося досягнути 

авторам [22] для контактів, до яких не застосовувалася ТО. Свої результати автори 

пояснили існуванням високої густини поверхневих зарядів у плівках InN, що досягала 

4,3·1013 см–2.  На думку авторів, це грало ключову роль при формуванні омічних 

контактів з контактоутворюючими шарами Al, Ni, Ti відразу після осадження металу, 
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тобто без проведення відпалу. Однак, у вказаній роботі не було здійснено жодних 

структурних досліджень контактів та температурних досліджень їх електрофізичних 

властивостей, тому важко робити висновки про надійність таких контактів та 

стабільність їх роботи. 

 

1.8. Дифузійні бар’єри в складі багатошарової контактної металізації  

до n-InN 

Сучасні дослідження контактної металізації в ролі омічних контактів вказують 

на доцільність та перспективність використання багатошарової контактної 

структури [46]. Як було зазначено в пункті 1.2 даного розділу, подібна структура 

складається з декількох металевих шарів різного призначення. 

Дифузійний бар’єр має чи не найголовніше значення в омічних контактах. У ролі 

дифузійних бар’єрів часто використовують полікристалічні шари тугоплавких 

металів та сплавів (Ni, Ti, Pt) [32, 33, 47, 48] або нанокристалічні шари боридів 

тугоплавких металів, наприклад, TiB2 [31]. 

В роботі [31] були порівняні багатошарові контактні структури Ti/Al/Ni/Au з 

Ti/Al/TiB2/Au, де основна відмінність полягала лише в дифузійному бар’єрі. 

Мінімальний питомий контактний опір цих структур становив 6,0·10–6 та 

1,6·10–6 Ом·см2, відповідно. Суттєві відмінності між ними спостерігались і в 

атомному складі приконтактної області, дослідженого за допомогою Оже-

профілометрії після ШТО. Як видно з рис. 1.9, шар нікелю не справляється зі своїм 

основним призначенням, що призводить до значного масопереносу між шарами 

металізації та напівпровідника. При використанні ж в ролі антидифузійного шару 

дибориду титану ситуація поліпшилася: після відпалу ця контактна структура 

зберігала шарову однорідність значно краще. Таким чином, термостабільність та 

надійність багатошарових контактів в цілому визначається властивостями 

дифузійного бар’єра. 
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Рис. 1.9 Результати Оже-профілометрії до відпалу (а, в) та після ШТО при 400 °С (б, г) 

багатошарових контактних структур з різними дифузійними бар’єрами  [31]: 

а, б – Ti/Al/Ni/Au; в, г – Ti/Al/TiB2/Au. 

 

 

Рис. 1.10. Залежність питомого контактного опору різних типів металізації від рівня 

легування напівпровідникового шару: точки – експериментальні дані; лінія – теоретично 

розраховані значення мінімального контактного опору за формулою (1.11). 

 

 

Для узагальнення та порівняння різних типів металізацій, що використовуються 

в ролі омічних контактів до InN, була побудована залежність питомого контактного 
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опору від рівня легування напівпровідникового шару (рис. 1.10). Як видно з рис. 1.10, 

питомий контактний опір структур з дифузійними бар’єрами та іншими контактними 

металізаціями зберігає своє низьке значення в широкому діапазоні концентрації 

легування напівпровідника. 

 

1.9. Омічні контакти до гетероструктур InAlN/GaN 

Протягом останніх десяти років проводяться інтенсивні дослідження 

електрофізичних параметрів гетероструктур InAlN/GaN [34, 49-60], перспективних 

для створення транзисторів з високою рухливістю електронів (HEMT – high electron 

mobility transistor). Завдяки високим показникам рухливості електронів та можливості 

утворення двовимірного електронного газу (2DEG – two-dimensional electron gas) 

високої густини дані структури розглядаються як альтернатива до AlGaN/GaN при 

створенні HEMTs. Оскільки подібні транзистори проектуються для роботи зі 

струмами високої густини, то для забезпечення довготривалості їх роботи необхідні, 

перш за все, надійні омічні контакти, які витримуватимуть відповідні навантаження. 

Також продуктивність HEMT суттєво залежить від наявності паразитних опорів, тому 

одним з першочергових завдань є зменшення питомого контактного опору омічних 

контактів. 

На відміну від омічних контактів до n-InN, технологія формування контактів до 

InAlN/GaN ускладнюється, перш за все, існуванням між металом та двовимірним 

електронним газом бар’єрного шару InAlN, ширина якого зазвичай знаходиться в 

діапазоні 10-30 нм. У свою чергу порівняно невисокі концентрації електронів в шарі 

2DEG 1011-1013 см–2 обмежують мінімально допустимий питомий контактний опір. А 

невисокі температури PAMBE росту даних гетероструктур (Т < 800 °C) не є 

сумісними з використанням контактних металізацій, що потребують 

високотемпературних відпалів. 

Табл. 1.5 відображає відомі схеми контактної металізації до InAlN/GaN. Якість 

таких контактів найчастіше характеризується параметром Rc·W, де Rc – опір омічного 

контакту, а W – його ширина. З наведених в табл. 1.5 контактних металізацій варто 
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відзначити широку розповсюдженість використання Ti/Al-вмісних контактних 

структур.  

Таблиця 1.5 

Параметри омічних контактів до InAlN/GaN гетероструктур 

Металізація 
Напівпровідникова гетеро- 

структура* 

Товщина 

шарів мета-

лізації, нм 

Rc, Ом·мм Умови обробки Джерело 

Ti/Al/Ti/Au 
In0,15Al0,85N(22,7)/ 

GaN(2000)/SiC 
20/100/45/55 0,43 ШТО (850 °С, 30 с) [51] 

Ti/Au 

InN(10)/InGaN(40)/ 

GaN(20)/AlGaN/ 

GaN(n-face) 
— 0,027 — [52] 

InAlN(2,5)/AlN(1,5)/ 

GaN(200)/GaN(1600)/SiC — 0,16 — [53] 

Mo/Au 
InAlN(5,6)/AlN(1)/ 

GaN(2000)/SiC — 0,05 — [62] 

Ti/Al/Ni/Au 

In0,18Al0,82N(9)/ 
AlN(1)/GaN(2,5·105)/Al2O3 

30/160/40/50 0,7 
ШТО (600 °C), 

SiCl4-RIE [54] 

In0,17Al0,83N(10,2)/ 
GaN(50)/GaN(1900)/Al2O3 

— 0,65 
ШТО (800 °C, 30 c), 

RIE 
[56] 

GaN(2,5)/In0,17Al0,83N(10,2)/

GaN(50)/GaN(1900)/Al2O3 
— 1,05 

In0,17Al0,83N(5)/ 
AlN(1)/GaN(21)/ 

AGalN(800)/SiC 

— 0,41 ШТО (830 °С, 30 с) [58] 

GaN(2)/ 

In0,16Al0,84N(5)/AlN(1)/ 

GaN(3000)/ 
AlN(300)/Al2O3 

30/100/40/50 0,45 ШТО (800 °C) [59] 

In0,18Al0,82N(9)/ 
AlN(1)/GaN(1300)/Si 

25/200/40/100 0,58 ШТО (800 °C, 60 с) [60] 

In0,18Al0,82N(5)/ 
AlN(1)/GaN(1000) /Al2O3 

10/50/50/50 2,45 ШТО (800 °C) [64] 

Mo/Al/Mo/Au 
In0,17Al0,83N(5,6)/ 

AlN(1)/GaN/6H-SiC 
15/60/35/50 0,15 

ШТО (650 °C, 30 c), 

SiCl4-RIE [55] 

Ti/Al/Au 
In0,18Al0,82N(20)/ 

AlN(1)/GaN(3600)/ 

GaN(1000)/Al2O3 
30/70/70 0,46 ШТО (850 °C) [34] 

Ti/Al/Mo/Au 

GaN(2)/ 

In0,134Al0,866N(8)/ 
AlN(1)/GaN(2000)/ 

AlN(70)/SiC 

16/64/30/50 0,3 ШТО (860 °С) [57] 

Hf/Al/Ta 
In0,18Al0,82N (9)/ 

AlN(1)/GaN(1300)/Si 
15/200/20 0,59 ШТО (600 °C, 60 с) [60] 

Ta/Al/Ta In0,19Al0,81N (6)/GaN — 0,14 ШТО (550 °С) [63] 
* В дужках вказано товщину шару в нм 

 

У Ti/Al-вмісних контактних структурах після необхідних для формування 

омічних контактів високотемпературних відпалів можуть утворюватися контактні 

включення [34, 59]. На думку авторів, титан дифундував крізь шар InAlN, утворюючи 

локальні включення фази TiN в шарі GaN. Концентрація таких включень 
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перевищувала 108 см–2 [34], і це значно впливало на механізми струмопереносу, 

скільки TiN включення діяли як сітка з паралельних провідних каналів, шунтуючи 

область між металізацією та областю 2DEG. Відводячи контактним включенням з 

густиною 2,3·108 см–3 домінуючу роль у струмопереносі та аналізуючи температурну 

залежність 𝜌с(𝑇) в діапазоні 150-500 K, автори пояснили струмопереніс 

термопольовою емісією крізь бар’єр на інтерфейсі TiN/InAlN. 

Для уникнення контактних включень, формування однорідної різкої межі поділу 

«метал-InAlN/GaN» та мінімізації питомого контактного опору можна вирізнити три 

основні технологічні підходи при формуванні омічних контактів до InAlN/GaN. 

Одним з яких є використання реактивного іонного травлення (RIE – reactive ion 

etching) поверхні InAlN під металізацією (рис 1.11 а). На прикладі металізації 

Ti/Al/Ni/Au було продемонстровано суттєве зменшення питомого контактного опору 

(1,1·10–7 Ом·см2  після ШТО при 600 °С [54]) у порівнянні з аналогічними контактами 

без попередньої обробки напівпровідникової поверхні (2·10–5 Ом·см2 після ШТО при 

800 °С [56]). Такий результат пов’язаний з тим, що під час проведення RIE 

зменшується товщина потенціального бар’єра між металізацією та 2DEG каналом, що 

дозволяє електронам тунелювати крізь нього. Також до переваг цього методу можна 

віднести очистку поверхні InAlN, з якої видаляються природні оксиди, видаляється 

карбон, який накопичується у процесі MOCVD-вирощування. Одночасно недоліком 

даного підходу є вірогідність пошкодження 2DEG каналу, який знаходиться на 

глибині 10-30 нм від поверхні. До того ж при зменшенні товщини шару InAlN 

відбувається зменшення концентрації електронів у 2DEG каналі [61]. 

Вирощування високопровідних вироджених напівпровідникових шарів у 

необхідних місцях під металізацією (рис. 1.11 б) є наступним способом, допоміжним 

у формуванні якісних омічних контактів до InAlN/GaN. В [52] омічні контакти 

формувалися до тонкого шару n+-InN (10 нм), епітаксійно нарощеного на 

гетероструктурі GaN/InAlN з використанням перехідного шару InхGa1–хN (40 нм, 

х = 0,01–0,26). Таким чином, за рахунок високого рівня легування у плівках n+-InN 

було досягнено зменшення питомого опору омічних контактів Ti/Au до 

0,027 Ом·мм [52] та Mo/Au до 0,05 Ом·мм [62]. Беззаперечно, даний підхід дозволяє 
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сформувати низькоомні омічні контакти, однак він суттєво ускладнює технологію їх 

формування та підвищує вартість транзисторів. Епітаксійне вирощування 

висопровідних шарів n+-InN потребує попереднього нанесення діелектричної маски 

SiO2/SiNx на поверхню InAlN з послідовним реактивним іонним травленням 

гетероструктури InAlN/GaN до заданої глибини. 

 

 

Рис. 1.11 Схематичне зображення HEMT структури на основі InAlN/GaN з використанням 

додаткового процесу іонного травлення (а) та додатковим вирощуванням високопровідних 

напівпровідникових шарів (б). 

 

Рис. 1.12 Залежність питомого опору омічних контактів до InAlN/GaN від температури ШТО. 

Буквами позначено області оптимальних температур відпалу: (а) – контакти на основі Ti/Al, 

(б) – контакти з використанням RIE, (в) – контакти на основі тугоплавких металів. 

 

Третім підходом у формуванні омічних контактів до InAlN/GaN є використання 

металізацій, що не потребують високотемпературних відпалів. Різкої межі поділу 

«метал-напівпровідник», уникнення суттєвої взаємодифузії між контактуючими 
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шарами та зниження оптимальної температури ШТО в область 550-600 °С (рис. 1.12) 

вдалося досягти при використанні металізації на основі тугоплавких контактних 

шарів Hf [60] і Ta [63]. В [60] не було зафіксовано жодних контактних включень в 

активній області InAlN/GaN, при цьому досягнувши доволі низького значення 

питомого контактного опору 6,75·10–6 Ом·см2. На жаль, детальних мехінізмів 

струмопереносу в отриманих контактах досліджено не було. 

 

 

1.10. Висновки та постановка задачі 

Для формування надійних омічних контактів до n-InN, які б задовольняли 

широкому ряду вимог (технологічним, електричним та вимогам до надійності 

контактів), перспективним є використання багатошарової металізації з дифузійними 

бар’єрами. Властивості таких металевих шарів здебільшого визначають 

термостабільність контактів загалом. Найкраще в цій ролі проявляють себе 

тугоплавкі шари, наприклад паладій, титан або диборид титану. 

Одношарові омічні контакти на основі W та WSi характеризуються низьким 

значенням питомого контактного опору, однак через необхідність проведення 

високотемпературного відпалу подібні контакти здебільшого мають неоднорідну 

межу поділу «метал-напівпровідник» значної товщини, що є несумісним з вимогами 

формування омічних контактів до високочастотних транзисторних структур. 

Методика формування низькоомних контактів з однорідною межею поділу до 

гетероструктур InAlN/GaN, що характеризуються значно низькою концентрацією 

вільних носіїв заряду в 2DEG шарі та наявністю потенційного бар’єра InAlN, має 

характерні складнощі. В цьому випадку часто використовують реактивне іонне 

травлення поверхні InAlN перед формуванням омічних контактів або вирощування 

додаткових висопровідних шарів n+-InN з рівнем легування понад 1019 см–3. 

Важливим напрямком залишається робота по зменшенню оптимальної температури 

ШТО, яку потребують омічні контакти до InAlN/GaN. 

Відкритим залишається питання визначення механізмів струмопереносу в 

контактній структурі «метал-In(Ga, Al)N». Для цього потрібно здійснити детальні 
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дослідження температурної залежності питомого контактного опору омічних 

контактів з урахуванням структурних особливостей напівпровідникових плівок. 

Матеріали розділу представлені в роботах [65, 66]. 
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РОЗДІЛ 2.  МЕТОДИКА ВИГОТОВЛЕННЯ ЗРАЗКІВ ТА ПРОВЕДЕННЯ 

ЕКСПЕРИМЕНТУ 

 

2.1. Досліджувані зразки та технологічні методи їх виготовлення 

2.1.1. Виготовлення гетероструктур InN/GaN/Al2O3 

Епітаксійні плівки InN з рівнями легування 2,0·1018,  8,3·1018 та 4,4·1019 см-3 

відповідно для зразків с559, с401, с560 (параметри наведені в табл. 2.1) були вирощені 

в ФТІ ім. А.Ф. Йоффе РАН методом молекулярно-променевої епітаксії з плазмовою 

активацією азоту (PAMBE) в установці Compact 21T виробництва фірми Riber CA 

(Франція). Дана установка дозволяє використовувати різні методи отримання 

хімічно-активного азоту за допомогою високотемпературного крекінгу аміаку або 

активації молекулярного азоту в газорозрядній плазмі, збудженій в спеціально 

сконструйованих джерелах. Враховуючи відносно невисоку температуру дисоціації 

шарів нітриду індію, в даній роботі епітаксійне вирощування проводили тільки за 

допомогою другого способу. Для чого використовувалось джерело активованого 

азоту HD25 фірми Oxford Applied Research (UK), яке відноситься до класу джерел з 

індукційним розрядом високої частоти (13,56 МГц). 

 

Таблиця 2.1 

Параметри досліджуваних напівпровідникових плівок n-InN 

Номер зразка 
Товщина шару 

InN, мкм 

Рівень легування, 

см-3 

Рухливість 

електронів, 

см2/Вс 

с559 центр 0,6 2,0×1018 2000 

с401 центр 2,5 8,3×1018 1500 

с560 
центр 0,9 4,1×1019 850 

край 0,9 4,4×1019 730 

 

Спочатку на підкладках с-Al2O3 вирощувались буферні шари GaN(0001̅) 

товщиною 0,9 мікрон, котрі задавали N-полярність наступним шарам InN(0001̅). Для 

росту InN використовували злегка збагачену індієм атмосферу з відношенням потоку 
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індію до потоку азоту FIn/FN = 1,1 при максимальній температурі підкладки 480 °С. 

Вирощування контролювалось за допомогою дифракції відбитих швидких електронів 

та лазерної рефлектометрії. 

 

2.1.2. Виготовлення омічних контактів до нітриду індію 

Омічні контакти Pd/Ti/Au виготовлялись на технологічній лінії державного 

підприємства НДІ «Оріон». Основні етапи виготовлення показано на рис. 2.1. До 

початку процесу фотолітографії з активного шару InN видалявся оксид та можливі 

органічні забруднення. Для цього поверхню шару n-InN обробляють у водному 

розчині плавикової кислоти, а потім промивають у метанолі (10 хв). 

Напилення металів відбувалось в одному технологічному циклі при підігріві 

підкладки з гетероструктурою InN/GaN/Al2O3 до 350 °C. Контактні площадки 

необхідної геометричної конфігурації формували методом зривної фотолітографії 

(Lift-off). На підготовлену поверхню наносився фоторезист за допомогою 

центрифуги, необхідна товщина шару фоторезисту задавалась швидкістю та часом 

обертання підкладки з фоторезистом. Наступним етапом було експонування крізь 

фотошаблон, освітлені ділянки фоторезисту змінювали свою розчинність, що 

дозволяло видаляти їх хімічним способом. 

Шари металізації Pd(30 нм)/Ti(50 нм)/Au(100 нм)  наносилися в спеціальній 

установці УВН75-Р2, в робочій камері якої знаходяться чотири магнетронні 

розпилювачі. За рахунок встановлених в нижній частині робочої камери 

магнетронних розпилювачів можна в одному технологічному циклі послідовно 

розпилювати чотири різні матеріали без порушення вакууму. Робоча камера 

сконструйована таким чином, що в неї одночасно можна помістити до п’яти 

епітаксійних структур InN. В залежності від положення робочих столиків на 

поверхню пластини можна напилювати один із чотирьох матеріалів. Процес 

магнетронного напилення в даному випадку проводився на підкладки, підігріті до 

температури 350 °С. 
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Рис. 2.1 Технологічна схема виготовлення омічних контактів до InN у процесі зривної 

(Lift-off) фотолітографії: а) нанесення та сушка фоторезисту; б) експонування та травлення 

фоторезисту; в) магнетронне напилення металізації на підігріті плівки InN; г) змивання 

фоторезисту і порізка пластини на чіпи. 

 

Заключним етапом було травлення металів і порізка пластини на чіпи. На 

рис. 2.2. представлено геометричні розміри шаблонів контактних площадок для 

вимірювання контактного опору методом передаточної лінії (Transfer Length Model – 

TLM) (див. розділ 2, пункт 2.5). 

Окремо для X-променевих дифрактометричних досліджень були виготовлені 

омічні контакти з суцільною металізацією на гетероструктурах InN/GaN/Al2O3 з 

аналогічними параметрами. 

З метою проведення низькотемпературних досліджень зразок с559 був 

змонтований в корпус. Зовнішні виводи під’єднувались за допомогою 

ультразвукового зварювання, отримана конструкція показана на рис. 2.3. 

Описаний метод формування омічних контактів захищено патентом України на 

корисну модель [67]. 
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Рис. 2.2 Конфігурація контактних площадок для TLM методу вимірювання контактного 

опору. Всі розміри подано в мкм. 

 

 

 

Рис. 2.3 Корпусована тестова структура зразка с559 та збільшений фрагмент активної 

області. 

 

2.2. Швидка термічна обробка 

Термічна обробка полягає в розігріві напівпровідникової пластини чи структури 

та експозиції протягом тривалого часу (від однієї до кількох годин) для зменшення 

механічних напружень на межі гетеропереходів та для перерозподілу дефектів в 
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об’ємному напівпровіднику. Її перевагою є відсутність генерації дефектних кластерів, 

однак під час розігріву та охолодження через різницю температурних коефіцієнтів 

розширення ґраток виникають механічні напруження в області гетеропереходів. При 

температурному відпалі прискорюється дифузія, що у випадку наявності p-n 

переходів може призводити до погіршення параметрів робочих структур. 

Для зменшення дифузійних процесів та покращення параметрів контактів, 

гомогенізації домішок в об’ємі напівпровідника використовують ШТО. Інша назва 

ШТО, яка широко використовується в літературі, – швидкий термічний відпал. 

Перевагами ШТО над звичайною термічною обробкою є зменшення взаємодифузії 

матеріалів, більша контрольованість процесу відпалу не лише за рахунок контролю 

температури, а й за рахунок контролю часу обробки (що може бути в діапазоні від 

секунд до десятків хвилин). Оскільки в процесі ШТО температура поверхні та об’єму 

зразка може відрізнятись в кілька разів, це призводить до виникнення фронту 

механічних напружень, який проходить услід за фронтом термічного розігріву. 

До недоліків такої обробки можна віднести наявність неоднорідного розігріву та 

охолодження зразка. Спектр випромінювання лінійних галогенних ламп 

розжарювання, що широко використовуються в сучасних установках ШТО, суттєво 

впливає на однорідність і ефективність нагрівання зразка. Так, найбільш поширені 

лінійні галогенні лампи з біспіральною ниткою розжарювання мають широкий спектр 

випромінювання, що охоплює частину видимого діапазону. Зразок має різні 

коефіцієнти ефективності поглинання випромінювання для напівпровідника та 

сформованої металізації, що призводить до неоднорідного розігріву. Розігрів зразка 

визначається його коефіцієнтом ефективності поглинання, який збільшується зі 

збільшенням довжини хвилі випромінювання. Внаслідок цього, у видимій частині 

спектра випромінювання галогенних ламп розжарювання зменшується ефективність 

нагрівання зразка. Для підвищення ефективності нагрівання можливе використання 

інфрачервоних галогенних ламп, спектр випромінювання яких також широкий, проте 

його пік зсунуто в довгохвильову область. 

Нагрівання камери здійснювалося за допомогою кварцово-галогенних ламп. Для 

швидкого розігріву було використано п’ять ламп КГ 2000 з максимальною сумарною 
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потужністю 10 КВт. Тривалість знаходження зразків в гарячій зоні становила 120 або 

480 с. Після цього зразок переміщувався в холодну зону, де охолоджувався до 

кімнатної температури. Нами була проведена ШТО зразків с401 та с560 при таких 

параметрах: с401 – 350 °С / 120 с, 370 °С / 120 с, 400 °С / 120 с; с560 – 350 °С / 120 с, 

370 °С / 120 та 480 с. Всі ШТО зразків виконувались в ДП НДІ «Оріон», м. Київ. 

 

2.3. Електронна Оже-профілометрія 

Для дослідження профілю розподілу хімічних елементів у тестових структурах 

застосовувався метод електронної Оже-профілометрії. Дана методика широко 

використовується для вивчення атомного складу шарів твердих тіл, особливо 

ефективним є дослідження атомного складу в області контакту двох матеріалів, 

наприклад «діелектрик-напівпровідник» або «метал-напівпровідник» [68, 69]. 

В основі методу лежить Оже ефект, названий на честь першовідкривача 

П’єра Оже. Природа явища полягає в процесах, що схематично показані на рис. 2.4. 

В наслідок емісії електрона з внутрішньої енергетичної оболонки, що можлива, 

наприклад, при іонізації атомів -випромінюванням 60Со з енергією 1-10 кеВ або 

електронним пучком енергією 3-5 кеВ, утворюється вакантне місце. Незаповнений 

стан внутрішньої оболонки атома незабаром заповнюється електроном, який 

переходить з одного з вищих енергетичних рівнів. При такому переході вивільняється 

значна кількість енергії. Здебільшого, вивільнена енергія витрачається на утворення 

фотона, проте існує також ймовірність, що частина цієї енергії передається одному з 

електронів зовнішніх оболонок. Цієї енергії достатньо для вибиття електрона, тобто 

для утворення вторинного електрона (Оже-електрона). Кінетична енергія Оже-

електронів, що випромінюються зразком, не залежить від способу опромінення і 

зумовлюється лише природою атомів, що їх випустили, а  також взаємодією цих 

атомів з сусідніми. Тому, порівнюючи розраховані й експериментально визначені 

енергії Оже-електронів, можна провести ідентифікацію хімічних елементів поверхні 

зразка. Чутливість методу становить 1010-1012 ат/см2 [70]. 
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При використанні диференціального методу на постійний рівень накладається 

малий модулюючий сигнал, тоді результуючий сигнал є похідною від розподілу 

вторинних електронів за енергією. Отримані спектри порівнюють з калібровочними 

спектрами чистих металів, що дозволяє визначити склад і відносну концентрацію 

елементів приповерхневого шару товщиною ≈ 1 нм. 

 

 

Рис. 2.4 Схематичне зображення процесів при утворенні Оже-електрона на прикладі атома 

азоту: а) іонізація атома за рахунок вибивання електрона з внутрішнього рівня 1s; б) внутрішній 

перехід електрона з вищого 2s на нижчій енергетичний рівень 1s; в) вибиття електрона з вищого 

2p (валентного) рівня у вакуум за рахунок вивільненої у попередньому процесі енергії. 

 

 Для дослідження розподілу хімічних елементів по глибині зразка реєстрація 

Оже-електронів відбувалась під час іонного травлення поверхні зразка. Травлення 

виконувалось іонним пучком аргону з енергією 1 кеВ. Знаючи швидкість травлення і 

реєструючи зміну Оже-спектрів, визначали профілі розподілу компонент у контакті 

метал/InN (див. розділ І пункти 1.6, 1.7). 

Експериментальні дослідження профілів розподілу компонент у контактах 

проведено на установці LAS-2000 в Інституті електрозварювання ім. Є. О. Патона 

НАН України за участі наукового співробітника Л. М. Капітанчука. 
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2.4. Дифракційні методи аналізу 

2.4.1. Аналіз фазового складу твердих тіл за допомогою Х-променевої 

дифрактометрії 

Х-променева дифрактометрія є широковідомим і достатньо простим у реалізації 

методом аналізу фазового складу твердих тіл [71]. Кожна кристалографічна величина 

характеризується атомним складом, кристалічною ґраткою та розташуванням атомів 

в елементарній комірці і тому дає свою унікальну дифрактометричну картину. Таким 

чином, отримана в експерименті картина багатофазового зразка є сумою 

дифрактограм усіх фаз, присутніх у ньому [72]. 

При проходженні Х-променів крізь речовину відбуваються процеси: 

- когерентного розсіяння, що дає дифраговані пучки, при яких фотони 

Х-випромінювання змінюють свій напрямок без втрати енергії; 

- некогерентного розсіювання, при якому фотони відхиляються від початкового 

напрямку, і енергія передається електрону віддачі; 

- поглинання внаслідок того, що частина енергії витрачається на виривання 

електрона з атома, в даному випадку збуджений атом з певною ймовірністю 

випромінює фотон меншої енергії або вторинний електрон (Оже-електрон). 

Фазовий аналіз на основі Х-променевої дифрактометрії базується на 

дифрактограмі даної фази, що характеризується своїм набором міжплощинних 

відстаней dhkl та інтенсивністю розсіяння Ihkl, а дифрактограма багатофазного зразка 

представляє собою накладання дифрактограм окремих фаз. Кількісний фазовий 

аналіз полягає в залежності інтенсивності дифракційного відбиття від вмісту 

відповідної фази і проводиться за дифрактометричними даними. Інтенсивність 

дифракційного відбиття виражається таким чином [73]: 

𝐼𝑗(ℎ𝑘𝑙) = 𝐼0𝑚𝑗(ℎ𝑘𝑙)
𝑆

2𝜇

𝛺

𝜗

𝑥𝑗

𝛾𝑗
,    (2.1) 

де 𝑚𝑗(ℎ𝑘𝑙) – відбивна здатність площини (ℎ𝑘𝑙) j-ї фази, S – поперечний переріз 

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

Брегга-Брентана, 𝛾𝑗 – густина речовини, 𝜗 – кут падіння променя на зразок,  𝑥𝑗 – вміст 
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відповідної фази. Отже, 𝐼𝑗 ~ 𝑥𝑗 𝛾𝑗⁄ , що дозволяє, вимірюючи еталонні 𝐼ℎ𝑘𝑙 і вводячи 

необхідні поправки на поглинання, визначати 𝑥𝑗. 

Дослідження фазового складу були виконані на установці ARL X’tra (Thermo 

scientific) з використанням CuKα випромінювання з довжиною хвилі λ = 0,15418 нм. 

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

прописувалися методом ковзаючого пучка. Вимірювання проводилися у 

покроковому режимі з кроком сканування 0,03° і часом накопичення в точці 1 c. 

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 участі член-кореспондента НАН України, доктора фізико-

математичних наук, професора Кладька Василя Петровича та кандидата фізико-

математичних наук Сафрюк-Романенко Надії Володимирівни. 

 

2.4.2. Методика визначення густини дислокацій за допомогою 

високороздільної Х-променевої дифрактометрії 

Дислокації або, як їх часто називають, лінійні дефекти – це одновимірні місця у 

тривимірному масиві атомів кристала, де атомні площини відхиляються від своїх 

позицій (випадання або внесення додаткової площини атомів). Характеризуються 

дислокації вектором Бюргерса (�⃗� ) і напрямком дислокаційної лінії (𝑙 ). В залежності 

від кута між вектором Бюргерса та лінією дислокації розрізняють крайові (�⃗� ⊥ 𝑙 ), 

гвинтові (�⃗� ‖𝑙 ) та змішані (0 < (�⃗� , 𝑙 ̂) <
𝜋

2
) дислокації. В свою чергу, вектор �⃗�  

визначається з контуру Бюргерса, який є лінією обходу деформованої частини 

кристала. 

Х-променева дифрактометрія є основною з неруйнівних методик дослідження 

дефектної структури плівок. Дуже часто до A3N плівок застосовується мозаїчна 

модель, в основі якої лежить припущення, що плівка складається з ідеальних 

мозаїчних блоків певного розміру, нахилених чи розвернутих відносно нормалі до 

поверхні [74], точні величини нахилів та розворотів пов’язані з густиною дислокацій. 
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Основним ефектом, котрий дають дислокації, є розширення піків вздовж вектора 

дифракції і перпендикулярно до нього. 

Розширення перпендикулярне до дифракційного вектора пов’язується із 

середнім розворотом блоків і їх ефективним латеральним розміром, а вздовж 

дифракційного вектора (�⃗⃗� ) – з деформацією всередині блоків та їх розмірами в 

напрямку нормалі до площини плівки. Розділення деформаційних і розмірних внесків 

здійснюється за допомогою побудови графіків Вільямсона-Холла [75] на основі 

вимірювань відбиття декількох порядків. 

Таким чином, на розширення 𝜔-сканів симетричних відбиттів впливають нахили 

блоків (𝛼𝛺) та величина латеральної довжини кореляції (𝐿‖). З іншого боку, 

розширення 𝜔-2𝜃 сканів симетричних відбиттів викликане величиною вертикальної 

довжини (𝐿⊥) кореляції і неоднорідними мікродеформаціями вздовж напрямку росту 

(휀⊥). 

{
𝛽𝛺 = 0,9 (2 · 𝐿‖) + 𝛼𝛺⁄

𝛽 = 1 𝐿⊥⁄ + 2 · 휀⊥ · |𝐻|⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 
    (2.2) 

де 𝛽𝛺, 𝛽 – розширення лінії відбиття, �⃗⃗�  – дифракційний вектор. 

На основі рівнянь (2.2) будуються лінійні залежності напівширини кривих 

відбиття від вектора дифракції, нахили яких відповідають внеску мікророзорієнтацій 

і мікродеформацій, а перетин цих прямих з віссю ординат – розмірам області 

когерентного розсіяння для двох взаємно перпендикулярних напрямків (рис. 2.5 а). 

Для визначення густини крайових дислокацій використовують побудову залежності 

напівширини асиметричних сканів від кута нахилу площин до поверхні (рис. 2.5 б). 

Перетин побудованої кривої при розвороті площини на 90° визначає кут розвороту 

мозаїчних блоків 𝛼𝑡𝑤𝑖𝑠𝑡. 

Необхідно зазначити, що даний метод застосовують до високодефектних плівок 

з урахуванням усіх факторів, які призводять до уширення кривих дифракційного 

відбиття. Через те що при зйомці з 𝜔-сканів використовують відкритий детектор, 

отримані розвороти мозаїчних блоків є часто переоціненими. 



65 

 

Густина дислокацій у розрахунках за методом Вільямсона–Холла визначається з 

виразу [76]: 

𝑁 =
𝛽2

4,35·�⃗� 2
,    (2.3) 

де �⃗�  – вектор Бюргерса, 𝛽 – розширення лінії відбиття. 

 

 

а )  

(а) (б) 

 

Рис. 2.5 Побудови Вільямсона–Холла: (а) – з 𝜔-2𝜃 сканів, (б) – для визначення кута 

розвороту мозаїчних блоків [77]. 

 

Складність даного методу полягає в необхідності володіння досконалою 

інформацією про залишкові деформації, рівень легування та коефіцієнти термічного 

розширення для точного визначення параметрів ґратки. Особливостями ІІІ-нітридів є 

те, що спектр літературних даних про величини параметрів ґраток, коефіцієнтів 

Пуассона, коефіцієнтів термічного розширення, пружніх модулів є дуже широким, як 

це показано в оглядовій роботі [78]. Тому за рахунок цих факторів точне визначення 

гутини дислокацій ускладнюється. 

З метою отримання інформації про структурну якість зразків була просканована 

широка область оберненого простору на дифрактометрі високої роздільності Philips 

X’Pert-MPD XL (PANalytical B.V., Almelo, The Netherlands) у відділі структурного і 

елементного аналізу матеріалів і систем Інституту фізики напівпровідників 

ім. В. Є. Лашкарьова НАН України. 
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2.5. Вимірювання питомого контактного опору 

Одним з основних електрофізичних параметрів, які характеризують якість 

омічного контакту, є контактний опір, розрахований на одиницю його площі, тобто 

питомий контактний опір (𝜌с). Вимірювання цього параметра має ряд труднощів, 

пов’язаних з тим, що для його визначення використовується система, загальний опір 

якої включає інші невідомі величини. Крім контактного опору, сюди можемо віднести 

опір напівпровідника, опір розтікання і опір вимірювальних зондів та дротів. Тобто 

складність полягає у виокремленні значення 𝜌с, яке часто є співставним за величиною 

з іншими складовими, що входять до загального опору системи. 

Визначення загального опору можна здійснити одним з двох основних способів: 

з роздільними зондами для вимірювання струму і напруги (чотиридротовий) і з 

об’єднаними (дводротовий) [79]. Проблема полягає в тому, що вимірювання опору за 

допомогою дводротового методу містить в собі похибки: постійну (опір зондів) і 

випадкову (пов’язану зі станом зонда, поверхні контакту, силою притиску зонда 

тощо), що погіршує точність вимірювання. При використанні роздільних зондів ці 

похибки практично відсутні, точність обмежується розтіканням струму по металізації 

та точністю вимірювальних приладів. Тому оптимальним є використання саме 

чотиридротового методу, однак це потребує достатньої площі контактних площадок 

для одночасного розміщення двох зондів на одній з них. Оскільки при збільшенні 

площі контакту зменшується вклад 𝜌с у загальний опір, тому іноді використовується 

виведення контактних площадок на діелектрик, хоча це збільшує кількість 

технологічних процесів для виготовлення тестових структур. 

У свою чергу, для вимірювання питомого контактного опору існує велика 

кількість різноманітних методів. Всі ці методи можна умовно класифікувати за 

геометрією проходження струму: 

- вертикальні (методи, де в струмопереносі бере участь вся товща пластини, 

контакти сформовані на протилежних сторонах пластини), сюди можна віднести 

метод Кокса-Стрека [80]; 
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- планарні (контакти сформовані на одній стороні пластини). Найбільш 

поширеними планарними методами є метод моделі лінії передачі (Transfer Length 

Model – TLM) з використанням лінійної конфігурації контактних площадок (Linear 

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

CTLM). Крім того, існують різні модифікації TLM методів, наприклад з винесенням 

контактних площадок на діелектрик [81] або з окремими струмовими контактами [82]. 

Також варто виокремити чотириточковий метод [83] та метод зондування межі поділу 

«метал-напівпровідник» [84], частинним варіантом якого є метод Кельвіна [85]. 

Вибір оптимальних методів в нашому випадку здійснювався за такими 

критеріями: 

- кількість технологічних процесів для створення тестових структур; 

- точність визначення 𝜌с в необхідному діапазоні відношення питомого 

контактного опору до об’ємного опору напівпровідника; 

- вплив похибки фотолітографії на точність методу; 

- можливість використання роздільних зондів для вимірювання струму та 

напруги; 

- складність обробки отриманих даних. 

 

2.5.1. Метод лінії передачі з лінійною конфігурацією контактних площадок 

Для вимірювання питомого контактного опору за допомогою LTLM  

використовується структура, яка складається з ряду ідентичних прямокутних омічних 

контактів з шириною W і довжиною L, розташованих зі змінним інтервалом Li, 

(i = 1..n), як показано на рис. 2.6. Завдяки використанню контактних площадок, 

довжина кожної з яких достатня для розміщення двох зондів, вимірювання загального 

опору можна здійснювати чотиридротовим способом, що безперечно є однією з 

переваг даного методу. 
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Рис. 2.6 Шаблон для вимірювання питомого контактного опору методом LTLM зі 

схематичним зображенням підключення джерела струму та вольтметра. 

 

Якщо через два цих контакти, розташованих на відстані 𝐿𝑖, пропускати струм 𝐼, 

то повний опір 𝑅𝑖 =
𝑉

𝐼
 складається з двох компонентів: 

𝑅𝑖 =
𝑅𝑆𝐻𝐿𝑖

𝑊
+ 2𝑅𝐶,    (2.4) 

де 𝑅𝑆𝐻 – питомий поверхневий опір напівпровідника, величина 𝑅𝐶 включає 

контактний опір і опір розтікання під контактом. Оскільки струм буде витікати з усієї 

поверхні металу неоднорідно, густина струму буде більшою біля краю, ближчого до 

іншого контакту. Таке розтікання може бути змодельоване у вигляді лінії передачі. У 

цьому випадку опір контакту описується формулою: 

𝑅𝐶 =
𝐿𝑇𝑅𝑆𝐾

𝑊
cotℎ (

𝐿

𝐿𝑇
),   (2.5) 

де 𝐿𝑇 = √
𝜌𝐶

𝑅𝑆𝐾
 – довжина перенесення, 𝑅𝑆𝐾 – питомий поверхневий опір шару 

напівпровідника під металізацією. У загальному випадку 𝑅𝑆𝐾 ≠ 𝑅𝑆𝐻 в результаті 

додаткового підлегування напівпровідника, що можливе, наприклад, під час відпалу 

омічного контакту. Варто зазначити, що величини 𝑅𝑆𝐾 та 𝑅𝑆𝐻 мають розмірність Ом 

на квадрат (Ом □⁄ ), тож вони не залежать від довжини і ширини шару, але залежні від 

товщини напівпровідника. 
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Якщо 𝐿 > 3𝐿𝑇, тоді cotℎ (
𝐿

𝐿𝑇
) → 1 і, допускаючи, що 𝑅𝑆𝐾 = 𝑅𝑆𝐻, отримаємо 

спрощений вираз для повного опору: 

𝑅𝑖 =
𝑅𝑆𝐻𝐿𝑖

𝑊
+ 2

𝐿𝑇𝑅𝑆𝐾

𝑊
.     (2.6) 

Таким чином, за нахилом прямої 𝑅𝑖𝑊 = 𝑓(𝐿𝑖) можна визначити 𝑅𝑆𝐻, а з точки 

перетину з горизонтальною віссю – 𝜌𝐶 за формулою: 

𝜌𝐶 = 𝐿𝑇
2 𝑅𝑆𝐾.       (2.7) 

Тепер стає очевидним використання терміну «довжина перенесення». Це 

ефективна відстань, на яку переноситься струм від краю вглиб контакту, тобто 

ефективна площа для планарного контакту становить 𝑊𝐿𝑇, а не 𝑊𝐿. 

У випадку 𝐿 < 𝐿𝑇, величину 𝜌𝐶 можна оцінити, виконуючи додаткове 

вимірювання опору на краю контакту 𝑅𝑒𝑛𝑑. Метод був розроблений в роботі [88] та 

дістав назву Contact End Resistance (CER). Крім вимірювання загального опору між 

двома контактами 𝑅𝑖 =
𝑉12

𝐼12
, додатково визначається величина 𝑅𝑒𝑛𝑑 =

𝑉23

𝐼12
, схема її 

вимірювання показана на рис. 2.7. Оскільки практично немає струму між контактами 

2 та 3, ми вимірюємо з мінімальною похибкою падіння напруги в модифікованому 

шарі під контактом 2: 

𝑅𝑒𝑛𝑑 =
√𝜌𝐶𝑅𝑆𝐾

𝑊

1

sinh(𝐿 𝐿𝑇⁄ )
=

𝜌𝐶

𝐿𝑇𝑊

1

sinh(𝐿 𝐿𝑇⁄ )
.  (2.8) 

Почленно поділивши рівняння (2.5) на (2.8), отримуємо вираз, звідки можемо 

визначити 𝐿𝑇: 

𝑅𝐶

𝑅𝑒𝑛𝑑
= cosℎ (

𝐿

𝐿𝑇
).      (2.9) 

Підставляючи значення 𝐿𝑇 в (2.7), розраховуємо питомий контактний опір. 

Таким чином, даний метод дозволяє розділити 𝑅𝑆𝐾 та 𝑅𝑆𝐻, що є безперечно його 

перевагою у випадку суттєвої відмінності поверхневого опору напівпровідника під 

металізацією від опору між контактами, оскільки точність визначення 𝜌𝐶 залежить від 

відношення 𝑅𝑆𝐾 𝑅𝑆𝐻⁄ .   



70 

 

 

Рис. 2.7 Схема вимірювання за методом CER зі схематичним зображенням підключення 

джерела струму та вольтметрів. 

 

У роботі [87] методом похідних було зроблено  оцінку похибки визначення 𝜌𝐶 за 

допомогою TLM з лінійною конфігурацією контактних площадок (рис. 2.8). З 

результатів видно, що на величину відносної похибки ∆𝜌с 𝜌с⁄  впливає питомий опір 

напівпровідника 𝜌𝑠 та відношення 𝜌с 𝜌𝑠⁄ , при 𝜌𝑠 ≤ 10−4Ом·см та 𝜌с 𝜌𝑠⁄ ≥ 0,1 даний 

метод дозволяє досягнути похибки < 10 %. Крім того, мінімальний 𝜌с, що дозволяє 

визначити даний метод, досягає значення 10–8 Ом·см2 [79], однак воно залежить від 

абсолютної похибки фотолітографії ∆𝑙 (рис. 2.9). 

 

Рис. 2.8 Залежність відносної похибки визначення питомого контактного опору від відстані 

між контактними площадками при використанні методу LTLM [87]. 
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Рис. 2.9 Оцінка мінімального питомого контактного опору від RSH при різних значеннях 

абсолютної похибки фотолітографії та відносній похибці вимірювання 20% [79]. 

 

 

2.5.2. Метод лінії передачі з радіальною конфігурацією контактних 

площадок 

Якщо довжина переносу більша за довжину контакту (LT > L), тоді доцільним є 

використання CTLM, який не вимагає додаткових технологічних процесів і 

вимірювань для усунення крайових ефектів. Використання CTLM виключає ефекти, 

пов’язані з розтіканням струму на краях контактних площадок [89]. 

Існують кілька варіацій СTLM методу: набір контактів з постійним 

внутрішнім радіусом r1 і змінним зовнішнім радіусом r2; система концентрично 

вкладених кілець; набір контактів з постійним співвідношенням r2/r1. У разі 

використання контактів з постійним внутрішнім радіусом, внесок контактного 

опору у виміряний загальний опір більший, ніж у разі використання концентрично 

вкладених кілець, що зумовлено малим радіусом контактів r1. Це сприяє 

визначенню величини контактного опору з меншою похибкою. Недоліком цього 

різновиду CTLM (постійний внутрішній радіус r1 і змінний зовнішній радіус r2) є 
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необхідність у достатньо високій однорідності контактного опору по всій площі 

зразка, що технологічно важко отримати. Оптимально використовувати CTLM 

можна у випадку схеми з постійним співвідношенням r2/r1 [89] (рис. 2.10), при 

цьому висока однорідність розподілення величини контактного опору по площі 

зразка не є критичною. Однак, в останньому випадку при достатньо малих r1 

використання чотиридротового методу для вимірювання загального опору є 

неможливим, оскільки площа контактної площадки не є достатньою для 

розміщення двох зондів. 

 

 

Рис. 2.10 Схематичне зображення тестового шаблона з радіальною геометрією контактів та 

схематичне зображенням підключення джерела струму та вольтметра. 

 

За методом СTLM загальний опір, виміряний між контактами, визначається з  

виразу [79]: 

𝑅 =
𝑅SH

2𝜋
ln

𝑟2
𝑟1

+
𝑅SK

2𝜋

1

𝛿𝑟1

𝐼𝑜(𝛿𝑟1)

𝐼1(𝛿𝑟1)
, (2.10) 

де I0(𝛿r1) і I1(𝛿r1) – модифіковані функції Бесселя нульового і першого порядків 

відповідно, 𝛿 = (RSK/ρc)
1/2 = 1/LT. 

При достатньо малих значеннях r1, контактний опір Rс вносить основний вклад 

в R, що відповідає виконанню умови: 

𝛿 r1<<1 (r1/LT <<1), (2.11) 

тоді вираз (2.10) набуває вигляду: 
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𝑅 =
𝑅SHln(𝑟2 𝑟1⁄ )

2𝜋
+

𝜌𝑐

𝜋𝑟1
2 . (2.12) 

У випадку, коли LT >> r1 і RSH ≈RSK, останній вираз можна значно спростити: 

𝑅 =
𝑅SH

2𝜋
𝐶 +

𝜌𝑐

𝜋𝑟1
2, (2.13) 

де 𝐶 ≡ ln (
𝑟2

𝑟1
). Таким чином, 𝜌с можна визначити за нахилом прямої 𝑅 (

1

𝜋𝑟1
2), а RSH – з 

точки перетину з вертикальною віссю. 

Оцінка похибки вимірювання питомого контактного опору була здійснена при 

абсолютній похибці фотолітографії ∆𝑙 = 2,5 мкм в роботі [79], її залежність від радіуса 

контактних площадок наведена на рис. 2.11 для різних відношень 𝜌с 𝜌𝑠⁄ . Достатньо 

низьких значень ∆𝜌с 𝜌с⁄  для широкого діапазону розмірів контактів (15 ≤ 𝑟1 ≤ 125 мкм) 

можна досягти у випадку 𝜌с 𝜌𝑠⁄ ≥ 0,1 (див. розділ 4, пункт 4.1.2, формула (4.1)). 

 

 

Рис. 2.11 Залежність відносної похибки визначення питомого контактного опору від радіуса 

контактних площадок при використанні методу СTLM. 

 

Таким чином, для оптимальної екстракції 𝜌с та мінімальної кількості вимірювань 

СTLM та LTLM структури доцільно використовувати в об’єднаному шаблоні 

(рис. 2.2), де найменший внутрішній радіус r1 на шаблоні СTLM становить третю 
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частину від довжини контактів L на шаблоні LTLM. Визначивши довжину переносу, 

можна вибрати оптимальний метод: якщо 𝐿𝑇 < 1 3⁄ 𝐿 – LTLM, або в протилежному 

випадку 𝐿𝑇 > 𝑟1– CTLM. 

Використовуючи рівняння для повного опору (2.11) та (2.18) відповідно до 

LTLM та CTLM, ми можемо визначити 𝜌с. Критерієм для вибору того чи іншого 

методу, є величина довжини переносу LT. 

 

2.6. Вимірювання температурної залежності питомого контактного опору 

Програмно-апаратний комплекс вимірювання ВАХ у температурному діапазоні 

77-380 K показано на рис. 2.12. Напруга, програмно встановлена на цифро-

аналоговому перетворювачі (ЦАП) (1), подається на зразок (13). Струм крізь зразок 

вимірюється вольтметром (7). Значення струму з аналого-цифрового перетворювача 

(АЦП) вольтметра по шині зчитується комп’ютером. Стабілізація температури зразка 

досягається за допомогою імпульсного регулятора температури (ІРТ). Значення 

необхідної температури у вигляді відповідної напруги задається програмою на 

ЦАП (2), з якого надходить до ІРТ. Значення реальної температури знімаються з 

датчика температури (14) і передаються до ІРТ. Компаратор ІРТ порівнює напруги з 

датчика (14) і ЦАП (2) та регулює температуру зразка за допомогою комутації 

нагрівника (16). Потужність нагрівика задається програмно і передається на ІРТ по 

шині. 

Для вимірювання струму використовувався вольтметр універсальний В7-21А, 

точність вимірювання знаходилася в межах ± 6 %. Стабілізація температури на рівні 

1 K забезпечувалася модулем імпульсного регулювання. 
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Рис. 2.12 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). 

 

Для вимірювання залежності ρс(T) в інтервалі температур від 4,2 до 300 K тестові 

структури монтувались в корпус ТО-5 (рис. 2.3). Стабілізація температури в даному 

випадку здійснювалась за допомогою системи УТРЕКС к25в. Стабілізація для 

діапазону менше 30 K забезпечувалась на рівні 0,05 K, для діапазону 30-100 K – 0,1 K, 

для діапазону вище 100 K – 0,5 K. 

 

2.7. Висновки до розділу 2 

На основі літературних даних, наведених в цьому і попередньому розділах, та 

існуючої практики фізико-технічних досліджень вирішено наступні задачі: 

 вибрано необхідні промислові методи виготовлення тестових структур на 

основі гетеропереходів InN/GaN/Al2O3 з омічними контактами Pd/Ti/Au; 

 визначено методи обробок епітаксійних структур на стандартному 

обладнанні; 

 вибрано методи діагностики структурної якості вирощених 

гетеропереходів InN/GaN/Al2O3, фазового складу та атомного розподілу в області 

контакту метал-напівпровідник. 
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 вибрано методи та апаратура для досліджень параметрів та характеристик 

тестових структур, таких як питомий контактний опір та його температурна 

залежність; 

 встановлено критерій вибору геометрії контактних площадок TLM 

методу, в результаті чого вдалося досягти низьких значень відносної похибки 

вимірювань питомого контактного опору. 
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РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ СТРУМОПРОТІКАННЯ В ОМІЧНИХ 

КОНТАКТАХ ДО n-InN ТА n+-InN З ВИСОКОЮ ГУСТИНОЮ 

СТРУКТУРНИХ ДЕФЕКТІВ 

 

3.1. Структурний аналіз контактної області Au/Ti/Pd/InN 

3.1.1. Структурні властивості омічних контактів до n-InN з концентрацією 

вільних електронів 2·1018 см–3 

У роботі [90] нами було показано, що омічний контакт Pd/Ti/Au до n-InN з 

концентрацією вільних електронів n = 2·1018 см–3 (зразок с559) формується вже після 

напилення контактоутворюючого металевого шару на підігріту до 350 °С підкладку з 

гетероструктурою InN/GaN/Al2O3. Процес формування полягає в магнетронному 

напиленні в єдиному технологічному циклі на очищену поверхню n-InN 

контактоутворюючого шару Pd товщиною 30 нм, шару Ti в ролі дифузійного бар’єра 

товщиною 60 нм та нанесення зовнішнього контактного шару Au товщиною 500 нм. 

За даними XRD вимірювань у контактній металізації виявлено Au (Pdf Number 

010-77-9662), рис. 3.1. Розширення піків рефлексів на великих кутах вказує на 

присутність Ti (Pdf Number 010-88-2321) або фази Au0,919Ti0,081 (Pdf Number 

010-74-5407), рис. 3.1 б, в. Необхідно відмітити, що ці матеріали характеризуються 

схожими параметрами кристалічної ґратки, тому положення піків є близькими. 

Відомо, що титан утворює із золотом інтерметалічну сполуку вже при T = 350 °С 

[91]. Тому вірогідність виникнення фази Au0,919Ti0,081 у разі нанесення металів на 

підігріту до 350 °С підкладку досить висока. Що стосується Pd, то рефлексів, 

відповідних йому або його сполукам, не було виявлено. Це пояснюється 

припущенням, що паладій в дослідженій контактній системі знаходиться в 

X-променево-аморфному стані (стані або станах, що не реєструються методами 

X-променевої дифрактометрії). Наявність паладію підтверджено за допомогою 

методів електронної Оже-профілометрії одразу після формування омічних контактів 

без їх додаткових обробок (рис 3.2). 
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Рис. 3.1 Експериментальні скани XRD омічних контактів до InN з концентрацією вільних 

електронів n = 2·1018 см–3. 

 

 

Рис. 3.2 Оже-профілометричні дослідження зразка с559. 

 

Виходячи з останніх результатів електронної Оже-профілометрії зразка с559, 

можна зробити висновок про збагачення індієм приконтактного шару, про що 

свідчить відповідний пік на спектрограмі (рис. 3.2). Важливо також відзначити 

суттєву дифузію атомів Pd вглиб напівпровідника. 
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Металеве збагачення індієм приконтактної області пов’язується зі збагаченням 

поверхні InN у процесі епітаксійного росту. За допомогою скануючого 

електронного мікроскопа (рис. 3.3) ми можемо спостерігати утворення 

мікрокрапель індію, що рівномірно розподілені по поверхні напівпровідникової 

плівки. Ці краплі, як було показано в [92], виникають на поверхні InN в силу 

специфіки епітаксійного росту.  

 

  

Рис. 3.3 Мікрофотографії поверхні зразка с559 перед напиленням контактної металізації: 

(а) – зображення центральної частини зразка, (б) – зображення поверхні біля краю зразка. 

 

За допомогою скануючої електронної мікроскопії також досліджувались сколи 

зразка с559 до (рис. 3.4 а) та після (рис. 3.4 б,в) магнетронного напилення металізації. 

На показаних мікрофотографіях спостерігається різка межа поділу «метал-

напівпровідник» (рис. 3.4 в). Важливо звернути увагу на колончасту структуру як 

буферного шару GaN, так і плівки InN з характерними дефектами в області межі 

поділу InN-GaN, що проявляється значно сильніше після нанесення контактної 

металізації (рис. 3.4 б,в). Це може бути проявом процесу релаксації внутрішніх 

механічних напружень в ході формування омічних контактів. Лінійна густина 

вертикальних дефектів в InN мала порядок 104 см–1, в GaN ~7·104 см–1. 

 

(а) (б) 

(а)  (б) 
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Рис. 3.4 Мікрофотографії сколів зразка 559: перед (а) та після (б, в) напилення контактної 

металізації. 

 

3.1.2. Структурні властивості омічних контактів до n+- та n++-InN з 

концентрацією вільних електронів 8·1018 та 4·1019 см–3 відповідно 

Для PAMBE росту обох зразків (с401 та с560) з товщинами шару InN 0,9 і 2,5 мкм  

та концентраціями n = 8·1018 і 4·1019 см-3 відповідно використовувалися приблизно 

однакові умови зі співвідношенням потоків індію до азоту FIn/FN = 1,1. Збагачення 

атмосфери  індієм дозволило отримати відносно двовимірну морфологію поверхні 

шарів і уникнути утворення мікрокрапель In на більшій частині поверхні зразка с401 

(рис. 3.5 а) та на всій поверхні зразка с560 (рис. 3.5 в). Проте відзначимо наявність 

металевих мікрокрапель індію на периферійній області поверхні зразка c401, що були 

присутні ще до моменту нанесення контактної металізації (рис. 3.5 б). 

(а) (б) 

(в) 
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Омічні контакти Pd/Ti/Au до n+- та n++-InN з концентрацією n = 8·1018 см–3 

(зразок с401) та n = 4·1019 см–3 (зразок с560) також були сформовані в єдиному 

технологічному циклі вже після напилення контактоутворюючого металевого шару 

на підігріту до 350 °С напівпровідникову епітаксійну плівку [93]. Структурні 

властивості контактів детально були проаналізовані в [94]. 

 

  

 

Рис. 3.5 Мікрофотографії поверхні зразків: (а) – зображення центральної частини зразка 

с401, (б) – зображення поверхні біля краю зразка с401, (в) – зображення поверхні с560. 

 

Для контактів до n+-InN було характерне сильне збагачення In приконтактної 

області, що випливає з досліджень Оже-електронної профілометрії (рис. 3.6). Піки 

від N не були зареєстровані поблизу межі поділу «метал-напівпровідник». 

Присутність саме напівпровідникових плівок нітриду індію підтверджувалась 

дослідженнями високороздільної X-променевої дифрактометрії. 

(а) (б) 

(в) 
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На мікрофотографіях сколів зразків с401 (рис. 3.7 а) та с560 (рис. 3.7 б) можемо 

спостерігати наявність нанорозмірних включень у шарах InN. Як було раніше 

показано в роботі [92], подібні включення можуть формуватися в шарах InN при 

збагачених індієм умовах росту, коли наночастинки індію осідають на дефектах 

кристалічної ґратки ще у процесі епітаксійного росту, як це схематично зображено 

на рис. 3.8. З результатів цієї роботи можна зробити висновок про суттєвий вплив 

подібних включень як на оптичні, так і на електричні властивості InN. 

 

Рис. 3.6 Оже-профілометричні дослідження зразків с401 (а) та с560 (б). 

 

  

Рис. 3.7 Мікрофотографії сколів зразків: с401 (а), с560 (б). 

 

(а) (б) 



83 

 

 

Рис. 3.8 Процес утворення включень In в шарах InN під час їх епітаксійного росту [92]. 

 

3.2. Експериментальні температурні залежності ρc(T) виготовлених 

контактів 

Значення питомого контактного опору при кімнатній температурі наведено для 

зразків с559, с401 та с560 в таблиці 3.1. 

 Таблиця 3.1  

Значення ρс за кімнатних умов зразків Au/Ti/Pd/n(n+)-InN 

Номер зразка 
Концентрація вільних 

електронів (n), см–3 
ρс при 300 K, Ом·см2 

с559 2·1018 3,70·10–5 

с401 8·1018 2,21·10–5 

с560 4·1019 8,67·10–6 

 

З отриманих результатів ми можемо зробити висновок про залежність питомого 

контактного опору від концентрації вільних електронів. По мірі підвищення n 

питомий контактний опір зменшувався. Найкраще значення ρс при кімнатній 

температурі було отримано для зразка с560 з найвищою концентрацією вільних 

електронів (4·1019 см–3), що становило 8,67·10–6 Ом·см2. 
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На рис. 3.9 а-в наведено залежності питомого контактного опору від температури 

в інтервалах температур 4,2 - 300 K та 100 - 380 K, для зразків с559 (а) та с401 (б), 

с560 (в) відповідно.  

 

 

Рис. 3.9 Експериментальні температурні залежності ρс омічних контактів 

Au/Ti/Pd/n(n+)-InN: (а) – зразок с559; (б) – зразок с401; (в) – зразок с560. 

 

Видно, що всі залежності питомого контактного опору від температури мають 

зростаючий характер, що є нехарактерним для контакту «метал-напівпровідник» - цю 
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залежність для омічних контактів до нітриду індію такий вид залежності ρc(T) було 

отримано вперше за моєї участі [97-104]. Як було зазначено в розділі І, пояснити таку 

залежність неможливо, використовуючи лише уявлення про класичні механізми 

струмоперосу, такі як термоелектронна, термопольова або польова емісії. Пояснити 

подібні температурні залежності можливо лише на основі моделі протікання струму 

крізь збагачені електронами ділянки, крізь металеві шунти, що проростають крізь 

дислокації, та з урахуванням обмеження протікаючого струму дифузійним підводом. 

Теоретична модель була запропонована доктором фізико-математичних наук, 

професором Анатолієм Васильовичем Саченко [95, 96] та експериментально 

підтверджена у випадку контактів Pd/Ti/Au до InN у роботах [90, 94, 97-104], а також 

у випадку омічних контактів до Si [105], GaAs [106], InP [107] та GaN [108]. 

 

3.3. Механізм струмопереносу крізь омічні контакти до плівок InN з 

високою густиною структурних дефектів 

Одна з перших спроб пояснити зростаючу, нетипову, залежність ρc(Т) на 

прикладі омічних контактів до GaP була опублікована в роботі [109], де автори 

припустили, що в напівпровідниках з високою густиною дислокацій струм протікає 

по металевих шунтах, які являють собою атоми металу, що осіли на дислокаціях. 

Оскільки опір металів при температурах вищих за температуру Дебая лінійно зростає 

з температурою, то і ρc(Т) мала б лінійно зростати. Проте для наших зразків 

залежність ρc(Т) (рис. 3.9 а) помірно зростає з температурою в діапазоні температур 

4,2 - 150 K, і лише при вищих температурах має лінійний характер. Тому для її 

пояснення недостатньо припущення лише про металеву природу провідності крізь 

шунти. 

З аналізу існуючих робіт з дослідження температурної залежності ρc(Т) омічних 

контактів до InN (розділ 1), було виявлено лише одну роботу, де досліджувалась 

безпосередньо ρc(Т) в діапазоні 297 - 430 K [32]. Отримана залежність виявилась 

зростаючою від 1,87·10–7 Ом·см2 при кімнатній температурі до 4,47·10–7 Ом·см2 при 

430 K, всупереч цьому можливий механізм формування в [32] було названо 
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тунелювання. Оцінити питомий контактний опір в сильновироджених контактах InN 

можна з наступного виразу: 

𝜌𝑐(𝑇) =
𝐸00

𝑞2𝑁𝑑𝑉𝑇
[𝑒𝑥𝑝 (

𝜙𝑏−𝐸𝑓

𝐸00(𝑇)
)],   (3.1) 

де 𝐸00 = 0,054((𝑚0 𝑚𝑠⁄ )(𝑁𝑑 1020⁄ )(11 , 7 휀𝑠⁄ ))0,5еВ. При концентрації донорів 

Nd = 5·1020 см–3, ms/m0 = 0,24 і φb = 0,7 еВ отримаємо значення ρc порядку 10–10 Ом·см2, 

що на три порядки менше, ніж мінімально отримані експериментальні величини в 

[33]. 

Близькі значення можна отримати при оцінці величини ρc за формулою (3.1). Це 

свідчить про те, що отримані експериментально значення в разі сильновиродженого 

InN не можна пояснити, припускаючи лише, що в перенесенні струму крізь контакт 

бере участь вся площа контакту. Проте отриманий результат добре пояснюється у 

випадку, коли струм переноситься через площу, меншу приблизно на три порядки. 

Дана умова може виконуватись, якщо струм протікає крізь шунти, спряжені з 

дислокаціями, а густина провідних дислокацій сягає 1011 см–2. Як показують прямі 

оцінки, з урахуванням запропонованого в [96] механізму формування контактного 

опору, типові значення ρс, наведені в розділі 1, реалізуються саме в цьому випадку. 

Високі значення ND в InN згідно з [78] цілком досяжні. Однак, при цьому 

потрібно відповісти на питання, чому струм не протікає в проміжках між 

дислокаціями. Відповіддю на дане питання є таке зауваження: у приконтактній 

області InN існує відштовхуючий електрони потенціал, який має іншу природу, ніж 

потенціал Шотткі, що відповідає за вигин енергетичних зон. Ним є сумарний 

потенціал заряджених крайових дислокацій високої густини [110]. У цьому випадку 

потенціали окремих дислокацій перекриваються між собою і створюють великий 

усереднений відштовхуючий вигин зон. У той же час, шунти, спряжені з 

дислокаціями, пронизують цю негативно заряджену область, завдяки чому 

струмопереніс крізь них залишається можливим. 
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3.3.1. Вираз для температурної залежності питомого контактного опору 

омічних контактів до виродженого InN 

При теоретичному моделюванні експериментальних залежностей ρc(T) омічного 

контакту до n+-InN, наведених на рис. 3.9, ми врахуємо, що в даному випадку 

напівпровідник є виродженим. Будемо вважати, що струмопереніс відбувається по 

металевих шунтах, спряжених з дислокаціями. Скористаємося для розрахунку ρc(T) 

виразами, наведеними в роботі [96], справедливими для випадку виродженого 

напівпровідника. 

У випадку виродження справедливий такий вираз для питомого контактного 

опору ρte при реалізації термоелектронного механізму протікання струму [96]: 

𝜌te =
𝑘

𝑞𝐴(
𝑚eff
𝑚0

)𝑇

1

ln[1+exp(𝑧+𝑦𝑐0)]
.   (3.2) 

Безрозмірна енергія Фермі z в даному випадку визначається з рівняння об’ємної 

нейтральності: 

𝑁𝑑 =
2

√𝜋
𝑁𝑐 (

𝑇

300
)
3 2⁄

∫
𝑥0.5

1+exp(𝑥−𝑧)
dx

∞

0
.  (3.3) 

Питомий контактний опір ρtw з урахуванням того, що при протіканні струму крізь 

шунти бере участь не вся площа контакту, визначається виразом 

𝜌tw =
𝜌te

𝜋𝐿𝐷2𝑁𝐷
,      (3.4) 

де LD – довжина екранування Дебая, ND – густина провідних дислокацій. 

При сильному виродженні довжина екранування Дебая у напівпровіднику LD 

наближається до величини r0, що не залежить від температури і слабо залежить від 

рівня легування: 

𝑟0 =
1

2
(
𝜋

3
)
1 6⁄

(
4πε0𝜀𝑠ℏ

2

𝑚eff𝑞
2𝑁𝑑

1 3⁄ )
1 2⁄

.   (3.5) 

У разі довільного виродження довжина екранування Дебая у напівпровіднику LD 

дорівнює [111] 

𝐿𝐷 = (
𝜀0𝜀𝑠kT

2𝑞2𝑁𝑐
)
0.5

(𝛷1 2⁄
′ (𝑧))−1 2⁄ ,   (3.6) 

де 𝛷1 2⁄
′ (𝑧) =

2

√𝜋
∫

√𝑥exp(𝑥−𝑧)

(1+exp(𝑥−𝑧))2
dx

∞

0
, 𝑧 =

𝐸𝐹

kT
. 
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Оскільки послідовно з опором ρtw включений сумарний опір усіх металевих 

шунтів, то загальний питомий опір омічного контакту в напівпровідниках з високою 

густиною дислокацій можна записати як 

𝜌𝑐 = 𝜌tw + 𝜌sh,     (3.7) 

де 𝜌sh =
𝑅sh(𝑇)

𝑁𝐷
, а 𝑅sh(𝑇) =

𝜌0(𝑇)𝑑𝐷

𝜋𝑟2
– температурна залежність опору металевого шунта, 

ρ0 – питомий опір, dD – довжина дислокації, на яку проникає метал, формуючи шунти, 

r – середній радіус шунта (при розрахунку всі шунти вважаються ідентичними). Всі 

вирази, записані вище, відповідають випадку одиничної площі контакту. 

Таким чином, на відміну від роботи [109], нами розглядається більш загальний 

випадок, коли контактний опір складається з двох послідовно з’єднаних опорів, опору 

металевих шунтів ρsh та опору дифузійного підведення електронів до торців шунтів 

ρtw. В експерименті у тих випадках, які розглядалися раніше, виконувалось 

співвідношення 𝜌sh < 𝜌tw. Зокрема, це стосується результатів, проаналізованих в 

[112], а також експериментальних результатів, отриманих для контактів  з кремнієм 

[113] та для контактів з арсенідом галію і антимонідом індію [114]. У цих випадках 

типовою залежністю контактного опору від температури є залежність з мінімумом. 

При достатньо високих температурах контактний опір із збільшенням температури 

зростав за законом Tn, де n < 1, а в області низьких температур він збільшувався при 

зменшенні температури за експоненціальним законом. Це пов’язано з неповною 

іонізацією донорів, так званим вимороженням носіїв заряду. 

 Протилежна ситуація була реалізована нами вперше в роботі [90], в якій  в 

температурному діапазоні 4,2 < T < 300 K досліджувалась  температурна залежність 

контактного опору в слабко виродженому InN (рис. 3,10). У цьому випадку 

реалізувалася нерівність 𝜌sh > 𝜌tw, тобто контактний опір, у першу чергу, визначався 

опором шунтів. При цьому в області гелієвих температур контактний опір 

насичувався, а з підвищенням температури спочатку зростав за законом T5 (при 

температурі нижчій за температуру Дебая), потім зростання уповільнювалося і 

виходило на лінійну залежність ρc ~ T (при температурі вищій за температуру Дебая). 
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Як було показано в роботі [115], закон росту ρc ~ T5 виконується за рахунок розсіяння 

електронів металу на фононах. 

 

Рис. 3.10 Експериментальна (○) та теоретична (1) залежності ρс(Т) омічного контакта 

Au/Ti/Pd/n-InN з рівнем легування напівпровідника 2·1018 cм-3, а також залежність величини 

питомого опору паладієвих шунтів ρsh(T) (2). 

 

Насичення контактного опору InN при гелієвих температурах (рис. 3.9а) 

пов’язано з тим, що при достатньо великому рівні легування, тобто в околі 

виродження та при виродженні, домішкова зона уширюється і зливається із зоною 

провідності, завдяки чому відбувається перехід Мотта  [116]. 

Далі детальніше розглянемо температурну залежність питомого опору металу, 

що проникає в дислокації та формує шунти. Оскільки у випадку зразків с401 та с560 

спостерігалось істотне накопичення індію поблизу інтерфейсу «метал-InN», що було 

підтверджено дослідженнями компонентного складу за допомогою електронної Оже-

профілометрії, то для цих зразків було зроблено припущення, що саме атоми індію 

мають найбільшу ймовірність проникати в дислокації та формувати металеві шунти. 

На відміну від паладію, індій має значно нижчу температуру Дебая TD = 85 K [117]. 

При низьких температурах чистий індій є надпровідним, температура переходу 

близька до 3,412 K. У діапазоні температур 3,412 - 10 K, опір індію пропорційний Т5. 
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Лінійна залежність виникає в діапазоні температур, вищих за 40 K. Порівняння 

залежностей ρsh(T) для паладію та індію представлено на рис. 3.11. 

 

Рис. 3.11 Порівняння температурних залежностей питомого опору металевих шунтів. 

 

Теоретичні залежності ρс(T) для зразків з різною концентрацією електронів, 

наведені на рис. 3.12, розраховувалися за формулою (3.7) для обох випадків 

(паладієвих та індієвих шунтів). При цьому для розрахунку були використані дані про 

параметри InN, наведені в [6, 7, 42, 118]. Як видно з рис. 3.12, для всіх досліджених 

нами зразків має місце хороший збіг аналітичної температурної залежності питомого 

контактного опору ρс(T) з експериментальними даними. Найкраще узгодження між 

теорією та експериментом досягнуто при розрахунку струмопереносу по паладієвих 

шунтах у випадку зразку с559 та по індієвих шунтах для зразків с401 та с560, що 

корелює з структурними особливостями відповідних зразків, проаналізованими вище. 

Величини провідних дислокацій, розраховані з теоретичних залежностей ρс(T), 

дорівнюють 5·109, 9·109 та 2·1010 см–2 відповідно для зразків с559, с401 та с560, що 

добре узгоджується з величинами крайових та гвинтових дислокацій, 

експериментально отриманими за допомогою високороздільної X-променевої 

дифрактометрії (табл. 3.2). Відзначимо, що виявлена нами сумарна густина гвинтових 

і крайових дислокацій значно перевищує необхідну для реалізації даного механізму. 
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Рис. 3.12 Експериментальна (точки) і теоретична (лінії) залежності ρс(Т) омічних 

контактів Au/Ti/Pd/n-InN для різних рівнів легування напівпровідника. 

 

Таблиця 3.2 

Експериментальні значення густини гвинтових та крайових дислокацій, та 

теоретичні значення густини провідних дислокацій 

Концентрація 

електронів, Nd 

[см-3] 

Обробка 

Густина 

гвинтових 

дислокацій, 

NS × 108 [cм-2] 

Густина 

крайових 

дислокацій, 

NE × 109 [cм-2] 

Густина 

провідних 

дислокацій,  

ND × 109 [cм-2] 

4×1019 
- 46,37 25,70 - 

ШТО 370 °C 26,12 22,80 20,0 

8×1018 
- 2,77 5,35 - 

ШТО 400 °C 2,91 8,90 9,0 

2×1018 - 2,30 3,40 5,0 

 

Металеві шунти характеризувалися такими розмірами: r = 5·10–8 см, dD = 0,1 мкм. 

Варто зауважити, оскільки 𝑅sh~
𝑑𝐷

𝑟2
, то виникає деяка неоднозначність визначення 

величин dD и r. Так, зі збільшенням dD  зростає також і r. 
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3.3.2. Аналіз процесу розсіювання електронів у виродженому InN 

У роботі [33] на основі сильновиродженого InN з рівнем легування  

n = 5·1020 cм–3 були створені нанодроти діаметром ~100 нм і виміряні температурні 

залежності їх опору (рис. 3.13). Зроблена спроба пояснити зростаючий характер 

спостережуваних залежностей металевою поведінкою сильновиродженого InN. 

Однак, авторам вдалося пояснити лише лінійно зростаючий характер загального 

опору, отримана залежність у діапазоні температур 4-150 K не була описана, оскільки 

загальний опір Au/Pt/Ti/Pd/n-InN зростав помірно з температурою. 

 

 

Рис. 3.13 Температурна залежність опору нанорозмірних дротів виродженого InN: 

точки – експеримент, лінія – теорія [33]. 

 

Для пояснення залежності, отриманої в [33], слід зазначити, що фізика 

формування провідності в металі і в сильновиродженому напівпровіднику різна і 

пов’язана з розсіюванням носіїв заряду в області високих температур на оптичних 

фононах. Так, як було показано вище, в металі, при низьких температурах (< TD, де 

TD – температура Дебая) опір зростає з температурою за законом T5, а при температурі 

вищій ніж температура Дебая – за лінійним законом. 
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У вироджених напівпровідниках при низьких температурах рухливість 

електронів μn не залежить від температури і визначається, в основному, розсіюванням 

на домішках [119], а при високій густині дислокацій істотним є розсіювання на 

дислокаціях. При досить високих температурах μn зменшується, взагалі кажучи, 

нелінійно. Опір сильновиродженого напівпровідника при цьому зростатиме також 

нелінійно (рис. 3.9 а). 

Для точного моделювання поведінки сильновиродженого напівпровідника, в 

області близької до лінійного зменшення рухливості електронів у високо 

виродженому електронному газі при досить високих температурах були зроблені 

наступні наближення. Для виродженого напівпровідника в області температур, де 

енергія Фермі EF набагато вища, ніж теплова енергія kT, рівноважна функція 

розподілу може бути апроксимована функцією Хевісайда  𝜃(𝐸𝐹 − 𝐸). Якщо рівень 

легування є досить високим, то відбувається перехід Мотта в домішковій зоні, і всі 

донори іонізуються незалежно від температури. Іншими словами, домішкова зона і 

зона провідності перекриваються. Це означає, що концентрація електронів та донорів 

визначається імпульсом Фермі pF: 𝑛 = 𝑁𝑑 = 𝑝𝐹
3 (3𝜋2ℏ3)⁄ . Зручно описати 

непараболічність зони провідності такою моделлю [120]: 

𝐸(𝑝) =
𝑝𝑠

2

𝑚
[√1 + (

𝑝

𝑝𝑠
)
2
− 1],      (3.8) 

де ps – характеристичний імпульс: 𝑝𝑠
2 = 𝑚𝐸𝑔

′ 2⁄ . В цьому випадку 𝐸𝑔
′ ≈ 𝐸𝑔 + 2𝐸HF, де 

𝐸𝑔 – ширина забороненої зони, 𝐸HF = −𝑞2 [𝑝𝐹 ℏ⁄ − arctan(𝑝𝐹 𝜆TF ℏ⁄ ) 𝜆TF⁄ ] 𝜋2⁄ εε0– 

енергія обміну Хартрі-Фока, і 𝜆TF = [2𝑞2mp
𝐹
√1 + (𝑝𝐹 𝑝𝑠⁄ )2 (휀𝑠휀0𝜋

2ℏ3)⁄ ]−1 2⁄ – 

довжина екранування Томаса-Фермі. Щоб уникнути плутанини, зазначимо, що 

співвідношення між імпульсом Фермі та енергією Фермі є 𝐸(𝑝𝐹) = 𝐸𝐹. 

Використовуючи кінетичне рівняння в наближенні низького поля для 

розрахунку провідності 𝜎та подання рухливості електронів у вигляді 𝜇𝑛 = 𝜎 𝑞𝑛⁄ , 

отримуємо такий вираз для рухливості виродженого електронного газу: 

𝜇𝑛 =
𝑞𝜏𝑚(𝐸𝐹)

𝑚√1+(𝑝𝐹 𝑝𝑠⁄ )2
,         (3.9) 
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де 𝜏𝑚(𝐸𝐹) – час релаксації імпульсу, розрахований для енергії Фермі. Часткові вклади 

різних механізмів релаксації імпульсу електронів 𝜏𝑚
−1(𝐸𝐹) = ∑ 𝜏jm

−1(𝐸𝐹)𝑗  

підсумовуються так само, як часткові вклади рухливості: 𝜇−1(𝐸𝐹) = ∑ 𝜇𝑗
−1(𝐸𝐹)𝑗 . 

Методи розрахунку відповідних часів релаксації 𝜏𝑖(𝐸), 𝜏𝐷(𝐸) та 𝜏opt(𝐸) можна знайти 

в [121]. 

Нижче наведено вирази для відповідних електронних рухливостей. При 

релаксації завдяки взаємодії електронів із зарядженими домішками 

𝜇𝑖 = {
2𝑚

eff
2𝑞3

3𝜋ℏ3
(

1

4πε𝑠𝜀0
)2[1 + (

𝑝𝐹

𝑝𝑠
)2](ln|1 +

4𝑝𝐹
2

ℏ2𝜆TF
−2 | −

4𝑝𝐹
2

4𝑝𝐹
2+ℏ2𝜆TF

−2)}
−1   (3.10) 

та взаємодії з дислокаціями 

𝜇𝐷(||,⊥) = {
2𝑚

eff
2𝑞3

3ℏ3
(

𝜆TF
2

𝜀𝑠𝜀0𝑎𝑙(||,⊥)

)2[1 + (
𝑝𝐹

𝑝𝑠
)2]}−1 𝛷||,⊥

𝑁||,⊥𝐷
,     (3.11) 

де 𝑎𝑙(||,⊥)
– постійна ґратки вздовж нормалі до осі росту кристала (осі c), 𝑁||,⊥𝐷– густина 

дислокацій, орієнтованих вздовж і нормальних до електричного поля, 𝛷||,⊥– 

відповідний кутовий фактор: 𝛷|| = [sinh
3(2𝐴 ) 3⁄ + sinh(4𝐴 ) 4⁄ − 𝐴 ] 8⁄ 𝑎3, де 𝑎 =

2𝑝𝐹 𝜆TF ℏ⁄ = sinh(𝐴) і 𝛷⊥ = −[sin
3(2𝐵 ) 3⁄ − sin(4𝐵 ) 4⁄ + 𝐵] 𝑎3 8⁄ 𝑏6, де 𝑏 =

𝑎 √1 + 𝑎2⁄ = sinh(𝐵). Необхідно відмітити, що до рівнянь (3.10) - (3.11) не входить 

температура. 

Оптичні фонони призводять до локальних змін електричного поляризаційного 

вектора. З урахуванням електронного розсіювання оптичними фононами рухливість 

визначається таким чином [122]: 

𝜇opt = {
qm2ℏ𝜔𝑜(𝜀𝑑

−1−𝜀𝑠
−1)

4πε0ℏ
2

√1 + (
𝑝𝐹

𝑝𝑠
)
2
𝑁(

ℏ𝜔𝑗

kT
) ×

× [𝜉jF
+ln|

𝑝𝐹+𝑝𝑠√𝜉jF
+2

−1

𝑝𝐹−𝑝𝑠√𝜉jF
+2

−1

| + exp(
ℏ𝜔𝑗

kT
)𝜉jF

−ln|
𝑝𝐹+𝑝𝑠√𝜉jF

−2
−1

𝑝𝐹−𝑝𝑠√𝜉jF
−2

−1

|𝜃(𝜉jF
− − 1)]}−1,

 (3.12) 

де 𝜉jF
± = √1 + (𝑝𝐹 𝑝𝑠⁄ )2 ± 𝑚ℏ𝜔𝑗 𝑝𝑠

2⁄ , ℏ𝜔opt – енергія оптичних фононів, 휀𝑑, 휀𝑠 – 

динамічна та статична діелектричні сталі відповідно, 𝑁(𝑥) – функція Планка 

розподілу випромінювання чорного тіла. 
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На рис. 3.13 наведено розрахункові залежності рухливості електронів μn від 

температури для виродженого InN, розраховані  для абсолютних величин 𝜇𝑛(𝑁𝑑) 

(рис. 3.13 а) та відносних 𝜇𝑛(𝑇 ) 𝜇𝑛⁄ (300𝐾) (рис. 3.13 б) за рівнянням 

𝜇𝑛 = (𝜇𝑖
−1 + 𝜇𝐷

−1 + 𝜇opt
−1)−1.      (3.13) 

Використовувались такі значення параметрів матеріалу: константи кристалічної 

ґратки 𝑎𝑙|| = 5,7 Å і 𝑎𝑙⊥ = 3,5 Å, ефективна маса електронів 𝑚eff = 0,07𝑚0, статична 

діелектрична проникність 휀𝑠 = 15, 3, динамічна проникність 휀𝑑 = 8,9, енергія 

оптичних фононів ℏ𝜔opt = 73 МеВ, параметр непараболічності зони провідності 𝐸𝑠 =

0,7 еВ, густина дислокацій 𝑁||
dis = 𝑁⊥

dis = 10−3 × 𝑁𝑑2 3⁄ см–2. З рис. 3.14 видно, що чим 

вищий рівень легування, тим краще закон зменшення рухливості при досить високих 

температурах описується лінійною залежністю. 

З урахуванням параметрів сильнолегованого InN, розв'язком наведеного вище 

рівняння для рухливості виродженого електронного газу при рівнях легування  

1021 см–3 є значення, які дуже близькі до експериментальних (див. рис. 3.14 а). При 

рівні легування 5·1020 см–3 розрахована рухливість електронів досить близька до 

максимально можливої величини 50 см2/В·с, отриманої з використанням 𝜌𝑠= 

2,5·10-4 Ом·cм2 і представленої в [33]. 

З рис. 3.14 б видно, що при рівні легування 5·1018 см–3 зменшення рухливості 

(нормованої до 𝜇𝑛(300𝐾)) при 100 K ближче до лінійного, ніж у разі рівня легування 

2·1018 см–3. При T > 150 K лінійна апроксимація зменшення рухливості електронів для 

випадку рівня легування 5·1020 см-3 досить добре збігається з експериментом. Цілком 

природно, що близьке до лінійного зменшення рухливості відповідає близькому до 

лінійного збільшення опору сильнолегованого напівпровідника: 

R(T) = R0(1 + αeff(T – T0). Однак дана лінійність має графічну точність, тоді як точно 

розрахований кутовий коефіцієнт кривої рухливості все ще продовжує слабо 

залежати від температури. 

Таким чином, стверджувати, що залежність R(T) для сильнолегованих 

напівпровідників має подібний до металів характер, буде невірно. Крім того, кутовий 

коефіцієнт αeff(Т) для сильнолегованого напівпровідника (на відміну від випадку 
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металів, при якому типове значення α становить ~ 1/273 K–1) зменшується з 

температурою, оскільки значення електронної рухливості μ(T = 0) зменшується і 

ефективна електронна маса m збільшується. Як результат, при високому ступені 

виродження значення αeff для напівпровідників є приблизно на порядок меншим, ніж 

для металів. 

 

 

Рис. 3.14 Рухливість електронів виродженого InN як функція: (a) – рівня легування 

при кімнатній температурі (експериментальні дані взяті з [123]); (б) – температури при 

різних рівнях легування: 1 – 2·1018 см-3; 2 – 5·1018 см-3; 3 – 5·1020 см-3 (значення рухливості 

нормалізовано до значення при Т = 300 K). 

 

Слід зауважити, що для випадку, розглянутого в [33] (де вимірювалося лише 

загальне значення опору R), 

𝑅 = 2𝑅𝑐 +
𝜌𝑠𝐿𝑠

𝜋𝑟𝑠
2 ,     (3.14) 
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де Rc – контактний опір, 𝜌𝑠 = (nq𝜇𝑛)
−1– опір вироджених InN нанодротів та rs, Ls – їх 

радіус та довжина відповідно. Деяка додаткова інформація про значення Rc і Rs = 

ρsLs/πrs
2 може бути отримана, якщо взяти до уваги, що при T = 300 K справедливі 

наступні вирази: 

𝑅𝑐 = 𝑅𝑐0 + 𝑅𝑚0[1 + 𝛼(𝑇 − 𝑇0)],  (3.15) 

𝑅𝑠 = 𝑅𝑠0[1 + 𝛼eff(𝑇 − 𝑇0)],   (3.16) 

де 𝑅𝑐0 = 𝜌tw 𝜋⁄ 𝑟𝑠
2, Rm0 – загальний опір всіх металевих шунтів, спряжених з 

дислокаціями при Т = Т0, і Rs0 – опір нанодротів при Т = Т0. 

При Т > 150 K з врахуванням, що Т0 = 300 K, можна записати: 

2(𝑅𝑐0 + 𝑅𝑚0) + 𝑅𝑠0 = 2150 Ом,   (3.17) 

αeff + α(2Rm0/Rs0) = 4,7·10-4 K–1.   (3.18) 

В результаті отримуємо два рівняння з трьома невідомими: 𝑅𝑐0, 𝑅𝑚0і 𝑅𝑠0. Беручи 

до уваги, що 𝑅𝑠0 = 𝜌𝑠0 𝐿𝑠 𝜋⁄ 𝑟𝑠
2 (де 𝜌𝑠0 – питомий опір нанодротів), у рівняннях (3.17), 

(3.18) залишаються лише дві невідомі змінні. Попередні оцінки показують, що 

𝑅𝑚0<<𝑅𝑐0 і 𝑅𝑚0<<𝑅𝑠0, тому значення 𝑅𝑚0можна оцінити з наближенням. 

Після підстановки параметрів нанодротів і нижчого значення 𝜌𝑠0(згідно з [33] 

𝜌𝑠0= 2,5·10-4 Ом·см) у вираз для 𝑅𝑠0, ми отримуємо 𝑅𝑠0= 1548 Ом. Тоді, підставляючи 

𝑅𝑠0 у рівняння (3.17), (3.18), ми отримуємо 2𝑅𝑐0 ≈ 600 Ом. З іншого боку, значення 

𝑅𝑐 можна визначити з виразу 𝑅𝑐0 = 𝜌tw 𝜋⁄ 𝑟𝑠
2. Використовуючи значення 5·1020 см–3 

та 5·1011 см–2 для рівня легування та густини металевих шунтів відповідно, при 

розрахунку 𝜌tw з рівняння (3.1) отримуємо, що 2𝑅𝑐0 ≈ 600 Ом; це відповідає 

зазначеній величині. При рівні легування 5·1020 см–3 розрахований нахил кривої 𝜇𝑛(Т) 

дуже близький до значення 4,7·10-4 К–1, наведеного в [33]. 

Показану на рис. 3.13 експериментальну залежність R(T), отриману авторами 

[33], нам вдалося теоретично описати за рівняннями (3.13) - (3.18) (рис. 3.15). 

Розглянуто контакт до нанодротів з n-InN (5·1020 см–3) довжиною 7 мкм і діаметром 

120 нм. Досить добра відповідність була досягнута між теоретичними та 

експериментальними результатами. У цьому випадку внесок контактного опору Rс 

обох контактів у загальний опір R становить близько 38%, тому величина R 
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визначається в основному опором InN нанодротів. Перерахунок опору Rс (300 Ом) до 

питомого контактного опору дає приблизно 3,4·10-8 Ом·cм2. Слід відмітити, що 

значення питомого контактного питомого опору 1,09·10-7 Ом·cм2, наведене в [33], 

насправді відповідає добутку загального опору нанодроту і двох контактів на площу 

контакту. 

 

 

Рис. 3.15 Температурна залежність опору вироджених InN нанодротів: точки – 

експериментальні дані [33], суцільна крива – розрахунок. 

 

3.4. Висновки до розділу 3 

В омічних контактах до n-InN з великою густиною дислокацій механізм 

струмопроходження обмежений проходженням струму крізь металеві шунти, 

суміщені з дислокаціями. Завдяки цьому в області достатньо високих температур 

реалізуються зростаючі лінійно з температурою  залежності контактного опору від 

температури. Проте  фізика струмопроходження є різною в залежності від того, який 

з опорів, опір шунтів чи опір області дифузійного підведення до торця шунта, є 

визначальним. Зокрема, в контактах «метал-InN», в яких струмопроходження 

визначають металеві шунти, у випадку виродження напівпровідника відсутня ділянка 

зростання опору при збільшенні температури в області гелієвих температур, а опір 
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контактів при температурах, нижчих за температуру Дебая, сильно зростає із 

збільшенням температури. 

Проаналізовано вплив температурної залежності металу, який формує шунти, на 

залежність ρс(Т). Найкращу відповідність теорії з експериментальними даними 

досягнуто у припущенні формування індієвих шунтів у випадку плівок InN, 

вирощених в умовах збагачення поверхні атомами індію. В інших випадках 

розглядалась можливість формування металевих шунтів контактоутворюючим 

металом – паладієм. 

Підтверджено, що лінійний характер температурної залежності питомого опору 

нанодротів з виродженого ІnN, отриманого в роботі [33], зв’язаний з близькою до 

лінійної залежністю провідності InN від температури. Ця залежність пояснюється в 

рамках механізму розсіювання електронів на оптичних фононах, що призводить, 

зокрема, до зміни значень коефіцієнта температурної залежності опору у порівнянні 

з металами. 

Матеріали розділу представлено в роботах [90, 94, 97-99, 102-104, 118, 124]. 
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РОЗДІЛ 4. ХАРАКТЕРИЗАЦІЯ ОМІЧНИХ КОНТАКТІВ ДО 

НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЛІВОК InN 

 

4.1. Формування омічних контактів Pd/Ti/Au в одному технологічному 

процесі без додаткових активних обробок 

Задача створення якісного омічного контакту до InN з низькою кількістю 

привнесених дефектів та спрощеним технологічним циклом виготовлення 

вирішується способом створення контакту «метал-напівпровідник». Суть полягає в 

магнетронному напиленні в єдиному технологічному циклі на очищену поверхню InN 

контактоутворюючого шару товщиною 30 нм, шару дифузійного бар’єра товщиною 

50 нм, зовнішнього контактного шару товщиною 500 нм. Суттєвим фактором є 

температура напівпровідникової плівки, на яку проводять напилення шарів 

металізації. В нашому випадку напилювання проводилось на підігріті до 350 °C 

епітаксійні плівки InN, вирощені за допомогою технології PAMBE. 

Перевагами даного підходу, безумовно, є спрощення процесу формування 

омічного контакту єдиним технічним циклом напилення шарів контактної металізації 

і відсутність необхідності проводити додаткові технологічні операції, які можуть 

небажано вплинути на характеристики готового приладу. Як відомо, дифузійні 

процеси у тонкоплівкових системах під дією термічних обробок, про які йде мова, 

відбуваються значно інтенсивніше, ніж в об’ємних матеріалах. 

Шари контактної металізації підбирались з урахуванням їхнього призначення та 

властивостей кожного матеріалу (див. розділ 1, пункти 1.4 - 1.8). Pd за рахунок 

відмінної адгезії до поверхні тринітридів та його тугоплавкості (Тпл = 1550 °С) [125] 

був вибраний в ролі контактоутворюючого матеріалу для формування несплавного 

омічного контакту з різкою межею поділу «метал-напівпровідник». Товщина 50 нм є 

оптимальною для шару Ті, а сам шар використовується в ролі дифузійного бар’єра 

для запобігання перемішування шарів контактоутворюючої металізації. Au 

зарекомендувало себе надійним зовнішнім контактом [46], що запобігає окисненню 

нижніх шарів металізації, а також слугує шаром для під’єднання зовнішніх виводів 

електричного кола. 
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Описаний метод формування омічних контактів до InN в єдиному 

технологічному процесі магнетронного напилення контактної металізації захищено 

патентом України на корисну модель [67]. 

 

4.1.1. Електрофізичні властивості омічних контактів, сформованих без 

додаткових активних обробок 

Контактні структури Au/Ti/Pd/n-InN/GaN/Al2O3 (зразок с559), отримані за 

допомогою вищеописаного підходу до InN з концентрацією електронів n = 2·1018  см-3, 

характеризувались лінійними симетричними ВАХ (рис. 4.1), що вказує на 

формування омічного контакту одразу після магнетронного напилення металу на 

напівпровідникову поверхню без проведення додаткових активних обробок. 

Методами CTLM і LTLM ми провели дослідження величини питомого 

контактного опору при кімнатній температурі. Оцінка довжини переносу LT 

методом LTLM склала 18 мкм. Тобто ми не можемо користуватись формулою (2.13) 

для визначення питомого контактного опору методом CTLM, а натомість повинні 

користуватись повною формулою (2.10), що складно. З іншого боку така величина 

довжини переносу дозволяє скористатись методом LTLM за спрощеною схемою, 

визначаючи з рівняння (2.6) величину питомого контактного опору (2.7). Середнє 

значення, отримане з рівняння (2.6) в конфігурації LTLM, сягало ρc = 

4,20·10-6 Ом·см2. Гістограми розподілів виміряної величини показано на рис. 4.2. 
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Рис. 4.1 Вольт-амперні характеристики контактної структури Au/Ti/Pd/n-InN/GaN/Al₂O₃ з 

радіальною геометрією контактних площадок, де d – діаметр площадки. 

 

 
Рис. 4.2 Гістограма розподілу питомого контактного опору Au/Ti/Pd/n-InN, 

отриманого методом LTLM, з довірчими інтервалами лог-нормального розподілу ρc з 

імовірністю 95%.  

 

Про однорідність розподілу питомого контактного опору омічних 

контактів Au/Ti/Pd/n-InN/GaN/Al2O3, сформованих без додаткових активних 
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обробок, можна судити з рис. 4.3. У центральній частині зразка с559, форма 

якого близька до квадратної зі стороною 1 см, ρc змінюється у вузьких межах 

від 2·10–6 до 7·10–6 Ом·см2. Однорідність на краях погіршується, що може бути 

пов’язано з похибками, отриманими у процесі фотолітографії, оскільки при 

нанесенні фоторезисту за допомогою центрифуги на зразки можуть 

проявлятися крайові ефекти в розподілі фоторезисту по площині зразка. 

 

 
Рис. 4.3 Розподіл питомого контактного опору по площині зразка с559. 

 

 

Перед проведенням детального статистичного аналізу розподілу ρc необхідно 

звернути увагу на вирази, що визначають дану фізичну величину. Для всіх класичних 

механізмів струмоперенесення крізь інтерфейс «метал-напівпровідник», описаних в 

першому розділі: термоелектронна емісія (рівняння 1.4), польова емісія (рівняння 1.6) 

та термопольова емісія (рівняння 1.8) у підекспоненціальний вираз входить висота 

потенціального бар’єра Шотткі (φb), яку зі статистичної точки зору можна вважати 

випадковою величиною, розподіленою за нормальним законом по площині зразка. 

Таким чином, величина питомого контактного опору повинна підкорятися лог-

нормальному розподілу [93]. Виходячи з цих міркувань, всюди в роботі для 

статистичної обробки даних, що стосуються питомого контактного опору, ми 
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використовуємо лог-нормальний закон розподілу. На гістограмах розподілів 

(рис. 4.2) наведено значення довірчих інтервалів лог-нормального розподілу ρc з 

імовірністю 95%. 

 

4.1.2. Внесок буферних шарів GaN у процес струмопереносу 

Оскільки досліджувана напівпровідникова структура являє собою складну 

систему InN/GaN/Al2O3, то для того, щоб з’ясувати чи вносить в процес 

струмоперенесення вклад шар GaN, ми досліджували величину питомого опору 

епітаксійних плівок n-GaN, яку також можна визначити методами TLM. 

Досліджувались монокристалічні плівки n-GaN, які були отримані у ФТІ 

ім. А.Ф. Іоффе РАН методом металорганічної хлоридної епітаксії з газової фази 

(MOCVD). Шари GaN товщиною ~ 30 мкм з концентрацією донорів ~1018 см–3 були 

вирощені на сапфірових підкладках з використанням AlN буферних шарів. Методом 

послідовного магнетронного напилення на гетероструктурах, підігрітих до 350 °С, 

створювалась контактна металізація Au(100 нм)/Pd(70 нм)/Ti(50 нм)/Pd(30 нм)/n-

GaN. Описаний метод формування омічних контактів до GaN захищено патентом 

України на корисну модель [126]. 

У растровому електронному мікроскопі досліджувались сколи контактної 

металізації. На сколі контактної металізації досліджуваного зразка спостерігалась 

різка межа поділу Pd/GaN. Також шар GaN характеризувався колончастою 

структурою, яка є подібною до структури шарів InN, проаналізованих у розділі 3, та 

вказує на наявність високої густини структурних дефектів у приконтактному шарі 

напівпровідника. Типову морфологію сколів омічних контактів до n-GaN наведено  на 

рис. 4.4. 
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Рис. 4.4 Скол омічної контактної структури до n-GaN. 

 

 

Таблиця 4.1 

Результати вимірювання питомого контактного опору омічних контактів 

Au/Pd/Ti/Pd/n-GaN 

Метод ρc, Ом·см2 ρs, Ом·см ρc /ρs ± ∆ρс 

CTLM 0,4 2510 1,6·10-4 ± 9,6·10–3 

 

Основні результати вимірювань питомого контактного опору наведено в 

табл. 4.1. З отриманих результатів вимірювань питомого опору напівпровідникових 

шарів методом CTLM можемо зробити висновок, що шар GaN не вносить істотного 

вкладу в процес  струмоперенесення в структурі Au/Ti/Pd/n-InN/GaN/Al2O3, оскільки 

визначена величина питомого опору даного шару ρs = 2510 Ом·см значно перевищує 

величину питомого опору InN, яка сягає ρs = 1,7 Ом·см. 

 

4.2. Вплив додаткової швидкої термічної обробки на властивості омічних 

контактів Pd/Ti/Au до InN 

4.2.1. Оптимізація електрофізичних властивостей омічних контактів 

Pd/Ti/Au до n+-InN та їх статистичний аналіз 

Вольт-амперні характеристики контактів Pd/Ti/Au до нітрид індієвих плівок з 

концентрацією електронів n = 8·1018 см–3 (зразок с401), напилених аналогічним 

способом, описаним вище, також характеризувались лінійністю та симетричністю, 

що вказувало на їх омічність (рис. 4.5). Однак, для зразка с401 середнє значення 𝜌с̅= 
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2,99·10-4 Ом·см2, що вище майже на два порядки, в порівнянні зі зразком с559. Варто 

також відмітити суттєву неоднорідність значень ρc по пластині с401 як в центрі, так і 

на краях (рис. 4.6 а). 

З метою оптимізації електрофізичних властивостей омічних контактів 

проводились ШТО з температурами 350 °С, 370 °С та 400 °С тривалістю 2 хвилини в 

атмосфері N2. Параметри відпалів підбирались з огляду літературних даних [65], 

проведеного в розділі 1, та з урахуванням низької температури дисоціації InN (630 °С 

у вакуумі та 500 °С в атмосфері N2 [7]). 

Уже після ШТО при 370 °С вдалося досягти суттєвого покращення однорідності 

розподілу ρс по площині зразка с401 (рис. 4.6 в), однак на краях пластини 

спостерігалась гірша однорідність відносно центральної області і після ШТО при 

400 °С (рис. 4.6 г), що було аналогічним до поведінки зразка с559. 

 

 
Рис. 4.5 Вольт-амперні характеристики контактної структури Au/Ti/Pd/n+-InN/GaN/Al₂O₃, 

де d – діаметр контактної площадки.  
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Рис. 4.6 Розподіл питомого контактного опору по площині зразка с401 перед відпалом (а), 

після ШТО при 350 °С (б), 370 °С (в) та 400 °С (г) тривалістю 2 хв. 
 

З гістограм лог-нормальних розподілів ρс (рис.4.7), отриманих як перед, так і 

після кожної ШТО, видно, що після здійснених відпалів суттєво зменшується не 

тільки середнє значення ρс, а також і ширина розподілу даної величини, тобто 

дисперсії вибірки ρс. 
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Рис. 4.7 Гістограми лог-нормального розподілу ρc Au/Ti/Pd/n+-InN з довірчими 

інтервалами ймовірністю 95% перед відпалом (а), після ШТО при 350 °С (б), 370 °С (в) та 

400 °С (г) тривалістю 2 хв. 
 

Для статистичного аналізу даних було проведено тестування гіпотез двох типів: 

�̅�1 − �̅�2 > 0 – різниця середніх значень вибірок даних до відпалу та після проведеного 

відпалу є додатною; 𝑠1
2 𝑠2

2⁄ > 1– відношення дисперсій вибірок перед відпалом та 



109 

 

після проведеного відпалу є більшою за одиницю. Дані гіпотези тестувалися з рівнем 

довіри α = 0,05, отримані результати занесені в табл. 4.2 та 4.3. 

Тестування гіпотези першого типу має назву односторонній t-тест Стьюдента у 

припущенні рівності дисперсій двох вибірок [127] або t-тест Вельча [128], коли умова 

рівності двох вибірок не виконується. Оскільки в нашому випадку після проведених 

відпалів суттєво змінювались не лише середні значення ρc, а й дисперсії даних 

розподілів, що видно з гістограм на рис. 4.7, доцільнішим є проведення t-тесту 

Вельча. Слід також відмітити, що гіпотеза першого типу може бути протестована у 

припущенні як незалежних (неспарений t-тест),  так і залежних вибірок (спарений t-

тест). Спарений t-тест є однією з форм групування експериментів і має більшу 

статистичну потужність [129], однак має потребу в залежних попарно вибірках 

однакового розміру. Оскільки в деяких точках на пластині зразка с401 після 

проведених відпалів інформацію щодо значення ρc було втрачено, проводився t-тест 

Вельча обох типів: спарений – для експериментів, які були успішно проведені на 

одному й тому ж шаблоні TLM як до, так і після ШТО; а також неспарений t-тест 

Вельча всіх даних, отриманих за TLM методом. 

Таблиця 4.2 

Результати спареного t-тесту Вельча вибірок значень ρс зразка с401 

Відпал ШТО 350 °С ШТО 370 °С ШТО 400 °С 

Номер вибірки І ІІ ІІ ІІІ ІІІ ІV 

Розмір вибірки, n 24 27 29 

Середнє значення 

вибірки, �̅� = lg (�̅�𝑐) 
–3,525 –4,415 –4,385 –4,663 –4,723 –4,453 

Медіана вибірки, me –3,633 –4,464 –4,294 –4,621 –4,687 –4,445 

Середнє значення �̅�𝑐,  

×10-5 Ом·см2 
29,86 3,84 4,12 2,18 1,88 3,52 

Медіана ρc, ×10-5 Ом·см2 23,28 3,44 5,08 2,40 1,15 1,19 

t-статистика, t 4,062 2,095 –2,889 

p-значення 2,4·10–4 0,0230 0,9963 

 

В ході t-тесту Вельча оцінювалось значення t-статистики попарно для вибірок, 

отриманих перед та після відповідною ШТО, та p-значення для винесення рішення 

щодо прийняття або відхилення гіпотези. Якщо p-значення не перевищувало заданий 
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рівень довіри (p < α), гіпотеза вважалась правдивою, у протилежному випадку (p ≥ α) 

гіпотеза відхилялась. 

Другий тип тестування гіпотез має назву односторонній f-тест рівності 

дисперсій вибірок [130]. Оцінювати саме відношення дисперсій двох вибірок було 

вперше запропоновано в [131]. Даний підхід дозволяє нам перевірити гіпотезу: чи 

зменшується дисперсія вибірки значень ρc після проведеної ШТО із заданим рівнем 

довіри. Аналогічно до t-тесту Вельча в цьому тесті оцінювалось значення f-

статистики попарно для вибірок, отриманих перед та після відповідною ШТО, та їх 

p-значення. 

Таблиця 4.3 

Результати неспареного t-тесту Вельча та f-тесту рівності дисперсій вибірок 

значень ρс зразка с401 

Відпал 
- 

ШТО 

350 °С 

ШТО 

370 °С 

ШТО 

400 °С 

Номер вибірки V VI VII VIII 

Розмір вибірки, n 31 30 33 33 

Середнє значення 

вибірки, �̅� = lg (�̅�𝑐) 
–3,525 –4,385 –4,708 –4,490 

Медіана вибірки, me –3,695 –4,373 –4,687 –4,500 

Дисперсія вибірки, s 0,623 0,326 0,122 0,162 

Середнє значення �̅�𝑐,  

×10–5 Ом·см2 
29,88 4,12 1,96 3,24 

Медіана ρc, ×10–5 Ом·см2 20,21 4,23 2,05 3,16 

t-статистика, t – 4,889 2,677 –2,358 

Степені свободи, df – 54,68 47,09 62,74 

p-значення для 

середнього 
– 4,64·10–6 0,0051 0,9892 

f-статистика, f – 1,911 2,681 0,752 

p-значення для дисперсії – 0,0424 0,0038 0,7876 

 

З результатів, наведених в табл. 4.2 та 4.3, були зроблені висновки щодо 

сформульованих вище гіпотез. Стосовно першої гіпотези оцінювання різниці 

середніх значень ρc варто відмітити, що t-тести обох типів (спарений та неспарений) 

показали подібні результати, р-значення виявилось значно меншим за встановлений 

рівень довіри при аналізі пар вибірок, отриманих після ШТО при 350 °С та 370 °С. 
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Тільки для пари вибірок перед та після ШТО при 400 °С задовольнялась нерівність 

p ≥ α, внаслідок чого гіпотеза першого типу була відхилена для вказаної пари вибірок. 

Гіпотеза другого типу була відхилена також лише для пари вибірок, отриманих 

перед та після ШТО при 400 °С, де p-значення для дисперсії дорівнювало 0,7876, що 

суттєво перевищувало рівень довіри 0,05. 

Таким чином з прийнятих правдивими гіпотез, можемо зробити висновок, що 

після ШТО при 350 °С та 370 °С вдалося досягти суттєвого зменшення як середнього 

значення контактного опору, так і дисперсії вибірок цієї величини. Остання ж ШТО 

при температурі 400 °С не привела до суттєвого покращення ні середнього значення 

ρc, ні дисперсії його розподілу. Тому другий відпал при 370 °С тривалістю 2 хвилини 

прийнятий як оптимальний для зразка с401. 

 

4.2.2. Оптимізація електрофізичних властивостей омічних контактів 

Pd/Ti/Au до n++-InN та їх статистичний аналіз 

У зразку с560 з найбільшою концентрацією вільних електронів в плівках InN 

(n = 4·1019 см–3) омічні контакти одразу після напилення контактної металізації на 

підігріту напівпровідникову пластину характеризувались як високим середнім 

значенням �̅�𝑐 = 1,18·10–3 Ом·см2 порівняно з літературними даними (рис. 1.7), так і 

суттєвою неоднорідністю даної величини по площині зразка (рис. 4.8 а). 

Для оптимізації електрофізичних властивостей проводились ШТО при 350 °С та 

370 °С тривалістю 2 хвилини, параметри даних відпалів підбирались з урахуванням 

визначеної оптимальної температури відпалу зразка с401. Для аналізу впливу 

тривалості відпалу на характеристики омічних контактів здійснювався третій відпал 

зі збільшеною до 8 хвилин тривалістю. Гістограми лог-нормальних розподілів ρс, 

отриманих як перед, так і після кожної ШТО, зображені на рис. 4.9. 
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Рис. 4.8 Розподіл питомого контактного опору по площині зразка с560 перед відпалом (а), 

після ШТО 350°С (б), 370°С (в) тривалістю 2 хв та 370°С (г) тривалістю 8 хв. 
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Рис. 4.9 Гістограми лог-нормального розподілу ρc Au/Ti/Pd/n++-InN з довірчими 

інтервалами ймовірністю 95% перед відпалом (а), після ШТО при 350 °С (б), 370 °С (в) 

тривалістю 2 хв та 370 °С (г) тривалістю 8 хв. 

В ході проведених ШТО спостерігалось поступове покращення однорідності 

розподілу значень ρc по площині зразка як в центральній, так і в периферійній 

областях (рис. 4.8 б-г). Аналогічно до зразка с401 з аналізу гістограм лог-нормального 

розподілу ρc спостерігалися зміни як середнього значення даної величини, так і 

дисперсії отриманих вибірок. Для детального статистичного аналізу даних 
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здійснювалось тестування гіпотез, сформульованих у попередньому розділі. 

Результати статистичних тестів наведено в табл. 4.4 та 4.5. 

Таблиця 4.4 

Результати спареного t-тесту Вельча вибірок значень ρс зразка с560 

Відпал ШТО 350 °С ШТО 370 °С ШТО 370 °С 

Час відпалу t, хв 2 2 8 

Номер вибірки І ІІ ІІ ІІІ ІІІ ІV 

Розмір вибірки, n 17 17 18 

Середнє значення 

вибірки, �́� = 𝑙𝑔 (𝜌𝑐)́  
–3,035 –3,760 –3,806 –4,198 –4,317 –4,299 

Медіана вибірки, me –2,770 –3,746 –3,746 –4,199 –4,214 –4,447 

Середнє значення 𝜌с́,  

×10–5 Ом·см2 
92,24 17,38 15,64 6,35 4,82 5,03 

Медіана ρc, ×10-5 Ом·см2 170,00 17,93 17,93 6,33 6,11 3,58 

t-статистика, t 3,423 2,120 –0,117 

p-значення 0,0017 0,0250 0,5460 

Таблиця 4.5 

Результати неспареного t-тесту Вельча та f-тесту рівності дисперсій вибірок 

значень ρс зразка с560 

Відпал Конт-

роль 
ШТО 350°С ШТО 370°С ШТО 370°С 

Час відпалу t, хв – 2 2 8 

Номер вибірки V VI VII VIII 

Розмір вибірки, n 20 19 19 21 

Середнє значення вибірки, 

�́� = 𝑙𝑔 (𝜌𝑐)́  
–2,929 –3,840 –4,308 –4,351 

Медіана вибірки, me –2,740 –3,826 –4,200 –4,480 

Дисперсія вибірки, s 0,5685 0,2365 0,4060 0,1447 

Середнє значення 𝜌с́,  ×10–

5 Ом·см2 
117,70 14,46 4,92 4,46 

Медіана ρc, ×10–5 Ом·см2 181,80 14,94 6,31 3,31 

t-статистика, t – 4,504 2,548 0,251 

Степені свободи, df – 32,67 33,66 28,78 

p-значення для середнього – 4,01·10–5 0,0078 0,4017 

f-статистика, f – 2,404 0,583 2,806 

p-значення для дисперсії – 0,0343 0,8694 0,0140 
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З результатів, наведених в табл. 4.4 та 4.5, були зроблені висновки щодо 

сформульованих гіпотез про оцінювання різниці середніх значень ρc та відношення 

дисперсій вибірок значень ρc зразка с560. Стосовно першої гіпотези варто відмітити, 

що t-тести обох типів (спарений та неспарений) показали подібні результати, р-

значення виявилось значно меншим ніж встановлений рівень довіри при аналізі пар 

вибірок, отриманих після ШТО при 350 °С та 370 °С тривалістю 2 хвилини. Тільки 

для пари вибірок перед та після ШТО при 370 °С тривалістю 8 хвилин задовольнялась 

нерівність p ≥ α, внаслідок чого гіпотеза першого типу була відхилена для вказаної 

пари вибірок. 

Гіпотеза другого типу була відхилена лише для пари вибірок, отриманих перед 

та після ШТО при 370 °С тривалістю 2 хвилини, де p-значення для дисперсії 

дорівнювало 0,8694, що суттєво перевищувало рівень довіри 0,05. 

Таким чином, з прийнятих правдивими гіпотез, можемо зробити висновок, що 

останній відпал зразка с560 не привів до суттєвого зменшення середнього значення 

ρc, однак у цьому випадку гіпотеза про відношення дисперсій не була відхилена, що 

свідчить про істотне зменшення ширини лог-нормального розподілу питомого 

контактного опору після збільшення тривалості відпалу з 2 до 8 хвилин. 

 

4.3. Залежність питомого опору омічних контактів до n-InN від концентрації 

вільних електронів 

Для порівняння отриманих значень ρc з літературними даними була 

перебудована залежність питомого контактного опору від концентрації вільних 

електронів у напівпровідниковому шарі з додаванням точок від зразків с559, с401 та 

с560 (рис. 4.10). На даному графіку наші результати виокремлено горизонтальними 

та вертикальними лініями, де позначено середні значення ρc з довірчими інтервалами 

ймовірністю 95%. Як видно з поточного порівняння, ми досягли середніх результатів 

ρc згідно з літературними даними, де зазвичай публікуються тільки мінімальні 

значення питомого контактного опору без інформації стосовно розподілів та 

статистичної обробки цієї величини. 
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Рис. 4.10 Залежність питомого контактного опору від концентрації вільних 

електронів у напівпровідниковому шарі: точки – експериментальні дані; лінія – теоретично 

розраховані значення мінімального контактного опору. 
 

Важливо зазначити, що на противагу від залежності мінімального питомого 

контактного опору від концентрації вільних електронів (лінія на рис. 4.10), 

розрахованою з рівняння (1.9), де ρc обернено пропорційне до n, для наших зразків 

спостерігалось зростання ρc по мірі збільшення n. Даний результат може бути ще 

однією з підстав для перегляду класичних уявлень формування контакту «метал-

напівпровідник», в рамках яких було отримано залежність (1.9). Як було зазначено в 

розділі 3, для омічних контактів до напівпровідникових шарів з високою густиною 

структурних дефектів необхідно враховувати структурні особливості інтерфейсу 

«метал-напівпровідник» для кращого розуміння процесів формування омічного 

контакту і процесу струмопереносу. 

Матеріали розділу наведено в роботах [65, 67, 93, 94, 100, 118, 126, 132-136]. 

 

4.4. Висновки до розділу 4 

Омічні контакти Pd/Ti/Au були сформовані до епітаксійних плівок InN з 

концентрацією вільних електронів: n = 2·1018, 8·1018, 4·1019 см–3. У випадку зразка з 

найнижчою n омічні контакти були повністю сформовані шляхом запропонованого 

магнетронного напилення металізації в одному технологічному циклі на підігріту 
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напівпровідникову плівку без використання будь-яких активних обробок. Якість 

отриманих контактів підтверджувалась низьким середнім значенням питомого 

контактного опору (4,20 ± 2,67)·10–6. 

Для оптимізації характеристик омічних контактів до епітаксійних плівок InN з 

концентрацією вільних електронів: n = 8·1018 та 4·1019 см–3 використовувалась ШТО 

при температурах 350, 370, 400 °С. Після статистичного аналізу даних з вибірок, 

отриманих як перед, так і після кожної ШТО, були визначені оптимальні параметри 

температурних обробок. ШТО при 350 та 370 °С спричиняли суттєве покращення як 

середнього значення, так і дисперсії значення питомого контактного опору. Подальше 

збільшення температури до 400 °С не покращувало параметри контактів. Збільшення 

часу відпалу з 2 до 8 хвилин призвело до зменшення дисперсії вибірки значень 

питомого контактного опору. 

Дослідження питомого опору плівок нітриду галію підтвердили, що буферний 

шар GaN не вносить істотного вкладу в процес струмоперенесення в структурі 

Au/Ti/Pd/n-InN/GaN/Al2O3, оскільки визначена величина питомого опору даного шару 

ρs = 2510 Ом·см значно перевищує величину питомого опору InN, яка сягає значення 

ρs = 1,7 Ом·см. 
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ВИСНОВКИ 

1. Визначено, що омічні контакти Pd/Ti/Au з низьким питомим контактним 

опором можуть бути сформовані до вироджених епітаксійних плівок n-InN з концен-

трацією електронів: n = 2·1018 см-3, 8·1018 см-3 та 4·1019 см-3 за допомогою способу, що 

полягає в одночасному використанні методів магнетронного напилення металізації та 

швидкої термічної обробки. Метод виготовлення омічного контакту до нітриду індію 

в одному технологічному циклі захищено патентом на корисну модель.  

2. З температурної залежності питомого контактного опору «метал-InN» ви-

значено металевий тип струмопровідності, що супроводжується ростом питомого ко-

нтактного опору з ростом температури, та наведено модель струмопереносу через ме-

талеві шунти, що його пояснює. Вперше для контакту до n-InN був реалізований ви-

падок, коли контактний опір в першу чергу визначався опором металевих шунтів. 

3. Досягнуто узгодження між параметром густини провідних шунтів та екс-

периментальними значеннями густини дислокацій, отриманими за допомогою висо-

короздільної X-променевої дифрактометрії. 

4. Вперше виявлено та доведено, що в контактах Au/Ti/Pd/n-InN, в залежно-

сті від механічних напруг, викликаних легуванням шару, може бути як дифузія пала-

дію, так і індію в шар InN, що зумовлює струмоперенос різного типу. 

5. Для оптимізації властивостей отриманих омічних контактів  

Au/Ti/Pd/n-InN проаналізовано використання ШТО, що призводило до зменшення як 

середнього значення питомого контактного опору так і дисперсії даної величини. 

Статистичними методами визначено оптимальні параметри технологічних обробок. 

 

 

 

 



119 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 [1] V. Y. Davydov, A. Klochikhin, V. V. Emtsev, D. Kurdyukov, S. Ivanov, V. Vekshin, 

et al., "Band gap of hexagonal InN and InGaN alloys," Physica Status Solidi (b), 

vol. 234, pp. 787-795, 2002. 

[2] V. Tyagai, A. Evstigneev, A. Krasiko, A. Andreeva, and V. Y. Malakhov, "Optical 

properties of indium nitride films," Sov. Phys.–Semicond, vol. 11, p. 1257, 1977. 

[3] C. Foley and T. Tansley, "Pseudopotential band structure of indium nitride," Physical 

Review B, vol. 33, p. 1430, 1986. 

[4] Q. Guo and A. Yoshida, "Temperature dependence of band gap change in InN and 

AlN," Japanese Journal of Applied Physics, vol. 33, p. 2453, 1994. 

[5] H. Teisseyre, P. Perlin, T. Suski, I. Grzegory, S. Porowski, J. Jun, et al., "Temperature 

dependence of the energy gap in GaN bulk single crystals and epitaxial layer," 

Journal of Applied Physics, vol. 76, pp. 2429-2434, 1994. 

[6] M. E. Levinshtein, S. L. Rumyantsev, and M. S. Shur, Properties of Advanced 

Semiconductor Materials: GaN, AIN, InN, BN, SiC, SiGe: John Wiley & Sons, 2001. 

[7] V. Y. Davydov and A. Klochikhin, "Electronic and vibrational states in InN and 

InxGa1− xN solid solutions," Semiconductors, vol. 38, pp. 861-898, 2004. 

[8] J. Wu, W. Walukiewicz, K. Yu, J. Ager, E. Haller, H. Lu, et al., "Unusual properties 

of the fundamental band gap of InN," Applied Physics Letters, vol. 80, pp. 3967-3969, 

2002. 

[9] А. Мудрый, А. Иванюкович, А. Короткий, В. Емцев, М. Якушев, "Оптические 

свойства порошка и пленок нитрида индия", Журнал прикладной 

спектроскопии, т. 73, с. 86-89, 2006. 

[10] A. G. Bhuiyan, A. Hashimoto, and A. Yamamoto, "Indium nitride (InN): A review 

on growth, characterization, and properties," Journal of Applied Physics, vol. 94, 

pp. 2779-2808, 2003. 

[11] W. A. Hadi, M. S. Shur, and S. K. O’Leary, "Steady-state and transient electron 

transport within the wide energy gap compound semiconductors gallium nitride and 

zinc oxide: an updated and critical review," Journal of Materials Science: Materials 

in Electronics, vol. 25, pp. 4675-4713, 2014. 



120 

 

[12] S. K. O’Leary, B. E. Foutz, M. S. Shur, and L. F. Eastman, "Steady-state and transient 

electron transport within bulk wurtzite indium nitride: An updated semiclassical 

three-valley Monte Carlo simulation analysis," Applied Physics Letters, vol. 87, 

p. 222103, 2005. 

[13] Z. C. Feng, III-nitride: semiconductor materials: Imperial College Press, 2006. 

[14] T. Shubina, V. Jmerik, V. Shalygin, N. Gippius, and S. Ivanov, "Multifunction metal-

semiconductor nanocomposites," Bulletin of the Russian Academy of Sciences: 

Physics, vol. 74, pp. 61-64, 2010. 

[15] T. Shubina, A. Andrianov, A. Zakhar’in, V. Jmerik, I. Soshnikov, T. Komissarova, 

et al., "Terahertz electroluminescence of surface plasmons from nanostructured InN 

layers," Applied Physics Letters, vol. 96, p. 183106, 2010. 

[16] V. Lebedev, V. Cimalla, T. Baumann, O. Ambacher, F. Morales, J. Lozano, et al., 

"Effect of dislocations on electrical and electron transport properties of InN thin films. 

II. Density and mobility of the carriers," Journal of Applied Physics, vol. 100, 

p. 094903, 2006. 

[17] E. Dimakis, J. Domagala, A. Delimitis, P. Komninou, A. Adikimenakis, E. Iliopoulos, 

et al., "Structural properties of 10 μm thick InN grown on sapphire (0001)," 

Superlattices and Microstructures, vol. 40, pp. 246-252, 2006. 

[18] W.-L. Chen, Y.-H. Wang, M.-F. Chen, M.-F. Huang, and J.-C. Fan, "Defect structure 

study of epitaxial InN films by transmission electron microscopy and X-ray 

diffraction," Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, vol. 42, 

pp. 1463-1468, 2010. 

[19] C. Gallinat, G. Koblmüller, F. Wu, and J. Speck, "Evaluation of threading dislocation 

densities in In-and N-face InN," Journal of Applied Physics, vol. 107, p. 053517, 

2010. 

[20] M. S. Shur, Handbook series on semiconductor parameters: World Scientific, vol. 1, 

1996. 

[21] S. M. Sze and K. N. Kwok, Physics of semiconductor devices. New Jersey: A John 

Wiley & Sons, 2006. 



121 

 

[22] H. Lu, W. J. Schaff, L. F. Eastman, and C. Stutz, "Surface charge accumulation of 

InN films grown by molecular-beam epitaxy," Applied Physics Letters, vol. 82, 

pp. 1736-1738, 2003. 

[23] А. И. Лебедев, Физика полупроводниковых приборов, М.: Физматлит, 2008. – 

488 с. 

[24] А. Саченко, А. Беляев, Р. Конакова, "Новый механизм реализации омических 

контактов," Физика и техника полупроводников, vol. 52, pp. 138-142, 2018. 

[25] Т. Бланк, Ю. Гольдберг, "Механизмы протекания тока в омических контактах 

металл-полупроводник," Физика и техника полупроводников, vol. 41, pp. 1281-

1308, 2007. 

[26] S. M. Sze and K. K. Ng, Metal‐ semiconductor contacts: Wiley Online Library, 2006. 

[27] F. Padovani and R. Stratton, "Field and thermionic-field emission in Schottky 

barriers," Solid-State Electronics, vol. 9, pp. 695-707, 1966. 

[28] E. H. Rhoderick, "Metal-semiconductor contacts," IEE Proceedings I-Solid-State and 

Electron Devices, vol. 129, p. 1, 1982. 

[29] C. Vartuli, S. Pearton, C. Abernathy, J. MacKenzie, M. Lovejoy, R. Shul, et al., 

"Conduction mechanisms in W and WSix ohmic contacts to InGaN and InN," Solid-

State Electronics, vol. 41, pp. 531-534, 1997. 

[30] F. Ren, C. Vartuli, S. Pearton, C. Abernathy, S. Donovan, J. MacKenzie, et al., 

"Comparison of ohmic metallization schemes for InGaAlN," Journal of Vacuum 

Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films, vol. 15, pp. 802-806, 1997. 

[31] R. Khanna, B. Gila, L. Stafford, S. Pearton, F. Ren, I. Kravchenko, et al., "Thermal 

stability of Ohmic contacts to InN," Applied Physics Letters, vol. 90, p. 162107, 2007. 

[32] F. Ren, C. Abernathy, S. Pearton, and P. Wisk, "Thermal stability of Ti/Pt/Au non-

alloyed ohmic contacts on InN," MRS Online Proceedings Library Archive, vol. 337, 

pp. 337-421, 1994. 

[33] C. Y. Chang, G. C. Chi, W. M. Wang, L. C. Chen, K. H. Chen, F. Ren, et al., 

"Transport properties of InN nanowires," Applied Physics Letters, vol. 87, p. 093112, 

2005. 



122 

 

[34] S. Kim, J. H. Ryou, R. D. Dupuis, and H. Kim, "Carrier transport mechanism of low 

resistance Ti/Al/Au ohmic contacts to AlInN/GaN heterostructures," Applied Physics 

Letters, vol. 102, p. 052107, 2013. 

[35] J. W. P. Hsu, M. J. Manfra, S. N. G. Chu, C. H. Chen, L. N. Pfeiffer, and R. J. Molnar, 

"Effect of growth stoichiometry on the electrical activity of screw dislocations in GaN 

films grown by molecular-beam epitaxy," Applied Physics Letters, vol. 78, pp. 3980-

3982, 2001. 

[36] A. Durbha, S. Pearton, C. Abernathy, J. Lee, P. Holloway, and F. Ren, 

"Microstructural stability of ohmic contacts to InxGa1− xN," Journal of Vacuum 

Science & Technology B: Microelectronics and Nanometer Structures Processing, 

Measurement, and Phenomena, vol. 14, pp. 2582-2587, 1996. 

[37] C. Vartuli, S. Pearton, C. Abernathy, J. MacKenzie, R. Shul, J. Zolper, et al., 

"Thermal stability of W, WSix, and Ti/Al ohmic contacts to InGaN, InN, and InAlN," 

Journal of Vacuum Science & Technology B: Microelectronics and Nanometer 

Structures Processing, Measurement, and Phenomena, vol. 14, pp. 3520-3522, 1996. 

[38] L. Chuah, Z. Hassan, and H. A. Hassan, "Еffect of post annealing treatments on the 

characteristics of ohmic contacts to n-type InN," in Semiconductor Electronics, 2006. 

ICSE'06. IEEE International Conference on, 2006, pp. 614-617. 

[39] Q. Guo, O. Kato, and A. Yoshida, "Thermal stability of indium nitride single crystal 

films," Journal of Applied Physics, vol. 73, pp. 7969-7971, 1993. 

[40] C. Vartuli, S. Pearton, C. Abernathy, J. MacKenzie, E. Lambers, and J. Zolper, "High 

temperature surface degradation of III–V nitrides," Journal of Vacuum Science & 

Technology B: Microelectronics and Nanometer Structures Processing, 

Measurement, and Phenomena, vol. 14, pp. 3523-3531, 1996. 

[41] R. Kupka and W. Anderson, "Minimal ohmic contact resistance limits to n‐ type 

semiconductors," Journal of Applied Physics, vol. 69, pp. 3623-3632, 1991. 

[42] P. Rinke, M. Scheffler, A. Qteish, M. Winkelnkemper, D. Bimberg, and 

J. Neugebauer, "Band gap and band parameters of InN and GaN from quasiparticle 

energy calculations based on exact-exchange density-functional theory," Applied 

Physics Letters, vol. 89, p. 161919, 2006. 



123 

 

[43] H. K. Kim, J. S. Jang, S. J. Park, and T. Y. Seong, "Electrical and structural properties 

of W ohmic contacts to InGaN," Journal of The Electrochemical Society, vol. 147, 

pp. 1573-1576, 2000. 

[44] S. Donovan, J. MacKenzie, C. Abernathy, S. Pearton, F. Ren, K. Jones, et al., 

"Thermal stability of ohmic contacts to InN," Solid-state electronics, vol. 42, 

pp. 1831-1833, 1998. 

[45] M. Lin, F. Huang, and H. Morkoc, "Nonalloyed ohmic contacts on GaN using 

InN/GaN short‐ period superlattices," Applied Physics Letters, vol. 64, pp. 2557-

2559, 1994. 

[46] S. N. Mohammad, "Contact mechanisms and design principles for alloyed ohmic 

contacts to n-GaN," Journal of Applied Physics, vol. 95, pp. 7940-7953, 2004. 

[47] F. Ren, C. Abernathy, S. Chu, J. Lothian, and S. Pearton, "Use of InN for Ohmic 

contacts on GaAs/AlGaAs heterojunction bipolar transistors," Applied Physics 

Letters, vol. 66, pp. 1503-1505, 1995. 

[48] C. Abernathy, S. Pearton, F. Ren, and P. Wisk, "Growth of InN for ohmic contact 

formation by electron cyclotron resonance metalorganic molecular‐ beam epitaxy," 

Journal of Vacuum Science & Technology B: Microelectronics and Nanometer 

Structures Processing, Measurement, and Phenomena, vol. 11, pp. 179-182, 1993. 

[49] K. Kumakura, T. Makimoto, and N. Kobayashi, "Low-resistance nonalloyed ohmic 

contact to p-type GaN using strained InGaN contact layer," Applied Physics Letters, 

vol. 79, pp. 2588-2590, 2001. 

[50] O. Katz, D. Mistele, B. Meyler, G. Bahir, and J. Salzman, "Characteristics of 

Inx/Al1-x/n-GaN high-electron mobility field-effect transistor," IEEE Transactions on 

Electron Devices, vol. 52, pp. 146-150, 2005. 

[51] G. Jessen, J. Gillespie, G. Via, A. Crespo, D. Langley, M. Aumer, et al., "RF power 

measurements of InAlN/GaN unstrained HEMTs on SiC substrates at 10 GHz," IEEE 

Electron Device Letters, vol. 28, pp. 354-356, 2007. 

[52] S. Dasgupta, Nidhi, D. F. Brown, F. Wu, S. Keller, J. S. Speck, et al., "Ultralow 

nonalloyed ohmic contact resistance to self aligned N-polar GaN high electron 



124 

 

mobility transistors by In(Ga)N regrowth," Applied Physics Letters, vol. 96, 

p. 143504, 2010. 

[53] Y. Yue, Z. Hu, J. Guo, B. Sensale-Rodriguez, G. Li, R. Wang, et al., 

"InAlN/AlN/GaN HEMTs with regrown ohmic contacts and fT of 370 GHz," IEEE 

Electron Device Letters, vol. 33, pp. 988-990, 2012. 

[54] G. Pozzovivo, J. Kuzmik, C. Giesen, M. Heuken, J. Liday, G. Strasser, et al., "Low 

resistance ohmic contacts annealed at 600° C on a InAlN/GaN heterostructure with 

SiCl4‐ reactive ion etching surface treatment," Physica Status Solidi (c), vol. 6, 

pp. S999-S1002, 2009. 

[55] J. Lee, M. Yan, B. Ofuonye, J. Jang, X. Gao, S. Guo, et al., "Low resistance 

Mo/Al/Mo/Au ohmic contact scheme to InAlN/AlN/GaN heterostructure," Physica 

Ptatus Polidi (a), vol. 208, pp. 1538-1540, 2011. 

[56] C.-F. Lo, L. Liu, C. Chang, F. Ren, V. Craciun, S. Pearton, et al., "Annealing 

temperature dependence of ohmic contact resistance and morphology on InAlN/GaN 

high electron mobility transistor structures," Journal of Vacuum Science & 

Technology B, Nanotechnology and Microelectronics: Materials, Processing, 

Measurement, and Phenomena, vol. 29, p. 021002, 2011. 

[57] S. Tirelli, D. Marti, H. Sun, A. R. Alt, J.-F. Carlin, N. Grandjean, et al., "Fully 

passivated AlInN/GaN HEMTs with fT of 205/220 GHz," IEEE Electron Device 

Letters, vol. 32, pp. 1364-1366, 2011. 

[58] D. S. Lee, X. Gao, S. Guo, and T. Palacios, "InAlN/GaN HEMTs with AlGaN back 

barriers," IEEE Electron Device Letters, vol. 32, pp. 617-619, 2011. 

[59] L. Zhou, J. H. Leach, X. Ni, H. Morkoç, and D. J. Smith, "Ti/Al/Ni/Au ohmic contacts 

for AlInN/AlN/GaN-based heterojunction field-effect transistors," Journal of Applied 

Physics, vol. 107, p. 014508, 2010. 

[60] Y. Liu, S. P. Singh, Y. J. Ngoo, L. M. Kyaw, M. K. Bera, Q. Q. Lo, et al., "Low 

thermal budget Hf/Al/Ta ohmic contacts for InAlN/GaN-on-Si HEMTs with 

enhanced breakdown voltage," Journal of Vacuum Science & Technology B, 

Nanotechnology and Microelectronics: Materials, Processing, Measurement, and 

Phenomena, vol. 32, p. 032201, 2014. 



125 

 

[61] C. Wood and D. Jena, Polarization effects in semiconductors: from ab initio theory 

to device applications: Springer Science & Business Media, 2007. 

[62] J. Guo, G. Li, F. Faria, Y. Cao, R. Wang, J. Verma, et al., "MBE-Regrown ohmics in 

InAlN HEMTs with a regrowth interface resistance of 0.05 Ω⋅mm," IEEE Electron 

Device Letters, vol. 33, pp. 525-527, 2012. 

[63] A. Malmros, P. Gamarra, M. Thorsell, M. A. d. Forte‐ Poisson, C. Lacam, M. 

Tordjman, et al., "Evaluation of an InAlN/AlN/GaN HEMT with Ta‐ based ohmic 

contacts and PECVD SiN passivation," Physica Status Solidi (c), vol. 11, pp. 924-

927, 2014. 

[64] M. Smith, D. O'Mahony, M. Conroy, M. Schmidt, and P. Parbrook, "InAlN high 

electron mobility transistor Ti/Al/Ni/Au ohmic contact optimisation assisted by 

in-situ high temperature transmission electron microscopy," Applied Physics Letters, 

vol. 107, p. 113506, 2015. 

[65] P. O. Sai, "Ohmic contacts to InN-based materials," Tekhnologiya i Konstruirovanie 

v Elektronnoi Apparature, pp. 3-14, 2016. 

[66] П. О. Сай, "Огляд омічних контактів до епітаксійних плівок нітриду індію," 

Лашкарьовські читання 2016, Київ, Україна, 2016. 

[67] А. Е. Беляев, Н. С. Болтовец, А. О. Виноградов, В. П. Кладько, Р. В. Конакова, 

П. О. Сай, та ін., "Спосіб створення омічного контакту до InN,” 108190, 2015. 

[68] В. Т. Черепин, М. А. Васильев, Методы и приборы для анализа поверхности 

материалов. К.: Наукова думка, 1982. 

[69] Л. Фелуман, М. Майер, Основы анализа поверхности и тонких пленок. М.: Мир, 

1989. 

[70] А. Беляев, Н. Болтовец, Е. Венгер, Е. Волков, В. Кладько, Р. Конакова, и др., 

"Физические методы диагностики в микро-и наноэлектронике," Гл, т. 5, с. 282-

347, 2011. 

[71] Я. С. Уманский, Рентгенография металлов и полупроводников. 

М.: Металлургия, 1969. 

[72] Д. М. Васильев, Дифракционные методы исследования структуры. 

М.: Металлургия, 1977. 



126 

 

[73] Б. К. Вайнштейн, Симметрия кристаллов и способы структурной 

кристаллографии. М., 383: Наука, 1979. 

[74] R. Chierchia, T. Böttcher, H. Heinke, S. Einfeldt, S. Figge, and D. Hommel, 

"Microstructure of heteroepitaxial GaN revealed by x-ray diffraction," Journal of 

Applied Physics, vol. 93, pp. 8918-8925, 2003. 

[75] G. Williamson and W. Hall, "X-ray line broadening from filed aluminium and 

wolfram," Acta Metallurgica, vol. 1, pp. 22-31, 1953. 

[76] C. Dunn and E. Kogh, "Comparison of dislocation densities of primary and secondary 

recrystallization grains of Si-Fe," Acta Metallurgica, vol. 5, pp. 548-554, 1957. 

[77] А. Е. Беляев, Н. С. Болтовец, Ю. В. Жиляев, В. П. Кладько, Р. В. Конакова, 

А. В. Кучук, А. В. Саченко, В. Н. Шеремет, Физико-технологические проблемы 

нитрид-галлиевой электроники. Киев: Наукова думка, 2016. 

[78] M. Moram and M. Vickers, "X-ray diffraction of III-nitrides," Reports on progress in 

physics, vol. 72, p. 036502, 2009. 

[79] Я. Я. Кудрик, "Удельное сопротивление омических контактов в структурах 

металл-полупроводник," Петербургский журнал электроники, т. 1, с. 25-40, 

2010. 

[80] R. Cox and H. Strack, "Ohmic contacts for GaAs devices," Solid-State Electronics, 

vol. 10, pp. 1213-1218, 1967. 

[81] W. M. Loh, S. E. Swirhun, T. A. Schreyer, R. M. Swanson, and K. C. Saraswat, 

"Modeling and measurement of contact resistances," IEEE transactions on Electron 

Devices, vol. 34, pp. 512-524, 1987. 

[82] L. Floyd, T. Scheuermann, P. Herbert, and W. Kelly, "An improved transmission line 

structure for contact resistivity measurements," Solid-State Electronics, vol. 37, 

pp. 1579-1584, 1994. 

[83] С. В. Каганович, "Методы измерения контактного сопротивления 

полупроводниковых планарных структур," Оптоэлектроника и 

полупроводниковая техника, т. 21, с. 1-11, 1991. 

[84] H. Berger, "Contact resistance and contact resistivity," Journal of the 

Electrochemical Society, vol. 119, pp. 507-514, 1972. 



127 

 

[85] A. Holland and G. Reeves, "New challenges to the modelling and electrical 

characterisation of ohmic contacts for ULSI devices," Microelectronics Reliability, 

vol. 40, pp. 965-971, 2000. 

[86] R. Brooks and H. Mattes, "Spreading resistance between constant potential surfaces," 

Bell System Technical Journal, vol. 50, pp. 775-784, 1971. 

[87] В. Н. Шеремет, "Метрологические аспекты измерения сопротивления 

омических контактов," Известия высших учебных заведений. 

Радиоэлектроника, т. 53, с. 3-12, 2010. 

[88] G. Reeves and H. Harrison, "Obtaining the specific contact resistance from 

transmission line model measurements," IEEE Electron Device Letters, vol. 3, 

pp. 111-113, 1982. 

[89] А. Н. Андреев, М. Г. Растегаева, В. П. Растегаев, С. А. Решанов, "К вопросу об 

учете растекания тока в полупроводнике при определении переходного 

сопротивления омических контактов," ФТП, т. 32, с. 832-838, 1998. 

[90] A. V. Sachenko, A. E. Belyaev, N. S. Boltovets, P. N. Brunkov, V. N. Jmerik, 

S. V. Ivanov, et al., "Temperature dependences of the contact resistivity in ohmic 

contacts to n-InN," Semiconductors, vol. 49, pp. 461-471, 2015. 

[91] N. Cheung, S. Lau, M. Nicolet, J. Mayer, T. Sheng, J. Baglin, et al., "Proceedings of 

the Symposium on Thin Film Interfaces and Interactions," Electrochem. Soc., 

Princeton, p. 494, 1980. 

[92] S. Ivanov, T. Shubina, T. Komissarova, and V. Jmerik, "Metastable nature of InN and 

In-rich InGaN alloys," Journal of Crystal Growth, vol. 403, pp. 83-89, 2014. 

[93] P. O. Sai, N. V. Safryuk, and V. V. Shynkarenko, "Resistivity distribution of Au-Ti-

Pd ohmic contacts to n-InN," in Radio Electronics & Info Communications 

(UkrMiCo), 2016 International Conference, 2016, pp. 1-3. 

[94] A. E. Belyaev, N. S. Boltovets, P. N. Brunkov, A. I. Gudymenko, V. N. Jmerik, 

S. V. Ivanov, et al., "Structural analysis of n-InN heteroepitaxial films and their ohmic 

contacts," presented at the 25th Int. Crimean Conference “Microwave & 

Telecommunication Technology” Sevastopol, Crimea, 2015. 



128 

 

[95] А. Е. Беляев, Н. С. Болтовец, В. Н. Иванов, Р. В. Конакова, Я. Я. Кудрик, В. В. 

Миленин, и др., "Влияние термо- и микроволновой обработок на свойства 

омических контактов к n-n+-n++-InP(GaAs, GaN)," Изв. вузов. Физика, с. 74-77, 

2011. 

[96] A. V. Sachenko, A. E. Belyaev, N. S. Boltovets, R. V. Konakova, Y. Y. Kudryk, 

S. V. Novitskii, et al., "Mechanism of contact resistance formation in ohmic contacts 

with high dislocation density," J. Appl. Phys., vol. 111, pp. 083701(1-9), 2012. 

[97] В. М. Шеремет, П. О. Сай, "Формування омічних контактів до 

напівпровідникових сполук A3N," Вісник ЖДТУ, т. 68, с. 102-105, 2014. 

[98] A. V. Sachenko, A. E. Belyaev, N. S. Boltovets, P. N. Brunkov, R. V. Konakova, 

P. O. Sai, et al., "Current flow mechanism in Au-Ti-Pd-n+-InN ohmic contacts," 

presented at the 24th Int. Crimean Conference “Microwave & Telecommunication 

Technology”, Sevastopol, Crimea, 2014. 

[99] В. Шеремет, П. Сай, П. Брунков, "Механизм токопереноса в омическом 

контакте к n-InN," Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників 

“Лашкарьовські читання-2014”, Київ, Україна, сс. 233-235, 2014. 

[100] В. Н. Шеремет, П. О. Сай, "Властивості омічних контактів до n-InN," ЕлІТ-2014, 

Львів-Чинадієво, Україна, 2014. 

[101] П. О. Сай, "Модифікація омічних контактів до n-InN швидкою термічною 

обробкою", Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників 

“Лашкарьовські читання-2015”, Київ, Україна, с.112, 2015. 

[102] А. В. Саченко, А. Е. Беляев, Н. С. Болтовец, П. Н. Брунков, А. И. Гудіменко, 

В. Н. Жмерик, и др., "Омические контакты к сильнолегированным пленкам 

n+-InN," Нитриды галлия, индия и алюминия - структуры и приборы, Санкт-

Петербург, Россия, 2015. 

[103] P. O. Sai and V. V. Shynkarenko, "Features of Carrier Transport Mechanism for 

Ohmic Contacts to Indium Nitride," presented at the XVI - ICPTTFN, Ivano-

Frankivsk, Ukraine, 2017. 



129 

 

[104] П. О. Сай, "Особливості струмопереносу крізь омічні контакти Pd/Ti/Au до 

нітриду індію," Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників 

“Лашкарьовські читання-2017”, Київ, Україна, 2017. 

[105] A. V. Sachenko, A. E. Belyaev, N. S. Boltovets, A. Vinogradov, V. Kladko, 

R. V. Konakova, et al., "Features of temperature dependence of contact resistivity in 

ohmic contacts on lapped n-Si," Journal of applied physics, vol. 112, p. 063703, 2012. 

[106] A. Sachenko, A. Belyaev, A. Bobyl, N. Boltovets, V. Ivanov, L. Kapitanchuk, et al., 

"Temperature dependence of the contact resistance of ohmic contacts to III–V 

compounds with a high dislocation density," Semiconductors, vol. 46, pp. 334-341, 

2012. 

[107] A. Sachenko, A. Belyaev, N. Boltovets, S. Vitusevich, R. Konakova, S. Novitskii, 

et al., "The features of contact resistivity behavior at helium temperatures for InP-and 

GaAs-based ohmic contacts," arXiv preprint arXiv:1401.1658, 2014. 

[108] V. Sheremet, "Effect of microwave treatment on current flow mechanism ohmic 

contacts to GaN," Semiconductor physics quantum electronics & optoelectronics, 

pp. 280-284, 2013. 

[109] T. V. Blank, Y. A. Gol’dberg, "Mechanisms of current flow in metal-semiconductor 

ohmic contacts," Semiconductors, vol. 41, pp. 1263-1292, 2007. 

[110] H. F. Matare, Defects Electronics in Semiconductors New York: Wiley-Interscience, 

1971. 

[111] В. Л. Бонч-Бруевич, С. Г. Калашников, Физика полупроводников М.: Наука, 

1990. 

[112] A. Sachenko, A. Belyaev, N. Boltovets, R. Konakova, Y. Y. Kudryk, S. Novitskii, 

et al., "Mechanism of contact resistance formation in ohmic contacts with high 

dislocation density," Journal of Applied Physics, vol. 111, p. 083701, 2012. 

[113] A. Sachenko, A. Belyaev, N. Boltovets, A. Vinogradov, V. Kladko, R. Konakova, 

et al., "Features of temperature dependence of contact resistivity in ohmic contacts 

on lapped n-Si," Journal of Applied Physics, vol. 112, p. 063703, 2012. 

[114] A. Sachenko, A. Belyaev, N. Boltovets, R. Konakova, S. Vitusevich, S. Novitskii, 

et al., "The temperature dependence of the resistivity of ohmic contacts based on 



130 

 

gallium arsenide and indium phosphide in the 4.2–300 K range," Technical Physics 

Letters, vol. 42, pp. 649-651, 2016. 

[115] J. Bardeen, "Electrical conductivity of metals," Journal of Applied Physics, vol. 11, 

pp. 88-111, 1940. 

[116] P. Romanets, A. Sachenko, "Electron transport near the Mott transition in n-GaAs 

and n-GaN," Phase Transitions, vol. 89, pp. 52-59, 2016. 

[117] G. K. White and S. B. Woods, "Indium resistance thermometer; 4 to 300°K," Review 

of Scientific Instruments, vol. 28, pp. 638-641, 1957. 

[118] P. Sai, N. Safryuk-Romanenko, D. But, G. Cywiński, N. Boltovets, P. Brunkov, et al., 

"Features of the Formation of Ohmic Contacts to n+-InN," Ukrainian Journal of 

Physics, vol. 64, pp. 56-56, 2019. 

[119] V. I. Fistul’, Heavily Doped Semiconductors New York: Plenum Press, 1969. 

[120] I. Dykman, V. Rosenbaum, and F. Vasko, "Hot electrons in semiconductors with 

quasi‐ relativistic band structure," Physica Status Solidi (b), vol. 88, pp. 385-395, 

1978. 

[121] V. Gantmakher and Y. Levinson, Carrier scattering in metals and semiconductors 

vol. 19: Elsevier, 2012. 

[122] K. Seeger, Semiconductor Physics. Berlin: Springer, 2004. 

[123] C. Rauch, F. Tuomisto, P. King, T. Veal, H. Lu, and W. Schaff, "Self-compensation 

in highly n-type InN," Applied Physics Letters, vol. 101, p. 011903, 2012. 

[124] P. O. Sai, N. V. Safriuk, V. V. Shynkarenko, "Current transport through ohmic 

contacts to indiume nitride with high defect density," 2017 IEEE 7th International 

Conference Nanomaterials: Application & Properties (NAP), Zatoka, Ukraine, 2017, 

pp. 01PCSI20(1-3). 

[125] Справочник по электротехническим материалам. Том. 2. Ленинград: 

Энергоатомиздат, 1988. 

[126] А. Е. Беляев, Н. С. Болтовец, Г. М. Веремійченко, Т. І. Голинна, Р. В. Конакова, 

В. М. Пузіков та ін., "Діод ганна на основі GaN," Україна, 2014. 

[127] Student, "The probable error of a mean," Biometrika, pp. 1-25, 1908. 



131 

 

[128] B. L. Welch, "The generalization ofstudent's' problem when several different 

population variances are involved," Biometrika, vol. 34, pp. 28-35, 1947. 

[129] W. Johnson, A. Branscum, T. E. Hanson, and R. Christensen, Bayesian ideas and 

data analysis: an introduction for scientists and statisticians: CRC Press, 2010. 

[130] G. W. Snedecor and W. G. Cochran, "Statistical methods," Ames: Iowa State Univ. 

Press Iowa, 1989. 

[131] N. L. Johnson, S. Kotz, and N. Balakrishnan, "Continuous univariate distributions, 

vol. 2 of Wiley series in probability and mathematical statistics: applied probability 

and statistics," ed: Wiley, New York, 1995. 

[132] П. О. Сай, "Свойства омического контакта Au-Ti-Pd-n-InN," Фундаментальные 

и прикладные проблемы физики: сборник научных трудов по материалам IX 

Междунар. науч.-техн. конф., Саранск, 2015, c. 153-155. 

[133] П. О. Сай, "Модифікація омічних контактів до n-InN швидкою термічною 

обробкою", Лашкарьовські читання 2015, Київ, Україна, 2015. 

[134] П. О. Сай, В. М. Шеремет, "Оптимізація властивостей омічних контактів до 

n-InN після швидкої термічної обробки", Науковий пошук молодих дослідників, 

с. 9-11, 2015. 

[135] П. О. Сай, "Вивчення розподілу величин питомого контактного опору омічних 

контактів Au-Ti-Pd-InN", УНКФН-7, Дніпро, Україна, 2016. 

[136] П. О. Сай, "Вплив швидкої термічної обробки на властивості омічних контактів 

до n-InN", Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників 

“Лашкарьовські читання-2016”, Київ, Україна, 2016. 

 



132 

 

ДОДАТКИ 

СПИСОК РОБІТ ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Публікації в наукових журналах: 

1*. В. М. Шеремет, П. О. Сай, «Формування омічних контактів до 

напівпровідникових сполук A3N» Вісник ЖДТУ, № 68, c. 102-104, 2014. 

2*. A. V. Sachenko, A. E. Belyaev, N. S. Boltovets, P. N. Brunkov, V. N. Jmerik, 

S. V. Ivanov, L. Kapitanchuk, R. V. Konakova, V. Klad'ko, P. Romanets, P. O. Sai, 

N. V. Safriuk, V. N. Sheremet, «Temperature dependences of the contact resistivity in ohmic 

contacts to n-InN» Semiconductors, vol. 49, pp. 461-471, 2015. 

3*. P. O. Sai, «Ohmic contacts to InN-based materials» Tekhnologiya i 

Konstruirovanie v Elektronnoi Apparature, no 4-5, pp. 3-14, 2016. 

4*. P. O. Sai, N. V. Safriuk, V. V. Shynkarenko, P. N. Brunkov, V. N. Jmerik, 

S. V. Ivanov, «Current transport through ohmic contacts to indium nitride with high defect 

density» Functional Materials,  vol. 25 (3), pp. 486-489, 2018. 

5*. P. O. Sai, N. V. Safriuk, D. B. But, G. Cywiński, N. S. Boltovets, 

P. N. Brunkov, N. V. Jmeric, S. V. Ivanov and V. V. Shynkarenko, «Features of Ohmic 

Contacts Formation to n+-InN» Ukrainian Journal of Physics, vol. 64 (1). pp. 56-62, 2019. 

Патенти: 

6*. А. Е. Беляев, Н. С. Болтовец, А. О. Виноградов, В. П. Кладько, 

Р. В. Конакова, П. О. Сай, А. В. Саченко, Н. В. Сафрюк, В. M. Шеремет, 

В. В. Шинкаренко, «Спосіб створення омічного контакту до InN», Патент України, 

№ 108190, від 11.07.2016. 

Тези доповідей на наукових конференціях: 

7*. A. V. Sachenko, A. E. Belyaev, N. S. Boltovets, P. N. Brunkov, 

R. V. Konakova, P. O. Sai, V. N. Sheremet, A. S. Pilipchuk, «Current flow mechanism in 

Au-Ti-Pd-n+-InN ohmic contact», 24th Int. Crimean Conference «Microwave & 

Telecommunication Technology». Abstract book – Sevastopol, Ukraine, 23-30 August, 

pp. 671-672, 2014. 

8*. В. Н. Шеремет, П. О. Сай, П. Н. Брунков, «Механизм токопереноса в 

омическом контакте к n-InN», Конференція молодих вчених з фізики 



133 

 

напівпровідників «Лашкарьовські читання-2014». Збірник тез. – Київ, Україна, 

02-04 квітня, с. 233-235, 2014. 

9*. В. Н. Шеремет, П. О. Сай, «Властивості омічних контактів до n-InN», 

VI Українсько-польська науково-практична конференція «Електроніка та 

інформаційні технології». Збірник тез. – Львів-Чинадієво, Україна, 28-31 серпня, 

c. 187-189, 2014. 

10*. A. E. Belyaev, N. S. Boltovets, P. N. Brunkov, A. I. Gudymenko, V. N. Jmerik, 

S. V. Ivanov, V. P. Kladko, R. V. Konakova, P. O. Sai, N. V. Safriuk, «Structural analysis 

of n-InN heteroepitaxial films and their ohmic contacts», 25th Int. Crimean Conference 

«Microwave & Telecommunication Technology». Abstract book – Sevastopol, Ukraine, 

6-12 September, pp. 602-604, 2015. 

11*. П. О. Сай, «Свойства омического контакта Au-Ti-Pd-n-InN», 

IX Междунар. науч.-техн. конф. «Фундаментальные и прикладные проблемы 

физики». Сборник научных трудов. – Саранск, Россия, 16-18 ноября, c.153-155, 2015. 

12*. П. О. Сай, «Модифікація омічних контактів до n-InN швидкою термічною 

обробкою», Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські 

читання-2015». Збірник тез. – Київ, Україна, 1-3 квітня, с.112, 2015. 

13*. А. В. Саченко, А. Е. Беляев, Н. С. Болтовец, П. Н. Брунков, 

А. И. Гудіменко, В. Н. Жмерик, С. В. Иванов, В. П. Кладько, Р. В. Конакова, 

П. Н. Романец, П. О. Сай, Н. В.  Сафрюк, В. В. Шинкаренко, «Омические контакты к 

сильнолегированным пленкам n+-InN», X Всероссийская конф. «Нитриды галлия, 

индия и алюминия – структуры и приборы». Сборник научных трудов. – Санкт-

Петербург, Россия, 23-25 марта, c.177-178, 2015. 

14*. П. О. Сай, «Вивчення розподілу величин питомого контактного опору 

омічних контактів Au-Ti-Pd-InN», VІI Українська наукова конференція з фізики 

напівпровідників «УНКФН-7». Збірник тез. – Дніпро, Україна, 26-30 вересня, с. 192-

193, 2016. 

15*. П. О. Сай, «Вплив швидкої термічної обробки на властивості омічних 

контактів до n-InN», Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників 



134 

 

«Лашкарьовські читання-2016». Збірник тез. – Київ, Україна, 6-8 квітня, c. 117-118, 

2016. 

16*. П. О. Сай, «Огляд омічних контактів до епітаксійних плівок нітриду 

індію», Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські 

читання-2016». Збірник тез. – Київ, Україна, 6-8 квітня, с. 115-116, 2016. 

17*. P. O. Sai, N. V. Safryuk, V. V. Shynkarenko, «Resistivity distribution of Au-

Ti-Pd ohmic contacts to n-InN», 2016 IEEE Int. Conference «Radio Electronics & Info 

Communications (UkrMiCo`2016)». Abstract book – Kyiv, Ukraine, 11-15 September, 

pp. 223-226, 2016. 

18*. P. O. Sai, V. V. Shynkarenko, «Features of Carrier Transport Mechanism for 

Ohmic Contacts to Indium Nitride», XVI Int. Conference on Physics and Technology of 

Thin Films and Nanosystems «XVI – ICPTTFN». Abstract book – Ivano-Frankivsk, 

Ukraine, 6-12 September, p. 139, 2017. 

19*. П. О. Сай, «Особливості струмопереносу крізь омічні контакти Pd/Ti/Au 

до нітриду індію», Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників 

«Лашкарьовські читання-2017». Збірник тез. – Київ, Україна, 5-7 квітня, c. 105-106, 

2017. 

20*. P. O. Sai, N. V. Safriuk, V. V. Shynkarenko, «Current transport through ohmic 

contacts to indiume nitride with high defect density», 2017 IEEE 7th International 

Conference Nanomaterials: Application & Properties (NAP). Abstract book – Zatoka, 

Ukraine, 10-15 September, pp. 01PCSI20(01-03), 2017. 


