
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ЕЛЕКТРОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ 
 

 
 
Изборно веће Електронског факултета у Нишу је на седници одржаној 19. новембра 2009. 

године донело одлуку број: 03/01-061/09-002 којом је именована Комисија за писање извештаја о 
пријављеним кандидатима по конкурсу за избор једног сарадника у звање асистент, за ужу научну 
област Микроелектроника и микросистеми, у саставу проф. др Стојан Ристић, проф. Др Зоран 
Пријић, проф. др Снежана Голубовић, доц. др Ивица Манић и доц. др Снежана Ђорић-Вељковић.  

 
После прегледа конкурсног материјала, Комисија подноси следећи  
 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 
 

На конкурс објављен 16.10.2009. године у листу “Народне Новине” јавио се један 
кандидат, мр Данијел Данковић, асистент-приправник Електронског факултета у Нишу.  
 
 
1. БИОГРАФСКИ  ПОДАЦИ 
 

а) Лични подаци 

Мр Данијел Данковић је рођен 28.06.1976. године у Лесковцу, Република Србија. Стално је 
настањен у Нишу. Ожењен је и има двоје деце. 

 

б) Подаци о досадашњем образовању 

Кандидат је основну школу и Гимназију завршио у Лесковцу, обе са одличним успехом и 
као носилац дипломе “Вук Караџић”. Електронски факултет у Нишу, образовни профил 
Електроника и телекомуникације, завршио је новембра 2001. године, са просечном оценом 9.35 
(деветтридесетпет) у току студија. Добитник је повеље Електронског факултета у Нишу за 
завршену прву годину студија са просечном оценом 10. Дипломски рад под називом “Ефекти 
електричног напрезања и спонтаног опоравка код VDMOS транзистора снаге” одбранио је са 
оценом 10 (десет). Дипломски рад је проглашен за најбоље израђен дипломски рад на 
Електронском факултету у Нишу у школској 2000/2001. години. Дипломски рад је награђен и од 
стране Катедре за прецизну механику Института за технологију Универзитета у Бечу, за најбоље 
израђен Дипломски рад из области Микроелектронике. Последипломске студије уписао је 2001. 
године на Електронском факултету у Нишу, на образовном профилу Микроелектроника. Као 
студент последипломских студија 2005. године добио је Октобарску награду СО Лесковац за 
научни рад у области електронике и електротехнике. Јула 2006. године одбранио је магистарску 
тезу под насловом “Нестабилности p-каналног VDMOS транзистора снаге услед напонско 
температурних напрезања са негативном поларизацијом гејта”. Докторске студије уписао је 2006. 
године на Електронском факултету у Нишу из научне области Нанотехнологије и микросистеми. 
Добитник је награде IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) EDS-a (Electron Devices 
Society) за најбољег студента докторских студија у 2007. години у оквиру IEEE Electron Devices 
Society PhD Student Fellowship Program-a. Јуна месеца 2009. године предао је урађену докторску 
дисертацију под насловом “Нестабилности комерцијалних VDMOS транзистора снаге услед 
напонско температурних напрезања оксида гејта”. 

   

ц) Професионална каријера 

Кандидат је марта 2002. године изабран за асистента-приправника на Електронском 
факултету у Нишу на Катедри за микроелектронику за предмете Електронске компоненте и 
Основи микроелектронике. Поред наведених предмета, у протеклом периоду био је ангажован на 
извођењу рачунских и лабораторијских вежби и из предмета Карактеризација компонената, 
Физичка електроника, Физика, Аналогна микроелектроника, Дигитална микроелектроника и 
Микроелектроника. 
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2. ПРЕГЛЕД НАУЧНОГ И СТРУЧНОГ РАДА КАНДИДАТА 
 

2.1. Научни радови 
 
a) Научни радови објављени у међународним часописима 

a1. N. Stojadinović, I. Manić, S. Djorić-Veljković, V. Davidović, D. Danković, S. Golubović, S. 
Dimitrijev, “Mechanisms of Spontaneous Recovery in Positive Gate Bias Stressed Power 
VDMOSFETs”, Microelectron. Reliab., Vol. 42, 2002, pp. 1465-1468. 

a2. N. Stojadinović, I. Manić, V. Davidović, D. Danković, S. Djorić-Veljković, S. Golubović, S. 
Dimitrijev, “Effects of Electrical Stressing in Power VDMOSFETs”, Microelectron. Reliab., Vol. 45, 
2005, pp. 115-122. 

a3. N. Stojadinović, D. Danković, S. Djorić-Veljković, V. Davidović, I. Manić, and S. Golubović 
“Negative bias temperature instabilities in p-channel power VDMOSFETs”, Microelectron. Reliab., 
Vol. 45, 2005, pp. 1343-1348. 

a4. N. Stojadinović, I. Manić, V. Davidović, D. Danković, S. Djorić-Veljković, S. Golubović, S. 
Dimitrijev “Electrical Stressing Effects in Commercial Power VDMOSFETs”, IEE Proc. Circuits, 
Devices & Systems, Vol. 153, 2006, pp. 281-288. 

a5. D. Danković, I. Manić, S. Djorić-Veljković, V. Davidović, S. Golubović and N. Stojadinović, “NBT 
stress-induced degradation and lifetime estimation in p-channel power VDMOSFETs”, 
Microelectron. Reliab., Vol. 46, 2006, pp. 1828-1833. 

a6. D. Danković, I. Manić, V. Davidović, S. Djorić-Veljković, S. Golubović and N. Stojadinović, 
“Negative bias temperature instabilities in sequentially stressed and annealed p-channel power 
VDMOSFETs”, Microelectron. Reliab., Vol. 47, 2007, pp. 1400-1405. 

a7. I. Manić, S. Djorić-Veljković, V. Davidović, D. Danković, S. Golubović, N. Stojadinović, 
“Mechanisms of spontaneous recovery in DC gate bias stressed power VDMOSFETs”, IET Circuits, 
Devices & Systems, 2008, Vol. 2, no. 2, pp. 213-221.  

a8. V. Davidović, N. Stojadinović, D. Danković, S. Golubović, I. Manić, S. Djorić-Veljković and S. 
Dimitrijev, “Turn-Around of Threshold Voltage in Gate Bias Stressed p-Channel Power Vertical 
Double-Diffused Metal-Oxide-Semiconductor Transistors”, Jap. J. Appl. Phys., 2008, Vol. 47, pp. 
6272-6276. 

a9. D. Danković, I. Manić, V. Davidović, S. Djorić-Veljković, S. Golubović and N. Stojadinović, 
“Negative bias temperature instability in n-channel power VDMOSFETs”, Microelectron. Reliab., 
Vol. 48, 2008, pp. 1313-1317. 

a10.I. Manić, D. Danković, S. Djorić-Veljković, V. Davidović, S. Golubović and N. Stojadinović, 
“Effects of low gate bias annealinig in NBT stressed n-channel power VDMOSFETs”, Microelectron. 
Reliab., Vol. 49, 2009, pp. 1003-1007. 

 
б) Научни радови објављени у домаћим часописима 

б1. N. Stojadinović, I. Manić, V. Davidović, D. Danković, S. Djorić-Veljković, S. Golubović, S. 
Dimitrijev, “Effects of Gate Bias Stressing in Power VDMOSFETs”, Serbian Journal of Electrical 
Engineering, Vol. 1, 2003, pp. 89-101.  

 
ц) Научни радови саопштени на међународним научним скуповима, штампани у целини 

ц1. N. Stojadinović, I. Manić, S. Djorić-Veljković, V. Davidović, D. Danković, S. Golubović, S. 
Dimitrijev, “Spontaneous Recovery of Positive Gate Bias Stressed Power VDMOSFETs, Proc. 23rd 
Int. Conference on Microelectronics (MIEL 2002), Niš (Yugoslavia), 12-15 May 2002, pp.717-722. 

ц2. N. Stojadinović, I. Manić, S. Djorić-Veljković, V. Davidović, D. Danković, S. Golubović, S. 
Dimitrijev, “Mechanisms of Spontaneous Recovery in Positive Gate Bias Stressed Power 
VDMOSFETs”, Proc. 13th European Symposium on Reliability of Electron Devices, Failure Physics 
and Analysis (ESREF 2002), Rimini (Italy), October 2002, pp. 1465-1468; објављен и у часопису 
Microelectronics Reliability, рад a1. 
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ц3. I. Manić, S. Djorić-Veljković, V. Davidović, D. Danković, S. Golubović, S. Dimitrijev, N. 
Stojadinovic, “Effects of Negative Gate Bias Stressing in Thick Gate Oxides for Power 
VDMOSFETs”, Proc. 12th Workshop on Dielectrics in Microelectronics (WoDiM 2002), Grenoble 
(France), November 2002, pp. 41-44. 

ц4. V. Davidović, I. Manić, S. Djorić-Veljković, D. Danković, S. Golubović, S. Dimitrijev, N. 
Stojadinovic, “Effects of Negative Gate Bias Stressing in Power VDMOSFETs”, Proc. 7th 
International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems (MTM 2003), Sozopol 
(Bulgaria), September 2003, pp. 150-155. 

ц5. N. Stojadinović, I. Manić, V. Davidović, D. Danković, S. Djorić-Veljković, S. Golubović, S. 
Dimitrijev, “Effects of Electrical Stressing in Power VDMOSFETs”, Proc. 2003 IEEE Conference on 
Electron Devices and Solid-State Circuits (EDSSC 2003), Hong Kong (China), December 2003, pp. 
291-296 – invited paper. 

ц6. N. Stojadinović, I. Manić, V. Davidović, D. Danković, S. Djorić-Veljković, S. Golubović, S. 
Dimitrijev, “Electrical Stressing Effects in Power VDMOSFETs”, Proc. 7th Int. Seminar on Power 
Semiconductors (ISPS 2004), Prague (Czech Republic), September 2004, pp. 109-114. 

ц7. N. Stojadinović, D. Danković, S. Djorić-Veljković, V. Davidović, I. Manić, and S. Golubović 
“Negative bias temperature instabilities in p-channel power VDMOSFETs”, Proc. 16th European 
Symposium on Reliability of Electron Devices, Failure Physics and Analysis (ESREF 2005), 
Bordeaux (France), October 2005, pp. 1343-1348; објављен и у часопису Microelectronics 
Reliability, рад a3. 

ц8. I. Manić, S. Djorić-Veljković, V. Davidović, D. Danković, S. Golubović, N. Stojadinović 
“Spontaneous Recovery in DC Gate Bias Stressed Power VDMOSFETs”, Proc. 25th Int. Conference 
on Microelectronics (MIEL 2006), Belgrade (Serbia and Montenegro), 14-17 May 2006, pp. 639-644. 

ц9. D. Danković, I. Manić, S. Djorić-Veljković, V. Davidović, S. Golubović, N. Stojadinović “Lifetime 
Estimation in NBT Stressed P-Channel Power VDMOSFETs”, Proc. 25th Int. Conference on 
Microelectronics (MIEL 2006), Belgrade (Serbia and Montenegro), 14-17 May 2006, pp. 645-648. 

ц10. V. Davidović,  N. Stojadinović, D. Danković, S. Golubović, I. Manić, S. Djorić-Veljković,  and S. 
Dimitrijev, “Turn-Around of Threshold Voltage in Gate Bias Stressed P-Channel Power VDMOS 
Transistors”, Proc. 8th Int. Seminar on Power Semiconductors (ISPS 2006), Prague (Czech 
Republic), September 2006, pp. 85-89. 

ц11. D. Danković, I. Manić, S. Djorić-Veljković, V. Davidović, S. Golubović, N. Stojadinović, “NBT 
stress-induced degradation and lifetime estimation in p-channel power VDMOSFETs”, Proc. 17th 
European Symposium on Reliability of Electron Devices, Failure Physics and Analysis (ESREF 
2006), Wuppertal (Germany), October 2006, pp. 1828-1833; објављен и у часопису 
Microelectronics Reliability, рад a5. 

ц12. N. Stojadinović, D. Danković, I. Manić, V. Davidović, S. Djorić-Veljković, and S. Golubović, 
“Impact of negative bias temperature instabilities on lifetime in p-channel power VDMOSFETs”, 
Proc. 8th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and 
Broadcasting Services (TELSIKS ‘07), Niš (Serbia), September 2007, pp. 275-282 – invited paper. 

ц13. D. Danković, I. Manić, V. Davidović, S. Djorić-Veljković, S. Golubović and N. Stojadinović, 
“Negative bias temperature instabilities in sequentially stressed and annealed p-channel power 
VDMOSFETs”, Proc. 18th European Symposium on Reliability of Electron Devices, Failure Physics 
and Analysis (ESREF 2007), Arcachon (France), October 2007, pp. 1400-1405; објављен и у 
часопису Microelectronics Reliability, рад a6. 

ц14. D. Danković, I. Manić, V. Davidović, S. Djorić-Veljković, S. Golubović, N. Stojadinović “New 
Approach in Estimating the Lifetime in NBT Stressed P-Channel Power VDMOSFETs”, Proc. 26th 
International Conference on Microelectronics (MIEL 2008), Niš (Serbia), 11-14 May 2008, pp. 599-
602. 

ц15. D. Danković, I. Manić, V. Davidović, S. Djorić-Veljković, S. Golubović, N. Stojadinović “Negative 
Bias Temperature Stress and Annealing Effects in p-Channel Power VDMOSFETs”, 9th 
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International Seminar on Power Semiconductors (ISPS 2008), Prague (Czech Republic), August 
2008, pp. 127-132.  

ц16. D. Danković, I. Manić, V. Davidović, S. Djorić-Veljković, S. Golubović and N. Stojadinović, 
“Negative bias temperature instability in n-channel power VDMOSFETs”, 19th European Symposium 
on Reliability of Electron Devices, Failure Physics and Analysis (ESREF 2008), Maastricht (The 
Netherlands), September 2008, pp. 1313-1317; објављен и у часопису Microelectronics Reliability, 
рад a9. 

ц17. I. Manić, D. Danković, S. Djorić-Veljković, V. Davidović, S. Golubović and N. Stojadinović, 
“Effects of low gate bias annealinig in NBT stressed n-channel power VDMOSFETs”, 20th European 
Symposium on Reliability of Electron Devices, Failure Physics and Analysis (ESREF 2009), 
Arcachon (France), October 2009, pp. 1003-1007; објављен и у часопису Microelectronics 
Reliability, рад a10. 

 

д) Научни радови саопштени на скуповима националног значаја, штампани у целини 

д1. V. Davidović, S. Golubović, I. Manić, D. Danković, N. Stojadinović, S. Đorić-Veljković, S. 
Dimitrijev, “Primena tehnika za razdvajanje efekata naelektrisanja u oksidu i površinskih stanja kod 
VDMOS tranzistora snage”, Zbornik radova XLVI konferencije za ETRAN, Banja Vrućica, 3-6. jun 
2002, sveska IV, str. 145-148. 

д2. I. Manić, V. Davidović, D. Danković, S. Golubović, N. Stojadinović, S. Đorić-Veljković, S. 
Dimitrijev, “Efekti naprezanja negativnom polarizacijom na gejtu kod VDMOS tranzistora snage”, 
Zbornik radova XLVII konferencije za ETRAN, Herceg Novi, 8-13. jun 2003, sveska IV, str. 183-
186. 

д3. Davidović, N. Stojadinović, D. Danković, S. Golubović, I. Manić, S. Đorić-Veljković, S. Dimitrijev, 
“Turn-around efekat napona praga kod PMOS tranzistora naprezanih pozitivnim naponima na gejtu”, 
Zbornik radova XLIX konferencije za ETRAN, Budva, 5-10. jun 2005, sveska IV, str. 125-128. 

д4. D. Danković, I. Manić, V. Davidović, S. Golubović, N. Stojadinović, S. Đorić-Veljković, 
“Nestabilnosti p-kanalnog VDMOS tranzistora snage usled naponsko-temperaturnih naprezanja sa 
negativnom polarizacijom gejta”, Zbornik radova XLIX konferencije za ETRAN, Budva, 5-10. jun 
2005, sveska IV, str. 129-132 (nagrada za najbolji rad u stručnoj komisiji Mikroelektronika i 
optoelektronika). 

д5. I. Manić, D. Danković,  N. Stojadinović, “NBTI in p- and n-channel power VDMOSFETs”, Zbornik 
radova 52. konferencije za ETRAN, Palić, 08-12 јun 2008, str. MO1.1-1-4. 

д6. D. Danković, I. Manić, V. Davidović, S. Golubović, N. Stojadinović, S. Djorić-Veljković, “Lifetime 
evaluation in p-channel power VDMOSFETs under NBT stress”, Zbornik radova 52. konferencije za 
ETRAN, Palić, 08-12 Jun 2008, str. MO1.2-1-4 (nagrada za najbolji rad u stručnoj komisiji 
Mikroelektronika i optoelektronika). 

д7. D. Danković, I. Manić, V. Davidović, S. Golubović, N. Stojadinović, S. Đorić-Veljković 
“Instabilities in p-channel power VDMOSFETs subjected to multiple negative bias temperature 
stressing and annealing”, Zbornik radova 53. konferencije za ETRAN, Vrnjačka banja, 15-19 Jun 
2009, str. MO1.1-1-4. 

д8. Đ. Kostadinović, D. Danković, I. Manić, V. Davidović, S. Golubović, N. Stojadinović, S. Đorić-
Veljković “Efekti spontanog oporavka kod p-kanalnih VDMOS tranzistora snage naprezanih jakim 
električnim poljem u oksidu gejta”, Zbornik radova 53. konferencije za ETRAN, Vrnjačka banja, 15-
19 Jun 2009, str. MO1.2-1-4. 

 

2.2. Учешће у пројектима 
 
e) Учешће у међународним пројектима 

e1. Thin and Ultra Thin Layers of SiO2, SixNyOz, and Ta2O5 for the Needs of Nanotechnology 
(реализатори: Катедра за микроелектронику Електронског факултета у Нишу, Институт за 
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физику чврстог стања Бугарске академије наука у Софији и Институт за физику Природно-
математичког факултета у Скопљу), 2001-2003. 

e2. Performance, Stress Degradation, and Reliability Characterization of Thin Film Transistors for the 
Investigation of Deffects in Polycrystalline Silicon Films (реализатори: Катедра за 
микроелектронику Електронског факултета у Нишу и Институт за микроелектронику 
Националног центра за научна истраживања “ Demokritos ” из Атине), 2004-2006. 

e3. High-k Stack Capacitors for Nanoscale Dynamic Random Access Memories (DRAMs) (реализатори: 
Катедра за микроелектронику Електронског факултета у Нишу и Институт за физику чврстог 
стања Бугарске академије наука у Софији), 2005-2008. 

 
ф) Учешће у домаћим пројектима 

ф1. Развој физички заснованих модела шума наноелектронских активних компонената намењених 
микро- и милиметарском таласном подручју (финансиран од Министарства науке и заштите 
животне средине Републике Србије), 2001-2005. 

ф2. Развој широкопојасних бежичних дистрибуционих система (финансиран од Министарства 
науке и заштите животне средине Републике Србије), 2001-2005. 

ф3. Физика, моделовање и карактеризација диелектричних слојева за MOS нанокомпоненте 
(финансиран од Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије), 2001-2005. 

ф4. Физика, моделовање и карактеризација појава у танким слојевима код MOS нанокомпонената 
(финансиран од Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије), 2006-2010. 

 

2.3. Способност за наставно-педагошки рад 
 

Мр Данијел Данковић је у свом досадашњем раду са студентима као асистент-приправник 
Електронског факултета успешно изводио рачунске и лабораторијске вежбе из предмета 
Електронске компоненте, Основи микроелектронике, Карактеризација компонената, Физичка 
електроника, Физика, Аналогна микроелектроника, Дигитална микроелектроника и 
Микроелектроника. Његов наставни рад увек је добијао високе оцене студената, при чему треба 
посебно истаћи спремност да помогне студентима у процесу савлађивања наставне материје, како 
кроз савремене облике саопштавања градивне материје, тако и кроз свакодневне консултације. 

Као члан научно-истрaживачког тима ангажованог на заједничким научним пројектима, 
мр Данијел Данковић је, осим што је показао јаке индивидуалне квалитете, остварио и веома 
успешну сарадњу са колегама, која је допринела заједничком научном и стручном усавршавању, о 
чему сведочи списак објављених научних радова. Мр Данијел Данковић је при томе показао 
посебну способност да студенте уведе у процес научно-истраживачког рада у областима којима се 
бави. Тако је значајно помогао неколицини студената у изради њихових дипломских радова. 
 
 
3. ПОДАЦИ О ОБЈАВЉЕНИМ НАУЧНИМ РАДОВИМА 
 

а) Број објављених радова 

Научни радови објављени у међународним часописима     .....10 

Научни радови објављени у домаћим часописима      .......1 

Научни радови саопштени на међународним научним скуповима, штампани у целини .....17 

Научни радови саопштени на скуповима националног значаја, штампани у целини  .......8 

УКУПАН БРОЈ НАУЧНИХ РАДОВА∗       .....30 
 

                       
∗ Радови ц2, ц7, ц11, ц13, ц16 и ц17, који су саопштени на научном скупу ESREF и штампани у 
одговарајућим зборницима радова, су такође објављени у часопису Microelectronics Reliability и истоветни 
су са радовима а1, а3, а5, а6, а9 и а10, респективно. Због тога је сваки од наведених парова радова, (ц2, а1), 
(ц7, а3), (ц11, а5), (ц13, а6) , (ц16, а9) и (ц17, а10), при израчунавању укупног броја радова рачунат само као 
један рад. 



 6 

б) Анализа научних радова  

Главни предмет истраживања мр Данијела Данковића били су ефекти напонских и 
напонско-температурних напрезања оксида гејта код VDMOS (Vertical Double-Diffused Metal-
Oxide-Semiconductor) транзистора снаге. Ова истраживања спроведена су над n-каналним 
транзисторима EFL1N10 и EFL1N15 домаћег произвођача, као и над n-каналним (IRF510) и p-
каналним (IRF9520) транзисторима иностраног произвођача. Научни радови које је кандидат 
објавио у овом периоду могу се, према проблематици која се у њима разматра, у основи 
разврстати у две групе:  

Прва група радова (радови а1, а2, а4, а7, a8, б1, ц1 ÷ ц6, ц8, ц10, д1 ÷ д3, д8) односи се 
пре свега на истраживање ефеката напрезања оксида гејта VDMOS транзистора јаким 
електричним пољем и анализу механизама одговорних за промене у густинама наелектрисања 
захваћеног у оксиду и површинских стања током напрезања и спонтаног опоравка ових 
компонената. Наведено истраживање довело је до већег броја оригиналних научних и стручних 
резултата, од којих треба истаћи следеће: 
 - Показано је да електрично напрезање доводи до значајних промена напона прага и велике 
деградације покретљивости носилаца у каналу и код домаћих и код иностраних n-каналних 
VDMOS транзистора. Сходно томе, код обе врсте истраживаних компонената долази и до 
веома изражених промена у густинама позитивног наелектрисања у оксиду и површинских 
стања. При том су све појаве израженије и брже се одвијају при вишим напонима напрезања. 

 - Показано је да напрезање негативним напонима на гејту изазива брже почетно опадање 
напона прага и покретљивости, док су коначне промене ових параметара, а нарочито напона 
прага, веће у случају напрезања одговарајућим позитивним напонима. Појава turn-around-a и 
значајног rebound-a напона прага код узорака напрезаних позитивним напонима последица је 
драматичног пораста густине површинских стања, до кога долази након што се уз 
међуповршину SiO2-Si нагомила довољна количина захваћеног позитивног наелектрисања. 
Осим тога, показано је да електрично напрезање у општем случају доводи до значајнијих 
промена напона прага код транзистора EFL1N15, док је деградација покретљивости нешто већа 
код транзистора IRF510. 

 - Предложен је и детаљно образложен модел механизама одговорних за уочене ефекте 
електричног напрезања. У случају позитивне поларизације гејта током напрезања, показано је 
да тунеловање електрона са енергетског нивоа тровалентних атома силицијума (≡Sio

• дефекти) у 
проводну зону оксида представља доминантан механизам којим се у оксиду формира 
позитивно наелектрисање. Тунеловање шупљина са овако формираних позитивно 
наелектрисаних ≡Sio

+ дефеката на нивое ≡Sis – H прекурсора, које доводи до њихове 
дисоцијације, доминатан је механизам којим се потом формирају површинска стања. У случају 
негативне поларизације гејта током напрезања, показано је да тунеловање шупљина из валентне 
зоне супстрата на дубљи енергетски ниво ваканција кисеоника (≡Sio

••Sio≡ дефекти) у оксиду 
близу међуповршине представља доминантан механизам формирања захваћеног позитивног 
наелектрисања, док се површинска стања формирају реакцијом између овако насталих 
≡Sio

+•Sio≡ дефеката и ≡Sis – H прекурсора. У оба случаја, у близини међуповршине ослобађа се 
атомски водоник који додатно доприноси порасту густине површинских стања кроз 
дисоцијацију ≡Sis – H прекурсора. Осим тога, показано је да је драматичан пораст густине 
површинских стања у случају позитивне поларизације гејта, који доводи до rebound-a напона 
прага, последица цикличног понављања поменутих процеса тунеловања носилаца у које могу 
да буду укључени ≡Sio

• дефекти не само близу међуповршине SiO2-Si, него и они који су 
удаљени од ње. С друге стране, у случају негативне поларизације, нижа баријера и краће 
растојање за тунеловање шупљина омогућавају брже одвијање процеса на почетку, али је зато 
пораст густине површинских стања у каснијој фази напрезања ограничен концентрацијом 
расположивих ≡Sio

••Sio≡ дефеката у близини међуповршине. 
 - Показано је да дуготрајни спонтани опоравак напрезаних VDMOS компонената резултује 
извесним побољшањем њихових електричних параметара, али да вредности напона прага ипак 
остају прилично различите од почетних, а покретљивост носилаца у каналу и даље веома 
деградирана. Најинтензивније промене у густинама наелектрисања у оксиду и површинских 
стања одвијају се у почетној фази опоравка; при томе, примена техника заснованих на 
натпраговским и потпраговским карактеристикама указује да ове густине углавном опадају, а 
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да само у неким случајевима бележе известан пораст. Показано је да овакво понашање може да 
буде последица комбинованог дејства неких од механизама који су били одговорни и за ефекте 
напрезања (а којима релативно јако електрично поље услед захваћеног наелектрисања 
омогућава деловање и у почетној фази опоравка) и механизама повезаних са присуством јако 
реактивног водоника ослобођеног током напрезања. Локално поље временом слаби, па реакције 
са водоником добијају на значају, при чему оне које воде неутрализацији захваћеног 
наелектрисања и пасивизацији површинских стања преузимају благу доминацију. С друге 
стране, применом тзв. charge pumping технике показано је да густина правих површинских 
стања у почетној фази опоравка значајно расте, при чему је овај пораст претежно последица 
њихове прерасподеле унутар забрањене зоне супстрата. Поред тога, овом техником јасно је 
показано да период у коме дисоцијација ≡Sis – H прекурсора доминира над пасивизацијом 
површинских стања траје знатно дуже у случајевима у којима претходно напрезање произведе 
само мали пораст густине површинских стања, чиме је ово истраживање потврдило да 
пресудну улогу у процесима који се одигравају током дуготрајног опоравка има водоник 
ослобођен у току претходног напрезања. 

 - Експлицитно је показано да електрично напрезање ни у ком случају није применљиво као 
техника за повећање отпорности комерцијалних MOS транзистора снаге на зрачење, али је и 
указано на реалну могућност његове примене у тестовима квалификације комерцијалних 
компонената за примену у радијационом окружењу. 

 - Показано је да turn-around напона прага, који се типично јавља код n-каналних MOS 
транзистора изложених различитим видовима напрезања, може да се јави и код p-каналних 
компонената. Ефекат је уочен код p-каналних VDMOS транзистора снаге IRF9520 напрезаних 
применом високих позитивних напона на гејт, а јавља се као последица сложених процеса који 
се током напрезања одигравају у оксиду и на међуповршини. Показано је да постоји строга 
корелација између промена у густинама наелектрисања у оксиду и површинских стања и 
указано да кључну улогу у појави ефекта вероватно играју гранични центри захвата. 

Друга група радова (радови а3, а5, а6, a9, а10, ц7, ц9, ц11÷ ц17, д4÷ д7), на основу којих је 
кандидату одобрена тема за израду докторске дисертације, бави се нестабилностима услед 
напонско-температурних напрезања са негативном и позитивном поларизацијом гејта (NBTI, од 
израза Negative Bias Temperature Instabilities и PBTI, од израза Positive Bias Temperature 
Instabilities) истраживаних код комерцијалних VDMOS транзистора снаге IRF9520 (p-канални) и 
IRF510 (n-канални). Ово истраживање обухвата анализу промена напона прага и одговарајућих 
промена у густинама наелектрисања у оксиду и површинских стања током напрезања, анализу 
механизама одговорних за уочену деградацију, као и могуће импликације на поузданост VDMOS 
транзистора снаге. На основу експерименталних података и одговарајућих модела процењен је и 
радни век компонената за различите услова рада (поларизација и температура).  

 
Најзначајнији резултати овог истраживања код p-каналних VDMOS транзистора снаге су: 
 - Показано је да NBT напрезања p-каналних VDMOS транзистора снаге узрокују значајне 
промене напона прага, при чему су ове промене израженије (и брже и веће) при вишим 
напонима и/или температурама. Промене напона прага са временом напрезања одвијају се по 
закону tn, при чему се, зависно од вредности параметра n, уочавају три различите фазе. У првој 
фази, параметар n значајно зависи од напона и температуре и налази се у опсегу 0.4−1.14. У 
другој фази, напон прагa мења се по добро познатом закону t0.25, при чему параметар n ≈ 0.25 
скоро да не зависи од примењеног напона и температуре. У трећој фази, параметар n поново 
постаје зависан од напона и температуре и постепено се смањује од 0.25 до 0.14, а напон прага 
улази у засићење. Са друге стране, показано је да PBT напрезања p-каналних VDMOS 
транзистора снаге узрокују занемарљиве промене напона прага. 

 - Сагласно уоченим променама напона прага, NBT напрезања p-каналних VDMOS транзистора 
снаге доводе и до значајних промена у густинама позитивног наелектрисања у оксиду и 
површинских стања, које су израженије при вишим напонима и/или температурама. Промене у 
густини наелектрисања у оксиду су много веће од промена у густини површинских стања 
током све три фазе напрезања, независно од напона и температуре. Такође, утврђено је да 
густина површинских стања расте брже од густине наелектрисања у оксиду у почетној фази, 
али губи на динамици и успорава у другој фази и брже улази у засићење, као и да повећање 
напона и/или температуре примењених током напрезања има много већи утицај на промене 
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густине наелектрисања у оксиду него на промене густине површинских стања. На основу овога 
закључено је да је промена напона прага по закону t0.25 првенствено последица формирања 
наелектрисања у оксиду. На крају, показано је да је формирање граничних центара захвата 
током NBT напрезања p-каналних VDMOS транзистора снаге занемарљиво.  

 - Показано је да се наелектрисања у оксиду и површинска стања формирају путем различитих 
електрохемијских реакција између дефеката и реактивних честица које садрже водоник у 
различитом облику (H•, H+, H2, OH i H2O). На самом почетку напрезања, под утицајем 
електричног поља брзо се формира позитивно наелектрисање у оксиду захватањем 
расположивих шупљина на дефектима у оксиду, а процес је потпомогнут и раскидањем слабих 
≡Sio−H веза у близини међуповршине. Брз почетни пораст густине површинских стања 
објашњен је трансформацијом наелектрисања у оксиду у површинска стања и процесом 
дисоцијације најслабијих ≡Sis−H веза на међуповршини SiO2-Si под утицајем електричног 
поља. Чињеница да густина површинских стања брже улази у засићење (већ у другој фази) 
објашњена је пасивизацијом коју врше молекули воде пристигли из унутрашњости кућишта 
и/или слојева који належу на оксид гејта (поликристални гејт, пасивизација). Густина 
наелектрисања у оксиду такође улази у засићење, али тек у трећој фази напрезања, што указује 
да је механизам ограничен количином расположивих реактаната. Прорачун вредности 
активационе енергије промена напона прага изазваних напрезањем и одговарајућих промена у 
густинама наелектрисања у оксиду гејта и површинских стања омогућио је да се утврди 
доминантан процес у свакој фази напрезања појединачно. 

 - Показано је да се коришћењем модела растегнуте експоненцијалне функције на основу 
мерења од пар хиљада сати може одредити промена напона прага која би се код узорака јавила 
чак и након десет година NBT напрезања. Такође, показано је да постојећи модели за процену 
радног века екстраполацијом дуж напонске осе дају различите резултате, тако да се јавља 
широк опсег неодређености у времену живота (три реда величине) и максималном дозвољеном 
напону на гејту (око 13 V). При том, утврђено је да се ове неодређености повећавају са 
удаљавањем од напонског опсега у коме су вршена напрезања, као и да у многоме зависе од 
вредности изабраног критеријума отказа. Осим тога, постојећи модели за екстраполацију дуж 
напонске осе омогућавају процену радног века за произвољни напон, али само на 
температурама које су примењене, па је стога развијен и предложен одговарајући модел за 
екстраполацију дуж температурне осе, који омогућава предвиђање радног века за произвољну 
температуру. Предложени модел предвиђа радни век само при напонима коришћеним у 
експерименту, али је показано да комбинована примена предложеног и неког од постојећих 
напонских модела омогућава предвиђање радног века истраживаних компонената за 
произвољну комбинацију радног напона и температуре.  

 - Показано је да оджаривање NBT напрезаних p-каналних VDMOS транзистора снаге при 
негативној поларизацији гејта не доводи до промена напона прага. Са друге стране, 
оджаривање без поларизације или уз позитивну поларизацију гејта узрокује опоравак напона 
прага до 50%. Опоравак је израженији при оджаривању уз позитивну поларизацију гејта. 

 
Најзначајнији резултати овог истраживања код n-каналних VDMOS транзистора снаге су: 
 - Показано је да NBT напрезања n-каналних VDMOS транзистора снаге узрокују значајне 
промене напона прага које су (по апсолутној вредности) идентичне променама напона прага 
добијеним код напрезаних p-каналних транзистора, што није у складу са бројним подацима из 
литературе. С друге стране, PBT напрезање n-каналних VDMOS транзистора снаге, као и у 
случају р-каналних компонената, узрокују занемарљиве промене напона прага. 

 - Сагласно уоченим променама напона прага, NBT напрезања n-каналних VDMOS транзистора 
снаге доводе и до значајних промена у густинама позитивног наелектрисања у оксиду и 
површинских стања, које су израженије при вишим напонима и/или температурама. Промене у 
густини наелектрисања у оксиду су много веће од промена у густини површинских стања 
независно од напона и температуре. Осим тога, утврђено је да су промене у густинама 
наелектрисања у оксиду и површинских стања током NBT напрезања значајно веће код n-
каналних него код p-каналних VDMOS транзистора снаге. На крају, показано је да NBT 
напрезањe n-каналних VDMOS транзистора доводи до формирање значајне густине граничних 
центара захвата. 
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 - Показано је да се формирање наелектрисања у оксиду и површинска стања током NBT 
напрезања n-каналних VDMOS транзистора снаге може објаснити идентичним 
електрохемијским реакцијама између дефеката и реактивних честица као и код p-каналних 
транзистора. 

  - Показано је да оджаривање NBT напрезаних n-каналних VDMOS транзистора снаге при 
негативној поларизацији гејта доводи до незнатних промена напона прага. Са друге стране, 
оджаривање при нултој поларизацији значајно смањује промене напона прага, док при 
позитивној поларизацији гејта долази чак и до rebound-a напона прага. Rebound напона прага 
објашњен је трансформацијом наелектрисања у оксиду у површинска стања. Укупан опсег 
промена напона прага током NBT напрезања и каснијег оджаривања већи је код n-каналних 
него код p-каналних VDMOS транзистора снаге. Овим је јасно указано да, уколико n-каналне 
VDMOS компоненте у било којој фази експлоатације буду изложене повишеној температури и 
негативном напону на гејту, резултујућа нестабилност може бити већа него у случају сличних 
р-каналних компонената. 
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До сада је, као аутор или коаутор, објавио 30 научних радова у међународним и домаћим 
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5. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ 

 
На основу свега напред изложеног, Комисија предлаже да кандидат мр Данијел Данковић, 
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