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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«Фізика поверхні низькорозмірних систем» 

(за вимогами ECTS) 

 

Мета: ознайомлення та надання знань з фізикою поверхні низькорозмірних систем, 

механізми формування анізотропії термоелектричних і термомагнітних явищ у 

багатодолинних напівпровідниках на основі кремнію, германію та фосфіду галію. 

Навчальний курс направлений на ознайомлення аспірантів: 

 історією розвитку фізики багатодолинних напівпровідників; 

 особливостями розсіяння носіїв заряду у багатодолинних напівпровідниках; 

 електрофізичними властивостями одновісно деформованих кристалів Ge і Si; 

 застосуванням багатодолинних напівпровідників для виготовлення сенсорів тиску, 

магнітного поля, температури та інших приладів. 

Навчальна програма «Фізика і фотоелектроніка ІЧ, ТГц та мм діапазонів спектру» є базовою 

дисципліною для виготовлення та застосування ТГц та ІЧ детекторів.  

Предметом навчальної дисципліни «Фізика поверхні низькорозмірних систем» є 

розкриття взаємозв’язку фізичних властивостей та механізмів формування багатодолинних 

напівпровідників для виготовлення сенсорів різних фізичних величин (тиску, магнітного 

поля, температури тощо). У навчальній програмі детально розглядаються властивості 

багатодолинних напівпровідників (Si, Ge, GaP) та їх вплив на механізми тензоефектів в 

даних матеріалах і особливості прояву кінетичних ефектів. 

 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Фізика поверхні низькорозмірних систем» є 

засвоєння базових знань з історії розвитку фізики поверхні, механізмів тензоефектів, впливу 

глибоких рівнів домішкового та радіаційного походження на кінетичні ефекти в Ge і Si та 

особливості протікання кінетичних ефектів у фосфіді галію, створення датчиківтиску, 

магнітного поля, температури та інших приладів.  

 В результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен знати:  

 історію розвитку фізики багатодолинних напівпровідників; 

 основні механізми формування анізотропії термоелектричних і термомагнітних явищ 

у багатодолинних напівпровідниках; 

 особливості розсіяння носіїв заряду в багатодолинних напівпровідниках; 

 механізми тензоефектів у n -Si та n -Ge за різних рівнів легування. 

 

 

Курс ІІІ Галузь знань 
Характеристика навчальної 

дисципліни 

Семестр – 5 

Кількість кредитів ECTS – 4 

Тижневих годин - 4 

Природничі 

науки 

Тип: нормативна 

Загальна кількість годин – 120 

Аудиторних – 40 год. 

Лекції – 20 год. 

Практичні заняття – 0 год. 

Семінарські заняття – 20 год. 

Самостійна робота – 80 год. 
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вміти:  

 аналізувати основні відмінності фізичної природи термоелектричних і 

термомагнітних явищ у багатодолинних напівпровідниках; 

 описати основні фізичні процеси в одновісно деформованих кристалах Ge і Si; 

 пояснювати кінетичні явища в опромінених і неопромінених матеріалах; 

 проводити вимірювання основних електрофізичних характеристик; 

 використовувати багатодолинні напівпровідники для виготовлення сенсорів тиску, 

магнітного поля, температури та інших приладів. 

 

Форми проведення занять: лекції, семінари. Організація роботи слухачів навчальної 

дисципліни передбачає формування поняттєво-категоріального масиву інформації з кожної 

теми, контрольні питання та самостійні завдання, роботу з науково-технічною літературою. 

 

Поточний контроль: здійснюється на заняттях через індивідуальне і перехресне 

усне опитування, бліцопитування; письмові контрольні роботи; практичні, індивідуальні та 

самостійні завдання; робота з діаграмами, графіками, схемами; розв’язання творчих задач; 

робота аспірантів у парах і групах; самоконтроль, тестова форма оцінювання навчальних 

досягнень аспірантів тощо. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

(СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ)  

з навчальної дисципліни “Фізика поверхні низькорозмірних систем" 

(ІІІ курс – 5 семестр) 
 

№ Зміст 
Лекції, 

год. 

Семінар

и, год. 

Самостійна 

робота, год. 

Разом, 

год. 

1.1. Тема 1. Історія розвитку фізики 

багатодолинних напівпровідників 

 

2 2 8 12 

1.2. Тема 2. Механізми формування 

анізотропії термоелектричних і 

термомагнітних явищ у 

багатодолинних напівпровідниках 

2 2 8 12 

1.3. Тема 3. Особливості розсіяння 

носіїв заряду в багатодолинних 

напівпровідниках 

 

2 2 8 12 

1.4. Тема 4. Електрофізичні 

властивості одновісно 

деформованих кристалів Ge і Si 

 

2 2 8 12 

1.5. Тема 5. Особливості тензоопору в 

монокристалах n-Ge і n-Si 

 

2 2 8 12 

2.1. Тема 6. Механізми тензоефектів у 

n-Si та n-Ge за різних рівнів 

легування 

2 2 8 12 

2.2. Тема 7. Кінетичні явища в 

опромінених і неопромінених 

кристалах із шаруватими 

неоднорідностями 

 

2 2 8 12 

2.3. Тема 8. Вплив глибоких рівнів 

домішкового та радіаційного 

походження на кінетичні ефекти в 

Ge і Si 

 

2 2 8 12 

2.4. Тема 9. Особливості кінетичних 

ефектів у фосфіді галію . 
2 2 8 12 

2.5. Тема 10. Застосування 

багатодолинних напівпровідників 

для виготовлення сенсорів тиску, 

магнітного поля, температури та 

інших приладів 

2 2 8 12 

Всього 20 20 80 120 
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ЗМІСТ НОРМАТИВНО-НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Історія розвитку фізики багатодолинних напівпровідників. 

Показано, що історичний розвиток мікро- і наноелектроніки, силової напівпровідникової 

техніки потребує створення нових перспективних матеріалів та покращення якості існуючих. 

Особливо це стосується багатодолинних напівпровідників, які були і залишаються 

основними матеріалами твердотільної електроніки. У зв’язку з цим необхідно постійно 

розширювати знання про електричні, оптичні та деформаційні властивості напівпровідників, 

вивчати методи їхньої обробки та легування для одержання матеріалів високої якості. 

 

Тема 2. Механізми формування анізотропії термоелектричних і термомагнітних явищ у 

багатодолинних напівпровідниках. 

Показано, що для практичного застосування термоелектрики постає одна з основних задач  

це створення термоелектричних матеріалів з максимально високими значеннями 

термоефективності ZT. У цьому напрямі вже досягнуто деяких успіхів, а саме: синтезовано 

напівпровідники, що застосовуються як гілки термопар, з термоефективністю ZT > 1. 

Додатково, акцентовано увагу на механізмах формування і способах виявлення 

макроскопічної анізотропії властивостей багатодолинних напівпровідників кубічної симетрії 

під дією зовнішніх направлених впливів. Наведено результати детального аналізу 

електронних процесів, які розвиваються в багатодолинних напівпровідниках кубічної 

симетрії під впливом одновісної пружної деформації. 

 

Тема 3. Особливості розсіяння носіїв заряду в багатодолинних напівпровідниках. 

Дослідження явищ електронного перенесення в наноструктурах і нано- об’єктах на 

сучасному етапі розвитку напівпровідникового матеріалознавства стимулює пошук надійних 

значень ефективних мас, часу релаксації, сталих деформаційного потенціалу та інших 

важливих для нанофізики параметрів. В Показано, що зменшення розмірності системи 

істотно впливає не тільки на зміну властивостей матеріалів, а і на рухливість носіїв заряду, й 

на значення сталих деформаційного потенціалу напівпровідників. Наведено один із 

найефективніших способів дослідження властивостей напівпровідників через вимірювання 

кінетичних коефіцієнтів. Цей спосіб дає змогу порівняно просто вивчати як енергетичний 

спектр носіїв заряду, так і їхню взаємодію з кристалічною ґраткою і дефектами (механізми 

розсіяння). 

 

Тема 4. Електрофізичні властивості одновісно деформованих кристалів Ge і Si. 

Розглянуто електрофізичні властивості одновісно пружно деформованих кристалів кремнію і 

германію, визначено фізичне підґрунтя деформаційних ефектів у напівпровідниках, подано 

феноменологічну теорію ефекту тензоопору у випадку слабких деформацій, запропоновано 

метод визначення сталих деформаційного потенціалу в опромінених і неопромінених 

кристалах. Показано, що механізми розсіяння носіїв заряду в анізотропних напівпровідниках 

характеризуються низкою особливостей. Якщо імовірність ізотропного розсіяння залежить 

від кута розсіяння, тобто від кута між початковим квазіімпульсом і кінцевим, то у разі 

анізотропного розсіяння ймовірність переходу залежить від напрямку кожного з цих 

квазіімпульсів окремо. Анізотропія може обумовлюватися різними причинами: анізотропією 

розсіювального потенціалу (тензоелектричні напівпровідники, розсіяння на іонах домішки), 

анізотропією фононного спектра, анізотропією енергетичного спектра носіїв заряду. В 

останньому випадку розсіяння носіїв описується не сталою деформаційного потенціалу, як у 

випадку ізотропного розсіяння, а тензором сталих деформаційного потенціалу; не значенням 

ефективної маси, а компонентами тензора ефективної маси тощо. 
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Тема 5. Особливості тензоопору в монокристалах n-Ge і n-Si 

Розглянуто особливості тензоопору германію і кремнію, які зумовлені відмінністю 

механізмів розсіяння електронів у цих кристалах, розглянуто нетрадиційні механізми 

тензоопору. Показано, що в інтервалі температур, які перевищують 100 K, у невироджених 

кристалах n-Si (на відміну від n-Ge) у кінетичних ефектах проявляється міждолинне 

розсіяння f-типу. Розглянута можливість повного виключення цього типу розсіяння в n-Si 

(шляхом необхідного вибору кристалографічного напрямку для одновісного деформування), 

що в свою чергу відкриває перспективи для з’ясування характерних особливостей 

тензоопору германію і кремнію n-типу, пов’язаних із відмінністю механізмів розсіяння у цих 

кристалах.  

Тема 6. Механізми тензоефектів у n -Si та n -Ge за різних рівнів легування. 

З’ясовано механізми тензоефектів у кремнії та германії за різних рівнів легування, виявлено 

особливості розсіяння носіїв заряду і провідності в сильно легованих напівпровідниках. 

Показано, що значний за величиною тензоопір порівняно чистого і слабко легованого n-Si, 

деформованого в напрямках [001] і [110], пояснюється механізмом перерозподілу носіїв 

заряду між долинами з анізотропною провідністю. Тому відносна зміна питомого опору 

кристалів, орієнтованих відповідним чином, за накладання одновісної пружної деформації 

пропорційна анізотропії рухливості електронів. Після перерозподілу носіїв тензоопір у разі 

значних одновісних механічних напружень досягає насичення. 

Тема 7. Кінетичні явища в опромінених і неопромінених кристалах із шаруватими 

неоднорідностями. 

Досліджено радіаційні дефекти у напівпровідниках та показано, що такі матеріали мають 

високу чутливість до ядерного опромінення. Актуальність досліджень в даному напрямку 

зумовлена використанням напівпровідникових приладів у різних галузях науки, техніки, а 

також у космічній галузі. При цьому поряд із теоретичними розробками реалізуються й 

практичні можливості керування параметрами напівпровідників за допомогою радіації. Адже 

опромінення частинками високих енергій є потужним і добре контрольованим методом 

варіації ступеня впорядкованості у твердих тілах. Тому однією з найважливіших проблем 

фізики твердого тіла і напівпровідників, яка цікава не лише з наукової, а й практичної точки 

зору, є дослідження дефектів кристалічної ґратки і встановлення зв’язку між ними і 

фізичними властивостями кристалів. Розглянуто дослідження кінетичних ефектів в 

опромінених і неопромінених кристалах із шаруватими неоднородностями; встановлено 

можливості керування впливом шаруватих періодичних неоднородностей на кінетичні 

ефекти в германії з використанням у-опромінення та фотозбудження; виявлено особливості 

тензоопору в γ-опромінених кристалах кремнію, легованих домішкою фосфору методом 

ядерної трансмутації, розглянуто специфіку використання радіаційних ефектів у просторово-

неоднорідних напівпровідниках. 

Тема 8. Вплив глибоких рівнів домішкового та радіаційного походження на кінетичні ефекти 

в Ge і Si. 

З’ясовано природу і властивості основних радіаційних дефектів у кремнії та германії, 

встановлено специфіку впливу глибоких рівнів домішкового і радіаційного походження на 

тензогальваномагнітні ефекти в напівпровідниках; виявлено вплив одновісної пружної 

деформації на положення глибоких енергетичних рівнів; порівняно тензоопір звичайних і 

трансмутаційно легованих кристалів кремнію. Для виготовлення напівпровідникових 

приладів застосовують Ge з додаванням певних електрично-активних домішок. Як донори і 

акцептори найчастіше використовують відповідно елементи груп V і III періодичної системи. 

Ці домішки створюють мілкі рівні в забороненій зоні з енергією іонізації порядку 0,01 еВ. 
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Вплив домішок, що створюють глибокі рівні, порівняно слабко позначається на електричній 

провідності германію. Водночас, незважаючи на низьку розчинність, вони можуть 

відігравати важливу роль у процесах рекомбінації і фотопровідності. Мілкі донори і 

акцептори за температури понад 90 K повністю іонізовані, тому за нормальних умов 

концентрація носіїв заряду в Ge визначається концентрацією домішки. 

 

Тема 9. Особливості кінетичних ефектів у фосфіді галію. 

Досліджено тензоопір одновісно деформованого фосфіду галію; визначено вплив деформації 

зсуву на міжзонну взаємодію у фосфіді галію; встановлено механізми розсіяння електронів 

та визначено сталі деформаційного потенціалу у фосфіді галію. За нормальних умов GaP 

являє собою жовто-помаранчеві кристали або дрібнокристалічний жовтий порошок. Великі 

нелеговані монокристали GaP мають світло-оранжеве забарвлення, однак під час легування 

набувають темнішого кольору. Кристалізується GaP у кубічній структурі типу цинкової 

обманки, просторова група T
2

d -F43m, стала ґратки складає 0,5451 нм. Зона провідності GaP 

якісно подібна до зони провідності (с-зони) у кремнії, значення ефективної маси 

електропровідності електронів при 77 K m* = (0,32—0,34)m0.  

 

Тема 10. Застосування багатодолинних напівпровідників для виготовлення сенсорів тиску, 

магнітного поля, температури та інших приладів. 

Показано, що на сьогодні основними матеріалами для виробництва широкого класу 

електронних приладів є багатодолинні напівпровідники, чільне місце серед яких посідають 

кремній та германій. Прилади, виготовлені на їх базі, успішно використовують як у наукових 

лабораторіях, так і в промисловій індустрії. До них відносять тензодатчики, транзистори, 

фотоелементи, фотодіоди, сонячні батареї, інтегральні мікросхеми різноманітного 

призначення та ін. 
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