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ЧÓÒЛИВИЙ ЕЛЕМЕНÒ ÄВОФÓНÊЦІЙНОГО 
СЕНСОРА МАГНІÒНОГО ПОЛЯ ÒА ÄЕФОРМАЦІЇ
НА ОСНОВІ МІÊРОÊРИСÒАЛІВ Si<B, Ni>

Рîзвèòîê ñóчаñíîї íаóêè і òåõíіêè вèñóває íа 
ïåðшèй ïëаí ïðîбëåмó ñòвîðåííÿ міíіаòюðíèõ 
вèñîêîчóòëèвèõ ñåíñîðів мåõаíічíèõ вåëè-
чèí, ïðацåздаòíèõ в ñêëадíèõ óмîваõ, зî-
êðåма за íèзьêîї òåмïåðаòóðè òа в ñèëьíèõ 
маãíіòíèõ ïîëÿõ [1—4]. Нèзьêîòåмïåðаòóðíі 
дîñëіджåííÿ дåфîðмаційíî-ñòèмóëьîваíèõ 
åфåêòів (ï’єзîîïіð, ï’єзîмаãíåòîîïіð) в ëåãîва-
íèõ íаïівïðîвідíèêаõ ïîбëèзó ïåðåõîдó «мå-
òаë — діåëåêòðèê» мîжóòь даòè іíфîðмацію 
ïðî фізèчíі вëаñòèвîñòі òаêèõ маòåðіаëів, ÿêа 
мîжå бóòè вèêîðèñòаíа дëÿ ñòвîðåííÿ íа їõ 
îñíîві вèñîêîчóòëèвèõ ñåíñîðів фізèчíèõ вåëè-
чèí, ïðацåздаòíèõ за íèзьêèõ òåмïåðаòóð [2, 3]. 
Äîñëіджåííÿ åëåêòðîïðîвідíîñòі òа ï’єзîîïîðó 
íèòêîïîдібíèõ êðèñòаëів êðåмíію (ÍÊ) в шè-
ðîêîмó іíòåðваëі òåмïåðаòóðè òа дåфîðмації дає 
змîãó вèзíачèòè ðîбîчèй іíòåðваë òåмïåðаòóð 
ñåíñîðів фізèчíèõ вåëèчèí, зîêðåма мåõаíічíèõ, 
ñòвîðåíèõ íа їõ îñíîві. 

Äëÿ ñòвîðåííÿ ñåíñîðів òèñêó, дåфîðмацій 
òîщî важëèвèм ïаðамåòðîм є êîåфіцієíò 
òåíзîчóòëèвîñòі НÊ, щî вèзíачаєòьñÿ зміíîю 
îïîðó êðèñòаëа вíаñëідîê дåфîðмації. Ó вèïадêó 
ñòвîðåííÿ ñåíñîðів дëÿ іíòåðваëó íèзьêèõ òåм-
ïåðаòóð ñëід вðаõîвóваòè, щî åëåêòðîфізèчíі 
вëаñòèвîñòі íаïівïðîвідíèêів вèзíачаюòьñÿ ñòó-
ïåíåм ëåãóваííÿ і òèïîм ëåãóючîї дîмішêè, ñòó-
ïåíåм êîмïåíñації і міðîю íабëèжåííÿ дî ïåðå-
õîдó «мåòаë — діåëåêòðèê» [3]. Цå зóмîвëює 
íåîбõідíіñòь вèвчåííÿ вïëèвó ñòóïåíÿ ëåãóваí-
íÿ òа òåмïåðаòóðíîї ïîвåдіíêè ëåãóючîї дîмішêè 

Проведено комплексні дослідження електропровідності та магнетоопору деформованих і недефор-
мованих зразків ниткоподібних кристалів Si р-типу провідності з різним ступенем легування бо-
ром та домішкою нікелю у широкому інтервалі температур — від 4,2 до 300 К. Виявлено, що 
найбільший прояв п'єзорезистивного ефекту спостерігається в околі концентрацій, що відповідають 
переходу «метал — діелектрик». Дослідження магнетоопору кристалів проводились в інтервалі 
полів з індукцією до 14 Тл. Як чутливий елемент двофункційного сенсора деформації та магнітного 
поля запропоновано застосовувати ниткоподібні кристали кремнію з концентрацією домішки бору 
5⋅1018 см–3, працездатні в складних умовах експлуатації.
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íа åëåêòðîïðîвідíіñòь íаïівïðîвідíèêîвèõ 
êðèñòаëів êðåмíію òа її зміíè ïід вïëèвîм 
ñòèñêó чè ðîзòÿãó êðèñòаëів [4]. З іíшîãî 
бîêó дîñëіджåííÿ маãíåòîîïîðó ëåãîваíèõ 
íèòêîïîдібíèõ êðèñòаëів Si дîзвîëÿє ïîãëèбè-
òè зíаííÿ ïðî õаðаêòåð їõ ïðîвідíîñòі в îбëаñòі 
êðіîãåííèõ òåмïåðаòóð, а òаêîж їõ ïîвåдіíêó ïðè 
ðізíîмаíіòíèõ зîвíішíіõ вïëèваõ, ïðèðîдó òа 
взаємîзв’ÿзêè цèõ åфåêòів і вèзíачèòè óмîвè ëå-
ãóваííÿ êðèñòаëів дëÿ ñòвîðåííÿ ñåíñîðів, ïðа-
цåздаòíèõ в ñèëьíèõ маãíіòíèõ ïîëÿõ. Біëьшå 
òîãî, відîмî, щî ðîзбавëåíі маãíåòèêè íа îñíîві 
íаïівïðîвідíèêів, в ÿêі ввåдåíî ïåðåõідíі мå-
òаëè з íåзаïîвíåíîю 3d-îбîëîíêîю, є ïåðñïåê-
òèвíèмè маòåðіаëамè дëÿ маãíіòîåëåêòðîíіêè 
чåðåз мîжëèвіñòь îб'єдíаííÿ іíфîðмації 
ïðî заðÿд åëåêòðîíа і ñïіíîві ñòóïåíі ñвî-
бîдè [5—7]. В íèõ ñèëьíішå ïðîÿвëÿюòьñÿ 
маãíåòîòðаíñïîðòíі åфåêòè, íаÿвíіñòь від’ємíîãî 
маãíåòîîïîðó, ãіñòåðåзèñó òîщî. На îñíîві 
цèõ ñòðóêòóð мîжíа заïðîïîíóваòè ціëó 
íèзêó ñåíñîðів, ïåðåмèêачів і íåвзаємíèõ 
ïðèñòðîїв вåíòèëів-ізîëÿòîðів, MRAM-ïам’ÿòь. 
Пðèíцèï ðîбîòè òаêèõ ïðèñòðîїв базóєòьñÿ 
íа ïåðåмèêаííі між заïіðíèм і ïðîвідíèм ñòа-
íамè, щî забåзïåчóєòьñÿ зміíîю ðåжèмó від 
фåðîмаãíіòíîãî дî аíòèфåðîмаãíіòíîãî — за 
ðаõóíîê вïëèвó ëîêаëьíîãî маãíіòíîãî мî-
мåíòó îðієíòаціÿ ñïіíів òðаíñïîðòíîї дîмішêè 
відбóваєòьñÿ від îдíîñïðÿмîваíèõ дî ïðîòè-
ëåжíî ñïðÿмîваíèõ ñïіíів в ëîêаëізîваíîмó 
ñòаíі. Нèзьêа ваðòіñòь і маëå åíåðãîñïîжè-
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ваííÿ цèõ ïðèëадів забåзïåчóюòь їõ вèñîêó 
êîíêóðåíòîñïðîмîжíіñòь.

Вîдíîчаñ, ïîñòійíî зðîñòаючі вèмîãè дî 
ñåíñîðíèõ ïðèñòðîїв ïîñòавèëè ðÿд ñêëад-
íèõ задач ïî забåзïåчåííю вèñîêîãî êëаñó 
òîчíîñòі, íадійíîñòі, ñòабіëьíîñòі і ïідвèщåííÿ 
åфåêòèвíîñòі вèðîбíèцòва. Цåíòðîм óва-
ãè є авòîмаòèзаціÿ ïðîцåñів вèміðюваííÿ. 
Нåîбõідíèм ñòаëè заñîбè вèміðюваíь, ïðèдаòíі 
дëÿ îдíîчаñíîãî збèðаííÿ і îбðîбêè іíфîðмації 
ïðî зíачåííÿ баãаòьîõ зміííèõ в чаñі вåëèчèí, 
ÿêі õаðаêòåðèзóюòь ïåðåбіãè òåõíîëîãічíèõ 
ïðîцåñів і ñòаíè êåðîваíèõ îб’єêòів. 

Мåòîю даíîї ðîбîòè є îціíêа мîжëèвîñòі 
ñòвîðåííÿ двîфóíêційíèõ ñåíñîðів (дåфîðмації 
òа маãíіòíîãî ïîëÿ) дëÿ óмîв ðîбîòè за íèзьêîї 
òåмïåðаòóðè íа îñíîві íèòêîïîдібíèõ êðèñòаëів 
Si, ëåãîваíèõ дîмішêамè бîðó і íіêåëю.

Îб’єкт та методика досліджень
Äîñëіджåííÿ åëåêòðîïðîвідíîñòі òа маãíå-

òîîïîðó зðазêів ïðîвîдèëèñь в іíòåðваëі òåм-
ïåðаòóð від 4,2 дî 300 Ê íа êіëьêîõ ãðóïаõ 
íèòêîïîдібíèõ êðèñòаëів Si р-òèïó з ðізíèм ñòó-
ïåíåм ëåãóваííÿ бîðîм òа з дîмішêîю íіêåëю 
(ввîдèëаñь мåòîдîм íèзьêîòåмïåðаòóðíîї, дî 
800°С, термічної дифузії з плівки, осадженої на 
ïîвåðõíі êðèñòаëó [8]). 

Зðазêè дëÿ дîñëіджåíь бóëè вèðîщåíі мåòî-
дîм õімічíèõ ãазîòðаíñïîðòíèõ ðåаêцій в фîðмі 
íèòêîïîдібíèõ êðèñòаëів з îðієíòацією <111> 
з êîíцåíòðацією íîñіїв заðÿдó 5⋅1018 ñм–3, щî 
відïîвідає бëèзьêîñòі дî ïåðåõîдó «мåòаë — 
діåëåêòðèê» (ПМД) [9, 10]. 

Під чаñ ïðîвåдåííÿ åêñïåðèмåíòів за êðіî-
ãåííèõ òåмïåðаòóð бóëî вèêîðèñòаíî îðèãіíаëьíó 
òа ïðîñòó в ðåаëізації мåòîдèêó, заïðîïîíîва-
íó в [10]: міêðîêðèñòаë Si заêðіïëювавñÿ íа 
ïідêëадці за дîïîмîãîю êëåю ВЛ-931 з òåм-
пературою полімеризації +180°С, і одновісна 
дåфîðмаціÿ забåзïåчóваëаñь вíаñëідîê ðізíèці 
êîåфіцієíòів òåðмічíîãî ðîзшèðåííÿ маòåðіаëів 
НÊ òа ïідêëадêè (рис. 1). 

Äëÿ дîñëіджåííÿ вëаñòèвîñòåй НÊ Si 
в маãíіòíèõ ïîëÿõ дî 14 Òë вèêîðèñòаíî 
ñïåціаëьíó мåòîдèêó, ÿêа дîзвîëÿє вèміðюваòè 
маãíåòîîïіð за ðізíèõ фіêñîваíèõ òåмïåðа-
òóð. Маãíіòíå ïîëå ñòвîðюваëè з дîïîмîãîю 
біòòåðівñьêîãî маãíіòó з іíдóêцією дî 14 Òë òа 
чаñîм ðîзãîðòêè ïî ïîëю 1,75 Òë/õв за òåмïå-
ðаòóðè ðідêîãî ãåëію òа 3,5 Òë/õв в іíòåðваëі 
òåмïåðаòóð 4,2—77 Ê. Маãíåòîîïіð вèміðювавñÿ 
ïðîòÿãîм ïåвíîãî чаñó за ïîñòóïîвîãî змåíшåííÿ 
маãíіòíîãî ïîëÿ від 14 Òë дî íóëÿ. Äîñëіджåííÿ 
ïðîвîдèëèñь ó Міжíаðîдíій ëабîðаòîðії ñèëь-
íèõ маãíіòíèõ ïîëів òа íèзьêèõ òåмïåðаòóð ó  
м. Вðîцëав, Пîëьща.

Åкспериментальні результати  
та їх обговорення

На рис. 2 зîбðажåíî òåмïåðаòóðíó заëåжíіñòь 
îïîðó òа маãíåòîîïîðó міêðîêðèñòаëів êðåмíію 
з êîíцåíòðацією ëåãóючîї дîмішêè бîðó  
NB > 5•1018 ñм–3, щî відïîвідає мåòаëåвîмó 
бîêó ПМÄ. Яê вèдíî, заëåжíіñòь ïèòîмîãî îïî-
ðó ñèëьíîëåãîваíîãî міêðîêðèñòаëó êðåмíію 
в óñьîмó дîñëіджóваíîмó òåмïåðаòóðíîмó  
іíòåðваëі має òèïîвèй мåòаëåвèй õаðаêòåð. 

Рèñ. 1. Іëюñòðаціÿ мåòîдó ñòвîðåííÿ îдíîвіñíîї 
дåфîðмації міêðîêðèñòаëа: 

1, 4 — ñòðóмîві êîíòаêòè; 2, 3 — ïîòåíціаëьíі êîíòаêòè

Шаð 
адãåзèвó

Мідíа ïідêëадêа
НÊ Si

1 2
3 4

9

8

7

6

5

0          100         200            T, Ê

4

3

2

1

0 3         6          9        12   B, Òë

а)

б)

Рèñ. 2. Òåмïåðаòóðíа заëåжíіñòь НÊ Si 
(r300Ê = 0,007 Ом•см) з домішкою нікелю та бору і 
êîíцåíòðацією ëåãóючîї дîмішêè, щî відïîвідає мå-
òаëåвîмó бîêó ПМÄ (а), а òаêîж ïîëьîва заëåжíіñòь 
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Сóòòєвîãî вïëèвó дåфîðмації íа õаðаêòåðèñòèêè 
òаêèõ міêðîêðèñòаëів вèÿвëåíî íå бóëî. Сëабêа 
заëåжíіñòь маãíåòîîïîðó НÊ Si з мåòаëåвèм õа-
ðаêòåðîм ïðîвідíîñòі, щî зóмîвëåíа ñëабêîю 
ëîêаëізацією íîñіїв заðÿдó, маòèмå ïðèíцèïîвå 
зíачåííÿ ïðè заñòîñóваííі òаêèõ міêðîêðèñòаëів 
ÿê чóòëèвèõ åëåмåíòів ñåíñîðів òåïëîвèõ вå-
ëèчèí, ïðацåздаòíèõ в ñèëьíèõ маãíіòíèõ ïî-
ëÿõ. За òåмïåðаòóð ðідêîãî ãåëію маêñèмаëьíèй 
маãíåòîîïіð ñÿãає íå біëьшå 4% в маãíіòíèõ ïî-
ëÿõ з іíдóêцією дî 14 Òë.

Рåзóëьòаòè дîñëіджåííÿ òåмïåðаòóðíîї 
заëåжíîñòі îïîðó òа маãíåòîîïîðó міêðîêðèñòаëів 
êðåмíію з êîíцåíòðацією ëåãóючîї дîмішêè 
бîðó, щî відïîвідає діåëåêòðèчíîмó бîêó ПМÄ  
(r300Ê = 0,025 Ом•см) зображено на рис. 3.

Нåîбõідíî зазíачèòè, щî вïëèв дåфîðмації 
ñïîñòåðіãаєòьñÿ òіëьêè в НÊ Si p-òèïó з 
êîíцåíòðацією дîмішêè, щî відïîвідає íабëèжåí-
íю дî êðèòèчíîї êîíцåíòðації ПМÄ, і відñóòíій 
ó НÊ Si р-òèïó з мåòаëåвîãî бîêó ПМÄ, òîбòî íа 
віëьíèõ діðêаõ. В òîй ñамèй чаñ, віí змåíшóєòьñÿ 

дëÿ міêðîêðèñòаëів Si з êîíцåíòðацією бîðó, щî 
відïîвідає діåëåêòðèчíîмó бîêó ПМÄ і ãëèбîêій 
діåëåêòðèчíій діëÿíці, òîбòî ñëабшає ó ðазі ïå-
ðåõîдó дî êðèñòаëів зі змåíшåíèм аíñамбëåм 
ëîêаëізîваíèõ діðîê. Пåðшèй чèííèê ñвідчèòь 
ïðî òå, щî дëÿ îòðèмаííÿ åфåêòó дåфîðмó-
ваííÿ íîñії заðÿдó маюòь бóòè ëîêаëізîваíі. 
Äðóãèй чèííèê вêазóє íа íåîбõідíіñòь дîñòаòíьîї 
êîíцåíòðації ëîêаëізîваíèõ маãíіòíèõ дèïîëів, 
òîбòî мîжëèвîї дåÿêîї ãðаíèчíîї взаємîдії. 
Пðè цьîмó êîжíій ëîêаëізîваíій діðці мîж-
íа ïðèïèñаòè маãíіòíèй дèïîëьíèй мîмåíò, 
щî взаємîдіє з íавêîëèшíімè íîñіÿмè заðÿ-
дó і зîвíішíім маãíіòíèм ïîëåм. Ці åфåêòè 
ÿñêðавî ñïîñòåðіãаëèñь ïід чаñ дîñëіджåííÿ 
міêðîêðèñòаëів êðåмíію з êîíцåíòðацією ëåãóючîї 
дîмішêè бîðó в îêîëі ПМÄ (NB ≈ 5•1018 ñм–3), 
щî відïîвідає діåëåêòðèчíîмó бîêó ПМÄ. 

На рис. 4 зîбðажåíî òåмïåðаòóðíó заëåжíіñòь 
îïîðó міêðîêðèñòаëів Si з ïèòîмèм îïîðîм за 
òåмïåðаòóðè 300 Ê r300Ê = 0,012 Ом•см, що 
відïîвідає діåëåêòðèчíîмó òèïó ïðîвідíîñòі 
ïîбëèзó ПМÄ. Яê вèдíî, за êðіîãåííèõ òåм-
ïåðаòóð ïід дією îдíîвіñíîї дåфîðмації ñòè-
ñêó ïèòîмèй îïіð цèõ êðèñòаëів змåíшóєòьñÿ 
в дåêіëьêа ðазів, щî ñвідчèòь ïðî ïðîÿв íå-
êëаñèчíîãî ï’єзîðåзèñòèвíîãî åфåêòó. Пðè 
змåíшåííі êîíцåíòðації бîðó в êðåмíії, òîбòî ïðè 
віддаëåííі від ПМÄ в діåëåêòðèчíó îбëаñòь, цåй 
åфåêò змåíшóєòьñÿ. Цå òаêîж ïідòвåðджóєòьñÿ 
ðîзðаõîваíèмè з åêñïåðèмåíòаëьíèõ даíèõ 
òåмïåðаòóðíèмè заëåжíîñòÿмè êîåфіцієíòа 
òåíзîчóòëèвîñòі дëÿ цèõ êðèñòаëів. Êîåфіцієíò 
òåíзîчóòëèвîñòі дëÿ цèõ зðазêів в îбëаñòі 
ãåëієвèõ òåмïåðаòóð дîñÿãає зíачåííÿ K4.2K = 165 
за деформації стиску εe = –5,29•10–3 відí. îд. 
Вèÿвëåíî òаêîж вïëèв дåфîðмóваííÿ íа 
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Рèñ. 3. Òåмïåðаòóðíа заëåжíіñòь НÊ Si 
(r300Ê = 0,025 Ом•см) з домішкою нікелю та бору 
з êîíцåíòðацією ëåãóючîї дîмішêè, щî відïîвідає 
діåëåêòðèчíîмó бîêó ПМÄ (а), а òаêîж ïîëьîва 
заëåжíіñòь йîãî маãíåòîîïîðó за òåмïåðаòóðè 4,2 Ê 
в ïîвздîвжíьîмó (1) òа ïîïåðåчíîмó (2) íаïðÿм-
êаõ ïî відíîшåííю дî íаïðÿмêó маãíіòíîãî ïîëÿ (б)
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Рèñ. 4. Òåмïåðаòóðíі заëåжíîñòі ïèòîмîãî îïîðó íå-
дåфîðмîваíîãî (1) òа дåфîðмîваíîãî ñòèñêаííÿм (2) 

НÊ Si (r300Ê = 0,012 Ом•см)
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маãíåòîîïіð цèõ зðазêів (рис. 5), êîëè йîãî зíа-
чåííÿ змåíшèëîñь майжå ó 3 ðазè в ïîðівíÿííі 
з íåдåфîðмîваíèмè зðазêамè [6, 11]. 

З îãëÿдó íа вèñîêó òåíзîчóòëèвіñòь êðèñòаëів 
êðåмíію із r300Ê = 0,012 Ом•см, для них було роз-
ðаõîваíî òåмïåðаòóðíó заëåжíіñòь êîåфіцієíòа 
òåíзîчóòëèвîñòі, зîбðажåíó íа рис. 6.

Навåдåíі ðåзóëьòаòè дîñëіджåíь òåíзîмåòðèч-
íèõ õаðаêòåðèñòèê НÊ Si<B, Ni> дîзвîëÿюòь 
ïðîãíîзóваòè мîжëèвіñòь ñòвîðåííÿ íа îñíîві 
цèõ êðèñòаëів чóòëèвîãî ñåíñîðа мåõаíічíèõ 
вåëèчèí, ïðацåздаòíîãî в іíòåðваëі òåмïåðаòóð 
від ãåëієвèõ дî êімíаòíîї. Пðè вèêîðèñòаííі 
НÊ Si ÿê чóòëèвèõ åëåмåíòів ï’єзîðåзèñòèвíèõ 
ñåíñîðів ðîзðаõîваíа вåëèчèíа вèõідíîãî ñèã-
íаëó за Т = 4,2 Ê ñòаíîвèòь ïðèбëèзíî 100 мВ 
ïðè заñòîñóваííі мîñòîвîї ñõåмè з двîма аêòèв-
íèмè чóòëèвèмè åëåмåíòамè.

Вðаõîвóючè даíі ðîбîòè [11], ÿê чóòëèвèй 
åëåмåíò маãíіòíîãî ïîëÿ мîжíа вèêîðèñòаòè 
íåдåфîðмîваíі зðазêè íèòêîïîдібíèõ êðèñòаëів 
Si р-òèïó, ëåãîваíèõ бîðîм òа дîмішêîю 
íіêåëю, êîíцåíòðаціÿ бîðó в ÿêèõ зíаõîдèòьñÿ ó 
бåзïîñåðåдíій бëèзьêîñòі дî діåëåêòðèчíîãî бîêó 
ïåðåõîдó «мåòаë — діåëåêòðèê». Пðèíцèï ðîбî-
òè òаêèõ ïðèëадів заñíîваíèй íа зíачíîмó маã-

íåòîðåзèñòèвíîмó åфåêòі, ÿêèй ïðîÿвëÿєòьñÿ в 
заëåжíîñòі маãíåòîîïîðó від іíдóêції маãíіòíîãî 
ïîëÿ, дîñÿãаючè 250% ïðè 14 Òë (рис. 7). 

Äвîфóíêційíèй ñåíñîð маãíіòíîãî ïîëÿ òа 
дåфîðмації íа îñíîві НÊ Si<B, Ni> мîжå міñòèòè 
чóòëèвèй åëåмåíò з двîõ îдíаêîвèõ êðèñòаëів, 
ðîзòашîваíèõ взаємíî ïåðïåíдèêóëÿðíî. Одèí 
êðèñòаë вèміðює дåфîðмацію і íå ðåаãóє íа 
маãíіòíå ïîëå, îñêіëьêè йîãî ïîвздîвжíій 
маãíåòîîïіð бëèзьêèй дî íóëÿ в шèðîêîмó 
іíòåðваëі маãíіòíèõ ïîëів — дî 11 Òë (ðèñ. 6). 
Нåвåëèêó зміíó маãíåòîîïîðó мîжíа êîмïåí-
ñóваòè аïаðаòíèмè, чè ïðîãðамíèмè заñîбамè. 
Іíшèй êðèñòаë чóòëèвèй дî маãíіòíîãî ïîëÿ. 

Висновки
Äîñëіджåííÿ åëåêòðîфізèчíèõ вëаñòèвîñòåй 

дåфîðмîваíèõ òа íåдåфîðмîваíèõ íèòêîïîдібíèõ 
êðèñòаëів Si р-òèïó з ðізíèм ñòóïåíåм ëåãóваííÿ 
бîðîм òа дîмішêîю íіêåëю ó шèðîêîмó іíòåðваëі 
òåмïåðаòóð (4,2—300 Ê) òа в ñèëьíèõ маãíіòíèõ 
ïîëÿõ (дî 14 Òë) ïîêазаëî, щî дëÿ заñòîñóваí-
íÿ ó двîфóíêційíîмó ñåíñîðі маãíіòíîãî ïîëÿ òа 
дåфîðмації ïðèдаòíèмè є міêðîêðèñòаëè Si<B, 
Ni> з концентрацією домішки бору 5•1018 ñм–3, 
щî відïîвідає ïåðåõîдó «мåòаë — діåëåêòðèê» 
ó êðåмíії. Вèÿвëåíî, щî ÿê маãíіòíó ñêëадî-
вó чóòëèвîãî åëåмåíòó двîфóíêційíîãî ñåíñî-
ðа íåîбõідíî вèêîðèñòîвóваòè міêðîêðèñòаëè 
êðåмíію, êîíцåíòðаціÿ бîðó в ÿêèõ зíаõîдèòь-
ñÿ ó бåзïîñåðåдíій бëèзьêîñòі дî ïåðåõîдó «мå-
òаë — діåëåêòðèê». Пðèíцèï ðîбîòè òаêîãî чóò-
ëèвîãî åëåмåíòа заñíîваíèй íа зíачíîмó маã-
íåòîðåзèñòèвíîмó åфåêòі, ÿêèй ïðîÿвëÿєòьñÿ в 
заëåжíîñòі маãíåòîîïîðó від іíдóêції маãíіòíîãî 
ïîëÿ, дîñÿãаючè 250% ïðè 14 Òë за ãåëієвèõ 
òåмïåðаòóð. Вîдíîчаñ, дåфîðмаційíа ñêëадîва 
двîфóíêційíîãî ñåíñîðа міñòèòь міêðîêðèñòаëè 
êðåмíію з r300Ê = 0,012 Ом•см, концентрація 
бîðó в ÿêèõ відïîвідає діåëåêòðèчíîмó бîêó ïå-
ðåõîдó «мåòаë — діåëåêòðèê».

Рèñ. 5. Пîëьîва заëåжíіñòь ïîздîвжíьîãî маãíåòî-
îïîðó дåфîðмîваíèõ ñòèñêîм НÊ Si<B, Ni>, ëåãîва-
íèõ дî êîíцåíòðації NB < 5•1018 ñм–3, за êðіîãåííèõ 
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Рèñ. 6. Òåмïåðаòóðíа заëåжíіñòь êîåфіцієíòа òåíзî-
чóò ëèвîñòі дåфîðмîваíèõ ñòèñêîм НÊ Si<B, Ni> 

(r300Ê = 0,012 Ом•см) 

Рèñ. 7. Гðадóюваëьíа õаðаêòåðèñòèêа маãíіòíîї 
ñêëадîвîї чóòëèвîãî åëåмåíòó ñåíñîðа маãíіòíîãî 

ïîëÿ òа дåфîðмації
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ЧÓВСÒВИÒЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНÒ ÄВÓХФÓНÊЦИОНАЛЬНОГО СЕНСОРА 
МАГНИÒНОГО ПОЛЯ И ÄЕФОРМАЦИИ  
НА ОСНОВЕ МИÊРОÊРИСÒАЛЛОВ Si <B, Ni>
Проведены комплексные исследования электропроводимости и магнетосопротивления деформированных 
и недеформированных образцов нитевидных кристаллов (НК) Si р-типа с разной степенью легирования 
бором и примесью никеля в широком интервале температур (от 4,2 до 300 К) и при полях с индукцией 
до 14 Тл. Установлено, что наибольшее проявление пьезорезистивного эффекта наблюдается в окрест-
ности концентраций, соответствующих переходу «металл — диэлектрик». 
Образцы для исследований были выращены методом химических газотранспортных реакций в форме НК 
с кристаллографической ориентацией <111> с концентрацией носителей заряда, соответствующей бли-
зости к переходу «металл — диэлектрик» (5•1018 см–3), и введением примеси никеля методом низкотем-
пературной (до 800°С) термической диффузии из осажденной на поверхности кристалла пленки. Для 
создания одноосной деформации микрокристаллы Si закреплялись на подложках с отличающимся от кри-
сталла коэффициентом термического расширения.
Для сильнолегированных микрокристаллов кремния (с концентрацией примеси бора более 5•1018 см–3), 
как недеформированных, так и деформированных, температурная зависимость удельного сопротивле-
ния имеет типичный металлический характер. Существенного влияния деформации на характеристики 
таких микрокристаллов не обнаружено. При гелиевых температурах максимальное магнетосопротивле-
ние составляет не более 4% в магнитных полях с индукцией до 14 Тл.
При криогенных температурах под действием одноосной деформации сжатия удельное сопротивление кри-
сталлов Si (r300К = 0,012 Ом•см, что соответствует диэлектрическому типу проводимости вблизи ПМД) 
уменьшается в несколько раз. При уменьшении концентрации бора в кремнии, то есть при удалении от ПМД 
в диэлектрическую область, этот эффект уменьшается. Это также подтверждается рассчитанными из 
экспериментальных данных температурными зависимостями коэффициента тензочувствительности для 
этих образцов в области гелиевых температур, который достигает значения K4.2K = 165 при деформации 
сжатия e = –5,29•10–3 отн. ед. Выявлено также влияние деформирования на магнетосопротивление этих об-
разцов, когда его значение уменьшилось почти в 3 раза.
В качестве чувствительного элемента магнитного поля можно использовать деформированные образ-
цы нитевидных кристаллов Si р-типа, легированные бором и примесью никеля, концентрация бора в ко-
торых находится в непосредственной близости к переходу «металл — диэлектрик» с диэлектрической 
стороны ПМД. В зависимости магнетосопротивления от индукции магнитного поля таких кристаллов 
проявляется значительный магнеторезистивний эффект, достигающий 250% при 14 Тл.

Ключевые слова: сенсор, пьезорезистивный эффект, нитевидный кристалл, кремний, никель, маг-
нетосопротивление.
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TWO-FUNCTIONAL SENSOR OF MAGNETIC FIELD AND DEFORMATION 
BASED ON Si <B, Ni> MICROCRYSTALS

This research investigates complex studies of electrical conductivity and magnetoresistance of both strain and 
non-strain samples of p-type Si whiskers with different degrees of doping with boron and nickel in a wide 
temperature range from 4.2 to 300 K. It is established that the greatest manifestation of the piezoresistive effect 
is observed in the vicinity of concentrations which correspond to the metal-insulator transition. Investigation 
of the magnetoresistance of crystals was carried out in the range of fields with induction up to 14 T. Whiskers 
of silicon with a doping concentration of boron of 5⋅1018 cm-3 can be used as a sensitive element for two-
functional deformation and magnetic field sensors in difficult operating conditions.

Microwires for research were grown by chemical transport reactions with the crystallographic orientation <111> 
and with the concentration of charge carriers, which corresponds to the vicinity of metal-insulator transition 
(5⋅1018 см-3). The nickel doping was conducted by the low-temperature diffusion from the precipitated film on 
the surface of the crystal. The uniaxial strain of Si microcrystals was carried out by fixing them on substrates 
with the different coefficient of thermal.

The metallic-type temperature dependence on the resistivity is typical for heavily doped silicon microcrystals 
(with the bor concenctation >5⋅1018 сm-3) for both deformed and non deformed samples. Significant influence 
of the deformation on characteristics of microcrystals wasn't found. The maximum magnetoresistance of such 
samples doesn't exceed 4% in magnetic fields with induction of 14 T at the temperature of liquefied helium.

The resistivity of Si crystals with r300К = 0.012 Оhm⋅сm (which corresponds to the dielectric side of MIT) 
is reduced in several times at the the temperature of liquefied helium and under the uniaxial deformation. 
Decreasing of boron concentration reduces this effect. This is also confirmed by the calculation of the 
experimental data temperature dependence of gauge factor for these samples in helium temperatures. The 
gauge factor is K4.2K=165 at the compressive strain e =–5.29⋅10-3 RVUs. It is also found that the deformation 
of these samples has significant impact on characteristics of the magnetoresistance and the value of the 
magnetoresistance decreased almost in 3 times.

The undeformed samples of Si p-type microwire doped with nickel and boron concentration in the vicinity of 
dielectric side to MIT can be used as the sensing element of magnetic field. The significant magnetic field 
dependence on magnetoresistance is observed in such crystals wich can reach a value of 250% at 14 T.

Keywords: sensor, piezoresistive effect, whisker crystal, silicon, nickel, magnetoresistance.
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