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Запропоновано два методи формування локальних тривимірних структур кремній-
на-ізоляторі (КНІ). Перший – на основі стимульованого бокового епітаксійного наро-
щування та планаризації монокристалічної плівки кремнію. Другий – на основі локального 
термічного окислення кремнію під поверхнею пластини через горизонтальні тунелі. 
Одержані КНІ-структури використані в технології виготовлення базового матричного 
кристала (БМК) для побудови мікросистем. Запропоновано в склад елементів БМК 
долучити матриці з комірок автоемісійних мікрокатодів зі схемами керування. Розроблено 
технологію виготовлення і топологію комірки автоемісійного мікрокатода з керуючим 
високовольтним КНІ метал-окисел-напівпровідниковим транзистором. Виконано комп’ю-
терне моделювання статичних характеристик такого транзистора.  

The two methods of silicon-on-insulator (SOI) local three-dimensional structures formation are 
proposed. The first one is based on stimulated lateral epitaxial growth and planarization of Si mono-
crystal film. The second one is based on local thermal oxidation of Si buried layer through horizontal 
tunnels. Obtained SOI-structures are used as a base of matrix crystal fabrication technology for 
construction of micro-systems. It is proposed to unite cells of field emission micro-cathodes with 
control circuits in a structure of base of matrix crystal elements. The fabrication technology and 
layout of a field emission micro-cathode cell with control high-voltage SOI MOS-transistor 
developed. Computer simulation of static characteristics of high-voltage SOI MOS-transistor 
performed.  

Вступ  
Автоемісійні кремнієві мікрокатоди є ключовим елементом в радіаційно-стійких засобах 

відображення інформації та системах цифрової “безмаскової”  літографії [1, 2]. Для створення 
інтегрованих мікросистем, які б поєднували автоемісійні катоди та схеми керування ними, 
використовуються мікроелектронні КМОН-технології та їх модифікації. Проте перспективнішими 
для цієї мети з погляду “цілісності” пакування елементів,  радіаційної стійкості, швидкодії, 
можливостей ізоляції елементів та конструювання видаються структури кремній-на-ізоляторі (КНІ) 
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[3] та створювані на них КНІ КМОН-приладні елементи [4], зокрема елементи пам’яті та схеми 
керування. Метою роботи є створення нових, високостабільних та перспективних типів керованих 
автоемісійних мікрокатодів, монолітно-інтегрованих зі схемами керування та блоками пам’яті на 
одному кристалі, зокрема на основі тривимірної КНІ-технології. 
 

Методи отримання тонких шарів монокристалічного кремнію 
Найвідомішими методами отримання тонких шарів монокристалічного кремнію на ізоляторі 

(КНІ) є гомо- і гетероепітаксійне нарощування тонкої кремнієвої плівки [5–7], cтворення ізолюючо-
го шару на певній глибині кремнієвої пластини [8], зрощування і розщеплення пластин [9, 10], 
ізоляція окремих областей кремнію окисленим пористим кремнієм [11], лазерна перекристалізація 
[12], зрощування і стоншення однієї з пластин [13]. 

Кожний з цих методів має свої переваги і недоліки. Так гомо- і гетероепітаксійне нарощу-
вання і FIPOS методи дають змогу отримувати порівняно невеликі за розмірами області КНІ-плівок. 
SIMOX, ELTran, Smurt Cut методи є достатньо складними, а КНІ-пластини достатньо дорогими. В 
SIMOX КНІ-пластині відомі дефекти внаслідок порушень кристалічної гратки під час 
високоенергетичного легування іонами кисню. В Smart Cut КНІ-пластині виникають напруження 
кремнієвої плівки внаслідок термічної обробки. Ці недоліки дещо обмежують широке використання 
КНІ-пластин із SIMOX та Smurt Cut технологіями. Метод лазерної перекристалізації є доволі 
складним. Під час перекристалізації КНІ-плівки утворюються кристаліти, кристалографічна 
орієнтація яких може відрізнятися від кристалографічної орієнтації поверхні вихідної кремнієвої 
пластини. У методі зрощування і стоншення приходиться зішліфовувати сотні мкм монокриста-
лічного кремнію, а потім виконувати полірування для отримання однорідного за товщиною шару, 
що потребує спеціального технологічного обладнання. 

Розглянуті методи виготовлення вихідних КНІ-структур передбачають переважно формуван-
ня суцільних КНІ-плівок на поверхні кремнієвої пластини і використовують унікальне технологічне 
обладнання. Проте аналіз реальних топологій свідчить, що для активних приладних структур 
використовується лише 20–40 % площі, а інша частина стає ізоляційним матеріалом. Враховуючи 
сучасні тенденції зменшення топологічних розмірів інтегральних структур, видається доцільним 
також дослідження зі створення простіших технологій формування локальних КНІ-структур, 
розміщених на пластині у визначених місцях активних приладних елементів. Такі структури можна 
використовувати, зокрема, в регулярних інтегральних структурах, типу базових матричних кристалів 
(БМК) [14], схемах пам’яті, оригінальних елементах мікросистемної техніки та сенсорної електроніки, 
матрицях автоелектронних мікрокатодів [2] тощо. 
 

Моделювання технології формування локальних КНІ-структур 
У роботі запропоновано два методи формування локальних КНІ-структур. Перший з них на 

основі стимульованого бокового гомоепітаксійного нарощування та планаризації плівки 
кристалічного кремнію на шарі SiO2, а другий на основі локального термічного окислення кремнію 
під поверхнею пластини через горизонтальні тунелі. Виконано їх комп’ютерне моделювання для 
вибору параметрів базового технологічного процесу. 

На рис. 1 показані результати комп´ютерного моделювання послідовності базових техноло-
гічних операцій для першого методу. Горизонтальні та вертикальні шкали подані у мікрометрах, що 
дає змогу оцінити реальні топологічні розміри елементів і їх товщини на поперечних перерізах  
КНІ-структури. 

Технологічна послідовність формування локальних тривимірних КНІ-мікроструктур відпо-
відно до рис. 1 є такою: 

а) термічне окислення кремнієвої пластини 1, на якій методом фотолітографії та плазмо-
хімічного травлення окислу кремнію на всю його товщину, тобто до поверхні пластини, створюють 
локальні ділянки окислу кремнію 2; 
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Рис. 1. Базові технологічні операції створення локальних КНІ-мікроструктур:  
1 – кремнієва пластина КДБ-40 з кристалографічною орієнтацією поверхні (100);  

2 – локальні ділянки термічного шару окислу кремнію SiO2 або оксинітриду кремнію завтовшки 0,5 мкм; 
 3 – селективно осаджений епітаксійний кристалічний кремній; 4 – планаризаційний полікремній;  

5 – локальні ділянки із плівки нітриду кремнію 
 

б) епітаксійне осадження шару кристалічного кремнію 3 завтовшки 1500 нм. При тому 
відбувається як вертикальний, від зародків у відкритих місцях до кремнієвої пластини 1, так і 
боковий епітаксійний ріст плівки кремнію 3 на шарі окислу кремнію 2; 

в) повторне епітаксійне осадження шару кристалічного кремнію 3 завтовшки 1500 нм. При 
тому знову продовжується як вертикальний, так і боковий епітаксійний ріст плівки кремнію 3 на 
шарі окислу кремнію, і його бокові ділянки повністю перекривають поверхні локальних ділянок 
окислу кремнію 2. Тому використовуючи багатократне осадження епітаксійного кристалічного 
кремнію, наприклад, із кратністю 1500 нм, і залежно від горизонтальних розмірів ділянок окислу 
кремнію 2, можна повністю його покривати епітаксійним кремнієм необхідної товщини; 

г) планаризація поверхні багатократним осадженням і плазмохімічним травленням шару 
полікремнію 4;  

д) завершальна стадія планаризації для отримання заданої товщини, наприклад 1 мкм, плівки 
кристалічного кремнію 3 його анізотропним травленням;  

е) осадження маскувальної плівки нітриду кремнію завтовшки 100 нм і створення фотоліто-
графією та плазмохімічним травленням локальних маскувальних ділянок із нітриду кремнію 5, 
топологія яких, у цьому випадку,  повторює топологію ділянок окислу кремнію 2. Проте залежно від 
конструкції і структури  створюваних приладів, топологія плівки 5 може бути іншою; 

ж) анізотропне травлення шару кристалічного кремнію 3 у немаскованих нітридом місцях на 
глибину до рівня  поверхні кремнієвої пластини 1 і глибше, залежно від конструкції створюваних 
КНІ-приладів; 

з) зняття плазмохімічним травленням маскуючої плівки нітриду кремнію 5. 
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Результати комп´ютерного моделювання послідовності базових технологічних операцій для 
другого методу показані на рис. 2. 
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Рис. 2. Базові технологічні операції локального термічного окислення кремнію  
під поверхнею пластини через горизонтальні тунелі:  

1 – кремнієва пластина КДБ-40 з кристалографічною орієнтацією поверхні (100); 
 2 – шар нітриду кремнію Si3N4 або оксинітриду кремнію; 3 – області термічно окисленого  

кристалічного кремнію 
 

Технологічна послідовність формування локальних тривимірних КНІ-структур локальним 
термічним окисленням кремнію через горизонтальні тунелі відповідно до рис. 2 є такою: 

а) осадження шару нітриду кремнію на кремнієву пластину 1, на якій методом фотолітографії 
та плазмохімічного травлення утворюють вікна завширшки 1 мкм і необхідної довжини; 

б) плазмохімічне травлення незамаскованих ділянок кремнієвої пластини на глибину 1,5 мкм; 
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в) осадження шару нітриду кремнію завтовшки 0,02 мкм; 
г) фотолітографії та осадження шару окислу кремнію завтовшки 0,02 мкм на горизонтальну 

поверхню кремнієвої пластини; 
д) анізотропне плазмохімічне травлення нітриду кремнію на дні протравлених щілин у 

кремнієвій пластині; 
е) анізотропне плазмохімічне травлення  окислу кремнію для збільшення глибини протрав-

лених щілин у кремнієвій пластині на 0,5 мкм; 
ж) ізотропне травлення кремнію на глибину 0,5 мкм для створення об’ємних заглиблених 

порожнин у кремнієвій пластині; 
з) термічне окислення кремнію протягом 90 хв для створення ізольованих локальних областей 

кристалічного кремнію; 
к) травлення окислу кремнію завтовшки 0,1 мкм; 
л) травлення всього шару нітриду кремнію; 
м) осадження піролітичного окислу кремнію і планаризація поверхні; 
н) травлення окислу кремнію завтовшки 0,8 мкм. 
Отже, як зрозуміло з результатів комп´ютерного моделювання, запропонованими методами можна 

формувати локальні мікроструктури типу “кремній-на-ізоляторі” , а саме, ділянки кристалічного 
кремнію-на-окислі і створювати на цій основі мікроелектронні пристрої. Наприклад, МОН-прилади, як із 
стандартними, планарними конструкціями на поверхні ділянок КНІ-плівки, так і з об є́мними, 
тривимірними конфігураціями, сформованими на поверхні і бокових вертикальних стінках. Приклад 
такої тривимірної КНІ-структури для контакту і МОН-транзистора зображено на рис. 3 і 4. 
 

 
Рис. 3. Контакт на тривимірній КНІ-структурі:  

1 – фізичний контакт (анод); 2 – шар металу (Al); 3 – шар оксиду кремнію SiO2;  
4 – шар полікремнію; 5 – кремнієва підкладка; 6 – фізичний контакт (катод);  

7 –  плівка SiO2. Елементи 4, 5 і 7 утворюють КНІ-структуру  
 

На рис. 4 елементами 1, 3 і 4 утворено стандартний контакт між шаром металу і кремнієвою 
шиною (стік КНІ МОН-транзистора). Елементи 1, 8 і 4 утворюють тривимірний контакт між шаром 
металу і кремнієвою шиною (витік КНІ МОН-транзистора), поперечний переріз якого зображено на 
рис. 3. Елементи 1, 6 і 5 утворюють тривимірний контакт між шаром металу і затворного 
полікремнію, а елементами 5, 2 і 4 утворено тривимірний контакт між шаром затворного 
полікремнію і кремнієвою шиною витоку КНІ МОН-транзистора. 

Окрім того, такі локальні КНІ-мікроструктури,  формування яких є “прив´язаним”  до 
топології мікроелектронних пристроїв, можна також успішно застосовувати для проектування 
мікросенсорів, елементів мікросистемної техніки, створення інтегрованих мікросистем-на-кристалі. 
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Рис. 4. Схематична топологія КНІ МОН-транзистора із різними типами контактів до його електродів:  
1 – металеві шини (Al); 2 – контактне вікно у підзатворному діелектрику; 3, 6, 8 – контактні вікна  

у міжшаровому ізоляційному діелектрику в оксиді кремнію SiO2; 4 – стік-витокові області  
КНІ МОН-транзистора; 5 – полікремнієвий затвор КНІ МОН-транзистора;  

7 – поверхня оксиду кремнію SiO2 в структурі КНІ. 
 

Приладно-технологічне моделювання автоемісійних КНІ-мікрокатодів 
На прикладі одержаних локальних КНІ-структур розроблено технологію виготовлення 

експериментального КНІ комплементарного метал-окисел-напівпровідникового (КМОН) базового 
матричного кристала (БМК) для побудови мікросистем-на-кристалі [14], в якому реалізовані 
бібліотеки цифрових та аналогових елементів, сенсорні елементи, а також матриці автоемісійних 
КНІ-мікрокатодів зі схемами керування. 

Базовою коміркою матриці автоемісійних мікрокатодів в БМК є автоемісійний мікрокатод, моно-
літно-інтегрований з МОН-транзистором на локальних КНІ-структурах. Для стабільної автоемісії елек-
тронів необхідний високий вакуум і різниця потенціалів між катодом і екстракційним електродом в 
межах 60–100 В, залежно від розміру апертури екстракційного електрода і покриття катода. Керувати ро-
ботою автоемісійного катода може МОН-транзистор, який витримує високі пробивні напруги і забезпе-
чує струми стоку, сумірні із автоемісійними струмами. У [15] наведена модель високовольтного  
МОН-транзистора із дрейфовою областю, опір якої залежить від прикладеної напруги між стоком і вито-
ком. За аналогією з дрейфовою областю в об’ємних МОН-приладах, авторами розроблено високовольт-
ний КНІ МОН-транзистор, монолітно-інтегрований з автоемісійним випромінювачем. Технологію виго-
товлення такого інтегрованого приладу описано в [16], а структуру і топологію показано на рис. 5 і 6. 
 

 
Рис. 5.  Структура високовольтного КНІ МОН-транзистора  

монолітно інтегрованого з випромінювачем:  
1 – витік; 2 – затвор із підзатворним окислом завтовшки 30 нм; 3 – випромінювач;  
4 – область витоку легована P:1e+19; 5 –  підзатворна область легована B:5e+17;  

6 – дрейфова область легована P:3e+15;  7 – область стоку і мікрокатода легована P:1e+19;  
8 – КНІ шар; 9 – шар заглибленого SiO2 

 
Результати комп’ютерного моделювання  статичних характеристик високовольтного КНІ 

МОН-транзистора показані на рис. 7. 
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Рис. 6. Топологія високовольтного КНІ МОН-транзистора, монолітно інтегрованого з випромінювачем:  
1 – області легування n-типу провідності; 2 – затвор із W; 3 –  область легування каналу  транзистора  

p-типу провідності; 4 – кремнієва плівка на ізоляторі; 5 – екстракційний електрод із Mo;  
6 – контактні вікна і міжшарові з’єднання; А, С –  шини з Al для подавання напруги живлення;  

В – шина для подавання керуючих  сигналів 
 

                       
а                                                                 б 

             
в                                                                г 

Рис. 7. Статичні характеристики високовольтного КНІ МОН-транзистора: 
а – вихідна, що включає режим пробою транзистора; б – вихідна, в режимі малих напруг  

на стоці транзистора; в, г – вхідні характеристики транзистора 
 

Як очевидно з характеристик, КНІ МОН-транзистор функціонує в діапазоні напруг  стік-витік 
до 110 В і за напруг на затворі до 2,5 В забезпечує мікроамперні струми стоку, достатні для 
автоемісії електронів з катода випромінювача. Зміною довжини дрейфової області можна 
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забезпечити пробивні напруги в діапазоні 20–200 В без зміни розмірів інших топологічних 
елементів КНІ МОН-транзистора. 

Еквівалентна електрична схема високовольтного КНІ МОН-транзистора інтегрованого з 
автоемісійним мікрокатодом, показана на рис. 8. 
 

 
 

Рис. 8. Еквівалентна електрична схема високовольтного КНІ МОН-транзистора,  
інтегрованого з автоемісійним мікрокатодом:  

I – автоемісійний мікрокатод; II – високовольтний КНІ МОН-транзистор; 1 – анод; 2 – екстракційний 
електрод; 3 – мікрокатод; 4 – КНІ МОН транзистор; Vз=5 В – напруга затвор-витік; Vc – напруга стік-
витік; Vек – напруга електрод-катод; Vе=90 В – напруга електрод-витік; Vа=100 В – напруга анод-витік 

 
Як зрозуміло з рис. 8 затвор і стік КНІ МОН-транзистора, екстракційний електрод і анод 

мікрокатода мають різні потенціали, а величина стокової напруги визначається робочою точкою 
суміщених характеристик інтегрованого пристрою, як показано на рис. 9. Робоча точка 
розташована на перетині емісійної кривої мікрокатода і навантажувальної характеристики КНІ 
МОН-транзистора у лінійній області його роботи. 

 

 
Рис. 9. Керований режим роботи автоемісійного мікрокатода:  
1 – навантажувальна характеристика КНІ МОН-транзистора; 

 2 – емісійна крива мікрокатода; 3 – робоча точка; Iем – емісійний струм;  
Vе – напруга електрод-витік; Vек – напруга електрод-катод; Vс – напруга стік-витік 
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У разі стрибків величини  автоемісійного струму, спричинених процесами на поверхні мікро-
катода, робоча точка переміщується по майже горизонтальній ділянці навантажувальної лінії КНІ  
МОН-транзистора, стабілізуючи таким способом емісійний струм. При тому визначальним у 
автоемісійному струмі стає стоковий струм КНІ МОН-транзистора. Зміною величини стокового струму 
КНІ МОН-транзистора можна керувати режимом роботи автоемісійного мікрокатода. 

Інформація про необхідність увімкнення або вимкнення мікрокатода за допомогою високо-
вольтного КНІ МОН-транзистора зберігається в однобітній статичній комірці пам’яті з класичною 
структурою RS-тригера, електрична схема якої показана на рис. 10. 
 

 
Рис. 10. Однобітна комірка пам’яті:  

VT1, VT2 – ключові МОН транзистори n-типу провідності;  
VT3, VT4 – навантажувальні МОН транзистори p-типу провідності;  

VT5, VT6 – керуючі n-канальні МОН-транзистори для записування/зчитування інформації з комірки  
 
 

 
Рис. 11. Топологія комірки пам’яті виготовленої за стандартною n-канальною МОН-технологією:  

1 – область кремнію n+-типу; 2 – області легування каналів n-типу навантажувальних транзисторів;  
3 – полікремнієві затвори керуючих транзисторів; 4 – контакти до стік-витокових областей;  

5 – заховані контакти полікремнію до дифузійних областей;  
6 – шина записування/зчитування інформації; 7 – загальна шина. Площа комірки 1050 мкм2 
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У зв’язку з необхідністю розміщення на пластині великої кількості мікрокатодів із комірками 
пам’яті критичними стають їхні розміри. Розроблена комірка пам’яті на тривимірній КНІ-структурі і 
експертна оптимізація її топології дала змогу зменшити займану площу в 3,4 раза порівняно з площею 
комірки, виготовленої за стандартною n-канальною МОН-технологією з однаковими конструктивно-
технологічними обмеженнями. Топології комірки пам’яті, виготовленої за стандартною n-канальною 
МОН-технологією і з використанням тривимірних КНІ-структур, показано на рис. 11 і 12. 

 

 
Рис. 12. Топологія комірки пам’яті, виготовленої з використанням тривимірних КНІ-структур:  

1 – шина живлення, 2 – навантажувальні p-канальні МОН-транзистори;  
3 – затвори керуючих n-канальних КНІ МОН-транзисторів,  

4 – планарні і тривимірні контакти та заховані контакти стік-витокових областей,  
5 – шини записування-зчитування інформації, 6 – загальна шина. Площа комірки 304 мкм2 

 
Висновки 

Отже, отримані результати приладно-технологічного моделювання показують, що локальні 
тривимірні КНІ-структури можуть бути доброю елементною базою для створення перспективних, 
інтегрованих на одному кристалі зі схемами керування керованих мікрокатодів із покращеними 
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Описана методика легування монокристалів PbI2 марганцем під час росту з парової 
фази в закритій системі при тиску парів надстехіометричного йоду. Швидкість масопере-
несення в системі і концентрація домішки в монокристалах визначаються двома факто-
рами: концентрацією легуючого металу в шихті і температурою зони джерела. Встановлено 
вплив марганцю на низькотемпературні (5 К) екситонні спектри фотолюмінесценції  
(ФЛ) PbI2. 

A procedure of doping PbI2 single crystals with Mn during vapor-phase growth in a 
closed system in the presence of excess iodine is described. The rate of mass transport in the 
system and the doping level of the crystals are shown to be governed by the dopant content in 
the source material and the source temperature. The effect of Mn doping on the low-
temperature (5 K) exciton photoluminescence (PL) spectrum of PbI2 is established. 

Вступ 
Легування широкозонних напівпровідників PbI2 іонами перехідних металів з незаповненою 

3d-електронною оболонкою становить значний науковий і практичний інтерес. Він пов’язаний з 
проявом у таких матеріалах цікавих фізичних явищ, таких, як реалізація магнітного зв’язаного 
полярону, гігантське спінове розщеплення та повертання площини поляризації [1–4]. В основі таких 
магнітоіндукованих явищ лежить процес взаємодії власних електронних збуджень з локалізованими 
спіновими моментами іонів з незаповненими 3d- оболонками. 


