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Актуальність теми дисертаційної роботи.  

Розвиток напівпровідникової мікрохвильової електроніки вимагає 

підвищення вихідної потужності твердотільних генераторів мікрохвильового 

діапазону. В цьому діапазоні в області значень вихідної потужності порядку 20-

30 Вт працюють сучасні лавинно-пролітні діоди (ЛПД) і більше в імпульсному 

режимі. Постійне підвищення частоти генерації ЛПД ставить нові, специфічні 

вимоги до омічного контакту. При розробці омічного контакту слід враховувати 

специфіку його використання у певному напівпровідниковому приладі. 

Досягнення збільшених значень вихідних параметрів можливо при 

наявності термостабільного низькоомного омічного контакту, оскільки 

термостабільність омічних контактів зазвичай значно нижча за термостабільність 

p-n переходу. Для досягнення максимальних експлуатаційних параметрів ЛПД 

необхідне створення термостійких омічних контактів з якомога тоншою 

перехідною областю, при цьому стабільність таких контактів потрібно тестувати 

не окремо, а у зв’язку з n-n
+
 структурою, тому що можлива зміна розміру 

перехідної області контакту під дією деградаційного фактора, яка не повинна 

впливати на властивості n-n+ сходинки легування та структури в цілому, що 

потребує розробки нового метода контролю. 

В умовах промислового виробництва лавинно-пролітних діодів,  

актуальним  є питання діагностики приладових структур на ранніх етапах їх 

формування, з метою оперативного налаштування технологічного процесу, що  

спонукає на розробку нового методу діагностики омічного контакту, який  

повинен включати й теплофізичні характеристики та їх вплив на 

теплоелектрофізичні параметри ЛПД в цілому. 

Таким чином, розробка методів контролю параметрів омічних контактів для 

ЛПД є актуальним і необхідним завданням.  

Дослідження, результати яких викладено в дисертаційній роботі 

проводилися в рамках наступних науково-дослідних проектів: 



1. «Розробка сучасних напівпровідникових матеріалів і структур для опто- 

мікро- і сенсорної електроніки» 2011-2013 р. (Постанова ВФА НАН України від 

21.06.2011 №5. Державний реєстраційний номер 0112U002102). 

2. «Розробка методів одержання та метрологічного забезпечення складних 

напівпровідникових та приладових структур» 2015-2017 р. (Постанова Бюро ВФА 

НАН України від 20.05.2014 №4. Державний реєстраційний номер 0115U000380). 

3. «Теоретичне та експериментальне дослідження механізмів 

струмопереносу в омічних контактах до n
+
 та n

+
-n-Si з сильним виродженням 

електронів в приконтактній області» 2016 р. (НДР ДФФД і Білоруського 

республіканського ФФД № Ф73/118-2016 від 07.11.2016. Державний 

реєстраційний номер 0116 U005667).  

Що також підтверджує актуальність роботи. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій. 

Виконані автором дослідження базуються на всебічному огляді наукових та 

практичних досягнень в галузі технологій створення омічних контактів для ЛПД. 

В дисертації визначена сукупність завдань для досягнення основної мети 

дисертаційної роботи, розв’язання яких виконано наступними методами: 

числового моделювання, вольт-амперних характеристик (ВАХ), Кокса–Стрека та 

Брукса–Метса, зменшення похибки визначення питомого контактного опору на 

основі аналізу статистичних розподілів питомого контактного опору та питомого 

опору напівпровідника, оже-профілометрії та рентгенівської дифрактометрії. 

У першому  розділі  здобувачем розглянуто вплив параметрів омічного 

контакту на властивості мікрохвильових ЛПД. Типи та принципи дії ЛПД.  Вибір 

структури ЛПД та сучасний рівень вихідних параметрів ЛПД. Сформульовано 

фізико-технічні вимоги до контактів, виходячи з їх функціонального призначення 

за наявної технологічної бази. Зроблено огляд існуючих технологій омічних 

контактів та їх рангування з точки зору придатності та перспективності 

використання в ЛПД. Проведено огляд методів контролю параметрів омічних 

контактів та методів відбраковування потенційно ненадійних ЛПД. 

 Другий розділ присвячено опису методики виготовлення та дослідження 

зразків. Розглянуто методику виготовлення контактних структур метал-

напівповідник та кремнієвих ЛПД. Було вибрано методику формування та 

виготовлення контактів Au–Ti– Pd–Si зі сходинкою легування n + -n та без неї. 

Методики вимірювання стаціонарних та імпульсних воль-амперних 

характеристик. Розглянуто вплив параметрів омічних контактів на вихідну 



потужність ЛПД. Наведено природу струмопротікання крізь ідеальний ЛПД та 

значення фактору не ідеальності на ділянках прямої ВАХ.  

У третьому розділі подано результати дослідження властивостей контактів 

Au–Ti–Pd–n
+
-Si. Досліджено вплив часу відпалу на розподіл елементів  по глибині 

контакту та рентгенофазовий аналіз. Досліджено розподіл питомого  контактного 

опору на пластині сильно легованого кремнію. Наведено параметри апроксимації, 

гістограми розподілу логарифмів питомого контактного опору, що описується 

функцією Гауса та  питомого контактного опору напівпровідника. Побудована 

кореляційна залежність між значеннями питомого контактного опору та питомого 

опору напівпровідника. Проведено дослідження температурної залежності 

питомого контактного опору для визначення механізму струмоперенесення в 

контакті. Запропонована методика підвищення точності розрахунку контактного 

опору. 

У четвертому розділі  представлено результати  дослідження властивості 

кремнієвих контактних структур Au–Ti–Pd–n+-n-n+-Si.  

Проведено моделювання кремнієвих контактних структур Au–Ti–Pd–n + -n-

n +-Si. Наведено результати  розрахунку питомого контактного опору чисельними 

методами на основі розв’язків рівняння Лапласа для різних типів контакту. 

Визначено три характерних ділянки: І – ділянка малих радіусів, ІІ – лінійна 

ділянка, ІІІ – ділянка, яка не описується методом Кокса–Стрека.      

Проведено моделювання температурної залежності питомого контактного 

опору багатошарової кремнієвої структури n+-n-n+-Si. 

Проведено дослідження температурної залежності питомого контактного 

опору для визначення механізму струмопротікання в контакті та розраховано 

контактний опір. Отримано залежність питомого контактного опору від 

температури при термопольовій емісії.  

Запропоновано метод дослідження температурної залежності контактного 

опору,  який  може використовуватись для контролю якості омічного контакту як 

для відпрацювання режимів формування, так і на етапі формування меза-

структури у процесі виробництва потужних лавинно-пролітних діодів. 

У п’ятому розділі описано дослідження кремнієвих ЛПД. На основі 

досліджених контактних структур з Pd–Ti–Au метом металізації було створено 

ЛПД. Наведено розрахунки параметрів кремнієвих лавинно-пролітних діодів.  

Проведені вимірювання стаціонарних ВАХ на партії діодів при прямому до 

1,2 В та зворотному до 30 В зміщеннях та температурної залежності ВАХ (пряме 

зміщення). Представлено дослідження температурних залежностей струму 



насичення (I0), фактора неідеальності (n) та диференціального опору (R0), що  

проведено з розрахунку температурної залежності прямої гілки ВАХ..  

Наведено методику вимірювання теплового опору р-n перехід – корпус 

ЛПД на основі імпульсних та статичних ВАХ. Наведено метод відбраковування 

потенційно ненадійних ЛПД. 

 

Достовірність одержаних результатів  підтверджується несуперечливими 

експериментальними методиками, теоретичними моделями, аналізом на точність 

та хибність вимірювань, відтворюваністю отриманих даних, а також 

відповідністю сучасним експериментальним та розрахунковим даним ряду 

авторів. 

 

Наукова новизна досліджень. 

Основними узагальненими новими науковими результатами можна 

вважати: 

- На основі створеної моделі впливу параметрів омічного контакту на 

параметри лавинно-пролітного діода, сформульовано вимоги до омічного 

контакту кремнієвих ЛПД міліметрового та субміліметрового діапазонів частот. 

Показано, що при характерних величинах Q 3,3–3,8, для кремнієвого 

двопролітного ЛПД на 95–98 ГГц та послідовного опору бази  

(6,7–8,7)•10
–6

 Ом•см
2
 збільшення питомого контактного опору від  

1•10
–6

 Ом•см
2
 до 3•10

–6
 Ом•см

2
 приведе до додаткового зменшення ККД ЛПД на 

20%. 

- Розроблено метод дослідження питомого опору омічних контактів до 

багатошарових вертикальних напівпровідникових структур. 

- Досліджено залежності питомого опору омічних контактів Au–Ti–Pd–n-Si та 

Au–Ti–Pd–n
+
-n-n

+
-Si і механізму струмопротікання у них в інтервалі температур 

100–360 K. Отримано спадну, а не зростаючу температурну залежність питомого 

контактного опору, що пов’язано з більш тонким шаром паладію та, ймовірно, 

меншими внутрішніми механічними напруженнями, які виникають під час 

формування фази силіциду паладію, і, як наслідок, утворенням меншої густини 

дислокацій у Si. 

 

Повнота викладу основних результатів. 

Основні наукові положення, результати, висновки та рекомендації 

дисертаційної роботи отримані автором самостійно. За темою дисертації 



самостійно та у співавторстві опубліковано 20 наукових праць, в тому числі 7 

статей у наукових фахових виданнях України з переліку ВАК (серед них 3 статті 

віднесені до науко метричної бази даних SCOPUS), 13 матеріалів тез конференції, 

1 патент. Опубліковані праці повністю освітлюють  матеріали дисертаційної 

роботи. 

Основні результати дисертаційної роботи здобувача пройшли всебічну 

апробацію на достатній кількості наукових конференцій. 

Автореферат дисертації повністю  відповідає змісту дисертаційної роботи, 

висвітлює всі отримані результати, зроблені висновки та запропоновані 

рекомендації. 

 

Оцінка змісту дисертації 

Слід зазначити, що робота Сліпокурова В.С.  являє собою закінчене і 

цілісне дослідження з чіткою структурою і логічним викладом матеріалу, 

написана технічно грамотно. Вона узагальнює і розвиває дослідження автора, 

започатковані у науково-дослідних роботах. 

Дисертаційні дослідження направлені на вирішення актуального науково-

прикладного завдання у сфері розвитку технології створення 

високотемпературних термоелектричних елементів, чим відповідають формулі та 

пункту 4 паспорта спеціальності  05.27.01 – твердотільна електроніка 

Оформлення дисертації в цілому відповідає вимогам п.п. 9, 11-12, «Порядку 

присудження наукових ступенів». Стиль викладення матеріалів досліджень, 

наукових положень, висновків і рекомендацій забезпечує доступність їх 

сприйняття. 

 

Разом з тим дисертація  має ряд недоліків та зауважень: 

1. У другому розділі описано параметри дослідних зразків, але немає 

пояснення, чому взагалі використано вертикальні а не планарні структури. Тим 

більше, що для планарних структур вже є розроблена методика визначення 

контактного опору для тришарової моделі контакту? 

2. Чому при розгляді температурної залежності ρc (Рисунок 3.8.) не 

проаналізовано механізм струмопереносу в низькотемпературній області? 

3. З рисунку 4.1. не зрозуміло і в тексті не вказано, в якому конкретно 

діапазоні радіусів для визначення контактного опору можна використовувати 

метод Кокса-Стрека, і наскільки цей діапазон перекриває дослідний шаблон?  

4.  Одна і та ж фізична величина часто позначається різними позначеннями, 



і навпаки, різні фізичні величини позначаються однаковими позначеннями, 

наприклад: напруга на с. 35, 37  позначена V, в решті випадків U, с.24:  

b
qV – контактна різниця потенціалів, тоді як в списку умовних позначень  

qUb- контактна різниця потенціалів. С.36: I0 і I1 - модифіковані функції Бесселя 

відповідно нульового і першого порядків, тоді як в списку умовних позначень I0 – 

струм насичення і т. ін.  

Однак зазначені недоліки та зауваження не впливають на загальний 

науковий рівень дисертаційної роботи та можна зробити висновок, що дисертація 

Сліпокурова Віктора Сергійовича є закінченою науково-дослідною роботою, в 

якій отримані та не захищені раніше нові науково обґрунтовані результати,  що не 

стосуються основних положень й висновків дисертації та носять характер 

побажань.   

  

 Загальні висновки. 

Вважаю, що дисертаційна робота Сліпокурова В.С. на тему «Розробка 

методів контролю параметрів омічних контактів Pd–Ti–Au до кремнієвих 

мікрохвильових діодів» за актуальністю теми, поставлених та розв’язаних в ній 

завдань, науковою новизною і практичною цінністю отриманих результатів 

відповідає вимогам п. 9, 11-13 «Порядку присудження наукових ступенів» 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №567 від 

24 липня 2013 р., а її автор, Сліпокуров Віктор Сергійович, заслуговує 

присудження йому наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 

05.27.06 – технологія, обладнання і виробництво електронної техніки. 

  

 

 

 


