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АНОТАЦІЯ 
Паюк О. П. Вплив модифікування на структурні та фізичні властивості 

трисульфіду миш’яку. — Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 
 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 
наук (доктора філософії) за спеціальністю 01.04.07 «Фізика твердого тіла» (10 – 
Природничі науки) . — Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН 
України, Київ, 2018. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульована 
мета і визначені задачі досліджень, показано наукову новизну та практичне значення 
отриманих результатів, визначено особистий внесок дисертанта та наведено дані про 
апробацію результатів дисертаційних досліджень і публікації за матеріалами 
дисертації.  

Перший розділ присвячений огляду літературних даних про особливості 
структури, фізичних властивостей і фотоструктурних перетворень в некристалічних 
халькогенідних напівпровідниках на основі сульфіду миш’яку. Розглянуті існуючі 
моделі структури даних матеріалів, визначено роль структурних дефектів у 
формуванні їх ближнього та середнього порядку. Обґрунтовано вибір матеріалів для 
дослідження.  

У другому розділі дисертації наведено опис методів одержання зразків, 
методики структурних та оптичних досліджень: рентгенівської дифракції, 
диференціальної сканувальної калориметрії (ДСК), комбінаційного розсіяння світла 
(КРC), люмінесцентних та магнітних досліджень, атомносилової (АСМ) та 
магнітносилової (МСМ) мікроскопій.  

У третьому розділі наведені результати структурних досліджень з 
використанням рентгенівської дифракції та КР світла склоподібних сульфідів 
миш’яку, легованих перехідними металами або рідкоземельними елементами. 
Отримані функції радіального розподілу показують відсутність суттєвих змін в 
першій координаційній сфері. Результати КРС досліджень вказують на відносну 
зміну концентрації основних структурних одиниць стекол As2S3 (тригональні 
піраміди AsS3/2) та нестехіометричних молекулярних фрагментів, що містять 
гомополярні зв’язки (As4S4 та ін.) при введені таких домішок. 

Четвертий розділ присвячено розгляду впливу легування перехідними 
металами або рідкоземельними елементами на теплові та оптичні властивості 
халькогенідного стекла As2S3. Результати ДСК досліджень показують, що при 
введенні домішок рідкоземельних елементів або перехідних металів значення 
температури склування стекол As2S3 зменшується і також зменшуються і значення 
енергії активації переходу в скло. 

У п’ятому розділі наведено результати люмінесцентних та магнітних 
досліджень стекол As2S3, легованих перехідними металами або рідкоземельними 
елементами. Результати по спектрам фотолюмінесценції для стекол As2S3, легованих 
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Cr, узгоджуються з модифікованою моделлю Танаки. Введення домішки перехідних 
металів (Cr,Mn) та рідкоземельних елементів (Yb) змінює магнітні властивості стекол. 
У постійному магнітному полі (B = 6 Tл) спостерігається залежність питомого 
магнітного моменту M=M(T) від температури, яка є характерною для парамагнетиків 
і феромагнетиків у парамагнітній області температур і описується законом Кюрі–
Вейса. 

У шостому розділі показано можливість прямого фотостимульованого 
формування поверхневого рельєфу на багатошарових нанокомпозитних структурах на 
основі стекол системи As-S-Mn і As-S-Ge за допомогою лазерного опромінення, а 
також запис оптичних елементів та графічних об’єктів з використанням електронно-
променевого променя. Досліджені композитні багатошарові наноструктуры дають 
змогу реалізувати одностадійний запис поверхневого рельєфу без стадії селективного 
травлення. Вперше показано, що можливий прямий оптичний одночасний запис 
поверхневого і магнітного рельєфу при використанні композитної багатошарової 
наноструктури As2S3:Mn 2 ваг.%–Se. Це дає можливість отримати оптичні елементи з 
унікальними оптичними, люмінесцентними та магнітними властивостями. 

Ключові слова: халькогенідні стекла, аморфні плівки, модифікація, оптичні 
властивості, фотоструктурні перетворення, неорганічний резист, композитні 
наноструктури. 

ABSTRACT 

 Paiuk O. P. Influence of modification on the structure and physical properties of 

arsenic trisulfide. — Manuscript.  

 The thesis for scientific degree of candidate of physical and mathematical sciences 

(Doctor of Philosophy), speciality 01.04.07 «Solid State Physics» (10 – Natural Sciences). 

— V. E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, NAS in Ukraine, Kyiv, 2018.  

In the introduction, the topicality of dissertation work is grounded, as well as  the aim 

and tasks of the research are formulated. The scientific novelty and practical significance of 

the obtained results are shown. Author personal contribution in thesis data is shown and 

information on approbation results and publications is presented. 

The first section is devoted to a review of the literature data on the structure features, 

physical properties, and photo-structural transformations in non-crystalline chalcogenide 

semiconductors, mainly for arsenic sulfide glasses. Existing models for the structure of 

these materials are considered. The role of structural defects in formation of their short and 

medium order is considered. The choice of materials for research is substantiated. 
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The second section is concerned with the experimental methods of samples 

fabrication and characterization (X-ray diffraction, DSC, Raman spectroscopy, optical, 

luminescence and magnetic studies, AFM and MFM). 

The third section presents the results of structural studies using X-ray diffraction and 

Raman scattering of glassy arsenic sulphide doped with transition metals or rare earth 

elements. Obtained on the base of diffraction studies results radial distribution functions 

show absence of essential changes in first coordination sphere of glasses after introduction 

of rare-earth elements or transition metals.Results of Raman investigations reveal relative 

concentration changes of main structural units of As2S3 glasses (trigonal piramids AsS3/2) 

and non-stoichiometric molecular fragments, which contain homopolar bonds (As4S4, etc.) 

after introduction of such dopants. 

The fourth section is devoted to the effect of doping with transition metals or rare 

earth elements on the thermal and optical properties of chalcogenide glasses As2S3. DSC 

results show, that under introduction of rare-earth elements or transitional element dopants 

Tg values of doped As2S3 are decreased and also are decreased the activation energies of 

glass transition. 

The fifth section represents the results of luminescent and magnetic studies for As2S3 

glasses doped with transition metals or rare earth elements. Results on photoluminescent 

spectra for As2S3:Cr are in agreement with modified Tanaka theory. Introduction of 

transitional metal (Cr,Mn) or rare-earth (Yb) dopants changes the magnetic properties of 

glasses. In constant magnetic field (B=6T) the dependence of magnetic moment on 

temperature M=M(T) is observed which is characteristic for paramagnetics and 

ferromagnetics in paramagnetic region of temperatures and described by Curie-Weiss law. 

In the sixth section, results on direct photostimulated surface relief formation using 

composite nanomultilayer structures based on As-S-Mn and As-S-Ge glasses by laser 

irradiation are presented as well as optical element and image recording using electron-

beam exposure. Studied composite multilayer nanostructures provide possibility to realize 

one-stage recording of surface relief without selective etching. For the first time it was 

shown, that direct simultaneous one stage optical recording of surface and magnetic relief is 

possible using composite multilayer nanostructure As2S3:Mn 2wt.% -Se. This provides 

possibility of optical elements fabrication with unique optical, luminescent and magnetic 

properties. 

Key words: chalcogenide glasses, amorphous thin films, modification, optical properties, 

photostructural transformation, inorganic resists, composite nanomultilayer structures. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

ХСН – халькогенідні склоподібні напівпровідники; 

ХС – халькогенідне скло; 

КРC або КР – комбінаційне розсіювання світла; 

ДСК – диференційна скануюча калориметрія; 

SQUID – superconducting quantum interference device; 

Tg – температура стеклування; 

Еа – енергія активації; 

АСМ – атомносилова мікроскопія; 

МСМ – магнітносилова мікроскопія; 

ДЕ – дифракційна ефективність; 

1 G = 10–4 Tл. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Використання халькогенідних стекол в якості 

елементів приладів ІЧ оптики, оптоелектроніки, електронної техніки, опто-

волоконних пристроїв зв’язку, чутливих середовищ інфрачервоних систем, 

потребує глибокого вивчення змін структури і властивостей. В цих матеріалах 

спостерігаються ефекти радіаційно- і фотостимульованих змін оптичних і 

фізико-хімічних властивостей, бістабільне перемикання та інші, які 

відкривають можливість їх використання для запису і відтворення оптичної 

інформації, створення фоторезистів з високою роздільною здатністю, 

фотоелектричних перетворювачів енергії, оптичних дозиметричних систем, 

тощо.  

Халькогенідним склоподібним напівпровідникам (ХСН), завдяки 

особливостям електронної та атомної будови, притаманні унікальні фізичні 

властивості, які істотно змінюються при модифікуванні (зміна хімічного складу 

та технології одержання, дія зовнішніх чинників). Тому вивчення взаємозв’язку 

електронної та атомної структури і локальних та інтегральних фізичних 

властивостей модифікованих ХСН є необхідним і корисним як для вирішення 

ряду фундаментальних проблем фізики неупорядкованого стану, так і для 

цілеспрямованого і прогнозованого їх застосування. Одними з 

найперспективніших і найбільш вивченими в цьому плані є об’ємні стекла і 

аморфні плівки з високим вмістом халькогену (сірки, селену), зокрема As2S3. 

До того ж, значний інтерес викликають різноманітні композитні структури на 

основі ХСН.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дана 

робота виконана в Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН 

України у відділі фізики оптоелектронних приладів в межах держбюджетних 

науково-дослідних тем: «Дослідження оптичних та електронних явищ в 

штучностворених однорідних і неоднорідних середовищах для розробки нових 

технологій оптоелектронного і мікросистемного приладобудування» (ІІІ-02-11) 
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державний реєстраційний номер 0111U002373, «Фізичні та фізико-технологічні 

аспекти створення сучасних напівпровідникових матеріалів і функціональних 

структур для нано- і оптоелектроніки» (III-41-12) державний реєстраційний 

номер 0112U002349, «Дослідження особливостей хвильових оптичних явищ 

наноструктурованих/ нанокомпозитних середовищ та розробка технології 

функціональних матеріалів і структур оптоелектроніки» (ІІІ-02-16) державний 

реєстраційний номер 0116U002606 та міжнародного європейського проекту 

сьомої рамкової програми FP-7 SECURE R-2I № 609534, а також спільної 

українсько-молдовської НДР «Нові композитні функціональні матеріали і 

структури на основі халькогенідних напівпровідників та фотополімерів для 

оптичних та оптоелектронних застосувань» державний реєстраційний номер 

теми 0117U003395. 

Метою даної роботи є отримання та дослідження структури та 

властивостей стекол і плівкових конденсатів халькогенідних систем, 

композитних структур на основі халькогенідних стекол та їх трансформації в 

залежності від складу, дії зовнішніх чинників, а також можливості прикладного 

застосування таких матеріалів для голографії і оптичної літографії, 

виготовлення оптичних елементів. 

Для досягнення зазначеної мети, були поставлені і розв’язані такі основні 

завдання: 

1. Дослідити структуру ближнього порядку об’ємних стекол в системах 

As-S та вплив на неї введення домішок рідкоземельних елементів та перехідних 

металів.  

2. Дослідити оптичні властивості об’ємних стекол і аморфних плівок As-

S, легованих домішками рідкоземельних елементів та перехідних металів, а 

також композитних структур на їх основі. 

3. Дослідити теплові, люмінесцентні та магнітні властивості об’ємних 

стекол As-S, легованих домішками рідкоземельних елементів та перехідних 

металів. 
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4. Дослідити вплив лазерного випромінювання на оптичні характеристики 

багатошарових тонкоплівкових композитних структур на основі ХСН.  

5. Дослідити особливості формування поверхневих рельєфних структур 

оптичних елементів при голографічному та електронно-променевому запису в 

багатошарових тонкоплівкових композитних структурах на основі ХСН та 

характеристики оптичних елементів. 

Об’єктом дослідження є фізико-хімічні властивості стекол та аморфних 

плівок трисульфіду миш’яку, легованих домішками рідкоземельних елементів 

та перехідних металів, а також багатошарових тонкоплівкових композитних 

структур на основі ХСН. 

Предмет дослідження є закономірності оптико-спектроскопічних, 

теплових, структурних, люмінесцентних і магнітних характеристик, 

фотоіндуковані ефекти в халькогенідах миш’яку та структурах на їх основі. 

Методи дослідження. Рентгенівські дифракційні дослідження, 

спектроскопія комбінаційного розсіювання світла, оптична спектроскопія, 

люмінесценція, диференціальна сканувальна калориметрія, SQUID-

магнітометрія, атомно-силова та магнітно-силова мікроскопія. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: 

1. На основі проведених досліджень структурних властивостей стекол 

As2S3, легованих домішками рідкоземельних елементів або перехідних металів, 

з’ясовано, що леговані стекла зберігають аморфність та характеризуються 

відносною зміною концентрації основних структурних одиниць стекол As2S3 

(тригональні піраміди AsS3/2) та нестехіометричних молекулярних фрагментів, 

що містять гомополярні зв’язки (As4S4, S– S та ін.) при введенні таких домішок.  

2. Експериментально встановлено, що при введенні домішок 

рідкоземельних елементів або перехідних металів, значення температури 

склування стекол As2S3 зменшується, а також зменшуються значення енергії 

активації переходу в скло. 
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3. Встановлено, що експериментальні результати досліджень власної 

фотолюмінесценції стекол As2S3 легованих перехідним металом (Cr) 

узгоджується з модифікованою моделлю Танаки, в якій вважається, що ФЛ 

походить від рекомбінації електронів, що захоплені на анти-зв’язуючих станах 

неправильних (і напружених) зв’язків в області біля середини забороненої зони 

і дірками зі станів Урбахівського краю на вершині валентної зони.  

4. Виявлено, що введення домішки перехідних металів (Cr, Mn) та 

рідкоземельних елементів (Yb) викликає зміну магнітних властивостей стекол. 

У постійному магнітному полі (B=6 Tл) спостерігається залежність питомого 

магнітного моменту M=M(T) від температури яка є характерною для 

парамагнетиків і феромагнетиків у парамагнітній області температур і 

описується законом Кюрі-Вейса.  

5. Показано, що композитні багатошарові наноструктури на основі 

халькогенідних стекол As2S3:Mn 2ваг.%–Se та Ge5As37S58–Se дають можливість 

реалізувати одностадійний оптичний запис поверхневого рельєфу 

голографічних решіток без стадії селективного травлення.  

6. Вперше показано, що можливий прямий одночасний оптичний запис 

поверхневого і магнітного рельєфів при використанні композитної 

багатошарової наноструктури As2S3:Mn 2ваг.% –Se. Це дає можливість 

отримання оптичних елементів з унікальними властивостями.  

7. Показана можливість прямого попіксельного електронно-променевого 

запису графічного зображення з використанням композитних багатошарових 

наноструктур на основі Ge5As37S58 –Se. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

розширюють наукове підґрунтя для розуміння впливу мікрогетерогенної 

будови модифікованих халькогенідних систем на основі сульфіду миш’яку на 

фізичні властивості, фотоіндуковані процеси, що є визначальним для створення 

на основі ХСН середовищ для голографії та оптичного запису, виготовлення 

оптичних елементів. Завдяки модифікації халькогенідних стекол можна 
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досягнути прогнозованої і керованої зміни структурних, теплових, оптичних, 

люмінесцентних, магнітних властивостей стекол та плівок на їх основі. 

Результати досліджень використані при виготовленні оптичних елементів в 

Інституті прикладної фізики, м. Кишинів, Республіка Молдова та Інституті 

фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, а також для 

розширення тематики при вивченні курсу: «Фізичні основи оптичного запису 

інформації» (Київський національний університет ім. Т.Шевченка). 

Достовірність та обґрунтованість поданих у дисертації наукових 

положень, експериментальних результатів і висновків підтверджуються, про що 

свідчить застосування комплексних сучасних вимірювальних методик для 

визначення структурних, теплофізичних та оптичних характеристик 

досліджуваних об’єктів; залучення надійних аналітичних методів для обробки 

та узагальнення експериментальних результатів; апробація результатів 

досліджень на українських та міжнародних конференціях.  

Особистий внесок здобувача. Здобувачем проведено пошук, аналіз та 

систематизацію літературних даних по напряму фізико-хімічні та оптичні 

властивості стекол та тонких плівок системи As-S та As-S-Ge; підготовлено до 

досліджень зразки об’ємних стекол та аморфних плівок; проаналізовано 

спектри дифракції рентгенівських променів та КРС; досліджено вплив 

легування на теплові, магнітні, оптичні характеристики стекол та проведено 

обробку одержаних результатів. Запропоновано склади плівок та 

багатошарових композитних структур для виготовлення оптичних елементів; 

досліджено край фундаментального поглинання і спектральні залежності 

показника заломлення нанокомпозинтних структур.  

Постановка задач дослідження, аналіз та обговорення одержаних 

результатів, формулювання основних наукових положень і висновків 

здійснювались разом з науковим керівником. Підготовка матеріалів для 

опублікування одержаних результатів проводилась разом з співавторами. 

Здобувач особисто виступав з доповідями на наукових конференціях. 
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Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень 

доповідались і обговорювались на 29 українських та міжнародних 

конференціях: 

• 4th International Conference On Materials Science And Condensed Matter 

Physics (Chisinau, Moldova, 2008); 

• IV International Conference Electronics And Applied Physics (Kyiv, Ukraine, 

2008); 

• IV Українська наукова конференція з фізики напівпровідників 

(Запоріжжя, Україна, 2009); 

• International Meeting Clusters And Nanostructured Materials «CNM-2» 

(Uzhgorod, Ukraine, 2009); 

• 10th International Young Scientists Conference Optics and High Technology 

Material Science – SPO 2009 (Kyiv, Ukraine, 2009); 

• Четверта міжнародна науково-практична конференція Матеріали 

Електронної Техніки та Сучасні Інформаційні Технології (Кременчук, Україна, 

2010); 

• I міжнародна науково-практична конференція Напівпровідникові 

Матеріали, Інформаційні Технології та Фотоволтаїка (Кременчук, Україна, 

2011); 

• ХIІI International Conference Physics and Technology of Thin Films and 

Nanosystems (Ivanо-Frankivsk, Ukraine, 2011); 

• 12th International Young Scientists Conference Optics and High Technology 

Material Science – SPO 2011 (Kyiv, Ukraine, 2011); 

• 6-я международная конференция по химии и химическому образованию 

«Свиридовские чтения-2012» (Минск, Беларусь, 2012); 

• 5th International Scientific and Technical Conference “Sensors Electronics аnd 

Microsystems Technology” (Odessa, Ukraine, 2012); 

• 6th International Conference On Materials Science and Condensed Matter 

Physics (Chisinau, Moldova, 2012); 
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• III міжнародна науково-практична конференція Напівпровідникові 

Матеріали, Інформаційні Технології та Фотовольтаїка (Кременчук, Україна, 

2014); 

• 7th International Conference On Materials Science and Condensed Matter 

Physics (Chisinau, Moldova, 2014); 

• 6th International Scientific and Technical Conference “Sensors Electronics аnd 

Microsystems Technology” (Odessa, Ukraine, 2014); 

• NATO Advanced Research Workshop “Functional Nanomaterials and Devices 

for Electronics, Sensors, Energy Harvesting” (Lviv, Ukraine, 2015); 

• XV International Conference Physics and Technology of Thin Films and 

Nanosystems (Ivanо-Frankivsk, Ukraine, 2015); 

• 5th International Conference “Telecomunication, Electronics and Informatics” 

(Chisinau, Moldova, 2015); 

• International Research and Practice Conference “Nanotechnology and 

Nanomaterials” (NANO–2015) (Lviv, Ukraine, 2015); 

• 3rd International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering 

(ICNBME–2015) (Chisinau, Moldova, 2015); 

• International Meeting Clusters And Nanostructured Materials (Uzhgorod, 

Vodohraj, Ukraine, 2015); 

• 16th International Young Scientists Conference Devoted to International Year 

of Light and Light-based Technologies & 75th anniversary of Faculty of Physics of 

Taras Shevchenko National University of Kyiv Optics and High Technology Material 

Science (Kyiv, Ukraine, 2015); 

• IX International Conference on Topical Problems of Semiconductor Physics 

(Truskavets, Ukraine, 2016); 

• IV Міжнародна науково-практична конференція Напівпровідникові 

Матеріали, Інформаційні Технології та Фотовольтаїка (Кременчук, Україна); 

• 7th International Scientific and Technical Conference “Sensors Electronics аnd 

Microsystems Technology” (Odessa, Ukraine, 2016); 
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• International Research and Practice Conference “Nanotechnology and 

Nanomaterials” (NANO–2016) (Lviv, Ukraine, 2016); 

• VII Українська наукова конференція з фізики напівпровідників (УНКФН–

7) (Дніпро, Україна, 2016); 

• XVI International Conference Physics and Technology of Thin Films and 

Nanosystems (Ivanо-Frankivsk, Ukraine, 2017); 

• NATO Advanced Study Institute on Advanced Technologies for Detection and 

Defence Against CBRN Agents (Sozopol, Bulgaria, 2017). 

 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи відображено у 

понад 50 публікаціях, з них 12 – у наукових фахових виданнях, 2 – у збірниках 

наукових праць, 2 – у матеріалах конференцій, 34 – у тезах конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 6 

розділів, висновків, списку використаних джерел. Робота викладена на 124 

сторінках машинописного тексту, ілюстрованого 52 рисунками та 6 таблицями. 

Список використаних джерел містить 180 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1.  

НЕКРИСТАЛІЧНІ ХАЛЬКОГЕНІДНІ СКЛОПОДІБНІ НАПІВПРОВІДНИКИ: 

ВЛАСТИВОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ. 

Інтенсивне дослідження та використання матеріалів на основі ХСН 

протягом останніх десятиліть обумовлене наявністю низки унікальних фізико-

хімічних властивостей: висока оптична прозорість в ІЧ діапазоні довжин хвиль, 

широка область склоутворення, велика різноманітність фотоіндукованих 

ефектів (фотозатемнення та фотопросвітлення, фотокристалізація, 

фотоіндукована анізотропія, фотодифузія металів та ін.), стійкість в агресивних 

середовищах, можливість змінювати в широких межах показник заломлення, 

технологічність цього класу матеріалів і т. д. Все це дає можливість 

застосовувати ХСН в електроніці (пристрої зберігання інформації, хімічні та 

біологічні сенсори) та оптоелектроніці (оптичні волокна, пристрої нічного 

бачення, оптичні гратки). 

1.1. Виготовлення халькогенідних стекол та тонких плівок на їх основі 

1.1.1. Синтез об’ємних ХСН 

Халькогенідні склоподібні напівпровідники (або халькогенідні стекла) 

відносяться до групи неорганічних склоподібних матеріалів, які завжди містять 

один або більше халькогенідних елементів: сірка, селен або телур, але без кисню, 

в поєднанні з германієм, миш’яком, галієм, сурмою, галогенідами лужних 

металів або металами, такими як свинець, срібло чи мідь. Процес синтезу ХСН 

відбувається шляхом хімічної реакції вихідних елементів в рідкій або паровій 

фазі при досягненні високих температур. 

Переважно для синтезу халькогенідних стекол застосовується метод 

розплаву і наступного його гартування та достатньо детально розглянуті в 

роботах. 1–6 Вихідні речовини завантажують в очищені кварцові ампули, які 

відкачують (вакуумують) до залишкового тиску ~.10-4 Па та герметизують. Далі 

підготовлені ампули поміщають у електропечі і нагрівають до високих 

температур. Слід зазначити, що температура синтезу може коливатися від 600 0С 

до 1000 0С в залежності від складу ХСН. Потім розплав гомогенізують протягом 
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кількох годин. Гартування можна провести через охолодження і відпал у печі. 

Швидке охолодження застосовується до нестабільних стекол (тих, які здатні 

кристалізуватися) і може проводитися на повітрі або ж зануренням запаяної 

ампули у «льодяну воду», або навіть при температурі зрідженого азоту перед 

відпалом. 

Крім класичного синтезу ХСН, автори в роботі 7 запропонували інший 

спосіб отримання стекол, який проводиться в контрольованій атмосфері аргону, 

що дає змогу багаторазового використання кварцового тиглю. Експериментальна 

установка, як зображено на рис. 1, оснащена механізмом для змішування і 

системою подачі-відведення аргону. Кварцовий тигель, попередньо 

завантажений елементарними складовими стекла, поміщається в піч, 

вакуумується реакційна камера для видалення кисню, вологи та заповнюється 

аргоном. Параметри системи (тиск газу, температура печі, швидкість обертання 

міксеру) підбираються таким чином, щоб запобігти утворенню дефектів в 

об’ємному склі. Далі розплав гартується на повітрі з наступним відпалом у печі. 

 
Рис. 1.1. Експериментальна установка для синтезу ХСН.7 

Однак, недоліком даного методу синтезу ХСН є труднощі одержання 

якісного оптично прозорого скла, до складу якого входять елементи з 

суттєвою різницею у величинах термодинамічних параметрів, наприклад, 

температура плавлення, тиск парів. 
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Існує ряд альтернативних можливостей отримання ХСН. Останнім 

часом все більше уваги приділяється поєднанню механічного синтезу 

вихідних елементів із технологією іскрового плазмового спікання (SPS– 

spark plasma sintering).8–12 Механічний синтез — це технологія, що дозволяє 

отримати однорідний матеріал із вихідних елементарних складових у 

вигляді порошків за допомогою механічного перемелювання 

компонентів.13–16 Важливими параметрами цього процесу є: якість вихідних 

елементів, контейнер для змелення, швидкість та тривалість змелення, 

атмосфера та температура змелення, вагове співвідношення кульок до 

порошку. Цей метод дає змогу одержати аморфні порошки потрібного 

хімічного складу без плавлення та гартування. 

Іскрове плазмове спікання (ІПС), що було запатентоване в 1906 р., є 

однією з найбільш сучасних технік спікання під тиском.17 Принцип ІПС 

полягає в одночасному впливі на порошкоподібний матеріал імпульсного 

постійного струму та механічного тиску. Матеріал в зоні впливу 

розігрівається до високих температур, аж до стану плазми. Технічна 

реалізація методу ІПС стала можливою за рахунок використання прямого 

нагрівання порошкових матеріалів за допомогою пропускання послідовних 

імпульсів постійного струму. В неметалевих матеріалах виникають висока 

густина електронів та дірок, і в макроскопічно великому об’ємі діелектрика 

може генеруватися електрон-діркова плазма. Іскрове плазмове спікання   

порошкоподібних матеріалів зазвичай здійснюється в струмопровідній 

графітовій прес-формі. Схема установки для електроімпульсного спікання 

наведена на рис. 1.2. 

Звичайно халькогенідні плівки наносяться з використанням фізичного 

напилення з парової фази (PVD – physical vapor deposition) такими методами, як 

термічне напилення, імпульсне лазерне напилення і розпилення.4,18 Хоча ці 
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методи досить прості, їм властиві деякі недоліки, які часто обмежують їх 

використання.  

 

Рис. 1.2. Схема установки для ІПС.17 

 

1.1.2. Осадження тонких шарів ХСН 

Загалом вони обмежені двовимірними поверхнями, потребують вакуумної 

техніки і часом складного приготування мішені у випадку лазерного 

розпорошування. Інше ускладнення, зокрема для термічного нанесення, полягає 

в тому, що нанесена плівка часто має інший склад (стехіометрію), відмінний від 

вихідного скла, або неоднорідна за товщиною, через різну летючість компонент 

багатокомпонентних матеріалів. Вирішенням цієї проблеми може бути 

напилення з декількох джерел (наприклад, з чотирьох), з яких нанесення 

проводиться одночасно за різних температур для досягнення потрібного складу 

плівки. 

Методи нанесення з розчину дають потенційну можливість подолати ці 

обмеження. Через контроль хімічного складу фази розчину, хімічний склад 

плівки може наноситись із високою точністю. Такі методи, як спрейнанесення, 

нанесення з розчину або занурення, можуть бути використані для отримання 

поверхонь різноманітної форми, а також для отримання поверхонь із великою 

площею та великих об’ємів на виробництві. Виключення високого вакууму у 

процесі нанесення плівок також підвищує швидкість на виробництві і простоту 

обробки. Додаткова перевага нанесення тонких плівок з розчину – можливість 
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включати інші матеріали в плівку, якщо цей матеріал можна розчинити або 

диспергувати у тому ж розчині. Прикладами таких матеріалів можуть бути 

вуглець, благородні метали або напівпровідникові наночастинки чи полімери, 

що робить можливим створення гібридних або композитних покриттів з новими 

функціональними можливостями чи з покращеними характеристиками. Такі 

процеси на основі розчинів є плідною областю для досліджень. На сьогодні, 

композитні і гібридні халькогенідні матеріали привертають увагу багатьох груп 

вчених, що досліджують основні властивості матеріалів і процесів при 

виготовленні тонких плівок ХС та структур із використанням методу, який 

ґрунтується на виготовленні плівок шляхом нанесення з розчину. 

Найпростішим методом отримання тонких плівок ХСН є вакуумне 

термічне напилення. Вихідним матеріалом є «наважка» із халькогенідного скла, 

температура якої змінюється шляхом резистивного нагрівання або електронним 

бомбардуванням. Отримані пари конденсуються на підкладці. Головна проблема 

для багатокомпонентних систем полягає в тому, що непропорційне 

випаровування приводить до отримання плівок зі складом, що відрізняється від 

вихідного масивного скла.  

Цю проблему можна вирішити застосуванням вибухового напилення. 

Температура підкладки має суттєвий вплив на структуру конденсата, також 

важливою є орієнтація підкладок щодо джерела випаровування. Швидкість 

нанесення знаходиться в межах 0,1 – 1 мкм/хв. Нанесення з парової фази впливає 

на структуру свіжонапилених плівок, які значно відрізняються від структур 

вихідних стекол. Окрім цього, слід брати до уваги, що склад отриманих плівок 

може значно відрізнятися від складу вихідного скла.  

Розпилення є більш складним, ніж термічне напилення, але більш гнучким. 

Енергетичні іони з плазми низького тиску, звичайно газ Ar, бомбардують 

мішень, до якої прикладається радіочастотне поле. 

 

1.2. Властивості аморфних халькогенідних стекол 

1.2.1. Структурні властивості ХСН 
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Аморфні ХСН мають невпорядковану структуру із переважно 

ковалентним типом зв’язку та характеризуються наявністю ближнього 

порядку.1–4,19–24 Параметрами, що описують топологічний ближній порядок є 

координаційне число Nc найближчих сусідів атома типу j навколо атома типу i, 

взятого за початок відліку відносно довжини зв’язку з найближчим сусідом, та 

кути між зв’язками. В такому визначенні ближнього порядку відсутня детальна 

інформація про особливості зв’язування таких локальних структурних одиниць, 

окрім інформації, що міститься в значеннях координаційних чисел. У багатьох 

аморфних матеріалах, і, особливо, в халькогенідних стеклах, порядок зберігається 

і на відстанях, більших ніж ті, що характеризують ближній порядок. На основі 

цього можна охарактеризувати новий тип порядку – середній порядок, що 

враховує особливості зв’язування основних структурних одиниць. Середній 

порядок визначається типом зв’язування основних структурних одиниць, а також 

їхньою відносною орієнтацією. Дальній порядок (трансляційна симетрія) в 

аморфних та склоподібних системах відсутній. Існує декілька моделей для опису 

структури ХСН з урахуванням хімічного складу та стехіометрії. Зокрема, в 

моделі сітки з випадковими ковалентними зв’язками 25 вважається, що розподіл 

типів зв’язків (на прикладі стекол складу AxB1-x) носить статистичний характер 

та визначається координаційними числами Na та Nb і відносними концентраціями 

x та 1-x атомів типу А та В відповідно. Модель випадкової ковалентної сітки 

припускає можливість утворення зв’язків типу А-А, В-В та А-В для всього 

інтервалу процентного вмісту, крім х = 0 та х = 1. При такому підході не 

враховуються відносні енергії зв’язків. Тоді як в моделі хімічно впорядкованої 

сітки вважається, що з можливих зв’язків (A-A, B-B, A-B) гетерополярний 

зв’язок A-В є найбільш сильним та імовірним і задовольняє умову максимальної 

хімічної стабільності, оскільки хімічне впорядкування відповідає взаємному 

насиченню зв’язків різнорідних атомів у найближчому оточенні. 

Для характеризації властивостей стекол часто використовується середнє 

координаційне число m , яке визначається співвідношенням: 
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Співвідношення між середнім координаційним числом (MCN), топологією 

сітки і фізичними властивостями стекол досліджувалися багатьма авторами.26–29 

В роботі27 описано існування фазового переходу при MCN = 2,4, який забезпечує 

перколяційний поріг між «м’якою» (floppy) сіткою і жорсткою (over-constrained) 

фазою. Танaка28 показав, що існує другий фазовий перехід при MCN = 2,67, який 

є топологічною зміною між дво- і тривимірною «напруженою жорсткою» фазою. 

Булчанд та ін.29 зазначали про існування «проміжної» фази, яка є 

самоорганізованою сіткою, що характеризується нульовим незворотнім 

тепловим потоком у вимірюваннях з використанням температурно-модульованої 

диференціальної сканувальної калориметрії. Ці моделі підтверджуються 

експериментальними дослідженнями. Як приклад – велика ділянка 

склоутворення системи Ge-As-Se, в якій переходи спостерігалися для густини, 

модуля пружності, показника заломлення і забороненої зони.26–28,30 

Якщо атоми в неперервній випадковій сітці мають меншу або більшу 

кількість зв’язків, ніж очікується від їх валентностей, тоді сітка буде містити 

координаційні дефекти.31 Відносно висока енергія зв’язків і делокалізація 

хвильових функцій валентної зони та зони провідності означає, що ці дефекти 

можуть існувати як пари з протилежним знаком заряду – один атом буде 

надкоординованим, а інший – недокоординованим. 

Ці зарядові дефекти «вморожуються» при виготовленні скла і фізично 

розподілені по склу; якщо заряди задати близько, то вони будуть анігілювати і 

змінювати локальне хімічне зв’язування. Такі дефекти викликають появу 

«хвостових станів» у забороненій зоні, які можуть впливати на оптичні й 

електронні властивості, з кількістю дефектів, що залежатиме як від форми 
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матеріалу (масивне скло, тонка плівка або оптичне волокно), так і від методу 

виготовлення. 

Молекулярно-спектроскопічні методи (ІЧ-спектроскопія та спектроскопія 

КР) виявляються дуже корисними при розшифровці структур в склоподібних та 

аморфних системах.19 Комбінаційне розсіювання в аморфних тілах, яке 

викликано коливаннями в межах ближнього порядку, забезпечує інформацією 

про структурні одиниці, способах з’єднання структурних одиниць, структурних 

змін, що відбуваються під дією зовнішніх чинників. Структурні одиниці, які 

відповідають основним (стехіометричним) одиницям стекол As2S3 – піраміди 

As(S3/2) та нестехіометричним структурним одиницям з гомополярними 

зв’язками As–As та S–S (As4S4, As4S3, кільця сірки S8, структури Sn і т. п.) грають 

вирішальну роль у побудові структури стекол As2S3. На основі аналізу кривих 

радіального розподілу атомів в склоподібному As2S3 встановлено, що кожен 

атом миш’яку знаходиться в оточенні трьох атомів сірки на відстані 2,3 Å. Дані 

структурних досліджень дають можливість зробити висновок, що ближній 

порядок у склі є подібним до ближнього порядку кристалічного As2S3 

(ауріпігменту).1 

1.2.2. Теплові властивості ХСН 

Халькогенідні стекла відносяться до «м’яких» матеріалів, оскільки їх 

характеристичні температури (температура склування, плавлення та 

кристалізації) нижчі, в порівнянні з традиційними стеклами на основі силікатів. 

Наприклад, температура склування трисульфіду миш’яку становить 180 0С, тоді 

як для кварцового скла – 1100 0С. Процес формування скла супроводжується 

поступовою зміною об’єму та температури, тобто рідина стає 

«переохолодженою», більш в’язкою зі зниженням температури, з наступним 

утворенням твердої фази, як показано на рис. 1.3.32–34 Цю тверду фазу називають 

склом, а температура, за якої «переохолоджена» рідина стає твердим тілом, 

називається температурою склування (температурою переходу у скло – glass 

transition temperature). 
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Рис. 1.3. Об’єм як функція температури для рідини, скла і кристала. 

 

Коли охолодження відбувається повільно (пунктирна крива на рис. 1.3), 

температура склування буде зміщуватися у бік більш низьких значень, оскільки 

«переохолоджена» рідина буде мати більше часу для зміни своїх властивостей до 

значень характерних метастабільному стану рівноваги. Загалом, коли 

розплавлений матеріал охолоджується через точку (температуру) плавлення Tm, 

відбувається фазовий перехід першого роду, розплав твердне і формується 

кристал. Через те, що швидкість росту кристалу кінетично обмежена, розплав 

може бути охолоджений достатньо швидко для затримки цих фазових 

перетворень. Такий кінетичний бар’єр дозволяє рідині охолодитися нижче за 

точку розплавлення, з формуванням переохолодженої рідини. 

Відомо, що механічні та теплові властивості стекол залежать від 

температури синтезу та швидкості охолодження розплаву. Наприклад, для 

стекол As2S3 значення температури склування Tg при різних умовах отримання 

були наступними:  Tg= 463К (при температурі синтезу 870 К, швидкості 

охолодження 0.01 К/с), Tg= 448К (при температурі синтезу 1120 К, швидкість 

охолодження 0.01 К/с), Tg= 443К (при температурі синтезу 1370 К, швидкості 

охолодження 0.01 К/с).3 

Низька міцність і сильні ковалентні зв’язки приводять до порівняно 

низьких температур склування Tg, низьких значень твердості, що дозволяє легке 

полірування та отримання оптичних волокон і тонких плівок. 
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1.2.3. Оптичні властивості ХСН 

1.2.3.1.  ІЧ спектроскопія 

У порівнянні з оксидними стеклами халькогенідні стекла складаються з 

більших, важчих атомів, які мають близькі електронегативності (1,8–2,5). Це 

визначає деякі з їх характеристик. Великі атомні маси та електронна 

поляризованість призводять до низьких енергій фононів і високих показників 

заломлення, що дає цим стеклам високу прозорість в інфрачервоній області 

спектру 2–4,23,24 і можливості використання як матриці для рідкоземельних іонів. 

Такі матеріали є привабливими для інфрачервоних оптичних застосувань, таких 

як ІЧ фотоніка.35–38 Важливе значення для технічного використання мають 

показники заломлення ХСН, зокрема сульфідних, селенідних та телуридних 

стекол, які містять As, Ge, Si та Sb, виміряних при 20 °C у вікнах 3–5 мкм та 8–

12 мкм. Показники заломлення n збільшуються, коли здійснюється перехід від 

сульфідів (As2S3: значення n на довжині хвилі 3 мкм дорівнює 2,3) до селенідів 

(As2Se3: значення n на довжині хвилі 8 мкм дорівнює 2,7). 

Дослідженню оптичних властивостей халькогенідних стекол (ХС) 

присвячені численні дослідження.2–4,19–21,23,39 

Для більшості халькогенідних стекол край власного поглинання 

знаходиться у видимій або ближній інфрачервоній області спектру. Спектральна 

залежність коефіцієнта поглинання α описується правилом Урбаха при 

значеннях α до ∼ 103 см–1: 

 0 exp[ ( - )]gE hvα = α −β ,  (1.2) 

де α, β – сталі, hν – енергія фотона, Eg – ширина забороненої зони.  

Спектральна залежність, яка відповідає непрямим безфононним переходам 

(не виконується правило відбору за квазіімпульсом) між параболічними краями 

валентної зони і зони провідності, спостерігається при більш високих значеннях 

коефіцієнта поглинання:  

 2( )ghv C hv Eα = × − ,   (1.3) 

де C – константа. 
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Значення Eg, отримані при апроксимації експериментальних результатів за 

допомогою виразу (1.3) (який також часто називають залежністю Тауца), широко 

використовують як значення ширини оптичної забороненої зони. Але слід 

зазначити, що оптична ширина забороненої зони визначається часто й іншими 

способами. Так, за ширину забороненої зони у низці праць приймали енергію 

фотонів, для якої коефіцієнт поглинання дорівнював певній величині – 104 см –1 

або 103 см –1 та ін.  

Дисперсійна залежність показника заломлення n твердого тіла (незалежно 

від ковалентного або іонного характеру зв’язків його кристалічного чи 

аморфного стану) при частотах, далеких від резонансу, добре описується в 

рамках одноосциляторної моделі Зельмеєра:  

 2 2
2 2

1 -
k

p
k k

f
n

=

= ω
ω ω∑  (коли kω < ω ),  (1.4) 

де kf  – сила осцилятора, зв’язаного з переходами на частоті kω , pω  

( 2 1/2(4 / )p en e mω = π ) – плазмова частота, en  – ефективна густина електронів, e та 

m – заряд і маса електронів відповідно. 

Вемпл і ДіДоменіко40,41 припустили, що один з осциляторів можна вважати 

сильнішим за інші, в цьому випадку залежність (1.4) можна розглядати для 

одного ефективного осцилятора в даній спектральній області. Рівняння (1.4) 

можна записати у вигляді: 
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де ћω – енергія фотона, параметри E0 та Ed – резонансна енергія ефективного 

осцилятора і дисперсійна енергія відповідно.  
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є загальна сила осцилятора, 1ω  відповідає резонансній частоті сильного 

осцилятора.  

Як було показано у роботі,41 параметр Ed задовольняє просте емпірічне 

співвідношення: 



35 

 
d c a e

E N Z N= β ,   (1.7) 

де стала β дорівнює 0,37 ± 0,05 для ковалентних кристалічних та аморфних 

матеріалів і 0,26 ± 0,04 для іонних (галогеїди та більшість оксидів), Nc – 

координаційне число найближчого до аніона сусіднього катіона, Za – формальна 

хімічна валентність аніона, Ne – ефективне число валентних електронів на аніон. 

Танака у роботі 42 зазначав про можливість застосування пропорційності Ed  

∼ Nc для аморфних систем As-S, для яких Nc ∼3 та Za = 2 для сірки. У праці 43 

модель Вемпла–ДіДоменіко застосовувалася для оцінки складових структурних 

одиниць, що формують скло. В поєднанні з даними комбінаційного розсіювання 

(або іншого структурно-чутливого методу) можна отримувати і кількісні оцінки. 

1.2.3.2. Фотоіндуковані явища 

Ефект світлочутливості тонких плівок халькогенідних стекол був 

відкритий понад  п’ятдесят років тому.44 Перші в світі зображення, отримані на 

тонких шарах халькогенідних склоподібних напівпровідників (рис. 1.4 та 

рис.1.5). 

 

Рис. 1.4. Перші в світі зображення, отримані на тонких шарах халькогенідних 

склоподібних напівпровідників: ліворуч шари Sb2S3, праворуч шари As2S3.
44 

 

Рис. 1.5. Перші в світі зображення, отримані на тонкоплівкових системах ХСН – 

метал.45 
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Активні дослідження фоточутливих властивостей ХСН привели до 

відкриття багатьох вторинних явищ фоточутливості, до яких належать 

фотокристалізація та фотоаморфізація, фотопластичність, фотопотемнення та 

фотопросвітлення, фотолегування, селективне травлення та ін.44–54 

Фотоіндуковані зміни включають різноманітні незворотні та зворотні (при 

відпалі за температури, близької до температури склування) зміни фізичних та 

хімічних властивостей під впливом актинічного випромінювання.47,49 Такі 

фотоіндуковані зміни супроводжуються ефектами фотопотемніння або 

фотопросвітлення, що проявляється у зсуві краю поглинання в бік менших або 

більших енергій відповідно (скалярні ефекти). Якщо експонування проводиться 

лінійно-поляризованим світлом, то одночасно з фотопотемнінням 

(фотопросвітленням) відбуваються так звані векторні ефекти подвійного 

променезаломлення та дихроїзму.48,50 Для повноти картини про різноманіття 

фотоіндукованих явищ у ХСН слід згадати фотоіндуковану кристалізацію та 

аморфізацію,51,55 фотоіндуковану плинність,53 анізотропний оптомеханічний 

ефект,54 фотостимульовану зміну розчинності.46 Ці явища відбуваються при 

опроміненні світлом із області власного поглинання або урбахівського краю 

поглинання як за кімнатної, так і за низької температур. 

Чутливість халькогенідних стекол до світлоіндукованих змін пояснюється 

структурною гнучкістю сітки сткла: халькогенні елементи є тільки 

двокоординованими, і халькогенні атоми мають неподільну пару електронів, яка 

зазвичай не бере участі в утворенні зв’язків, але під дією світлостимульованих 

реакцій з її участю можуть утворюватися трикоординовані або 

однокоординовані атоми халькогенів. 

1.2.4. Люмінесцентні властивості ХСН 

Люмінесценція халькогенідних стекол при збудженні світлом з ħω ≈ Eg 

(Eg – енергія оптичної забороненої зони) зазнає сильного Стоксового зсуву, і 

проявляється як широкий спектр з гаусовою формою і максимумом 

люмінесценції при енергії EPL ≈ Eg/2.56 У літературі це часто називають 

співвідношенням половини енергії забороненої зони. Співвідношення половини 
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енергії забороненої зони застосовується до багатьох матеріалів, але чому воно 

діє, довгий час залишалося незрозумілим. 

 

Рис. 1.6. Значення енергетичного положення піків фотолюмінесценції EPL 

як функція енергетичного положення півспектра збудження (або енергії 

збудження) Eexc стекол або аморфних матеріалів (кружечки) і кристалічних 

(хрестики) матеріалів.57 

Танака 57 на основі даних з люмінесценції арсен-сульфідних і селенідних 

стекол, 56,58,59 германієвих сульфо-селенідних стекол, 31,60–66 оксидних стекол, 67,68 

елементарних As, S, Se, P 58,59,69–72 та інших аморфних речовин 73–75 побудував 

залежність значень енергетичного положення піків люмінесценції EPL як 

функцію значень енергетичного положення піків спектру збудження 

фотолюмінесценції (або енергії збудження) Eeхc стекол  або аморфних речовин 

(кружечки) та кристалічних (хрестики) матеріалів (див. рис. 1.6).  

У працях 57,76 було показано, що енергетичне положення піку 

фотолюмінесценції EPL зростає зі зростанням енергії збудження Eexc, що якісно 

узгоджується зі співвідношенням «половини забороненої зони». На основі цього 

Танака припустив,57 що фотолюмінесценція походить від рекомбінації електронів, 

захоплених на антизв’язуючих станах неправильних (і напружених) зв’язків в 

околі рівня Фермі біля енергії половини забороненої зони, і дірок у станах 

урбахівського краю біля вершини валентної зони. 
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Неправильні зв’язки, імовірно, є домінуючими дефектами у ковалентних 

халькогенідних напівпровідниках, таких як As2S3, незалежно скло це чи кристал. 

1.2.5. Магнітні властивості ХСН 

Халькогенідним стеклам характерні властивості діамагнетиків, хоча, як 

правило, в них проявляється парамагнітна складова намагнічування.1,77,78 У 

слабомагнітних речовинах при звичайних температурах і несильних полях 

намагніченість σ, що викликана зовнішнім магнітним полем, пропорційна 

напруженості поля Н: 

 H⋅= χσ , (1.8) 

де χ – магнітна сприйнятливість. 

Магнітна сприйнятливість χ складається з діамагнітної сприйнятливості 

χd та парамагнітної сприйнятливості χp (в літературі їх ще називають 

діамагнетизмом Ланжевена та парамагнетизмом ван-Флека відповідно): 

 χ= χd +χp (1.9) 

Особлива властивість діамагнетиків характеризується виникненням 

намагніченості, що протилежно (антипаралельно) напрямлена зовнішньому 

магнітному полю і описується виразом: 

 ∑⋅
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де N – стала Авогадро, me – маса спокою електрона, c – швидкість світла, ȓ2 – 

середня квадратична відстань даного електрону від ядра. 

Атоми та молекули всіх твердих тіл мають сумарний магнітний момент, 

що обумовлює магнітні властивості речовини. Якщо магнітний момент 

невеликий, то діамагнітні властивості переважають, а значить, речовину можна 

вважати діамагнетиком. В противному випадку, коли повний магнітний момент 

не дорівнює нулю, а намагніченість напрямлена паралельно зовнішньому 

магнітному полю, то говорять, що тіло/речовина проявляє парамагнітні 

властивості. Тоді, парамагнітна сприйнятливість визначається за формулою 

1.11 та пояснюється зміною сферичної симетрії електронної густини 

парноелектронного ковалентного зв’язку: 
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χ ,  (1.11) 

де p – магнітний момент однієї молекули, R – універсальна газова стала, T – 

абсолютна температура. 

Магнітна сприйнятливість у стеклах As2S3 не залежить від режиму 

синтезу, її значення залишається однаковим як для свіжосинтезованих зразків, 

так і для зразків, які зберігалися протягом кількох років.78 Зростання 

парамагнетизму ван-Флека при переході від As2S5 до As2S3 пов’язують як з 

перетворенням трьохвимірної просторової структури As2S5 в шарувато-

ланцюжкову у As2S3, що має меншу симетрію області перекриття електронних 

орбіт, так і з парамагнітним вкладом при збільшенні концентрації миш’яку. 

Задача введення перехідних металів в матрицю халькогенідних стекол 

становить значний інтерес, що пов’язаний з пошуком можливості 

модифікування електричних властивостей для створення іон-селективних 

електродів, люмінесцентних властивостей при легуванні рідкоземельними 

елементами, а також зміни магнітних властивостей. Відомо, що наявність 

навіть незначної кількості атомів перехідних металів або рідкоземельних 

елементів викликає зміни у структурі скла, які супроводжуються утворенням 

структурних одиниць метал–халькоген та/або формуванням агрегатів 

(кластерів). Слід сказати, що величина магнітного моменту атомів перехідного 

металу чи рідкоземельного елементу обумовлюється їх ступенем окислення у 

склі. Наприклад, стекла, до складу яких входить срібло або мідь проявляють 

лише діамагнітні властивості і магнітна сприйнятливість не залежить від 

температури та мають ступінь окислення +1. У випадку легування селенідних 

та сульфідних стекол атомами марганцю чи заліза ступінь окислення становить 

+2. Хоча за допомогою месбауерівської спектроскопії було показано, що 

мізерно невелика кількість, яка на два-три порядки менша від загальної 

концентрації, мають ступінь окислення +3.78 
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1.3. Халькогенідні стекла як наноматеріали 

Наноколоїдам з халькогенідних стекол останнім часом приділяється значна 

увага.79–83 Підсилення локального поля наночастинок у колоїдних суспензіях 

призводить до виникнення нових цікавих властивостей напівпровідникових 

наночастинок. Колоїдні розчини знайшли застосування завдяки їх швидкому 

відгуку і великим оптичним нелінійностям. Серед різноманіття методів 

отримання розчинів із наночастинками найбільш популярними є хімічний метод 

і метод лазерної абляції. Інтерес до синтезу, характеризації і застосування 

колоїдних квантових точок суттєво зріс завдяки сильним залежностям їх 

оптичних і електричних властивостей від розміру частинок. Окрім цього, 

викликає інтерес залежність оптичних нелінійностей від розміру 

напівпровідникових наночастинок. 

У роботі 84 повідомлялося про використання наноколоїдних частинок 

Ge23Sb7S70 в квантово-каскадних лазерах. 

Фоточутливе покриття з халькогенідного шару дає можливість 

спектрального зсуву квантово-каскадного лазера в межах кількох нанометрів в 

результаті керування ефективним показником заломлення решіток Брега.84 Такі 

лазери мають велику потужність і працюють за кімнатної температури, що 

робить можливим їх застосування в середньому ІЧ діапазоні, де знаходяться 

характерні смуги атмосферних газів.  

З використанням наноколоїдних частинок As30S70 були отримані фотонні 

кристали – опали та інверсні опали.85 Запропоновані фотонні структури 

розглядаються як матеріали для розробки та створення новітніх гнучких 

колоїдних кристалографічних лазерних пристроїв, фотонних хвилеводів та 

хімічних сенсорів. 

1.4. Композити на основі халькогенідних стекол 

Попри широке застосування ХСН в оптиці та оптоелектроніці, все ж 

існують проблеми з використанням халькогенідних стекол, пов’язаних з їх 

токсичністю, високим коефіцієнтом термічного розширення, старінням тощо. 
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Одним із шляхів усунення таких недоліків заключається в використанні 

композитних плівок на основі халькогенідних стекол і полімерів.  

Завдяки широкому спектру фотоіндукованих ефектів, підвищений інтерес 

викликають халькогенідні багатошарові наноструктури, що використовуються в 

якості реєструючих середовищ для виготовлення планарних дифракційних 

оптичних елементів. Вперше багатошарові композитні структури на основі 

As2S3/Se були використані для отримання поверхневих рельєфів за допомогою 

прямого оптичного запису.86 Основна перевага прямого оптичного запису 

полягає в можливості одержання поверхневих рельєфів безпосередньо у процесі 

запису без використання селективного травлення.86–88 До того ж процес 

селективного травлення потребує контролю багатьох параметрів – температури, 

концентрації селективного травника та ін. Також травники, що 

використовуються в таких випадках, часто бувають токсичними та шкідливими. 

Слід зазначити, що проблема розробки та оптимізації методів одностадійного 

виготовлення поверхневих рельєфів залишається актуальною. 

Механізм запису (формування поверхневого рельєфу) в багатошарових 

наноструктурах на основі халькогенідних напівпровідників пов’язується із 

стимульованими світлом інтердифузійними процесами в наношарах.89,90 

Запропонована модель для низької інтенсивності випромінювання при експозиції 

дозволила розрахувати еволюцію профілів поверхневого рельєфу при 

голографічному запису.89 Подальшого розвитку такий підхід набув у праці,90 де 

було враховано нагрівання багатошарової наноструктури при опроміненні 

світлом високої інтенсивності та відповідні нелінійності процесів запису. 

Поєднання можливостей керування тепловими, люмінесцентними, 

магнітними та іншими фізико-хімічними характеристиками ХСН при введенні 

модифікуючих елементів та отримання поверхневих рельєфів безпосередньо у 

процесі запису з використанням багатошарових наноструктур на основі 

халькогенідних стекол дає можливості створення оптичних елементів з 

унікальними властивостями. 
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1.5. Практичне застосування халькогенідних стекол 

Основні оптичні застосування цих матеріалів пов’язані з їх високою 

оптичною нелінійністю та широким вікном пропускання в ІЧ області 

спектру.4,19,91 Вони знаходять застосування в телекомунікації, передачі лазерної 

потужності і генерації суперконтинуума та дистанційній ІЧ сенсориці. 

Застосування халькогенідних стекол, як складових елементів тепловізійних 

систем та інфрачервоних камер в ІЧ діапазоні, включає контроль температури, 

можливість теплового виявлення несправностей та нічне бачення. Значна увага 

приділяється виготовленню ІЧ волокон з надмалими втратами для 

телекомунікаційної передачі сигналів, які можуть конкурувати з кварцовими 

оптичними волокнами.92–97 Теоретичний мінімум втрат халькогенідних оптичних 

волокон для середнього ІЧ діапазону, імовірно, обмежується величинами 

> 10 дБ·км-1. 

Фотоіндуковані фазові переходи в халькогенідних стеклах аморфний – 

кристалічний (полікристалічний) стан і навпаки можуть бути основою 

застосувань у оптичній пам’яті. Сфокусований лазерний промінь записує 

інформацію, індукуючи локальний фазовий перехід, і дані зчитуються, 

використовуючи різницю у відбиванні між аморфною і кристалічною фазами.27,28 

Принцип дії лазерного нагрівання та термічно-індукованих фазових змін полягає 

в наступному: більш низькі енергії імпульсів спроможні нагрівати скло вище від 

температури склування і викликають швидку кристалізацію, в той час як 

високоенергетичні імпульси нагрівають плівку вище температури плавлення і 

приводять до аморфізації. Різне відбивання кристалічної та аморфної фаз 

використовують для розрізнення між значеннями “1” і “0” , що потрібно для 

пам’яті. Даний принцип добре відомий і формує основу сучасних технологій 

оптичних дисків, таких як CDs, DVDs і ВD. На основі стекол системи Ge–Sb–Te 

розробляються логічні модулі, які можуть записуватися і зчитуватися 

електричними способами через зміну електропровідності, викликаною процесом 

кристалізацієї-аморфізацієї.98 
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Нарешті, дані з вимірювання нелінійно-оптичних властивостей 

халькогенідних стекол показують, 99  що для стекол A2S3 значення нелінійної 

сприйнятливості третього порядку у 100 разів вище, ніж для кварцового скла, з 

можливістю швидкого часу відгуку. Це відкриває можливості для використання 

халькогенідних стекол як активних елементів у пристроях винятково оптичного 

перемикання. 

Можливі застосування ХСН як складових оптичних мікросхем у вигляді 

оптичних волокон, планарних світловодів та різних дифракційних оптичних 

елементів (голограмні дифракційні решітки, мікролінзи та їх масив тощо).100 

Різноманітні структури, в тому числі і поверхневі рельєфи, створені за 

допомогою різних процесів, зокрема, фотодифузії та фотолегування є 

перспективними для створення масивних компонент для інфрачервоної 

дифракційної оптики, а також для малорозмірних елементів інтегральної оптики 

і оптоелектроніки. Дифракційні решітки можна отримувати на основі масивних 

стекол або плівок. Існує кілька підходів для отримання високоякісних рельєфних 

структур. Серед них — селективне травлення світлочутливих середовищ, що 

проводиться в безводних розчинах на основі амінів та дозволяють забезпечити 

високу селективність процесу травлення, необхідну для формування високої 

якості рельєфу поверхневих мікроструктур. 

Основні напрями досліджень сучасних оптичних технологій з 

використанням халькогенідних стекол включають запис та зберігання інформації, 

оптичну сенсорику, голографію, нелінійну та дифракційну оптику та ін. Розробка 

нових матеріалів, у тому числі і реєструючих середовищ, є ключовим аспектом у 

всіх вищезгаданих галузях. Вимоги до таких середовищ більш жорсткі 

(наприклад, до роздільної здатності, світлорозсіювання), ніж у класичних 

застосуваннях, і тому важливе місце у технологічних процесах виготовлення 

належить характеристичним параметрам середовищ. Поєднання можливостей 

керування тепловими, люмінесцентними, магнітними та іншими фізико-

хімічними характеристиками ХСН при введенні модифікуючих елементів та 

отримання поверхневих рельєфів безпосередньо у процесі запису з 
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використанням багатошарових наноструктур на основі халькогенідних стекол 

дає можливості створення оптичних елементів з унікальними властивостями. 
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1.6. Висновки до розділу 1 

1. Халькогенідні стекла є перспективними матеріалами для широкого 

практичного застосування в сучасній оптоелектроніці, фотоніці, телекомунікаціях, 

ксерографії, запам’ятовуючих пристроях та літографії за рахунок комплексу 

властивих їм виняткових фізичних властивостей, а саме прозорість в ІЧ діапазоні 

спектру, високі значення показника заломлення, кращі у порівнянні з оксидним 

склом нелінійно-оптичні характеристики, а також висока структурна чутливість 

до впливу зовнішніх факторів. 

2. Поєднання можливостей контрольованого керування тепловими, 

люмінесцентними, магнітними та іншими фізико-хімічними характеристиками 

ХСН при введенні модифікуючих елементів та отримання поверхневих рельєфів 

безпосередньо у процесі запису з використанням багатошарових наноструктур 

на основі халькогенідних стекол дає можливості створення оптичних елементів з 

унікальними властивостями. 

3. Обґрунтовано вибір матеріалів (об’ємні стекла та багатошарові 

наноструктури на основі стекол системи As–S, легованих перехідними металами 

та рідкоземельними елементами) для досліджень та описано їх основні фізико-

хімічні характеристики. 
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РОЗДІЛ 2 

ВИГОТОВЛЕННЯ ОБ’ЄМНИХ ХАЛЬКОГЕНІДНИХ СТЕКОЛ І 

ТОНКОПЛІВКОВИХ СТРУКТУР НА ЇХ ОСНОВІ ТА МЕТОДИКИ 

ДОСЛІДЖЕНЬ ЇХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

2.1. Виготовлення халькогенідних стекол та багатошарових 

наноструктур на їх основі. 

Об’ємні зразки ХСН систем As–S–Mn, As–S– Cr, As–S– Yb та As–S–Ge 

синтезувалися по загальноприйнятій методиці гартуванням розплаву вихідних 

компонентів високої чистоти (∼ 99,9999 %) в кварцових ампулах,2–6 

евакуйованих до залишкового тиску 10-3 Па. Температура синтезу стекол 

становила 1050-1100 К. Розплав, після 24 годин витримки в печі при 

постійному перемішуванні, охолоджувався в режимі технологічної печі. 

Отриманий масивний зливок скла витягували з ампули, розрізали алмазною 

пилкою на плоскопаралельні пластини однакової товщини, шліфували та 

полірували. Про аморфність синтезованих зразків свідчили характерний 

раковистий злом, відсутність неоднорідностей при перегляді зразків в 

мікроскопі та дані рентгенофазового аналізу на X-дифрактометра SEIFERT 

XRD 3000 PTS з джерелом випромінювання CuKα (λ = 1,5418 Å). 

Багатошарові структури отримували шляхом почергового термічного 

осадження через стаціонарний екран з отворами (рис. 2.1) халькогенідних 

стекол та Se на скляні підкладки при високому вакуумі за допомогою 

модернізованої вакуумної установки ВУП – 4, оснащеної системою оптичного 

контролю товщини. Загальна товщина багатошарових нанокомпозитних 

структур становила ~ 2–3 мкм.  

Область перекриття зразків (рис. 2.2, 3) містить шар композиту з 

почерговою зміною наношарів халькогенідних стекол та Se. 

Контрольні шари ХСН (2) та Se (4) (рис.2.2) осаджувалися одночасно на 

одну і ту ж підкладку і використовувалися для контролювання складу та 

товщини шарів. 
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Рис. 2.1. Схематичне зображення пристрою для одержання 

багатошарових нанокомпозитів на основі ХСН у вакуумі: 1 – випаровувач 

халькогенідного скла; 2 – випаровувач Se; 3 – стаціонарна заслінка; 4, 8 – 

стаціонарні кварцові мікробалансні датчики зафіксовані на заслінці; 5 – тримач 

зразків, що обертається; 6 – кварцовий мікробалансний датчик на тримачі 

зразків; 7 – оптоволокна спектрофотометра; 9 – отвори у заслінці. 

 

Рис. 2.2. Фотографічна та схематична ілюстрація робочої області (зони) 

зразків: 1 – скляна підкладка; 2 - халькогенідне скло (наношар за наношаром); 3 

багатошарова наноструктура- ХСН/Sе; 4 - шар Se (наношар за наношаром). 
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2.2. Методики дослідження структури стекол 

Рентгенодифрактометричні (XRD) дослідження проводилися за 

допомогою установки ARL X’tra (Thermo scientific) з використанням 

монохроматичного випромінювання CuKα з довжиною хвилі λ=1,5418 Ǻ. 

Напруга на трубці становила – 45 кВ, струм – 30мА. Дифракційні спектри 

прописувались θ-θ –скануванням в діапазоні 2 – 140 градусів при кімнатній 

температурі у покроковому режимі з кроком сканування 0.2о та часом набору в 

точці 5 секунд. 

На основі значень дифракції рентгенівських променів розраховувалася 

функція радіального розподілу (ФРР) атомної густини, яка характеризується 

залежністю функції радіального розподілу ρ(r) та інтенсивності когерентного 

розсіювання рентгенівських променів під час дифракції та описується відомим 

рівнянням 101,102: 
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∞
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де r – міжатомна відстань, 
M

dNA=0ρ  — середня атомна густина в одиниці 

об’єму, d – пікнометрична густина, NA – стала Авогадро, М – молекулярна маса, 

λ
θπ sin4=s  — модуль вектора оберненого простору, θ – кут Вульфа-Брегга, λ – 

довжина хвилі випромінювання; i(s) — інтенсивність когерентного розсіяння — 

величина, отримана з експериментальної інтенсивності дифракційного 

розсіяння з урахуванням різних факторів, 
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si , де J(s) – виміряна 

інтенсивність розсіяння, N – число атомів, що беруть участь в розсіянні, f(s) – 

атомний фактор розсіяння. 

Спектри комбінаційного розсіювання (КР) світла вивчались при 

кімнатній температурі із використанням ІЧ фур’є-спектрофотометра BRUKERR 

IFS55 EQUINOX з приставкою FRA-106. Приставка FRA-106 забезпечувала 

отримання КР спектрів в області 50–3600 см–1 (InGaAs приймач, частота 

відсічки 3600 см–1, з підсилювачем та фокусуючою оптикою) для стоксової 
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області. При вимірюваннях застосовувалось лазерне випромінювання на 

довжині хвилі 1,06 мкм (Nd:YAG лазер, потужність > 500 мВт). При 

дослідженні КР стекол вихідна потужність становила 90 мВт. Використання 

довжини хвилі 1,06 мкм обґрунтовується відсутністю фотоструктурних змін та 

нагрівання під час опромінення зразків в цій спектральній області при кількості 

сканувань спектру (100 для стекол). Роздільна здатність спектрофотометра в 

заданих умовах експерименту складала 1 см–1. 

2.3. Оптичні методи дослідження халькогенідних стекол та 

багатошарових наноструктур на їх основі  

Для дослідження спектрів оптичного пропускання при кімнатній 

температурі використовувався ІЧ-Фур’є спектрометр Spectrum BX II 

(PerkinElmer) та двохпроменевий спектрофотометр "Specord M40" в інтервалі 

довжин хвиль 1,4–25 мкм (700–4000 см–1) та 200–900 нм (50000–11000 см–1) 

відповідно. Спектральна роздільна здатність становила 2 см–1.  

Люмінесценція стекол As2S3, легованих марганцем та хромом в області 

800-1600нм вивчалася з використанням фотолюмінесцентного спектрометра 

HORIBA Jobin-Yvon T64000 з охолоджуваним ПЗС детектором TE-1024x256 

Andor. Люмінесценція збуджувалася Ar-Kr лазером на довжині хвилі 488 нм та 

514 нм. Діаметр лазерного пучка складав ~ 1 мкм. Низькотемпературні 

дослідження проводилися при температурі рідкого азоту за допомогою 

мікротермоелектричної комірки Linkam Scientific Instruments THMS600.  

Фотолюмінесценція стекол As-S, модифікованих Yb, збуджувалася 

випромінюванням лазерного діоду на довжині хвилі 980 нм та фіксувалася при 

кімнатній температурі з використанням монохроматора Zolix SBP-300 

(роздільна здатність ~1 нм) з приставкою Zolix CR131. 

2.4. Методика термічного аналізу стекол 

Фазові переходи і температури переходу в склоподібний стан 

(температури стеклування Tg) досліджувалися за допомогою диференційного 

скануючого калориметра NETZSCH DSC 404 (з точністю ±0,5 К). 

Калориметричні вимірювання проводилися на порошкоподібних зразках 
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(масою ~20 мг) в атмосфері аргону при змінах температури 40 – 250 0С. 

Швидкість нагрівання становила q = 5, 10, 15, 20 K/хв. Температурні і 

енергетичні калібрування калориметра проводилися при розплаві чистих 

металів In, Sn, Bi, Pb, Al, Cu з відомими точними значеннями температури і 

ентальпії плавлення. Підготовка приладу до роботи проводилася згідно 

рекомендацій по експлуатації NETZSCH DSC 404.  

Метод диференційної скануючої калориметрії (ДСК) полягає у 

неперервній реєстрації різниці теплового потоку від зразка і еталону або до 

зразка і еталону (зміна ентальпії) як функції температури або часу при 

нагріванні зразків у відповідності до обраної програми в заданій газовій 

атмосфері.103 ДСК дозволяє вимірювати (in situ) теплоту різноманітних 

процесів: хімічних реакцій, фазових переходів, теплоємність. В методі ДСК 

теплоту визначають через тепловий потік – похідну теплоти по часу (звідси в 

назві термін «диференціальна»). Цей метод дозволяє фіксувати так звані криві 

нагрівання або охолодження досліджуваного зразка, тобто зміну температури 

останнього в часі. У випадку якого-небудь фазового перетворення першого 

роду в речовині або суміші речовин відбувається виділення чи поглинання 

теплоти і на кривій (термограмі) з’являються злами, перегини, які вказують на 

відхилення від монотонної зміни залежності сигналу від часу. Кожне значення 

температури стеклування Tg визначалося як початок фазового переходу.103 

2.5. Методика дослідження магнітних властивостей стекол 

Магнітний момент вимірювався за допомогою надпровідного квантового 

інтерферометра Cryogenic S600 (магнітометр) в інтервалі температур 5–400 К та 

постійному магнітному полі до 5 Тл. Магнітометр оснащений автоматизованим 

модулем керування, збору та аналізу даних із використанням National 

Instrument’s Lab VIEW програмного забезпечення. 

В основі SQUID–магнітометрії лежать ефекти слабкої надпровідності в  

надпровідних квантових інтерференційних пристроях.104 Блок-схема SQUID–

магнітометра зображена на рис. 2.3. В якості чутливого елементу магнітометра 

використовується інтегральний SQUID 1 постійного струму, який слугує 
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високо-чутливим детектором магнітного потоку. Сигнал від досліджуваного 

зразка 2 до SQUID передається за допомогою коротко замкнутого 

надпровідного трансформатора магнітного потоку, що містить дві котушки 3, 

з’єднаних зустрічно-послідовно, та вхідну котушку 4. SQUID через LC-контур, 

а також котушка 5 модуляції і зворотного зв’язку підключені до блоку 6 

підсилення та обробки корисного сигналу. Для усунення перешкод, викликаних 

варіаціями магнітного поля та мікрофонним ефектом використовується 

котушка 3. 

Кріогенна частина магнітометра складається з кріостату, під’єднаного до 

засобів відкачування та подачі хладагенту, і кріогенної вставки. Магнітне поле 

створюється надпровідним соленоїдом 7, що функціонує в коротко замкнутому 

режимі. І соленоїд, і трансформатор магнітного потоку обладнані тепловими 

ключами 8, 9. Джерело струму 10, що живить соленоїд, калібрується та 

відображає значення магнітного поля. 

 

Рис. 2.3. Блок-схема SQUID–магнітометра.104 

Досліджуваний зразок 2 кладеться в ампулу, яка теплоізольована від 

гелієвої ванни за допомогою вакуумної рубашки. Температура зразка 
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регулюється нагріванням або охолодженням ампули в межах 4 – 400 К. Для 

контролю температури служить диференційна термопара, перший спай 11 

котрої розташовується поблизу зразка, а другий спай 12 — в термостаті 13. 

Підсилення та обробка індукованого в термопарі термоЕРС відбувається в 

електронному блоці 14. Виходи блоків 6, 14 підключаються до контролеру 

засобів візуалізації. Для налаштування та контролю роботи пристрою 

застосовують багатоканальний цифровий осцилограф 16. 

2.6. Методика дослідження поверхні нанокомпозитних структур 

2.6.1. Атомносилова мікроскопія  

У 1986 році Бінінг, Гербер та Веибел опублікували роботу, де були 

виміряні сили взаємодії між гострим зондом та поверхнею за допомогою 

мікроконсолі (кантілевера). Скануючий зонд знаходився на кінці кантилевера, 

величина прогину останнього контролювалася тунельним зондом, що був 

розміщений над ним. Такий тип мікроскопів вони назвали атомно-силовими. За 

допомогою контролю за силами взаємодії (а не тунельний струм як у 

сканувальному тунельному мікроскопі (СТМ)) можна проводити 

картографування поверхні з атомарним розділенням зразків будь-якого типу 

(провідних, непровідних, органічних речовин, живих клітин та ін.) при різних 

умовах – в вакуумі, на повітрі або в рідинному середовищі.105,106 

Принцип роботи атомно-силового мікроскопа ґрунтується на реєстрації 

силової взаємодії притягання та відштовхування між поверхнею 

досліджуваного зразка і зондом (рис. 2.4.). В якості зонда використовується 

вістря із радіусом кривизни в декілька нанометрів, що розташоване на кінці 

пружної консолі. Сила, що діє на зонд з боку поверхні, призводить до 

вертикальної або торсійної деформації консолі. Для детектування відхилення 

кантилевера використовують переважно лазерно-оптичний метод, що дає змогу 

отримувати якісні трьохвимірні зображення, та заключається у відбиванні 

лазерного променя, що реєструється спеціальним чотирьохсекційним 

фотодіодом, від дзеркальної поверхні кантилевера. 
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Рис. 2.4. Принцип роботи атомно-силового мікроскопу. 

Таким чином, відхилення кантилевера веде до зміщення променя лазера 

щодо секцій фотодіода, що в свою чергу викликає зміну різницевого сигналу з 

фотоприймача і показує амплітуду зміщення кантилевера. Отже, реєструючи 

величину деформації, можна зробити висновок про рельєф поверхні. 

Для аналізу поверхні нанокомпозитних структур використовувався 

атомно-силовий мікроскоп NanoScope IIIa Dimension 3000. 

2.6.2. Магнітносилова мікроскопія  

Інтерес до магнітно-силової мікроскопії обумовлений її унікальними 

можливостями дослідження морфології, структури та властивостей 

нанокомпозитних структур з магнітними включеннями. В основі цього методу 

поєднуються сучасна техніка магнітних вимірювань і унікальні можливості 

зондової мікроскопії. Магнітно-силовий мікроскоп побудований наступним 

чином. Мікромагніт (рис. 2.5) у вигляді загостреної голки переміщують 

поблизу поверхні зразка, при цьому реєструються сили взаємодії зі зразком.  
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Рис. 2.5. Схематичне зображення магнитно-силового мікроскопу: а: 1- 

пєзосканер, 2- зразок, 3- кантилевер з голкою, 4- датчик малих зміщень, 5- 

лазер, 6- фотоприймач. б: збільшене зображення голки з магнітним покриттям. 

Для переміщення вістря відносно поверхні, що досліджується, 

використовується прецизійний трьох координатний мікроманіпулятор. 

Звичайно в зондовій мікроскопії такий маніпулятор виготовляють з 

п’єзокерамічної трубки з системою електродів. Коли на електроди подається 

напруга, трубка може вигинатися, подовжуватися або скорочуватися, що 

призводить до переміщення зразка (або голки) по трьом координатам X, Y та Z. 

В залежності від розмірів п’єзотрубки максимальне переміщення зразка може 

бути забезпечено в діапазоні від одиниць до сотні мікрон. Точність 

позиціонування такого маніпулятора досягає сотих долей нанометра. Зондуюче 

вістря розташовують на пружній мікромініатюрній консолі (кантилевері), по 

вигину якої можна визначати силу взаємодії між вістрям і поверхнею. В 

магнитно-силовому мікроскопі при скануванні зразка голка проходить по 

одному і тому ж самому місцю двічі. Перший раз вона рухається по поверхні 

зразка в контакті з ним, при цьому комп’ютер запам’ятовує її траєкторію, яка в 
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цьому випадку відповідає профілю поверхні, що досліджується. Магнітні 

властивості зразка, якщо знехтувати деформаціями поверхні, не впливають на 

спостережувану траєкторію. Другий раз мікроконсоль проходить по тій ж самій 

траєкторії, над тією ж самою ділянкою поверхні, але віддаленій на деяку 

відстань від неї. При такому русі на голку, що розташована на мікроконсолі, 

діють вже не контактні сили, як у першому випадку. Якщо голку відвести на 

відстань 10—50 нм, то універсальна ван-дер-ваальсова взаємодія затухає 

(згасає) і залишаються лише більш дальнодіючі магнітні сили, так що 

відхилення голки від заданої траєкторії буде визначатися магнітними 

властивостями зразка.107 

Локальні магнітні властивості рельєфних ґраток на основі композиту 

ХСН-Se різної амплітуди досліджувались методом градієнтної магнітної 

силової мікроскопії (МСМ) після їх формування. МСМ вимірювання 

проводились на скануючому зондовому мікроскопі NanoScope IIIa Dimension 

3000 з використанням двопрохідної методики. У першому проході реєструвався 

профіль рельєфу, у другому – зонд піднімався на висоту 700 нм і рухався над 

поверхнею, повторюючи профіль рельєфу. При цьому градієнт магнітного поля 

реєструвався за величиною зсуву частоти коливань зонду. Використовувались 

магніто-жорсткі зонди з коерцитивністю біля 300 Ерстед та ефективним 

магнітним моментом в межах 10-13 електромагнітних одиниць 

(NANOSENSORS™ PPP-MFMR probe). Зонди перед вимірюваннями 

намагнічувались вздовж осі вістря в полі постійного магніту (тобто зонд 

намагнічувався перед вимірюваннями, спеціального зовнішнього магнітного 

поля при вимірюваннях не було).
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Висновки до розділу 2 

1. Описано методики одержання халькогенідних стекол систем As–S–

Mn, As–S– Cr, As–S– Yb та As–S–Ge та багатошарових нанокомпозитних 

структур на їх основі. 

2. Описано методики структурних, оптичних, теплових та магнітних 

досліджень об’ємних стекол. 

3. Описано методики дослідження морфології та магнітних 

властивостей багатошарових нанокомпозитних структур на основі 

халькогенідних стекол. 
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РОЗДІЛ 3 

ДИФРАКЦІЙНІ ТА РАМАНІВСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ СТЕКОЛ 
As2S3, ЛЕГОВАНИХ ПЕРЕХІДНИМИ МЕТАЛАМИ АБО 

РІДКОЗЕМЕЛЬНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ 

 Некристалічні тверді тіла (а серед них і халькогенідні стекла) в останній 

час привертають значну увагу дослідників, які працюють в області, як 

фундаментальних досліджень, так і прикладних розробок. Такі системи 

характеризуються, з однієї сторони, відсутністю дальнього порядку, тобто 

строгої періодичності розташування атомів в мікроб’ємі, з іншого боку – 

наявністю ближнього порядку, тобто впорядкованим розподілом координат 

найближчих сусідів для будь-якого атома. В роботі використовуються терміни 

"аморфний стан" і "склоподібний стан", як синоніми, хочя поняття "аморфний 

стан" є більш загальним. Можна сказати, що всякий склоподібний стан є 

аморфним, але не всякий аморфний стан є склом. Головна особливість, що 

відрізняє склоподібний стан від інших аморфних станів – це те, що у скла існує 

зворотній перехід зі склоподібного стану в розплав і з розплаву в склоподібний 

стан. Ця властивість є характерною тільки для скла. В інших типів аморфних 

станів при нагріванні відбувається перехід речовини спочатку в кристалічний 

стан і лише потім при підвищенні температури до температури плавлення – у 

рідкий стан. У склоутворюючих розчинах поступове зростання в’язкості 

розплаву перешкоджає кристалізації речовини, тобто переходу у 

термодинамічно більш стійкий стан з меншою вільною енергією.1,2,4,24 При 

існуванні ближнього порядку розташування атомів навкруги будь-якого з 

атомів системи можна охарактеризувати функцією радіального розподілу 

атомів (ФРРА), як про це згадувалося в першому розділі. Ця функція має 

статистичний характер, вона означає імовірність зустрічі з атомом того чи 

іншого сорту, що знаходиться на відстані r від відлікового. Функція ФРРА є 

сферично-симетричною, з її допомогою можна знайти величини відстаней r, 

але не їх напрямок; ФРРА має декілька максимумів, в більшості випадків два-

три, які відповідають першим, другим, третім найближчим сусідам.101,102,108,109 
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Спектроскопія комбінаційного розсіювання показала себе потужним 

інструментом у вивченні аморфних і кристалічних матеріалів.110–112 Аналіз 

спектрів КР бінарних арсено-сульфідних хаькогенідних стекол AsxS1-x, показав 

наявність внутрішнього розділення фаз в наномасштабі для x = 0.4 113. 

У прикладному аспекті некристалічні тверді тіла викликають інтерес з 

точки зору створення матеріалів з заздалегідь заданими властивостями. Також 

практичні потреби диктують необхідність створення нових некристалічних 

матеріалів, а для отримання потрібних макровластивостей необхідно 

забезпечити зв’язок: склад – технологія отримання – структура – властивості. 

Одержанню експериментальних даних для вивчення такого взаємозв’язку з 

використанням дифракційних методів і спектроскопії комбінаційного 

розсіювання присвячений цей розділ. 

3.1. Функція радіального розподілу атомів у стеклах As2S3, легованих 

перехідними металами 

 Для склоподібних речовин спектри дифракції рентгенівських променів 

супроводжуються відсутністю гострих рефлексів, що дає підставу говорити про 

аморфну природу ХСН, зокрема стекол системи As–S–Mn,114 що зображені на 

рис. 3.1. Подібні рентгенівські дифрактограми були отримані для стекол систем 

As–S–Cr та As–S–Yb. На рис. 3.2 наведені функції радіального розподілу 

атомної густини для нелегованих і легованих масивних стекол.114 

 

Рис. 3.1. Рентгенівські дифрактограми для стекол As2S3, легованих Mn. Спектри 

зсунуті на однакову відстань. 114 
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Рис. 3.2. Криві функцій радіального розподілу для стекол As2S3, легованих Mn. 

Криві зміщені на однакову відстань. 114 

3.2. КР спектри стекол As2S3 

Отриманий спектр КР масивного скла As2S3 (рис. 3.3) є подібним до 

відомих з літературних даних,19 і в ньому домінує сильна смуга при 345 см-1, 

яку відносять до симетричних коливань As-(S)-As пірамід AsS3/2. Окрім цієї 

сильної смуги при 345 см-1, також видно плече при 310 см–1, яке відносять до 

асиметричних мод пірамід AsS3/2.
115 Присутність сірки показується наявністю 

слабкої смуги при 496 см-1, яку пов’язують з гомополярними S–S коливаннями 

у кільцях S8. Слабкі смуги, що розташовані при 190 та 236 см-1 вдповідають 

присутності нестехіометричних молекулярних фрагментів нанофази As4S4 , що 

містять гомополярні As–As зв’язки.116,117 

 

 

Рис. 3.3. Спектри КР скла As2S3.
118 
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3.3. КР спектри стекол As2S3, легованих Mn 

З досліджених спектрів комбінаційного розсіяння (рис. 3.4) була 

отримана інформація щодо структурних змін в As–S стеклах, легованих 

перехідними металами. Введення таких домішок веде до зростання 

концентрації нестехіометричних молекулярних фрагментів, що містять 

гомополярні зв’язки (такі як As4S4, і т.п.). 

 

Рис.3.4. Спектри КР стекол As2S3 легованих Mn. Спектри нормовані на 

інтенсивність основної смуги при 347 см-1 і зсунуті на однакову відстань у 

порядку появи 114. 

Як видно з рис. 3.4, введення марганцю спричиняє 114,119 зростання 

інтенсивності смуг при 192, 227, 236, 365 см-1, що відповідають коливанням 

нестехіометричних молекулярних фрагментів As4S4, які містять гомополярні 

зв’язки As–As. Інтенсивність смуги біля 496 см–1, характерної для коливань S–S 

зв’язків зменшується. В області 130–190 см-1 з’являються смуги, які можуть 

бути зв’язаними зі створенням нових сірковмісних структурних одиниць, 

подібних до молекулярних фрагментів MnS.110,120 Основною рисою змін 

Хвильове число, см
–1
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спектрів комбінаційного розсіяння після введення марганцю в матрицю скла 

As2S3 є зміна відносної концентрації основних і нестехіометричних 

структурних одиниць типових для стекол As2S3.
110,120 

3.4. КР спектри стекол As2S3, легованих Cr 

Введення домішки Cr (рис. 3.5) призводить до зростання інтенсивності 

смуг при 192, 227, 236, 365 см-1, які відповідають за присутність 

нестехіометричних молекулярних фрагментів нанофази As4S4. Інтенсивність 

смуги 496 см-1, характерної для коливань S–S зв’язків, зменшується зі веденням 

Cr.  

 

Рис. 3.5. Спектри КР масивних стекол As2S3 і стекол As2S3 легованих Cr 0.5 

ваг.%. Спектри нормовані на інтенсивність основної смуги при 347 см-1 і 

зсунуті на однакову відстань у порядку появи.121 

Різницеві спектри КР (по відношенню до спектрів КР бездомішкового 

скла As2S3, див. рис. 3.6) показують зміни, що відбуваються у структурі скла 

при легуванні хромом. З цих спектрів можна бачити, що введення Cr викликає 

зростання інтенсивності смуги 150 см-1, яка відповідає коливанням фрагментам 

розкладення кілець S8 і смуги 317 см-1, яку можна віднести до пірамідальних 

структурних одиниць AsS3/2 з додатковими атомами сірки, які знаходяться у 

ланцюжках (-S-S-) і з’єднують пірамідальні фрагменти.  

Основний ефект, який спостерігається при введенні хрому в скло As2S3 є 
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зміна відносної концентрації основних і нестехіометричних структурних 

одиниць, характерних для стекол As2S3.
122 

 

Рис. 3.6. Різницеві спектри КР стекол As2S3 легованих Cr 0,5 ваг.% (відносно до 

масивних нелегованих стекол As2S3).
121 

3.5. КР спектри стекол As2S3, легованих Yb 

Халькогенідні стекла As2S3 леговані ітербієм були досліджені з 

використанням спектроскопії комбінаційного розсіяння для отримання 

інформації про структурні зміни при введенні домішки ітербію в матрицю 

масивного скла As2S3.  

 

Рис. 3.7. Спектри КР стекол As2S3, As2S3:Yb 0.5 ваг.% і As2S3:Yb 1 ваг.%. 

Спектри нормалізовані на інтенсивність піку смуги 346 см–1 і зсунуті на рівні 

відстані в порядку появи.118 
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Введення Yb спричиняє (рис.3.7 і 3.8) зростання інтенсивності смуг 192, 

227, 236, 365 см–1, які відповідають присутності нанофази As4S4. Інтенсивність 

смуги 496 см–1 характерної для коливань зв’язків S-S зменшується з рівнем 

легування Yb.  

 

Рис. 3.8. Різницеві спектри КР халькогенідних стекол: As2S3:Yb 0.5 ваг.% і 

As2S3:Yb 1 ваг.% (відносно до масивних нелегованих стекол As2S3).
118  

Різницеві спектри приведені на рис. 3.8 показують зміни, що відбулися у 

структурі стекол при введенні домішки. З цих спектрів можна бачити, що 

введення Yb приводить до зростання інтенсивності смуги 155 см-1, яка 

відповідає коливанням кілець S8 і смуги 315 ÷316 см-1, яку відносять до 

пірамідальних структурних одиниць AsS3 з додатковими атомами сірки в 

ланцюжках (-S-S-), що з’єднують пірамідальні фрагменти. Інтенсивність смуг 

221 см-1 і 237 см-1, які відносять до коливань As-As зв’язків зростають з 

концентрацією Yb.118 У випадку, коли вміст Yb перевищує 1 ваг.% 

спостерігається різке зростання концентрації нестехіометричних молекулярних 

фрагментів, що містять S-S та As-As зв’язки, і, відповідно, зменшення 

концентрації стехіометричних пірамідальних структурних одиниць та корелює 

з отриманими нами експериментальними даними по визначенню температури 

склування таких стекол. Значення Tg різко знижувалася, якщо концентрація Yb 

була більше 1 ваг. %.118 

Хвильове число, см
–1
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Рідкоземельні метали входять в матрицю скла як іони 3+, і, завдяки заряду 

і великим розмірам іона, викликають деформації у матриці. Розупорядковані 

шари структури скла локально деформовані вставкою атомів металу, що 

зв’язуються з сіркою. Висока ковалентність зв’язку Me–S (Me- метал) дає 

сильні направлені зв’язки і шари стають більш жорсткими, тоді як висока 

іонність металу зменшує жорсткість шарів. Атоми Yb з високою 

електронегативністю викликають зсув міжшарових відстаней у бік менших 

значень, тобто рідкоземельні атоми грають роль модифікаторів сітки скла, які 

згладжують розупорядковані шари As2S3 в бік кращої упаковки при меншій 

товщині. Домішка, таким чином, сильно впливає на сітку матриці скла як у 

ближньому, так і в середньому порядку, звідси можна очікувати значного 

впливу введення домішки на спектри КР халькогенідних стекол, легованих 

перехідними металами і рідкоземельними елементами. 
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Висновки до розділу 3 

1. Результати дифракційних досліджень показують збереження аморфності 

стекол As2S3 при введенні домішок рідкоземельних елементів або перехідних 

металів. 

2. Отримані функції радіального розподілу показують відсутність суттєвих змін 

в першій координаційній сфері. 

3. Результати досліджень комбінаційного розсіяння світла вказують на відносну 

зміну концентрації основних структурних одиниць стекол As2S3 (тригональні 

піраміди AsS3/2) та нестехіометричних молекулярних фрагментів, що містять 

гомополярні зв’язки (As4S4, та ін.) при введенні домішок рідкоземельних 

елементів або перехідних металів. 
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РОЗДІЛ 4 

ТЕПЛОВІ ТА ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СТЕКОЛ As2S3, ЛЕГОВАНИХ 

ПЕРЕХІДНИМИ МЕТАЛАМИ АБО РІДКОЗЕМЕЛЬНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ 

Структура скла може релаксувати з часом. Фізично релаксація є процесом 

термічного розриву зв’язків, який спричиняє перебудову структурних одиниць 

скла, що стимулюється залишковими напруженнями і надлишковою ентропією, 

залишеною після процесу ґартування. Ця інформація важлива, оскільки 

халькогенідні стекла здебільшого мають низьку Tg, що впливає на стабільність 

матеріалу при довготривалому функціонуванні, та є критичним параметром, 

особливо у волоконних системах або у тонких плівках, які більш далекі від 

рівноваги (порівняно з масивними стеклами).  Через процеси релаксації 

властивості скла (густина і показник заломлення) частково визначаються своєю 

термічною історією. Різні швидкості охолодження при використанні термічної 

обробки викликають зміни у фізичних і оптичних характеристиках порівняно з 

властивостями вихідного масивного скла. Cлід також зазначити, що для 

практичних застосувань у нелінійній оптиці, елементах логіки оптичного 

комп’ютера, важливим є забезпечення стабільності стекол при робочих 

потужностях світлового випромінювання. В цьому плані проводяться 

дослідження процесів старіння халькогенідних стекол під дією різних зовнішніх 

факторів. 

Як зазначалося раніше, висока прозорість халькогенідних стекол (діапазон 

пропускання –  2–25 мкм) робить їх привабливими для використання в якості 

складових пристроїв, що функціонують в ІЧ-області спектру. Однак, 

обмежуючим фактором для застосування ХСН в ближньому чи середньому ІЧ 

діапазоні є наявність домішкових смуг поглинання гидроксильних, оксидних та 

вуглецевих груп, а також достатньо високий рівень фізичних дефектів. Смуги 

таких домішкових груп знаходяться в ближньому та середньому ІЧ діапазоні. Їх 

присутність та зміна при введенні в матрицю скла домішок перехідних металів 

та рідкоземельних елементів досліджувалася з використанням ІЧ-спектроскопії.  
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4.1. Дослідження теплових властивостей стекол  

Визначення температури склування Tg та енергії активації переходу у 

скло проводилися з використанням методу диференційної сканувальної 

калориметрії (див. розділ 2.).  

4.1.1. Термічні властивості As2S3, легованих Mn 

На рис. 4.1. подані термограми стекол системи As-S-Mn з різним вмістом 

марганцю при швидкості нагрівання q= 10  K/хв 114,119,120. Зазначимо, що із 

збільшенням швидкості нагрівання, величина Tg зміщується в напрямку вищих 

температур. Значення Tg визначалися як початок склоутворення. 

 

Рис. 4.1. Термограми As2S3 з різним вмістом Mn. 

Швидкість нагрівання –10 К/хв. 114 

Як видно з рис. 4.1, введення Mn до концентрації 8 % ваги не суттєво 

впливає на значення Tg, але зі зростанням рівня легування Mn веде до її 

зменшення. Для аналізу залежності Tg від швидкості нагрівання α 

використовувалися два підходи. Перший – емпіричне співвідношення 

наступного вигляду: 

 Tg = А+В·log α, (4.1) 

де А та В – константи. Значення А та В для різних стекол, подані в Таб. 4.1. 

Залежність Tg  від log α зображена на рис. 4.2.  
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Рис. 4.2. Залежність Tg  від log α для стекол As2S3 з різним вмістом Mn.114 

Величина А рівна температурі стеклування при швидкості нагрівання 1 

К/хв, а В – стала, яка характеризує композиційний склад скла, зокрема різні 

дослідники пов’язують нахил В із (4.1) зі швидкістю охолодження розплаву: 

чим нижча швидкість, тим менше значення В. Фізичний зміст В полягає у 

відклику конфігураційних змін в області стеклування і означає те, що при 

різних її значеннях, скло зазнає різних структуральних конфігурацій. 

Другий підхід для аналізу Tg  ґрунтується на формулі Кісінджера: 

 ln(Tg
2/α)=Ea /RТg+const,  (4.2) 

де Еа – енергія активації переходу в скло. Залежність ln(Tg
2/α) від (1000/ Tg) для 

стекол As2S3, легованих Mn різної концентрації, зображено на рис. 4.3. Звідси 

можна оцінити енергію активації переходу в скло. Значення Еа наведені в 

табл. 4.1. Як видно з отриманих експериментальних даних, зростання рівня 

легування марганцем стекол As2S3, призводить до зменшення температури 

стеклування, а відтак і енергії активації переходу в скло. Зниження величини Tg 

в стеклах системи As-S-Mn спостерігається тоді, коли S заміщується Mn. 

Структура As2S3 складається із сітки трьохвимірних AsS3/2 структурних 

одиниць. Коли S заміщується Mn, структура трьохвимірної сітки 

трансформується в шарувату структуру з ланцюжками. Виникнення Ван дер 

Ваальсових зв’язків між цими ланцюжками призводить до зменшення Tg. 
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Рис. 4.3. Залежність ln(Tg
2/α)  від (1000/ Tg) для стекол As2S3 з різним 

вмістом Mn.114 

Домішка Mn руйнує деякі трикутні пірамідальні структурні одиниці, які 

утворюються за участю атомів S і може взаємодіяти з вільними S-ланцюжками. 

Це спричиняє низькотемпературну гетерогенну нуклеацію. Тоді як, більш 

стійкіші структурні пірамідальні одиниці можуть формувати однорідне ядро.122–

127  

Таблиця 4.1. 

Кінетичні параметри стеклування 

Склад стекол 
Співвідношення (4.1) Співвідношення (4.2)

А/К В/хв Еа кДж/моль 

As2S3 179,3 29,2 142 

As2S3:Mn 1 ваг.% 176,6 22,0 141 

As2S3:Mn 2 ваг.% 174,8 21,5 140 

As2S3:Mn 5 ваг.% 174,5 19,3 130 

As2S3:Mn 8 ваг.% 161,3 21,7 101 

 

4.1.2. Термічні властивості As2S3, легованих Cr  

На рис. 4.4 зображено термограми стекол системи As-S-Cr з різним 

вмістом хрому при швидкості нагрівання 10 K/хв.120 Звідси видно, що введення 

Cr до концентрації 0,75 % ваги викликає зменшення значення Tg. 
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Рис. 4.4. Термограма As2S3 з різним вмістом Cr. Швидкість нагрівання –
10 К/хв.120 

Експериментальні значення Tg для скла As2S3 з різними вмістом Cr 

представлені в таблиці 4.2. 

Таблиця 4.2. 

Температура склування Tg для легованих Cr стекол As-S 

(q = 10 K/хв.)120,128 

Склад Tg , °С 

As2S3 208.3 

As2S3:Cr 0.5 ваг.%  204.5 

As2S3:Cr 0.75 ваг.%  202.8 

 

4.1.3. Термічні властивості As2S3, легованих Yb 

Термограми для стекол системи As–S– Yb (швидкість нагрівання - 10 

K/хв.) показані на рис.4.5. Тут необхідно відмітити, що зі зростанням швидкості 

нагрівання, значення Tg зміщується в бік більш високих температур. Отримані 

значення Tg для стекол As2S3 з різними концентраціями Yb представлені у 

таблиці 4.3.128  
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Рис. 4.5. Термограма As2S3 з різним вмістом Yb: 0.5 ваг. % та 1 ваг. %. 121 

Таблиця 4.3. 

Температура склування Tg скла As2S3 легованого Yb (q = 10 K/хв.)121 

Склад Tg, °С 

As2S3 208.3 

As2S3: Yb 0.5 ваг.% 207 

As2S3: Yb 1 ваг. % 206.2 

 

4.2. Оптичні властивості стекол As2S3, легованих перехідними 

металами, в середньому ІЧ-діапазоні  

Типові спектри ІЧ-пропускання досліджених складів халькогенідних 

стекол показані на рис. 4.6 та рис. 4.7 129,130. Криві поглинання чистого скла 

As2S3 та стекол, легованих перехідними металами, розрізняються, разом з тим 

криві домішкового поглинання у випадку хрому та марганцю є схожими між 

собою, але спостерігаються деякі відмінності в композиційних особливостях 

основних зон домішкового поглинання. Смуги поглинання можна 

ідентифікувати з використанням відомих літературних даних (див. табл. 4.4) 
110,131–139. ІЧ-коливна смуга молекулярної води H2O при 3600–3450 см–1 – 

найбільш інтенсивна у спектрах пропускання. 
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Рис.4.6. Спектри пропускання стекол: 1–As2S3, 2– As2S3: Cr 0,5 ваг.%.130 

В спектрі спостерігається смуга поглинання при 2488 см–1, яка зв’язана з 

–S–H комплексами, пік при 1589 см–1, який відповідає молекулярно 

адсорбованій воді H2O, при 1158 см–1 — сульфооксидним групам, при 1048 та 

792 см–1 — різним формам оксиду миш’яку. Смуга поглинання при 982 см–1 

може бути віднесена до As–O і/або As–H зв’язкам, вона має відносно слабку 

інтенсивність. Інші дослідники  ідентифікують смугу при 982 см–1,137,138 як 

коливання As–S і/або S–S зв’язків. Подвійний пік при 2362 та 2346 см–1 

обумовлений присутністю молекул CO2. Смуга поглинання молекулярного H2S 

(2323 см–1) зв’язана з атомами структурної сітки ХСН і має найбільшу 

інтенсивність. Тим не менш, автори 137 стверджують, що смуга при 2323 см–1 

відповідає коливній смузі молекули CO2. Згідно рис. 4.6 и рис. 4.7, 

інтенсивність, спектральне положення і форма всіх смуг домішкового 

поглинання чистих та легованих зразків ХСН залежить від хімічного складу 

стекол, тобто від рівня легування. В результаті легування стекол 0,5 % Cr та 

0,1 % Mn інтенсивності смуг молекулярно адсорбованої води при 3450 и 1589 

см–1 зростають. Також спостерігається незначне зростання інтенсивності смуги 

Хвильове число, см
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поглинання гидроксильних груп при 3601 см–1 для стекол легованих хромом і 

залишається незмінною для зразків, в склад яких входить марганець. 

 

Рис. 4.7. Спектри пропускання стекол: 1–As2S3, 2– As2S3: Mn 0,1 ваг.%, 3– 

As2S3: Mn 1 ваг.%, 4– As2S3: Mn 2 ваг.%, 5– As2S3: Mn 5 ваг.%.130 

Таким чином, концентраційні зміни ОН груп не узгоджуються в обох 

ХСН системах і можна припустити, що домішкові комплекси ОН своїм 

походженням зв’язані з атомами сірки, відносний вміст яких змінюється з 

рівнем легування і природою легуючого елемента.132,133,139 Інтенсивність 

коливної смуги при 2488 см–1, зв’язаної з –S–H комплексами, монотонно 

зростає для зразків, що містять хром, і практично не залежить від концентрації 

марганцю. Такі особливості повністю відповідають концентраційним змінам 

структурної компактності стекол, що досліджувалися в цій роботі.119 

Зменшення компактності приводить до формування «вільного об’єму» у сітці 

скла і обумовлює виникнення своєрідних «мікропор». Можна припустити, що –

S–H комплекси утворюються на внутрішніх поверхнях цих мікропор в 

результаті швидкого охолодження розплаву скла. Відомо, що більшість 

утворення «висячих» зв’язків сірки виникають у процесі формування ХСН.4,19 

Хвильове число, см
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Ці зв’язки стають неактивними або насичують свої валентності на останньому 

етапі цього процесу.  

Таким чином, насичення «висячих» зв’язків сірки відбувається не тільки 

зв’язуванням сірки у власні структурні ланцюжки, але і зв’язуванням з атомами 

водню. При синтезі ХСН має місце паралельний процес замикання «висячих»  

зв’язків сірки атомами кисню (смуга при 1158   см–1, яка відноситься до SO2 

домішки), адсорбованих з атмосфери або сформованих при 

високотемпературному розщепленні H2O. 

Таблиця 4.4. 

Смуги поглинання As2S3, легованого перехідними металами.130 

Інша можливість утворення As–O (смуга при 1048 см–1 та 792 см–1) та S– S 

зв’язків відбувається через вбудову молекули SO2 у сітку скла, при цьому 

розривається As–As зв’язок і утворюється >As–O–S–O–As< зв’язок.137–139 

Інтенсивність As–O і S–S зв’язків зростає при зменшенні смуги SO2. Зрозуміло, 

що ці процеси – відносно слабкі, тому що структурні ланцюжки скла 

замикаються не повністю, а тільки частково, утворюючи містки між сусідніми 

атомами, фрагментами і блоками.4,19

Склад 

скла 

 Смуги поглинання, см–1  

O-H H2O S-H CO2 CO2 

H2S 133 

або 

CO2 
138,139 

H2O SO2 
As–O 
138,139 

As-O 
As-H 
As–S 
S–S 

138,139 

AsO4 

As2S3 3601 3450 2488 – 2346 2323 1589 1158 1048 982 792 

As2S3: Cr 
0,5 ваг.%  

3608 3451 2488 2362 2344 – 1588 1158 1047 981 793 

As2S3: Cr 
1 ваг.%  

3604 3489 2486 2362 2344 – 1589 1159 – 984 – 

As2S3: Mn 
0,1 ваг.%  

3608 3451 2488 2362 2342 – 1587 1158 1048 980 792 

As2S3: Mn 
1 ваг.%  

3608 3450 2487 2361 2342 – 1587 1159 – 981 – 

As2S3: Mn 
2 ваг.%  

3605 3451 2486 2361 2343 2324 1588 1158 – 982 – 

As2S3: Mn 
5 ваг.%  

3607 3451 2488 2362 2343 2324 1588 1157 1048 981 792 



75 

Висновки до розділу 4. 

1. Показано, що при збільшені вмісту Mn, Cr та Yb температура 

стеклування зменшується. Виявлено, що значення енергії активації переходу в 

скло для стекол системи As–S–Mn зменшується із зростанням вмісту марганцю. 

2. Встановлено, що скло As2S3 з домішками перехідних металів має 

високе пропускання в області спектру 4000-1000 см-1, що робить їх 

перспективними об’єктами для застосування в якості активних і пасивних 

складових елементів інфрачервоних оптичних систем. Введення домішок Cr, 

Mn в скло As2S3 в інтервалі досліджених концентрацій (0.1-5 ваг%) слабо 

впливає на пропускання в області прозорості As2S3.  
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РОЗДІЛ 5 

 ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ТА МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ СТЕКОЛ As2S3, 

ЛЕГОВАНИХ ПЕРЕХІДНИМИ МЕТАЛАМИ АБО РІДКОЗЕМЕЛЬНИМИ 

ЕЛЕМЕНТАМИ 

Найбільш суттєвим в контексті застосування ХСН в сучасній фотоніці та 

оптоелектроніці є широка область прозорості даного класу матеріалів. Крім того, 

високий показник заломлення відкриває перспективи для створення оптичних 

хвилеводів з високою числовою апертурою та зниженою хвилеводною 

дисперсією, а також лінз з високою оптичною силою. Завдяки 

низькотемпературному характеру деяких матриць ХСН, зокрема As2S3, можна 

використовувати в якості модельних об’єктів для дослідження поведінки атомів 

перехідних металів наприклад, хрому, вісмуту і т.д. в твердих розчинах, що може 

дати відповідь на питання про можливість створення на їх основі активних 

оптичних елементів зі смугою люмінесценції 1,1 – 1,4 мкм. З іншої сторони, 

халькогенідне скло інтенсивно використовується для введення рідкоземельних 

елементів 140,141, що дає змогу створювати (отримувати) на їх основі активні 

елементи інтегральної оптики, активні волокна і повторювачі для середнього ІЧ 

діапазону. 

Відомо, що As2S3 є діамагнетиком. Введення домішок перехідних металів та 

рідкоземельних елементів дозволяє змінювати не тільки електричні, механічні чи 

оптичні властивості скла, але і магнітні. 

В цьому розділі розглядатимуться результати досліджень ФЛ та 

магнітних властивостей стекол As2S3, легованих перехідними металами (Cr, 

Mn) та рідкоземельним елементом (Yb). 

5.1. Фотолюмінесценція стекол As2S3, легованих Cr 

Більшість домішок введених в ХСН через розплав істотно не впливають 

на основні характеристики ФЛ. На прикладі стекол As2S3, легованих хромом 

(рис. 5.1), показано, що форма смуги ФЛ, положення її максимуму не 

змінюється.142 Звідси, можна зробити висновок, що рекомбінаційне 

випромінювання у склі відбувається не завдяки домішковим рівням, а є 
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результатом випромінювання власних дефектів структури143 Чутливість існуючої 

смуги випромінювання до природи домішки (зростання інтенсивності, збільшення 

півширини смуги) можна пояснити можливістю зміни структурних дефектів та їх 

кількості. Як було показано у розділі 3, введення хрому в скло призводить до 

зростання інтенсивності смуг відповідних нестехіометричних молекулярних 

фрагментів, що містять гомополярні As–As зв’язки. 

 

Рис. 5.1.Спектри ФЛ нелегованих і легованих хромом (0.5 ваг.%) стекол 

As2S3.
121 

5.2. Фотолюмінесценція стекол As2S3, легованих Mn 

 Спектр фотолюмінесценції (ФЛ) халькогенідів миш’яку при збудженні 

світлом з ħω ≈ Eg (Eg – ширина оптичної забороненої зони) знаходиться 

приблизно в області середини забороненої зони, це означає, що ФЛ (рис. 5.2) 

має сильний Стоксів зсув, і проявляється як широкий спектр гаусової форми з 

максимумом EPL ФЛ, який знаходиться приблизно біля EPL ≈ Eg/2 2,31,57,76. 

Танака 76 запропонував нову модель для фотолюмінесценції в області половини 

оптичної забороненої зони. Вона походить від рекомбінації електронів, 

захоплених на антизв’язуючі стани неправильних (і напружених) зв’язків в околі 

рівня Фермі біля енергії половини забороненої зони, і дірок у станах 

урбахівського краю на вершині валентної зони. Неправильні зв’язки, імовірно, є 

Довжина хвилі, нм 

 Ін
т
е
н
с
и
в
н
іс
т
ь

, в
ід
н

. о
д

. 



78 

домінуючими дефектами у ковалентних халькогенідних напівпровідниках, таких 

як As2S3, незалежно, чи це – скло, чи кристал.  

 

Рис. 5.2. Спектри ФЛ нелегованих стекол As2S3 (ліворуч) і легованих 

марганцем Mn 0.5 ваг. %.( праворуч).121 

Слід сказати, що на характеристики ФЛ може впливати ефект «утоми» 

фотолюмінесценції халькогенідних стекол, що супроводжується зменшенням 

інтенсивності випромінювання в процесі неперервного збудження і є 

характерною ознакою явища випромінювальної рекомбінації в цих 

розупорядкованих системах. Одна з гіпотез для пояснення цього ефекту 

заключається в тому, що «утома» ФЛ, яка є краще вираженою в стеклах і 

відсутня в кристалічних аналогах, може походити з миттєво захоплених 

електронів та обірваних хімічних зв’язків в розупорядкованих гнучких 

решітках стекол. Але повне розуміння та питання механізму протікання 

процесу «утоми» ФЛ стекол все ще залишається дискусійним. 

5.3. Фотолюмінесценція стекол As2S3, легованих Yb 

На рис. 5.3 наведено спектр люмінесценції ітербію в халькогенідному 

склі As2S3. Подібний спектр характерний для Yb3+ іонів і представляє собою 

неоднорідне уширення лінії з максимумом при 1060 нм., що відповідає 
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електронному переходу зі збудженого стану 2F5/2 в основний стан 2F7/2 
114,128. 

Неоднорідність уширення можна пояснити тим, що кожен оптично активний 

центр знаходиться в різному оточенні і, як наслідок, в різному електричному 

полі. Продемонстровано, що інтенсивність люмінесценції зростає зі 

збільшенням концентрації активатора. 

 

Рис. 5.3. Спектри ФЛ стекол As2S3, легованих Yb: 0.5 та 1 ваг.%.114,128 

5.4. Магнітні властивості стекол As2S3, легованих перехідними 

металами або рідкоземельними елементами 

Цей параграф присвячений дослідженню і аналізу впливу магнітної 

домішки на властивості халькогенідних стекол As2S3. В якості легуючих 

домішок були вибрані перехідні метали Mn та Cr, а також рідкоземельний 

елемент Yb. Експериментальні дані показують різні залежності питомого 

магнітного моменту M = M(T) від температури у сильних магнітних полях до 

5 Tл і мають специфічні риси, які залежать від природи легуючої домішки та 

Довжина хвилі, нм 
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від складу халькогенідного скла.144 Чисті халькогенідні стекла As2S3 є 

діамагнетиками. Вимірювання питомого магнітного моменту M у полі 5 Tл в 

області температур від 3 до 350 K дали наступні значення M для скла As2S3: 

Mmid = - 1.11×10-6 A м2/кг. Різниці в значеннях діамагнітної сприйнятливості 

вихідних стекол визначають особливості температурної залежності M = M(T) у 

слабких магнітних полях (до 0,01 Тл) при низьких температурах 0<T<25 K.  

Введення домішок Mn, Cr, Yb з концентраціями до 8 ваг. % змінює 

магнітні властивості зразків. Так у полях порядку 5 Тл спостерігається 

залежність М(Т), яка є характерною для парамагнетиків і феромагнетиків в 

парамагнітній області температур (Рис. 5.4). Така залежність описується, без 

використання наближення молекулярного поля, виразом: 

 
Θ

χ
−

=
T

C
p   (5.1) 

де Θ – парамагнитна точка Кюрі, яка може не співпадати як з точкою Кюрі, так 

і з точкою Нееля.145 Загальна магнітна сприйнятливість запишеться у вигляді:  

 
Θ

χχ
−

+=
T

C
p 0    (5.2) 

Застосування виразу (5.2) до експериментальних результатів отриманих 

для зразків стекол As2 S3, легованих хромом 1 % ваги дає значення Θ = 14,7 К. 

Стала С у формулі (5.2) пропорційна кількості атомів домішки N, які мають 

власний, пропорційний µB, магнітний момент.  
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Рис. 5.4. Температурна залежність питомого магнітного моменту М(Т) для 

стекол As2S3, легованих: (a) 1 ваг. % Cr (B = 5 Tл); (b) 2 ваг. % Mn (B > 6 Tл); (c) 

1 ваг. % Yb (B = 5 Tл).144 

Знайдені з експериментальних результатів значення С дорівнюють С ≈ 

0,059 кг Тл/А м2 К. Нахили залежностей 1/(χ-χ0) від температури збільшуються 

як  зі зміною концентрації магнітної домішки, так зі збільшенням магнітного 

поля. Порівняння аналогічних трьох залежностей, що відповідають введенню 

різних домішок в однакових концентраціях, свідчить про те, що найбільший 

нахил спостерігається для стекол As2S3, легованих ітербієм, найменший – для 

стекол As2S3, легованих марганцем. 

Будемо вважати, що парамагнітний стан при нульовому зовнішньому 

магнітному полі відповідає хаотичному розподілу власних магнітних моментів. 

Також необхідно приймати до уваги, що в аморфних структурах, шо 

характеризуються присутністю ближнього порядку, найбільш значущий вплив 

на магнітний стан дається флуктуаціями обмінних взаємодій і унівалентною 

анізотропією. На теперішній час не існує узгодженої теорії впливу аморфної 

структури на ступінь магнітного впорядкування.145,146 У відповідності з 146, 

тільки три типи магнітної організації можуть існувати в аморфних структурах: 

(a) добре впорядкований феромагнетик, (б) розупорядкований феромагнетик, і 

(c) спінове скло (рис.5.5). Вимірювання магнітних властивостей (температурна 

залежність питомого магнітного моменту) були виконані при різних умовах 

охолодження зразків. Зразок охолоджувався при нульовому магнітному полі; 
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потім вмикали магнітне поле певної величини. В подальшому магнітне поле 

підтримувалося постійним протягом нагрівання зразка. Інтервал зміни 

температури обрано таким чином, щоб максимальне значення температури 

перевищувало температуру переходу у парамагнітний стан. Тут і в подальшому 

такі залежності будуть позначатися як ZFC. Далі, зразок охолоджувався у 

магнітному полі і отримувалися залежності M= M(T), які на рисунках 

позначалася як FC. У третьому випадку зразок нагрівався без магнітного поля; і 

така залежність на рисунках позначалася як TRM (залишкова магнетизація). 

 

Рис. 5.5. Типи магнітної організації в аморфних структурах: a – добре 

впорядкований феромагнетик; б – розупорядкований феромагнетик; c – спінове 

скло.146 

Вищезгадані залежності показані на рис.5.6 для стекол As2S3, легованих 

хромом. 

 

Рис. 5.6. Температурні залежності M стекол As2S3 легованих 1 ваг.% Cr: зліва — 

B=0.05 Tл, справа —B=0.008 Tл.144 
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В магнітних полях вище 0,05 Тл (рис. 5.6 б) не спостерігається 

особливостей у залежностях M(T) для різних режимів; криві ZFC і FC 

співпадають. Можна бачити (рис.5.6, крива ZFC), що для магнітних полів 80 Gs 

у температурному інтервалі нижче 25 K спостерігається зростання питомого 

магнітного моменту, якщо зразок охолоджувався у магнітному полі у 

порівнянні з випадком охолодження без магнітного поля. На рис.5.7 наведені 

температурні залежності M(T) для масивних стекол As2S3, легованих 2 ваг.% 

марганцю.  
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Рис. 5.7. Температурні залежності M (Т) для стекол As2S3, легованих марганцем 

2 ваг.%, в полі В: (a) – 5 Gs; (b) – 10 Gs; (c) – 80 Gs; (d) – 174 Gs; (e) – 468 Gs; (f) 

– 0.197 T; (g) – 9969 Gs.144 

Всі криві показують різке зростання питомого магнітного моменту при 

Т ~ 14.2 K. У слабкому полі B = 0.9969 Tл спостерігається мале зростання M(T) 
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в області температур 12–14 K. Для поля 6 Tл (Рис.5.4) залежність M(T) 

описується законом Кюрі-Вейса (5.1), і в цьому випадку Θ дорівнює 34 K. 

Різниці між залежностями M(T) для кривих ZFC та FC залишаються до 

значення зовнішнього поля B = 458 Gs, і зникає у полі 1970 Gs. Це дає 

можливість вважати, що вплив зовнішнього поля на орієнтацію власних 

магнітних моментів атомів домішки по значенню енергії перевищує енергію їх 

теплового руху.  

При T = 5 K різниці у значеннях питомого магнітного моменту для гілок 

ZFC та FC залежать від величини магнітного поля (див. таблицю 5.1).  

 Таблиця 5.1. 

Залежність M від величини магнітного поля при Т = 5 К.144 

 

Температурні залежності M(T) для стекол As2S3, легованих 5 ваг. % 

марганцю представлені на рис.5.8. Порівняння залежностей, зображених на 

рис.5.7 та 5.8, показує, що зростання концентрації магнітної домішки впливає 

на величину питомого магнітного моменту.  

Відбувається різка зміна в залежності M(T) при температурах дещо 

більших ніж T = 14.7 K. Поведінка ZFC та FC залежностей залишається 

незмінною. Різниця в значеннях M для різних варіантів охолодження зразків 

зникає при значенні зовнішнього магнітного поля B = 0.197 Tл. При T = 5 K 

різниця в значеннях питомого магнітного моменту гілок ZFC та FC залежить 

від значення магнітного поля (таблиця 5.2). Абсолютні значення питомого 

магнітного моменту зростають по крайній мірі на порядок величини у 

порівнянні з даними представленими на рис. 5.7. При зростанні концентрації 

марганцю до 8 ваг.% температура, характерна для різкої зміни залежності M(T), 

зсувається у бік більш високих температур і дорівнює 15.2 K. Але, значення 

питомого магнітного моменту практично не змінюються у порівнянні зі 

значеннями для зразків з концентраціями марганцю 5%.  
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Рис.5.8. Температурна залежність 

питомого магнітного моменту для стекол 

As2S3, легованих марганцем 5 ваг. %, у 

полі В: (a) –5 Gs; (b) – 10 Gs; (c) – 80 Gs; 

(d) – 468 Gs; (e) –1970 Gs).144 
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Таблиця 5.2. 

Залежність питомого магнітного моменту від величини зовнішнього магнітного 

поля.144 
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Висновки до розділу 5 

1. Результати по спектрам фотолюмінесценції для стекол As2S3 з різними 

концентраціями Cr та Mn узгоджуються з модифікованою моделлю Танаки, в 

якій вважається, що ФЛ походить від рекомбінації електронів, що захоплені на 

анти-зв’язуючих станах неправильних (і напружених) зв’язків в області біля 

середини забороненої зони і дірками зі станів Урбахівського краю на вершині 

валентної зони,  

2. Введення домішок перехідних металів (Cr,Mn) та рідкоземельних 

елементів (Yb) змінює магнітні властивості стекол. У постійному магнітному 

полі (B=6 Tл) спостерігається залежність питомого магнітного моменту 

M=M(T) від температури, яка є характерною для парамагнетиків і 

феромагнетиків у парамагнітній області температур і описується законом Кюрі-

Вейса.  
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РОЗДІЛ 6 

ЗАПИС ОПТИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ОСНОВІ ШАРІВ ХАЛЬКОГЕНІДНИХ 

СТЕКОЛ І БАГАТОШАРОВИХ НАНОСТРУКТУР 

Халькогенідним стеклам, як вже згадувалося в першому розділі, 

притаманні різні фотоіндуковані явища:44–54 скалярні (фотопотемніння, 

фоторефракція, фотолегування) та векторні (фотоіндукована анізотропія, 

фотоіндукована гіротропія, фотоіндуковане світлорозсіяння), які зв’язані з 

фотоіндукованими структурними перетвореннями, утворенням дефектів та 

дифузією атомів. З загальної точки зору, основні ефекти впливу опромінення на 

халькогенідні стекла є подібними добре відомим перетворенням, що викликані 

опроміненням як на початковій стадії електрон-діркового збудження, так і на 

стадіях подальших структурних перетворень, що спричиняють подібні фізичні 

і/або хімічні зміни, які характеризуються оптичними (потемніння і оптична 

анізотропія), механічними (розм’ягшення) та геометричними ефектами 

(розширення або стиснення). 

Одним з цікавих оптично-стимульованих ефектів є пряме, одностадійне 

формування поверхневого рельєфу, яке тісно зв’язано з індукованим 

масопереносом (у вертикальному або латеральному напрямках) в аморфному 

матеріалі при опроміненні. Пряме світлоіндуковане формування поверхневого 

рельєфу пов’язане з латеральним масопереносом широко вивчалось для різних 

складів халькогенідних стекол, 46,147–150 а також були запропоновані механізми 

формування рельєфу.151,152 

На основі халькогенідних стекол розроблено різноманітні одно-, дво-, і 

тривимірні періодичні структури.4,153–159 Такі структури продемострували нові 

лінійні оптичні властивості, нелінійно-оптичні властивості, таким чином 

забезпечуючи керування розповсюдженням та взаємодією світла з речовиною. 

Багато досліджень сфокусовано на створення наноструктур для застосування в 

мікро/нано-електронних та фотонних системах. Контролювання структури 

халькогенідних стекол в нанометровому масштабі відкриває нові можливості 
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для отримання систем (середовищ) з керованими електричними, оптичними і 

тепловими властивостями. Цими наноструктурами можуть бути нуль-вимірні 

квантові точки, одновимірні халькогенідні молекули, розміщені у 

нанорозмірних каналах, а також двовимірні структури як ультратонкі плівки та 

багатошарові структури.160,161 Оптичні властивості тонких плівок в основному 

залежать від їх геометричних характеристик; в цьому випадку необхідні 

оптичні властивості можна отримати шляхом зміни товщини плівок та вибором 

складу матеріалу. Багатошарові наноструктури на основі халькогенідних стекол 

є цікавими об’єктами для досліджень через те, що фотоіндуковані ефекти в них 

пов’язані зі структурними змінами, які в свою чергу спричиняються рухом 

атомів або дифузією. Багатошарові нанокомпозити є найпростішими 

структурами, які можна достатньо легко виготовити з контрольованими 

геометричними параметрами та досліджувати як тонкі плівки. Такі дослідження 

є суттєвими, оскільки зміни оптичних параметрів (зсув краю поглинання, 

люмінесценції), а також провідності та температури плавлення (стабільність), є 

визначальними для наноструктур. Проведено чимало досліджень шарів 

халькогенідних стекол та наноструктур на їх основі,162–165 але проблема 

залежності фотоструктурних перетворень від штучного наноструктурування 

все ще залишається. На додаток, всі застосування шарів ХС, як основи для 

створення різноманітних рельєфних структур, потребують хімічної обробки для 

формування поверхневого рельєфу, тобто, не можуть бути сформованими 

прямим однокроковим записом. Формування поверхневого рельєфу в 

халькогенідних плівках інтенсивно вивчалося для створення голографічній 

пам’яті та для виготовлення різноманітних оптичних елементів. Як звичайна, 

так і поляризаційна голографія використовувалася для виготовлення 

поверхневих рельєфних структур на основі халькогенідних стекол, включаючи 

моношари та багатошарові структури. Також слід зазначити, що напрямок 

поляризації експонуючих променів є важливим для отримання поверхневих 

рельєфних структур, особливо для поляризаційної голографії.  
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Хоча стимульовані зовнішніми факторами структурні перетворення 

спостерігаються у широкій області хімічного складу халькогенідних стекол, для 

досліджень були вибрані композитні багатошарові наноструктури As2S3 (з 

домішками Mn та Ge)–Se, оскільки шари Se та As2S3 добре досліджені як і 

технологія їх отримання. Важливий критерій такого вибору вихідних матеріалів 

ґрунтувався на зміні фізичних властивостей стекол As2S3 при їх модифікації – 

зниження температури склування, оптичних, люмінесцентних та магнітних 

властивостей, а також можливість прямого фотостимульованого формування 

поверхневого рельєфу. 

6.1. Багатошарові структури на основі халькогенідних стекол  

Виготовлення багатошарових структур на основі халькогенідних стекол 

здійснювалося в одному технологічному циклі з використанням почергового 

термічного вакуумного нанесення Se та As2S3, лагованого Mn та Ge на скляну 

підкладку, що неперервно оберталася, при кімнатній температурі.166,167 

Технологія дозволяє контролювати товщину осаджених шарів в межах від 0,005 

до 3,0 мкм за допомогою двох інтерференційних сенсорів товщини на довжині 

хвилі 0.95 мкм в моді пропускання. Також загальна товщина визначалася з 

використанням атомносилової мікроскопії та інтерференційного мікроскопу 

МІІ–4. Товщина кожного наношару обчислювалася шляхом ділення загальної 

товщини на число повних обертань зразка.166–169 Багатошарові наноструктури 

As2S3:(Mn)–Se складалися з 90 наношарів As2S3:(Mn) та 90 наношарів Se. 

Загальна товщина шару Se сягала 935 нм± 8нм, шарів As2S3:(Mn - 2ваг.%) – 

1031±  3 нм, і загальна товщина багатошарової наноструктури As2S3:(Mn)–Se – 

1966 нм. У випадку багатошарової наноструктури Ge5As37S58 –Se з загальною 

товщиною 1760 нм і модуляційним періодом 17 нм, область перекриття шарів 

різного складу містила почергові шари Ge5As37S58 з товщиною 7 нм і Se з 

товщиною 10 нм. Загальне число наношарів було 200. При записі з 

використанням електронних променів модуляційний період багатошарової 

наноструктури Ge5As37S58 –Se складав 30 нм, товщина наношарів Ge5As37S58 

становила 16 нм і Se – 14 нм. 
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6.1.1. Оптичні властивості багатошарових наноструктур ХСН-Se   

Отримані плівки досліджувалися з використанням оптичної 

спектроскопії. Спектри пропускання вимірювалися в області 450–900 нм при 

кімнатній температурі для отримання значень показника заломлення, товщини 

та енергії забороненої зони шарів As2S3:(Mn), Ge5As37S58, Se та багатошарових 

наноструктур As2S3:(Mn)–Se, Ge5As37S58–Se (в наближенні однорідного 

нанокомпозиту).166–169 Спектри пропускання плівок на основі стекол системи 

As–S–Mn та As–S–Ge зображені на рис.6.1 та рис. 6.2 відповідно.  

 

Рис. 6.1. Спектральні залежності пропускання: 1–Se шарів, 2– багатошарової 

наноструктури As2S3:(Mn)–Se, 3– As2S3:(Mn) шарів, 4–скляна підкладка.168 

 

Рис. 6.2. Спектральні залежності пропускання: 1–Se шарів, 2–Ge5As37S58 шарів, 

3–багатошарової наноструктури Ge5As37S58–Se, 4–скляна підкладка.167 
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Як видно з рис.6.1 та 6.2, отримані багатошарові наноструктури мають 

хорошу оптичну якість (пропускання в областях інтерференційних максимумів 

близько до пропускання скляної підкладки). Край поглинання багатошарових 

наноструктур As2S3–Se 166, As2S3:(Mn)–Se (див. рис.6.1, крива 2), Ge5As37S58–Se 

(як видно з рис.6.2, крива 3) є близьким до краю поглинання шарів Se (криві 1 

на рис.6.1 та рис. 6.2). Оскільки товщини складових наношарів As2S3, 

As2S3:(Mn), Ge5As37S58 та Se складали ~7-20 нм та були суттєво меншими ніж 

довжина хвилі світла, то при аналізі оптичних спектрів пропускання 

багатошарових наноструктур можна використати підхід «ефективного 

оптичного середовища»: шари з малим значенням оптичної забороненої зони Eg 

визначали оптичне поглинання в області усередненої забороненої зони Eg, і 

бар’єрні шари з більшими значеннями Eg, в цій області були прозорими. Край 

поглинання визначався з залежності: 

 hvα  = const( gEhv− )2, (6.1) 

де hv – енергія світлового кванту, α  - коефіціент поглинання. 

Оптичні сталі зазначених нанокомпозитів в області прозорості та межі 

поглинання і товщина багатошарових структур визначалася на основі 

експериментальних даних спектральних залежностей пропускання з 

використанням методу Сванпула.170–172 Показник заломлення n як функція 

довжини хвилі (рис. 6.3 та рис. 6.4) аналізувався за допомогою моделі Вемпл-

ДіДоменіко (Wemple–DiDomenico),43 яка базується на одноосциляторному 

підході. У відповідності з цією моделлю показник заломлення n зв’язаний з 

енергією падаючого фотона E рівнянням: 

 n2-1=EdE0/(E0
2-E2), (6.2) 

де E0 — енергія ефективного осцилятора, Ed – дисперсійна енергія. 

В цьому виразі E0 визначає положення ефективного осцилятора 

зв’язаного з середньою забороненою зоною. Ed — дисперсійна енергія, що 

характеризує силу міжзонних переходів. Значення E0 і Ed отримували із 
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залежностей (n2-1)-1=f(E2) (див. рис. 6.5), лінійно апроксимованих методом 

найменших квадратів. Оптична заборонена зона Eg визначалася з залежності 

Тауца (Tauc), ( hvα )½=f(E). Параметри одноосциляторної моделі та Eg для 

багатошарових нанокомпозитів на основі стекол As2S3, As2S3:(Mn) і Ge5As37S58 

представлені в таблиці 6.1. 

 

Рис. 6. 3. Спектральні залежності показника заломлення n : 1- шари 

As2S3:(Mn), 2- шари Se і 3-  шари As2S3:(Mn)–Se.168 

 

Рис. 6. 4. Спектральні залежності показника заломлення n : 1–шари 

Ge5As37S58, 2–шари Se і 3– шари Ge5As37S58–Se.167,169 

З даних таблиці можна бачити, що емпіричний зв’язок E0~2Eg добре 

виконується для оптичної забороненої зони Eg шарів As2S3, As2S3:(Mn), 

Ge5As37S58. Для шарів Se величина E0  вивляється на ~11% ніж 2Eg, і E0 для 

багатошарових структур As2S3–Se приблизно на 2-4% більша. 
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Таблиця 6.1.

Параметри одноосциляторної моделі для шарів Se, As2S3, As2S3:(Mn), 

Ge5As37S58, багатошарових структур As2S3–Se, As2S3:(Mn)–Se,  Ge5As37S58 –Se 

Склад )0(n  Ed, еВ E0, еВ Eg, еВ Посилання 

шари Se 2,25 13,9 3,44 1,93 

166 
шари As2S3 2.24 18,7 4,67 2,35 

багатошарова 
наноструктура 

As2S3–Se 
2,29 17,9 4,05 1,95 

шари Se 2,28 15,09 3,58 1,93 

168 
шари As2S3:(Mn) 2,25 18,7 4,61 2,32 

багатошарова 
наноструктура 
As2S3:(Mn)–Se 

2,29 16,71 3,95 1,94 

шари Se 2,28 15,09 3,53 1,91 

169 
шари Ge5As37S58 2,24 18,38 4,57 2,27 

багатошарова 
наноструктура 
Ge5As37S58 –Se 

2,37 17,67 3,84 1,92 

шари Se 2,31 15,3 3,51 1,93 

167 
шари Ge5As37S58 2,24 18,8 4,66 2,30 

багатошарова 
наноструктура 
Ge5As37S58 –Se 

2,32 16,7 3,82 1,94 

 

Модель Вемпл-ДіДоменіко (Wemple–DiDomenico) пов’язує дисперсійну 

енергію Ed, з іншими фізичними параметрами матеріалу через наступне 

співвідношення:40,41,43 

 Ed (еВ) =bNcZaNe, (6.3) 

де Nc є ефективне координаційне число катіонів найближчих сусідів до аніона, 

Za —хімічна валентність аніона, Ne відповідає ефективному числу валентних 
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електронів на аніон і b — константа з двома значеннями для іонних або 

ковалентних зв’язків (bi = 0.26 ± 0.03 еВ і bc = 0.37 ± 0.04 еВ, відповідно).  

Для As2S3 вважається, що Za = 2, b = 0.37 ± 0.04 еВ та Ne = 9.3, що 

визначається стехіометрією скла. На основі цих припущень, будь-яка різниця в 

значеннях Ed, що отримана в рамках моделі Вемпл-ДіДоменіко, імовірно, буде 

пов’язана з різницею в Nc, координаційним числом арсену, що визначає 

структуру скла. Запропоноване Вемплом (Wemple) пояснення різниці між 

експериментальними значеннями Ed для кристалічних і аморфних форм 

сполуки As40S60,
40,41 які дають значення ефективного координаційного числа 

(3.6 та 3.2, відповідно) є більшими, ніж теоретично очікуване значення Nc= 3, і 

базувалося на різниці у компактності структури.43,48,150 У випадку Se в аморфній 

формі, зв’язування ланцюг-ланцюг збільшує ефективне координаційне число 

над значенням характерним для найближчих сусідів, і ці взаємодії суттєво 

зменшуються. Відповідним оптичним ефектом є зменшення сили осцилятора 

переходів з рівнів одиноких пар (lone-pair) в зону провідності.39 

Рис. 6. 5. Залежність (n2-1)-1 від E2 для визначення параметрів одноосциляторної 

моделі Ed та E0. (на прикладі шарів: 1–Ge5As37S58, 2–Se, 3–багатошарової 

наноструктури Ge5As37S58–Se).167,169 
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6.1.2. Запис дифракційних решіток з використанням багатошарових 

наноструктур ХСН-Se 

Голографічні дифракційні решітки з періодом d записувалися за 

допомогою стандартних схем, як описано в роботах.165–169,173 Період решітки 

визначається із співвідношення: 

 d = λ  /(2sin α ),  (6.4) 

де λ  – довжина хвилі лазерного променя, α  є кутом між падаючими лазерними 

променями. 

Для запису використовувався одномодовий неперервний лазер CW DPSS 

з довжиною хвилі λ= 532 нм (область слабкого поглинання As2S3:(Mn), 

Ge5As37S58 і сильного поглинання Se, див. рис. 6.1 та рис. 6.2) середньою 

інтенсивністю пучка від 150 до 350 мВт/см2. В процесі запису також 

застосовувалася різна поляризація записуючих променів: P–P, S–S, L–R чи 

(+450)–(-450). Схема запису зображена на рис. 6.6.  

 

Рис. 6.6. Схема запису голографічних дифракційних решіток: DPSS – 

твердотільний лазер, M – дзеркало, SF – просторовий фільтр, L –коліматор, BS 

–світлоподільний кубик, LD – лазерний діод для контролю дифракційної 

ефективності, S – середовище для запису (зразок), PD – фотоприймач.165–169,173 

Дифракційна ефективність решіток η контролювалася у процесі запису (в 

реальному часі) шляхом вимірювання інтенсивності (в пропусканні) першого 

порядку дифракції на довжині хвилі 650 нм. Дифракційна ефективність η 
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визначалася як η=Idif./I100%, де Idif- інтенсивність продифрагованого променя, 

I100% - інтенсивність променя в нульовому порядку дифракції. 

6.2. Запис голографічних оптичних елементів з використанням 

багатошарової наноструктури As2S3:Mn–Se 

На основі багатошарової нанокомпозитної структури As2S3:Mn–Se 

отримано дифракційні решітки з різними просторовими частотами. Для 

решітки з просторовою частотою ~ 1000 мм-1 дифракційна ефективність 

становила ~ 7 %, а глибина рельєфу ~40 нм, а для решітки з просторовою 

частотою ~ 1500 мм-1 дифракційна ефективність сягала ~ 3 %, при глибині 

рельєфу ~30 нм. З АСМ зображення записаних решіток,що на рис. 6.7, видно 

достатньо високу якість сформованого рельєфу граток, записаних при S-S 

поляризації падаючих променів. 

Рис.6.7. 2-D, 3-D зображення голографічних дифракційних решіток, записаних з 

використанням багатошарової наноструктури As2S3:Mn–Se: а – з просторовою 

частотою ~ 1000 мм-1,174 та б – з просторовою частотою ~ 1500мм-1.168 

Слід відмітити, що кінетика (залежність дифракційної ефективності 

решіток від експозиції) запису решіток залежить від поляризації записуючих 

променів (рис. 6.8). Як вже згадувалося вище, процес запису решіток в таких 

середовищах (багатошарових наноструктурах на основі халькогенідних стекол) 

а б 

2–D  АСМ зображення 

2–D  АСМ зображення 

3–D  АСМ зображення 3–D  АСМ зображення 
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супроводжується зміною показника заломлення, розширенням об’єму та 

масопереносом. Процес запису решіток при використанні «чистих» шарів 

As2S3:Mn 2 ваг.% починається одразу після початку опромінення (рис. 6.8, 

крива 4) та після досягнення деякого максимуму, дифракційна ефективністьη 

зменшується, що свідчить про процес стирання решітки. 

Запис поверхневих рельєфів решіток відбувався при наступних 

поляризаціях променів: перпендикулярних площині падіння (S-S-поляризація), 

ліво-права циркулярна поляризація (L–R) і лінійна поляризація (під +450) в 

одному промені та (-450) в іншому. При поляризаційній модуляції 

голографічного запису, для двох варіантів лінійно-поляризованих променів (S–

S) та (L–R) на початковій стадії спостерігався індукційний період, який 

супроводжувався лінійною залежністю з подальшим виходом на насичення 

(рис. 6.8, криві 1, 2). Два лінійно поляризованих променя (+450) – (–450) після 

індукційного періоду показують лінійну залежність зростання дифракційної 

ефективності (в межах використаних при дослідженнях експозицій), рис.6.8, 

крива 3.  

 

Рис. 6.8. Залежність (in situ) дифракційної ефективності решіток від часу 

експозиції для багатошарової наноструктури As2S3:Mn-Se (криві 1-3): 1– S-S, 2– 

LR, 3 – ±  450 поляризації записуючих променів та шарів As2S3:Mn (крива 4), S-

S-поляризації записуючих променів. 
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Як говорилося в розділі 1, взаємна дифузія, релаксація напружень у 

комбінації з іншими фотостимульованими процесами можуть брати участь в 

таких ефектах розширення у багатошарових наноструктурах на основі 

халькогенідних напівпровідників. Фізичною основою процесу вважається 

взаємна дифузія α-Se та As2S3, яка приводить до розширення (зростання) об’єму 

у порівнянні з загальним об’ємом окремих субнаношарів, і до ефективного 

перемішування компонент на коротких, нанометрових відстанях. Конкуренція 

між атомним потоком викликаним напруженнями (у напрямку до опромінених 

областей плівок) та дифузійним потоком, викликаним зростанням енергії в 

об’ємі завдяки розриву зв’язків (і направленого до темних областей) може 

привести або до позитивного або до негативного масопереносу в опроміненій 

області. Беручи до уваги зміну магнітних властивостей скла As2S3 після 

легування Mn, вище зазначений процес взаємної дифузії і перемішування шарів 

та латеральної дифузія в багатошарових наноструктурах, очікувалося, що при 

використання багатошарових наноструктур As2S3:Mn–Se буде можливим 

отримувати окремо поверхневий рельєф голографічної решітки разом із 

магнітним рельєфом у процесі голографічного запису решітки.  

6.2.1. Утворення магнітного рельєфу з використанням багатошарової 

наноструктури As2S3:Mn–Se 

Локальні магнітні властивості поверхневого рельєфу решіток вивчалися з 

використанням градієнтної магнітносилової мікроскопії. АСМ та МСМ 

зображення записаного рельєфу показані на рис.6.9.174 

МСМ зображення показують кореляцію між розподілом і значенням 

магнітного поля корелює та рельефу решітки у фазі або протифазі в залежності 

від напрямку намагніченості вістря скануючого зонду. Можливість прямого 

одностадійного запису магнітного рельєфу на основі багатошарових 

наноструктур As2S3:Mn 2 ваг.%–Se (або аналогічних) може бути використано 

для виготовлення оптичних елементів з унікальними властивостями та 

елементах магнітної пам’яті. 
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a 

 

б 

Рис. 6.9. АСМ зображення поверхневого рельєфу решіток, записаних з 

використанням багатошарових наноструктур As40S60:Mn 2 ваг.%–Se та МСМ 

зображення магнітного рельєфу для різних (а, б) напрямків намагнічування 

вістря разом з профілями поверхневого та магнітного рельєфів.174 

АСМ зображення МСМ зображення 

АСМ зображення МСМ зображення 
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6.3. Запис голографічних оптичних елементів з використанням 

багатошарової наноструктури Ge5As37S58–Se  

На рис. 6.10 показана поверхня голографічної решітки з періодом 1 мкм, 

що записувалася двома лазерними променями з S–S поляризацією, на основі 

багатошарової структури Ge5As37S58–Se. Можна бачити, що голографічний 

запис дифракційних з використанням багатошарових структур Ge5As37S58 –Se, 

забезпечує високу якість поверхневого рельєфу. Профіль решіток зображений 

на рис. 6.11 та є близьким до синусоїдного.167 Звідси видно, що глибина 

модуляції рельєфу решіток h/d становить ~ 0,1. Слід зазначити, що даний 

параметр є важливим критерієм оцінки якості дифракційної решітки, оскільки 

його зростання у два-три рази дозволить досягнути максимальної дифракційної 

ефективності рельєфно-фазових решіток.175 

  

а       б 

Рис. 6.10. a – АСМ зображення поверхні голографічної решітки, записаної з 

використанням багатошарової наноструктури Ge5As37S58–Se. б – 3-D 

зображення голографічної решітки записаної з використанням багатошарової 

наноструктури Ge5As37S58–Se.167 

Дифракційна ефективність записаних решіток є набагато більшою для 

багатошарових наноструктур Ge5As37S58 –Se (приблизно у десять разів), ніж в 
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«чистих» шарах Ge5As37S58, завдяки формуванню поверхневого рельєфу. Для 

граток з періодом 1 мкм на основі багатошарової наноструктури Ge5As37S58–Se 

отримано значення дифракційної ефективності 18% на довжині хвилі 

λ = 0.65 мкм. Також слід зазначити, що записані решітки є стабільними 

(залежність дифракційної ефективності η від експозиції виходить на насичення, 

тоді як для “чистих” шарів Ge5As37S58 така залежність максимум з подальшим 

спадом величини η при зростанні експозиції). 

 

Рис. 6.11. Профіль решітки (поперечний переріз решітки), показаної на рис. 

6.10 a та рис. 6.10 б.167 

Завдяки змінам в пропусканні, відбиванні, і в товщині під дією лазерного 

опромінення, багатошарові наноструктури Ge5As37S58–Se перспективні для 

використання в оптичному записі інформації та виготовлення різноманітних 

оптичних елементів. Також з використанням багатошарової наноструктури 

Ge5As37S58 –Se і прямого запису були записані голографічні дифракційні 

решітки з просторовою частотою 1500 мм-1 (рис. 6.12)  

Цікавою рисою процесу запису голографічних дифракційних решіток на 

основі багатошарової наноструктури Ge5As37S58 –Se, як середовища для запису, 

є наявність поляризаційної залежності запису решіток 169 (теж саме вище 

згадувалося і для наноструктур As2S3–Se 166 та As40S60:Mn 2 ваг.%–Se 168). 

Для шарів ХСН, як було сказано вище, процес запису може складатися з 

фотоіндукованих змін показника заломлення, фотопотемніння, розширення 

об’єму або стиснення і масопереносу. 
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Рис. 6.12. АСМ зображення голографічної дифракційної рещітки з просторовою 

частотою  1500 мм-1,записаної з використанням багатошарової наноструктури 

Ge5As37S58 –Se.169 

Зазвичай після досягнення максимуму η процес запису припиняється і 

потім проводиться селективне травлення з метою отримання необхідної 

величини модуляції рельєфу (для досягнення максимальних значень 

дифракційної ефективності). При записі була використани: S-S поляризація 

записуючих променів, циркулярна поляризація L-R та лінійні поляризації-  

(+45o) напрямок в одному записуючому промені і (–45o) в іншому. Запис 

решітки при S-S поляризації падаючих променів кінетика запису (крива 1 рис. 

6.13) не має індукційного періоду, який присутній на кривих з використанням 

циркулярно поляризованих променів L-R (крива 2 рис. 6.13) або ±45o 

поляризації (крива 3 рис. 6.13). Також у випадку S-S поляризації ми маємо 

спочатку лінійне зростання дифракційної ефективності решітки на початку 

процесу запису з наступним насиченням зростання дифракційної ефективності. 

Для ±45o поляризації в даному інтервалі експозицій насичення не 

спостерігалося (див. рис. 6.13, крива 3), Найвищі значення η досягнуті в наших 

експериментах складали ~15-18%.165,167,169 Однак потрібно зауважити, що у 

випадку циркулярно поляризованих променів L-R або ±45o поляризацій, в 

межах використаних експозицій насичення не досягалося. Деформації зі 

змінами товщин до 4-5% відбуваються при достатньо слабих інтенсивностях 

лазерного опромінення.86 
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Рис. 6.13. Кінетика запису голографічної решітки з періодом Λ= 1мкм) на 

основі багатошарових наноструктур Ge5As37S58–Se при різних поляризаціях 

лазерних променів: 1 – S:S поляризація; 2 –– LCP:RCP циркулярно 

поляризовані промені; 3 – +45º:-45º ортогональна лінійна поляризація променів, 

4 — S:S – поляризація з використанням шарів Ge5As37S58  як середовища для 

запису.169 

Взаємна дифузія, релаксація напружень, у поєднанні з іншими 

фотостимульованими процесами можуть брати участь (бути складовими) у 

процесах розширення в багатошарових наноструктурах. Вважається, що 

взаємна дифузія речовин шарів a-Se та ХСН призводить до зростання 

загального об’єму у порівнянні з загальним об’ємом окремих субшарів, та 

выдбуваэться ефективне перемішування компонент на коротких нанометрових 

відстанях. Конкуренція між викликаними напруженнями атомними потоками (в 

напрямку до опромінених областей структури) і дифузійними потоками, 

викликаними зростанням енергії завдяки розриву зв’язків (і направленими від 

опромінених до темних областей) може привести до позитивного або 

негативного масопереносу в опромінену область.151 В залежності від 

інтенсивності світла можна отримати або утворення горбів або заглибин в 

опромінених ділянках. Наприклад, було показано,88,176 що, по крайній мірі, три 

типи векторних деформацій можуть з’являтися в плівках Se та As2S3 
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деформація M-форми при сфокусованому опроміненні, синусоїдне гофрування 

(зморшки) в склі As2S3 при несфокусованому опроміненні скла та складки 

(зморшки) у плівці на змазці під несфокусованим опроміненням. Ці 

спостереження демонструють, що декілька рушійних сил є відповідальними за 

векторні деформації в аморфних халькогенідних плівках.  

Такі деформаційні процеси стимульовані опроміненням світлом також є 

характерними для багатошарових наноструктур Ge5As37S58–Se і тому такі 

структури були вибрані як основа для формування голографічних 

дифракційних решіток. Зміни структури плівок Se при експонуванні 167 

показують, що процеси у Se (значення Tg для Se ~ 35 0C 88) запускає процес 

масопереносу в багатошаровій наноструктурі Ge5As37S58–Se завдяки зростаючій 

структурній неоднорідності у відповідності з розподілом інтенсивності світла 

при запису дифракційних решіток. Тут потрібно зазначити, що вказані риси 

світлочутливих властивостей багатошарових наноструктур на основі 

халькогенідних стекол залежать від складу шарів, які формують структуру та 

від їх періодичності.  

6.4. Електронно-променевий запис з використанням багатошарової 

наноструктури Ge5As37S58–Se 

Тонкі плівки халькогенідних стекол також є чутливими до опромінення 

потоками електронів і іонів, а також рентгенівських променів.155,158,177–179 

Наслідками впливу опромінення, які спостерігаються в масивних стеклах та 

плівках, є наступне: зсув краю поглинання, деформація поверхні, зміна 

розчинності в деяких травниках. Зміна розчинності експонованих плівок дає 

можливість використовувати їх в якості високороздільних неорганічних 

резистів.19,155,180 Багатошарові наноструктури на основі халькогенідних стекол 

забезпечують можливість прямого (без етапу селективного травлення) 

формування поверхневого рельєфу при експонуванні електронним пучком.179 

За допомогою електронного променя були записані дифракційні решітки 

з періодом 2 мкм та 4 мкм з використанні скануючого електронного мікроскопу 

Tesla BS 300 с програмованим блоком контролю експозиції (рис. 6.17 та 
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рис. 6.18).165,169 Дифракційна ефективність решіток при цьому становила ~ 1-

2%. До того ж, на основі таких середовищ записано зображення різних літер 

(рис. 6.19 та рис. 6.20) та малого герба Україн, що зображений на рис. 6.20. Для 

формування попіксельного зображення на багатошаровому нанокомпозиті 

використовувалися відповідні графічні об’єкти розміром 512×512 пікселів. 

Зазначимо, що розмір пікселів записаного зображення складав ~2 мкм.165,169 

 

Рис. 6.17. АСМ зображення дифракцйних решіток з різним періодом, 

отриманих з використанням запису електронним променем.165 

 

Рис.6.18. АСМ зображення решітки з періодом 2 мкм, записаної електронним 

променем.169 

 

Рис.16.19. АСМ зображення фрагмента літери «С». Розмір пікселя ~2 мкм. 

Період 4 мкм 

Період 2 мкм 
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Рис. 6.20. АСМ фрагмент літери «E».Висота пікселя сягає ~ 265 нм. 

 

 

Рис. 6.21 Попіксельне зображення малого герба України (ліворуч) та 

збільшений піксельний фрагмент (праворуч).165 

Експонування тонких шарів халькогенідних стекол потоками електронів 

або іонів індукує структурні перетворення, що супроводжуються зсувом краю 

поглинання (потемніння) та деформацією поверхні 162,179. У випадку 

багатошарових наноструктур механізм формування поверхневих рельєфів 

пов’язується зі стимульованими іонним чи електроним пучком 

взаємнодифузійними процесами в наношарах, з яких складається 

нанокомпозит.179 При цьому слід сказати, що ефекти стимульованого зростання 

товщини плівок в окремих складових компонентах багатошарових 
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наноструктур (наприклад, Se і As2S3) не є аддитивними по відношенню до 

ефекту зростання товщини у багатошаровій наноструктурі Se–As2S3 при тих 

самих умовах. Величина зростання товщини в окремих шарах складає лише 

кілька відсотків у порівнянні з величиною зростання товщини для 

багатошарової наноструктури Se–As2S3. У цьому випадку потрібно приймати до 

уваги також протікання супутніх процесів, наприклад утворення As-S-Se. 

Подальші дослідження є необхідними для оптимізації параметрів 

багатошарових наноструктур і умов запису решіток. 
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Висновки до розділу 6 

1. Показано, що композитні багатошарові наноструктури на основі 

багатошарових наноструктур As2S3:Mn 2 ваг.%–Se та Ge5As37S58–Se дають 

можливість реалізувати одностадійний запис поверхневого рельєфу без 

використання селективного травлення; 

2. Вперше показано, що можливий прямий оптичний одночасний запис 

поверхневого і магнітного рельєфів при використанні композитної 

багатошарової наноструктури As2S3:Mn 2ваг.%–Se; 

3. Показана можливість попіксельного прямого електронно-променевого запису 

оптичних елементів при використанні композитних багатошарових 

наноструктур на основі Ge5As37S58–Se. 
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ВИСНОВКИ 

1. Результати дифракційних досліджень показують збереження аморфності 

стекол As2S3 при введенні домішок рідкоземельних елементів або перехідних 

металів. Отримані функції радіального розподілу показують відсутність 

суттєвих змін в першій координаційній сфері. Результати КРС досліджень 

вказують на відносну зміну концентрації основних структурних одиниць стекол 

As2S3 (тригональні піраміди AsS3/2) та нестехіометричних молекулярних 

фрагментів, що містять гомополярні зв’язки (As4S4, та ін.) при введенні таких 

домішок.  

2. Результати DSC досліджень показують, що при введенні домішок 

рідкоземельних елементів або перехідних металів значення температури 

склування стекол As2S3 зменшується і також зменшуються начення енергії 

активації переходу в скло. 

3. Результати по спектрам фотолюмінесценції для стекол As2S3:Cr 

узгоджуються з модифікованою моделлю Танаки, в якій вважається, що ФЛ 

походить від рекомбінації електронів, що захоплені на анти-зв’язуючи стани 

неправильних (і напружених) зв’язків в області біля середини забороненої зони 

і дірками зі станів Урбахівського краю на вершині валентної зони.  

4. Введення домішки перехідних металів (Cr,Mn) та рідкоземельних елементів 

(Yb) змінює магнітні властивості стекол. У постійному магнітному полі (B=6 T) 

спостерігається залежність питомого магнітного моменту M=M(T) від 

температури, яка є характерною для парамагнетиків і феромагнетиків у 

парамагнітній області температур і описується законом Кюрі-Вейса.  

5. Досліджені композитні багатошарові наноструктури (As2S3:Mn 2ваг.% -Se та 

Ge5As37S58–Se) дають можливість реалізувати одностадійний запис (оптичний 

або електронно-променевий) поверхневого рельєфу без стадії селективного 

травлення.  
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6. Вперше показано, що можливий прямий оптичний одночасний запис 

поверхневого і магнітного рельєфу при використанні композитної 

багатошарової наноструктури As2S3:Mn 2 ваг.%–Se. Це дає можливість 

отримання оптичних елементів з унікальними властивостями.  

7. З використанням Ge5As37S58–Se композитних багатошарових наноструктур та 

електронно-променевого запису була показана можливість запису різних 

оптичних елементів, в тому числі з використанням попіксельного запису. 
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