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Корисна модель належить до напівпровідникової електроніки та може бути використана для 

виготовлення омічних контактів до напівпровідника p-типу йодиду міді (-CuІ, далі СuІ), який є 
функціональним матеріалом сучасних електронних, оптоелектронних та термоелектричних 
приладів. 

Йодид міді із кристалічною решіткою маршиту СuІ є перспективним широкозонним 5 

напівпровідниковим матеріалом р-типу із високою електропровідністю та великою енергією 

зв'язку екситону (62 меВ), завдяки чому він використовується у напівпровідникових прозорих 
діодах [1-4], в лазерах і світлодіодах, які випромінюють у фіолетовій частині спектра [5, 6], у 
фотосенсорах діодного типу [2, 7], як прозорий контакт органічних світлодіодів [2] і сонячних 
елементів, як органічних [8], так і сенсибілізованих барвниками [9], а також як функціональний 10 

напівпровідник р-типу в тонкоплівкових термоелектричних генераторах [10]. Для 
функціонування усіх перелічених приладів необхідними є омічні плівкові контакти, тобто тонкі 
плівки, у разі нанесення яких на поверхню СuІ, або, навпаки, якщо плівки СuІ нанесені на їх 
поверхню, не створюватимуться потенційні енергетичні бар'єри, і вольт-амперна 
характеристика (ВАХ) контакту виявиться лінійною і симетричною в робочому діапазоні напруги. 15 

Згідно з [11], окрім переліченого вище, омічний контакт повинен мати низький питомий 
контактний опір (rк), бути термічно і механічно стабільним в умовах експлуатації, а процеси 
виготовлення контакту мають бути сумісними із загальною схемою виготовлення пристрою [12]. 

Відомо [10], що контакт CuІ/Cu не є омічним, оскільки його ємність становить кілька десятків 
мкФ см-2. В [13] було вказано на відсутність стабільних металевих омічних контактів до CuІ. 20 

Відомий спосіб створення омічного контакту до СuІ шляхом використання електропровідної 
срібної пасти [5] або електропровідної срібної фарби [13], які містили дрібнодисперсний 
порошок дорогоцінного металу срібла і органічні сполуки. Недоліком вказаного методу є 
використання дорогоцінного металу срібла і наявність органічних домішок в омічному контакті, 
що знижує його функціональні властивості стосовно використання в сучасних електронних, 25 

оптоелектронних та термоелектричних приладах. 
Відомий спосіб використання дорогоцінного металу платини [9] та сплаву дорогоцінних 

металів паладію і платини (Pt-Pd) [14], що забезпечує утворення омічних контактів до CuІ, 
відповідно, контактів CuІ/Pt і CuI/(Pt-Pd), із лінійною вольт-амперною характеристикою. 
Недоліком зазначеного методу є використання особливо дорогих дорогоцінних металів 30 

платинової групи. 
Відомий спосіб виготовлення плівкових контактів до CuІ із використанням золота [1, 3, 4, 8, 

10, 15, 16], омічний характер контактів CuІ/Au доведено за допомогою ВАХ. Недоліком даного 
способу є використання дорогоцінного металу золота. 

Відомий спосіб створення омічного контакту до CuІ [2, 6], в якому плівки CuІ осаджували на 35 

поверхню скляної підкладки із прозорим електропровідним шаром оксиду індію і олова In2O3:Sn 
(підкладки ІТО), і таким чином створювали омічні контакти CuI/ITO. В способі [7] для створення 
омічного контакту CuІ/ІТО фіксували підкладки ІТО на поверхні плівки CuІ. Проте загальним 
недоліком зазначених способів утворення омічного контакту до CuІ є використання рідкісного 
металу індію у вигляді основного компонента сполуки ІТО. 40 

Найближчим аналогом, є заявлене в [8] виготовлення металевих омічних контактів до CuІ 
методом вакуумного напилювання двошарових плівок золота і срібла Au/Ag (10/70 нм) шляхом 
їх послідовного термічного вакуумного випаровування. У прикладі [8] контактоутворюючим 
шаром є плівка Аu товщиною 10 нм, а як шару зовнішньої металізації виступає плівка Ag 
товщиною 70 нм. Перевагою методу осадження термічним випаровуванням є його 45 

універсальність і відносна простота реалізації, а також висока чистота одержаних тонких 
металевих плівок, оскільки процес напилення здійснюється у високому вакуумі (при тиску 
залишкових газів менше ніж 10-3 тор). 

Очевидними недоліками представленого в [8] способу виготовлення металевих омічних 
контактів до CuІ методом вакуумного напилювання металевих плівок є використання 50 

дорогоцінних металів золота і срібла. 
В основу корисної моделі поставлена задача створення економічного та технологічного 

способу виготовлення омічних плівкових контактів до йодиду міді. 
Поставлена задача вирішується тим, що спосіб виготовлення омічних плівкових контактів до 

йодиду міді шляхом вакуумного випаровування, згідно з корисною моделлю, на поверхню 55 

йодиду міді за допомогою вакуумного термічного випаровування у високому вакуумі при тиску 

залишкових газів ~10-6 тор осаджують плівку хрому товщиною 50 нм. 
Омічний плівковий контакт формують на поверхні масивного кристалу або тонкої плівки CuІ 

методом вакуумного термічного випаровування хрому у високому вакуумі при тиску залишкових 

газів ~10-6 тор, при цьому осаджують тонку плівку хрому (товщиною 50 нм) зі створенням 60 
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омічного контакту CuІ/Cr, який в робочому діапазоні напруги U, що згідно з [1-4, 7, 9, 10, 12, 13, 
15, 16] становить U=±2 В, має лінійну і симетричну ВАХ. Завдяки поширеності хрому у земній 
корі, його високій твердості, жаростійкості і корозійній стійкості, а також здатності до утворення 
на повітрі захисних пасивних плівок [17], контакт CuІ/Cr є термічно і механічно стабільним в 

умовах експлуатації. Омічний контакт CuІ/Cr має низький питомий контактний опір (rк2,510-3 5 

Омсм2), а процеси його виготовлення сумісні із загальною схемою виготовлення електронних, 
оптоелектронних і термоелектричних приладів із функціональними плівками CuІ, завдяки чому 
омічний контакт CuІ/Cr здатний забезпечувати їх безвідмовну роботу. 

Суть корисної моделі пояснюється кресленнями: 
на Фіг. 1 схематично показано: а - суть способу формування омічного плівкового контакту до 10 

йодиду міді CuІ/Cr шляхом вакуумного термічного випаровування хрому крізь тіньову маску на 
поверхню CuІ: 1 - тіньова маска, 2 - скляна підкладка, 3 - плівка CuІ, 4.1-4.4 - омічні плівкові 
контакти до йодиду міді CuІ/Cr; б - геометричні розміри зразка тонкої плівки CuІ із чотирма 
контактами CuІ/Cr (4.1, 4.2, 4.3, 4.4), які створені із застосуванням тонких плівок хрому. 

на Фіг. 2 зображено експериментальну рентгенівську дифрактограму омічного плівкового 15 

контакту до йодиду міді CuІ/Cr із наведеними в дужках індексами Міллера для CuІ і для Сr; 
на Фіг. 3 зображено растрові електронно-мікроскопічні зображення поверхні плівки Сr на 

скляній підкладці (скло/Cr) (а); поверхні плівки CuІ на скляній підкладці (скло/CuI) (б); поверхні 
омічного плівкового контакту до йодиду міді CuІ/Cr на скляній підкладці (скло/CuI/Cr) (в) і 
поперечного перерізу омічного плівкового контакту до йодиду міді CuІ/Cr на скляній підкладці 20 

(скло/CuI/Cr поперечний переріз) (г); 
на Фіг. 4 зображено: а - вольт-амперні характеристики, які були отримані із застосуванням 

омічних плівкових контактів до йодиду міді CuІ/Cr 4.1 та 4.3 на фіг. 1-б (І) і для омічних плівкових 
контактів до йодиду міді CuІ/Cr 4.2 та 4.4 на фіг. 1-б (II); б - графік для визначення контактного 
опору RK омічного плівкового контакту до йодиду міді CuІ/Cr. 25 

Приклад способу, запропонованого у корисній моделі. 
Виготовлення омічного плівкового контакту до йодиду міді CuІ/Cr полягало у наступному. 

Плівку CuІ товщиною 1,5 мкм було осаджено методом послідовної адсорбції і реакції іонних 
шарів SILAR з водних розчинів CuSO4 і Nа2S2О3 (катіонний прекурсор) та NaІ (аніонний 
прекурсор) на підкладку із силікатного скла. За допомогою алмазного інструменту на поверхні 30 

плівки CuІ створено рисунок у вигляді нерівнобічного хреста, за його межами плівка CuІ 
витравлена за допомогою 20 %-ної сірчаної кислоти. Після цього на поверхню чотирьох окремих 
ділянок плівки Cul методом термічного випаровування у високому вакуумі при тиску залишкових 
газів ~10-6 тор за допомогою вакуумної камери ВУП-5 із використанням тіньової маски на 
поверхню скляної підкладки та попередньо сформованих на ній шарів CuІ осаджено тонку 35 

плівку хрому (фіг. 1-а). Вакуум забезпечено за допомогою турбомолекулярного насосу, а як 
випарник використано вольфрамовий човник, який нагріто прямим пропусканням через 
випарник електричного струму. Підкладка упродовж конденсації мала кімнатну температуру. 
Час конденсації становив 1 хв., товщина осадженої плівки хрому ~50 нм. Утворено чотири омічні 
плівкові контакти до йодиду міді CuІ/Cr площею 0,25 см2 кожний (фіг. 1-6). 40 

Експериментально, отримання однофазного шару хрому на поверхні плівки йодиду міді 
підтверджено рентген - дифрактометричним дослідженням (фіг. 2). Виявлено, що омічний 
плівковий контакт до йодиду міді CuІ/Cr складається із полікристалічної плівки CuІ із кубічною 

структурою маршиту (цинкової обманки, -CuІ, JCPDS № 006-0246) та з полікристалічної плівки 
Сr із кубічною структурою (JCPDS № 006-0694). За даними растрової електронної мікроскопії 45 

(РЕМ) (фіг. 2) хром рівним і суцільним тонким шаром вкриває поверхню скла або плівки CuІ, 
повторюючи в останньому випадку рельєф CuІ, що необхідно для утворення міцного контакту 
CuІ/Cr. РЕМ поперечного перерізу омічного плівкового контакту до йодиду міді CuІ/Cr 
підтверджує якісне зчеплення між плівками в контакті CuІ/Cr, а також демонструє повне 
зчеплення між контактом CuІ/Cr і скляною підкладкою. 50 

Отримані заявленим способом омічні плівкові контакти до йодиду міді, які було виготовлено 
без застосування рідкісних та дорогоцінних металів, демонструють характерні для омічних 
контактів лінійні і симетричні ВАХ в робочому діапазоні напруги U=±2 В (фіг. 4-а). Розраховані за 
законом Ома для ділянки кола (R=U/I) опори між двома протилежними контактами CuІ/Cr (фіг. 1 
б) дорівнюють сумі опору плівки йодиду міді RCul і двох контактних опорів Rк (R=RCul+2Rк) [18]. 55 

Згідно з [18], контактний опір Rк визначено за допомогою графіка на фіг. 4-б як (2Rк=0,02 Ом), а 

питомий контактний опір омічного плівкового контакту до йодиду міді CuІ/Cr (rк=0,25 Rк=2,510-3 

Омсм2) є достатньо малим, тобто підтверджує омічність заявленого нами омічного плівкового 
контакту до йодиду CuІ/Cr. 
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Таким чином, методом вакуумного термічного випаровування, який є сумісним із загальною 
схемою виготовлення електронних, оптоелектронних і термоелектричних приладів на основі 
йодиду міді, тонку плівку хрому напилено на поверхню CuІ і таким чином створено омічний 
плівковий контакт до йодиду міді CuІ/Cr, який в робочому діапазоні напруги U=±2 В має лінійну 

та симетричну ВАХ і низький питомий контактний опір rк2,510-3 Омсм2. 5 
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Спосіб виготовлення омічних плівкових контактів до йодиду міді шляхом вакуумного 
випаровування, який відрізняється тим, що на поверхню йодиду міді за допомогою вакуумного 
термічного випаровування у високому вакуумі при тиску залишкових газів ~10-6 тор осаджують 5 

плівку хрому товщиною 50 нм. 
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