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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: Phát triển hoàn thiện hệ phương trình khuếch
tán đồng thời B và sai hỏng điểm trong Si. Đã chứng minh được sự tương thích
giữa định luật khuếch tán dạng Onsager và định luật khuếch tán dạng Fick. Phát
triển phương pháp giải số hệ phương trình khuếch tán đa thành phần, tiến hành giải
số để tìm được phân bố B và sai hỏng điểm trong Si. Tìm ra được phân bố tạp chất
B và sai hỏng điểm trong Si. Ứng dụng để lý giải các kết qủa thực nghiệm và các
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tương tác giữa các thành phần của B và sai hỏng điểm trong Si.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Có thể ứng dụng để khống chế các thông số
của
các mạch IC và linh kiện bán dẫn chính xác hơn, đặc biệt là ở kích thước nano hoặc
kích thước siêu ngắn nhỏ hơn 1µm.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
- Nghiên cứu khuếch tán đồng thời P và sai hỏng điểm trong Si và trong Ge
- Nghiên cứu khuếch tán đồng thời (B hoặc P), As và sai hỏng điểm trong Si và
trong Ge
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