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АНОТАЦІЯ 

Демедюк Р.О. Перебудова енергетичних рівнів просторового квантування 

у дельта-легованих квантових ямах. – Рукопис. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 

наук за фахом 01.04.07. – фізика твердого тіла. – Інститут фізики напівпровідників 

ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. – Київ, 2021. 

 

Дисертація присвячена вивченню впливу іонізації дельта-шару мілкої 

домішки, розташованої в межах квантової ями, на перебудову енергетичних рівнів в 

цій квантовій ямі. 

Розвиток нанотехнологій відкриває можливості для керування кількістю 

енергетичних рівнів, а також енергетичними зазорами між ними в гетероструктурах, 

на базі яких створено різні види оптоелектронних приладів. Приклад поєднання 

двох видів квантових ям – прямокутної і V-подібної, показує, що з’являється 

можливість перебудови енергетичних рівнів (в тому числі і зміни зазору між ними) в 

одній і тій самій гетеротруктурі. Відомо, що енергія зв’язку домішок в такій 

структурі залежить від положення домішки всередині і від ширини квантової ями. 

Енергія іонізації домішок, легованих в центр, приблизно в два рази більше, ніж в 

край. Слід зазначити, що ці результати справедливі тільки для низьких температур, 

коли домішки є нейтральними.  

Інша ситуація виникає при більш високих температурах, коли домішки є 

частково іонізованими, і електрони з'являються на рівнях просторового квантування 

квантової ями. В результаті формується додатковий потенціал (потенціал Хартрі), 

що утворюється іонізованими домішками і вільними електронами, який 

накладається на початковий (при низьких температурах) прямокутний енергетичний 

профіль. Іншими словами, отримується нова квантова яма, з новим набором 

енергетичних рівнів просторового квантування і, отже, з новим значенням енергії 

зв’язку домішок. Але іонізація мілких домішок може також бути викликана 
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порівняно невеликим електричним полем. Це також означає, що є можливість 

контрольованої перебудови зазору між енергетичними рівнями зміною зовнішнього 

електричного поля. 

Отже, завдання цієї дисертаційної роботи – оцінити зміни енергетичного 

положення рівнів просторового квантування у дельта-легованих квантових ямах, які 

обумовлені іонізацією дельта-шару домішок. На даному етапі досліджень вплив 

повздовжнього зовнішнього електричного поля враховувався в наближенні 

електронної температури.  

Головною метою дисертаційної роботи є дослідження впливу іонізації дельта-

шару, розташованого в центрі або на краю квантової ями, на перебудову 

енергетичних рівнів просторового квантування цієї ж квантової ями. 

Об’єкт дослідження – квантові ями різної ширини, дельта-леговані мілкими 

домішками n-типу (фосфором) у різні місця квантових ям; з різною товщиною 

дельта-шару, з різною початковою концентрацією домішок та різним розподілом 

домішок у дельта-шарі (гаусівський та однорідний). Базовою структурою є 

Si0.8Ge0.2/Si/Si0.8Ge0.2 квантова яма. 

Предмет дослідження – енергетичний профіль квантової ями, структура 

рівнів просторового квантування, матричні елементи та коефіцієнти поглинання 

оптичних переходів між рівнями просторового квантування. 

Всі розрахунки, описані в дисертаційній роботі, зроблені для 

Si0.8Ge0.2/Si/Si0.8Ge0.2 квантових ям n-типу шириною . Розглядались 

квантові ями, дельта-леговані фосфором в центр або в край, з нескінченно довгими 

бар'єрами з обох сторін. Досліджувались випадки товщин дельта-шару 1, 2, 3 нм. 

Також вивчалися та порівнювалися між собою однорідний та гаусівський розподіли 

домішок по ширини дельта-шару. Передбачається, що гетероструктура вирощена в  

кристалографічному  напрямку [001], який зазвичай позначається як вісь z. 

Важливим питанням у представлених розрахунках є концентрація фосфору у 

дельта-шарі. З одного боку, щоб отримати максимальний вплив на енергетичний 

профіль початкової, прямокутної квантової ями, потенціал Хартрі повинен бути 

якомога більший, що потребує високої концентрації іонізованих донорів. З іншого 
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боку, концентрація повинна бути відносно невеликою для того, щоб можна було 

розглядати домішки як ізольовані, тому що тільки в цьому випадку можна 

простежити зміни потенціалу Хартрі іонізацією домішок. Отже, використовувались 

концентрації домішок  – такі, що цілком 

задовольняють вищезазначеним обмеженням. 

Для розрахунку енергетичного профілю квантової ями був адаптований метод 

самоузгодженого чисельного розрахунку рівнянь Шрьодінгера і Пуасона та рівняння 

електронейтральності. Після проходження кожної ітерації самоузгоджених 

обчислень виконується перевірка збіжності усіх отриманих параметрів, насамперед, 

положення рівнів просторового квантування  та глибини залягання домішки . 

Критерієм збіжності є різниця в енергіях зв’язку, отримані на поточній та 

попередній ітераціях. Якщо ця різниця не набула потрібної точності, виконується 

наступний крок обчислень. Точність, з якою були отримані всі результати: . 

Вже згадувалося, що потенціал Хартрі, створений як іонізованими донорами 

дельта-шару, так і вільними електронами на рівнях просторового квантування у 

квантовій ямі, змінює енергетичний профіль і, відповідно, змінює набір рівнів у 

структурі. В результатах, представлених у даній роботі, температура, а не 

електричне поле використовується як фактор, що регулює іонізацію мілких 

домішок, тобто використовувалось наближення електронної температури. При 

 всі домішки є нейтральними і залежать тільки від положення дельта-шару в 

межах квантової ями. Електростатична квантова яма, що утворена іонізацією дельта-

шару домішок, яка накладається на початкову квантову яму, є значно вужчою, ніж 

прямокутна. Це призводить до більшого зазору між енергетичними рівнями в 

електростатичній квантовій ямі. Цей ефект сильно залежить як від ступеню іонізації, 

так і від положення дельта-шару всередині структури. Найбільш значимі зміни 

спостерігаються в квантових ямах, дельта-легованих в край. Це можна пояснити 

двома причинами. По-перше, початкове значення енергії зв’язку домішок для 

квантової ями, легованої в край, є меншим, ніж для випадку легування в центр. 

Після «включення» потенціалу Хартрі, легована в край структура має глибшу 
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електростатичну потенційну яму в порівнянні з гетероструктурою, легованою в 

центр, при однакових температурах (або електричних полях). По-друге, 

електростатична квантова яма, утворена біля бар'єру, є значно вужчою, ніж у центрі. 

Це відбувається через відштовхування електронів бар’єром. 

Дуже важливим є той факт, що помітні зміни в енергетичному зазорі (порядку 

5 меВ) існують навіть при такому невеликому ступені іонізації домішки, як 10%. А 

при збільшенні ступеню іонізації до 50% ця зміна вимірюється вже десятками меВ. І 

це ще не межа, оскільки іонізованими є тільки половина домішок.  

Таким чином, представлені результати демонструють, що у випадку дельта-

шару мілкої домішки n-типу, розташованого в межах квантової ями, стає можливим 

змінювати енергетичний зазор між основним та збудженими рівнями просторового 

квантування шляхом іонізації цієї домішки. Цей ефект видався нам цікавим і було 

прийнято рішення вивчити його більш ретельно, оскільки саме перші рівні 

просторового квантування є найважливішими в міжпідзонних оптичних переходах, 

через те що саме вони є найбільш заселеними електронами. Вони є основою різного 

роду оптоелектронних пристроїв, що працюють на основі міжпідзонних переходів. 

А можливість керування структурою цих рівнів потенційно дає змогу для 

маніпулювання оптичними властивостями цих пристроїв. 

Одним з основних параметрів оптоелектронних пристроїв є робоча частота, 

яка визначається різницею енергій між рівнями в структурі. Для деяких задач 

бажано мати подібні пристрої з робочою частотою, яку можна змінювати. Тому, 

якщо з'являється можливість зміни частоти, вона повинна бути ретельно вивчена. 

Таким чином, по-перше, доречно простежити вплив іонізації дельта-шару на 

коефіцієнт міжпідзонного поглинання, та по-друге – уточнити, наскільки істотною 

може бути різниця між коефіцієнтами поглинання для прямокутної квантової ями і 

квантової ями, зміненою енергетичним профілем потенціалу Хартрі. 

Для цього був розрахований коефіцієнт поглинання для квантових ям з різним 

ступенем іонізації домішок дельта-шару та для прямокутних квантових ям. Було 

виявлено, що потенціал Хартрі, який з’являється внаслідок іонізації дельта-шару, та 

подальша його зміна призводять до значних змін у коефіцієнті міжпідзонного 
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поглинання у квантовій ямі. Також показано, що найбільш примітною особливістю є 

синій зсув найважливіших в поглинанні максимумів переходів 1–2 (більш виражене) 

та 2–3 (менш виражене). Ще одна особливість полягає в тому, що при дельта-

легуванні в край квантової ями порушується симетрія у напрямку росту 

гетероструктури. Це означає, що стають дозволеними оптичні переходи між станами 

з однаковою парністю. Крім того, такі параметри, як початкова концентрація 

донорів та ширина квантової ями, теж мають вплив на міжпідзонне поглинання. 

Дослідження цього впливу розширює можливості отримати бажані характеристики 

потенційного приладу (збільшення або зменшення динамічного діапазону 

перестроювання; збільшення або зменшення коефіцієнту поглинання в окремих 

областях цього діапазону) ще на стадії його проектування. 

Вищезгадані ефекти дали можливість висунути ідею створення модулятора, 

що працює в ТГц області електромагнітного спектру, робоча частота якого може 

перестроюватися зміною невеликого зовнішнього електричного поля, прикладеного 

у площині квантової ями. 

Аналізуючи результати розрахунків поглинання квантових ям, на основі яких 

пропонується потенційний пристрій, можна стверджувати, що найбільш вираженого 

впливу ступеню іонізації домішок на прозорість структури очевидно слід очікувати 

при низьких температурах, коли без електричного поля всі електрони є 

вимороженими на донорах і ТГц випромінювання може легко проходити через 

структуру. Але також очевидно, що чим вища робоча температура пристрою, тим 

він має більші перспективи застосування. Тому були зроблені розрахунки з 

температурою гратки 4 і 77 К, для квантових ям шириною 10 та 20 нм, дельта-

легованих в центр або в край. 

На всіх досліджених кривих поглинання спостерігається один основний 

максимум. Але при різному ступеню іонізації домішок – низькому та порівняно 

високому, положення цього максимуму різне. Це означає, що настройка поглинання 

структури може бути виконана за допомогою досить невеликого електричного поля, 

прикладеного в площині квантової ями, в діапазоні, що відповідає різниці між 

положеннями максимумів на енергетичній шкалі. Був проаналізований діапазон 
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настройки в одиницях ТГц, для демонстрації можливостей потенційного приладу. В 

залежності від мети можна передбачити оптичні характеристики на етапі 

проектування пристрою: або велика ширина діапазону  настройки, або одночасна 

модуляція декількох ТГц смуг. Крім того, до настройки бажаних характеристик 

величиною електричного поля також може бути використаний додатковий параметр 

регулювання – температура. Також температуру можна використовувати для 

калібрування пристрою. 

Таким чином, ця дисертаційна робота демонструє, що ідея побудови як 

пасивних, так і активних перестроюваних оптичних пристроїв на основі 

Si0.8Ge0.2/Si/Si0.8Ge0.2 квантових ям, дельта-легованих мілкою домішкою, які 

працюють в терагерцовій частині електромагнітного спектру, є цілком прийнятною. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному. 

1. Висунуто і обґрунтовано ідею про можливість перебудови структури 

енергетичних рівнів просторового квантування у вже існуючій квантовій ямі за 

допомогою іонізації дельта шару мілкої домішки, розташованої у межах квантової 

ями. 

2. Вперше проведені чисельні розрахунки, які підтвердили можливість 

такої перебудови енергетичних рівнів просторового квантування у квантових ямах, 

легованих як у центр, так і у край. 

3. Вперше проаналізовано вплив ширини квантової ями і ширини дельта-

шару, концентрації домішок у дельта шарі і місця положення дельта-шару у 

квантовій ямі на перебудову структури енергетичних рівнів просторового 

квантування. 

4. Вперше проаналізовано вплив перебудови енергетичних рівнів на 

поглинання випромінювання у досліджуваних квантових ямах. 

5. Висунуто і обґрунтовано ідею про можливість створення модулятора 

випромінювання на підставі зміни структури рівнів у квантовій ямі. 
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SUMMARY 
 

Demediuk R.O. Rearrangement of the energy space-quantized levels in delta-

doped QWs. – Manuscript. 

 

The dissertation on achievement of a scientific degree of the candidate of physical 

and mathematical sciences on a specialty 01.04.07. – solid state physics. – V.E. 

Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics National Academy of Sciences of Ukraine. 

– Kyiv, 2021. 

 

The dissertation is devoted to the study of the influence of ionization of the delta 

layer of a shallow impurity located within a quantum well on the rearrangement of energy 

space-quantization levels in this quantum well. 

The development of nanotechnology opened possibilities for controlling the number 

of energy levels as well as the energy separation between them in heterostructures that 

allowed to create different kinds of optoelectronic devices. An example of the combination 

of two types of quantum wells – rectangular and V-shaped, shows that it is possible to 

rearrange the energy levels (including changing the energy distance between them) in the 

same heterostructure. It is known that impurity binding energy in such a structure depends 

both on the position of the impurity within the quantum well and the well width. The value 

of the ionization energy of impurities doped in the center is approximately twice as large 

as of the ones in the edge. It should be noted that these results are valid only for low 

temperatures, when impurities are neutral. 

Another situation is at elevated temperatures, when impurities become partly 

ionized and electrons appear in the space-quantized levels of the quantum well. As a 

result, the additional potential (Hartree potential) is formed by both ionized impurities and 

free electrons, and it is superimposed on the original rectangular (at low temperatures) 

energy profile. In other words, a new quantum well is obtained, with a new set of space-

quantized energy levels and, consequently, with a new value of the impurity binding 
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energy. But the ionization of shallow impurities can also be caused by relatively small 

electric field. It also means that there is a possibility to tune easily the distance between 

energy levels by changing the external electric field. 

Thus, the task of this dissertation is to estimate the changes in the position of space-

quantized energy levels in delta-doped quantum wells, which are due to the ionization of 

the impurity delta layer. At this stage of research as a factor that regulates the ionization of 

impurities, instead of the electric field, temperature was chosen. 

The main goal of the dissertation is to study the effect of ionization of the delta layer 

located in the center or at the edge of the quantum well, on the restructuring of space-

quantized energy levels of the same quantum well. 

The object of research – quantum wells of different widths, delta-doped with 

shallow impurities of n-type (phosphorus) in different places of quantum wells; with 

different thickness of the delta layer, with different initial concentration of impurities and 

different distribution of impurities over the delta layer (Gaussian and homogeneous). The 

basic structure is a Si0.8Ge0.2/Si/Si0.8Ge0.2 quantum well. 

The subject of research is the energy profile of a quantum well, the structure of 

space-quantized energy levels, matrix elements and absorption coefficients of optical 

transitions between space-quantized levels. 

All calculations described in the dissertation are made for Si0.8Ge0.2/Si/Si0.8Ge0.2 n-

type quantum wells with a width of 5, 10 and 20 nm. Quantum wells delta-doped with 

phosphorus at the center or at the edge, with infinitely long barriers on both sides, were 

considered. Cases of delta layer thicknesses of 1, 2, and 3 nm were studied. Homogeneous 

and Gaussian distributions of impurities over the width of the delta layer were also studied 

and compared. It is assumed that the heterostructure is grown in the crystallographic 

direction [001], which is usually denoted as the z axis. 

An important issue in the presented calculations is the concentration of phosphorus 

in the delta layer. On the one hand, in order to get the maximum effect on the energy 

profile of the initial, rectangular quantum well, the Hartree potential must be as large as 

possible, which requires a high concentration of ionized donors. On the other hand, the 

concentration must be relatively small in order to be able to consider the impurities as 
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isolated, because only in this case it is possible to trace changes in the Hartree potential by 

ionization of impurities. Therefore, the impurity concentrations 

 were used, which completely satisfy the above-

mentioned restriction. 

To calculate the energy profile of the quantum well, the method of self-consistent 

numerical calculation of the Schrödinger and Poisson equations and the electroneutrality 

equation was adapted. After passing each step of iteration of self-consistent calculations, 

the convergence of all obtained parameters is checked, first of all: the position of space-

quantized energy levels  and the impurity binding energy . The criterion for 

convergence is the difference in binding energies obtained in the current and previous 

iterations. If this difference has not reached the required accuracy, the next calculation step 

is performed. The accuracy with which all results were obtained: 0.1 meV. 

It has already been mentioned that the Hartree potential created by both ionized 

delta layer donors and free electrons at space-quantized energy levels in the quantum well 

changes the energy profile and, accordingly, changes the set of levels in the structure. In 

the results presented in this work, temperature, not the electric field is used as a factor 

regulating the ionization of shallow impurities, namely, the approximation of the electron 

temperature was used.   At  T = 4 K, all impurities are neutral and depend only on the 

position of the delta layer within the quantum well. The electrostatic quantum well formed 

by the ionization of the impurity delta layer, which is superimposed on the initial quantum 

well, is much narrower than the rectangular one. This leads to a larger distance between 

the energy levels in the electrostatic quantum well. This effect strongly depends on both 

the degree of ionization and the position of the delta layer within the structure. The most 

significant changes are observed in quantum wells delta-doped at the edge. This can be 

explained by two reasons. First, the initial value of the impurity binding energy for the 

edge-doped quantum well is less than for the case of doping to the center. After "switching 

on" the Hartree potential, the edge-doped structure has a deeper electrostatic potential well 

compared to the center-doped heterostructure at the same temperatures (or electric fields). 
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Second, the electrostatic quantum well formed near the barrier is much narrower than in 

the center. This is due to the repulsion of electrons by the barrier. 

Very important is the fact that noticeable changes in the energy distance (of the 

order of 5 meV) exist even with such a small degree of the impurity ionization as 10%. 

And when the degree of ionization increases to 50%, this change is measured in tens of 

meV. And this is not the limit, because only half of the impurities are ionized. 

Thus, the presented results demonstrate that in the case of a delta layer of a shallow 

n-type impurity located within a quantum well, it becomes possible to change the energy 

distance between the ground and excited space-quantized energy levels by ionizing this 

impurity. This effect seemed interesting to us and it was decided to study it more carefully, 

because the first space-quantized energy levels are the most important in intersubband 

optical transitions, because they are the most populated by electrons. They are the basis of 

various optoelectronic devices that operate on the basis of intersubband transitions. And 

the ability to control the structure of these levels potentially allows for manipulation of the 

optical properties of these devices. 

One of the main parameters of optoelectronic devices is the operating frequency, 

which is determined by the difference between energy levels in the structure. For some 

tasks, it is desirable to have similar devices with an operating frequency that can be 

changed. Therefore, if it is possible to change the frequency, it must be carefully studied. 

Thus, first, it is appropriate to trace the effect of delta layer ionization on the intersubband 

absorption coefficient, and second, to clarify how significant the difference between the 

absorption coefficients can be for a rectangular quantum well and a quantum well altered 

by the energy profile of the Hartree potential. 

For this purpose, the absorption coefficient was calculated for quantum wells with 

different degrees of ionization of impurity delta layer and for pure rectangular quantum 

wells. It was found that the Hartree potential resulting from the ionization of the delta 

layer and its subsequent change lead to significant changes in the intersubband absorption 

coefficient in the quantum well. It is also shown that the most remarkable feature is the 

blue shift of the most important in the absorption maxima of transitions 1-2 (more 

pronounced) and 2-3 (less pronounced). Another feature is that the edge-delta-doping of 
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the quantum well changes the symmetry in the direction of growth of the heterostructure. 

This means that optical transitions between states with the same parity become now 

allowed. In addition, parameters such as initial donor concentration and quantum well 

width also have an effect on intersubband absorption. The study of this effect expands the 

possibilities to obtain the desired characteristics of a potential device (increase or decrease 

of the dynamic range of tuning; increase or decrease of the absorption coefficient in 

certain areas of this range) even at the design stage. 

The above effects made it possible to put forward the idea of creating a modulator 

operating in the THz region of the electromagnetic spectrum, the operating frequency of 

which can be adjusted by changing a small external electric field applied to the plane of 

the quantum well. 

Analyzing the results of quantum well absorption calculations based on which a 

potential device is proposed, it can be predicted that the most pronounced effect of the 

degree of ionization of impurities on the transparency of the structure should obviously be 

expected at low temperatures, when without an electric field all electrons are frozen out 

donors and THz radiation can easily pass through the structure. But it is also obvious that 

the higher the operating temperature of the device, the wider the range of applications. 

Therefore, calculations were made with a lattice temperature of 4 and 77 K, for quantum 

wells with a width of 10 and 20 nm, delta-doped at the center or at the edge. 

One main peak is observed on all investigated absorption curves. But with different 

degrees of impurity ionization – low and relatively high, the position of this maximum is 

different. This means that the tuning of the absorption of the structure can be performed 

using a fairly small electric field applied in the plane of the quantum well, in the range 

corresponding to the difference between the positions of the maxima on the energy scale. 

The tuning range in THz units was analyzed to demonstrate the capabilities of the potential 

device. Depending on the purpose, it is possible to predict the optical characteristics at the 

design stage of the device: either a large width of the tuning range, or simultaneous 

modulation of several THz bands. In addition, an additional control parameter – 

temperature – can also be used to set the desired characteristics by the magnitude of the 

electric field. It can also use the temperature to calibrate the device. 
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Thus, this dissertation demonstrates that the idea of constructing both passive and 

active tunable optical devices based on Si0.8Ge0.2/Si/Si0.8Ge0.2 quantum wells, delta-doped 

with a shallow impurity, operating in the terahertz part of the electromagnetic spectrum is 

quite acceptable. 

The scientific novelty of the obtained results is as follows. 

1. The idea of the possibility of rearranging of energy space-quantization levels 

in an already existing quantum well by ionization of the delta layer of a shallow impurity 

located within the quantum well is put forward and substantiated. 

2. For the first time, numerical calculations were performed, which confirmed 

the possibility of such an adjustment of energy space-quantization levels in quantum wells 

doped at the center or at the edge. 

3. For the first time the influence of the quantum well width and delta layer 

width, impurity concentration in the delta layer and the location of the delta layer within 

the quantum well on the rearranging of energy space-quantization levels is analyzed. 

4. For the first time the influence of the rearranging of energy levels on the 

absorption of radiation in the investigated quantum wells is analyzed. 

5. The idea of the possibility of creating a radiation modulator on the basis of 

changing the structure of levels in a quantum well is put forward and substantiated. 

 

Keywords: quantum well, self-consistent calculation, impurity binding energy, 

shallow impurity, impurity delta layer, impurity ionization, intersubband absorption, THz 

modulator. 
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ВСТУП 

 

Розвиток нанотехнологій відкриває захоплюючі можливості для керування 

кількістю енергетичних рівнів, а також енергетичним зазором між ними в 

гетероструктурах, на базі яких створено різні види оптоелектронних приладів. У 

випадку (прямокутної) квантової ями (КЯ), це може бути зроблено шляхом зміни її 

глибини і ширини. Інший спосіб може бути представлений дельта-легованими КЯ 

V-виду. У цьому сенсі можна згадати дослідження дельта-шарів домішок в кремнії 

n-типу [1-6]. (Це тим більш доречно, тому що дана робота також присвячена 

теоретичному дослідженню нових явищ у дельта-легованих кремнієвих КЯ n-типу.) 

Але у цих роботах, концентрація домішок настільки велика, що хвости густини 

станів знаходяться у забороненій зоні і тому всі домішки можна розглядати як 

іонізовані, а електрони знаходяться в електростатичній КЯ, що утворюється 

іонізованими домішками і вільними електронами. Глибина та (напів-) ширина ями і, 

відповідно, позиції енергетичних рівнів всередині КЯ залежать від концентрації 

домішок і напівширини дельта-шару [1-4]. Таким чином, приклад цих двох КЯ 

(прямокутної і V-виду) показує, що дослідники отримали можливість передбачати 

бажану структуру енергетичних рівнів (в тому числі і зазору між ними) на стадії 

проектування гетеротруктури, що практично неможливо для об’ємних 

напівпровідників. Більше того, є також можливість регулювання відстані між 

енергетичними рівнями в туннельно-зв'язаних КЯ за допомогою поперечного 

електричного поля, як це було зроблено у деяких схемах квантово-каскадного лазера 

[7,8]. Тим не менш, незважаючи на очевидні успіхи в розробці структури з 

прогнозованими енергетичними рівнями, мрія багатьох поколінь дослідників про 

керування зазорів між ними в тій самій структурі відносно невеликим електричним 

полем не досягнута ще й до сих пір. 

Між тим, поєднання цих двох видів КЯ може привести до бажаного 

результату. Тут мається на увазі дельта-легована прямокутна КЯ. Головне, що в 

цьому випадку концентрація домішок повинна бути досить невеликою, щоб можна 
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було розглядати домішкові рівні, а не домішкові зони. Відомо, що енергія зв’язку 

домішок (ЕЗД) в такій структурі сильно залежить від ширини КЯ і положення 

домішки всередині КЯ, як було зазначено Бастардом [9,10] вперше більше ніж 30 

років тому. А саме, максимальне значення енергії іонізації домішок, легованих в 

центр КЯ, приблизно в два рази більше, ніж в край. Цей висновок справедливий для 

КЯ з шириною , де  – борівський радіус. З того часу багато авторів 

підтвердили ці результати для різних структур. Крім того, було досліджено 

залежність ЕЗД від різних характеристик КЯ, а також від зовнішніх чинників, таких 

як тиск, електричні і магнітні поля. Докладніше про це йдеться в огляді літератури. 

Певний виняток можуть складати роботи, аналогічні [11-13], де одним з головних 

завдань було вивчення залежності енергії іонізації домішок від концентрації 

домішок, у тому числі включаючи і відносно високі концентрації. Тут слід, однак, 

зазначити, що всі отримані результати справедливі тільки для низьких температур, 

коли електрони виморожені на домішках, які є нейтральними.  

Інша ситуація виникає при більш високих температурах, коли домішки є 

частково іонізованими, і носії заряду з'являються на рівнях просторового 

квантування КЯ (у дужках зазначимо, що впродовж всієї дисертаційної роботи 

термін «рівень просторового квантування» є еквівалентом поняття «дно відповідної 

підзони»). У результаті формується додатковий потенціал, що утворюється 

іонізованими домішками і вільними електронами (далі називатимемо його 

потенціалом Хартрі (ПХ)), який накладається на початковий (при низьких 

температурах) енергетичний профіль КЯ. Іншими словами, отримується нова КЯ, з 

новим набором енергетичних рівнів просторового квантування і, отже, з новим 

значенням ЕЗД [14]. Тут доречно підкреслити, що “набір енергетичних рівнів 

просторового квантування” залежить від ступеню іонізації домішок. Але іонізація 

мілких домішок може також бути викликана порівняно невеликим електричним 

полем. Це також означає, що дослідники можуть потенційно отримати можливість 

контрольовано настроювати як відстані між енергетичними рівнями, так і ЕЗД за 

допомогою зміни зовнішнього електричного поля. Важливість подібного 

маніпулювання енергетичними підзонами і домішковими рівнями в КЯ добре видно 
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на прикладі механізму внутрішньо центрової інверсії [15-17], який, як вважається, 

відповідає за генерацію терагерцового випромінювання Si/SiGe КЯ [18,19]. У 

відповідності до цього механізму, мілкі домішкові стани, що розташовані в 

забороненій зоні, спустошуються сильним (прикладеним в площині КЯ) 

електричним полем. В той час як резонансні домішкові стани, розташовані у 

безперервному спектрі першого дозволеного рівня і прикріпленні до другої 

енергетичної підзони, заповнюються електронами через їх резонансне розсіювання 

(захоплення). У результаті інверсії заселеність електронів може відбуватися між 

цими рівнями в ТГц-діапазоні. Відомо, що енергетичні зазори між резонансними і 

локалізованими в забороненій зоні домішковими рівнями корелюють з 

енергетичними відстанями між відповідними підзонами [20-22].  

Отже, завдання цієї дисертаційної роботи – оцінити зміни енергетичного 

положення рівнів просторового квантування у дельта-легованих КЯ, які обумовлені 

іонізацією дельта-шару домішок. На даному етапі досліджень в якості фактора, що 

регулює іонізацію домішок, замість електричного поля, було обрано температуру. 

Це пов’язано з потребою уникнути ускладнень при обчисленнях, які виникають при 

урахуванні домішкового пробою та урахуванні виділення Джоулевого тепла під час 

прикладення зовнішнього електричного поля. 

Дисертаційна робота структурована наступним чином. Перший розділ – це 

огляд літератури, в якому проаналізовані та порівняні дослідження, пов’язані з 

рухом рівнів в об’ємних матеріалах та КЯ. Також розглянуті особливості 

напружених КЯ на основі кремнію, оскільки результати, які представлені в 

дисертаційній роботі отримані саме для таких гетероструктур. 

В другому розділі обґрунтовується вибір структури та описуються її 

характеристики. Крім того тут представлений докладний опис методу 

самоузгодженого розрахунку, який був розроблений для дослідження кремнієвих 

КЯ, дельта-легованих мілкою домішкою n-типу. 

В третьому розділі представлені результати дослідження зміни енергетичної 

відстані між рівнями просторового квантування в КЯ різної ширини, з різною 

концентрацією домішок дельта-шару та позицією дельта-легування, шляхом зміни 
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температури. Тобто показана можливість керування енергетичним зазором між 

рівнями в КЯ. 

Ця можливість знаходить своє відображення в дослідженні міжпідзонних 

оптичних переходів у КЯ, що є потужним інструментом для наукових цілей і 

дозволяє прояснити основні параметри КЯ (її симетрія, енергетична структура, 

заселеність підзон носіями заряду, і т.д.) [23-26]. З іншого боку, міжпідзонні оптичні 

переходи в прямокутних КЯ є основою для різного роду оптоелектронних 

пристроїв, таких як фотодетектори [27,28], модулятори [29,30], квантово-каскадні 

лазери [31-33], і т. д. Одним з основних параметрів для таких пристроїв є робоча 

частота, яка визначається різницею енергій між рівнями просторового квантування. 

Тому, якщо з'являється нова можливість зміни частоти, вона повинна бути ретельно 

вивчена. Цьому і присвячений розділ 4 дисертаційної роботи. 

В п’ятому розділі досліджено вплив нелінійної частини коефіцієнту 

поглинання на загальне поглинання структури. 

У розділі 6 висунута ідея про можливість створення ТГц-модулятора на основі 

напівпровідникової КЯ. Як було вище зазначено, іонізація дельта-шару призводить 

до зміни структури перших енергетичних рівнів в КЯ. Енергетичні зазори між цими 

рівнями в КЯ з шириною 10 та 20 нм відповідає ТГц-діапазону. Це означає, що 

описане явище може бути основою для розробки нового типу напівпровідникового 

ТГц-модулятора, який може перестроюватися на різну частоту. Дійсно, ТГц-

випромінювання може легко проходити через КЯ при низькій температурі, коли 

електрони будуть виморожені на донорах (за відсутності зовнішнього електричного 

поля в площині КЯ). Приклавши електричне поле, ми отримуємо можливість 

змінювати ступінь іонізації домішки в дельта-шарі шляхом зміни цього поля. На 

рівнях з'являються вільні носії, створюючи додатковий внесок в ПХ, що, в свою 

чергу, призводить до зміни енергетичного зазору між 1-м, 2-м і іншими (якщо вони 

є) енергетичними рівнями просторового квантування. Ці зазори найважливіші в 

оптичних переходах і, отже, досягається резонансне поглинання фотона з енергією в 

ТГц-діапазоні. Це означає, що поглинання буде різко зростати, а прозорість 
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структури буде падати. Вимикання електричного поля відновлює прозорість 

структури.  

 

Актуальність теми 

Дослідження, пов’язані з вивченням та використанням ТГц-діапазону є 

актуальними як в фізиці, так і в інших наукових напрямах. Так, наприклад в 

медицині відомо, що здорові та ракові клітини по різному реагують на ТГц-

випромінювання. Автори роботи [34, 35] досліджують імпульсні відклики, що 

відбиті від здорових та ракових клітин, та роблять висновок, що спостерігаються 

відмінності в їх показниках заломлення та коефіцієнтах поглинання. Оскільки ТГц-

випромінювання поглинається водою, а людське тіло на 80% складається з води, то 

глибина проникнення в організм людини не може бути великою. Очікується, що 

прогрес у дослідженні органів людини буде досягнутий з розвитком гнучких зондів 

та активних нанорозмірних пристроїв [36].  

Однією з характеристик ТГц-випромінювання є його здатність проникати 

через пластик, кераміку, одяг і т.д. – отже бачити приховані об’єкти під одягом 

(зброя, вибухонебезпечні речовини, лікарськи засоби та ін.) [37]. Через 

нешкідливість даного типу випромінювання для людського тіла, воно може бути 

використаним для забезпечення безпеки в аеропортах та інших місцях масового 

скупчення людей. 

Все вищезгадане підкреслює актуальність досліджень, пов’язаних з ТГц-

діапазоном випромінювання. Також є очевидним, що світова наука потребує 

порівняно дешевих, простих у використанні ТГц-пристроїв. Дослідження, 

представлені у даній роботі, у тому числі, можуть розглядатися, як один з кроків у 

досягнення цієї мети. 

 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

На протязі 2009-2011, 2012-2015, 2018-2020 р.р. робота виконувалася в межах 

держбюджетних науково-дослідних робіт відповідно координаційним планам 
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Міністерства освіти та науки України (номери державної реєстрації проектів 

0109U002864, 0113U000612 та 0118U003046 відповідно). 

 

Мета та задачі дослідження 

Головною метою дисертаційної роботи є дослідження впливу іонізації дельта-

шару, розташованого у центрі або на краю КЯ, на перебудову енергетичних рівнів 

просторового квантування цієї ж КЯ.  

Об’єкт дослідження – дельта-леговані КЯ n-типу: різної ширини, дельта 

леговані мілкими домішками (фосфором) з різною поверхневою концентрацією, у 

різні місця КЯ, з різною товщиною дельта-шару та різним розподілом домішок 

(гаусівським та однорідним). Базовою структурою є Si0.8Ge0.2/Si/Si0.8Ge0.2 КЯ. 

Предмет дослідження – є енергетичний профіль КЯ, структура рівнів 

просторового квантування, матричні елементи та коефіцієнти поглинання оптичних 

переходів між рівнями просторового квантування. 

Для реалізації заявленої мети необхідно було розв’язати наступні задачі: 

1. Розробити власні методи (на підставі відомих з літератури) та виконати 

самоузгоджені розрахунки рівнянь Пуасона, електронейтральності і Шрьодінгера 

для КЯ різної ширини, дельта-легованих донорною домішкою з різною 

концентрацією та товщиною дельта-шару, при різних температурах та з різним 

розташуванням дельта-шару всередині КЯ. 

2. Проаналізувати отримані результати в залежності від параметрів, 

описаних вище. 

3. Розрахувати коефіцієнти поглинання для гетероструктур, що 

розглядаються, та проаналізувати криві поглинання. 

4. Дослідити нелінійні оптичні ефекти, які виникають в гетероструктурах, 

що розглядаються, та оцінити їх вплив на оптичні властивості КЯ. 

5. Оцінити можливість практичного використання ефектів, які 

спостерігаються в дельта-легованих КЯ, на основі аналізу оптичних характеристик, 

які будуть розраховані. 
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Наукова новизна отриманих результатів 

В ході виконання дисертаційної роботи були отримані наступні результати: 

1. Висунуто і обґрунтовано ідею про можливість перебудови структури 

енергетичних рівнів у вже існуючій КЯ за допомогою іонізації дельта шару мілкої 

домішки, розташованої у межах КЯ. 

2. Вперше проведені чисельні розрахунки, які підтвердили можливість 

такої перебудови як для легованих у центр, так і у край КЯ. 

3. Вперше проаналізовано вплив ширини КЯ і ширини дельта-шару, 

концентрації домішок у дельта шарі і місця положення дельта-шару у КЯ на 

перебудову структури енергетичних рівнів. 

4. Вперше проаналізовано вплив перебудови енергетичних рівнів на 

поглинання випромінювання у досліджуваних КЯ. 

5. Висунуто і обґрунтовано ідею про можливість створення модулятора 

випромінювання на підставі зміни структури рівнів у КЯ. 

 

Практичне значення отриманих результатів 

В дисертаційній роботі показана можливість легкої зміни енергетичного 

зазору між першими рівнями просторового квантування в дельта-легованій 

квантовій ямі (саме ці рівні є найважливішими в міжпідзонному поглинанні) 

шляхом зміни ступеня іонізації домішок. На основі цього ефекту висунуто ідею 

створення простого та зручного у використанні ТГц модулятору. Поява на світовому 

ринку дешевих приладів з легкою перебудовою оптичних характеристик, сприятиме 

появі нових, зараз навіть непередбачуваних областей застосування таких 

оптоелектронних приладів. Наприклад, можна стверджувати, що такі прилади 

знайдуть надзвичайно широке використання у хімії, біології, харчовій 

промисловості, моніторингу навколишнього середовища і т.і. Також надзвичайно 

важливим є оборонне значення перестроюваних фотоприймачів, що дозволить 

будувати перестроювані по довжині хвилі прилади нічного бачення. Це дасть змогу, 

наприклад, бачити предмети на фоні високої засвітки, або зовсім перестроїтися у 

новий діапазон. 
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Особистий вклад здобувача 

Автор дисертаційної роботи приймав активну участь в обговоренні плану 

проведення досліджень та отриманих результатів, в написанні статей та доповідей, а 

також в проведенні наукових семінарів. Здобувач самостійно проводив необхідні 

теоретичні викладки та безпосередньо сам розробляв алгоритми та програми у 

пакеті прикладних програм “Maple”, для проведення чисельних розрахунків. 

 

Апробація результатів дисертації 

Результати, представлені в дисертації, були неодноразово обговорені на 

наукових семінарах кафедри фізики та лабораторії “Твердотільної квантової 

електроніки” ДДМА, м. Краматорськ, під керівництвом д. ф-м н., проф. Тулупенко 

В.М. 

В Донецькому фізико-технічному інституту ім. О.О. Галкіна на загальному 

інститутському семінарі. 

В Інституті фізики НАН України, м. Київ, у відділі “Електроніки твердого 

тіла” під керівництвом д. ф-м н., проф. В.М. Порошина. 

Також результати неодноразово представлялись та обговорювались за 

кордоном, в університетах Колумбії, Мексики, Чилі та Туреччини. 

Під керівництвом професора університету Антиокії, член-кореспондента 

Колумбійської Академії наук, Карлоса Дуке (Carlos Alberto Duque Echeverri) 

представлені результати були обговорені на об’єднаних наукових семінарах трьох 

вищих навчальних закладів Колумбії: університету Антиокії (Universidad de 

Antioquia), університету Медельїну (Universidad de Medellín) та університету EIA 

(Universidad EIA – Escuela de Ingeniería de Antioquia). 

Під керівництвом проф., док. Давіда Ларозе (Prof. David Laroze) в інституті 

Високих досліджень при університететі Тарапаки, Чилі (Instituto de Alta 

Investigación, Universidad de Tarapacá). 

В центрі наукових досліджень при Автономному університеті штату Морелос, 

Мексика (Centro de Investigación en Ciencias, Universidad Autónoma del Estado de 
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Morelos), під керівництвом д. ф-м н., проф. Мігеля Мора-Рамоса (Prof. Miguel 

Eduardo Mora Ramos). 

Також результати роботи були представлені на кафедрі фізики факультету 

наук в університеті Кумхурієта в м. Сівас (Sivas Cumhuriyet University), Туреччина, 

під керівництвом проф., док. Есін Касапоглю (Prof. Esin Kasapo�lu). 

  

Публікації 

Матеріали і основні положення дисертаційної роботи опубліковані в 15 

роботах, з яких – 5 статей у провідних міжнародних журналах, які відносяться до 

категорії «А» , 1 стаття у провідних фахових виданнях та 9 тез доповідей на 

міжнародних конференціях. 
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1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 
 

Вчені, що працюють у сфері створення і використання оптоелектронних 

приладів, зокрема, таких як фотоприймачі і лазери, завжди мріяли про можливість 

легкої і зручної перебудови їхньої робочої частоти (довжини хвилі). Так, наприклад, 

в Україні, ще на початку 60-х років, коли вирішувались напрями дослідів нещодавно 

створених лазерів, було усвідомлено, що “головною загальною проблемою… буде 

реалізація перестроювання частоти генерації лазерів” [38]. З часів, коли Макс Планк 

[39] та Альберт Ейнштейн [40,41] ввели формулу , і стало 

зрозуміло, що світло випромінюється (поглинається), у тому числі через переходи 

електронів між різними рівнями енергії1, ця проблема була перетворена у задачу 

зміни різниці енергії між енергетичними рівнями. До епохи нанотехнологій люди 

мали справу лише з енергетичними рівнями, які надавалися природою, і було 

надзвичайно важко змінити інтервал між цими рівнями при заданій температурі. 

Для цього використовувалися будь-які зовнішні впливи, такі як гідростатичний і 

одноосьовий тиск, електричне і магнітне поле та різні комбінації цих впливів. В 

першому підрозділі буде розглянуто ці впливи для напівпровідникових об’ємних 

матеріалів (їх тут доречно згадати, оскільки дана дисертаційна робота присвячена 

проблемі зміни структури енергетичних рівнів у напівпровідникових КЯ). Далі, 

дуже коротко буде сказано про перебудову рівнів у квантових ямах в електричному 

полі і буде приділено увагу огляду властивостей структури, КЯ з якої є предметом 

дослідження даної роботи. 
 

1.1 Вплив зовнішніх чинників на перебудову енергетичних рівнів у 

об’ємних матеріалах 

У цій частині розглядається вплив зовнішніх чинників на перебудову 

енергетичних рівнів у об’ємних матеріалах. І хоча дисертаційна робота присвячена 

перебудові енергетичних рівнів у КЯ, для того, щоб підкреслити переваги 

                                                            
1 Тут ми не торкаємося механізмів випромінювання світла, пов'язаних з прискореним або релятивістським (ефект 
Черенкова) рухом електронів. 
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представленої ідеї перед існуючими методами, доречно проаналізувати ці методи, 

тим більше, що деякі з них знаходять застосування і у наноструктурах. 

 

1.1.1 Гідростатичний тиск 

Сміт у своїй відомій книзі Semiconductors [42] зазначає, що “мабуть, найбільш 

важливими параметрами, які слід досліджувати в умовах тиску (гідростатичного) є 

ширина  забороненої  зони … і  інші  ширини  зон  (тобто відстань між відповідними 

 

 
Рисунок 1.1 – Залежність зсуву фундаментального поглинання AlSb від 

гідростатичного тиску, рисунок 1 роботи [47]. 
 

рівнями енергії) у зонній структурі”. Вплив гідростатичного (усестороннього) тиску 

на ширину забороненої зони, а відтак на зсув спектру фундаментального поглинання 

для елементарних напівпровідників германію і кремнію досліджувався, відповідно у 

експериментальних роботах [43-45]. Було встановлено слабкий зсув краю 

поглинання у діапазоні використаних тисків – до 10 кбар для германію і 8 кбар для 

кремнію. Коефіцієнти зміни ширини забороненої зон з тиском були встановлені на 

рівні  для германію і  для 

кремнію. Доцільно нагадати, що одиниця тиску 1 бар ≅ 1 атм, а одиниця сили у 
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системі СГС  ≅ 10-5 Н, тобто зазначені коефіцієнти є надзвичайно малими. У 

роботах [46,47] аналогічні досліди проводились для складних напівпровідників груп 

А2В6, А3В5 і А1В7. Для прикладу, на рисунку 1.1, взятому з роботи [47] наведено 

графік залежності краю поглинання алюмінію-сурми від тиску. Знову 

спостерігається незначний зсув при великих прикладених тисках. Якщо зважити на 

велику технічну складність утворення великих гідростатичних тисків, то можна 

прийти до висновку, що ця методика може застосовуватися лише для 

фундаментальних досліджень у спеціалізованих фізичних лабораторіях. 

 

1.1.2 Одноосьовий тиск 

 

 
Рисунок 1.2 – Спектральна чутливість деформованого Ge:Ga фотодетектору 

(суцільна крива) і недеформованого Ge:Ga (пунктирна крива), рисунок 2 роботи 
[48]. 

 

Наслідки прикладання одноосьового тиску до напівпровідників є значно 

цікавішими у порівнянні з гідростатичним тиском з наукової точки зору, і, зокрема, 

з точки зору руху енергетичних рівнів. Справа в тому, що гідростатичний тиск не 

змінює симетрію кристалів, в той час як одноосьовий тиск призводить до появи 

виділеного напряму, а відтак, до зменшення симетрії кристалу і до розщеплення 

вироджених енергетичних рівнів, при  тому  що  величина  розщеплення  залежить  
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від  величини  прикладеного тиску. Важливою обставиною є  те, що набувають 

 

 
Рисунок 1.3 – Конструкція камери тиску [49]: 1 – тефлонові стакани, 2 – 

зразок, 3  – тефлонові опорні кільця, 4 – фільтри (чорний поліетилен і кристалічний 
кварц), 5 – фотоприймач Ge:Ga, 6 – мідні пуансони, 7 – сталеві пуансони, 8 – 
зовнішня опорна сталева трубка, 9 – фільтр (чорний поліетилен), 10 – фотоприймач 
Ge:Zn, 11 – рухомі шторки, 12 – пружина для попереднього підтиску, 13 – 
внутрішня упорна сталева трубка. 

 

зміни як положення країв зон, так і положення домішкових рівнів. Наприклад, на 

рисунку 1.2, взятому з роботи [48], показано зміну спектру поглинання германію, 

легованого мілкою домішкою Ga, за наявності одноосьового тиску. Але знов таки, 

складна технічна реалізація таких і подібних дослідів стала на заваді їхньому 

широкому використанню. Рисунок 1.3, на якому представлено камеру тиску, що 

використовувалась у дослідах механізму стимульованого випромінювання з 

одноосьово стиснутого діркового германію [49], дозволяє оцінити складність таких 

експериментів. До того ж, на цьому рисунку ще багато чого не показано – наприклад 

елементи несучих конструкцій, електричні контакти, різного роду екрани і т.і. 
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Таким чином, можна зазначити, що до початку ери нанотехнологій2 використання 

одноосьового тиску, подібно до використання гідравлічного тиску, не вийшло за 

межі спеціалізованих наукових лабораторій. 

 

1.1.3 Електричне поле 

 

 
Рисунок 1.4 – Схема, що пояснює ефект Франца-Кєлдиша [50]. 

 

Найбільш відомим проявом електричного поля у оптиці напівпровідників є 

ефект Франца-Кєлдиша, що полягає у появі поглинання фотонів з енергією, меншою 

ширини забороненої зони, у потужних електричних полях. Іншими словами, 

виглядає так, начебто зменшується ширина забороненої зони у електричному полі. 

Однак теорія говорить, що цей ефект обумовлений двома явищами, що виникають у 

напівпровідниках в електричному полі. Перше – це нахил зон провідності і 

валентної, і друге – що хвильові функції електронів і дірок за наявності 

електричного поля описуються функціями Ейрі, що мають хвости у забороненій 

зоні. Перекриття цих хвостів і призводить до появи поглинання, як це показано на 

рисунку 1.4, взятому з інтернету [50]. Ефект Штарка (розщеплення вироджених 

енергетичних рівнів) у об’ємних напівпровідниках виражений слабо, і він в 

основному проявляється у розщепленні і зміщенні ексітонних ліній поглинання. 

 

                                                            
2 Автор відносить початок ери нанотехнологій на середину 80-х років минулого століття. 
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1.1.4 Магнітне поле 

Найбільш відомими проявами магнітного поля у напівпровідниках є 

циклотронний резонанс і ефект Зеємана. Коротко зупинимось на кожному з них.  

Циклотронний резонанс. У магнітному полі B (прикладеному, наприклад 

уздовж осі z) енергію електрона у зоні провідності  можна записати у вигляді [51]: 
 

 
(1.1)

 

де  – енергія дна зони,  – приведена постійна Планка,  – хвильове число 

електрону для руху уздовж осі z,  – ефективна маса електрону,  – так звана 

циклотронна частота, . В виразі (1.1) другий член є енергія електрону, 

що рухається уздовж осі z, тобто, виходить, що магнітне поле не впливає на рух 

електронів уздовж поля. Третій член у (1.1) є енергія гармонійного осцилятору, яка 

може змінюватися тільки дискретним чином – порціями . Значення енергії, що 

відповідають різним числам n також називають рівнями Ландау. 

На рисунку 1.5, узятому з книги [51] показано спектр електронів у магнітному 

полі. З (1.1) випливає, що у магнітному полі мінімальна енергія електрону, або ж 
 

 
Рисунок 1.5 – Спектр електронів у 
магнітному полі. Рисунок 5.1 

роботи [51] 

дно зони провідності є  – для 

. Аналогічна картина буде і для 

валентної зони з тією відмінністю, що у 

формулі для дірок, аналогічній формулі 

(1.1)  буде стояти ефективна маса дірки  

у другому члені. Доведено, що дозволені 

міжзонні оптичні переходи електронів 

відповідають правилу відбору . Це 

означає,   що   мінімальна   енергія  фотону, 

 

що може поглинатися тепер буде визначатися як: 
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 і буде залежати від величини індукції магнітного поля В. 

На рисунку 1.6 показані розраховані у роботі [52] залежності енергій рівнів 

Ландау від магнітного поля у зоні провідності і у валентній зоні для арсеніду галія. 

Слід нагадати, що , тобто максимальне поле зображене на рисунку 

1.6 відповідає 1000 Тл! Це означає, що для помітної зміни ширини забороненої зони 

треба застосовувати надзвичайно потужні магнітні поля, що не є  легкою  технічною 

задачею. На спектрах поглинання внаслідок квантування Ландау будуть 

спостерігатися осциляції поглинання, що відповідають переходам між рівнями 

Ландау з одним і тим же номером у валентній зоні і зоні провідності на зразок таких, 

 

 
Рисунок 1.6 – Залежності енергій рівнів Ландау від магнітного поля у зоні 

провідності і у валентній зоні для арсеніду галія, рисунок 2 роботи [52]. 
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як показані на рисунку 1.7, взятому з роботи [53]. Аналогічним чином можна 

розглянути і внутрішньопідзонні переходи між рівнями Ландау. Слід зазначити, що 

необхідною умовою спостереження явищ, обумовлених циклотронним резонансом є 

, Т – температура, а k – стала Больцмана. Іншими словами, необхідні 

потужні (надзвичайно потужні!) магнітні поля і низькі температури. 

 

 
 

Рисунок 1.7 – Осциляції коефіцієнту поглинання у германії для магнітного 
поля В (В=35,7 кГс) прикладеного уздовж трьох кристалографічних напрямків, 
рисунок 1 роботи [53]. 
 

Ефект Зеємана. Ефект Зеємана полягає у розщепленні енергетичних рівнів 

електронів у магнітному полі. Оскільки розщеплення мале у порівнянні з 

розщепленням Ландау у циклотронному резонансі навіть у потужних магнітних 

полях, то його вивчали у напівпровідниках для мілких домішок, енергія зв’язку яких 

також мала, і тому, на її фоні можна помітити розщеплення, обумовлене наявністю 

магнітного поля. Але тут треба зазначити, що навіть без магнітного поля спектр 
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мілких домішок виглядає досить складним, оскільки у малому проміжку енергії 

знаходиться багато енергетичних рівнів. До того ж, як з’ясовано для донорів у 

кремнії [54], основний (і перші збуджені рівні) розщеплюються дуже слабо, і тому 

це розщеплення навіть не показується на відповідних графіках. Щоб оцінити 

величину розщеплення для більш високо лежачих рівнів у кремнії на рисунку 1.8 

приведені розраховані спектри для збуджених станів взяті з роботи [54]. З цього 

рисунку видно, що у потужних магнітних полях розщеплення деяких рівнів може 

сягати 2-х меВ, але складна структура цих рівнів стає на заваді їхньому практичному 

використанню, навіть якщо не брати до уваги проблему утворення зовнішніх 

потужних магнітних полів. 
 

 

Рисунок 1.8 – Розраховане Зеєманівське розщеплення збуджених станів 
мілкого донору у кремнії, рисунок 10 роботи [54]. 

 
1.1.5 Висновки 

На підставі наведеного вище огляду літератури по спробам змінити енергію 

рівнів різними засобами, можна сказати, що, у принципі, можливий рух рівнів, але 

він дуже незначний, і усі ці можливості не вийшли за межі спеціалізованих 

наукових лабораторій. Перш за все, через складність методики, а по друге, через 

малу величину змін енергій при надзвичайно складних і дорогих експериментальних 

засобах. Нові можливості відкрилися у цьому плані з розвитком нанотехнологій. 
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Особливо важливим видається можливість отримати практично будь-яку структуру 

енергетичних рівнів у видимому і інфрачервоному діапазонах спектру за рахунок 

маніпуляції розмірами і складом наноструктур, і, зокрема квантових ям. Вперше 

з’явилася можливість отримати енергетичні рівні, а відтак і різницю між ними «не 

передбачені природою» ще на стадії проектування оптоелектронних приладів. Тепер 

інженери можуть планувати практично будь-яку структуру енергетичних рівнів. Але 

знов таки, залишається задача зміни відстані між енергетичними рівнями у вже 

виготовлених пристроях. У принципі, усі розглянуті вище методи можна 

використовувати і для КЯ. Гідростатичний тиск і потужне магнітне поле тут не 

будуть розглядатися внаслідок зазначених технічних проблем. А от використання 

електричного поля і одноосьового тиску отримали нові можливості і ефективність у 

зміні енергетичних рівнів у квантових ямах. Короткому огляду таких можливостей і 

присвячено наступний розділ. 
 

1.2 Квантові ями та зсув рівнів 

У цьому розділі буде розглянуто найбільш відомі ефекти по перебудові 

(зміщенню) енергетичних рівнів електричним полем у квантово-розмірних 

структурах – ефект Франца-Кєлдиша і квантово-розмірний ефект Штарка. 
 

1.2.1 Ефект Франца-Кєлдиша 

Прогрес у технологій отримання напівпровідникових плівок привів до більш 

поширеного використання ефекту Франца-Кєлдиша, наприклад у модуляторах 

випромінювання на базі арсеніду галію. Справа в тому, що для ефективного 

використання ефекту необхідні поля порядку 105 В/см. Якщо товщина плівки GaAs 

порядку 1…10 мкм, то задача отримати такі поля не видається занадто складно. 

Інерційність перемикання модуляторів Франца-Кєлдиша порядку 10-10 с. Суттєвим 

недоліком таких приладів є те, що вони можуть працювати тільки у вузькому 

діапазоні спектру. 

 

1.2.2 Квантово-розмірний ефект Штарка 



39 
 

Ефектом Штарка називають зсув (і розщеплення) енергетичних рівнів атомів у 

електричному  полі.  На рисунку  1.9,  взятому  з  інтернету,  показано  схему,  що  

 

 
Рисунок 1.9 – Схема, що пояснює квантово-розмірний ефект Штарка. 

 

пояснює цей ефект. Тут на рисунку 1.9 а) показано квантові ями для електронів і 

дірок з першим рівнем просторового квантування (тобто це є структура типу І) без 

електричного поля. Також показано хвильові функції електронів і дірок. На рисунку 

1.9 б) показано те ж саме, але за наявності потужного електричного поля. Видно, що 

електричне поле змінює енергетичний профіль КЯ і, відповідно, зменшує енергії 

електронів і дірок. Також видно, що хвильові функції електронів і дірок зміщуються 

до різних гетероінтерфейсів; електронів – проти поля, а дірок – по полю. Очевидно, 

що це призводить до зменшення ширини забороненої зони (і зменшення коефіцієнту 

поглинання внаслідок зменшення матричного елементу переходу). На рисунку 1.10 

показані спектри поглинання структури GaAs/AlGaAs при різних величинах 

прикладеного електричного поля. Інерційність такого модулятора теж є на рівні 10-10  

с [55], але він вигідно відрізняється від модулятора на ефекті Франці-Келдиша тим, 

що можна варіювати спектральним діапазоном перебудови за рахунок як ширини 

КЯ, так і за рахунок її глибини. 
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Рисунок 1.10 – Спекти поглинання при різних електричних полях: a) – 

; б) – ; в) – . Пунктирною 
горизонтальною лінією показано зміщений нуль поглинання для кожної кривої, 
рисунок 5 роботи [55]. 

 
1.2.3 Квантово-каскадні лазери 

Необхідно зазначити, що керування зміщенням енергетичних рівнів у 

електричному полі використовується в одному з найпоказовіших досягнень 

нанофізики – у квантово-каскадних лазерах. На рисунку 1.11 [31] наведено схему 

такого лазеру3. Інверсія заселеностей і, відповідно, генерація випромінювання 

відбувається на переходах 3–2. За відсутності електричного поля, у градієнтній 

області ширина забороненої зони збільшується зліва направо. Коли електричне поле 

перевищує порогове, то нахил градієнтної області стає майже нульовим і верхній 

рівень 3 заповнюється внаслідок інжекції електронів з цієї області. Відстань між 

другим і першим рівнями відповідає енергії оптичного фонону, і тому рівень 2 

ефективно спустошується внаслідок емісії оптичного фонону з майже нульовим 

імпульсом. Час життя електронів на 3 рівні відносно емісії оптичного фонону значно 

більший, оскільки для цього потрібні фонони з великим імпульсом, як це показано 

                                                            
3 У подальшому подібних схем було запропоновано дуже багато. Незмінним залишається той факт, що електрон 
каскадно проходить через багато квантових ям в електричному полі.  
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на вкладці рисунку 1.11. Є сенс навести декілька цифр, що характеризують 

 

 
Рисунок 1.11 – Енергетична діаграма зони провідності періоду (1 з 25: активна 

область плюс інжектор) квантово-каскадного лазеру, рисунок 1 роботи [31]. 
 

квантово-каскадний лазер. Порогове поле генерації сягає приблизно  (при 

загальному, прикладеному до лазеру, напруженні біля ). Порогова величина 

щільності струму генерації порядку , що відповідає струму  через 

зразок. Потужність випромінювання складала приблизно  на довжині хвилі 

 при температурі . 

 

1.2.4 Висновки 

Відомо, що найбільш зручним засобом контролювати перебудову спектру 

різного роду оптоелектронних приладів є електричне поле. І нанотехнології надали 

нові можливості для маніпулювання енергетичними рівнями, а відтак і відстанню 

між ними. Перш за все тут слід згадати квантово-розмірний ефект Штарка, який 

дозволяє змінювати спектр поглинання у вже існуючій структурі (як правило 

структури з багатьох КЯ) за рахунок зменшення ширини забороненої зони (тобто – 

міжзонного поглинання) в електричному полі. Нажаль, це можливо в вузькому 

діапазоні спектру. Рух рівнів у сусідніх тунельно-пов’язаних квантових ямах у одній 
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зоні (як правило – зоні провідності) у електричному полі використовується для 

отримання інверсії населеності у квантово–каскадному лазері. Нові можливості 

використання механічних напружень для перебудови спектру електронів також було 

отримано у зв’язку з розвитком нанотехнологій. Наступний розділ огляду 

присвячено саме цій тематиці. 

 

1.3 Напружені КЯ на прикладі структур на основі кремнію 

Для находження положення енергетичних рівнів просторового квантування у 

кремнієвій квантовій ямі необхідно розв’язувати відповідне рівняння Шредингера. 

Значно легше це робити для квантових ям n-типу, ніж для аналогічних структур р-

типу. Це видається тим більш справедливим, коли йдеться, як у нашому випадку, 

про обґрунтування оригінальної ідеї. Тому наші досліди були проведені на прикладі 

напруженої кремнієвої ями n-типу, розміщеної у кремній-германієвій матриці. Така 

структура відповідає типу ІІ КЯ, показаної на рисунку 1.12. Більш детально про  

 

 
Рисунок 1.12 – Структура квантової ями типу ІI. 

 

вибір структури досліджень обговорено у наступному розділі. КЯ тут є тільки для 

електронів зони провідності, в той час як для дірок валентної зони кремній являє 

собою бар’єр. Оскільки в розрахунках даної дисертаційної роботи не було враховано 

перехід електронів з валентної зони у зону провідності, то вплив деформації 

розтягування на структуру валентної зони тут не розглядається. Натомість у цьому 

розділі увагу буде зосереджено на таких питаннях як критична товщина напруженої 

плівки кремнію, вплив деформації розтягування на структуру енергетичних рівнів 

зони провідності кремнію, розриви у зонах провідності кремнієвої КЯ і кремнієво-
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германієвої підкладки і інші параметри напруженого кремнію, які були використані 

у розрахунках.  

 

1.3.1 Критична товщина 

На початку ери квантових ям перевага віддавалась сполукам з приблизно 

однаковою сталою решітки, яких на жаль, дуже мало і тому в основному 

використовувались структури з GaAs/AlGaAs, для яких постійні кристалічної гратки 

практично однакові у широкому діапазоні концентрацій алюмінію. Виходили при 

 

 
Рисунок 1.13 – Залежність критичної товщини від долі германію, рисунок 4 

роботи [71]. 
 

цьому з того, що різні постійні гратки продукують деформації, які, у свою чергу 

призводять до появи проростаючих дислокацій для зняття цих деформацій, і які 

негативно впливають на рухливість носіїв заряду у КЯ. У той же час, подальша 

мініатюризація складних інтегральних схем (побудованих на підставі кремнію- 

основного матеріалу сучасної електроніки) потребувала високої рухливості 
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електронів і це, до речі, призвело до появи концепції модуляційного легування КЯ 

[56-59]. Іншим шляхом збільшення рухливості стало, як це не дивно, саме 

використання напружених кремнієвих сполук [60-69]. Справа в тому, що з 

розвитком технологій вирощування вдалося отримати напружені КЯ при умові, що 

товщина такої плівки не буде перевищувати так звану критичну [70,71]. На рисунку 

1.13, взятому з роботи [71] показано теоретичну залежність критичної товщини від 

процентної долі германію у SiGe-підкладці. У той же час, у роботі [70] зазначається, 

що експериментальні значення критичної товщини, отримані різними авторами, 

значно перевищують теоретичні передбачення. З урахуванням останнього, 

максимальна товщина напруженого активного шару (ширина КЯ) в даній роботі 

вибрана такою, що не перевищує 20 нм.  

 

1.3.2 Розщеплення Δ-мінімумів у зоні провідності кремнію 

 

 
Рисунок 1.14 – Схематичне зображення а) – ненапруженої кремнієвої гратки 

(КЯ), б) – кремній-германієвої підкладки, і в) – кремній-германієвої плівки, 
вирощеної на кремній-германієвій підкладці, рисунок 3 роботи [71]. 

 

Напружені структури мають ряд переваг перед ненапруженим кремнієм. По 

перше, такі структури розширюють перелік кремнієвих матеріалів для 

використання, і, по друге, внаслідок розщеплення вироджених енергетичних рівнів у 

активному (напруженому) матеріалі дають додаткові можливості у конструюванні 

оптоелектронних приладів. Оскільки матеріалом досліджень дисертаційної роботи є 

напружені кремнієві КЯ на підкладці з кремній-германію, то видається доречним 

зупинитися більш детально на зміні зонної структури напруженого кремнію. Добре 
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відомо, що постійна гратки кремнію складає 0.5431 нм а германію – 0.5657 нм, 

 

 
Рисунок 1.15 – Спрощена зонна структура кремнію (схематично) – а), і 

еліпсоїди постійної енергії – б) [51]. 
 

тобто на 4.2% більше. Постійна сплаву Si1-xGex обчислюється за формулою [72]: 
 

 (1.3)
 

Для досліджуваної у цій роботі структури х=0.24, і таким чином постійна гратки 

підкладки з Si0.8Ge0.2 складає 0.5455 нм. На рисунку 1.14 показано схематичне 

зображення об’ємних кремнію – а), кремній-германію – б), і плівки кремнію на 

поверхні кремній-германієвої підкладки – в) [71]. Видно, що кремнієва КЯ 

розтягнута у площині (x,y), перпендикулярній до напряму вирощування структури – 

z. Це призводить до важливих наслідків у зонній структурі кремнію. Спрощена5 

схема зонної структури недеформованого кремнію показано на рисунку 1.15 а). 

Відомо що мінімуми енергії у зоні провідності лежать на відстані  від 

центру зони Брілюена у напрямі [100] – так звані Δ мінімуми. Усього, таким чином є 

6 еквівалентних мінімумів або долин, поверхнями постійної енергії яких є еліпсоїди 

                                                            
4 Про вибір х=0.2 див. розділ 2 
5 Спрощена у тому сенсі, що тут показано тільки закон дисперсії для нижньої підзони у зоні провідності 
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обертання, показані на рисунку 1.15 б). Іншими словами, маємо шестикратне 

виродження мінімуму енергії. Той факт, що структура є напруженою, призводить до 

 

 
Рисунок 1.16 – Еквівалентні долини у зоні провідності кремнію у рівноважних 

умовах – а) та за наявності розтягуючих напружень у площині КЯ – б). 
 

того, що долини опиняються у різному становищі з точки зору механічних 

напружень, як це показано на рисунку 1.16, узятому з інтернету. Тут ліворуч 

показані усі еквівалентні долини, а праворуч, – ситуація з наявністю розтягуючих 

напружень у площині КЯ, що відповідає ситуації зображеній на рисунку 1.14 в). З 

цього рисунку видно, що чотири і дві долини опиняються у різних умовах. Це 

призводить до розщеплення шестикратно виродженого мінімуму енергії на 

двократно і чотирикратне виродження долин. Двократно вироджені долини 

опускаються вниз по шкалі енергій, а чотирикратно вироджені долини збільшують 

свою енергію. Величина розщеплення визначається як: 

 

(1.4)

Тут  – деформаційний потенціал для Δ-мінімуму, теоретичне значення якого, за 

даними різних авторів складає від  до , а експериментальне значення 

 [54]; ,  – компоненти тензора деформації, , 

,  і  – є постійними решітки кремнію у площині і 
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перпендикулярно шару кремнію, відповідно. Для досліджуваних умов , 

(слід нагадати, що частка германію складає 20%) а  пов’язано з  

співвідношенням [68]: 

 
(1.5)

 

 
Рисунок 1.17 – Розщеплення Δ-мінімумів активного шару Si1-xGex на підкладці 

релаксованого Si1-yGey, рисунок 8 роботи [73]. 
 

Тут  та  – пружні константи для кремнію, які дорівнюють відповідно 

 та . Розрахунок розщеплення Δ-мінімумів, 

зроблений на підставі формул (1.4), (1.5) дають величину , що знаходиться у 

відповідності до результатів, представлених у роботі [73] і показаних на рисунку 

1.17, взятому з цієї ж роботи. Слід зазначити, що приблизно таке ж розщеплення для 

y=0.2 наводиться у роботі [74], але в ній воно приведено у незручній формі, і тому 

тут не представлено. 
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1.3.3 Розрив зон провідності кремнієвої КЯ і кремній-германієвої матриці 

Як вже зазначалось раніше, для наших розрахунків використовувалися 

параметри кремнію і кремній-германію, наведені у роботі Рієгера і Вогла [74]. На 

рисунку 1.18 показано розриви зон провідності (глибина КЯ) для різних наборів 

матеріалів. Цифри на кожній з прямих у лівій верхній половині рисунку вказують ці 

розриви в . Випадку, який розглядається в дисертаційній роботі відповідають 

значення  і . Про вибір цих параметрів сказано в пункті 2. З рисунку 

 

 
Рисунок 1.18 – Розриви зон провідності (conduction band offsets) матеріалів КЯ 

(active material) і підкладки (substrate material), рисунок 7 роботи [74]. 
 

видно, що глибина КЯ з кремнію на підкладці з Si0.8Ge0.2 складає 200 меВ. Саме таке 

значення було використано у розрахунках. Але виявляється доречним тут згадати, 

що у літературі [71,73] існують і інші значення глибини КЯ при таких х і у. Дискусія 

на цю тему буде нижче, у наступному розділі. 

 

1.3.4 Висновки 
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Використання напружених КЯ дає досліднику (інженеру) нові, додаткові 

важелі для впливу на їхню структуру енергетичних рівнів. Такими важелями є склад 

активного матеріалу (квантової ями) і підкладки (бар’єрів). Змінюючи склад, можна 

отримати бажані розщеплення як підзон (долин) у зоні провідності, як це показано 

вище, так і розщеплення валентних підзон, якщо використовувати квантові ями р-

типу. Разом з можливостями просторового квантування це надає проектувальнику 

оптоелектронних приладів можливість замовити технологам будь-яку структуру 

енергетичних рівнів. Разом з тим, необхідно зазначити, що на вже виготовлених 

структурах змінити цю структуру рівнів залишається надзвичайно важкою задачею. 

І саме цій можливості присвячено наступні розділи.
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2 МАТЕРІАЛИ КЯ ТА МЕТОДИКА РОЗРАХУНКІВ 

В попередньому розділі було показано переваги у використанні КЯ у 

порівнянні з об’ємними матеріалами. А саме, у КЯ, змінюючи склад матеріалів ями і 

бар’єрів, можна отримати будь-яку структуру рівнів. Але у вже виготовленій КЯ 

змінити цю структуру рівнів було практично неможливо. Саме тому у цій роботі ми 

робимо спробу обійти цю неможливість. У значній мірі, особливо на першому етапі, 

це залежить від вдалого вибору матеріалу ями. Чому і присвячено цей розділ. Він 

має наступну структуру. В першій частині описується вибір структур, що 

досліджуються, та обґрунтовується перевага матеріалів КЯ, обраних для 

розрахунків, в порівнянні з іншими матеріалами. Також тут детально розглядаються 

параметри обраної структури, та обмеження і наближення, які використовуються під 

час розрахунків. В другій частині описаний метод розрахунку. Результати даного 

розділу були представлені в роботах [75,76]. 

 

2.1 Параметри КЯ 

Всі розрахунки, описані в дисертаційній роботі, зроблені для 

Si0.8Ge0.2/Si/Si0.8Ge0.2 КЯ n-типу шириною . КЯ дельта-легована 

фосфором в центр або край, з нескінченно довгими бар'єрами з обох сторін КЯ. 

Досліджувались випадки ширин дельта-шару 1, 2, 3 нм. Також вивчалися та 

порівнювалися між собою однорідний та гаусівський розподіли домішок вздовж 

ширини дельта-шару. Передбачається, що структура вирощена в [001] 

кристалографічному напрямку, який зазвичай позначається як вісь z. 

Вибір відсоткового вмісту матеріалів в бар’єрах Si1-xGex (x=0,2) був зроблений 

спираючись на наступні міркування. Збільшення вмісту германію призведе до 

підвищення внутрішнього напруження КЯ, а відповідно до збільшення дислокацій. 

Крім того, з рисунку 1.13 слідує, що зменшується критичне значення товщини 

напруженого активного шару (КЯ), звужуючи тим самим діапазон для маніпуляції 

параметрами структури. З іншого боку, менший вміст германію SiGe-сполуки 

призводить до зменшення глибини КЯ (див. рисунок 1.18). В свою чергу при 
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високих температурах це може привести до викиду електронів з КЯ у бар’єри. 

Однак, на даному етапі, коли головною метою є  дослідити вплив іонізації дельта-

шару на перерозподіл електронів між новими рівнями просторового квантування, 

необхідно звести всі побічні явища (як зазначений викид електронів) до мінімуму. 

Таким чином, значення x=0,2 є розумним компромісом при урахуванні 

перерахованих фактів. На користь такого вибору також слугує той факт, що 

аналогічна структура використовавалась для теоретичного дослідження механізму 

внутрішньоцентрової інверсії в роботі [22]. Це дає можливість порівняння деяких з 

отриманих результатів цієї роботи для перевірки наших результатів, коли це 

можливо (більш детально про це йдеться в підрозділі 3.1, коли аналізуються 

отримані результати). Ще одним важливим фактом, що пов’язаний з вибором 

структури є те, що енергія зв'язку фосфору (без урахування хімічного зсуву) для цієї 

КЯ, легованої в центр при температурі  складає 29 меВ [22] і це приблизно в 

два рази більше, у порівнянні з випадком КЯ легованої в край при тій же 

температурі. В об’ємному Si, у якому ЕЗД також дорівнює 29 меВ (знову без 

урахування хімічного зсуву), більшість домішок іонізовані при , що 

означає, що ПХ і, відповідно, ЕЗД будуть помітно змінюватися в температурному 

діапазоні , який є найбільш цікавим у фізиці напівпровідників. 

Наслідком цього, як вже говорилося, буде і новий набір енергетичних рівнів 

просторового квантування з новим енергетичним зазором між ними. Нагадаємо ще 

раз, що під рівнем просторового квантування мається на увазі дно відповідної 

підзони в КЯ.  
 

2.1.1 Концентрація дельта-шару домішок 

Важливим питанням у представлених розрахунках є концентрація фосфору у 

дельта-шарі. З одного боку, щоб отримати максимальний вплив на енергетичний 

профіль початкової, прямокутної КЯ (при ), ПХ повинен бути якомога 

більший, що потребує високої концентрації іонізованих донорів , а отже і 

наявності вільних електронів  у енергетичних підзонах. З іншого боку, 
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концентрація повинна бути відносно невеликою для того, щоб можна було 

розглядати домішки як ізольовані, тому що тільки в цьому випадку можна 

простежити зміни потенціалу Хартрі іонізацією домішок. Іншими словами, у 

вирішенні поставленої задачі, концентрація домішок повинна бути менше 

критичного значення  для переходу Мотта метал-діелектрик.  може бути 

оцінена із співвідношення, взятого з роботи [77]:  

 (2.1)

(для вибраних матеріалів , див. нижче) і дорівнює . У 

різних публікаціях наводяться різні величини констант у співвідношенні (2.1). Ми 

вибрали найбільш близьке до середньої величини. Таким чином, і щоб напевне бути 

на напівпровідниковій стороні переходу Мотта, повну концентрацію донорів було 

взято .  

Тут слід зазначити, що малий борівський радіус, що, як видно із 

співвідношення (2.1),  збільшує критичну величину , також слугує на користь 

вибраної SiGe/Si/SiGe КЯ у порівнянні, наприклад, з КЯ A3B5, такою як 

AlGaAs/GaAs/AlGaAs. Для  (для матеріалу GaAs) отримуємо критичне 

значення . Тобто робочій діапазон значно звужується, а отже і 

очікувані ефекти будуть помітно менш вираженими. 

Також слід зазначити, що багато різних досліджень, присвячених структурам 

які містять дельта-шар домішок, представлено в літературі. Але слід зауважити, що 

в усіх них концентрація домішок є настільки великою, що хвости густини станів 

знаходяться в забороненій зоні і тому всі домішки можна вважати іонізованими. Як 

приклад можна згадати роботи [78-80]. 

 

2.1.2 Вплив внутрішнього напруження структур 

Також потрібно сказати про значення ефективної маси електронів та 

борівського радіусу, що використовуються в оцінках і розрахунках. Ці значення 

знаходяться в тісному зв'язку з тим фактом, що кремнієва КЯ повинна бути 

напруженою через невідповідність постійної гратки між матеріалами ями та бар'єрів 
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(про що вже згадувалось в п. 1.3.2), що може розглядатися як еквівалентне 

одноосьове розтягування, вздовж напрямку росту структури. Відомо [81], що 

одноосьове розтягування уздовж [001] кристалографічного напрямку зсуває долини 

виродження зони провідності в Si. Це означає, що дві долини опустяться вниз, а 

чотири інші піднімуться за шкалою енергій і для вибраного складу розрив між ними 

становитиме близько 100 меВ [81,82]. Це позначається в розрахунках такими 

фактами: транспортна ефективна маса  (  є маса вільного електрона) і 

ефективна маса густини станів , де 2 – кількість найнижчих 

долин, а . Тут  – ефективна маса електрона, в напряму, 

перпендикулярному до площини КЯ (тобто в напрямку росту структури), що 

відповідає поздовжній ефективній масі в об’ємному Si;  – ефективна маса в 

площині КЯ, що відповідає поперечній ефективній масі в об’ємному Si. Відповідно, 

борівський радіус , де  – борівський 

радіус атома водню та  – діелектрична проникність Si. Також, як і в роботі 

[22], було знехтувано невеликою різницею у значеннях паралельної ефективної маси 

та діелектричної проникності для матеріалів бар’єру та КЯ. Так само 

передбачається, що енергетичні підзони є ізотропними та параболічними в площині 

КЯ [22], що дозволяє використовувати наближення ефективної маси. 

 

2.1.3 Нехтування обмінно-кореляційною взаємодією 

В наведених розрахунках, не враховано наявність фонових домішок у бар'єрах, 

тобто, концентрації вільних електронів  у всіх зайнятих енергетичних підзонах 

дорівнює концентрації іонізованих домішок: . З порівняння середньої 

відстані між вільними електронами ( ) і довжини хвилі де Бройля 

( , де  – константа Планка і  – константа Больцмана) видно, 

що для вільного електрону при температурі Т=300 К, умова  не виконується, 

що дозволило би ігнорувати багатоелектронні явища. Аналогічно при : 
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. Це означає, що, в принципі, в гамільтоніані повинен бути 

член , відповідальний за обмінно-кореляційну взаємодію. Однак, аналізуючи дані 

інших авторів, які цілеспрямовано вивчали цей ефект, можна зробити висновок, що 

її урахування призводить до зниження енергетичних підзон і рівня Фермі в КЯ [2,3]. 

І що є важливим, результати цих робіт, збігаються чисельно досить добре з 

результатами, представленими в даній дисертаційній роботі. Тобто, користуючись 

даними цих робіт, можна зробити висновок, що для вибраних параметрів ці 

значення нехтувано малі – близько 0.25 меВ  для  Т=300 К і менше 0.1 меВ для Т = 

77 К. Таким чином, ці оцінки дозволяють опустити вплив обмінно-кореляційної 

взаємодії в представлених розрахунках. 

 

2.1.4 Про випадковий розподіл домішок 

Випадковий розподіл домішок створює флуктуаційний потенціал, який також, 

в принципі, повинен бути врахованим в гамільтониані. В роботі [83] було показано, 

що існує максимальний розмір області , для якого флуктуаційний потенціал не 

може бути екранований. В представленому випадку число вільних електронів 

дорівнює кількості іонізованих домішок, і це означає, що  [83], і, що більш 

важливо, відстань між іонізованими домішками  (а, отже й ) менше, ніж 

довжина хвилі де Бройля  як для кімнатної температури так і для температури 

рідкого азоту: . Як показано в роботі [1] – ця умова дозволяє вільному 

електрону на рівні не “відчувати” флуктуаційний потенціал, і тому потенціал Хартрі 

буде розглядатися постійним в площині КЯ. Для вільного електрону реальний 

розподіл домішок є неважливим, якщо поширення хвильової функції домішки 

більше, ніж ширина дельта шару, тобто . Для ширини шару , ця 

умова виконується, для  – не виконується. Але для того, щоб побачити 

тенденцію були зроблені розрахунки і для цієї ширини дельта-шару. 

 

2.1.5 Інші зауваження 
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Слідуючи роботі [22], було знехтувано невеликою різницею в діелектричній 

проникності для матеріалів бар'єрів та ями і припущено, що енергетичні підзони є 

ізотропними і параболічними в площині КЯ. Також не було взято до уваги невеликі 

температурні зміни ефективної маси, діелектричної проникності і глибини КЯ. (Слід 

зауважити, що нехтування навіть невеликими температурними змінами цих 

параметрів наближає отримані результати до тих, які можна отримати за допомогою 

електричного поля замість температури в якості фактора, що регулює іонізацію 

домішок). 

Після описаних вище зауважень, гамільтоніан задачі стає достатньо 

спрощеним і положення енергетичних підзон, а також ЕЗД для різних температур 

можуть бути знайдені з самоузгодженого розв’язання рівнянь Шрьодінгера, 

Пуасона, і електронейтральності. Для знаходження енергії іонізації домішок був 

використаний метод, розроблений Вінтером [84]. Такий підхід дозволяє розрахувати 

як основний, так і збуджені енергетичні стани домішки [84-86]. Але, оскільки наш 

інтерес полягає в пошуку енергетичних рівнів розмірного квантування, які залежать 

від ступеня іонізації домішок, увагу сконцентровано на розрахунку тільки основного 

стану домішки. 

 

2.2 Метод розрахунку 

Як було сказано вище, в даній роботі представлені результати для двох 

позицій дельта-легування: в центр та край. У випадку дельта-легування в центр 

обчислення значно спрощуються зважаючи на те що гетероструктура має 

симетричний вигляд. Тому в цьому підрозділі представлений метод розрахунку для 

КЯ, дельта-легованої в край а, там де будуть виникати суттєві відмінності в 

порівнянні з випадком легування в центр, будуть представлені додаткові 

обґрунтування.  

Для розрахунку енергетичного профілю Si0.8Ge0.2/Si/Si0.8Ge0.2 КЯ був 

використаний метод самоузгодженого чисельного розрахунку рівнянь Шрьодінгера і 

Пуасона та рівняння електронейтральності. Далі отримані результати 

використовувались для розрахунку енергії зв’язку домішок дельта-шару. Весь цикл 
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обчислень виконаний у вигляді ітераційної процедури, яку можна представити блок-

схемою представленою на рисунку 2.1. 

На першому кроці ітерацій енергетичний профіль КЯ приймався 

прямокутним: 

 

, (2.2)

 

де  – розрив зони провідності для матеріалів КЯ та бар’єру (п. 1.3.3),  

– ширина КЯ. Починаючи з другого кроку енергетичний профіль КЯ модифікується 

за рахунок додавання ПХ (електростатичного потенціалу), що створюється вільними 

електронами та іонізованими донорами дельта-шару. 
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Рисунок 2.1 – Блок-схема розрахунків. 

 

2.2.1 Знаходження енергетичних рівнів просторового квантування та їх 

хвильових функцій 

Енергетичні рівні  та їх хвильові функції  є обмеженими в z-напрямку 

та визначаються як власні значення та власні функції одномірного гамільтоніану:  

 

 
(2.3)

 

Прямокутний 
потенціал   

3.   Розв’язання рівняння Пуасона 
та рівняння нейтральності: 

потенціал  ,   

Вихід 

так

ні 

1. Розв’язок рівняння 
Шредінгера: 
ХФ  , енергії   

 

4. Перевірка 
збіжності,  ,   

2.    Визначення енергії 
зв’язку домішок:   
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де  – ефективна маса в напрямку, перпендикулярному до площини КЯ;  – 

потенціал прямокутної КЯ, визначений виразом (2.2);  – потенціал Хартрі (на 

першому кроці ). 

Відповідне рівняння Шрьодінгера записується у вигляді: 
 

 (2.4) 
 

Розв’язки даного рівняння знаходяться методом стрільби [87,88]. Перепишемо 

рівняння (2.4) у вигляді: 
 

 
(2.5) 

 

Тут  – енергія i-го рівня просторового квантування;  – хвильова функція 

цього рівня. 

Рівняння (2.5) розв’язувалося чисельно як процедура від E, мінімальне 

значення якої відповідало дну КЯ на першій ітерації та мінімуму потенціалу Хартрі 

(мінімуму складної КЯ), починаючи з другої ітерації. Максимальне – дорівнювало  

(рисунок 2.2). Для кожного значення E чисельно розв’язувалось два рівняння з 

відповідними граничними умовами: 

 

 

 

(2.6)

 

 

 

(2.7)
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Рисунок 2.2 – Енергетичний профіль КЯ – суцільна лінія. Хвильова функція 

першого рівня розмірного квантування ( ). Область 1 – Si-КЯ, шириною L, області 
2 – SiGe-бар’єри;  – розв’язки рівнянь (2.6), (2.7) відповідно. Нуль по енергії 
відповідає дну прямокутної КЯ. 

 

В рівняннях (2.6), (2.7) , . Тут звичайно ми повинні були б взяти 

, . Але розрахунок показує, що беручі розрахунковий проміжок 

шириною  і збільшуючи його, ніяких змін в розв’язках не спостерігається, 

оскільки в цих межах  практично не відрізняється від 0. Тому проміжок 

шириною  є цілком достатній для отримання коректних результатів. 

Для кожного Е фіксувались розв’язки рівнянь (2.6) і (2.7) в точці :   

і    та їх перші похідні:     і  , та знаходився вронскіан: 
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(2.8)

 

Значення енергії, при яких  і є розв’язками рівняння (2.5). 

 

2.2.2 Розрахунок ЕЗД 

Енергію зв’язку дельта-шару домішок можна знайти шляхом включення до 

моделі, що описується гамільтоніаном (2.4), кулонівського потенціалу іонізованого 

атому домішки. Використовуючи симетричність задачі, зручно перейти до 

циліндричних координат , як запропоновано в роботі [84]. Повна хвильова 

функція має вигляд: 

 

 (2.9)

 

де ,  – азимутальне квантове число.  

Для того, щоб знайти  треба розділити гамільтоніан на дві частини: 

 

 (2.10)

 

де  залежить тільки від координати z (рівняння 2.3, 2.4). В свою чергу  

включає в себе всі інші координати, причому в кулонівському члені вони є 

нероздільними: 

 

 
(2.11)

 

де  – поздовжня (в площині КЯ) ефективна маса,  – позиція домішкового 

центру. Далі розкладемо невідому ХФ повного гамільтоніану (2.10) в ряд власних 

хвильових функцій  гамільтоніану : 
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(2.12)

 

де m – азимутальне квантове число, i – уявна одиниця. Вставимо вираз (2.12) в 

рівняння Шрьодінгера з повним гамільтоніаном: 

 

 

 

(2.13) 

 

Диференціюючи рівняння (2.13) по  і помножуючи на  

та інтегруючи по , приходимо до рівняння: 

 

 
(2.14)

 

де , , 

 – енергетичні рівні розмірного квантування.  

Якщо права частина рівняння (2.14) дорівнює нулю (без кулонівського члену), 

то воно має вигляд рівняння Бесселя цілого порядку m, та дозволена хвильова 

функція може бути отримана тільки для . Тоді загальний розв’язок буде сума 

функцій Бесселя першого (J) та другого (N) роду: 

 

 (2.15)

Тут  та  – деякі сталі. Завдяки тому, що функція Бесселя другого роду має 

сингулярність при нульовій координаті, то коефіцієнт  також повинен 

дорівнювати нулю, відповідно: 



62 
 

 

 (2.16)

 
Але наша задача знайти розв’язки для  (це означає, що ) повного 

рівняння (2.14). В цьому випадку замість (2.14) маємо: 

 

 
(2.17)

 
Розв’язки даного рівняння будемо знаходити використовуючи функцію Гріна 

[89], яка буде розв’язком рівняння: 

 

 
(2.18)

 
І у відповідності до виразів (2.13) та (2.14): 

 

 
(2.19)

 
Тут   та  – модифіковані функції Бесселя. Таким чином, за визначенням функції 

Гріна: 

 

 

 

(2.20)



63 
 

 

 
 

Останнє рівняння можна переписати в більш зручному вигляді, подібно (2.15): 
 

 (2.21)

де 

 

 

(2.22)

 

Диференціюючи (2.22) по змінній верхній границі (по параметру R), 

отримаємо: 

 

 

(2.23)

 

Підставляючи (2.21) у (2.23), маємо: 

 

 

(2.24)
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Ця система неперервних диференційних рівнянь може бути розв’язана 

чисельно методом Рунге-Кутта. Є ряд необхідних припущень, які приймаються для 

розв’язання даної системи рівнянь: 

– Кількість рівнянь системи повинна бути скінченною, це означає, що 

кількість рівнів розмірного квантування які беруться для розрахунку, повинна бути 

скорочена (в представлених розрахунках використовуються 7 рівнів); 

– Діапазон інтегрування по R обмежений деяким значенням  взятий із 

загальних міркувань – хвильова функція при   повинна бути нехтовно малою (в 

представлених розрахунках використовуються ); 

– Повинно бути вибране деяке початкове значення для  та . 

Враховуючи властивості модифікованих функцій Бесселя, можна взяти граничні 

умови: , та   Ці граничні 

умови як для , так і для  тільки доповнюють дискретний ряд Е. Для 

знаходження таких значень, використовується метод стрільбі. Він полягає в тому, 

що вибравши деяке проміжне значення  ( ) та інтегруючи для всіх n 

від 0 до , розраховуються  та . Аналогічно, інтегруючи для всіх 

n від  до , розраховуються  та . Величина  була вибрана, 

як . Далі, оскільки функції є неперервними, кожне з отриманих значень зі 

знаком “-” повинно бути рівним кожному відповідному значенню зі знаком “+”. Як 

в роботі [63], це можна записати: 

 

 

(2.25)

Система (2.25) є системою алгебраїчних лінійних рівнянь з невідомими 

змінними  та . Умовою її розв’язку буде рівність нулю відповідного 

визначника (що є функцією енергії). В представленому випадку маємо визначник 
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матриці 14х14 (при урахуванні 7 рівнів розмірного квантування). Це достатня 

величина, для забезпечення прийнятної точності в розрахунках ЕЗД: різниця між їх 

значеннями, які розраховані з урахуванням 6 і 7 підзон, є меншою ніж 0,1 меВ. 

Також абсолютна більшість вільних електронів в структурах, що розглядаються, 

розподіляються в перших 7-ми підзонах навіть при підвищених температурах. 

 

2.2.3 Розрахунок рівня Фермі та визначення ПХ 

Після розрахунків, які наведені в пунктах 2.2.1, 2.2.2, маємо новий набір рівнів 

розмірного квантування та нове значення ЕЗД. Очевидно, що цей факт призводить 

до нового розподілу електронів по структурі, а значить і до зміни ПХ. Для його 

розрахунку треба розв’язати відповідне рівняння Пуасона, але перед цим необхідно 

визначити положення рівня Фермі, за допомогою якого знайти новий розподіл носіїв 

в напрямку z. Для цього скористаємося рівнянням електронейтральності: 

 

 (2.26)

 

де  – поверхнева концентрація електронів в КЯ: 

 

 
(2.27)

 

, в свою чергу, це концентрація електронів на j-му рівні: 

 

 
(2.28)

де  – положення рівня Фермі.  в рівнянні (2.26) – поверхнева концентрація 

іонізованих атомів домішки: 
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(2.29)

 

 – енергія зв’язку домішок (відносно першого рівня),  – поверхнева 

концентрація домішок в дельта-шарі. 

Далі, підставляючи (2.27) та (2.29) в (2.26) отримаємо рівняння відносно .  

Нарешті можна переходити до рівняння Пуасона:  

 

 
(2.30)

 

 – розподіл атомів іонізованої домішки уздовж дельта-шару. Рахувались як 

однорідний розподіл: 
 

 

(2.31)

 

Так і гаусівський: 

 

 

де   – функція нормального розподілу. Тут  – стандартне 

відхилення, а  – положення домішкового центру. Для ширини  на 

напівмаксимумі гаусіана , звідки , s – 

товщина дельта-шару,  – кількість іонізованих домішок, розрахована по формулі 

(2.29). 

 в рівнянні (2.30) – просторова концентрація електронів в КЯ: 
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(2.32)

 

Отже, розв’язуючи рівняння (2.30) отримаємо новий потенціал Хартрі. 
 

2.2.4 Висновки 

В пунктах 2.3.1–2.3.3 описаний один крок ітераційної процедури (рисунок 

2.1). Після проходження кожного кроку ітерації самоузгоджених обчислень 

виконується перевірка збіжності усіх отриманих параметрів, насамперед: положення 

рівнів розмірного квантування  та глибина залягання домішки  (пункт 4 на 

рисунку 2.1). Критерієм збіжності є величина  – різниця в енергіях зв’язку 

(оскільки ця величина найбільш чутлива при розрахунках), отримані на поточній та 

попередній ітераціях: . Якщо значення  не набуло потрібної 

точності, виконується наступний крок ітерації (пункти 1–3 на рисунку 2.1) з 

вхідними даними структури, які були отримані під час розрахунків на поточному 

кроці (  і т.д.). Точність, з якою були отримані всі результати: 

. Для досягнення такого значення, у випадку легування в центр, 

знадобилося 3–5 кроків ітераційних обчислень, у випадку легування в край – 4–7. 
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3. РЕЗУЛЬТАТИ 

В даному розділі представлені та проаналізовані результати проведених 

розрахунків для Si0.8Ge0.2/Si/Si0.8Ge0.2 КЯ, дельта-легованих в центр або край при 

різних температурах (Т=4, 77 та 300 К). Ширина КЯ – L=5, 10 та 20 нм; ширина 

дельта-шару – s=1, 2 та 3 нм; концентрація домішок дельта шару – 

. Оскільки ціль даної дисертаційної роботи є 

дослідження впливу іонізації домішок на перебудову енергетичних рівнів 

просторового квантування цієї ж КЯ і, як наслідок, зміну коефіцієнту поглинання 

структури, тут будуть представлені результати, пов’язані зі зміною енергетичного 

зазору між першими рівнями просторового квантування, які є найголовнішими в 

міжпідзонному поглинанні гетероструктури. 

Виняток складає розділ 3.1 в якому аналізується залежність ЕЗД від ширини КЯ 

для кращого порівняння з результатами інших авторів. 

Результати даного розділу були представлені в роботах [75,76]. 

 

3.1 Порівняння результатів розрахунків з даними інших авторів 

Для перевірки отриманих результатів було б добре порівняти їх з даними інших 

авторів, які досліджують такі ж самі структури. Можна згадати деякі дослідження 

впливу іонізованого дельта-шару на енергетичний профіль КЯ [78,79]. Але 

концентрація домішок у цих роботах була прийнята настільки великою, що всі 

домішки були повністю іонізованими вже при низьких температурах. Тому подібні 

роботи не стосуються теми дисертаційної роботи. Експериментальних досліджень 

по даній δ-легованій структурі не проводилося зовсім. Проте є теоретичні 

дослідження, зокрема робота [22]. Тут автори досліджують донорні стани в такій 

самій структурі. Таким чином, з’являється можливість для перевірки результатів 

обчислень. 

На рисунку 3.1 суцільною кривою зображено залежність енергії зв’язку мілкої 

домішки в КЯ, легованої в центр, від ширини КЯ – рисунок 3 роботи [22]. Кружками 
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відмічені результати, які представлені у даній дисертаційній роботі. Не зважаючи на 

те, що був використаний інший метод розрахунків, а саме самоузгоджений, 

результати практично повністю відтворюють криву і рисунок підкреслює дуже 

добру збіжність. 

 

 
Рисунок 3.1 – Залежність енергії зв’язку домішки від ширини КЯ при Т=4К, 

суцільна лінія – дані роботи [22] (рисунок 3), кружками відмічені дані, представлені 
в даній дисертаційній роботі. 

 

3.2 Порівняння результатів розрахунків при однорідному та 

гаусівському розподілах домішок дельта-шару 

В таблиці 3.1 представлені результати для енергетичного зазору між першим 

та другим рівнями просторового квантування при однорідному та гаусівському 

розподілах домішок по ширині дельта-шару КЯ шириною , дельта-

легованої в центр або в край. Концентрація донорів – . Також тут 

відображені результати,  отримані  для  трьох  різних   товщин   дельта-шару 

. У розрахунках координату z середини дельта-шару для легованої в 

край КЯ було прийнято як . Це означає, що не зовсім коректно 

порівнювати результати для різної товщини дельта-шару навіть для тієї ж самої КЯ. 

Очевидно, те ж саме можна сказати про результати з різною шириною КЯ, але з 
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однаковою товщиною дельта-шару. Однак, ці дослідження були проведені для того, 

щоб побачити тенденцію поведінки отриманих результатів. 

Таблиця 3.1 – Енергетичний зазор ΔE21 (меВ) між першим та другим рівнями 
просторового квантування в КЯ, дельта-легованих в центр або в край при різних 
температурах та з різними товщинами дельта-шару s (нм). Ширина КЯ  L=20 нм. 
Концентрація домішок дельта-шару – 12х1011 см-2. 
s,  
нм 

Дельта-легування в центр КЯ Дельта-легування в край КЯ 

 Т=4К Т=77К Т=300К Т=4К Т=77К Т=300К 

  
одно-
рідний 
розподіл 

одно-
рідний 
розподіл 

гаусівсь-
кий 

розподіл 
 

одно-
рідний 

розподіл

одно-
рідний 
розподіл 

гаусівсь-
кий 

розподіл 
1 2.8 3.8 11.1 10.9 2.8 6.2 19.7 19.5 
2 2.8 3.8 10.7 10.3 2.8 5.8 19.0 19.0 
3 2.8 3.8 10.3 9.7 2.8 5.1 18.2 18.0 

 

Аналізуючи дані таблиці 3.1, видно, що енергетичний зазор між першим та 

другим рівнями просторового квантування зростає з підвищенням ступеня іонізації 

домішок (що регулюється температурою) як для однорідного, так і для гаусівського 

розподілу домішок. Це відбувається як для легованих в центр (у меншій мірі), так і 

 

 
а) б) в) 
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Рисунок 3.2 – Енергетичний профіль КЯ – суцільні лінії; перші рівні 
розмірного квантування – пунктирні лінії; КЯ легована в центр – а) і б), в край, – в). 
Температура (K): 4 – а); 300 – б) і в). Основний стан домішки КЯ, дельта-легованої в 
центр –  , в край – . Нуль по енергії відповідає дну прямокутної КЯ. 
для легованих в край (в більшій мірі) КЯ. Рисунок 3.2, дозволяє зрозуміти цю 

тенденцію. При низькій температурі  (рисунок 3.2 а)) практично всі домішки 

є нейтральними. Це означає, що немає вільних електронів навіть на першому рівні, і, 

відповідно, немає перерозподілу заряду в КЯ. Тому енергетичний профіль КЯ 

залишається незмінним для КЯ дельта-легованих як в центр, так і в край. Як 

результат  ідентичні результати для енергетичного зазору між першим та другим 

рівнями просторового квантування в цих випадках, навіть при різних товщинах 

дельта-шару (таблиця 3.1, дані для T=4K). 

Зростання температури супроводжується процесом іонізації домішок, тобто 

появою електронів у підзонах КЯ. Іонізовані донори та електрони на рівнях 

просторового квантування в КЯ формують ПХ. Це призводить до викривлення 

первинного прямокутного (при ) енергетичного профілю (рисунок 3.3). На 

малюнку виглядає так, що іонізований дельта-шар «створює» власну КЯ, яка 

накладається на початковий прямокутний енергетичний профіль. 

Розглянемо та порівняємо спочатку випадок легування в центр при різних 

температурах – рисунок 3.3 а-в. Додаткова V-подібна КЯ, яка накладається на 

прямокутний енергетичний профіль, стає глибшою з підвищенням ступеню іонізації 

домішок. З рисунку видно, що зі збільшенням температури збільшується 

енергетичний зазор між першими двома рівнями просторового квантування 

(червона область на малюнку зміщується у більш вузьку частину КЯ). 

У випадку дельта-легування в край спостерігається схожа ситуація. А саме, зі 

збільшенням ступеню іонізації домішок, збільшується енергетичний зазор між 

першими двома рівнями просторового квантування (таблиця 3.1, червона область на 

рисунках 3.3 г-є). Відмінність в тому, що при рівних умовах додаткова 

електростатична КЯ, утворена біля бар’єру є вужчою на напіввисоті, ніж в області 

центру – рисунок 3.2, випадки в) і є) (причиною цього є відштовхування електронів 

бар’єрами). Наслідком є більший енергетичний зазор між першим та другим рівнями 
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просторового квантування у випадку дельта-легування в край в порівнянні з дельта-

легуванням в центр. 

 

 
а) б) в) 

 
г) д) є) 

 
Рисунок 3.3 – Чорна суцільна лінія – енергетичний профіль КЯ, дельта 

легованої в центр – а)-в), та в край – г)-є). Синя суцільна лінія  перші три рівні 
просторового квантування. Ширина КЯ  L=20 нм, концентрація домішок дельта-
шару –  см-2. Т=4К – а), г); Т=77К – б), д); Т=300К – в), є). Нуль по енергії 
відповідає дну прямокутної КЯ. 

 

На рисунках 3.3 також відображено енергетичний зазор між другим та третім 

рівнями просторового квантування (жовта область на малюнках). Але видно, що 

зміна цього зазору з підвищенням ступеню іонізації домішок в більшості випадків є 

незначною. Суттєві відмінності спостерігаються лише у випадку дельта-легування в 

край при високому ступені іонізації домішок – рисунок 3.3 є). Тому тут ми 

концентруємо увагу тільки на енергетичному зазорі між першими двома рівнями, 

які є найбільш чутливими до зміни ступеня іонізації домішок. 



73 
 

Порівнюючи результати для однорідного і гаусівського розподілів домішок по 

дельта-шару у випадку дельта-легування в центр, помітні невеликі відмінності в 

енергетичному зазорі між першими двома рівнями (таблиця 3.1). А саме, при 

гаусівському розподілі домішок енергетичний зазор на кілька десятих меВ менше 

ніж при однорідному. Це явище можна пояснити незначним збільшенням ширини 

додаткової електростатичної КЯ на напіввисоті. 

Результати у випадку дельта-легування КЯ в край виглядають дещо інакше у 

порівнянні з дельта-легуванням в центр. Проте пояснення зменшення енергетичного 

зазору між першим та другим рівнями просторового квантування для гаусівського 

розподілу домішок, у порівнянні з однорідним, є аналогічним для випадку КЯ, 

дельта-легованої в центр. 

Важливим практичним висновком є те, що ефект однорідного розподілу 

домішок збігається з більш реалістичним гаусівським розподілом домішок з 

точністю, яка не перевищує 0.6 меВ. Насправді для точного визначення позицій 

рівнів просторового квантування ця величина не є суттєвою, за умови, що 

невизначеність в оцінках хімічного зсуву для ЕЗД значно більша [22]. Тому в 

подальших розрахунках ми можемо розглядати лише однорідний розподіл домішок. 

При порівнянні результатів для КЯ з різною товщиною дельта-шару, можна 

сказати, що при дельта-легуванні в центр, невеликі зміни спостерігається лише при 

високому ступеню іонізації (таблиця 3.1, випадок легування в центр при 300К). У 

випадку дельта-легування в край відмінності в енергетичних зазорах між першим та 

другим рівнями просторового квантування вже помітні при температурі 77К і 

збільшуються при подальшому підвищенні температури. Всі ці відмінності можна 

також пояснити незначним збільшенням ширини додаткової електростатичної КЯ на 

напіввисоті, внаслідок збільшення товщини дельта-шару. Але знову ж таки, всі ці 

зміни є незначними (менше 2 меВ при дельта-легуванні в край і менше 1 меВ при 

дельта-легуванні в центр, при високому ступені іонізації домішок) і тому в 

подальших дослідженнях нами використовується товщина дельта-шару s = 1нм, 

оскільки в цьому випадку спостерігаються більші зміни в енергетичних зазорах при 

збільшенні ступеня іонізації домішок. 
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3.3 Керування енергетичним зазором між рівнями просторового 

квантування у КЯ 

В огляді літератури вже говорилося, про важливість задачі зміни 

енергетичного зазору між рівнями простим контрольованим способом. І 

найзручніше, звичайно, було б використовувати невелике електричне поле. Вже 

згадувалося, що ПХ, створений як іонізованими донорами дельта-шару, так і 

вільними електронами на рівнях розмірного квантування у КЯ, змінює потенціал 

енергетичного профілю КЯ і, відповідно, змінює набір рівнів у структурі. В 

результатах, представлених у даній роботі, температура, а не електричне поле 

використовується як фактор, що змінює ступінь іонізації домішок. Але, як вже 

відмічалося мається на увазі, що в можливому реальному пристрої це також можна 

легко реалізувати за допомогою невеликого електричного поля, прикладеного в 

площині КЯ. З цього випливає інтерес простежити за зміною енергетичного зазору 

між рівнями просторового квантування у КЯ в залежності від ступеня іонізації 

домішок. Деякі результати наведені в таблиці 3.2, а рисунок 3.2 може допомогти 

зробити їх більш наочними. 

При  всі домішки є нейтральними, а ЕЗД залежить тільки від 

положення дельта-шару в межах КЯ, тому позиції енергетичних рівнів на 

енергетичній шкалі є однакові для КЯ, дельта-легованих і в центр, і в край. З 

рисунку 3.2 видно, що електростатична КЯ, що утворена іонізацією дельта-шару 

домішок, яка накладається на початкову КЯ, є значно вужчою, ніж прямокутна КЯ. 

Це призводить до більшого зазору між енергетичними рівнями в електростатичній 

КЯ. Цей ефект сильно залежить як від ступеня іонізації, так і від положення дельта-

шару в КЯ. Дійсно, той факт, що найбільш значимі зміни спостерігаються в КЯ, 

дельта-легованих в край, можна пояснити двома причинами. По-перше, початкове 

значення ЕЗД для КЯ, легованої в край, є меншим, ніж для КЯ, легованої в центр. 

Після «включення» потенціалу Хартрі, легована в край структура при однакових 

температурах (або електричних полях) має глибшу електростатичну потенціальну 
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яму в порівнянні з КЯ, легованою в центр. По-друге, із порівняння рисунків 3.2 б) і 

в) видно, що електростатична КЯ, утворена біля бар'єру початкової КЯ, є значно 

вужчою на напіввисоті, ніж у центра. Це відбувається через відштовхування 

електронів бар’єром. 

Важливим є той факт, що помітні зміни в енергетичному зазорі між рівнями 

просторового квантування існують навіть при такому невеликому ступені іонізації 

домішки, як 6–21% – (див. дані таблиці 3.2 для 77 К). Подібних результатів можна 

легко досягти за допомогою прикладання відносно невеликого електричного поля у 

площині КЯ. Таким чином, представлені результати демонструють, що у випадку  

 

Таблиця 3.2 – Положення перших трьох рівнів просторового квантування (Ei, 
меВ) та різниця між найбільш важливими для оптичних переходів енергетичними 
рівнями (ΔEi+1,i, меВ) при різній температурі та при двох значеннях початкової 
концентрації донорів ( , см-2). Також відображений відсоток іонізованих 
донорів ( ). Нуль по енергії відповідає дну прямокутної КЯ. 

Дельта-легування в центр КЯ Дельта-легування в край КЯ 
T, K 4 77 300 4 77 300 

, 
см-2 

6 6 24 6 24 6 6 24 6 24 

E1, меВ 0.9 -0.3 -1.3 -8.3 -21.9 0.9 -4.9 -8.1 -25.1 -46.4
ΔE21, меВ 2.9 3.6 4.1 7.9 15.9 2.9 5.3 7.3 14.9 24.5 
E2, меВ 3.8 3.3 2.8 -0.4 -6.0 3.8 0.4 -0.8 -10.2 -21.9
ΔE32, меВ 4.7 4.5 4.5 4.9 6.1 4.7 4.3 4.4 8.5 13.8 
E3, меВ 8.5 7.8 7.3 4.5 0.1 8.5 4.7 3.6 -1.7 -8.1 

 0 13.5 6.6 81.7 54.7 0 21.0 9.1 80.8 50.3 
 

дельта-шару мілкої домішки, розташованого в межах КЯ, стає можливим легко 

змінювати енергетичний зазор між основним та збудженими рівнями просторового 

квантування шляхом іонізації цієї домішки. 

Цікаво простежити, як впливає зміна параметрів КЯ на залежність 

енергетичного зазору між першими рівнями просторового квантування, а відтак і на 

поглинання гетероструктурою (цьому присвячений розділ 4), від ступеню іонізації 

домішок. В даному розділі аналізується цей ефект для КЯ різної ширини, з різною 
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концентрацією домішок дельта-шару та з двома позиціями дельта-легування 

всередині КЯ (в центр або край). 

 

3.3.1 КЯ різної ширини 

Розглянемо спочатку випадок КЯ, дельта-легованої в центр. З таблиці 3.3 

видно, що  зростає при підвищенні ступеня іонізації домішок (який регулюється 

температурою) для будь-якої ширини КЯ, як це відмічалося при аналізі таблиці 3.1. 

Але чітко простежується тенденція, що зміна енергетичного зазору між першими 

двома рівнями з підвищенням температури є більш вираженою для більш широких 

КЯ. В структурах з шириною L=5 та 10 нм ця зміна несуттєва, порівняно з випадком 

КЯ шириною 20 нм. Це пояснюється тим, що поява додаткової V-подібної ями та 

 

Таблиця 3.3 – Положення перших рівнів просторового квантування  
(меВ), різниця між найбільш важливими для оптичних переходів енергетичними 
рівнями ,  (меВ) та відсоток іонізованих домішок  при різній 
температурі та для КЯ, дельта-легованих в центр, шириною L=5, 10 та 20 нм. 
Концентрація домішок дельта-шару –  см-2. Нуль по енергії відповідає дну 
прямокутної КЯ. 

T, K  L=5 нм L=10 нм L=20 нм 
11.8 3.5 0.9 

34.8 10.3 2.9 
46.6 13.8 3.8 

56.0 17.3 4.7
4 

0 0 0 
11.7 3.1 -0.7 

34.9 10.6 3.8 
46.6 13.7 3.1 

55.9 17.1 4.5
77 

3.9 6.1 9.5 
9.9 -2.2 -14.4 

35.9 13.6 17.7 
45.8 11.4 -3.3 

55.6 16.5 5.9
300 

50.5 61.3 70.0 
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подальший її вплив на положення перших рівнів просторового квантування є 

несуттєвим для вузьких КЯ. З таблиці 3.3 видно, що тільки в випадку високої 

іонізації домішок перший рівень локалізований в межах V-подібної частини КЯ з 

шириною L=10 нм. Інша ситуація спостерігається в широких КЯ. Навіть при такому 

низькому ступеню іонізації, як 9.5 % (таблиця 3.3, дані для T=77К, L=20 нм) перший 

рівень вже знаходиться в межах вузької додаткової КЯ. 

 

Таблиця 3.4 – Положення перших рівнів просторового квантування  
(меВ), різниця між найбільш важливими для оптичних переходів 
енергетичними рівнями , (меВ) та відсоток іонізованих домішок  при 
різній температурі та для КЯ, дельта-легованих в край, шириною L=5, 10 та 20 нм. 
Концентрація домішок дельта-шару –  см-2. Нуль по енергії відповідає дну 
прямокутної КЯ. 

T, K  L=5 нм L=10 нм L=20 нм 
11.8 3.5 0.9 

34.8 10.3 2.9 
46.6 13.8 3.8 

56.0 17.3 4.7
4 

0 0 0 
10.9 0.9 -6.5 

34.6 10.3 6.2 
45.5 11.2 -0.3 

56.0 17.1 4.4
77 

7.9 12.0 15.3 
5.4 -13.9 -35.5 

34.3 16.9 19.7 
39.7 3.0 -15.8 

55.8 16.0 11.2
300 

55.5 62.8 67.4 
 

Цей ефект добре демонструють рисунки 3.3 (а-в) на яких червоним кольором 

зображено енергетичний зазор між першими двома рівнями. Видно, що з 

підвищенням ступеню іонізації, червона область на малюнку зміщується у більш 

вузьку V-подібну частину КЯ, збільшуючи тим самим . 

Також цікаво простежити за зміною енергетичного зазору між другим та 

третім рівнями (жовта область на рисунках 3.3). З таблиці 3.3 видно, що  не так 
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сильно змінюється з підвищенням ступеню іонізації, в порівнянні зі зміною  

(що є цілком природнім, оскільки заселеність рівнів зменшується зі збільшенням їх 

номеру). Для вузьких КЯ спостерігається монотонне зменшення  зі 

збільшенням ступеню іонізації. А у випадку широкої КЯ цей зазор спочатку 

зменшується, а при високому ступені іонізації починає збільшуватися (таблиця 3.3). 

Це можна пояснити тим, що при низькому ступеню іонізації, жовта область 

знаходиться в прямокутній частині КЯ (рисунки 3.3 а,б). А при більш високому, 

значна частина жовтої області знаходиться в більш вузький V-подібній частині КЯ.  

Розглянемо випадок КЯ, дельта-легованої в край. Аналізуючи дані таблиці 3.4, 

можна зробити висновок, що всі твердження, які були сказані для випадку дельта-

легування в центр, справедливі і для випадку дельта-легування в край, але з 

відмінністю у тому, що всі ефекти є більш вираженими. Так, наприклад, з рисунків 

3.3 г)-є) видно, що червона область збільшується навіть при невисокому ступеню 

іонізації домішок (Т=77К). Це пояснюється тим, V-подібна частини КЯ стає 

глибшою та вужчою в порівнянні з випадком дельта-легування в центр при 

однаковій температурі. 
 

3.3.2 КЯ з різною концентрацією домішок дельта-шару 

Таблиця 3.5 – Положення перших рівнів просторового квантування  
(меВ), різниця між найбільш важливими для оптичних переходів енергетичними 
рівнями ,  (меВ) та відсоток іонізованих домішок  при різній 
початковій концентрації домішок дельта-шару:  для КЯ, 
дельта-легованих в центр, шириною L= 20 нм. Нуль по енергії відповідає дну 
прямокутної КЯ. 

 
T, K  

0.9 0.9 0.9 
2.9 2.9 2.9 

3.8 3.8 3.8 
4.7 4.7 4.7

4 

0 0 0 
-0.3 -0.7 -1.3 

3.6 3.8 4.1 
77 

3.3 3.1 2.8 
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4.5 4.5 4.5
13.5 9.5 6.6 
-8.3 -14.4 -21.9 

7.9 11.1 15.9 
-0.4 -3.3 -6.0 

4.9 5.9 6.1
300 

81.7 70.0 54.7 
При аналізі результатів для КЯ з різною концентрацією домішок дельта-шару 

розглянемо гетероструктури шириною L= 20 нм, оскільки, як було показано вище, 

ефекти, які ми обговорюємо, є найбільш вираженими саме для широких КЯ. 

Природнім є те, що тенденції, які були описані в розділі 3.3.1 виконуються 

незалежно від початкової концентрації донорів. І це стосується як легування в 

центр, так і край (таблиці 3.5, 3.6). Тому зосередимо увагу тільки на ефект 

перебудови енергетичних рівнів в КЯ в залежності від ступеню іонізації домішок 

при різній початковій концентрації цих домішок. 

 

 
а) б) в) 

 
г) д) є) 
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Рисунок 3.4 – Чорна суцільна лінія – енергетичний профіль КЯ, дельта 
легованої в центр – а)-в), та в край – г)-є). Синя суцільна лінія  перші три рівні 
просторового квантування. Ширина КЯ  L=20 нм, концентрація домішок дельта-
шару:  см-2 – а), г);  см-2 – б), д);  см-2 – в), є). Т=300К. 
Нуль по енергії відповідає дну прямокутної КЯ. 

 

Таблиця 3.5 відповідає випадку КЯ, дельта-легованої в центр. Помітно, що 

чим більша початкова концентрація донорів, тим більший енергетичний зазор між  

першими рівнями просторового квантування з ростом температури. При підвищені 

температури, вільні електрони починають з’являтися на рівнях просторового 

квантування, створюючи разом з позитивними іонами додаткову вузьку КЯ, яка 

накладається на початкову прямокутну. На рисунку 3.4 зображено дно КЯ для трьох 

різних концентрацій донорів при Т=300К. Видно, що чим більша початкова 

концентрація донорів, тим більш глибоку та вузьку форму має потенціал Хартрі, що 

і сприяє збільшенню енергетичного зазору між першими рівнями. Причому, при 

високому ступеню іонізації, це стосується і , і , оскільки вони повністю або 

частково локалізовані в межах вузької V-подібної частини КЯ. 

 

Таблиця 3.6 – Положення перших рівнів просторового квантування  
(меВ), різниця між найбільш важливими для оптичних переходів енергетичними 
рівнями ,  (меВ) та відсоток іонізованих домішок  при різній 
початковій концентрації домішок дельта-шару:  для КЯ, 
дельта-легованих в край, шириною L = 20 нм. Нуль по енергії відповідає дну 
прямокутної КЯ. 

T, K  
0.9 0.9 0.9 

2.9 2.9 2.9 
3.8 3.8 3.8 

4.7 4.7 4.7
4 

0 0 0 
-4.9 -6.5 -8.1 

5.3 6.2 7.3 
0.4 -0.3 -0.8 

4.3 4.4 4.4
77 

21.0 14.0 9.1 
300 -25.1 -35.5 -46.4 
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14.9 19.7 24.5 
-10.2 -15.8 -21.9 

8.5 11.2 13.8
80.8 65.1 50.3 

 

Розглянемо випадок дельта-легування в край КЯ. Відзначимо, як видно з 

таблиць 3.5 та 3.6, енергетичні зазори  або  є однаковими, оскільки 

початкові КЯ (при Т=4К) є повністю ідентичними, тому що всі домішки є 

вимороженими на донорах і немає викривлення енергетичного профілю, незалежно 

від концентрації донорів та позиції дельта-легування. Як видно з таблиці 3.6, чим 

більша початкова концентрація донорів, тим більше зростання енергетичного зазору 

між першими рівнями просторового квантування, як і у випадку дельта легування 

КЯ в центр. Відмінність лише в тому, що амплітуда збільшення є більшою у випадку 

дельта-легування в край, що добре демонструє рисунок 3.4. Це обумовлено тим, що 

електростатична КЯ, утворена біля бар’єру початкової КЯ, є вужче, ніж біля центра. 

Це відбувається через відштовхування електронів бар’єрами.  

 

3.4 Висновки 

В даному розділі була продемонстрована можливість керування енергетичним 

зазором між першими рівнями просторового квантування в дельта-легованій КЯ 

шляхом зміни ступеню іонізації домішок дельта-шару. Крім того, проаналізована 

залежність енергетичного зазору від початкових параметрів КЯ, що дає можливість 

ще на стадії проектування гетероструктури передбачати бажані оптичні 

характеристики майбутнього приладу на базі цієї структури. Результати, 

представлені в цьому розділі, підштовхнули нас до дослідження оптичних 

властивостей гетероструктур, що розглядаються. Розрахунку і аналізу коефіцієнта 

поглинання дельта-легованих КЯ і присвячений наступний розділ. 
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4. МІЖПІДЗОННЕ ПОГЛИНАННЯ В ДЕЛЬТА-ЛЕГОВАНИХ КЯ 

 

Напрям міжпідзонних оптичних переходів в КЯ є дуже важливим у фізиці 

наноструктур. Зокрема, ці оптичні переходи в прямокутних квантових ямах є 

основою для різного роду оптоелектронних пристроїв, таких як фотоприймачі 

[27,28], модулятори [29,30], квантово-каскадні лазери [31-33], і так далі. Одним з 

основних параметрів для таких пристроїв є робоча частота, яка визначається 

різницею енергій між рівнями просторового квантування. Для деяких цілей 

стабілізація робочої частоти пристрою є абсолютно необхідною, але для інших 

задач, бажано мати подібні пристрої з робочою частотою, яку можна змінювати. 

Тому, якщо з'являється нова можливість зміни частоти, вона повинна бути ретельно 

вивчена, що і є об’єктом дослідження даного розділу. Можливість зміни 

енергетичного зазору між рівнями просторового квантування іонізацією цієї ж 

домішки була показана в попередньому розділі. Слід відмітити, що перші 

енергетичні рівні в КЯ відіграють домінуючу роль в міжпідзонному оптичному 

поглинанні, оскільки вони першими з усіх заселюються електронами в процесі 

іонізації домішок. Таким чином, оптичний спектр поглинання КЯ з (частково) 

іонізованим дельта-шаром повинен відрізнятися від випадку КЯ без дельта-шару. 

Отже, існують дві основні цілі даного розділу, які залежать одна від одної. Перша 

полягає у тому, щоб простежити вплив іонізації дельта-шару на коефіцієнт 

міжпідзонного поглинання, та друга – у тому, щоб уточнити, наскільки істотною 

може бути різниця між коефіцієнтами поглинання для прямокутної КЯ і КЯ 

зміненою енергетичним профілем потенціалу Хартрі. Результати, представлені в 

даному розділі були опубліковані в роботах [93,94]. 

 

4.1 Попередні зауваження 

З урахуванням вищезазначених цілей, коефіцієнт поглинання міжпідзонних 

оптичних переходів був розрахований для КЯ з різним ступенем іонізації домішки 

дельта-шару та для чистих прямокутних КЯ. Під «чистою прямокутною КЯ» 
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мається на увазі КЯ, в якій передбачається, що іонізація домішки не викривлює її 

енергетичний профіль. Як і раніше, параметром, що регулює ступінь іонізації 

домішок, є температура T, хоча маємо на увазі, що це може бути здійснено і за 

допомогою інших чинників – наприклад, оптичною іонізацією домішок або 

зовнішнім електричним полем, прикладеним в площині КЯ. Коефіцієнт поглинання 

розраховувався для двох найважливіших температур фізики напівпровідників – 

температури рідкого азоту ( ) і кімнатної температури – 300К. В якості 

матеріалу вибрана структура Si0.8Ge0.2/Si/ Si0.8Ge0.2 КЯ, дельта-легована фосфором в 

центр або край, що була детально описана в пункті 2.1.  

Для розрахунку коефіцієнта поглинання α, використовувалась формула [95]: 

 

 
(4.1)

 

де  ,  та   – матричний 

елемент.  та  – положення рівнів просторового квантування, що залучені до 

процесу поглинання, та ,  – їх відповідні хвильові функції.  – рівень Фермі, 

 – показник заломлення для Si. Константами в (4.1) є:  – магнітна 

проникність, c – швидкість світла у вакуумі, e – елементарний заряд,  – стала 

Больцмана, ħ – стала Планка. Всі вони були взяті в системі СІ. Для уширення було 

взято значення , визначене експериментально та підтверджене 

теоретичними розрахунками для структури, подібної до вибраної [96]. Автори цієї 

роботи за допомогою теоретичних розрахунків дослідили вплив різних факторів, 

таких як температура, ширина КЯ, якість поверхні, концентрація донорів та 

показали що  в температурному діапазоні 4–300 К. Основний внесок (1,8 

меВ) в цю величину, складає дефект бар’єрів, «який поширюється в області 

множинних КЯ». Крім того, вони говорять, що в оптимізованих зразках може бути 

досягнуто уширення менше 1 меВ. В цій роботі, однак, приймається 2 меВ, оскільки 
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це значення є розумним компромісом між оцінкою в роботі [96] та 

 

 
Рисунок 4.1 – Енергетичний профіль КЯ (суцільна лінія) з декількома 

першими рівнями просторового квантування (пунктирна лінія) при температурі 4К – 
а) та при підвищеній температурі – б) та в). Точкова лінія на рисунку а) схематично 
зображує залежність енергії основного стану донорів Ed від його положення 
всередині КЯ. Аналогічно на рисунках б) та в) Ed відповідає випадкам дельта-
легування в центр та край. 
 

невизначеністю значення Г для дельта-легованої КЯ. Що стосується чистих 

прямокутних КЯ, то спектр енергетичних рівнів з їх хвильовими функціями було 

знайдено з розв’язання рівняння Шрьодінгера для прямокутного енергетичного 

профілю, обумовленого лише матеріалами та шириною гетероструктури, – без 

урахування потенціалу Хартрі. У цьому випадку виключається вплив іонізованих 

домішкових центрів на потенційний профіль і замість обчислення ступеня іонізації 

вважається, що концентрація вільних електронів є фіксованою. Для кращого 

порівняння вона була прийнята рівною тому ж значенню, яке було отримано для 

еквівалентної КЯ з потенціалом Хартрі при тій же температурі. Далі було знайдено 

енергію Фермі, за допомогою розв’язання рівняння електронейтральності (пункт 

2.2.3) із заданою концентрацією вільних електронів. Щоб наблизити отримані 
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результати до реальної ситуації, був врахований деполяризаційний зсув γ за 

формулою [26,97]: 

 

 (4.2)

 

де  – «старий» набір енергетичних рівнів, що був отриманий з розв’язання 

рівняння Шрьодінгера, а  – «новий» набір, що враховує деполяризаційний зсув, 

який був порахований як [26,97]: 

 

 
(4.3)

 

де Ni та Nj – густина електронів на відповідному рівні,  – діелектрична 

проникність Si.  

 

4.2  Результати 

Для КЯ, що досліджується, величина та позиція піків поглинання 

міжпідзонних оптичних переходів залежить від декількох факторів, які 

обговорюються нижче. 

 

4.2.1 Енергетичний зазор між рівнями, концентрація домішок, ступінь 

іонізації домішок 

Числові дані енергії переходів для різних випадків представлені в таблицях 4.1–

4.3. Спочатку порівняємо енергію переходів для КЯ з чистим прямокутним 

енергетичним профілем R і аналогічну КЯ з потенціалом Хартрі R+H – таблиця 4.1. 

Слід зазначити, що зміни в енергії переходів через деполяризаційний зсув майже 

однакові для обох енергетичних профілів, що розглядаються. Тому всі зміни, що 

обговорюються, зумовлені появою потенціалу Хартрі у випадку дельта-легованої 
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КЯ. В таблиці 4.1 показані лише перші три енергії переходів, оскільки інші 

практично не залежать від температури. Також для дельта-легованої в  

 

 

Таблиця 4.1 – Енергія переходу i–j, меВ для КЯ, дельта-легованих в центр та 
край з різною шириною L та при різній температурі Т. Енергетичний профіль: R – 
чиста прямокутна КЯ; R+H – КЯ з прямокутним профілем та потенціалом Хартрі. 
Концентрація домішок . 

Дельта-легування в центр КЯ Дельта-легування в край КЯ 

    

Енерге-

тичний 

профіль 

T, K 

1–2 2–3 3–4 1–2 2–3 3–4 1–2 2–3 3–4 1–2 2–3 3–4

R 77,300 11 17 24 3 5 7 11 17 24 3 5 7 

R+H 77 11 17 24 4 5 7 11 15 26 7 5 7 

R+H  300 15 17 25 12 7 7 18 17 24 20 12 7 

 

центр КЯ шириною 10 нм енергія переходу при 77 К не змінюється, і видно, що 

потенціал Хартрі збільшує енергетичний зазор лише між першим та другим рівнями 

при 300 К. Більш помітні зміни спостерігаються для КЯ, шириною 20 нм, особливо 

для випадку дельта-легування в край при 300 К. Тут спостерігаються досить великі 

зміни для 1–2 та 2–3 енергії переходів. Цікаво також порівняти зсуви для R+H 

енергетичних профілів при різних температурах. Дані таблиці 4.1 свідчать про те, 

що найбільш значні зміни відбуваються у випадку більш широких дельта-легованих 

в край КЯ, при більш високих температурах. 
 

Таблиця 4.2 – Енергія переходу i–j, меВ для КЯ з шириною , дельта-
легованих в центр та край, з різною концентрацією домішок Nd, при температурі 

. Енергетичний профіль: R – чиста прямокутна КЯ; R+H – КЯ з 
прямокутним профілем та потенціалом Хартрі. 

Дельта-легування в центр 

КЯ 

Дельта-легування в край 

КЯ 

Енерге-

тичний 

профіль 

 

 
1–2 2–3 3–4 1–2 2–3 3–4 
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R 6–24 3 5 7 3 5 7 

6 8 5 7 15 9 6 

12 12 7 7 20 12 7 R+H 

24 17 7 8 26 14 9 

 

Енергії переходів для різних концентрацій домішок дельта-шару наведено в 

таблиці 4.2. Видно, що збільшення енергії переходів (знову з найбільш вираженими 

переходами 1–2 у випадку КЯ, легованої в край) супроводжується підвищенням 

концентрації дельта-шару. Але слід пам’ятати, що навіть для найбільшої 

концентрації домішок, значення повинно лежати на напівпровідниковій стороні 

переходу Мотта метал-напівпровідник (пункт 2.1.1). 

Варто також зазначити, що відсоток іонізованих домішок зменшується зі 

збільшенням концентрації домішок, як про це свідчить таблиця 4.3. 

 

Таблиця 4.3 – Ступіть іонізації домішок , % для КЯ, з шириною 
, з різною концентрацією домішок Nd та при різній температурі . 

Дельта-легування в центр КЯ Дельта-легування в край КЯ  

    
6 14 82 21 81 

12 9 70 14 65 

24 7 55 9 50 

 

4.2.2 Матричні елементи 

Матричні елементи (МЕ) оптичних переходів між сусідніми енергетичними 

рівнями КЯ з енергетичним профілем R+H є більш чутливими до зміни 

температури, в порівнянні з енергетичними зазорами між відповідними парами 

рівнів. Це добре видно з таблиці 4.4, де представлені квадрати МЕ для перших 

шести сусідніх оптичних переходів. Наприклад, помітні зміни між результатами, 

отриманими для енергетичних профілів R+H та R у випадку дельта-легованих в край 

КЯ, шириною 20 нм, для перших п’яти оптичних переходів. Тоді як енергетичний 
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зазор змінюються лише для перших двох (таблиця 4.1). МЕ 1–2 переходів 

зменшуються з температурою для всіх розглянутих випадків у таблиці 4.4, причому 

найбільш різке зниження (більше, ніж на порядок) у випадку широкої, дельта-

легованої в край КЯ при 300 К. В той же час МЕ для переходів між вищими 

 

Таблиця 4.4 – Квадрати матричних елементів ( ) між сусідніми 
енергетичними рівнями i–j для КЯ, дельта-легованих в центр та край з різною 
шириною L та при різній температурі Т. Енергетичний профіль: R – чиста 
прямокутна КЯ; R+H – КЯ з прямокутним профілем та потенціалом Хартрі. 
Концентрація домішок .  

Дельта-легування в центр КЯ Дельта-легування в край КЯ T, K Енерге-
тичний 
профіль 1–2 2–3 3–4 4–5 5–6 6–7 1–2 2–3 3–4 4–5 5–6 6–7

 
77,300 R 3.9 4.6 4.8 5.0 5.2 5.5 3.9 4.6 4.8 5.0 5.2 5.5 

77 R+H 3.8 4.6 4.8 5.0 5.2 5.5 3.8 4.5 4.8 4.9 5.2 5.5 

300 R+H  3.0 4.9 4.9 5.1 5.2 5.5 1.6 3.9 4.5 4.8 5.1 5.6 

 
77,300 R 14 17 17 18 18 18 14 17 17 18 18 18 

77 R+H 11 18 18 18 18 18 4 13 16 17 17 18 

300 R+H  4 14 19 20 19 19 1.3 4 9 14 16 17 

 

енергетичними рівнями у випадку КЯ, дельта-легованої в центр, може бути більшим 

для КЯ з потенціалом Хартрі, ніж для чистої прямокутної КЯ. Це, очевидно, 

пов'язано з різною структурою хвильових функцій і, отже, різним їх перекриттям 

для V-подібної частини енергетичного профілю порівняно з випадком прямокутної 

частини КЯ. 

 

4.2.3 Поглинання в прямокутних та дельта-легованих КЯ 

Цікаво проаналізувати, наскільки значними є відмінності коефіцієнтів 

поглинання в прямокутних та дельта-легованих КЯ. З таблиці 4.1 видно, що 

найбільш виражені зміни слід очікувати для більш широких КЯ з більшою 
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концентрацією домішок та при більш високій температурі. Тому на рисунку 4.2 

зображено криві коефіцієнтів поглинання для КЯ, шириною 20 нм, з концентрацією 

домішок , при температурі  для чистої прямокутної 

(R), дельта-легованої в центр (C), та край (E) КЯ. Для наочності вертикальними 

стрілками показано лише 1–2 та 2–3 лінії поглинання для всіх КЯ, а також 1–3 для 

випадку легування в край. 

 

 
Рисунок 4.2 – Коефіцієнти поглинання для: чистої прямокутної КЯ – чорна 

суцільна лінія; дельта-легованої в центр КЯ – червона пунктирна лінія;– дельта-
легованої в край КЯ – синя точкова лінія. Вертикальні стрілки зображують оптичні 
переходи між  1–2,  2–3 та 1–3 енергетичними рівнями. Позначення R (rectangular), C 
(center) та E (edge) відповідають випадкам прямокутної, дельта-легованої в центр та 
в край КЯ. Концентрація домішок . Ширина КЯ . 

 

Як відомо, енергія сусідніх переходів збільшується зі збільшенням номеру 

початкового стану для прямокутних КЯ. Але це не так у випадку з дельта-

легованими КЯ для (принаймні) кількох перших оптичних переходів. Для випадку 

дельта-легування в центр основний «червоний» пік, максимум якого становить 

близько 10 меВ, майже такий самий, як у випадку прямокутної КЯ, за винятком 
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лише того, що лінія поглинання 2–3 має більшу енергію переходу, ніж інші, такі як 

3–4, 4–5, 5–6 оптичні переходи (не показано на рисунку 4.2), а найбільша енергія 

переходу – у лінії 1–2, що є результатом іонізації дельта-шару. Дельта-легування в 

центр не змінює симетрію структури, і тому правила відбору є ідентичними як і для 

випадку прямокутної КЯ. 

Поглинання у випадку дельта-легування в край відрізняється в більшій мірі, як 

за формою, так і за амплітудою від випадку дельта-легування в центр в порівнянні з 

аналогічною прямокутною КЯ, і це також є результатом іонізації дельта-шару. В  

першу чергу це стосується синій зсув ліній поглинання 1–2 та 2–3. Крім того, МЕ 

всіх розглянутих переходів при дельта-легуванні в край є меншими, ніж при дельта-

легуванні в центр (таблиця 4.4), і це призводить до менших “червоних” піків у 

випадку КЯ, легованої в край. Дельта-легування в край змінює симетрію КЯ в 

напрямку z і, отже, порушує правила відбору в тому сенсі, що переходи між рівнями 

однакової парності тепер стають дозволеними. 

 

4.2.4 Іонізація дельта-шару та коефіцієнт поглинання 

Розглянемо вплив зміни ступеню іонізації домішок на коефіцієнти 

поглинання для КЯ дельта-легованих в центр та край. Результати відповідних 

обчислень представлені на рисунку 4.3. Ступінь іонізації для випадків, розглянутих 

на даному рисунку, наведено в таблиці 4.3. Спочатку проаналізуємо очевидні 

особливості представлених кривих. Різна шкала по вертикальній осі на рисунках 4.3 

а) та 4.3 б) зумовлена тим, що підвищення ступеню іонізації домішок і, отже, 

збільшення кількості електронів на перших рівнях супроводжується збільшенням 

коефіцієнту поглинання. Крім того можна побачити різну поведінку коефіцієнтів 

поглинання для випадків легованих в центр та край КЯ в різних спектральних 

діапазонах як при 77 К, так і при 300 К. Така поведінка потребує більш ретельного 

розгляду. На рисунку 4.3 а) видно, що поглинання при  для випадку 

легування в центр, вище, ніж для легування в край на «червоному» кінці спектру 

(нижче 5 меВ), хоча ступінь іонізації є меншою, як видно з таблиці 4.3. Це пов'язано 

з тим, що для КЯ, дельта-легованої в центр, найнижча енергія переходу становить 4 
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меВ, тоді як для легованої в край – 5 меВ, а амплітуди поглинання для обох 

переходів приблизно рівні. І з даних таблиці 4.1 можна зробити висновок, що 

енергія сусідніх переходів послідовно збільшується, починаючи з переходу 1–2 для 

випадку дельта-легування в центр, у відповідності з випадком прямокутної КЯ. Це 

означає, що V-подібна добавка до прямокутної КЯ в цьому випадку є дуже малою, 

 

 
а) б) 

Рисунок 4.3 – Коефіцієнти поглинання для КЯ, дельта-легованих в центр 
(червона пунктирна лінія) та дельта-легованих в край (синя суцільна лінія) при 
температурі 77К – а) та 300К – б). Концентрація домішок . 
Ширина КЯ . Позначення C (center) та E (edge) відповідають випадкам 
дельта-легованої в центр та в край КЯ. 
 

і це лише незначно збільшує енергію переходу 1–2 порівняно з чистою 

прямокутною КЯ. Але у випадку дельта-легування в край, V-подібна частина КЯ є 

глибшою, і перший енергетичний рівень розташований глибоко всередині вузької 

частини енергетичного профілю, а енергія переходу 1–2 сильно зростає і стає 

більшою ніж енергія переходу 2–3. Усі інші переходи підкоряються згаданому 

правилу щодо збільшення енергії для послідовних переходів, і в обох випадках 

найбільш виражені переходи (2–3, 3–4, 4–5, 5–6), які охоплюють енергетичний 

діапазон 5–11 меВ. Ще раз важливо відзначити, що дельта-легування в центр не 

змінює правила відбору, а дельта-легування в край порушує симетрію структури, а 

тому заборонені для чистих прямокутних КЯ переходи на зразок 1–3, 1–5 стають 
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тепер дозволеними. Що стосується рисунку 4.3 б), можна побачити важливий факт, 

що переходи 1–2 мають найбільшу енергію (див. також таблицю 4.1) серед сусідніх 

переходів як для дельта-легування в центр, так і для дельта-легування в край. Тому 

інші переходи з першого енергетичного рівня також мають синій зсув з 

температурою (наприклад, положення ліній поглинання E 1–3 на рисунку 4.3 a) та 

б)). Також спостерігається той факт, що поглинання у випадку дельта-легування в 

центр значно вище, ніж у випадку дельта-легування в край в низькому 

енергетичному діапазоні, а, приблизно при 17 меВ, ситуація змінюється на 

протилежну. Пояснення цього є подібним представленому в 4.2.3 – тобто тому, що 

МЕ для переходів E при низьких значеннях енергії (рисунок 4.3 б)) є меншими, ніж 

для переходів C – таблиця 4.4. 

 

4.2.5 Залежність від концентрації домішок 

Для аналізу впливу концентрації домішок дельта-шару на міжпідзонне 

поглинання, розглянемо спочатку результати для КЯ, дельта-легованих в край, з 

різними концентраціями домішок – рисунок 4.4. Числа поруч із парою номерів 

рівнів, які задіяні в переході, вказують концентрацію домішок, для якої були 

обчислені криві, в одиницях . Щоб не ускладнювати зображення, лінії 

поглинання відображені лише для переходів 1–2 та 1–3. У той же час на ці переходи 

найбільше впливає концентрація домішок. Слід зазначити, що всі інші більш-менш 

помітні лінії поглинання з більш високими початковими енергетичними станами 

розташовані в області низьких енергій для кожної з кривих рисунку 4.4. Вже були 

розглянуті особливості поглинання КЯ, дельта-легованих в край з концентраціями 

 та  (див. обговорення рисунків 4.2 і 4.3 б)). Тому 

сфокусуємо увагу на те, що підвищення концентрації домішок супроводжується 

збільшенням енергії переходу в першу чергу для переходів із першого початкового 

енергетичного стану. Ще однією особливістю є той факт, що всі криві для 

температури 300 К мають різний ступінь іонізації домішок, як показано в таблиці 

4.3. Але, тим не менш, кількість іонізованих донорів збільшується зі збільшенням 

концентрації домішок при тій самій температурі, і, що є природнім, потенціал 
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Хартрі залежить від кількості електронів та іонізованих домішок, а не від ступеня 

іонізації. 

Порівнюючи випадки КЯ, дельта-легованих в край та центр, можна сказати, 

що у випадку легування в центр (так само, як і у випадку легування в край) 

 

 
Рисунок 4.4 – Криві поглинання для КЯ, дельта-легованих в край з різною 

концентрацією домішок: чорна суцільна лінія – , червона 
пунктирна лінія –  та синя точкова лінія – . 
Ширина КЯ . T=300 K. 
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Рисунок 4.5 – Криві поглинання для КЯ, дельта-легованих в центр з різною 

концентрацією домішок: чорна суцільна лінія – , червона 
пунктирна лінія –  та синя точкова лінія – . 
Ширина КЯ . T=300 K. 

 
спостерігається збільшення енергії переходу, в першу чергу для переходів із 

першого початкового енергетичного стану, насамперед переходи 1–2 (рисунки 4.5, 

4.6). Але, синій зсув цих переходів є меншим, ніж у випадку дельта-легування в 

край, за величиною, а піки поглинання є вищими. Це пояснюється тим, що квадрати 

МЕ відповідних переходів у випадку дельта-легування в край є меншими, ніж у 

випадку дельта-легування в центр (таблиця 4.4). 

 
4.2.6 КЯ різної ширини 

Вплив ширини КЯ на коефіцієнт поглинання для дельта-легованих КЯ 

представлено на рисунку 4.6, де зображено криві поглинання для вузької (велика 

літера N біля вертикальної стрілки) та широкої (велика літера W біля вертикальної 

стрілки) КЯ з їх шириною L=10 і 20 нм для кривих N та W  
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Рисунок 4.6 – Криві поглинання для вузької (синя суцільна лінія) та широкої 

(червона пунктирна лінія) дельта-легованої в край КЯ. Ширина –  та 
 відповідають літерам N (narrow) та W (wide). Концентрація домішок – 

 –. Ступінь іонізації становить 12% та 14% для вузьких та 
широких КЯ, відповідно. 
 

відповідно. Обидві КЯ є дельта-легованими фосфором з концентрацією 

. Випадок широкої дельта-легованої КЯ при температурі T=77K 

вже був обговорений (див. пояснення до рисунку 4.3 a)). Тут лише слід відзначити, 

що енергії оптичних переходів  3–4,  4–5,  5–6  лежать  між  вертикальними  

стрілками W 2–3 та W 1–3. Отже, розглянемо випадок вузької КЯ. З рисунку видно, 

що всі лінії поглинання мають синій зсув у порівнянні з кривими для більш 

широких КЯ. Але набагато цікавішим є той факт, що всі лінії поглинання широких 

КЯ (1–2, 2–3) розташовані в протилежному порядку в порівнянні з більш вузькими 

КЯ, хоча ступінь іонізації не сильно відрізняється. Вони становлять 14% для КЯ, 

шириною 20 нм та 12% для КЯ, шириною 10 нм. Розрахунки показують, що це тому, 

що в разі широкої КЯ перший енергетичний рівень розміщується всередині вузької 

V-подібної добавки до енергетичного профілю КЯ, тоді як у випадку вузької КЯ 

перший рівень все ще знаходиться у прямокутній частині КЯ. В результаті 

негативний заряд електронів на перших підзонах широкої КЯ локалізується у її V-

частині – ближче до позитивно зарядженого дельта-шару, що робить потенціал 
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Хартрі глибшим в порівнянні з випадком вузької КЯ. Все це означає, що енергія 

переходу 1–2 більше, ніж 2–3 для широкої КЯ, а для вузької – навпаки. Тому на 

енергетичну структуру вузької КЯ сильно не впливає іонізація дельта-шару. 

 
4.3 Нелінійне поглинання та заломлення світла в дельта-легованих КЯ 

У даному розділі розрахований та проаналізований вплив нелінійних 

оптичних ефектів (ефект Керра) на загальний коефіцієнт поглинання в 

Si0.8Ge0.2/Si/Si0.8Ge0.2 КЯ, дельта-легованих в центр, або в край при різних 

температурах. Метою даного дослідження є спроба оцінити наскільки нелінійні 

ефекти зменшують лінійну частину поглинання при падаючому лазерному 

випромінюванні з інтенсивністю . Це типове значення 

інтенсивності і, як ми вважаємо, може дати уявлення про ступінь впливу нелінійних 

ефектів на загальне поглинання. 

 
 

4.3.1 Метод 

Лінійна частина коефіцієнта поглинання  розраховувалась за 

формулою (4.1), а нелінійна  знайдена як [95]: 

 

 

 

(4.4)

 

де  – кутова частота фотона що поглинається,  – діелектрична проникність (11.7 

для кремнію),  – магнітна проникність,  – коефіцієнт заломлення матеріалу 
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(3,4926 для кремнію),  та  – енергетичні рівні початкової та кінцевої підзон 

поглинального переходу,  – енергія переходу, I – оптична інтенсивність 

падаючої електромагнітної хвилі (було прийнято однаковою для всіх частот 

),  – уширення (напівширина) лінії поглинання, де  – час 

міжпідзонной безвипромінюванної релаксації.  – різниця концентрацій носіїв між 

i та j підзонами: 

 

 
(4.5)

 

де  – ефективна маса електронів,  – стала Больцмана,  – температура решітки, 

 – ширина КЯ. Дипольний матричний елемент: 

 

 
(4.6)

 

де  – число найнижчих врахованих рівнів,  – координата вздовж напрямку росту 

структури,  – одиничний заряд,  та  – хвильові функції відповідних 

рівнів. Кількість врахованих підзон було обрано  (обґрунтування даного 

вибору було наведено в 2.2.2). 

Відповідно, повний коефіцієнт поглинання: 

 

 (4.7)

 

де 
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(4.8)

 

 
(4.9)

 

Лінійна    та нелінійна    зміни коефіцієнту відбиття, що 

визначаються переходами між i-ю та j-ю підзонами, обчислювалися [98]: 

 

 
(4.10)

 

 

 

(4.11)

 

Відповідно, зміна повного коефіцієнта відбиття: 

 

 
(4.12)

 

де:  

 

 
(4.13)



99 
 

 

 
(4.14)

 

Енергетичні рівні, а також їх хвильові функції, рівень Фермі були отримані 

чисельно з використанням самоузгодженого розв’язання рівнянь Шредінгера, 

Пуассона та електронейтральності в поєднанні з розрахунком ЕЗД (розділ 2.2). 

В даному розділі досліджується Si0.8Ge0.2/Si/Si0.8Ge0.2 КЯ, дельта-легована 

фосфором в центр або в край (вибрір структури та її параметри детально 

обговорювались в пункті 2). Ширина КЯ . Концентрація донорів – 

. Товщина дельта-шару .  

 

4.3.2 Результати 

На рисунку 4.7 зображено енергетичні профілі та перші 7 хвильових функцій, 

положення яких на осі енергій задається відповідним рівнем просторового 

квантування, двох структур (дельта-легована в центр КЯ – а) та дельта-легована в 

край КЯ – б)), для випадку , який сприяє найбільшому викривленню 

енергетичного профілю. Розрахунки були виконані для трьох температур – , 

, . 

З рисунку 4.7 видно, що ПХ, який утворений іонізованим дельта-шаром 

домішок і електронами на рівнях створюють додаткову яму, яка накладається на 

прямокутну КЯ. В результаті найпомітніші відмінності між двома профілями з 

точки зору оптичних властивостей це: по-перше, глибший ПХ у випадку дельта-

легування в край, що призводить до більшої енергії переходу1–2; та, по-друге, КЯ, 
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Рисунок 4.7 – Енергетичні профілі та перші сім хвильових функцій КЯ, 

дельта-легованих в центр – а) та край – б). Нуль по енергії відповідає дну 
прямокутної КЯ. 
 

дельта-легована в край, є несиметричною, що дозволяє переходи між підзонами 

однакової парності, заборонені правилами вибору для симетричних структур. Те ж 

саме (хоча і в меншій мірі) спостерігається і для більш низьких температур. В 

представленому випадку на кожну з розрахованих характеристик впливають 

декілька різних переходів, що є особливо важливим для більш високих температур. 

 

Нелінійне поглинання 

Нелінійна частина поглинання в представленій моделі (ефект Керра) завжди є 

негативною і пропорційною до інтенсивності падаючого випромінювання I, і її 

можна екстраполювати на інші значення I. Однак при вибраній досить помірній 

інтенсивності лазера  його відносне значення є досить великим (але все 

ще недостатньо велике, щоб зробити яму на вершині піку, як повідомлялося, 

наприклад, у [99]), а для більшої інтенсивності модель може стати неприйнятною.  

Як правило, нелінійне поглинання зменшує лінійну частину (рисунок 4.8): 

створює найпомітніше відносне зменшення навколо найбільших піків поглинання. 

Слід зауважити, однак, що другий пік поглинання (спричинений майже виключно 

переходом 1–2) у випадку КЯ, дельта легованої в край, при більш високих 
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а) б) 

Рисунок 4.8 – Коефіцієнт поглинання для КЯ, дельта-легованих в центр – а) та 
край – б) при різних температурах. T=77K – чорна лінія, T=200K – червона лінія, 
T=300K – синя лінія. Суцільні лінії – лінійне поглинання, пунктирні лінії – повне 
поглинання, включаючи нелінійну частину (ефект Керра). Інтенсивність лазерного 
випромінювання – . 
 

температурах (рисунок 4.8 б)) має дуже малий вплив нелінійних ефектів, порівняно 

з першим піком (викликаний низкою інших переходів між найближчими підзонами, 

таких як 2–3, 3–4 і т.д.). Причина полягає в тому, що відносна нелінійність для 

переходів між вищими рівнями є більшою, ніж для переходів між нижчими (таких 

як 1–2), навіть незважаючи на дещо меншу заселеність. Це також є причиною того, 

що відносна нелінійна частина поглинання для широких структур більша, ніж для 

дворівневих систем. 

 

Зміна коефіцієнта заломлення 

На відміну від поглинання зміна показника заломлення (рисунок 4.9) є 

порівняно невеликою і, ймовірно, нею можна нехтувати при проектуванні 

електронних пристроїв на базі представлених структур. Несподівано нелінійна зміна 

показника заломлення є порівняною за порядком з лінійною. Але оскільки зміна 

заломлення насправді є реальною частиною сприйнятливості, а поглинання є 

уявною [98], припущення про те, що нелінійна частина менша, ніж 
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а) б) 

Рисунок 4.9 – Лінійна, нелінійна та повна (зверху вниз) зміна відносного 
коефіцієнту заломлення для КЯ, дельта-легованих в центр – а) та край – б), при 
різних температурах. 
 

лінійна, все ще виконується. Поки лінійні та нелінійні частини зміни показника 

заломлення мають протилежні знаки, нелінійність ефективно послаблює повну 

зміну заломлення навколо пікових позицій, зменшуючи її на кілька відсотків. Вся 

складна структура підзон забезпечує певні хаотичні стрибки, хоча їх можна 

повністю згладити в разі вибору більшої величини уширення. 
 

 

4.4 Висновки 
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В даному розділі досліджений вплив іонізації дельта-шару домішок, 

розташованого в межах КЯ, на міжпідзонне поглинання КЯ. Як структура моделі 

була використана Si0.8Ge0.2/Si/Si0.8Ge0.2 КЯ, дельта-легованої фосфором в центр або 

край. Вивчений вплив ступеню іонізації домішок, ширини КЯ та концентрації 

домішок на міжпідзонне поглинання КЯ. Було виявлено, що поява та подальша 

зміна ПХ внаслідок іонізації дельта-шару призводить до значних змін у загальному 

коефіцієнті міжпідзонного поглинання у КЯ. Також показано, що найбільш 

примітною особливістю є синій зсув 1–2 (більш виражений) та 2–3 (менш 

виражений) лінії поглинання, які є найважливішими для міжпідзонного поглинання. 

Цей зсув для 1–2 лінії поглинання досягає 23 меВ в широких КЯ, дельта-легованих в 

край, і 14 меВ дельта-легованих в центр, як видно з таблиці 4.2. Ця особливість 

потенційно може бути використана для модуляції ТГц випромінювання (більш 

детально це питання розглядається в розділі 5). Ще одна особливість полягає в тому, 

що дельта-легування в край змінює симетрію КЯ у напрямку росту z. Це означає, що 

тепер стають дозволеними оптичні переходи між станами з однаковою парністю, що 

заборонені для прямокутних КЯ. Було також показано, що МЕ для міжпідзонних 

оптичних переходів більш чутливі до зміни потенціалу Хартрі, ніж до величини 

міжпідзонної енергії. 

Що стосується впливу нелінійної частини поглинання, можна підсумувати, що 

вона впливає, сильніше на переходи між вищими підзонами, ніж на переходи між 

нижчими, тому нелінійна частина поглинання в широких структурах сильніша, ніж в 

дворівневих системах. Зміна нелінійного показника заломлення при пікових 

значеннях є порівнянною з лінійною частиною і сильно послаблює її в областях 

максимумів поглинання. Досліджені явища можуть бути корисними для створення 

нових типів перетворюваних оптичних приладів у ТГц-області на основі поглинання 

дельта-легованих КЯ. 
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5 ТГЦ МОДУЛЯТОР НА БАЗІ ДЕЛЬТА-ЛЕГОВАНИХ КЯ 

В якості моделі для дослідження була використана Si0,8Ge0,2/Si/Si0,8Ge0,2 КЯ, 

шириною 10 та 20 нм, дельта-легована фосфором в центр або край. До 

обґрунтування вибору матеріалу, що представлений в 2.1, також можна додати, що 

вибраний матеріал є більш привабливим для використання в ТГц діапазоні, в 

порівнянні з III-V сполуками, оскільки він не є полярним, а тому має більш низьке 

поглинання в цьому діапазоні. 

Для теоретичної перевірки ідеї було б добре обчислити коефіцієнти 

міжпідзонного поглинання у КЯ, в залежності від прикладеного електричного поля. 

Але для цього необхідно самоузгоджено розв’язати рівняння Шрьодінгера, 

Пуассона та електронейтральності, включаючи моделювання домішкового пробою 

методом Монте-Карло, оскільки лише цей метод може дати прийнятну картину 

процесу. Однак, оскільки використання даного методу моделювання не є ціллю 

дисертаційної роботи, на етапі висування теоретичної ідеї можна піти іншим 

шляхом. Можна припустити, що є можливість отримати будь-яку прийнятну ступінь 

іонізації домішок, яка досягається шляхом прикладення зовнішнього електричного 

поля, результат якої відповідає вже дослідженому раніше (таблиці 3.3, 3.4, 4.3, 4.4) 

відсотковому вмісту іонізації домішок, використовуючи лише температуру (без 

застосування електричного поля) в діапазоні 4–300K. Це означає, що є відомими як 

структура енергетичних рівнів просторового квантування, так і відповідні хвильові 

функції. Далі, задаючи ступінь іонізації, можна обчислити енергію Фермі з рівняння 

електронейтральності. Потім, розв’язуючи рівняння Пуассона (пункт 2.2.3), з 

температурою зразка 4 або 77 К, знаходимо ПХ. В результаті чого, розв'язуючи 

рівняння Шрьодінгера (пункт 2.2.1), і знаходячи новий набір енергетичних рівнів та 

їх хвильових функцій, знову підставляємо їх в рівняння електронейтральності та 

Пуассона з тим же рівнем іонізації домішок, і т.д.. Після декількох ітерацій 

отримуємо стабільний розв’язок, коли різниця між останнім та попереднім 

значеннями рівня Фермі стає менше 0,1 меВ і обчислення зупиняються. Отримані 

таким чином рівні енергії (включаючи енергію Фермі) та їх хвильові функції 



105 
 

додатково використовуються для обчислення коефіцієнта міжпідзонного 

поглинання, за методом, який описаний в розділі 4.1. 

Результати, представлені в даному розділі були опубліковані в роботі [100]. 

 

5.1 Результати 

Одним з найважливіших параметрів будь-якого модулятора, включаючи ТГц, 

може   бути   відношення   максимальної     та  мінімальної    інтенсивностей 

випромінювання, що проходить через пристрій. Виходячи із закону Бугера, можна 

написати, що це співвідношення буде пропорційним до , де l – 

оптична довжина в активному середовищі і  – максимальний та 

мінімальний коефіцієнти поглинання відповідно на одній і тій же частоті. Отже, 

подивимося на результати розрахунків з цієї точки зору. 

 
5.1.1 Попередні зауваження 

На рисунках 5.1, 5.2 зображено криві поглинання для КЯ, шириною 10 нм та 

на рисунках 5.3, 5.4 для КЯ шириною 20 нм. Найбільш вираженого впливу ступеня 

домішкової іонізації на прозорість структури очевидно слід очікувати при низьких 

температурах, коли без електричного поля всі електрони є вимороженими на 

донорах і ТГц випромінювання може легко пройти через структуру. Але також 

очевидно, що чим вища робоча температура пристрою, тим потенційний пристрій 

має більш широкий діапазон застосування. Тому і були зроблені розрахунки як для 

4, так і для 77 К. Для аналізу рисунків слід мати на увазі наступне. По-перше, 

представлені КЯ n-типу поглинають лише випромінювання, поляризоване уздовж 

напрямку росту структур. По-друге, домішки є мілкими, тому температура 

електронів в електричному полі практично відповідає температурі решітки, яка і 

визначає повністю розподіл електронів по підзонах. По-третє, для меншої ширини 

КЯ енергетичний зазор між сусідніми енергетичними рівнями значно більший, ніж 

для більш широких КЯ. 
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а) б) 

Рисунок 5.1 – Коефіцієнти поглинання для КЯ, дельта-легованих в центр, 
шириною 10 нм. Температура зразка  – а) та  – б). Ступінь іонізації: 
6% – штрих-пунктирна червона лінія та 61% – суцільна синя лінія. 

 

 
а) б) 

Рисунок 5.2 – Коефіцієнти поглинання для КЯ, дельта-легованих в край, 
шириною 10 нм. Температура зразка  – а) та  – б). Ступінь іонізації: 
12% – штрих-пунктирна червона лінія та 63% – суцільна синя лінія.  

 

5.1.2 Обговорення 

На рисунку 5.1 представлені коефіцієнти поглинання для КЯ, дельта-

легованих в центр, шириною 10 нм з двома ступенями іонізації домішок, з 

температурою гратки 4 та 77 К. Видно, що, відповідно до оголошених очікувань, 

співвідношення  є найбільшим при 4K, оскільки в цьому випадку 
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спостерігається максимальна різниця коефіцієнтів поглинання між двома ступенями 

іонізації домішок. Також слід зазначити, що легування в центр не змінює симетрію 

структури (рисунок 4.7), а це означає, що правила відбору оптичних переходів у КЯ 

з (частково) іонізованим дельта-шаром такі ж, як у прямокутній КЯ. При 4К всі 

звільнені з домішок електрони займають найнижчий (1-й) рівень просторового 

квантування, і спостерігається лише головний максимум 1–2 переходу, тоді як при 

77К деяка частина електронів також знаходиться на збуджених підзонах, і тому 

оптичні переходи 2–3 і навіть 3–4 також впливають на загальне поглинання. У 

результаті максимум 1–2 лінії поглинання стає меншим, ніж при 4К. 

Результати для КЯ, шириною 10 нм, дельта-легованих в край, представлені на 

рисунку 5.2. Тут можна побачити, що навіть при 4К (рисунок 5.2 а)) спостерігається 

додаткова (до основного максимуму 1–2 переходу) лінія поглинання 1–3 переходу у 

спектральному діапазоні, що розглядається. Саме через дельта-легування в край 

порушується симетрія КЯ (рисунок 2.1) і оптичні переходи, які були заборонені в 

симетричних КЯ, стають дозволеними в несиметричних. Як наслідок, головний 

максимум 1–2 переходу стає меншим, ніж у випадку дельта-легування в центр. 

Підвищення температури (рисунок 5.2 б)) з тим же ступенем іонізації домішок, як на 

рисунку 5.2 а), передбачає появу електронів на більш високих енергетичних рівнях 

просторового квантування. Це призводить до подальшого зменшення значення 

максимуму поглинання 1–2 та появи 2–3 оптичних переходів, що і спостерігається 

на рисунку 5.2 б). 

Результати, що представлені на рисунках 5.3 та 5.4 для КЯ з шириною 20 нм, 

цікаві з точки зору порівняння їх із відповідними даними для КЯ, шириною 10 нм. 

Видно, що на рисунку 5.3 а) є два додаткові невеликі максимуми 1–4 та 1–6 для 

більш високого ступеня іонізації. Вони з'являються через зменшення енергетичного 

зазору між рівнями при більш широких КЯ, і це також передбачає зменшення 

величини основного максимуму 1–2 переходу. Щодо піків поглинання, 

представлених на  рисунку 5.3 а), можна сказати, що декілька  переходів (1–2, 2–3, 

3–4, 4–5) із близькими енергіями роблять свій внесок в основні максимуми при 
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різних ступенях іонізації домішки, що призводять до збільшення півширини 

 

 
а) б) 

Рисунок 5.3 – Коефіцієнти поглинання для КЯ, дельта-легованих в центр, 
шириною 20 нм. Температура зразка  – а) та  – б). Ступінь іонізації: 
6% – штрих-пунктирна червона лінія та 61% – суцільна синя лінія. 

 

 
а) б) 

Рисунок 5.4 – Коефіцієнти поглинання для КЯ, дельта-легованих в край, 
шириною 20 нм. Температура зразка  – а) та  – б). Ступінь іонізації: 
14% – штрих-пунктирна червона лінія та 65% – суцільна синя лінія. 

 

максимумів. Щоб не ускладнювати зображення, на рисунку представлено лише 

позиції для найбільших ліній поглинання 1–2 оптичних переходів. 
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Розглянемо рисунок 5.4, де представлені досить несподівані результати. А 

саме, спостерігаються максимуми обумовлені оптичними переходами лише від 

першого до всіх інших (включаючи однакову парність) енергетичних рівнів 

просторового квантування. Це також стосується і рисунку 5.4 б), але тут, для більш 

високого ступеня іонізації, прослідковуються несподівано великі енергетичні 

зміщення всіх переходів ( ) порівняно з розташуванням тих же переходів на 

рисунку 5.4 а), тоді як для нижчого ступеня іонізації цей зсув є майже такий же 

(приблизно ), як на рисунках 5.1–5.3. Пояснення даного факту може бути 

наступним. При низькій (4 К) температурі вільні електрони займають лише перший 

рівень просторового квантування, і електрони локалізовані в області центру КЯ. Це 

призводить до вузької V-подібної добавки, а це означає, що 1-й рівень 

виштовхується на енергетичній шкалі до більш широкої частини цієї ями. З цього 

випливає, що енергетичний зазор між першим та всіма іншими рівнями 

просторового квантування не сильно змінюється в порівнянні в випадком 

прямокутної КЯ (без іонізації домішок). При підвищеній температурі (77K) вільні 

електрони заповнюють кілька рівнів просторового квантування, і загальна 

локалізація електронів стає більш поширеною по ширині КЯ, що, в свою чергу, 

означає, що V-подібна КЯ стає більш широкою (але вужчою, ніж прямокутна 

частина КЯ) і тепер віна містить більше енергетичних рівнів з більшим 

енергетичним зазором між ними. Є ще одна особливість широкого спектра 

поглинання на рисунку 5.4, яка теж заслуговує на обговорення. Використовуючи 

таку чи подібну структуру, стає можливою одночасна модуляція декількох частот в 

терагерцовому діапазоні з приблизно однаковою ефективністю. Як приклад, дві такі 

лінії поглинання показані на рисунку 5.4 а) вертикальними точковими лініями. 

 

5.2 Висновки 

На кожному з рисунків 5.1–5.4 є дві основні вершини для двох ступенів 

іонізації домішок – низького та порівняно високого. Це означає, що настройка 

поглинання структури може бути виконана за допомогою досить невеликого 

електричного поля, прикладеного в площині КЯ, в діапазоні, що відповідає різниці 
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між положеннями цихвершин на енергетичній шкалі. На рисунку 5.5 зображений 

діапазон настройки в одиницях ТГц, для демонстрації можливостей потенційного 

приладу. Природно, кожна частота будь-якого із випадків, представлених на 

рисунку, має своє значення співвідношення , але в залежності від мети 

 

 
Рисунок 5.5 – Спектральний діапазон настройки для Si0.8Ge0.2/Si/Si0.8Ge0.2 КЯ 

(рух положення піку поглинання зі збільшенням ступеня іонізації) розрахованих 
ступенів іонізації домішок. Суцільна лінія – , пунктирна лінія – . 

 

можна передбачити характеристики на етапі проектування КЯ: або найвище 

значення даного співвідношення, або велика ширина діапазону, або одночасна 

модуляція декількох ТГц смуг. Крім того, до настройки бажаних характеристик 

величиною електричного поля також може бути використаний додатковий параметр 

регулювання – температура, як це описано в роботі [101]. Або температуру можна 

використовувати як додатковий параметр для калібрування можливого пристрою на 

необхідні умови. Щодо частоти імпульсів модулятора, то можна сказати, що з 

фізичної точки зору її максимальне значення визначається безвипромінювальним 

часом життя електронів на збуджених рівнях і воно обернено пропорційне 

уширенню, яке в розрахунках приймалося –  (пункт 4.1). Щодо перешкод, які 

можуть виникнути на шляху розробки запропонованого модулятора – може 

виникнути нестабільність, яка виникає при гелієвій температурі при домішковому 

пробої у малому електричному полі [102]. Але цього можна уникнути, приклавши 
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невелике магнітне поле [103], або використовуючи більш високе електричне поле. 

При підвищеній (азотній) температурі подібних обмежень не передбачається. 
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ВИСНОВКИ 

В дисертаційній роботі вивчалася перебудова енергетичних рівнів в дельта-

легованих КЯ в залежності від ступеня іонізації домішкового дельта-шару. Метою 

було дослідити природу цієї перебудови та за можливістю запропонувати ідею 

практичного використання даного ефекту. Як відмічалося, зміна енергетичного 

зазору між рівнями в КЯ спричиняє зміну робочої частоти потенційного 

оптоелектронного пристрою, створеного на основі цієї КЯ. 

Дійсно, як показано в розділі 3, при підвищенні температури з’являються як 

вільні електрони на рівнях просторового квантування КЯ, так і позитивні іони в 

межах області дельта-шару. Ці заряди формують потенціал Хартрі, який 

накладається на прямокутний (при Т=4К) потенціальний профіль. Таким чином, 

отримується нова гетероструктура, з новим набором рівнів просторового 

квантування. Причому, як було також показано, енергетичний зазор між першими 

рівнями збільшується зі збільшенням ступеню іонізації домішок [76]. Цей ефект є 

цікавим і потенційно корисним, оскільки саме перші рівні в КЯ є найбільш 

заселеними електронами, і саме вони (рівні) є найважливішими в міжпідзонних 

оптичних переходах. Крім того, енергетичний зазор між рівнями в КЯ відповідає 

ТГц діапазону, що є додає актуальності цьому напрямку досліджень. 

Для демонстрації вищезгаданого ефекту був адаптований метод 

самоузгодженого розрахунку, детально описаний в розділі 2, за допомогою якого 

було досліджено КЯ з різною шириною, дельта-леговані мілкою домішкою n-типу 

або в центр, або край; з різною товщиною дельта-шару; з різними початковими 

концентраціями домішок; різним розподілом домішок по дельта-шару; та при різних 

температурах [14,75]. 

Для аналізу оптичних властивостей розглянутих гетероструктур був 

досліджений вплив іонізації дельта-шару домішок, розташованого в межах КЯ, на 

міжпідзонне поглинання КЯ (розділ 4, [93]). Виявлено, що поява та подальша зміна 

ПХ внаслідок іонізації дельта-шару призводить до значних змін у загальному 

коефіцієнті міжпідзонного поглинання у КЯ. Ще однією особливістю є те, що 
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дельта-легування в край змінює симетрію КЯ у напрямку росту гетероструктури. Це 

означає, що тепер стають дозволеними оптичні переходи між станами з однаковою 

парністю, заборонені для прямокутних КЯ. Крім того, такі параметри, як початкова 

концентрація донорів та ширина КЯ теж мають вплив на міжпідзонне поглинання. 

Дослідження цього впливу розширює можливості ще на стадії проектування у 

виборі бажаних характеристик потенційного приладу, таких як збільшення або 

зменшення динамічного діапазону перестроювання та збільшення або зменшення 

коефіцієнту поглинання в окремих областях цього діапазону. 

На основі результатів досліджень, описаних вище було сформульовано 

оригінальну ідею створення модулятора ТГц випромінювання на базі δ-легованих 

КЯ (розділ 5, [100]). В описаних дослідженнях в якості фактора, який впливає на 

ступінь іонізації домішок обрано температуру, але такого ж результату можна 

досягнути, прикладаючи зовнішнє електричне поле в площині КЯ. Було досліджено 

оптичні властивості і діапазон настройки потенційного модулятора при різних 

характеристиках КЯ, на основі яких він сформований. Серед цих характеристик: 

ширина КЯ, позиція дельта-легування всередині КЯ, температура ґратки. В 

результаті проведеного дослідження можна зробити висновок, що ще на етапі 

проектування приладу можна прогнозувати його характеристики, такі як: ширина 

діапазону налаштування та можливість одночасної модуляції декількох ТГц смуг. 

Крім того, з настройкою бажаних характеристик електричним полем також може 

бути використаний додатковий параметр регулювання (або калібрування) – 

температура. 

Таким чином, ця дисертаційна робота демонструє, що ідея побудови як 

пасивних, так і активних перестроюваних оптичних пристроїв на основі 

Si0.8Ge0.2/Si/Si0.8Ge0.2 КЯ, дельта-легованих мілкою домішкою, які працюють в 

терагерцовій частині середньої інфрачервоної області, є цілком прийнятною. 

Отже в дисертаційній роботі було виконано такі пункти: 

– Було висунуто і обґрунтовано ідею про можливість перебудови 

структури енергетичних рівнів у вже існуючій КЯ за допомогою іонізації дельта-

шару мілкої домішки, розташованої у межах КЯ. 
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– Вперше проведені чисельні розрахунки, які підтвердили можливість 

такої перебудови для КЯ дельта-легованих у центр або у край. 

– Вперше проаналізовано вплив ширини КЯ, позиції дельта-легування, 

товщини дельта-шару, початкової концентрації домішок та розподілу домішок у 

дельта-шарі (гаусівський та однорідний) на перебудову структури енергетичних 

рівнів. 

– Вперше проаналізовано вплив перебудови енергетичних рівнів на 

поглинання випромінювання у дельта-легованих КЯ. 

– Висунуто і обґрунтовано ідею практичної реалізації представлених 

ефектів, а саме можливість створення модулятора випромінювання на підставі зміни 

структури рівнів у КЯ. 
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