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РОЗДІЛ 4. ДОСЛІДЖЕННЯ ОПТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

ФАЗОЗМІННИХ ХАЛЬКОГЕНІДІВ В КРИСТАЛІЧНОМУ СТАНІ В ІЧ 

ДІАПАЗОНІ 

Інтерес до вивчення та практичного застосування фазозмінних 

халькогенідів пов’язаний з двома аспектами, що вирізняють цей клас 

матеріалів посеред інших халькогенідів. По-перше це – відмінність фізичних 

властивостей між аморфним та кристалічним станами цих сполук, по друге: 

висока швидкість фазового переходу з аморфного в кристалічний стан. 

Даний розділ присвячений розгляду причин, які зумовлюють відмінність 

у оптичних властивостях між аморфним та кристалічними станами 

фазозмінних халькогенідів. Для повноти розуміння причин таких 

відмінностей необхідно розглянути коливальні властивості, оптичні 

властивості в середньому ІЧ діапазоні, а також в околі краю оптичного 

поглинання. 

Як зазначалося вище, кристалічний стан фазозмінних халькогенідних 

матеріалів характеризується високим ступенем структурного 

невпорядкування, яке зумовлене високою концентрацією вакансій в 

катіонній підґратці. Зміни структурного невпорядкування можуть слугувати 

своєрідним «інструментом» модифікації оптичних властивостей 

кристалічних фазозмінних халькогенідних сполук. З прикладної точки зору є 

важливим розуміти шляхи модифікації оптичних властивостей ФЗМ, 

оскільки вони можуть бути застосовані, зокрема, для створення 

багаторівневих запам’ятовуючих пристроїв. В цьому розділі розглянуто 

вплив змін структурного невпорядкування, які досягаються шляхом зміни 

концентрації вакансій або їхнім упорядкуванням, на параметри ІЧ- та КРС-

активних фононів, високочастотну діелектричну сталу, параметри, що 

описують внесок вільних носіїв заряду, та на зміни у дисперсії коефіцієнта 

поглинання в околі краю оптичного поглинання. 
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4.1. Вплив резонансного ковалентного зв’язку в фазозмінних 

халькогенідах в кристалічному стані на їхні оптичні властивості 

4.1.1. Дисперсія діелектричної функції кристалічних халькогенідів 

змінної фази в середньому ІЧ діапазоні 

В цьому параграфі представлено результати дослідження дисперсії 

діелектричної проникності фазозмінних халькогенідів в кристалічній фазі в 

середньому ІЧ діапазоні. Для дослідження оптичних властивостей цих 

матеріалів було використано спектроскопію ІЧ відбивання в діапазоні 

енергій вище частот фононів (30 меВ), але нижче краю оптичного 

поглинання, який знаходиться, в середньому, на 0,75 еВ в досліджуваних 

матеріалах. В цьому діапазоні діелектрична проникність, в основному, 

визначається високочастотною діелектричною проникністю, яка пов’язана з 

поляризованістю валентних електронів у досліджуваних матеріалах. 

Геометрію зразка, яка показана на вставці на рис. 4.1, було використано для 

дослідження дисперсії діелектричної проникності. Зразок складається зі 

скляної підкладки, покритої шаром алюмінію товщиною 150 нм, який діє як 

майже ідеальне дзеркало (коефіцієнт відбивання становить 0,97) в 

досліджуваному спектральному діапазоні. Плівки ФЗМ різної стехіометрії 

наносились поверх цього шару для визначення коефіцієнта ІЧ відбивання 

зразків. 

ФЗМ порівнювалися з напівпровідниковим матеріалом з sp
3
-зв'язком, 

таким як AgInTe2, який також відноситься до халькогенідів. Геометрія зразка 

гарантує, що виміряні спектри відбивання залежать виключно від 

діелектричної функції тонкої плівки досліджуваного матеріалу та її товщини. 

Оскільки досліджувані зразки ФЗМ є аморфними або полікристалічними і не 

мають яскраво вираженої текстури, тобто є ізотропними, то немає потреби у 

використанні поляризованого ІЧ випромінювання. На рис. 4.1 представлено 

результати вимірювання ІЧ відбивання для аморфної та кристалічної фаз 

AgInTe2, що відноситься до напівпровідників. На рис. 4.2. сині криві являють 
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собою спектри відбивання плівки AgInTe2 товщиною 0,65 ± 0,01-мкм в 

аморфній фазі, що підтверджено результатами РД. Для кристалізації аморфні 

зразки AgInTe2 відпалювалися протягом 30 хв при 180 ° C. При цьому не 

спостерігалося суттєвих змін товщини плівки. 

 

Рис. 4.1. Спектри ІЧ відбивання AgInTe2 в середньому ІЧ діапазоні, товщина 

плівки 0.7 мкм [118], [119]*. Аморфний стан: 1- експеримент, 2- розрахунок; 

кристалічний стан: 3- експеримент, 4- розрахунок. Вставка. Досліджуваний 

зразок та еталон відбивання в розрізі. A - скляна підкладка, B – плівка 

алюмінію товщиною 150 нм, C – тонка плівка досліджуваного матеріалу. 

Спектри ІЧ відбивання обох фаз подібні один до одного. Форма спектрів, 

а також положення мінімумів відбивання дуже схожі між собою. Плівки 

AgInTe2 є прозорими в спектральному діапазоні нижче краю оптичного 

поглинання (1,38 еВ). Це випливає з того, що максимуми відбивання близькі 

до 1 нижче цієї енергії. Відстань між сусідніми максимумами залежить від 

добутку коефіцієнта заломлення і товщини плівки, і тому є подібним в 

аморфній та кристалічних фазах. 
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Рис. 4.2. Спектри ІЧ відбивання Ge2Sb2Te5 в середньому ІЧ діапазоні [118], 

[119]*. Аморфний стан: 1- експеримент, 2- розрахунок; кристалічний стан: 3- 

експеримент, 4- розрахунок. Під час кристалізації товщина плівки змінюється 

від 0.98 до 0.94 мкм. 

Спектри відбивання ФЗМ Ge2Sb2Te5, які представлені на рис. 4.2, 

демонструють зовсім іншу поведінку. Знову ж таки, сині криві відповідають 

спектрам відбивання аморфного стану, а червоні криві відповідають 

відбиванню від полікристалічної плівки з кубічною структурою. Товщина 

нанесеної плівки становила 0,98 ± 0,01 мкм, а після кристалізації вона 

становила 0,94 ± 0,01 мкм. Зниження товщини плівки на 5% узгоджується з 

відповідними результатами рентгенівського відбивання від більш тонких 

плівок [119]*. Рис.4.2 демонструє три істотні відмінності між спектрами 

аморфного та кристалічного зразків. По-перше, у випадку аморфного зразка 

інтерференційні смуги поширюються на набагато більш високі енергії 

фотонів, ніж для кристалічного зразка Ge2Sb2Te5, це відбувається внаслідок 

більшої ширини забороненої зони в аморфній фазі [120]. По-друге, 

максимуми відбивання в кристалічній фазі є нижчими внаслідок поглинання 

вільними носіями в області нижче краю оптичного поглинання. По-третє, і 
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найважливіше, це яскраво виражена різниця в інтервалі між мінімумами 

відбивання. Відстань між ними приблизно на 40% менше в кристалічній фазі, 

і не може бути пояснена лише зміною товщини плівки на 5% під час 

кристалізації. Очевидно, це вказує на те, що показник заломлення в 

кристалічному стані більше на 50% ніж в аморфному стані відповідної 

сполуки.  

 

Рис. 4.3. Дисперсія дійсної та уявної частин діелектричної проникності 

халькогенідних сполук в аморфному стані [119]*. 1- Ge1Sb2Te4, 2 - Ge2Sb1Te4, 

3 - Ge2Sb2Te5, 4 - Ge3Sb2Te6, 5 - Ge3Sb4Te8, 6 – GeTe,7 – AgInTe2. 
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Необхідно зауважити, що в той час як спектри відбивання всіх аморфних 

зразків фазозмінних матеріалів є подібними до спектрів відбивання 

аморфного AgInTe2, всі спектри кристалічних (GeTe)x(Sb2Te3)1-x 

демонструють вище зазначені відмінності. 

 

Рис. 4.4. Дисперсія дійсної та уявної частин діелектричної проникності 

халькогенідних сполук в кристалічному стані [119]*. 1- Ge1Sb2Te4, 2 - 

Ge2Sb1Te4, 3 - Ge2Sb2Te5, 4 - Ge3Sb2Te6, 5 - Ge3Sb4Te8, 6 – GeTe,7 – AgInTe2. 

Для детального аналізу спостережуваних відмінностей у спектрах 

відбивання, необхідно розглянути дійсну та уявну частину діелектричної 
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проникності ФЗМ (GeTe)x(Sb2Te3)1-x, як в аморфному, так і в кристалічному 

станах. 

 
 

Рис. 4.5. Дисперсія дійсної та уявної частин діелектричної проникності 

халькогенідних сполук в аморфному стані без врахування внеску вільних 

носіїв заряду [119]*. 1- Ge1Sb2Te4, 2 - Ge2Sb1Te4, 3 - Ge2Sb2Te5, 4 - Ge3Sb2Te6, 

5 - Ge3Sb4Te8, 6 – GeTe,7 – AgInTe2. 

Дисперсія діелектричної функції фазозмінних халькогенідів представлена на 

рис.4.3-4.5. Вона була отримана шляхом моделювання спектрів відбивання та 
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еліпсометричних спектрів в діапазоні від 0,1 до 3 еВ з використанням 

програми SCOUT. Модель діелектричної проникності не включає внески 

фононів, які лежать нижче 0,03 еВ. У випадку як аморфних, так і 

кристалічних зразків, область ІЧ прозорості була описана за допомогою 

високочастотної діелектричної проникності 𝜀∞. Як було показано в розділі 3, 

в цій області не спостерігається значного поглинання в аморфних зразках 

(GeTe)x(Sb2Te3)1-x. У випадку ФЗМ у кристалічному стані, в модель 

діелектричної проникності необхідно також включити внесок вільних носіїв 

заряду, який описується моделлю Друде [2]. Проте, для зразків в аморфному 

стані не спостерігається внеску вільних носіїв заряду. Аналогічно до [121], 

[122], діапазон, що охоплює область міжзонних переходів було описано з 

використанням моделі Тауца-Лоренца [93]. 

Таблиця 4.1 

Високочастотна діелектрична проникність та оптична ширина 

забороненої зони в досліджуваних халькогенідних сполуках, отримані з 

аналізу спектрів ІЧ відбивання [119]* 

 

 𝜀∞ Eg, еВ 

Аморф. Кристал. % 

приросту 

Аморф. Кристал. % 

зменшення 

Ge1Sb2Te4 16,6±0,3 36,2±0,9 118 0,76 0,39 49 

Ge2Sb1Te4 14,5±0,3 29,8±1,6 106 0,80 0,61 24 

Ge2Sb2Te5 16,0±0,4 33,3±0,8 108 0,81 0,48 29 

Ge3Sb2Te6 14,6±0,2 32,2±1,0 120 0,86 0,56 35 

Ge3Sb4Te8 15,6±0,2 43,4±1,2 178 0,79 0,24 70 

GeTe 13,2±0,2 33,2±0,8 152 0,89 0,55 35 

AgInTe2 8,1±0,1 8,2±0,2 1 1,31 1,29 1 

Te 11 33,4 204    

Se 5,7 9,8 72    

 

Для розуміння причин, що викликають контраст оптичних властивостей між 

аморфним та кристалічним станом фазозмінних сполук (GeTe)x(Sb2Te3)1-x в 

середньому ІЧ діапазоні, необхідно проаналізувати значення високочастотної 

діелектричної проникності 𝜀∞ в обох станах цих сполук.  
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Таблиця 4.2 

Високочастотна діелектрична проникність в досліджуваних ФЗМ в 

аморфному та кристалічному станах, розраховані згідно рівняння (3.3) 

[119]* 

 

 Аморфний стан Кристалічний стан 

𝜀∞(розрах.) Відн. похибка 

(%) 

𝜀∞(розрах.) Відн. похибка 

(%) 

Ge1Sb2Te4 15,7 5,4 22,2 38,7 

Ge2Sb1Te4 13,8 4,8 23,7 20,5 

Ge2Sb2Te5 15,7 1,9 24,9 25,2 

Ge3Sb2Te6 15,4 3,4 19,6 40,0 

Ge3Sb4Te8 16,5 5,8 26,9 38,0 

GeTe 12,3 6,8 23,7 20,5 

 

Як було показано в розділі 3, значення високочастотної діелектричної 

проникності 𝜀∞ аморфних (GeTe)x(Sb2Te3)1-x можуть бути отримані з 

рівняння Клаузіуса-Моссотті (1.21), яке поєднує макроскопічний параметр - 

високочастотну діелектричну сталу 𝜀∞ з мікроскопічними диполями, які 

взаємодіють з падаючою електромагнітною хвилею, та з урахуванням 

взаємодії цих диполів [2]. Значення 𝜀∞ амофрних (GeTe)x(Sb2Te3)1-x, які були 

отриманні з рівняння (1.21) наведені в таблиці 4.2 разом із відносною 

похибкою, яка не перевищує 7%. 

Для моделювання високочастотної діелектричної сталої 𝜀∞ кристалічних 

(GeTe)x(Sb2Te3)1-x, в першу чергу, необхідно відкинути внесок вільних носіїв 

заряду, як показано на рис. 4.5. Оскільки і аморфні і кристалічні зразки 

(GeTe)x(Sb2Te3)1-x складаються з тих самих хімічних елементів, то можна 

використати значення атомних поляризованостей, які були використані у 

розрахунках в розділі 3 для аморфних зразків. Єдиною відмінністю є 

значення густини, яке у випадку кристалічних (GeTe)x(Sb2Te3)1-x зразків є 

вищим в середньому на 6% ніж у відповідних аморфних зразках [119]*. 

Проте, розраховані значення 𝜀∞ є значно нижчими, ніж отримані з 
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експериментальних даних, причому відносна похибка становить від 20 до 

40%, як показано в таблиці 4.2. 

Таким чином, аналіз спектрів відбивання в середньому ІЧ діапазоні 

засвідчує відмінність в значеннях високочастотної діелектричної проникності 

𝜀∞ між кристалічним та аморфним станом (GeTe)x(Sb2Te3)1-x зразків. 

Зростання 𝜀∞, яке супроводжує кристалізацію, не може бути пояснене 

зміною густини зразків при фазовому переході. 

 

4.1.2. Дисперсія діелектричної функції фазозмінних халькогенідів в 

кристалічному стані в області міжзонних переходів електронів 

В попередньому параграфі було продемонстровано відмінності в 

оптичних властивостях між кристалічним та аморфним станом фазозмінних 

сполук (GeTe)x(Sb2Te3)1-x в ІЧ діапазоні. Окрім відмінностей в значеннях 

високочастотної діелектричної проникності 𝜀∞, також спостерігаються зміни 

в околі краю оптичного поглинання та міжзонних електронних переходів. 

Для цього необхідно зупинитися на розгляді дисперсії уявної частини 

діелектричної функції навколо цього діапазону. 

На рис. 4.6 зображено дисперсію уявної частини діелектричної 

проникності халькогенідних сполук в околі краю оптичного поглинання 

[123]*. Зростання поглинання в області вище 0,5 еВ відповідає міжзонним 

електронним переходам. Для порівняння на рис. 4.6 показано дисперсію 

уявної частини діелектричної проникності таких халькогенідів, як InSb, 

AgInTe2, GeSe та SnSe, які не відносяться до ФЗМ. Дисперсія e2 цих сполук в 

спектральному діапазоні від 0,5 до 3 еВ не демонструє суттєвих 

відмінностей, а саме положення краю оптичного поглинання та пікове 

значення e2 в області міжзонних електронних переходів не зазнають суттєвих 

змін при кристалізації цих сполук. В той же час, рис. 4.6 демонструє важливі 

відмінності між дисперсією уявної частини діелектричної проникності 

фазозмінних сполук (GeTe)x(Sb2Te3)1-x в аморфному та кристалічному стані. 
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Окрім зміни положення краю оптичного поглинання, спостерігається також 

відмінність у піковому значенні e2 в області міжзонних електронних 

переходів, які наведено в таблиці 4.3 та на рис. 4.7. 

 
 

Рис. 4.6. Дисперсія уявної частини діелектричної проникності халькогенідних 

сполук в околі краю оптичного поглинання [123]–[126]*. 

Фазозмінні сполуки: 1 - Ge1Sb2Te4 аморф., 2 - Ge1Sb2Te4 крист., 3 - Ge2Sb1Te4 

аморф., 4 - Ge2Sb1Te4 крист., 5 - Ge2Sb2Te4 аморф., 6 - Ge2Sb2Te4 крист., 7 - 

Ge2Sb2Te5 аморф., 8 - Ge2Sb2Te5 крист., 9 - Ge3Sb2Te6 аморф., 10 – Ge3Sb2Te6 

крист., 11 - Ge3Sb4Te8 аморф., 12 - Ge3Sb4Te8 крист., 13 - GeTe аморф., 14 - 

GeTe крист.; 

Нефазозмінні сполуки: 15 - InSb аморф., 16 - InSb крист., 17 - AgInTe2 аморф., 

18 - AgInTe2 крист., 19 - GeSe аморф., 20 - GeSe крист., 21 - SnSe аморф., 22 - 

SnSe крист. 

 

Як було зазначено в попередньому параграфі, для моделювання зростання 

уявної частини діелектричної функції навколо цього діапазону використано 

модель Тауц-Лоренца. Для спрощення математичного апарату при 

збереженні фізичного змісту, осцилятор Тауц-Лоренца в даному випадку 

можна замінити на класичний гармонічний осцилятор у певному наближенні. 
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Зміна положення краю оптичного поглинання, яка спостерігається у 

фазозмінних сполуках може бути описана зменшенням резонансної частоти 

осцилятора. Здавалось би, що лише зсув осцилятора в спектральну область 

менших енергій також призведе до зростання 𝜀∞ в кристалічному стані 

сполук (GeTe)x(Sb2Te3)1-x. Саме такий підхід у спробі пояснити відмінності у 

значеннях 𝜀∞ в кристалічному та аморфному станах фазозмінних матеріалів 

цим шляхом була наведена в роботі [127], проте, детальний аналіз зміни 

значення 𝜀∞, яке може бути отримане шляхом лише зміни положення 

осцилятора не є достатнім і не може описати експериментальні дані 

належним чином [123]*. 

Таблиця 4.3 

Максимальні значення уявної частин діелектричної проникності 

халькогенідних сполук в області міжзонних переходів електронів [123]* 

 

 𝜀2 (макс) 

(аморфний 

стан) 

𝜀2 (макс) 

(кристалічний 

стан) 

𝜀2 (кр.макс)

/𝜀2 (ам.макс) 

Ge1Sb2Te4 22 44 2,0 

Ge2Sb1Te4 16 46 2,8 

Ge2Sb2Te4 17 40 2,4 

Ge2Sb2Te5 19 43 2,2 

Ge3Sb2Te6 22 52 2,4 

Ge3Sb4Te8 17 41 2,4 

GeTe 13 53 4,0 

AgInTe2 10 11 1,1 

InSb 22 16 0,7 

GeSe 24 23 1,0 

SnSe 6 8 1,2 

 

Для опису зростання таких параметрів, як 𝜀∞, а також пікового значення 

e2 в області міжзонних електронних переходів в кристалічних зразках 

(GeTe)x(Sb2Te3)1-x необхідне збільшення параметру S, що називається силою 

осцилятора, в середньому на 20%. 
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Уявна частина діелектричної проникності e2 в спектральному діапазоні 

міжзонних переходів електронів пов'язана з матричним елементом [91], який, 

в свою чергу, можна розрахувати наступним чином, використовуючи золоте 

правило Фермі [128]: 

,
2 2

fifif M 





  (4.1) 

де 
if - ймовірність переходу електрону з початкового стану (i) в кінцевий 

стан (f), ifM  є матричним елементом переходу електрону з стану (i) в стан (f), 

f об’єднана густина станів, що визначає загальну кількість можливих 

переходів електронів.  

 

Рис. 4.7. Максимальні значення уявної частин діелектричної проникності 

халькогенідних сполук в області міжзонних переходів електронів [123], 

[124]*. Нефазозмінні сполуки: 1 – AgInTe2, 2 – InSb, 3 – GeSe, 4 – SnSe. 

Фазозмінні сполуки: 5 - Ge1Sb2Te4, 6 - Ge2Sb1Te4, 7 - Ge2Sb2Te4, 8 - Ge2Sb2Te5, 

9 – Ge3Sb2Te6, 10 - Ge3Sb4Te8, 11 – GeTe. 
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Загальна густина станів майже не змінюється при кристалізації, це 

підтверджується розрахунковими та експериментальними даними [129]. 

Отже, як видно з (4.1), матричний елемент визначає імовірність кожного 

переходу електронів з початкового стану (i) в кінцевий стан (f), і при 

моделюванні дисперсії діелектричної функції за допомогою гармонічного 

осцилятора в цьому діапазоні, параметр S відповідає амплітуді матричного 

елементу. 

Таким чином, суттєва відмінність у пікових значеннях уявної частин 

діелектричної проникності халькогенідних сполук в області міжзонних 

переходів електронів між аморфним і кристалічним станом (~ 2 рази) можна 

пояснити лише збільшенням матричного елементу при кристалізації. Отже, 

застосувавши одноосциляторну модель для опису дисперсії діелектричної 

проникності кристалічних фазозмінних сполук в області міжзонних 

переходів електронів, було показано, що для опису відмінностей у значенні 

високочастотної діелектричної проникності та оптичної ширини забороненої 

зони, необхідно не лише змінити положення осцилятора, а також збільшити 

його силу S, що відповідає збільшенню матричного елементу. З цього 

випливає, що у фазозмінних халькогенідних сполуках відбувається 

зменшення оптичної ширини забороненої зони з одночасним підвищенням 

ймовірності міжзонних переходів електронів під час кристалізації. 

Одним з можливих пояснень цих феноменів може бути зміна густини 

матеріалу під час кристалізації при збереженні типу хімічного зв’язку. 

Підвищення густини матеріалу призведе до відповідного підвищення густини 

поляризованих елементів, що згідно моделі Клаузіса-Моссотті описують 

макроскопічну величину 𝜀∞. Проте, ця версія не спрацьовує, оскільки, як 

було показано вище, сама лише зміна густини без змін в хімічному зв’язку не 

може описати значення 𝜀∞, які були отримані з експерименту. Ці висновки 

ставлять під сумнів те, що у кристалічному стані ФЗМ мають той самий тип 

хімічного зв’язку, що і в їх аморфному стані. Таким чином, постає питання 
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про тип хімічного зв’язку в фазозмінних халькогенідах в кристалічному 

стані, опису якого присвячено наступний параграф. 

 

4.1.3. Резонансний ковалентний зв’язок в фазозмінних халькогенідах в 

кристалічному стані 

В попередніх параграфах цього розділу було показано, що кристалізація 

фазомінних халькогенідів призводить до підвищення значень 𝜀∞ (що 

відображає зростання поляризованості зв’язаних електронів в кристалічному 

стані), а також зростання матричного елементу, що описує ймовірність 

міжзонних переходів електронів. В цьому параграфі буде визначено механізм 

підвищення поляризованості зв’язаних електронів з точки зору різниці 

хімічних зв'язків у аморфному та кристалічному станах фазозмінних 

халькогенідів (GeTe)x(Sb2Te3)1-x. 

Оскільки хімічний зв'язок має вплив на локальне розташування атомів, 

необхідно коротко розглянути структурні мотиви, які спостерігаються в 

фазомінних халькогенідах в кристалічному та аморфному станах. Моделі 

локальної структури аморфних напівпровідників, такі як, наприклад, модель 

безперервної випадкової мережі, засвідчують, що локальна структура 

аморфної фази наслідує структуру вихідної кристалічної фази. В попередніх 

роботах було проведено ряд експериментів для визначення локальної 

структури кристалічних і аморфних станів фазозмінних халькогенідних 

сполук. Аморфна фаза цих сполук була, як правило, у центрі уваги. У [130] 

було використано ковалентний характер зв'язку (так зване правило 8-N, де N - 

валентність) для обговорення структури в сполуках GexSbyTe1−x− y з точки 

зору утворення гомо- та гетерополярних зв'язків. В роботі [131] за 

допомогою методу тонкої структури спектрів поглинання рентгенівських 

променів (EXAFS) показано, що локальна структура аморфної та 

кристалічної фаз Ge2Sb2Te5 значно відрізняються, причому атоми Ge 
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чотирикратно зкоординовані в аморфній фазі, тоді як Sb і Te задіяні, в 

основному, в октаедричних конфігураціях в обох фазах. 

В роботі [132] засвідчено роль зв'язків Ge-Ge в аморфній фазі Ge2Sb2Te5. 

Було наголошено, що координаційні числа різних елементів в аморфній фазі, 

як правило, узгоджуються з правилом 8-N ковалентного зв'язку; Ge = 4, Sb = 

3 і Te = 2. Цей висновок був підтверджений одночасним аналізом 

рентгенівських і нейтронографічних даних, а також даних EXAFS [115]. 

В кристалічному стані координаційні числа є більшими, ніж очікувалося з 

правила 8-N. Їх значення відповідають спотвореній, шестикратно 

скоординованій ромбоедричній структурі A7 GeTe [133], [134]. Структура А7 

є спотвореною структурою NaCl, також прийнятою для кристалічного Sb. 

Розглянемо Sb в ідеальній структурі NaCl. Атом Sb має заповнену валентну 

s-орбіталь, і її хімічний зв'язок відбувається між p-орбіталями, кожна з яких 

містить один електрон. У першому наближенні вони утворюють три 

незалежні ланцюги p-зв’язків по напрямках x, y і z. Ця структура є 

нестабільною по відношенню до спотворення Пайерлса, яке формує 

альтернативні більш короткі і довгі зв'язки вздовж ланцюга [135], [136]. 

Ромбоедричний GeTe є ізоелектронним по відношенню до Sb. GeTe володіє 

такою ж структурою, але має невелику кількість полярних зв'язків. Однак, 

оскільки розміри спотворень відносно невеликі; зміна електронної системи 

також невелика. Подібні спотворення також були виявлені для потрійних 

сполук, таких як Ge1Sb2Te4 [137]. 

Ситуація, в якій наполовину заповнений, p-підрівень утворює два зв'язки 

зліва і справа (більше, ніж дозволено правилом 8-N) носить назву 

резонансний ковалентний зв’язок [138]. Цей зв'язок схематично показаний на 

рис. 4.8, де зображена (001) площина гіпотетичного простого кубічного 

кристала Sb. У цій структурі кожен Sb-атом має шість найближчих сусідів, 

але лише три p-електрона, щоб утворити ковалентний зв'язок з сусідніми 

атомами Sb. Різні граничні випадки можуть бути ідентифіковані, як показано 

на лівій і правій частині рис. 4.8. В реальності спостерігається суперпозиція 
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цих конфігурацій, як схематично показано посередині рис. 4.8. Ця 

електронна конфігурація була названа резонансним зв'язком Полінга [138]. 

Виражена електронна делокалізація, що характеризує резонансний зв'язок, 

призводить до суттєво збільшеної електронної поляризованості. Це явище є 

одним з проявів резонансного зв'язку. 

 

Рис. 4.8. Схематична діаграма, що демонструє походження резонансного 

зв'язку для Sb [119]*. З лівого боку показаний один граничний випадок в не 

спотвореній структурі Sb. Другий граничний випадок показаний на правій 

стороні. Тверде тіло мінімізує свою енергію шляхом формування гібридної 

хвильової функції, яка показана всередині. Це зв'язок називається 

резонансним. Виражена електронна делокалізація спричиняє підвищену 

електронну поляризованість. 

Реальна кристалічна структура Sb не є ідеальною кубічною, але є такою, 

яка може бути описана як спотворена проста кубічна структура. Це 

спотворення збільшує локалізацію електронів. Внаслідок цього, дві граничні 

електронні конфігурації, показані на рис. 4.8, більше не є енергетично 

еквівалентними. Таким чином, резонансний зв’язок послаблюється 

спотворенням, яке часто позначається як спотворення Пайєрлса [135]. 

Важливо зазначити, що спотворення Пайєрлса не призводить до збільшення 

поляризованості електронів у кристалічному стані, а навпаки загрожує цьому 

феномену. Розмір внеску резонансного зв'язку можна найкраще оцінити з 

відносного збільшення електронної поляризованості, яке наведено у 

третьому стовпчику таблиці 4.1. 

Резонансний зв'язок спричинює великі значення оптичної діелектричної 

проникності у багатьох кристалічних сполуках, утворених елементами IV – 
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VI груп [139], [140]. Наявність резонансного зв'язку призводить до більших 

оптичних діелектричних констант, менших значень ширини заборонених зон 

і більших оптичних матричних елементів як показано в [140]. Кристалічні 

структури фазозмінних халькогенідних сполук базуються на спотворених 

кубічних структурах, і всі вони мають резонансний зв'язок, який є причиною 

вищих значень оптичних діелектричних констант в них.  

Існування резонансного зв'язку вимагає наявність середнього порядку, на 

відмінність від звичайного ковалентного зв’язку, що задовольняє правилу 8-

N. В останньому випадку необхідно лише упорядкування найближчих 

сусідніх атомів, що утворюють пару. Резонансний зв'язок, навпаки, вимагає 

вирівнювання других і більш віддалених сусідів. У аморфному стані цей 

більш високий рівень впорядкування неможливий, і тому структура 

повертається до простої структури згідно правила 8-N, що вимагає більш 

низького рівня впорядкування атомів, як зазначено в [141]. Це підкреслює, 

що хімічний зв'язок у амофрному та кристалічному стані фазозмінних 

халькогенідів відрізняється не тільки координаційними числами, але й 

необхідністю наявності середнього порядку. 

Найпростішим прикладом резонансного зв'язку є тригональна структура 

кристалічних Se і Te. У цих елементах спіральні ланцюги Se та Te є також 

спотвореннями простих кубічних структур, в яких між зв'язками на сусідніх 

ланцюгах існує сильне упорядкування, так що p-орбіталі формують лінійні 

ланцюги [142], [143]. Однак, при аморфізації тригональної структури, цей 

порядок втрачається, структура стає більш молекулярною з більш вираженим 

варіюванням міжланцюгових відстаней за відсутності очевидних кореляцій 

між ланцюгами [144]. Значення високочастотної діелектричної проникності 

істотно зменшується при переході від тригонального Te (Se) до аморфного Te 

(Se) (таб. 4.1) [144]–[147]. 

Таким чином, зменшення значень 𝜀∞ між аморфним та кристалічним 

станом фазозмінних халькогенідних сполук (GeTe)x(Sb2Te3)1-x може бути 

прийняте як очевидний доказ того, що наявність середнього порядку, 
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необхідна для резонансного зв'язку, який відсутній у аморфному стані цих 

сполук. Ця зміна в характері хімічного зв’язку між аморфним та 

кристалічним станами, що супроводжується впорядкуванням розташування 

сусідніх атомів, є настільки ж важлива, як зниження координаційного числа 

Ge до 4 при утворенні зв'язків Ge – Ge. 

Te та Sb, як елементи п’ятого періоду періодичної системи хімічних 

елементів, мають найсильнішу різницю в хімічному зв'язку між аморфною і 

кристалічною фазами. Їх кристалічні фази мають більшу кількість 

резонансних зв'язків, довжини зв’язків в цих елементах менші, ніж у 

відповідних елементах 4 періоду - Se та As. Зв'язки між атомами Se навіть у 

кристалічній фазі близькі до зв'язків, утворених електронними парами (див. 

таб. 4.1). Відомо, що Se і селеніди є хорошими формувачами скла [30]. 

Водночас, Te і телуриди є поганими формувачами скла, оскільки мають 

швидкі темпи кристалізації, що є необхідним критерієм для фазозмінних 

матеріалів. 

Для аморфного стану Se, As, Te та Sb спостерігається дуже подібна 

поведінка як для аморфного стану фазозмінних сполук (GeTe)x(Sb2Te3)1-x, так 

і для інших sp
3
-зв’язаних тетраедрально зкоординованих ковалентних 

напівпровідників. В той же час, лише фазозмінні халькогенідні сполуки 

демонструють значне збільшення поляризованості при кристалізації. Цей 

висновок пояснюється унікальною зміною як структури, так і хімічного 

зв'язку, що призводить до ефекту резонансного зв'язку. Отже, з точки зору 

відмінностей у фізичних властивостях, унікальною є кристалічна фаза цих 

сполук, а не аморфна фаза.  

Ідентифікація матеріалів, що демонструють відмінності оптичних 

властивостей між аморфним та кристалічним станом, які є необхідними для 

використання в елементах фазозмінної пам'яті, може бути проведена 

наступним чином. Ці сполуки повинні бути ідентифіковані як такі, що 

схильні до формування цього конкретного типу ковалентного зв'язку в 

кристалічному стані, як було показано на прикладі фазозмінних сполук 



194 
 

(GeTe)x(Sb2Te3)1-x. Оскільки резонансний зв'язок може існувати лише в 

напівпровідниках, які мають ненасичені ковалентні зв'язки, то всі сполуки з 

sp
3
-зв’язком можуть бути негайно виключені. Крім того, матеріали, в яких 

під час кристалізації відбувається перестановка атомів з утворенням 

насичених ковалентних зв'язків за допомогою виражених локальних 

спотворень, також не будуть мати резонансного зв'язку. 

 

4.1.4. Коливальні властивості фазозмінних халькогенідів в 

кристалічному стані 

В попередньому параграфі було показано, що в кристалічному стані 

фазозмінних халькогенідних сполук (GeTe)x(Sb2Te3)1-x присутній 

резонансний зв’язок. Цей тип ковалентного зв’язку вимагає наявності 

середнього порядку в матеріалі. Оскільки, в аморфному стані цих сполук 

такий тип зв’язку не спостерігається, з цього випливає, що при кристалізації 

відбуваються зміни у ближньому порядку в зразках (GeTe)x(Sb2Te3)1-x. Ці 

зміни можна виявити, прослідивши, зокрема, за зміною коливальних 

властивостей в фазозмінних халькогенідах, які відбуваються при їх 

кристалізації. 

Для виявлення відмінностей у коливальних властивостях у аморфному та 

кристалічному станах фазозмінних та нефазозмінних халькогенідів, по 

аналогії з попереднім параграфом, розглянемо коливальні властивості 

AgInTe2 в аморфному та кристалічному стані. AgInTe2 відноситься до 

потрійних телуридів, як і (GeTe)x(Sb2Te3)1-x, проте не є фазозмінним 

халькогенідом і, як було показано вище і не проявляє ознак резонансного 

зв’язку в кристалічному стані. На рис. 4.9 представлено дисперсію 

діелектричної проникності AgInTe2 в області залишкових променів. Криві 1 і 

3 відповідають дійсній і уявній частинам діелектричної функції аморфного 

AgInTe2, відповідно, криві 2 і 4 - дійсній і уявній частинам діелектричної 

функції кристалічного AgInTe2. Обидві криві 3 і 4 демонструють два піки на 
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136 і 166 см
-1

, які відповідають поглинанню випромінювання ІЧ активними 

фононами. 

Внаслідок відсутності середнього та дальнього порядку в аморфному стані 

AgInTe2, фононні піки (крива 3) нижчі і ширші, ніж відповідні піки e2 

кристалічного зразка. Варто зазначити, що в обох випадках піки розміщені 

майже в тих же хвильових числах і загалом профіль e2(n) подібний для двох 

фаз. 

 

Рис. 4.9. Дисперсія дійсної та уявної частин діелектричної проникності 

AgInTe2, отримана зі спектрів ІЧ відбивання [80]*. e1: 1- аморфний, 2- 

кристалічний; e2: 3- аморфний, 4- кристалічний. 

Все це вказує на подібність ближнього порядку розташування атомів в 

аморфному та кристалічному станах AgInTe2. Крім цього, на рис. 4.9 можна 

також бачити, що вище 400 см
-1

 дійсна частина діелектричної проникності 

приймає однакові значення. Ближній порядок контролюється хімічним 

зв'язком, а для AgInTe2 він не змінюється при переході від аморфної до 

кристалічної фази; отже, ε1аморфний ≈ ε1кристалічний, що добре узгоджується з 

даними, наведеними в попередніх параграфах цього розділу. Незмінність 

ближнього порядку розташування атомів при переході від аморфного до 
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кристалічного стану AgInTe2 підтверджується також і спектрами КРС, які 

зображено на рис. 4.10. В спектрах обох фаз присутні лінії, розміщені в околі 

126, 172 та 183 см
-1

, що добре узгоджується з даними [148]. Під час 

кристалізації спектральні лінії набувають більшої інтенсивності, а також 

зменшується їхня напівширина, що засвідчує зменшення загасання КРС-

активних фононів внаслідок утворення середнього та дальнього порядку. 

Водночас, загальний профіль спектрів не змінюється під час кристалізації, 

що вказує на наявність однакових локальних структур атомів в аморфному та 

кристалічному станах AgInTe2. 

 

Рис. 4.10. Спектри КРС AgInTe2: 1- аморфний зразок, 2- кристалічний зразок. 

На противагу AgInTe2, спектри КРС фазозмінних халькогенідів зазнають 

суттєвих змін під час кристалізації. Демонстрація еволюції коливальних 

властивостей (GeTe)x(Sb2Te3)1-x під час кристалізації була проведена 

наступним чином. Було записано 25 спектрів КРС Ge1Sb2Te4 під час 

нагрівання аморфного зразка від 25 до 160 
о
С, що перевищує температуру 

кристалізації Ge1Sb2Te4 на 5 
о
С (Рис 4.11). Початковий спектр КРС відповідає 

50 150 250 350

І,
 в

.о
.

n, см-1

1

2



197 
 

спектру аморфного зразка Ge1Sb2Te4, який було представлено в розділі 3. Він 

характеризується інтенсивним піком, розміщеним на 148 см
-1

 з «плечем» на 

128 см
-1

. В результаті кристалізації, спектр КРС трансформується в такий, що 

має 2 піки однакової інтенсивності, які розміщуються на 105 та 157 см
-1

. Ця 

форма спектру є характерною для кубічного Ge1Sb2Te4 [66]*. Таким чином, 

спектри КРС на рис. 4.11 демонструють зміну локальної структури в 

фазозмінних сполуках, яка відбувається в них під час кристалізації. Для 

більш детального аналізу впливу зміни локальної структури на оптичні 

властивості (GeTe)x(Sb2Te3)1-x, розглянемо дисперсію діелектричної 

проникності фазозмінних халькогенідів в кристалічному стані в області ІЧ-

активних фононів. 

 

Рис. 4.11. Спектри КРС Ge1Sb2Te4, записані як функція часу при нагріванні 

зразка до 160 
о
С, демонструють його кристалізацію in-situ. Спектр, записаний 

через 5 хв. після початку нагрівання, відповідає аморфному стану Ge1Sb2Te4, 

в той час, як спектр, записаний через 125 хв. відповідає спектру кубічного 

Ge1Sb2Te4. 

Дисперсія діелектричної проникності фазозмінних сполук (GeTe)x(Sb2Te3)1-x у 

кристалічному стані була отримана з аналізу спектрів ІЧ відбивання і 

представлена на рис. 4.12 - 4.14. На відміну від випадку AgInTe2, коли 
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профіль дисперсії діелектричної функції кристалічного зразка практично 

відтворює профіль дисперсії діелектричної функції аморфного зразка, у 

випадку фазозмінних сполук можна помітити значну різницю між 

діелектричною функцією аморфних та кристалічних зразків ФЗМ. 

 

Рис. 4.12. Дисперсія діелектричної проникності Ge1Sb2Te4 в кристалічному 

стані в області залишкових променів [80], [149]*: 1- дійсна частина, 2 - уявна 

частина, пунктирні лінії відповідають окремим внескам фононів і плазмонів. 

Як видно з рис. 4.12 - 4.14, в порівнянні з даними аморфних зразків 

(GeTe)x(Sb2Te3)1-x, представлених в розділі 3, дисперсія уявної частини 

діелектричної проникності цих сполук у кристалічному стані демонструє 

наступні суттєві відмінності. По-перше, вона характеризується широким 

асиметричним піком в околі 80 см
 −1

, в той же час як у випадку аморфних 

зразків, в ε2(n) проявлялось аж 3 піки в околі 70 см
-1

, 125 см
-1

 з плечем на 152 

см
-1

, та 230 см
-1

. По-друге, пікове значення ε2 в цьому спектральному 

діапазону значно перевищує відповідні пікові значення в ε2 аморфних 
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(GeTe)x(Sb2Te3)1-x. По-третє, спостерігається зростання ε2 в низькочастотній 

області, яке відповідає внеску вільних носіїв заряду. 

 

Рис. 4.13. Дисперсія діелектричної проникності Ge2Sb2Te5, в кристалічному 

стані в області залишкових променів [80], [149]*: 1- дійсна частина, 2 - уявна 

частина, пунктирні лінії відповідають окремим внескам фононів та 

плазмонів. 

Наступним кроком необхідно проаналізувати спостережувані відмінності в 

дисперсії діелектричної проникності аморфних та кристалічних зразків 

фазозмінних сполук (GeTe)x(Sb2Te3)1-x та вказати на причини цих 

відмінностей. Для опису дисперсії діелектричної проникності кристалічних 

зразків в області залишкових променів, отриманої зі спектрів ІЧ відбивання, 

було використано 2 гармонічні осцилятори, а також було враховано внесок 

вільних носіїв заряду, який було описано моделлю Друде [1], [2]. Відповідні 

параметри наведені в таблиці 4.4.  

Ці відмінності слугують доказом того, що тип зв'язку в кристалічному 

стані фазозмінних халькогенідів не є таким самим, який присутній в їх 

аморфному стані (ковалентний зв'язок). Спостережувані явища можна 
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пояснити в термінах резонансного зв'язку. Різниця в профілі e2, яка показана 

на рис. 4.12-4.14 [80]*, безпосередньо вказує на різне локальне розташування 

атомів в аморфному і кристалічному станах фазозмінних сполук 

(GeTe)x(Sb2Te3)1-x. Більше координаційне число, більш довгі довжини зв'язків 

[82] і більший коефіцієнт теплового розширення пояснюють пом'якшення 

фононних мод у кристалічному стані фазозмінних сполук (GeTe)x(Sb2Te3)1-x 

[150]. В сполуках (GeTe)x(Sb2Te3)1-x атоми Ge і Te утворюють октаедричні і 

тетраедричні структури [15], [151]. У роботах [16], [131] було показано, що 

атоми Ge займають октаедричні та тетраедричні положення симетрії в 

кристалічних та аморфних станах у сплавах Ge-Sb-Te, відповідно.  

Таблиця 4.4 

Параметри, що характеризують діелектричну проникність кристалічних 

зразків (GeTe)x(Sb2Te3)1-x в області залишкових променів 

 

 n1, см
-1; 

S1, см
-1

; 

1, см
-1 

n2, см
-1

; 

S2, см
-1

; 

1, см
-1 

np, см
-1 p, см

-1 e2max кр. e2max кр./e2max ам. 

Ge1Sb2Te4 70; 

110;  

25 

91; 

381;  

50 

752 5 42 3,4 

Ge2Sb2Te5 69; 

664;  

52 

89; 

324; 

123 

487 13 154 17,6 

Ge3Sb2Te6 74; 

578;  

46 

91; 

345;  

83 

450 38 140 18,1 

В роботі [20] були представлені енергії ІЧ-активних фононів у фазозмінних 

сполуках (GeTe)x(Sb2Te3)1-x, а також розглянуті відповідні їм коливання 

структур, утворених атомами Ge і Te. Порівняння експериментальних даних, 

представлених на рис. 4.12-4.14 з результатами [20] демонструє їх 
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узгодженість. У випадку кристалічного стану фазозмінних сполук 

(GeTe)x(Sb2Te3)1-x, фонони, параметри яких наведені в таблиці 4.4, мають 

частоти, близькі до частот коливань октаедрів, утворених атомами Ge та Te 

згідно [20]. 

 

Рис. 4.14. Дисперсія діелектричної проникності Ge3Sb2Te6, в кристалічному 

стані в області залишкових променів [80], [149]*: 1- дійсна частина, 2 - уявна 

частина, пунктирні лінії відповідають окремим внескам фононів і плазмонів. 

Друга значна відмінність в дисперсії діелектричної проникності 

кристалічних зразків (GeTe)x(Sb2Te3)1-x від відповідних аморфних зразків в 

області залишкових променів полягає в пікових значеннях уявної частини 

діелектричної проникності в області фононного поглинання, як показано в 

таблиці 4.4 і не може бути пояснене лише шляхом утворення дальнього 

порядку при кристалізації, як у випадку AgInTe2. В роботах [152]–[155] 

показано, що інтенсивності ІЧ активних фононів (і величини відповідних сил 

осциляторів) пов'язані з ефективним зарядом Борна, який виражає зміну 

поляризованості, викликану тепловими коливаннями іонів, яка, в свою чергу, 

визначається добутком заряду іона та його зміщення. Різниця в пікових 
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значеннях e2 в області фононного поглинання, як показано в таблиці 4.4, є 

експериментальним доказом набагато більшого ефективного заряду Борна в 

кристалічних зразках (GeTe)x(Sb2Te3)1-x. Важливою особливістю 

резонансного зв'язку є те, що розподіл електронної густини є високо-

делокалізованим [141]. В результаті, матеріали, що характеризуються цим 

типом хімічного зв’язку, мають електронну поляризованість, і як її наслідок - 

високі значення ефективного заряду Борна [156] та високочастотних 

діелектричних констант [1]. До того ж, величина e2max кр./e2max ам. проявляє 

залежність від стехіометрії, вона зростає разом із зростанням частки GeTe в 

(GeTe)x(Sb2Te3)1-x. 

Параметри, що описують внесок вільних носіїв заряду в дисперсію 

діелектричної проникності фазозмінних халькогенідів (GeTe)x(Sb2Te3)1-x у 

кристалічному стані, також проявляють стехіометричну залежність, як видно 

з таблиці 4.2. Спостерігається систематичне зростання плазмової частоти, яке 

супроводжується зростанням затухання. Причини, які стоять за 

стехіометричними залежностями e2max кр./e2max ам., плазмової частоти та 

затухання, будуть розглянуті в наступному параграфі. 

 

4.2. Вивчення впливу невпорядкування на ангармонізм фононних 

коливань в фазозмінних халькогенідах в кристалічному стані 

Як було показано у попередніх параграфах, у кристалічній фазі 

фазозміннних халькогенідних сполук присутній резонансний ковалентний 

зв’язок, який є причиною відмінностей оптичних властивостей між 

кристалічною та аморфною фазами та, зокрема, призводить до того, що 

діелектрична проникність в середньому інфрачервоному діапазоні в 

кристалічній фазі в кілька разів більше, ніж у відповідній аморфній фазі 

[119]. Механізм кристалізації фазозміннних халькогенідних сполук 

досліджувався за допомогою ряду методів, що включає електронні [14], 
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[157], оптичні [119], діелектричні [158] і рентгенівських методи [159], а 

також за допомогою комп'ютерного моделювання [17].  

При кристалізації фазозмінні сполуки Ge-Sb-Te утворюють спотворену 

кубічну ґратку, в якій з підґратка аніонів зайнята атомами Te, а катіонна 

підґратка випадково зайнята атомами Ge і Sb, та вакантними місцями 

(наприклад, 25,0%, 20,0 %, і 16,7% вакансій у Ge1Sb2Te4, Ge2Sb2Te5 та 

Ge3Sb2Te6, відповідно) [13], [14]. Присутність такої значної кількості вакансій 

впливає на явища переносу заряду та тепла в кристалічних Ge-Sb-Te [13], 

[17]–[19]. Внаслідок конфігураційного невпорядкування в катіонній підґратці 

спостерігаються локальні зміщення атомів з їх місць розташування у ґратці. 

Амплітуда цих зміщень має як статичну (модель Пайєрлса), так і динамічну 

(теплову) природу [20]. Їхній напрямок не співпадає з кристалографічним 

напрямком {111}, бо інакше зміщення атомів призвели би до зміни 

трансляційної симетрії. Термічний відпал індукує дифузію в катіонній 

підґратці [21], дозволяючи вакансіям розташуватися в шарах, розміщених 

перпендикулярно кубічному кристалографічному напрямку {111} [22], тим 

самим змінюючи симетрію кристалу і поступово індукуючи металеву 

провідність [14]. Цей механізм впорядкування супроводжується також 

зменшенням питомої теплоти та коефіцієнта теплового розширення [13], і 

збільшенням теплопровідності [19]. Ці результати пояснювалися поступовим 

зменшенням ангармонізму коливань кристалічної ґратки [13], [19], який, 

одначе, не спостерігався безпосередньо в цих роботах.  

Використовуючи зміну температури відпалу та стехіометрії, можна 

визначити певний «простір» наперед заданих електричних і теплових 

властивостей фазозмінних халькогенідних сполук [6], [13], [18], [19]. 

Вимірювання температурних залежностей частот фононів є відображенням їх 

ангармонізму, оскільки ці залежності безпосередньо пов'язані з формою 

міжатомних потенціалів. В цьому параграфі буде проведено виявлення змін 

температурної залежності частот фононів в кристалічних зразках 

фазозмінних халькогенідних сполук, що дозволить безпосередньо оцінити 
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зміну ангармонізму коливань ґратки шляхом зміни стехіометрії та 

температури термічного відпалу, що призводить до упорядкування атомів. 

 

Рис. 4.15. Дисперсія уявної частини діелектричної проникності AgInTe2 та 

(GeTe)x(Sb2Te3)1-x при різних температурах [66], [160]*. I. AgInTe2: 1 - 

аморфний (300 К), 2 - аморфний (5 К), 3 - кристалічний (300 К), 4 – 

кристалічний (5 К); II Ge1Sb2Te4: 1 - аморфний (300 К), 2 - аморфний (5 К), 3 - 

кристалічний (300 К), 4 – кристалічний (150 К), 5- кристалічний (300 К) THz-

TDS, 6 - аморфний (300 К) THz-TDS; Ge2Sb2Te5: 1 - аморфний (300 К), 2 - 

аморфний (5 К), 3 - кристалічний (300 К), 4 – кристалічний (150 К); 

Ge3Sb2Te6: 1 - аморфний (300 К), 2 - аморфний (5 К), 3 - кристалічний (300 

К), 4 – кристалічний (150 К). Пунктирні лінії на 50 см
-1

 вказують на нижню 

межу вимірювань ІЧ відбивання. Кристалічні зразки Ge-Sb-Te були отримані 

в результаті відпалу при 160 °C. Дані спектроскопії THz-TDS, показані для 

Ge1Sb2Te4 в аморфному та кристалічному стані (після відпалу при 170 °C).  
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Для досягнення поставленої мети було використано аморфні зразки Ge-

Sb-Te, які були кристалізовані шляхом відпалювання при відповідних 

температурах [14]. Були обрані кілька сполук вздовж псевдобінарної лінії 

між GeTe і Sb2Te3 з систематичними змінами в катіонній підґратці: 

Ge1Sb2Te4, Ge2Sb2Te5 та Ge3Sb2Te6. Аналогічно з попередніми параграфами 

цієї роботи, були також підготовлені зразки AgInTe2, матеріалу, який не 

утворює резонансного зв'язку у своїй кристалічній фазі. Для отримання 

полікристалічних зразків аморфні плівки відпалювали в атмосфері Ar 

протягом 30 хв при температурах близько 10 °C вище відповідних 

температур кристалізації, 145 °C для Ge1Sb2Te4, 155 °C для Ge2Sb2Te5, і 160 

°C для Ge3Sb2Te6 [13]. Для вивчення впливу температури відпалу на 

коливальні властивості Ge-Sb-Te використовувалися зразки Ge1Sb2Te4 та 

Ge2Sb2Te5, обидва яких відпалювалися при 160 °С та 200 °С. 

Кристалографічна структура зразків перевірялась методом РД з 

використанням випромінювання Cu Kα. Товщина плівок Ge-Sb-Te 

визначалась з методом профілометрії. Для вивчення коливальних 

властивостей зразків Ge-Sb-Te використано спектроскопію ІЧ відбивання та 

спектроскопію КРС. Спектри ІЧ відбивання були виміряні в діапазоні від 50 

до 650 см
-1

, а спектри КРС - від 50 до 650 см
-1

, таким чином, що обидва 

діапазони включають в себе області прояву фононних коливань в Ge-Sb-Te. 

Спектри ІЧ відбивання та КРС були виміряні в діапазоні температур зразків 

від 5 до 300 К, що дозволило проаналізувати температурну залежність частот 

ІЧ- та КРС-активних фононів в кристалічних зразках Ge-Sb-Te. 

На рис. 4.15 представлено дисперсію уявної частини діелектричної 

проникності Ge1Sb2Te4, Ge2Sb2Te5 та Ge3Sb2Te6 в аморфному та 

кристалічному станах, отриманих шляхом аналізу спектрів ІЧ [161]*. Для 

порівняння також наведено e2 AgInTe2, який характеризується ковалентним 

зв'язком і не належить до класу фазозмінних матеріалів. Одначе, найбільш 

примітним є те, що e2 фазозмінних халькогенідів зазнає значних змін в 

далекому інфрачервоному діапазоні при кристалізації, які не спостерігаються 
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в AgInTe2. Як було показано в попередньому параграфі цієї роботи, ці зміни є 

наслідком зміни механізму хімічного зв'язку в фазозмінних халькогенідах 

при їх кристалізації [141]. В [20], [80]
 
повідомлялося також про значне 

пом'якшення оптичних фононних мод при кристалізації цих сполук. 

Відносно слабке фононне поглинання, зокрема на низьких частотах, що 

спостерігається в аморфних зразках фазозмінних матеріалів, було 

компенсоване використанням з товщиною плівки Ge-Sb-Te 1 мкм. Для 

підтвердження наявності сильного контрасту між фазами в дисперсії e2 в 

далекому інфрачервоному діапазоні на рис. 4.15 також зображені THz-TDS 

для дані Ge1Sb2Te4. Особливістю THz-TDS є те, що ця методика дозволяє 

безпосередньо визначити оптичні властивості без використання моделей 

осциляторів. Наведені THz-TDS дані дуже добре узгоджуються з 

результатами [23], і вони підтверджують сильний контраст e2 між фазами, а 

також малу величину e2, що спостерігається в аморфній фазі Ge-Sb-Te. Щодо 

впливу температури на дисперсію e2, то візуальний якісний аналіз даних рис. 

4.15 вказує на те, що в AgInTe2 температурна залежність структур в e2, що 

пов’язані з проявом фононів, однакова в аморфній і кристалічній фазах. На 

противагу AgInTe2, у Ge-Sb-Te вплив температури на e2 є більш відчутним у 

кристалічних зразках, ніж у відповідних аморфних зразках. 

Наступним етапом є дослідження впливу зворотніх та незворотніх змін, 

спричинених температурою зразка та температурою відпалу, на коливальні 

властивості фазозмінних матеріалів в кристалічному стані. Ангармонізм ІЧ- 

та КРС-активних мод в ряді різних матеріалів було досліджено за допомогою 

температурно-залежних оптичних експериментів [98], [162]–[165]. 

Як правило, для підгонки виміряних спектрів були використані моделі 

осциляторів Лоренца і Гаусса. В цій роботі для дослідження ангармонізму 

фононних коливань було використано параметри підгонки, зокрема, частоти 

мод і їх зсуви як функції температури, які, в основному, обумовлені тепловим 

розширенням ґратки [162]. 
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Рис. 4.16. Спектри КРС досліджуваних матеріалів, як функція температури. 

I. Спектри КРС AgInTe2 в аморфному стані [66], [166]*: 1 - 300 К, 2 - 50 К. 

Додатково показані гауссіани, використані для моделювання спектрів.  

II. Спектри КРС зразків Ge-Sb-Te в аморфному стані: 1- Ge1Sb2Te4 при 300 К, 

2 - Ge2Sb2Te5 при 300 К, 3 - Ge3Sb2Te6 при 300 К, 4 - Ge3Sb2Te6 при 5 К. 

Додатково показані гауссіани, використані для моделювання спектрів 

Ge3Sb2Te6 при 5 К та 300 К.  

III. Вплив температури відпалу на спектри КРС Ge2Sb2Te5 в кристалічному 

стані: 1 - 160 °C, 1 - 200 °C.  

IV. Вплив температури зразка (К) на спектри КРС Ge1Sb2Te4 в кристалічному 

стані, відпаленого (°C) при різних температурах: 1 – 300К (160 °C), 2 – 100К 

(160 °C), 3 – 300К (200 °C), 4 – 100К (200 °C). 

Дослідним шляхом температурна залежність нормалізованих фононних 

частот n/n0, де n0 - частота фононів, екстрапольована до нульової 

температури, може бути задовільно описана параболічним співвідношенням 

[98], [162]–[165]: 
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де  є емпіричним параметром оцінки ангармонізму моди, Т- температура 

зразка. На рис. 4.15 (панель I) зображено дисперсію e2 в аморфному та 

кристалічному AgInTe2 при 5 K та 300 K, ці дані добре узгоджуються з 

даними, представленими раніше в [80], [148]. Сильні ІЧ-активні моди на 136 

см
−1

 і 166 см
−1

 (300К) узгоджуються в межах кількох см
-1

 з даними КРС 

аморфного AgInTe2, показаними на рис. 4.16, I. В дисперсії e2 лінії фононного 

поглинання є менш вираженими в аморфному стані в порівнянні з 

кристалічним станом. Цей аспект був розглянутий в попередньому параграфі, 

оскільки локальна атомна структура аморфного і кристалічного AgInTe2 є 

подібною [167], то єдиним джерелом відхилення є відсутність далекого 

порядку в аморфному стані. Форма температурних залежностей фононних 

частот AgInTe2, отриманих з спектрів ІЧ відбивання та КРС, нагадує ті, що 

обговорювалися раніше [98], [162]–[165]. Використовуючи рівняння (4.2) для 

опису цих залежностей, можна отримати характеристичні параметри , які 

показані в таблиці 4.5. Оскільки локальна атомна структура аморфного і 

кристалічного AgInTe2 є подібною, то ці параметри мають дуже близькі 

значення в аморфному і кристалічному стані AgInTe2. Таким чином, 

кристалізація практично не впливає на ангармонізм фононних коливань в 

AgInTe2. Як було показано в попередньому розділі даної роботи, всі аморфні 

зразки Ge-Sb-Te демонструють загальну форму діелектричної функції в ІЧ 

області, і дані аморфних зразків, які показані на рис. 4.15 (секції II-IV), 

слідують цій загальній тенденції, що також узгоджується з результатами [17], 

[70], [80], [83], [85].  

Як видно з рис. 4.16 (ІІ), спектри КРС всіх досліджуваних аморфних 

сплавів Ge-Sb-Te мають подібну форму [16], [69], [70], [168], [169], що 

узгоджується з наведеними раніше даними в попередньому розділі цієї 

роботи та з даними роботи [71]. Ці спектри характеризуються піками близько 

83, 128, 156 і 220 см
-1

 (при 300 К), які були описані в [70]. Це означає, що 

локальна атомна структура аморфних Ge-Sb-Te, яка пов'язана з модами, що 

домінують в спектрах КР [70] є досить незалежною від стехіометрії.  
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Рис. 4.17. Вибрані приклади температурних залежностей нормалізованих 

частот фононів в Ge-Sb-Te [66], [170]*. 

I.  КРС-активні моди у Ge1Sb2Te4. 1 – аморфний стан (фонон на 153 см
-1

), 2 – 

кристалічний стан (фонон на 158 см
-1

). Частоти фононів в кристалічному 

стані демонструють більш виражену температурну залежність, що є проявом 

додаткового ступеня ангармонізму коливань решітки.  

II. Вплив концентрації вакансій на температурні залежності частот ІЧ-

активних фононів в кристалічних Ge-Sb-Te. 1- Ge1Sb2Te4 (фонон на 91 см
-1

), 

2- Ge2Sb2Te5 (фонон на 87 см
-1

), 3- Ge3Sb2Te6 (фонон на 91 см
-1

). Сполуки з 

нижчою концентрацією вакансій демонструють менш виражені температурні 

залежності частот фононів. 

III.  Вплив впорядкування вакансій на температурні залежності КРС-

активного фонону на 105 см
-1

 в кристалічному Ge1Sb2Te4. 1- температура 

відпалу 160 °C, 2 - температура відпалу 200 °C. Більш високі температури 

відпалу призводять до менш вираженої температурної залежності частот 

фононів. 

0.96

1.00

0 50 100 150 200 250 300

n
/n

0
K

T, K

1

2

I

0.92

0.96

1.00

0 50 100 150 200 250 300

n
/n

0
K

T, K

1

2

III

0.92

0.96

1.00

0 50 100 150 200 250 300

n
/n

0
K

T, K

1

2

3

II



210 
 

Крім того, необхідно вказати на гарну збіжність частот коливань, 

отриманих з спектрів ІЧ відбивання та КР, це може бути обґрунтовано 

порушенням правил відбору в аморфних зразках Ge-Sb-Te [70]. 

Спектри КР аморфного Ge3Sb2Te6, виміряні при крайніх температурах, 

показані на рис. 4.16 (II) разом з відповідними гауссіанами, які 

використовувалися для моделювання цих спектрів при 5 K і 300 K для 

кількісної оцінки температурної залежності фононних частот. Температурна 

залежність положень частот фононів (ІЧ- та КРС-активних) в аморфних 

зразках Ge-Sb-Te описується характеристичними параметрами , показаними 

у таб. 4.5 і які мають достатньо близькі значення для всіх досліджуваних 

матеріалів. Звідси випливає, що фононні коливання у всіх досліджених 

аморфних Ge-Sb-Te демонструють приблизно однакову ступінь 

ангармонізму. 

Тепер розглядаємо зміну ступеня ангармонізму фононних коливань в 

фазозмінних халькогенідних сполуках при їх кристалізації. Усі досліджені 

сполуки: Ge1Sb2Te4, Ge2Sb2Te5 та Ge3Sb2Te6 мають набагато більший 

характеристичний параметр  у кристалічному стані, ніж у відповідних 

аморфному (таб. 4.5). На рис. 4.17 (I) показано, що дві фононні моди з дуже 

близькими частотами в аморфному і кристалічному Ge3Sb2Te6 мають суттєво 

різні інтенсивності температурної залежності: температурна залежність 

частоти мод більш виражена в кристалічному зразку (червона крива), аніж в 

аморфному зразку Ge3Sb2Te6 (синя крива). Це можна обґрунтувати 

наступним чином. Як обговорювалося раніше, на відміну від AgInTe2, 

механізм хімічного зв'язку і локальне розташування атомів в Ge-Sb-Te 

змінюються при кристалізації [17], змінюючи профіль e2 [80]. В аморфних 

Ge-Sb-Te довжина зв’язків Te-Ge і Te-Sb менша у порівнянні з кристалічним 

станом [16], [20]. Як було показано раніше [20], кристалічні Ge-Sb-Te 

демонструють більші амплітудні теплові зміщень атомів, ніж відповідні 

аморфні фази, що свідчить про пом'якшення коливальних мод при 

кристалізації. У той же час кристалічні зразки Ge-Sb-Te виявляють значно 
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більший коефіцієнт об'ємного розширення [13]. Встановлено, що ця 

відмінність між властивостями обох станів є наслідком збільшення 

жорсткості акустичних мод, що домінують у механічних властивостях, і 

пом'якшення оптичних мод, що домінують в амплітудах зміщень [13], [20]. 

Пом’якшення оптичних фононів при кристалізації разом з яскраво 

вираженими зміщеннями атомів з їх позицій у кубічній ґратці спричинює 

ангармонізм у кристалічних Ge-Sb-Te. 

Порівняння усереднених параметрів  для кристалічних G1eSb2Te4, 

Ge2Sb2Te5 та Ge3Sb2Te6 дозволяє оцінити вплив стехіометрії в метастабільних 

Ge-Sb-Te (таб. 4.5, рис. 4.18). Аналіз температурно-залежних спектрів ІЧ 

відбивання та КРС показав, що характеристичний параметр ангармонічності 

збільшується зі збільшенням концентрації вакансій, що підкреслює їх 

важливу роль в ангармонічних властивостях кристалічних Ge-Sb-Te, цей 

феномен також має відношення до низької теплопровідності цих матеріалів 

[19]. Однак, навіть у кристалічному Ge3Sb2Te6 з найменшою концентрацією 

вакансій серед досліджуваних сплавів (13.6%),  все ще набагато більший, 

ніж у відповідному аморфному зразку. 

Як було представлено в розділі 2 цієї роботи, зразки Ge-Sb-Te в 

метастабільному кристалічному стані були отримані шляхом відпалу 

аморфних плівок, отриманих безпосередньо одразу після осадження, при 

специфічних температурах, наведених у таблиці 4.5. В [13], [14] було 

показано, що електро- і теплопровідність кристалічних Ge-Sb-Te можуть 

змінюватися внаслідок упорядкування вакансій, яке відбувається при відпалі 

зразків при більш високих температурах. Адже з [13], [14] відомо, що при 

збільшенні температури відпалу, відбувається підвищення ступеню 

структурної релаксації. Це виражається в тому, що вакансії катіонної 

підґратки впорядковуються в шари в кристалографічній площині {111} 

(кубічна конфігурація), тим самим упорядковуючи її [171] без зміни 

трансляційної симетрії зразка. 
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Тепер проаналізуємо вплив температури відпалу на коливальні 

властивості та ангармонічність кристалічних зразків Ge-Sb-Te. З цією метою 

були вибрані зразки Ge2Sb2Te5, які були відпалені при двох різних 

температурах: 160 °C і 200 °C. Спектри КРС цієї сполуки, записані при 

кімнатній температурі, виявляють значний вплив температури відпалу на їх 

форму (рис. 4.16 (III)). 

Таблиця 4.5 

Усереднені параметри , що характеризують температурні залежності 

частот фононів для матеріалів в аморфному та кристалічному станах. 

Абсолютна похибка становить 0,2∙10
-7 

для всіх матеріалів [66]* 

 ІЧ КРС 

Аморфні зразки 

Матеріал 1


 

AgInTe2 4,0 3,6 

GeSb2Te4 2,1 2,3 

Ge2Sb2Te5 2,2 2,0 

Ge3Sb2Te6 2,3 2,1 

Кристалічні зразки 

Матеріал (Tвідп.) 1


 

AgInTe2 (160 °C)  4,1 - 

GeSb2Te4 (145 °C) 5,9 - 

GeSb2Te4 (160 °C) - 4,7 

GeSb2Te4 (200 °C) - 3,5 

Ge2Sb2Te5 (155 °C) 5,6 - 

Ge3Sb2Te6 (160 °C) 4,7 - 

Пік близько 159 см
-1

 набуває інтенсивності, а також видно, що 

напівширини обох піків менші в зразку, відпаленому при більш високій 

температурі. Напівширина ліній у спектрах КРС обернено пропорційна до 

часу загасання фонону, отже є мірою впорядкування матеріалу. 
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Рис. 4.18. Характеристичний параметр  (Рівняння (4.2)), що характеризує 

ангармонізм фононних коливань в досліджуваних халькогенідних сполуках в 

аморфному та кристалічному станах [66]*. 1 – аморфний стан (ІЧ), 2 – 

кристалічний стан (ІЧ), 3 – аморфний стан (КРС), 4 - кристалічний стан 

Ge1Sb2Te4 (КРС, tвідп.=160 °C), 5 - кристалічний стан Ge1Sb2Te4 (КРС, tвідп.=200 

°C). Концентрація вакансій зростає від 16,7% в Ge3Sb2Te6 до 20,0% в 

Ge2Sb2Te5 та до 25% і Ge1Sb2Te4. Структурне невпорядкування, спричинене 

наявністю вакансій, викликає додатковий ангармонізм фононних коливань в 

кристалічному стані в порівнянні з аморфним. Характеристичний параметр, 

що описує ступінь ангармонізму в кристалічних зразках фазозмінних сполук, 

залежить як від концентрації вакансій та їх впорядкування: було отримано 

менші значення параметру в сполуках з нижчою концентрацією вакансій, а 

також в зразках з релаксованою кристалічною структурою, відпалених при 

вищих температурах. В той же час, в AgInTe2, в сполуці, що має близькі до 

Ge-Sb-Te частоти фононів, проте більш низьку концентрацію вакансій [172] 

та в якій відсутній резонансний ковалентний зв’язок, подібні ефекти не 

спостерігаються. 

 

Таким чином, є закономірно, що спектр КРС більш впорядкованого 

зразку, відпаленого при 200 ° C, має більш вузькі лінії. Варто зазначити, що 

навіть зразок Ge2Sb2Te5, відпалений при 200 °C, все ще має спотворену 
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кубічну ґратку, що дозволяє спостерігати лінії у спектрі КРС. Ці 

спостереження підтверджують той факт, що термічний відпал індукує 

структурну релаксацію в межах метастабільної кубічної фази, без зміни 

трансляційної симетрії кристала. В доповнення до цього, були також 

досліджені коливальні властивості кристалічних зразків Ge1Sb2Te4, відпалені 

при 160 °C і 200 °C, за допомогою температурно-залежної спектроскопії 

КРС. Кристалічний Ge1Sb2Te4 є найбільш невпорядкованим матеріалом серед 

досліджуваних Ge-Sb-Te із більш високою концентрацією вакансій, ніж у 

Ge2Sb2Te5. Тому і інтенсивність змін у спектрах КРС, викликана зміною 

температури відпалу, повинна бути більш вираженою. Результати цих 

експериментів наведені на рис. 4.16 (IV). Зменшення напівширини з 

підвищенням температури відпалу більш виражено в Ge1Sb2Te4, ніж у 

Ge2Sb2Te5. Отримані дані узагальнені в таб. 4.5 підтверджують, що 

інтенсивність залежності частот фононів від температури, тобто їх 

ангармонізм, в Ge1Sb2Te4, зменшується зі збільшенням температури відпалу. 

Отже, як видно, структурна релаксація при відпалі знижує ангармонізм 

фононних коливань в кристалічних зразках Ge1Sb2Te4. 

Таким чином, було показано, що спектри ІЧ відбивання в дальньому ІЧ 

діапазоні, а також спектри КРС фазозмінних халькогенідних сполук є, по-

перше, чутливими до зміни механізму хімічного зв'язку при кристалізації, а 

також до зміни структурного невпорядкування, яке проявляється шляхом 

зміни концентрації вакансій та їх впорядкування. Отримані результати 

показали, що ангармонізм коливань решітки в Ge-Sb-Te залежить як від 

концентрації вакансій, так і від їх впорядкування: матеріали з меншою 

концентрацією вакансій, а також зразки з впорядкованими вакансіями 

(зразки, відпалені при більш високих температурах, де власні вакансії 

частково розташовані в площинах без зміни трансляційної симетрії) 

демонструють менш виражену температурну залежність частот фононів і, 

таким чином, менший параметр ангармонізму . Жоден з цих ефектів не 

спостерігається в AgInTe2, матеріалі з подібними фононними енергіями, але з 
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значно меншою концентрацією вакансій [172] і без резонансного зв'язку в 

кристалічному стані.  

 

4.3. Дослідження впливу вільних носіїв заряду на діелектричну функцію 

фазозмінних халькогенідів в широкому температурному діапазоні 

Резонансний ковалентний зв’язок у фазозмінних халькогенідних сполуках 

в кристалічному стані характеризується збільшенням значення діелектричної 

сталої, зменшенням ширини забороненої зони, а також внеском вільних 

носіїв заряду в дисперсію діелектричної проникності [119], як було показано 

в параграфі 4.1 даної роботи. Структурне невпорядкування, спричинене 

великою концентрацією вакансій катіонної підґратки [13] у фазозмінних 

халькогенідних сполуках в кристалічному стані, впливає на їх коливальні 

властивості, спричиняючи додатковий ангармонізм фононних мод, як було 

показано в попередньому параграфі. Варіювання структурного 

невпорядкування шляхом зміни концентрації вакансій та їх впорядкування, 

дозволяє регулювати коливальні властивості фазозмінних халькогенідних 

сполуках в кристалічному стані. Дослідження впливу невпорядкування на 

явища переносу заряду в фазозмінних халькогенідах було проведено в [14], 

[173], [174]. В [14] було проведено дослідження залежності опору зразків Ge-

Sb-Te від температури відпалу і було показано, що величина опору обернено 

пропорційна до температури відпалу зразків. Фазозмінні халькогенідні 

сполуки в метастабільному стані (кубічна ґратка) та в стабільному стані 

(гексагональна ґратка) характеризуються електропровідністю p-типу, яка 

обумовлена наявністю нестехіометричних надлишкових вакансій в катіонній 

підґратці [174]. Температурний коефіцієнт питомого опору є важливою 

характеристикою електропровідності матеріалів, що у випадку 𝑑𝜌 𝑑𝑇⁄ < 0 є 

типовим для діелектриків, а 𝑑𝜌 𝑑𝑇⁄ >0 характерне для металів. В [14] було 

показано, що зміна температури відпалу зразків Ge-Sb-Te може змінювати 
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знак 𝑑𝜌 𝑑𝑇⁄ , тобто шляхом зменшення невпорядкування можлива зміна типу 

провідності від характерної для діелектриків, до такої, що відповідає металу, 

тобто здійснено так званий перехід «метал-діелектрик» (англ. metal-insulator 

transition, MIT). Дві основні моделі, які описують явище MIT, ґрунтуються на 

різних механізмах. Модель Мотта [175] описує це явище шляхом електрон-

електронної взаємодії, в той час як Андерсон [176] вказує роль структурного 

невпорядкування в локалізації електронів. 

Середня довжина вільного пробігу електрона в Ge-Sb-Te, згідно [14], 

становить порядку 10 Å, що є на порядок менше монокристалічних зерен 

(100-200 Å) в полікристалічному зразку, отже розсіювання електронів 

пов’язано з механізмами всередині монокристалічних зерен. Cтруктурне 

невпорядкування в кристалічних зразках Ge-Sb-Te включає в себе високу 

концентрацію вакансій, випадкове розміщення атомів Ge, Sb та вакансій в 

катіонній підґратці, зміщення атомів від їх позицій в ідеальній кубічній 

ґратці, надлишкові вакансії. З іншого боку, електрон-електронна взаємодія в 

кристалічних Ge-Sb-Te є достатньо слабкою внаслідок високого значення 

статичної діелектричної проникності, яке виникає внаслідок резонансного 

зв’язку в цих матеріалах [119]*. Таким чином, як було показано в [14], [173], 

[174] явище локалізації носіїв заряду в кристалічних Ge-Sb-Te напряму 

пов’язане зі структурним невпорядкуванням і описується моделлю 

Андерсона [176]. 

У зв’язку із цим виникає питання, яким чином невпорядкування впливає 

на внесок вільних носіїв заряду в діелектричну функцію фазозмінних 

халькогенідних сполуках в кристалічному стані і яким чином можливо 

впливати на його величину. По аналогії з попереднім параграфом, 

розглянемо яким чином варіювання структурного невпорядкування, що 

досягається шляхом змін у концентрації вакансій та у їх впорядкуванні, та 

динамічного невпорядкування, яке змінюється шляхом варіювання 

температури зразка, впливають на внесок вільних носіїв заряду в 
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діелектричну проникність фазозмінних халькогенідних сполук в 

кристалічному стані [177]*. 

 

Рис. 4.19. Дисперсія уявної частини діелектричної проникності фазозмінних 

халькогенідів змінної фази, що демонструє стехіометричну залежність внеску 

вільних носіїв заряду. Вертикальна пунктирна лінія показує нижню межу 

експериментальних даних. 1- Ge1Sb2Te4, 2- Ge2Sb2Te5, 3- Ge3Sb2Te6, 4- GeTe 

[177]*. Вставка. Залежність відношення плазмової частоти до відповідного 

коефіцієнта затухання np/p від x в (GeTe)x(Sb2Te3)1-x демонструє поступове 

зростання внеску вільних носіїв заряду в досліджуваних сполуках. 

Для початку, розглянемо дисперсію уявної частини діелектричної 

проникності таких фазозмінних матеріалів, як Ge1Sb2Te4, Ge2Sb2Te5, 

Ge3Sb2Te6, GeTe при кімнатній температурі, яка представлена на рис. 4.19. 

Вона була отримана із спектрів відбивання в середньому ІЧ діапазоні, нижня 

межа якого (тут і надалі) показана у вигляді штрихової лінії. З рис. 4.19 

видно, що внесок вільних носіїв заряду у діелектричну функцію 

систематично зростає зі зміною стехіометрії матеріалів, а саме: він є більш 

вираженим у сполуках, близьких до GeTe на розглянутій частині псевдо-

бінарної композиційної лінії Sb2Te3-GeTe. Для кількісного аналізу цих змін 

необхідно розглянути еволюцію таких параметрів як, частота плазмонів np та 
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їх коефіцієнт затухання p, які входять в модель Друде, що описує внесок 

вільних носіїв заряду [2]. Вставка на рис. 4.19 показує залежність 

співвідношення np/p від x в (GeTe)x(Sb2Te3)1-x. Для всіх потрійних сполук Ge-

Sb-Te величина np/p залишається меншою за 1, тобто кількісно коефіцієнт 

затухання приймає більше значення за відповідну частоту плазмонів. Іншими 

словами, попри наявність у сполуках певної кількості вільних носіїв заряду, 

про що засвідчує ненульове значення частоти плазмонів, їх рухливість 

обмежена, на що вказують великі значення коефіцієнтів затухання у всіх 

потрійних сполуках Ge-Sb-Te. Певне зростання np/p зі збільшенням 

коефіцієнта x, який відповідає за частину в GeTe в потрійних сполуках 

(GeTe)x(Sb2Te3)1-x, в межах потрійних сполук означає поступове зменшення 

коефіцієнта затухання разом із зростанням частоти плазмонів, яке 

відбувається паралельно зі зменшенням концентрації вакансій в цих 

сполуках. Необхідно зауважити, що np/p≤1 є характерним для діелектриків та 

деяких напівпровідників. На довершення цієї тенденції, в GeTe, кристалічна 

структура якого є гексагональною, np/p приймає значення, вище 6, що 

характерне для легованих напівпровідників та металів. 

Таким чином, систематична залежність np/p від x в сполуках межах 

розглянутої частини псевдо-бінарної композиційної лінії Sb2Te3-GeTe, яка 

показана на вставці рис. 4.19 демонструє поступовий перехід від 

електропровідності, характерної для діелектриків та деяких напівпровідників, 

до такої, що характерна для легованих напівпровідників та металів. Цей 

процес відбувається внаслідок еволюції структурного невпорядкування 

шляхом зменшення концентрації вакансій. 

Як зазначалося в попередньому параграфі, зміна температури відпалу 

призводить до дифузії в катіонній підґратці кубічних Ge-Sb-Te, внаслідок 

якої наявні вакансії поступово впорядковуються в шари в кристалографічній 

площині {111}. З метою розгляду впливу цих змін структурного 

невпорядкування на внесок вільних носіїв заряду в діелектричну функцію 
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кристалічних сполук Ge-Sb-Te, розглянемо поведінку двох сполук: Ge1Sb2Te4 

та GeTe, що розташовані на крайніх точках досліджуваної частини псевдо-

бінарної композиційної лінії Sb2Te3-GeTe. 

 
Рис. 4.20. Дисперсія уявної частини діелектричної проникності фазозмінних 

халькогенідів змінної фази, що демонструє залежність внеску вільних носіїв 

заряду від температури відпалу зразка. Вертикальна пунктирна лінія показує 

нижню межу експериментальних даних. Ge1Sb2Te4 (GST124):1- 150 
о
С, 2- 160 

о
С, 3- 175 

о
С, 4- 180 

о
С, 5- 200 

о
С, 6- 220 

о
С, 7- 225 

о
С; GeTe: 8- 225 

о
С, 9- 250 

о
С, 10- 300 

о
С, 11- 325 

о
С. Вставка. Залежність відношення плазмової частоти 

до відповідного коефіцієнта затухання np/p від температури відпалу 

демонструє поступове зростання внеску вільних носіїв заряду в Ge1Sb2Te4, 

водночас у GeTe не спостерігається подібних змін. 1- Ge1Sb2Te4, 2 - GeTe. 

Як видно з даних на рис. 4.20, варіювання температури відпалу зразків 

Ge1Sb2Te4 суттєвим чином впливає на діелектричну проникність в дальній ІЧ 

області. Необхідно зазначити, що діапазон температур відпалу вибраний 

таким чином, що відпал зразків Ge1Sb2Te4 навіть при найвищій температурі 

(225 
о
С) не призводить до переходу зразка в стабільну гексагональну фазу, 

структура зразка залишається кубічною із впорядкованими вакансіями. При 

підвищенні температури відпалу значення np/p зростає від 0,17 (150 
о
С) до 
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5,08 (225 
о
С). Таким чином, впорядкування вакансій у Ge1Sb2Te4 призводить 

до суттєвого зростання внеску вільних носіїв заряду в діелектричну функцію. 

Водночас, у випадку GeTe, концентрація вакансій в якому значно менша, не 

спостерігається суттєвого впливу температури на поведінку уявної частини 

діелектричної функції в далекому ІЧ діапазоні. Відповідно, діапазон значень 

співвідношення np/p для GeTe знаходиться практично в межах похибки. 

Наступним етапом є розгляд впливу динамічного невпорядкування на 

поведінку e2 досліджуваних сполук в кристалічному стані. Дисперсія уявної 

частини діелектричної проникності при різних температурах в межах 5-300 К 

демонструє різну поведінку в Ge1Sb2Te4 (150 
о
С) та GeTe. Як видно з рис.4.21, 

дисперсія уявної частини діелектричної проникності Ge1Sb2Te4 не зазнає 

суттєвих змін в усьому діапазоні температур зразка. Внесок вільних носіїв 

заряду залишається незмінним, про що свідчить залежність відношення 

плазмової частоти до відповідного коефіцієнта затухання np/p від 

температури зразка. Подібна картина спостерігається також і у Ge2Sb2Te5 та 

Ge3Sb2Te6. Така поведінка параметрів моделі Друде відповідає 𝑑𝜌 𝑑𝑇⁄ < 0. 

На противагу їм, у GeTe внесок вільних носіїв заряду зростає при зниженні 

температури зразка. Збільшення np/p відбувається, в основному, за рахунок 

зростання плазмової частоти, такий тип залежності характерний для 

металевого типу електропровідності, тобто 𝑑𝜌 𝑑𝑇⁄ > 0. Впорядкування 

вакансій у Ge-Sb-Te шляхом підвищення температури відпалу призводить не 

лише до зростання внеску вільних носіїв заряду при кімнатній температурі, 

як показано вище. У випадку Ge1Sb2Te4 , відпаленого при 180 
о
С, для якого 

np/p=1,45, поведінка уявної частини діелектричної проникності в області 

прояву вільних носіїв заряду виявлена подібною до тої, що спостерігалася в 

GeTe при низьких температурах (𝑑𝜌 𝑑𝑇⁄ > 0). Отже, дані представлені на 

рис. 4.22, засвідчують можливість зміни типу електропровідності в Ge1Sb2Te4 

шляхом зміни ступеня структурного невпорядкування. 
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Дані, представлені на рис. 4.19-4.22, демонструють чутливість внеску 

вільних носіїв заряду в діелектричну функцію Ge-Sb-Te до концентрації до 

структурного невпорядкування, спричиненого вакансіями та різним ступенем 

їх впорядкування. Результати, отримані в цьому параграфі, узгоджуються з 

даними щодо еволюції електропровідності, отриманими в [14], [173], [174]. 

 
 

Рис. 4.21. Дисперсія уявної частини діелектричної проникності фазозмінних 

халькогенідів змінної фази, що демонструє температурну залежність внеску 

вільних носіїв заряду в Ge1Sb2Te4 (GST124) та GeTe. Вертикальна пунктирна 

лінія показує нижню межу експериментальних даних. 1- 300 К, 2- 250 К, 3- 

200 К, 4- 150 К, 5- 100 К, 6- 50 К, 7- 5 К. Вставка. Залежність відношення 

плазмової частоти до відповідного коефіцієнта затухання np/p від 

температури зразка. 1- Ge1Sb2Te4, 2- Ge2Sb2Te5, 3- Ge3Sb2Te6, 4- GeTe. 

З одного боку, систематичне зменшення концентрації вакансій 

призводить до зростання внеску вільних носіїв заряду в діелектричну 

проникність Ge-Sb-Te та їхнє впорядкування спричиняє ще більш виразні 

зміни у значеннях частоти плазмонів та їхнього коефіцієнту затухання. Вплив 

динамічного невпорядкування, спричиненого тепловими коливаннями вузлів 
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решітки, показує, що впорядкування вакансій може призвести до зміну типу 

провідності в досліджуваних матеріалах. Необхідно також зазначити, що в 

GeTe, де концентрація вакансій катіонної підґратки співрозмірна з 

концентрацією в аніонній підґратці, подібні явища відсутні. 

Можливість впливати на величину внеску вільних носіїв заряду в 

діелектричну проникність (а, отже, і на електропровідність) фазозмінних 

халькогенідів є дуже цікавою з технологічної точки зору, оскільки відкриває 

можливість створення багаторівневих запам’ятовуючих пристроїв з великою 

щільністю запису інформації, про що буде більш детально розказано в розділі 

7 даної роботи. 

 

Рис. 4.22. Дисперсія уявної частини діелектричної проникності фазозмінних 

халькогенідів змінної фази, що демонструє вплив температури відпалу на 

температурну залежність внеску вільних носіїв заряду в Ge1Sb2Te4. 

Вертикальна пунктирна лінія показує нижню межу експериментальних 

даних. 1- 300 К, 2- 250 К, 3- 200 К, 4- 150 К, 5- 100 К, 6- 50 К, 7- 5 К. Вставка. 

Залежність відношення плазмової частоти до відповідного коефіцієнта 

затухання np/p від температури зразків Ge1Sb2Te4, відпалених при різних 

температурах. 1- 160 
о
С, 2- 180 

о
С. 
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4.4. Дослідження впливу невпорядкування на оптичні властивості 

фазозмінних халькогенідів в околі краю оптичного поглинання 

В попередніх параграфах було проведено дослідження впливу 

невпорядкування на коливальні властивості фазозмінних халькогенідів, на 

внесок вільних носіїв заряду в діелектричну проникність цих матеріалів. Для 

систематичного дослідження структурного невпорядкування в фазозмінних 

халькогенідних сполуках в кристалічному стані, необхідно дослідити 

флуктуації поглинання в околі краю оптичного поглинання шляхом аналізу 

змін оптичної ширини забороненої зони, ширини локалізованих електронних 

станів, а також параметру Тауца B в широкому температурному діапазоні 

[177], [178]*. 

Таблиця 4.6 

Параметри, що описують оптичні властивості ФЗМ (GeTe)x(Sb2Te3)1-x в 

кристалічному стані в середньому ІЧ діапазоні при 300 К 

 𝜀∞ g, еВ U, меВ см
-1
еВ

Ge1Sb2Te4 31,5±0,05 0,45±0,05 104±3 531156 

Ge2Sb2Te5 32,4±0,05 0,53±0,05 66±3 962548 

Ge3Sb2Te6 33,2±0,05 0,52±0,05 47±3 1128717 

GeTe 34,7±0,05 0,59±0,05 76±3 1557241 

 

Почнемо розгляд експериментальних даних, отриманих при 300 К. Рис. 

4.23 представляє дисперсію показника поглинання досліджуваних ФЗМ в 

кристалічному стані. З цього рисунку видно, що в околі краю поглинання 

спостерігаються відмінності у положенні самого краю, а також в нахилу 

кривих залежності коефіцієнта поглинання відносно осі абсцис. Аналіз цих 

кривих з використанням рівнянь (3.5) та (3.6) дозволив отримати такі 

характеристики досліджуваних зразків, як (таб. 4.6): високочастотна 

діелектрична стала, оптична ширина забороненої зони, ширина 

локалізованих електронних станів та параметр Тауца. 
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Як зазначалося раніше, основною причиною структурного 

невпорядкування в фазозмінних сполуках з кубічною ґраткою є висока 

концентрація вакансій. Їх вплив на коливальні [66]* та електричні [14] 

властивості є достатньо суттєвим. Згідно моделі Андерсона [176], за 

наявності структурного невпорядкування заборонена зона характеризується 

наявністю локалізованих станів на своїх краях. Ширина цих станів в 

фазозмінних халькогенідах в аморфному стані була детально досліджена в 

розділі 3 даної роботи. 

 
Рис. 4.23. Дисперсія коефіцієнта поглинання ФЗМ (GeTe)x(Sb2Te3)1-x в 

кристалічному стані в околі краю оптичного поглинання при 300 К. 1- 

Ge1Sb2Te4, 2- Ge2Sb2Te5, 3- Ge3Sb2Te6, 4- GeTe [177]*. Вставки. 

Стехіометричні залежності ширини локалізованих електронних станів та 

оптичної ширини забороненої зони в (GeTe)x(Sb2Te3)1-x.  

 

Проте, примітним є саме той факт, що навіть у мета-стабільному стані 

фазозмінних халькогенідів, який характеризується кубічною граткою, 

значення EU є відмінними від нульових, як показано на вставці рис. 4.23 та у 

таблиці 4.6. Ці дані свідчать про те, що системи, що має дальній порядок, 
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внаслідок розупорядкування, спричиненого високою концентрацією 

вакансій, демонструють розмиті краї забороненої зони. До того ж, необхідно 

зазначити, що у випадку Ge1Sb2Te4 ширина локалізованих станів у 

кристалічному стані є більшою ніж в аморфному стані. Цей феномен 

пояснюється, окрім високої концентрації вакансій, різницею в довжинах 

зв’язків Ge-Te, що у кристалічному стані є більшою [179]. Зі зміною 

стехіометрії, змінюється і величина EU та параметра Тауца B, як видно з рис. 

4.23 та у таблиці 4.6. 

 

Рис. 4.24. Вплив температури на дисперсію коефіцієнта поглинання 

фазозмінних сполук в кристалічному стані в околі краю оптичного 

поглинання: Ge1Sb2Te4 (GST124) та GeTe. Пунктирні лінії розраховані згідно 

рівняння (3.5) для визначення залежності EU(T) [177]*. Вставка. Залежність 

ширини локалізованих електронних станів від температури EU(T): 1- 

Ge1Sb2Te4, 2- Ge2Sb2Te5, 3- Ge3Sb2Te6, 4- GeTe. 

 

Для більш детального аналізу впливу невпорядкування на оптичні 

властивості в околі краю оптичного поглинання, розглянемо комбінований 
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вплив статичного та динамічного невпорядкувань на властивості 

кристалічних зразків. На рис. 4.24 представлено температурну залежність 

дисперсії коефіцієнта поглинання кристалічних Ge1Sb2Te4 та GeTe ничже 

краю оптичного поглинання (<10
4
 см

-1
). Демонстрація саме цих двох 

матеріалів, з найбільшою та найменшою концентрацією вакансій, дозволяє 

якісно оцінити стехіометричні залежності у дисперсії коефіцієнта 

поглинання. З рис. 4.24 видно, що при зміні температури нахил пунктирних 

ліній, які апроксимують (E), змінюється як у Ge1Sb2Te4, так і в GeTe. 

Оскільки, згідно рівняння (3.5), нахил ліній відповідає EU, отримані дані 

вказують на зменшення ширини локалізованих станів в досліджуваних 

зразках за рахунок зменшення внеску динамічного невпорядкування при 

низьких температурах. Проте, залежність EU(T) не є однаковою для всіх 

досліджуваних матеріалів, вставка на рис. 4.24 вказує на чітку 

стехіометричну залежність: EU(T) є більш виразною в матеріалах з нижчою 

концентрацією вакансій. Другим важливим спостереженням, що випливає з 

рис. 4.24, є зміщення краю оптичного поглинання в область вищих енергій 

при зниженні температури зразка. 

Наступним етапом дослідження є аналіз поведінки коефіцієнта 

поглинання в кристалічних зразках фазозмінних халькогенідів в спектральній 

області вище краю оптичного поглинання, тобто при >10
4
 см

-1
. На рис. 4.25 

представлено графіки Тауца для двох фазозмінних халькогенідних сполук: 

Ge1Sb2Te4 та GeTe, в кристалічному стані, в діапазоні температур 5К-300К. 

Оскільки, нахил пунктирних ліній, розрахованих згідно рівняння (3.6), 

визначає параметр Тауца B, а їх перетин з віссю абсцис – оптичну ширину 

забороненої зони Eg, то представлені на рис. 4.25 експериментальні дані 

кристалічних Ge1Sb2Te4 (n=2) та GeTe (n=3), демонструють еволюцію цих 

параметрів в заданому температурному діапазоні. 

При зростанні індекса x в (GeTe)x(Sb2Te3)1-x відбувається зменшення 

концентрації вакансій (іншими словами, відбувається зменшення величини 

структурного невпорядкування), що відображається у зростанні значень 
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параметра Тауца B. При низьких температурах спостерігається зростання 

значень параметрів B та Eg. Зростання параметра Тауца B та збільшення 

ширини локалізованих станів електронів EU при низьких температурах 

відповідає зменшенню внеску динамічного невпорядкування внаслідок 

«замороження» фононних коливань. 

 

Рис. 4.25. Залежності (E)
1/n

 від енергії Ge1Sb2Te4 (GST124, n=2) та GeTe 

(n=3) в кристалічному стані в температурному діапазоні 5-300К. Пунктирні 

лінії розраховані згідно рівняння (3.6) для визначення параметра B. Вставки. 

Залежності параметру Тауца та оптичної ширини забороненої зони від 

температури: 1- Ge1Sb2Te4, 2- Ge2Sb2Te5, 3- Ge3Sb2Te6, 4- GeTe. 

Окрім цього, наведені експериментальні дані демонструють 

стехіометричні залежності в B(T), EU(T), та Eg(T). Примітно, що ці 

стехіометричні залежності більш інтенсивні в матеріалах з низькою 

концентрацією вакансій (вставки на рис.4.25). Залежності EU(T), та Eg(T), які 

були проаналізовані з використанням рівнянь (3.6) та (3.7), показані на рис. 

4.26. Моделювання температурної залежності оптичної ширини забороненої 

зони та ширини локалізованих станів електронів Eg(T) та EU(T) вказує на 

стехіометрично залежний вплив структурного невпорядкування на 
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властивості фазозмінних халькогенідних сполук: параметр Х, який входить 

до рівняння (3.7), і який відповідає за внесок структурного невпорядкування 

в EU(T), демонструє стехіометричне зменшення від Ge1Sb2Te4 до GeTe. 

 

Рис. 4.26. I. Залежність оптичної ширини забороненої зони від температури в 

ФЗМ в кристалічному стані [180]*. Теоретична залежність, зображена лінією, 

розрахована згідно рівняння (3.6). 

ІІ. Залежність EU(T) в фазозміннних сполуках в кристалічному стані. 

Теоретична залежність, зображена лінією, розрахована згідно рівняння (3.7). 

1- Ge1Sb2Te4, 2- Ge2Sb2Te5, 3- Ge3Sb2Te6, 4- GeTe. 

ІІІ. Стехіометрична залежність параметру X (рівняння (3.7)), що є мірою 

структрурного розладу, в фазозмінних сполуках (GeTe)x(Sb2Te3)1-x в 

кристалічному стані. 
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Наступним етапом є аналіз модифікування структурного 

невпорядкування в межах одного фазозмінного матеріалу, без розгляду 

впливу стехіометрії. На рис. 4.28 показано яким чином варіювання 

температури відпалу впливає на дисперсію коефіцієнта поглинання 

кристалічного Ge1Sb2Te4 нижче краю оптичного поглинання. В розглянутих 

межах температур відпалу від 150 
о
C до 200

 о
C досліджуваний зразок має 

метастабільну кубічну ґратку, оскільки перехід до тригональної сингонії 

відбувається вище 230 
о
C. Представлені дані засвідчують систематичне 

зменшення ширини локалізованих електронних станів EU при зростанні 

температури відпалу.  

 

Рис. 4.27. Вплив температури відпалу на дисперсію коефіцієнта поглинання 

Ge1Sb2Te4 в кристалічному стані в околі краю оптичного поглинання при 300 

К: 1- 150
о
C, 2- 175

о
C, 3- 195

о
C, 4- 200

о
C. Пунктирні лінії розраховані згідно 

рівняння (3.5) для визначення EU [177]*. Вставка. Залежність ширини 

локалізованих електронних станів від температури відпалу зразків Ge1Sb2Te4. 
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Рис. 4.28. Вплив температури відпалу на залежності (E)
1/n

 від енергії 

Ge1Sb2Te4 в кристалічному стані в околі краю оптичного поглинання при 300 

К: 1- 150
о
C, 2- 175

о
C, 3- 195

о
C, 4- 200

о
C. Пунктирні лінії розраховані згідно 

рівняння (3.6) для визначення параметра B. Вставка. Залежність параметру 

Тауца від температури відпалу зразків Ge1Sb2Te4 засвідчує зменшення 

структурного невпорядкування в зразках, відпалених при вищих 

температурах. 

 

В околі вище краю оптичного поглинання Ge1Sb2Te4 також відбуваються 

зміни, які продемонстровано на рис. 4.28. Зростання температури відпалу 

призводить до систематичного зростання параметру Тауца B в межах 

метастабільної кубічної структури Ge1Sb2Te4.  

Для більш ґрунтовного розуміння цих процесів, розглянемо що 

відбувається з дисперсією коефіцієнта поглинання в кристалічному GeTe, що 

не утворює метастабільну кубічну ґратку і має тригональну структуру при 

відпалі зразка при температурі 225
о
C. Як видно з рис. 4.29, варіювання 

температури відпалу не спричиняє відчутних змін в дисперсії коефіцієнта 

поглинання, а, отже, і в значеннях EU, в діапазоні <10
4
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Рис. 4.29. Вплив температури відпалу на дисперсію коефіцієнта поглинання 

GeTe в кристалічному стані в околі краю оптичного поглинання при 300 К: 1- 

225
о
C, 2- 250

о
C, 3- 350

о
C. Пунктирні лінії розраховані згідно рівняння (3.5) 

для визначення EU. Вставка. Залежність ширини локалізованих електронних 

станів від температури відпалу зразків GeTe. 

 

Аналогічно, до Ge1Sb2Te4 , необхідно розглянути впливу температури відпалу 

на оптичні властивості кристалічного GeTe в діапазоні вище краю оптичного 

поглинання. Як видно з рис. 4.30, не було виявлено впливу температури 

відпалу на параметр Тауца в досліджених зразках GeTe. 

Таким чином результати, представлені на рис. 4.27-4.30, підводять до 

проміжних висновків. Як зазначалося в попередніх параграфах, підвищення 

температури відпалу індукує дифузію катіонної підґратки в метастабільній 

кубічній ґратці потрійних фазозмінних халькогенідів. Зміна структурного 

невпорядкування, яка відбувається при цьому, відображається в змінах 

значення параметра Тауца та ширинах локалізованих станів електронів. 
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Водночас, в тригональному GeTe залежність параметру Тауца від 

температури відпалу не засвідчує змін структурного невпорядкування. 

 

Рис. 4.30. Вплив температури відпалу на залежності (E)
1/n

 від енергії GeTe в 

кристалічному стані в околі краю оптичного поглинання при 300 К: 1- 225
о
C, 

2- 250
о
C, 3- 350

о
C. Пунктирні лінії розраховані згідно рівняння (3.6) для 

визначення параметра B. Вставка. Залежність параметру Тауца від 

температури відпалу зразків GeTe не засвідчує змін структурного 

невпорядкування в зразках, відпалених при вищих температурах. 

 

Підсумовуючи вплив зміни структурного невпорядкування на оптичні 

властивості фазозмінних халькогенідів, розглянемо рис. 4.31. У аморфному 

стані значення параметра Тауца дуже близькі [86]*. Незначні відмінності 

пов’язані, в основному, з впливом окислення приповерхневого шару зразків. 

В кристалічному стані концентрація вакансій змінюється суттєвим чином. 

Наявність вакансій спотворює кубічну ґратку таким чином, що, наприклад, 

кристалічний стан Ge1Sb2Te4 виявляється більш невпорядкованим за 

аморфний стан цього матеріалу. Параметр Тауца залежить як від 

концентрації вакансій та їх впорядкування: було отримано вищі значення 

параметру Bв сполуках з нижчою концентрацією вакансій, а також в зразках 
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з релаксованою кристалічною структурою, відпалених при вищих 

температурах. В той же час, в AgInTe2, в сполуці, що має близькі до Ge-Sb-Te 

частоти фононів, проте більш низьку концентрацію вакансій [172] та в якій 

відсутній резонансний ковалентний зв’язок, не спостерігається значних змін 

параметру Тауца при кристалізації. 

 

Рис. 4.31. Параметр Тауца B (Рівняння (3.6)), що характеризує випадковість 

розміщення атомів в матеріалі [181], тобто характеризує структурне 

невпорядкування, в досліджуваних халькогенідних сполуках в аморфному та 

кристалічному станах, 300 К: 1 – аморфний стан, 2 – кристалічний стан, 3 –

кристалічний стан Ge1Sb2Te4 (tвідп.=150°C-220 °C).  

Отримані результати щодо впливу невпорядкування на оптичні властивості 

фазозмінних хальогенідів в кристалічній фазі є цікавими також і з практичної 

точки зору. Адже, посеред інших напівпровідникових сполук, фазозмінні 

халькогеніди вирізняються наявністю резонансного ковалентного зв’язку в їх 

кристалічній фазі. Як було показано в попередніх параграфах, одною з 

основних ознак цього типу зв’язку є високі значення високочастотної 

діелектричної сталої. Розглянемо еволюцію 𝜀∞ на рис. 4.32 по аналогії з 

еволюцією параметра Тауца. 
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Рис. 4.32. Вплив структурного невпорядкування на прояв резонансного 

зв’язку в фазозмінних халькогенідах: залежність значень високочастотної 

діелектричної сталої від концентрації вакансій та їх упорядкування (на 

прикладі Ge1Sb2Te4): 1 – аморфний стан, 2 – кристалічний стан, 3 –

кристалічний стан Ge1Sb2Te4 (tвідп.=150°C -240 °C). 

З одного боку, стехіометрично-залежне зменшення високочастотної 

діелектричної сталої в аморфному стані випливає з результатів рівняння 

Клаузіуса-Моссотті та атомних поляризованостей складових елементів. 

Водночас, поліпшення якості дальнього порядку, необхідного для утворення 

резонансного зв’язку, шляхом зменшення концентрації вакансій призводить 

до зростання значень високочастотної діелектричної сталої. Ще більш суттєві 

зміни у значеннях 𝜀∞ спостерігаються при релаксації катіонної підґратки і 

вибудовування шарів вакансій. Таким чином, взаємодія двох феноменів, які 

спостерігаються в фазозмінних халькогенідах: резонансного зв’язку та 

структурного невпорядкування відкривають широкий простір для отримання 

наперед заданих властивостей матеріалів, що є особливо привабливим для їх 

практичного застосування. 
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4.5. Висновки до розділу 4 

1. В фазозмінних халькогенідних сполуках в кристалічному стані існує 

так званий резонансний зв’язок –особливий випадок ковалентного зв’язку, 

при утворенні якого відбувається делокалізація електронів для утворення p-

зв’язків по напрямках x, y і z. Резонансний зв'язок існує також у багатьох 

кристалічних сполуках, утворених елементами IV – VI груп. 

2. Яскраво виражена електронна делокалізація у випадку резонансного 

зв’язку породжує підвищену електронну поляризованість, що проявляється у 

великих значеннях оптичної діелектричної проникності у фазозмінних 

халькогенідних сполуках в кристалічному стані. 

3. Зміна типу хімічного зв’язку під час кристалізації фазозмінних 

халькогенідних сполук: від ковалентного в аморфному стані до резонансного 

в кристалічному, призводить до збільшення значень матричного елементу, 

що проявляється в зростанні пікового значення уявної частини діелектричної 

проникності в кристалічному стані. 

4. Коливальні властивості фазозмінних халькогенідів зазнають суттєвих 

змін під час кристалізації, як було показано на прикладі спектрів КРС, 

записаних під час кристалізації Ge1Sb2Te4. Діелектрична функція 

фазозмінних халькогенідів в області ІЧ-активних фононних коливань також 

демонструє суттєві відмінності між кристалічним та аморфним станом цих 

сполук. Відмінність у коливальних властивостях пояснюється відмінностями 

в локальному розташуванні атомів в різних станах досліджуваних сполук. В 

сполуках (GeTe)x(Sb2Te3)1-x в аморфному стані атоми Ge і Te утворюють 

октаедричні і тетраедричні структури , в той час як, у кристалічному стані 

присутні лише тетраедричні структури. 

5. Різниця в пікових значеннях e2 між аморфним та кристалічним станами 

в області фононного поглинання є свідченням вищих значень ефективного 

заряду Борна в кристалічних зразках (GeTe)x(Sb2Te3)1-x. Важливою рисою 
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резонансного зв'язку є делокалізація електронів, яка пояснює отримані 

результати. 

6. Фазозмінні халькогенідні сполуки (GeTe)x(Sb2Te3)1-x в кристалічному 

стані утворюють спотворену кубічну ґратку, з аніонною підґраткою, 

утвореною атомами Te, та катіонною підґраткою заповненою атомами Ge і 

Sb, та вакантними місцями випадковим чином. Концентрація вакансій є 

високою. При нагріванні зразків при температурах вище температури 

кристалізації, відбувається дифузія вакансій з їх подальшим упорядкуванням 

та утворенням шарів, перпендикулярних до кристалографічного напрямку 

{111}, що не призводить зо зміни трансляційної симетрії. 

7. Проведений аналіз змін температурної залежності частот фононів в 

кристалічних зразках фазозмінних халькогенідних сполук дозволив 

безпосередньо оцінити зміну ангармонізму коливань ґратки шляхом зміни 

стехіометрії та температури термічного відпалу. Структурне 

невпорядкування, спричинене наявністю вакансій, викликає додатковий 

ангармонізм фононних коливань в кристалічному стані фазозмінних сполук в 

порівнянні з їх аморфним станом. Ступінь ангармонізму коливань ґратки в 

кристалічних зразках фазозмінних сполук, залежить від концентрації 

вакансій та їх впорядкування. Водночас, в AgInTe2, в сполуці, в якій 

відсутній резонансний зв’язок, подібні ефекти не спостерігаються. 

8. Локалізація носіїв заряду в фазозмінних сполуках в кристалічному 

стані, яка описується моделлю Андерсона, призводить до варіювання внеску 

плазмонів в діелектричну проникність цих сполук. Експериментальні дані 

показали, що варіювання структурного невпорядкування шляхами, 

описаними вище, дозволяє варіювати значення плазмової частоти, затухання 

плазмонів. На прикладі Ge1Sb2Te4 було показано, що зміна впорядкування 

вакансій призводить до делокалізації носіїв заряду, що може призвести до 

переходу метал-діелектрик. Температурно-залежна дисперсія діелектричної 

проникності зразків Ge1Sb2Te4, відпалених при різних температурах 

демонструє зміну знаку 𝑑𝜌 𝑑𝑇⁄ , що відповідає переходу метал-діелектрик. 
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9. Досліджено вплив структурного невпорядкування на оптичні 

властивості фазозмінних халькогенідів у кристалічному стані в околі краю 

оптичного поглинання. Отримані результати показали, що варіювання 

структурного невпорядкування впливає на значення ширини локалізованих 

електронних станів та параметра Тауца. Параметр Тауца залежить як від 

концентрації вакансій та їх впорядкування: було отримано вищі значення 

параметру Bв сполуках з нижчою концентрацією вакансій, а також в зразках 

з релаксованою кристалічною структурою, відпалених при вищих 

температурах. 

10. Вплив концентрації вакансій та ступеня їх впорядкування на значення 

високочастотної діелектричної сталої є ілюстрацією взаємодії резонансного 

зв’язку та структурного невпорядкування: більша ступінь невпорядкування 

зменшує ефекти резонансного зв’язку внаслідок погіршення дальнього 

порядку. Водночас, ці явища надають можливість варіювання оптичних 

властивостей фазозмінних халькогенідів з метою отримання матеріалів з 

наперед заданими властивостями. 
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